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مرتضی قدیمی
تحلیلگر اقتصادی

از اشتباهات گذشته درس گرفتیم!

سال ها و دهه ها است که اقتصاد ایران با مشکالت قدیمی خود دست و پنجه 
نرم می کند؛ مشکالتی از قبیل تورم دو رقمی فزاینده و رشد کم و ناپایدار به 
قدمت مشکالت اقتصادی کشور. سیاست گذار هم کم و بیش شیوه مشابهی 

را برای حل این مسائل به کار بسته است.
شیوه هایی که اگر درست انتخاب شده بودند حال و روز اقتصادمان تا این حد 
بی رمق و ناتوان نبود. بیشتر کارشناسان معتقدند که دولتمردان هیچ گاه از 
اشتباهات گذشتگان درس نگرفته اند و هنوز هم با توجیهات بی ربط تالش 
می کنند که سیاست های پرخطایشان را سرپوش گذارند. اکثر دولتمردان 
چهار دهه گذشته تمایل داشتند که مسئولیت سیاست های خود را گردن 
نگیرند. به همین دلیل وقتی که اقتصاد ایران با تورم های افسارگسیخته 
روبه رو می شود تمام تالششان بر این است که مشکل را گردن گذشتگان 
و فعاالن بازار بیندازند. در حالی که اگر گذشــته و سابقه این قبیل کارها 
بررسی شــود معلوم می شــود که همواره این روش ها نتایج زیان باری به 

همراه داشته است.
شاید یکی از عوامل اصلی اینکه اقتصاد ما پر شده از سیاست های رنگارنگ و 
ناهمگون و غیر متناسب، شلختگی تئوریک و بالتکلیفی ایدئولوژیک است 
که گریبانمان را گرفته و رهایمــان نمی کند. به رغم تالش های کم رمق و 
پراکنده و ادعاهای بزرگ هنوز ما تکلیفمان را با توسعه روشن نکرده ایم و 
هنوز در اوج این بالتکلیفی هستیم بی آنکه به مغز و محتوای قابل اعتنایی 

پایبند باشیم.
از سوی دیگر حاال که عرصه سیاست گذاری، عرصه کوشش و بدون برنامه 
و خطاهای پرهزینه شده، نظام حکمرانی اقتصادی هم تاکنون نخواسته و 
یا نتوانسته است حداقل از گذشته خود بیاموزد و برای چندین و چندمین 
بار از یک سوراخ گزیده نشود. حافظه و ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی ما 
به قدری کم شده است که هر دولت جدید که بر سرکار می آید اصرار دارد 
خطاهای دولت های پیشین را که تا چندی پیش با هزار شعار و طعنه آنها را 
مورد انتقاد قرار داده بود تکرار کند و متاسفانه این آب گل آلود بهشتی است 

برای ماهی گیران فرصت طلب.
در این آشفته بازار است که با وجود معضل کهنه تورم و کسری بودجه و بی 
قیدی و ناترازی نظام بانکی شاهد هستیم به دنبال پول پاشی و ارز پاشی به 
بهانه تحریک و تقویت تولید هستند یا به رغم شکست چندین و چند باره 
همچنان به بهانه حمایت از مصرف کننده و سرکوب قیمتی و سرکوب ارزی 
را پیگیری می کنند.حال بعد از دهه ها تجربه بیهوده و ناسودمند کنترل 
قیمتی و درج قیمت مصرف کننده به بهانه کنترل تورم به درج قیمت تولید 
کننده رســیده ایم. در حالی که با بحران عمیق زیست محیطی و کم آبی 
شدید روبه رو هستیم و همچنان خبری از روی آوردن به استفاده بهینه و 
پایدار از منابع زیرزمینی نیست و پروژه های اضافه انتقال آب یکی پس از 
دیگری کلید می خورد. خالصه بر هر چالش و ابر چالش عده ای هستند که 
مصمم هستند همچنان آزموده ها را بیاموزند و به بهانه های مختلف دانش 

و تجربه دنیا را جدی نگیرند.

مرکز آمار ایران :

تورم تولیدکننده به تورم تولیدکننده به ۴7۴7 درصد رسید درصد رسید

 فیلم سینمایی »چند می گیری گریه کنی ۲« به کارگردانی 
علی توکل نیا و تهیه کنندگی حســن تــوکل نیا از صبح 
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در سینماهای سراسر کشور 
اکران می شــود.  ابوالفضل پورعرب، حامــد آهنگی، محیا 
دهقانی، اشــپیتیم آرفی با حضور عباس جمشــیدی فر و 
هنرمندی حمید لوالیی، گروه بازیگران فیلم را تشکیل می 
دهند. »چند میگیری گریه کنی ۲« در ادامه نسخه اول این 
فیلم ساخته شده که سال ۸۴ به کارگردانی شاهد احمدلو 

اکران شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: دو عامل در ســال گذشته باعث ثبات قیمت 
مسکن شده بود که یکی فضای احیای برجام و دیگری افت توان خریداران بود، 
اما طوالنی شدن روند مذاکرات تا حدودی انتظارات کاهشی را کمرنگ کرده و 

احتماال در سال جاری با رشد نسبی معامالت مسکن مواجه شویم.
سعید لطفی گفت: در شرایط فعلی تا حدودی انتظارات کاهشی در بازار مسکن 
محو شده است. از آن طرف دولت، پروژه نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد 
که فضای بازار را تــا حدودی آرام می کند. بنابراین در ســال جاری با یک عامل 

محرک و یک عامل بازدارنده در معامالت مسکن مواجهیم.
وی افزود: افزایش حدود ۵۰ درصدی دستمزد، قیمت تمام شده مسکن را مقداری 
باال می برد. آجر و سرامیک و ام دی اف و آهن و غیره را کارگر تولید می کند. وقتی 
دستمزد افزایش می یابد طبیعتا قیمت ساخت نیز تاثیر می پذیرد. در سوی مقابل 
به دلیل کاهش قدرت  خرید متقاضیان، بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد. 
یعنی یک پارادوکس در بخش مسکن ایجاد شــده که می تواند به شکل کاهش 

ساخت و ساز بخش خصوصی بروز پیدا کند.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ثبات بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان 
کرد: سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در اسفندماه که به طور 
سنتی بازار رونق می گیرد، رشد تعداد معامالت را داشتیم. اما به طور کلی در سال 
گذشته معامالت با افت مواجه شــد.لطفی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ در شهر تهران 
حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید که در مقایسه با سال 
قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. 
ممکن است در سال جاری مقداری معامالت افزایش پیدا کند و بر روی قیمت ها 

تاثیر بگذارد اما حتما این رشد زیر نرخ تورم خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین همایش برترین های بورس کاالی ایران ضمن تشریح 
روند رو به بهیود ظرفیت های مغفول بورس کاال بــرای اقتصاد ایران گفت:بورس کاال همواره 

می تواند برطرف کننده دغدغه های حاکمیت در حوزه شفافیت باشد.
  احسان خاندوزی " وزیر امور اقتصادی  و دارایی" در نخستین همایش تجلیل از برترین های 
بورس کاالی ایران اظهار کرد: بورس کاال همواره به عنوان  یک ساز و کار تراز و نماد در اقتصاد 
کشور مورد توجه بوده اســت، چرا که می تواند برطرف کننده دغدغه های حاکمیت در حوزه 
شفافیت باشد. مدت ها این ایده مطرح بود که اموال غیرمنقول )بورس مسکن( را به عنوان یک 
شاخص در بورس کاال داشته باشیم. برای تسهیل در اجرای این موضوع در وزارت اقتصاد سندی 

را ابالغ کردیم که کامال سازگار با مصوبه شورای پول و اعتبار بودجه است.
وی افزود: از اواســط دهه نود فضای خوبی فراهم شد تا کاالی کشــاورزی نیز در بورس کاال 
سهم بیشتری داشته باشند. اما متاسفانه به دلیل تغییر سیاست ها این موضوع کمرنگ شد اما 
همچنان به نظر می رسد یکی از بهترین ابزارها در حوزه کشاورزی تکیه به ظرفیت بورس کاال 
است.خاندوزی ادامه داد: همچنین عرضه کاالهای منقول مانند خودرو هم موضوعی است که 

می توان از ساز وکار بورس کاال برای آنها استفاده کرد تا بتوان رانت های آن را زدود.

پیش نویس اصالح قانون بازار سرمایه به مجلس می رود
در ادامه این همایش، همچنین محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی - گفت: پیش نویس اصالح قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی بازار سرمایه 
در مجلس شورای اسالمی به اتمام رسیده و ظرف یک ماه آینده با جمع بندی نهایی به صحن 

علنی ارسال می شود.وی تاکید کرد که در حوزه مولدسازی دارایی های دولت در بورس کاال 
اتفاقات مثبت رقم خورده و این رویه ادامه خواهد داشت.

واگذاری معادن در بورس کاال
 مجید عشقی -  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - نیز در این همایش با بیان اینکه در بورس 
کاالی ایران معامالت سایر مصالح ساختمانی و معامالت ســلف نفتی را در دستورکار داریم. 
اظهار  کرد: در بحث های کمیته فقهی ما بحث مسکن را در بورس کاال داریم که این موضوع 

در حال بررسی است. 
بحث تسهیالت اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی در بورس کاال که در قانون هم 

برای آن پیش بینی شده، در شرایط فعلی کمک بزرگی به زنجیره تامین مالی می کند.
 وی افزود: همچنین بحث مجوزهای واگذاری معادن در بورس کاال که در قوانین هم پیش بینی 
شده نیز در دستور کار بورس کاال قرار دارد.در ادامه حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس 
کاالی ایران تصریح کرد: بورس کاال کارهای ویژه زیرساخت در بخش کاغذی و الکترونیک را 
برای انجام معامالت در دستور کار دارد. البته فرآیندهای کاغذی بورس کاالی ایران به حداقل 
رسیده و این روند ادامه خواهد داشت. در آینده ما شاهد بحث سبد گردانی در مشتقه خواهیم 
بود. سامانه های جدید در بورس کاال قرار است راه اندازی شود که با این رویه تامین های جدیدی 
شکل می گیرد.وی ادامه داد: برای اینکه به جایگاه و اهمیت بورس کاال در معادالت اقتصادی 
کشور پی ببریم، اگر حجم تجارت غیرنفتی ما ۱۶۰ میلیون تن باشد،  ارزش معامالت بورس 

کاال بیش از ۵۰ درصد ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ماست.

به گزارش روابط عمومی، فیلم سینمایی »ما که هستیم؟« 
ســاخته ابوالحســن کیوان در دهمین دوره از فســتیوال 
بین المللی فیلم نیس فرانسه در ۵ رشته نامزد دریافت جایزه 
شد. »ما که هستیم؟« در دهمین دوره از جشنواره بین المللی 
نیس فرانسه که از ۲۶ تا ۳۱ اردیبهشت ) ۱۶ تا ۲۱ می( برگزار 
می شود، حضور دارد و ابوالحسن کیوان در بخش های بهترین 
کارگردانی فیلم  بلند داســتانی خارجی، بهترین فیلم بلند 
داســتانی خارجی، بهترین فیلمنامه بلند داستانی خارجی 
و بهترین تدوین فیلم بلند داســتانی خارجی و رایا نصیری 
نیز در بخش بهترین بازیگر مکمل زن فیلم بلند داســتانی 
خارجی نامزد دریافت جایزه شده اند. گروه بازیگران این فیلم 
را افشین نخعی، محمدرضا برزگر، مهدی  خان احمدی، رایا 
نصیری، نینا برزگر، الهه پوررستمی، معصومه دشتی، شیما 
اهلل  بیگی، آزاد پارسایی نژاد، مهدی ضیغمی مقدم، منصور 
زارع، معصومه زاهدی، هانی نیکو پیام، تلما رفعت خواه و... 

تشکیل می دهند.

تورم ساالنه قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۹ درصد رسید 
که نسبت به تورم ساالنه ۴۶.۳ درصدی در پاییز گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم ساالنه قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۹ درصد رسید که نسبت به تورم ساالنه ۴۶.۳ درصدی 
در پاییز گذشــته، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشــته است. در فصل مورد بررسی، در میان 
بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم ساالنه به ترتیب مربوط به بخش »فعالیت های 
امالک و مســتغالت« با ۲۴.۹ درصد و »اطالعات و ارتباطات« با ۲۵.۱ درصد و بیشترین 
آن نیز به ترتیب مربوط به بخش »فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا با ۸۴.۳ 

درصد و »فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی« با ۶۴.۸ درصد است.
همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور در این فصل 
به ۴۵.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل تغییری نداشته است. به 
عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در 

داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۰  نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹،  ۴۵.۸ درصد افزایش 
دارد. در بخش هــای خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش »فعالیت های امالک 
و مســتغالت« با ۲۵.۲ درصد و »اطالعات و ارتباطات« با ۲۶.۱ درصد و بیشترین نرخ به 
ترتیب مربوط به بخش »فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا« با ۸۱.۵ درصد و 

»فعالیت های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی« با ۵۸.۷ درصد است.
همچنین تورم فصلی در زمستان گذشته به ۷.۳ درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی 
۱۰ درصدی در پاییز ۱۴۰۰ معادل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشــته است. کمترین تورم 
فصلی به ترتیب مربوط به بخش های »آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های 
تصفیه« با صفر درصد، »فعالیت های بیمه« با ۲.۳ درصد و »فعالیت های حرفه ای، علمی و 
فنی« با ۳ درصد است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به »فعالیت های خدماتی 
مربوط به تأمین جا و غذا« با ۱۴ درصد و »تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت« 

با ۹.۶ درصد است.

 آغاز اکران 
» چند می گیری گریه کنی ۲« 

 نامزدی » ما که هستیم؟« 
 در جشنواره بین المللی

 معامالت بازار مسکن به نیس فرانسه
 تحرک می رسد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
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 ایده روز
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سعیده محمد  -   ایده روز | رئیس مرکز 
تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم 
آغاز تفکیک حساب های تجاری و شخصی از 
خرداد ماه ســال جاری، جزئیات این اقدام را 

تشریح کرد.
ابتدای خرداد سال جاری فرآیند تفکیک 
حساب های شخصی از تجاری آغاز می شود. 
ایــن اقــدام قرار اســت در راســتای اجرای 
کامل قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مؤدیان عملیاتی شود. اجرای این قانون جزو 
اصلی ترین برنامه های ســازمان امور مالیاتی 
برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است که به 
ادعای سازمان مالیاتی اثرات اجرای این طرح در 
شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات 
کســب وکار و معامالت و خریــد و فروش ها 

اثرگذار است.
با تصویب قانون پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸،  سازمان امور 
مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از 
فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند 
را دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، 
جلوگیــری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند 
حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه 

مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

طبق این قانون تمام افراد مشــمول باید 
به ترتیبی که سازمان مالیاتی مقرر می کند، 
نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و 
خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به صورت 
مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، 
عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به 

استفاده از پایانه فروشگاهی )کارت خوان( نیز 
هستند؛ اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای 
مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف کننده 
نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان 
مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود 
را به ترتیبی که ســازمان تعیین می کند، از 

طریق ســامانه مؤدیان صادر کننــد.در این 
شــرایط محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم 
مقررات ســازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای 
روند تفکیک حساب های تجاری و شخصی از 
ابتدای خردادماه امسال خبر داد و گفت: در پی 
این اقدام، صاحبان حساب های تجاری باید به 

سازمان امور مالیاتی، تجاری بودن حساب خود 
را اعالم کنند. در این زمینه، تمام حساب های 
بانکی در کشور شخصی فرض می شود و فقط 
دارندگان حســاب های تجــاری و مرتبط به 
کسب وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعالم 
کنند که این حســاب مرتبط به کسب وکار و 
فعالیت تجاری یا اقتصادی آن هاست.وی افزود: 
این اقدام در راســتای فراهم سازی مقدمات 
اجرای کامل قانون پایانه های فروشــگاهی و 
ســامانه مؤدیان انجام می شــود زیرا، یکی از 
الزامات این قانون اعالم ماهیت حســاب های 
تجاری به ســازمان امــور مالیاتی به منظور 
شــفافیت و نظارت مالی اســت.رئیس مرکز 
تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتی ادامه 
داد: فرآیندهای الزم برای تفکیک حساب های 
تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از 
الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای 
شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم 
تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.برزگری با تاکید 
بر اینکه تالش سازمان امور مالیاتی بر این است 
که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود 
تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا 
پایان امســال قانون پایانه های فروشگاهی و 

سامانه مؤدیان اجرا خواهد شد.

حسابهایتجاریوشخصیازیکدیگرتفکیکمیشوند

جریان تجــاری ایران با روســیه و اوکراین در دوماه 
ابتدایی جنگ بین دو کشــور نشان می دهد که واردات 
ایران از روسیه افزایش و تجارت با اوکراین تا بیش از ۹۰ 

درصد افت داشته است.
ایران تا زمان شروع جنگ بین روسیه و اوکراین یعنی 
در ۱۰ ماهه اول ســال گذشته، حدود دو میلیارد دالر با 
آنها تعامل تجاری داشت که حدود ۱.۸ میلیارد دالر آن 
مربوط به روسیه بود. گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی از 
جمله اقالم اساسی وارداتی ایران از روسیه تا زمان جنگ 
این کشور بوده و از اوکراین نیز هر چند محدودتر، کاالهایی 
مانند گندم، ذرت، روغن آفتابگردان، ماشین آالت و یا برخی 

تجهیزات نفتی وارد می کرد.
حال با گذشت حدود سه ماه از شروع جنگ بین این 
روســیه و اوکراین، وضعیت تجاری ایران با این دو کشور 
مورد بررســی قرار گرفت و بر اســاس اظهارات لطیفی، 
سخنگوی گمرک در ایسنا در فاصله اسفند سال قبل تا 
پایان فروردین امسال، تجارت ایران و روسیه حدود ۹۳۰.۴ 
هزار تن به ارزش بیش از ۳۸۲.۸ میلیون دالر بوده است.

سهم واردات از روسیه ۷۵۸.۶ هزار تن به ارزش ۳۲۱.۳ 

میلیون دالر بوده که نســبت به دو ماه اســفند ۱۳۹۹ و 
فروردیــن ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ درصد در وزن و ۲۹ درصد 
در ارزش رشد داشته است. در دوره مشابه سال گذشته، 
حجم واردات ایران از روسیه ۳۶۲.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹ 

میلیون دالر بوده است.
از اقالم اساســی وارداتی ایران از روسیه در این مدت 

می توان به گندم و ذرت اشاره کرد.
طبق گزارش ارائه شده وضعیت صادرات ایران به روسیه 
در اســفند پارسال و فروردین امسال کاهشی بوده است؛ 
 به طوری که ۱۷۱.۸ هزار تن به ارزش ۶۱.۵ میلیون دالر 
صادرات انجام شــده که نســبت به دوره مشابه قبل ۲۲ 
درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش کاهش داشته است. 

در دوره گذشــته ۲۲۰.۹ هزار تن به ارزش ۹۶.۱ میلیون 
دالر صادرات به روسیه انجام شده بود.

 واردات از اوکراین ۹۸ درصد کم شد
جریان تجارت ایران و اوکراین در دو ماه مورد بررسی 
کاهشی و در مجموع ۵.۹ هزار تن به ارزش ۳.۴ میلیون 

دالر بوده است.
میزان واردات ایران از اوکراین حدود ۵۶۳ تن به ارزش 
۵۶۵.۷ هزار دالر بوده است، در حالی که ایران در ماه پایانی 
۱۳۹۹ و ابتدایــی ۱۴۰۰، حدود ۲۰.۷ هزار تن به ارزش 

بیش از ۲۷ میلیون دالر واردات از اوکراین داشته است.
بر این اســاس واردات از اوکراین در اسفند پارسال و 
فروردین امســال، ۹۷ درصد در وزن و ۹۸ درصد ارزش 
کاهش داشته است.صادرات ایران با این کشور نیز کاهشی 
بوده است؛ به طوری که در این دوره ۵.۳ هزار تن به ارزش 
۲.۹ میلیون دالر صادرات انجام شده که ۶۳ درصد در وزن 
و ۷۶ درصد ارزش کاهش دارد.در دوره مشــابه سال قبل 
صادرات ایران به اوکراین حدود ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۲.۳ 

میلیون دالر بوده است.

کاهش۹۰درصدیتجارتایرانبااوکراینوافزایشوارداتازروسیه

مجتبی مراد حاصلی 
کارشناس اقتصادی

این گونه بازار خودرو از کنترل خارج 
می شود

نابسامانی و سردرگمی در مدیریت اقتصاد خصوصا در بازار خودرو در چند سال 
خیر شدت گرفته است.

از ســال ۹۷ مجموعه دولت از شــوک خروج امریکا از برجام دچار آشفتگی در 
مدیریت امور شد و علیرغم همه وعده ها متوسط قیمت کاالها بیش از ده برابر شد. 
در ایــن بین بازار خودرو که به عنوان نماد مدیریت دولتی در ایران هم شــناخته 

می شود، بیشترین هیاهو و حواشی را تجربه کرده است.
تقریبا هر سه رئیس جمهور بیست سال اخیر در یک نکته اشتراک داشتند. همگی 
معتقد بودند حضور دولت در خودروسازی و تصدی بنگاه دارانه در این بازار، اشتباه و 
خطاست و دولت باید در سطح رگوالتور بماند. از محمود احمدی نژاد با جمله معروف 
پراید کیلویی چند، تا حسن روحانی در دومین کنفرانس خودرویی کشور که مدیر 
دولتی را ناتوان و ناکارآمد نامید و نهایتا ابراهیم رئیسی که در فرمان هشت ماده ای خود 
واگذاری تصدی گری مدیریتی صنایع خودرویی را الزامی گریزناپذیر نامید، همگی به 
سهامداری و مدیریت شرکت های خودروساز معترض بودند ولی وزارت صمت دولت 
خودشان در کوچک ترین موضوعات دخالت های آشکار می کرد! پارادوکس هجوآمیز 
که همچنان در اکثر امور کشور مشاهده می شود. فاطمی امین اما در تمام چند ماه 
تصدی وزارت صمت، تمرکز خاصی بر خودروسازی داشت، برنامه های وی آنقدر در 
امور شرکت داری ورود کرده بود که موضوع تکمیل خودروی ناقص هم جزو اهداف 
وزارتی درج شد. وعده های کاهش قیمت تمام شده و افزایش تیراژ با افزایش بیش 
از ۴۰ درصد قیمت ها و کاهش ۳۰ درصد عرضه و ۵ درصد تولید همراه شد. تالش 
برای افزایش تولید تنها افزایش تولید ناقص ختم شد و نهایتا آخرین وعده وی برای 
حذف قرعه کشــی در سال ۱۴۰۱ به جایی نرسید. نهایتا وزارت صمت در اقدامی 
عجیب در حالی که معاون نام آشنای خودرویی آن از واگذاری کامل خودروسازی در 
شهریور ماه سال جاری به بخش خصوصی سخن می گفت، فروش خودرو را محدود به 
سایتی دولتی با نام سامانه جامع فروش کرد.نکته عجیب تر تسری الزام به استفاده از 
این سامانه به شرکت های سهامی عام و حتی سهامی خاص غیردولتی بود! درواقع در 
حالی که دولت مدعی واگذاری مدیریت بنگاه های خودرویی است، تالش دارد فروش 
همه بازار را دولتی کند! رویه عجیب که تضاد بین گفتار و رفتار در دولت را بیشتر 
نمایان می کند. سامانه ای که نتیجه آن صرفا دولتی تر شدن بازار و افزایش رانت و 
فساد اداری خواهد بود و البته این دست و پا زدندها به ایده های عجیب مانند درج 
قیمت تولیدکننده با هدف رفع مشکالت اساسی اقتصاد ایران و مبارزه با تورم نه تنها 
باعث آرامش بازار نمی شود که از ناتوانی تئوری دولت در برخورد با مشکالت پرده بر 
می دارد و اعتماد متزلزل بازار را هم کمتر می نماید. حاصل این طرح های انتزاعی 
غیر از هدر رفت بودجه و تحمیل هزینه گزاف به بودجه عمومی، افزایش نگرانی در 
 بازار و تشدید قیمت ها خواهد بود که کنترل بازار خودروی کشور را در آینده نزدیک

 ناممکن خواهد کرد.

