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الهام صالح 
کارشناس اقتصادی 

کاهشی شدن رشد نقدینگی در سایه 
انضباط مالی دولت

وعده های اقتصادی دولت سیزدهم در شرایطی که دولت قبل بار انبوهی از 
بدهی را بردوش آن گذارده بود آرام آرام در حال محقق شدن است و با نگاهی 
به روند نزولی نقدینگی در ابتدای سال جاری، شاهد این اتفاق مهم هستیم.

به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی،  بین تورم و رشد نقدینگی ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد و اگر دولت ها بتوانند رشد نقدینگی را مهار نمایند، آنگاه 

لگام زدن بر تورم افسارگسیخته می تواند محقق شود.
شاید یکی از نکات برجسته دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی که کمتر به 
چشم منتقدان می آید، انضباط مالی در نهادهای مختلف این حوزه است که 
با ایجاد تعادل در منابع مالی و هزینه های مصرفی دولت، شرایطی را فراهم 
آورده که ریسک پذیری و تعیین شاخص های کالن اقتصادی برای افق های 

پیش رو را برای دولتمردان سهل تر و آسان تر نموده است.
یکی از همین دستاوردها کاهش رشد نقدینگی از نزدیک به 43 درصد در 
پاییز سال گذشته به رقم نزدیک به 37درصد در سه ماهه نخست سال جاری 
اســت که تنها در سایه انضباط مالی و ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی 

دولت امکان پذیر شده است.
دولت سیزدهم در این راه یکی از راهکارها را در ضابطه مند نمودن بانک 
ها و نظارت بر انضباط مالی آنها قرار داد تا از وارد کردن ســرمایه نهادهای 
بانکی کشــور در چرخه اقتصاد و تولید از رشد نقدینگی و در ادامه افزایش 

تورم جلوگیری نماید.
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به این روند کاهشی نقدینگی داشته باشیم، 
می توان سه عامل کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، انضباط مالی دولت 
ســیزدهم و نیز کنترل رشد ترازنامه بانک ها را به عنوان شاخص های این 
کاهش و متغیر آن عنوان کرد که ســرانجام پس از 9سال، رشد نقدینگی را 

کاهش و به عدد منفی 2دهم رساند.
در مبحث اصالح ســاختار نظام بانکی نیز، بخشــی از موضوع مرتبط با 
اصالح ترازنامه بانک ها و اصالح ســاختار دارایی بانک هاســت. البته یکی از 
موارد مهمی که به انضباط و ارتقای سالمت نظام بانکی نیز کمک می کند، 
شیوه جدید کنترل رشد ترازنامه بانک هاست که متناسب با شرایط هر بانک 

در نظر گرفته می شود.
در اینباره و به گفته مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک مرکزی، 
رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده؛ منجر به 
آن شده که رشد ترازنامه بیشتر بانک ها متوقف شود. به بیان بهتر میرعمادی 
الزام بانک ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشــد ترازنامه هایشــان را 
عاملی مؤثر برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک ها می داند.

بــه این ترتیب با انضباط مالی پیش گرفته شــده در دولت و نظارت بر 
کارکــرد بانک ها، انتظار می رود روند کنترل تورم و کاهش بدهی دولت به 
آنها، شاهد کاهش مرحله به مرحله رشد نقدینگی و کاهش تورم و در نهایت 

ثبات اقتصادی در کشور باشیم.

واردات خودرو در ازای صادرات فرش واردات خودرو در ازای صادرات فرش 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می گوید، اجرای طرح اعالم شده برای واردات خودرو در ازای 
صادرات فرش با اعداد اعالمی بسیار سخت یا غیرممکن خواهد بود.عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران با اشــاره به طرح واردات خودرو در ازای صادرات فرش، از سابقه طوالنی چنین 
طرحی سخن، گفت و یادآور شد: طبق تجربه موجود اجرای این سیاست، آسیب جدی به 

صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد می کند.
سیدرضی حاجی آقامیری از فعاالن حوزه فرش و عضو اتاق تهران با بیان این مطلب که سابقه 
واردات کاال در ازای صادرات فرش بسیار طوالنی تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه آن به 
سال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی باز می گردد، گفت: در آن دوره اعالم شد در ازای 
صادرات فرش ایرانی می توان کاالهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد که شرکت هایی 
مانند ایران خودرو به این عرصه وارد شوند.وی با بیان این که اجرای این سیاست آسیبی جدی 
به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: با توجه به 
این که برای شرکت ها واردات کاال سود قابل توجهی داشت، از این رو حاضر بودند که صادرات 
فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به این ترتیب ما با روندی مواجه شدیم که فرش ایرانی را 
با قیمت پایین تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی به فروش می رساندند و این موضوع به 
بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد.عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: افزایش 
کاذب تقاضا برای فرش در آن دوره، قیمت را در داخل کشــور افزایش داد. از این رو اجرای 

سیاست های این چنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه ریزی درست نداشته باشد، در نهایت به 
ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا امکان 
اجرای طرح فعلی وجود دارد؟ نیز توضیح داد: بر اساس اطالعات ارائه شده، اگر صادرکننده ای 
7۰ میلیون دالر صادرات داشته باشد می تواند در ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این 
در حالی است که امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است، پس این 
که بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می کند، اساسا با 
واقعیت سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت هایی از 
بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی 
و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای الزم برای واردات خودرو بکنند.وی با بیان این که دو حوزه 
واردات و صادرات دو بخش مجزا و تخصصی متفاوت هستند، تشریح کرد: در حوزه کاری 
فرش، من صادرکننده ای را سراغ ندارم که به شکل تخصصی در واردات نیز فعال باشد و این 
کار قطعا به تخصص خاص خود نیاز دارد. یک راهکار می تواند این باشد که صادرکننده ی 
فرش بتواند مجوز واردات خود را در اختیار واردکننده قرار بدهد و با واسطه نهادهایی مانند 
بانک مرکزی، این توافق را داشته باشند که صادرکننده کار خود را بکند و واردکننده نیز با 
استفاده از ارز حاصل از صادرات، برنامه خود را به پیش ببرد. ما مشابه این تجربه را در سال های 

قبل داشته ایم و باید دید که آیا شرایط دوباره برای چنین موضوعی فراهم می شود یا خیر؟

توضیح دختر ســایه درباره اختالفات خانوادگی و تاخیر در 
بازگشت پیکر به ایران: بگذار آینه  زیبایی ها باشیم نه زشتی ها

بعد از انتشار اخباری درباره اختالفات خانوادگی و جلوگیری 
از انتقال پیکر هوشــنگ ابتهاج به ایران یلدا ابتهاج )دختر 

شاعر( در اینستاگرام نوشت: 
تا به امروز، تحسین و اشــاعه زیبایی و نیکی، هم تالش من 
بوده، هم انگیزه ام. همانطور که »زیبائی« را نمی شــود به 
بند کشید که »پری رو تاب مســتوری ندارد« ، زشتی هم 
سر انجام بر مال می شود. به روح ما پنجه می کشد، می آزارد و 

ناامید می  کند. پس بگذار آینه زیبایی ها باشیم نه زشتی ها.

قیمت طال سه شنبه پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک ماهه در جلسه قبل، 
افزایش یافت که کاهش اندک دالر به آن کمک کرد، اگر چه نگرانی ها در مورد 

افزایش شدید بیشتر نرخ بهره آمریکا باعث شد که رشد قیمت ها کنترل شود.
 بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و 3۸ دقیقه صبح به وقت شــرقی با 2.۵ درصد 
افزایش به ۱739 دالر و 4۰ سنت رسید و این پس از آن بود که در روز دوشنبه به 
کمترین میزان خود از 27 جوالی)۱727 دالر و ۱۰ سنت( رسید. قیمت طال در 
بازار معامالت آتی آمریکا  نیز با ۰.۱4 درصد افزایش به ۱74۰ دالر و 4۰ ســنت 
رسید.دالر پس از اینکه یک شبه به باالترین حد یک ماهه رسید، ۰.۱ درصد در 
برابر رقبا کاهش یافت و طال را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند، ارزان کرد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، هفته گذشته گفت که مقامات بانک 
مرکزی ایاالت متحده هنوز زمان زیادی برای تصمیم گیری در مورد افزایش نرخ 

بهره در نشست سیاستگذاری 2۰ تا 2۱ سپتامبر خود داشته باشند.
اظهارنظرهای جنگ طلبانه اخیر مقامات فدرال رزرو جذابیت پناهگاه امن شمش 
را کاهش داده است. تمرکز اکنون به سمپوزیوم جکسون هول، وایومینگ، فدرال 

رزرو که اواخر این هفته برگزار می شود، معطوف شده است.
قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو اکنون با احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش 

7۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری می شوند.
یواخیم ناگل، رئیس بوندس بانک در آخر هفته گفت: بانک مرکزی اروپا باید به 
افزایش نرخ های بهره ادامه دهد، حتی اگر احتمال رکود در آلمان به طور فزاینده ای 

وجود داشته باشد زیرا تورم در تمام سال 2۰23 باال خواهد ماند.
اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال 
در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و از 9۸9.۰۱ تن 

در روز جمعه به 9۸7.۵۶ تن در روز دوشنبه رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.2 درصد افزایش به ۱9.۰4 
دالر، پالتین ۰.3 درصد افزایش یافت و به ۸77 دالر و 7۰ سنت رسید و پاالدیوم 

با ۱.۵ درصد افزایش به 2۰23 دالر و ۱۰ سنت رسید.

 به گزارش روابط عمومی ســریال، »بی گناه« به کارگردانی 
مهران احمدی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی، از یکشنبه ۶ 
شهریور ماه منتشر می شود. این سریال را عماد رضایی نیک و 
رضا علیپور به سرپرستی محسن کیایی به نگارش درآورده اند.

در این سریال عاشقانه، محسن کیایی، ویشکا آسایش، شبنم 
مقدمی، مهران احمدی، ماهور الوند، نسرین نصرتی، حسین 
پور کریمی، هدیه بازوند، نوید الیقی، منوچهر زنده دل، دنیا 
مدنی، مبینا طبایی، مهران وثوقی، با هنرمندی: مســعود 
رایگان و مهرانه مهین ترابی و با حضور: رویا تیموریان و آتیال 
پسیانی، به هنرمندی پرداخته اند. همچنین  باران احمدی، 
احســان معجونی و یگانه رادبخش نیز به عنوان چهره های 
جدید بازیگــری در بی گناه معرفی می شــوند. »بی گناه« 
داستان زندگی بهمن مردانی را روایت می کند که بعد از 2۵ 
سال برای پیدا کردن عشق گمشده اش به تهران باز می گردد..

سریال » بی گناه« در راه 
پخش از فیلیمو

افزایش قیمت طالی جهانی و سایر 
فلزات ارزشمند

بگذار آینه  زیبایی ها باشیم 
نه زشتی ها

  

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
شماره مناقصه: 2001001003000005

شناسه آگهی :  2۰۰9۱3۶7۶34 / م - الف

شرکت مادر تخصصي مدیریت منابع آب ایران در نظر دارد نسبت به "تأمین، تحویل، نصب، راه اندازی، تست، آموزش و پشتیبانی تجهیزات شبکه ACTIVE شرکت" از طریق برگزاری 
مناقصه عمومي با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از اشخاص حقوقي داراي گواهي صالحیت معتبر "شبکه های داده های رایانه ای و مخابراتی" با حداقل پایه 3 و "خدمات 

پشتیبانی" با حداقل پایه 4، از سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس SETADIRAN.IR  انجام 
خواهد شد. لذا از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرایط دعوت مي گردد تا درصورت تمایل در مهلت مقرر جهت دریافت اسناد مناقصه به این سامانه مراجعه نمایند. تاریخ انتشار آگهی 

مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۱ می باشد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: معادل 3،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )سه میلیارد و پانصد میلیون( ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقدی به حساب مناقصه گزار 

به شرح مندرج در اسناد مناقصه
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱4 روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۵
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت ۱4 روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۱۶

زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۱9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه: آدرس: تهرانـ  خیابان فلسطین شماليـ  پالک ۵۱7ـ  شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 آگهی فراخوان مرحله دوم مناقصه عمومی سرمایه گذاری 
 در پروژه های احداث 2600 مگاوات نیروگاه های 

خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و باالتر

مناقصه سرمایه گذاری شماره 1401/2
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقا نظام 
مالی کشور و با عنایت به مصوبه شورای محترم اقتصاد به شــماره 17196 مورخ 1401/01/20 و نیز قوانین و مقررات جاری کشور در نظر دارد در 
راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور، از سرمایه گذاران حقوقی بخش خصوصی داخلی 
و خارجی که عالقمند به احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و باالتر می باشند، جهت ارزیابی کیفی و حضور در مناقصه یک مرحله 

ای دعوت به عمل می آورد.
W   نسبت به تکمیل  W W. S AT B A . G OV. I R لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت فایل  اسناد فراخوان ارزیابی کیفی  از سایت سازمان به نشانی

و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 1401/06/16 اقدام نمایند.
 در خصوص متقاضیان ســرمایه گذاری باالی 10 مگاوات که قباًل مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند و حائز شرایط الزم جهت حضور در مناقصه 

گردیده اند، نیاز به تکمیل و ارسال مجدد  اسناد فراخوان ارزیابی کیفی  نبوده و ارزیابی کیفی قبلی مالک عمل خواهد بود.
همچنین در صورت درخواست افزایش سقف ظرفیت شرکت در مناقصه، این متقاضیان نیز می توانند نسبت به تکمیل و ارائه مدارک و مستندات 

جدید اقدام نمایند.
شناسه آگهی :  2۰۶3۱3۶۸۶24 / م - الف
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/02

شماره : 1448

 توافق نامه جدید اوپک پالس به زودی آماده می شود

کارشناس مسکن می گوید: هرچند دولت سیزدهم شعارهای خوبی را اعالم 
کرده؛ اما عملکرد تطابق چندانی با این شعارها ندارد.

فرشید ایالتی گفت: دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 
هدف گذاری کرده و مقرر شد چهارمیلیون واحد در طول چهار سال احداث 
شود؛ اما در پایان اولین سال فعالیت دولت، گفتند تا پایان شهریور صدهزار 

واحد به بهره برداری می رسد.
وی افزود: این فاصله صدهزار واحد تا یک  میلیون واحد مسکونی نشان می دهد 

دولت در تحقق اهداف خود موفق نبوده است.
ایالتی بر این باور است: موضوعی که در خصوص تأمین و واگذاری زمین به 
مردم از سوی دولت اعالم شده، به نظر من سیاست درستی به شمار می آید. 
وی در توضیح این مطلب افزود: شاید دولت نتواند چهارمیلیون واحد مسکونی 
بسازد و تحویل بدهد؛ ولی قطعاً می تواند زمین چهارمیلیون واحد مسکونی را 
تأمین کند و در اختیار مردم قرار دهد تا هرکسی با سلیقه خودش بتواند این 

مسکن را بسازد.

  از تجربه مسکن مهر غافل نشویم
این کارشناس تصریح کرد: نباید از تجربه طرح مسکن مهر غافل شویم. طرح 
مسکن مهر واحدهایی که خودمالکی ساخته شدند؛ یعنی زمین جزء آورده 
متقاضی بود و از تسهیالت دولتی استفاده کرد، جزء موفق ترین بخش های 

مسکن مهر بود. همچنین حدوداً هفتصدهزار واحدی که در قالب خودمالکی 
ساخته شد که در زمره  باکیفیت ترین پروژه های مسکن مهر بودند.

 تبعات سقوط آزاد تولید مسکن
او با اشاره به تبعات سقوط آزاد تولید مسکن  بیان کرد: در نُه سال اخیر میزان 
تولید مسکن به شدت کاهش یافته و تأثیر این کاهش در بخش تجارت کاماًل 

مشهود است.
ایالتی ادامه داد: وقتی که شما نزدیک به یک دهه مسکن نمی سازید و نهضت 
نساختن مسکن را در دستورکار قرار بدهید، طبیعی است که اجاره سر به فلک 
می کشد. موضوع بعدی بحث اشتغال است، وقتی صنعت مسکن در کشور 

رونق می گیرد، ۱۲۰ رشته اقتصادی به راه می افتد؛ برای مثال، به ازای هر صد 
متر واحد مسکونی ۱.٧ واحد شغل مستقیم و تا ۲.۵ واحد شغل غیرمستقیم 
ایجاد می شود و اگر بخواهیم فقط همان شغل مستقیم آن را حساب کنیم اگر 
ـ شغل ایجاد  ۱۰۰میلیون مترمربع مسکن ساخته شود می تواند ۱.٧میلیون نفر 

کند که عدد بزرگی است.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر دولت در کنار بحث ساخت وساز مسکن 
می خواهد به اشــتغال هم رونقی بدهد که ساخت مسکن همزمان می تواند 
چندین هدف را با هم محقق کند. هدف اولی، بحث کاهش هزینه مسکن برای 
خانوار است. هدف دوم، بحث اشتغال مسکن. اگر دولت بحث مسکن را جدی 
بگیرد عالوه بر اینکه می تواند به تولید مســکن کمک کند می تواند موضوع 

اشتغال را هم تا حد زیادی از ناحیه توسعه و رونق مسکن حل کند.
ایالتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز به مسکن داریم و به جای 
صنعت خودروسازی باید تمرکز را روی مسکن بگذاریم و تولید مسکن را رونق 
دهیم تا همزمان بحث مسکن خانوار و موضوع اشتغال حل شود و هم اینکه ما 
در بحث صنعت مسکن پتانسیل های باالیی داریم. ما سازنده های خوبی داریم. 
شرکت هایی که در حوزه های ساختمانی و مصالح ساختمانی کار می کنند 
شرکت های خوبی هستند و باالی ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت مسکن در کشور 
ما بومی اســت و حتی مصالحی که برای ساخت ساختمان مصرف می شود 

استانداردهای صادراتی باالیی دارد.

