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حسین فراهانی 
کارشناس اقتصادی 

امنیت انرژی
 نیازمند تجدید ساختار صنعت برق 

نمایندگان مجلس موادی از طرح توسعه صنعت برق را به تصویب رسانده اند 
که بر مبنای آن عالوه بر اینکه دولت مکلف به افزودن ساالنه هزار مگاوات به 
ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و برق آبی شده، شرایط واردات تجهیزات 

صنعت برق نیز مشخص شده است.
 در دهه های اخیر و بــا توجه به تحوالت مختلف اقتصــادی، اجتماعی و 
فناورانه، مانند افزایش شهرنشینی در الگوی مصرف و میزان مصرف گرایی 
و افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوری های نوین زندگی بشر با چالش ها و 
مسائل جدیدی در سبک زندگی، انرژی و محیط زیست و غیره مواجه شده 

و صنعت برق هم درگیر چالش های جدی شده است.
وقتی کمبود برق در دولت قبلی مطرح شــد و برخی از مسئله رمزارزها 
گفتند؛ همان زمان منتقدان دولت به گونه ای گزارش های کارشناســی 
وزارت نیرو درباره مصرف ۲ هزار مگاوات برق را برای استخراج رمز ارزها و 
ابهام آمیز بودن آن را رد کردند. از نظر آنان سرمایه گذاری نکردن دولت در 
ساخت نیروگاه های جدید و اصالح نکردن خطوط انتقال و توزیع برق دلیل 
خاموشی های اخیر است. وزارت نیرو هم که با شدیدترین انتقادها مواجه 
شده در گزارشی از دولت خواست به برخی وزارت خانه ها ازجمله وزارت 

کشور و اطالعات مأموریت داده شود تا بحران را بررسی کنند.
 همان زمان اینکه وزارت نیرو از دو وزارت خانه امنیتی و سیاســی یعنی 
وزارت اطالعات و وزارت کشــور کمک خواســت. همزمان با کارزارهای 
تبلیغاتی حول محــور قطع برق، منتقدان در طی چندماهه گذشــته در 
شبکه های اجتماعی تالش کردند خاموشــی ها و بحران صنعت برق را به 
موافقت اولیه ایران برای پیوستن به معاهده آب وهوای پاریس ربط دهند 
که، کشورها متعهد شده اند از میزان مصرف سوخت فسیلی کم کنند. البته 
مخالفان دولت را به باد انتقاد گرفته اند که چرا بــه گفته آن ها زیر بار این 

تعهدات رفته است.
 قطع گاز و خاموشی برق در زمستان ســال ۱۳۹۹ و تکرار خاموشی ها در 
روزهای خرداد ۱۴۰۰ تنها نشــانه ای از به خطر افتادن امنیت انرژی در 

ایران بود.
اما آنچه در میان همه علت خاموشی ها باید مورد توجه قرار می گرفت این 
بود که کاهش سرمایه گذاری ها در صنعت آب و برق به ویژه پس از تحریم ها 
باعث آســیب پذیری فرآیند تأمین مطمئن انرژی در کشور شده و دولت 

سیزدهم باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد.
 البته مداخله دولت در قیمت گذاری ها هم انگیزه سرمایه گذاری در فرآیند 
تولید انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینه سازی و افزایش بهره وری 

انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است.

مقاومت  بانک ها برای پرداخت وام؟مقاومت  بانک ها برای پرداخت وام؟

فیلم ســینمایی رها و انگشــتر جادو به تهیــه کنندگی و 
کارگردانی امیر مومنی اصل و با بازی متفاوت و درخشــان 
نیما فالح ، ســحر ولدبیگی و رها باللی که هر سه بازیگران 
اصلی فیلم را تشــکیل می دهند ، برای عمــوم مخاطبین 
 کودک و نوجوان و بزرگســال تهیه و تولید شــده اســت .

فیلم ســینمایی رها و انگشــتر جادو ؛ ضمــن برخورداری 
از آمــوزه های علم روان شناســی و توجه به مفاهیم رشــد 
و تربیت و آموزش ، توانســته اســت که از بیــن ۱۳7 فیلم 
سینمایی از کشــور ایران و ۱۰5 کشــور جهان ، در جمع ۹ 
فیلم ســینمایی برتر راه یافته به پنجاه و یکمین جشــنواره 
بیــن المللی فیلم رشــد حضــور داشــته باشــد و در دل 
کودکان و نوجوانان راه پیدا کند و پیش بینی می شــود که 
همزمان با آغاز نمایش فیلم ، مخاطبین کــودک و نوجوان 
 و بزرگســال برای تماشــای فیلم لحظه شــماری نمایند .

نگارش فیلمنامه رها و انگشــتر جادو را دکتر منصور باللی با 
توجه به علم روان شناسی بر عهده داشته و کیانوش اسالمی با 
همراهی پرویز قدسی به عنوان مشاوران فیلمنامه با نویسنده 
همکاری داشته اند . تدابیر خاصی برای نمایش فیلم سینمایی 
رها و انگشتر جادو در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود 
که بســیاری از کودکان و نوجوانان و بزرگساالن از تماشای 
این فیلم زیبا که به طور مستقل تهیه و تولید گردیده ، لذت 
 ببرند و لحظات شیرینی را با تماشای این فیلم تجربه کنند .

شایان ذکر است که تیتراژ پایانی فیلم سینمایی رها و انگشتر 
جادو با صدای دلنشین بهروز محمدی است و پیام نیکومنش به 
عنوان مدیر فیلمبرداری می باشد و آهنگسازی و ترانه سرایی 
تیتراژ پایانی فیلم توسط محمد محتشمی و با تنظیم امیر پناهی 
و رضا پناهی انجام شده است و صدای گرم استاد منوچهر والی 
زاده به عنوان گوینده رادیو در بخش هایی از فیلم شنیده می 
 شــود . از دیگر بازیگران فیلم ســینمایی رها و انگشتر جادو

 مــی توان بــه چهــره هایــی از جملــه : عارفــه نظامی ، 
النــا منیعــی ، میثــم حســینی ، محمــد رضــا نجفی ، 
هــادی عبدالمالکــی ، مهــدی بیگدلیــا ، آزاده قدیمــی 
 ، کیانــا صفــر زاده و ســودابه توفیقــی اشــاره کــرد .

ســایر بازیگران فیلم سینمایی رها و انگشــتر جادو را سیما 
رحمتی ، پرنیــا مــرادی ، مرتضی خندان ، حجــت بابایی 
، رضــا منیعی ، حورا موســی خانــی ، نیکا صفوی ، یســنا 
 آوخ ، النــا عبدی زاده و کیانا اســالمی تشــکیل می دهند .

دبیر کانون بانک های بخش خصوصی گفت: منابع بانک ها کفاف پرداخت تســهیالت 
حتی تسهیالت خرد را نمی دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت 
غیرعاقالنه است چراکه طبق قانون بانک ها مشمول جریمه ۳۴ درصدی می شوند و در این 
شرایط بانک ها باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیالت به مردم باید وثیقه 

ارایه دهند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک های بخش خصوصی درباره عدم تمایل بانک ها 
برای پرداخت تسهیالت خرد با ُکند شدن روند پرداخت تسهیالت بانکی اظهار کرد: شکاف 
بین نرخ ســود ســپرده ها و تسهیالت با نرخ تورم به وجود آمده باعث شده که بسیاری از 
تسهیالت پرداخت شده، به بانک ها برنگردد و وصول نشود چراکه دریافت تسهیالت و استفاده 
از آن و در ادامه عدم بازپرداخت آن با صرفه است. در بدبینانه ترین حالت افراد حاضر هستند 
جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیالت را بپردازند. حتی در این صورت هم دریافت 

تسهیالت و پرداخت آن با تاخیر می صرفد.
او با بیان اینکه با توجه به نرخ امروز تورم، برای مردم صرفه اقتصادی دارد که از تسهیالت 
بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از سوی دیگر عده ای با تسهیالت بانکی اقدام به سرمایه گذاری 
در سایر بازارها از جمله خودرو، سکه، مسکن یا حتی احتکار کاال می کنند که این اقدامات و 
استفاده از منابع بانکی در شرایط فاصله بسیار زیاد نرخ سود تسهیالت و نرخ تورم توجیه دارد.

نظام بانکی امکان ارائه تسهیالت را ندارد
دبیر کانون بانک های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم چنین 
تبعات منفی در اقتصاد داشته و با توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی هم امکان ارایه 

تسهیالت را ندارد.
جمشیدی درباره روند پرداخت تسهیالت خرد به مردم گفت: ارایه تسهیالت خرد از بخش 
تسهیالت تکلیفی که در قانون آمده، تعیین و تعریف می شود و رقم پرداخت این تسهیالت 
در سال های گذشته چند برابر تسهیالت تکلیفی بوده است که عمده این تسهیالت تعیین 
شده، از تسهیالت قرض الحسنه هستند. منبع تسهیالت قرض الحسنه در قانون مشخص 

است، در قانون بودجه، منابع و ردیفی برای این تسهیالت تکلیفی تعیین نشده است. در قانون 
صراحتا ذکر شده که بانک ها از منابعی که جذب کرده اند، تسهیالت قرض الحسنه را بپردازند.

او با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه نرخ ســود ســپرده با نرخ تورم فاصله دارد و بسیار 
کمتر است مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند، اظهار کرد: از سوی دیگر طبق 
قانون ۹5 درصد سپرده های قرض الحسنه باید به تسهیالت قرض الحسنه اختصاص یابد و 
همچنین 5۰ درصد ســپرده جاری مشتریانی که آن را به امانت به بانک ها می سپارند در 
حالی که مشــتریان هر لحظه ممکن است، حساب جاری خود را بردارند اما بانک ها باید 

تسهیالت را ۱۰ ساله به مردم قرض دهند.
دبیر کانون بانک های بخش خصوصی با بیان اینکه نکته این اســت که میزان سپرده 
قرض الحســنه بسیار کاهش یافته و نه تنها ســپرده های قرض الحسنه بلکه به طور کلی 
سپرده گذاری در بانک ها بسیار کمتر شده  است، گفت: در گذشته تبلیغات متعددی از ارایه 
کمک هزینه برای خرید خودرو، مسکن، سفر و ... از سوی بانک ها می دیدیم اما دیگر شاهد 
این تبلیغات نیستیم و بانک ها توان انجام این اقدامات را ندارند چراکه روند سپرده گذاری 
نزولی است و همچنین بازپرداخت اقساط این وام ها یا با تاخیر صورت می گیرد یا پرداخت 
نمی شود از این رو از رقم وصولی ها هم نمی  توان رقمی را به پرداخت تسهیالت اختصاص داد.

بانک ها برای برداشت از حساب بانک مرکزی مشمول جریمه ۳۴ درصدی می شوند
جمشــیدی ادامه داد: منابع بانک ها کفاف پرداخت تسهیالت حتی تسهیالت خرد را 
نمی دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت غیرعاقالنه است چراکه 
طبق قانون بانک ها مشمول جریمه ۳۴ درصدی می شوند و در این شرایط بانک ها باید برای 
برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیالت به مردم باید وثیقه ارایه دهند. این روند قرض 
از بانک مرکزی با هزینه ۳۴ درصدی و ارایه وثیقه برای پرداخت تسهیالت ۴ درصدی یا ۱۸ 
درصدی به مردم و مشتریان منطقی نیست.او گفت: البته در بحث ارایه تسهیالت تکلیفی، 
بانک مرکزی سهمیه هر بانک را مشخص می کند و افراد به بانک های عامل برای دریافت 

تسهیالت معرفی می شوند که در اجرای این افراد مشکلی وجود ندارد.  

 رها و انگشتر جادو
 آماده نمایش می شود

  

 همکار گرامی سرکار خانم محمد زاده  همکار گرامی سرکار خانم محمد زاده 
این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان 
تسلیت عرض نموده و آرزوی مغفرت و آمرزش برای پدر تسلیت عرض نموده و آرزوی مغفرت و آمرزش برای پدر 
بزگوارتان  و صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه بزگوارتان  و صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه 

 خداوند متعال مسئلت می نمایم. خداوند متعال مسئلت می نمایم.
 روحش شاد و یادش گرامی باد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

 از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب

جذب نیروی شرکت جذب نیروی شرکت آنی یابآنی یاب  در اداره پست سراسر کشور در اداره پست سراسر کشور 
شرکت آنی یاب از افراد واجد شرایط برای همکاری در زمینه فروش محصوالت آنی یاب   

 دعوت به عمل می آورد. )محل کار ثابت و در اداره پست می باشد(

جهت هماهنگی با شماره 0۹1۲۹۵۴۲۷۶۶0۹1۲۹۵۴۲۷۶۶تماس بگیرید .

 همکار گرامی سرکار خانم ایگلی همکار گرامی سرکار خانم ایگلی
 بانهایت تاسف و تاثر در گذشت پدر همسر گرامیتان را  بانهایت تاسف و تاثر در گذشت پدر همسر گرامیتان را 

تسلیت عرض نموده امیدواریم روح ایشان قرین رحمت و تسلیت عرض نموده امیدواریم روح ایشان قرین رحمت و 
 آرامش الهی قرار گیرد. آرامش الهی قرار گیرد.

از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاباز طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب

 جناب آقای آزادی جناب آقای آزادی
 معاون محترم پست شمال تهران معاون محترم پست شمال تهران

 بانهایت تاسف و تاثر در گذشت پسر دایی گرامیتان را  بانهایت تاسف و تاثر در گذشت پسر دایی گرامیتان را 
 تسلیت عرض نموده و از خداوند کریم مغفرت و تسلیت عرض نموده و از خداوند کریم مغفرت و

 رحمت برای آن عزیز و برای شما طول عمر و رحمت برای آن عزیز و برای شما طول عمر و
  صبر جزیل خواستاریم .  صبر جزیل خواستاریم .

 ما را در غم خود شریک بدانید. ما را در غم خود شریک بدانید.
از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاباز طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب
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ســعیده محمد  -   ایــده روز | کانون 
انجمن های صنایع غذایی، ایران می تواند به دلیل 
موقعیت جغرافیایی، هاب عبور غالت روسیه به 

هر کشوری باشد.
رئیــس کانون انجمن هــای صنایع غذایی 
ایران با بیــان اینکه میانگین واردات گندم در 
سال جاری به ۷,۵ میلیون خواهد رسید، گفت: 
ایران هاب عبور غله روسیه است و می توان این 
گندم را به هر کشــوری که روس ها بخواهند 
ترانزیت کرد. ایران از آنجا که میزان خرید غله 
در خلیج فارس افزایش چشمگیری پیدا کرده، 
به عنوان کشوری که بین روسیه، قزاقستان و 
خلیج فارس است باید از این فرصت برای توسعه 

تجارت خود استفاده کند.
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های 
صنایع غذایی ایــران گفت: روند واردات گندم 
متوقف نشده است. شرکت بازرگانی دولتی اقدام 
بــه واردات گندم می کند و تا به امروز نیز این 
واردات ادامه دارد و ماهی ۷۰۰ هزار تن گندم 
وارد کشور می شود؛ ماه های پایانی سال میزان 
واردات گندم در ماه به ۱ میلیون تن نیز رسید.

وی با اشــاره به اوج گرفتن خرید تضمینی 
گندم داخلی گفت: گندم استان های خوزستان، 
گلستان، فارس، کردســتان، اردبیل و زنجان 
به دست آمده اســت و تا پایان شهریور میزان 
خریــد گندم داخلی به مــرز ۵,۵ میلیون تن 

خواهد رسید.
مرتضوی در پاسخ به این پرسش که آینده 
امنیــت غذایی کشــور را چگونــه پیش بینی 
می کنــد؟ گفت: میزان تولید غلــه در جهان 

کاهش چشمگیری نداشته است. عملیات کاشت 
در اوکراین انجام شــده؛ اما امکان بارگیری و 
حمل ونقل آن بعد از سقوط ماریوپول و بسته 
شــدن راه آبی آن متوقف شد و اوکراینی ها به 
دنبال راه های جایگزین هستند تا از مرز اروپای 

شرقی غله خود را خارج کنند.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ حدود ۱۴ 
تا ۱۵ میلیون تن غالت در اوکراین دپو شده که 
دولت این کشور به دنبال راهی است تا این سطح 

از غالت را در جهان عرضه کند.
رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
ادامه داد: سال جاری، سال گرانی غالت است 

هر چند روس ها روند صادرات گندم در دنیا را 
متوقف نکردند و قزاقســتان نیز گندم خود را 
صادر می کند و ممنوعیتی در این زمینه وضع 
نکرده اســت. از آنجایی که میزان تقاضا برای 
خرید غالت در جهان باال رفته شــاهد افزایش 
نرخ جهانی آن هســتیم.مرتضوی با اشاره به 
صادرات آرد از ایران به عراق، تاکید کرد: تجار 
گندم و آرد از روسیه و قزاقستان خریداری و به 
لبنان عراق، افغانستان و هر کشور که خریدار 
باشد ترانزیت می کنند؛ این اقدام یک تجارت 
محسوب می شود و بازرگانان و تجار مبادرت به 
این کار می کنند و سود قابل توجهی نیز نصیب 

آنها می شود.وی درباره صادرات گندم به لبنان 
نیز گفت: این مســئله کامال به صورت تجاری 
انجام می شود و پشت پرده سیاسی ندارد تا به 
امروز خبری مبنی بر هدیه دادن گندم از ایران 
به لبنان نشــنیدم.وی در ادامه گفت: میانگین 
واردات گندم در ســال جاری به ۷,۵ میلیون 
خواهد رسید؛ ایران هاب عبور غله روسیه است 
و می توان این گندم را به هر کشوری که بخواهد 
ترانزیت کند از آنجایی که میزان خرید غله در 
خلیج فارس افزایش چشمگیری پیدا کرده است 
ما به عنوان کشوری که مابین روسیه، قزاقستان 
و خلیج فارس هســتیم می توانیم و باید از این 

فرصت برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بیشترین سهم تجارت گندم 
روسیه در اختیار شرکت های اروپایی بود، گفت: 
این شرکت ها از این منطقه خارج شدند و این 
بهترین فرصت اســت برای شرکت های ایرانی 
که بر انبار غله دنیا تسلط پیدا کنند. ۳۰ درصد 
گندم، ۸۰ درصد روغن آفتابگردان و ۲۵ درصد 
ذرت جهان را روسیه تامین می کند. ماکارونی 
تولید شده در روسیه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از 
سایر ماکارونی ها در دنیاست پس می توان و باید 

امکان تجارت با روسیه را فراهم کنیم.
مرتضوی با بیان اینکه می توان شرایط را برای 
تهاتر با روس ها فراهم کنیم، خاطر نشان کرد: 
روس ها حدود ۵ میلیارد دالر واردات پنیر دارند و 
نیاز آنها به محصوالت سبزی و صیفی جات قابل 
توجه است ما می توانیم نیاز آنها در این بخش ها 
را جبران و در ازای آن از روس ها غالت دریافت 
کنیم. همچنین تجار قزاقستانی خواهان سیب 
درختی ایرانی در حجم بسیار باال هستند پس 
امکان تهاتر با این کشور نیز وجود دارد.وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا قاچاق آرد در حجم 
۳ میلیون تن را تایید می کنید؟ گفت: این آمار 
بیشتر به یک شوخی نزدیک است تا واقعیت. اما 
نمی توان منکر قاچاق آرد در کشور شد تا زمانی 
که تفاوت فاحش بین قیمت آرد توزیع شده در 
بازار با قیمت جهانی وجود دارد احتمال قاچاق 
و انحراف آرد وجود دارد. آردی که از نانواهایی ها 
به شــیرینی پزها سرازیر می شود ناشی از ذات 
بد نانوا نیســت تفاوت قیمت آرد این معضل را 

به وجود آورده است.

ایران هاب عبور غالت روسیه است

کشتی به گل نشسته صنعت گردشگری بعد از دو سال 
با آمدن نوروز ۱۴۰۱ دوباره به حرکت درآمد و می رود تا 
با بازمانده توانی که در خود دارد، آرام آرام مسیر سخت اما 

مطمئن را طی کند.
توقف طوالنی پشت چراغ قرمز کرونا چه جان فرسا بود؛ 
چه نفس ها که برای همیشه حبس شد و چه فرصت ها که 
ســوخت و خاکستر شد. بعد از دو سال پیمودن روزها و 
لحظه هایی سرشار از اضطراب، باالخره این چراغ فرسایشی، 
سبز شد و رفته رفته ماشین زندگی با نفس های به شماره 
افتاده در آســتانه بهار ۱۴۰۱ رفت کــه روی ریل و در 
مســیر اصلی خود قرار گیرد، اما نه با همان توش و توان 
ســابق. ترکش های کرونا بسیار گسترده بود؛ دومینویی 
ناجوانمردانه و همچون سونامی تخریب کننده. کووید ۱۹ 
فقط جان انسان ها را به بازی نگرفت بلکه حیات اقتصادی 
بسیاری از آن ها را به مخاطره انداخت. در این دو سال کمتر 
کسی سفر کرد و به هتل رفت. هر کس تا جایی که مقدور 
بود از انجام هر سفری خودداری کرد و ناخواسته ضربه ای 
کاری به صنعتی زد که فارغ از هر دغدغه ای می توانست 
رونق بخش و پیشران اقتصاد جهان و التیام دهنده ضربه های 
اقتصادی باشد و برای کشوری تحریم شده، ارزآوری کند. 
کشتی به گل نشسته صنعت گردشگری بعد از دو سال با 
آمدن نوروز ۱۴۰۱ دوباره به حرکت درآمد و می رود تا با 
بازمانده توانی که در خود دارد، آرام آرام مسیر سخت اما 

مطمئن را طی کند.

