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فرهنگایرانی؛جهاِنماوچناِرما!

دغدغه تغییر جهان و کاری کارســتان کردن، زمانی رویای خیلی از ماها 
بوده و هست. گویی این رویایی جهانی است:

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته :
»کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم.

بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را 
تغییر دهم.بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر 

دهم.در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم.
اینک که در آستانه مرگ هستم می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر 

داده بودم، شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم!«
پرسه ای در گوگل، مرا به سخن شمس لنگرودی شاعر گیالنی می رساند:

»روزگاری بود که ما انقالبی بودیم و می خواستیم جهان را عوض کنیم ، 
بعدا جهان ما را عوض کرد.«

انگار حافظ هم در همین حال و هوا می زیست، آنجا که می گوید:
بیا تا گل برافشــانیم و می در ســاغر اندازیم...فلک را سقف بشکافیم و 

طرحی نو دراندازیم
صرفنظر از ازلی و ابدی و نیز جهانشمول بودن رویای شکافتن سقف فلک و 
درانداختن طرح نو، ما نسل انقالب 57 هم با همین رویا، بزرگ شدیم. انقالب 

و جنگ ما را تیز و تیزتر کرد...
اکنون که در نیمه دوم عمرمان هستیم، می بینیم که تحقق رویای ما دشوار 
و دشوارتر شده است...هرچه بیشتر تقال کردیم، کمتر نتیجه ای عاید ما شد بدان 
سان که اکنون حس می کنیم حتی کشورمان را هم نمی توانیم تغییر دهیم!

بگذریم که این حدیث دراز دامن است و در این مقال نمی گنجد!
مایل بودم با این مقدمه بگویم رویای باال پریدن و باال باال نشستن ما را هوایی 
کرده بود...همین هم موجب شده بود از کارهای کوچک غافل شویم. گاه برای 
ما خنده دار بود کوچک دیدن و کوچک عمل کردن...ما بزرگ می خواستیم...

افراد برای ما کوچک بودند...ذیل چنین نظرگاه و نگاهی، دست و دلمان نمی 
رفت زنگی بزنیم و کاری برای یک تهیدست روستایی و فردی کوچک، انجام 

دهیم...ما دنبال ساختار و سیستم بودیم نه افراد و فرایندهای معمولی!
اما این روزها، دیگر عطش تغییرات بزرگ و اصالحات کالن نداریم...تردیدی 
نیست که این نگاه به اقتضای گذشته سپری شده، حاصل شده است. دشواری 
ها و ناکامی های مزمن ما را به کنجی کشــانده و زمانه و روزگار پند هایی 
بما داده و گزاره هایی را برایمان اثبات نموده اســته یکی از آنها هم اینکه« 
کوچک زیباست«!بدین سان این روزها به ُخرد فکر می کنیم تا کالن...انگار 
اشتباه فکر می کردیم...شاید هم درست فکر می کردیم اما چندان جامع نمی 
اندیشیدیم...شاید هم واقع گرایی را از یاد برده بودیم!دلیل هرچه که باشد،گویی 
این جریانی از رسش طبیعی است که در برهه ای از زمان، ذهن اهل اندیشه 

و حیات را به خود جلب می کند...
سال 1383بود...

پیرمرد بعد از سالها کار اداری دولتی و نیز معلمی، چندسالی بود که دوران 
بازنشستگی اش را سپری می کرد. خانه مستقل و نسبتا دلبازش را کوبید و 
آپارتمانی در 4 طبقه دو واحدی ساخت. یک طبقه اش را هم برای خودش 
یکپارچــه کرده و بقیه را به فــروش و اجاره نهاد....من نیز یکی از واحدها را 
خریدم. دست مان چندان باز نبود و همه بهای واحدی که خریده بودم، آماده 
نبــود. پیرمرد همه جوره با من راه می آمــد تا بتوانم مالک یکی از واحدها 
بشوم...گویی در انتخاب خریداران، تامل می کرد!پیرمرد با کوله باری از سال 
ها تالش و تعهد، دیگر به زندگی خودش چسبیده بود و گرفتاری های دوران 
کهنسالی از جمله بیماری خود و همسرش او را مشغول کرده بود. در عین 
حال، سخت مهربان و مسئول بود...سرد و گرم چشیده بود و با تلخ و شیرین 
روزگار کنار آمده بود...چهره ای قاطع و جدی اما درونی بسیار مهربان داشت...

با هر مخاطبی نمی جوشید اما من خوشبخت بودم که افتخار مصاحبت با او 
را داشتم و در چشمش، واجد ارزش بودم!

گاه با اشــعاری ناب، گفتگوی دوجانبه ما را مزین می کرد...یادگار دوران 
معلمی ادبیاتش بود!یکی از شعرهایی که از او به یاد دارم، این بود:

سِر شب َسِر قتل و تاراج داشت /// سحرگه نَه تن سر، نَه سر تاج داشت
به یک گردش چرخ نیلوفری /// نه نادر به جا ماند و نه نادری

روایت پیرمرد از فراز و فرود دنیا، در این شعر خود را نشان می داد. گویی 
خود را با تلخ و شیرین روزگار، انطباق داده بود!

پیرمرد از فضای ســبز و گل و گیاه هم غافل نبود...باغچه ای در حیاط 
درآورده بود...در فضای کوچکی از جلوی ســاختمان، هم جایی برای کاشت 
چند نهال و در واقع یک فضای سبز کوچک درست کرد...چشمش به دیگران 

و به شهرداری نبود که کارهایشان نیم بند و از سر تکلیف اداری بود!
بعد از مدتها تقال و جستجو، نهال چنار شاداب و خوبی خرید و آن را در 
فضای پیاده روی جلوی آپارتمان نوساز غرس کرد. فضای کوچک جلو خانه، 
زیباتر شده بود...چند درخت سرو هم کاشت...پیرمرد هر روز این نهال ها را 
آبیاری می کرد...بیشتر از همه به چنار عالقه داشت که هر روز بزرگ و بزرگ 
تر می شد...سبز و تنومند...من نیز در زمان هایی به چنار بیرون و گل و گیاه 
حیاط آب مــی دادم...همراهِ دقایق آبیاری و گلکاری هایش بودم. ایام عید، 
جعبه های نشاء گل را می خریدیم و در باغچه کوچک حیاط می کاشتیم...جز 
من و او هیچ کس دیگری در آن ساختمان، به امور عمومی اهتمامی نداشت!

یارانهداروبههیچعنوانحذفنمیشودیارانهداروبههیچعنوانحذفنمیشود

 سریال »پوست شیر« به کارگردانی جمشید محمودی، تهیه 
کنندگی نوید محمودی و نویسندگی جمشید محمودی و 
رضا بهاروند از چهارشنبه 3۰ شهریورماه ساعت ۲۰ به صورت 

اختصاصی در فیلم  نت منتشر می شود. 
شهاب حســینی، هادی حجازی  فر، پانته  آ بهرام، مهرداد 
صدیقیان، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه، بابک کریمی، 
ژیال شاهی، آناهیتا افشــار و علی اوسیوند از جمله بازیگران 
این سریال هستند. اســامی دیگر بازیگران »پوست شیر« 

متعاقبا اعالم می شود.

 با پیوستن النازشاکردوست به »اَزازیل«، پیش تولید رسمی 
این سریال آغاز شد. 

 سریال شبکه نمایش خانگی-اَزازیل به کارگردانی حمیدرضا 
قربانی، تهیه کنندگی حسن خدادادی و نویسندگی مسعود 
خاکباز با مشخص شدن بازیگران خود وارد پیش تولید شد. 

 این مجموعه کــه در حال حاضر مراحل مجوز ســاخت و 
پیش تولید خود را طی می کند، پاییز امسال جلوی دوربین 

خواهد رفت. 
 به زودی اطالعات تکمیلی دربــاره دیگر بازیگران و عوامل 

پشت  صحنه »اَزازیل« در سریال منتشر خواهد شد.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه یارانه دارو به هیچ 
عنوان حذف نمی شود، گفت: االن یارانه دارو از طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار 
بیماران قرار می گیرد؛ به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی شود و نه قانونگذار و نه دولت 

چنین سیاستی را ندارند و نخواهند داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه یارانه دارو به هیچ عنوان حذف نمی شود، 
گفت: االن یارانه دارو از طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار بیماران قرار می گیرد؛ 
به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی شود و نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاستی را ندارند 

و نخواهند داشت.
محمدباقر قالیباف در جلسه سه شنبه مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به 
گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در نحوه اجرای »طرح دارویاری« پس از طرح اظهارات تعدادی از اعضای 
کمیسیون بهداشت و همچنین وزیر بهداشت طی سخنانی با تاکید بر اینکه موضوع 
دارو موضوعی اساسی در کشور است، گفت: متاسفانه در حوزه دارو و یارانه ها یک غلط 
مصطلحی مطرح و همه جا گفته می شود که »حذف ارز ترجیحی«؛ درحالی که این غلط 

ترین حرف ممکن است که مطرح می شود.
وی تاکید کرد: در خصوص دارو و یارانه ها به هیچ عنوان ارزی که پرداخت می شــده، 
حذف نمی شود و در حقیقت اتفاقی که افتاده این است که یارانه ها به طور مستقیم به 
خود افراد داده می شود. بنابراین االن یارانه دارو از طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار 
بیماران قرار می گیرد. به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی شود و نه قانونگذار و نه دولت 

چنین سیاستی را ندارند و نخواهند داشت.
رئیس مجلس با بیان اینکه ضمانت اجرای طرح دارویاری منوط به هوشمند سازی است، 
خاطرنشان کرد: اگر هوشمندسازی در اجرای طرح دارویاری رخ ندهد مطمئناً در آنجا 
هم مردم اذیت می شوند و هم افرادی که فاسد بودند و در ارزهای دارو منفعت می بردند، 

مجدداً در این جا به صورت ریالی منفعت خواهند برد.
قالیباف با تاکید بر لزوم تکمیل پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان گفت: اهمیت پرونده 
الکترونیک سالمت ایران به اندازه اجرای طرح دارویاری مهم است و ما در مجلس پیگیر 

این موضوع خواهیم بود.

وی با اشاره به شرایط اجرای طرح دارویاری اظهار کرد: اگر کسی در کشور تحت پوشش 
بیمه ها قرار نگیرد امکان استفاده از طرح دارویاری را ندارد، بنابراین نباید هیچ ایرانی 

وجود داشته باشد که تحت پوشش بیمه های پایه نباشد. 
در این زمینه از وزارت بهداشــت و دولت تشــکر می کنم که از پنج میلیون و سیصد 
هزار نفری که تحت پوشــش بیمه قرار نداشــتند حدود پنج میلیون و نود و دو هزار 
نفر تا پایان خرداد ماه به صورت غیرحضوری تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند. بااین 
وجود پیش بینی می شود که به جز این افراد حدود 5 - ۶ میلیون نفر دیگر همچنان 
 تحت پوشش بیمه نباشند که باید برای این موضوع نیز واژه اندیشی کنیم چراکه این 
افراد نیز به هر حال باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند وگرنه با مشکل افرایش قیمت 

دارو مواجه خواهند شد.
رئیس مجلس با بیان اینکه تجربه اجرای طرح تحول سالمت تابلویی تمام مقابل چشمان 
ما اســت، تاکید کرد: از وزارت بهداشت به دلیل نقاط قوت طرح تحول سالمت تشکر 
می کنیم اما این طرح نقاط ضعف بسیاری نیز داشت که چنانچه آن ضعف ها در طرح 

دارویاری تکرار شود هزینه های اضافه از بیت المال می شود.
قالیباف همچنین با اشاره به مدت زمان انتقال پول از بیمه ها به داروخانه ها در طرح 
دارویاری خاطرنشــان کرد: امروز حداقل 5 - ۶ ماه طول می کشد تا پول از بیمه ها به 
داروخانه ها منتقل شود؛ سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت توجه کنند که نباید 
پول مربوط به بیمه دارو صرف هزینه های دیگری که در قانون نیز پیش بینی شده است 
شود، به تعبیری باید پول مربوط به دارو پول رنگی باشد یعنی پولی که بصورت ماهانه 
توسط سازمان برنامه و بودجه داده می شــود، به صورت برخط به داروخانه ها برود تا 

مشکلی که امروز در تاخیر پرداخت پول داروخانه ها وجود دارد، ایجاد نشود.
وی با تاکید بر لزوم وجود شفافیت در تخصیص ارز واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز 
شرکتهای تولید کننده دارو در کشور گفت: روزانه داروهایی اصلی و برخی مواد اولیه 
اصلی مورد نیاز را به صورت ارزی خریداری و وارد می کنیم و در اختیار شــرکت های 
تولیدی می گذاریم؛ در این موضوع نظارت دقیق بر تخصیص ارز و تولید دارو از موضوعات 
بسیار مهم و جدی است که هم وزارتخانه و هم بانک مرکزی باید به آن توجه کنند تا مردم 

دیگر در حوزه سالمت در تامین دارو دچار مشکل نباشند.

 »پوست شیر« از ۳۰ 
شهریور می آید 

 الناز شاکردوست در
 » اَزازیل« 

  

جذب نیرو

 مرکز ملی آنی یاب
در بخش خصوصی اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت

مرکز ملی آنی یاب جهت تکمیل کادر فروش خود در تمامی  استان های کشور از 
افراد واجد شرایط برای همکاری در زمینه فروش محصوالت آنی یاب در اداره پست 

 ودفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق قسمت درخواست 

 همکاری »آنی یاب« به آدرس
 http:// www. aniyab.com  ثبت نام نمایید ،یا رزومه خود را به آدرس ایمیل 

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
6۲8۰1-۰۲1 یا شماره موبایل و واتس آپ ۰91۲95۴۲766 تماس حاصل نمایند .
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/12

شماره : 1432

 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۴۰۰ چقدر اجرایی شد؟

مدیرکل حمل ونقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای از افزایش ۳۲ درصدی ترانزیت در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد.مدیرکل حمل ونقل بین الملل و ترانزیت سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ضمن اشاره به افزایش ۳۲ درصدی ترانزیت 
در ۴ ماه اخیر گفت: مدیریت یکپارچه مرزها به سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای منتقل شده؛ اما گمرک همکاری نمی کند.از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ بر 
اساس مصوبه شورای عالی اداری، مدیریت توسعه زیرساخت مرزها در اختیار 
وزارت راه و ترابری وقت و سپس راه و شهرسازی بود که گفته می شود در این 
بازه ۲۰ ساله، بیش از ۲۰ دستگاه در ۲۴ پایانه مرزی به تدریج مستقر شده و 
توسعه فیزیکی پایانه های مرزی صورت گرفت.این در حالی است که ماده ۱۲ 
قانون امور گمرکی به صراحت می گوید همه دستگاه های حاضر در مرزها باید 

با نظارت گمرک فعالیت کنند.
متن ماده ۱۲ قانون امور گمرکی:»به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات 
گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های 
مســؤول ســایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر 
کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی 
و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی 
از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی 

به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه ها و سازمان های مسؤول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع 

وظایفشان امکانات و تسهیالت الزم را فراهم نمایند.«

 مناقشــه راهداری و گمرک در خصوص مدیریت مرزها بر سر 
چیست؟

در حالی ســازمان راهداری مدعی مدیریت یکپارچه مرزهاست که گمرک 
می گوید ابالغیه مورد ادعای ســازمان راهداری در خصوص انتقال مدیریت 
یکپارچه مرزها به این سازمان، صرفاً یک ابالغیه از سوی معاون رئیس جمهور 
سابق است که پشتوانه قانونی آن یکی از مصوبات شورای عالی اداری در سال 
۷۵ است.گمرک همچنین معتقد است سازمان راهداری در بازارچه های مرزی 
و مرزهای مســتقر در مناطق آزاد حضور ندارد؛ حال آنکه در همه این موارد 
گمرک مستقر است.مدیرکل حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری: مدیریت 
یکپارچه مرزها به ما منتقل شده اما گمرک همکاری نمی کند.جواد هدایتی 
مدیرکل دفتر حمل و نقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مدیریت یکپارچه مرزها اظهار کرد: 
مصوبه دولت در خصوص واگذاری مدیریت یکپارچه مرزها به سازمان راهداری 
ابالغ شده است.وی ادامه داد: ولی متأسفانه گمرک با سازمان راهداری برای 

اجرای این مصوبه همراهی و همکاری نمی کند.

 مشکلی برای صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بین الملل نداریم
این مقام مسئول در سازمان راهداری در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر 
موانع صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بین الملل از سوی سازمان راهداری 
تصریح کرد: ما به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل شده ایم و اگر کسی 
متقاضی راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی باشد، بدون پیش شرط هایی 

همچون کفایت سرمایه یا مانند آن، می تواند مجوز مربوطه را دریافت کند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری متقاضی سمت 
مدیرعاملی شرکت حمل و نقل بین المللی باید در آزمون بررسی صالحیت 
شرکت کند؛ اما بعد از آزمون، متقاضی تأسیس این شرکت ها باید ادامه فرآیند 
راه اندازی کسب و کار را از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار پیگیری کند و 

سازمان راهداری در این فرآیند دخالتی ندارد.
هدایتی خاطرنشان کرد: تا کنون به ما ابالغ نشده که آزمون برداشته شود و 
همه مسیر دریافت مجوز بر اساس مصوبات هیئت مقررات زادیی یا تصویب 
نامه های هیئت وزیران است.وی با بیان اینکه به دلیل سهل بودن شرایط صدور 
مجوز شرکت های حمل و نقل بین الملل، مجوز فروشی نداریم، گفت: تعداد 
متقاضیان تأسیس شرکت های حمل و نقل بین الملل در حد متعارف و نرمال 

است و با انباشت تقاضا روبه رو نیستیم.

 رشد ۳2 درصدی ترانزیت در ۴ ماهه امسال نسبت به ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای درباره میزان رشد ترانزیت در سال جاری گفت: ترانزیت جاده ای در 
۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۲ درصدی 

کرده است.

 میزان ترانزیت جاده ای در سال ۱۴۰۰

 آمارها نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ حجم کاالهای ترانزیت شده از جاده های 
کشور ۹ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۹۰ تن بود که ۳۸.۴ درصد کاالهای ترانزیت 
شده از بنادر وارد کشور شده و از مرزهای زمینی خارج شده است؛ ۳۰.۱ درصد 
این کاالها نیز مسیر معکوس را طی کرده اند یعنی از مرزهای زمینی وارد کشور 
شده و از بنادر خارج شــده اند؛ ۳۰ درصد هم از یک مرز زمینی وارد و از مرز 
زمینی دیگری ترانزیت شده اند ولی تنها ۱.۶ درصد کاالهای ترانزیتی از پایانه 

بندری وارد و از پایانه بندری دیگری خارج شده اند.

 چرا غالت در میان کاالهای ترانزیتی نیست؟
بیشترین میزان کاالی ترانزیتی از جاده های کشور در سال گذشته از نظر وزنی 
به مازوت با ۲ میلیون و ۳۷۱ هزار تن و سهم ۲۷ درصدی از کل ترانزیت کشور 

اختصاص دارد.
قیر بشکه ای با ۶۲۸ هزار تن و سهم ۷ درصدی از حجم ترانزیت جاده ای و برنج 
با ۵۴۱ هزار تن و سهم ۶ درصدی از کاالهای ترانزیت شده در سال گذشته، در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
قیر شل و ســفت، قطعات یدکی و لوازم خودرو، مرغ، خودرو، الستیک، آب 
معدنی، پارچه، گوگرد، شکر، خودروی اسقاطی، سیگار، گازوئیل، گاز مایع، 
روغن پایه، ورق گالوانیزه و... از دیگر موارد کاالهای ترانزیتی از جاده های کشور 

محسوب می شوند.
در حالی غالت و گندم در میان کاالهای ترانزیتی از جاده های ایران نیست که 

عراق از بزرگ ترین مصرف کنندگان غالت قزاقستان و روسیه است.
عمده کامیون های ترانزیتی متردد در جاده های ایران عالوه بر کامیون های 
رانندگان ایرانی، به کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه و حوزه سی 

آی اس و آلمان اختصاص دارد.
در سال گذشــته میزان ترانزیت ریلی نیز یک میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۹ تن 

بوده است.
در ۳ ماهه نخست امســال هم ۴۲۶ هزار و ۴۴۶ تن کاال از شبکه ریلی کشور 

ترانزیت شده است.

 روند رشد ترانزیت جاده ای و ریلی با شیب تند در دولت سیزدهم
مجموع ترانزیت جاده ای و ریلی کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱ میلیون و ۲۱۳ 
هزار و ۴۹ تن بوده است.این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ مجموع ترانزیت 
جاده ای و ریلی ۵ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۲۶ تن بوده که شامل ۴ میلیون و ۸۲۹ 
هزار و ۳۰۹ تن ترانزیت جاده ای و ۸۰۶ هزار و ۵۱۷ تن ترانزیت ریلی می شود.

بنابراین مجموع ترانزیت ریلی و جاده ای در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ 
حدود دو برابر معادل ۹۸.۹ درصد رشد کرده است.