سعیده محمد  -   ایده روز | وزیر انرژی 
عربستان ســعودی گفت: به زودی کار بر روی 
پیــش نویــس توافقنامه جدید پس از ســال 
۲۰۲۲ میــالدی را آغاز خواهیم کرد که در آن 
به تجارب، دستاوردها و موفقیت های قبلی خود 

ادامه می دهیم.
 عبدالعزیز بن ســلمان بن عبدالعزیز، وزیر 
انرژی عربســتان ســعودی، گفت: که نوسانات 
بازارهای نفت و نقدینگی ضعیف سیگنال های 
اشــتباهی را به بازارها می دهــد در زمانی که 

شفافیت بیشتر مورد نیاز است.
وی اضافــه کــرد: که گــروه اوپک پالس 
متعهدتر و انعطاف پذیرتر است و در چارچوب 
ســازوکارهای اعالمیه همکاری ابزارهایی دارد 
که آن را قادر می ســازد با این چالش ها مقابله 
کند که شامل امکان کاهش تولید در هر زمان 
می شــود. روش های متفاوتی کــه گروه اوپک 
پالس در طول سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میالدی 

بارها و به وضوح نشان داده است.
عبدالعزیــز بن ســلمان تاکید کــرد: بازار 
آتــی نفت در یک چرخــه منفی باطل و مکرر 
متشــکل از نقدینگی ضعیف و نوسانات شدید 
در بازارهــا قرار گرفته اســت کــه در مجموع 
مهمترین کارکردهای اساســی بازار را تضعیف 
می کنــد کــه عماًل دسترســی به مناســب و 
مناسب است. قیمت های صحیح هزینه پوشش 

ریسک و مدیریت ریســک باعث می شود این 
وضعیــت تأثیر منفی قابــل توجهی بر روان و 
 اثربخشــی معامالت در بازارهــای نفت و بازار

 ســایر محصوالت انرژی و ســایر کاالها دارد 

زیــرا انواع جدیدی از ریســک ها و نگرانی ها را 
ایجاد می کند. 

وزیر انرژی عربســتان سعودی درباره تأثیر 
نوســانات بر عملکرد بازارها گفت: این وضعیت 

بسیار مضر اســت، زیرا بدون نقدینگی کافی، 
بازار نمی تواند واقعیــت واقعی خود را به طور 
معناداری منعکس کنــد، اما در واقع می تواند 
یک احساس امنیت کاذب، در زمانی که ظرفیت 

مازاد تولید محدود است. به گزارش خبرگزاری 
عربستان سعودی، خطر اختالل شدید در عرضه 

بسیار زیاد است.
عبدالعزیز بن ســلمان درباره نحوه برخورد 
اوپک پالس با ایــن چالش ها گفت: "در گروه 
اوپک پالس، ما در گذشــته بــا موقعیت های 
چالــش برانگیزتــری مواجه بودیــم و از آنها 
قوی تر و منســجم تر از همیشه بیرون آمدیم. 
گروه اوپک پالس، متعهدتر و منعطف تر شــود 
همچنیــن در چارچــوب ســازوکارهای اعالم 
همــکاری دارای ابزارهایی اســت که می تواند 
بــا این چالش ها مقابله کند و بازارها را هدایت 
کند و این ابزارها شــامل امکان کاهش تولید 
در هــر زمان و به طرق مختلف می شــود. که 
 در طــول ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پــس از 
میالد بارها و به وضوح توسط گروه اوپک پالس 

نشان داده شده است.
وزیر انرژی عربســتان سعودی گفت: »ما به 
زودی کار بر روی پیش نویس توافقنامه جدید 
پس از سال ۲۰۲۲ میالدی را آغاز خواهیم کرد 
که در آن به تجارب، دستاوردها و موفقیت های 
قبلی خود ادامه می دهیم و مصمم هستیم که 

توافق جدید را مؤثرتر کنیم.
 در مبانــی عملکرد بــازار و تضعیف ثبات 
آن، تنهــا عزم ما را برای دســتیابی به این امر 

افزایش می دهد.

عملکرد دولت در بخش مسکن

مرتضی قدیمی 
کارشناس اقتصادی 

 حل مشکالت اقتصادی کشور از مسیر 
دانش بنیان

اقتصاد کشور مدت ها است دچار دو گانگی های متعدد در سیاستها و برنامه ها 
مبتنی بر حمایت از تولیدات داخلی شده است. دریک ماتریس پیچیده و درهم تنیده 
روابط عوامل تولید، با وجود اســناد قانونی باال دستی،  برنامه راهبردی برای ایجاد 
انگیزه و هدایت عوامل تولید درجهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور به کارگیری 
ازهمه ظرفیتهای موجود و افزایش ظرفیت های تولیدی عمالً درمسیر اجرا گم شده 
است. وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤل اقتصادی نیز، برنامه های مشخصی برای برون 
رفت ازاین نوع معضالت مبتالبه تولیدات ملی که صاحبان تولید را سردرگم کرده 
و از طرف دیگر مورد اتفاق نظر قوای سه گانه کشور بوده و از مسیر قانون گذاری 
عبور کرده باشد را دنبال نمی کنند. سند تحول دولت سیزدهم هم به رغم زحمات 
پژوهشگران و صاحبنظران نزدیک به دولت، صرفاً به عنوان یک میثاق داخلی مورد 

اتفاق نظرقوه مجریه، کاربرد خواهد داشت.
ازســوی دیگر تجربه نشان داده اســت، پیچیده کردن برنامه ها، مسیر تحولی 
دولــت ها را در اقتصاد کند کرده و به بی راهه می برد و عماًل اهداف اصلی برنامه 
های راهبردی در کنار گسترگی برنامه های فرعی کم اهمیت، بی نتیجه رها شده 
و راستی آزمایی ازانحرافات برنامه ای کمتر درحین اجرا مورد توجه قرار می گیرد.

دولــت باید در تدوین، تنظیــم و در اجرای برنامه های راهبردی خود، صرفاً به 
متغیرهای کالن اقتصادی که تأثیرات زیادی بر دیگر متغیرها تحت یک  شــرط 
جبری، ایفای نقش می کنند، بدون پیچیده کردن برنامه ها و اجتناب از وام گیری 
ادبیات مرسوم و پر طمطراق تکراری همیشگی، توجه ویژه داشته و در حل و فصل 

آنها اهتمام ورزد.
حال به اهم این  متغیرها که به علت عدم توجه کافی دولتهای پیشین به یک 

ابر چالش تبدیل گردیده، اشاره خواهد شد.
درصورت موفقیت دولت در حل و فصل مشکالت اقتصادی کنونی کشور، می 
توان انتظار داشت، دولت سیزدهم در تحقق تأکیدات پیام نوروزی رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی که درشعار سال  ۱4۰۱ با توجه به عنصر کلیدی » تولید » و با محوریت » 

تولید دانش بنیان و اشتغال  آفرین » اشاره گردیده،  موفق خواهد شد:
- تورم باالی 4۰ درصدی فعلی را با چه برنامه و ابزاری و در چه زمانی مهار کرده 

و آن را به تک نرخی خواهد رساند؟
 - چه برنامه ای برای کنترل رشد نقدینگی خواهد داشت و این نقدینگی را با 

چه ابزاری به سوی تولید رهنمون خواهد کرد؟
 - رشــد منفی سرمایه گذاری در دهه اخیر را چگونه و با چه برنامه ای جبران 

خواهد نمود؟
 - سیاستهای اشتغال زایی اقتصاد چگونه رقم خواهد خورد؟

 - سیاست پولی دولت برای جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی  چیست؟
 - سیاست ارزی دولت برای ثبات نرخ ارز چگونه خواهد بود؟

 - سیاست دولت برای حمایت از بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی به مثابه 
ستونی برای پشتوانه اقتصاد ملی است، با چه ابزاری صورت خواهد گرفت؟

  - چگونه نظام مالیات ستانی و نظام بانکی را متحول خواهد کرد؟
  - شبکه های فناوری اطالت و ارتباطات را چگونه توسعه خواهد داد؟

  - سیاست دولت درخصوص توسعه شبکه راه های ارتباطات ریلی، جاده ای، 
هوایی،  دریایی،  بنادر، صنایع زیربنایی مادر و   پیشتاز چیست؟

  - سیاست دولت برای افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی و افزایش درآمد سرانه 
چگونه خواهد بود؟

بزرگترین چالشــهای دولت سیزدهم در تحقق برنامه های راهبردی خود، حل 
وفصل  موضوعات مورد اشاره فوق الذکر است. دولت باید در برنامه های راهبردی 
خود، برای انجام اصالحات ساختاری اقتصاد، رویه مشخص و خدشه نا پذیری در 
نحوه در حل معضالت اقتصادی، سیاست و خط مشی واحدی از نظر تدوین، عمل 

و اجرا، داشته باشد.
 شعارسال ۱4۰۱رهبر فرزانه انقالب اسالمی، همانند سال های گذشته عمدتاً 
به مســائل اقتصادی تأکید و توجه داشــته اند. بنا بر این مسایل اقتصادی هنوز از 
اولویت های اول کشور است. در ادامه این یاد داشت سعی خواهد شد وظیفه ونقش 
دولت را درتحقق و ایفای شعار » تولید،  دانش بنیان و اشتغال آفرین » شعار سال 

رهبری  اشاره داشته باشیم.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، بال استثناء  رشد و توسعه کشورهای 
توسعه یافته  از مسیر رشد تولیدات داخلی اعم از تولیدات صنعتی و کشاورزی  گذشته 
است.  شناخت ابزارهای توسعه یافتگی با توجه به ظرفیت ها و امکانات داخلی نظیر 
منابع طبیعی فراوان، سرمایه انسانی ماهر و تلفیق آن با دانش فنی ومدیریت کارآمد، 
و اســتفاده از مزیت های نسبی، کشور را در تولیدات داخلی و صادرات محصوالت  
توانمند ، رقابتی کرده و موجب افزایش درآمد ســرانه و ایجاد اشتغال خواهد شد. 
این عوامل جزء ابزارهای تفکیک ناپذیر بنیان های رشد و پیشرفت اقتصادی کشور 
است.  فرایند اجرایی آن،  بستگی به افزایش ظرفیت های تولیدی موجود و جدید 

از طریق تمرکز سرمایه و اختصاص آن به تولید  دارد.
ثبات نرخ ارز، ایجاد ابزارهای انگیزشی و ترغیبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی ، ثبات مقررات مربوط به روابط کسب و کار، حذف مقررات دست و پاگیر 
و زاید،  کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزهای کســب و کار، استفاده از مشفق های 
مالیاتی برای ســرمایه گذاران تولید کاالهای اساسی و ضروری، کاهش نرخ تعرفه 
برای واردات مواد اولیه، کاالهای واســطه ای و سرمایه ای، گسترش چتر حمایتی 
برای صنایع نوپا و تازه تأسیس یافته، باید از سیاست های حمایتی دولت در ایجاد 

واحد های صنعتی و کشاورزی دانش بنیان قرار گیرد.
اقتصاد دانش بنیان، مدتها است درکشورهای توسعه یافته مدرن صنعتی، رواج 
دارد. این اندیشه و تفکراقتصادی حتی قبل از مصطلح شدن مفهوم اقتصاد دانش 
بنیان، در جوامع صنعتی فوق مدرن درقالب تغییر نگرش درنوع واندازه های تولید 
و گرایش به تولیدات با مقیاس و اندازه کوچک، ولی با ارزش افزوده بسیار باال شکل 
گرفت. صادرات انحصاری بســته های فن آوری اطالعات، عمل آوری بســته های 
اطالعــات فن آورانه و بنیادی مربوط به تحول دراختراعات نوآورانه دانش بنیان و 
انحصار در دانش های مربوط به دارو وتجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و رسانه و 
ابر رایانه ها، تا مدت ها از دسترس دانش بسیاری ازکشورها ی دیگر خارج بود. لذا 
اقتصاد دانش بنیان به شکل دیگر به صورت انحصاری در اختیار چند کشورمطرح 
دنیا قرار داشت. بیداری ملت ها، و توسعه یافتگی برخی از کشورها از بلوک کشورهای 
درحال توسعه این انحصار علمی و دانش فنی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را  که 

در اختیار چند کشورمعدود غربی بود،  را شکست.
البته ازسال ۱۹۹8 بانک جهانی در نسخه های جدید توسعه ای خود، نقش اقتصاد 
دانش بنیان را برای کشورها توصیه کرده است. درمعرفی اقتصاد دانش بنیان، نقش 
دانش، فن آوری اطالعات، استقرار یک نظام نوآورنه کارآمد، که بتواند بنگاها، دانشگاه 
ها  و مراکز تحقیقاتی که با یک جهش و انقالب علمی در بکارگیری دانش، رشد کنند 
و با دستیابی به ذخیره های دانش جهانی در این زمینه  به رشد و توسعه اقتصادی 
مورد نظر برسند.   به این ترتیب تأکید رهبر فرزانه انقالب اسالمی بر دانش بنیان 
شــدن اقتصاد با محوریت » تولید ؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین »درواقع به نبض 
کلیدی پیشــرفت اقتصادی که ازمباحث روز اقتصادی مبتنی بر علم و دانش فنی 
است، دست گذاشته است. این یک مسیر مطمئن پیشرفت اقتصادی کشور است، 
که به صورت میانبر می توان به  یک سطحی از رشد و توسعه اقتصادی باال مبتنی 

بر پایه های علمی و دانش فنی دست یافت.

 بازار مسکن برخالف بازارهای مالی هم چنان در رکود به سر می برد. در هفته های 
اخیر بسیاری از معامالت مسکن چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده فسخ 
شده است. دلیل فسخ قراردادهای مسکن چیست و آیا تعیین تکلیف برجام، به 
رکود بازار خاتمه می دهد؟به گفته  برخی از واسطه های ملکی عدم قطعیت در 
مذاکرات برجام باعث شده در چند ماه اخیر معامالت بازار مسکن راکد باقی بماند. 

این رکود با توجه به شروع دور جدید مذاکرات وین سنگین تر حس می شود.
پیگیری های تجارت نیوز از بازار مسکن نشان می دهد شاهد دو اتفاق مهم در بازار 
خرید و فروش ملک هستیم. قبل از آغاز مذاکرات برجام، تقاضا برای خرید مسکن 
باال بود اما مالکان از فروش واحد مسکونی خود طفره می فتند. زیرا افزایش قیمت 
دالر، این سیگنال را به فروشندگان داده بود که احتماال قیمت مسکن افزایشی 
است و هر هفته تاخیر در انجام معامله، ارزش ملک آنها را باالتر می برد. در نتیجه 
مالکان خانه، در جلسات نشست برایفروش حاضر نمی شدند و معامالت را فسخ 

می کردند.
اما با شروع مذاکرات، روند بازارها معکوس شــد. این بار فروشندگان مایل به 
انجام معامله بودند اما خریداران به امید کاهش قیمت مسکن، هر معامله ای را 
متوقف کردند. مهمترین دلیل آنها هم کاهش قیمت دالر است. از ابتدای دور 
جدید مذاکرات تاکنون، قیمت دالر از ۳۲ به ۲8 هزار تومان رسیده است و برخی 

معتقدند در صورت احیای برجام، قیمت دالر و به تبع آن قیمت مســکن هم 
کاهشی می شود.اخبار به دست آمده اخیر، مبنی بر نزدیک شدن به توافق و در 
پی آن ریزش نرخ ارز، نشان می دهد برخی از متقاضیان خرید مسکن نسبت به 
انجام معامالت دچار تردید شده اند. به نظر می رسد خریداران منتظر انتشار اخبار 
قطعی برجام هستند و معامالت را به روزهای آینده موکول کرده اند. احتماال این 
گروه، به افت قیمت مسکن در روزهای آتی امیدوارند. اما بازار مسکن نهایتا به چه 

سمتی می رود و اخیای برجام، خانه را ارزان می کند؟

 اما واقعیت از چه قرار است؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن گفت: زمانی که بازار مسکن متاثر از مسائل 
بین المللی از جمله برجام باشد؛ چه خریداران و چه فروشندگان خواستار روشن 
شدن هر چه سریع تر ابهامات هستند تا بتوانند در یک فضای مطمئن به معامله 
بپردازند. فضای کنونی مردم را در حالت بالتکلیفی قرار داده است. جالب این است 
که مردم صرف نظر از سود کردن در معامالت خود صرفا به دنبال اطمینان حاصل 

کردن از وضعیت بازار پیش رو هستند.
غیبی گفت: در حال حاضر مردم برای نتیجه مذاکرات برجام تمام صبر بازمانده 

خود را خرج می کنند و یک فرصت نهایی برای آن قائل شده اند.