معاون وزیر کشــاورزی برنامه های این وزارتخانه برای حمایت از واحدهای 
تولیدی را تشــریح کرد و گفت: محاسبه قیمت ۴ کاالی اساسی، براساس نرخ 

آزاد نهاده های دامی بوده است.
معاون وزیر کشاورزی از طراحی دو شیوه برای حمایت از واحدهای تولیدی 
خبر داد و گفت: شــیوه اول حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و شیوه 
دوم حمایت در زمینه خرید و جمع آوری مازاد احتمالی محصوالت تولیدی از 

جمله شیر، مرغ و تخم مرغ است.
محمد قربانی، معاون وزارت کشاورزی درباره نحوه حمایت دولت از واحدهای 
تولیدی و تأمین نقدینگی این واحدها بعد از آزادسازی قیمت ها گفت: دولت و 
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی دو شیوه را در 
دستور کار قرار دادند که شیوه اول حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و 
شیوه دوم حمایت در زمینه خرید و جمع آوری مازاد احتمالی محصوالت تولیدی 

از جمله شیر، مرغ و تخم مرغ است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شیوه اول دو خط اعتباری 
تعریف شده است، اظهار داشت: خط اعتباری اول یک خط اعتباری بزرگ است 
که برای وارد کنندگان نهاده های دامی، صنایع لبنی و کارخانجات تصفیه روغن 

تعریف شده است.
وی درباره سقف اعتبارات قابل دریافت در این خط اعتباری، افزود: به میزانی 
که این واحدها نیاز داشــته باشند برای آنها تأمین اعتبار انجام می شود. ضمن 

اینکه فهرست آنها به هشت بانک تأمین کننده این اعتبارات ارسال شده است. 
این اعتبارات با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خط اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط 
اعتباری برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط در نظر گرفته شده و واحدهای 
تولیدی اعم از صنعتی، روســتایی، عشــایر و واحدهای تولیدی طیور را تحت 
پوشش قرار می دهد و مکانیزم آن به این شکل است که واحدهای کوچک اعم 
از واحدهای خرد عشایری ها و روستایی ها تسهیالت را به صورت یارانه و با نرخ 
کمتر از ۱۸ درصد دریافت می کنند.وی با بیان اینکه سقف این تسهیالت ۲۰۰ 
میلیون تومان است، ادامه داد: واحدهای تولیدی بزرگ تر این تسهیالت را با نرخ 

۱۸ درصد دریافت می کنند.
قربانی با تأکید بر اینکه تداوم و پایداری تولید برای وزارت جهاد کشاورزی 
بســیار مهم است، تصریح کرد: در این راستا سیاستی اتخاذ شده که اگر مازاد 
احتمالی در محصوالت تولید شــده ایجاد شــود، شرکت پشتیبانی امور دام و 
سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصوالت مازاد را جمع آوری خواهد کرد.

وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ مازاد را جمع آوری 
می کند و از این محصوالت هم به عنوان ذخایر استراتژیک و هم برای صادرات 
استفاده خواهد کرد. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر مازاد تولید 

کنندگان را خریداری و تبدیل به شیرخشک و ذخیره سازی می کند.

 محاسبه قیمت براساس نرخ آزاد نهاده های دامی بود
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه 
گفته می شــود قیمت های تصویب شده برای چهار قلم کاالی اساسی بدون در 
نظر گرفتن نرخ جدید نهاده های دامی است، چرا که قیمت نهاده ها بعد از اعالم 
نرخ های مذکور تعیین و ابالغ شده است، خاطرنشان کرد: چنین مسئله ای به هیچ 
عنوان صحت ندارد.قربانی توضیح داد: زمانی که قیمت چهار کاالی اساسی را در 
صحن تعیین کردیم با احتساب نرخ نهاده های دامی به صورت آزاد بوده است و 
دلیل اینکه قیمت نهاده های دامی با وقفه اعالم شد این بود که به بازار شوک وارد 

نشود. بنابراین هیچ گونه افزایش قیمت دیگری در این کاالها نخواهیم داشت.

جزئیاتبرنامهوزارتکشاورزیبرایحمایتازتولید   خبرخبر
  تولید در بخش معدن ۹۳ درصد گران شد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ساالنه تولیدکننده بخش معدن به نزدیک ۹۳ 
درصد رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به تورم ساالنه در پاییز گذشته ۱۴.۴ درصد 

کمتر است اما همچنان تولید در بخش معدن ۹۳ درصد گران تر شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم ساالنه تولیدکننده بخش معدن در زمستان 
۱۴۰۰ به ۹۲.۹ درصد رسیده است. این شاخص نسبت به تورم ساالنه در پاییز ۱۴۰۰ 
معادل ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش در زمستان ۱۴۰۰، تورم 
ساالنه مربوط به گروه زغال سنگ  برابر با ۸۳.۴ درصد، کانه های فلزی ۹۶.۷ درصد و سایر 
مواد معدنی ۶۳.۸ درصد بوده که در مقایسه با فصل پاییز ۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۶، ۱۶.۳ و 

۳.۵ درصد در هر کدام کاهش داشته است.
در زمستان ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن ۶۴.۵ درصد بوده است. 
این یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط فروشــندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصوالتشان در داخل کشور، در زمستان ۱۴۰۰ نســبت به فصل زمستان ۱۳۹۹، 
معادل ۶۴.۵ درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط 
به گروه زغال سنگ معادل ۷۱ درصد، کانه های فلزی ۶۵.۳ درصد و سایر مواد معدنی 
۵۴.۵ درصد بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۰ در گروه زغال سنگ، ۵.۶ واحد درصد 
افزایش و در گروه های کانه های فلزی و سایر مواد معدنی به ترتیب ۱۷.۶ و ۵.۲ واحد 
درصد کاهش داشته است.همچنین تورم فصلی تولیدکننده بخش معدن در زمستان 
گذشته ۳.۲ درصد بوده است که نسبت به تورم فصلی در پاییز ۱۴۰۰، ۱.۲ واحد درصد 
کاهش داشته اســت. تورم فصلی مربوط به گروه های زغال سنگ، ۶ درصد، کانه های 
فلزی ۳ درصد و سایر مواد معدنی ۳.۹ درصد بوده است که برای گروه های زغال سنگ، 
کانه های فلزی و سایر مواد معدنی درمقایسه با تورم فصلی پاییز ۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۱، 

۰.۷ و ۶.۰  واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

 تورم تولید محصوالت صنعتی از ۵۶ درصد گذشت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ساالنه تولیدکننده محصوالت صنعتی در 
زمستان ۱۴۰۰ به ۵۶.۷ درصد رســید که در این میان ساخت مواد شیمیایی و 

فرآورده های شیمیایی با ۷۳.۹ درصد بیشترین تورم ساالنه را داشته  است.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از  تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 
محصوالت صنعتی در داخل کشور نشــان می دهد تورم ســاالنه تولیدکننده 
محصوالت صنعتی در زمستان ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۶.۷ 
درصد رسید که نسبت به تورم ساالنه این بخش در پاییز سال گذشته ۱۳ درصد 
کاهش داشته اســت. در این فصل در میان زیربخش های مختلف صنعتی کشور، 
کمترین تورم ســاالنه مربوط به زیربخش ــهای »ســاخت فراورده های توتون و 
تنباکو« با ۲۵ درصد، »ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در 
داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی « با ۳۴.۸ درصد و » ساخت وسایل نقلیه ی 
موتوری، تریلرو نیم تریلر« با ۳۶.۷ درصد و بیش ترین تورم ساالنه به ترتیب مربوط 
به زیربخش های» ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی« با ۷۳.۹ درصد، 
»ساخت چوب و فراورده های چوب و چوب پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت کاالها از 
نی و مواد حصیربافی« با ۶۹.۸ درصد و »ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی« 

با ۶۸.۵ درصد بوده است.  
بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده محصوالت صنعتی در فصل 
زمستان۱۴۰۰ نیز به ۴۰.۷ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، 
در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل زمســتان ۱۳۹۹، ۴۰.۷ درصد افزایش 
داشته است. این شاخص نسبت به پاییز ســال ۱۴۰۰، معادل ۵.۷ درصد کاهش 
داشته است. در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه 
مربوط به زیربخش های »ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تریلر و نیم تریلر« با ۲۰.۶ 
درصد، »ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری« با ۲۶.۴ درصد و»ساخت 
محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی 
گیاهی « با ۲۸.۲ درصد و بیش ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش

های  »ساخت ســایر محصوالت کانی غیرفلزی« با ۶۱.۴ درصد، »چاپ و تکثیر 
رسانه های ضبط شده« با ۵۵.۹ درصد و »تولید پوشاک« با ۵۱.۶ درصد بوده است.

 شــاخص قیمت تولیدکننده بخــش صنعت که به 
عنوان تورم پیش نگر از آن یاد می شود، در آخرین فصل 
سال گذشته با تداوم روند نزولی تغییر مسیر داد. به این 
معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت 
تولیدکننده با وقفه زمانی یا گاهی همزمان در شــاخص 
قیمت مصرف کننده نیز مشاهده می شــود. بنابراین، از 
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت می توان 
به عنــوان ابزاری برای پیش بینی تورم در بخش مصرف 

کننده استفاده کرد.
این شاخص که نشان دهنده میانگین قیمت دریافتی 
توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی است، در فصل 
زمستان سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. 
براســاس اعالم مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولید بخش 
صنعت در زمســتان به ۷.۸ درصد رسیده که درمقایسه 
با پاییز ســال گذشــته با ۹.۹ درصد؛ برابر با ۲.۱ درصد 
کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این 
فصل ۴۰.۷ درصد محاسبه شده که نسبت به پاییز ۵.۷ 
درصد کمتر شده است. در فصل پاییز سال گذشته تورم 
تولید بخش صنعت ۴۶.۴ درصد بوده است. عالوه بر این، 
تورم ســاالنه تولید بخش صنعت نیز در فصل زمستان 
پارســال با ۱۳ درصد افت به ۵۶.۷ درصد رسیده است. 
این درحالی است که در پاییز سال گذشته این شاخص 

۶۹.۷ درصد بوده است.

 افت 2.1 درصدی تورم فصلی
در فصل زمستان سال گذشته درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل )تورم 
فصلی( به ۷.۸ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل ۲.۱ 
واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان 
زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط 
به زیربخش های »ساخت چوب و فرآورده های چوبی« با 

۱.۵ درصد، »ســاخت وسایل نقلیه  موتوری، تریلرو نیم 
تریلر« با ۱.۹ درصد و »ســاخت محصوالت دارویی، مواد 
شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی 
گیاهی« با ۲ درصد بوده اســت. همچنین بیشترین نرخ 
تــورم فصلی درمیان گروه های تولیدی به ترتیب مربوط 
به زیربخش های »ســاخت کک و فرآورده های حاصل از 
پاالیش نفت« با ۱۸ درصد، »ساخت فرآورده های توتون 
و تنباکو« با ۱۲.۵ درصد و »ســاخت ســایر تجهیزات 

حمل ونقل« با ۱۱ درصد بوده است.

 تورم نقطه به نقطه به 40.7 درصد رسید
در زمســتان۱۴۰۰ درصد تغییرات شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( به ۴۰.۷ درصد رسید. این درحالی 
است که تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال گذشته 
۴۶.۴ درصد بوده که نشان دهنده کاهش ۵.۷ درصدی این 
شاخص در زمستان سال گذشته است. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی 
به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، دراین فصل 
نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹، معادل ۴۰.۷ درصد افزایش 
دارد. در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم 
نقطه به نقطه مربوط به زیربخش های »ســاخت وسایل 
نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر« با ۲۰.۶ درصد، »ساخت 
محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری« با ۲۶.۴ درصد 
و »ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده 
در داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی« با ۲۸.۲ درصد 
است. بیشــترین تورم نقطه به نقطه نیز دراین فصل به 
ترتیب مربوط به زیربخش های »ساخت سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی« با ۶۱.۴ درصد، »چاپ و تکثیر رسانه های 
ضبط شــده« با ۵۵.۹ درصد »و تولید پوشاک« با ۵۱.۶ 

درصد است.

 تورم ساالنه 1۳ درصد کاهش یافت
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 
محصوالت صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی 
به فصل زمســتان ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل یا همان تورم ساالنه به ۵۶.۷ درصد رسید که نسبت 
به فصل قبل ۱۳ واحد درصد کاهش نشــان می دهد. در 
پاییز سال گذشته تورم ساالنه تولید محصوالت صنعتی 
۶۹.۷ درصد اعالم شده بود.در فصل مورد بررسی، در میان 
زیربخش های مختلف صنعتی در کشــور، کمترین تورم 
ساالنه مربوط به زیربخش های »ساخت فرآورده های توتون 
و تنباکو« با ۲۵ درصد، »ساخت محصوالت دارویی، مواد 
شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی 
گیاهی« با ۳۴.۸ درصد و »ساخت وسایل نقلیه موتوری، 
تریلرو نیم تریلر« با ۳۶.۷ درصد و بیشترین تورم ساالنه 
به ترتیب مربوط به زیربخش های »ساخت مواد شیمیایی 
و فرآورده های شیمیایی« با ۷۳.۹ درصد، »ساخت چوب 
و فرآورده های چوب و چوب پنبه، بجز مبلمان؛ ســاخت 
کاالها از نی و مواد حصیربافی« با ۶۹.۸ درصد و »ساخت 
سایرمحصوالت کانی غیرفلزی« با ۶۸.۵ درصد بوده است.

 سنجش ارز 4200 در کاهش هزینه های تولید
با آغاز اجرایی شدن سیاست اصالح ارز ترجیحی طی 
روزهای اخیر، این موضوع به اصلی ترین بحث درمحافل 
علمی تبدیل شــده اســت. از ماه های قبل گزارش ها و 
تحلیل های متعددی درباره انحراف شدید اختصاص ارز 

ترجیحی و تأثیر بسیار اندک آن منتشر شده است.
در همین راستا، براساس آمار و ارقامی که مرکز آمار 
ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت 
مرغداری های صنعتی، گاوداری های صنعتی و محصوالت 
صنعتی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ منتشر کرده است؛ به خوبی 
می تــوان میزان اثرگذاری ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی بر 

هزینه ها و قیمت تمام شــده این محصوالت را که بخش 
عمده ای از ارزترجیحی به آنها تخصیص می یافت بررسی 
کرد. این درحالی اســت که در تمام این بخش ها شاهد 
جهــش تورم این بخش ها پس از اختصاص ارز ترجیحی 
هستیم.بر پایه گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده 
محصوالت مرغداری های صنعتی، از سالی که ارز ترجیحی 
متولد شد، تورم این بخش نیز با جهش قابل توجهی همراه 
شده است. در شرایطی که نرخ تورم ساالنه این بخش در 
سال ۱۳۹۵ ، ۱۰.۴ درصد و در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶.۳ 
درصد بوده در سال ۱۳۹۷ به عنوان نخستین سال اجرای 
سیاست ارزترجیحی تورم این بخش به یک باره به ۴۵.۲ 
درصد افزایش یافته است که فاصله معناداری با سال های 
قبل دارد. در ســال ۱۳۹۸ نیز تورم ســاالنه این بخش 
۱۶.۵ درصــد بوده که درســال ۱۳۹۹ به ۵۸.۱ درصد و 
در سال گذشته به ۵۲.۸ درصد افزایش یافته است.تورم 
تولید محصوالت گاوداری های صنعتی نیز دراین مدت با 
وضعیت مشابهی روبه رو شده است. درسال ۱۳۹۵ تورم این 
بخش تنها یک صدم درصد بوده که درسال ۱۳۹۶ به ۸.۸ 
درصد رسیده، ولی در سال ۱۳۹۷ که ارز ترجیحی اعمال 
شــد نرخ تورم ساالنه این بخش به ۵۴.۶ درصد افزایش 
یافته است؛ رقمی که درسال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به 
ترتیب ۳۷.۳ و ۳۲.۴ درصد بوده است.بخش دیگری که 
از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهره مند بوده ولی اختصاص 
میلیاردها دالر ارز ارزان تأثیر چندانی در کاهش هزینه ها 
و در نتیجه قیمت تمام شده آن نداشته، ساخت محصوالت 
دارویی و مواد شــیمیایی مورد استفاده در صنعت دارو 
است. تورم ســاالنه صنعت دارو نیز در سال ۱۳۹۵ برابر 
با ۵ درصد بوده که درســال ۱۳۹۶ به ۶.۷ درصد رسیده 
است. هرچند این بخش به دلیل نظارت های بیشتری که 
اعمال شــده وضعیت بهتری در مقایسه با سایر کاالهای 

مشمول ارزترجیحی داشته است . 

چگونهارزدولتینفستولیدراگرفت؟
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بهزودیثبتنامجدیدیارانههاآغازمیشود
زهرا جعفری  -   ایده روز  | ســخنگوی 
دولت هدف گذاری اصلی در اصالح اقتصادی 
را توسعه عدالت در پرداخت یارانه های دولتی 
عنوان کرد و گفت: دهک دهم جامعه قریب 
به 28 برابر دهک ضعیف تر جامعه از یارانه ها 

بهره می بردند.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت 
بابیان این که »مطابق قانون، دولت مکلف بود 
دهک های پردرآمد را از دریافت یارانه به تدریج 
حذف کند«، گفت: همزمان با عادالنه سازی 
پرداخت یارانه ها، دهک اول پردرآمد کشــور 
یعنی جمعیت ۱۰ درصدی که پردرآمدترین 
افراد کشور هســتند، از دریافت یارانه حذف 
شــدند زیرا یارانه برحسب طبقات متوسط و 

پایین تر جامعه تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اعتراض برخی از شهروندان 
نســبت به حذف خــود از یارانــه بگیران و 
درخواســت آن ها برای بازنگری اظهار کرد: 
ممکن اســت برخی اشتباهاتی در بانک های 
اطالعاتی وزارت رفاه وجود داشــته باشد و یا 
حساب شخصی یک فرد توسط فرد دیگری 
اداره شود که به همین دلیل باید شفاف سازی 
در این مورد صــورت بگیرد و طبیعتاً اصالح 

صورت خواهد گرفت.

  تاکید رئیس جمهور برای رسیدگی 
به اعتراضات مردمی  نسبت به یارانه ها

ســخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور 
برای رسیدگی به اعتراضات مردمی که یارانه 
به آن ها تعلق نگرفته است خبر داد و بیان کرد: 
رئیس جمهور تأکید کردند ظرف نهایتاً یک ماه 
باید رسیدگی صورت بگیرد و پس از دریافت 
اطالعات تکمیلی مردم، نسبت به استحقاق 

دریافت یارانه بازبینی داشته باشند.
وی با تصریح بر این که »۹۰ درصد جمعیت 
کشور مشمول دریافت یارانه می شوند«، عنوان 

کرد: صرفاً ۱۰ درصد بنا است که حذف شده 
بمانند. البته عده ای از مــردم به دلیل فعال 
نبودن ســامانه ثبت نام از ســال ۱۳۹۳ برای 
دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند، نتوانستند برای 
دریافت یارانه در این ســال ها ثبت نام کنند و 
به همین جهت مشــخص نشده که این افراد 

استحقاق دریافت یارانه هستند یا خیر.
بهــادری جهرمی با اعالم این که »یک ماه 
نخست یارانه به حساب افراد واریز می شود«، 
درعین حال گفت: البته امکان برداشت وجود 
ندارد تا بررســی صورت بگیرد و اگر مشخص 
شود اشکالی در بررسی فرد وجود داشته است، 
یارانه برای آن ها فعال و قابل برداشت می شود.

سخنگوی دولت ســیزدهم هدف گذاری 
اصلی در اصالح اقتصادی را توسعه عدالت در 
پرداخت یارانه های دولتی عنوان کرد و افزود: 
پیش ازاین، هرکســی که وضع مالی بهتری 

داشت، امکان دریافت بیشتری هم از یارانه پیدا 
می کرد. دهک دهم جامعه قریب به 28 برابر 
دهک ضعیف تر جامعه از یارانه ها بهره می بردند.

وی با ذکر مثالی بیان کرد: کســی که در 
هفته چهار وعده مــرغ می خورد، چهار برابر 
افراد دیگر از یارانــه بهره می برد؛ درحالی که 
این مســیر باید معکوس باشــد و کسی که 
توانمندی مالــی پایین تری دارد طبیعتاً باید 
یارانه بیشــتری دریافت کند.وی با تصریح بر 
این که »برای حذف دهک دهم باید داده های 
اطالعاتی مختلف را مبنــا قرار داد تا ارزیابی 
درباره وســع و توانمنــدی مالی یک خانواده 
چه میزان اســت«، اظهار کرد: این خانواده با 
همدیگــر زندگی می کنند و به همین جهت 
مبنای ارزیابی دریافتی کل خانواده اســت تا 
از خانواده هایــی که توانمندی کمتری دارند 

حمایت شود.

  با پرداخت یکسان یارانه ها ضعف در 
دهک بندی ها برطرف خواهد شد

وی افزود: هرکسی که نسبت به دهک بندی 
درخواست بازبینی داشته باشد، درخواست ها 
ثبت و رســیدگی می شود. البته ممکن است 
دهک بندی ها در طول زمان تغییر پیدا کند 

و امکان بازبینی بازهم وجود خواهد داشت.
ســخنگوی دولت با اشاره به امکان وجود 
اندک نقاط ضعــف در دهک بندی ها عنوان 
کرد: دهک اول تا ســوم مبلغ یارانه ای معادل 
۴۰۰ هزار تومان دریافت می کنند و دهک های 
چهارم تا نهم میزان ۳۰۰ هزار تومان به عنوان 
یارانه برای هر فرد دریافت خواهند کرد. بنابراین 
تفاوتی نمی کنــد که در دهک چهارم یا نهم 
قرار داشته باشید، زیرا درهرصورت مبلغ یارانه 
یکسانی دریافت می کنید. به همین جهت اگر 
ضعفی هم در دهک بندی های وجود داشته 

باشد، با این پرداخت یکسان برطرف خواهد 
شد و تنها دهک دهم، محل بحث خواهد بود.

وی در پاســخ به گالیــه ای در خصوص 
گران فروشی به بهانه حذف یارانه ها اشاره کرد: 
تدابیــر الزم در این خصــوص صورت گرفته 
اســت. با اجرای حذف یارانه های چهار قلم، 
اعالم شــد افزایش قیمت ها با تدریج صورت 
بگیــرد. در این زمان با صف هــای خریدی 
مواجه شــدیم زیرا مردم قصد داشتند کاالها 
باقیمت قدیــم را خریداری کنند. همین امر 
سبب افزایش تقاضای مصرف شد درحالی که 
 حتی ممکــن بود آن خانواده هــا به روغن و

 مرغ نیاز نداشته باشند.
بهادری جهرمی افزود: مجموعه های تولیدی 
درخواست داشــتند یارانه ای که به روغن یا 
مرغ اختصاص داده شــده است محاسبه شود 
و به حســاب یارانه هــای مردم واریز شــود و 
همه فروش ها به قیمت جدید صورت بگیرد 
تا مشــکالت نیز بین خریدار و فروشــنده به 

وجود نیاید.