 وقتی به جاده خاکی می زنیم
همه اتفاقات از چین شــروع شد. آن روزهای اول در 
صدر شــبکه های خبری جهان، صدای ترســناک مردم 
قرنطینه شــده در چین را از آسمان خراش های شانگهای 
می شنیدیم، آدمیانی با لباس های عجیب و غریب و فضایی 
را هم می دیدیم اما عمق فاجعه را باور نداشتیم، تا باالخره 
نوبت ما هم شد. بسیاری در میان ناباوری و بهت به روال 
عادی زندگی ادامه می دادند تا این که تراژدی را به چشم 
خــود دیدند؛ لغو پروازها، ابطال ویزاها، تقاضای لغو رزرو 
هتل ها و خانه های بوم گردی  و سایر سایت های تفریحی 
که حیاتشان در گروی گردش و گردشگری بود و همه با 

بحرانی جدی مواجه شدند.
حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی ایران، در 
فروردینی که گذشت در یک نشست خبری از فاجعه در 
این صنعت پرده برداشت: »در دو سال اخیر به دلیل شیوع 
کرونا بیش از ۵۰ درصد دفاتر خدمات مســافرتی آسیب 
جدی دیدند یا از چرخه صنعت خارج شدند و اصال دیگر 
وجود خارجی ندارند، حتی تمایل به بازگشــت به شغل 
خود در این صنعت را ندارند،  شــاید اکنون حدود ۲۵۰۰ 
دفتر خدمات ســفر از مجموع پنج هزار دفتر خدماتی در 
کشور فعال باشند.«سروصدا و ناآرامی آن روزها آن قدر زیاد 
بود که به تشــکیل کمیته صیانت و شورای حل اختالف 
در این انجمن منجر شــد. به گفته حرمت اهلل رفیعی، در 
دوماهه اول کرونا بسیاری از شرکت های هواپیمایی پول 
مسافر را برنمی گرداندند و به راحتی بخشنامه می کردند 
که ســه ماه بعد از این که شروع به پرواز کردیم پول ها را 
برمی گردانیــم، در حالی که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد 
تومان پول مردم دست آن شرکت ها بود. همان روزها در 
مصاحبه ای اعتــراض کردم تا این که فردای آن روز کتبا 

اعالم کردند پول را برمی گردانیم«
بسته شدن مرزهای ترکیه، نقطه اوج توجهات بود، چرا 
مقصد بســیاری از سفرها از ترکیه بود و خیلی ها در این 
مسیر تردد داشتند. قیمت پروازهایی که در مواقع خاص 
انجام می شد در مواردی چنان بحران زده و باال بود که فریاد 
اعتراض بســیاری را به آسمان برد. سخنان رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و جهانگردی در 
اواسط سال ۱۳۹۹ گویای شرایط پرتنش آن روزهاست؛ 
وقتی که دردمندانه از قیمت سر به فلک کشیده پروازهای 
استانبول می گفت: »متأسفانه فقط ایرالین های خارجی 
نرخ ها را باال نبرده اند، پروازهای ایرانی هم که خالی می روند 
تا مسافران را از استانبول به تهران برگردانند قیمت ها را 
گران کرده اند. نمونه بلیت یکی از ایرالین های داخلی را در 
مسیر یک طرفه استانبول- تهران برای من فرستاده اند که 
قیمت صندلی بیزنس آن به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
و صندلی اکونومی آن به شش میلیون تومان رسیده است.«

او در همان زمان در قیاس نرخ این پرواز با پروازهای 
دیگر، این اتفاق را غیرمنطقی ارزیابی می کرد، چرا که به 
باورش قیمت پروازهــای اروپایی با هواپیمایی ایران که 
به وین، میالن، لندن و پاریس انجام می شــود فقط برای 
یک طرف از حدود شش میلیون تومان شروع می شود و 
برای مســیر رفت و برگشت به حدود ۱۵ میلیون تومان 
می رسد. عواقب این سردرگمی ها چیزی نبود جز تعطیلی 
و ورشکستگی بسیاری از آژانس های مسافرتی و در نتیجه 

بی کاری کارمندان تا قیمت های نجومی پروازها.
صنعت هتلــداری هم که یکی دیگــر از بخش های 
صنعت گردشــگری محسوب می شود حال  و روز بهتری 
نداشــت. در دو سال گذشته بســیاری از هتل ها بسته 
شدند، دلیلش هم واضح بود و نیازی به علت یابی نداشت؛ 
مسافر نداشتند و باز بودن آن ها توجیه اقتصادی نداشت. 
بدتر از همه این که هتلداران نمی دانســتند تا چه زمانی 
این وضعیت ادامه خواهد داشت. حتی اوایل سال گذشته 
زمانی که اجازه بازگشایی پیدا کردند به دلیل نبود توجیه 
اقتصادی، حاضر به بازگشایی هتل ها نشدند. خسارت ۲۲ 
هزار میلیاردی، نتیجه بهت آور و غیرقابل پیش بینی آن 
ویروس بود که نصیب این بخش از گردشگری شد؛ رقمی 
که رئیس جامعه هتلداران ایران چند ماه پیش اعالم کرد 
و دردمندانه خواســتار حمایت نهادهای دولتی برای این 

صنف زیان دیده در دو سال اخیر شد.
جمشــید حمزه زاده با بیان این که هتل ها در برخی 
ایام ســال با توجه به کاهش بلندای مــوج کرونا و رفع 
محدودیت های ناشی از آن با اعمال تخفیف هایی در حدود 
۶۰ درصد هم نتوانستند مورد استقبال مسافران قرار گیرند، 
به منابع رسمی گفت: »کمبود گردشگر در هتل ها موجب 
شــد اغلب هتلداران برای کاهش زیان حاصل از این امر 
از حجم نیروی کاری خود کاســته و با کمترین ظرفیت 
کارکنــان هتل را اداره کنند تا بتوانند هزینه های جاری 
خود را تا حد امکان کاهش دهند.« رئیس جامعه هتلداران 
کشور همچنین اعالم کرد: »در ۲۰۷۰ هتل و هتل آپارتمان 
زیرمجموعه جامعه هتلداران، ۷۵ هزار کارمند به صورت 
مستقیم مشغول فعالیت هستند که با از دست رفتن درآمد 
هتل ها، پرداخت حقوق این افراد با مشــکل مواجه شده 
است.«در این میان غیر از بی کاری افرادی که در هتل ها 
مشغول به کار بودند، بسیاری از هتل ها نیز در شهرهای 
مختلف به تعطیلی کشیده شدند. دکتر حسین سالح ورزی، 
نایب رئیس اتاق ایران که سوابق و مسؤولیت های بسیاری 
در عرصه اقتصادی از جمله صنعت گردشگری کشور دارد، 
در تشریح تأثیری که کرونا بر صنعت گردشگری گذاشت 
می گوید: »در سطح همه کشورهای دنیا بخش خدمات 
و ســرویس، به ویژه بخش گردشگری چه در حوزه مراکز 
اقامتی و چه در حوزه پذیرایی آســیب بسیار جدی دید. 
کاهش قابل توجه و چشمگیر فعالیت این صنعت به تقلیل 
درآمدها و تعدیل نیروی انسانی فعال در آن منجر شد و 
به باور من بیشترین مشاغل از  بین رفته، در ایام بیماری 
کووید را بخش گردشــگری متحمل شــد. خوشبختانه 
رفته رفته در کشورهایی که زودتر در کنترل این بیماری 
همه گیر توفیق داشتند و همین طور در ایران در تعطیالت 
نوروز امسال، نشانه های امیدبخشی برای تحرک در بخش 

گردشگری پدیدار شد.«

 حرکت در مسیر اصلی
نوروز ۱۴۰۱ دم مسیحایی بود برای آن ها که در تالطم 
بودن و نبودن ماندند، برآمدن شفق بود از پس شبی که 
کوتاه نبود. واکســن زدیم و به زندگی برگشتیم. جامعه 

بحران زده با گام هایی نه چندان مطمئن، قدم در ســالی 
گذاشت که می خواست متفاوت از دو سالی که گذرانده 
بود طی کند. سفرها از سر گرفته شد و ایران دوباره رنگ 
عید همیشگی را به خود دید، منتهی این دفعه ایرانی در 
جیب خود برای سفر پول کمتری داشت؛ بی خیال سفر 

نشد ولی کیفیت سفرش را تغییر داد.
به قول اکبــر غمخوار، رئیس انجمــن صنفی دفاتر 
ســفر و گردشگری استان تهران، »وقتی که جیب مردم 
کوچک می شود مسافری که به هتل پنج ستاره می رفته 
حاال به هتل سه ستاره می رود و کسی که هتل سه ستاره 
را انتخاب می کرده به هتل دوستاره می رود و گردشگری 
که به مسافرخانه می رفته حاال کنار جاده چادر می زند و 

امسال متأسفانه این اتفاق افتاد.«
علی رغم این که تورم سفر را تحت تأثیر خود قرار داد 
اما به باور این فعال صنعت گردشــگری، در نوروز ۱۴۰۱ 
به عنــوان اولین نوروزی که در آن با پاندمی کرونا مواجه 
نبودیم خوشبختانه گردشگری داخلی خیلی رونق داشت. 
وی خاطرنشان می کند: در ایام عید یک مقدار این صنعت 
احیا شد، به خصوص که پتانسیل خیلی خوبی هم در مردم 
وجود داشت. دو سال به سفر نرفته بودند و شاهد بودیم 
که هتل ها، مراکز اقامتی، موزه ها، سایت های تفریحی و 

گردشگری مورد استقبال قرار گرفتند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر ســفر و گردشگری استان 
تهران با اظهار این نکته که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دفاتر 
در دو ســال کرونا یا تعدیل نیرو کردند یا بســته شدند، 
می افزاید: »این اتفاق نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان 
افتاد و خیلی از شرکای تجاری ما در خارج از کشور هم 

به علت مشکالت کووید دفترهایشان را بستند.«
به باور اکبر غمخــوار، بازگرداندن این عده به عرصه 
صنعت گردشگری نیازمند آن است که تقاضای سفر باال 
برود و گردشــگری آغاز شود تا دفاتر خدمات مسافرتی 
بتوانند فعالیت خودشــان را از ســر بگیرند. او می گوید: 
»دولت های خیلی از کشورهای دنیا به همکاران ما در آن 
کشــورها کمک ها و یارانه هایی دادند تا این واحدها زنده 
بمانند ولی ما در کشور خودمان به علت مشکالت زیادی 
که داشتیم نتوانستیم کمک کنیم و در نتیجه عمال هیچ 

اتفاق خاصی برای احیای صنعت گردشگری نیفتاد.«
رئیس انجمن صنفی دفاتر ســفر و گردشگری استان 
تهران در پاسخ به این پرسش که بیشترین آسیب را در 
این میان کدام استان ها دیدند، می گوید: »استان تهران 
بیشتر از سایر استان ها ضربه خورد، به دلیل این که عمده 
تورهای ورودی به کشــور را استان های تهران و خراسان 
و شیراز و اصفهان انجام می دادند.« غمخوار همچنین با 
بیان این که تنها بخش گردشگری که اندکی فعالیت داشت 
گردشگری سالمت بود، ادامه می دهد: »سایر بخش های 

گردشگری تا آبان سال گذشته تعطیل بودند.«

 هراس از سفر
واپسین سال های منتهی به کرونا، کشور شاهد رونق 
گردشــگری بود. سونامی کرونا برای صنعت گردشگری، 
۲۰  مــاه وقفه در صدور روادید را به همراه داشــت که 
باالخره از آبان سال گذشته دستگاه های ذی ربط تصمیم 
گرفتند با در نظــر گرفتن پروتکل های مربوطه، باالخره 
روادید صادر کنند و جریان گردشــگری از ســر گرفته 
شود تا نفس های به شماره افتاده این صنعت جانی دوباره 
بگیرد. نتیجه این تصمیم گیری ورود قطره چکانی گردشگر 

به داخل کشور بود.
این تصمیم حیاتی به گفته غمخوار، منجر به ورود یک 

میلیون گردشگر خارجی از آبان تا به امروز شده است:
»اگر این آمار را با مدت مشابه آن در سال های ۱۳۹۷و 
۱۳۹۸ مقایســه کنیم که باالی شــش یا هفت میلیون 
گردشــگر می آمدند، تقریبا در حــدود ۱۵ تا ۲۰ درصد 

از آن تعداد تا به حال گردشگر وارد کشور شده است.«
وی در مورد نوع گردشگرانی که در این مدت زمان کوتاه 
به ایران آمدند می گوید: »در این مدت بیشتر گردشگران 
زیارتی به کشــور وارد شدند و گردشگران اروپایی کمتر 
آمدند. ظرفیت خیلی خوبی از چین داشتیم که متأسفانه 
به علت قرنطینه شدیدی که چین به خاطر کرونا گذاشته 
که هر کسی از چین خارج شود باید ۲۸ روز در قرنطینه 
باشد عمال کسی از چین نمی تواند به ایران بیاید، در نتیجه 
این ظرفیت هم تعطیل شده ولی در کل بیشتر کشورهای 
منطقه و گردشگری زیارتی و گردشگری سالمت در شش 

الی هفت ماه گذشته به ایران سفر کردند.«
ایــن فعال صنعت گردشــگری همچنین با تأکید بر 
هراس باقی مانده در وجود بســیاری از مردم از مسافرت 
ادامه می دهد:»همین هراس مردم از ســفر باعث شد که 
صنعت گردشگری در دنیا ضربات شدیدی بخورد. ایران 
هم که در جغرافیای صنعت گردشگری جهانی بود از این 
ضربه آســیب دید. بنابراین روند رو به صعودی که ما در 
سال های قبل داشتیم متوقف شد.«رئیس انجمن صنفی 
دفاتر سفر و گردشگری استان تهران ابراز امیدواری می کند 
که بتوانیم در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ضرر و زیانی را که کرونا 

به کشور تحمیل کرد جبران کنیم.

 گردشگری و استراتژی کالن
فعاالن عرصه گردشگری و آن هایی که از گذرگاه های 
سخت این دو ســال گذشته و به امروز رسیده اند تالش 
می کنند با عینک خوش بینی، آینده نزدیک این صنعت 
را با ورود ســاالنه ۲۰ میلیون گردشــگر به داخل کشور 

ترسیم کنند.
اکبــر غمخوار با اظهار این که اگر بتوانیم بر اســاس 
برنامه ای که مشخص شــده، ۲۰ میلیون گردشگر وارد 
کشور کنیم چنین نتیجه می گیرد: »اگر متوسط درآمد 
هر گردشــگر را ۱۵۰۰ دالر برای کشور در نظر بگیریم 
می توانیم رقمی حدود ۳۰ میلیارد دالر درآمد ارزی برای 
کشور برآورد کنیم ولی متأسفانه ما هیچ تبلیغی در جهان 
نداریم که مردم را تشویق کند تا به ایران مسافرت کنند. 
جغرافیای مردم ضعیف اســت و پاندمی کرونا هم بسیار 
تأثیر گذاشته اســت. فراموش نکنیم که ۴۰ سال است 
ایران هراسی در دنیا وجود دارد. ما باید با تبلیغات گسترده 
این ایران هراسی را حذف کنیم و به دنبال آن امکاناتمان را 
توسعه دهیم.«دبیر انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری 
استان تهران در خصوص لزوم سرمایه گذاری در این صنعت 
هم می گوید: »امروز وقتی به سرمایه گذارها می گوییم در 
این صنعت سرمایه گذاری کنید پاسخ می دهند چرا این 
کار را کنیم، مگر شــما گردشــگر دارید که می خواهید 
ســرمایه گذاری کنید؟ به نظر من اگر گردشــگر بیاید 
سرمایه گذاری در این زمینه در کشور توسعه پیدا می کند 

و در نهایت اشتغال زایی هم خواهیم داشت.«
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، پیش بینی 
می کند هم زمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و فصل 
جدید مسافرت ها شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم. 
وی با ذکر این نکته که به واسطه رکود در بخش گردشگری، 
عمال موضوع توسعه و سرمایه گذاری جدید هم با سکته و 
وقفه مواجه شده خاطرنشان می کند: »هرچند که متوسط 
نرخ تشکیل سرمایه در کشور در مدت ده سال گذشته در 
حد صفر بوده و بخش خدمات به خصوص بخش گردشگری 
برای ایجاد تحرک در حوزه ســرمایه گذاری می توانست 
بخش خوبی باشــد ولی بیماری کوویــد، وقفه ای را در 

سرمایه گذاری در این بخش به وجود آورد.«
امــا این که آیا یک ســرمایه گذار در فضــای متورم 
اقتصادی امروز ایران حاضر است ریسک سرمایه گذاری 
در این صنعت را بپذیرد، پرسشــی است که پاسخش را 
دکتر حسین سالح ورزی این گونه می دهد: واقعیت قضیه 
این است که از یک سمت نااطمینانی موجود در اقتصاد 
کشــور و غیرقابل پیش بینی بودن حکمرانی اقتصادی و 
سیاستمداری اقتصادی باعث شده که در سال ها و ماه های 
اخیر، کال فعاالن اقتصادی در موضوع سرمایه گذاری جدید 

بسیار محتاط و محافظه کار باشند.

صنعت از نفس افتاده گردشگری

شهال عموری 
رئیس اتاق اهواز

احیای رقابت غیررانتی با حذف ارز 

تخصیص ارز ترجیحی معایب و اشکاالت بسیار زیادی دارد که در رأس آن ها توسعه 
دایره رانت و امتیاز اســت. وقتی عده ای با بهره مندی از روابط بتوانند ارز ترجیحی 
دریافت کنند وعده ای دیگر نتوانند، در این حالت فساد رخ می دهد و اصل رقابت را 
قربانی می کند. هدف از تخصیص این نوع ارز مهار تورم در برخی کاالهای اساسی 
و جلوگیری از گرانی آن کاالها و کاهش فشار به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه 
اســت؛ اما می بینیم که این هدف به شکلی که انتظار آن می رود محقق نمی شود 
زیرا واردکنندگان لزوماً مواد موردنیاز در تولید کاالهای اساسی را به قیمتی بیش از 
قیمت تمام شده به دست تولیدکنندگان می رسانند یا با احتکار آن مواد، آن ها را روانه 
بازار آزاد می کنند که جهت اشراف بر این امر می توان به نابسامانی های گسترده در 
وارد کردن نهاده های دامی با ارز ترجیحی و نحوه توزیع ناعادالنه آن ها اشاره کرد.

از دیگر ایرادات وارد بر این ارز آن اســت که تفاوت قیمت کاالهای اساســی ارز 
ترجیحی با قیمت بین المللی آن کاالها بسیار زیاد است و همین امر منجر به شیوع 
گسترده قاچاق به برخی کشورها شد. فارغ از اینکه قاچاق کاالهای اساسی چه نسبتی 
از حجم آن کاالها را تشکیل می دهند؛ اما همین که کاالیی به پشتوانه ارز ارزان قیمت 
وارد بشود و همان کاال به شکل غیررسمی به بیرون از مرزها منتقل بشود، این چرخه 

چرخه ای فسادزاست که منجر به تضییع هرچه بیشتر منابع ارزی کشور می شود.
همان طور که گفته شد، رانت جزئی از شاکله ارز ترجیحی است و هر فعال اقتصادی 
به راحتی نمی توانست قدم بر محدوده مشموالن دریافت این نوع ارز بگذارد، لذا به 
دلیل رانت در یک ســمت معین، انگیزه ای به نام تولید، ارتقای کیفیت و صادرات 
برای تولیدکنندگان فاقد رانت باقی نمی ماند و درنتیجه تولید آنان کاهش می یابد و 

چرخه تولید با اختالل مواجه می شود.
به طورکلی می توان اختالف قیمت میان قیمت ارز ترجیحی با قیمت آزاد را یکی 
از منافذ فســاد دانست. از طرف دیگر می توان بخشی از کسری بودجه کشور را به 
وجود این ارز مربوط دانست که با حذف آن و مهار کارشناسانه آثار ناشی از حذف 

آن می توان به رفع تدریجی این معضل بودجه ای امیدوار شد.
بدون شک با حذف تدریجی دالالن و رانت خواران همچنین کاهش فعالیت هایی 
همچون قاچاق قطعاً فعاالن اقتصادی که قربانی مناسبات غیراقتصادی شده بودند 
مجدداً به فعالیت بازخواهند گشت و در فضای رقابتی غیر رانتی رونق بخش اقتصاد 
کشور خواهند شد. اکثریت بخش خصوصی که گرداننده اصلی اقتصاد کشور هستند 
و البته با رانت و قاچاق نیز بیگانه اند، همواره آرزو می کردند که ای کاش چنین حجمی 
از منابع ارزی به توسعه فعالیت های تولیدی تخصیص می یافت که اگر چنین بود 
استخوان بندی اقتصاد ما به ویژه در تولید، اشتغال و صادرات بسیار مستحکم تر از 
هر زمان می شد؛ اما درحالی که کشور در شرایط تحریم از کمبود منابع ارزی رنج 
می برد، متأسفانه ارزهای ارزان و بی زبان به سمت عده ای از واردکنندگان واریز شد 

و وضعیتی بغرنج و پیچیده در اقتصاد ایجاد کرد.
آنان که دستی بر آتش تولید دارند بهتر از هر شخص دیگر می دانند که دوران ارز 
ترجیحی، بدترین دوران برای محصوالت داخلی به شمار می رود زیرا کفه سودآوری 
ناشی از واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به نفع عده ای از تولیدکنندگان و به ضرر 

برخی دیگر از آن ها بود.
مشــکل دیگر که به تبع رواج ارز ترجیحی قد علم کرده بود، شیوع یک مفهوم 
ضد اقتصادی به نام قیمت های دستوری است. به نظر من هیچ اقتصادی با سرکوب 
و دســتور به رشد نمی رسد. باید تولیدکننده را دید و درد دل هایش را شنید. باید 
قیمت تمام شده و منافع وی را بررسی کرد و چنانچه آن قیمت بیش از قیمت اعالم 
شده باشد چرا با توسل به زور و دستور او را مجبور به ضرر کرد. تولید همچون سایر 

بخش های اقتصادی منطقی دارد که باید به آن منطق احترام گذاشت.
ناگفته پیداســت که حذف این ارز بدون آثار منفی نخواهد بود و ممکن است 
اقتصاد کشور را با چند تکانه تورمی مواجه کند. می دانیم که قیمت های اعالم شده 
از سوی دولت یا ستاد تنظیم بازار مرتبط با شرایط ارزی )فعلی( کشور هستند و 
هرگونه افزایش جدی در قیمت ارز در آینده به هر دلیل و علت که باشــد، قطعاً 
سبب افزایش قیمت مواد، تجهیزات و کاالهای وارداتی خواهد شد که گران شدن 
کاالهای اساسی و غیراساسی از این امر مستثنا نخواهد بود. طبیعی است که هرگونه 
افزایش احتمالی در بهای ارز، فشار مضاعفی بر اقشار کم درآمد وارد می کند که بر 
این اساس این احتمال دولت برای جبران مابه التفاوت قدرت خرید طبقات ضعیف 
متوسل به تخصیص یارانه بیشتر در کاالهای اساسی خواهد نمود و آثار تورمی از 

خود برجای می گذارد.
نگهداشــت ارزش پول ملی در وضعیت فعلی به مراقبت های مســتمر علمی و 
کارشناسانه نیاز دارد و چنانچه این امر مورد غفلت قرار بگیرد، طبعاً با شرایط سختی 

در ارتباط با ارزش واقعی پول ملی مواجه خواهیم شد.

  خبرخبر
   ثبت نام یارانه تا پایان روز چهارشنبه تمدید شد

ســخنگوی ســازمان هدفمندســازی یارانه ها از تمدید ثبت نام یارانه تا ساعت ۲۴ 
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: متقاضیانی که تاکنون یارانه نگرفته 
اند تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۴ خرداد امکان ثبت نام دارند.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها درباره تمدید ثبت نامه دریافت 
یارانه گفت: طبق بررسی ها امکان تمدید وجود دارد ولی فعالً تا پایان روز چهارشنبه ۴ 
خرداد این فرصت مجدداً فراهم شده است.سخنگوی هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: 
هیچ محدودیتی برای شماره کد ملی ها جهت ثبت نام در سه روز پیش رو وجود ندارد 
و هر سرپرست خانواری که یارانه نمی گرفته یا انصراف داده یا دریافت می کرده ولی 
در یارانه جدید حذف شده است می تواند برای ثبت نام به سامانه سازمان هدفمندی 
یارانه ها به اینجا مراجعه کنند.حسینی ادامه داد: سرپرستان خانوار ابتدا کد یو اس اس 
دی *۴*۴۳*۸۵۷* کد ملی# را وارد کرده و از دریافت یارانه مطمئن شوند. اگر یارانه 
بگیر نیستند به سامانه مذکور مراجعه کنند.وی یادآور شد: تنها افرادی به پلیس +۱۰ 
مراجعه کنند که بخواهند بعد خانوار را اصالح کنند. مثالً دختر یا پسری که ازدواج کرده 
و از خانواده پدری جدا شده با مدارک ســند ازدواج و یا زنانی که از همسران خود جدا 
شده اند با مدارک طالق نامه به پلیس +۱۰ مراجعه کنند ولی کسانی که بار اول است که 

می خواهند ثبت نامه کنند نیازی به مراجعه به پلیس +۱۰ نیست.