او افزود: بعد از اعالم نتیجه و ایجاد تثبیت شــرایط سیاســی، مردم وارد بازار 
می شوند. اما تا زمانی که بحث مذاکرات جدی است و نتیجه آن هنوز مشخص 

نیست، طرفین از قطعی کردن معامالت خودداری می کنند.
این کارشناس مسکن این گونه پاسخ داد: اخیرا خریداران به دلیل افزایش کاذب 
و حباب گونه  قیمت مسکن، در مناطق مختلف شهر از انجام معامالت پرهیز 
می کنند. در چنین معادله ای هم فروشنده و هم خریدار آسیب پذیر هستند. زیرا 
فروشنده هم با دامن زدن به هیجانات و افزایش بی رویه نرخ مسکن باید برای 
سرمایه گذاری در ملک یا هر بازار اقتصادی دیگری قیمت افزوده باالیی را پرداخت 
کند. در نتیجه این انباشت انتظار از سوی فروشنده و خریدار هیچ برنده ای ندارد.

او ادامه داد: می توان گفت مهم ترین دلیل ایجاد وضعیت کنونی بازار، برجام است 
که به نظر می رسد تبدیل به بهانه ای شده و مردم را از لحاظ روانی در بالتکلیفی 

قرار داده است.

 سناریوهای پیش رو در ماه های آینده
غیبی گفت: اگر برجام به نتیجه برسد نوعی آرامش نسبی همراه با رونق بر بازار 
حاکم می شود. اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این انباشت انتظار ممکن است در 

ماه های آینده به بازار مسکن فشار وارد کند.

 لغو قراردادها؛زمزمه ها اجرای برجام در بازار مسکن

درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته و به این ترتیب 
یک سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه ســوخته ۹۰ کامال از دست 
رفته است. این آمار را محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد 
در نشست خبری خود عنوان کرد و در ادامه به برخی آمارهای تکان دهنده 
از دهه ۹۰ اشاره می کند. به گفته وی در این مدت تشکیل سرمایه در بخش 
ماشین آالت و ساختمان هم نزولی بود و به 8 درصد برنامه ریزی شده نرسید و 

برنامه ها محقق نشد.
در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در 
برخی سال ها از جمله سال های ۹8، ۹۹ و ۱4۰۰ میزان استهالک در کشور به 
حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. متغیرهای پولی در 
این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند. سبحانیان گفته است که در ۱۰ سال 
گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به  شدت افزایش داشت به طوری 
که نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در ســال ۹۲ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسید. سبحانیان همچنین با اشاره به نرخ رشد اقتصادی »یک درصدی« 
کشور در فاصله سال های ۱۳۹۱ تا ۱4۰۰ مدعی شد که نیمی از این نرخ رشد 
اقتصادی در سال ۱4۰۰ رخ داده است. پیش تر رشد اقتصادی کشور در سال 

۱4۰۰ را بانک مرکزی 4.4 درصد و مرکز آمار 4.۳ درصد اعالم کرده بود.

 درآمد سرانه چیست و چرا مهم است؟
برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم 
کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور اســت. در ایران برای سنجش 
وضعیت تولید در استان ها، ارزش افزوده حاصله از نفت را حذف کرده و درآمد 
سرانه بدون نفت را محاسبه می کنند. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو 
روش وجود دارد؛ یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است. یعنی تولیدات ۱۰ 
سال کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته اند. روش دیگر استفاده از 
روش نابرابری قدرت خرید است. معنی نابرابری خرید این است که چه مقدار 
پول در کشور ایکس قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد. 
در واقع کاهش درآمد سرانه به معنای کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص 

داخلی نیز هست. اطالعات ارایه شده توسط معاون وزیر اقتصاد را باید این گونه 
تفسیر کرد که با وجود افزایش درآمد اســمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد 
ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. این در حالی است 
که پیش بینی اقتصاددانان بر این است که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 
درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح 
درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.به نظر می رسد که بخش بزرگی از این کاهش 
درآمد سرانه به دلیل باال رفتن نرخ دالر ایجاد شده باشد. ارزش دالر در بازار آزاد 
ایران در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود، اما در سال جاری به باالی ۳۰ هزار 
تومان نیز رفت. گرچه در روزهای اخیر تحت تاثیر اخبار مثبت منتشر شده از 
توافق برجام قیمت دالر به سطح زیر ۳۰ هزار تومان بازگشته است، اما همچنان 

فاصله زیادی با ارقامی وجود دارد که در ابتدای دهه ۹۰ وجود داشت.

 اقتصاد نفتی و باقی ماجرا
در سال های گذشته، اقتصاد وابسته به نفت ایران همواره مشکل اساسی برای 
ایجاد رشد اقتصادی بوده است. با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد 
جهانی، بودجه دولت هم دچار انبساط می شود. پروژه ها یکی پس از دیگری 
تعریف می شــوند و گاها ریخت و پاش هایی نیز در حوزه تنظیم بودجه رخ 
می دهد. اما با سیکل رکود جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در 

کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می شود.

 اجرای طرح کوپن از مهرماه
با وجود اعالم مقامات مختلف در دولت مبنی بر اجرایی شدن طرح کاالبرگ 
الکترونیکی از ماه شهریور، محمدهادی ســبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در 
بخش دیگری از صحبت های خود اعالم کرده کــه اجرای این طرح به دلیل 
»مباحث فنی به  صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می شود«. 
از اردیبهشت ۱4۰۱ پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک جامعه را حذف کرد. در 
همان روزها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که 
قرار است ارایه کاالهای ضروری معیشتی به »مردم« با کاالبرگ الکترونیک و 
به قیمت شهریور سال گذشته انجام شود. اما حاال رییس سازمان برنامه و بودجه 

می گوید چنین چیزی عملی نیست.

 میرکاظمی: نباید بگوییم قیمت ها به سال گذشته برگردد
به نظر می رسد اظهارات جدید مســعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه 
و بودجه را باید بــه معنای »تطبیق« درآمد مردم بــا »قیمت های کنونی« 
دانست، چراکه از دیدگاه وی، چنین اتفاقی به معنای چاپ پول برای پرداخت 
مابه التفاوت قیمت هاست. ضمن اینکه یارانه پرداختی به دهک های مختلف 
نیز باید افزایش یابد و این افزایش یارانه ها نیز باید از محل چاپ پول تامین شود.

مســعود میرکاظمی، رییس ســازمان برنامه و بودجه، دربــاره بالتکلیفی 
الیحه دولت در خصوص حذف بند مربوط به بازگشــت قیمت ها به شهریور 
سال ۱4۰۰ با اشــاره به افزایش دومرحله ای قیمت کاالها در سال گذشته 
گفت که »مالک عمل« بــرای تعیین قیمت ها باید اســفند ۱4۰۰ یعنی 
 زمان بسته شدن بودجه باشــد.یک نماینده مجلس ایران پیش تر احتمال

 داده بود که از ماه مرداد فروش چند کاال به برخی شهروندان با قیمت شهریور 
۱4۰۰ از طریق یک نرم افزار انجام شود و »مشموالن« مبلغ شش تا هشت قلم 
کاال را در فروشگاه های تعیین  شده از طریق یک نرم افزار بپردازند و مابه التفاوت 

مبالغ این کاالها را دولت به فروشنده پرداخت کند.
 اما رییس ســازمان برنامه و بودجه می گوید: نیمه دوم سال باز یک افزایش 

قیمت داشتیم. 

یک سوم درآمد سرانه ایرانی ها سوخت!
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چرا بانک مرکزی به دنبال ریال دیجیتال است
زهرا جعفری  -   ایده روز  | پول دیجیتال 
پدیده ای است که با ظهور فناوری های جدید در 
حوزه پولی و بانکی مورد توجه بانک های مرکزی 

قرار گرفت.
پــول دیجیتال پدیده ای اســت که با ظهور 
فناوری هــای جدید در حوزه پولی و بانکی مورد 
توجه بانک های مرکزی قرار گرفت. این نوع پول 
در کنار پول نقد فیزیکی و ذخایری که بانک ها در 
بانک مرکزی نگهداری می کنند به عنوان شکل 
سوم پول بانک مرکزی به صورت دیجیتال، منتشر 
و بدهی مستقیم بانک مرکزی محسوب می شود.

سال ۲۰۰۹ بود که با ظهور بیت کوین انقالبی 
در حــوزه رمزینه دارایی ها و اســتفاده از ایده و 
فناوری پول های غیرمتمرکز ایجاد شــد. رمزینه 
دارایی ها که توســط نهادهای دولتی خلق نشده 
بودند نماینده یک موجودیت بر بستری دیجیتال، 
غیرمتمرکز و شفاف هستند که از اصول رمزنگاری 
بــرای قوام خود بهره می برنــد. رمز ارز می تواند 
یــک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی کند و 
از این رو، یک نوع دارایی مالی دیجیتال اســت 
 که می تواند تحت شــرایطی برخی کارکردهای 

پول را نیز داشته باشد.
بانک هــای مرکــزی نیز برای دســتیابی به 
منافع حاصل از این تغییــرات و افزایش کارایی 
سیســتم های پرداخت به این ســمت رو آوردند 
و تحقیقــات در این زمینه از ســال ۲۰۱۴ و از 
ســوی بانک مرکزی انگلیس آغاز شد. در حال 
حاضر طبق آخرین گزارش بانک تسویه بین الملل 
بر اســاس یک نظرسنجی در ســال ۲۰۲۱، ۸۶ 
درصد از بانک های مرکزی به طور فعال در حال 
تحقیق درباره رمز پول بانک مرکزی، ۶۰ درصد 
در حــال آزمایش این فنــاوری و ۱۴ درصد در 
 حال اســتقرار پروژه های آزمایشی معین در این

 حوزه می باشند.
این نوع پول برای بانک های مرکزی امتیازاتی 
دارد؛ انتشــار این نوع پول، امکان خلق پول را از 

بین می برد. همچنین زمینه های ایجاد و گسترش 
پایه های اقتصاد دیجیتال و بهره مندی از ســایر 
مزایای آن، اعم از کاهش هزینه تولید و انتشــار 
اسکناس و مسکوک، کاهش هزینه تراکنش های 
بانکی، افزایش دقت طرح های حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر و بخش های مختلف اقتصادی، افزایش 
شفافیت در مبادالت و در نتیجه بهبود نظارت های 

مرتبط را برای بانک های مرکزی فراهم می کند.
ظهور این نوع دارایی در بستر فن آوری دفتر 
کل توزیع شده صورت گرفت. این فن آوری، اساساً 
یک پایگاه داده است که مبتنی بر مفهوم تمرکز 
زدایی، بین رایانه های مختلف به اشتراک گذاشته 
می شــود و یک محیط غیــر متمرکز را به جای 
یــک نهاد متمرکز ایجاد می کند. طراحی چنین 
ساختاری موجب قطع وابستگی کاربران به نهاد 

مرکزی متولی پایگاه داده می شــود. این مفهوم 
کلی موجب توســعه فن آوری های دیگری شــد 
که فن آوری بالکچین، از معروف ترین آن هاست. 
بالکچین روشی برای ذخیره سازی و تأیید تعامالت 
به روش غیرمتمرکز است که بازیگران آن به سوابق 
تعامالت دسترسی کامل دارند ولی امکان تغییر 

آنها را ندارند.
در حالی که راهکارهای غیرمتمرکز پرداخت 
در دنیا در حال فراگیرتر شدن هستند؛ در طول 
چند ســال گذشــته راهکارهای نیمه متمرکز 
به عنوان نســل جدیدی از محصوالت مبتنی بر 
زنجیره بلوک موردتوجه بســیاری قرار گرفته اند 
کــه از مهمترین آنها می تــوان به زنجیره بلوک 
سازمانی و پول دیجیتال بانک مرکزی اشاره کرد. 
فعاالن حــوزه زنجیره بلوک نیمه متمرکز بر این 

باور هستند که می توان با محدودسازی برخی از 
ویژگی های زنجیره بلوک، مقداری تمرکزگرایی 
را نیز در محصــوالت آن گنجاند. درواقع هدف 
کلی زنجیره بلوک های نیمه متمرکز، بهره مندی 
حداکثری از امتیازات مهم فن آوری زنجیره بلوک 
با درجه ای از تمرکزگرایی کنترل شده است. در این 
بستر امکان معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی به 
عنوان پول الکترونیکی انحصاری و منتشره توسط 
بانک مرکزی فراهم می شود که از آن می توان برای 

مبادالت بدون واسطه استفاده کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز مانند 
سایر بانک های مرکزی دنیا در این مسیر وارد شده 
و پدیده پول دیجیتــال بانک مرکزی که »ریال 
دیجیتال« نام گرفته را به عنوان یکی از راهکارهای 
ارائه شده نیمه متمرکز زنجیره بلوکی معرفی کرده 

است. توسعه »ریال دیجیتال« می تواند گامی بلند 
در راستای بهره مندی از منافع فن آوری زنجیره 

بلوک در حوزه پرداخت باشد.
ریال دیجیتال در واقع اسکناسی است که به 
صورت الکترونیکی توسط بانک مرکزی منتشر 
می شــود و مانند انواع پول در کشور می توان از 
آن بــرای خرید کاال و خدمات، انتقال پول و … 

استفاده کرد.
با راه اندازی ریال دیجیتال بانک مرکزی، عموم 
مردم قادر خواهند بود تا از طریق تبدیل اسکناس ها 
و یا سپرده هایشان نزد بانک ها به ریال دیجیتال، 
مقادیر مشخصی پول دیجیتال دریافت و در کیف 
پول الکترونیکی خود نگهــداری کنند. کاربران 
پس از دریافت و نصب کیف پول ریال دیجیتال 
می توانند نســبت به ارسال و دریافت امن آن به 

صورت فرد به فرد اقدام کنند.
ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از انتشــار 
و عرضه، همتای اســکناس خواهد بود و امکان 
خریــد، انتقــال و ... را دارد. همچنین از آنجا که 
ماهیت آن، عیناً همان ریال جاری کشــور است، 
لذا هــر واحد ریال دیجیتال معــادل یک ریال 

ارزش گذاری می شود.
از فواید این نوع پول برای مشــتریان می توان 
به انتقال آنی وجوه بدون نیاز به عملیات تسویه، 
دریافت آنی وجوه در کیف تجاری و کارمزد بسیار 
کمتر در نقل و انتقاالت عادی وجوه اشــاره کرد. 
حتــی انتقال ریال دیجیتــال از یک کیف ریال 
دیجیتال شخصی به کیف ریال دیجیتال شخصی 
دیگر بدون ارائه سایر خدمات، مستلزم پرداخت 
کارمزد نمی باشد. همچنین امکان تبدیل یک به 
یک ریال دیجیتال به سایر انواع پول رایج کشور 

از جمله اسکناس وجود دارد.
مقررات انتشــار ریال دیجیتال بانک مرکزی 
در دی ماه ۱۴۰۰ توســط شــورای پول و اعتبار 
تصویب شد و اجرای این طرح به صورت آزمایشی 

از شهریور ماه آغاز می شود.

وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه روزی که وارد وزارتخانه 
شدم، خزانه ۵۴ میلیارد تومان بدهی داشت، گفت: یکی 
از ویژگی هایی که می توان بــه عنوان ویژگی این دولت 
نسبت به دولت گذشته مطرح کرد، مشارکت دادن مردم 

در ساختن اقتصاد است.
 با بیان اینکه با وجود نقش و وظیفه مهمی که در مجلس 
و در کمیسون اقتصادی داشتم علی رغم میل خودم آقای 
رئیس جمهور به بنده اعتماد و بنده را برای این ســمت 
انتخاب کردند، تصریح کرد: امیــدوارم در این جایگاه 

سربلند باشم و نزد مردم روسفید شوم.
وی درباره نقش وزیر اقتصاد در اتفاقات اقتصادی کشور 
گفت: برخــالف برخی از حوزه ها که قلمرو مشــخص 
و محدودی دارنــد، در حوزه اقتصاد اینطور نیســت و 
عوامل متعددی بر وضعیت اقتصادی دولت و مردم مؤثر 
اســت و عموما این امور در ید قدرت یک وزیر خالصه 
نمی شــود و به همین جهت این وزارتخانــه در قبل از 
انقالب اسالمی که این عنوان بر آن گذاشته شده بود، با 
 یک ترکیب دیگری از وزاتخانه ها معنا داشت که بعدها 
خیلی از آنها مستقل شــدند و از ذیل وزارت اقتصاد به 
یک وزارتخانه و سازمان دیگری تبدیل شدند اما این نام 

همچنان باقی ماند.
سخنگوی اقتصادی دولت که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، همچنین یادآور شــد: عمال مسؤلیت 
اقتصادی دولت برعهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
است که در کنار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که 
دو ارگان فرابخشی هستند و سایر وزرای بخشی دولت با 
حضور معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور تصمیم 
می گیرند که جمع ستاد اقتصادی دولت آیا با یک چنین 
طرح کالنی موافق است یا نه؟ و وزیر اقتصاد چون کمتر 
نگاه بخشی دارد باید منافع کل اقتصاد را در نظر بگیرد و به 

یک نوع تنظیم کننده کلی اقتصاد کشور است.