جدیدترین آمارهای جهانی گویای وضع نامطلوب مصرف گاز در ایران در مقایسه 
با سایر کشوهاست. مصرف گاز در ایران از مجموع بیش از ۳۰ کشور اروپایی، 
۱۰ میلیارد مترمکعب هم بیشتر است.در هفتاد و یکمین گزارش ساالنه شرکت 
بریتیش پترولیوم )BP( با عنوان »مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲«، میزان تولید 
و مصرف گاز در کشورهای مختلف جهان ذکر شده است. دراین بین نرخ رشد 
مصرف گاز طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ نیز بیانگر این است که مصرف گاز ایران 
نسبت به آمریکا و روسیه، در ۱۰ سال اخیر، بیشتر بوده است.با توجه به داده های 
شرکت BP درباره میزان تولید و مصرف گاز در جهان در سال ۲۰۲۱، سهم ایران 
در حوزه تولید گاز دنیا، ۶.۴ درصد و در عرصه مصرف، شش درصد است. این امر 
به این معناست که میزان تولید به مصرف، بسیار نزدیک و فقط ۰.۴ درصد است.در 
بین چهار کشور نخست، در زمینه تولید و مصرف گاز، فقط چین، مصرف بیشتری 
نسبت به تولید دارد که البته باید جمعیت باالی آن مدنظر قرار گیرد. همچنین 
با وجود جمعیت و وسعت بیشتر روسیه و آمریکا نسبت به ایران، وضعیت این دو 
کشور از نظر شاخص تولید به مصرف، نسبت به ایران بهتر است. نرخ رشد مصرف 
طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ نیز بیانگر این است که مصرف گاز ایران نسبت به 

آمریکا و روسیه، در ۱۰ سال اخیر، بیشتر بوده است.
یکی از نکات مهم، درباره نســبت بین میزان تولید و مصــرف گاز، جمعیت 
کشورهاست. در بین کشورهای دارای بیشترین تولید و مصرف گاز، چین با حدود 
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر رتبه اول جمعیت، آمریکا با حدود ۳۳۳ میلیون 
نفر رتبه سوم جمعیت، روسیه با حدود ۱۴۲ میلیون نفر رتبه نهم جمعیت و ایران 

با حدود ۸۵ میلیون نفر رتبه هفدهم جمعیت جهان را دار است.
اگر شاخص جمعیتی را مالک قرار دهیم، مصرف گاز ایران از چین، بسیار باالتر و 

از آمریکا نیز کمی بیشتر است؛ اما از روسیه کمتر است. از این منظر، روسیه، ایران، 
آمریکا و چین در رتبه های اول تا چهارم قرار می گیرند و ایران در مصرف گاز، رتبه 
دوم و روسیه رتبه اول را کسب می کند.در این زمینه، چنانچه شاخص اقلیمی 
یا سردسیری روسیه را در بیشتر ماه های سال و وسعت این کشور و همچنین 
وسعت آمریکا را لحاظ کنیم، مصرف باالتر گاز در روسیه نسبت به ایران و مصرف 
گاز در آمریکا، تا حدی توجیه پذیر خواهد بــود؛ اما مصرف غیربهینه در ایران 

غیرقابل توجیه است.
از طرف دیگر، آمار منابع معتبر داخلی از جمله وزارت نفت و شرکت ملی گاز، 
درباره تولید و مصرف گاز در ایران، تا پایان سال ۱۴۰۰ شمسی که حدود سه ماه 
نخست سال ۲۰۲۲ را نیز شامل می شود، نشان می دهد از مجموع ۲۶۹ میلیارد 
مترمکعب گاز تولیدشده در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۳۸.۵ میلیارد مترمکعب یعنی 
حدود ۹۰ درصد آن، مصرف داخلی داشته و فقط کمتر از هفت درصد یعنی ۱۷ 
میلیارد مترمکعب به صادرات اختصاص یافته است. با توجه به رتبه های ایران در 

ذخیره، تولید و مصرف گاز، دو پرسش زیر، قابل تأمل است:
در پاسخ به سوال اول، می توان به نبود سرمایه گذاری الزم برای بهره برداری از 
ظرفیت ها و میادین گازی طی سال های گذشته و به گفته وزیر نفت، ضرورت 
۸۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری طی هشت ســال آینده اشاره کرد.ساده ترین 
و توجیه پذیرترین پاسخ، برای پرســش دوم این است که کشورهای آمریکا، 
روسیه و چین نیز مانند ایران، عالوه بر رتبه های باالی تولید، در مصرف باالترین 
رتبه ها را دارند. با این حال، این موضوع، زوایای عمیق تری دارد و همانطور که 
درباره شاخص جمعیتی و اقلیمی مطرح شــد، داده های خام و بدون تحلیل 
مسیرهای غلط را پیشرو قرار می دهد.موضوع دیگر، شاخص منابع گازی است 

که در این زمینه، روسیه با حدود ۴۸ هزار میلیارد مترمکعب، با اختالف پیشتاز 
است و ایران با حدود ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب و قطر با حدود ۲۴ هزار میلیارد 
مترمکعب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.در صورتی که افزایش ظرفیت تولید 
و سرمایه گذاری مناسب در زیرساخت ها و میادین گازی طی سال های آینده، 
صورت نگیرد و سرانه گاز به خصوص خانگی و تجاری در کشور، همچنان باال و 
تراز گاز منفی باشد، صادرات به واردات تبدیل شده و بعید نیست قطر با توجه به 
مزیت هایی مانند تجارت بین المللی گسترده، جمعیت کم، رعایت الگوی مصرف 
و سرمایه گذاری عظیم، گوی سبقت را از ایران برباید و بر کرسی نخست تولید گاز 

در منطقه خاورمیانه تکیه زند.
مرور ۱۰ کشــور برتر دارنده منابع گازی جهان و مقایسه آن با تولید و مصرف 
گاز، بیانگر این اســت که در صورت افزایش نیافتن ظرفیــت تولید و رعایت 
نکردن الگوی مصــرف داخلی، همچنان باید منتظر قطعــی گاز صنایع برای 
تأمین گاز خانگی و بحران ها و خســارات ناشی از آن باشیم.با وجود تمایزهای 
اقتصادی، تجاری، اقلیمی، جمعیتی و فرهنگی بین ایران و ســایر کشورهای 
دنیا، در حوزه شاخص های مؤثر بر مصرف گاز، مقایسه میزان مصرف با جهان 
و وضعیت عجیب رعایت نشدن الگوی مصرف، چشــم اسفندیار صنعت گاز 
ایران به شــمار می رود. تحلیل داده های آماری شــرکت BP به عنوان منبع 
 معتبر تحلیل حوزه انرژی، گویــای وضعیت نامطلوب مصــرف گاز در ایران 
در مقایسه با ســایر نقاط جهان، شامل آمریکای شــمالی، آمریکای مرکزی 
و جنوبی، اروپا، آفریقا، کشــورهای CIS یا مشــترکالمنافع )روســیه و برخی 
جمهوری های شوروی سابق(، آسیا پاسیفیک )آسیای شرقی، آسیای جنوب 

شرق و اقیانوسیه( و خاورمیانه است.

ســعیده محمد  -   ایــده روز | مرکز 
پژوهش های اتــاق ایران با انتشــار دومین 
گزارش پایش اجرای قانون بهبود مســتمر 
محیط کسب وکار، از اجرای ۶۴,۱۵ درصدی 
احکام این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵ درصدی 
به اهداف آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.

بر اســاس یافته های پایش قانون بهبود 
مستمر محیط کســب وکار در سال ۱۴۰۰، 
رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون 
معادل ۶۴,۱۵ درصد به دست آمده است که 
نسبت به سال ۱۳۹۹ با رقم شاخص ۵۹.۳۲، 

حدود ۵ واحد افزایش نشان می دهد.
یافته هــای پایش قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب وکار در سال ۱۴۰۰ حاکی از 
این اســت که رقم شاخص کل دستیابی به 
اهــداف ۱۴ گانه قانون در این ســال معادل 
۵۸,۱۵ درصد به دســت آمده که نسبت به 
سال ۱۳۹۹ با رقم شاخص ۵۲.۳۹، معادل ۶ 

واحد افزایش یافته است.
همچنین یافته های پایــش قانون بهبود 
مســتمر محیط کســب وکار در سال ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد که رقم شاخص کل اجرای 
احــکام ۵۳ گانه قانــون در بخش حاکمیت 
)دستگاه های اجرایی( معادل ۵۴,۵۹ درصد، 
در بخش خصوصی و تعاونی )اتاق ها( معادل 
۴۰.۸۲ درصد و در بخش مشــترک )شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی( معادل 

۹۰.۲۶ درصد بوده است.
در گزارش ســال ۱۴۰۰ میــزان اجرای 
احکام شماره ۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، 
۲۹، ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۴۸ با مقدار ۱۰۰ درصد، 
بیشــترین و میزان اجرای احکام شماره ۳۴ 
)صفر درصد( و ۵ شــماره پنج )۱۵ درصد( 

کمترین مقدار را نشان می دهند.
بررســی ها نشان می دهد میزان دستیابی 
به هدف ۱۱ »افزایش نقش شــورای گفتگو 
در اصــالح، حذف یا وضع مقررات در جهت 

بهبود محیط کســب وکار« دارای بیشترین 
مقدار )۸۸,۰۴ درصد( و دســتیابی به هدف 
۱۴ »جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی 
از اتخاذ تصمیم هــای دولت در زمینه قطع 
خدمات برق، گاز و مخابرات« دارای کمترین 

مقدار )۹۸.۲۷ درصد( بوده است.
فعــاالن اقتصــادی و خبــرگان حــوزه 
کســب وکار شــرکت کننده در نظرســنجی 
پایش قانون )۱۰۸ شخص حقیقی و حقوقی(، 
میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام 
۵۳ گانه قانون را معادل ۴۵,۲۵ درصد اعالم 

کرده اند.
از بین ۱۷ دســتگاه اجرایی یا نهادی که 
به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف 
و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل 
آمده بود؛ فقط ۹ دســتگاه و نهاد نسبت به 

ارســال پاسخ نامه و یا اطالعات مورد نیاز در 
قالب جداول درخواســتی و یا تهیه گزارش 

عملکرد، اقدام کردند.
قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار، 
یکــی از مهم ترین قوانیــن مرتبط با محیط 
کســب وکار کشور است که به زعم طراحان و 
تصویب کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی 
به اهداف تعیین شــده آن، تا حد بسیاری در 
بهبود شرایط کسب وکار در کشور و رفع موانع 
موجود مؤثر واقع خواهد شد. در همین راستا 
و از زمــان تصویب این قانــون در بهمن ماه 
۱۳۹۰ تاکنون، گزارش های نظارتی مختلفی 
از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای 
گوناگون به ویــژه مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی تهیه و انتشار یافته اند که 
رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد ( 

عمدتاً فرایندی)از دستگاه های اجرایی مرتبط 
به صورت شفاهی یا کتبی و جمع بندی آن در 
قالب ســه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا 
شــده و اجرانشــده به همراه ارائه تحلیل ها 
و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده 

است که در جای خود قابل تقدیر است.
بــا توجه به اهمیت اجــرای این قانون از 
منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید 
اتــاق ایران در دوره نهــم، پایش دورهای و 
مســتمر شــاخص های عملکردی مرتبط با 
اهداف قانون توسط مرکز پژوهش های اتاق 
ایــران به منظور آگاهــی از آخرین وضعیت 
اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
و ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشــی 

آن است.
در این گــزارش که دومین گزارش مرکز 

پژوهش های اتاق ایران در زمینه پایش اجرای 
قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار در 
سال ۱۴۰۰ است؛ استفاده از روش جدیدی 
بــرای پایش مورد توجه قــرار گرفته که در 
آن عالوه بر تعریف شــاخص های عملکردی 
مرتبط بــا اهداف تدوین قانون و اســتعالم 
اطالعات شــاخص ها از دستگاه های اجرایی 
ذی ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان 
حوزه کسب وکار از طریق نظرسنجی از فعاالن 
اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی 
ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان 
)درصد( تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون 
بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطالعات 

حاصل شده است.
همچنین در فصل های مختلف این گزارش 
به صــورت تفصیلی در مورد روش شناســی 
اجــرای پایش، وضعیت اجرای هریک از ۵۳ 
حکم منــدرج در قانون، دالیــل ناکامی در 
تحقق اهداف، بررســی نقــاط قوت و ضعف 
قانــون و تعیین مــوارد نیاز بــه بازنگری و 
اصالح و پیشــنهاد راهکارهایی برای هرچه 
بهتر اجرا شــدن و افزایش اثربخشی قانون 
ارائه شــده اســت.طبق این گزارش، معدود 
دستگاه های اجرایی کشور، همکاری مناسبی 
در زمینه تأمیــن اطالعات بهنگام مورد نیاز 
برای محاســبه شاخص های مربوط داشتند؛ 
ازاین رو در مورد آن دســته از اطالعاتی که 
دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط در اختیار 
اتــاق ایران نگذاشــتند، از داده های موجود 
در گزارش سال گذشته استفاده شده است.

مرکــز پژوهش های اتاق ایــران امیدوار 
اســت که تهیــه این گــزارش بتواند ضمن 
اصالح نقایــص موجود، نقشــه راهی برای 
همگرایی و تعامل بیشــتر میان ارکان نظام 
اقتصادی کشــور( بخش های دولتی، تعاونی 
و خصوصی)برای بهبود فضای کســب وکار با 

استفاده از ظرفیت های قانونی فراهم آورد.

رشد ۳۲ درصدی ترانزیت در ۴ ماه نخست

مصرف گاز ایران بیش از ۳۰ کشور اروپایی است

فرشاد فاطمی
اقتصاددان

چرایی شکست سیاستگذاری در توسعه 
اقتصادی

هر زمان در ایران شرایط برای صنعتی شدن فراهم شد، تالش کردیم با تخصیص 
انحصارهای دولتی یا غیردولتی از آنها حمایت کنیم؛ این در حالی است که در شرایط 

انحصار اقتصادی، هیچ درخت گردویی نمی    روید.
چرا در مســیر توســعه صنعتی ناکام بوده    ایم؟ زمانی که در دهه ۱۳۴۰ )دهه 
۱۹۶۰میالدی( برنامه توسعه صنعتی در ایران آغاز شد، بسیاری از کشورها برنامه    ای 
برای صنعتی شدن در سر نمی    پروراندند و پا در این مسیر نگذاشته بودند؛ اما اکنون 
همان کشورها در این جاده از ما پیش افتاده    اند. چرا با وجود سابقه طوالنی صنعت 

در ایران، کشور ما صنعتی نشده است؟
یکی از مهم ترین نکات در این زمینه، توجه به آموزش مفاهیم پایه اقتصادی در 
کشور است. برخی مفاهیم پایه همچون »توسعه صنعتی چیست؟«، »نقش دولت در 
این مسیر چگونه نشانه    گذاری شده است؟« یا »تجربه کشورهای مختلف در خصوص 
توسعه صنعتی چه بوده است؟« متاسفانه در دانشگاه    های ما هیچ گاه به صورت موثر، 
به افرادی که در آینده می    توانند به    عنوان سیاستگذار نقش    آفرینی کنند، آموزش داده 
نمی شــود. در ایران بسیاری از مناصب سیاسی توسط پزشکان و مهندسان اشغال 

می شود که به طور کلی آموزش الزم را در زمینه سیاستگذاری ندیده    اند.
در این میان، برنامه    ریزان سیســتم آموزشی کشور هم هیچ وقت الزم ندیده    اند 
یکسری دروس پایه را در تمام رشته    ها جانمایی کنند. بنابراین در یک جمع    بندی 
می    توان گفت، با سیاستگذارانی مواجه هستیم که بارها در فرآیند دموکراتیک تغییر 
پیدا می کنند و این سیاستگذار به صورت کالسیک برای توسعه، آموزش    های الزم 
را ندیده است. از سوی دیگر، در فرآیندی که حزبی یا غیرحزبی است، سیاستگذار 
به اجماع با سایر نخبگان نرسیده است تا مسیر درست توسعه صنعتی نمایان شود. 
حال که با چنین مجموعه    ای روبه رو هستیم، حتی اگر بهترین اتومبیل دنیا را در 

اختیارشان بگذاریم، نمی    توانند با آن رانندگی کنند.
عامل دوم عقب    ماندگی در مســیر توسعه صنعتی را باید در فهم و عدم اجماع 
سیاستگذاران در مورد الزامات و نیازهای توسعه صنعتی جست وجو کرد؛ به این معنا 
که بعضا فهم مشترکی بین سیاستگذاران  ما در خصوص این مقوله وجود نداشته 
است. این در حالی است که در برخی از کشورها وجود احزاب سیاسی، عامل موثری 
در این زمینه بوده است. حزب، افراد را آموزش می دهد که چگونه به فرآیندهایی 
همچون توسعه صنعتی بنگرند و افرادی که می    خواهند در موقعیت    های سیاسی قرار 
بگیرند، به واسطه این آموزش بسیاری از مواقع به مفاهیم اقتصادی و صنعتی آشنایی 
پیدا می کنند. در چنین شرایطی، اجماع میان سیاستمداران و سیاستگذاران راحت    تر 
صورت می گیرد؛ چرا که به اصول پایه آشنایی دارند. در نقطه مقابل این فرآیند، روند 
مایوس    کننده ایران قرار گرفته اســت. در حال حاضر، اگر به ۱۰سیاستمدار ایرانی، 
۱۰نماینده مجلس یا حتی ۱۰استاد دانشگاه که در سیاستگذاری اثرگذار هستند، 
بگویید صنعتی شدن چه مراحل و الزاماتی دارد، با پاسخ    هایی مواجه می    شوید که 
بعضا با یکدیگر در تناقض هستند. یک گروه ممکن است دخالت حداکثری دولت 
را نقطه مثبت در روند توسعه صنعتی بدانند و گروه بعد بیرون ماندن دولت از دایره 

این توسعه را به صالح کشور بدانند.
در شرایطی که چنین نظرات متناقضی حکمفرماست، مسیری که مشخصا برای 
توسعه صنعتی در کشور از سوی یک گروه آغاز شده است، به احتمال زیاد با شانس 
بسیار کمتری توسط گروه بعدی ادامه یافته و دنبال خواهد شد. بنابراین حتی اگر 
فرض کنید که ســندهای صنعتی نوشته شده ما بهترین اسناد به شمار بروند، به 
دلیل اینکه مجریان این اسناد چنین خصوصیاتی دارند، طبق تجارب به دست آمده 
می    توان گفت، هر چقدر مصوبه و سند تنظیم شده باشد و سیاستمدار مستقر در 
زمینه اجرای سیاست    ها توجیه شود، در نهایت تغییرات سیاسی، این موازنه را برهم 

می    زند و گروه سیاستگذار بعدی کاری را که می    خواهد پیش می    برد.
بخش دوم این قصه که به اندازه بخش اول اهمیت دارد، محک زدن اجرایی شدن 
اسنادی همچون سند توسعه صنعتی در کشور است. در این فرآیند، باید دقت شود که 
سند توسعه صنعتی یک بخش ماجراست و هماهنگی و قابل اجرا بودن آن موضوع 
دیگری اســت. نمی    توانید سند توسعه صنعتی داشته باشید؛ اما این سند با سند 
تجارت کشور یا سند سیاست    های ارزی و سیاست    های بودجه    ای همخوانی نداشته 
باشــد. بنابراین الزمه تحقق هدف    گذاری اینکه به طور مثال در ۱۰سال آینده، نرخ 
رشد صنعتی کشور هر سال ۱۰ درصد باشد، این است که سیاست    های اعمال شده 
بر ســایر حوزه    ها با این هدف    گذاری هماهنگ باشند. همین تشتت آرا که از دهه 
۱۳۴۰ تاکنون )بیش از ۶۰سال( درخصوص اینکه وزارت صنعت از وزارت بازرگانی 
جدا باشد یا نه و رابطه آنها با وزارت اقتصاد چگونه تعریف شود، نشانه     و نمونه    ای از 

ناهماهنگی    ها در سطح سیاستگذاری    هاست.
نکته بعدی این است که در بسیاری از مواقع، نتیجه    ای از سیاست صنعتی    مان 
می    خواستیم که آمادگی نداشتیم تا سیاست    های متناسب با آن را در حوزه    های دیگر 
اعمال کنیم. اگر در حوزه تجارت     بخواهیم سیاســت جایگزینی واردات یا سیاست 
توسعه صادرات را را اجرایی کنیم، نیازمند دو دسته الزامات متفاوت در سیاستگذاری 
سایر بخش های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی هستیم. به این دلیل روشن،  سیاست 
تجارتی را نمی    توان از سیاست توسعه صنعتی مستقل دانست. در سیاست ارزی هم، 
چنین روندی وجود دارد. البته مهم تر از همه اینها ایجاد ثبات اقتصاد کالن است که 

در ادامه به آن پرداخته می شود.
درخت گردو بکار!

دســتیابی به توســعه صنعتی، مصداق همان اصطالح باغداران قدیم است که 
»منفعت کاشــت درخت گردو برای فرزندان و نوادگان اســت.« سیاست صنعتی، 
سیاســتی است که باید امروز شــروع شود تا در طول ۱۰ تا ۲۰سال آینده شرایط 
بهتری برای آیندگان فراهم آید و الزم اســت در این دوره شرایط قابل پیش بینی 
باشد. متاسفانه به دلیل نبود ثبات اقتصادی در کل سیاست    های کالن     کشور، هر سند 
توسعه صنعتی دچار اشکال شده؛ زیرا خصوصیت صنعت این است که باید به صورت 
بلندمدت برای آن سرمایه گذاری و برنامه    ریزی شود. ما توجه نمی    کنیم که به طور 
مثال، نمی    توانیم با کشورهایی رابطه سیاسی داشته باشیم و کشورهایی که بازارهای 
هدف صادراتی        مان هستند، کشورهای دیگری باشند. چنین روابط تعریف    شده    ای 
بــا یکدیگر دو هدف متناقض را دنبــال می کند. ما باید اهدافمان را در زمینه    های 
مختلف سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی با سیاستگذاری صنعتی هماهنگ کنیم.

چنین مسائلی وقتی به یکدیگر متصل شوند، می    توانند موتور محرک باشند و پیش 
بروند. به نظر من این دو هسته    ای که گفته شد، دو ناکامی اصلی در سندهای توسعه    ای 
صنعتی ما بوده    اند و دلیلی برای اینکه به اهداف توسعه صنعتی    مان نرسیده    ایم. حال 
تمام این موارد را به بستری که دولت برای بخش صنعت فراهم کرده است، اضافه 
کنید. ما در مورد دولت    هایی صحبت می    کنیم که نسبت به شرایط محیطی بی    توجه 
بوده    اند. چرا دولت    ها در برابر عدم اجماع یا ناتوانی علمی     سیاستگذاران خود کوتاه 
آمده    اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که خاستگاه بی    توجهی دولت    ها به این 
مقوله، دسترسی به منابع نفت بوده است. به این معنا که منابع ارزان نفت که به اقتصاد 
تزریق می    شد، در بسیاری از مواقع دولت    ها را از صنعتی که پویا باشد، بی    نیاز کرده 
است. اتفاقی که افتاده این بوده است که ما دارای صنعت نفتی هستیم که به    طور 
مثال با ۵دالر هزینه می    تواند یک بشکه نفت استخراج کند و در زمان    های مختلف 
این بشکه نفت را به طور میانگین بین ۴۰ تا ۱۰۰دالر به فروش برساند. اگر این پول 
به بدنه اقتصاد تزریق شود، هیچ صنعت دیگری نمی    تواند با آن مقابله و رقابت کند. 
در این میان، دولتی وجود دارد که پشتش به فروش نفت گرم است و به مالیات    گیری 

از صنایع دیگر نیازی ندارد، تا زمانی که مطمئن باشد پول نفت در راه است.
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عامل اصلی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | در حالی که 
حدود پنج ماه از پایان پذیره نویســی سرخابی ها 
گذشته و وعده های زیادی در مورد زمان بازگشایی 
نماد دو باشگاه از سوی سازمان خصوصی سازی 
داده شده، این اتفاق هنوز رخ نداده و رئیس سازمان 
بورس در آخرین اظهارنظــر خود اعالم کرد دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس باید اطالعاتی که 

فرابورس می خواهد را افشا کنند.
مجید عشقی ، به این سوال که آیا دلیل عدم 
بازگشــایی نمادهای استقالل و پرسپولیس عدم 
افشای قراردادهای این دو تیم است، پاسخ داد: یک 
موضوع افشای قراردادها و موضوع دیگر  برگزاری 
مجامع فوق العاده برای اصالح اساسنامه است. اگر 

این اتفاق رخ دهد نمادها بازگشایی خواهد شد.
وی ادامه داد: دو تیم اســتقالل و پرسپولیس 
باید اطالعاتی که فرابــورس می خواهد را حتما 

افشا کنند.
بر اساس این گزارش، پذیره نویسی تعداد یک 
میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  ســهم 
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل 
ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح 
۱( و تعــداد یک میلیــارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ 

هزار و ۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی 
ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم به روش 
ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس 

ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در 
۲۸ اسفند به پایان رسید.

طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس ۳۲۰ 
هزار نفر مشارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از 

سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از ۸۸ 
میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. 
همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویسی استقالل 
شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این 

باشگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ میلیارد تومان توسط 
حقیقی ها خریداری شد.