  کاهش مصرف کاالهای اساسیرئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران 
گفت: با آزادسازی قیمت ها و به تبع آن افزایش قیمت ها مصرف کاالهای اساسی از جمله 

تخم مرغ کاهش یافته است
حمید کاشانی، در پاسخ به این ســوال که آیا حذف ارز ترجیحی به نفع صنعت طیور 
بوده است یا به ضرر آن، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگی بود که از سه سال گذشته 
گرفتاری ها بسیاری برای صنعت دام و طیور کشور ایجاد کرد و تبعات بسیاری به همراه 
داشت.وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی منجر به افزایش مصرف کاالها شده بود، 
گفت: با آزادسازی قیمت ها و به تبع آن افزایش قیمت ها مصرف کاالهای اساسی کاهش 
یافته  است. زیرا بر اساس ارز ترجیحی برنامه ریزی تولید آنها صورت گرفته بود. اگر چه 

قیمت محصوالت هنوز به قیمت واقعی تولیده شده آنها نرسیده است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اضافه کرد:در حال حاضر قیمت 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ها به کیلویی ۲۲ هزار تومان و هر شانه  ۴۴ هزار تومان 

رسیده است.
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جذابیت عمومی سهام شرکت های ساختمانی در بورس
زهرا جعفری  -   ایده روز  |         در ماه های 
گذشته، بازارمسکن رشــد قابل توجهی را به 
ثبت رسانده و نرخ تورم نقطه به نقطه آن نیز 
در بــازار باال بوده، در حالی که بازارهای رقیب 
مســکن همچون بورس، طال و ارز، رشد قابل 

توجهی نداشتند.
هر چند که پیش بینی می شود بازار مسکن 
در ســال جاری یک رکود همراه با نرخ تورم را 
داشته باشد؛ تورمی که از سطح عمومی قیمت ها 

پایین تر خواهد بود.
اما چرا از نگاه برخی ازمعامله گران، حاشیه 

سود صنعت ساختمان زیاد نیست؟
صنعت ساختمان یک تفاوت کلیدی با سایر 
صنایع حاضردر بورس دارد و تابعی از شرایط 
رونق و رکود است. در دوره رونق، فروش نقدی 
شرکت های ساختمانی افزایش پیدا می کند، 
شرکت ها ازاین محل درآمد شناسایی می کنند 
و این امر سبب می شود تا جریان نقدینگی پایدار 

برای آنها ایجاد شود.
اما در دوران رکود، میزان تهاتر شرکت های 

ساختمانی افزایش می یابد.
شرکت های ساختمانی به  صورت کلی یا از 
ابتدا یا به واسطه تأمین زمین و هزینه های پروانه 
وارد فرایند ساخت می شوند.انتخاب هریک از 
مسیرهای ذکر شده در مدیریت این شرکت ها 
و ریسک هایی که متوجه آنها می شود اثرگذار 
است.شرکت های ساختمانی که با خرید زمین و 
تأمین پروانه، وارد فرایند ساخت و ساز می شوند، 
معموالً ریسک افزایش قیمت کمتری دارند تا 
شرکت هایی که وارد فرایند ساخت می شوند. 
اکنون در بازار بورس نیز اثر این ریســک ها را 
 P/E می توان در میزان ســوددهی، نسبت های
این شــرکت ها دید. به نظرمی رسد که برای 
سودسازی آن دسته از شرکت هایی که کمتر 
خود را درگیر مســائل جاری ساخت می کنند 
بهتر باشــند. با وجود این ریسک ها که کاماًل 
نقدینگی شرکت های ساختمانی را نیز متأثر 
می کند، باید دقت کردکه شرکت های ساختمانی 
خوب، شرکت هایی هستند که جریان نقدینگی 
پایدار و تکرار شوندگی سود را در برنامه داشته 
باشــند. ناگفته پیداست که همه شرکت های 
ساختمانی بورســی دارای نرخ بازدهی باالیی 
نیستند. بررســی توان سود سازی شرکت های 
صنعت انبوه سازی نشــان می دهد که در این 
صنعت از مجموع ســود ساخته شده براساس 

گزارشات 12 ماهه تنها 4 شرکت هستند که 
بیشترین میزان ســود را ساخته اند. به همین 
اعتبار ســهم ســایر نمادها در این سودسازی 
بسیار اندک است، البته دراین 4 نماد نیز یک 

نماد، بیشتر فعالیت پیمانکاری انجام می دهد.
بررسی صورت های مالی شرکت ها مشخص 
می کندکه 5 شرکت هستند که نرخ های بازدهی 
ذکر شده در آنها از نرخ تورم رسمی کشور باالتر 
است.هر چند که وقتی این نرخ ها با برخی صنایع 
دیگر مانند صنعت شیمیایی یا فلزی مقایسه 
می شود این روند حاکی از اختالف زیاد است. 
همین امر جذابیت عمومی سهام شرکت های 
ساختمانی را در بازار در حد متوسطی نگه داشته 
است )هر چند که شرکت هایی در این صنعت 
حضور دارند که در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 
1401 خود تقریباً به اندازه کل سال مالی قبل 

سود ساخته اند.(
اما شرکت های ساختمانی که درآمد و جریان 
نقدینگی پایدارتری دارند، عموماً ذخیره امالک 
وNAV خوبی هم دارند. مجموع اتفاقات بنیادی 
که در برخی از شرکت های ساختمانی رخ داد 
باعث شده که در این ماه ها، رشد خوبی درکل 
بازار بورس به وجود آید و این رشد به صنعت 
انبوه سازی هم رسیده است. وقتی وضعیت بازار 
قیمت سهام شرکت های بورسی را نگاه می کنیم، 
روندها قابل تأمل هستند. برخی از شرکت های 

ساختمانی نسبت به سقف قیمتی خود بیش 
از 60 تا 80 درصد افت قیمتی داشته اند. قابل 
توجه است که از نظر قیمتی تنها تعداد معدودی 
از این شرکت ها توانسته اند میزان افت قیمتی 
را جبران کنند و تعداد کمتری از آنها )به تعداد 
4 شرکت( به میانگین بازدهی مثبت یکساله 

اخیر دست یافته اند.
دربررســی صورت های مالی این شرکت ها 
مشــخص می شــود که عملکرد مناسب این 
شــرکت ها و افشاهای مناســبی که داشته اند 
کاماًل نظر جریان بازار را به ســوی خود جلب 
کرده اند. مثالً در بررسی EPS مقطعی شرکت ها 
مالحظه می شودکه حدود 20 شرکت ازمجموع 
34 شرکت انبوه سازی بازار نتوانسته اند در این 
مقاطع سود نشان دهند، همین امر باعث شده 

که P/E آنها منفی باشد.
این نمادها، نمادهایی هستند که در استفاده 
از فرصت مثبت جریان بازارکه در 3 ماه اخیر 
ایجاد شده عقب بمانند. نکته قابل توجه آن است 
که از بین نمادهایی که در صنعت انبوه سازی 
داریم 13 شرکت موفق به شناسایی EPS بیش 
از 20 تومان شده و تنها 2 شرکت هستند که 
فراتر از ارقام متعارف این صنعت توانســته اند 
ســود هر سهم داشته باشند. این نگاه تحلیلی 
 P/B برای برخی دیگر از نسبت ها مانند نسبت
هم وجود دارد.یعنی وقتی به این نســبت در 

صنعت نگاه می کنیم مالحظه می کنیم که تعداد 
معدودی از شــرکت ها هستند که این نسبت 
در آنها ارقــام پایین بوده و برای بازار می تواند 
جذابیت داشته باشد. بازار به همه این نسبت ها 
و متغیرها توجه می کند. باید بپذیریم که بورس 
سال 1401 یک تفاوت کلیدی با بورس سال 
1399 که رشد باالیی داشت دارد. این تفاوت 
مهم آن است که بازار بورس امروز ما یک بازار 
تحلیلی است و الزاماً هر سهمی که روی تابلو 

وجود دارد سهم ارزنده تلقی نمی شود. 
امروز در گروه انبوه سازی نگاه فعاالن صرفاً 
به NAV نیست وبر اساس تحلیل تکنیکال خرید 
نمی کنند؛ فعاالن بازار در کنار این شاخص مهم 
به سود ســازی و میزان تقسیم سود هم توجه 
می کنند. نکته مهم دیگری که به نظر می آید آن 
است که حتی در تقسیم سود هم فعاالن بازار به 
جزئیات توجه دارند. چالش مهمی که اقتصاد را 
تحت تأثیر قرار می دهد نرخ تورم است.هر چند 
که نرخ تورم باال باعث افزایش قیمت امالک و 
مستغالت می شود ولی 2 عارضه برای صنعت 
انبوه سازی ایجاد می کند: یکی اینکه اساساً رکود 
را به همراه دارد.دوم اینکه نرخ تورم باال می تواند 
ریسک های سرمایه گذاری جدید را افزایش بدهد 

و عماًل توان سرمایه گذاری را کاهش دهد.
افزایش ســطح عمومی قیمت هــا و تورم 
در کالن بــازار، به نفع هیچ کس نیســت زیرا 

ایــن افزایش در نرخ نهاده هــای تولید، باعث 
خواهد شــد تا شرکت های ساختمانی از عمل 
به تعهدات بــاز بماننــد.از آن مهمتر، طرف 
تقاضا، کشش افزایش قیمت بیشتر را نخواهد 
داشت.بر این اساس، درفضای حال حاضر، بازار 
مسکن استعدادی برای رشــد ندارد، اما بازار 
رقیب یعنی بازار سهام مستعد رشد خوبی بوده 
و حتی می تواند در ماه های آتی، بازاری پیشرو 
باشــد.نرخ کامودیتی ها در سطح بازار نسبت 
به یکســال گذشته افزایش یافت، شرکت های 
پاالیشــی با توجه به قیمت باالی نفت کرک 
اسپرد خوبی شناسایی کرده اند و با استناد به 
گزارش های فصلی، این شرکت ها درآمد خوبی 
را شناســایی کرده اند.این موارد محرک های 
خوبی برای بازار سرمایه هستند که تا شش ماه 
اول امسال بخصوص در فصل مجامع، ترافیک 
باالیی در برگزاری مجامع شرکت های خوب به 
وجود خواهد آورد و جذابیت بازار سهام باالتر هم 
خواهد رفت.بنابراین تصوری که در حال حاضر 
از بازار سهام وجود دارد یک تصور پربازده است.

البته نمی توان این بازدهی خوب را برای همه 
سهم های موجود در بازار تعمیم داد.

با توجه به کلیت بازار، اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهــد، قیمت دالر در محدوده 25 تا 31 هزار 
تومان در نوسان خواهد بود، سکه نیز به همین 
نسبت، تحرک خواهد داشت. به دلیل شکسته 
شــدن درآمد شرکت های ساختمانی در طول 
اجرای پروژه ها، معموالً تورمی که در فروش ها 
اتفاق می افتد الزاماً نصیب سهام داران درآن سال 
نمی شود و می تواند تا چند سال به سهامداران 
شرکت های ساختمانی عایدی برساند.یکی از 
دالیلی که برخی از نسبت های مالی و نرخ های 
بازدهی در شرکت های ســاختمانی کمتر از 
برخی شرکت ها صنایع دیگر مانند پتروشیمی 
و فــوالدی می شــود، همین نکته اســت. به 
عبارتی، همه شــرکت های ساختمانی که در 
بورس هستند، شــرکت های بزرگی نیستند، 
برخی از آنها شرکت های کوچکی هستند که 
حتی نتوانسته اند مشکالت پروژه های خو د را 
برطرف کنند. با این اوصاف، دورنمایی که برای 
سهم های ســاختمانی در بورس متصور بوده 
شــامل دو بخش است: سهام شرکت هایی که 
پایداری نقدینگی و شناســایی سود دارند در 
ماه های آتی برای سرمایه گذاران بورسی ارزش 

سرمایه گذاری دارند. 

 دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری به شبکه بانکی ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای »دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری« را برای اجرا 
به شــبکه بانکی ابالغ کرد. بر این اساس بانک ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر 
کشــور ابالغ کنند. به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه 31 فروردین ماه 1401 
صراحتاً تأکید شده است، »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از محل 
صد درصد )100درصد( مانده ســپرده های قرض الحسنه و 50 درصد سپرده های 
قرض الحســنه جاری شبکه بانکی، تســهیالت موضوع جزء )2( بند )الف( تبصره 
)16( قانون بودجه ســال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک های 
عامل تأمین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته 
از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند. مسئولیت ُحسن 
اجــرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و تمامی مدیران و 
کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب 
شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است. بر این اساس برای فرزندانی که از 
سال 1400 به بعد به دنیا آمده اند تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند 
اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 
600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنج به 
بعد 1000  میلیون ریال؛ در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیش تر به ازای هر فرزند 
یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف است با 
همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرایندهای 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.« در پایان این بخشنامه موکداً 
یادآور شده است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول 
این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ و یک نسخه از 
ابالغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.         متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه 
تسهیالت یادشده به آدرس https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx مراجعه کنند.

 پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد وام بدون ضامن
اطالعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان 
اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان 15 اردیبهشــت سال جاری بیش از 
۷000 میلیارد تومان تسهیالت بدون ضامن پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، 
وزارت اقتصاد در راســتای تکلیف رئیــس جمهوری به بانک های دولتی مبنی بر 
تسهیل پرداخت وام های خرد، بانک های زیرمجموعه خود را در مرحله اول مکلف 
به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، 
عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.البته، قرار شد تا در ادامه اجرای این 
طرح، بتدریج تمام مشتریان بانک ها شامل این طرح شوند. شرایط دریافت وام های 
خرد بدون ضامن اینگونه است که تا 50 میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق 
و برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک 
یا سفته امکان پذیر است و مشموالن این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن 
دریافت می کنند، مراجعه کنند. البته الزم به ذکر است که روند پرداخت وام بدون 
ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا 
ضامن برای پرداخت وام تأثیرگذار است. در این زمینه، اطالعات دریافتی از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون 
ضامن تا پایان 15 اردیبهشت سال جاری بیش از ۷000 میلیارد تومان تسهیالت 
بدون ضامن پرداخت شــده است. همچنین، بیش از 255 هزار نفر این تسهیالت 

را دریافت کرده اند.
       

 ضوابط اجرایی احراز هویت الکترونیکی در بانک ها ابالغ شد
ضوابط اجرایی »دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه 
به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی« ابالغ شــد. به گزارش 
بانک مرکزی، پیرو بخشــنامه موضوع ابالغ »دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی« 
مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چهارچوب و الزامات کلی 
حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می کرد جزئیات فنی 
و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، 
تهیه و ابالغ شود. بر این اساس، »ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی« 
متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه های شناسایی 
غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه شــد و پس از طرح و 
تصویب در جلســه مورخ 11 /02 /1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات 
اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد.این دستورالعمل شامل )42( ماده 

و )۷( تبصره است.

 عرضه 3۰6 هزار تن انواع محصول در بورس کاال
دیروز تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران میزبان عرضه 306هزار و 901تن 
انواع محصول بودند.در این روز تاالر محصوالت صنعتی و معدنی میزبان عرضه 
یک هزار و 920تن مس مفتول، 50تن مس کاتد و 40تن سیم و مفتول مسی بود.

بــه گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل بــورس کاالی ایران، 60تن 
مفتول آلومینیوم، 12هزار تن شــمش بلوم، 200تن شمش آلیاژی آلومینیوم 
و 46کیلوگرم شــمش طال نیز در تاالر مذکور عرضه شــد.تاالر سیمان عرضه 
152هزار و 500تن ســیمان و تاالر صادراتی میزبان عرضه 12هزار و 600تن 
قیر و 308تن نبشی بودند.تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه 65هزار 
و 159تن مواد پلیمری، مواد شــیمیایی، لوب کات، گوگرد، روغن پایه، قیر و 
PDA TAR  را شــاهد بود و تاالر حراج باز در این روز عرضه 51هزار تن وکیوم 
باتــوم و 506تن PVC را تجربه کرد.10هزار و 560تن ضایعات فوالدی، کلوخه 

باریت و الیاف استیپل در بازار فرعی عرضه شد.

 اوراق مرابحه ابزاری مناسب برای تأمین بودجه دولت
غالمرضا مصباحی مقدم روز دوشــنبه در نشســت خبری اظهار کرد: سال 
گذشته کمیته فقهی بورس مسائلی را مورد بررسی قرار داد و نخستین موضوع 
مسأله بررسی و تصویب معامالت کپی و انعکاسی بود.وی به اقدام دیگر کمیته 
فقهی ســازمان بورس اشاره کرد و گفت: اوراق وکالت برای تأمین مالی دولت 
است، در گذشته تأمین مالی دولت از طریق اوراق مرابحه انجام می شد که برای 
گندم از این اوراق استفاده کرده بود.مصباحی مقدم اظهار کرد: افرادی که اقدام 
به خرید اوراق مرابحه می کنند به دولت این وکالت را می دهند تا هر نوع خریدی 
را انجام دهند.رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه 
این اوراق می تواند کمک کننده به بودجه دولت باشــد، اظهار داشت: این اوراق 
دست دولت را باز می گذارد تا خرید کاالهای موردنیاز را از طریق سرمایه های 
خرد و نیز اوراق مرابحه انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته 
که اسناد خزانه مورد تصویب قرار گرفت دولت از آن برای پرداخت بدهی خود 
اســتفاده کرد و پیمانکاران از این طریق قادر به پرداخت بدهی خود بودند.وی 
افزود: مسأله ای که از سال 99 مطرح شد، موضوع سرمایه گذاری در بورس بود 
که با استقبال گسترده مردم همراه شد و شاخص بورس را با رشد زیادی همراه 
کرد، اما بعد از مدتی در بازار با مشــکل ســقوط شاخص بورس مواجه شدیم 
و ســرمایه آنها در این بازار از دســت رفت که این موضوع باعث شد تا سازمان 
بورس، پیشــنهادی را تحت عنوان صندوق تضمین با هدف تضمین اصل مبلغ 
سرمایه گذاری بدهد که این صندوق می تواند کمک کننده به سهامداران باشد.

این صندوق تضمین کننده سرمایه مردم در بورس خواهد بود.

 قانون استفاده از صندوق های فروش به سال 1382 
برمی گردد که وظیفه اســتقرار آن بر عهده اتاق اصناف 
گذاشــته شــد، اما به دلیل ناکامی این پروژه به وزارت 
بازرگانی وقت ســپرده شــد که آن هم عملیاتی نشد. 
درنهایت براســاس اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
مصوب ســال 1394 سازمان امور مالیاتی موظف شد تا 
سامانه صندوق های مکانیزه فروش را پیاده سازی کند که 
در قالب یک الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد 
و درنهایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
با عنوان الیحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه 
فروشگاهی 21 مهر ماه سال 1398 در مجلس به تصویب 
رسید و در 13 آبان همان سال به وزارت اقتصاد ابالغ شد. 
با توجه به فرصت 15 ماهه برای فراهم کردن بسترهای 
زیرساختی اجرای این قانون باید از ابتدای خرداد ماه سال 
گذشته و در دولت قبل اجرایی می شد که این اتفاق نیفتاد.

این قانــون که درواقع تکمیل کننــده قانون مالیات 
بر ارزش افزوده برای مالیات ســتانی محسوب می شود، 
تأثیر زیادی در اعمال عدالت مالیاتی و همچنین افزایش 
درآمدهای مالیاتی خواهد شــد. براساس آمار رسمی در 
اسفند ماه سال 1399 تعداد دستگاه های کارتخوان فعال 
در کشور 9 میلیون و 600 هزار و 451 دستگاه اعالم شده 
که ســهم ۷6 درصدی از پرداخت های کارتی دارد که با 
توجه به نرخ رشد این دستگاه ها هم اکنون باید به بیش 
از 10 میلیون دستگاه رسیده باشد. این درحالی است که 
درکنار فروشگاه های معتبر بسیاری از فعاالن دوره گرد و... 
نیز از دستگاه های کارتخوان استیجاری استفاده می کنند. 

 اجرای قانون در دستور کار دولت سیزدهم
حال با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دربخش مالیات ها و 
درکنار تمام اقداماتی که دراین حوزه صورت گرفته، اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی به عنوان یکی از اولویت ها در 

دستور کار قرار گرفته است.
درهمین خصوص رئیس سازمان امورمالیاتی درپاسخ 
به این پرسش که چه زمانی قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان اجرایی می شود، گفت: هم اکنون این 
قانون مراحل نهایی خود را می گذراند و درحال آزمایش 

سامانه مؤدیان هستیم.
داود منظــور افزود: هم اکنــون بخش های اصلی و 
مهم آزمایش ســامانه انجام شده اســت، به طوری که 
صورتحســاب های آزمایشی از برخی از مشاغل دریافت 
می کنیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان 
دقیق اجرایی شــدن این قانــون توضیح داد: در تیر ماه 
ســال جاری سامانه را رونمایی می کنیم. به گفته وی، با 
رونمایی از این سامانه فراخوان از مشاغل مشمول برای 

عضویت در سامانه نیز اعالم خواهد شد. 

 اشخاص مشمول قانون پایانه فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان

در ســامانه مؤدیان به هر مؤدی، کارپوشــه ویژه ای 
اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان 
منحصراً از طریق آن کارپوشــه انجام می شود. مؤدیان 
می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم 
از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر 
وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، 
به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور 
و استعالم صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است.

براســاس این قانون کلیه صاحبان مشــاغل اعم از 
صنفی و غیر صنفی، اشــخاص حقوقی مشــمول پایانه 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند. بدین ترتیب عرضه 
کنندگان کاالها و خدمات به موجب این قانون و ســایر 
قوانیــن از مالیات و عوارض معاف هســتند. همچنین 
فعاالن اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معامالت ســاالنه آنها 
از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران 
می رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معامالت 
در سامانه مؤدیان هستند این حکم شامل کلیه مناطق 
کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی می شــود. طبق تکالیفی که این قانون برعهده 
اشخاص مشمول گذاشــته است، ثبت نام و عضویت در 
ســامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، اعالم 
شماره حساب و شناسه یکتای دستگاه کارتخوان بانکی 
یــا درگاه های پرداخت الکترونیکی و اســتفاده از پایانه 
فروشگاهی برای خرده فروشی ها و واحدهای صنفی مورد 
تأکید قرارگرفته است. عالوه  بر این مشموالن باید هرگونه 
نقص فنی یا تغییر مالکیت واحد صنفی خود را به سازمان 

مالیاتی اعالم کنند. 

 صحت سنجی اطالعات ثبت شده
برپایه این قانون، اصل برصحت اطالعات ثبت شــده 
مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگرخالف آن اثبات شود. 
براین اساس مأموران مالیاتی، جزدر مواردی که مؤدی از 
ثبت نام در سامانه امتناع کرده یا اثبات شود که در ثبت 
اطالعات خود در سامانه مؤدیان تخلف کرده است، حق 
مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اســناد و 

مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند. 
همچنین در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت ها یا 
معامالت خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های 
خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت 
قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری 

شده باشد .

 نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
صورتحســاب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق 
ســامانه مؤدیان صادر می شــود. در مورد مؤدیانی که 
مســتقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات 
ثبت فروش و صدورصورتحســاب الکترونیکی، توســط 
پایانه فروشــگاهی انجام می شود. درصورتی که خریدار، 
مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو ســامانه مؤدیان 
باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، 

به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل 
می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. 
در پایانه در دوره ســه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش 
افــزوده مؤدی که عبارت اســت از  مابه التفاوت مالیات 
فروش و مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی در طول دوره، 
طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی 
که مالیات فروش مؤدی بیشــتر از مالیات خرید )اعتبار 
مالیاتی( وی باشد، مؤدی موظف است مابه التفاوت را به 
ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز 
کند. متقاباًل در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از 
مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، سازمان موظف 
است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به 

مؤدی مسترد کند.
مأخذ محاســبه مالیات و عوارض فــروش کاالها و 
خدمات، در مورد مؤدیان عضو ســامانه مؤدیان، ارزش 
فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط 
آنان درســامانه مزبور ثبت شده است. مطابق این قانون، 
اصل بر نقدی بودن معامالت است؛ مگر اینکه نسیه بودن 
معامالت ودریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه 

مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. 
در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت 

نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.
در معامالت غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به 
شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ 
تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحســاب 
است؛ بنابراین مؤدی مجاز است پرداخت مالیات و عوارض 
فروش این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن معامله 
توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً به 
تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض 
فروش این نوع معامالت توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را 

مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. 
درخصوص معامالت مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و 
عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت 
منظور نخواهد شد ازسوی دیگر کلیه کارفرمایان موظفند 
عالوه  بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت های 
خــود به پیمانکار را نیز در ســامانه مؤدیان ثبت کرده، 
همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن 

را به پیمانکار پرداخت کنند. 

 جرایم متخلفان
دراین قانون فعاالن صنفی که از ثبت نام در ســامانه 
خــودداری کنند، از امتیازات پیش بینی شــده محروم 
می شوند. ضمن اینکه مأموران مالیاتی نیز برای رسیدگی 

به دفاتر و اســناد به صورت حضــوری به واحد متخلف 
مراجعه خواهند کرد.

عالوه براین، مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش 
ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، فرایند مربوط به 
صدور، تجدید، تمدید، اصالح یا ابطال پروانه کسب وکار، 
کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای 
اصالح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، 
تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و 
سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا 
اصالح اطالعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. 
تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
در ایــن قانون عالوه  بر جرایم کلی که درنظر گرفته 
شــده، برای هر تخلفی جریمه خاصی پیش بینی شده 
است. برهمین اساس در صورت عدم عضویت در سامانه 
مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از 
حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر 
مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 
10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا 2 
میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال 
معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون 
مالیات های مستقیم در همان سال مالی اعمال می شود.

هرشخصی که به قصد تقلب یا اخالل در نظام مالیاتی 
کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت 
افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشــگاهی معیوب یا 
تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود 
یــا دیگران را تخریب کند، عالوه  بر جبران ضرر و زیان، 
حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری 
درجه شــش قانون مجازات اســالمی به غیر از حبس، 

محکوم می شود. 

 تشویق و تسهیالت
براساس این قانون سازمان امورمالیاتی موظف است 
در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور 
تشویق صاحبان مشاغل که فروش های خود را با استفاده 
از پایانه فروشگاهی انجام داده و کاالها و خدمات موردنیاز 
خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری 
کنند، معادل 20 درصد مالیــات بر ارزش افزوده ای که 
مــؤدی در هر دوره به ســازمان پرداخت می کند یا یک 
درصد فروش وی )هر کدام کمتر باشــد(، حداکثر تا 6 
میلیون تومان در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری 
مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند. 
پاداش مؤدیانی که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر 
می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از 50 

درصد مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود. 
استرداد قرعه ای مالیات

به منظور تشــویق مصرف کنندگان نهایی )اشخاص 
حقیقی( که خریدهای خود را از فروشــندگان مجهز به 
پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام 
می دهند، از هر 10 صورتحساب الکترونیکی صادرشده 
توســط پایانه های فروشــگاهی ســازمان مالیاتی یک 
صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، 
دو برابر مبلغی را که خریدار براســاس آن صورتحساب 
به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، به 

حساب بانکی وی مسترد کند.