خاندوزی در پاسخ به این سؤال که به عنوان وزیر اقتصاد 
تا چه حد اختیــار واگذاری امور حــوزه اقتصادی را به 
سایر بخش ها دارید، اظهار کرد: اساسا اقتصاد براساس 
مدل های مختلفی ارائه می شود و در دولت آقای رئیسی 
بر این باور داریم که اقتصاد را باید از پائین به باال ساخت و از 
باال به پائین زمینه را فراهم و نظارت و حمایت کرد و برای 
اینکه این مسیر چند ده ساله که یک دولت نفتی پولدار 
و متمرکزی می نشسته از تهران برای روستاها هم تعیین 
تکلیف می کرده اصالح شود اجماعی که انجام شده این 
است که سهم کف اقتصاد باال برود و استان ها و مناطق 

خودشان درگیر ساختن اقتصاد شوند.
وی ادامه داد: این یکی از ویژگی هایی است که می توان 
به عنوان ویژگی این دولت نسبت به دولت گذشته مطرح 
کرد، مثال بنده ۳۵ تا از اختیاراتی که استان ها باید برای 
آن از تهران اجازه می گرفتند را گفتــم که این ضوابط 
است، خودتان در استان تصمیم بگیرید، فقط بعدا به بنده 
اطالع دهید که در جریان باشم که تخلف و بده بستانی 
در سطوح پائین تر اتفاق نیفتاده باشد، به نظرم این مسیر 

خوبی است که مردم به معنای واقعی کلمه درگیر شوند، 
ما پول و اختیار به اســتان ها و مردم بدهیم تا دست به 
زانو بزنند و برای طرح و پروژه های اســتانی خودشان 

تصمیم گیری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به این سؤال که 
دولت سیزدهم اقتصاد را با چه وضعیتی از دولت قبلی 
تحویل گرفت، عنــوان کرد: ما بعد از ســال ۱۳۹۷ که 
فشارهای تحریمی ایجاد شده بود، تقریبا سیاست های 
فعاالنه ای که حتی اگر تحریم بماند، اقتصاد پیش برود و 
کشور دچار مشکل نشود، مشاهده نمی کردیم، این اتفاقی 
بود که مرتبا به تأخیر می افتاد و ثمره آن این شده بود که 
ما در تمام ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که دولت جدید 
بر ســر کار آمد، باالترین نرخ تورم مستمر در دهه های 
گذشته را شاهد بودیم که بی سابقه بود و تمام امکانات 

نیز مصرف شده بود.
وی با اشــاره به اینکه آن قدری که دولت می توانســت 
اوراق خودش را بفروشد و از مردم استقراض کند، کرده و 
بیشتر ظرفیت ها استفاده شده بود، توضیح داد: بنده یک 

ماه توانستم از ظرفیت مانده استفاده کنم و آخر شهریور 
گفتند کل ظرفیت سال استفاده شده است و من تالش 
کردم که مجوزی در مهر و آبان برای چند ماه مانده سال 
بگیریم و اوراق منتشــر کنیم که با یک عدد کمی این 
اتفاق افتاد. رئیس ســازمان برنامه به من می گفت که 
در چند جلسه که با کابینه قبلی داشتند، وزرای دولت 
قبل می گفتند همین مرداد و شهریور را به چه ترتیبی 

می خواهید دستمزدها و حقوق ها را بدهید.
خاندوزی همچنین تأکید کرد: نامه ای است بین آقای 
واعظی و نوبخت مبنی بر اینکه طبق دستوری که شما 
داده بودید، خزانه خالی است برای اینکه بشود روی آن 
خزانه اقدامات جدید کرد. در واقع نه تنها تمام امکانات 
مالی استفاده شــده بود بلکه در روز اولی که بنده وارد 
وزارتخانه شــدم، ۵۴ هزار میلیارد تومان از تَن خواهی 
که باید در کل سال مصرف می شــد، در همان دو، سه 
ماه اول تمام شــده بود، یعنی خزانه ۵۴ میلیارد تومان 

بدهی داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که »قبل از تصدی این 
سمت گفته بودید اگر همین االن دولت هیچ کاری نکند، 
تورم ۱۰ درصد پائین می آید، این به چه دلیل بود؟ گفت: 
این جمله به لحاظ کارشناسی جمله درستی بود، به جهت 
اینکه تورم سطوح باالیی را طی کرده بود، براساس چند 
فرمول تورم کاهش طبیعی خودش را در یک سال خواهد 
داشت. بنابراین اگر یک سال گذشت و اتفاقی نیفتاد باید 
تعجب کرد. با تالش هایی که دولت در ماه های اول انجام 
داد نه در یک سال بلکه در شش ماه عملکرد دولت فاصله 
بین عدد ۵۷ تا ۲۹ را طی کرد، این کاهشی بود که تورم 
نقطه ای کشور طی کرد، تورم ۱۲ ماهه هم از ۵۸ به ۴۳ 
کاهش پیدا کرد و این عدد هم به جهت تالش های دولت 
در جهت کنترل تورم بود که توانستیم در شش ماهه اول 

دولت به درجات باالتر به آن هدف رسیدیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران تاکید کرد که اینترنت پرسرعت را یک 
حق برای مردم می دانیم و تمام تالشمان این است که یک شبکه پرسرعت، با 

کیفیت و امن را برای استفاده همه مردم فراهم کنیم.
، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - در آستانه هفته دولت و 
یک سالگی دولت سیزدهم، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح عملکرد، 
اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در طول یک سال گذشته و برنامه های 

این وزارتخانه در سال آتی پرداخت.
زارع پور با اشاره به مهم ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ایجاد 
پوشش ۲۰ میلیون فیبرنوری منازل و کسب وکارها گفت: ما در وزارت ارتباطات 
اینترنت پرسرعت را یک حق برای مردم می دانیم و تمام تالشمان این است که 

یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن را برای استفاده همه مردم فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه شبکه ارتباطی کشور از چهار الیه دسترسی، الیه داخل شهر 
یا استان که الیه تجمیع گفته می شود، الیه بین استان و در نهایت دروازه های 
اینترنت ملی برخوردار است اظهار کرد: ما در این چهار الیه چه برای ارتباطات 
ثابت و چه برای ارتباطات سیار، برنامه های متعددی را پیش بینی کرده ایم که 
ظرفیت های کشور را در این الیه ها توسعه دهیم تا شبکه پرسرعت و با کیفیت 

ایجاد شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: در برخی از این الیه ها بیش از ۱۰ سال 
نوسازی صورت نگرفته است، به ویژه در الیه شهرها و داخل استان ها یا همان 
الیه تجمیع که در اختیار شرکت مخابرات ایران است؛ بنابراین برای جبران این 

عقب ماندگی یک کار بزرگ پیش رو داریم.
او با بیان اینکه در الیه دسترسی و برای ارتباطات ثابت کار بزرگ پروژه فیبرنوری 
منازل و کسب وکارها در دستور کار قرار گرفت ادامه داد: این پروژه یک پروژه 
راهبردی برای کشور است و حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد.

زارع پور تشــریح کرد: تحقق این پروژه نیازمند یک بسته اجرایی، عملیاتی و 
حمایتی بود که خوشبختانه در دولت تدوین و تهیه شد و منابع مالی الزم برای 
آن تأمین شد و کاری که در ابتدا و از نگاه متخصصین غیرممکن به نظر می رسید 

اکنون به یک کار امکان پذیر تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  با تأکید بر اینکه هدف گذاری ما این است که 

۲۰ میلیون پوشش را تا پایان دولت سیزدهم ایجاد کنیم گفت: در حال حاضر 
در ده استان کار شروع شده است و تاکنون حدود دو میلیون پوشش ایجاد شده 
Iranfttx.  و مردم می توانند به صورت آنالین میزان پیشرفت پروژه را در سایت

ir مشاهده کنند.
همچنین وی در ادامه سخنانش بیان کرد: تا پایان امسال پنج میلیون پوشش، 
سال آینده  هفت میلیون پوشش جدید و سال ۱۴۰۳ نیز  هشت میلیون پوشش 
جدید ایجاد خواهیم کرد تا مجموعاً به ۲۰ میلیون برسد. البته این کار یک کار 
ملی است و همه دستگاه ها و سازمان ها باید پای کار بیایند و به این پروژه به عنوان 

یک تکلیف ملی نگاه کنند.
زارع پور ادامه داد: در الیه نوسازی شبکه ارتباطی در سطح شهرها و استان ها نیز 
برنامه داریم تا شرکت مخابرات بتواند این الیه شبکه ارتباطی را نوسازی کند. 
همچنین در الیه زیرساخت نیز پروژه افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه مادر 
مخابراتی کشور در دست اجرا است که انشاهلل در دهه فجر این پروژه افتتاح خواهد 
شد. در حوزه تأمین اینترنت بین الملل هم متنوع کردن منابع و مسیرهای تأمین 

اینترنت را در دستور کار قرار داده ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشــاره بــه برنامه های این وزارت 
خانه بــرای حمایت از شــرکت های دانش بنیــان نیز اظهار کــرد: تالش و 
برنامه وزارت ارتباطات این اســت که تمام کارهایی که در حــوزه ارتباطات 
 و فناوری اطالعات انجام می شــود با اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصی 

و به ویژه شرکت های دانش بنیان انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه اعتقاد داریم که محصوالت ایرانی می توانند در بازارهای 
بین المللی عرضه شوند گفت: به زودی نخستین محموله از محصوالت دانش بنیان 

ایرانی در »صنعت شبکه« صادر می شود.
زارع پور با اشاره به توانمندی شــرکت های ایرانی در تأمین و راه اندازی فیبر 
نوری در دریا نیز گفت: با افتخــار اعالم می کنم که ما توان ایــن را داریم که 
فیبرهای دریایــی را با کمک بخش خصوصی شــرکت های دانش بنیان، هم 
فیبرکشــی و هم تعمیر کنیم و در هفته های آتی برنامه ای در دریای عمان یا 
خلیج فارس داریم که برای نخستین بار توسط دانش و تخصص ایرانی، تعمیر 
فیبرهای نوری زیر دریا را انجام خواهیم دادوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در ادامه با اشــاره به ســهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بیان کرد: بحث 
 اقتصاد دیجیتال موضوع بســیار مهمی اســت و در دولت سیزدهم به شکل

 ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین زمینه هیئت دولت سال گذشته 
اختیارات خود را به یک کارگروه ۱۰ نفر واگذار کرد تا موانع پیش روی توسعه 

اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند.
وی  با بیان اینکه هدف گذاری ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد 
کشور به ۱۰ درصد برسد تشــریح کرد: اقتصاد دیجیتال سه الیه دارد. هسته 
اصلی اقتصاد دیجیتال حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات است. الیه دوم اقتصاد 
پلتفرمی و توسعه کسب وکارهای مبتنی بر پلتفرم است. الیه سوم هم کاربرد 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در سایر بخش ها است که امیدواریم در این 

سه الیه بتوانیم طعم شیرین فناوری را به مردم را بچشانیم.
زارع پور با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات به منظور تأمین ارتباطات پایدار و 
با کیفیت برای زائران اربعین گفت: تالش خواهیم کرد اینترنت مورد نیاز زائران 
عزیز را در مسیر حرکت زوار در داخل کشور و مخصوصاً در مرزها با استفاده از 
سایت های سیار و تقویت کننده ها تأمین کنیم. در مرز پرتردد مهران نیز قرار است 
بالن سازمان فضایی به منظور ارائه اینترنت مستقر شود. درباره موضوع کاهش 
هزینه های رومینگ نیز با طرف عراقی در حال رایزنی هستیم و البته به مردم عزیز 
توصیه می کنیم استفاده از سیم کارت های عراقی را برای کاهش هزینه رومینگ 

مورد توجه قرار دهند.

 برای همه مردم کد اقتصادی صادر می شود
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به برنامه ریزی برای صدور صورت حساب 
الکترونیکی برای خریدها، می گوید: برای همه مردم اعم از حقیقی و حقوقی یک 

کد اختصاص صادر خواهد شد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی از اختصــاص یک کد اختصاصی برای همه 

اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.
داوود منظور در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه قرار است برای هر فرد یک 
کد اقتصادی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: ازآنجایی که قرار است صورت حساب 
الکترونیکی صادر شود، برای افراد یک کد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد و 

افراد با کد اقتصادی شناسایی می شوند.
وی با تأکید بر اینکه کد اقتصادی هم شــامل افراد حقیقی و هم شامل افراد 
حقوقی می شود، توضیح داد: برای افراد حقیقی این کد بخش اصلی کد ملی است 
که چند رقم دیگر هم به آن اضافه می شود. در مورد افراد حقوقی و شرکت ها به 

شناسه ملی شرکت ها چند رقم اضافه خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد کارکرد این کد نیز گفت: زمانی فردی 
حقیقی یا حقوقی کاالیی را خریداری می کند و به نام او ثبت می شود او را با کد 

اقتصادی می شناسیم.به گفته وی کد اقتصادی از آبان ماه اجرایی خواهد شد.

 نماد سرخابی ها در بورس چه زمانی بازگشایی می شود؟
رئیس ســازمان خصوصی ســازی می گوید: نماد استقالل فردا )چهارشنبه( 
در بازار پایه فرابورس بازگشــایی می شود و تکلیف نماد پرسپولیس نیز امروز 

)سه شنبه( مشخص خواهد شد.
پس از کشمکش های بسیار برای واگذاری سهام سرخابی ها، درنهایت سال 
گذشــته واگذاری آنها با تالش دولت ســیزدهم محقق شــد و پس از سال ها، 

خصوصی سازی سهام استقالل و پرسپولیس به خط پایان رسید.
به دنبال اجرای این اقدام بزرگ، بازگشایی نماد سرخابی ها از جمله معضالتی 
بود که به دلیل عدم انتشار صورت های مالی باشگاه های استقالل و پرسپولیس 

به مرحله اقدام نمی رسید و اجرای آن با تأخیر زیادی همراه شد.
 پس از پیگیری های انجام شــده از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان 
بورس برای بازگشایی هر چه سریع تر سهام سرخابی ها، درنهایت طی چند روز 
گذشته صورت های مالی ۲ باشگاه منتشر شد و خوش بینی های زیادی را بین 

طرفداران سرخابی ها برای بازگشایی نماد آنها ایجاد کرد.
 هفته گذشــته رئیس ســازمان خصوصی وعده بازگشایی نماد استقالل و 
پرســپولیس در هفته جاری را داد و از شــب گذشته خبری در فضای مجازی 

مبنی بر بازگشایی نماد استقالل در روز چهارشنبه منتشر شد.
در این خبر آمده اســت: بازگشایی نماد پرسپولیس در همان روز منوط به 

ارسال گزارش مدنظر فرابورس )تأییدیه حسابرس و قرارداد بازیکنان( است.
 بر اساس پیگیری های انجام شده، رئیس سازمان خصوصی سازی بازگشایی 
نماد اســتقالل در روز چهارشــنبه را تأیید و اعالم کرد: زمان بازگشایی نماد 

پرسپولیس امروز )سه شنبه( مشخص و اعالم خواهد شد.

 زمان رفع سوء اثر از چک های برگشتی به 3 روز رسید
رئیس کل بانک مرکزی می گوید: با آغاز به کار سامانه مسدودی حساب های 
چک های برگشتی )محچک( دوره زمانی رفع سوء اثر از چک های برگشتی به 

۳ روز کاهش می یابد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با آغاز به کار ســامانه مسدودی حساب های 
چک های برگشــتی )محچک( رفع سوء اثر از چک های برگشتی سه روزه شده 
اســت.علی صالح آبادی در مراســم رونمایی از اظهار کرد: سامانه محچک یکی 
از مهم ترین ســامانه ای که می تواند اعتبار را به چک برگرداند، سامانه محچک 

است که امروز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
وی افزود: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده های قضایی درباره چک کمتر 
خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنالین می تواند دستور مسدودی حساب های 
چک برگشتی را بدهد.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نیاز به ابزارهای نقدی 

چون اسکناس کمتر شود.

 ناکارآمدی مدیران، بدتر از حقوق های نجومی
رییس ســازمان ملی بهره وری ایران اعالم کرد که در سنوات گذشته درباره 
موضوع حقوق های نجومی صحبت های بســیاری مطرح شــد، اما مهمتر از آن 
مدیران ناکارآمد هستند که آسیب بیشتری در زمینه بهره وری به یک مجموعه 

وارد می کنند.
 میرســامان پیشــوایی در نشســت خبری امروز درباره ارایه اولین گزارش 
بهره وری شرکت های دولتی، در پاسخ سوال ایسنا درباره اینکه چرا مجموعه های 
دولتی در گزارش های خود، عملکردشــان را با گذشته مقایسه می کنند و این 
چه مشکالتی در حوزه بهره وری ایجاد می کند؟ اظهار کرد: این یک درد کهنه 
است که وقتی به عنوان مثال وزارت راه می خواهد گزارشی به مردم و رسانه ها 
بدهد، می گوید در ســال گذشته، ۱۰۰۰ کیلومتر راه ساخته ایم. سوالی که در 
اینجا مطرح می شــود این است که آیا مردم باید برای این عملکرد شما دست 

بزنند یا از آن انتقاد کنند؟
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: وقتی مشخص نیست که بر اساس 
برنامه چقدر راه باید ســاخته می شد که ۱۰۰۰ کیلومتر ساخته شده است، یا 
آنکــه وقتی نمی دانیم این ۱۰۰۰ کیلومتر باید با چقدر صرف منابع ســاخته 
می شد، چگونه می توان ارزیابی مناسبی از عملکرد این مجموعه بدست آورد؟

وی ادامه داد: صرف  ارائه آمارو اعداد درست نیست، بلکه در مطالبه عملکرد 
و پاسخگویی دستگاه های مختلف به شرکت های دولتی باید میزان بهره وری و 
کارآمدی مدیران را ارزیابی کرد. در گزارش بهره وری شــرکت های دولتی نیز 
اعالم کردیم که در حوزه بهره وری کدام شــرکت ها خوب و کدام شرکت ها بد 
عمل کردند. همچنین در گزارشی که سال گذشته درباره دستگاه های اجرایی 
ارائه کردیم به همین منوال عمل شــده که به نظر می رسد در ارتقا و انتصاب 

مدیران باید مدنظر قرار گیرد.
پیشوایی گفت: در سال های گذشته صحبت های بسیاری درباره حقوق های 
نجومی و مدیران نجومی بگیر مطرح شده، اما مسئله ای که االن مهمتر است 
اتئالف کهکشــانی است. به این معنا که ممکن است یک مدیر حقوق نجومی 
هــم دریافت نکند اما میلیونها بلکــه میلیاردها تومان را با امضاهای خود هدر 
بدهد کــه باید جلوی این ائتالفها را بگیریم. بنابراین می توان به جرئت گفت 

که ضرر مدیران ناکارآمد بیشتر از حقوق های نجومی و نجومی بگیران است.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران اضافه کرد: در پرونده اخیری که درباره 
فوالد مبارکه اصفهان هم مطرح شــد تخصیص هایی صورت گرفته که نشان از 
همین ناکارامدی ندارد؛ گر چه تا زمانی که دستگاه قضایی حکمی صادر نکرده 
نمی توان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد که آیا فسادی صورت گرفته است 
یــا نه؟. اما دیدیدکه رئیس جمهوری دســتور برخورد جدی با متخلفان را در 

این موضع صادر کرد.
وی به راه اندازی ســامانه صبا برای ارزیابی از عملکرد و بهره وری شرکت ها 
و دســتگاه دولتی اشاره کرد و گفت: در این سامانه پارامترهای مختلفی برای 
ارزیابی بهره وری شــرکت های دولتی و حتی وزارت خانه و دستگاه های دولتی 
در نظر گرفته شــده است که قول می دهیم در آینده نه چندان دور اطالعات 
بیشتری از این مجموعه ها منتشر  کنیم همچنین از رسانه ها می خواهیم که در 
این زمینه به ما کمک کنند تا بتوانیم دستگاه هایی که با ما همکاری نمی کنند 

و اطالعات خود را در اختیار ما نمی گذارند معرفی کنیم.