 قراردادها هنوز افشا نشده است!؟
تاکنون از ســوی ســازمان خصوصی سازی 
وعده های مختلفی درمورد زمان بازگشایی نماد 
دو باشگاه داده شــد که هیچکدام اجرایی نشد. 
بر این اســاس چندی پیش حســین قربانزاده، 
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه 
اســتقالل و پرســپولیس باید متن قراردادهای 
خود را افشــا کنند به ایســنا اعالم کرده بود که 
از زمان بورســی شــدن، این دو باشــگاه حتما 
 بایــد رویدادهای عمده مالی خود را در ســایت 
کدال بورس افشــا و متن کامــل همه قراردادها 
را عالوه بر تنظیم گران تخصصی مانند سازمان 
لیگ و ... به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی 

سازی ارائه کنند.
پیگیری های ایسنا از شرکت فرابورس در مورد 
علت عدم بازگشایی نماد دو تیم مذکور به نتیجه 
نرسید، اما به نظر می رسد مشکل افشای قرارداد 
توسط دو باشگاه همچنان پابرجاست.الت  پنهانی 

و... در بورس جلوگیری کند.

نیروی کار ارزان در برخی کشورها، تولیدکنندگان برتر تلفن همراه جهان را به 
سمت راه اندازی کارخانه مونتاژ محصول در این کشورها سوق داده است

هرچند تولید تلفن های همراه در اختیار چند کشــور محدود اســت و برخی 
فناوری ها نیز کاماًل انحصاری هســتند اما این کشــورها برای کاهش میزان 
هزینه های خود، از نیروی کار و تخصص کشورهای دیگر بهره می گیرند تا بتوانند 
با تولید محصوالت ارزان تر، در بازار رقابت خوش بدرخشند. اما کدام کشورها در 

زمینه مونتاژ تلفن همراه فعالیت دارند؟

 70درصد گوشی های هوشمند پاکستان، در چرخه مونتاژ
در حال حاضر بیشتر برندهای معتبر جهانی در پاکستان مونتاژ می شوند که 
از جمله آنها می توان به سامســونگ، شیائومی، تکنو، اینفینیکس، نوکیا، اوپو 
)Oppo(، ریلمی، Realme ویوو )Vivo( و ایتل )Itel( اشــاره کرد. البته درحال 
حاضر اپل هیچ کارخانه ای در پاکستان ندارد ولی خبرها حاکی است این کشور 
به دنبال مذاکره با اپل برای ایجاد یک کارخانه مونتاژ آیفون در این کشور است. 
محصوالت اپل در پاکستان نیز همچون هندوستان، تعرفه واردات باالیی دارند و 
به همین دلیل فعاالن این حوزه معتقدند با مونتاژ آیفون، می توان انتظار کاهش 
قیمت این محصول را در پاکستان داشت چراکه تفاوت قیمت بین گوشی های 
مونتاژ شده در پاکستان با گوشی های وارداتی، ۱۲ تا ۱۳ درصد است. یک تلفن 
هوشمند معمولی بیش از ۶۰ قطعه دارد و مونتاژ آن، نیازمند نیروی انسانی است 
که نیروی کار ارزان در پاکستان، می تواند پاسخی مناسب به این تقاضا باشد.از 
آنجا که نیروی کار در پاکستان در مقایسه با چین بسیار ارزان تر است، مونتاژ 
تلفن های همراه به یک تجارت مناسب برای این کشور تبدیل شده است. در چین 
هزینه دستمزد ماهانه یک کارگر فعال در صنعت تولید تلفن همراه بین ۷۰۰ تا 
۱۰۰۰ دالر است، در حالی که این رقم در پاکستان به ۱۲۵ دالر در ماه می رسد و 
همین تفاوت هزینه دستمزد می تواند پاکستان را به بهشتی برای فعاالن صنعت 
تولید تلفن همراه تبدیل کند. بازار تلفن هوشمند پاکستان شاهد روند روبه رشد 
حضور بازیگران بین المللی در ســال های اخیر بوده است به گونه ای که آمارها 
نشان می دهد حدود ۷۰ درصد از تلفن های هوشمند موجود در پاکستان، مونتاژ 
این کشور است. در سال ۲۰۲۱ پاکستان ۲۴.۶۶ میلیون دستگاه تلفن هوشمند 
مونتاژی تولید کرده و در مقابل، ۱۰.۲۶ میلیون دستگاه واردات داشته است به 
همین دلیل هم این کشور، صادرات گوشی های مونتاژ خود به سایر کشورها را 
هدفگذاری کرده اســت. انتظار می رود تا پایان ۲۰۲۳، تولیدکنندگان داخلی 
تلفن همراه پاکستان بیش از ۹۰ درصد از کل تقاضای این کشور را تأمین کنند. 
درحال حاضر برای ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر اشتغالزایی شده است ولی انتظار می رود تا 

پایان ۲۰۲۳ حداقل ۴۰ هزار شغل مستقیم نیازمند مهارت باال در صنعت فناوری 
اطالعات و الکترونیک و تا حدود ۳۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در بخش های فرعی 
در چرخه مونتاژ گوشی ایجاد شود. همچنین پاکستان توانایی تولید انواع تلفن ها 

را به دست آورده و آماده تولید گوشی های 5G است.

 بازار مونتاژ پاکستان در تسخیر چین
یکی از برندهایی که پاکستان را به عنوان کشوری مناسب برای مونتاژ محصوالت 
خود می شناســند، برند چینی realme اســت. این برند در ســال ۲۰۲۰ با 
سرمایه گذاری ۱۶میلیون دالری، یک کارخانه در الهور ایجاد کرد و روزانه بین 
۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار دستگاه تلفن همراه بسته به تقاضای بازار و همچنین نوع 

محصول از این نظر که میان رده یا پرچمدار است، مونتاژ می شود.
با آغاز مونتاژ تلفن هوشمند در پاکستان، هزینه تولید تا ۴۰درصد کاهش یافته 
و به این ترتیب مصرف کننده نهایی می تواند گوشی ارزان تری در اختیار داشته 
باشد. Realme در ۲ سال گذشته، پیشــرفت های بزرگی در بازار گوشی های 
هوشمند پاکستان داشــته اســت. از آنجا که کیفیت و رعایت استانداردهای 
مونتاژ برای این برند اهمیت زیادی دارد، با قوانین سختگیرانه، تالش کرده تا 
محصوالتی با کیفیت باال و بدون ایراد راهی بازار کند. از سوی دیگر آموزش به بازار 
کار نیز توسط مهندسان و تکنیسین های چینی انجام شده است. این کارخانه 
تاکنون برای ۸۰۰ تا هزار نفر اشتغالزایی داشته که بخش عمده آنها تکنیسین ها 
و مهندسان بوده اند. ایجاد این کارخانه، نه تنها اشتغالزایی به دنبال داشته بلکه 
در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نیز نقش داشته است. سامسونگ نیز یکی 
دیگر از برندهایی است که مونتاژ آن در پاکستان انجام می شود. این برند کره ای 
جمعیت جوان پاکستان را ظرفیتی مناسب برای تولید تلفن همراه می داند و از 
نخستین تلفن هوشمند سامسونگ که در پاکستان مونتاژ شده، در ژانویه ۲۰۲۲ 

رونمایی شد. این غول کره جنوبی طی همکاری با کمپانی
 Lucky Motor، به مونتاژ گوشی های این برند در پاکستان می پردازد و کارخانه ای 

در بندرقاسم در کراچی )Qasim( راه اندازی کرده است.

 صادرات تلفن همراه بنگالدش
تولید تلفن همراه در بنگالدش نیز یک صنعت روبه رشد محسوب می شود. بدین 
ترتیب درحالی که در سال ۲۰۱۴ مونتاژ گوشی در این کشور آغاز شد اما حاال 
خود یک تولیدکننده است. در سال ۲۰۱۴ مونتاژ یک گوشی ساده و یک گوشی 
هوشمند در این کشور انجام شد و در سال ۲۰۱۶، موفق به تولید برند داخلی 
Walton بنگالدش شد تا گوشی های انحصاری را راهی بازار کند. در سال ۲۰۱۸ 

نیز مونتاژ گوشی سامسونگ در این کشور آغاز شد و در این کارخانه برای بیش 
 Symphony از ۲ هزار نفر اشتغالزایی صورت گرفت. در همین سال برند هندی
نیز مونتاژ گوشی های ساده و هوشمند خود را در این کشور آغاز کرد. سال ۲۰۱۹ 
هم مونتاژ برندهای چینی تکنو)Tecno( و ایتل)Itel( و اوپو در بنگالدش صورت 
گرفت. در سال ۲۰۲۰ برند »ریلمی« و در اکتبر ۲۰۲۱ نیز برند چینی شیائومی به 
مونتاژ گوشی در این کشور پرداختند. وضعیت صنعت تلفن همراه در بنگالدش به 
گونه ای است که به تازگی این کشور صادرات تلفن های همراه مونتاژ داخلی را به 
ایاالت متحده آغاز کرده تا بدین ترتیب به ویتنام، هند و اندونزی نیز ملحق شود.

 بازار بزرگ ترکیه
انتظار می رود با ســرمایه گذاری برندهــای صاحبنام جهــان، ترکیه یکی از 
بهترین های مونتاژ تلفن همراه در جهان شود. نخستین گام ۱۱سال قبل توسط 
برند چینی »هوآوی«، با ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه، برداشته شد. پس از 
آن برندهای »شیائومی«، »اوپو«، »سامسونگ«، »تکنو موبایل«، »تی سی ال«، 

»ریلمی« و »ویوو« وارد بازار ترکیه شدند.
شیائومی، ترکیه را به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ خود در جهان انتخاب 
کرد و با ســرمایه گذاری ۳۰ میلیون دالری و ایجاد یک کارخانه در استانبول 
حدود ۲ هزار شــغل ایجاد و کار خود را با تولید 9C Redmi آغاز کرد.اوپو نیز در 
استانبول کارخانه ایجاد کرده ولی برخی مدل های گوشی های سامسونگ در 
کارخانه ترکی Sunny تولید می شوند.  سامســونگ قرار است با راه اندازی یک 
کارخانه در ترکیه، ۳ میلیون گوشی فقط برای مصرف بازار داخل ترکیه تولید 
کند و انتظار می رود قیمت این گوشــی ها در ترکیه کاهش یابد. گفتنی است 
سهم سامسونگ از بازار تلفن همراه ترکیه ۴۳درصد است و در این کشور ساالنه 
۱۰میلیون تلفن هوشمند به فروش می رسد. در ژانویه ۲۰۲۲ شرکت سنگاپوری 
Omix با سرمایه گذاری ۱۰۰میلیون دالری در ترکیه به جمع ۱۵ شرکت دیگری 
پیوست که در ترکیه تلفن هوشمند تولید می کنند.این شرکت قرار است ساالنه 
یک میلیون دستگاه تلفن همراه در این کشور تولید کند تا مجموع گوشی های 
تولیدشده، ساالنه به ۶میلیون دستگاه برسد.بیشتر گوشی هایی که در این کشور 
تولید می شود عماًل از مونتاژ قطعاتی است که به آن وارد می شود و هنوز هیچ 
تلفن همراهی که به صورت کامل در این کشور تولید شود به ثبت نرسیده است. 
برندهای بزرگی مانند سامسونگ و شــیائومی از عبارت »مونتاژ در ترکیه« بر 
گوشی های خود که در ترکیه تولید می شوند، استفاده می کنند ولی شرکت هایی 
که به تولید »مادربرد« و برخی دیگر از قطعات گوشــی در ترکیه می پردازند، 

عبارت »ساخت ترکیه« را ترجیح می دهند.

بازار داغ مونتاژکاران گوشی

در خرداد امسال، بیش از ۸/۵ میلیون دستگاه کارتخوان 
و ۴۰۲ هزار ابزار اینترنتی فعال بوده است

 قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان در مهر 
۱۳۹۸ در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و با وجود 
اینکه قانونگذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، 
اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد. با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون 
مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی 
کشور در نظر گرفته شد و ســامانه مؤدیان از تاریخ ۲۰ 
تیرماه پس از تولید و انجام تســت های سرد و گرم وارد 

مرحله پیاده سازی شده است.
درکنار مواد مختلف این قانون که هر یک تحولی بزرگ 
در نظام مالیاتی کشور ایجاد می کند، ماده ۱۱ آن مربوط 
به شناسایی و اتصال ابزارهای پرداخت به سامانه مؤدیان 
مالیاتی است. با توجه به تعداد باالی ابزارهای پرداخت 
درکشــور و نیز ارزش باالی تراکنش هــای این ابزارها، 
اتصال آنها به سامانه مالیاتی می تواند در زمینه افزایش 

درآمدهای مالیاتی و عدالت مالیاتی مؤثر باشد.
درهمین خصوص، معــاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی می گوید: با اقدامات مشــترک بانک مرکزی ، 
شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی؛ اجرای ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل 
انتهایی خود نزدیک می شود. به گفته مهران محرمیان، 
درحال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزار های پرداخت، 
اعم از دستگاه های کارتخوان و ابزار های پذیرش اینترنتی 
به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شده اند و دارای پرونده 
مالیاتی هستند. آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته 

آینده به این سامانه متصل یا قطع خواهند شد.
براساس گفته های معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب 
به کسب و کار ها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی 
این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله 
انجام شد.محرمیان افزود: با کامل شدن ساماندهی شبکه 
پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت ها و فعالیت های 
اقتصادی را شاهد خواهیم بود. گفتنی است، طبق ماده 
۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک 
مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، 
دســتگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 

الکترونیکی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با 
مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به 

هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام 
شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های 
کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به 
عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب 
حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است 
 ، اطالعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، 
وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر 
حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، 
عملکردی و دارایی مؤدیان به صورت برخط در اختیار 

سازمان قرار دهد.

 تعداد ابزارهای پرداخت
براســاس آمارهای ارائه شده ازســوی شرکت شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شــاپرک(، درخرداد ماه 
امسال ۸ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۵۰ دستگاه کارتخوان 
فروشگاهی فعال در کشــور وجود داشته که سهم این 
دستگاه ها ازکل ابزارهای پرداخت به نزدیک ۹۴ درصد 
می رسد. همچنین تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی نیز 
۴۰۲ هزار و ۹۸۹ مورد اعالم شده است که این ابزار نیز 
سهم ۴.۴ درصدی از کل ابزارهای پرداخت دارد. بدین 
ترتیب درخرداد امسال تعداد کل ابزارهای پرداختی که 
باید به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شود، به ۸ میلیون 
و ۹۳۴ هزار و ۲۳۹ مورد می رسد. حال با درنظر گرفتن 

۹۷.۵ درصــد ابزارهایی که تاکنون بــرای آنها پرونده 
مالیاتی تشکیل شده است، درمجموع ۸ میلیون و ۷۱۰ 
هزار و ۸۸۳ مورد به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شده 
اســت و مابقی نیز طی هفته های آینده تعیین تکلیف 
خواهد شد.این درحالی است که دراسفند ماه سال ۱۳۹۹ 
تعداد کل ابزارهای پرداخت مشــمول اتصال به سامانه 
مالیاتی ۱۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۶۱ مورد بوده است که 
با فراخوان سازمان امورمالیاتی به مشاغل به منظورثبت 
اطالعات دستگاه های پذیرش خود یا درخواست غیرفعال 
کردن آنها، تعداد این ابزار رو به کاهش گذاشته است. به 
طوری که در اسفند ماه سال گذشــته تعداد ابزارهای 
پرداخت کارتخوان و اینترنتی به ۹ میلیون و ۸۲۶ هزار 
و ۲۴۹ مورد کاهش یافته است. درفروردین ماه امسال 
نیز تعداد این ابزار به ۸ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۱۴۸ مورد 
رســیده اســت که درنهایت در خرداد امسال با تعیین 
تکلیف تعدادی از ابزارها، تعداد آنها به ۸ میلیون و ۹۳۴ 
هزار و ۲۳۹ مورد بالغ شده است.براساس ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با اعالم سازمان 
امورمالیاتی و همکاری شاپرک، بانک مرکزی اقدام به 
غیرفعال کردن ابزارهایی که  مالکان آنها از ثبت در سامانه 
مالیاتی خودداری کرده اند، کرده است. برهمین اساس 
درنخســتین مرحله و درزمستان ســال گذشته بانک 
مرکزی ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیرفعال کرد و به 
دنبال آن طبق درخواست غیرفعال کردن ابزارهایی که 
راکد بوده اند، حدود ۳ میلیون درخواست غیرفعال کردن 
اعالم شد.گفتنی است، برپایه آمارهای شرکت شاپرک، 

در اسفند ۱۳۹۹، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۴۵۱ دستگاه 
کارتخوان فعال درکشور وجود داشت که این تعداد در 
اسفند سال گذشــته به ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۱۸۲ 
دستگاه و درفروردین سال جاری به ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار 
و ۷۹ دستگاه کاهش یافت. درنهایت در خرداد امسال نیز 
تعداد دستگاه های کارتخوان به ۸ میلیون و ۵۳۱ هزارو 
۲۵۰ دستگاه رسیده است. بدین ترتیب درفاصله اسفند 
۱۳۹۹ تا خرداد امســال، تعداد دستگاه های کارتخوان 
فروشگاهی کشور بیش از یک میلیون دستگاه و معادل 

۱۱ درصد کاهش یافته است.
درخصوص ابزار پذیرش اینترنتی نیزشــاهد افت قابل 
توجهی هستیم. در حالی که دراسفند سال ۱۳۹۹ تعداد 
این ابزار، یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۱۱۰ مورد اعالم شده 
بود، این تعداد در اسفند گذشته به ۶۶۷ هزار و ۶۷ مورد و 
درفروردین امسال به ۳۴۴ هزار و ۶۹ مورد کاهش یافت. 
اما درخرداد امسال به ۴۰۲ هزار و ۹۸۹ مورد رسیده است. 
درخصوص ابزارهای اینترنتی نیزاز اسفند ۱۳۹۹ تا خرداد 
امســال تعداد این ابزار بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار 

مورد معادل ۷۴ درصد کاهش یافته است.
درواقع طی ســال های گذشــته اعطای دستگاه های 
کارتخوان و ابزارهای پرداخت بدون ســختگیری های 
قانونی به متقاضیان انجام می شد و برهمین اساس تعداد 
این دستگاه ها مدام رو به افزایش بود. این درشرایطی است 
که بخشی از این دستگاه ها با تراکنش سفر راکد و بخشی 
دیگر حتی از کشور خارج می شد. اما با ساماندهی صورت 
گرفته و الزام اتصال به پرونــده مالیاتی تعداد ابزارهای 

پرداخت درکشور واقعی شده است. 

 تراکنش 725 هزارمیلیارد تومانی دریک ماه
با بررسی ارزش و مبلغ تراکنش ابزارهای پرداخت کارتی 
اهمیت آن بیشتر نمایان می شود. براساس اعالم شرکت 
شاپرک در سال ۱۳۹۹ ارزش تراکنش  ابزارهای پرداخت 
شامل دستگاه های کارتخوان، اینترنتی و موبایلی با ۳۳ 
میلیارد تراکنش، بیش از ۵۳۵۷ هزارمیلیارد تومان بوده 
است. تنها درخرداد امسال با تعداد ۳.۷ میلیارد تراکنش، 
ارزش تراکنش های شاپرک بیش از ۷۲۵ هزارمیلیارد 
تومان بوده است. بدین ترتیب اتصال این ابزارها به سامانه 
مالیاتی ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موجب 

افزایش شفافیت اقتصادی در کشور می شود.

8.7 میلیون ابزارپرداخت به سامانه مالیات وصل شد

  سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی صفر شد
مدیرکل صنایع غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابالغ مصوبات ستاد 
تنظیم بازار برای صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی خبر داد.

مدیرکل صنایع غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: طبق مصوبه 
ستاد تنظیم بازار سود بازرگانی برای واردات روغن خام و دانه روغنی صفر شد.

علیرضا شــه پرست، مدیرکل صنایع غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهار کرد: مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص صفر شدن سود بازرگانی برای 
واردات روغن خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و سابقه در واردات 

روغن خام و کاهش قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور ابالغ شد.
او با بیان اینکه عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به رفع موانع 
تولید و حمایت عملی از حقوق مصرف کنندگان قرار گرفته است، گفت: در همین 
راستا هماهنگی های الزم برای کاهش قیمت برای انواع روغن های خوراکی با تولید 
کنندگان این حوزه انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و 
حقوق مصرف کنندگان به طور متوازن در دستورکار وزارت قرار دارد.به گفته مدیرکل 
صنایع غذا و داروی وزارت صمت، ابالغ مصوبه تنظیم بازار در خصوص صفر شدن 
ســود بازرگانی روغن و دانه های روغنی اقدامی مؤثر در رفع مشــکالت واحدهای 
تولیدی روغن خواهد بود.وی افزود: در همین راستا هماهنگی های الزم برای کاهش 

قیمت برای انواع روغن های خوراکی با تولیدکنندگان این حوزه انجام شده است.
شه پرست با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و حقوق مصرف کنندگان به 
طور متوازن در دســتور کار وزارت صمت قرار دارد، گفت: با هر واحدی که حقوق 
مصرف کنندگان را رعایت نکرده و از دستورالعمل ها و ضوابط قانونی پیروی نکند، 

برخورد خواهد شد.

 پرداخت 217 هزار فقره وام فرزندآوری از ابتدای سال
 معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا دیروز ۱۰ مرداد 
۱۴۰۱ تعــداد ۲۱۷ هزار فقــره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۶ هزار و ۷۴۸ میلیار 
ریال و همچنین تعداد ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
۴۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شــده است. به گزارش بانک مرکزی، مهدی 
صحابی گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن هم در بانک های مربوطه سرعت گرفته 
اســت به طوری که از نیمه خرداد )زمان ابالغ دستورالعمل( تا دیروز ۱۰مرداد، 
تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک های مربوطه 
تشکیل شده که از این تعداد ۱۴هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال 
تسهیالت ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند. وی تصریح کرد: براساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ 
میلیون تومان، برای کالنشــهرها ۷۰ میلیون تومان و برای ســایر شهرها ۴۰ 
میلیون تومان مقرر شده است. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک 
مرکزی پس از مصوبه شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه 
دستورالعمل نحوه پرداخت به سیستم بانکی ابالغ کرد. بر این اساس متقاضیان 
دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه 
کد رهگیری دار رســمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت نام اولیه را انجام می دهند. 
وی افزود: پاالیش اولیه در وزارت راه و شهرسازی برای بررسی مالکیت مسکن 
متقاضی انجام شــده و واجدین شرایط پس از دریافت پیامک تأیید نسبت به 

انتخاب بانک و شعبه اقدام می کنند. 