10 میلیون دستگاه کارتخوان در تور مالیاتی
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1066
ــور 3746897 و شــماره شاســی  ــران 86 674 ب 75 و شــماره موت ــه شــماره ای ــرگ ســبز خــودرو ب ب
s1412289596738 متعلــق بــه حســن احمــدی فــرد فرزنــد یونــس در تاریــخ 1400/10/10 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569704166 و 2 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه مرتضــی کرکــه آبــادی فرزنــد 
محمداســماعیل در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6249865535 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 6249865535 و کارت 
ــخ  ــد محمــد در تاری ــی آذرکیــش فرزن ــه احمدعل ــق ب ــه شــماره 6249865535 متعل ــان خدمــت ب پای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/06/20 مفق
  

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0020449062 متعلــق بــه ســید محمدرضــا  نجفــی فرزند ســیدمهدی 

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

ــد  ــرائی فرزن ــخوی بارکوس ــم خوش ــه میث ــق ب ــماره 2722673762 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
عبــاس در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــری فرزن ــن باق ــه حس ــق ب ــماره 0017839122 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2065
ــماره 0421583177 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0421583177 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــماره 0421583177 متعل ــه ش ــوخت ب ــران 30 و کارت س ــماره 46 ط 238 ای ــه ش ــین ب  ماش
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/02 مفقــود گردی ــی اهلل در تاری ــد ول ــه تاجیــک تانیــث فرزن روح ال

ساقط می باشد.

2084
ــخ  ــد ابوالفضــل  در تاری ــه محمدســعید عباســی فرزن ــق ب ــه شــماره 0078595738 متعل ــی ب کارت مل

 1400/12/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3930415925 متعلــق بــه علــی طاهــری فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0049081411 متعلــق بــه جــال علــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0053480112 متعلــق بــه مهــدی قدردوســت نــخ چــی فرزنــد محمدتقــی در 
تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2218457334 متعلــق بــه محمــود واعظــی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/28مفق

ــاءاله  در  ــد ماش ــه فرزن ــوب ریش ــهریار شهرآش ــه ش ــق ب ــماره 1817147153 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت  ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو نیســان آبــی مــدل 65 بــه شــماره  پــاک 82 ق 784 ایــران 13و 
ــد بهمــن  ــی فرزن ــم افســانه بنائ ــه خان ــه شــماره 1292661178  متعلــق ب شــماره شاســی 039141 ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4610059568 متعلــق بــه پرویــن غفــاری فرزنــد صیفــور در تاریــخ 

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

ــاس در  ــد عب ــد فرزن ــاره عاب ــعید مق ــه س ــق ب ــماره 1281766488 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1289338671 متعلــق بــه محمدرضــا کمالــی زازرانــی فرزنــد یــداهلل در 
تاریــخ 1401/02/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1291991638 متعلــق بــه زهــرا کوچکیــان فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1400/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد ابراهی ــور فرزن ــدی پ ــوم محم ــه کلث ــق ب ــی متعل ــه بانک ــماره 481 و دفترچ ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1271923645 و عقدنامــه  ــه شــماره 1271923645 و شناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند ب
بــه شــماره 254152 متعلــق بــه پرســتو درخشــان هــوره فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1282260804 متعلــق بــه زهــرا مســائلی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1272299562  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1272299562 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه شــماره 635/42282 و یــک فقــره  ــدا مــدل1393 ب ــور و بیمــه نامــه موتورســیکلت هون و کارت موت
ــد اصغــر در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از  ــه محمدرضــا نیــک نشــان فرزن چــک متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6219887514 متعلــق بــه فاطمــه بهرامــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
1401/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272826971 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1272826971 و 
ــدد  ــه شــماره 619/44619 و 5 ع ــدل 125 و کارت ســوخت ب ــی کاج شــوکا م کارت موتورســیکلت ب
ــد ســید مهــدی در تاریــخ1401/02/28   ــه ســیدمیثاق موســوی معــاف فرزن ــق ب کارت ســوخت  متعل
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/03/04

شماره : 1376

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: بارگذاری نهاده های دامی 
نیمایی بر روی ســامانه بازارگاه انجام شــده و نهاده ها در 

دسترس دامداران و مرغداران قرار دارد.
بــه گزارش از وزارت جهاد کشــاورزی ، »ســید جواد 
ساداتی نژاد« در حاشیه نشست وبیناری هماهنگی پرداخت 
تسهیالت به مرغداران، دامداران و در طرح مردمی سازی 
و توزیــع عادالنه یارانه ها افزود: یکی از بخش های مهم در 
راســتای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، بخش تولید 
در صنعت دام و طیور و حوزه غذا اســت که امروز آخرین 
نشســت هماهنگی بین بخش های مختلف را در سراسر 
کشور داشــتیم.وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: تامین 
سرمایه در گردش برای دامداران و مرغداران از دیگر مسائل 
مهم برای ما است که در این راستا از امروز تا پایان طرح، 
کارگروه مشترکی بین معاونت بازرگانی و بانک کشاورزی 
تشکیل شده و روند ثبت متقاضیان به بیش از ۲ هزار نفر 

رسیده است.
وی تصریح کرد: بانک کشاورزی هم در شعب منتخب 
خود کار را به صورت ســه شیفت پیگیری خواهد کرد تا 

مشکالت سرمایه در گردش به سرعت برطرف شود.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: طبق بخشنامه بانک 

مرکزی، مصوبه سران ســه قوه و مجوز هیات دولت، این 
تسهیالت در سه بخش ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد سود تخصیص 
می یابد که ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای این کار 
در نظر گرفته شده است.ساداتی نژاد افزود: همه موانع برای 

دریافت تسهیالت معلق شده است تا به سهولت کار به پیش 
برود.وی اضافه کرد: دامداران و مرغداران بر روی ســامانه 
بازارگاه ۵۰ درصد از نهاده را از طریق تســهیالت دریافت 
می کنند و ۵۰ درصد باقی مانده، هم به صورت واریز نقدی 

و هم به صورت توافق با فروشنده قابل اجرا است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بارگذاری نهاده های 
دامی نیمایی بر روی سامانه بازارگاه انجام شده و نهاده در 
دسترس دامداران و مرغداران قرار دارد و افراد می توانند بر 
اساس سهمیه نهاده دریافت کنند، این فرایند ادامه خواهد 
داشت و هیچ نگرانی بابت سرمایه در گردش وجود ندارد.

وی با اشاره به خرید تضمینی مرغ و تخم مرغ در صورت 
مازاد تولید، عنوان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در 
صورت مازاد تولید آمادگی خرید دارد، بر این اساس جای 
هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.ســاداتی نژاد با بیان این که 
مرغداران برای جوجه ریزی نگرانی نداشته باشند، ادامه داد: 
شرکت پشتیبانی امور دام با مرغداران عقد قرارداد خواهد 
کــرد و مرغ تولیدی از تولیدکننــدگان خریداری خواهد 
شد.وی افزود: در تولید شیر هم اگر مازاد تولید احتمالی به 
وجود آید، با همکاری شرکت های خصوصی لبنی شیر مازاد 
از اقصی نقاط کشــور جمع آوری و خریداری خواهد شد، 
همچنین تعاون روستایی هم برای این امر تجهیز شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با اهتمام مرغداران، 
دامداران، شیالت و دامداران روستایی و عشایری این طرح 

به نحو مطلوب انجام شود.

خرید تضمینی مرغ و تخم مرغ مازاد تولید

ــدم ــی گن ــد تضمین ــوه خری ــال وج ــارد ری ــزار میلی   ۱۱۷ ه
 واریز شد

بیــش از ۱۱۷ هزار میلیــارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک 
کشاورزی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به حساب گندمکاران واریز شده است.

بــه گــزارش از وزارت جهاد کشــاورزی، از آغاز فصل خرید گنــدم تا پایان 
اردیبهشــت ماه سال جاری، ۱۷۷۹ مرکز خرید در کشور بالغ بر ۱ میلیون و ۸۵۲ 
هزار تن گندم را در قالب ۲۵۸ هزار و ۹۱۴ محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.

بانک کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی و با توجه به اهمیت 
گندم به عنوان غله راهُبردی در ایران و جهان و نقش محوری آن در امنیت غذایی 
کشور، عاملیت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد و تاکنون بیش از ۱۱۷ هزار 
میلیارد ریال وجوه گندم خریداری شده را به حساب کشاورزان واریز کرده و عملیات 

پرداخت همچنان ادامه دارد.

 صدور دامدار کارت با ســقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای حمایت 
از تولید

 سرپرست بانک کشاورزی از صدور »دامدار کارت« جدید با سقف اعتباری دو 
میلیارد ریال و نرخ سود ۱۰ درصد در حمایت از تامین نهاده های دامی خبر داد.
به گزارش  از وزارت جهاد کشــاورزی، »مهدی رضایی« با تاکید بر این که 
اولویت اول بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۱ حمایت از تامین نهاده های کشاورزی 
در قالب دامدار کارت و سامانه بازارگاه است، اظهار داشت: افزایش سقف اعتباری 
دامدار کارت از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود این 
تســهیالت از ۱۱ به ۱۰ درصد، تسهیل شرایط اعتبارسنجی و اخذ تضامین و 
بســیج تمام شعب بانک کشــاورزی در سراسر کشور برای صدور دامدار کارت 
و پرداخت تســهیالت خرید نهاده های دامی، از جمله اقداماتی است که بانک 
کشاورزی همسو با سیاست های دولت و باهدف رونق واحدهای تولیدی دام و 

طیور و تامین امنیت غذایی کشور در دستور کار قرار داده است.
 سرپرست بانک کشاورزی تصریح کرد: در راستای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها و برای حمایت از تولیدکنندگان و رونق واحدهای تولیدی دام 
و طیور، دولت طرحی را با هماهنگی بانک مرکزی به تصویب رســاند که طی 
آن بانک کشاورزی بر اساس معرفی وزارت جهاد کشاورزی، تسهیالت یارانه دار 
خرید نهاده های دامی را به واحدهای کوچک در قالب دامدار کارت با نرخ سود 
۱۰ درصد و به واحدهای متوســط و بزرگ تر از طریق ســامانه بازارگاه با نرخ 

سود ۱۲ و ۱۵ درصد پرداخت کند.
رضایی با بیان این که اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی در این 
طرح، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی در 
اجرای سیاست تامین نقدینگی واحدهای پرورش دام و طیور، در قالب دامدار 
کارت با نرخ سود ۱۱ درصد تا ۳۱ اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال 

تسهیالت به ۳۵ هزار و ۳۰۰ نفر از واجدان شرایط پرداخت کرده است.

 موردی از ابتال به آبله میمون در ایران گزارش نشده است
 سازمان دامپزشکی کشور درباره بیماری آبله میمون در اطالعیه ای اعالم کرد: 
این بیماری عالوه بر میمون از سایر جوندگان مانند موش و خرگوش نیز قابل 

انتقال است، هرچند ممکن است در بدن عالئمی نداشته باشد.
به از ســازمان دامپزشکی کشور، در این اطالعیه درباره شیوع بیماری آبله 
میمون در برخی از کشورهای جهان آمده است: این بیماری جزو بیماری های 
مشترک بین انسان و دام است یعنی قابل انتقال به انسان است. راه های انتقال 
آن از طریق تماس با حیوان یا انسان آلوده به بیماری است. ویروس آبله میمون 
می تواند از طریق تماس با ضایعات پوستی که ویروس از آن دفع می شود، مایعات 
بدن، ترشحات تنفسی و در انسان ها از طریق ارتباط جنسی هم قابل انتقال است.
نگرانی های به وجود آمده در دنیا به این دلیل است که چرا این بیماری در 
چندین کشــور به صورت همزمان گزارش شــده است. البته در این گزارش ها 
مشــاهده شده که همه افراد مبتال به آبله میمون در تماس مستقیم با حیوان 

یا انسان بیمار بودند.
این ســازمان با تاکید بر اینکه اطالع رسانی در این زمینه می تواند بیماری 
آبلــه میمون را کنترل کند، اعالم کرد: بخش مراقبت های انســانی در حیطه 
وظایف وزارت بهداشت است. اما در بخش دامپزشکی آمادگی الزم را داریم تا 
از طریق تشــدید نظارت بر حیات وحش، کنترل حیوانات در مراکز نگهداری، 
اطالع رســانی به دامپزشکان و مسووالن مرتبط با این مراکز، تشدید نظارت ها 
در مرزهای زمینی به ویژه مرز هوایی برای انتقال گونه میمون از شیوع و انتقال 
این بیماری جلوگیری کنیم.براین اساس، تاکنون موردی از ابتال به این بیماری 
در حیوانات در ایران گزارش نشــده است. ســازمان بهداشت جهانی از انتشار 
این بیماری در بیش از ۱۲ کشــور ابراز نگرانی کرده، اما هنوز این بیماری را 
 اپیدمی اعالم نکرده است.این بیماری جای نگرانی ندارد اما تاکید می کنیم در
 حــوزه بهداشــت و بیماری هــا نباید هیچ چیزی را دســت کــم گرفت. اگر 
 مالحظــات بهداشــتی را در دســتور کار خــود قــرار دهیم امــکان انتقال 
بیماری وجــود ندارد. توصیه می کنیم که مــردم در تماس با جوندگان دقت 

بیشتری داشته باشند.

هشدار دامپزشکی گیالن برای پیشگیری تب کریمه کنگو

 ایجاد ۱۵ پایگاه نوآورانه
 کشت دیم در کشور

پیش بینی تولید بیش از ۱.۱ میلیون اصله 
نهال توت

برگزاری دهمین اجالس ساالنه 
مشارکت جهانی خاک در سراسر جهان

 دامپزشــکی اســتان گیالن در اطالعیه ای نسبت به پیشگیری از ابتال به 
بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد و برای جلوگیری از این بیماری توصیه های 

بهداشتی را به مردم بخصوص دامداران ارایه کرد.
در اطالعیه دامپزشکی استان گیالن که امروز دوشنبه منتشر شد، آمده است: 
با توجه به افزایش احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو در فصول گرم سال 
همزمان با فصل فعالیت مخزن بیماری »کنه ها«، ضروری است عموم مردم به 
ویژه گروه های در معرض خطر شامل دامداران، کارکنان کشتارگاه ها، قصابان، 
کشــاورزان و به ویژه روستائیان و عشایر که به نحوی با دام سر و کار دارند و 
شهروندانی که برای تفریح به اطراف شهرها و گردشگاه های طبیعی می روند، 

توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.
در توصیه های بهداشتی دامپزشکی گیالن درباره پیشگیری از بیماری تب 
کریمه کنگو آورده شــده: مردم گوشت مصرفی خود را حتما از مراکز عرضه 
فرآورده های خام دامی مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و هنگام خرد 

کردن گوشت در مراکز عرضه و منازل از دستکش استفاده نمایند.

در ادامه آورده شده: از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی و کشتار دام 
در خارج از کشتارگاه ها خودداری شود، گوشت تازه خریداری شده باید به مدت 
حداقل ۲۴ ساعت در یخچال صفر تا چهار درجه سانتی گراد نگهداری و سپس 
مصرف شود، خودداری از مصرف جگر به صورت خام »جگر خریداری شده هم 

باید به مدت حداقل ۴۸ ساعت در یخچال ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد، نگهداری 
و ســپس مصرف شود« و اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی 
توسط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال و عرضه کنندگان گوشت به صورت جدی 
رعایت شود.در اطالعیه دامپزشکی استان گیالن بیان شده: کودکان، روستائیان 
و دامداران از لمس کنه ها پرهیز کنند، از جدا و له کردن »کشتن« کنه های 
بدن دام خودداری شود، هنگام پشم چینی دام ها، تجهیزات و لوازم ایمنی و 
حفاظت کننده مورد اســتفاده قرار گیرد ضمن اینکه از استراحت در مراتع و 
کوهســتان ها بدون رعایت استفاده از وسایل ایمن شامل زیرانداز خودداری و 
بدن دام و اصطبل های روستایی با سموم مخصوص دامپزشکی برای کاهش 

جمعیت کنه ها سمپاشی شود.
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک بین انسان و 
دام است که نشانه درمانگاهی مشهودی در دام های آلوده ندارد ولی در انسان 
ایجاد بیماری شدید و گاهی کشنده می کند، تاکنون موردی از این بیماری 

در استان گیالن گزارش نشده است.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۱۵ پایگاه نوآورانه 
با هدف انتقال یافته ها و معرفی ارقام جدید این موسسه برای نخستین  بار 
در سطح کشور ایجاد شد. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خشنود علیزاده 
اظهار کرد: این پایگاه ها طی ســال زراعی جاری در استان های دیم خیز با 
هدف انتقال جدیدترین یافته های تحقیقاتی، کاشت ارقام جدید در مزارع 
کشاورزان و انتقال بسته های زراعی ایجاد شده است.وی اظهار داشت: در 
هماهنگی با معاونت زراعت وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان های جهاد 
کشاورزی استان ها، در این پایگاه ها ارقام جدید محصوالت دیم همراه با بسته 
زراعی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات 
کشاورزی دیم کشور، این طرح در سال های گذشته با عنوان طرح امنیت 
غذایی با مشــارکت »ایکاردا« اجرا می شد که از سال زراعی جاری توسط 
محققان مؤسسه دیم عملیاتی شده است.علیزاده افزود: با وجود خشکسالی 
امسال، این طرح خارج از ایستگاه های تحقیقاتی و در مزارع کشاورزان با 
موفقیت اجرا شده و عملکرد پایگاه های نوآورانه در تمامی استان ها بیشتر از 
متوسط ارقام شاهد و بومی است.معاون غالت مؤسسه تحقیقات کشاورزی 
دیم کشور نیز در این خصوص اظهار داشت: بیشترین سطح زیر کشت مزارع 
فناورانه در استان های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و لرستان است.

مظفر روستایی افزود: ارقام جدید مؤسسه در مقایسه با ارقامی بومی در 
مقابل آفت ها، بیماری ها، خشکی و سرما مقاومت باالیی دارد و بهترین روش 
معرفی ارقام جدید و انتقال یافته های تحقیقاتی برای کشاورزان کاشت این 

ارقام در مزارع خود کشاورزان است.

رییس مرکز نوغانداری کشور پیش بینی کرد که امسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار 
اصله نهال توت اصالح شده برای تغذیه کرم ابریشم در پنج استان کشور تولید شود.
 عدیل سروی زرگر گفت: در راستای پایداری و توسعه صنعت نوغانداری که 
میراث فرهنگی و اقتصادی کشور ما است، در سال جاری دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
قلمه توت اصالح شده در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان ها و کمیته امداد 
امام )ره( برای کاشت قرار گرفته که نسبت به سنوات گذشته بی سابقه بوده است.
وی افزود: از دو میلیون و ۳۰۰ هزار قلمه توت، برای نخستین بار ۶۰۰ هزار قلمه 
بر اساس تفاهم نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام )ره( 
در اختیار این نهاد قرار گرفته و پیش بینی می کنیم ۳۰۰ هزار اصله نهال از آن در 
گلستان تولید شود.سروی زرگر اظهار داشت: مابقی قلمه ها نیز توسط پیمانکاران 
در سازمان های جهاد کشاورزی در پنج استان گیالن، مازندران، گلستان، خراسان 
رضوی و خراسان شمالی کاشته شده و برآورد می کنیم از این میزان قلمه ۸۵۰ 
هزار اصله نهال توت اصالح شده، به تولید برسد.وی تصریح کرد: میانگین توزیع 
نهال توت طی ۱۵ سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار اصله نهال بوده و در سال 
۱۴۰۰ تعداد ۳۶۷ هزار اصله نهال توت اصالح شده میان نوغانداران ۱۹ استان 
کشور توزیع شده است.رییس مرکز نوغانداری کشور با بیان این که ظرفیت سازی 
و برنامه ریزی های خوبی برای تولید نهال توت اصالح شده و توسعه باغات صورت 
گرفته است، گفت: عمر اقتصادی اغلب توتستان های کشور سپری و بخشی از آن 
هم دچار تغییر کاربری شده است و از این رو نوسازی و بازسازی باغات توت با 
هدف توسعه نوغانداری یکی از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی در راستای 

احیای صنعت نوغانداری و ابریشم است.

دهمین اجالس ســاالنه مشارکت جهانی خاک به صورت مجازی در سراسر 
جهان برگزار می شود.

 به نقل از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، دهمین اجالس ساالنه 
مشارکت جهانی خاک)GSP( کار خود را با شرکت حدود ۳۰۰ نفر از مدعوین این 
اجالس از سراسر جهان، شامل نمایندگان دولتی و نهادهای مردمی کشورهای 
عضو، مدیران و مشــاوران بین المللی فائو، کارشناسان و محققین خاک از دوم 

تا چهارم خرداد مصادف با ۲۳ تا ۲۵ می ۲۰۲۲ به صورت مجازی آغاز کرد.
برپایه این گزارش دوشنبه و در مراسم افتتاحیه اجالس مذکور، فریبرز عباسی، 
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سخنرانی خود به تجارب و 
دستاوردهایی که در راستای تعامل و همکاری با GSP در سالهای اخیر عاید کشور 
ایران شده است، اشاره کرد.عباسی ابالغ دستورالعمل الزام مطالعات خاکشناسی 
به عنوان یکی از ملزومات اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری، تصویب و ابالغ 
قانون خاک، تشکیل دفتر امورخاک کشاورزی، تشکیل کمیته فنی و ملی خاک 
در راستای همکاری با GSP و توجه به موضوع ارتقای ظرفیت و ترویج فرهنگ 
توجه به خاک در جامعه را بعنوان موارد مهم اشاره کرد.وی همچنین به برگزاری 
مرتب و ساالنه مراسم روز جهانی خاک در جهان و ایران توجه و تاکید ویژه نمود 
و ضمن ابراز خرسندی تاکید کرد کشور ایران برنامه ریزی و هماهنگی الزم برای 
ارتقای کمی و کیفی همکاری های فنی با GSP را در دســتور کار دارد.الزم به 
ذکر است در این اجالس عالوه بر بررسی عملکرد یک دهه گذشته GSP )دهمین 
سالگرد تشکیل GSP( برنامه ها و فعالیت های جامع تدوین شده تا سال ۲۰۳۰ 

مورد بررسی، تبادل نظر و تصویب اعضا قرار خواهد گرفت.
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مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــرج فرزن ــه ع ــه عفیف ــق ب ــماره 1829355211 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محمدرضــا  نمــازی خوراســگانی فرزن ــه شــماره 1272353753 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
مجیــد در تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4720683381 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت شــهری خــودرو 
تاکســی پرایــد مــدل 1386 لــه شــماره 22 ت 619 ایــران 13 متعلــق بــه محمــد ابــدال فرزنــد ماشــااهلل 

در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1092028218 و کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو 206 مــدل 1385 
ــخ1401/02/02   ــی در تاری ــد حبعل ــه اعظــم عباســی فرزن ــق ب ــران 13 متعل ــه شــماره 28 ه 562 ای ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 4669587481  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــران 53 و کارت مل ــماره 44 و 271 ای ــه ش ــوخت ب کارت س
ــد خداکــرم در تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از  ــادی فرزن ــه علــی زیایــی فیــض اب متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــخ  ــی  در تاری ــد روزعل ــان  فرزن ــد  البرزی ــه مجی ــق ب ــماره 4679766417 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین کامیــون  جرثقیلــدار  بنــز  ال بــی 608/36 مــدل ســال 1362 رنــگ 
ســبز _روغنــی  بــه شــماره پــاک  43ایــران 955ع39  وبــه شــماره  شاســی 37405155002040وبــه 
ــخ 1401/02/01 مفقــود  ــد احمــد در تاری ــه امیــر مجبــوری فرزن ــق ب ــور 10082997متعل شــماره موت

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــوخت وبیم ــین و کارت س ــی  1100439765 ( و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــه ) ب ــه س ــه پای گواهینام
ــه شــماره پــاک  67ایــران  نامــه  ســواری   ســایپا تیبــا مــدل ســال 1399 رنــگ ســفید _روغنــی  ب
287و34 وبــه شــماره شاســی NAS811100L5879825وبــه شــماره موتــور M15/8889416 متعلــق 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــم  در تاری ــد ابراهی ــه محمــد کریمــی کلیشــادی  فرزن ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــم در تاری ــد قاس ــخی فرزن ــا راس ــد رض ــه احم ــق ب ــماره 2295212979 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