روزی که وارد وزارتخانه شدم خزانه ۵۴ میلیارد تومان بدهی داشت

اینترنت پرسرعت را حق مردم می دانیم
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/02

شماره : 1448

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: جوانســازی، فناورسازی و دانش بنیان سازی بخش 
کشــاورزی از محورها و اهداف مهم این تفاهمنامه است 

که برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد بودجه آن ارایه شده است.
محمد قربانی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری این 
وزارتخانه و باشگاه کشاورزان جوان با بیان  اینکه مدت زمان 
اجرای این تفاهم نامه چهار ســاله است افزود: جهت دهی 

وزارت جهادکشاورزی به سمت کشاورزان جوان است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی 
با بیان اینکه کشاورزی آینده، کشاورزی هوشمند است و 
ریسک پذیری می خواهد اظهارداشت: این در حالیست که 

کشاورزان سنتی ریسک گزیر هستند.
وی ادامــه داد: فارغ التحصیالن کشــاورزی و جوانان 
روســتایی در روند هوشمندسازی هم دارای ایده اند و هم 

خوب کار می کنند.
قربانی با بیان این که برنامه های وزیر جهاد کشاورزی 
تحولی هستند، اظهارداشت: کشاورزان سنتی با دو ویژگی 
کم سوادی و مسن بودن دشوار می توانند مسیر تحولی را 
طی کنند و اگر بخواهیم نرخ پذیرش فناوری را در بخش 
کشاورزی افزایش دهیم با کشاورزی سنتی و با نفوذ دانش 
و بهره وری پایین مشکل می توان به این هدف دست یابیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی 
گفت: بررسی  ها نشان می دهد در کشور در یک دوره ۱۰ 
ساله ۶ درصد کشاورزان زیر ۳۵ سال و در طول یک دوره 
۱۷ ساله ۱۰ درصد جمعیت آنان در بخش کشاورزی کاهش 
داشــته است و اگر همین مسیر را ادامه دهیم، کشاورزی 

ما پیر می شود.
وی در همین حال کشــاورزی آینده را سالمت محور 

عنوان کرد و گفت: در کشــاورزی آینده، کشاورزان جوان 
بــا بکارگیری روش های جدید و بیولوژیکی می توانند این 

مسیر را طی کنند.
قربانی در همین حال پذیرش اجتماعی و اعتمادسازی 
در بخش کشاورزی و روستا را از عوامل مهم در دستیابی 
به اهداف و ماموریت وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و ابراز 
امیدواری کرد که باشگاه کشاورزان جوان به عنوان یک نهاد 
غیردولتی از طریق اعتمادسازی، افزایش سرمایه اجتماعی 
و نفوذ و مدیریت بر دل ها بتواند در اجرای سیاســت ها و 

برنامه های وزارتخانه نقش ایفا کنند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی 
افزود: ما معتقدم بین حکمرانی متعال کشاورزی و حکمرانی 
متعال روســتایی تفکیکی وجود ندارد و این دو از هم جدا 
شدنی نیستند.قربانی اضافه کرد: باشگاه کشاورزان جوان 
می تواند در پذیرش سیاست های جدید و نوآورانه از طریق 
انتقال دانش، فناوری و مهارت ها به سطح مزارع به ما کمک 
کند و این امر در صورتی محقق می شــود که اعضای این 
باشــگاه پای کار باشند و به اهدافشان اعتقاد کامل داشته 
باشــند.وی همکاری باشگاه کشــاورزان جوان در زمینه 
ارزان سازی محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات بخش 

کشاورزی را مهم خواند و گفت: نتیجه نهایی اقدامات باید 
در سفره مردم ظاهر شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی 
توصیه کرد که اعضای باشــگاه کشــاورزان جوان از اقدام 
بــه کارهای کمی و تبلیغی پرهیز کنند و در دام کارهای 
کمی گرایی گرفتار نشوند بلکه به کیفیت طرح های اجرایی 

خود توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه راه  حل بلندمدت در بخش کشاورزی 
در کاهش فقر و آموزش اســت، از باشگاه کشاورزان جوان 
خواست نیروهای جوان روستایی و تحصیل کرده های رشته 

کشاورزی را برای ورود به عرصه کشاورزی ترغیب کند.
این مقام مسوول افزود: این تفاهمنامه فرصتی را فراهم 

می کند تا جوانان در بستر کشاورزی فعالیت کنند.
قربانی گفت: ما نیز از باشگاه کشاورزان جوان در چارچوب 
این تفاهم نامه حمایت می کنیم و تســهیالت ارزان قیمت 
برای اجرای طرح های مصوب شان در اختیار قرار می دهیم.

وی اضافه کــرد: پرداخت تســهیالت ارزان قیمت به 
طرح های باشگاه کشاورزان جوان از دیدگاه ما پول پاشی 
نیست و انتظار داریم نتایج فعالیت های این باشگاه در مزرعه 

دیده شود و تولیدات کیفی ارتقا یابد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از 
فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد بودجه در 
فصل بودجه سال آینده به منظور جوانسازی کشاورزی ایران 
خبرداد و اظهارداشت: امیدواریم فعالیت ها و اقدامات این 
نهاد غیردولتی همراه با احساس تکلیف و مسوولیت پذیری 
و مبتنی بر مساله محوری باشد و به تامین امنیت غذایی، 
تامین معیشت کشاورزان و روستاییان و ماندگاری جوانان 

در روستاها کمک کند.

امضای تفاهم نامه همکاری وزارت جهادکشاورزی و باشگاه کشاورزان جوان

ــیالت  ــاورزی و ش ــوزه کش ــای ح ــش بنیان ه ــعه دان  توس
ــوری ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــال معاون ــت امس اولوی

 معاون علمی وفناوری رییس جمهور با بیان اینکه فقط چهار درصد شــرکت 
های دانش بنیان در حوزه کشاورزی و شیالت فعال هستند، گفت: اولویت جدی 
معاونت علمی در سال جاری توسعه تعداد و فعالیت شرکت های دانش بنیان 
این حوزه است. سورنا ستاری روز سه شنبه به همراه رییس سازمان شیالت از 

نمایشگاه شیالت در خانه نوآوری و فناوری ایران بازدید کرد.
وی در جمع خبرنگاران افزود: حوزه کشاورزی و شیالت یکی از عرصه هایی 
اســت که تعداد شــرکت های دانش بنیان فعال در آن پایین است، به گونه ای 

که کمتر از چهار درصد از شرکت ها در این صنعت مشغول فعالیت هستند. 
ســتاری تاکید کرد: یکی از اولویت های جدی سال جاری معاونت علمی و 
فناوری توســعه تعداد و فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی از 
جمله شــیالت است. بر همین اساس کمیته پیگیری در این زمینه ایجاد شده  

که ورود شرکت های دانش بنیان به حوزه کشاورزی و شیالت را تسریع کند.
وی ادامه داد: برای توسعه دانش بنیان ها در حوزه کشاورزی و شیالت با توجه 
به اهمیت امنیت غذایی اقدام به جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در 
این صنعت کردیم. با این رویکرد جدید باید منتظر اتفاقات خوبی در این زمینه 
باشیم.معاون علمی و فناوری رییس جمهور خاطرنشان کرد: حوزه دریا عرصه ای 
است که بسیار مغفول مانده است و در ایران جای کار بسیاری دارد؛ چرا که این 
حوزه بکر، ظرفیت باالیی در ســرمایه گذاری و ورود فناوری دارد. در این راستا 
در معاونت علمی تالش داریم این حوزه را با استفاده از فناوری توسعه دهیم. 
در این نمایشگاه برخی از دستاوردهای دانش بنیان حوزه کشاورزی و شیالت 
از جمله سامانه ردیابی گله های تون ماهیان،دستگاه جداکننده و شمارنده تخم 
ماهی،دستگاه غذاپاش آبزیان،دستگاه برداشت میکروجلبک و کود ماهی،فرآوری 
و تولید پلیمرهای زیستی از جلبک های دریایی، نسل جدید مکمل های خوراکی 
ماهیان پرورشــی، مکمل هــای پروبیوتیک ضدعفونی کننده هــای آب مزارع 
آبزی پروری،آب مغناطیسی در پرورش ماهی، نانو ماسک جلبک ارایه شده است.

0601/175/32

1015
ــماره  ــور 147H0572334 و ش ــماره موت ــران 317 د 44 و ش ــماره 52 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی NAACSIHE6MF903083 متعلــق بــه محســن  شــهپری فرزنــد حســن در تاریــخ 

1401/04/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

1066
شناســنامه بــه شــماره 4569825397 متعلــق بــه ولــی اهلل کــردی نســب فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 

1401/05/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4570050409 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4570050409 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 4570050409 متعلــق بــه رضــا عبدالهــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/22 مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3257342764 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 78 913 ق 28 
و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 78 913 ق 28 و چــک بانــک رفــاه کارگــران بــه شــماره 940688 و 
940690 متعلــق بــه محســن افــروز فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6590009236 متعلــق بــه پرســتو افــروز فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 20 و کدملــی 4569976441 متعلــق بــه فرزانــه زمــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1502
ــخ  ــر  در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــه مؤذن ــه محدث ــق ب ــه شــماره 0020192703 متعل ــنامه ب شناس

1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

1506
کارت ملــی بــه شــماره 2370731583 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت  و کارت ماشــین 
بــه شــماره پــاک 63ایــران 183س96 و شــماره موتــور 6539245و شــماره شاســی 4957663متعلــق 
 بــه اشــکان جــوکار فرزنــد اســد در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 5469871878 و گواهینامــه پایــه یــک  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت 
ــی  ــماره شاس ــور 12485232403و ش ــماره موت ــران481ط59 و ش ــاک 93ای ــماره پ ــه ش ــین ب ماش
ــود  ــخ 1401/05/20 مفق ــش در تاری ــان بخ ــد جه ــدی راد فرزن ــهباز موی ــه ش ــق ب 40311177متعل

ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

1866
ــماره 2299978021 و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 2299978021 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره 2299978021 و کارت ماشــین ســواری بنــام ســارااکرمی متعلــق بــه علــی 
اســفندیاری بیــات  فرزنــد عیــدی محمــد در تاریــخ 1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

2006
ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــه دو  و کارت ماش ــه پای ــماره 3991792990 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
867ط37 ایــران68 و شــماره شاســی C1412288096308 و شــماره موتــور 3242670 و کارت 
ــه آقــای ابراهیــم علــی طاهــری فرزنــد حبیــب در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود  بازنشســتگی متعلــق ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2014
شناســنامه وگواهینامــه بــه شــماره 0053536983،کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 55 177ه89 
ــدی  ــا محم ــه احمدرض ــق ب ــی S1422289152138 متعل ــماره شاس ــور 3411661 ،ش ــماره موت ،ش

فرزند علی در تاریخ 1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2048
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران10_218ی97 و بــه شــماره شاســی S1482287258061 و بــه 
ــه آقــای ایمــان محســنی فرزنــد داریــوش در تاریــخ 1401/01/01  شــماره موتــور 2490450متعلــق ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 

2065
ــد محمدحســین در  ــه محمدنبــی جعفــری فرزن ــه شــماره 1352 متعلــق ب پاســپورت اتبــاع خارجــی ب

تاریخ 1395/05/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 0422067628 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0422067628 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــد غامرضــا در تاری ــه وحیــد قصریعقــوب فرزن ــق ب ــه شــماره 0422067628 متعل ــان خدمــت ب پای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/31 مفقــود گردی

2084
ــی قاضــی زاده  ــه مجتب ــق ب ــه شــماره 0703333887 متعل ــی ب ــه شــماره 13 و کارت مل شناســنامه ب

بایگی فرزند علی اکبر در تاریخ 1401/03/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر در  ــد اصغ ــوش فرزن ــش فرک ــا  صبرک ــه حمیدرض ــق ب ــماره 0065248368 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1399/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0451309510 متعلــق بــه امیرمنصــور ربیعــی فارســیجانی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــماره موت ــه ش ــین ب ــماره 0013677357 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــی وکارت مل ــه رانندگ »گواهینام
ــه  ــق ب ــران462ی73 متعل ــاک 10ای ــماره پ ــی S1412283297466و ش ــماره شاس 00906877 و ش
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــار در تاری ــد ذوالفق ــور فرزن حســین خاکپ

مــی باشــد«

2087
ــپه.رفاه. ــران .پاسارگاد.مسکن.س ــی ای ــک مل ــر بان ــماره 2721776487 و کارت عاب ــه ش ــی ب کارت مل

بلوبانــک و کارت ایثــار متعلــق بــه منصــور طاهرنیکدهــی فرزنــد کوچــک در تاریــخ 1401/05/30 مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2090
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــرودی فرزن ــی کله ــرا امین ــه زه ــق ب ــماره 0050804677 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره بــا کدملــی0036596345 متعلــق بــه منصــوره  رنــج بــر فرزنــد رحمانعلــی در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2851338862 متعلــق بــه آرزو فرومنــدی فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/15 مفق

شناســنامه بــه شــماره بــه شــماره ملــی4160153775 متعلــق بــه نازنیــن  ابراهیمــی  فرزنــد کریــم در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره بــا شــماره 90 و کارت ملــی بــه شــماره 2631153278 متعلــق بــه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/04/10 تاریــخ  در  مظفــر  فرزنــد  بهشــتی   ســلماز 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0480904022 و کارت ماشــین بــه شــماره بــا شــماره پاک30ایــران 896ص14  
متعلــق بــه فائــزه اصفهانــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1400/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمداســمعیل در تاری ــه جــواد معصومــی فرزن ــق ب ــه شــماره 0057978190 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره بــا شــماره شناســنامه 1313  متعلــق بــه ســید مســعود  آبائــی فرزنــد ســید علــی 
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
کارت ملــی بــه شــماره 1920333959 متعلــق بــه رضــا پاپــی فرزنــد شــریف در تاریــخ 1401/05/13 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2948933463 متعلــق بــه خســرو میــری فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/04/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3781554023 متعلــق بــه مجیــد داودنیــا فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/03/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4889953841 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4889953841 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 4889953841 کارت ماشــین و بــرگ ســبز و بیمــه نامــه کارت ســوخت بــه شــماره 
پــاک 45ط537ایــران 69بــه شــماره شاســی NItPL140TBL191611متعلــق بــه حمیدرضــا خوالــی 

کریمــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1930542836 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره 1930542836 و کارت 
عابــر بانــک بــه شــماره 1930542836 متعلــق بــه ناصــر نقریــان فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/05/02 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2302
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 2120591423 بــه 
متعلــق بــه علــی اصغــر  گرزیــن فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1283240580 متعلــق بــه قاســم کابلــی ولدانــی فرزنــد رمضانعلــی  در تاریــخ 

1401/05/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــی اندان ــی رحمت ــه عل ــق ب ــماره 1141169886 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــه ســاختمان مســکونی  ــه شــماره 3960 و پروان ــه شــماره 1140689681 و شناســنامه ب ــی ب کارت مل
ــا  ــم ب ــامی دوره شش ــورای اس ــت ش ــددCD وکارت عضوی ــراه 2 ع ــه هم ــواده ب ــدارک دادگاه خان و م
ــای مســلح و کارت  ــرو ه ــی نی ــات درمان ــماره خدم ــه ش ــه ب ــه بیم ــی1140689681 و دفترچ ــد مل ک
ــه اکبــر رضائــی  ــا کــد پرســنلی 73108780 متعلــق ب شناســایی نظامــی ارتــش جمهــوری اســامی ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/16 مفقــود گردی ــد عبــداهلل در تاری فرزن

2504
ــور 1751409 و  ــه شــماره موت معاینــه فنــی و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب
شــماره شاســی S1412285270277 و شــماره پــاک 23 ایــران 866 هـــ 22 متعلــق بــه عبدالحمیــد 
قربانــی فرزنــد حســن بــا کــد ملــی 1111133611 در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه بهــروز بانــوزاده فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی 41333466610 در تاریــخ 
1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالرضــا در  ــه رضــا راســخ فرزن ــق ب ــی 6549535069 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــود کیانپــور فرزن ــه مول ــق ب ــه شــماره ملــی 1830522116 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 309 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1950823131 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/30 مفق ــی در تاری ــد عبدالنب ــری فرزن ــا ثوام ــه علیرض ب

ســاقط مــی باشــد.