  به زودی ثبت نــام جدید یارانه ها 
آغاز می شود

وی در پاســخ به ســؤالی درباره ثبت نام 
جدیــد یارانه هــا نیز گفت: از ســال ۱۳۹۳ 
ثبت نام جدیدی متأســفانه صــورت نگرفته 
اســت و این عقب ماندگی در این سال ها باید 
جبران شــود. بــه زودی از طریــق پیامک و 
لینک ســامانه مربوطه، اطالع رسانی صورت 
خواهــد گرفت. مــردم بابت ایــن موضوع 
نگرانی نداشــته باشند زیرا دولت می داند چه 
کســانی یارانه دریافت کرده اند و چه کسانی 
 یارانــه دریافت نکرده اند. در این مرحله مردم

 فعــاًل اعتراض خود را ثبــت می کنند و در 
مرحله بعد به مواردی اعتراضی به صورت جزئی 

رسیدگی می شود.

 نرخ سود بین بانکی افزایش یافت
طبق اعالم بانک مرکزی، نرخ ســود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به 22 
اردیبهشت ماه با رشد ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به 2۰.۴۵ درصد رسید. 
تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد 
که این نرخ در هفته منتهی به 22 اردیبهشت ماه رشد ۰.۰۱ درصدی داشته وبه 
2۰.۴۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این نرخ از چهارم آذر ماه سال 
قبل به ســطح 2۱ درصدی ورود کرد و از نیمه دی ماه کاهش یافت و به ســطح 
2۰ درصدی بازگشت که به نظر می رسد با حداقل تغییرات ممکن در محدوده 2۰ 

درصدی در حال تثبیت است.
نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست، این نرخ نوسان 
دارد به گونه ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم 

عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر می رود و به عکس.

 ترخیص بیش از 3 میلیون تن کاال از بنادر
سخنگوی گمرک ایران درباره ترخیص کاال در بنادر گفت: از ابتدای سال تاکنون 
بیش از ۳ و نیم میلیون تن کاالی اساسی از بنادر و گمرکات ترخیص شده است.

روح اهلل لطیفی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود: ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار 
تن کاال نیز در حال حاضر منتظر تخلیه و انجام تشریفات و مجوز ها هستند و هر 

روز تقریباً ۵۰ هزار تن کاال درحال ترخیص است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین ورودی کاال از نظر کاالی اساسی، بندر امام ، بنادر 
شــمالی ، بندرعباس و چابهار هستند، افزود:کاال های اساسی از این بنادر وارد و با 

طی تشریفات اداری ترخیص می شوند.
لطیفی درباره علت رسوب کاال در بنادر گفت: از گذشته قوانین مختلفی وجود 
دارد که باید کاال ها یکســری اصول را رعایت و مجوز ها را اخذ کنند. به طور مثال 
ثبت سفارش کاال یکی از موضوعاتی است که باید حتماً کاال داشته باشد تا مجاز  
ورود به کشــور شود؛ همچنین کد رهگیری بانک  از سمت بانک مرکزی و بانک 

عامل باید ارائه شود و اجباری است. 
موضوع استاندارد ها نیز مطرح است که کاال های وارداتی مخاطرات زیست محیطی 
نداشته باشند. سخنگوی گمرک بیان کرد:دستگاه های مختلفی برای این کار قانون 
مشخص کرده اند و باید کاالی سالم و بدون خطر وارد کشور شود. بخشی از این 
کاال ها به خاطر منتظر ماندن برای مجوز؛ یک زمان محدودی را معطل می شوند و 
بخش دیگر ویژه اسناد کاالست، چون تا پول به حساب طرف خارجی واریز نشود 
اســناد به طرف ایرانی تحویل نمی شود و این مراودات بین طرف ایرانی و خارجی 
است که آن هم برای انجام تشریفات حتماً باید این کاال ها به نام طرف ایرانی باشد 

تا بتواند اظهار کند و کاال ترخیص شود.
وی افزود: بخشی هم مربوط به هزینه حمل است که باید حتماً خریدار ایرانی 

به شرکت های حمل پرداخت کند.

 تأمین زمین نهضت ملی بیش از دو برابر اراضی دولتی مسکن مهر
وزیر راه و شهرســازی با یادآوری اینکه در اجرای طرح مسکن مهر برای 2 
میلیــون و 2۰۰ هزار واحد آن، طرح تأمین اراضی حدود یک میلیون را دولت 
برعهده گرفــت، تأکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مســکن نیازمند تأمین 
اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی است که بیش از 2 میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و در این راه باید سایر دستگاه ها 

تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند. 
رســتم قاسمی یادآور شد: از آنجایی که ساخت یک واحد مسکونی حداقل 
به 2 ســال زمان نیاز دارد و برنامه دولت ســیزدهم در بخش مسکن اجرای ۴ 
میلیون واحد مســکونی طی چهار ســال دولت است، اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در دو بخش 2 میلیونی برنامه ریزی شده است تا بتوانیم در زمان بندی 
مقــرر واحدها را آغاز کرده و در زمان مناســب تکمیل و تحویل بدهیم. عضو 
کابینه دولت ســیزدهم تأکید کرد: یکی از برنامه های دولت سیزدهم عالوه بر 
تأمین اراضی توســط مجموعه وزارت راه و شهرسازی بهره مندی از توان سایر 
دستگاه ها و وزارتخانه هاست که باید طبق قانون جهش تولید مسکن و دستور 
رئیس  جمهور در این خصوص همکاری مناسبی در بخش مسکن با وزارت راه 

و شهرسازی انجام بشود.
 قاسمی گفت: در جریان راه اندازی بانک زمین حدود ۴۰ هزار پرونده شکایت 
کالن در حوزه زمین شناسایی شده است و همکاران حقوقی در وزارتخانه باید 
تــالش کننــد تا این پرونده ها در محاکم قضایی به نفــع دولت و وزارتخانه به 

سرانجام برسد.

 برقراری خط منظم کشتیرانی کانتینری چابهار-هند و چابهار-
امارات

خط منظم کشــتیرانی کانتینری بین بنادر ناواشیوا و کاندالی هند به بندر 
چابهار و بالعکس و نیز بندر چابهار به بندر جبل علی امارات و بالعکس برقرار 
شــد. این خطوط با توجه به موضوع برقراری خط منظم کشتیرانی کانتینری 
بندر چابهار و پیرو توافقنامه بین گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران و 
سازمان بنادر و دریانوردی جهت جابه جایی کاال بین بنادر کاندال، ناشیوا، جبل 

علی و بالعکس، ایجاد شده است.

 ساخت واحدهای ویالیی در نهضت ملی مسکن
عضو هیأت مدیره شــرکت عمران شــهر جدید »رامشار« گفت: تمامی یک 
هزار واحد مســکونی نهضت ملی مســکن در شــهر جدید به صورت ویالیی با 
متراژ 2۰۰ تا 22۰ مترمربع ســاخته خواهد شــد. »ابوذر نکویی« گفت: شهر 
جدید »رامشار« در ۳۵ کیلومتری زابل و ۱۷۰ کیلومتری زاهدان، مرکز استان 
سیســتان و بلوچستان واقع شده اســت و بلندترین نقطه حوزه شمال استان 
محسوب می شود و جزو شهرهای نسل یک به شمار می رود که با هدف اسکان 
جمعیت سرریز حوزه سیستان ساخته شده است، وی به ارائه اطالعاتی از آخرین 
وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مســکن در شهر جدید رامشار پرداخت. عضو 
هیأت مدیره شرکت عمران شــهر جدید رامشار، گفت: حدود 22۰۰ نفر برای 
شــرکت در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند که پاالیش پرونده ها هم 
تکمیل شده است که بر این اساس ۱۰۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. 
وی گفت: با توجه به اینکه منطقه محروم است، بخشی از متقاضیان، متقاضیان 
خاص و تحت پوشــش نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند و وجه 
۴۰ میلیون تومان اولیه را این دســتگاه ها پرداخت می کنند. وی ادامه داد: ما 
همزمان کار آماده ســازی زمین را برای ساخت واحدها پیش برده ایم و بزودی 

عملیات اجرایی شروع می شود.

 افزایش 3۵ درصدی جابه جایی کاالهای اساسی در بندر شهید 
رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان میزان جابه جایی کاالهای اساســی از 
طریق حمل ریلی در ســال گذشــته را حدود ۴ هزار و ۳۷۵ تن با ۳۵ درصد 
افزایش اعالم کرد. منصور خرمشکوه در تشریح عملکرد ریلی بندر شهید رجایی 
در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹، میزان جابه جایی کاال از طریق این خطوط در 
ســال ۹۹ را پنج میلیون و ۵2۵ هزارتن اعالم و اظهار کرد: این در حالی است 
که در ســال گذشته این رقم به هفت میلیون تن کاال با 2۵ درصد افزایش به 
ثبت رسید. وی ادامه داد: در سال گذشته از هفت میلیون تن کاال، حدود پنج 
میلیون و8۰۰ هزار تن مربوط به صادرات و حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار تن 

کاال نیز از طریق حمل ریلی وارد این بندر شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران از جایگزین شدن برزیل به جای 
اوکراین در تامین نهاده ها خبر داد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: جنگ روسیه و اوکراین و 
تشدید خشکسالی در ایران و جهان باعث شده است در تامین نهاده ها در سال 
جاری با چالش هایی مواجه شویم از این رو برای تامین نهاده ها برزیل را جایگزین 

اوکراین کردیم و بناست که نهاده ها در ماه های آینده از برزیل وارد شود.
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران ایران در پاسخ به این 
پرســش که آیا متولی واردات نهاده از ســوی دولت بعد از اصالح نظام یارانه ها 
مشخص شده است؟ گفت: در حال حاضر وزارت کشاورزی، اتحادیه سراسری 
دامداران ایران و سازمان تعاون روستایی را متولی این مهم  کرده است. از این رو 
این دو نهاد برای واردات نهاده های دامی برنامه ریزی های اولیه را انجام داده اند.

به گفته این فعال اقتصادی رویکرد دولت و ساداتی نژاد برای واردات نهاده بر 
ظرفیت های بخش خصوصی متمرکز شده است و اینگونه بخش خصوصی می تواند 

تصمیم گیرنده مسائل خود در حوزه صادرات و واردات باشد.
وی با بیان اینکه مقدمات برای واردات نهاده ها از یک هفته پیش آغاز شده 
است، تصریح کرد: رویکرد وزارت کشاورزی در خصوص واردات نهاده ها این است 

که از توان تشکل های بخش خصوصی در این زمینه بهره بگیرد.

عالی تاکید کرد: ارز ۴2۰۰ تومانی نهاده ها برای ماه های فروردین، اردیبهشت 
و خرداد سال جاری تامین شده است از این رو نهاده ها با همان قیمت دولتی در 

سامانه  بازارگاه بارگذاری می شوند.
عالی با اشاره به اعالم قیمت جدید نهاده ها، گفت: قیمت جو و ذرت کیلویی 
۱2 هزار تومان و سویا کیلویی ۱۷ هزار تومان تعیین شده است؛ اما همانگونه 
که اشــاره کردم نهاده ها تا پایان خرداد یارانه دولتی دریافت می کند و با نرخ ها 

قبلی عرضه می شوند.

وی در پاســخ به این پرسش که واردات نهاده ها بعد از اصالح نظام یارانه ای 
با چه ارزی صورت می گیرد؟ گفت: بنا به آنچه مقرر شده است واردات نهاده با 

ارز نیمایی انجام می گیرد.
مدیر عامل اتحادیه سراســری دامداران ایران تاکید کرد: جنگ روســیه و 
اوکراین و تشدید خشکسالی در ایران و جهان باعث شده است در تامین نهاده ها 
در سال جاری با چالش هایی مواجه شویم از این رو برای تامین نهاده ها برزیل را 
جایگزین اوکراین کردیم و بناست که نهاده ها در ماه های آینده از برزیل وارد شود.

عالی با بیان اینکه وزارت کشاورزی زمینه های تهاتر با برزیل را از ۶ ماه پیش 
آغاز کرده است، گفت: زمینه ها برای توسعه مراودات تجاری با برزیل آغاز شده 
و در شــرف واردات نهاده ها از برزیل هستیم؛ امیدواریم این مهم عملیاتی شود 

تا بتوان نیاز دامداران را تامین و کشور با چالش کمبود نهاده ها درگیر نشود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتحادیه دامداران آمادگی الزم برای تخصیص 
نهاده ها به صورت مدت دار به دامداران کوچک روستایی را دارد، تاکید کرد: مطابق 
با برنامه ریزی ها قرار اســت که شیر مازاد دامداران از سوی اتحادیه خریداری و 
در اختیار کارخانه های تولید شیرخشــک قرار داده شود و در نهایت با صادرات 
شیر خشک و حتی دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس نهاده مورد نیاز 

کشور را تهیه و تامین کنیم.

عزم جدی دولت برای واگذاری ســهام شــرکت های دولتی در بورس 
با هدف افزایش شــفافیت، کاهش تصدی گری و دست آخر نظارت بهتر، 
سیاستی مهم و در عین حال درست که اولین نشانه آن در واگذاری سهام 
 دو شــرکت بزرگ و جریان ساز ورزشی کشور یعنی استقالل و پرسپولیس 

متبلور شد.
ســاده تر اینکه با وجود طرح واگذاری ســهام این دو باشگاه ورزشی در 
بورس در دو دهه اخیر اما این دولت ســیزدهم بود که طلســم واگذاری را 
شکست تا طرفداران این دوباشگاه مهم هم در زمره سهامداران آنها قرارگیرند. 
بی شــک واگذاری هرچه بیشتر در بورس سبب خواهد شد تا شفافیت در 
شرکت های اقتصادی پررنگ تر شده و در عین حال بازار سرمایه هم از عمق 
بیشــتری برخوردار شــود.از قرار معلوم، میزان بازدهی بازار سرمایه درسه 
ماهه اخیرحدود 2۳ درصد بوده که از این میزان بازدهی می  توان اینچنین 
برداشت کرد که معامله گران حقیقی و حقوقی با جدیت بیشتری به گزینه 

بازار سرمایه توجه داشته اند.

 با این همه تکالیف دولت در ســال جــاری برای واگذاری 
شرکت های بیشتر در بورس چیســت و سازمان خصوصی سازی 
در مســیر پیگیری برای این واگذاری ها با چه چالش هایی مواجه 

بوده است؟
دکتــر حســین قربانــزاده، رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی از 
دســت انداز های فراروی واگذاری شرکت های دولتی در بورس سخن گفت 

که با هم مرور می  کنیم.

 با توجه به بازدهی خوب بازار سهام ازابتدای سال جاری، برنامه 
سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در 

بازار سرمایه چیست؟
ســال گذشته مقدمات واگذاری دو شرکت فرهنگی و ورزشی استقالل 
و پرســپولیس درقالب عرضه اولیه مهیا شد، عرضه اولیه دو شرکت دیگر 
یعنی آلومینای ایران و پاالیش شــازند هم پیش بینی شده بود که بخشی 
از آن به دلیل فضای حاکم بر بازار ســرمایه به تعویق افتاد.دلیل دیگر این 
عدم واگذاری، مربوط به شــرکت پاالیش شــازند بود که در روند واگذاری 
مشخص شد به دلیل بدهی، واگذاری آن نیازمند اصالح مصوبه دولت است 
هرچند که در این زمینه، متاسفانه وزارت نفت هم جدیت الزم را نداشت، 
بنابراین پاالیش شــازند در حال حاضر امکان عرضه ندارد و باید مشکالت 
فراروی آن حل شود.اما در این بین، شرکت آلومینای ایران آماده واگذاری 
بوده و درج نماد هم شده که احتمال دارد ظرف مدت دو هفته آینده عرضه 

اولیه آن نهایی شود.

 در مورد واگذاری سهام سایر شرکت های دولتی که باقی مانده 
چطور، برنامه چیست؟

طبق تکالیف قانون بودجه برای دولت در سال جاری قرار است که بالغ 
بر 2۰۰ هزار میلیارد تومان به جزسهام عدالت واگذار شود.

به عبارتی، ســازمان خصوصی سازی مکلف است تا به ۶ دهک جامانده 
ســهام عدالت منتقل کند، اما در ارائه ســهام به جاماندگان سهام عدالت، 

سقفی در نظرگرفته نشده است.

 در مورد بخشی از سهام باقیمانده دولت در شرکت های بورسی 
اما قرار است که آنها نیز واگذار شوند.

از رقم تکلیفی 2۰۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری در ســال جاری، 
حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن بابت رد دیون و انتقال سهام به نهادهای 
عمومی غیردولتی خواهد بود.۷۰ هزار میلیارد تومان هم بابت فروش سهام 
در بازار سرمایه تکلیف شده که بخشی از آن همین عرضه های اولیه است. 
البته سهام شرکت هایی که در سال گذشته واگذاری آنها موفق نبوده از جمله 
هلدینگ خلیج فارس امسال عرضه خواهد شد. در گام اول باید تالش کرد تا 
شرکت های غیربورسی به یک شفافیت و انضباط مالی برسند و اطالعات آنها 
در کدال منتشر شود، همانند اقدامی که در مورد ۳۱۳ شرکت دولتی چندی 
قبل رخ داد.جالب این است که از لیست ۳۱۳ شرکت مذکور که صورت های 
مالی آنها منتشر شد ۵8 شرکت در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی 
اســت. تالش سازمان خصوصی سازی بر این است که تعداد ۵8 شرکت در 

لیست واگذاری در شش ماه اول امسال به عدد یکصد شرکت برسد.

 با توجه به تالش سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام 
شــرکت های دولتی در بورس، آیا در جریان واگذاری ها مدیران 

شرکت های دولتی همراهی کافی دارند؟
با توجه به تعارض منافع در شــرکت های دولتی و نبود نظام انگیزشی 
مناسب در عمل مدیران شــرکت های دولتی نه تنها درجریان واگذاری ها 
همراهــی خوبی ندارند، بلکه اگر بتوانند در ســر راه این واگذاری ها مانع 

تراشی هم خواهند کرد.
در حال حاضر اکثر شرکت های دولتی حاضر نیستند که حتی اطالعات 
بنگاه های خود را به صورت تفصیلی منتشر کنند.در راستای خصوصی سازی، 
شــرکت های دولتی همکاری خوبی با ســازمان خصوصی سازی ندارند و 
منافع آنها هم در عدم همراهی برای واگذاری و خصوصی ســازی اســت، 
چون شــرکت های دولتی به مثابه یک تاریکخانه بوده زیرا شــرکت های 
دولتی، زیرزمین اقتصاد کشــور تلقی می  شــوند که بسیاری از نخبگان و 
صاحبنظران اشــراف دقیقی به عملکرد این شرکت ها ندارند.از آن گذشته، 
در این مسیر، حربه های مختلفی وجود دارد که عملیات واگذاری شرکت ها 
آنچنان پیچیده شود تا در نهایت قید واگذاری زده شود.در مراجعه سازمان 
خصوصی سازی به بسیاری از شرکت های دولتی برای واگذاری، پازلی چیده 
می  شود که در نهایت سازمان خصوصی سازی را به آن سمتی هدایت کند 

که قید واگذاری را بزند.

 بیشترین مقاومت و سنگ اندازی شرکت های دولتی در جریان 
واگذاری ها مربوط به کدام وزارتخانه است؟

در حال حاضر بیشترین عدم همراهی و مقاومت برای عدم خصوصی سازی 
مربوط به شــرکت های وابســته به وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و 
حتی صمت اســت.از مجموع شــرکت های دولتی عمدتا زیرمجموعه این 
چند وزارتخانه در برابر واگذاری ها مقاومت جدی دارند هرچند که به نظر 

می  رسد این مقاومت آنها تا حدودی از سر خیرخواهی باشد.

 با توجه به تکلیف واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس، 
آیا زیرساخت الزم برای واگذاری در بورس مهیا است؟

درجریان واگذاری ها چند روش مد نظر است؛ عرضه خرد، بلوکی و فروش 
غیربورسی.البته ترجیح سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام شرکت های 

دولتی در بازار شفاف بورس است.
در مسیر واگذاری ها، آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شرکت هایی که قرار 
است در قالب رد دیون واگذار شوند، لطمه ای به بازار سرمایه وارد نمی کنند، 
اما برای آن ۷۰ هزار میلیارد تومان تکلیف واگذاری ســهام شــرکت های 
 دولتی در بورس، ســازمان خصوصی ســازی و بورس بایــد توجه الزم را 

داشته باشند.
 در ایــن راســتا، می  تــوان از عرضه بلوکــی هم بهره بــرد اما برخی 
بــر ایــن باورنــد کــه خریــدار ســهام بلوکی مجبــور به فــروش یک 
 ســهم دیگر اســت تا قــدر ت خرید داشــته باشــد که ممکن اســت 
به بازار بورس لطمه بزند. بنابراین در عرضه سهام از دو روش بلوکی و خرد 

استفاده خواهد شد.

 سرانجام واگذاری سهام پاالیشگاه ستاره خلیج فارس چه شد؟
در حال حاضر حدود ۱8 درصد سهام این شرکت مربوط به دولت بوده 
و مابقی در اختیار سایر سهامداران است، البته وزارت نفت در واگذاری این 
مقدار ســهم به سختی با سازمان خصوصی سازی همراه می  شود، بنابراین 
ســازمان خصوصی سازی یک پیشنهاد جدید برای این واگذاری ارائه کرده 

که شبیه مدال واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس است.
در ایــن صورت، نــه تنها از مدل واگذاری اســتقالل و پرســپولیس 
درمورد واگذاری ســهام شــرکت ســتاره خلیج فارس تدبیر شــده بلکه 
 ایــن مدل برای واگذاری دیگر پاالیشــگاه ها که تاکنون واگذار نشــده اند 

هم مدنظر است.

 تکلیف شرکت هایی همچون نیشکر هفت تپه و ماشین سازی 
تبریز که واگذاری آنها حاشیه ساز بود، چه شد؟

واگذاری برخی از شــرکت هایی که قرارداد واگذاری آنها فسخ یا ابطال 
شده باید از مسیر حسابرسی ویژه عبور کند چون در جریان این واگذاری ها، 

خریداران دخل و تصرف هایی در این شرکت ها داشته اند.
 بنابراین باید حسابرســی ویژه شوند و در حال حاضر نمی توان ارزیابی 
شفافی از آنها داشت، حسابرسی ویژه هم زمانبر است اما مدیریت اصلی این 
شرکت ها به شرکت های مادرتخصصی آنها واگذار شده؛ از جمله ماشین سازی 
تبریز. اما در مورد نیشــکر هفت تپه به صورت پیمان مدیریت به شــرکت 

توسعه صنایع جانبی نیشکر واگذار شده است.

ورود70هزارمیلیاردتومانسهامدولتیبهبورستاپایانسال

برزیلجایگزیناوکرایندروارداتنهادهشد
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1056
شناســنامه بــه شــماره ملــی 0942692233 متعلــق بــه حســن و یــک عــدد کارت وســیله نقلیــه پیــکان 
وانــت بــه نــام حســن کــوه جانــی گرجــی کــوه جانــی گوجــی فرزنــد  حســن در تاریــخ 1400/10/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی شناســنامه  بــه شــماره ملــی  0924661992 متعلــق بــه امیرحســین زبــده فارمــد فرزنــد 
محمــد در تاریــخ1401/02/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0945341288 متعلــق بــه نرگــس ایــزدی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/10مفق

گواهینامــه پایــه دو بــگ متعلــق بــه مهــدی برومنــدزاده فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
کارت ملــی بــه شــماره 4569435361 متعلــق بــه مجتبــی عــرب خابــوری فرزنــد عبدالمحمــد در تاریــخ 

 1401/01/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــماره 4560198187 متعل ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره 4560198187 و رس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/01/20مفق ــد حســین در تاری ــان فرزن ــد رضائی محم

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569550738 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4569550738 و بیمــه نامــه 
موتــور ســیکلت بــه شــماره 45319 754 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 86 139 ب 75 و کارت 
ماشــین بــه شــماره ایــران 86 139 ب 75 و کارت موتــور بــه شــماره 45319 754 متعلــق بــه مرتضــی 
حیدریــان فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/02/21  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 6500012062 و 2 کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 6500012062 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
عابــر بانــک متعلــق بــه غالمرضــا اســکندر نــژاد فرزنــد ســهراب در تاریــخ1401/02/25  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

1504
ــخ  ــش  در تاری ــد جهانبخ ــه  فرزن ــول  خلیف ــه رس ــق ب ــماره 2432148177 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/11/03مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

1506
ــی  ــماره شاس ــور 12484213841 و ش ــماره موت ــالک 93/892ص12و ش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
19336266 متعلــق بــه مرضیــه ســالکی فــام فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
کارت ملــی بــه شــماره 0044552971 متعلــق بــه امیــر  شــفیعی زاده فرزنــد رئــوف در تاریــخ 

 1400/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0017602531 متعلــق بــه مهــدی آزرنــگ فرزنــد عمــاد در تاریــخ1401/02/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــهره   ــق ب ــاه متعل ــی و رف ــک ملــت و مل ــه شــماره 2161916701 و کارت بانکــی بان ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/02/21مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــش کریم  من

می باشد.