 تحقق 157 درصدی مالیات امالک اجاری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۱۵۷ درصدی مالیات بخش 
درآمد امالک اجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان تحقق، 
حاصل اجرای برنامه های هوشمندســازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی 
در یک سال گذشته است. به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان 
اینکه مالیات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری بابت عملکرد ســال ۱۴۰۰، 
حدود ۱۵۷ درصد تحقق نســبت به ســال گذشته داشته است، گفت: مجموع 
مالیــات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری در تیرماه امســال، رقمی معادل 
۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بوده اســت. وی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد 
اظهارنامه ارائه شده از سوی صاحبان درآمد امالک اجاری در تیرماه امسال )بابت 
عملکرد سال ۱۴۰۰( حدود ۴۳۱ هزار اظهارنامه بوده که به صورت الکترونیکی 
به سازمان ارسال شده و مربوط به ۸۸۵ هزار ملک در سراسر کشور بوده است. 
در سال گذشته بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد 
ریال مالیات از بابت درآمد امالک اجاری وصول شــده بود. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور درباره طرح ها و برنامه های این سازمان بر کنترل سوداگری 
در بخش مســکن نیز گفت: نظام مالیاتی در تالش اســت تا با اجرای دو پایه 
مالیاتی در ســال جاری، شامل مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر واحدهای 
مسکونی گران قیمت، تا حد امکان از سوداگری در بازار مسکن کاسته و ثبات 

و وضعیت پایدار را برای حوزه مسکن به ارمغان بیاورد.

 مازاد روزانه200 تا 300 تن تخم مرغ در کشور
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از مجموع عرضه 
روزانه تخم مرغ در سطح کشور ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن آن مازاد است که به بازارهای 
هدف باید صادر شود. حمیدرضا کاشانی می گوید: قیمت کنونی هر کیلو تخم 
مرغ درب مرغداری ۱۵ درصد کمتر از نرخ مصوب و ۴۰ درصد کمتر از قیمت 
واقعی است. به گفته او، با توجه به افزایش مؤلفه های تولید، قیمت تمام شده 
هر کیلو تخم مرغ ۵۲ هزار تومان است که معاونت امور دام با سازمان حمایت 

قرار است پس از بررسی نرخ را اصالح کنند. 

 قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار تهران کاهش یافت
 قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ارزان تر از سطح شهر 
بوده و هر کیلو مرغ بســته بندی شــده ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان در حال عرضه 
است. به گزارش ســازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، در 
راستای حمایت از خانوار و کسب رضایت شهروندان، همچنان قیمت بسیاری از 
محصوالت در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با قیمت پایین تری نسبت به 
سطح شهر عرضه می شود و براساس نرخنامه جدید سازمان مدیریت میادین هر 
کیلوگرم مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای )پوشش کیسه نایلونی( با قیمت 
۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می شــود. قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، 
بسته بندی، فرآورده ها و انواع آالیش خوراکی تازه مرغ به شرح زیر اعالم شده 
است؛ بازوی کبابی ساده هر کیلوگرم ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان، بال کبابی ساده 
)بدون نوک بال( هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، جگر مرغ بسته  ۴۰۰ گرمی 
۹ هزار و ۹۰۰ تومان، جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هر کیلوگرم 
۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان. ران مرغ بدون پوســت بدون دنبالیچه، چربی، سرساق 
هر کیلوگرم ۶۸ هزار و ۸۵۰ تومان، ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالیچه، 
شــش، گردن، بال و بازو هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان. ســاق مرغ بدون 
پوست و سر ساق هر کیلوگرم ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان، سینه با استخوان بدون 
پوســت، شــش، گردن، بال )با بازو( هر کیلوگرم ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان، سینه 
با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال)بدون بازو( هر کیلوگرم ۸۱ هزار و 
۳۰۰ تومان، ســینه بدون استخوان)شنیسل بدون آرد با بازو( هر کیلوگرم ۹۴ 
هزار و ۷۰۰ تومان، ســینه بدون استخوان)شنیســل بدون آرد بدون بازو( هر 
کیلوگرم ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان، فیله مرغ هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان، 
گردن مرغ بدون پوست هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان، مخلوط بال و بازو 
کبابی ساده هر کیلوگرم ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان و مغز ران بدون پوست و بدون 

استخوان کعب ران هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/12

شماره : 1432

 رییس سازمان شیالت ایران با تاکید بر 
استقبال این سازمان از سرمایه گذاران واقعی 
در حوزه هــای آبزی پــروری، گفت: صیادان 
ســرمایه گذار در زمینــه آبزی پروری باید از 

اولویت ویژه ای بهره مند شوند.
ســید حسین حسینی با اشاره به این که 
اقدامات اولیه خوبی با حمایت مجلس و وزارت 
متبوع در زمینه ســخت و زیان آور محاسبه 
شدن شغل صیادی شده است، اظهار داشت: 
امید اســت به نتایج خوبی در این زمینه در 
آینده نزدیک برســیم و شاهد جلب رضایت 

جامعه صیادی در این باره باشیم.
رییس سازمان شیالت ایران افزود: همه 
در مجموعه شــیالت سراسر کشور خادم و 
خدمتگزار جامعه و فعاالن شــیالتی به ویژه 

آبزی پروران و صیادان هستیم.
وی با تاکید بر استقبال از سرمایه گذاران 
واقعی در حوزه های آبزی پروری اضافه کرد: 
صیادان سرمایه گذار در زمینه آبزی پروری باید 

از اولویت ویژه ای بهره مند شوند.
حســینی با تاکیــد بر اهمیــت حفظ، 
نگهداری، اطفای حریــق و ایمنی در بنادر 
صیادی بر نقــش مدیریت بنــادر صیادی 
در ایــن موضوعات اشــاره و عنــوان کرد: 
 بــه دنبال فعالیــت اساســی در این زمینه 
هســتیم که گام های خوبــی در این زمینه 

برداشته شده است.
وی هرگونه صید غیرمجاز به ویژه ترال و 
پرساین غیرمجاز را در سراسر کشور ممنوع 
خواند و خاطرنشــان شــد: ممانعت از صید 
غیرمجاز یک کار فراسازمانی است و در این 
بین خود جامعه صیادی نقش اساســی دارد 
و نمی توان کل مشکل اشتغال ساحل نشینان 
را فقط با صید و صیادی و شیالت حل کرد 

و نیاز است سایر دستگاه ها نیز کمک کنند.
این مقام مســوول افزایــش قدرت های 
موتــور را مبنی بر کار کارشناســی و تغییر 
روش های صید بــا روش های صید با قدرت 
انتخاب باال و صید کیفی خواند و گفت: صید 
به معنای برداشــت از منابع طبیعی است و 
 باید به سوی ظرفیت های خوب آبزی پروری

 حرکت کنیم.
وی از صید به روش رشته قالب به عنوان 
صیدی با روشــی مناســب یاد کرد و گفت: 
بایــد بپذیریم این روش صید مناســب، بر 
روی کیفیت تمرکز دارد و آســیب های آن 
به مراتب کمتر از روش های صیادی مرسوم 

فعلی به ویژه تور است.

 صیــد و صیــادی هرمــزگان 
ظرفیت های ویژه ای دارد

»احمد مرادی« نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اســالمی با اشاره به این 
که استان هرمزگان ظرفیت های ویژه ای در 
حوزه شــیالت به ویژه صیــد و صیادی دارد 
گفت: خوشبختانه صیادان در استان جایگاه 
قابــل توجه و خوبی دارند که امید اســت با 
تالش های صورت گرفته شاهد مرتفع سازی 
همه مشکالت پیش روی جامعه صیادی در 

آینده ای نزدیک باشیم.
وی تصریح کرد: شاهد رضایتمندی جامعه 
صیادی از مدیریت شــیالتی استان و کشور 
هســتیم و امید داریم این رضایتمندی روز 

به روز افزایش یابد.وی در این نشست حضور 
مسئوالن کشوری و استانی شیالت در کنار 
جامعه صیادی در جهت حل مشــکالت این 

قشر زحمتکش فوق العاده سازنده خواند.

 صید غیرمجاز نیاز به راهکار دارد
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه پدیده صید غیرمجاز نیاز 
به درمان و راهگشایی دارد و باید بتوانیم این 
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، تصریح کرد: 
افزایش قدرت موتور امروز به عنوان یک نیاز 
اساســی از سوی همه جامعه صیادی مطرح 
است و بیانگر این مهم است که قدرت موتور 
شناورهای صیادی فعلی و موجود، پاسخگو 

نیســت و نیاز به افزایش قدرت موتور کاماًل 
محسوس است.در ادامه این نشست، مدیرکل 
شیالت هرمزگان نیز با اشاره به جامعه صیادی 
بالغ بر ۳۶ هزار نفر در اســتان گفت: استان 
هرمزگان با وجود جامعه صیادی گســترده، 
تشکل های صیادی موفق، تولیدات صید بسیار 
خوب، ناوگان صیادی موفق و ... الگویی موفق 
در حوزه صید و صیادی است و رتبه اول صید 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افــزود: در حــال حاضر بــا توجه به 
پیگیری های صورت گرفته حمایت و اقدامات 
جدی و خوبی در زمینه توسعه زیستگاه های 
مصنوعی، احــداث مراکز بازســازی ذخایر 
آبزیان، تکمیل و تجهیز بنــادر صیادی و... 
توسط دولت مردمی صورت می گیرد که جای 
تشکر و قدردانی دارد و امیدواریم نتایج خوب 

آن عاید جامعه صیادی شریف استان شود.
در این دیدار از سوی جامعه صیادی ارتقای 
قدرت موتور در همه تیپ های شناوری و رفع 
محدودیت ها در این زمینه، تفویض اختیارات 
بیشتر به شیالت استان با توجه به هزینه های 
بــاالی رفت و آمد، حل مشــکالت بیمه ای 
صیادان از جملــه افزایش نفرات بهره مند از 
معافیت ها و تصحیح بیمه مالکان شناورهای 
قایقی و...، تســریع در تامین اعتبارات الزم 
جهت تهیه سامانه های اطفای حریق در بنادر 
صیادی استان، اعطای مجوز صید و ساماندهی 
شناورهای صیادی غیرمجاز، ممانعت از تجاوز 
شناورهای صیادی اســتان های همجوار به 
آب های هرمزگان، تصحیح سهمیه سوخت 
قایق های صیادی، سخت زیان آور محسوب 
شدن شغل صیادی و ... مطرح شد که توسط 
معاون وزیر و رئیس سازمان و معاونت صید و 
بنادر ماهیگیری مورد بررسی ویژه قرار گرفت.

توجهویژهشیالتبهصیادانسرمایهگذاردرزمینهآبزیپروری

 لــزوم پیگیــری جــدی صــدور اســناد اراضــی کشــاورزی در 
اســتان ها

 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: صدور اسناد اراضی کشاورزی در استان ها 
با جدیت پیگیری شود.

ســید جواد ســاداتی نژاد در جلسه قرارگاه صدور ســند اراضی کشاورزی 
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشــاورزی بر شــتاب رفــع تداخالت و صدور 
اســناد اراضی کشاورزی در استان های کشور تاکید کرد و گفت: سنددار شدن 
اراضی کشاورزی از جمله مهم ترین ماموریت های سازمان های جهاد کشاورزی 

استان های سراسر کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در راستای کاهش بوروکراسی های اداری، 
تمام فرایندهای صدور اسناد اراضی کشاورزی باید در سطوح شهرستانی انجام 

و از ارجاع به مرکز استان جلوگیری شود.
ســاداتی نژاد افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی نقش مهمی در توسعه 
بخش کشاورزی، عبور از کشاورزی معیشتی، رونق کشاورزی قراردادی و افزایش 

رفاه کشاورزان بهره برداران این بخش دارد. 

 راه اندازی تلفن گویا کشاورزی در کشور به صورت آزمایشی
مدیرکل دفتر رسانه های آموزشی ترویجی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 
از راه اندازی تلفن گویا کشاورزی در سراسر کشور به صورت آزمایشی خبر داد.

علیرضا سیداسحاقی از راه اندازی  تلفن گویا کشاورزی خبر داد و گفت: این 
طرح ابتدا به صورت پایلوت در پنج اســـتان کشور )اردبیل، لرستان، خراسان 
رضوی، فارس و آذربایجان شــرقی( راه اندازی شده و هم اکنون در کل کشور 

به  طور آزمایشی وارد چرخه ارائه خدمت به جامعه کشاورزان شده است.
مدیرکل دفتر رسانه های آموزشی ترویجی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 
در خصوص افق پیشــرو توسعه کمی و کیفی این ســامانه گفت: برنامه ریزی 
راه اندازی رســمی سامانه کال سنتر در کل کشور، امکان تعریف گویش و زبان 
محلی برای هر اســتان و امکان تشــخیص مکان تا سطح دهستان در دستور 
کار قرار دارد.سید اسحاقی خاطرنشان کرد: هرگونه تحول در بخش کشاورزی 
نیازمنــد تحول و تغییر در فرآیند تولید و انتقال فّناوری بوده که در این میان 
ارتباطات در فعالیت های آموزشــی و ترویجی، ابزار اصلی تسریع در  ایجاد این 

تغییرات است.
وی بــا بیان اینکه ســامانه تلفــن گویا به همت مرکز فنــاوری اطالعات و 
اطالع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت 
آموزش و ترویج کشــاورزی به عنوان یک ابزار ارتباطی دو ســویه از نیمه دوم 
سال  ۱۳۹۹ کلید خورده است، تصریح کرد: این اقدام با هدف برقراری ارتباط 
مستقیم متخصصان و کشاورزان و بهره برداران و پاسخگویی به سواالت تخصصی 

کشاورزان انجام شد. 

 ارسال مرغ های زنده نجات یافته از سیالب به کشتارگاه
 سازمان دامپزشکی کشور با تکذیب ادعای عرضه مرغ ُمردار به کشتارگاه ها، 
اعالم کرد: با هماهنگی و نظارت دامپزشکی، مرغ های زنده و سالم در واحدهای 

گرفتار سیالب از یکدیگر تفکیک و به کشتارگاه ارسال شده و می شود.
 در این اطالعیه در پی انتشــار فیلم هایی در فضای مجازی  مبنی بر اینکه 
مرغ های خفه شــده در سیل روانه کشتارگاه ها می شوند، آورده است: به دنبال 
بارندگی شــدید و جاری شــدن سیالب در برخی از استان ها که منجر به بروز 
خســارت به برخی از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله زنبورداری، 
دامپروری، مرغداری، آبزی پروری و باغات و مزارع شد که قاعدتاً تمام محصوالت 
در حوزه زراعی و باغی مشــمول آســیب و خسارت نشده است؛ کما اینکه در 
خصــوص واحدهای دامی نیز تمــام دام ها و مرغ های واحدهای مرغداری تلف 
نشدند.پیرو همین موضوع و جهت مدیریت بهتر موضوع با نظارت و مساعدت 
همکاران دامپزشک در واحدها، طیور زنده از طیور غیرزنده داخل فارم ها تفکیک 

شده و به فوریت مبادرت به ارسال آنها به کشتارگاه ها شد.

 مدیر امور عشــایر اســتان تهران با اشاره به وضعیت نامناسب در مناطق 
کوهستانی استان گفت: از عشایر می خواهیم از تردد در این مسیرها خودداری 
کنند.فرشــید ذبیحی با اشاره به وقوع ســیل در شهرستان های شمیرانات، 
فیروزکوه، دماوند و پاکدشت به خبرنگار ایرنا گفت: اکنون اغلب عشایر کوچ 
رو در مناطق ســیل زده حضور دارند که با توجه به شرایط نامساعد از عشایر 

می خواهیم از تردد غیر ضرور به ویژه در این مناطق خودداری کنند.
به گفته وی، عشایر در صورت ضرورت می توانند با در دست داشتن دفترچه 

عشایری از گردنه پلور دماوند خارج شوند.

 برآورد اولیه خسارات ۱۸ میلیارد تومان است
مدیر امور عشــایر اســتان تهران با بیان اینکه برخی از دام های عشایر و 
مسیرهای عشایری دچار خسارت شده افزود: برآورد اولیه از میزان خسارت به 
جامعه عشایری و زیرساخت های این مجموعه حدود ۱۸ میلیارد تومان است.
به گفته وی، مواد غذایی، دارو و سایر اقالم ضروری در مناطق عشایری در 
حال توزیع اســت اما در بخشی از مناطق به دلیل وقوع دوباره سیل مسدود 

شده که در حال پیگیری برای بازگشایی هستیم.
مدیر امور عشایر استان تهران خاطرنشان کرد: عملیات بازگشایی مسیر و 
امدادرســانی از سرعت خوبی برخوردار است و با همه وجود در حال کاهش 
مشکالت عشایر هستیم و استاندار تهران با حضور در مناطق عشایری دشت 
الر از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمت رسانی به عشایر و بازگشایی 

مسیرهای عشایری قرار گرفت.به گفته وی، طبق تقویم کوچ، عشایر تا نیمه 
شهریور در مناطق سردسیر استان تهران از جمله منطقه الر حضور دارند و با 
توجه به سیل اخیر تالش می کنیم با ارائه خدمات مناسب مشکالت عشایر 

را در این شرایط سخت کاهش دهیم.
ذبیحی تاکید کرد: توزیع آرد خوراکی و ســیلندر گاز، خدمات پزشــکی 
همچنین سایر اقالم ضروری از جمله پتو و مواد غذایی از دیگر خدماتی است 

که به عشایر ارائه خواهد شد.
مدیر امور عشــایر استان تهران با اشاره به شرایط جوی نامناسب تا پایان 
هفته گفت: طبق پیش بینی هواشناسی در ارتفاعات استان تهران تا پایان هفته 
شــاهد بارش و احتماال وقوع سیل خواهیم داشت به همین منظور از عشایر 

می خواهیم از تردد غیرضرور در ارتفاعات خودداری کنند.
 بامداد پنجشنبه ۶ مرداد برخی نقاط استان تهران از جمله شهرستان های 

فیروزکوه، دماوند، شمیرانات و پاکدشت با حادثه سیل روبرو شد.
 ایــن حادثــه خســارات زیــادی بــه کشــاورزان و عشــایر ایــن 

شهرستان ها وارد کرد.

۱۸میلیاردتومانبرآورداولیهخسارات

0511/155/32

1056
کارت ملــی بــه شــماره 0829811125 متعلــق بــه ســید رضــا ســمیعی گلیــان فرزنــد حســن در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0933224729 متعلــق بــه علیرضــا  خــدادی طوفــان فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
شناســنامه بــه شــماره 4901382500 متعلــق بــه یاســین رضایــی مقــدم فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 

1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5079723653 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 5079723653 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 5079723653 و 1 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه رحمــان نیکجــو فرزنــد بهــرام در 

تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1506
ــی  ــماره شاس ــور 4976810و ش ــماره موت ــران134ن43 وش ــاک 93ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
1304073 متعلــق بــه مریــم  رفیعــی اصــل فرزنــد رحمــه در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــه دو و کارت ماش ــه پای ــماره 1818751429 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد   ــه محم ــق ب ــی 533527 متعل ــماره شاس ــور 14190044656و ش ــماره موت ــران673م89 و ش 93ای
محســنی فرزنــد خضیــر  در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــکندر  در تاری ــد اس ــبانکاره  فرزن ــره ش ــی تی ــا  نجف ــه آزیت ــق ب ــماره 580 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

شناســنامه  و گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه علیرضــا  هاشــمی  فرزنــد یدالــه 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2280555689 و شناســنامه  متعلــق بــه محســن  رنجبــر جامــه بزرگــی فرزنــد 
حمیــد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــکراهلل  در  ــد ش ــوی  فرزن ــا  مرتض ــید عبدالرض ــه س ــق ب ــماره 1860284981 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــر  در تاری ــد جعف ــان  فرزن ــم  دهق ــه مری ــق ب ــنامه  متعل شناس
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866
ــخ  ــی در تاری ــد محمدنب ــور فرزن ــود مهرپ ــه محم ــق ب ــماره 0558973132 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1400/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 3934081126 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 3934081126 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 66ایــران664ق54 و کارت ماشــین بــه شــماره 66ایــران664ق54 متعلــق بــه محمــد  
نصیــری فرزنــد جلیــل در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 5559365386 متعلــق بــه رســتم  
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/15 مفقــود گردی ــد امــان اهلل در تاری ــد فرزن مــرادی غریبون

مــی باشــد.

2006
کارت ملــی بــه شــماره 0023649143 و کارت نجــات غریــق و عابربانکهــای ســپه و پاســارگاد متعلــق 
بــه خانــم فاطمــه کاگــر نفــت چالــی فرزنــد وحیــد در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0013258915 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و 
 NAD062A448E108818کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 197ع58 ایــران55 بــه شــماره شاســی
ــه  ــق ب ــارگاد  متعل ــک پاس ــین و عابربان ــمند ماش ــور HC510658NA09 و کارت هوش ــماره موت و ش
آقــای علــی مهردوســت فرزنــد مظفــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــور  ــان صفرپ ــای رمض ــه آق ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 0071740368 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
درفشــه فرزنــد علــی و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 925د22 ایــران66 و شــماره 
ــق  ــور MVMD4G15BAGL018565 متعل ــماره موت شاســی NATFBABW8L1017145 و ش
بــه خانــم مرضیــه ایــزدی کیــش دره بــه کدملــی 2660108978 فرزنــد حیــدردر تاریــخ 1401/04/30 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0082580065 متعلــق بــه امیــر رضائــی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 

1401/03/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــماره تن ــا ش ــور 03105307 و ب ــماره موت ــا ش ــران 38 و ب ــماره 98131 ته ــه ش ــور ب ــند موت س
070G8602737 مــدل 86 متعلــق بــه علیرضــا بنــی احمــدی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1395/01/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــی و کارت وکال ــت خارج ــجویی و کارت اقام ــه و کارت دانش ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــود  ــخ 1401/05/08 مفق ــی در تاری ــد عیس ــی فرزن ــعیده معرف ــه س ــق ب ــماره 0451667182 متعل ش

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0012992801 متعلــق بــه محمدرضــا کبیــری اســان کار فرزنــد داود 
در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــا فرزن ــری نی ــه نظ ــه آتی ــق ب ــماره 0023255080 متعل ــه ش ــه ب ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
علبرضــا در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد فرزن ــه حســن کولیون ــق ب ــه شــماره 0311218075 متعل ــی هوشــمند و کارت بانکــی ب کارت مل
عبدالــه در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
ــد غامرضــا در تاریــخ  ــه آیــار  وثاقتــی طاهــر  فرزن ــه شــماره 0311921353 متعلــق ب کارت ملــی ب

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

ــاب در  ــد وه ــاج فرزن ــون آق ــه حســن ســلطانی یولق ــق ب ــه شــماره 2948585368 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0042239923 متعلــق بــه محمدرضــا مفتخــری خلیلــی نــژاد فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــح ال ــد ذبی ــه حســن خــادم الرضــا فرزن ــق ب ــه شــماره 0039440966 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدحســین در  ــی فرزن ــه پیمــان  شــکیب تهران ــق ب ــه شــماره 0071496939 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد خیرال ــی فرزن ــی فراهان ــه وروان ــت ال ــه حج ــق ب ــماره 0073734322 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0081259123 و گذرنامــه بــه شــماره 0081259123 متعلــق بــه آقــای / خانــم 
زهــرا کاوه فرزنــد ناصــر مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2065
کارت امایــش 16 اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712747114 متعلــق بــه شــهربانو مــرادی فرزنــد ظاهــر در 

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

ــی زاده  ــد ول ــل محم ــه لع ــق ب ــماره 199074609710 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــش 16 اتب کارت امای
ــد ادم خــان در تاریــخ 1401/04/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

ــماره 4130549847 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4130549847 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــماره 4140549847 متعل ــه ش ــوخت ب ــران 44 و کارت س ــماره 36 ه 832 ای ــه ش ــین ب ماش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/02 مفق ــاهلل در تاری ــی ماش ــد عل ــروی فرزن ــم خس ابراهی

ســاقط مــی باشــد.