ــک  ــدد عابربان ــور و 5 ع ــوخت موت ــی 1092285131 و کارت س ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه سیدیاســر موســوی کارویــه فرزنــد ســیدناصر در تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1100502289 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه علــی قربانــی 
فرزنــد عبدالحمیــد در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
  NAGS8CE25jA471786 ســفید روغنــی مــدل 97 به شــماره  شاســی B30 کارت ماشــین بســترن
بــه شــماره موتــور CA4GB16338389 بــه شــماره پــاک 45 س 282 ایــران 67  بــه شــماره ملــی  
ــار  ــه  اعتب ــده و از درج ــود گردی ــا مفق ــد احمدرض ــوریون فرزن ــه عش ــه عارف ــق ب 1271121441 متعل

ساقط می باشد .

2507
کارت ملــی قدیــم و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4650388627 و گواهینامــه پایــه یــک بــه 
شــماره 4650388627 متعلــق بــه کــوروش کرمــی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 1401/05/24 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1160070644 متعلــق بــه ســیدایوب هاشــمی فرزنــد سیدمســلم در 
تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1292199458 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1292199458 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه شــماره 34 ن 394 ایــران 43  کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد مــدل 1393 ب
متعلــق بــه مجیــد  فاضــل  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1291420185 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محمــود امیــن آئي خوراســگاني 

فرزند علي در تاریخ 1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1283809443 و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره  پــاک 53ایــران692ج79  
و کارت بازنشســتگي کشــاورزي  متعلــق بــه رســول پاشــنام فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران428ط39  ــاک 43ای ــه شــماره پ ــه ماشــین ب ــه  و بیمــه نام ــه شــماره 608 و گذرنام شناســنامه ب
متعلــق بــه رامیــن قوامــي فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

 شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها نقش آفرینی کرد
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، حفظ ذخایر و به کارگیری درست آنها در امر تنظیم بازار کشور خوب نقش آفرینی کرد.

ســید جواد ســاداتی نژاد در مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور ابراز امیدواری کرد؛ تصمیمات و اقدامات این مجمع در ادامه مســیر شرکت پشتیبانی راهگشا و تسهیل کننده انجام وظایف، 
تکالیف و تعهدات محوله به این مجموعه باشــد.وزیر جهاد کشــاورزی با ابراز خرســندی از اقدامات، همراهی و عملکرد شــرکت پشتیبانی نسبت به وظایف و تکالیف ابالغی بخصوص از آغاز دولت سیزدهم و در اواخر سال ۱۴۰۰ و 
نوروز ۱۴۰۱ و نقش آفرینی و اقدامات مناســب این شــرکت در طرح مردمی ســازی یارانه ها و حفظ ذخایر و به کارگیری درست آنها در امر تنظیم بازار، از تالش و زحمات مدیران و کارکنان پشتیبانی امور دام کشور قدردانی کرد و 

اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام  و شرکت بازرگانی دولتی در تنظیم بازار، با توجه به تکالیف و ماموریت های ویژه ابالغی در حوزه بازار دو بازوی مهم وزارتخانه متبوع هستند.



5
شماره : 
1448

0601/175/32

ــد  ــیان فرزن ــدی روانبخش ــه مه ــق ب ــي1286727243 (متعل ــماره مل ــه ش ــک )ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــی در تاری محمدعل

شناســنامه بــه شــماره 274 و کارت ملــی بــه شــماره 6329807183 متعلــق بــه مریــم فرهمنــد فرزنــد 
عزیــزاهلل در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت )بــه شــماره ملــی 4172930042 (متعلــق بــه مهــدي ســمیعي فرزنــد احمــد در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــداهلل در تاری ــد عب ــی  فرزن ــرم خدارحم ــه اک ــق ب ــماره 1171149492 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1230000186 و گواهینامــه پایــه دو و کارت موتــور  ســیکلت CDI125باختــر 
شاســي  شــماره  وبــه  و  پاک629ایــران95876  شــماره   بــه  رنــگ  ســال1395آبي  مــدل 
ــه شــماره   ــور0125NEA145066کارت ســوخت  ماشــین ب ــه شــماره موت NEA125B9534832وب
ــخ 1401/04/01  ــم در تاری ــد کری ــزي  فرزن ــوذن نطن ــم م ــه میث ــق ب ــران982ق24 متعل ــاک  53ای پ

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

ــي  ــگ آبي_روغن ــال 1385رن ــدل س ــپ/2400 م ــان تی ــخصي نیس ــت ون ش ــین کامیون کارت ماش
شــماره  شاســيPL140HH01652وبه  شــماره  وبــه  57ایــران312ن12   پــاک  شــماره  بــه 
موتور306514متعلــق بــه داود بیــات کمیجانــي بزچلوئــي فرزنــد رســول در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود 

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

ــت  ــان هش ــان  خیاب ــتان اصفه ــان شهرس ــتان اصفه ــع در اس ــي واق ــک برگي6دانگ ــزل ت ــند  من »س
ــه  ــماره ثبت8347/15201ب ــه کدپســتی8157953719به ش ــعدی پاک64ب ــوی س ــرقی ک بهشــت ش
شــماره  ملــی 1199596159 متعلــق بــه زهــرا مســاح فرزنــد رضاقلــي در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

کارت  دانشــجویی بــه شــماره 9513010وبــه شــماره ملــی 1272924084 مربــوط بــه موسســه عالــي 
دانــش پژوهــان پیشــرو میباشــدمتعلق بــه علــی ثابــت راســخ فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.از یابنــده تقاضامیشــود ان را بــه صنــدوق پســتي 

بــه شــماره8174714483تحویل داده شــود.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــور فرزن ــا باقرصفارپ ــه علیرض ــق ب ــماره 1273815416 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 689 )بــه شــماره ملــي  1286361990(متعلــق بــه مهرالســادات حســیني فرزنــد 
جــال در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 58 )بــه شــماره ملــي 1286299969(متعلــق بــه منصــور منصــور کچوئــی  فرزنــد 
حســین در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــه شــماره شاســی:81803726_ ــرگ ســبز خــودرو ب ــی2301078884 و ب ــه شــماره مل شناســنامه ب

ــد  ــرادی فرزن ــد م ــه وحی ــق ب ــران 198ق34متعل ــماره پاک:93ای ــماره موتور:22828102955_ش ش
قربانعلی در تاریخ 1401/01/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــان ال ــد ام ــی فرزن ــا بانش ــد رض ــه محم ــق ب ــماره 2300251541 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1399/01/01 مفقــود گردی

ــخ  ــه در تاری ــح ال ــد ذبی ــروزی  فرزن ــا به ــه مین ــق ب ــماره 2480511766 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ســوخت بــه شــماره پاک:93ایران738ب98متعلــق بــه قاســم کشــاورزفرزندعزیزبه شــماره 
ملــی:6839559734 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 2291016611 متعلــق بــه حســین 
رمضــان پــور فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1393/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد جهانبخــش در تاری ــی زاده فرزن ــرا کاظم ــه زه ــق ب ــماره 2570316830 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت ماشــین بــه شــماره 0923233458 متعلــق بــه 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــد ســید غامحســین  در تاری ــر  صاحــب دادی فرزن ســید جعف

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2801
ــخ  ــان در تاری ــد ارس ــی فرزن ــکور وکیل ــی  اش ــه عل ــق ب ــماره 2279906325 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2219813691 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2219813691 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/19 مفق ــرز در تاری ــد فریب عصمــت ســاعدی فرزن

مــی باشــد

2901
کارت ملــی بــه شــماره 0021831564 متعلــق بــه محیــا اینــه چــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 1400/09/11 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــژاد فرزن ــری ن ــری ثرث ــه مه ــق ب ــماره 0075611198 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــد محم ــی فرزن ــلم جبل ــه مس ــق ب ــماره 4020108684 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0025517856 متعلــق بــه فاطمــه بابایــی فرزنــد صداقــت در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/09/01 مفق

ــوخت  ــاک 14638235 و کارت س ــه پ ــه ب ــیله نقلی ــماره 0059628091کارت وس ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/05/21 مفق ــد هــادی در تاری ــه  علیرضــا دامــن ســوز فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و گــذر نامــه بــه شــماره 2200744080 متعلــق بــه اصغــر محمــدی فــر فرزنــد نصــراهلل در 
تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت ســوخت بــه شــماره 0070186812 متعلــق بــه اکــرم شــمیرانی فرزنــد محمــود در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020206951 متعلــق بــه محمــد  گنجــی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــمه فرزن ــی چش ــی نجف ــه عل ــق ب ــماره 0013883542 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/01/08 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه دو بیمــه نامــه بــرگ ســبز بــه پــاک 66ب738ایــران 33 بــه شــماره 0062381857 
متعلــق بــه ســعید  معمــار پــوری فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0069395993 متعلــق بــه لیــا  نــوروزی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/15 مفق

ــخ  ــین در تاری ــام حس ــد غ ــدی فرزن ــد بی ــه  محم ــق ب ــماره 5730004885 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/02 مفقــود گردی

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه بــه شــماره 0082844445 متعلــق بــه امیــر  ســرباز فرزنــد 
محســن در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دفتــر چــه بیمــه دو بــه شــماره 0083102851 متعلــق بــه علــی مانــی فرزنــد احمــد 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک شــماره  بــه  نقلیــه  وســیله  کارت  و   0042655374 شــماره  بــه  کارت   ملــی   کارت 
 266پ 5920متعلــق بــه زهــرا تیلچــی زاده فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 22م 554 ایــران 11متعلــق بــه احمــد اســدی فرزنــد نجــف علــی 
در تاریــخ 1399/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــانی فرزن ــن خراس ــه حس ــق ب ــماره 0036927619 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/29 مفق

ــه  ــوخت ب ــماره 0075246651 و کارت س ــه ش ــنامه ب ــماره 0075246651 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــی  ــاس حبیب ــه عب ــق ب ــماره 0075246651 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0075246651 و گواهینام ش
دیزجــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0075897172 و شناســنامه بــه شــماره 0075897172 متعلــق بــه الهــه حــق 
نــژاد فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0082017972 و شناســنامه بــه شــماره 0082017972 متعلــق بــه فریــده حدیثی 
قمــی فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2200505272 و شناســنامه بــه شــماره 2200505272 متعلــق بــه حســن ایــاغ 
فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــل  ــه خلی ــق ب ــماره 0829418229 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0829418229 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
صحرایــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــری فرزن ــود امی ــه مقص ــق ب ــماره 3933087872 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/26 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــرین جندق ــه نس ــق ب ــماره 4911486619 متعل ــه ش ــین ب کارت ماش
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2851638531 متعلــق بــه مهــدی خــردادی فرزنــد عــادل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0452426545 متعلــق بــه معصومــه  صافــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0045208621 متعلــق بــه زهــرا طبســی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0020205473 متعلــق بــه مــژده لرســتانی فرزند رحیــم در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرف در تاری ــی اش ــد عل ــری فرزن ــره  جعف ــه منی ــق ب ــماره 0056262426 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/11/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0011825359 متعلــق بــه فاطمــه اســدی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4282125802 متعلــق بــه قاســم رجبــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت 722222و اصلــی 2و فرعــی 1780 بــه شــماره ملــی 5579789149 
ــده و از  ــخ 1401/05/02 مفقــود گردی ــد حســن در تاری ــه محمدحســین زرعــی مــرادی فرزن ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت 722223 و اصلــی 2 و فرعــی 1780 بــه شــماره ملــی 3979727297 
متعلــق بــه هوشــنگ  اشــترانی فرزنــد محمدکریــم در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره پــاک 33ایــران431ت92 مــدل 89 متعلــق بــه اســماعیل نجفــی مقــدم 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/24 مفق ــی 1532448031 در تاری ــد مل ــا ک ــی ب ــد مصطف فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4869831945 متعلــق بــه عبدالرحیــم نفــس نــژاد فرزنــد عبدالکریــم 

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

شناســنامه و ســند ازدواج بــه شــماره 6580338172 متعلــق بــه ســارای جــوادی فرزنــد زیــن العابدیــن 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــه مصطفــی ســعادتی فرزن ــق ب ــه شــماره 0480246890 متعل ــی هوشــمند و شناســنامه ب کارت مل
حبیــب در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0421561335 و کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 0421561335 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/10 مفقــود گردی ــد جلیــل در تاری ــه ابوالحســن خــان فرزن ــه امن ب

ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند وکارت ســوخت  خــودرو وکارت هــای بانکــی  بــه شــماره 5199773666 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــد در تاری ــد محم ــور فرزن ــوب رســتم پ ــه محب ب

ســاقط مــی باشــد.

ــه علــی معتمــدی فــر فرزنــد  کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه  بــه شــماره 0020731272 متعلــق ب
محمدرضــا در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0042662435 و شناســنامه بــه شــماره 0042662435 متعلــق بــه 
محمدرضــا جعفــری فرزنــد شــکراله در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــن زاده فرزن ــه حس ــور ال ــه ن ــق ب ــماره 0035186690 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0079074898 متعلــق بــه مجیــد پوراحمــد فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0057039674 و گواهینامــه بیــن المللــی بــه شــماره 0057039674  
و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه روبــرت وارطومیــان فرزنــد ژرژ در تاریــخ 1401/05/16 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 4901119133 متعلــق بــه ســتاره شــعبانی فرزنــد یــد اهلل در تاریــخ 1401/03/22 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0439690501 متعلــق بــه قربانعلــی قنبــری فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 99 ایــران 984 ق 86  و بیمــه نامــه متعلــق بــه محمــد مهــدی ایمانــی فرزنــد 
جمشــید در تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ناصــر در  ــد  فرزن ــادر خــدری میرقائ ــه ن ــه شــماره 0044543281 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5180026032 متعلــق بــه حســین مقــدم بســته دیمــی فرزنــد یوســف 
در تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0381083608  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0381083608 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی  هوش کارت مل
ــه  ــق ب ــران 183 ب 49  و کارت هــای بانکــی متعل ــه شــماره 66 ای و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب
لیلــی میرزایــی فردایــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

3016
ــان  گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی5919239549 متعلــق بــه رحمــان بــردی افــروز  فرزنــد قرب

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

ــخ  ــوروز در تاری ــد ن ــه امیــر جهانشــاهی فرزن ــق ب ــه شــماره 58ص316-36 متعل ــرگ ســبز خــودرو ب ب
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0730419401 متعلــق بــه احمــد رمضانــی  فرزنــد عثمــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/15 مفق

ــه ســکینه نعیمــی  ــق ب ــه شــماره 0931272025 متعل ــی ب ــه شــماره 39573 و کارت مل شناســنامه ب
کوچــه قجــری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0931580609 متعلــق بــه ســید حســین کاشــی الحســینی فرزنــد ســید اصغــر 
در تاریــخ 1400/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0702651451 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9600886232 متعلــق بــه 
یونــس وزیــری فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

3024
شناســنامه بــه شــماره 6580748419  متعلــق بــه خانــم ملــکا خامــی زاده  فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 

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

شناســنامه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 4172341853 متعلــق بــه ســعید  عیســوند  فرزنــد 
جعفــر در تاریــخ 1401/05/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 0014989921 متعلــق بــه میــاد علــی آبــادی  فرزنــد 
علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/05/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0070615365 متعلــق بــه عبــاس  موســوی  فرزند رضــا در تاریــخ 1401/05/31 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــه شــماره 4160644163 متعلــق ب ــه شــماره 4160644163 و کارت پایــان خدمــت ب کارت ملــی ب
محمــد  چراغــی  فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 1401/05/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 6219503708 متعلــق بــه مهــدی  بهــار لــو  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

3044
ــه  ــق ب ــماره 3782570308 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 3782570308 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل

نورالدین عباسی فرزند علی در تاریخ 1401/05/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
ســند مالکیــت متعلــق بــه کــورش احمــدی فرزنــد صالــح در تاریــخ 1401/05/01 و کارت ملــی بــه اســم 
روبــه خیــر بیرانونــدی بــه شــماره 4071654422 فرزنــد فــرج در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه   ــه نام ــه ســه و بیم ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه شــماره 4072819591 و کارت پای ــی ب کارت مل
ــه  ــور ب ــران31 و کارت ســوخت  و کارت موت ــه شــماره 676س64ای و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب
ــخ 1401/05/31 مفقــود  ــد رضــا در تاری ــور فرزن ــه مهــدی ســاالری پ ــق ب شــماره 92937_539 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی :  ــماره شاس ــدل:92، ش ــران31 م ــماره 357ص62ای ــه ش ــین ب ــت  و کارت ماش ــان خدم کارت پای
NAZDL104TD0065274،شــماره موتــور: 80058129 متعلــق بــه رضــا صفــرزاده فرزنــد نورعلــی 