2014
ــخ  ــد محمداســمعیل در تاری ــان فرزن ــه احســان طیب ــق ب ــه شــماره 0013434535 متعل ــی ب کارت مل

 1400/11/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــرزاد  فرزن ــینی ف ــا حس ــه ثن ــق ب ــماره 2282112768 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/08مفقــود گردی

2065
کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712561059 متعلــق بــه عاقلــه بربــری فرزنــد دیــدار علــی در 

تاریخ  1400/10/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2229119761 متعلــق بــه عهدیــه مظغــری فرزنــد یــزدان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/03مفق

کارت ماشــین بــه شــماره 25 م 471 ایــران 16 متعلــق بــه زهــرا صادقــی پــور فرزنــد افشــین  در تاریــخ 
 1401/02/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرا  ــه حمی ــق ب ــماره 2141239109 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 2141239109 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
چاربــش فرزنــد قــدرت در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
ــد  ــی اوچــدکان فرزن ــه  روغن ــه معصوم ــق ب ــه شــماره 1465601902 متعل ــی ب ــه و کارت مل گواهینام

حیدر در تاریخ  1401/02/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــرد فرزن ــمی ف ــد محتش ــه محم ــق ب ــماره 0036469815 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــی نق ــد عل ــدی فرزن ــهاب بیرجن ــه ش ــق ب ــماره 4579899271 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/18مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0065153571 متعلــق بــه یعقــوب  صباحــی بالســی فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ 
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
کارت ملــی بــه شــماره 0620907118 و ســایر بــه شــماره بیمــه نامــه وکارت ماشــین وکارت ســوخت 
بــه شــماره پــالک 14ج365ایــران78 و ســایر بــه شــماره کارت مهــارت متعلــق بــه کریــم شهســواری 

فرزند قدرت اله در تاریخ  1401/02/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2090
شناســنامه بــه شــماره 0452834422 متعلــق بــه داود محمــد پــور فرزنــد حســین در تاریــخ 

 1401/02/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
شناســنامه بــه شــماره ملــی 2190256577 ، تاریــخ تولــد 1381/09/29 متعلــق بــه پــگاه نــادری فرزنــد 

مرتضی در تاریخ  1400/12/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  1351/07/01و  ــخ تول ــی 2120412030 ، شــماره شناســنامه 529 ، تاری ــه شــماره مل شناســنامه ب
ــخ  1400/11/01مفقــود  ــی در تاری ــد محمدعل ــه تقــی سردشــتی فرزن ــق ب ــی هوشــمند متعل کارت مل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3671729317 ، شــماره شناســنامه 639 ، تاریــخ تولــد 
ــده و از  ــخ  1401/02/20مفقــود گردی ــد محمــد در تاری ــوری فرزن ــه موســی ی ــق ب  1332/10/05متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــر فرزن ــه روح اهلل اذرمه ــق ب ــی 2121693424 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس

 1401/02/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــجویی ب ــه و کارت دانش ــه س ــه پای ــنامه و گواهینام ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
0720544602 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ماشــین پرایــد 111بــه 
شــماره پــالک 64ص555-59 متعلــق بــه محمــد مداحــی شورســتانی ســفلی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/24مفق

2503
کارت ملــی و کارت نظــام وظیفــه و گواهینامــه بــه شــماره 1882221400 متعلــق بــه میــالد ســلطانی 

عالسوند فرزند فالمرز در تاریخ 1401/02/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1817349791 متعلــق بــه ژیــال قربانی فرزنــد حاجعلــی در تاریــخ1400/09/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1819751597 متعلــق بــه شــریف معرفــاوی فرزند علــی در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــد  ــی فرزن ــه الهــه حاتمــی قهریزجان ــق ب ــی 1090286201 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

حسنعلی در تاریخ1401/01/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حیــدر در تاریــخ  ــه ســجاد محبــی فرزن ــه شــماره شناســنامه 6200039119 متعلــق ب شناســنامه ب
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5120041582 متعلــق بــه ســیدمحمد تقــوی دهاقانــی فرزنــد ســید 

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

ــماره 77 ط 815  ــه ش ــوخت ب ــددکارت س ــماره 1271743566 و دو ع ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ایــران 67 متعلــق بــه علیرضــا مشــایخی  فرزنــد عبدالوهــاب در تاریــخ 1401/02/19 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1286936748 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1286936748 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ســوخت بــه شــماره 68 و 757  ایــران 53 متعلــق بــه پیمانــه مقتــدری اصفهانــی فرزنــد جــواد در 

تاریــخ1401/02/10  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1283861097 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1283861097 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین .بیمــه نامــه و معاینــه فنــی خــودرو ســواری ام وی ام 315 مــدل 1394 بــه شــماره 39 
ل 748 ایــران 67 و کارت واکســن و یــک فقــره چــک بانــک ملــت شــعبه خوراســگان متعلــق بــه اصغــر 
دهقانــی فرزنــد حســن در تاریــخ1401/02/16  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین خــودرو وانــت مــزدا2000I B مــدل 1384 بــه شــماره 66 ط 552 ایــران 67 و بــه شــماره 
موتــور  467990 و شــماره شاســی 83NSPE03293  متعلــق بــه علیرضــا ابراهیمــی فرزنــد حســن 

در تاریــخ 1400/12/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 4660008606 و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4660008606 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4660008606 و کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد مــدل 1388 بــه 
شــماره 72 س 341 ایــران 81 متعلــق بــه حمیدرضــا قنبــری فرزنــد علــی بــاز در تاریــخ1401/02/26  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1282321341  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1282321341 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/22 مفق ــی در تاری ــد عل ــور فرزن ــیاری پ ــر هوش ــه اصغ ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــدون در  ــد فری ــادی فرزن ــیرانی  بیداب ــاد   ش ــه فرش ــق ب ــماره 1285816145 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ  1401/02/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0054848105 و گواهینامــه پایــه دو  و کارت  اتحادیــه وانــت بــار   متعلــق بــه 
آرمیــن  حشــمتیان فدائــی فرزنــد داریــوش در تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه  و کارت پای ــه س ــه پای ــماره 1150230551 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
احمــد  مردانــی  اســکندری فرزنــد منصــور در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــی فرزن ــه مرتضــی  احمــدی قهریزجان ــق ب ــه شــماره 5499878145 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 2298613990 متعلــق بــه امیــر جمشــیدی ایدجــی فرزنــد محمــد حســن  در 

تاریخ 1401/02/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291486561 متعلــق بــه جلیــل  کریمــی حقیقــی فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 
 1401/02/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 13152 وبــه شــماره ملــی 2301085066  متعلــق بــه الهــام لرهــا  فرزنــد اصغــر 
در تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــد محم ــریٰ فرزن ــا مب ــه مانی ــق ب ــماره 2285732325 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2280499241 متعلــق بــه مجتبــی ارمنــد فرزنــد محمــود  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/17مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2298699941 متعلــق بــه تابــان  قنبــری  فرزنــد نــادر در تاریــخ1400/11/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابوالفضــل در  ــی فرزن ــه نســرین شــیرزادفرد جهرم ــق ب ــه شــماره 2460278810 متعل شناســنامه ب
تاریــخ  1400/12/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــعودی فرزن ــعود مس ــه مس ــق ب ــماره 2530315817 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/02/01 مفق

ــخ  ــه  در تاری ــزت ال ــد ع ــه  فرزن ــر گرانپای ــه ناص ــق ب ــماره 2298601641 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/22مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1288723342 متعلــق بــه زینــت الســادات ابــری فرزنــد ســید علــی در تاریــخ 
1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــنگ  در تاری ــد هوش ــی فرزن ــژگان  معدل ــه م ــق ب ــماره 2296959172 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1397/01/01 مفق

ــکی  و  ــام پزش ــماره نظ ــه ش ــازمانی ب ــایی س ــماره 2980183318 و کارت شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ1401/02/24  مفق ــا در تاری ــد رض ــد محم ــی فرزن ــد میرزای ــه امی ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2280454351 متعلــق بــه فاطمــه رضــا زاده فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/24مفق

ــد  ــادی فرزن ــه فخرآب ــه هانی ــق ب ــه ســه  متعل ــه پای ــه شــماره 5520021600 و گواهینام ــی ب کارت مل
علــی در تاریــخ1401/02/06  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادر در تاری ــد به ــن زاده فرزن ــوب حس ــه یعق ــق ب ــماره 2292620820 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1398/09/09 مفق

ــد  ــرافی فرزن ــادی اش ــد ه ــه محم ــق ب ــی 2297642180 متعل ــد مل ــماره 733وک ــه ش ــنامه ب  شناس
علی اله  در تاریخ  1401/01/19مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0920741150 متعلــق بــه امیــر نیکبخــت فرزنــد علیرضــا در 

تاریخ 1400/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0938364839 متعلــق بــه حجــی محمدرضــا ســبحانی فرزنــد 
محمــد مهــدی در تاریــخ  1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــاط طوس ــین نش ــد حس ــه محم ــق ب ــی 0924591692 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد جــالل در تاریــخ1401/01/21  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1050748719 متعلــق بــه فرامــرز هــروی فرزنــد نصــر اهلل در 
تاریــخ  1400/09/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
شناســنامه بــه شــماره ملــی 0026064480 متعلــق بــه ماجــده  فرزیــن جــاه فرزنــد حمیــد رضــا  در 

تاریخ 1400/11/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــی  فرزن ــرادی گرکان ــر  م ــه امی ــق ب ــماره 0013909754 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0200017578 متعلــق بــه ســحر  علیپــور نظیــری فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرب  ــا  زع ــه علیرض ــق ب ــی  0020669410 متعل ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه ر انندگ ــی و گواهینام کارت مل
شــادکار فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/02/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0015508315 متعلــق بــه رضــا  پیمانــی گل محمــدی  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 
 1401/02/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اهمیت ترین 
بخش کارهای دانش بنیان و تحقیق را انتقال یافته های علمی 
به بهره برداران دانست و گفت: انتقال هرچه سریعتر دانش 
روز به کشاورزان یکی از مهمترین اولویت های وزارت جهاد 

کشاورزی در سال جاری است.
دکتر علی اکبر مویدی گفت ؛ یکی از وظایف مهم و خطیر 
وزارت جهاد کشــاورزی را حراست از امنیت غذایی کشور 
دانست و افزود: در بحث امنیت غذایی باید از مرحله تولید 
تا بازار مصرف براساس دانش و علم روز دنیا حرکت کنیم 

تا به خطر مواجه نشود.
وی در ادامــه جمع آوری یافته های علمی تمام مراکز 
دانشــگاهی و تحقیقاتی  کشور در بخش های مختلف و 
انتقال آن به بهره برداران و کشاورزان را یکی از برنامه های 
مهم وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری 
محصوالت و نهایتا امنیت غذیی کشور عنوان کرد و گفت: 
به همین منظور کاروان های ترویج این وزارتخانه در سطح 
کشور متشکل از محققان، کارشناسان، متخصصان موضوعی 
و همچنین افراد با تجربه و خبره  اســتانی و کشوری راه 

اندازی شده است.
به گفتــه وی این کاروان هر هفته یا ۲ هفته یکبار به 
یک اســتان سفر می کنند و در سرزمین های کشاورزی، 

باغی، شیالت و دامداری ها  دانش فنی روز را به کشاورزان 
و مدیران مراکز جهاد کشــاورزی شهرستان ها آموزش و 
منتقل می کنند.مویدی، نتیجه انتقال دانش به کشاورزان 
را تولید پایداری محصوالت کشاورزی و افزایش بهره وری 
آنان دانست و گفت: رسوخ علم و دانش در مزارع منتج به 

افزایش و پایداری محصوالت و فرآوری آنها می شــود و در 
نهایت امنیت غذای کشور تامین می گردد که برای همه 

این مراحل برنامه ریزی شده است.
رییس موسســه آموزش و ترویج کشــاورزی با بیان 
اینکه پژوهش های خیلی خوبی در سطح کشور در حوزه 

کشاورزی انجام شــده و در دست اقدام است، گفت: پیام 
مقــام معظم رهبری در بحث دانش بنیان این اســت که 
کشاورزی سنتی را از حال وابستگی به کود و نهاده ها به 
سمت وابستگی به علم و دانش پیش ببریم و هرچه سریعتر 
و بیشــتر دانش در مزارع رسوخ پیدا کند؛ قطعا زودتر به 

پایداری در تولیدات دست پیدا می کنیم.
رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه یکی 
از اهداف مهم راه اندازی کاروان های ترویجی وزات جهاد 
کشاورزی را کمک به ارتقاء بهره وری محصوالت اعالم کرد 
و افزود: به همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی یک نهضت 
جهادی ترویج را برای شناسایی مسائل و مشکالت کشاورزان 

مناطق مختلف کشور راه اندازی کرده است.
وی یکی از مهمترین خروجی و دســتاورد راه اندازی 
کاروان های آموزشــی - ترویجی را مساله یابی مشکالت 
کشاورزان مناطق مختلف و ارایه راهکاری فنی و علمی برای 
حل آنها دانســت و افزود: با کمک پژوهش مروجان مراکز 
علمی کشــاورزی که در این کاروان های ترویجی حضور 
دارند مشکل کشــاورزان مناطق احصا و برای آنها راهکار 
اریه می شود، مانند اینکه در منطقه ای مزارع گندم خوب 
محصول نمی دهد، که بررســی و آزمایش می شود و رقم 
گندم متناسب با آن محیط به کشاورزان توصیه می گردد.

انتقال دانش روز به کشاورزان 

قیمتگوشتقرمزبهزودیبهقبلبازمیگردد
 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه گوشت 
قرمز پیش از این یارانه دریافت نمی کرد گفت: گوشــت قرمز مشمول آزادسازی 

یارانه ها نمی شود بنابراین قیمت گوشت به زودی به قیمت های قبلی بازمی گردد.
محمد قربانی درباره وضعیت بازار گوشــت قرمز و اینکه برخی فروشــگاه ها و 
شبکه های آنالین هر کیلوگرم گوشت را کیلویی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می فروشند 
افزود: پس از آزادسازی اصالح نرخ ارز و نظام توزیع عادالنه یارانه ها، قیمت گوشت 
قرمز نیز افزایش یافت که این موضوع موقتی اســت و به زودی به نرخ های قبلی 
برمی گردد.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای 
تنظیم بازار این محصول، عالوه بر واردات گوشت قرمز از روسیه و پاکستان، تالش 
داریم گوشت منجمد به اندازه کافی در بازار توزیع کنیم تا تب ناشی از آزادسازی 
ایجاد شده و افزایش قیمت غیرواقعی اتفاق افتاده فروکش کند.وی گفت: گوشت 
قرمز به قیمت های قبلی برمی گردد، اما با توافق اتحادیه های دامداران تا پایان هفته 

نرخ های جدید کارشناسی گوشت قرمز اعالم می شود.
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کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت بانکــی صــادرات   بــه شــماره ملــی 0452983983متعلــق بــه 
حجــت الــه  حســامی  فرزنــد حیــدر قلــی  در تاریــخ 1401/02/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0630236429 متعلــق بــه آرزو شــجاعی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی 1660030641 در تاری ــه شــماره مل ــد مرحمــت ب ــه موســی زاده فرزن ــه عارف ــق ب ــه متعل عقدنام
 1401/02/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0025193325 متعلــق بــه محمدحســین قاســم آبــادی فرزنــد 
ــه ابوالفضــل شــهرکی  ــق ب ــران47487 متعل ــه شــماره انتظامــی 145ای احمــد و کارت موتورســیکلت ب
خادمــی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی 0076018180 در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1753393361 متعلــق بــه احمــد اهنگــر فرزنــد عبدالطیــف در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره انتظامــی 10ایــران451ط38 
ــه شــماره  ــد فرامــرز ب ــه امیرمهــدی مفاخــری فرزن و کارت ســوخت ماشــین و موتورســیکلت متعلــق ب

ملــی 0075106051 در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0200848331 متعلــق بــه علی لطفــی فرزنــد داود در تاریــخ1401/02/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــور فرزن ــی پ ــه فاطمــه طاهرخان ــق ب ــه شــماره 0041983548 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــه مســعود عطائ ــق ب ــی 0082600112 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0012033723 متعلــق بــه حمیدرضــا تــرک زاد ثانیــان فرزنــد رضــا در تاریــخ 
 1400/09/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــواری فرزن ــی گ ــاس بابائ ــه مهی ــق ب ــماره 0204194601 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
 1399/02/16مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــد نعم ــواری فرزن ــی گ ــدی بابائ ــه مه ــق ب ــماره 0533063744 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/05مفقــود گردی

ــی  ــماره مل ــه ش ــل ب ــد ابوالفض ــلیمانی فرزن ــر س ــه اصغ ــق ب ــی متعل ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/02/18  مفق 0042371295 در تاری

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــنلو  فرزن ــا  حس ــه محمدرض ــق ب ــماره 0022471774 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/23مفق

ــه  ــه شــعب صــادرات و ملــت و پارســیان  ب کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت هایــی بانکــی ب
شــماره 5388607771 متعلــق بــه صــادق  جعفــری  فرزنــد حمدالــه  در تاریــخ  1401/01/08مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0557999571 متعلــق بــه حســن  فــالح  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی  و کارت بانکــی صــادرات بــه شــماره 0051370743 متعلــق بــه نورالدیــن  شــکوری  فرزنــد 
علــی  در تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2084 متعلــق بــه فیــض الــه  امــان پــور لفمجانــی  فرزنــد فتــح الــه  در تاریــخ 
 1400/06/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1270155687 متعلــق بــه مهیــار  خلیلیــان پــور بیدابــادی  فرزنــد حمیدرضــا  
در تاریــخ  1401/01/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/02/22  ــه  در تاری ــد عبدال ــه مهــران  نعیمــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 38535 متعل شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــی  3920479416 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــخ 1401/02/22  ــد محمــود  در تاری ــد فرزن ــه حســین  کاون ــق ب ــران 937 ج 85 متعل انتظامــی 40 ای

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی

اســناد مالکیــت ســند تــک بــرگ وانحصــار وراژت و بنچــاق متعلــق بــه قــدرت الــه  کشــاورز صفیئــی بــه 
شــماره ملــی 5889616455 فرزنــد ابراهیــم و دفترچــه اســناد مالکیــت و بنچــاق  متعلــق بــه عبدالــه 

کشــاورزصفیئی  در تاریــخ  1401/02/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  وگواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0420303030 متعلــق بــه زهــرا  نــوروزی زمــرد  
فرزنــد رحمــن علــی  در تاریــخ  1395/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  وگواهینامــه رانندگــی و کارت بانکــی بــه شــماره ملــی  0017457696 متعلــق بــه ســپیده ده 
پــرور فرزنــد حمیدرضــا  در تاریــخ 1400/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
کارت ملــی بــه شــماره 0020741431 و شناســنامه متعلــق بــه امیــد کالتــه فرزنــد صــادق در تاریــخ 

 1401/02/18مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی در  ــد غالمعل ــه ســکینه  جــواد فرزن ــق ب ــه شــماره 0046928936 متعل ــک ب ــر بان شناســنامه و عاب
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد حســین عل ــر محمــودی فرزن ــه محمــد صاب ــق ب ــه شــماره 3801723208 متعل شناســنامه ب
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4219938346 متعلــق بــه رســول پوریــان فرزند جمعــه در تاریــخ1401/02/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد میرحس ــان فرزن ــو فارغی ــه مین ــق ب ــماره 3358099547 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/05 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد رمضانعل ــی فرزن ــعید میرمحراب ــه س ــق ب ــماره 0910087091 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1399/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم   ــه مری ــق ب ــی 0084367350 متعل ــماره مل ــه ش ــران598س43 ب ــماره 10ای ــه ش ــین ب کارت ماش
یوســفی چشــمه درگاهــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0530438399 و گواهینامــه متعلــق بــه رضــا شاهســوارانی فرزنــد عزیزالــه در 
تاریــخ 1401/02/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند ملکــی بــه شــماره ملــک 4857 بــه شــماره ملــی0042443849 متعلــق بــه منصــوره زکــی پــور 
فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد در  ــه ابوالفضــل شــریفی فرزن ــق ب ــه شــماره 0044519011 و شناســنامه متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1380031915 متعلــق بــه وحیــده آذرفــرد فرزنــد داود در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان  ــه رحم ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 0921146493 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/10 مفقــود گردی ــد محمــد در تاری ــو فرزن محمــدزاده نامانل

مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه ماش ــه نام ــران686ص78 و بیم ــماره 66ای ــه ش ــین ب کارت ماش
0530438399 متعلــق بــه رضــا شاهســوارانی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 1401/02/23 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین و کارت  ــت و کارت ماش ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 4410915398 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــه در تاری ــد ارض ال ــی فرزن ــی  احمدخان ــه مجتب ــق ب ــران611ل77 متعل ــماره 44ای ــه ش ســوخت ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/01مفقــود گردی

ــه  ــور و بیم ــت و کارت موت ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 0078004098 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره 133ایــران35348 متعلــق بــه رحیــم علیــزاده فرزنــد کــرم در تاریــخ 

 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــان خدمــت و دفترچــه بیمــه متعل ــه شــماره 5789957234 و گواهینامــه و کارت پای ــی ب کارت مل
بــه جــواد رمضانــی فرزنــد اســحق در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــی 5789957234 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه ماش ــه نام بیم
66ایــران645ج43 متعلــق بــه جــواد رمضانــی فرزنــد اســحق در تاریــخ1401/02/22  مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــاس قاندقت ــه عب ــق ب ــخاص متعل ــک اش ــه و چ ــماره 0048629782 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــرم فرزن ــاری خ ــوری به ــه ح ــق ب ــماره 2669639860 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1650482401 متعلــق بــه حاجیــه اســمائی قوشــه گنبــدی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4051965333 و کارت شناســایی علــوم پزشــکی همــدان و کارت نظام پرســتاری 
بــه شــماره 90102543 متعلــق بــه لیــال حســینی فرزنــد علــی اوســط در تاریــخ 1401/02/23 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد منوچه ــدی  فرزن ــپیده  محم ــه س ــق ب ــماره 5789971741 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/22 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــوده فرزن ــر ن ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 0780986369 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/12/01 مفق

ــی 0033940193  ــه شــماره مل ــه ماشــین ب ــران646ن65 و بیمــه نام ــه شــماره 88ای کارت ماشــین ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/18 مفق ــد رضــا در تاری ــا فرزن ــد خبازه ــه حمی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــا فرزن ــد خبازه ــه حمی ــق ب ــی 0033940193 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/18مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0083717511 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت موتــور بــه شــماره 
123ایــران39594 و بیمــه نامــه و کارت ســوخت ماشــین متعلــق بــه میثــم  جعفــری فرزنــد جمشــید 

در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــژاد فرزن ــالم ن ــه غ ــه روح ال ــق ب ــماره 0622463853 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/10مفق

ــت  ــان خدم ــه و کارت پای ــت ترکی ــنامه و کارت اقام ــماره 0017042917 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه امیــر ســراج فرزنــد عــارف در تاریــخ  1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0041508971 متعلــق بــه شــوکت علیپــور ابهــری فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0080989691 متعلــق بــه شــبنم  باقــری  فرزنــد حیــدر در تاریــخ1398/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاد فرزن ــب ش ــاورز ل ــین کش ــه حس ــق ب ــنامه متعل ــماره 0013641336 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
علیرضــا در تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0015451534 متعلــق بــه علــی رجبــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد قپان ــی فرزن ــان چیوای ــیرین ج ــه ش ــق ب ــماره 1129468119 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0083430921 و گواهینامــه و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/02/01 مفق ــین در تاری ــد محمدحس ــدی فرزن ــی عب ــه عل ــق ب ــران738ب87 متعل 55ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــب فرزن ــی نس ــی ربان ــه عل ــق ب ــماره 0046968431 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

ــه  ــت و گذرنام ــان خدم ــه و کارت پای ــنامه و گواهینام ــماره 2360018965 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ 1399/01/01 مفقــود  ــد سیدمحمدحســین در تاری ــه سیدمحمدمحســن موســوی فرزن ــق ب ــه متعل ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3539663959 متعلــق بــه عبدالکریــم محمــدی زاده فرزنــد موســی در تاریــخ 
 1401/02/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قولنامــه منــزل بــه شــماره ملــی 0032926731 متعلــق بــه حبیــب حاجــی عبدالــه فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1399/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره اختصاصــی 7149758 متعلــق بــه محمدشــایان چغتایــی فرزنــد لیاقــت بشــیر در 
تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــوا فرزن ــه جــالل دلن ــق ب ــه شــماره 0047590912 و شناســنامه متعل ــی ب کارت مل
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوالد در تاری ــد پ ــفی فرزن ــا یوس ــی رض ــه عل ــق ب ــماره 1376535386 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/04 مفق

2903
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 0010316361 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/20 مفق ــن در تاری ــد عبدالرحم ــار فرزن ــی تب ــی خالق عل

ساقط می باشد.