 1400/02/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد احم ــخی فرزن ــن راس ــه طنی ــق ب ــماره 2283522366 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/15 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد احم ــخی فرزن ــن راس ــه متی ــق ب ــماره 2284094759 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/15مفق

شناســنامه بــه شــماره 2280916312 متعلــق بــه مرجــان  هاشــمی دخــت شــیرازی فرزنــد ســیاوش در 
تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2452423629 متعلــق بــه حســن حامــی فرزنــد گنجعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

بــرگ سبزموتورســیکلت بــه شــماره شاسیCG125T8301268وشــماره موتــورCG125T3210875و 
شــماره پــاک88675_689 متعلــق بــه علــی حســین رحیمــی شــاد فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 

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

ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــم مهــدی زاده فرزن ــه ابراهی ــق ب ــه شــماره 2280787296 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2372775421 متعلــق بــه مدینــه نهائــی فرزنــد ســاتیار در تاریــخ1396/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1400/10/01 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــماعیل عباس ــه اس ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2440449253 متعلــق بــه ســپیده الیاســی فرزند بهبــود در تاریــخ1397/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
کارت ملــی بــه شــماره 0064147800 و کارت ســوخت بــه شــماره 489ه 41 ایــران 38 متعلــق بــه ثریــا 

نیک کار فرزند منصور در تاریخ 1401/03/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2901
بــرگ ســبز خــودرو نــوع ســواری سیســتم پــژو تیــپ PARS XU7 رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل 
ــه  ــه شــماره شاســی NAAN01CE2GH873157 ب ــی 99ایران689و18ب ــه شــماره انتظام 1395 ب
شــماره موتــور 124K0861118 متعلــق بــه علیرضــا مســیبی فرزنــد حســن بــه شــماره ملــی 

1199617229 در تاریخ 1400/01/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبزو ســندکمپانی  خــودرو بــه شــماره موتــور 100017827RR116744 و بــه شــماره شاســی
ــم   ــه ابوالقاس ــق ب ــران 997 و 53 متعل ــی 20 ای ــماره انتظام ــه ش NAALSRBYWKA623481  ب
محمــد جعفربــه شــماره ملــی 0492799970  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

بدنــه  وشــماره   AAB6529 موتــور  شــماره  بــه  خــودرو  کمپانــی  وســند  ســبز  بــرگ 
NAGP2PF22MC821850 وانــت کاپــرا دو کابیــن مشــکی بــه شــماره انتظامــی 40ایــران 129 م 
58  متعلــق بــه فاطمــه  ابــرودی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

ــخ  ــم  در تاری ــد کاظ ــی فرزن ــا جورابباف ــه حمیدرض ــق ب ــماره 0059129591 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.==  1401/02/15مفقــود گردی

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــداد  فرزن ــره  ح ــه نی ــق ب ــی 0072889128 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/01مفق

ــه ــماره تن ــور NE2-12591158185 و ش ــماره موت ــه ش ــیکلت ب ــی  موتورس ــند کمپان ــرگ سبزوس ب
ــدی   ــاس  صی ــه عب ــق ب ــران 35837متعل ــی 111 ای ــماره انتظام ــه ش 125K8824966***NE2  ب
فرزنــد بــه شــماره ملــی 5810010164 فــرج اهلل در تاریــخ 1399/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

بــرگ ســبز وســند کمپانــی موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور PFZWHB22559 و شــماره شاســی 
01084 و بــه شــماره انتظامــی 119 ایــران 92878 متعلــق بــه علــی اصغــر  ســعداله زاده بــه شــماره 
ملــی 0070002347 فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

ــور  ــماره موت ــی S1412290784650 وش ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــی  خ ــند کمپان ــبزو س ــرگ س ب
4180437 و کارت خــودرو بــه شــماره انتظامــی 21 ایــران 619 ط 42متعلــق بــه لیــا مــکاری 
درختنجانــی بــه شــماره ملــی 2991681918  فرزنــد احمــد در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و 

ــار ســاقط مــی باشــد.= از درجــه اعتب

موتــور  شــماره  و   125A8906314***NFV تنــه  شــماره  بــه  موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
ــه نســرین   ــه شــماره انتظامــی 112 ایــران 29438 متعلــق ب 125CDIAZ1514435***NFV  و ب
ــود  ــخ 1395/01/02 مفق ــوب  در تاری ــد ای ــی 0056578202 فرزن ــماره مل ــه ش ــندی  ب ــی ش قدس

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

ــعاع   ــد  ش ــه حمی ــق ب ــی 0050878352 متعل ــماره مل ــه ش ــری ب ــره کارت ایثارگ ــی و دوفق کارت مل
ــد حســینعلی  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= فرزن

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی  0441110703 متعلــق بــه محمــد علــی  جعفــری  

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

ــودرو و کارت  ــه خ ــه نام ــی  0044988036 و بیم ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
خــودرو  و کارت ســوخت خودروبــه شــماره انتظامــی 66 ایــران 489 ن 67 و کارت واکســن متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/31 مفقــود گردی ــد احمــد در تاری ــر  فرزن ــن ف حمیــد  اذی

مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0050510959 متعلــق بــه فــرج الــه  مائــی فرزنــد ذوالفقــار  در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 3250349658 و کارت خــودرو بــه شــماره انتظامــی 
99 ایــران 937 ط 23متعلــق بــه اردشــیر  کات پــور  فرزنــد فتــح الــه  در تاریــخ 1400/08/15 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

بــرگ ســبز موتورســیکلت سیســتم MODENAS مــدل1395 رنــگ نقــره ای بــه شــماره انتظامــی 
136ایــران55516 بــه شــماره موتــور MN130HEL66173 متعلــق بــه منصــور اخــوان فرزنــد محســن 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/07/15 مفق ــی 0016515749 در تاری ــه شــماره مل ب

مــی باشــد.

2902
گواهینامــه بــه شــماره 5729915888 متعلــق بــه رضــا قدرتــی فرزنــد حســین در تاریــخ1400/12/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 4199829539 متعلــق بــه بــرزو گراونــد فرزنــد کــرم بــگ در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/28مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0063123940 متعلــق بــه محمــد کاظمــی فرزنــد مــراد در تاریــخ1401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0057844348 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت 
ماشــین بــه شــماره 33ایــران917ن66 و بــرگ ســبز خــودرو متعلــق بــه عــادل فــردی فرزنــد علــی کوثــر 

در تاریــخ 1400/09/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0035622857 متعلــق بــه صغــری عطــری کلوانــق فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
 1401/01/09مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــه علیرضــا عمــوزاده فرزن ــه شــماره 6599824587 و شناســنامه  و گذرنامــه متعلــق ب کارت ملــی ب
محمدعلــی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه محمدرض ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 0480330700 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
نعیمــی فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره 21ایــران496ب54 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 0480330700 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/28 مفق ــی در تاری ــد رجبعل ــی فرزن ــا نعیم ــه محمدرض ب

ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره ملــی 0023427655 متعلــق بــه علــی هاشــم آبــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا کــد  ــد حســین ب ــادی فرزن ــی هاشــم آب ــه عل ــق ب ــران574ه15 متعل ــه شــماره 10ای کارت ماشــین ب
ملــی 0023427655در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه و عابربانــک بــه شــماره 2659252475 متعلــق بــه هاجــر خانــی فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 
1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد علیرضــا در تاری ــه محمــد شــیرین ســخن فرزن ــق ب ــه شــماره 0067380344 متعل ــی ب کارت مل
 1400/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0080615333 و گواهینامــه متعلــق بــه علــی زارع زاده فرزنــد محمدحســین در 
تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 0019257661 متعلــق بــه محمــود امراللهــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

ــخ  ــد ابراهیــم در تاری ــه رضــا ســهراب درخشــی فرزن ــه شــماره 1552032485 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــرد فرزن ــانی ف ــی احس ــه عل ــق ب ــماره 2790735018 متعل ــه ش ــه ب گذرنام
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/06مفق

ــود در  ــد محم ــادی ذبایحــی فرزن ــزت نجــف آب ــه ع ــق ب ــماره 1090928882 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0081110928 متعلــق بــه محمدجــواد خانــزاده فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/20 مفق

ــخ  ــال در تاری ــد کم ــی  فرزن ــح داریان ــا فات ــه پریس ــق ب ــماره 0017184541 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب  1400/11/01مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 0054913861 متعلــق بــه شــاهرخ شــجاعی فرزنــد جــال در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/15مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0052112543 متعلــق بــه تقــی عبــادی فرزنــد مهــدی در تاریــخ1400/08/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 2649827122 متعلــق بــه کبــری صبرکننــده جــدی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــس فرزن ــرزاده هری ــاس نصی ــه عب ــق ب ــه شــماره 0055674704 متعل ــنامه ب شناس
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
ــور  ــماره موت ــران 259 ج 84  وvin....irfc821v3mf000688 و ش ــماره 44 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــم میرزائ ــه قاس ــق ب ــی 82000688 متعل ــماره شاس 22568201112 وش

1401/01/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0065969162 متعلــق بــه ســلمان خلفــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0017339601 و کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره 33 ایــران 
266 ق 86 وکارت موتورســیکلت بــه شــماره پــاک 128 ایــران 25428 وکارت ســوخت و کارت هــای 
ــد منصــور در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از  ــه فــرزاد کوچــک علــی فرزن بانکــی  متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
شناســنامه بــه شــماره 0200677977 متعلــق بــه مهدی کشــاورزی فرزند علــی در تاریــخ1401/02/03  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0072364289 متعلق به محســن  برســرخی فرزنــد داود در تاریــخ1400/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره 26757 ایــران 141 بــه شــماره شاســی 9551684 و شــماره موتــور 1829967 
و کارت موتــور بــه شــماره 92588 ایــران 142بــه شــماره شاســی 9426060 و شــماره موتــور 2136105  
متعلــق بــه احمــد  غامــی فرزنــد غامعلــی  در تاریــخ1401/02/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 97 و شــماره ملــی 5459194350 متعلــق بــه بیــت الــه  گلوجــه غمــی  فرزنــد 
میــر احــد  در تاریــخ 1401/02/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
کارت ملــی بــه شــماره 0780235363 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه خانــم ناهیــد  مهــری فرزنــد 

محمد علی در تاریخ 1401/02/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد نوروزعلــی در تاری ــای  صفــر حســنی فرزن ــه آق ــق ب ــه شــماره 0074730010 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6580145617 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آقــای حســین  فرجــی فرزنــد 
بایــرام در تاریــخ 1400/02/23 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه و کارت  ــه س ــه پای ــماره 1534098811 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره 84 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــود  ــخ 1401/02/20 مفق ــز در تاری ــد پروی ــای حســین محمــدی حســنکلو فرزن ــه اق ــق ب ماشــین متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــم عریان ــه مری ــق ب ــه شــماره 6509600722 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

 1401/01/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســین در  ــه حســن خورشــیدی  فرزن ــق ب ــه شــماره 6509926301 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720823040 و شناســنامه بــه شــماره ملــی 3720823040 
متعلــق بــه نیکــو صلواتــی فرزنــد جمشــید در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

5502
کارت ملــی و گواهــی نامــه پایــه ســوم و کارت جانبــازی بــه شــماره 5189400328 و بیمــه نامــه بــه 
ــه  ــین ب ــه 10368853907 و کارت ماش ــه نام ــا بیم ــد یکت ــه 210183781400196 و ک ــماره بیم ش
شــماره شاســی s1422288101923 و شــماره موتــور 3073094 و شــماره پــاک 46ایــران 352 م 78  
ــود  ــخ 1401/03/01 مفق ــم  در تاری ــد محمــد ابراهی ــی  فرزن ــال وندان ــک طب ــد  نی ــه مجی ــق ب و متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره  ــه شــماره 5189726940 وکارت شــهری تاکســی ب ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهــی نام کارت مل
ــش  ــد  دان ــه محم ــق ب ــی متعل ــک مل ــر بان ــران 463 ت 29  و کارت واکســن و کارت عاب ــاک 46 ای پ
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/20 مفق ــی  در تاری ــد مصطف ــی  فرزن  خواچکین

می باشد.

ــخ  ــروز  در تاری ــد به ــل زاده  فرزن ــیما  جلی ــه ش ــق ب ــماره 2619711185 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2595884832 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  46ایــران 559 ص 76متعلــق 
ــد حســین  در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه میــاد  رســتگاری خاجانــی  فرزن ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 2631648625 متعلــق بــه فاضــل  شمســی نــژاد  فرزنــد 
جال الدین  در تاریخ 1401/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5554
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0759934193  متعلــق بــه علیرضــا کریمــی راد 

فرزند محمدعلی در تاریخ 1401/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــادات  ــه س ــه معصوم ــق ب ــی 0942541553 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــه شــماره پــاک  ــد ســفید مــدل 1387 ب ــد ســید احمــد و کارت ســوخت خــودرو پرای فیــروزی  فرزن

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/24 مفق 12-429ن64 در تاری

ــخ  ــد حســین  در تاری ــی  فرزن ــرا رمضان ــه میت ــق ب ــی 0925534544 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
 1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 5539938501 متعلــق بــه شمســی  خزائــی پنــاه  فرزنــد قربانعلــی  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد یوســف  در  ــاری  فرزن ــی بختی ــا فاضل ــه رعن ــق ب ــه شــماره ملــی 0941307451 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 355 و بــه شــماره ملــی 0941957871 و وکالــت نامــه و بــرگ قولنامــه متعلــق 
بــه زهــره  پارســا  فرزنــد محمــد و شناســنامه بــه شــماره ملــی 0944562515 متعلــق بــه ســید جــواد 
کریمــی فرزنــد سیدقاســم در تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد ابوالقاس ــی  فرزن ــرا  عجم ــه زه ــق ب ــماره 0944854771 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/28 مفق

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــکار  فرزن ــین  میرش ــه حس ــق ب ــماره 3610967307 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0702860603 متعلــق بــه عباســعلی نامــدار فرزنــد 
حبیــب اهلل و کارت خــودرو و کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو پرایــد مــدل1389 بــه شــماره پــاک 
74-634ب39 و بــه شــماره شاســی S5420089023587 و بــه شــماره موتــور 3855483 متعلــق بــه 
مهنــاز پایــدار کاریــز بــاال در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0944868169  متعلــق بــه 
محســن  زردادخانــی  فرزنــد یارمحمــد و کارت ســوخت پــژو ســفیدرنگ مــدل 1392 بــه شــماره پــاک  
16 س 185 ایــران 74 بــه نــام یارمحمدزردادخانــی  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی   ــه مه ــق ب ــی 0944912710 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره 11410  و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
حســن بیکــی دشــت بیــاض  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/01/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــوری زاده  فرزن ــد  ح ــه محم ــق ب ــماره 5228724958 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5560
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 26ایــران571د18 متعلــق بــه حمیــده صفــرزاده فرزنــد صفــر در تاریــخ 

1400/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه علیرضــا  ــق ب ــه شــماره 0670768911 متعل ــی ب ــه شــماره 0670768911 و کارت مل ــنامه ب شناس
 صادقــی فرزنــد احیامحمــد در تاریــخ 1401/01/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

7009
ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــری فرزن ــعید  صف ــه س ــق ب ــماره 0074528602 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0451571525 و شناســنامه بــه شــماره 345 متعلــق بــه ایمــان  غریــب فرزنــد 
پرویــز در تاریــخ 1401/02/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1987821483 متعلــق بــه علی ضمیرمفــرد فرزند بــال در تاریــخ1400/10/25  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4621837125 متعلــق بــه بهنــام زمانــی دهکــردی فرزنــد امــراهلل در 
تاریــخ 1400/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/03/04

شماره : 1376

تمرکز مدیریت قم بر صنعت، کار و اشتغال

بنیاد، جایگزینی محصوالت وارداتی   هدف دولت در حوزه دانش 
است

رشت- معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: اولویت دولت سیزدهم 
در حوزه علمی، جایگزینی محصوالت وارداتی و بخصوص تحریمی با تولیدات دانش 

بنیان و بومی است.
دکتر سورنا ستاری در حاشیه اقتتاح کارخانه نوآوری در جاده رشت - کوچصفهان 
در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار سال و اینکه توسعه بیش از هر چیز یک مفهوم 
فرهنگی اســت  گفت: حمایت از حوزه دانش بنیان یکی ار فرهنگ ســازی های 
شــعار سال است.وی اظهار داشت: افتتاح کارخانه نوآوری و اتفاقات در پارک علم 
و فناوری گیالن و حمایت استاندار در حوزه دانش بنیان یکی از فرهنگ سازی به 

خاطر شعار سال است.
معــاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه باید ســعی کنیم در این 
اکوسیستم در حال توسعه نهایت حمایت را داشته باشیم، افزود: در معاونت علمی 
و فناوری برنامه های مفصلی برای امسال مد نظر داریم تا خیلی بیشتر از گذشته 

اهداف مد نظر را پیاده سازی کنیم.
ستاری بیان داشت: ستادهای مختلف و مشخصی برای شناسایی ظرفیت ها و 
نیازهای فناورانه کشور در اختیار داریم و خودمان نیز عالقه مندیم حوزه محصوالت 
وارداتی اصلی کشور که تحریمی هستند وارد شده و تولید داخلی جایگزین کنیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور صبح امروز سه شنبه ار شرکت های دانش 
بنیان فرآوری و ســاخت قطعات خودروی ایران، پایا کالچ و زیست فرآورد پارس 

بازدید کرد. 
مرکر نوآوری دانشگاه گیالن و کارخانه نوآوری گیالن نیز صبح امروز با حضور 
سورنا ستاری افتتاح شد، افتتاح فضای کار اشتراکی و مرکز نوآوری مکعب و بازدید 
از خانه خالق و نوآوری گیالن و شــرکت ها و واحدهای فناور مستقر و جلسه در 
استانداری از برنامه های سفر یکروزه معاون علمی و فناوری رییس جمهور و هیات 

همراه به استان گیالن است. 

 عملیات بهسازی جاده اللی به سمت سردشت دزفول آغاز شد
 بخشــدار مرکزی اللی از آغاز عملیات روکش و بهسازی آسفالت سه راهی 

اللی به سمت جاده سردشت دزفول با ۸۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
سحر احمدی گفت: این طرح  از حد فاصل سه راهی اللی آغاز و تا روستای 

خواجه آباد به سمت جاده سردشت دزفول ادامه دارد.
وی در ادامه بیان کرد: بهســازی و آســفالت این مسیر در فاز اول بطول ۶ 

کیلومتر تا پایان خرداد به اتمام خواهد رسید.
احمدی افزود: از اوایل شهریور ۲۱ کیلومتر دیگر از این مسیر با اعتبار ۲۴۰ 

میلیارد ریال در بخش مرکزی اللی بهسازی و آسفالت می شود.
جاده اللی به سردشت دزفول از مسیرهای کم عرض، پر پیچ وخم و حادثه 
خیز می باشد.این جاده معروف به پاشنه زاگرس می باشد که شهرهای دزفول، 
اللی و اندیکا را به هم متصل و سپس به جاده بازفت در چهارمحال وبختیاری 
و اصفهــان وصل می شود.شهرســتان اللی در ۱۷۰ کیلومتری شــمال مرکز 

خوزستان واقع شده است.

 وزیر علوم از احداث پارک نوین علم و فناوری درقم حمایت کرد
 وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با اشاره به نگاه مثبت و حمایت گرایانه وزارت 
علــوم از احداث مجموعه نوین و جدیــد پارک و علم و فناوری درقم، گفت: از 
مســئوالن استانی انتظار می رود نسبت به واگذاری زمین و تامین زیرساخت ها 
تالش کنند.محمدعلی زلفی گل در دیدار با استاندار قم، عنوان کرد: حوزه علم و 
فناوری از بسترهای مهم سرمایه گذاری هستند که اعتبارات بکار رفته در آنها در 
آینده روشن و بهتر جامعه نقش اساسی را بازی خواهد کرد و بیشترین بازدهی 
را برای کشــور به بار می آورد.وی در ادامه با تاکید بر اهمیت کمیســیون های 
دانشجویی در سطح مراکز استانها، ابراز داشت: کمیسیون دانشجویی با حضور 

تمام دانشگاه های استان درچهارچوب رسالت های ابالغی خود فعال شوند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد از وضعیت کمبود امکانات دانشــگاه 
حضرت معصومه)س(، بیان کرد: این دانشگاه برغم برخورداری از مساحت قابل 
توجه اما از نظر زیرســاخت های اولیه مانند خوابگاه، امکانات ورزشــی و سایر 

سرویس های مورد نیاز یک دانشگاه دچار کمبود و نارسایی است.
زلفی گل گفت: این دانشگاه قبل از اینکه شرایط الزم جهت تبدیل به دانشگاه 
برخوردار شــود به عنوان یک دانشگاه در کشور معرفی شده و همچنان مصوبه 
دانشــگاه برای این مرکز علمی صادر نشده اســت و تابلویــی نیز که به عنوان 
دانشگاه حضرت معصومه)س( بر سر درب آن نصب شده برخالف  مقررات است.

وی ادامه داد: از آنجایی که هم اکنون ســه دانشــکده در دانشگاه حضرت 
معصومه)س( شــکل گرفته امکان ارتقای آن به یک دانشــگاه از نظر قوانین و 
مقررات وزارت علوم وجود دارد که الزمه آن پیگیری از طریق مسئوالن استانی 
است.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به مشکل مالکیت محل 
کنونی دانشــگاه صنعتی قم با اداره کل بهزیســتی استان، ابراز کرد: بر اساس 
مصوبات ســفر ریاست جمهوری به قم، ادامه فعالیت دانشگاه صنعتی در محل 
فعلی تثبیت شــده و مسووالن استان باید زمین معوضی برای بهزیستی واگذار 

نمایند.

 آمار حوادث در ایران به نسبت جمعیت چهار برابر است
بوشــهر-  معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هالل احمر گفت: جمعیت 
ایران به نسبت دنیا رقم کمی است اما آمار حوادث آن به نسبت جمعیت چهار 
برابر است، طوریکه پس از هند، بنگالدش و چین جز کشورهای دارای حوادث 

زیاد در آسیا است.
 نامــدار عبدالهیان در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان بوشــهر افزود: ایران از حادثه خیزترین کشورهای دنیا است تا جایی که 

بیش از ۳۰ مورد از انواع سوانح ثبت شده در دنیا در کشور رخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه ایران در حوادثی مانند سیل و زلزله رتبه دارد که این 

شاید امتحانی الهی و دارای تفسیری مجزا است.
عبداللهیان در باره مســئولیت هالل احمر اظهارداشت: نخستین گروهی که 
به نیابت از دولت در حوادث حضور پیدا می کند امدادگران جمعیت هالل احمر 

هستند که این نشان از اهمیت و جایگاه این سازمان است.
وی ادامه داد: در همین راســتا برای ارتقای نیروی انسانی برنامه های بسیار 
خوبی در بدنه هالل احمر تدارک دیده است زیرا وجود نیروی انسانی ماهر منجر 
به پیشرفت و توســعه کشور خواهد بود.معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت 
هالل احمر با اشــاره به پایین بودن وضعیت معیشــتی نیروهای داوطلب این 
ســازمان گفت: این نیروها ۲۴۰ ساعت کار حاکمیتی در جاده انجام می دهند 
اما از حداقل معیشــت محروم بوده که باید ارتقا معیشت آنان مورد توجه قرار 
گیرد.عبداللهی اظهار کرد: شمار خودروهایی که تولید می شود با عرض جاده ها 
سنخیت ندارد که با این شرایط ارتقای وضعیت لجستیک هالل احمر ضروری 
اســت.وی افزود: همچنین در حوزه نیروی انسانی نیز باید جوان های گام دوم 
انقالب به صورت ویژه در جمعیت هالل احمر اســتفاده شــود تا بتوانند منشأ 
خدمات شایانی برای مردم باشند.عبداللهیان ادامه داد: برخی نیروهای جمعیت 
هالل احمر همچنان در کانکس خدمات دهی می  کنند که این زیبنده نیروهای 
خدوم و تالشــگر جمعیت هالل احمر نخواهد بود.وی گفت: کمک های رئیس 
جمهور به جمعیت هالل احمر قبل از عید نشان از این دارد که قدردان نیروهای 
هالل احمر در عرصه های مختلف است که در این مسیر مجلس شورای اسالمی 

نیز همراهی بسیار خوبی داشتند.