در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره   ،1401: مــدل  شــماره 891ص58ایــران31  بــه  ماشــین  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه 
ــیراوند  ــرم ش ــه اک ــق ب ــور:139B0287717 متعل ــماره موت شاسی:NAAN11EFXNH877608،ش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــی در تاری ــد عل فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 5289565604 متعلــق بــه فرنــگ ســبزی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4073454986و کارت شناســایی شــرکت گاز متعلــق بــه علــی فیضــی طالــب 
فرزنــد باقربــگ در تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 
684ق21ایــران10 متعلــق بــه محمدرضــا رمضانــی فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب گردی

5109
ــد روح اهلل در  ــه شــهرام کریمــی جعفــری فرزن ــان خدمــت متعلــق ب گذرنامــه و شناســنامه و کارت پای

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

کارت ملــی بــه شــماره 0060335793 متعلــق بــه غامرضــا  عصــاری فرزنــد محمــد مهــدی در تاریــخ 
1401/05/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051590492 متعلــق بــه مجتبــی کوپایــی رابیــازی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4610731371 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4610731371 و ســایر بــه 
شــماره کارت بانکــی ملــت-کارت بانکــی توســعه تعــاون متعلــق بــه کیمیــا اکبریــان دهکــردی فرزنــد 

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

ــدار در  ــد دی ــادی فرزن ــی آب ــی مصطف ــن امین ــه امی ــق ب ــماره 4623489795 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7026
ــد رمضــان  ــوده فرزن ــه علیاصغــر جفائی ن ــه شــماره شناسنامه باشماره شناســنامه 1 متعلــق ب شناســنامه ب

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

ــی بــه شــماره 0440256194 متعلــق بــه مریــم  جوشــقانی فرزنــد مهــدی  در تاریــخ  کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/28 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــرف فرزن ــد ضیایی بی ط ــه امی ــق ب ــماره 0016550471 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عینعل ــری فرزن ــا بیگل ــه غامرض ــق ب ــماره 3358766438 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3920772881 متعلــق بــه محمــد پیریایــی فرزنــد بختیــار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0490260705 و شناســنامه بــه شــماره شناسنامه باشــماره 27343 متعلــق بــه 
آذر هاشــمی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد لطف عل ــور فرزن ــام عیوضی پ ــه اله ــق ب ــماره 0083267816 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5219647105 متعلــق بــه حمــزه راه چمنــی فرزنــد ذبیح الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/26 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/02

شماره : 1448

از ایجاد شهرهای جدید تا پرداخت تسهیالت به بخش تولید در آذربایجان 

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۲۷ قرارداد توسط این اداره کل برای اجرای پروژه های راهسازی 
 منعقد شــده اســت که برای اتمام و بهره برداری بــه ۷۳۲ میلیارد تومان

 اعتبار نیاز دارد.
بهزاد شاهســوندی معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
)اصفهان( با اشــاره به وظایف این معاونــت در حوزه احداث باند دوم راه ها، 
احداث آزادراه ها و احداث ساختمان های دولتی اظهار داشت: زمانیکه طرحی 
در حوزه راه فعالیت خود را آغاز می کند، مطالعات آن انجام و سپس توسط 
مشــاور ارزیابی و گزینه های پیشــنهادی مطرح همچنین پس از تصویب 
 نهایی طرح در وزارت راه و شهرســازی، مجوز ماده ۲۳ آن اخذ می شــود.  

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
اســتان اصفهان با ۹ استان کشور همجوار است، اذعان داشت: اصفهان قلب 
 تپنده و پیوند دهنده کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور است.  

وی با اشــاره به اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۰ مجموع راه های استان اصفهان 
۱۱ هزار و ۶۸۴ کیلومتر بوده اســت عنوان کرد: تا پایان سال گذشته طول 
آزادراه های استان ۴۸۰ کیلومتر، بزرگراه ها دو هزار و ۱۷۴ کیلومتر، راه های 
 اصلــی دو هزار و ۲۴۵ کیلومتر و راه های فرعی یکهزار و ۸۵ کیلومتر بود.  

شاهسوندی بیان داشت: همچنین حدود ۴۱۱ دستگاه پل با دهانه باالی ۶ 
متر، ۱۵ هزار ۵۸۷ دستگاه پل با دهانه کمتر از شش متر )آبرو( و دو دستگاه 
 تونل )که یک دستگاه آن به بهره برداری رسیده است( در استان اصفهان داریم.  

 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷ قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی 

اســتان در مجموع با مبلغ قرارداد ۴۸۰ میلیارد تومان در حوزه راه منعقد 
 شده، گفت: تاکنون برای این قراردادها ۲۹۰ میلیارد تومان هزینه شده است.  

معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
 اذعان داشــت: براســاس این قراردادها ۱۹۳ کیلومتر پروژه راهســازی در 
ســطح اســتان در دســت اقدام اســت که با توجه به افزایــش قیمت ها 
 )تعدیل ها(، پیش بینی می شود که ۷۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام و

 بهره برداری نیاز است.
وی با اشــاره به احداث تقاطع در نقاط حادثه خیز استان، گفت: در حال 
حاضر ۶ دســتگاه تقاطع غیرهمســطح )۱۲ پل( با هزینه ای بالغ بر ۸۳.۵ 
میلیارد تومان در دست اجرا داریم و اکنون مناقصه چهار پروژه دیگر تقاطع 

غیرهمسطح )۱۱ پل( با اعتبار ۱۱۴ میلیارد تومان را برگزار کرده ایم.  

 ارزش صادرات گمرکات گلستان امسال ۵۰ درصد بیشتر شد
 مدیرکل گمرکات گلستان از صادرات ۱۴۴ هزار تن انواع کاال به ارزش ۸۵ میلیون دالر از مبادی گمرکی استان در پنج ماهه امسال خبر داد و گفت ارزش این صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد بیشتر شد.

سیدابراهیم حسینی استانداری گلستان اظهار داشت: همچنین در این مدت هشت هزار تن انواع کاال به ارزش ۱۵ میلیون ریال از طریق گمرکات استان وارد کشور شد.
وی به افزایش ۲۰۰ درصدی ترانزیت کاال از گلستان طی پنج ماه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در این مدت ۱۱ هزار تن انواع کاال از مسیر گمرکات گلستان ترانزیت شد.

حسینی، درآمد وصولی گمرکات گلستان در این مدت را ۵۷۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت که این میزان درآمد ۱۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. وی گفت: سیمان، لوله پروفیل، لبنیات، خرما، سیب زمینی، ید و 
پلی استایرن به ترتیب از مهمترین اقالم صادراتی گلستان است که به کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان، بلغارستان، رومانی، ایتالیا، روسیه، قرقیزستان، ازبکستان و پاکستان صادر شد.

 اقدامات جهادی دولت تنها به حوزه های عمرانی، صنعتی و فرهنگی محدود 
نشده بلکه در قالب خدمتی صادقانه و اشتغال آفرین راه را برای توسعه مشاغل 
خانگی در استانهای مختلف از جمله کهگیلویه و بویراحمد گشوده و با بهبود 
فضای کسب و کار، در آینده نزدیک هر خانه به یک کارخانه تبدیل خواهد شد.

 در طرح مشاغل خانگی، با ارائه تسهیالت اندک به افراد به ویژه زنان خانه 
دار می توان کســب و کارهای پردرآمدی برای آنان راه انداخت و با کم ترین 

هزینه شاهد رونق تولید و اشتغالزایی بود.
روزانه ده ها نفر به ادارات کار کهگیلویه و بویراحمد برای دریافت تسهیالت 
اشتغالزایی مراجعه می کنند و می خواهند هنرهای دست خود را در خانه با 
خیال آسوده به عرصه ظهور بگذارند و در تامین مخارج خانواده سهیم باشند.

 نگاهی اجمالی به مزیت های مشاغل خانگی
مشاغل خانگی در مناطق روستایی در راستای ماندگاری  و مهاجرت نکردن 
ساکنان بسیار با اهمیت است و بررسی آن می  تواند در راستای اشتغال پایدار 

موثر و  ارزشمند باشد.
این امر در مناطقی که دارای تعداد زیاد روستا با جمعیت مناسب و در عین 
حال اغلب بدون درآمد ثابت  هستند از جمله  مناطق روستایی استان کهگیلویه 
و بویراحمد از اهمیت باالیی برخوردار است که موجب توسعه پایدار می  شود.

مشــاغل خانگی زنان باعث ضریب باالی نرخ مشــارکت در افزایش تولید 
ناخالص، توزیع ثروت و کاهش هزینه های تولید است که با حداقل سرمایه، 

امکانات و مخاطره پذیری شکل می گیرد.
به گفته کارشناســان امر بیــن اعتماد، آگاهی و مشــارکت اجتماعی با 

توانمندسازی اقتصادی زنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
توجه به کاهش فقر، اشــتغال زایی و اســتقالل مالی افراد به ویژه کاهش 
فقر در بین فقیر ترین افراد جامعه که همان زنان و کودکان می باشــد برای 

دستیابی به توسعه یک ضرورت است.
در این بین توانمند ســازی زنان می تواند باعث باال بردن کیفیت زندگی، 
افزایش درامد، تقویت عزت نفس، بیشــتر شدن تحرکات اجتماعی و تسریع 

دستیابی به فرایند توسعه  شود.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
مشــاغل خانگی از دل یک خانه دیده می شــود و قیمت تمام شده محصول 

بسیار کم می باشد.
 اکنون که صنایع بزرگ عالوه بر موانع جدی چون تحریم ها، نیازمند سرمایه 
گذاری کالن و فناوری روز دنیا هســتند، توسعه مشاغل خانگی می تواند با 
سرمایه اندک دریچه ای به بازارهای جهانی بگشاید تا همچون پرچمی هویت 

و فرهنگ ملی و قومی ایرانیان را در دنیا به نمایش بگذارد.

 طرح های عمده دولت برای بهبود فضای کسب و کار چه هستند؟
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در این باره می 
گوید: طرح کارورزی، اشتغال در محیط کار واقعی، مشوق های بیمه ای، یارانه 
حقوق و دستمزد و سایر موارد از جمله مصادیق  و. شاخصه های بهبود فضای 

کسب و کار در استان به شمار می رود.

حمیــد رضا واعظی زاده افزود: دولت در تازه ترین اقدام خود توانســت با 
قانون تســهیل صدور مجوز کسب و کار به نقطه جدیدی برسد و کار را برای 

متقاضیان واقعی این حرفه ها آسان تر کند.
وی ادامه داد: به گونه ای که با حذف بروکراســی پیچیده اداری و تسهیل 
در فرآیند صدور مجوزها با حذف موانع غیرضروری و اجرای قانون تسهیل در 

صدور مجوز ها رو به رشد است.
به گفته   واعظی زاده در سال های گذشته فرآیند صدور مجوزها رانت زا 
و طوالنی بود زیرا که محدودیت های زیادی وجود داشت اما با رویکرد دولت 

سیزدهم به این بخش صدور مجوز های واقعی تسهیل یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال 
حاضر تعداد ۴۸۸رشــته شغلی بصورت آنی قادر به دریافت تاییدیه هستند و 

تنها مجوز حدود ۳۰ رشته دیگر در مدت زمان سه روز صادر خواهد شد.
واعظی زاده افزود: بیشترین آمار مربوط به صدور مجوز مشاغل خانگی در 
کشور به ترتیب مربوط به استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس 

و خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: در ســال جدید حدود هشت هزار مجوز مشاغل خانگی در 
استان صادر شده که این آمار حکایت از  پیشتازی استان در اجرای این طرح 
دارد.واعظی زاده تاکید کرد: همچنین به گواه آمارها، پرداختی های چهار ماهه 

امسال در مشابه با سال قبل جهش بسیار خوبی را نشان می دهد.

 بهبود فضای کســب و کار مشاغل خرد و خانگی در کهگیلویه 
و بویراحمد 

 مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمدتصریح کرد: 
امســال برنامه ریزی شده که ۸۶ میلیارد تومان در زمینه مشاغل خانگی به 

متقاضیان این طرح در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شود.
واعظی زاده  ابراز داشت: از این میزان ۱۹ میلیارد تومان توسط بانک های 
توسعه تعاون و رفاه کارگران استان پرداخت شده و مابقی در فرایند پرداخت 

تسهیالت هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
البته در مجموع در مدت یک ســال اخیر، ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.
وی گفت: یک هزار و ۶۶۶ متقاضی طرح مشاغل خانگی در طول یک سال 

در این استان تسهیالت دریافت کرده اند.

به گفته او اخیرا نیز با دو بانک کشاورزی و پست بانک تفاهم نامه ای منعقد 
شده تا با پرداخت تسهیالت این طرح شاهد کاهش نرخ بیکاری و رشد وتوسعه 

اشتغال دراستان باشیم.

 رشــد مطلوب اجرای طرح های مشــاغل خانگی نیاز به چه 
زیرساخت هایی دارد؟

واعظی زاده عنوان کرد: تولیدات حاصل از طرح های مشاغل خانگی سهم 
خوبی برای ورود به بازار دارند و تاکنون از دســت بافته های زنان اســتان، 
گلدوزی، بسته بندی مواد غذایی و دیگر هنرها استقبال خوبی در سطح ملی 

و بین المللی شده است.
وی ابراز داشت: این محصوالت نیاز به زیرساخت های الزم دارند که وجود 
بازارچه صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان های مختلف 

آن یک ضرورت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود: اســتان 
ظرفیت های بسیاری در زمینه صنایع دستی دارد و می طلبد همه پای کار 
بیایند و این آرزوی دیرینه هنرمندان و زنان هم استانی محقق و به بازار های 

ملی و بین المللی با نام استان راه یابند.
واعظــی زاده  تصریح کرد: از ســوی دیگر نگاه ویژه گمرک به محصوالت 
تولیدی از طریق همین فضاهای کســب و کار خرد و مشــاغل خانگی بسیار 

موثر است.
وی ادامه داد: باید صادرات استان به نام همین استان و از طریق گمرک بتواند 
به بازار های ملی و بین المللی راه یابد و در نمایشگاه های جهانی حضور یابد.

 طرح مشاغل خانگی تا چه اندازه در تحقق اشتغال موفق بود؟
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: طرح 
های خرد و متوســط بسیار زوده بازده تر از طرح های دیگر هستند و با این 

رویکرد روز به روز از تعداد افراد بیکار در استان کاسته خواهد شد.
وی تاکید کرد: با پرداخت تســهیالت به یک هزار و ۶۶۶ طرح، یک هزار 
و ۸۳۰ شــغل در مدت یک ســال اخیر از طریق همین طرح در استان ایجاد 

شده است.
واعظی زاده ادامه داد: فرهنگ کار در استان وجود دارد اما باید تقویت شود 

و آموزش و مهارت آموزی اصل قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: باید 
افراد به کسب و کارهای مشاغل خانگی به عنوان یک شغل پایدار نگاه کنند 

و با این دید وارد عرصه شوند.
واعظی زاده  ابراز داشت: طبق سامانه رصد تعهد استان در زمینه اشتغال 
امسال ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل از محل مشاغل خرد تا پروژه های کالن است.

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از 
این میزان ۱۳ درصد آن تحقق یافته است و ۲۷ دستگاه اجرایی باید به تعهد 
شان عمل کنند.وی بر ضرورت ثبت آمار اشتغال در سامانه رصد تاکید کرد و 
افزود: با وارد کردن این آمار در سامانه توسط دستگاه های اجرایی در خصوص 

اشتغال به اعداد دقیق و شفافی خواهیم رسید.

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد؛

انعقاد ۲۷ قرارداد برای اجرای پروژه های راهسازی استان اصفهان 

رتبه نخست کهگیلویه و بویراحمد در توسعه مشاغل خانگی

: اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  ســخنگوی   
 زمینــه دســت اندازی و تعــرض بــه منابع آبــی فراهم نشــود

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: همه مردم 
ایران باید از آب شرب و سالم بهره مند شوند و این حق مسلمی 
است که از آن دفاع می کنیم اما مشکالت آبی ایجاد شده نباید 
 زمینه را برای دست اندازی و تعرض به منابع آبی فراهم کند.

 علــی صالحی در نطــق میان دســتور پنجاه و ســومین 
جلســه علنی شــورای شــهر اظهار کرد: مراقب باشــیم 
برخی حرکت های رسانه ای و ســوء مدیریت ها در بعضی 
 استان ها باعث نشود که با دست خودمان ضربه دوباره ای به پیکر زاینده رود بزنیم.

وی افــزود: همــه مردم ایــران بایــد از آب شــرب و ســالم بهره مند شــوند و 
این حق مســلمی اســت که از آن دفاع می کنیم اما مشــکالت آبی ایجاد شده 
 نبایــد زمینــه را برای دســت انــدازی و تعــرض به منابــع آبی فراهــم کند.

ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفــت: از همــه متولیــان امر 
در حــوزه ملــی و اســتانی مطالبــه می کنیــم کــه با دقــت نظر بیشــتری 
 بــر موضوعــات قانونــی و مطالبــات مــردم در حــوزه آب نظــارت کننــد.