کارت ملــی و رســید کارت ملــی و شناســنامه  بــه شــماره 0025266330 متعلــق بــه میــالد میرزایــی 
فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه حســین نامنــی  فرزندعلــی در تاریــخ  ــه شــماره 07925557883 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 20ایــران 994 ق 21 وVIN....IRFC931XI78643049  متعلــق بــه طاهــره 
کوشــکی فرزنــد عســگر در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــال آب ــزدی جم ــرا ای ــه زه ــق ب ــماره 1550393553 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــی در تاری اروجعل

مــدارک تحصیلــی بــه شــماره 0079813097 لیســانس و فــوق لیســانس  متعلــق بــه ســپیده حیدرخانی 
فرزنــد خیرالــه در تاریــخ1400/10/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0021229376 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0021229376 و کارت موتــور 
ــود  ــخ 1401/02/17 مفق ــد داود در تاری ــاوری فرزن ــا ی ــه علیرض ــق ب ــماره 0021229376 متعل ــه ش ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 600756627 متعلــق بــه آریــان محمــد کانبــی فرزنــد محمــد درتاریــخ 
ــد . ــاقط میباش ــار س ــه اعتب ــده واز درج ــود گردی  1401/02/07مفق

2904
کارت ملــی بــه شــماره 0066744024 متعلــق بــه ســیدمهدی مهرپــور فرزنــد ســید حســین در تاریــخ 

1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 51 و کارت ملــی بــه شــماره 0066624266 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه 
پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 79 ت 933 ایــران 33 و کارت ماشــین 79 ت 933 ایــران 33 
بــه شــماره شاســی NAAM11CA3AK987321  و شــماره موتــور 12488289049 و 20000000 
ــد اکبــر  در تاریــخ1401/02/23   ــه مجتبــی  گلــی  فرزن ــه تاکســیرانی  متعلــق ب ــال ســفته و پروان ری

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
گواهینامــه پایــه یــک و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران 78 439 ل 89 
متعلــق بــه آقــای ســید حســن  مکــی تلــه جــردی فرزنــد ســید موســی در تاریــخ1401/01/02  مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3660573221 متعلــق بــه خانــم فاطمــه  مشــهدی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
ــخ  ــر در تاری ــی نظ ــد عل ــدوی فرزن ــدی  مه ــه مه ــق ب ــماره 5289961259 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 : شاســی  شــماره  مــدل:93،   ، تیبــا2   ،  31 421د87ایــران  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
NAS821100E1000977 ، شــماره موتــور : 8119123 متعلــق بــه مهــدی دل پرورشــاهوند فرزنــد 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــر در تاری اکب

کارت ملــی بــه شــماره 4060863793 متعلــق بــه امیــر  آزادی فرزنــد فتــاح و کارت ســوخت در تاریــخ 
1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــراد در  ــد نورم ــی فرزن ــه مهــدی طرهان ــق ب ــه شــماره 4061012479 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ســجاد  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای ــه شــماره 4072746665 و گواهینام ــی ب کارت مل
ســبزواری فرزنــد غــالم حســن در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 248ع77ایــران31  بنــز، مــدل : 85، شــماره شاســی: 37433316597953، 
شــماره موتــور : 33593210099640متعلــق بــه امیــن قائدرحمتــی فرزنــد هاشــم و کارت ســوخت بــه 
ــی  ــجاد قائدرحمت ــه س ــق ب ــماره 4073711431 متعل ــه ش ــی ب ــران31 و کارت مل ــماره 248ع77ای ش

فرزندهاشــم در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

»کارت ماشــین بــه شــماره 456ب31ایــران31، پژو405جــی ال ایکــس آی ، مــدل:84، شــماره 
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــه محمــد خوانداب ــق ب ــور 12484217302 متعل شاســی14278556 موت

ــد.« ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/15مفق

5502
کارت ملــی و کارت معافیــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2593484152 متعلــق بــه مجتبــی  نــداف 

غالمعلی دینار  فرزند اصغر  در تاریخ 1401/02/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه شــماره 2668184819  و کارت ســوخت ب ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــی و کارت معافی کارت مل
شــماره پــالک 56ایــران 669ل 15 متعلــق بــه محمــد علــی  صالحــی حلقــه ســری  فرزنــد ذکریــا  در 

تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0041359720 متعلــق بــه داود  رحیمــی فرزنــد شــعبانعلی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/14مفق

ــماره 2660063729  ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای ــی و شناس کارت مل
متعلــق بــه ســید ســجاد  نیــر ثابتــی  فرزنــد ســید نــوری  در تاریــخ 1401/01/05 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  در  ــد گلمی ــدان  فرزن ــو  ســیدی بری ــه ســیده بان ــق ب ــه شــماره 2678791998 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی  فرزن ــرو تمل ــر خوش ــه هاج ــق ب ــماره 5180149401 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/22مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2592645373 متعلــق بــه کلثــوم  بابائــی کدرجــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 »کارت ملی و گواهی نامه پایه دوم به شماره 2591576092و کارت سوخت به شماره پالک 46 ایران 635
ج12  متعلــق بــه حمیــد  امیــن آبــادی  فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــخ  ــر  در تاری ــد خبی ــس  فرزن ــری هری ــه  فک ــه رقی ــق ب ــماره 2580259465 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/02/01مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2669308589 متعلــق بــه میــالد  مجتبائــی ثبوتــی  فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
 1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهــی نامــه پایــه دوم بــه شــماره 2580908749 متعلــق بــه بهنــام  گوهــری درودخانــی  
فرزنــد صفــر  در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
کارت ملــی بــه شــماره 3920408802 متعلــق بــه رضــا  محمدیــان  فرزنــد مســعود در تاریــخ 

 1401/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7010
کارت ملــی بــه شــماره 5089233969 متعلــق بــه جــالل مافــی فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 

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

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1171112009 متعلــق بــه محدثه مــوءذی فرزند جعفــر در تاریــخ1401/02/25  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7025
کارت ملــی بــه شــماره 3875242432 و گواهینامــه پایــه دو و 6 فقــره چــک متعلــق بــه ایــوب  فتحــی 

فرزند حسن در تاریخ 1401/02/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد مــراد در  ــه عبــاس شاهســوند فرزن ــه شــماره 412150 )93/ج( متعلــق ب ســند مالکیــت آپارتمــان ب
تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7031
کارت ملــی بــه شــماره 4360289189 متعلــق بــه فاطمه  مشــاقی فرزند وهــاب در تاریــخ1401/02/14  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــی در تاری ــزه عل ــد حم ــی  فرزن ــه  امین ــه فاطم ــق ب ــماره 4391054485 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب  1398/12/01مفقــود گردی

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 4391334811 متعلــق بــه علــی  علینقــی هــا فرزنــد موســی در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/02/27

شماره : 1369

گردشگری، مسیری برای توسعه کردستان

  از لحاظ ذخایر استراتژیک در بهترین شرایط ممکن قرار داریم
تبریز-  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه از 
لحاظ ذخایر استراتژیک در بهترین شرایط ممکن قرار داریم، گفت: در هر شهرستانی 
که نیاز به عرضه کاالهای اساسی باشد با معرفی مباشر از سوی فرماندار آماده ایم به 

اندازه کافی و بدون محدودیت کاالهای اساسی عرضه شود.
محمد کالمی گفت : روزانه از طریق تشــکیل جلســات کمیته اقدام مشترک 
تنظیم بازار استان و کارگروه تنظیم بازار آخرین وضعیت بازار و کاالهای اساسی از 
لحاظ فراوانی و قیمت اقالم با حضور مدیران دستگاه های ذی ربط از جمله جهاد 

کشاورزی، صمت و تعزیرات رصد می شود.
وی با بیان اینکه این جلسات با هدف تأمین به موقع و نظارت بر توزیع کاالهای 
اساســی و مایحتاج عمومی مردم برگزار می شود، ادامه داد: پایش مستمر بازار و 
نظارت بر میزان عرضه ، قیمت و فراوانی کاالهای اساسی در این جلسات بررسی و 

متناسب با نیاز بازار اقدامات مورد نیاز تصمیم گیری می شود.
کالمی گفت: در روزهای گذشته به دلیل کمبود مرغ به دنبال افزایش عرضه مرغ 
در بازار بودیم که امروز نیز به دلیل فراوانی مرغ در بازار برای اینکه تولید کنندگان 
مرغ ضرر نکنند به دنبال منجمد کردن مرغ های عرضه شده هستیم تا چرخه تولید 
ضرر نبیند.وی اظهار کرد: در خصوص وضعیت نان نیز در این جلسات تصمیماتی 
اتخاذ شده که در دو روز گذشته اثرات آن با خلوت شدن صف ها مشخص است و 

از روز سه شنبه نیز وارد رویه عادی خواهد شد.

 ارزیابی عملکرد پست از نگاه مردم ضروری است
شیراز-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت:به کارگیری شیوه ای 
برای بررسی و ارزیابی میزان اعتماد مردم و بهره گیری از پیشنهادات و نظرات آنها 

در اداره کل پست استان ضروری است.
 عبدالعلی کریمی  در سلســله نشست های خبری مدیران پاسخگو اظهار کرد: 
حوزه پُست از نهادهایی است که ارباب رجوع بسیاری دارد و مردم نیاز بسیاری به 
خدمات این بخش دارند و همچنان که نیازهای مردم در ارســال مرسوالت بیشتر 
می شــود، وظایف و فعالیت های این بخش گسترش می یابد و روز به روز سخت تر، 

بیشتر و سنگین تر می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس ادامه داد: گسترش فعالیتهای 
پُســت می طلبد که مســئوالن در این نهاد برنامه ریزی و هدفگذاری های مدون و 
منسجمی داشته باشند و مجموعه پست را برای ارائه هر چه بهتر خدمات تجهیز 
کنند. هرچند اداره کل پست استان فارس برای پیشبرد اهداف استان در این حوزه 

قطعا برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت دارند.
کریمی با بیان اینکه با وجود گســترش فضاهای مجازی اعتبار و جایگاه پست 
همچنان در میان مردم به قوت خود باقی است، گفت: در حوزه پست شاهد اتفاقات 
بسیار خوبی در دوران کرونا بوده ایم و در طول این مدت خدمات قابل توجهی توسط 
قشر زحمتکشی که در حوزه پست فعالیت می کنند ارائه شده است.وی با بیان اینکه 
موزعین پست در گروه مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند، گفت: در ایام کرونا کار 
اداره کل پست دشوارتر شد و با کاهش رفت و آمدهای مردم به این اداره شاهد باال 
رفتن حجم مرســوالت پستی در این ایام بودیم چراکه مردم حتی مایحتاج روزانه 

خود را از طریق پست تهیه می کردند.
کریمی چگونگی ارزیابی اعتماد مردم نســبت به مجموعه پست و به کارگیری 
شیوه ای برای ارزیابی اعتماد مردم و بهره گیری از پیشنهادات و نظرات آنها در اداره 
کل پست را ضروری دانست و گفت: مدیرکل اداره پست فارس با پذیرفتن کاستی ها 
و نواقصــی که در زمینه امکانــات و ارائه خدمات در این مجموعه وجود دارد، بایذ 
برای رفع این نواقص تالش کنند و اصحاب رسانه نیز بایستی پیگیری های الزم را 

در این زمینه انجام دهند.

 صادرات کاال از گمرکات آذربایجان شرقی ۹ درصد افزایش یافت
تبریز-  ناظر گمرکات آذربایجان شرقی اعالم کرد: در فروردین ماه امسال میزان 
مبادالت کاال با کشورهای خارجی از طریق گمرکات استان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از لحاظ ارزش دالری ۹ درصد افزایش یافته است.
 لیلی اورنگی اظهار کرد: در این مدت حدود ۱۶۴ هزار تن کاال به ارزش بیش از 
۱۰۲ میلیون دالر از گمرکات استان آذربایجان شرقی به خارج از کشور صادر شده 
اســت.وی همچنین در خصوص آمار واردات استان با بیان اینکه کاالهای وارده به 
استان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل هیچ تغییری نکرده است، افزود: 
در فروردین ماه امسال بیش از ۲۶ هزار تن کاال به ارزش حدود ۷۵ میلیون دالر از 
طریق گمرکات استان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
ارزش دالری ۳۰ درصد افزایش و از نظر وزنی تغییری نداشته است.ناظر گمرکات 
آذربایجان شرقی همچنین گفت: درآمدهای وصولی گمرکات استان در فروردین 
سالجاری افزون بر ۶۹۳ میلیارد و۵۴ میلیون ریال بوده است که این رقم نسبت به 

مدت زمان مشابه سال قبل ۵۱ درصد افزایش داشته است.

 ۱۱ طرح گردشگری آذربایجان شرقی تسهیالت تبصره ۱۸ دریافت 
می کند

تبریز- مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان  شرقی 
از تصویب اعطای تسهیالت به تعداد ۱۱ پروژه سرمایه گذاری در بخش گردشگری 

استان توسط بانک های عامل از محل تبصره ۱۸ خبر داد.
احمد حمزه زاده، با بیان اینکه در جلســه بررسی طرح های فوق روند اعطای 
تسهیالت به ۱۶ پروژه سرمایه گذاری گردشگری استان با حضور نمایندگان بانک های 
عامل مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این جلسه مسائل و مشکالت سرمایه گذاران 
گردشــگری استان که درروند دریافت تسهیالت با مشکالتی مواجه هستند، مورد 
بررسی قرار گرفت و طبق تعامل  شکل گرفته بانک های عامل، روند اعطای تسهیالت 

به ۱۱ پروژه از ۱۶ پروژه موجود تسریع شد.
وی ادامه داد: باقی چهار پروژه ای که اعطای تسهیالت آن ها از طرف بانک عامل 
با موانعی مواجه اســت، بنابه دســتور معاونت امور اقتصادی استانداری آذربایجان 
شرقی در دستور کار قرار گرفت تا بانک عامل به وظایف مقتضی خود در اسرع وقت 
رسیدگی کند.حمزه زاده اظهار داشت: ۱۶ پروژه در حال ساخت گردشگری استان 
شامل هتل، مجتمع های گردشگری، اردوگاه، سفره خانه سنتی و بومگردی است که 

در سراسر استان در حال گذراندن مراحل پایانی خود هستند.

 شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر « با اهداف جناحی مطرح شد
تبریز-  فرماندار خداآفرین گفت: کسانی که شعار غلط فرزند کمتر، زندگی بهتر 
را تبلیغ می کنند اهداف جناحی را دنبال می کنند و با راه اندازی بیوتروریسم نوین 
جمعیت را به ســمت پیری سوق می دهند.اکبر نکونام در جلسه مشترک قرارگاه 
عفاف و حجاب و ازدواج که با محوریت هماهنگی جهت تشکیل قرارگاه های عفاف 
و حجاب، جمعیت و خانواده ، طرح »ایران جوان بمان « و تسهیل ازدواج و فرزند 
آوری برگزار شد، الزام تشکیل قرارگاه برای این امور را زنگ هشداری نام برد که در 
نتیجه برنامه ریزی غلط و بی تدبیری های گذشته اتفاق افتاده است .وی با اشاره به 
اینکه معضل کنونی طالق ناشی از نبود الگوهای سالم در ترویج خانواده است، گفت: 
بعد خانوار نباید با تحت الشعاع قرار گرفتن شعارهای بزک کرده معاندین و مخالفان 
و نفوذی ها، کوچک سازی شود بلکه باید با حل مشکالت اقتصادی و با نگاه علمی 
و دانش بنیان و همگام با دنیا پیش رفت .فرماندار خداآفرین در ادامه با تاکید براینکه 
براساس بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری  مسئوالن هم باید به موضوع ازدواج 
و تشــکیل خانواده و فرزند آوری فراتر از وظایف ذاتی نگاه کنند، تشکیل کارگروه 
 ویژه و همچنین کارگروه تبلیغاتی درتریبون های نماز جمعه در خصوص افزایش

 جمعیت را خواستار شد .

 آنچه بیش از همه، در نقشــه راه توســعه 
کردســتان، زیرساخت و ظرفیتش آماده است 
حوزه گردشگری است، جاذبه های طبیعی از 
جمله کوه های ســربه فلک کشیده، رودهای 
خروشان و روستاهای تاریخی، در کنار ظرفیت 
های گردشگری سالمت و حتی زیارت بیش از 
هر مزیت دیگری در مســیر توسعه کردستان 

چشم نوازی می کند.
اســتان کردســتان به دلیل برخورداری از 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی 
منحصربفرد یکی از مقاصد گردشگران است، به 
عنوان مثال می توان به جشن ها و آداب و رسوم 
خاص منطقه همچون جشــن نوروز همراه با 
شــادی و پایکوبی مردم، جشــن شکرگزاری 
محصوالت کشاورزی و مراسم های معنوی مانند 
عروسی پیرشالیار و دف نوازی در کنار فرهنگ 

غنی مردم منطقه اشاره کرد.
از سوی دیگر تاکنون ۲ هزار اثر شامل آثار 
تاریخی، غارهای طبیعی، درختان کهنســال، 
میراث منقول شامل بناها، محوطه ها و تپه ها، 
قنات و مکان های طبیعی در استان کردستان 
شناسایی شده که از این تعداد ۹۵۰ اثر آن به 

ثبت ملی رسیده است.
در کنار موارد فوق، معرفی شهرهای مختلف 
اســتان کردســتان از جمله سنندج به عنوان 
شهر خالق موســیقی، دف و کتاب، ظرفیت 
های مرزی و ضرورت بهره گیری از گردشگری 
ســالمت، جاذبه های زیارتی و جشنواره های 
متنوع فرهنگی از دیگر ظرفیت های الزم برای 
توسعه گردشــگری در کردستان است، با این 
حال به نظر می رسد استان کردستان به دلیل 
عدم برخورداری از »زیر ســاخت های مناسب 
گردشگری« در بخش های عمرانی و فرهنگی 
با چالش های جدی مواجه است که پرداختن 

به آنها ضروری است.
بازاریابی، یکی از ارکان مهم در بحث توسعه 
گردشگری است، هدف از بازاریابی گردشگری 
ترویج کســب و کار، متمایز کردن آن از رقبا، 
جذب مشــتری و ایجاد آگاهی از جاذبه های 
گردشــگری یک منطقه اســت، بســیاری از 
اســتراتژی های بازاریابی مدرن گردشگری از 
اینترنت استفاده می کنند، وب سایت ها، تبلیغات 
آنالین، ایمیل و پلت فرم های رسانه های اجتماعی 
اغلب نقش کلیدی را در این زمینه ایفا می کنند.

در استان کردستان اگرچه به صورت سازمان 
یافته و رسمی اقدام چندانی در این حوزه انجام 

نشده است اما به نظر می رسد همه گیر شدن 
فضای مجازی به کمک این صنعت شــتافته 
است و توانسته است تا حد زیادی زیبایی های 
کردســتان را به مردم و ایــران و حتی جهان 

بشناساند.
پخش ســریال »نون خ« در صدا و ســیما 
یکی از عوامل مهم در معرفی کردستان به ویژه 
روستاهای منطقه اورامان به گردشگران بود به 
طوری که منطقه بکر هورامان که تا چند سال 
پیش ناشــناخته بود اکنون به یکی از مناطق 
گردشگرپذیر کشور تبدیل شده است و شمار 
زیاد گردشــگران این منطقه در بهار امســال، 

مصداق این نوشته است.
»نون خ« یک مجموعه تلویزیونی است که 
تاکنون سه فصل آن به کارگردانی سعید آقاخانی 
و نویسندگی امیر وفایی ساخته شده است و در 

نوروز ۱۳۹۸ از شبکه یک پخش شد.
»نون خ« مخفف نام نقش اصلی این سریال 
یعنی نورالدین خانزاده است. سریال »نون خ« 
که در روستاهای منطقه هورامان ساخته شده 
است پربیننده ترین سریال نوروز ۱۳۹۸ بود. این 
سریال در سه فصل در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
با داســتان های متفاوت از شبکه یک سیما و 
شبکه تماشا پخش شد و سه سال پربیننده ترین 

سریال های نوروزی صدا و سیما بود.
به دنبال پخش این ســریال تعداد زیادی 
گردشگر در چند ســال گذشته راهی منطقه 
هورامان شده اند به طوری که یکی از کارشناسان 
گردشــگری منطقــه معتقد بــود که مقصد 

گردشگران شــهرهای مرکزی کشور و حتی 
تهران از شمال به سوی غرب و هورامان تغییر 

کرده است.
یکی دیگر از عوامل رشد تعداد گردشگران 
منطقه هورامان به ویژه گردشــگران خارجی، 
ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در یونسکو 

در سال ۱۴۰۰ بود
یکی دیگر از عوامل رشد تعداد گردشگران 
منطقه هورامان به ویژه گردشــگران خارجی، 
ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در یونسکو 
در سال ۱۴۰۰ بود،  »منظر فرهنگی هورامان« 
مرداد سال گذشته در چهل و چهارمین اجالس 
کمیته میراث جهانی یونسکو به عنوان بیست 
و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در 

فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.
پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان با 
۷۰۰ روستا در استان های کرمانشاه و کردستان 
با حــدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و حریم قرار 
دارد که ۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و 

۳۰۳ هزار هکتار نیز جزو حریم است. 
به دنبال ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان 
نیز گردشگران خارجی بیشتری راهی این منطقه 
شده اند که تداوم آن باعث معرفی بیشتر منطقه 
به توریست های خارجی می شود که می تواند 

ارز آوری مناسبی برای کشور داشته باشد.
 زیر ساخت، از دیگر عوامل تاثیرگذار و عناصر 
اصلی شکل دهنده ساختار فضایی گردشگری 
محســوب می شــود، وجود زیرساخت های 
مطلوب گردشگری در نواحی روستایی ضمن 

پاسخگویی به نیاز گردشگر امکان سفر مجدد 
او را افزایش می دهد.  