2090
کارت ملــی بــه شــماره 4709956146 متعلــق بــه اســماعیل شــریف پــور فرزنــد عبدالعزیــز در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 3873889838 متعلــق بــه فاطمــه فتحــی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/04/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
تاریــخ  بــه شــماره ملــی 2121457917 - شــماره شناســنامه 1206 -  کارت ملــی هوشــمند 

 بررسی تهدیدات صادرات محصوالت کشاورزی کشور
 موضوع باقیمانده سموم و کود شیمیایی در محصوالت کشاورزی دهه هاست به عنوان معضل جدی مرتبط با موضوع امنیت غذایی، سالمت انسان و محیط زیست مطرح بوده که عواقب زیادی بر زیست سالم مردم و جامعه داشته است.

مســتندات و تحقیقات بســیاری در دنیا و ایران ، ارتباط مســتقیم باقیمانده میان سموم و ترکیبات سمی مانند فلزات سنگین، نیترات و ...در محصوالت کشاورزی را با انواع بیماری های کشنده چون سرطان ها، پارکینسون، ام. اس و 
بســیاری دیگر از بیماری ها به اثبات رســانده اســت.این واقعیت کشورهای مختلف را واداشــته تا به روش های مختلف با ارتقای کیفیت سم  و یا حذف سموم پرخطر مانند »د. د.تـ«، تشدید نظارت ها و تقویت قوانین و دستورالعمل های 
کنترلی در طول فرآیند تولید تا صادرات و واردات این محصوالت نســبت به مدیریت و کاهش میزان آن در محصوالت و ارتقای ســالمت جامعه و محیط زیســت اقدام کنند.در ایران نیز باقیمانده ســموم چالشی جدی است، به گونه ای 

که در دهه ۷۰ منجر به قانون حذف سم د. د.ت شد که در بخش کشاورزی ما بسیار گسترده و پرکاربرد بود و به اذعان مسئوالن، تالش شده سم های کم خطرتر جایگزین انواع پرخطر شود.
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شماره : 
1432

0511/155/32

ــه حســن  ــق ب ــران متعل ــی -مهرای ــت - مل ــک مل ــر بان ــد1354/06/01 و کارت ســوخت و کارت عاب تول
نــوری میقانــی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.
 

2302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه ویــژه موتورســیکلت و کارت جانبــازی و کارت شناســایی بازنشســتگی 
نیــرو مصلــح بــه شــماره ملــی 2249099911  متعلــق بــه شــعبانعلی زرگــر فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 

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

ــه شــماره ملــی 1249949157 و کارت ماشــین و کارت  ــه دو ب کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پای
ســوخت پــژو 207 مــدل 98 بــه شــماره پــاک 82ص361-59 متعلــق بــه ایــوب عامــری فرزنــد مهــدی 

در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
ــخ  ــورج در تاری ــد ت ــه فرزن ــدی رئیســی فرادنب ــه مه ــق ب ــه شــماره 1273542193 متعل ــی ب کارت مل

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

2503
ــه شــماره پــاک  ــه دو و بیمــه نامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی ب گواهینامــه پای
26ق356-67 متعلــق بــه یلــدا محمــودی فرزنــد غــام محمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3319225375 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ایــرج امینــی 
ــه در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  هرســینی فرزنــد حجــت ال

باشد.

2506
شناســنامه بــه شــماره 1273506741 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1273506741 و کارت ملــی 
هوشــمند بــه شــماره 1273506741 و کارت واکســن  بــه شــماره 1273506741 متعلــق بــه محمــد 
ــد ســیروس  در تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  خــان محمــدی  فرزن

می باشد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272786552 متعلــق بــه فاطمــه ســیاح فرزنــد محســن در تاریــخ 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1271870398 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1271870398 و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1271870398 متعلــق بــه امیرحســین مســائلی فرزنــد محمدرضــا در 

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

شناســنامه بــه شــماره 4060983535 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4060983535 متعلــق بــه 
هانیــه خســروی وفــا فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1277219087 متعلــق بــه ارمیتــا ریحانــی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/03/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1090820658 و گواهینامــه پایــه یــک  و کارت واکســن متعلــق بــه علــی نظــری 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــداهلل  در تاری ــد اس ــادی فرزن ــف آب  نج

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1292135328 متعلــق بــه بهــاره  شــیراني فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــده  ــد مان ــه شــیرمحمد اکبــري فرزن ــه شــماره 1289957002 و کارت واکســن متعلــق ب کارت ملــی ب
علــي در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــي فرزن ــلطاني رنان ــرا س ــه صغ ــق ب ــماره 1290028400 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1291037969 متعلــق بــه زهــرا نادرپــور فرزند مرتضــي در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ســعید در تاری ــان ســوداني فرزن ــه مهــدي مانی ــق ب ــه شــماره 1272781445 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین در  ــید عبدالحس ــد س ــق فرزن ــیدمهدی بح ــه س ــق ب ــماره 1283257432 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ 1400/05/10  ــد بهــرام در تاری ــه حمــزه آگاه فرزن ــق ب ــه شــماره 6549684447 متعل ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5140038544 متعلــق بــه زهــرا گشتاســبی مهارلوئــی فرزنــد مهــرزاد در تاریــخ 
1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  در  ــد خلیف ــادی فرزن ــن  فره ــه نگی ــق ب ــه شــماره 2282974042 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل
تاریــخ 1401/01/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2280477254 متعلــق بــه حمیــد بهمنــی فرزند رســتم  در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2283102480 متعلــق بــه رضــا جاودانــی  فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/09 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــواری  فرزن ــی ک ــه فاطمــه جال ــق ب ــه شــماره 6830010950 متعل ــی ب کارت مل
 1401/04/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2440212695 متعلــق بــه فاطمــه  افشــاری بهمــن بیگلــو  فرزنــد عبدالرســول 
در تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیکلت و کارت  ــه موتورس ــک  و گواهینام ــه ی ــه پای ــماره 2296492606 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
شناســایی ســازمانی  بــاز نشســتگی علــوم پزشــکی  متعلــق بــه محمــد شــریعتی نیــا  فرزنــد فضــل الــه  

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

2901
کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 4160465307 متعلــق بــه محمــد  اریــن  فرزنــد خــداداد 

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

کارت خــودرو بــه شــماره شاســی NAS841100L1059050 و بــه شــماره موتــور 8941261 و کارت 
ســوخت بــه شــماره انتظامــی 11 ایــران 915 ژ 17 و کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت جانبــازی 
)معلولین(بــه شــماره ملــی 0043905730  متعلــق بــه محمدرضــا  جعفــری  فرزنــد نورالــه  در تاریــخ 

1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــواد  در تاری ــد ج ــاب زاده  فرزن ــن  ارب ــه محس ــق ب ــماره 0036831794 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/07 مفق

کارت خــودرو بــه شــماره شاســی 1412290037634 و بــه شــماره موتــور 4404060 و ســواری -پرایــد 
ــی و  ــی 99 ایــران 468 ص 72 و کارت مل ــوخت بــه شــماره انتظام 131SX بژمتالیــک و کارت س
ــد   ــه حمی ــق ب ــی 0069292744  متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ گواهینام

ــد محمــد رضــا  در تاریــخ 1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  عبــدی زاده  فرزن
مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0081362358 متعلــق بــه زهــرا  قربانــی  فرزنــد دولــت  در تاریــخ 1401/04/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــی فرزن ــم  فرات ــه میث ــق ب ــی 4579373812 متعل ــماره مل ــه ش ــماره 1400 ب ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/20 مفق ــعلی  در تاری عباس

2902
شناســنامه بــه شــماره 0079539777 متعلــق بــه معیــن ایوبــی فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ 

1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــا میرزای ــه مهس ــق ب ــماره 0023512539 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــرام  بیــگ محمــدی  ــه به ــق ب ــه شــماره 0047337486 متعل ــش ب ــی و کارت شناســایی ارت کارت مل
فرزنــد علــی جــان در تاریــخ 1399/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0083788591 متعلــق بــه رضــا غفــاری فرزنــد محــرم  در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0047792434 متعلــق بــه فــرزاد کریمــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ 1401/04/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019965427 و شناســنامه متعلــق بــه میــاد ملکــی فرزنــد صابــر در تاریــخ 
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد اژدر در تاری ــی فرزن ــی عباس ــعلی عل ــه بخش ــق ب ــماره 6039211921 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/29 مفق

ــخ  ــول در تاری ــد رس ــا فرزن ــر ندری ــه یاس ــق ب ــماره 1640102541 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/01/01 مفقــود گردی

گواهینامــه بــه شــماره 1263429815 متعلــق بــه ســیدامین حجــازی فرزنــد سیدمحمدحســن در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و رســید کارت ملــی بــه شــماره 0076325024 و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 
139ایــران15615 متعلــق بــه ســعید اشــرفی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/05/08 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــران383ق59 متعل ــماره 40ای ــه ش ــین ب ــماره 0076325024 و کارت ماش ــه ش ــوخت ب کارت س
 بــه ســعید اشــرفی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــم  ــه قاس ــق ب ــماره 0045309701 متعل ــه ش ــران428ن 76ب ــاک 40ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
دمــادم فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی غیاب ــه ول ــق ب ــه شــماره 0600095223 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعل ــی ب کارت مل
علــی در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدون در تاری ــد فری ــه حســن اخــوان شیشــه فرزن ــق ب ــه شــماره 0033320136 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــماره 0041479580 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/04/30 مفق ــین در تاری ــد عبدالحس ــری فرزن ــن نصی ــه حس ــق ب ــران918ط59 متعل 10ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0682398160 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین بــه شــماره 
20ایــران864ط93 متعلــق بــه محمدمهــدی نوروزیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/04/10 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــا فرزن ــروی نی ــول خس ــه رس ــق ب ــماره 0933479931 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1399/01/14 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1757824766 متعلــق بــه قاســم  بــاوی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0037278568 متعلــق بــه ســعید شــهریوری فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5560413003 متعلــق بــه حســین آلیانــی فرزنــد محســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/29 مفق

ــخ  ــرات در تاری ــد ب ــزاده ایردموســی فرزن ــه رضــا علی ــق ب ــه شــماره 0034841547 متعل ــی ب کارت مل
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت منزلــت بــه شــماره 0048594301 متعلــق بــه ناصــر کریمــی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3860037986 متعلــق بــه ســرور موثــق فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــیکلت و کارت س ــور س ــه موت ــه نام ــماره 1652960139 و بیم ــه ش ــه ب گواهینام
124ایــران66647 متعلــق بــه ســورنا عظیــم زاده زارع فرزنــد غیبعلــی در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره پــاک 124ایــران66647 بــه شــماره 1652960139 متعلــق بــه ســورنا عظیــم 
زاده زارع فرزنــد غیبعلــی در تاریــخ1401/05/07  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0033988242 و گواهینامــه متعلــق بــه علــی هاشــمی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4عــدد کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 0033988242 و کارت ماشــین بــه شــماره 66ایــران492د95 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/02 مفق ــد احمــد در تاری ــی هاشــمی فرزن ــه عل ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4240272645 و شناســنامه و گواهینامــه متعلــق بــه مســلم عدالــت زاده فرزنــد 
محمدکریــم در تاریــخ 1401/03/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــلم  ــه مس ــق ب ــماره 4240272645 متعل ــه ش ــران137ط76 ب ــاک 20ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/18 مفق ــم در تاری ــد محمدکری ــت زاده فرزن عدال

مــی باشــد.

2903
دســته چــک بانکــی بــه شــماره ســری1736و شــماره ســریال 56375/56374/56373/56372/56371 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/05/05 مفق ــد در تاری ــد محم ــژادی فرزن ــدی ن ــعله گل محم ــه ش ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0439299896 و کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0439299896 و گواهینامــه 
ــوخت و  ــین و کارت س ــش و کارت ماش ــتگی ارت ــماره 0439299896و کارت بازنشس ــه ش ــه دو ب پای
ــد عیســی در تاریــخ  ــه حســین حســین پــور فرزن ــه شــماره 11ایــران632ل74 متعلــق ب بیمــه نامــه ب

1401/05/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــژاد فرزن ــنی ن ــا محس ــه نادی ــق ب ــماره 0441020593 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/11 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0440780802 متعلــق بــه مونــا کریمــی فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0052440389 متعلــق بــه طاهــره ماعلــی  فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/16 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3931171868 متعلــق بــه محمدرضــا  علــی حســینی عباســی  فرزنــد 
حســنعلی در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن در  ــد حس ــی فرزن ــزل عبدالعظیم ــه غ ــق ب ــماره 0011260637 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0014361396 متعلــق بــه علــی ضخیمــی فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در  ــه ایمــان نیــک رویــان فرزن ــه شــماره 0073222690 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1250724627 متعلــق بــه علــی  خــوش خــوان قمصــری فرزنــد محمدجــواد در 
تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

VIN.... و   1622030 موتــور  وشــماره    57 و   213 ایــران   77 شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
IRPC851V1IW903011  متعلــق بــه ابوالقاســم باقــری فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ 1401/01/01 

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

2904
بــه شــماره شاســی  ایــران 22  و 698  بــه شــماره 55  ماشــین  کارت  و  دو   پایــه  گواهینامــه 
ــماره 55 و  ــه ش ــوخت ب ــور 160B0063033 و کارت س ــماره موت NAAP13FE0DJ460932و ش
ــخ 1401/04/28 مفقــود  ــه در تاری ــد ماشــاء ال ــه فرزن ــه  چاوشــی ابیان ــه طیب ــق ب ــران 22 متعل 698ای

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0200604600 متعلــق بــه بهــزاد  رســولیان اصــل  فرزنــد عبدالغفــور در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0074330454 متعلــق بــه عبــاس  نســاج  فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/15 مفق

2909
کارت ملــی بــه شــماره 5939268307 و کارت پایــان خدمــت بــه و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه 
ــران 68/ 238ی/49  ــاک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــران 68 / 238ی /49وکارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ماش
ــه شــماره پــاک  ــه شــماره پــاک ایــران 68 / 238ی/ 49 و کارت هوشــمند خودروب وکارت ســوخت ب
ایــران 68 / 238ی/ 49 و عابــر بانــک صــادرات ،کشــاورزی  متعلــق بــه نایــب علــی بختیــاری  فرزنــد 

حبیب اله در تاریخ 1401/05/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3016
ــر در  ــد اصغ ــی فرزن ــور یوســف خان ــه غامرضــا ماپ ــق ب ــه شــماره 0938659294 متعل ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5539485051 متعلــق بــه حســین  رمضانــی خشــتی فرزنــد محمداســماعیل در 
تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
کارت ملــی بــه شــماره 1520454872 متعلــق بــه آقــای  محســن ســعیدی  فرزنــد حســین در تاریــخ 

1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4218977925 متعلــق بــه خانــم کبــرا والتــون فرزنــد ولــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

شناســنامه بــه شــماره 66 متعلــق بــه آقــای مرتضــی قیاســوند فرزند علــی میــرزا در تاریــخ 1401/02/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0690961324 متعلــق بــه حجــت رضائــی فرزنــد محمــد رضــا 

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

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3859460382 و کارت ســوخت بــه شــماره 0 متعلــق بــه ولــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/25 مفق ــح در تاری ــد صال ــد محم ــی فرزن  صالح

می باشد.
 

4030
شماره:575ع73ایران31،شــماره  بــه   96 مــدل  کشــنده(  ماموت)کامیــون  شــرکت  ســند 
بــه  موتور:DC13159L018299882متعلــق  شــماره   ،NACR4X200H3910651:شاســی 
شــماره  مــدل:95،  شــماره:83616_541،  بــه  وســندموتور  حبیــب  فرزنــد  رشــنو  یدالــه 
ــود  ــخ 1401/04/01 مفق ــا در تاری ــی نی ــین ول ــم حس ــه اس ــی:125K9558597***NE2 ب شاس

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

واحــد  زاده  علــی  عبــاس  بــه  متعلــق  481ب14ایــران31  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
شــماره   ،NAAN21CA4BK794601:شاســی شــماره   ،89: مــدل  پــژو  مرادحســین،  فرزنــد 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1400/12/01 مفقــود  در   موتــور: 12489200488 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0056779585 متعلــق بــه پرویــن کــردی فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5410233621 متعلــق بــه ســجاد مالکــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/04/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
شناســنامه بــه شــماره 3 و کارت ملــی متعلــق بــه محمــد علــی  ناصحــی ماســوله  فرزنــد رمضــان  در 

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

7009
کارت ملــی بــه شــماره 1720178933 متعلــق بــه معصومــه نقــی زاده فرزنــد رضــا در تاریــخ 

1399/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0018989251 متعلــق بــه ســیده مهســا  صالحــی فرزنــد ســید حســن در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7010
ــخ  ــه در تاری ــح ال ــد ذبی ــوری فرزن ــا ن ــه علیرض ــق ب ــماره 4311458045 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3720786056 و گواهینامــه پایــه ســه و 3 عــدد ســیم کارت همــراه اول و کارت 
ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــا رســتمی فرزن ــای پوری ــه آق ــق ب ــا و کیــف مــدارک قهــوه ای متعل واکســن کرون

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

7014
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 71 ایــران432 ج99 متعلــق بــه رقیــه بیگــی هرچگانــی فرزنــد عبدالعلــی 

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

ــت اهلل در  ــد حج ــهرکی فرزن ــی ش ــه رحمان ــه وجیه ــق ب ــماره 4610114720 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/12

شماره : 1432

نبود صنایع تبدیلی چالش فراروی رونق کشاورزی الرستان فارس
 بخش کشاورزی در فارس بی گمان وبه لحاظ 
شــاخص های آماری و تولید انواع محصوالت 
زراعــی و باغــی یکی ازحوزه هــای مهم و از 
محورهای توســعه ای این اســتان و به تبع 
آن الرستان اســت اما نبود و یاکمبود برخی 
زیرساخت ها ازجمله صنایع تبدیلی و تکمیلی 
عامل توسعه نیافتگی و حلقه مفقوده توسعه این 

بخش مهم محسوب می شود.
اســتان فارس و به ویژه مناطق جنوبی آن به 
دلیل داشتن شرایط و موقعیت منحصر به فرد 
و ظرفیت های بالقوه در زمینه کشاورزی به ویژه 
محصوالت باغی به شدت نیازمند توسعه صنایع 
تبدیلی و تکمیلی و سردخانه ها برای حفظ و 
نگهداری محصوالت زراعی و باغی خود است.

این استان با تولید بیش از ۱۴میلیون تن انواع 
محصوالت زراعی و باغی رتبه نخســت را در 
کشور دار است و ویترین بخش کشاورزی ایران 

بشمار می رود.
شهرستان الرســتان و مناطق جنوبی فارس 
در کسب این رتبه و جایگاه مهم کشاورزی به 
ویژه در تولید محصوالت باغی با وجود شرایط 
خاص آب و هوایی آن ســهم بســزا و تعیین 
کننده ای دارد که البته با وجود این استعدادها 
و ظرفیت های بالقوه در زمینه ارزش افزوده و 
نقشی را که باید این بخش در توسعه و کمک 
به معیشــت و اقتصاد مردم این خطه ایفا کند 
به عقیده کارشناسان و با بررسی چالش های 

نهفته آن تاکنون تحقق نیافته است.
شهرستان الرستان با تولید ساالنه باالی ۶هزار 
و ۵۰۰ تن انواع محصوالت باغی و با سطح زیر 
کشت حدود چهار هزار و ۴۰۰ هکتاری نقشی 
تعییــن کننده در تولید و تامین نیاز مردم در 
مناطق مختلف اســتان و حتی اســتان های 

مختلف دارد.
این شهرســتان اما تاکنون و با وجود شرایط 
و زیرســاخت های اولیه از جمله تامین زمین 
مناســب و پیش بینی ارایه تسهیالت ویژه و 
کمک ها و حمایت های مشــوقانه آنگونه که 
مسئوالن و متولیان می گویند، رونق چندانی 
در ساخت و راه اندازی صنایع تبدیلی و سردخانه 
متناســب با میزان تولید و محصوالت باغی و 

زراعی خود نداشته است.
خرما، ســیب زمینــی، گوجــه، بادمجان و 
بســیاری از محصــوالت و مرکبــات و البته 
انگــور نوبرانه شهرســتان گــراش از جمله 
محصوالتی اســت که ســاالنه به وجود تولید 
انبــوه و گســترده در مناطــق جنوبی فارس 
 اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی و ســردخانه

 به صــورت خام فروشــی و البته بــا ایفای 
مناطــق ایــن  از  دالالن  فعاالنــه   نقــش 

 خارج می شود.

 نبود سردخانه و فرصت جوالن دالالن
یکی از کشاورزان در منطقه چاه نهر الرستان 
در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: این روستا با 
تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصول سیب زمینی 
در طول سال جایگاه اول در استان و شهرستان 

را به خود اختصاص می دهد.
احمد طیبی فر افزود: با وجود این جایگاه ممتاز 
اما این محصول بدون هیچ گونه بسته بندی و با 
نازل ترین قیمت به صورت خام و در کمترین 

زمان از سوی دالالن خریداری می شود.
وی بیان کرد: این درحالی است که می توان با 
راه اندازی سردخانه و صنایع تبدیلی و تکمیلی 
حتی در سطح شهرستان از خام فروشی و فروش 

زودهنگام این محصول جلوگیری کرد.
یکی دیگر از کشــاورزان روســتای هرمود در 
الرستان هم گفت: محصول گوجه این منطقه 
هر ســاله با کمترین و نــازل ترین قیمت به 

فروش می رسد.
ناصر مطلبــی می گوید: دالالن هم وقتی می 
بینند که محصول با گذشــت چند روز روی 
دست کشاورز مانده است  و سردخانه ای هم 
برای نگهداری از این محصول وجود ندارد آن 
را حتــی با قیمتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد زیر 
قیمت بازار آن می خرند و با ســودی چندین 
برابر به استان های دیگر به فروش می رسانند.

وی بیــان کــرد: دالالن در این منطقه حتی 
با شــگردهای خاص خود و بــا ایجاد رقابت 
های کاذب بین کشاورزان منطقه محصوالت 
زراعی  باغی را با کمترین و نازل ترین قیمت 

ها می خرند.
یک کشاورز در منطقه درز وسایبان الرستان هم 
در ایــن زمینه و با اظهار گالیه از نبود صنایع 

تبدیلی و سردخانه خواستار توجه بیش از پیش 
متولیان امر در این زمینه شد.

وی گفت: مسووالن باید سرمایه گذاری برای 
ایجاد ســردخانه و یا صنایع تبدیلی را به خود 
اهالی منطقه و کشاورزان هر منطقه ای واگذار 

کنند.