 بخــش صنعت و تولید طی اردیبهشــت 
ماه گذشته بیشــترین اخبار استان را به خود 
اختصاص داده و در این رابطه استاندار قم نیز 
براین امر تاکید داشته که بعد از گذشت شش 
ماه از دوره جدید مدیریت ، بیشترین تمرکز در 
اســتان در حوزه صنعت، کار و اشتغال بوده و 

ادامه خواهد یافت.
تشــکیل کارگروه رصد میدانی پروژه های 
مصوب ســفر رییس جمهوری ،  دریافت ۷۰۰ 
میلیارد تومان از مصوبات سفر رییس جمهور 
به قم ، فرصت ۴۵ روزه برای رفع موانع سرمایه 
گذاری ،  رشــد ۸۵ درصدی صادرات ،فعالیت 
۱۰۳۰ واحد صنعتی در شهرک شکوهیه، فعال 
بودن ۷۳۹ فقره کارت بازرگانی ، تسهیل شرایط 
حضور ســرمایه گذاران خارجی، لزوم تعیین 
تکلیف پروژه مونوریل درسطح ملی ،اختصاص 
۱۲۹ میلیارد ریال اعتبار از مصوبات سفر رییس 
جمهور به طرح بهسازی محور قم - نیزار نشانگر 
توجه جدی مسئوالن استان بر روند توسعه و 
عمران قم و لزوم سرمایه گذاری دربخش های 
مختلف بویژه صنعت و رفع مشکالت پیش روی 

آن می باشد. 

 تمرکز مدیریت استان قم بر صنعت، 
کار و اشتغال 

استاندارقم گفت: طی شــش ماهی که از 
دوره جدید مدیریت استان می گذرد، بیشترین 
تمرکز بر حوزه صنعت، کار و اشــتغال بوده و 
بر ادامه این روند تاکید داریم.سید محمدتقی 
شــاهچراغی ماه گذشته درجلسه هم اندیشی 
بــا جمعی از کارآفرینان قــم در محل یکی از 
واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه 
طی سخنانی اظهار داشت: ما از همان روز اولی 
که آمدیــم، اعالم کردیم که اگر کاری از ما بر 

می آید، انجام می دهیم.
وی در ادامه خطاب به تولیدکنندگان استان 
خاطرنشان کرد: در کنار همه مشکل هایی که 
مطرح شــد، بارقه هایی از امید نیز هست، که 
در صورت رفع موانع، شــاهد رشــد و توسعه 

استان باشیم.

 رشــد ۸۵ درصدی صادرات قم در 
فروردین  ۱۴۰۱

مدیرکل گمــرکات قم نیــز دراین رابطه 
گفت: حجم صادرات این استان درفروردین ماه 
سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت  مشابه سال قبل از 

نظر وزن بیش از ۸۵ درصد رشد داشته است.
اســفندیار دریکوندی گفت: درفروردین ماه 
سال جاری ۲۷هزار و ۲۱۹ تُن کاال از گمرکات 
قم در قالب ۵۰۰ مورد اظهارنامه جهت حضور 
در بازارهای بین المللی به کشورهای هدف صادر 
شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه 

سال قبل ۱۴هزار و ۶۸۶ تُن بوده است.
وی افــزود: همچنین ارزش کاالهای صادر 
شــده از گمرکات اســتان قم طــی زمان یاد 
شــده ۱۹ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۰۹ دالر به 
ثبت رسیده است، این رقم در مقایسه با میزان 
صادرات استان در فروردین ماه سال گذشته که 
۱۲ میلیون و ۴۱۴هزار و ۶۰ دالر بوده است بیش 

از ۵۴ درصد رشد را نشان می دهد.

 لزوم توسعه صنایع فرهنگی به جای 
صنایع آالینده 

اســتاندار قم  همچنین بــا تاکید بر اینکه 
صنایعی که در قم شکل می گیرند باید مبتنی بر 
زیست بوم و اقلیم این استان باشند گفت: اصرار 
ما بر توسعه صنایع فرهنگی در این استان است.

وی ماه گذشــته در جلســه هم اندیشی با 
دبیران تشکل های دانشــجویی و دانشجویان 
فعال دانشگاه های استان در تاالر اندیشه دانشگاه 
قم، طی سخنانی اظهار داشت: ما وارث مجموع 
مشکل ها و مسائل تلمبار شده ای هستیم، همه 
تالش و برنامه ریزی در استانداری به این سمت 
است که مسائلی که مطرح شده و یا می شود، 

را به استناد قانون حل کند.

 فعالیت ۱۰۳۰ واحد صنعتی در شهرک 
شکوهیه 

 رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شکوهیه 
قم نیز دراین رابطه گفت: از یکهزار و ۶۱۰ واحد 
صنعتی مجوز گرفته در این شهرک،  یکهزار و ۳۰ 
واحد فعال و ۱۵۰ واحد نیز غیر فعال می باشد.

حمیدرضا عالمی ماه گذشــته درنشست 
هم اندیشی اســتاندار قم با کارآفرینان استان 
افزود: شهرک صنعتی شکوهیه از سال ۱۳۷۸ 
شروع به فعالیت کرد، و هم اکنون یکهزار و ۲۶۵ 

هکتار را زیر پوشش دارد که حدود ۷۹۵ هکتار 
آن صنعتی اســت.وی با بیان اینکه بعد از ۲۲ 
سال تاسیسات این شهرک فوق العاده فرسوده 
شده و دچار استهالک های شدید است افزود: 
ایجاد بودجه خاص برای اصالح زیرســاخت ها 

موانع قانونی دارد.

 آمادگی قم برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی 

استاندار قم دردیدار سفیر رومانی در ایران 
با اشاره به وجود فرصت ها و زمینه های مستعد 
سرمایه گذاری درقم گفت: آماده پذیرش و جذب 
ســرمایه گذار خارجی دربخش های مربوط به 
احداث نیروگاه خورشیدی، گردشگری، صنعتی 

و کشاورزی استان هستیم.
سید محمد تقی شاهچراغی در دیدار  »میرال 
کارمن گرکو« ســفیر رومانــی در ایران افزود: 
پیشنهاد می کنیم که گروه های تجاری رومانی 
که به ایران ســفر می کنند به واسطه نزدیکی 
تهران به قم، ســفری به این استان نیز داشته 

باشند و ظرفیت های موجود را بررسی کنند.

 فرصــت  ۴۵ روزه  برای رفع موانع 
سرمایه گذاری خارجی 

معــاون اســتاندار قم از فرصــت ۴۵ روزه 
اســتاندار بــه مدیران اقتصادی اســتان برای 
شناسایی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع 
موانع سرمایه گذاری خارجی خبر داد و گفت: 
راهکارهای رفع این موانع در سطح استانی و ملی 
بررسی خواهد شد.محسن امیدیان  درحاشیه 
جلسه تسهیل فرصت های سرمایه گذاری اتباع 
خارجــی در قم و در گفت وگو با خبرنگاران با 
اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذار در توسعه 
اســتان، اضافه کرد: این جلسه بر اساس تاکید 
اســتاندار قم و بر اساس سیاست های ابالغی 
دولت مبنی بر تســهیل ورود سرمایه خارجی 

تشکیل شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه 
جذب سرمایه گذار، تصریح کرد: وجود بارگاه 
نورانی حضرت معصومه )س( و مسجد مقدس 
جمکران و نیز مراکز حــوزی در قم، از جمله 
جاذبه های مهم برای سرمایه گذاران خارجی، 
بویژه برای مســلمانان و شــیعیان کشورهای 
همسایه است.امیدیان گفت: اطلس اقتصادی 
اســتان درحال تدوین است و مبنای فعالیت 

خود را بکارگیری ظرفیت 
حداکثری و ایجاد فضای رقابتی بین سرمایه 

گذاران قرار داده ایم.

 فعال بودن ۷۳۹ فقره کارت بازرگانی 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
قم نیز دراین رابطه گفت: در مجموع تعداد ۷۳۹ 
فقره کارت بازرگانی در قم فعال می باشــد که 
۴۸۹ فقره آن تولیدی و ۲۵۰ فقره دیگر تجاری 
است. اکبر ابدالی بیان کرد: تسهیل امور در بخش 
صادرات استان را به صورت جدی دنبال می کنیم 
و در همین ارتباط میزان صادرات کاالهای غیر 
نفتی از گمرکات قم طی سال ۱۴۰۰ از لحاظ 
ارزش بــه ۲۸۳ میلیون دالر و از لحاظ وزن به 
۲۹۵ هزار تن رسیده اســت. وی افزود: ســال 
گذشته عمده کاالهای صادراتی استان به ترتیب 
ارزش صادرات شامل محصوالت سرب، مفتول 
مس، مواد پالستیکی، ســوخت های معدنی، 
الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره)الیاف 
پلی استر(، کفش، محصوال لبنی، ماشین آالت 
مکانیکی، محصوالت آلومینیوم، شمش روی 

بوده است. 

وی ادامــه داد: همچنین طــی این مدت 
عراق، امارات، افغانستان، آلمان، پاکستان، هند، 
ترکیه، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان به ترتیب 
ارزش صادرات عمده کشورهای هدف صادراتی 

کاالهای ساخت قم بوده اند.  

 تسهیل شرایط حضور سرمایه گذاران 
خارجی 

 استاندار قم گفت: از همه ظرفیت های موجود 
برای تســهیل شرایط حضور ســرمایه گذاران 
خارجــی در قم اســتفاده می کنیــم و حجم 
ســرمایه گذاری خارجی در اقتصاد اســتان را 

بیش ازپیش گسترش خواهیم داد.
ســید محمد تقی شــاهچراغی  درجلسه 
فرصت های ســرمایه گذاری خارجی  تسهیل 
درقم بیان کرد: مسلمانان و شیعیان کشورهای 
همســایه به دلیل باورهای دینی و اعتقادی، 
عالقه زیادی به سرمایه گذاری و انجام فعالیت های 
اقتصادی در قم دارند که باید از این ظرفیت ویژه  
به بهترین نحو ممکن برای توسعه سطح تولید و 
اشتغال استان استفاده کرد.وی افزود: اگر با نگاه 
به فرصت  ایجاد شــده  در دولت سیزدهم برای 
تقویت همکاری های اقتصادی با کشــورهای 
همســایه، از ظرفیت حضور ســرمایه گذاران 
خارجی به شیوه ای مناسب استفاده شود،  تحولی 
مهــم در حوزه فعالیت های تولیدی و صنعتی 
اســتان رخ خواهد داد و این مساله شکوفایی 
هرچه بیشتر اقتصاد قم را درپی خواهد داشت.

 اختصاص ۱۲۹ میلیارد ریال اعتبار 
برای بهســازی قم - نیزار از مصوبه های 

سفر رییس جمهوری 
همچنین روابــط عمومی و امور بین الملل 
استانداری قم اعالم کرد: با پیگیری های استان، 
۱۲۹ میلیارد ریال اعتبار برای طرح بهسازی و 
احداث محور قم - نیزار از مصوبه های سفر رییس 

جمهوری به قم تخصیص داده شد.
در ادامه تخصیص اعتبارات مصوبه شده در 
سفر ریاســت جمهوری به قم با پیگیری های 
اســتان، ۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه 
-احداث تقاطع غیرهمسطح میدان ورجان - در 
شهرستان کهک از این محل به قم تخصیص 
داده شــد. در همین رابطه با توجه به تشکیل 
کمیته پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری 
به قم، مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال از سوی سازمان 
برنامه و بودجه برای پروژه ی - احداث تقاطع 
غیرهمسطح میدان ورجان - تخصیص داده شده 

و واریز گردیده است. 

 دریافــت ۷۰۰ میلیــارد تومان از 
مصوبات سفر رییس جمهور به قم

استاندار قم، با بیان اینکه تاکنون دولت به 
تعهدات خود در زمینه مصوبات ســفر رییس 
جمهور به قم عمل کرده اســت، گفت: دو هزار 
میلیارد تومان مصوبه سفر داشتیم که تاکنون 
حدود ۷۰۰ میلیارد تومان آن را دریافت کرده ایم.

سید محمدتقی شاهچراغی ماه گذشته در 
همایش ائمه جماعات شهر قم در مجتمع نور، 
بر خدمتگزاری به مردم تاکید و تصریح کرد: در 
دســتور کار داریم که هر مدیری که بر خالف 
ضوابط و قانون، کار مردم را راه نیندازد؛ باید در 

جایگاه مدیریتی نباشد.

 عملیاتی شدن طرح بهسازی محور 
قم- جعفریه 

 معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای قم گفت: با اعتباری افزون 

بر ۵۸۰ میلیارد ریال طرح بهسازی محور قم- 
جعفریه)حدفاصل تقاطع قلعه سنگی- جعفریه( 

به طول ۲۰ کیلومتر اجرایی شد.
 اکبر نوروز پور در این زمینه افزود: در راستای 
صیانت، ارتقاء سطح ایمنی و تسهیل تردد در 
محورهای برون شــهری استان، طرح بهسازی 

محور قم- جعفریه عملیاتی شد.
وی اضافه کرد: با توجه به ترافیک ترکیبی 
و غالبا ســنگین محور قم- جعفریه و موقعیت 
شهرســتان جعفرآباد کــه از قطب های مهم 
کشاورزی- دامداری استان است، طرح بهسازی 
و ارتقاء ایمنی آن همواره از دغدغه های اداره کل 

متبوع بوده است.
وی ادامه داد: از آنجا که محور قم- جعفریه، 
کوتاه ترین راه دسترســی به اســتان مرکزی 
می باشد، شاهد ترافیک چشمگیر انواع ناوگان 
نیمه سنگین حمل کاال، از آن هستیم که این 
مهم موجب استهالک راه و اصطالحا، خستگی 

زودرس آسفالت می شود.

 اجرای طرح جمــع آوری ریل های 
متروکه قم

 عملیات اجرایی طرح جمع آوری ریل های 
متروکــه راه آهن از ســطح شــهر قــم، طی 
آیینی با حضور تنی چند از مســئوالن استان 
آغاز بــه کار کرد.فرماندار قم درحاشــیه این 
آییــن در گفت وگو با خبرنگاران یادآور شــد: 
 ایــن طرح یکــی از مصوبه های ســفر رییس

 جمهور به قم است.
عبــاس ذاکریان با بیان اینکه پیگیری های 
الزم برای اجرای این طرح توسط استانداری و 
اداره کل راه آهن قم انجام شد افزود: جمع آوری 
یک قطعه ریل راه آهن به طول هشت کیلومتر 
در حاشــیه بلوار امام رضا )ع( آغاز و ادامه پیدا 
خواهد کرد.وی با بیان اینکه قســمت دوم این 
مصوبه مربوط به راه آهن ایســتگاه مرکزی به 
سمت ایستگاه جمکران به طول هفت کیلومتر 
است گفت: پس از مقدمات اداری، جمع آوری 
این بخش از ریل های متروکه نیز به اجرا گذاشته 
خواهد شــد که در مجموع ۲ یا ۳ ماه به طول 

می انجامد.

 لزوم توجه به زیرساخت های شهری 
در انبوه سازی مسکن 

استاندار قم با اشاره به نهضت ساخت مسکن 
در دولت سیزدهم، بر ضرورت توجه به نیازها 
و زیرســاخت های آموزشی فرهنگی و رفاهی 
ساکنین در پروژه های انبوه سازی مسکن دراین 

استان تاکید کرد.
سیدمحمدتقی شاهچراغی ماه گذشته در 
بازدید از اداره کل راه و شهرسازی استان، افزود: 
به دلیل عدم توجه به انبوه سازی مسکن در دوره 
گذشته، با حجمی باالیی از تقاضا در این حوزه 
مواجه هستیم که باید برای پاسخگویی به آن ها 

تالش مضاعف داشته باشیم.
وی توجه به معماری اسالمی را دربرنامه های 
تامین مسکن ضروری دانست و گفت: درساخت 
واحدهــای جدید باید به مباحثــی از جمله 
استحکام ساختمان ها و در نظر گرفتن فضا برای 

زیرساخت های اساسی توجه شود.
وی تامین زیرساخت های شهرسازی ازجمله 
مسجد، مدرسه و فضاهای شهری را نیز دراحداث 
مســکن جوانان ضروری دانســت و گفت: در 
برخی مناطق اســتان قم بــا کمبود فضاهای 
با کاربری آموزشــی مواجهیم که با اســتفاده 
 از ظرفیت هــای دولتی و خیرین پیگیر بهبود

 شرایط هستیم.

 لزوم تعیین تکلیف پروژه مونوریل 
درسطح ملی

رییس شــورای اسالمی شــهر قم با اشاره 
بــه پروژه نیمه کاره مونوریل و آخرین تصمیم 
دولت در خصوص این طرح، گفت: این پروژه از 
طرح های حاکمیتی است و اجرا یا عدم اجرای 

آن در کارگروه های ملی تعیین خواهد شد.
حســین اســالمی در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه هم اکنون مباحث کارشناســی در 
خصوص توجیه اقتصادی و حمل و نقلی پروژه 
مونوریل در حال انجام است، بیان کرد: تاکنون 
این کارگروه ها و جلسات نتیجه نهایی به همراه 
نداشته اســت.اجرای طرح مونوریل قم از سال 
۱۳۸۹ در بســتر رودخانه قمرود شهر قم آغاز 
شد که مرحله نخست این طرح از پارک سوار 

شمالی تا مصالی قدس است.

 پیگیــری اجرای طرح شــهرک 
مسکونی کارگری در قم 

 مدیرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی قم 
از پیگیری طرح شهرک مسکونی کارگری در 

نزدیکی شهرک های صنعتی استان خبر داد.
وحید وزیری راد  ماه گذشــته  درنشست 
صمیمــی اســتاندار با تشــکل ها، کانون ها و 
انجمن های کارگری قم، افزود: همچنین تالش 
می شــود تا تعاونی های مســکن مانند دوران 
ساخت مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن 

نیز حضور پررنگی داشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت: با دستور استاندار 
قم برخی مشکالت جامعه کارگری در رابطه با 
مباحثی از قبیل بیمه، مشــاغل سخت و زیان 
آور و امنیت شغلی طی ۲۰ روز آینده بررسی و 

نسبت به حل آنها اقدام خواهد شد.

 ۳۰۰ هکتــار بافت قــم نیازمند 
بازآفرینی شهری 

 رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری 
شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه محدوده 
شهر قم ۱۳ هزار هکتار و محدوده حریم شهر 
نیز حدود ۳۴ هزار هکتار است گفت: یکهزار و 
۶۰۰ هکتار را بافت های دوره میانی، ۳۱۵ هکتار 
بافت تاریخی و ۳۰۰ هکتار نیز نیازمند بازآفرینی 

شهری هستند.
 روح اهلل امراللهــی  افــزود: پیگیری زمین 
برای ساماندهی بافت های حاشیه نشینی مانند 
خانه هــای در حریم دکل فشــار قوی برق و 
بافت های فرسوده شهری از سازمان ملی زمین، 
مهم ترین مبحثی اســت که بــرای حمایت از 
ساکنان این مناطق در سطح استانی و ملی در 

حال پیگیری است.

 صدور ۱۵ فقره جواز تاســیس در 
فروردین ماه 

 سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
قــم گفت: رونــد صدور مجوزهای تاســیس 
واحدهــای تولیــدی طی ســال جاری در قم 
سرعت گرفته  و در فروردین ماه ۱۵ فقره جواز 
تاسیس ایجادی و توسعه ای در بخش صنعت 
استان صادر شده است.اکبر ابدالیم، بیان کرد: 
طی فروردین مــاه ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ فقره جواز 
تاســیس ایجادی با چهار هزار و ۱۰۸ میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری و پیش بینی اشتغالزایی 
برای ۳۹۱ نفر و همچنین ۱ فقره جواز تاسیس 
توسعه ای )توســعه واحدهای موجود( با ۳۴۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای 

۲۰ نفر صادر شد.

 رفع موانع پروژه قطار سریع السیر 
همکاری   نیازمنــد  اصفهــان  تهران- 

دستگاه های ملی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با 
اشاره به اهمیت اجرا و تکمیل پروژه قطار سریع 
السیر قم- تهران- اصفهان گفت: ایجاد تعامل و 
همکاری در بین دستگاه های ملی و استانی، راه 

رفع موانع و مشکالت این پروژه است.
 ابراهیم معتمدی ماه گذشته در نشست با 
مدیران استانی و سرمایه گذاران خارجی پروژه 
قطار سریع السیر تهران-- قم- اصفهان، یکی 
از مشکالت اصلی این پروژه را عدم هماهنگی 
الزم در بیــن دســتگاه های متولی دانســت 
و اضافــه کــرد: راه برون رفت از مشــکالت و 
اختالف نظر بین دستگاه های دولتی، تقویت 
همکاری ها و داشــتن نگاه تعاملی است.وی 
ضمن حائز اهمیت بر شــمردن اجرای پروژه 
 قطار سریع الســیر افزود: تکمیل این پروژه از

 اولویت های استان قم است .

حفظ انقالب و دستاوردهای آن نیازمند تربیت اسالمی دانش آموزان است
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: آموزش و پرورش 
و حوزه های علمیه از دوران ابتدایی باید به فکر تربیت اسالمی دانش آموزان 
باشند، زیرا تربیت یک روند تدریجی است که آرام آرام در شخصیت و وجود 

افراد شکل می گیرد لذا از ابتدا باید به فکر باشیم.
آیت اهلل  مصطفی علما در دیدار مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش و دبیر 
ســتاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه کشورکه در بیت 
امام جمعه برگزار شد، افزود: باید از دانشگاه ها و مدارس ما بچه مسلمان بیرون 
بیایید و بچه مسلمان یهو تربیت نمی شود، لذا باید برای این امر مهم از همان 
اول کودکی برنامه ریزی کنیم.وی وظیفه اصلی حوزه های علمیه، آموزش و 
پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی را تربیت دینی و اسالمی افراد جامعه دانست 
و با اشاره به آموزش های دینی مدرسه رفاه تهران پیش از انقالب در تربیت 
شخصیت های بزرگ انقالب اسالمی، شروع تربیت افراد جامعه  از مدارس را 
بسیار مهم دانست.آیت اهلل علما جوانان را سرمایه اصلی هر مملکت و کشور 
دانست و با اشاره به »سوم خرداد » روز آزاد سازی شهر خرمشهر گفت: این 
جوانان و تربیت آنهاست که می توانند چنین اتفاقات بزرگی را رقم بزند، لذا برای 
حفظ انقالب و دستاورده های آن باید افراد و جوانان را اسالمی تربیت کنیم.

امام جمعه کرمانشاه در پایان به تاکید مقام معظم رهبری در بحث آموزش و 
تربیت اسالمی در مدارس و آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در این جهان 
تنها چیزی برای ما باقی می ماند کار برای اسالم است و همه چیز از بین می 
رود لذا نباید مسائل و مشکالت آموزش و پرورش و معلمان باعث غفلت آنان 

از نظام تعلیم و تربیت به ویژه آموزش مباحث دینی شود.

 عملیاتی کردن ســند تحول بنیادین اولویت اصلی آموزش و 
پرورش است

  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز این دیدار را اولین جلسه سال 
۱۴۰۱ کمیته هماهنگی آموزش و پرورش با حوزه های علمیه استان اعالم کرد 
و گفت: مهم ترین اولویت آموزش و پرورش عملیاتی کردن مباحث سند تحول 
بنیادین است طوری که آثار آن در سطح مدارس و جامعه قابل مشاهده باشد.

»سلمان محمدی« همچنین تحقق عدالت آموزشی را یکی دیگر از اولویت 
های مهم آموزش و پرورش در سالجاری عنوان کرد و گفت: با توجه به مرزی 
بودن استان ما و اینکه ۳۰ درصد جمعیت کرمانشاه در مناطق حاشیه نشین 
و محروم  زندگی می کنند، یکی از مهم ترین برنامه ها این ســازمان توسعه 

عدالت آموزشی در سطح مدارس خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به گستردگی و حجم فعالیت های آموزش و پرورش 
گفت: آموزش و پرورش به تنهایی از عهده نظام تعلیم و تربیت جامعه بر نمی 
آید و باید دیگر ارگان های فرهنگی مانند حوزه های علیمه، اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و دیگر نهادها به کمک آموزش و 
پرورش باییند.محمدی آموزش و پرورش و حوزه علیمه را ۲ بال نظام تعلیم 
و تربیت جامعه دانســت و گفت: برای کارایی و کاربردی تعالیم، باید تعالیم 
متضادی به دانش آموان از سوی خانواده ها، معلمان و آموزش و پرورش داده 

نشود لذا همکاری بین ارگانها و نهادهای مختلف ضروری است.