یکی از مشــکالت خدمات گردشگری در 
اماکن گردشگرپذیر اســتان از جمله مناطق 
روســتایی، کمبود مکان  های سکونتی و هتل 
 های مناسب در تمام فصول سال و برای همه 

قشرهای جامعه با درآمدهای مختلف است.  
در نوروز امســال و ۲ نوبت تعطیلی بعد از 
آن به مناســبت های شــهادت حضرت علی 
)ع( و عید فطر که کردستان به ویژه شهرهای 
گردشگر پذیر آن از جمله مریوان، بانه، کامیاران 
و منطقه هورامان با شمار زیادی گردشگر مواجه 
شــده بود ضعف زیر ساخت به روشنی خود را 
نشان داد به طوری که همه مراکز اقامتی این 
مناطق همان شب اول تکمیل شدند و خیلی از 
گردشگران مجبور شدند یا منطقه را ترک کنند 
و یا با سختی بتوانند شب را در چادر روز کنند.

تقویــت مزیت های مرزی و گردشــگری 
سالمت از دیگر ظرفیت های مهم برای توسعه 
گردشگری کردســتان است استان همچنین 
دارای ۲ پایانه مرزی مهم باشــماق مریوان و 
سیرانبد بانه است که باعث رونق باالی این دو 
شهر شده اســت به طوری که این دو شهر به 
خاطر وجود کاالهای خارجی و وارداتی به یکی 

از مقاصد گردشگران تبدیل شده است.
از سوی دیگر نزدیکی مراکز درمانی استان 
کردســتان به بسیاری از شهرهای عراق، ارزان 
بودن خدمات درمانی در کردســتان به نسبت 
هزینه هــای باالی درمانی در کشــور عراق و 

پیشرفت چشمگیر ایران در ارائه خدمات درمانی 
استاندارد دالیلی است که می تواند موجب توسعه 

گردشگری سالمت در استان کردستان شود.
در حال حاضر شهروندان عراقی می توانند 
از طریق پایانه های مرزی مثل سیرانبند بانه و 
باشماق مریوان به استان کردستان وارد شوند. در 
این بین، بیمارستان های بعثت، توحید و تامین 
اجتماعی ســنندج و بیمارستان فجر مریوان 
توانسته اند که مجوز پذیرش بیماران بین الملل 

)IPD( را از وزارت بهداشت دریافت کنند.
در ایــن میان ســاخت و راه اندازی مراکز 
درمانی مجهز، جذب پزشــکان کار آزموده و 
خبره در کنار تبلیغات و بازاریابی مناسب می 
تواند زمینه توسعه این بخش از گردشگری را 

در کردستان فراهم کند.
»فرهنگ گردشگر پذیری« در بحث جذب 
گردشگر به مراتب مهمتر است زیرا آنچه که می 
تواند باعث جذب گردشگران بیشتر و مراجعه 
مجدد آنها به منطقه شود نحوه تعامل و برخورد 
مردم به ویژه افراد مرتبط با صنعت گردشگری 
با آنها است.اگرچه فرهنگ غنی و مهمان نوازی 
مردم کردســتان بر کسی پوشیده نیست و در 
تاریخ این ســرزمین زبانزد خــاص و عام بوده 
و همواره بــه عنوان یکی از ویژگی های مردم 
یاد شــده است اما گاها دیده می شود به دلیل 
ضعف زیرساخت های منطقه از جمله کمبود 
هتل و اماکن اقامتی، متاسفانه برخی سودجویان 
از فرصت ســو استفاده کرده و کرایه مراکز بوم 
گردی یا خانه های استیجاری را چند برابر قیمت 

به گردشگران اجاره می دهند.
با این حال گردشــگری - به شــرط حفظ 
بافت فرهنگی و زیست محیطی -  با استفاده از 
ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در نواحی 
روستایی می تواند نقش مهمی در تجدید حیات 
روستا، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان 
و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی 
داشته باشد.  استان کردستان دارای ۳۲ هتل، 
۲ هتل آپارتمان، ۲۴ مهمانپذیر، ۱۳۰ رستوران 
بین راهــی و ۳۲  واحد اقامتگاه بوم گردی در 
۱۰ شهرستان اســت.پارک آبیدر و موزه خانه 
ُکرد ســنندج، دریاچه زریبار مریوان، منطقه 
هورامان، غار کرفتو دیواندره، روستای پالنگان 
کامیاران، بازار شهرهای سنندج، بانه و مریوان و 
قرآن تاریخی نگل از جمله مکان های گردشگری 
استان کردستان است که هرساله بیشترین آمار 
بازدید گردشگران را به خود اختصاص می دهد.

بالتکلیفی جایگاه دفن زباله های شهر قروه
 زباله ها، مواد ارزشــمندی هستند که می توان از آنها 
استفاده  بهینه کرد، اما در شهرستان قروه رها شدن زباله ها 
در محیط، اثرات مخربی به جا گذاشته است و ساماندهی 

این وضعیت نیز همچنان در بالتکلیفی به سر می برد.
دپوی زباله ها زمانی اطراف روســتای شــیخ جعفر، 
رودخانه دیوزند، جنیان و پشــت کوه های کوالوا بود در 
حال حاضر برای جایگاه دفن زباله باز هم ســایت شیخ 
جعفر مورد تایید شــورای تامین استان قرار گرفته است 
ولی این بار با این تفاوت که ترانشــه برداری، عایق کاری 
و فنس کشــی انجام شده و شهرداری مدعی است دفن 
زباله اصولی و بهداشتی است ولی باز هم با اعتراض مردم 
اهالی شیخ جعفر زباله ها به صورت موقت پشت کوه های 

کوالوا دفن می شود.
اهالی روســتای شیخ جعفر از ســال ۱۳۸۰ تاکنون 
چندین بار خواستار رفع مشکل و جلوگیری از دفن زباله 

در این روستا از سوی شهرداری قروه شده اند.
در حال حاضر مشکل اصلی شهرستان قروه برای حل 
پسماند، تعیین جایگاه پسماند از سوی مدیریت شهری 
است، شهرداری و اعضای شورای شهر مدعی هستند فقط 
وظیفه جمع آوری و مدیریت پســماند را برعهده دارد و 
تعیین جایگاه بر عهده محیط زیست، جهاد کشاورزی و 

سایر ارگان های ذی ربط است.
هدف مدیریت پسماند کاهش اثرات زیانبار زباله بر روی 
سالمت انسان، محیط زیست و زیبایی شناسی است این 
بار کارگروه پسماند شهرستان قروه سرمایه گذار بخش 
خصوصی این پروژه را دعوت کرد تا با ســرمایه گذاری 
برای احداث کارخانه بازیافت زباله، مشکل شهرستان را 

رفع کند و این پرونده برای همیشه بسته شود.

 زباله در شهرستان قروه به یک معضل تبدیل 
شده است

فرماندار قروه در کارگروه پســماند شهرســتان قروه 
گفت: زباله در شهرســتان قروه به یک چالش و معضل 
تبدیل شــده اســت در صورتی که در جاهای دیگر یک 

سرمایه گذاری است.
خلیل فعله گری افزود: در راستای مدیریت پسماند باید 
از سرمایه گذار طرح جمع آوری و بازیافت زباله ها حمایت 
کرد و ادارات مرتبط در این زمینه باید کمک کنند تا این 

روند زمان بر نباشد.
به گفته وی اوایل دهه ۸۰ جایگاه شیخ جعفر به عنوان 
مکان بازیافت و دفن زباله تصویب شد حتی سرمایه گذار 

هم آمد اما کاری از آن موقع تا کنون انجام نشده است.
فعله گری در ادامه اضافه کرد: شهردار وقت موضوع را 
ابتر نگه داشته و این مساله به یک معضل تبدیل شده و در 
حال حاضر مردم شیخ جعفر نمی گذارند دفن انجام شود.

وی با بیان اینکه دفن زباله در شــیخ جعفر به صورت 
بهداشتی انجام نشده است، افزود: اگر دفن زباله بهداشتی 
و اصولی باشد مردم معترض نمی شوند چرا که مردم شیخ 
جعفر از لحاظ انقالبی و مذهبی زبانزد هستند این موضوع 

باعث عصبانیت و ناراحتی مردم شده است.
فرماندار قروه تاکید کرد: حداقل شهرداری وقت در آن 
زمان می توانســت دفن اصولی انجام دهد بالخره در آن 
زمان، زمین تغییر کاربری داده شد و تبعا ادارات ذی ربط 
در جلســات نظر و آن را تاکید کرده اند اما این مساله به 

مرور زمان به یک معضل تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه جایگاه دفن زباله ۴.۷ کیلومتر با 
روستای شیخ جعفر فاصله دارد و این فاصله کمی نیست، 
گفت: اگر پسماند زباله به درستی مدیریت می شد مردم 

از لحاظ آلودگی زیست محیطی معترض نمی شدند.
فعله گری اظهار کرد: زمانی که شیخ جعفر را در نظر 
گرفته بودند فقط زباله شهر قروه مطرح بود اما اگر در حال 
حاضر خارج از آنجا، یک نقطه دیگر را در نظر بگیریم باید 
زباله های کل شهرستان حتی دهگالن را هم در نظر گرفت 
چرا که وضعیت زباله در روســتاها نسبت به شهرها بدتر 
است و پسماند زباله به ویژه نایلون با وزش باد به اراضی 

کشاورزی نفوذ کرده است.
 

 جاده شــیخ جعفر مورد تایید کارشناسان 
متخصص مرتبط کارگروه پسماند است

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار قروه هم 
در این نشســت گفت: انتخاب زمین مورد نیاز مناسب 
بــرای دفن زباله های شــهری، مهمترین عامل در دفن 
بهداشتی محسوب می شود و روستای شیخ جعفر مورد 

تایید کارگروه پسماند است.
علیرضا عبدی با اشــاره به اینکه ۲ راه برای سرمایه 
گذاری پســماند زباله وجود دارد، افزود: اگر جایگاه جاده 
شیخ جعفر ترانشه کاری و اصولی باشد از آن طرف نباید 

دفن غیراصولی و غیر بهداشتی انجام شود.
وی ضمن انتقاد به شهردار قروه اظهار کرد: شهرداری 
هر نقطه ای را که برای جایگاه زباله در نظر داشته باشد 
باید کارگروه پسماند آن را تایید کند اگر جایگاه دفن زباله 
در حال حاضر محل جاده اوریه پشت کوه های کوالوا است 
و دستگاه های ذی ربط کارگروه پسماند نظارتی نمی کنند 
شهرداری نباید مسوولیت و انجام کار خود را نفی کند.  

عبدی در ادامه افزود: چندین مشاور، چند نقطه شهر 
قروه را برای جایگاه زباله بررســی کرده اند جاده شــیخ 
جعفر راحت ترین مکان مورد تایید مشاوران و کارشناسان 
متخصص است هر چند مشکالت اجتماعی دارد که باید 

حل و مدیریت شود.
بــه گفته وی برای حل این معضل باید مردم شــیخ 
جعفر را متقاعد کرد در غیر این صورت هر جا بریم تبعات 
اجتماعی به همراه دارد و زمان بر است درحال حاضر جاده 
شیخ جعفر، شوراب و مهدی خان برای تعیین جایگاه زباله 

پیشنهاد شده است.
عبدی اظهار کرد: شــهردار رویه بدی در شهرستان 
حاکم کرده به طوری کــه مردم یاد گرفته اند با تجمع 
مشــکل را حل کنند بایــد با یک طرح مناســب، اول 

شــهرداری زباله را به صورت اصولی و بهداشتی ذخیره 
 کند بعد از آن ســرمایه گــذار بخش خصوصی کارخانه 

پسماند را راه اندازی کند.

 جانمایی زمین برای دفن پسماند زباله وظیفه 
شهرداری نیست

شهردار قروه هم در این نشست گفت:جانمایی و تعیین 
زمین برای دفن پسماند زباله وظیفه شهرداری نیست بلکه 

مرتبط به ادارات ذی ربط کارگروه پسماند است.
خسرو عزتی افزود: کارگروه در این سال ها نتوانسته 
پســماند را مدیریت کند هر سال این وضعیت تکرار می 
شود اگر این روال ادامه یابد آیندگان ما را نفرین می کنند.

به گفته وی جایگاه شیخ جعفر، جایگاه قانونی است 
و این زمین از اراضی شهرداری است و در حال حاضر ۲ 
ترانشه در آنجا زده شده و نفوذناپذیری توسط خاک رس 
انجام شده اســت.عزتی در ادامه تاکید کرد: با اطمینان 
خاطر به همه مسوولین و اهالی شیخ جعفر می گویم آب 

آن منطقه آلوده نشده است.

 پسماند زباله با رعایت اصولی در داخل شهر 
امکان پذیر است

سرمایه گذار بخش خصوصی پروژه پسماند هم در این 
نشست با اشاره به زمین مناسب برای جایگاه زباله گفت: 
اگر تفکیک زباله از مبدا به درستی و اصولی انجام شود با 
ترانشه کاری و سه الیه ایزوله، به زمین آسیب نرسد هر 

جا حتی داخل شهر هم این امر شدنی است.
علی نظری افزود: اگر بخش اعظم زباله در داخل شهر 
انجام شود و مابقی را که می خواهیم به کود تبدیل شود 
یا دفن کنیم به خارج از شهر ببریم باید تفکیک، توسط 
دستگاه پردازش در داخل شهر انجام شود و شیرابه ها را 

جدا کرد و به اداره آب و فاضالب یا جای دیگر برد.
وی گفت که از حدود  ۴۰ سال قبل تا کنون مشغول 
فعالیت در این زمینه هستم و عمده کارم در حدود ۲۵ سال 
در تهران بوده است همزمان با شهرهایی مانند مشهد، البرز 
و قزوین کار کرده ام و درحال حاضر نیز مشغول سرمایه 

گذاری در شهرستان نور هستم.
نظــری با بیان اینکه برای کارخانــه بازیافت زباله در 
شهرستان قروه حدود ۸۰۰  تا ۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه 
الزم است، گفت: یکسری مسایل باید مشخص شود حدود 
۵۰ درصد در این زمینه ســرمایه گذاری می کنم مابقی 

باید از طریق وزارت کشور پیگیری شود.

 راضی کردن و اقناع مردم در طرح اصالح اقتصادی ضروری است
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: راضی کردن و اقناع مردم در طرح اصالح اقتصادی ضروری است و در این زمینه نخبگان و دانشجویان از طریق رسانه به فرهنگسازی بپردازند.

مهدی رمضانی در نشست تخصصی مسووالن بیسج دانشجویی کردستان اظهار داشت: پرداختن به این موضوع در قالب برنامه های میزگرد محور  ممکن است خارج از حوصله مخاطب باشد و باید از طریق ویدئوهای کوتاه یا موشن گرافی 
هم در کنار دیگر برنامه های تخصصی به آن پرداخته شود.

وی ضمن درخواست از دانشجویان برای حضور در شبکه استانی کردستان افزود: دانشجویان در زمینه جهاد تبیین باید فعال عمل کنند و روشنگری در جامعه اهمیت دارد.
رمضانی یادآور شد: در این برهه تاریخی باید تصمیمات سخت برای اعتال و پیشرفت کشور بگیریم و نشان دهیم که دین اسالم توانایی و ایده حکومت دارد.وی با بیان اینکه وقت عمل کردن است و زمانی برای حرف زدن نمانده است اضافه کرد: 

اجرای طرح اصالح اقتصادی و جراحی در اقتصاد کشور در سال اول دولت نشانه انقالبی بودن آن است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه سیاسی نگاه کردن به طرحها و امور اجرایی، آفتی در کشور ما است ادامه داد: اکنون منافع و منفعت ملی مطرح است و طرح مصوب مجلس توسط دولت در حال اجرا است 
که باید همه از آن حمایت کنند.سرپرست فرمانداری سنندج نیز در این نشست گفت: یکی از آرزوها و آرمان های نظام جمهوری اسالمی برقراری عدالت اجتماعی بود اما هنوز به آن آرمان دست نیافتیم.حسن عکسری با بیان اینکه اجرای طرح 

اصالح اقتصادی هم در راستای برقراری عدالت اجتماعی است افزود: زالوصفتانی که نگذاشتند عدالت اجتماعی برقرار شوند پیشقدم شدند تا مانع اجرای این طرح شوند.
وی با بیان اینکه دانشجویان در راستای جهاد تبیین دانشجویان روشنگری کنند اضافه کرد: اجرای این طرح باید همراه با فرهنگسازی در میان مردم باشد.

سرپرست فرمانداری سنندج یادآور شد: بسیجیان سه ماه در کنار جهاد کشاورزی هستند و بویژه در حوزه نظارت کمک می کنند. مدیرکل جهادکشاورزی کردستان هم گفت: هیچ کمبودی در زمینه کاالها نداریم و اکنون یک هزار و ۲۰۰ تُن 
گوشت مرغ و یک هزار و ۸۰۰ تُن برنج در انبارهای استان موجود است.

 پیمان اسکنداری افزود: شاید در حوزه نظام توزیع نتوانیم با سرعت الزم عمل کنیم اما هیچ مشکلی در تامین کاالهای ضروری نخواهیم داشت.
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فرهادی که به استقالل شخصیت داد و به هیچکس نباخت!

 تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران نایب قهرمان جهان شد
تیم ملی فوتبال هفت نفره کشــورمان در مرحله فینال 
مســابقات قهرمانی جهان به مصاف تیم اوکراین رفت و با 

شکست برابر این تیم نایب قهرمان جهان شد.
 تیم ملی فوتبال هفت نفره کشــورمان بیست و پنجم 
اردیبهشــت ماه در مرحله نهایــی و در آخرین دیدار خود 
از رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ اســپانیا به مصاف تیم 
اوکرایــن رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به ســود 
تیم اوکراین به پایان رسید تا تیم ملی کشورمان عنوان نایب قهرمانی این مسابقات 

را از آن خود کند.
این در حالی است که شاگردان اله مانی پیش از این برابر تیم آمریکا ۲ بر ۲ به 
تســاوی رســیدند و با نتیجه ۲ بر صفر برابر استرالیا پیروز شدند و با برد ۳ بر یک 
مقابل انگلیس به نیمه نهایی مسابقات صعود کردند و با برد ۴ بر یک مقابل برزیل 

راهی مرحله فینال شدند. 

 سعی می کنیم دومین بازی دوستانه را هم در کانادا انجام بدهیم
مدیــر تیم ملــی فوتبال ایــران می گوید در جلســه 
هیات رئیسه، فدراسیون به دنبال حل مشکل البسه تیم بود.

حمید استیلی بعد از جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
اظهار کرد: درباره بازی های تدارکاتی تیم ملی و البسه تیم 
ملی و برنامه ریزی اردوها و سفر به آنکارا برای گرفتن ویزای 

کانادا و سفر به ونکور صحبت کردیم.
او همچنین گفت: به دنبال دومین بازی هستیم و تیمی 
از قاره آمریکا انتخاب شده و مذاکرات در حال انجام است. برای بازی اول تا به حال 
۴8 هزار بلیت فروشی شده است. شرایط تیم هایی که می توانیم با آنها بازی کنیم 
محدود اســت. قرار بود با نیوزیلند و آلبانی در قطر بازی کنیم که نیوزیلند را آقای 
اسکوچیچ مخالفت کرد و قرار شد با کانادا بازی کنیم. سفر ما به کانادا درازمدت است 
و سعی می کنیم دومین بازی را در آنجا انجام بدهیم. آقای اسکوچیچ فردا می آیند 

و برنامه ریزی می کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال ایسنا که چرا در ابتدا قول برگزاری بازی با برزیل و 
آرژانتین داده شد اما االن به این وعده عمل نشد هم گفت: ما هیچ قولی نداده بودیم. 
ما به طور مســتقیم با آرژانتین و برزیل هیچ مکاتبه ای نداشتیم. با یک شرکت که 
کارهای برزیل و آرژانتین را انجام می دهد ارتباط داریم و قرار است بعد از جام جهانی 
صحبت کنیم. شرکت هایی که بازی های این تیم ها را هماهنگ می کنند، اسپانسرشان 
تلویزیون خصوصی است اما تلویزیون ما خصوصی نیست و باید از بخش های دیگر 

اسپانسری به دنبال این موضوع باشیم. 

 تبریک ویژه شفر برای قهرمانی استقالل
ســرمربی اســبق آبی ها، قهرمانی در لیگ را به آن ها 

تبریک گفت.
 تیم فوتبال اســتقالل با برتری مقابل فوالد خوزستان، 
موفق شد در هفته بیست و هفتم لیگ، و سه هفته قبل از 

پایان مسابقات به قهرمانی برسد.
پس از این قهرمانی، وینفرد شفر سرمربی اسبق استقالل 
ایــن افتخار را به آبی ها تبریک گفت و در ادامه، باشــگاه 

استقالل با انتشار متنی از سرمربی اسبق این تیم تشکر کرد. 

 یامگا از استقالل جدا می شود؟
شنیده ها حاکی از آن است که کوین یامگا فصل آینده 

را در تیم دیگری سپری خواهد کرد.
بدون شک یکی از بهترین های استقالل در این فصل آرتور 
کوین یامگا بوده است. وینگر فرانسوی استقالل تا اینجای 
فصل ۱۰ گل به ثمر رسانده و نقش پررنگی در صدرنشینی 
آبی ها داشته است. طی روزهای اخیر و با داغ شدن شایعات 
نقل و انتقاالت برای فصل بعد، شایعه شد یامگا با پیشنهاد 
یک تیم متمول صنعتی برای سال آینده مواجه شد و این تیم قصد دارد ستاره این 

فصل استقالل را به خدمت بگیرد.
اینکه یامگا به این تیم صنعتی برود یا خیر مشخص نیست ولی شنیده های ما 
از منابع موثق حاکی از آن اســت که یامگا در پایان فصل از اســتقالل جدا خواهد 
شــد. یامگا برای فصل آینده با استقالل قرارداد دارد ولی با استفاده از بندی که در 
قراردادش وجود دارد ، می تواند از استقالل جدا شود و به تیم دیگری برود. به غیر 
از چند تیم داخلی ، تیم هایی از قطر و امارات هم خواهان جذب این بازیکن هستند 

و می خواهند ستاره این فصل آبی ها را به خدمت بگیرند.
استقالل که شنبه شب قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی کرد با جدایی یامگا 
قطعا متضرر خواهد شد و خبر جدایی ستاره فرانسوی استقالل می تواند شوک بزرگی 
برای هواداران این تیم بالفاصله بعد از قهرمانی باشد. گفتنی است خود یامگا حاضر 

نیست برای فصل بعد با استقالل همکاری کنند. 

 شاگردان مجیدی در استادیوم خالی جشن می گیرند؟
سازمان لیگ فوتبال ایران از احتمال برقرار شدن دوباره 

ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه ها خبر داد.
 با نتایجی که در بازیهای دیشب لیگ رقم خورد، قهرمانی 
استقالل در فصل بیست و یکم قطعی شد تا فرهاد مجیدی 
و شاگردانش در مســیر بازگشت از اهواز به تهران، جشن 

قهرمانی شان را استارت بزنند.
بــا توجه بــه اینکه بازی بعدی اســتقالل در لیگ، در 
تهران برگزار خواهد شــد، هوادران استقالل آماده بودند تا پس از سال ها با حضور 
در ورزشگاه در جشن قهرمانی تیم محبوبشان شرکت کنند اما با اطالعیه سازمان 
لیگ فوتبال ایران در خصوص رعایت نشــدن شرایط الزم برای برگزاری مسابقات 
لیگ برتــر و احتمال ممنوعیت دوباره حضور هواداران در ورزشــگاه ها حاال نحوه 
برگزاری جشــن آبی پوشان هم تحت تاثیر قرار گرفته است.حال باید منتظر ماند 
و دیــد آیا مدیران اســتقالل می توانند مجوزهای الزم برای آمدن تماشــاگران به 
 جشن قهرمانی را دریافت کنند یا استادیوم خالی آزادی تنها شاهد جشن قهرمانی

 شاگردان مجیدی خواهد بود.