 سرمایه گذاران را نیمه راه رها نکنیم
یک ســرمایه گذار و از صاحب یک سردخانه 
در شــهرک صنعتی الرستان هم معتقد است 
که نباید ســرمایه گذار در نیمه راه رها شود و 
حمایت از او را تنها محدود به صدور یک مجوز 
ساخت نکنیم.هادی نهاوندی گفت: من با همه 
توان فنی و سرمایه ام اقدام به ساخت سردخانه 
ای ۱۷۰۰ تَنی در شهرک صنعتی الر کرده ام 
و هم اینک با مشــکالت زیادی دست و پنجه 

نرم می کنم.
وی تصریح کرد: در زمینه برق مصرفی با مشکل 
مواجه هســتم و البته تــوان پرداخت مالیات 
های سنگین را هم ندارم.نهاوندی یادآور شد: 
عملیات ساخت این سردخانه از سال ۹۷ آغاز 
شــد و پس از حدود سه سال با هزینه ای بالغ 
بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. ۶۰ 
میلیارد ریال از هزینه ساخت این سردخانه در 
قالب تسهیالت بانکی  بوده و ۹۰ میلیارد ریال 

هم آورده بخش خصوصی بوده است.
وی بــا بیــان اینکه  این ســردخانه دو مداره 
قابلیت نگهداری انواع مرکبات، ســیفی جات، 
لبنیات، گوشت و مرغ در آن وجود دارد، افزود: 
این واحدسردخانه ای هم اینک با اشتغالزایی 
مســتقیم  حدود ۱۵ نفر و بیش از ۴۰ نفر به 

صورت غیرمستقیم مشعغول فعالیت است.

وی بیــان کرد: در صــورت حمایت ها و ارایه 
تسهیالت و رفع مشــکالت مالیاتی به دنبال 
ایجاد خطوط توســعه این کارخانه هستم که 
بتوان عالوه بر نگهداری سهم قابل توجهی از 
محصوالت باغی در زمینه کمک به اشتغال و 

تولید در منطقه هم نقش ایفا کنیم.
وی ســخت گیری های بانــک های عامل در 
زمینــه تامین وثیقه، برخی بروکراســی های 
اداری برای دریافت استعالمات مجوز تاسیس، 
عدم اعطای تســهیالت کم بهره و کم توجهی 
مسووالن و متولیان امور اقتصادی و کشاورزی 
را از ســایر موانع در بهبــود وضعیت صنعت 
فرآوری محصوالت باغی و کشــاورزی در این 

منطقه عنوان کرد.

 آماده اســتقبال از ســرمایه گذاران 
هستیم

معاون برنامه ریزی فرمانداری الرستان در این 
زمینه به می گوید: ما هم اذعان می کنیم که 
در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و ســردخانه با 
وجود ظرفیت هــای منحصر به فرد در حوزه 
کشاورزی ضعف و کمبود اساسی داریم و از همه 
سرمایه گذاران حتی در اقصی نقاط کشور که 
توان مالی و تخصص الزم و فنی در این زمینه 

را دارند استقبال می کنیم.
احسان طاهری اظهار داشت: امروزه ایجاد صنایع 
فرآوری و سردخانه در کنار تجاری سازی و بسته 
بندی های شیک محصوالت مهمترین راهبرد 

در رونق این بخش خواهد بود.
وی میزان تولید ســاالنه حصــوالت باغی در 
الرســتان را باالی ۶ هزار و ۴۰۰ تن در قالب 
حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیرکشت 

عنــوان کــرد و گفت: خرما و انــواع مرکبات 
عمده محصوالت الرستان هستند که به سایر 
شهرستانهای فارس و سایر مناطق ایران صادر 

می شوند.
طاهری ابراز داشت: میزان تولید ساالنه خرما 
در الرستان هم افزون بر ۹ هزار تن در سطحی 

حدود هزر و ۷۰۰ هکتار است.

 نبود صنایع تبدیلی چالشــی نهفته 
فراروی رونق کشارزی الرستان فارس

وی همچنین سطح تولید مرکبات در الرستان را 
هم رقمی افزون بر ۵۲ هزار تن در قالب ۲ هزار 
و ۶۳۰ هکتار عنوان کرد و گفت: هم اینک ۲۳ 
واحد گلخانه ای تولید انواع مرکبات در سطح 
شهرستان فعال است که ساالنه حدود ۱۶۰۰ 
تن انواع محصوالت به ویژه گوجه و خیار از این 

گلخانه ها تولید می شود.
طاهری عنوان کرد: با وجود همه این تولیدات 
اما به دلیل نبود بسته بندی مناسب و صنایع 
تبدیلی این محصوالت به صورت خام از منطقه 

خارج می شود.

 نبود زیرساخت ها به قیمت از دست 
دادن بازارهای منطقه ای

یک صادر کننده محصوالت کشاورزی و غذایی 
در الرســتان هم معتقد اســت که در زمینه 
پذیرش محصوالت برای کشورها و مناطق هدف 
صادراتی، با معضل بسته بندی مناسب مواجه 
هستیم و نتیجه آن هم از دست دادن بازارهای 

بین المللی و منطقه ای است.
حسام آسوده می گوید: برای توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به کشورهای 
مختلف حوزه خلیج فارس باید در زمینه بسته 
 بندی محصوالت به  نحوی  که قابلیت عرضه در 

کشورهای عربی را داشته باشد فعال باشیم.
این صادرکننده مواد غذایی در الرستان گفت: 
در زمینه ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی برای 
محصوالت باغی و کشاورزی در منطقه به شدت 
ضعف و کمبود داریم و برای رفع این مشــکل 

هم باید از سالیان قبل برنامه ریزی می شد.
آسوده تصریح کرد: نمی شود یکباره و با وجود 
همه این موانع و مشــکالت زیرساختی انتظار 
ســرمایه گذاری و ورود به بازارهای بزرگ این 
کشور ثروتمند و غول اقتصادی را در منطقه و 

در چنین موقعیتی داشت.
وی  یادآور شد: ما سالها فریاد زدیم و با اینکه 
واقعیت های موجود را بارها گوشزد می کردیم 
و خواهان رفع این مشکالت و موانع بر سر راه 
صادرکننــدگان و فعاالن اقتصادی در منطقه 
می شدیم اما حتی ما را به سیاه نمایی محکوم 

می کردند.

سرپرســت شرکت گاز مازندران گفت: همه روســتا های باالی ۲۰ خانوار استان 
در صورت تامین اعتبار تا پایان سال آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران در حاشیه افتتاح طرح گازرسانی 
به دو روستای سیبرون بندپی شرقی بابل گفت: برای اجرای طرح گازرسانی در استان 
امسال هزار میلیارد تومان بودجه در نظرگرفته شده است که تخصیص و هزینه می شود.

مایلی رستمی افزود: همه ۴۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار استان قابلیت گازرسانی 
دارند در صورت تامین اعتبار دو هزار میلیارد تومانی تا پایان ســال آینده از نعمت 

طبیعی گاز بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ کیلومتر شبکه گذاری تغذیه و توزیع با هزینه ۲۰ میلیارد 

تومان برای گازرسانی به این دو روستا در بندپی شرقی بابل انجام گرفت.
مایلی رســتمی افزود: با اجرای این طرح گازرسانی ۱۲۰ خانوار این دو روستا از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و دیگر برای تامین سوخت مورد نیاز خود در فصل 

سرد سال اقدام به قطع درختان عرصه جنگلی منطقه نخواهند کرد.
افتتاحیه گازرسانی به دو روستای سیبرون و افراسی از توابع بخش بندپی شرقی 
بابل با حضور دکتر کریمی نماینده شهرستان بابل در مجلس شورای اسالمی، دکتر 
مایلی سرپرست شرکت گاز استان، بخشدار بندپی شرقی، اعضای دفتر سردار سعادتی 
نماینده بابل، ســردار اقبال پور رییس بسیج سازندگی استان و مسئولین شهرستان 

بابل صورت پذیرفت.

 رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی خراسان شمالی گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
در ســفر رییس جمهور برای حدود ۲۰۰ پروژه در حوزه 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان مصوب شد.
دکتر ســیدجواد پورنقی روز سه شنبه در آستانه روز 
خبرنــگار و در بازدید از دفتر خبرگزاری ایرنا خراســان 
شمالی، اظهارداشت: این میزان اعتبار برای تکمیل و تجهیز 
بیمارستان های استان، تکمیل دانشکده ها، پایگاه های 
فوریت، مراکز بهداشت و افزایش تخت های بیمارستانی 

هزینه خواهد شد.
وی افزود: همچنین در این ســفر مجوز کمیســیون 
ماده ۲۳ برخی از پروژه های درمانی نیز اخذ شد که این 
امر به روند ارتقای شــاخص های سالمت استان سرعت 
می بخشد.رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
ادامه داد: بیمارستان پورسینای آشخانه و بیمارستان ۶۴ 
تخت خوابی رازوجرگالن از پروژه های درمانی مطرح در 
این سفر بودند که اعتبار خوبی برای تکمیل و تسریع در 

ساخت آنها مصوب شد.
وی با بیان اینکه عدالت و گسترش خدمات سالمت از 
رویکردهای دولت سیزدهم است، گفت: یکی از برنامه های 
اصلی وزارت بهداشــت، برقراری عدالت در حوزه سالمت 
است به گونه ای که در سفر رییس جمهور به استان نیز 
اعتبارات خوبی برای این حوزه از مناطق محروم و مرزی 
اســتان در نظر گرفته شد تا در هر منطقه ای با توجه به 
میزان جمعیت، به مردم خدمات بهداشــتی ارایه شــود.

پورنقی در ادامه با تاکید بر اینکه رسانه ها نقش ویژه ای 
در ارتقای سالمت جامعه دارند، گفت: افزایش سواد سالمت 
در بین مردم با کمک رسانه ها به ویژه خبرگزاری رسمی 
دولت، بی تردید موجب کاهش هزینه های درمانی کشور 

و ارتقای سالمت می شود.

 برگــزاری هرگونه تجمع مذهبی منوط به رعایت کامل فاصله گذاری ها در بازه 
زمانی ۹۰ دقیقه ای است.

 برگزاری مراسم عزاداری در اماکن مسقف در شهر های قرمز با ۳۰ درصد ظرفیت 
و در شهر های نارنجی و زرد با ۵۰ و ۷۰ درصد ظرفیت باید انجام شود.

در هیات های عزاداری استفاده از ماسک به صورت مستمر جدی گرفته شود و 
فاصله اجتماعی ۲ متری بین عزادارن رعایت شود.

پذیرایی موادغذایی و نوشــیدنی در جریان برگزاری مراسمات عزاداری و پس از 
آن باید به صورت بسته بندی انجام شود.

 برپایی ایستگاه صلواتی توزیع چای و شربت ممنوع است.
 واکسیناسیون کرونا همچنان از جمله مهترین نکات برای پیشگیری از آسیب های 

کووید۱۹ است.
لذا افرادی که نوبت یادآور واکسن خود را دریافت نکرده اند در تجمعات حضور 

نیابند.
در مکان برگزاری مراسم حتماً باید تهویه مناسب جریان هوا وجود داشته باشد.

افراد مســن، دارای بیماری زمینه ای و نقص سیستم ایمنی جهت حفظ سالمت 
خودشان در مراسم شرکت نکنند.

بعد از برگزاری هر مجلس ضدعفونی کردن محل مراســم، تجهیزات، ســرویس 
بهداشتی، وضوخانه و... ضروری است.

دکتر کوروش موسوی تاکامی گفت: ریزگردها و مه غلیظ موجب عملکرد رله 
دیستانس خط ۴۰۰ کیلوولت علی آباد استان گلستان به جاجرم خراسان شد.

وی با بیان این که متاسفانه در مسیر خط ۴۰۰ کیلوولت جاجرم به پست 
علی آباد استان گلستان شدت ریزگردها بدلیل کشت چندباره باال رفته است، 
افزود: پیشرفت تکنولوژی کشاورزی و دانش اقتصادی کشاورزان را به سمت 

کشت های مزارع با چهار بار کشت در سال هم رسانده است.
دکتر موســوی تاکامی خاطر نشان کرد: ریزگردهای ناشی از شخم زنی و 
برداشــت گندم و حبوبات در مزارع گلستان سبب تشدید خیزش ریزگردها 

شده است.
وی افزود: شب گذشته مه غلیط به همراه ریزگردهای زنجیره سبب شد تا 
همانند سال ۱۳۹۸ خوزستان که تلفیق رطوبت و آلودگی سبب آرک زدگی 
زنجیره مقره ها و خروج خطوط شده بود، در این مسیر نیز حداقل شش برج 
آرک مقره زدند.وی ادامه داد: با خروج خط به سرعت شش گروه شستشوی 

مقره با اخذ خاموشی از دیسپاچینگ ملی مقره های مسیر را با سیستم های 
پیشرفته، شستشو دادند.دکتر موســوی تاکامی با اشاره به این که متاسفانه 

کمبود نقدینگی و عدم شستشــوی به موقع مقره ها در ســال های گذشته 
سبب انباشت ریزگردها و بروز مشکالتی در این بخش شده است، افزود: خط 
۴۰۰ کیلوولت علی آباد به جاجرم خراسان پس از تالش پایدار برق دار شد.

موســوی تاکامی با اشاره به این که در این مسیر برج های رانشی که نیاز 
به گابیون بندی دارند هم زیاد اســت بر ضرورت تسریع در مقاوم سازی این 

برج ها تاکید کرد.
وی با اشاره به این که کم بودن تعداد مقره های زنجیره مقره، این مساله را 
موجب فاصله خیزشی کم در منطقه با آلودگی فوق سنگین دانست و خاطرنشان 
کرد: بعد از دوران پیک مصرف حدود سه مقره NGK باید به این زنجیره مقره 

هااضافه شوند نا این مشکل مرتفع شود .
دکتر موســوی با اشاره به این که تالش می کنیم از از مقره های ایرانی با 
کیفیت مناسب در این خطوط استفاده شود بر ضرورت افزایش اعتبار تعمیرات 

خطوط برق تاکید کرد تا از بروز چنین مشکالتی جلوگیری شود.

 مشعل گاز 120 خانوار 
کوهپایه نشین بابل روشن شد

۸00 میلیارد تومان اعتبار برای 
حوزه سالمت خراسان شمالی

دستورالعمل های بهداشتی در ایام 
محرم در روزهای کرونایی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان خواستار شد؛

ضرورت توجه عمیق تر به سرویس، نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال نیرو

 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:
ضرورت مدیریت مصرف برق بعنوان سرمایه ملی و نکات ایمنی در هیات 

های مذهبی
 دســتور العمل های ایمنی برق به صورت مشــروح مطرح و آمــوزش های الزم 
 درباره هرچه بهتر و ایمن برگزار کردن مراســم عزاداری در سطح شهر ارائه شد.

ســید مجتبی باطنی مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیع بــرق اصفهان  در 
جلســه ای که با حضــور نماینــدگان هیــات هــای مذهبی شــهر اصفهان، 
مسئوالن سازمان تبلیغات اســالمی و دفتر ایمنی شــرکت توزیع برق اصفهان 
در گلستان شــهدا برگزار شد گفت،همه ســاله با فرا رســیدن ماه محرم مراسم 
عزاداری و ســوگواری حضرت ابا عبدا... الحســین )ع( در سراســر کشور برگزار 
می شــود و بســیاری از هموطنان اقدام به آماده ســازی اماکن مذهبی، تکایا و 
هیات های مذهبی می کنند اما باید توجه کنند که رعایت اصول ایمنی بســیار 
 حایز اهمیت می باشــد و بی احتیاطی مــی تواند جان افراد را بــه خطر بیندازد.

وی تصریــح کــرد،در ایــن نشســت بــر مشــارکت بســیاری از ســازمانها 
از جملــه آتــش نشــانی تاکیــد و شــرکت توزیــع بــرق بــه عنــوان یک 
 ســازمان موثــر در بــرق رســانی پایــدار و مطمئــن مطــرح شــد.

وی افــزود، برگــزاری ایــن جلســات موجــب شــده کــه روش هــای غیر 
اســتاندارد و ناایمــن در تامین بــرق در هیات ها بــه کمترین میزان رســیده 
 و همچنیــن موجب شــده خطــرات جانــی و خســارات مالی کاهــش یابد.

مدیــر دفتــر روابط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اصفهان خاطر نشــان 
کــرد، آشــنایی هیات هــای مذهبــی بــا خطراتــی از جمله بــرق گرفتگی 
 و آتــش ســوزی و... مــی تواند ایمنــی بیشــتر را برای عــزاداران رقــم بزند.

باطنی ابراز داشت، در این نشست بر مدیریت مصرف، حفظ سرمایه ملی، محیط 
زیست و ترویج فرهنگ بهینه انرژی برق اشاره شد و  توصیه شد برای تامین روشنایی 
محل های برپایی مراسم به جای المپ های پر مصرف از المپ های کم مصرف یا 

ال ای دی استفاده شود. 

تقلیــل  بومی ایســتگاه  دانــش  کارگیــری  بــه  بــا   
شــد انــدازی  جنوبــی راه  پاالیشــگاه  گاز   فشــار 

با به کارگیری دانش بومی   ایستگاه تقلیل فشار گاز پاالیشگاه جنوبی  در حضور 
مقامات استانی راه اندازی شد.معاون شرکت پاالیش نفت اصفهان در این مراسم 
که مدیر بحران اســتان و مدیر منطقه ۲  عملیات انتقال گاز نیز حضور داشتند، 
گفت: این ایســتگاه در ســاعت ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعــی را از خطوط 
انتقال گاز برداشــت می کند.صابری با بیان اینکه از دانــش بومی برای طراحی و 
ساخت این ایســتگاه استفاده شده اســت افزود: مصرف عمده این گاز در کوره ها 
برای تولید هیــدروژن و در نهایت بــرای فرایند هیدرو کرکینــگ در واحد های 
دیزل برای شیرین سازی اســت.وی گفت: این ایستگاه فشــار گاز را از ۶۰ بار به 
 ۴۰ بار می رســاند و خوراک طرح تصفیه گازوییل پاالیشــگاه محسوب می شود.

پاالیشگاه جنوبی اصفهان تا ســه ماه آینده به بهره برداری می رسد و با افتتاح این 
ایستگاه زمینه راه اندازی واحد تصفیه گازوییل یورو ۵ با ظرفیت ۱۰۰هزار بشکه در 

روز فراهم  می شود.

   سرپرست شرکت گاز استان ایالم خبر داد:   
   بیش از دو هزار مشترک جدید در نقاط مختلف شهری و روستایی ایالم 

جذب شده است
 سرپرستی شــرکت گاز استان ایالم با اشــاره به اینکه در ســه ماهه سال جاری 
دوهزار و ۱۶۰ اشــتراک پذیری جدید در نقاط مختلف شــهری و روستایی این 
استان انجام شده اســت، گفت: این مجموعه با برنامه ریزی مدون و اهتمام هرچه 
بیشــتر در خدمات رســانی مطلوب و مســتمر به ذینفعان در تمامی حوزه های 
اجرایی اعــم از اجــرای شــبکه ، نصــب انشــعاب، پذیرش مشــترک جدید 
 و انعقاد قرارداد گازرســانی به صنایع، فراتــر از تعهدات خود انجام داده اســت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان ایالم؛ محمود کشاورز با بیان اینکه 
تاکنون ۱۱۹ هزارو ۵۸۸ انشــعاب عملک نصب شده اســت، افزود: شــرکت گاز 
استان در راستای تحقق اهداف کیفی و کمی ســال جاری اقدامات قابل توجهی 
در حوزه های مختلف گازرســانی انجــام داده و تاکنون ۵ هــزارو ۴۲۴ کیلومتر 
 خطوط انتقال، تغذیه و شــبکه توزیع در مناطق مختلف استان اجرا نموده است.

وی با بیان اینکه این شرکت ضمن تحقق تمامی تعهدات گازرسانی، نقش مهمی در 
توسعه هرچه بیشتر در اقصی نقاط استان ایفا نموده است، اظهار داشت: در راستای 
گازرسانی به شهر ها و روستا های استان در سه ماهه سا جاری تاکنون ۸۰ کیلومتر 
 CNG شبکه توزیع اجرا و در این مدت برای گازرسانی به صنایع، محور های صنعتی و
 ها، یکهزارو و ۶۰۰ متر شبکه توزیع و ۲ هزار متر شــبکه تغذیه انجام شده است.

سرپرست شرکت گاز اســتان به وضعیت مطلوب خدمات گازرســانی در نقاط 
مختلف شــهری و روســتایی اســتان اشــاره و تصریح کرد: به رغم مشکالت و 
چالش های پیشــرو اعم از محدودیت منابع مالی، افزایــش هزینه های کاال هیچ 
 خللی در روند اجرای پروژه های گازرســانی در این اســتان وجود نداشته است.

کشاورز با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۹۰ انشعاب علمک در مناطق 
شهری و روستایی استان نصب شده است، خاطرنشــان کرد: در سه ماهه نخست 
سال جاری برای گازرسانی به مناطق روســتایی استان ۷۰ کیلومتر شبکه توزیع 

انجام گردیده است.

  مازندرانی ها رتبه های برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به 
خود اختصاص دادند

در دومین جشنواره الگوی برتر مشاوره و مهارت آموختگان اشتغال آفرین  و جشنواره 
ملی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کارکنان اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای مازندران رتبه های برتر را در بین ۳۲ استان کسب کردند.
در دومین جشنواره الگوی برتر مشاوره و مهارت آموختگان اشتغال آفرین سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور، رتبه اول کارشناس مشاوره سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور به محسن خلیلی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای نکا، رتبه اول مهارت 
آموخته برتر اشتغال آفرین از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به سید میثم 
ترمی از نکا، رتبه برتر کارشناس مشاوره مراکز آموزش فنی و حرفه ای مازندران به 
عبدالرضا خلیلی از بهشهر اختصاص یافت.همچنین در جشنواره ملی مهارت ویژه 
انتخاب مربیان و روسای مراکز برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رامین 
کیانی رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای بهشــهر رتبه دوم روسای برتر سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و محسن خلیلی مربی برتر سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور را به خود اختصاص دادند.

 ر تجاوز به حریم طبیعت منجر به تغییرات اقلیمی شده است
 معاون امور جنگل های ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: تجاوزها به 
حریم طبیعت و کم کاری در احیای آن باعث بروز مشکالت جدی و تغییرات اقلیمی 

شده است.
 نقی شعبانیان روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری ایالم اظهار داشت: بی توجهی به منابع طبیعی و بهره کشی بی رویه از 

طبیعت در طی ۱۰۰ سال اخیر باعث تخریب شدید عرصه ها شده است.
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رکورد استقالل دست نیافتنی است

 رستگاری االهلی با »خلیل زاده« و »کنعانی زادگان« در گام نخست
االهلی در هفته نخست لیگ ستارگان قطر در حالیکه 
دو بازیکن ایرانی خود را در ترکیب اصلی داشت برابر »ام 

صالل« به پیروزی دست پیدا کرد.
 هفته نخست فصل جدید لیگ ستارگان قطر با انجام 

دو بازی آغاز شد.
در دیدار افتتاحیه یک شــگفتی بــزرگ رقم خورد و 
المرخیه توانست برابر السد مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 
۴ بر ۳ به پیروزی دســت پیدا کند.در دیگر بازی برگزار شــده االهلی مهمان ام 
صالل بود. االهلی در این بازی خارج از خانه توانست با یک گل به پیروزی دست 
پیدا کند و ســه امتیاز ارزشــمند را به دست آورد.تک گل االهلی در دقیقه ۸۲ 

توسط النعیمات به ثمر رسیده شد.
در این بازی شجاع خلیل زاده و محمد حسین کنعانی زادگان دو بازیکن ایرانی 
االهلی در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفتند و ۹۰ دقیقه بازی کردند تا در 

کسب این پیروزی نقش داشته باشند.
شجاع خلیل زاده در تابستان سال جاری راهی االهلی شد تا زوج محمد حسین 

کنعانی زاده گان در این تیم شود.