 نظام تعالیم و تربیت در حوزه ها را باید بروز کنیم 
در بخش دیگر از این دیدار رییس دانشــگاه فرهنگیان اســتان کرمانشاه 
با اشــاره به تفاوت بســیار زیاد، نحــوه تعلیم و تربیت نوجوانــان و جوانان 
امــروز با ۲۰ ســال پیش گفت: باید حوزه با توجه به نیــاز و مطالبات گروه 
 هــای مختلف در رده های ســنی؛ نظام تعلیم و تربیت خودشــان را به روز 

تدوین و آموزش دهند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/03/04

شماره : 1376

 خانواده رابا انگ زنی نابود نکنیددر مورد بازنشستگی تابع وزارت هستمدلیل قهرمانی استقالل 

مهدی پاشــازاده می گوید قهرمانی استقالل در این فصل از رقابت های لیگ 
برتر بسیار ارزشمند بود.

مهدی پاشازاده، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل، درباره قهرمانی آبی پوشان 
پایتخت و چگونگی قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر اظهار کرد:  من قبال 
هم گفتم. هر مربی ای برای پیش بــرد کارهای خودش، مدل خاصی دارد. یک 
مربی به پاس های بلند اعتقاد دارد. یک مربی به تیکی تاکا و هر کسی یک روند 
مشخصی را پیش می برد. همانطور که مشخص است، قهرمانی برای یک تیم از 
اهمیت زیادی برخوردار است. من گفته بودم که تیمی که صدر جدول است و 
فاصله قابل توجهی با تیم های رده پایین تر دارد، نباید از آن تیم انتقاد شــود و 
جام برای هواداران خیلی مهم بود و این قهرمانی بعد چند سال ارزشمند است.

او در پاسخ به این سوال که استقالل با استقالل های سال گذشته چه تفاوتی 
داشت که به قهرمانی لیگ برتر رسید؟ گفت: استقالل این فصل در مدیریت روند 
خوب و مدیرعامل خوبی داشت. این فصل در استقالل آرامش خوبی حاکم بود و 
اعضای هیات مدیره دنبال این نبودند که خودشان را نشان بدهند. امسال استقالل 
پول داشت و تیم خوبی جمع شده بود.پاشازاده درباره نقطه قوت فنی استقالل 
که باعث قهرمانی آبی پوشان در این فصل از رقابت های لیگ برتر شد، خاطرنشان 
کرد: گل نخوردن از نظر فنی برای استقالل خیلی تاثیرگذار بود. ساختار دفاعی 
استقالل و عملکرد سید حسین حسینی از نکاتی بود که تاثیر زیادی در قهرمانی 
استقالل داشت.این پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره روند شکست ناپذیری 
این تیم گفت: تیمی که از اول کم گل می خورد و نمی بازد، شخصیت  تیمی اش 
درســت می شود. این یک عادتی است که برای هر بازی دارد برای استقالل رخ 
می دهد و بیشتر مسائل روحی و روانی در آن دخیل است. همچنین مسائل فنی 
هم کامال روی این مســاله تاثیرگذار است.او درباره ۲ بازی باقی مانده استقالل 
گفت: تیمی که قهرمان می شود، نمی شود از آن انتظارات خیلی زیادی داشت. 
البته این مساله به تفکرات باشگاه و کادر فنی بازمی گردد که رویکرد نسبت به 
این ۲ بازی چگونه باید باشد و آیا از همان ترکیب اصلی استفاده می شود یاخیر. 

رئیس فدراسیون والیبال به دوپینگ یکی از بازیکنان والیبال واکنش نشان داد 
و گفت این موضوع پیگیری می شود تا از تکرار آن جلوگیری شود.

 محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در حاشیه مجمع فوق العاده کمیته 
ملی المپیک در مورد مثبت شدن تست دوپینگ یکی از ملی پوشان سابق والیبال 
گفت: این اتفاق معموال در رشته های گروهی کمتر می افتد اما از طرفی فداسیون 
هم شدیدا دنبال می کند که در جریان مسابقات برای کنترل سالمت بازیکنان و 
مسابقات هشدارهای الزم را به بازیکنان بدهند چون گاهی در فرایند بدنسازی 

یا درمانی از داروهایی استفاده می شود که چنین اتفاقاتی می افتد.
او افزود:  از این موضوع ناراحت هستم و پیگیری می کنیم تا اقدامات قانونی 
را انجام بدهیم. از طرفی خوشبختانه در والیبال بین ملی پوشان چنین چیزی 
نداشته ایم و گاهی در جریان لیگ برتر یا دسته یک با این موضوع مواجه شده ایم. 
خیلی جاها هم اتفاق افتاده در فرآیند بدنسازی از مکمل یا دارویی استفاده کرده اند 
که در بلندمدت تبدیل به موضوعی شده و در لیگ خود را نشان داده است اما اگر 
بازیکنی که سرمایه ملی ما هستند اشتباهی مرتکب شود گاهی ناخواسته است.

داورزنی ادامه داد: بازیکنان ما به قدری باهوش هستند و نسبت به سالمتی 
خود توجه دارند که به سمت استفاده از چنین داروهایی نمی روند اما متاسفانه 
چند روز قبل که این خبر را به من اعالم کردند به کسی که نمونه اش مثبت شده 
بود اطالع دادیم که فرآیند بعدی را طی و دفاعیات خود را مطرح کند، فدراسیون 
پزشکی هم پیگیر باشد تا از چنین اتفاقاتی جلوگیری و تصمیمات الزم اتخاذ شود.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین اعالم که این بازیکن از ملی پوشان فعلی 
نیست.

داورزنی در مورد بازنشستگی خود و اینکه شنیده شده برای فدراسیون هم 
سرپرست در نظر گرفته اند، گفت: این از بحث هایی است که در چند وقت اخیر 
شــایع شده است. این موضوع در سال گذشته هم مطرح شد که نیاز به مجوز 
دولت دارد. وزارتخانه االن این اقدام را انجام می دهد که تا پایان چهار ساله ثبات 

فدراسیون ادامه پیدا کند. در نهایت تابع تصمیم وزارتخانه هستیم.

رییس کمیته ملی المپیک گفت: حرف ورزش را بیرون از خانواده ورزش نبرید.
 رضا صالحی امیری در مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک بیان کرد: از 
همه کسانی که در این چهار سال با بنده و هیات اجرایی همراهی کردند تشکر 
می کنم چه کسانی که حامی بودند و چه کسانی که نقد کردند، از وزرای محترم 
هم تشــکر می کنم.صالحی یادی از سلطانی فر کرد و گفت: روز اول گفته ام و 
حاال هم می گویم که محوریت ورزش کشور وزیر است. نمی توان ورزش را با 
چند نفر اداره کرد، باید باور داشت که محور ورزش وزیر است، تالشم این بود  
که در این چهار ســال اخالق و فضیلت را مقدم بر همه امور بدانم و باور کنیم 
ورزش قهرمانی بدون معرفت ره به جایی نمی برد. دلیل تجلیل از قهرمانان و 
پیشکســوتان همین است، پهلوانان نماد اخالق و معرفت هستند، ارزش های 
معنوی نباید کم  شود و به همین دلیل موضع فرهنگ را به عنوان متن دانستم. 
همین یکشنبه هفته آینده قرار است از تعدادی چهره های ماندگار تجلیل شود.

صالحی امیری با اشاره به حمله به هیات اجرایی تاکیدکرد: اگر بنا بر قضاوت 
کردن هیات اجرایی باشد من از همه  محق تر هستم. همه اعضای هیات اجرایی، 
ســرمایه ورزش ایران هســتند. مگر در ورزش منطق داشتن معرفت، داشتن 
فدراســیون است؟ یعنی اگر طاهریان فدراسیون ندارد سرمایه ورزش نیست یا 
رحیمی فدراسیون ندارد ارزشمند نیست . تضعیف هر کسی در ورزش درست 
نیست. به اندازه کافی ورزش ایران مظلوم است و در تقسیم بودجه و مشکالت 
دیگر کشور  نادیده گرفته می شود.او همچنین گفت: نه اینکه دولت و مجلس 
نخواهند بلکه شرایط کشور اقتضا نمی کند دولت و مجلس به کمک ما بیایند. 
تخریب چهره ها، پیشکسوتان و اهالی ورزش گناه نابخشودنی است. مگر می شود 
حق نصراهلل سجادی، خسروی وفا، سلطانی فر، هاشمی طبا، کیومرث هاشمی و .... 
را نادیده گرفت؟ باید از همدیگر قدردانی کنیم نباید بین فدراسیون ها تفکیک 
بگذاریم. اگر در یک خانواده در انگ زنی انجام شود، نابود می شود.اگر بیانی، جمله 
ای و قضاوتی از زبان من جاری شد که حق نبود، از همه حاللیت می طلبم و از  

همه کسانی که حق گردن من دارند طلب حاللیت دارم. 

شرایط تیم ملی خوب نیست اما...!

بیرانوندباپرسپولیس3سالهبستهولیاعالمنمیکند!
محســن فروزان یک ادعای جدیــدی را درباره بیرانوند 

مطرح کرده است.
در شرایطی که این روزها خبرهای زیادی درباره بازگشت 
علیرضا بیرانوند به پرسپولیس شنیده می شود محسن فروزان 
یــک ادعای عجیب را مطرح کرده و می گوید:» بیرانوند با 

پرسپولیس قرارداد سه ساله بسته ولی اعالم نمی کنند!«
این ادعا در حالی مطرح شده است که بیرانوند در لیست 
گل محمدی بوده و مذاکرات برای بازگشــت او به پرســپولیس هم از مدت ها قبل 

آغاز شده است.

رایتراکتور-پرسپولیسبعدازپایانلیگ!
روز گذشــته کمیتــه انضباطی برای صــدور رای در 
خصوص بازی نیمه تمام تراکتور - پرسپولیس جلسه ای 
را با داور مســابقه برگزار کرد.-جلسه دیروز جزو معدود 
دفعاتی بود که کمیته انضباطی با داور مســابقه جلســه 
حضوری برگزار می کــرد، چراکه معموال گزارش داور و 
نماینده فدراســیون فوتبال برای صدور رای در خصوص 
بازی های نیمه تمام کفایت می کند. بعد از این نشســت 
کمیته انضباطی از امید عالیشاه و سعید آقایی دو بازیکن باشگاه پرسپولیس نیز 
به منظور ارائه توضیحات در این خصوص دعوت به عمل آورد تا روز پنج شنبه 
در دومین جلسه رســیدگی به پرونده حضور یابند. همچنین افشین پیروانی و 
کاظم محمودی مدیران دو تیم پرســپولیس و تراکتور نیز به همراه نمایندگان 
حقوقی باشــگاه ها روز دوشنبه نهم خرداد در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال حضور خواهند یافت.بعد از این جلسات رای کمیته انضباطی در خصوص 
بازی نیمه تمام تراکتور - پرسپولیس نهایی خواهد شد. اما بر اساس اعالم صریح 
خداداد افشاریان، رییس کمیته داوران سیدرضا مهدوی داور مسابقه به دلیل نبود 
امنیت در اســتادیوم یادگار امام بازی را نیمه تمام اعالم کرد. خداداد افشاریان 
در خصوص گزارشــی که داور برای کمیته انضباطی ارســال کرده است و آن را 
در جلســه حضوری با اعضای کمیته انضباطــی اعالم کرد، گفت: » به هر حال 
تصمیم داور در همه بازی ها نهایی اســت. داور با توجه به رفتارها تصمیمش را 
می گیــرد. من از تصمیم داور حمایت می کنم. با داور هم صحبت کردم و گفت 
امنیت برای ادامه بازی نبود و بازی را تعطیل کرده اســت.«از آنجایی که جلسه 
پایانی و نهایی کمیته انضباطی برای بررسی این پرونده 9 خرداد یعنی یک روز 
بعد از پایان بازی های لیگ برتر برگزار می شود کمیته انضباطی رای این بازی 
را بعــد از پایان بازی های لیگ برتر اعــالم خواهد کرد. با وجود اینکه در آیین 
نامه انضباطی فدراســیون فوتبال به این نکته اشــاره شده که کمیته انضباطی 
موظف است ظرف مدت یک هفته تکلیف بازی های نیمه تمام را مشخص کند 
ابعاد پیچیده این پرونده کمیته انضباطی را مجاب کرده اســت برای صدور رای 

نهایی پرونده این بازی وقت بیشتری را صرف کند.

پیشنهادخارجیبرایمهاجمپرسپولیس
تیم بواویشتا قصد دارد مهاجم جوان پرسپولیس را به 
خدمت بگیرد. مهدی عبدی مهاجم ۲۳ ساله تیم فوتبال 
پرسپولیس در رادار باشگاه بواویشتا قرار گرفته است. این 
بازیکن در دو فصل اخیر توانسته ۱9 گل برای تیمش به 
ثمر برساند.به گفته آبوال عبدی مورد توجه سرمربی تیم 
ملی ایران نیز قرار گرفته است.علیرضا بیرانوند نیز در فصلی 
که گذشت به صورت قرضی در تیم بواویشتا حضور داشت 
و البته نتوانســت عملکرد خوبی از خود در این تیم بر جای بگذارد.بواویشتا در 

پایان این فصل لیگ پرتغال در رده دوازدهم جدول قرار گرفت.

۴دیداردیگرهفته۲۹لیگبرترفوتباللغوشد
۵ مســابقه از هفتــه بیســت و نهم لیــگ برتر فصل 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ بــه دلیل آلودگی شــدید هوای تهران و 

خوزستان لغو شد.
 به نقل از ســازمان لیگ فوتبال ایران، مســابقه های 
پرســپولیس - شهرخودرو، هوادار تهران - گل گهر، نفت 
مسجدســلیمان - صنعت نفت آبادان، فوالد خوزســتان 
- ســپاهان و تراکتور تبریز - فجرشهیدسپاسی از هفته 
بیســت و نهم لیگ برتر به دلیل آلودگی شدید هوا و همچنین شرایط حساس 
جدولی لغو شــد. این مســابقه ها در صورت مســاعد بودن شرایط آب و هوایی 

فردا برگزار می شوند.
در مورد ســه مســابقه دیگر هفته با توجه به شــرایط آب و هوایی و اعالم 

ارگان های مربوطه تصمیم گیری و اطالع رسانی خواهد شد.

انتقادکیروشازمسووالنفدراسیونفوتبالمصر!
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال مصر از عملکرد خود در 
این تیم راضی است. او به انتقاد از فدراسیون فوتبال مصر 

پرداخت و آنها را مقصر جدایی اش دانست.
به نقل از کوره، فدراســیون فوتبــال مصر بعد از انکه 
کی روش نتوانست این تیم را به جام جهانی برساند با این 
مربــی پرتغالی قطع همکاری کرد.کی روش از رفتاری که 
فدراســیون فوتبال مصر با او کار کرده، ناراحت است. او 
گفت: رئیس  و اعضای فدراســیون فوتبال مصر به من احترام نگذاشتند و نتایج 
خوب تیم و کادر فنی را نادیده گرفتند. به نظرم بیشتر از این نمی توان صحبت 
کرد و نیازی به توضیح دادن بیشتر نیست. اگر می خواهید بیشتر بدانید از وائل 
جمعه، محمد شوقی، عصام الحضری و ولید العطار سوال کنید. آنها به خوبی می 
دانند که چه اتفاقی افتاد.کی روش ادامه داد: ســران فدراسیون فوتبال مصر من 
را نمی خواســتند اما چرا؟ آنها باید در این زمینه توضیح دهند نه من. به نظرم 
نتایج و کارنامه تیم ملی فوتبال مصر با من گویای همه چیز است. هواداران در 

دوران حضور من از به تیم خود افتخار می کردند و از نتایج تیم راضی بودند.

همگروهــینوجوانانفوتبــالایرانباهنــگکنگ،الئوسو
قرقیزستان

قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ 
سال آسیا - بحرین ۲۰۲۳ برگزار شد.

قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ 
سال آسیا  بحرین ۲۰۲۳ امروز)سه شنبه ۳ خردادماه( به 
صورت آنالین برگزار شــد و تیم ملی نوجوانان کشورمان 
در گروه I باید به مصاف تیم های قرقیزستان، هنگ کنگ 
و الئوس بروند. رقابت های این گروه به میزبانی قرقیزستان از 9 تا ۱۷ مهرماه در 
بیشکک برگزار می شود.الزم به توضیح است، مرحله مقدماتی این دوره  با حضور 
تیم های متعدد و در ۱۰ گروه برگزار می شود که از هر گروه یک تیم به همراه ۵ 
تیم برتر دوم و تیم میزبان ۱۶ تیم دوره نهایی را تشکیل خواهند داد. هم چنین 
از بین ۱۶ تیمی که به دور پایانی جام ملت های زیر ۱۷ ســال آســیا راه پیدا 
می کنند چهار تیم به عنوان سهمیه آسیا راهی مسابقات جام جهانی خواهند شد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال می گوید 
آماده ســازی تیم ملی ایران در شرایط خوبی 
نیست اما در ســوی مقابل تیم ملی بازیکنان 
لژیونر زیادی دارد که در شرایط حرفه ای تمرین 

و بازی می کنند.
ابراهیم قاسم پور، عضو کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال، در پاســخ به این سوال که شرایط تیم 
ملی را چطور ارزیابی می کند، گفت: شرایط را 
خیلی خوب نمی بینم. وقتی تدارکات خوبی را 
تهیه نکنید، مشکالت به جای خوب باقی خواهد 
ماند. در حال حاضر نمی توان دورنمای خوبی 
را تصور کرد اما شانســی که آوردیم این است 
که بازیکنان ما اکثرا لژیونر هستند و تجربیات 
خوبی را در اروپا کســب کرده اند و اعتماد به 
نفس خوبی دارند. آنجا نظم و انضباطی حاکم 
اســت که اگر کسی رعایت نکند، با آن بازیکن 
برخورد می شــود. بازیکنان ما از نظر آمادگی 
 در شــرایط خوبی قــرار دارند. امیــدوارم که

 مصدوم نشوند و مشکلی پیش نیاید. این یک 
امتیاز بزرگ ماست.

مربی و بازیکن سابق تیم ملی درباره شرایط 
آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران و هماهنگی 
برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی کانادا 
گفت: یک مقدار مســافت زیادی را باید طی 
کنیــم و این بــازی را انجام دهیــم. در حال 
حاضر خیلی چیزها هم سیاســی شده و یک 
مقدار کار را خراب می کند. متاسفانه سیاست 
هم در این بازی دخیل شــده است. خیلی از 
مسئوالن سیاسی کانادا هم مخالفت کرده اند 
و شــاید این اتفاقات مشکل ســاز شود. در هر 
حال انتخاب بازی با کانــادا به علت اینکه در 

مســیر انتخابی جام جهانی بــا آمریکا رقابت 
 کرد و صدرنشــین هم شد، می تواند یک بازی

 مناسب باشد اما نیاز داریم بازی های بیشتری 
را برگزار کنیم.

او در واکنــش به اینکه بــازی های زیادی 
بــرای تیم ملی در نظر گرفته نشــده و ایران 
فقــط دو بــازی دوســتانه را هماهنگ کرده 
که شــاید به یک بــازی کاهش پیــدا کند، 
اظهار کرد: مطمئنا کســانی که در فدراسیون 
هستند، پیگیری می کنند. اگر دخالت ها نباشد، 

می توانیــم بازی های بیشــتری را هماهنگ 
 کنیــم. با این حال، مهم ترین مســاله انتخاب 
بازی های هم تراز بــا تیم های حاضر در گروه 

ایران است.
این عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره 
شناختش از تیم ملی فوتبال اکوادور نیز اظهار 
کرد: من شناختی از این تیم ندارم. وقتی شیلی 
و کلمبیا حذف می شوند و این تیم به جام جهانی 
می رود، مطمئنا این تیم توانایی و استحقاق را 
داشته است. از طرفی آمریکای جنوبی فوتبال 

قدرتمندتری نسبت به آمریکای شمالی دارد. با 
این حل، سبک فوتبال این منطقه به شکلی است 
که تیمی از این نوع بازی در گروه ما نیســت. 
وقتی می خواهید بین بد و بدتر یکی را انتخاب 
کنید، به سراغ تیمی می روید که اگر سبکش 
هم چندان همخوانی نداشت، از نظر فوتبالی در 
شرایط خوبی باشد و تیم ملی را با مشکل مواجه 

کند و ما یک محک جدی بخوریم.
قاسم پور در واکنش به این مساله که خیلی 
از کشورهای جهان دیگر توجهی به اینکه یک 

کشور از کدام قاره است، ندارند و بیشتر به سمت 
تیم های باکیفیت می روند اما ایران به راحتی از 
بازی با ســنگال و غنا گذشت که قطعا فوتبال 
قدرتمندترین نسبت به کانادا دارند، گفت: عقیده 
من این است که اگر تیم رقیب از همان قاره ای 
بشد که یک تیم دیگر هم در گروه ماست، بهتر 
است. اما در یک نگاه کلی فوتبال کشورها خیلی 
به هم نزدیک شده و االن خیلی ها به یک سبک 
مشابه بازی می کنند. االن باید دنبال تیمی باشید 
که قوی باشد و بتواند به تیم شما فشار بیاورد. 
سیستم های فوتبال خیلی تغییری نمی کند و 
خالقیت، تکنیک و کیفیت بازیکنان، مهم است.

او درباره اینکه پیش از این دیدار دوستانه با 
آلبانی انتخاب شده بود که اسکوچیچ رد کرد 
اما به طور کلی برگزاری این دیدار هیچ کمکی 
به ایران نمی کرد، گفت: به نظرم باید با تیم های 
استخوان دار و قوی بازی کنیم. باید با تیم هایی 
دیدار کنیم که مشکالت و ضعف های ما را آشکار 
کند. اگر از یک تیمی بهتر باشــیم و بازی یک 
طرفه شــود، دروازه بان و خط دفاعی ما محک 

نمی خورند و مشکالتمان آشکار نمی شود.
وی درباره اینکه اکثر تیم های درجه یک، در 
فیفا دی چهار بازی دوستانه انجام می دهند اما 
شاید بازی های دوستانه ایران به یک دیدار هم 
کاهش یابد گفت: شرایط ما با همه جا فرق دارد. 
شرایط ما طوری است که خیلی ها راغب نیستند 
بازی کنند. نمی توان خیلی هم سخت گرفت. 
آدم هایی که باید دنبال این کار بروند، از یک ماه 
پیش دنبال کار بودند اما متاسفانه دستشان باز 
نیست. بحث تحریم ها و بحث مالی عمده ترین 
مساله ای است که تیم ها به همان دلیل تمایلی 

برای بازی ندارند.

رییس فدراسیون کشتی گفت: من به بودجه نقد دارم 
اما همین که صالحی امیری جلوتر از هیات اجرایی بود 

یعنی قدرتمند و توانمند است .
 علیرضــا دبیر  در مجموع فــوق العاده کمیته ملی 
المپیک گفت:  امیدوارم در این جلسه هر حرفی و رایی 
می دهم برای خدا باشــد. در مجمع ۱۷ اسفند همه به 
من حمله کردند. اگر  انتخابات همان موقع اسفند انجام 
می شد، شــش ماه جلو بودیم. حرف کارشناسی باشد 
رای می دهم. اگر من به هیات اجرایی  انتقاد دارم نقدم 
کارشناسی است. به من می گویند  به قول خسروی وفا 
حرف ها را درســت نمی گویم باالخره من بچه جنوب 
شهر هستم. من در مورد صالحی امیری می گویم فقط 
شان او حفظ شود و خوش استقبال و بد بدرقه نباشیم.