 غایب بزرگ جشن قهرمانی آبی ها!
احتمال دارد مربی سابق استقالل در جشن قهرمانی این 

تیم حاضر نباشد.
 فرزاد مجیدی در لیگ بیست و یکم به عنوان مربی کار 
خود را در کادرفنی استقالل آغاز کرد اما در طول فصل بارها 
به دلیل مسائل انضباطی از تیم کنار گذاشته شد و در حال 
حاضر مدت زیادی است که حق شرکت در تمرینات را ندارد.

در این بین نکته مهم این است که باشگاه اقدام به فسخ 
قرارداد با فرزاد مجیدی نکرده اســت و بنابراین او هنوز می تواند روی نیمکت آبی 

ها حضور داشته باشد.
با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا فرهاد مجیدی اجازه حضور فرزاد در جشن 

قهرمانی را می دهد یا او آخرین بازی فصل را هم از دست خواهد داد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
شــاگردان مجیدی در هفته بیست وهفتم در 

لیگ برتر قهرمانی خود را مسجل کردند.
 ســرانجام با برتری استقالل مقابل فوالد، 
و شکست پرســپولیس مقابل سپاهان، حکم 
قهرمانی آبی ها در لیگ بیست و یکم امضا شد تا 
انتظار ۹ ساله استقاللی ها به پایان برسد. آخرین 
قهرمانی استقالل به فصل دوازدهم لیگ بر می 
گردد و آن ها پــس از آن، رنگ جام را ندیده 
بودنــد تا اینکه در این فصل و با هدایت فرهاد 
مجیدی، بار دیگر بر بام فوتبال ایران ایستادند. 
این قهرمانی، نهمین قهرمانی استقالل در ادوار 
لیگ و چهارمین قهرمانی آن ها در لیگ برتر بود.

پیش از این، رایکوف دو بار در لیگ منطقه 
ای و تخت جمشید، منصور پورحیدری دوبار در 
لیگ قدس و آخرین دوره جام آزادگان، حجازی 
یک بار در لیگ هفتم آزادگان و قلعه نویی سه 
بار در لیگ های پنجم، هشتم و دوازدهم لیگ 

برتر استقالل را قهرمان کرده بودند.
این نخستین قهرمانی استقالل در لیگ برتر، 
با یک مربی غیر از امیر قلعه نویی است که این 
بار با فرهاد مجیدی به دست آمده؛ مردی که در 
آخرین قهرمانی استقالل پیش از این، یعنی در 
لیگ دوازدهم کاپیتان آبی ها بود و حاال در قامت 
مربی، دوباره با این تیم جام را باالی سر می برد.

 آسمان آبی فوتبال ایران
ثبات مدیریتی و آرامش، برگ برنده آبی ها

یکــی از مهــم ترین عوامــل در موفقیت 
استقالل در فصل بیست و یکم، ثبات مدیریتی 
و آرامشی بود که مصطفی آجورلو سعی کرد به 
تیمش تزریق کند. او از همان ابتدا تالش کرد 
تا شرایط الزم برای موفقیت استقالل را فراهم 
کند؛ تالش برای گرفتن زمین تمرینی، جذب 
بازیکنان مد نظر ســرمربی در نقل و انتقاالت، 
جذب اسپانسر، گرفتن حق تبلیغات محیطی 
و پرداختی های مناسب به بازیکنان، از جمله 
عواملی بود که باعث شــد استقالل با مدیریت 
آجورلو به قهرمانی در لیگ برســد. اگر از گاف 
مدیریتی او در بحث سربازهای استقالل فاکتور 
بگیریم، او توانست آرامش خوبی را به تیم تزریق 
کند، موضوعی که در فصول اخیر پاشنه آشیل 
استقالل بود و مانع از موفقیت این تیم می شد.

جابجایی پیاپی مدیــران و نبود آرامش در 
این تیم، باعث شده بود تا آبی های پایتخت در 
چند فصل اخیر مشکالت زیادی داشته باشد 
اما ثبات مدیریتی و تالش آجورلو برای ایجاد 
آرامش، باعث شد تا استقالل دور از حاشیه در 

مسیر قهرمانی قدم بردارد.

 تقویت روحیه برنده و کاریزمای مربی 
گری/ما به این ها نمی بازیم!

در سال های گذشته هرگاه صحبت از دالیل 
موفقیت پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ صحبت 
می شد، روحیه برنده و باور موفقیت، مهم ترین 
نکته ای بود که شنیده می شد؛ اینکه تیم حتی 
در روزهای سخت و بازی هایی که از رقبا ضعیف 
تر است، باز هم تالش می کند تا نتیجه را واگذار 
نکند و برنده از زمین خارج شود؛ فرهاد مجیدی 
هم در این فصل تالش کرد تا این روحیه را به 
شاگردانش تزریق کند، از شاگردانش در شرایط 
ســخت حمایت کند و با دیکته کردن چنین 
باوری، تیمش را ۲۷ هفته بدون شکســت به 
قهرمانی لیگ برساند.مجیدی در کوران انتقادها 
و آنجایی که بر این عقیده بود کسانی هستند 
که چوب الی چرخ تیم می گذارند در یکی از 
نشست های خبری اش با مشت روی میز کوبید 
و گفت:»هر کاری دلشان می خواهد بکنند اما 

من به اینها نمی بازم.«
اســتقالل در این فصل قطعا ضعف هایی 
داشــت و بی نقص نبود؛ آن ها در بعضی بازی 
ها در خط دفاع دچار مشکل می شدند و بعضی 
وقت ها در حمله ضعیف ظاهر می شد اما همین 
روحیه برنده، باعث شد تا در سخت ترین بازی 
ها هم نبازند و نهایتا همین موضوع آن ها را به 
قهرمانی در لیگ رساند. قهرمانی ای که در فاصله 
سه هفته تا پایان لیگ به دست آمد و در صورت 
حفظ این رکورد شکست ناپذیری تا هفته پایانی، 
می تواند استقالل را به یک جام طالیی برساند.

 عملکرد خوب در نقل و انتقاالت
یکی از مهم ترین نکاتی که باعث شد تا آبی 
ها پایتخت، باالتر از قرمزها قهرمان لیگ شوند، 
عملکرد خوب در فصل نقل و انتقاالت بود. گل 
محمدی در نقل و انتقاالت بازیکنان مختلفی 
همچــون نعمتی، رضا اســدی، گوهری و... را 

جذب کرد که هیچ کدام نتوانستند در شرایط 
سخت به مدد این تیم بیایند اما در سوی دیگر، 
استقالل با جذب بازیکنانی مانند کوین یامگا، 
رودی ژستد، صالح حردانی، دا سیلوا و... موفق 

شد قهرمان لیگ شود.
کوین یامگا در این فصل با ده گل، برترین 
گلزن آبی ها و دومین گلزن لیگ است، رودی 
ژستد در بازی های حساس همچون دربی کار 
را برای استقالل در آورد و داسیلوای برزیلی، در 
روزهای سختی که استقالل مرادمند و یزدانی را 
از دست داده بود، توانست خال آن ها را پر کند و 
کمربند دفاعی آبی ها را محکم تر ببندد تا آن ها 
در ادامه لیگ و در غیاب دو مدافع اصلی خود، 
مسیر خود را به خوبی ادامه دهند و به قهرمانی 
برسند. البته همین موضوع می تواند یک زنگ 
خطر برای استقالل باشد چرا که قرارداد چند 
بازیکن این تیم در پایان فصل، به پایان می رسد 
و آن ها باید برای ادامه روند موفقیت خود، هرچه 
زودتر نسبت به تمدید قرارداد ها اقدام کنند و 

در ریل موفقیت بمانند.

 دستیارانی که مجیدی را به عرش 
رساندند

در مسیر قهرمانی استقالل نمی توان نقش 
دستیاران مجیدی را کتمان کرد؛ گابریل پین، 
مرد با تجربه ایتالیایی یکی از مردان در ســایه 
استقالل بود که در این فصل بدون هیاهو، در 
کنار مجیدی بود و توانســت مسیری درست 
را با او ترســیم کند تا اســتقالل به دور از هر 
حاشــیه ای و با اقتدار، به قهرمانی برسد. پین 
کــه از او به عنوان مغز متفکر اســتقالل یاد 
می شود، توانســت تفکرات دفاعی خود را به 
 تیم القا کند و اســتقالل تنها با ده گل خورده، 
 به عنــوان بهترین خــط دفاع لیگ برســد

 و با این رکورد به قهرمانی برسد.

 همه رکوردهایی که استقالل جابجا 
کرد

استقالل در حالی به این قهرمانی رسید که 
مجیدی و شاگردانش، رکوردهای ریز و درشت 
زیادی را جابجا کردند تا نشان دهند شایسته 
قهرمانی اند. رکوردهایی همچون بهترین شروع 
تاریخ باشگاه با کسب ۱۰ امتیاز از ۴ بازی ابتدایی 
فصل، بیشترین شکست ناپذیری با ۲۷ بازی که 
از رکورد دنیزلی و پروین باالتر بود، بیشــترین 
پیروزی پیاپی با ۶ برد که پس از رکورد هفت 
پیروزی ســال ۵۳ رایکوف که بهترین رکورد 
آبی هاست. عالوه بر این، مجیدی موفق شد به 
رکورد ۱۰۰ امتیاز در ۴8 بازی برسد و همه این 
ها باعث شد تا قهرمانی آبی ها پس از ۹ سال، 

رنگ و بوی دیگری داشته باشد.
آن ها همچنین در سه هفته پیش رو فرصت 
دارند رکوردهای دیگری را به نام خود بزنند. در 
سه دیدار باقی مانده کمتر از ۳ گل دریافت کند، 
می تواند عنوان بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ 
برتر را از آن خود کند. پرسپولیس در لیگ های 
شــانزدهم، هجدهم و بیســتم با دریافت تنها 
۱۴ گل در کنار اســتقالل خوزســتانی که در 
لیگ پانزدهم همین تعداد گل را دریافت کرد، 
صاحب عنوان بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ 
برتر هستند. استقالل با دریافت کمتر از ۱۴ گل 
می تواند این عنوان را به تنهایی از آن خود کند. 
در صورتی که شاگردان مجیدی در این سه بازی 
شکســت نخورند، می توانند بدون شکست به 
قهرمانی لیگ برسند و یک جام طالیی را باالی 
سر ببرند.بین تیم های آسیایی فقط السد قطر 
)فصل گذشته( و الهالل عربستان توانسته اند 
قهرمان بدون شکست لیگ های شان باشند و 

جام طالیی کسب کنند.

 سعید لطفی: ســتاره ها؛بازیکنان 
استقالل بودند

سعید لطفی، بازیکن اسبق استقالل درباره 
قهرمانــی این تیم در لیگ برتر، در گفت و گو 
با خبرآنالین گفت: برای قهرمان شدن عوامل 
مختلفی باید فراهم باشد از جمله اتحاد و همدلی 
بین هوادار پیشکسوت کادر فنی و مدیریت که 
امسال به معنای واقعی این اتحاد وجود داشت.

او ادامه داد: امســال شرایط به گونه ای بود 
که هر کسی مسئله ای شخصی داشت، آن را 
کنار گذاشت و همه از تیم حمایت کردند که از 
دالیل اصلی قهرمانی استقالل بود. بخش بعدی 
اسنجام تیمی در نباختن تیم بود که باعث شد 
تیم شــخصیت پیدا کند و برای قهرمان شدن 
یکی از عوامل مهم همین نباختن اســت. این 
مسئله به تیم روحیه می دهد که بهتر و بیشتر 

تالش کند
مدافع اسبق استقالل درباره روحیه شکست 
ناپذیری استقالل گفت: فوتبال به گونه ای است 
که تیم های بزرگ دنیا هم در بازی هایی ضعیف 
اند و نقاط ضعفی دارند. من مقایسه نمی کنم اما 
تیم های ما نه از نظر کیفیت، نه بازیکن، مربی 
و امکانات در حد من سیتی و لیورپول نیستند 
اما آن ها هم با اینکه همه چیز برایشان فراهم 
است، در سطح خود در بازی هایی می بازند و 

این طبیعی است.
لطفی افزود: برد و باخت وجود دارد اما مهم 
این اســت که به تیم روحیه قهرمان شدن را 
تزریق کنید تا در بازی هایی که ضعف دارد هم 
برنده شود و نبازد. خداراشکر امسال بچه های 
ما فوق العاده بودند و به کادر، هواداران، بازیکنان 
و مدیریت تبریک می گویم و امیدوارم این روند 
ادامه داشته باشد. باید شرایط به گونه ای باشد 
که شخص مهم نباشد بلکه به جز مجیدی، هر 

کس دیگری هم بود از او حمایت کنند.
بازیکن اسبق استقالل درباره ادامه این روند 
و شرایط تیم در فصل آینده عنوان کرد: قطعا 
سال آینده سال سخت تری است اما از آنجایی 
که کادر ما به تیم اشراف دارد، قطعا نقاط ضعف 
و قوت خود را می شناسد تا در فصل آینده، آن 
ها را ترمیم و تقویت می کند تا راحت تر بتواند 
به مسرش ادامه دهد و به چالش کشیده نشود.

او در پایــان درباره احتمال جدایی گابریل 
پیــن و مصطفــوی، دســتیاران مجیدی در 
پایان فصل گفت: این تشــخیص ســرمربی 
 تیــم اســت و فکــر مــی کنــم بایــد این 
اختیار را به سرمربی بدهیم که بداند چه کسانی 
را بیاورد یا نه. حتما برای این موضوع و نفرات 
جایگزین این عزیزان هم فکر می کنند تا چالشی 

پیش نیاید.

محرومیت ۲ ساله عزیزی خادم از هرگونه فعالیت  فوتبالی از سوی کمیته 
اخالق، اعتراض باواسطه او را به دنبال داشته و گویا او اعتنایی به این حکم 
ندارد. محرومیتی که البته دســتور جلسه آتی مجمع این فدراسیون را هم 

تحت الشعاع قرار داده است.
 در حین برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، عزیزی خادم 
که روزگاری خودش ریاست این جلسات را برعهده داشت، با حکم کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال و به علت احراز برخی تخلفات به مدت ۲ سال از 
هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتســال و فوتبال ساحلی محروم شد تا 
اوضاع برای او که امیدوار بود در مجمع ۱۰ خرداد بتواند بعد از ماه ها عزل 

موقت باردیگر به صندلی ریاست برگردد، سخت تر از قبل شود.
بعد از این حکم محرومیت، دستور جلسه مجمع آینده فدراسیون فوتبال 
هم تحت الشعاع قرار گرفته است، جلسه ای که مهم ترین موضوع آن رسیدگی 
به عزل موقت عزیزی خادم بود و اعضا مجمع باید درباره ماندن یا رفتن او 
تصمیم گیری می کردند، اکنون در صورت برگزاری این مجمع، رای گیری 

درباره عزل دایم عزیزی خادم در دستور کار نخواهد بود.
اخیرا برخی از نزدیکان شهاب الدین عزیزی خادم به نقل از رئیس محروم 
این فدراسیون، نوشته اند که او - بدون اعتنا به رای کمیته اخالق - در مجمع 
فدراسیون فوتبال حاضر خواهد شد تا اعضای مجمع درباره او تصمیم گیری 
کنند، مگر اینکه نمایندگان فیفا و AFC از او بخواهند که در جلســه حاضر 
نشود. از قرار معلوم، عزیزی خادم بعد از انتشار رای کمیته اخالق و اطمینان 
از حکم محرومیتش، آن را غیرقانونی می داند و در نتیجه به هر قیمتی قصد 
حضور در مجمع را دارد، موضوعی که با دیدگاه ها و رفتارهای سابق او نسبت 
به آرا و جایگاه کمیته اخالق در تضاد آشــکار است.رئیس معزول و محروم 
فدراســیون فوتبال که پیش از صدور حکم کمیته اخالق در جلسه رسمی 
این کمیته حاضر شــده حتما وجاهت قانونی این کمیته را پذیرفته است، 
سوال این است که اکنون او چگونه جایگاه و احکام این کمیته را زیر سوال 
می برد؟ قطعا اگر او به این کمیته و جایگاه آن باور نداشت نباید در جلسه 
رسیدگی آن نیز شرکت می کرد. او حتی بعد از حضور در جلسه رسیدگی 
کمیته اخالق در مصاحبه ای مفصل، به جزییات این جلســه پرداخت و از 
کمیته اخالق درخواســت کرده بود که حکم این پرونده را بعد از برگزاری 
مجمع عمومی صادر و اعالم کند. موضوعی که مجددا مهر تاییدی بر اعتقاد 

او بر ماهیت و جایگاه این کمیته است.

یک پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید عمکرد بد دروازه بان  این 
تیم در لیگ بیست ویکم صدمات زیادی به سرخ ها زد.

حمید درخشــان درباره شکست پرســپولیس برابر سپاهان و از دست 
دادن شانس قهرمانی اظهار کرد: پرسپولیس با این که گل اول را خورد اما 
خوب شــروع کرد و بازی را خوب ادامه داد اما روی یک غفلت گل دوم را 
خورد و شرایط برایش سخت شد. گل اولی که پرسپولیس خورد در شرایط 
زاویه بســته بود که این امر نشان می دهد تیم روی این صحنه تمرکز الزم 
را نداشت. به هرحال بعد از گل، پرسپولیس تالش زیادی انجام داد تا گل 

خورده را جبران کند اما موفق نبود.
او هم چنین گفت: در نیمه دوم درحالی که همه منتظر بودیم پرسپولیس 
به ســپاهان فشــار بیاورد و گل مساوی را بزند، روی اشــتباه حامد لک، 
پرسپولیس گل دوم را خورد که این جا دیگر روحیه تیم از هم پاشید. واقعا 
عجیب است که یک دروازه بان چطور چنین اشتباهی می کند. این موضوع 
کار پرسپولیس را خراب کرد. وقتی تیم در چنین بازی برابر سپاهان گل بدی 
می خورد و اختالف به دو گل می رسد، جبران کردن آن واقعا سخت است. 
وی در ادامه گفت: ســپاهان هم در این بــازی فرصت های خوبی برای 
گلزنی داشــت و دو بار به تیر دروازه زد و واقعا بازی خوبی انجام داد. باید 
پذیرفت که ســپاهان هم به دنبال برد بود و سعی داشت از برتری خود به 
خوبی استفاده کند. در مجموع روند بازی به سود پرسپولیس نبود و تالش ها 

برای این تیم بی نتیجه بود.
درخشــان درباره عملکــرد حامد لک در لیگ بیســت ویکم هم گفت: 
پرسپولیس از عملکرد لک در این فصل خیلی صدمه دید و این دروازه بان 
گل های بســیار بدی خورد. شــاید اگر لک همــان عملکردی که در لیگ 
قهرمانان آســیا داشت، در این فصل هم همان طور بود االن پرسپولیس در 
کورس قهرمانی بود. به غیر از این موضوع پرسپولیس در ابتدای فصل خوب 
بســته نشد و این موضوع کار را خراب کرد. پرسپولیس در خط حمله هم 

بسیار ضعیف کار کرد و باعث شد شرایط سال های قبل را نداشته باشد. 
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گل محمــدی چقــدر در ناکامی 
 پرســپولیس ســهیم اســت؟ گفــت: هــر نتیجــه ای رقــم می خــورد 
همه از چشم کادر فنی می بینند. وقتی تیم بد بسته می شود کادر فنی باید 
برای بهبود این وضعیت تالش می کرد. درمجموع یحیی گل محمدی امسال 

با پرسپولیس موفق نبود.

حسین بادامکی معتقد است تصمیمات اشتباه مدیران شهرخودرو باعث 
شده که این تیم به ورطه سقوط رود.

 پیشکسوت فوتبال مشهد، در خصوص نتایج شهرخودرو در هفته های اخیر 
و کسب تنها ۲امتیاز از ۹ امتیاز ممکن در راه بقا، گفت: به نظر من شهرخودرو 
فوتبال خوبی را ارائه می دهد. این تیم هم در مقابل گل گهر و هم در مقابل 
اســتقالل خیلی زیبا بازی کرد و حریفان این تیم انتظار چنین نمایشی را 
نداشــتند اما به هر حال فشارهای موجود روی بازیکنان و ترس از شکست 
باعث شد تا این تیم نتواند برابر گل گهر، استقالل و پیکان به برتری برسد.

وی ادامه داد: شهرخودرو بازی های سختی از جمله دیدار با پرسپولیس 
و سپاهان دارد و این شانس تیم را برای بقا کم می کند اما باید امیدوار ماند. 
نمایش فنی شهرخودرو ســبب شده تا ما بتوانیم حداقل به گرفتن امتیاز 
مقابل پرسپولیس و سپاهان امید داشته باشیم اما این نکته را می گویم اگر 
هم شهرخودرو سقوط کرد، مشکالت غیرفنی و مدیریتی این تیم تاثیرگذارتر 

از مشکالت فنی بود.
بادامکی در خصوص مشکالت مدیریتی باشگاه شهرخودرو عنوان کرد: 
من داخل تیم نیستم و شرایط را نمی دانم اما می دانم سیدعباسی و کادرش 
تمام تالششان را کردند و یک سری تصمیم های مدیریتی اشتباه شهرخودرو 
را به ورطه سقوط رساند. وقتی از اواسط فصل تیم را از شهر و مردمش دور 
می کنند و به تهران می برند، چه انتظاری می توان داشت؟ امکاناتی که باید در 
اختیار این تیم قرار نگرفتند و فکر می کنند هر چیزی با تغییر محل تمرین و 
یا تغییر سرمربی حل می شود. با تصمیم هایی که مدیران شهرخودرو گرفتند، 
اکنون تیم کارش به اینجا کشیده شده و نمی توان با عملکرد هفته های اخیر 

شهرخودرو، این نتیجه گیری را به مسائل فنی ربط داد.
 او در خصوص این که آیا در صورت ســقوط شــهرخودرو، این تیم هم 
سرنوشتی مانند پیام و ابومسلم خواهد داشت یا خیر، گفت: شهرخودرو اصال 
شــبیه پیام و ابومسلم نیست. این تیم خصوصی است و تصمیمات مدیران 
این باشگاه، شهرخودرو را با مردم مشهد غریبه کرد. پیام و ابومسلم تیم های 
مردمی تری بودند. مدیران شهرخودرو فکر کردند که مثل سال گذشته ماندن 
و ربه تک رقمی گرفتن راحت اســت و نمی دانستند کلی زحمت برای این 
تیم کشیده شده است. به هر حال این باشگاه خصوصی است و معلوم نیست 
در صورت سقوط مدیرانش چه تصمیمی برای آن خواهند گرفت و آیا اصال 

می خواهند به تیمداری ادامه دهند یا خیر.

 یک بام و دو هوای 
عزیزی خادم!

  پرسپولیس از لک خیلی 
صدمه دید

تصمیمات مدیریتی، عامل قعرنشینی 
شهرخودرو در لیگ برتر

 آقایان، تماشاگران فوتبال پاسخ می خواهند!
انتشار اطالعیه مرموز و عجیب مبنی بر ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه تا زمان وصل شدن به سامانه »ایران من«، با ابهامات زیادی برای برخی از تیم ها و تماشاگران همراه شده است. در شرایطی که بعد از گذشت بیش از دو سال 
حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها رفته رفته با فروکش کردن موج شیوع کرونا، در حال عادی شدن بود، روز گذشته اطالعیه  عجیبی میان رسانه ها و اهالی فوتبال دست به دست شد که حمایت از ممنوعیت دوباره برای تماشاگران داشت.