 باشگاه سپاهان: فرناندز درگیر نشده، میانجیگری کرده!
باشگاه ســپاهان اعالم کرد هافبک این تیم در ترکیه 

درگیر نشده است.
 به نقل از باشگاه سپاهان، پیرو حواشی ایجاد شده در 
خصــوص مانوئل فرناندز بازیکن تیم فوتبال فوالد مبارکه 

سپاهان چند نکته حائز اهمیت است.
پس از پایان اردوی ســپاهان در ازمیر ترکیه، مانوئل 
فرنانــدز پیش از عزیمت به ایران با اجازه کادر فنی، برای 
دریافت وسایل خود به استانبول مراجعه نموده و پس از انجام این کار برای صرف 

شام به رستوران می رود.
در هنگام حضور فرناندز در رستوران بر سر حضور این بازیکن اسبق بشیکتاش، 
بین هواداران بشــیکتاش و شخص دیگری درگیری فیزیکی به وجود می آید که 
در این میان فرناندز برای میانجیگری به این درگیری ورود می کند و هیچ گونه 

برخورد فیزیکی در این مشاجره از سوی فرناندز به وجود نمی آید.
با توجه به این که فرناندز بازیکن بشــیکتاش ترکیه بوده و همیشــه از سوی 
برخی از رسانه های این کشور حاشیه هایی برای این بازیکن ایجاد می شده، این 
بار نیز حاشیه جدیدی از سوی همان رسانه ها برای فرناندز ایجاد شد و متاسفانه 
برخی از رســانه های داخلی بدون در نظر گرفتن چنین مواردی اقدام به بازنشر 

این خبر کردند.
در پایان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان وقوع هرگونه درگیری فیزیکی فرناندز و 

حضور وی در کلوپ شبانه در روزهای گذشته را قویا تکذیب می نماید.
 بیانیه سپاهان در حالی است که فیلم درگیری مانوئل فرناندز در رسانه های 

ترکیه ای منتشر شده است.

  باشگاه پرسپولیس رسما مربی جدید برزیلی خود را معرفی کرد.
 اوســمار لوس ویرا مربی برزیلی جدید پرسپولیس که 
شب گذشته وارد ایران شد، ظهر امروز )دوشنبه( با حضور 
در باشگاه پرسپولیس قراردادش را به مدت یک سال امضا 

کرد و از فردا در تمرینات شرکت خواهد کرد.
یحیی گل محمدی که امروز در محل باشگاه پرسپولیس 
حاضر شــده بود تا دیداری با رضا درویش داشــته باشد، 

دیداری هم با مربی جدید پرسپولیس داشت.

 حکم دستیار ویلموتس هم قطعی شد/ ۳۵۴ هزار یوروی دیگر!
دادگاه عالی ورزش حکم دستیار سرمربی سابق بلژیکی 
تیم ملی فوتبال ایران را به فدراسیون فوتبال ابالغ کرد.

 پس از قعطی شدن حکم پرونده مارک ویلموتس در 
دادگاه عالی ورزش، حاال CAS رای مانوئل فررا دســتیار 
بلژیکــی ویلموتــس را هم اعالم کرد که بر اســاس آن 
فدراســیون فوتبال باید ۳۵۴ هزار یورو به عالوه ۵ درصد 

سود سالیانه به او بپردازد.
این حکم در حالی صادر شده که پیش از این کمیته وضعیت فیفا، فدراسیون 
فوتبال را در این پرونده محکوم به پرداخت ۳۶۴ هزار یورو محکوم کرده بود.

فریرا پیش از این ۱۱۲ هزار یورو از دســتمزد خود را دریافت کرده بود که 
حاال با احتساب حکم CAS، مجموع دریافتی او بابت حدود ۴ ماه حضور در ایران 
و ۵ بازی به ۴۸۱ هزار یورو می رســد.حکم این مربی بلژیکی در حالی از سوی 
دادگاه عالی ورزش به فدراسیون فوتبال ایران ابالغ شده که پیش از این، رای 
پرونده مارک ویلموتس هم از سوی CAS ابالغ شد که بر اساس آن فدراسیون 

فوتبال باید ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو به این مربی بلژیکی پرداخت کند. 

 موافقت با استعفای مدیرعامل تراکتور
با موافقت هیات مدیره تراکتور، مدیرعامل این باشگاه 
از ســمتش اســتعفا داد. هیات مدیره باشــگاه تراکتور 
دوشنبه شب در جلسه ای با استعفای میرمعصوم سهرابی، 
مدیرعامل این باشــگاه موافقت کرده و در حکمی ایوب 
بهتاج را به عنوان سرپرســت باشــگاه تراکتور انتخاب و 
معرفی کرد.ایوب بهتاج سابقه مدیرکلی ورزش و جوانان 
آذربایجان شــرقی و مدیرعاملی باشگاه تراکتور در سال 

۹۷ را در کارنامه دارد. 

 شکست ملوان مقابل تیم دسته یکی
تیم فوتبال ملوان با نتیجه ۲ بر صفر برابر پارس جنوبی 
شکست خورد. تیم فوتبال ملوان که اردویی را در تهران 
آغــاز کرده، امروز در دیداری دوســتانه به مصاف پارس 
جنوبی جم رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب تیم دسته 
یکی پارس جنوبی جم شد.این دیدار در ورزشگاه رهگذر 
شهریار برگزار شــد. ملوانی ها که از روز گذشته )شنبه( 
اردوی خود را در تهران آغاز کرده اند، حاضر به برگزاری 
بازی دوســتانه با پرسپولیس نشده اند و حدود یک هفته الی ۱۰ روز در تهران 

زیر نظر مازیار زارع اردو برگزار خواهند کرد.

 شکست شاگردان کمالوند مقابل ذوب آهن
تیم فوتبــال خیبر برابر ذوب آهن مغلوب شــد. تیم 
فوتبــال خیبر خرم آباد در دومین دیدار دوســتانه خود 
برابــر تیم های لیــگ برتری به مصــاف ذوب آهن رفت 
و بــا ۲ گل شکســت خورد.این دومین دیدار دوســتانه 
خیبری ها برابر تیم هــای لیگ برتری بود و پیش از این 
نیز برابر آلومینیوم اراک به تســاوی بدون گل رســیده 
 بــود. خیبری ها بــا فراز کمالوند آمــاده حضور در لیگ

 یک برای صعود به لیگ برتر می شوند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید 
آبی پوشان پایتخت باید شروع خوبی در لیگ 

برتر داشته باشند.
شــاهین بیانی، پیشکســوت تیم فوتبال 
استقالل، درباره شرایط این روزهای آبی پوشان 
پایتخت و عملکرد ریکاردو ساپینتو تا اینجای 
کار اظهار کرد:  ســاپینتو نیاز به زمان دارد تا با 
فرهنگ و ســبک فوتبال ما آشنا شود. اردوی 
ترکیه که برگزار شد، می تواند خیلی به استقالل 
و ساپینتو کمک کند. استقالل در هر شرایطی 
شانس قهرمانی داشته است. در حال حاضر هم 
بازیکنان خوبی جذب شده اند. استقالل اگر بتواند 
شروع خوبی داشته باشد، می تواند برای فصل 
پیــش روی رقابت های لیگ برتر هم عملکرد 

موفقیت آمیزی از خود بر جای بگذارد.
او درباره عملکرد استقالل در نقل و انتقاالت 
گفت: خریدهای تیم خوب بوده است. به نظر من 
بازیکنانی که قبال در استقالل بوده اند، می توانند 
کمک زیادی به تیم بکنند. استقالل باید شروع 
خوبی در لیگ برتر داشــته باشد و این الگوی 
سخت باختن فرهاد مجیدی که فصل گذشته 
توانست آن را جای بیندازد، در فصل آینده هم 

وجود داشته باشد.

بیانی درباره جذب وینگر و جدایی امیرحسین 
حسین زاده از جمع آبی پوشان پایتخت گفت: ما 
باید اســکلت بندی فصل قبل را به طور کامل 
حفظ می کردیم و نقاط ضعف خود را پوشش 

می دادیم. امیدوارم بازیکنان جوان تر بتوانند جای 
خالی حسین زاده را پر کنند. خودتان می دانید 
امیرحسین حسین زاده هم یکی از جوانان بود. 
ما حسین زاده های زیادی در فوتبال مان داریم و 

خود حسین زاده هم توانست خودش را در همین 
استقالل ثابت کند.

این پیشکسوت تیم فوتبال استقالل افزود: 
االن نمی توانیم بگوییم استقالل در کدام نقاط، 

ضعف دارد. اســتقالل باید از داشته های خود 
اســتفاده کند. االن زمان کمی تا شروع لیگ 
باقی مانده اســت و استقالل باید با داشته های 

خود بهترین بهره را ببرد.
او درباره قرعه کشی فصل آینده رقابت های 
لیگ برتر و تقابل آبی پوشــان پایتخت مقابل 
سپاهان در هفته اول این مسابقات اظهار کرد: 
در لیگ امسال، تیم های زیادی شانس قهرمانی 
دارند و قرعه  تیم ها نمی تواند تاثیر خیلی زیادی 
داشته باشد. تمام بازی های استقالل، بازی های 
سنگینی است. اینکه استقالل با سپاهان در هفته 
اول بازی دارد، خیلی مهم نیست و باید استقالل 

به خودش و ارتقای تیمی فکر کند.
این پیشکســوت تیم فوتبال استقالل در 
پاســخ به این سوال که آیا آبی پوشان پایتخت 
در فصل آینده رقابت های لیگ برتر می توانند 
قهرمانی خود را تکرار کنند؟ گفت: اســتقالل 
یک رکوردی را با فرهاد مجیدی ثبت کرد که 
هیچ تیمی فکر نمی کنم سال های سال به آن 
برسد. روند شکست ناپذیری استقالل در فصل 
گذشته، یک رکورد دست نیافتنی است. استقالل 
در حال حاضر باید به آینده فکر کند تا در فصل 
پیش روی مســابقات لیگ برتر بتواند عملکرد 

خوبی داشته باشد.

فدراسیون کاراته از لیست رشته های المپیکی حاضر در مجمع کمیته ملی 
المپیک خارج شد و این مهم می تواند در برگزاری مجمع انتخاباتی این کمیته 

تاثیرگذار باشد.
کمیته ملی المپیک برای برگزاری انتخابات جدی تر از قبل با چالش مواجه 
شــد و یک فدراســیون المپیکی دیگر خود را هم از دست داد. طبق استعالم 
گرفته شده و نامه کمیته بین المللی المپیک )IOC( به کمیته ملی المپیک ایران، 
کاراته از آنجا که دیگر در بازی های المپیک حضور ندارد باید از لیست رشته 
های المپیکی حذف شود از این رو ۲۹ فدراسیون المپیکی به ۲۸ فدراسیون 
کاهش یافت.همچنین سیدحسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته هم امکان 

کاندیداتوری برای عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک را ندارد.
نکته مهم تر اما این است که با این اتفاق برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک 
هم احتماال با چالش جدی مواجه شده است. به نظر می رسد که با خارج شدن 
کاراته از لیست رشته های المپیکی، وجاهت قانونی مجمع کمیته ملی المپیک 
هم از دست خواهد رفت.در حال حاضر با حذف کاراته، ۲۸ فدراسیون، المپیکی 
هستند که از این تعداد فدراسیون های فوتبال، شمشیربازی، دوچرخه سواری، 
وزنه برداری و ژیمناستیک به دلیل نداشتن رییس، امکان حضور در مجمع را 
ندارند. دوره ریاست فدراسیون بدمینتون هم به پایان رسیده است و خبری از 

برگزاری انتخابات این فدراسیون هم نیست.  
طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، رای فدراسیون های المپیکی و شش 
نماینده ورزشکاران باید بر روی اعضای غیرالمپیکی غالب باشد و نصف به عالوه 
یک آرای مجمع را تشکیل دهد.  اگر وزارت ورزش برای بدمینتون هم سرپرست 
بگذارد، تعداد فدراسیون های المپیکی حاضر در مجمع به همراه شش قهرمان، 
۲۸ رای می شود و حتی اگر هم تا آن زمان پوریا هم چنان در سمت خود بماند، 
تعداد اعضای المپیکی ۲۹ رای می شود که با تعداد اعضای غیر المپیکی برابر 
خواهد بود.  در مجمع، ۲۹ رای غیرالمپیکی وجود دارد، بنابراین در این صورت 
بر خالف اساسنامه است و مجمع وجاهت قانونی خود را از دست می دهد. در 
این شرایط تنها در صورتی می توانند مجمع را برگزار کنند که از اعضای غیر 

المپیکی در مجمع شرکت نکنند تا رای المپیکی بیشتر باشد.
لیست اعضای غیر المپیکی به شرح زیر است: 

وزیر ورزش، رییس کمیته ملی المپیک، ۲ نایب رییس کمیته ملی المپیک، 
رییس کمیته پارالمپیک، ۲ نماینده داوران و مربیان، ۲ نماینده باشگاه ها، ۵ 
خبره ورزشی، نماینده نیروهای مسلح، نماینده آکادمی ملی المپیک، روسای 
فدراسیون های پزشکی ورزشی، دانش آموزی، دانشجویی، کارگری و همگانی، 
روســای فدراسیون های ووشو، کاراته، شــطرنج، اسکواش، کبدی، بولینگ، 

زورخانه ای و چوگان.

مدیــر تیم ملی فوتبال امید ایران از انصــراف قطعی این تیم از حضور در 
مسابقات کشورهای اسالمی به دلیل عدم همکاری برخی از باشگاه ها خبر داد.

 فراز فاطمی مدیر تیم ملی امید در این خصوص گفت: متاسفانه تیم امید 
در همه دوره ها با مشــکل نبود بازیکنان مواجه اســت و این بار هم به همین 
دلیل شانس حضور در مسابقات قونیه را که می توانست یک فرصت خوب برای 
آماده سازی باشد از دست می دهیم. حقیقت این است که عالوه بر تماس ها 
و مکاتبات فدراســیون فوتبال خود من از یک ماه پیش با تک تک مدیران یا 
سرمربیان باشگاه ها صحبت کرده بودم و همه عزیزان قول همکاری داده بودند 

اما یکباره شرایط تغییر کرد و دچار این وضعیت شدیم.
فاطمی گفت: به طور مثال دوستان ما در یکی از باشگاه قول همکاری قطعی 
داده بودند اما بعد از انتخاب سرمربی خارجی این تیم در روزهای اخیر اعالم شد 
بازیکن شاخص این تیم در اختیار تیم امید قرار نمی گیرد، یا باشگاه دیگری 
توافق کرده بودیم که قرار بود ملی پوشانش را در ترکیه به ما تحویل بدهد اما 
سرمربی خارجی این تیم هم مخالفت کرد و از حضور بازیکنانشان جلوگیری 
شد. از این موارد در باشگاههای دیگری هم وجود داشت و در نهایت باید بگویم 

همه باشگاهها بازیکنان شاخص و اصلی خودشان را در اختیار ما نگذاشتند.
مدیر تیم امید اضافه کرد: طبیعی است که مهدوی کیا انتظار داشته باشد 
با یک تیم آماده و کامل راهی این مسابقات شود و با تیم ناقص نمی توانستیم 
راهی این رقابت ها شویم. بازیکنان اصلی و شاخص ما در تیم های باشگاهی 
خودشان بازی می کنند و بسیاری از آنها در ترکیب تیم های مختلف مهره های 
اثرگذاری هستند. با این وجود انتظار داشتیم حداقل به اندازه یک هفته با تیم 
امید تعامل می کردند. این بازیکنان در صورت حضور در مسابقات قونیه حداکثر 

هفته اول مسابقات لیگ را از دست می دادند اما باشگاه ها همکاری نکردند.
فاطمی همچنین اظهار داشت: کم لطفی است که برخی دوستان می گویند 
تماسی گرفته نشده یا هماهنگی انجام نشده بود، به شکل کامال مستند اعالم 
می کنیم از یک ماه پیش هماهنگی ها انجام شــد و حتی در آن مقطع همه 
باشگاه ها قول همکاری دادند اما یکباره تصمیماتشان تغییر یافت و این مسئله 

ناراحت کننده است. 
مدیر تیم امید در پایان گفت: متاسفانه امروز در خصوص موضوع هتل تیم 
هم حاشیه سازی هایی صورت گرفت که درخواست ما این است رسانه ها مثل 
همیشه همراه تیم امید باشند و به این موضوعات دامن نزنند. دوستان رسانه 
ای شاهد بودند که تسویه حساب با هتل انجام شد و طبیعی است وقتی قرار 
بوده اردو ادامه پیدا کند و یکباره تصمیم گرفته می شود که اردو را تمام کنیم 
زمان تسویه حساب و تخلیه هتل هم تغییر می کند و چند ساعتی نیاز به زمان 

هست تا اقدامات الزم انجام شود. 

اولین بانوی موتورســوار ایران در رقابت های قهرمانی جهان، از بی توجهی 
فدراســیون موتورسواری به وضعیت ورزشکاران این رشته انتقاد کرد و گفت: 
فدراسیون با توجیه اینکه بودجه ندارد می گوید نمی توانیم مسابقه داخلی برگزار 
کنیم!فهیمه نعمت اللهی، درباره شرایط ورزشکاران رشته اتومبیلرانی در ایران، 
اظهار کرد: وقتی یک ورزشــکار ســال های عمرش را روی یک رشته ورزشی 
می گذارد و در رشته ای مثل موتورسواری میلیون ها تومان در سال هزینه می کند 
تا به موفقیت برســد، حداقل انتظار او این است که بازخوردی از فدراسیون یا 
وزارت ورزش بگیرد و به او احترام گذاشته شود.اولین بانوی موتورسواری ایران 
در رقابت های قهرمانی جهان، افزود: توقع ما این است که حداقل امکانات در 
اختیارمان باشــد و کمی مورد توجه قرار بگیریم. فدراسیون موتورسواری باید 
به قهرمانان خود توجه کند و آن ها را نگه دارد. رشته ما رشته ای ارثی است و 
معموال پدر یا خانواده ورزشکاران در این رشته فعالیت داشته اند اما من به دلیل 
شرایط بد موتورسواری در ایران و بی توجهی ها، قطعا اجازه نمی دهم فرزندم وارد 
این رشته شود.وی خاطرنشان کرد: من ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای 
فعالیت در این رشته هزینه می کنم و توقع برگشت مالی هم ندارم اما حداقل 

این انتظار را داریم که به ما احترام گذاشته شود.
نعمت اللهی با بیان اینکه متاســفانه فدراســیون هیچ مسابقه ای در کشور 
برگزار نمی کند، گفت: ورزشکاران موتورسواری در یک سال حداقل باید در ۵ 
یا ۶ رویداد داخلی شرکت کنند و عالوه بر آن به مسابقات بین المللی هم اعزام 
شوند تا بتوانیم کسب تجربه کنیم و به پیشرفت برسیم اما متاسفانه فدراسیون 
به زور سالی یک مسابقه برگزار می کند. خب پیست که دارید و کرونا هم هیچ 
نقشی در رشته ای مثل موتورسواری ندارد، پس چه مشکلی دارید که مسابقه 
برگزار نمی کنید؟قهرمان موتورسواری ایران، در پاسخ به این سوال که با توجه 
به انتقادات ورزشکاران از عملکرد ضعیف فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، 
آیا این گالیه ها را به اطالع مسئوالن فدراسیون رسانده اند یا خیر، اظهار کرد: 
ورزشکاران زیادی این موارد را به من انتقال دادند و من هم به فدراسیون گفتم 
اما می گویند بودجه نداریم! ما نمی دانیم پس بودجه فدراسیون کجا می رود؟ هر 
ورزشکار حداقل ۵۰۰ میلیون تومان هزینه موتور و لباس و تجهیزاتش است و 
حداقل انتظار از فدراسیون این است که مسابقه برگزار کند اما در ۶ ماه گذشته 

فقط یک مسابقه برگزار کرده است.
وی در پایان گفت: مدیریت در فدراسیون باید به شکلی باشد که بعد از ۲ 
ســال حداقل اعزام داشته باشید. حاال می گویید تعداد بانوان کم است، تعداد 
آقایان که زیاد اســت، پس چرا آن ها را اعزام نمی کنید؟ من سال گذشته در 
مسابقات جهانی ترکیه به عنوان نماینده ایران حضور داشتم اما تنها ورزشکار 

این مسابقات بودم که موتورم قدیمی بود و با هندل روشن می شد!

مجمع کمیته ملی المپیک از 
وجاهت افتاد؟

انصراف قطعی تیم ملی امید از 
مسابقات کشورهای اسالمی

نعمت اللهی: بودجه فدراسیون 
اتومبیلرانی کجا می رود؟

 ساپینتو به من گفت »استقالل - سپاهان« جنگ خواهد بود
سرمربی سپاهان از دیدار اتفاقی خود با ساپینتو گفت و عنوان کرد دیدگاهش 

نسبت به ایران تغییر کرده است.
 به نقل از سایت اوجوگو، در هفته اول رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
استقالل باید در خانه به مصاف تیم فوتبال سپاهان برود. این دیدار تقابل دو 

سرمربی پرتغالی خواهد بود. 
ژوزه مورایس سرمربی سپاهان گفت: به طور اتفاقی ساپینتو را در رستورانی 
مالقات کردم و او به من گفت: در بازی اول جنگ خواهد بود.)استقالل-سپاهان( 
او در ادامه گفت که از شناختی که در ایران پیدا کرده بسیار راضی است. 
در همین رابطه سرمربی سپاهان اضافه کرد: برای حضور در ایران مایل نبودم 
چون این کشور را نمی شناختم و مطمئن نبودم. اما برای دیدن به ایران رفتم 
و از آنچه دیدم و احساس کردم بدم نیامد. من در اصفهان، پایتخت سابق ایران 

هســتم. االن پایتخت ایران شهر تهران است. اصفهان دومین شهر است ولی 
دوبرابر لیسبون جمعیت دارد. اصفهان شهر بزرگی است و ترافیک زیادی دارد. 

البته در اینجا خیابانها قشنگ است که یک طرفش درخت است و در طرف 
دیگر یک معماری فوق العاده و باستانی وجود دارد.

این مربی همچنین از کیفیت بازیکنان ســپاهان شگفت زده شد و گفت: 
بازیکنان با کیفیت زیادی در تیم هستند. بازیکنان من از نظر فنی پیشرفته و 
به خوبی تاکتیک را می فهمند. آنها کنجکاو هستند و با وجود خالءهایی که 
دارند، توانایی یادگیری باالیی دارند. البته مردم ایران خیلی فوتبالی هستند. 

آنها با فوتبال زندگی می کنند.
این مربی ۵۶ ساله پرتغالی پس از حضور در اصفهان و دیدار از امکانات و 
زیرساخت های  باشگاه سپاهان، با انجام مذاکرات با مدیرعامل و هیات مدیره 
این باشگاه در نهایت با عقد قراردادی سه ساله هدایت تیم فوتبال فوالد مبارکه 

سپاهان را بر عهده گرفت.