او ادامــه داد: من به بودجه نقــد دارم اما همین که 
صالحی امیری جلوتر از هیات اجرایی بود یعنی قدرتمند و 
توانمند است . من از اعضای هیات اجرایی که برای ورزش 
تصمیم گرفتند نه فدراسیون خود تشکر می کنم بویژه از 
آنهایی که تالش نکردند کشتی گیر و کاراته کا و شناگرش 
عضو کمیته ملی المپیک شود.  در ۱۰ دقیقه آینده رای 

گیری شود و همه دنبال کارمان برویم.
دبیر سپس خطاب به سعیدی گفت: شانس آوردیم 
پاور پوینت خراب شــد وگرنه نیم ســاعت صحبت می 

کردید.
دبیر قبل از اتمام مجمع فوق العاده، سالن را ترک و 

گفت: کارهای مهمتری دارم و باید جلسه را ترک کنم. 
تاریــخ مدنظر من برای برگــزاری مجمع همان تاریخ 
پیشــنهادی ساعی بود و رای خودم را به همراه اسم به 

وزیر ورزش و صالحی امیری ارائه کردم.
همچنین رییس فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران 
گفت: آن زمان مجمع آنگونه تصمیم گرفت، اکنون هم 
باید بگیرد اما امیدوارم تصمیمشــان کارشناسی باشد. 
دوستان نکات کارشناسی را مطرح می کردند و فکر می 
کنم رایی که می دهند به کاروان کشــورهای اسالمی 

لطمه ای نزند.وی در پاســخ به این ســوال که خودتان 
با کدام تاریخ موافقید، گفت: در برگه رای هم نوشــتم. 
فکر می کنم که بحثی که ساعی و سایر دوستان مطرح 
می کردند که به بازی های کشــورهای اسالمی نخورد، 
کارشناسی تر اســت. من تاریخ پیشنهادی سجادی را 
نشنیدم . سعی می کنیم چیزی که خدا را خوش بیاید 

و کارشناسی باشد رای دهیم.
دبیر در پاســخ به این ســوال که آیا بحث های مالی 
زمان انتخابات را تغییر می دهد، گفت: بالخره این ها از 

اختیارات مجمع اســت. یک چیز را یادمان نرود آن هم 
این که اولویت دولت و هم حاکمیت، دســتگاه ورزش و 
فدراسیون ها، المپیک است. با دید المپیک که جلو برویم 
و در این صورت می توانیم موفق باشــیم. فدراسیون ها 
باید المپیکی محور باشند. مسابقات جهانی هم پس از 
المپیک است. برای خیلی از رشته ها هم این مسابقات 

مهم است و باید آنها را لحاظ کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که چکش کاری های 
فدراسیون کشتی انجام شد، گفت: کلی بگویم دولت و 
ســازمان برنامه بودجه هنوز بودجه را ابالغ نکردند و ما 
منتظریم ابالغ شود. یک نکته را همیشه می گویم حدودا 
8۰ درصد فعالیت های ما تا شهریور است. اردوها و همه 
چیز قبل از آن است. تا همین حاال تنها ۴ مسابقه بین 
المللــی در ایران برگزار کردیم. ۱۲ تیم اعزام کردیم اما 

هنوز بودجه ابالغ نشده است.
رئیس فدراســیون کشتی در ادامه گفت:  هنوز مبلغ 
ابالغ نشده و باید ببینیم هیات اجرایی چه کرده است.

دبیر در پاســخ به این سوال که نظرتان در خصوص 
نبودن صالحی امیری در انتخابات چیســت، گفت: باید 
از خودشــان ســوال کنید. من که نمــی توانم جای او 

پاسخ دهم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای انتخابات کمیته 
ثبت نام می کند، گفت: تا این لحظه که هیچ تصمیمی 

ندارم. کشتی برای من اولویت است.

حمله دوباره رئیس فدراسیون کشتی به هیات اجرایی

مسابقاتکشورهایآسیایینبایدلطمهببیند
ریس فدراســیون تکواندو تاکید کرد در صورتی که مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک قبل از بازی های کشــورهای اســالمی برگزار شــود به کاروان اعزامی ایران در این بازی ها، لطمه می خورد. هادی ســاعی در مجمع فوق 
العاده کمیته ملی المپیک با اشــاره به اینکه از عملکرد همکاران خود در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک دفاع می کنم، اظهار کرد: هیات اجرایی کمیته ملی المپیک عالقمند بودند که این دوره هرچه ســریع تر تمام شــود و نفع 
ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی را مدنظر قرار دادند.وی ادامه داد: به صالح ورزش کشور نیست ۲۰ روز قبل از بازی های کشورهای اسالمی مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک برگزار شود و باید مصالح فدراسیون هایی که 
در این مســابقات حضور دارند دیده شــود چراکه با تغییرات در کمیته ملی المپیک مواجه خواهیم شــد و تغییرات عمده ای در هیات اجرایی خواهیم داشــت که باعث می شود به کاروان اعزامی ایران مسابقات لطمه بخورد.رییس 

فدراسیون تکواندو با تاکید بر اینکه تغییر و تحوالت قبل از بازی ها باعث می شود کاروان ایران لطمه بخورد، اظهار کرد: فعالیت های مربوط به کاروان در حال انجام است و این تغییرات، فعالیت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران ، میدان انقالب ،  ابتدای 
خیابان آزادی، كوچه جنتی، پالك 7  

 | كد پستی 14189-43753
 |  تلفن و  نمابر : 66593409

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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امام علی علیه السالم :

اإلِیثاُر أحَسُن اإلِحساِن ، وأعلی 
َمراتِِب اإلِیماِن .

و  احسان  بهترین   ، ایثار 
باالترین مرتبه ایمان است.

غرر الحکم : ج 2 ص 31 ح 1705 .

با وجود اینکه ســرمایه گذاران انتظار افزایش بیشتر دالر را دارند، طال هفته 
جدید را با حرکتی مثبت آغاز کرد.

 این هفته بخت با طال یار شد و طال هفته جدید را با وضعیت مثبتی آغاز کرد 
و بر اساس رشد مثبت اخیر خود از منطقه 1786 دالری، یا پایین ترین سطح از 
اواخر ژانویه که دوشنبه گذشته به آن رسید، استوار شد. XAU/USD صعود روزانه 
خود را تا نیمه اول جلسه اروپایی ادامه داد و به باالترین حد دو هفته اخیر، در 

حدود منطقه 1863 دالری در آخرین ساعت صعود کرد.
با توجه به اینکه حداقل 50 واحد در ثانیه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو طی 
دو جلسه بعدی قیمت گذاری شده است، سرمایه گذاران همچنان به شرط بندی 
برای هر گونه افزایش بیشتر دالر آمریکا ادامه می دهند. در واقع، شاخص کلیدی 

دالر آمریکا به پایین ترین حد در یک ماه گذشته رسید که به نوبه خود به عنوان 
یک عامل کلیدی برای سود طالی دالری در نظر گرفته شد. با این حال، ترکیبی 
از عوامل ممکن است مانع از هر گونه سود بیشتر برای این فلز گرانبها شود، که 

احتیاط را برای معامله گران تهاجمی صعودی تضمین می کند.
امیدواری ها به اینکه کاهش قرنطینه های کووید 19 در چین می تواند اقتصاد 
جهانی را تقویت کند، همچنان از انگیزه ریسک پذیری حمایت می کند. این امر 
از لحن عموماً مثبت در بازارهای سهام مشهود بود و با افزایش بازده اوراق قرضه 
خزانه داری ایاالت متحده تقویت شد که می تواند به عنوان باد مخالفی برای طالی 
امن ســنتی عمل کند. جدای از این، انتظارات برای تشدید سیاست تهاجمی تر 

توسط فدرال رزرو ممکن است بیشتر به محدود کردن XAU/USD کمک کند.
به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که بانک مرکزی ایاالت متحده 
باید اقدامات جدی تری برای کنترل تورم، همراه با بدترشدن چشم انداز اقتصاد 
جهانی انجام دهد. از این رو، تمرکز بازار به انتشــار صورتجلســه آخرین جلسه 
سیاســت پولی FOMC در روز چهارشــنبه چسبیده است. معامله گران بیشتر از 
داده های کالن مهم ایاالت متحده که در نیمه دوم هفته قرار دارند، قبل از انجام 
شرط بندی های جهت دار تهاجمی، سرنخ می گیرند.در این میان، پویایی قیمت 
دالر نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت روزانه قیمت طال خواهد داشت. جدای 
از این، احساسات ریسک بازار گسترده تر و بازده اوراق قرضه ایاالت متحده برای 
برخی فرصت های کوتاه مدت در اطراف XAU/USD در بحبوحه ی غیبت انتشارات 

اقتصادی متحرک بازار مربوطه از ایاالت متحده، مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که همه گیری کووید-19 بی شک 
تمام نشده است.

 به نقل از ســی جی تی ان، تدروس آدهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان جهانی 

بهداشت در افتتاحیه هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداشت )WHA( هشدار داد 
که همه گیری کووید-19 بی شک تمام نشده است.

وی یادآور شد: اکنون کرونا تنها بحران جهان نیست و همکاران ما در سراسر 
جهان، در حال مبارزه با ابوال در جمهوری دموکراتیک کنگو، آبله میمون، هپاتیت 
با منشا ناشناخته و بحران انسانی پیچیده در افغانستان، اتیوپی، سومالی، سودان 

جنوبی، سوریه، اوکراین و یمن هستند.
هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداش در ژنو، سوئیس، آغاز شد تا بر موضوعات 
مهمی از جمله پاسخ به ادامه همه گیری کووید-19 و ابتکار بهداشت جهانی برای 
صلح تمرکز کند. رئیس سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه تقریباً 1 میلیارد 
نفر در کشورهای کم درآمد هنوز واکسینه نشده اند، گفت: کاهش آزمایش و توالی 

به این معنی است که ما خود را نسبت به تکامل ویروس کور می کنیم.
این مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد: در حالی که با واکسینه 
شدن 60 درصد مردم دنیا، پیشرفت خوبی در زمینه واکسیناسیون حاصل شده 

است اما تا زمانی که همه مردم جهان واکسینه نشده اند بیماری پایان نمی یابد.

توماس دی ناپولی، بازرس ایالت نیویورک، خواستار رای برعلیه مدیران توییتر 
و فیس بوک در نشســت های ساالنه آنها شــد و گفت هر دو شرکت نتوانسته اند 
استانداردهای خود را در برابر محتوای مضر از جمله تیراندازی جمعی در آمریکا 

اجرا کنند.
 به نقل از رویترز، تیراندازی مرگبار بوفالوی نیویورک در تاریخ 14 می توسط 

یک نژادپرست افراطی توسط وی از طریق شبکه های اجتماعی به طور زنده پخش 
شد و این امر یک بار دیگر موجب شده نگرانی در مورد بی مسئولیتی شبکه های 

اجتماعی آمریکایی باال بگیرد.
توماس دی ناپولی، که بر صندوق بازنشســتگی نیویورک هم نظارت دارد، به 
گزارش هایی اشاره کرد که نشان می دهد توئیتر و فیس بوک کلیپ های ویدیویی 
و اسکرین شات های پخش زنده تیرانداز را حذف نکرده اند و وی توانسته از این طریق 

مانیفست نژادپرستانه خود را در اینترنت پخش کند.
دی ناپولی تصریح کرد چنین رویدادهایی به رادیکال شدن افراد کمک می کند 
و منجر به افزایش تقاضای عمومی برای کنترل بیشــتر رسانه های اجتماعی می 
شود. او به اعضای هیئت مدیره هر دو شرکت گفت تا زمانی که نتوانند »توانایی 
نظارت موفقیت آمیز بر سیاست های مدیریت محتوای توئیتر و فیس بوک را ثابت 
کنند، با رای مخالف آنها مواجه خواهند شد » و از سرمایه گذاران دیگر نیز خواسته 

خواهد شد همین کار را انجام دهند.
یکی از نمایندگان توییتر در پاسخ به سوالی درباره این هشدار ها گفت اقداماتی از 
جمله »حذف ویدیوها و رسانه های مرتبط با حادثه، و همچنین توییت هایی که حاوی 
لینک های شخص ثالث به مانیفست و ویدیوهای حمله هستند در حال انجام است«.

وقتی بخت با طال یار است...

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره کرونا

خشم نیویورک از متا و توئیتر به علت پخش زنده آدم کشی آمریکا

 پدر باالخره یک لقمه نان پیدا کرد! پدر باالخره یک لقمه نان پیدا کرد!

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

  خودروخودرو

دو شرکت اریکسون و دویچه تله کام در تالش برای کاهش هزینه های مصرفی 
برق، از نیروی باد و خورشــید برای تامین انرژی دکل های تلفن همراه در آلمان 

اســتفاده می کنند. به نقل از رویترز، با افزایش بیشــتر هزینه های مصرف برق،  
شرکت های اروپایی انرژی بر به دنبال راه های نوآورانه برای تامین انرژی مطمئن و 
کم کربن هستند تا محیط زیست نیز آسیب نبیند.بر اساس گزارش مورگان استنلی، 
اپراتورهای مخابراتی انگیزه بیشتری برای کاهش هزینه ها دارند، زیرا آنها  باید 872 
میلیارد دالر را در سطح جهانی برای راه اندازی شبکه های نسل پنجم تا سال 2030 
اختصاص دهند.به گفته متا پلبک شارپ، رئیس بخش پایداری اریکسون هزینه 
های انرژی برای این شــرکت حدود 25 میلیارد دالر در سال است که احتماالً با 
قیمت فعلی انرژی به نزدیک به 30 میلیارد دالر افزایش می یابد. بنابراین باید برای 
کاهش این هزینه برنامه ریزی کرد.از نظر وی تعدادی توربین بادی 5 کیلوواتی و 
صفحات انرژی خورشیدی می توانند انرژی کل دکل های تلفن همراه نصب شده 
در دیتنهایم در حدود 120 مایلی شمال مونیخ در ایالت بایرن تامین کنند. دوازده 
متر مربع پنل خورشیدی از یک سال پیش در این منطقه نصب شده و حدود 10 

درصد انرژی مورد نیاز را تامین می کند.

مایکروســافت در ادامه تالش های خود برای سازگار کردن ویندوز با سیستم 
عامل اندروید اعالم کرد که قصد دارد ویندوز 11 را با سیستم عامل اندروید 12 ال 
سازگار کند. به نقل از اندروید پلیس، اولین بار مایکروسافت همزمان با عرضه ویندوز 
10 تالش های خود را برای سازگار کردن کامل اندروید با این سیستم عامل آغاز 

کرد و حاال این شرکت از سازگاری ویندوز 11 با اندروید 12 ال خبر داده است.
با به روزرسانی جدید، اپلیکیشن های اندروید بهتر با ویندوز ادغام می شوند و به 
کاربران امکان می دهند تا ببینند کدام یک از برنامه های اندرویدی به میکروفون 

و اطالعات مربوط به موقعیت مکانی کاربران دسترسی دارند. همچنین اعالن های 
برنامه های اندرویدی در قالب اعالن های مشــابه با ویندوز راحت تر در دســترس 
خواهند بود. برنامه های اندروید از این پس با ویژگی های شبکه ای پیشرفته ویندوز 
11 سازگاری دارند و لذا می توانند به دستگاه های دیگر )مانند دوربین های هوشمند 
یا بلندگوها( در یک شــبکه رایانه ای متصل به ویندوز مرتبط شوند.مایکروسافت 
تغییرات جدی در طراحی تنظیمات  اپلیکیشن ها ایجاد کرده و گزینه های ناوبری 

را برای تسهیل استفاده گروه بندی کرده است. 

استفاده از نیروی باد برای تامین برق دکل های تلفن همراه

مایکروسافت ویندوز 11 را با اندروید 12 ال سازگار کرد

  چانگان CS35 كاركرده بخریم یا نه؟
 مشخصات، قیمت، رقبا و هرآنچه باید بدانید

همه ما به خوبی می دانیم کراس اوورها و شاسی بلندها بازار خودرو را به دست 
گرفته اند و هر شرکتی به دنبال کسب سهم از این بازار پرسود است. خودروسازان 
داخلی نیز همین روند را از چند ســال پیش شروع کرده بودند اما از آنجایی 
که توانایی تولید محصولی مستقل را نداشتند به سراغ شرکای چینی رفتند. 
یکی از این خودروسازان سایپا بود که پس از تجربه ناموفق برلیانس V5 اقدام 
به واردات و سپس مونتاژ خودروی چانگان CS35 کرد. این خودرو از همان بدو 
ورود با حاشیه های عجیب وغریبی روبرو شد و در ادامه به این موضوع می پردازیم 

اما ابتدا اجازه دهید کمی با چانگان CS35 آشنا شویم.
این خودرو اولین بار ســال 2011 میالدی به صورت مفهومی معرفی و یک 
ســال بعد به صورت نسخه نهایی تولیدی پدیدار شد. سرانجام در سال 2012 

بود که تولید CS35 در چین شروع شد.
سایپا در ابتدا تصمیم گرفت CS35 را به صورت وارداتی با قیمت گزاف 80 
میلیونی روانه بازار کند اما مشتریان استقبال چندانی از آن به عمل نیاوردند و 
این شرکت مجبور به کاهش قیمت آن به حدود 65 میلیون تومان شد. همین 
موضوع CS35 را علیرغم شایستگی هایی که داشت نسبتاً به حاشیه راند و این 
خودرو نتوانست به جایگاه مدنظر در بازار خودروی کشورمان برسد. تولید این 
شاسی بلند چینی در کشور ما از پاییز 95 شروع شد اما با وضع تحریم های آمریکا 
نیــز مونتاژ این خودرو پایان یافت و اکنون اگر بخواهید این خودرو را انتخاب 
کنید ناچار باید به گزینه های کارکرده رو بیاورید. ما می خواهیم در این نوشتار 
شما را به صورت کامل با CS35 آشنا کنیم و ببینیم آیا این خودرو ارزش خرید 

دارد یا خیر. با ما همراه باشید.

CS35 طراحی ظاهری چانگان
کار طراحــی بدنه این خــودرو با کمک ایتالیایی ها انجام گرفته اســت و 
در نــگاه اول می توان آن را خودرویی با ظاهر مســتقل و به دور از اغراق های 
عجیب وغریب چینی ها دانســت. بدنه این خودرو شــبیه محصوالت مشهور 
دنیا نیست و همین موضوع می تواند یک نقطه مثبت برای CS35 تلقی شود. 
 در بخش جلو چراغ های بزرگ با ســپری نســبتاً عضالنی و جلوپنجره بزرگ

 خودنمایی می کنند.
 وقتی از کناره ها به خودرو نگاه کنید خطوط سیال و قوس چرخ های بزرگ 
نظر شما را به خود جلب خواهند کرد و این بخش را می توان جزو نقاط قوت 
طراحی چانگان دانست؛ اما بخش عقب خودرو شاید با انتقاد برخی خریداران 
داخلی همراه شود چراکه طول این بخش کمتر بوده و شاید حتی بتوان آن را 
ناقص دانست. همین نوع طراحی باعث شده فضای بار زیادی نیز وجود نداشته 
باشــد. از دیگر نقاط قوت بدنه این خودرو می توان به کیفیت مونتاژ مناسب 

پانل های بدنه و رنگ آمیزی بهتر نسبت به ساخته های دیگر سایپا اشاره کرد.

CS35 طراحی داخلی چانگان
کابین این خودرو داستان متفاوتی دارد و قطعاً طراحی بهتری نسبت به بدنه 
دارد. در این بخش شــباهت هایی به برخی محصوالت فورد به ویژه در بخش 
میانی داشبورد را شاهد هستیم. از نظر ارگونومی مشکل خاصی وجود ندارد ولی 
نباید انتظار کیفیت باالیی را داشته باشید چراکه CS35 نیز همچنان از متریال 
پالستیک سخت و خراش پذیر استفاده کرده است. البته باید دانست کیفیت 
داخلی این خودرو نسبت به محصوالت مونتاژی داخلی یک سر و گردن بهتر 

است و شاید اکثر خریداران از انتخاب خود راضی باشند.

CS35 داخل چانگان
از نظر فضای داخلی باید دانست 4 نفر بدون مشکلی خاصی در CS35 حضور 
خواهند داشــت اما فضای بار خودرو با توجه به طراحی خاص خود نمی تواند 

رضایت بخش باشد و بیشتر شبیه فضای بار هاچ بک ها است تا شاسی بلندها.

CS35 پیشرانه و گیربکس چانگان
وقتی کاپوت را باال بزنید شــاهد پیشرانه ای با نام Blue Core خواهید بود. 
این پیشرانه 4 ســیلندر 1.6 لیتری قدرت 113 اسب بخاری و گشتاور 160 
نیوتون متری تولید می کند و در نگاه اول شــاید ناامیدکننده باشد ولی وزن 
1290 کیلوگرمی CS35 خیلی باال نیست و شتاب و کشش خودرو در مرتبه 
متوسطی قرار خواهد داشت. مشکل این خودرو به گیربکس 4 سرعته اتوماتیک 
با ساختاری قدیمی مربوط می شود که هماهنگی باالیی با پیشرانه ندارد و نباید 
انتظار سرعت گیری جالبی را به ویژه در سرباالیی ها داشته باشید. نمونه گیربکس 
دستی 5 سرعته این خودرو نیز به تعداد بسیار محدود تولید شده که شاید برای 

رانندگانی با سبک رانندگی هیجانی بهتر باشد.

CS35 موتور چانگان
در کل باید دانســت CS35 خودرویی پرشــتاب نیســت و بیشتر مناسب 
ســواری های روزمره و بی حاشــیه است تا شــتاب گیری باال و جذاب. البته 
نیمه پر لیوان هم مصرف ســوخت نســبتاً مناســب CS35 در مقایســه با 
 ابعــاد و کالس خودرو اســت که شــما را راضی خواهد کرد. بنــا به ادعای
 ســایپا، این کراس اوور در سیکل ترکیبی مصرف سوخت 7 لیتری در هر صد 

کیلومتر دارد.

CS35 امکانات و تجهیزات چانگان
این خودرو از نظر تجهیزات کمبودی ندارد و شاخص ترین امکانات آن شامل 
سانروف، کروز کنترل، نمایشگر مرکزی و چهار کیسه هواست که این آخری 
یک نقطه قوت برای CS35 محسوب می شود. البته نبود مواردی همچون کنترل 

کشش و پایداری در شاسی بلند چانگان جای سؤال دارد.

CS35 قیمت چانگان
همان گونه که گفته شــد با وضع تحریم های ظالمانه آمریکا، چانگان قید 
همکاری با ســایپا را زد و CS35 دیگر تولید نمی شــود اما هنوز هم می توان 

نمونه های کارکرده آن را در بازار پیدا کرد.

قیمت بازار
630,000,000 توقف تولید  CS35 اتوماتیک  چانگان 

CS35 رقبای چانگان
با توجه به کالس خودرو و قیمت نمونه های کارکرده، رقبای CS35 را می توان 
ام وی ام X22 و لیفان X60 دانست. البته با کمی خرج بیشتر می توانید ام وی ام 
X33 و جک S3 را در این لیســت بگنجانید. X22 از ابعاد کوچک تر و پیشرانه 
کم رمق تر در مقایســه با چانگان رنج می برد و از نظر تجهیزات نیز در مرتبه 
پایین تری قرار می گیرد. واضح اســت که CS35 خودروی بهتری در مقایسه 
با X22 اســت اما باید دانست لیفان پیشرانه قوی تری دارد ولی از نظر کیفیت 
و تجهیزات بازی را به چانگان می بازد. شــاید اصلی ترین دوراهی بین CS35 و 
X33 شــکل می گیرد. ام وی ام X33 پیشرانه قوی تر و ابعاد بزرگ تری دارد و از 
این نظر می تواند نظر خریدار را جلب کند. این خودرو همچنین خدمات پس 
از فروش بهتری دارد چراکه از حدود 10 سال قبل تاکنون در حال تولید بوده 
و همچنان نیز در بازار حضور دارد؛ اما چانگان به تعداد کمتر تولید شده است و 
شاید افرادی که خواهان خودرویی خاص تر هستند این گزینه را انتخاب کنند.

CS35 مزایا و معایب چانگان
طراحی ظاهری CS35 را می توان جزو مزایای آن دانست. اگرچه با خودرویی 
شاخص و بسیار زیبا طرف نیستیم اما این کراس اوور یک گزینه متفاوت در بازاری 
تکراری بود. در بخش کابین نیز طراحی مناسبی کار شده است. تجهیزات رفاهی 
و ایمنی مناســب نیز جزو دیگر نقاط قوت این خودرو هستند؛ اما این خودرو 
نقاط ضعفی هم دارد که ازجمله آن ها می توان به پیشرانه ضعیف و گیربکس 
قدیمی، شتاب کم، امکانات حداقلی، خدمات پس از فروش نه چندان قابل قبول، 

فضای بار محدود و… اشاره کرد.

نقاط قوت و نقاط ضعف
قدرت کم پیشرانه طراحی ظاهری متفاوت 

گیربکس قدیمی طراحی خوب کابین به همراه فضای قابل قبول 
فضای بار کم ایمنی باال 

جمع بندی
چانگان CS35 یکی از محصوالت مناسب چینی در بازار ایران بود که به خاطر 
تحریم ها دیگر تولید نمی شود اما همچنان نمونه های کارکرده آن در بازار حضور 
دارند. با بودجه ای حدود 500 میلیون تومانی انتخاب های فراوانی در بازار وجود 
دارند که صرف نظر از ابعاد، کالس و نوع سازنده می توانید آن ها را انتخاب کنید. 
در این نوشــتار به صورت مفصل CS35 را بررسی کردیم اما شاید توجه به این 
نکته ضروری باشد که تولید این خودرو دیگر انجام نمی شود و بنابراین با توجه 
به چینی بودن شاهد مشکالتی از قبیل کمبود قطعات و خدمات و همچنین 
بازار دست دوم ضعیف خواهید بود به همین خاطر توصیه می کنیم درباره خرید 

این خودرو تأمل بیشتری داشته باشید.
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