در اطالعیه ای که از سوی هیات فوتبال استان گیالن منتشر شده بود، اعالم شد به علت رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی در ورزشگاه ها و وصل نبودن سامانه های بلیت فروشی به سامانه ایران من به منظور بررسی تزریق دو دز واکسن کرونا 
و بلیت فروشی کاغذی که تهدیدی برای ایمنی جمعی در جامعه به شمار می رود، حضور تماشاگران در ورزشگاه ها ممنوع شده است.همچنین ساعاتی بعد از این اطالعیه، سهیل مهدی در گفت وگویی تلویزیونی اعالم کرد که این تصمیم به علت 

رعایت نشدن بلیت فروشی الکترونیکی و بازگشت به زمان فروش بلیت های کاغذی اتخاذ شده است.
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 | نشانی : تهران ، میدان انقالب ،  ابتدای 
خیابان آزادی، كوچه جنتی، پالك 7  
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 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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امام علی علیه السالم :

َكفََّك  ما  اآلداِب  أحَسُن 
َعِن الَمحاِرِم .

بهتریِن ادب ها، آن است 
باز  از حرام ها  را  تو  كه 

دارد.

غرر الحکم: ج 2 ص 462 ح 3298

این هفته بخش عمده رویدادهای اقتصادی تحت تاثیر تحوالت طال قرار دارد.
 عملکــرد اونس طال دربازارهای جهانی در هفته پیش حدود منفی 4 درصد 
بود، این بدترین عملکرد هفتگی از اواسط ژوئن 2021 به شمار می رود. به گفته 
تحلیلگران، در صورت تداوم این روند باید منتظر موج فروش جدید این فلز در 

بازارها باشیم.
بارت ملک، رئیس اســتراتژی جهانــی TD Securities به کیتکو نیوز گفت: 
»ما شاهد بودیم CPI در هفته گذشته قوی تر از حد انتظار بوده است. نرخ 8.3 
درصدی در آوریل مشکل ساز است، به خصوص پس از اینکه بازارها انتظار 8.1 
را داشتند. این به طور طبیعی بر این نکته تاکید می کند که فدرال رزرو از موضع 
تهاجمی خود عقب نشــینی نخواهد کرد. بعید است که تورم به این زودی ها به 
شدت کاهش یابد.«اورت میلمن، کارشناس فلزات گرانبهای Gainesville Coins در 
این باره تاکید می کند: »کاهش ارزش طال به این دلیل است که سرمایه گذاران 
زیان را در جاهای دیگر پوشش می دهند. طال یکی از ساده ترین سرمایه ها برای 

تبدیل به پول نقد در شرایط سخت است.«
بــا نگاهی تحوالت هفته آینده، اگر قیمت اونس طال به زیر مرز 1800 دالر 
برود، طال در معرض خطر فروش شــدیدتر قرار خواهد گرفت. میلمن افزود، اما 
معامله گران باید دامنه معامالت خود را برای طال در کوتاه مدت افزایش دهند، 

زیرا نوسانات مداوم در همه بازارها وجود دارد.

پورتال توکن سوزی شیبا اینو اعالم کرد که در طول آخر هفته، 1 میلیارد توکن 
شیبا را سوزانده است. نرخ انباشت شیبا نیز بسیار باال رفته است.

به نقل از اف ایکس استریت، پورتال شیبا اینو اعالم کرد که در طول آخر هفته 
1 میلیارد توکن شیبا اینو را سوزانده است، که به معنای افزایش 25 درصدی در 
طول 24 ساعته گذشته بوده است. تحلیلگران باور دارند که قیمت شیبا اینو بازیابی 
خواهد شد.شیبا اینو که به قاتل دوج کوین معروف است، به این سه دلیل کلیدی 
در آســتانه بریک اوت یا شکست صعودی است. انباشت نهنگ ها، افزایش تعداد 

توکن های ســوزانده شده و فهرست شدن این میم کوین در یک صرافی جدید در 
بحرین، شرایط صعودی را میان سرمایه گذاران، تقویت کرده است.

صرافی رمزارز بحرینی Rain، در ســال 2019 مجوز خود را گرفت، و به اولین 
صرافی بزرگ قانونی در خاورمیانه تبدیل شد. با افزایش پذیرش این میم کوین در 
میان سرمایه گذاران در خاورمیانه، این فهرست شدن می تواند محرکی برای قیمت 
شیبا اینو و افزایش پذیرش این میم کوین در میان سرمایه گذاران در خاورمیانه شود.

همچنین، ســرمایه گذاران کیف پول های بزرگ در شــبکه اتریوم به انباشت 
کنندگان شیبا اینو شناخته شده اند. یک نهنگ به اسم »BlueWhale007«، میزان 
455.95 میلیارد توکن انباشت کرده است. این اتفاق به معنای رشد 25 درصدی 

انباشت، توسط نهنگ ها در شبانه روز گذشته است.
از آنجایی که ســرمایه گذاران بزرگ کیف پول، میم کوین را جمع می کنند، 
ذخایر آن در صرافی ها کاهش می یابد و باعث افزایش قیمت در دارایی می شود.

با توجه به درگاه توکن ســوزی شیبا اینو، تعداد توکن های سوزانده شده شیبا 
اینو افزایش یافته اســت. تعداد 1 میلیارد توکن شیبا در طول 48 ساعت گذشته 
سوزانده شده است که باعث کاهش عرضه ی در گردش این میم کوین شده است.

تحلیلگران نسبت به بهبود شیبا اینو خوشبین هستند. تحلیلگران روند قیمت 
شیبا اینو را ارزیابی کردند و اهداف 0.0002 1312دالر تا 16560.0006 دالر را 

برای این میم کوین تعیین کردند.

محققان مصرف یک نوع میوه را برای کاهش استرس و برطرف شدن مشکالت 
خواب پیشنهاد می کنند.

 به نقل از هندوســتان تایمز،  نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد خوردن 
گیالس می تواند به شما کمک کند تا سالمت جسمی و روحی خود از کنترل سطح 

قند، کاهش اسید اوریک اضافی گرفته تا آرامش ذهن را افزایش دهید.
به گفته کارشناسان، مصرف این میوه برای افرادی که  نکات و ترفندهای زیادی 

را برای رفع اضطراب و مشکالت خواب امتحان کرده اند اما چندان نتیجه نگرفته اند، 
یک راه موثر برای آرام کردن ذهن و افزایش سطح هورمون خواب مالتونین است. 
خوردن گیالس نه تنها شما را شاد می کند، بلکه به شما کمک می کند تا سالمت 

جسمی و روحی خود را افزایش دهید.
 دیکسا باوســار، محقق این پژوهش و  متخصص آیورودا* می گوید: گیالس 
سطح مالتونین آنتی اکسیدانی را در بدن شما افزایش می دهد و درنتیجه به شما 
کمک می کند آرامش  و خواب خوبی داشته باشید. مالتونین موجود در گیالس 
یک داروی فوق العاده برای بی خوابی است که می تواند به راحتی از سد خونی مغزی 
عبور کند و اثر تسکین دهنده ای روی نورون های مغز ایجاد کند، ذهن را آرام می کند 
و اضطراب و تحریک پذیری را کاهش می دهد که همچنین به تسکین سردرد ناشی 

از تنش یا استرس کمک می کند.
گیالس سرشار از ویتامین A و C است و به تنظیم ضربان قلب و فشار خون کمک 

می کند و همچنین خطر ابتال به فشار خون را کاهش می دهد. 
* آیورودا یک علم باستانی و کهن و نزد بسیاری از افراد هندی و اروپا و آمریکاست 
که از هندوستان ریشه گرفته و به خصوص در هند بسیار مرکز توجه  است، اگر چه 
در کشورهای دیگر نیز در قالب طب جایگزین استفاده می شود. در آیوردا از گیاهان 

طبی، ماساژ و یوگا برای درمان بیماران استفاده می شود.

پیش بینی  بدبینانه از آینده طال؛ سقوط ادامه دارد؟

1 میلیارد توکن دیگر شیبا اینو سوزانده شد

چه خوراکی، ذهن شما را آرام می کند

پوتینآمادهخیزجدیدبرایجنگهستهای!پوتینآمادهخیزجدیدبرایجنگهستهای!
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  احتماالً »بیش از 90 درصد« كاربران فعال روزانه توییتر ربات 
هستند

ایالن ماســک با انتشار توییتی اعالم کرد به نظر می رسد حدود 90 درصد 
کاربران فعال روزانه توییتر ربات و حساب های جعلی هستند.

 ایالن ماســک، مدیر عامل تســال، اعالم کرد هم زمان با تحقیق درباره ی 
حساب های جعلی این پلتفرم، قصد دارد خرید 44 میلیارد دالری خود از توییتر 
را به حالت تعلیق دربیاورد. همین مسئله باعث شد سهام توییتر سقوط کرد.

به گزارش cnbc، اگرچه ماســک بعداً تصریح کرد که به این معامله متعهد 
اســت، همچنان به بررسی موضوع حساب های جعلی ادامه داد. او در توییتی 
نوشــت که گروهــش تجزیه و تحلیل خود را ادامه خواهــد داد؛ زیرا درباره ی 
صحت اعدادی تردیدی دارد که شــرکت مذکور در آخرین پرونده های مالی 

خود گزارش کرده است.
مدتی پیش یکی از خبرگزاری ها در گزارش خود اشاره کرد که شاید تعلیق 
قرارداد ماســک ترفندی برای مذاکــره مجدد درباره ی خرید توییتر با قیمت 
ارزان تر باشــد. توییت جدید وی به این فرضیه دامن می زند. ماسک با انتشار 
توییتی گفته است که حدس می زند بیش از 90 درصد از کاربران فعال روزانه 

توییتر ربات   یا حساب های جعلی هستند.
ماسک به منظور اثبات ادعای خود برای چنین نسبت زیادی از ربات ها در 
توییتر، به این واقعیت اشاره کرد که محبوب ترین پست در توییتر، تنها از حدود 
2 درصد کاربران فعال روزانه ی این غول رسانه های اجتماعی الیک گرفته است:

توییتر در گزارش درآمد سه ماهه ی اول خود در سال جاری اذعان کرد در 

پلتفرم خود درکنار حساب های فعال روزانه و واقعی، تعدادی حساب جعلی نیز 
وجود دارد. این شرکت گزارش داد:

بررســی داخلی ای از بخشی از حساب ها انجام داده ایم و تخمین می زنیم 
میانگین حساب های جعلی در سه ماهه ی اول 2022 کمتر از 5 درصد باشد.

همچنین، توییتر اعتراف کرد در سه سال گذشته تعداد کاربران را بین 1.4 
تا 1.9 میلیون نفر بیشتر اعالم کرده است. این شرکت نوشت:

مارس 2019، ویژگی ای را راه اندازی کردیم که به افراد اجازه می داد چندین 
حساب جداگانه را به یکدیگر متصل کنند تا به راحتی بین آن ها جابه جا شوند. در 
آن زمان، خطایی رخ داد؛ به طوری که تمام اقدامات انجام شده ی حساب  اصلی 
برای تمام حساب های لینک شده نیز اعمال می شد؛ درنتیجه، همه ی آن ها در 

دسته ی حساب های فعال قرار می گرفتند.
درحالی که ماســک حق دارد درباره ی تعداد کاربران توییتر کنجکاو باشد، 
کارشناسان رسانه های اجتماعی و تحلیل های آماری می گویند رویکرد پیشنهادی 
او برای بررسی بیشتر به طور تأسف باری ناقص است. مدیرعامل اسپیس ایکس 
و تسال درباره ی روشش برای تعیین تعداد حساب های جعلی و تکراری توییتر 

گفته است:
برای فهمیدن این موضوع، گروه من نمونه ای تصادفی از 100 دنبال کننده 
@twitter انتخاب خواهد کرد. از دیگران دعوت می کنم که همین روند را تکرار 

کنند و ببینند به چه اطالعاتی دست پیدا می  کنند.
او روش  خــود را در توییت های بعدی توضیح داد و افزود:هر حســابی که 
دنبال کننده ی زیادی دارد، برای این کار در نظر بگیرید. 1.000 دنبال کننده ی 
ابتدایی را نادیده بگیرید و سپس از هر ده تا یکی در میان حسابی را انتخاب 

کنید... آماده ی ایده های بهتر هستم.
ماسک بدون ارائه ی مدرکی گفت عدد 100 را به این دلیل برای مطالعه ی 
خود انتخاب کرده اســت که توییتر نیز برای محاسبه ی اعداد در گزارش های 

درآمدش از آن استفاده می کند.
مدیرعامل تسال اخیراً فاش کرده است که بالفاصله پس از ادعای خود درباره ی 
بررسی حساب های جعلی شبکه ی اجتماعی مذکور، تیم حقوقی توییتر به اتهام 

نقض توافقنامه عدم افشای اطالعات )NDA( با او ارتباط برقرار کرده است.
دلیل اصلی چنین اتهامی این اســت که ماسک فاش کرده بود در فرایند 
نمونه گیری تصادفی داخلی توییتر، از 100 حساب استفاده شده و این اطالعات 
نباید به بیرون درز پیدا کنند. توجه کنید که درصورت فسخ قرارداد، ماسک 

باید یک میلیارد دالر جریمه بپردازد.
ناگفته نماند ســهام توییتر روز جمعه با قیمت 40.۷2 دالر بســته شــد 
 که در مقایســه با قیمت پیشــنهادی ماســک )54.20 دالر به ازای هر سهم( 
حدود 25 درصد کمتر اســت. باید منتظر ماند و دید درنهایت این معامله  به 

کجا می رسد!

 با كنترل مغز، خودتان را الغر كنید
محققان دانشــکده پزشکی دانشگاه »ویک فارســت« آمریکا در مطالعه 
اخیرشان اظهار کردند، شبکه های مغزی می توانند در موفقیت افراد در کاهش 

وزن نقش داشته باشند.
 به نقل از اس تی دی، محققان آمریکایی در یافته های جدیدشــان کشف 
کردند که دو شبکه مغزی خاص می توانند تاثیر زیادی بر میزان موفقیت یک 

فرد در کاهش وزن داشته باشند.
دکتر جاناتان بوردت، استاد رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه ویک فارست 
و محقق اصلی این مطالعه گفت: این کشف ممکن است در نهایت به توسعه 
درمان های مبتنی بر رفتار که مدارهای خاصی از مغز را برای کمک به کاهش 

وزن مورد هدف قرار می دهند، کمک کنند.
هدف محققان از انجام این مطالعه تعیین این بود که آیا میزان کاهش وزن 
 )FNs(پس از شش ماه مداخله مبتنی بر رفتار با اتصال در دو شبکه عملکردی
به نام های FN1 و FN2، در گروهی از افراد مسن مبتال به چاقی مرتبط است 
یا خیر. شبکه های عملکردی مغز، مناطقی از مغز هستند که به طور هماهنگ 

با هم کار می کنند.
FN1 و FN2 برای اولین بار توسط بوردت و تیمش در سال 2018 شناسایی 
شــدند در آن زمان محققان دریافتند که این دو شبکه در کاهش وزن موفق 

نقش مهمی دارند.
در این مطالعه ۷1 شرکت کننده که در یک کارآزمایی بالینی تصادفی کاهش 
وزن، ثبت نام کرده بودند، در ابتدای کارآزمایی با اف ام آرآی یا تصویرسازی تشدید 
مغناطیسی کارکردی اسکن شدند تا مشخص شود آیا FN1 و FN2 می توانند 
همانند عاملی پیش بینی کننده در کاهش وزن عمل کنند یا خیر و اگر چنین 

است چگونه این اتفاق رخ می دهد.
شــرکت کنندگان در حالت استراحت و ســپس پس از دریافت وعده های 
غذایی، اسکن شدند. در پایان این کارآزمایی شش ماهه، داده ها برای مقایسه 
روابط بین شبکه های عملکردی یاد شده و تغییر وزن شرکت کنندگان مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 (FN1 محققان دریافتند که در طول حالت استراحت، رابطه عملکرد مغز در
که شــامل مهارت های حسی و حرکتی است( به طور قابل توجهی با کاهش 
وزن طی شش ماه مرتبط است. در طول حالت مصرف غذا، کاهش وزن شش 
ماهه به طور قابل توجهی با FN2)که شامل خودتنظیمی و توانایی تمرکز توجه 

است( مرتبط بود.
بوردت گفت: نتایج این مطالعه حاکی از آن اســت که ویژگی های شبکه 
مغز افرادی که در کاهش وزن کمتر موفق تر بودند، متفاوت از افرادی بود که 
موفق تر بودند. برخی از افراد سوگیری حرکتی حسی ناخودآگاه قوی تری برای 
دنبال کردن غذا دارند، در حالی که به نظر می رسد این مورد در برخی دیگر 
کمتر است. در جامعه ای با وفور غذا و نشانه های غذا در همه جا، این اطالعات 
می تواند به توضیح اینکه چرا برخی از افراد در کاهش وزن اضافی و حفظ آن 

چنین مشکلی دارند، کمک کند.
ایــن اولین مطالعه ای اســت که مفاهیم کلیدی را کــه در درک چاقی و 
پرخوری مهم تشــخیص داده شده اند را به موفقیت با کاهش وزن رفتاری در 

میان سالمندان مبتال به چاقی مرتبط می کند.
بوردت گفت: یافته های ما بینش بیشــتری در مورد مدارهای عملکردی 
پیچیده در مغز فراهم می کند، بنابراین ما اکنون درک مکانیکی از اینکه چرا 

افراد وزن کم نمی کنند، داریم. از نظر تئوری، اگر در مورد اصرارها و کنترل ها 
اطالعات بیشتری داشته باشیم، می توانیم درمان های متفاوتی را برای یک فرد 

طراحی کنیم، نه اینکه با همه یکسان رفتار کنیم.

 كشف نوعی قارچ كش در نوزادان و زنان باردار!

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، برای نخستین بار توانستند 
ردپای نوعی قارچ کش را در نوزادان و زنان باردار کشف کنند.

 به نقل از نوروســاینس نیوز، پژوهشگران »دانشگاه کارولینای شمالی 
در چپل هیل برای نخستین بار، تراکم نشانگر زیستی یک قارچ کش رایج 
موســوم به آزوکسی اســتروبین را در ادرار زنان باردار و نوزادان 40 تا 84 
ماهه اندازه گیری کردند. همچنین آنها انتقال آزوکسی استروبین مادر را به 

جنین موش هنگام شیردهی ثبت کردند.
همچنین، داده های آزمایشی این پژوهش نشان داد که آزوکسی استروبین 
با تراکمی وارد مغز موش های داخل رحم می شود که قرار گرفتن در معرض 
محیطی مرتبط را مدل ســازی می کند. ســپس، پژوهشگران با استفاده از 
غلظت های مشــابه دریافتند که آزوکسی اســتروبین، برخی از نورون های 

قشر جنینی را از بین می برد.
مارک زیلکا، مدیر مرکز علوم اعصاب دانشگاه کارولینای شمالی در چپل 
هیل گفت: نگران کننده ترین جنبه پژوهش ما این است که این قارچ کش در 
حال حاضر به طور گسترده استفاده می شود. پژوهش ما نشان می دهد که 
زنان باردار و کودکان، در سطوح بسیار باالتری از آنچه که از منابع غذایی 

انتظار می رود، در معرض آزوکسی استروبین قرار دارند.
زیلکا چندین ســال پیش، هنگامی بررســی اثرات این قارچ کش روی 
ســلول های مغز را آغاز کرد که او و همکارانش دریافتند اعضای گروه این 
قارچ کش باعث تغییر در بیان ژنی می شــوند که نشــان دهنده التهاب مغز 
اســت. این فرآیند در افراد مبتال به اوتیســم و بیماری شناختی مرتبط با 

سن نیز مشاهده می شود.
این مواد شیمیایی، تولید رادیکال  آزاد را تحریک و ریزلوله ها را مختل 
می کنند. ریزلوله ها بخش هایی از نورون ها هستند که برای تقسیم سلولی، 

انتقال مواد شیمیایی بین سلول ها و حفظ شکل سلول مهم هستند.
صنعت کشــاورزی، استفاده از آزوکسی استروبین و قارچ کش های گروه 
»اســتروبیلورین«)strobilurin( را در اواسط دهه 1990 آغاز کرد. کاربرد 
آنها به طور تصاعدی به 1000 تن افزایش یافته اســت و برای محصوالتی 
مانند ســبزیجات، آجیل، ســیب زمینی و میوه در آمریکا و همچنین برای 

غالت و چمن استفاده می شوند.

کشــور چین به تازگی یک داروی جدیدبرای درمان کرونا به ثبت رسانده که 
گیاهی است و در آزمایش ها موثر عمل کرده است.

 به نقل از ســی جی تی ان، کشور چین به تازگی یک داروی جدیدبرای درمان 
کرونا به ثبت رسانده که گیاهی است.

گفته می شود این دارو می تواند سرعت کپی برداری از ویروس کرونا را که باعث 
همه گیری مداوم شده به شدت کاهش دهد.

این دارو که سفارانتین )CEP( نام دارد از گیاه استفانیا استخراج می شود و قبال 
برای درمان بیماری های دیگر استفاده شده است؛ پس از شیوع جهانی کووید-19، 

دانشمندان دریافتند که این دارو پتانسیل درمان بیماری جدید را نیز دارد.
 محققان ترکیبی جدید در این گیاه چینی طبیعی یافته اند که می تواند بهتر 
از هر درمان دارویی تجربی یا واکسن کار کند و مانع از تعامل ویروس با سلول ها 

شده، در نتیجه از باقی ماندن ویروس و عفونت بدن جلوگیری کند.
شرکت داروسازی کانادایی PharmaDrug از سازمان غذا و داروی ایاالت متحده 
مجوز دریافت کرده اســت تا یک آزمایش بالینی روی این داروی گیاهی را انجام 

دهد؛ انتظار می رود در نیمه دوم سال 2022 آغاز شود.

دانشمندان چینی آخرین مدل »هوا ایست« خود که یک کشتی هوایی غول پیکر 
پر از هلیوم اســت را آزمایش کرده اند. به نقل از سی جی تی ان، دانشمندان چینی 
آخرین مدل »هوا ایســت« خود با نام »Jimu-1« که یک کشتی هوایی غول پیکر 
پر از هلیوم است را آزمایش کرده اند.این کشتی امروز  به رکورد جدیدی در ارتفاع 
»9032« متری دســت یافت.طبق گفته موسســه تحقیقات فالت تبت آکادمی 
علوم چین، سطح این کشتی هوایی از پارچه کامپوزیتی پیشرفته ساخته شده که 
می تواند تا دمای منفی ۷0 درجه سانتی گراد را تحمل کند. حجم آن 9060 متر 
مکعب و وزن آن حدود 2.6 متریک تن اســت.محققان سازنده این کشتی هوایی 

از ســه شعبه آکادمی علوم چین از جمله موسسه تحقیقات فالت تبت، موسسه 
تحقیقات اطالعات هوافضا و موسسه اپتیک چانگچون هستند.این کشتی هوایی با 
سرعت 30 متر در ثانیه از یک کمپ اصلی در ارتفاع 4300 متری کوه قوموالنگما، 
بلندترین قله جهان، واقع در مرز چین و نپال، در ساعت 1:26 بامداد به وقت پکن 
صعود کرد. ابزارهای علمی که این کشتی هوایی حمل می کند، داده های مرتبط با 
جو را جمع آوری کرده و فرآیند انتقال رطوبت را مطالعه می کند. یک تیم 64 نفره 
این تحقیق را انجام دادند؛ این یکی از 16 تیم تحقیقاتی علمی از ماموریت علمی 

»Earth Summit Mission 2022« چین است.

درمان کرونا با داروی گیاهی

»کشتی هوایی« چین رکورد جهان را شکست
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