مدیر فنی تیم پاراتنیس گفت: هر چند اعزام ۳ رشته معلولین 
به بازیهای کشورهای اســالمی برای اولین بار اقدام ارزشمندی 
از ســوی کمیته برگزاری و فدراســیون بین المللی کشورهای 
 اســالمی بود، اما محدودیــت میزبان در اعزام ورزشــکاران در

 مسیر توسعه نبود.سیما لیموچی، در ارزیابی از وضعیت ورزشکاران 
پاراتنیس روی میز اعزامی به بازیهای کشــورهای اسالمی، اظهار 
کرد: در این دوره از بازیهای کشورهای اسالمی که برای اولین بار 
کمیته برگزاری مسابقات شرایط حضور ورزشکاران معلول را نیز 
فراهم کرده با ۸ ورزشــکار )۴ زن و ۴ مرد( در مســابقات حضور 
خواهیم داشت که تمام ورزشکاران اعزامی جزو بهترین های این 
رشته هستند که شانس زیادی برای کسب مدال دارند. البته در 
کالس های دیگر نیز شرایط خوبی برای مدال آوری در این بازیها 

داشتیم که متاسفانه میزبان و کمیته برگزاری مسابقات تنها در 
کالس هایی مجوز شرکت در مسابقات را داده بود که خود شانس 
زیادی برای کســب مدال داشــتند.وی گفت: برای آماده سازی 
ورزشــکاران پاراتنیس روی میز جهت شرکت در این مسابقات ۴ 
مرحله اردو برای زنان و ۳ مرحله اردو برای مردان پیش بینی شده 
بود که آخرین اردوی زنان در مجموعه ورزشــی انقالب و مردان 
در مجموعه ورزشی الیاف شهریار در حال برگزاری است و تا ۱۷ 

مرداد ادامه خواهد داشت.
مدیــر فنی تیم پاراتنیس روی میز تصریح کرد: اقدامی که از 
سوی کمیته برگزاری و فدراسیون بین المللی کشورهای اسالمی 
بــرای حضور ورزشــکاران معلول در ایــن دوره از بازیها صورت 
گرفته، ارزشــمند اســت و فرصت خوبی برای تمام کشورها بود 

تا در جهت توسعه رشــته های ورزشی معلولین در کالس های 
متفاوت شرکت کنند، اما میزبان تنها مجوز حضور ورزشکاران در 
 کالس هایی را داده که خود شانس کسب مدال دارد و این اقدام در

 مسیر توسعه نبود.
لیموچی خاطرنشان کرد: تنیس روی میز ۲۲ کالس دارد اما 
ما فقط امکان شرکت در ۴ کالس مسابقات را داریم و این مساله 
نشان می دهد که کمیته برگزاری نگاه توسعه ای به رشته معلولین 
نداشته است.وی در پایان با بیان این که هر ۸ ورزشکار اعزامی به 
بازیهای کشورهای اسالمی در شرایط آمادگی خوبی قرار دارند، 
گفت: امیدوارم در اولین حضور ورزشکاران پاراتنیس روی میز در 
این دوره از بازیهای کشورهای اسالمی، شاهد افتخارآفرینی های 

ورزشکاران معلول باشیم.

 حضور معلولین در کشورهای اسالمی ارزشمند، اما نگاه توسعه ای نیست
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ماه جوالی با رشــد تقریبا 17 درصدی بیت کوین به پایان رسید، ولی اکنون، 
تحلیلگران به دنبال پاســخ این سوال هستند که روند صعودی تا چه زمان ادامه 

خواهد داشت.
 به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین )BTC( پس از آن که توانســت از ســطوح 
کلیدی خود به خوبی محافظت کند، هفته و یک ماه جدید را نیز در شــرایطی 

مثبت ولی محتاطانه آغاز کرد.
پس از پایان ماه جوالی، که عوامل کالن اقتصادی نوســان های قابل توجهی 
را در آن ایجاد کردند، بیت کوین توانســت نه تنها یک کندل هفتگی، بلکه یک 
 کنــدل ماهانــه را نیز به نفع گاوها )معامله گرانی که بــه دنبال افزایش قیمت ها

 هستند( ایجاد کند.
حرکت بیت کوین به سمت بهبودی هم چنان ادامه دارد، ولی در برخی از مقاطع 
در هفته های اخیر، به نظر می رســید که مسیر حرکت بیت کوین در پرتگاه هایی 
قرار می گیرد که ممکن اســت دچار آسیب هایی سخت تر از زیان 40 درصدی در 

ماه ژوئن شود.
با وجود این، اکنون یک حس خوش بینی در میان تحلیلگران وجود دارد؛ ولی 
یک چیز روشن است - این که »حرکت صعودی اخیر بیت کوین در بازار نزولی« 

به معنای پایان قطعی روند نزولی نیست.
با توجه به عملکرد بیت کوین در ماه جوالی، می توان گفت اوضاع می توانست 

خیلی بدتر باشد.
بر اساس داده های منبع تحلیلی کوین گلس، پس از این که در ماه ژوئن شاهد 
کاهش 40 درصدی قیمت بیت کوین بودیم، پادشاه ارزهای دیجیتال ماه جوالی 

را با افزایش امیدوارکننده ی 16.8 درصدی به پایان رساند.

حرکت صعودی بیت کوین در یک نقطه حتی از 20 درصد نیز فراتر رفت؛ در 
مجموع، آمار بیت کوین در ماه جوالی از اکتبر 2021 - قبل از رسیدن به آخرین 

رکوردهای تاریخ 69000 دالر - تاکنون بهترین عملکرد ماهانه را نشان می دهد.
با وجود تمام این آمار و ارقام، تحلیلگران به دنبال یافتن پاسخی برای این دو 
پرسش هستند که آیا روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد یافت؛ و در این صورت، 

این روند چه قدر طول خواهد کشید.
جــاش راگــر، معامله گــر و تحلیلگر مشــهور در پاســخ به این پرســش ها 
می گوید: »این نخســتین کندل ســبز ماهانــه از ماه مارس بــود؛ قیمت بیت 
کوین پس از بســته شــدن ماهانه باالتر از ســقف های ســال 2017، به آرامی 
در حــال صعود اســت. همه چیز تــا این جا خوب به نظر می رســد و حتی اگر 
 این یک بازار نزولی هم باشــد، من خوشــحال هســتم که می توانم بیت کوین

 را در قیمت های پایین خریداری کنم.«
البته، سایر تحلیلگران دیدگاه های محتاطانه تری داشتند، از جمله معامله گر و 
تحلیلگر مشهور با نام مستعار کریپتو تونی؛ وی خاطرنشان کرد که سقف های اخیر 
که کمی باالتر از 24000 دالر تشکیل شده اند، هم چنان به عنوان سطح مقاومت 

بدون چالش در برابر بیت کوین عمل می کنند.
وی به دنبال کنندگان خود در توییتر گفت: »من شکســت نزولی الگوی بیت 
کوین را پیش بینی می کنم و تا زمانی که قیمت آن زیر منطقه ی 24000 دالری 

قرار دارد، در پوزیشن شورت باقی می مانم.«
با وجود این، بسته شدن هفتگی و ماهانه ی قیمت بیت کوین برخی از سطوح 
مهم حمایتی را برای این ارز دیجیتال محبوب حفظ کرده اســت. به طور خاص، 
داده های کوین تلگراف مارکتس پرو و تریدینگ ویو نشــان می دهند که میانگین 
متحرک 200 هفته ای از سطح مقاومت در نمودار هفتگی تغییر مکان داده و بیت 

کوین قیمت واقعی خود را حفظ کرده است.
هم چنین، شرکت زیرساخت بالک چین و استخراج ارزهای دیجیتال بالک ور 
در آخرین خبرنامه ی هفتگی خود که هفته ی گذشته منتشر شد، خاطرنشان کرد 
که بازیابی میانگین متحرک نمایی هال )EHMA( 180 دوره ای به کم تر از 22000 

دالر در نمودار ماهانه نشانه ای »کامال صعودی« است.
به عالوه، تحلیلگر ارشــدی به نام ویلیام کلمنته، می نویسد: »سطحی که در 
چند ماه گذشته به عنوان یک منطقه ی انباشت کالن برای بیت کوین در مورد آن 
صحبت کرده ایم، به نظر می رسد به طور ماهانه در حال بازیابی میانگین متحرک 
نمایی هال 180 هفته ای خود اســت. اگر این بازیابی انجام شــود، نشانه ای کامال 

صعودی به همراه خواهد داشت«

خوش بینی تحلیلگران به تداوم روند صعودی بیت کوین
بازگشت دباره کرونا ؟بازگشت دباره کرونا ؟          
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به اعتقاد ویتالیک بوترین، نوآوری متاورس توســط شرکت متا یک پروژه ی 
شتاب زده و بدون فکر است، زیرا »هنوز خیلی زود است که بدانیم مردم در این 

مورد چه می خواهند«.
 به نقل از کوین تلگراف، ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، معتقد 
است هیچ یک از تالش هایی که هم اکنون برخی شرکت ها برای ایجاد متاورس 
انجام می دهند »به جایی نخواهد رســید؛« وی در این خصوص به شــرکت متا 
اشاره می کند و آن را به عنوان یکی از شرکت هایی نام می برد که »تالش های شان 

به شکست منجر خواهد شد.«
بنیانگــذار شــرکت دیالکتیــک، دیــن ایگنمــن، در توییتی گفتــه بود، 
ســرمایه گذاران ریســک پذیر در مورد آن چه به عنوان یک متاورس ایده آل در 
 ذهن شان ســاخته اند، دچار اشتباه هســتند. ویتالیک بوترین در پاسخ به این

 توییت گفت، با این که معتقد است »متاورس در حال شکل گیری است«، هیچ 
یک از تالش هایی که شــرکت هایی نظیر متای مارک زاکربرگ برای آن انجام 

می دهند، »به جایی نخواهند رسید.«

متاورس، به طور کلی، به عنوان یک دنیای آنالین سه بعدی و بسیار تعاملی 
توصیف می شود که بر ارتباطات اجتماعی تمرکز دارد؛ برخی به دنبال آن هستند 
که این دنیــای آنالین را با واقعیت افزوده )AR( و واقعیت مجازی )VR( تقویت 

کنند و توسعه دهند.
البتــه، برخالف نظرات بوترین، تعدادی از پروژه هــای متاورس که اخیرا بر 
اساس فناوری بالک چین راه اندازی شده اند، به موفقیت هایی رسیده اند - نظیر 
دیسنترالند )MANA( و ســندباکس )SAND(. با وجود این، بوترین معتقد است 
موارد اســتفاده از متاورس هنوز مشخص نیســتند؛ وی ادعا می کند که تالش 
شــرکت متا برای ایجاد متاورس، به شــکلی که هم اکنون مشاهده می کنیم، به 

موفقیت نخواهد رسید. 
شرکت متا تعدادی برنامه ی مخصوص واقعیت افزوده )AR( و واقعیت مجازی 
)VR( ساخته است؛ یکی از این برنامه ها Meta Horizons Workroom )اتاق کار 
مجازی( است. این برنامه یک اتاق واقعیت مجازی است که همکاران می توانند 
از طریق آن به یکدیگر متصل شــده و به طور هم زمان روی ایده های شان کار و 
همفکری کنند. هم چنین، شرکت متا نخستین نسل از عینک های هوشمندی را 
ســاخته است که به کاربران اجازه می دهند با ضبط صدا و تصویر و قرار گرفتن 

در یک دنیای مجازی، به متاورس متصل شوند.
یکی دیگر از انتقادهایی که به پروژه های متمرکز متاورس نظیر آن چه توسط 
شرکت های متا و مایکروسافت راه اندازی شده اند، وارد می شوند این است که این 
قبیل پروژه های متمرکز ممکن اســت بر اصل تمرکززدایی در مالکیت کاالها و 
خدمات در متاورس تاثیر بگذارند.از سوی دیگر، توسعه دهندگان متاورس نظیر 
دیسنترالند و سندباکس با چندین پروژه ی مربوط به وب-3 گرد هم جمع شده اند 
تا اتحاد متاورس آزاد )OMA3( را راه اندازی کنند؛ این برنامه بر ایجاد متاورس هایی 

شفاف، فراگیر، غیرمتمرکز و دموکراتیک تمرکز دارد.

روحیه مثبت در بازارهای مالی گســترده به پوند انگلیس کمک کرد و امروز 
استرلینگ به باالترین سطح یک ماهه خود رسید.

 به نقل از رویترز، استرلینگ در روز دوشنبه به باالترین سطح یک ماهه خود 
رسید، زیرا روحیه مثبت در بازارهای مالی گسترده تر به پوند انگلیس کمک کرد 
و معامله گران برای جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی انگلیس در این هفته آماده 

شدند که انتظار می رود دوباره نرخ ها را افزایش دهد.
ســرمایه گذاران به قیمت گذاری با احتمال 80 درصدی افزایش 50 واحدی 
)bps( از BoE روی آورده اند، که تصمیم خود را در روز پنج شــنبه اعالم خواهد 
کرد، زیرا سیاســت گذاران در سطح جهانی سرعت افزایش نرخ ها را برای مبارزه 

با تورم فزاینده تسریع می کنند.
با توجه به داده های نظرســنجی در روز دوشــنبه که نشان می داد تولیدات 

بریتانیا و ســفارش های جدید در ماه ژوئیه با ســریع ترین نرخ از ماه می 2020 
کاهش یافته اند، با انتظارات برای کندی اقتصاد توســط بسیاری از معامله گران، 

پوند تغییر چندانی نداشت.
تا ساعت 0830 به وقت گرینویچ، استرلینگ 0.2 درصد در برابر دالر افزایش 
یافت و به 1.2206 دالر رسید که نزدیک به باالترین سطح یک ماهه 1.2245 

دالری بود که در روز جمعه ثبت شد.
در برابر یورو اســترلینگ با 0.1درصد افزایش به 83.87 نزدیک به باالترین 

سطح سه ماهه 83.46 رسید که در روز پنج شنبه ثبت شد.
تحلیلگران ING گفتند: »انتظار کمی رویکرد »منتظر باش و ببین« در حرکت 
قیمت پوند را داشــته باشید تا به اطالعیه روز پنج شنبه بانک انگلستان برسیم. 
نگاهی به انتظارات نرخ نشان می دهد که بازار در حال حاضر به طور کامل در یک 
حرکت 50 واحدی قیمت گذاری می کند، که این سناریوی موردی ما نیز هست.«

با این حال، ما شــاهد یک ریسک غیر قابل اغماض از برخی فشارها در برابر 
قیمت گذاری جنگ طلبانه بازار هستیم که می تواند باعث کاهش پوند شود.

پونــد در ماه هــای اخیــر در برابــر دالر با مشــکل مواجه شــده اســت، 
اگرچــه حرکت هــای آن عمدتاً ناشــی از تحوالت خــاص دالر، مانند تعجیل 
 بــرای امنیــت و موضــع تهاجمی تــر فــدرال رزرو در قبــال سیاســت های

 سخت گیرانه بوده است.
در مقایسه با پوند یورو به مراتب بهتر است. ارز واحد به دلیل نگرانی در مورد 
رکود اقتصادی منطقه یورو و پیامدهای افزایش قیمت و کمبود گاز طبیعی تحت 

فشار قرار گرفته است.

پروژه متاورس فیس بوک به جایی نخواهد رسید

روحیه مثبت بازار دست پوند را گرفت

  چگونه با طناب زدن وزن خود را کاهش دهیم؟
طناب زدن یک روش موثر برای کاهش وزن است که می توان آن را در خانه انجام داد. تمرینات طناب زنی بیشتر روی قلب تاثیر دارد و به تقویت سیستم 
قلب و عروق و همچنین افزایش استقامت بدن کمک می کند. در این اینفوگرافیک به صورت خالصه مرور می کنیم که چطور با طناب زدن می توانیم وزن خود 

را کاهش دهیم.

  عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده با کمک واقعیت 
مجازی

دوقلوهای برزیلی که از ناحیه ســر به هم چسبیده بودند با کمک واقعیت 
مجازی با موفقیت از یکدیگر جدا شدند. به نقل از بی بی سی، برناردو و آرتور لیما 
سه ساله در ریودوژانیرو تحت عمل جراحی قرار گرفتند و از هم جدا شدند. تیم 
جراحی ماه ها تکنیک هایی را با استفاده از واقعیت مجازی براساس اسکن های 
سی تی و ام آر آی روی دوقلوها آزمایش کردند.به گفته موسسه خیریه ای که 
این جراحی را تامین مالی کرده، این جراحی یکی از پیچیده ترین فرآیندهای 
جدایی بود که تا به حال تکمیل شده است. او گفت که برای اولین بار، جراحان 
در کشورهای مختلف از هدست استفاده کردند و در یک »اتاق عمل واقعیت 
مجازی« با هم این جراحی را انجام دادند.این دوقلوها هفت عمل جراحی داشتند 
که شامل بیش از 27 ساعت زمان عمل تنها در عمل نهایی و تقریباً 100 نفر 
کادر پزشکی بود.جیالنی در مورد جنبه واقعیت مجازی این جراحی گفت: این 
فوق العاده است. دیدن آناتومی و انجام عمل جراحی قبل از اینکه واقعاً بچه ها 
را در معرض خطر قرار دهید واقعاً عالی است. این موضوع واقعا برای جراحان 
اطمینان بخش اســت.از برخی جهات، این جراحی ها سخت ترین کار ما به 
حساب می آیند، و انجام آن در واقعیت مجازی واقعا کار انسان روی مریخ بود.

او گفت که تالش های ناموفق قبلی برای جدا کردن پســرها به این معنی 
بود که آناتومی آن ها به دلیل بافت اسکار پیچیده شده بود و جداسازی واقعا 
نگران کننده بود.دوقلوها اکنون در بیمارستان هستند و حالشان خوب است. 
از آنها شش ماه حمایت های توانبخشی صورت می گیرد.این ششمین عمل 
جدایی جیالنی بود. او پیش تر روی دوقلوهای پاکســتان، سودان، اسرائیل و 
ترکیه جراحی انجام داده بود. او این روش را در کنار دکتر گابریل مفرج، رئیس 

جراحی کودکان در برزیل انجام داد.

 درخواست سه کشــور اروپایی از اتحادیه اروپا: غول های 
فناوری باید در توسعه زیرساخت مخابراتی مشارکت کنند

سه کشور فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سندی را تنظیم و در آن از کمیسیون 
اروپا خواستند تا قانون جدیدی را برای تامین مالی زیرساخت های مخابراتی 

توسط شرکت های بزرگ فناوری وضع کند.
 به نقل از رویترز، در سندی که روز دوشنبه منتشر شد، فرانسه، ایتالیا 
و اســپانیا در حال افزایش فشار بر کمیسیون اروپا برای ارائه قانونی جدید 
هستند. این قانون تضمین می کند شرکت های بزرگ فناوری تا حدودی باید 
زیرساخت های مخابراتی را در این منطقه تامین مالی می کنند. این اولین 
بار بود که سه دولت موضع مشترک خود را در این زمینه ابراز می کردند.

رگوالتورهای اتحادیه اروپا در ماه می گفتند که در حال تجزیه و تحلیل 
این موضوع هستند که آیا غول های فناوری مانند گوگل، متا و نتفلیکس 
باید بخشی از هزینه های ارتقاء شبکه های مخابراتی را برعهده بگیرند یا 
خیر.در یک مقاله مشــترک این سه دولت گفتند که 55 درصد از ترافیک 
اینترنت را این شش اپراتور اشغال می کنند. در این سند آمده که این امر 
هزینه هــای خاصی را برای اپراتورهای مخابراتــی اروپایی از نظر ظرفیت 
ایجاد می کند، در زمانی که آنها در حال حاضر سرمایه گذاری هنگفتی در 

پرهزینه ترین بخش های شبکه ها با 5 جی و Fiber-To-The-Home دارند.
این سازمان خواســتار آن شد که شبکه های مخابراتی اروپایی و ارائه 
دهندگان بزرگ محتوای آنالین، ســهم منصفانه ای از هزینه های شبکه 
را بپردازند. در این ســند آمده: ما خواســتار یک پیشنهاد قانونی هستیم 
تا اطمینان حاصل شــود که همه بازیگران بازار در هزینه های زیرساخت 
دیجیتال مشــارکت دارند.دو مقام دولت ایتالیا جزئیات این سند مشترک 
را تایید کردند. یکی از آنها گفت که دولت رم قرار است پیش از برگزاری 
انتخابات عمومی در ماه سپتامبر از ظرفیت مراقبتی خود حمایت غیررسمی 
کند.بر اساس مطالعه ای که گروه البی مخابراتی ETNO در اوایل سال جاری 
منتشــر کرد، کمک ساالنه 20 میلیارد یورویی از طرف غول های فناوری 
به شــبکه می تواند 72 میلیارد یورو به اقتصاد اتحادیه اروپا کمک کند. با 
این حال، فعاالن حقوق دیجیتال هشدار داده اند که پرداخت این هزینه ها 
توسط شرکت های بزرگ فناوری می تواند قوانین بی طرفی شبکه اتحادیه 
اروپا را تهدید کند.در این سند مشترک آمده: هرگونه پیشنهاد قانونی باید 
انصاف بین کاربران را مطابق با قوانین بی طرفی شــبکه تضمین کند، این 

یک اصل است که ما کامال باید آن را حفظ کنیم

 2 هلی کوپتر به سیاره مریخ ارسال می شود
ناسا در تالش برای یافتن نشانه هایی از حیات در سیاره سرخ، 2 هلیکوپتر 
جدید به مریخ می فرستد که سنگ ها و خاک مریخ را جمع آوری می کنند.

 به نقل از دیلی میل، ناسا در تالش برای یافتن نشانه هایی از حیات در 
سیاره سرخ، دو هلی کوپتر جدید به مریخ می فرستد که سنگ ها و خاک 
مریخ را جمع آوری می کنند.هلی کوپترها مانند نبوغ طراحی خواهند شد و 
پس از جمع آوری نمونه ها از سطح سیاره سرخ  نهایت تا سال 2033  آنها را 
به زمین باز می گردانند. نمونه های جمع آوری شده توسط این دو هلی کوپتر 
برای نشانه های باستانی حیات مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

هلی کوپتــر فضایی نبوغ که قیمتی در حــدود 85 میلیون دالر دارد و 
وزن آن کمتر از دو کیلوگرم اســت، اولین دســتگاه موتورداری است که 
توانسته در سیاره ای غیر از زمین با شرایط جوی کاماًل متفاوت پرواز کند.

وســیله نقلیه ای کــه نمونه های مریخ را به زمین بــاز می گرداند یک 
مدارگرد موســوم به بازگشت به زمین اســت که ناسا قصد دارد آن را در 
پاییز 2027 پرتاب کند و سپس در تابستان 2028 کاوشگر نمونه برداری 

ناسا هم پرتاب خواهد شد. 

امام علی علیه السالم :

َفاعَلم أنَّ أفَضَل ِعباِد الّل ِعنَد الّل 
إماٌم عاِدٌل ُهِدَي وَهدی، َفأَقاَم ُسنًَّة 

َمعلوَمًة، وأَماَت بِدَعًة َمجهولًَة.
بندگان  برتریِن  که  بدان 
خداوند نزد او ، پیشوای عادل 
است که راه یابد و راه نمایی 
شناخته  سّنت  های  تا  کند 
شده را بر پا دارد و بدعت  های 

ناشناخته را بمیراند.
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