وی با اشاره به بازدید شهردار و معاونان از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
طرح حمایت از اقدامات و خدامت دانش بنیان در شهرداری در حال پیگیری است. ان 
شاءهلل همکاران با توجه به بندهایی که در طرح وجود داشته و مصوب شده، گزارش 
سه ماهه ای را از پیشبرد اهداف تعیین شده در طرح دانش بنیان و بازدید صورت 

گرفته ارائه دهند.

  بازدیــد دکتر قاری قــرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
 اصفهــان از پــروژه های نهضت ملی مســکن شــهر بهارســتان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت عمــران بهارســتان صبــح روز 
دوشــنبه دکتــر قــاری قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
 از پروژه هــای نهضت ملی مســکن شــهر جدیــد بهارســتان بازدیــد کرد.

دکتر قاری قرآن با تاکید بر اهمیت پروژه های نهضت ملی مسکن بهارستان و لزوم 
دریافت برنامه زمان بندی همراه با قرارداد سازندگان پروژه های نهضت ملی مسکن 
و آمادگی برای حضور در جلسات و همکاری در جهت حل مسائل احتمالی پیش 
روی احداث این پروژه ها، اظهار امیدواری کرد احداث این پروژه ها با جدیت و سرعت 
مطابق با برنامه زمان بندی ادامه پیدا کند. ایشان همچنین دستوراتی در خصوص 
 تسریع در روند احداث پروژه های جاری و آغاز احداث پروژه های باقیمانده صادر کرد. 
در این جلســه مهندس صبوری خواه سرپرســت شــرکت عمران ضمن تشکر 
از حضور مدیرکل راه و شهرســازی استان و ســازندگان نهضت ملی مسکن در 
این جلســه، از پیگیری های ایشــان سپاســگزاری نموده و اعالم آمادگی کرد 
بــا دعــوت از ســازندگان و دســت انــدرکاران پــروژه هــای نهضــت ملی 
مســکن بهارســتان، جلســات هماهنگــی بــا هدف تســریع در پیشــرفت 
 این پروژه ها طبق روند زمــان بندی برگــزار و پیگیری های الزم انجام شــود.

همچنین نمایندگان شــرکت ها و موسســات ســازنده نهضت ملی مســکن 
بهارســتان به بیان مســائل و دیدگاه های خود پرداختند. همکاری شــهرداری 
بهارســتان در تســریع روند صدور پروانه ها و همکاری دســتگاه های خدمات 
رســان به ویژه در زمینه واگذاری انشــعاب های آب و برق از جمله درخواســت 
 های مطــرح شــده توســط نماینــدگان ســازندگان در ایــن جلســه بود.

پس از این جلسه، پروژه های در حال احداث در قالب نهضت ملی مسکن بهارستان، 
مورد بازدید قرار گرفت. 

 بهره برداری از ۳۵۴۹ پروژه عمرانی، هدیه یک ســاله دولت به مردم 
آذربایجان شرقی

تبریز- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد: طی یک سال گذشته 
تعداد ۳ هزار و ۵۴۹ عنوان پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی به عنوان هدیه دولت 

سیزدهم به مردم این استان به بهره برداری رسیده است.
جواد رحمتی، اعتبار هزینه شده برای طرح های فوق را ۱۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان 
اعالم و اضافه کرد: از این رقم ۷ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی و بقیه 

به طرح های اقتصادی اختصاص دارد.
وی اعالم کرد: طی این مدت یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو نیز به عنوان اعتبارات ارزی 
برای تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی و اقتصادی آذربایجان شرقی هزینه 
شده است.رحمتی با بیان اینکه مدیرت آذربایجان شرقی در بخش های مختلف 
عمرانی، اقتصادی و خدماتی طرح های گوناگون و مختلفی را در دستور کار قرار 
داده و هم اکنون این استان به کارگاهی عملیاتی تبدیل شده است، اظهار داشت: بر 
همین اساس برای سالجاری نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار دالر در این بخش ها هزینه 
خواهد شد.وی ادامه داد: از دهه فجر سال گذشته تاکنون یک هزار و ۴۶۰ عنوان پروژه 
عمرانی و اقتصادی در آذربایجان شرقی افتتاح و کلنگ زنی شده است که برای این 
تعداد پروژه ۹ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان هزینه شده و یا هزینه خواهد شد که ارقام 
بسیار قابل توجهی به شمار می رود.رحمتی تعداد طرح های آماده افتتاح برای هفته 

دولت امسال در آذربایجان شرقی را یکهزار و ۴۶۰ عنوان پروژه اعالم کرد.
وی با اشاره به سفر اســتانی هیات دولت به آذربایجان شرقی و تصویب طرح های 
مختلف عمرانی، از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل همین سفر به استان 

خبر داد و آن را یکی از مهمترین دستاوردهای یکساله دولت سیزدهم برشمرد.
رحمتی افزود: این میزان اعتبار در قالب تسهیالت و بودجه های ویژه تا پایان دولت 
سیزدهم در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و فرهنگی و 

ورزشی استان هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: طی ۲ ماه اخیر ۱.۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل مصوبات ســفر 
استانی هیات دولت به آذربایجان شرقی اختصاص یافته است و دستگاه های مختلف 
اجرایی به خصوص در حوزه راه، آب و کشاورزی طرح های مصوب را با جدیت ادامه 

می دهند.

  هیات تجاری اقتصادی استان زنجان به ارمنستان اعزام شد
زنجان -هیات تجاری اقتصادی اســتان زنجان به همت اتاق بازرگانی زنجان در 

راستای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی به کشور ارمنستان اعزام شد.
مسوول روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی زنجان، گفت: این 
هیات پس از برنامه ریزی صورت گرفته و کاهش محدودیت های ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا، جهت گسترش همکاری های مشترک اقتصادی و تجاری با کشور 
ارمنستان  در سفری سه روزه از ظرفیت های تجاری و اقتصادی این کشور بازدید 

خواهند کرد.
امید مالکی افزود: نشست تخصصی با سفیر ایران در جمهوری ارمنستان ، بازدید از 
چند واحد تولیدی، دیدار با فعاالن اقتصادی و تجاری در زمینه هایی چون معدن، 
نســاجی، فلزات رنگین، آی تی و الکترونیک، گیاهان دارویی، منسوجات نبافته، 
محصوالت تولیدی غذایی، ماشین آالت راهسازی و جاده ای و ... از جمله برنامه های 
این هیات تجاری است.وی یادآورشد: همچنین برگزاری جلسات B2B تجاری و 

بازرگانان استان زنجان با تجار ارمنی از برنامه های این هیات تجاری است.
شایان ذکر است سفیر جمهوری ارمنستان نیز سال گذشته در سفری از استان زنجان 
بازدید و از نزدیک در روند فعالیت های تجاری و اقتصادی استان زنجان قرار گرفت.

 ایجاد شــهرهای جدید، انســداد خالءهای 
مرزی، احیای واحدهای راکد تولیدی، پرداخت 
تسهیالت به بخش تولید و جذب سرمایه گذار 
خارجی از مهم ترین اقدامات انجام شــده در 
استان آذربایجان غربی در سال نخست فعالیت 

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

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

مردادماه بود!
با این حال گرچه چالش ها بســیار زیاد بوده و 
هســت، اما با همت مسئوالن دولت سیزدهم 
اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه 
اجرایی، طی یکســال گذشــته عالوه بر رفع 
بســیاری از چالش های گذشته و تالش برای 
ریل گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط 
بهتر، اقدامات ارزشــمندی نیز در حوزه های 
مختلف عملکردی صورت گرفته اســت که به 
نظر می رسد با گذشــت یک سال از استقرار 
دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این گزارش به مهمترین اقدامات اســتان 
آذربایجان غربی برای تحقق وعده های دولت 

سیزدهم خواهیم پرداخت.
بررسی دستاوردها، اقدامات و فعالیت های مهم 
استانداری های سراسر کشور در سال نخست 
دولت سیزدهم نشان دهنده فعالیت گسترده 
در بخش تولید و خدمات اجتماعی در استان 
آذربایجان غربی است. این استان در کنار توجه 
به تکمیل طرح های ملی نیمه تمام بخصوص 
در حــوزه راههای مواصالتی و تکمیل کریدور 
غرب کشور در حوزه های اجتماعی نیز فعالیت 

خود را توسعه داده است.

 احیای واحدهای راکد تولیدی
طرح احیای واحدهای راکد تولیدی از ســال 
گذشته به اجرا گذاشته شده است که تاکنون 

۱۳.۵ درصد پیشرفت داشته است.
بر اســاس این طرح، ۱۵۱ واحــد تولیدی و 
کشاورزی مجددا احیا و راه اندازی شده است.

احیای واحدهای راکد در راســتای قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر توسط استانداری اجرا 

و پیگیری شده است.

 پرداخت تسهیات به واحدهای تولیدی
از بهمن سال گذشته، پرداخت تسهیالت مرتبط 
با بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه آغاز شد که 
بر اســاس آن، چهار هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال 
تسهیالت برای بخش تولید پرداخت شده است.

همچنین اعطای تسهیالت به ارزش ۶ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال به واحدهای تولیدی نیز در 

مرحله پرداخت قرار دارد.

 جذب سرمایه گذار خارجی
در طی سال ۱۴۰۰ و پنج ماه نخست امسال، 
تعداد چهار سرمایه گذار خارجی اقدام به سرمایه 
گذاری در آذربایجان غربی کردند. مجموع منابع 

خارجی جذب شده از طریق این سرمایه گذاران 
معادل ۶.۵ میلیون دالر بوده است.

ایجاد دو شهرستان جدید چهاربرج   
و باروق

طرح ایجاد دو شهرستان جدید چهاربرج و باروق 
با هدف افزایش خدمات رســانی به مردم اجرا 
شد که عملیات اجرایی آن در تیر ۱۴۰۰ آغاز 

شده و در مردادماه ۱۴۰۰ نیز به پایان رسید.
بر اساس این طرح، تعداد شهرستان های استان 

از ۱۷ به ۱۹ شهرستان افزایش یافت.

 طرح ایجاد شهرستان جدید میرآباد
طرح ایجاد شهرســتان جدید میرآباد و بخش 
جدید زاب نیز با هدف افزایش خدمات رسانی 

به مردم به مرحله اجرا رسید.
عملیات اجرایی این طرح نیز در شهریور ۱۴۰۰ 

آغاز شــده و میزان پیشرفت آن اکنون به ۵۰ 
درصد رسیده است. با اجرای این طرح، تعداد 
شهرستان ها به ۲۰ شهرستان و تعداد بخش ها 

به ۴۶ بخش افزایش خواهد یافت.

 تبدیل روستاهای ممدل میاندوآب و 
پسوه پیرانشهر به شهر

طرح تبدیل روســتاهای ممــدل میاندوآب و 
پسوه پیرانشــهر به شهر در دی سال گذشته 
آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده است.هدف 
از اجرای این طرح نیز افزایش خدمات رسانی 
به مردم اعالم شده است.در صورت نهایی شدن 
این طرح، تعداد شــهرهای استان به ۵۰ شهر 

افزایش می یابد.

 انسداد ۲۵ خاء مرزی
طرح انســداد مرزی شامل۲۵  خالء مرزی به 
طــول۱۳۸  کیلومتر، احــداث ۲۹  برج و ۱۳  
پاسگاه اجرا شده که با اجرای آن ۱۰ درصدی 
از خالءهای مرزی مسدود خواهد شد.بررسی ها 
نشان می دهد که ۱۰۰ درصد این برنامه تاکنون 
۱۴۰۰  محقق شده است.از دستاوردهای این 
طرح می توان به ایجاد بازدارندگی در خصوص 
ورود و خروج غیرقانونی از مرز و جلوگیری از 

ورود و خروج غیرقانونی کاال اشاره کرد.

 تشکیل پرونده صدور شناسنامه برای 
اتباع خارجی دارای مادر ایرانی

از سال گذشته تشکیل پرونده شناسنامه  برای 
اتباع خارجی دارای مادر ایرانی در استان آغاز 
شده که تاکنون ۲۱۰ پرونده در این خصوص 
تشکیل شده که هدف ۱۰۰ درصدی را محقق 

کرده است.
این طرح پیش از مصوبه مجلس و ابالغ رییس 
جمهور، اجرا شــده و همچنان در دستور کار 

قرار دارد.
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 ویلموتس با ما چه کرد؟

هافبکاستقاللبهبازیبامسکرماننمیرسد
هافبک تیم فوتبال اســتقالل قادر به همراهی آبی ها 
در بازی سوم نیســت.زبیر نیک نفس هافبک تیم فوتبال 
اســتقالل مدتی است که به دلیل مصدومیت در تمرینات 
گروهی شرکت نمی کند.این بازیکن فعالً تمرینات خود را به 
صورت انفرادی و تحت نظر کادر پزشکی پشت سر می گذارد.

نیک نفس قرار است با بهبود شرایط بدنی طی 2-3 روز 
آینده به تمرینات گروهی تیم اضافه شــود.با این حساب 
هافبک استقالل مانند بازی مقابل ملوان، در بازی هفته سوم با مس کرمان نیز 

غایب خواهد بود.

دریافترقمقابلتوجهتمیروفازپرسپولیسبرایجدایی
مبلغی که مهاجم ازبکســتانی پرسپولیس برای فسخ 

قرارداد از این باشگاه دریافت کرد مشخص شد.
 بعد از چند وقت گمانه زنی در نهایت شرزود تمیروف، 
مهاجم ازبکستانی قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد تا 
بعد از یک دوره ناکام در این تیم راهی تیم جدیدش شود.

مذاکره مســئوالن باشگاه پرسپولیس با تمیروف برای 
فسخ قرارداد بیشتر از پنج ساعت به طول انجامید؛ چراکه 
این بازیکن و مدیربرنامه هایش درخواست هایی داشتند که اجابت برخی از آنها 
برای مسئوالن پرسپولیس امکان پذیر نبود، اما درنهایت  با پرداخت مبلغی، این 
قرارداد فســخ شد.تمیروف برای فســخ قرارداد با پرسپولیس عالوه بر گرفتن 
طلبش از فصل گذشــته، حدود دو ماه حقوق خود را دریافت کرد که این رقم 
چیزی در حدود ۵۰ هزار دالر می شــد.درباره آینده تمیروف گفته می شود که 
او به احتمال فراوان به تیم ذوب آهن اصفهان منتقل می شود تا فوتبال خود را 

زیرنظر مهدی تارتار ادامه دهد.

وروددادگستریآلمانبهپروندهجنجالیسردارآزمون
 پرونده ســردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
در روســیه ممکن اســت از ســوی دادگســتری آلمان 
پیگیری بشــود.»آندری دمیتریف« وکیل دختر شاکی از 
ســردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال بایر لورکوزن در 
مصاحبه ای جدید از تالش برای باز کردن پای دادگستری 
آلمان به این پرونده خبر داد.دمیتریف گفت: امکان قرار 
دادن یــک گزینه روی پرونده وجود خواهد داشــت که 
به همه کشــورهایی که کنوانســیون الهه را پذیرفته اند، حق بررسی پرونده را 
می دهد، از جمله در آلمان.این وکیل در عین حال آمادگی خود را برای ارتباط 
با دادگستری آلمان اعالم کرد. وی گفت: آلمان یک کشور متمدن است که به 

قوانین احترام می گذارد. ما در مثبت بودن نتیجه پرونده شک نداریم.
ســردار آزمون که ســابقه بازی در تیم های روبین کازان، روستوف و زنیت 
ســنت پترزبورگ روســیه را دارد در چند ماه گذشته درگیر پرونده ای قضایی 
شده اســت که تاکنون ادامه دارد.آزمون در نقل و انتقاالت زمستانی، زنیت را 
به مقصد بایر لورکوزن ترک کرد اما روس ها همچنان پیگیر این پرونده هستند. 
گفته می شود مهاجم ایران در حال حاضر درخواست تجدیدنظر را به دادگاهی 

در روسیه ارائه داده و در انتظار حکم نهایی است. 

حسینزادهباالخرهبهشارلواپیوست
بازیکن فصل قبل اســتقالل در نهایت به عضویت تیم 
شارلوا بلژیک درآمد و جدیدترین لژیونر فوتبال ایران شد. 
به نقل از اســپورت نیوز بلژیک، امیرحسین حسین زاده 
هافبک تهاجمی ایرانی ســرانجام به اسپورتینگ شارلوا 
پیوســت. هافبــک هجومی ایرانی 2۱ ســاله فصل قبل 
استقالل تا ســال 2۰2۴ با این تیم بلژیکی قرارداد امضا 
کرد.وی که در ســال ۱3۹۷ در مقاومت تهران بازی کرد 
در ادامه به باشگاه سایپا کرج پیوست و اولین حضور خود در لیگ ایران را در 
تاریخ ۱۷ فروردین ۱3۹۸ در دیدار مقابل پیکان انجام داد. او سال گذشته برای 
تیم فوتبال اســتقالل تهران بازی کرد که در پایان فصل بدون قبول حتی یک 
شکســت قهرمان شد. او در 3۰ مسابقه، 2۷ بار از ابتدا برای تیمش به میدان 

رفت و فصل را با ۸ گل و یک پاس گل به پایان رساند.
حسین زاده که در تیم زیر ۱۷ سال )۵ بازی( و زیر 23 سال )3 بازی( ایران 

بازی کرده است، تاکنون 3 بازی ملی در پرونده دارد. 

دستیاراستراماچونیدرکادرفنیتراکتور
دســتیار استراماچونی در استقالل به جمع کادر فنی 
تراکتور پیوست. با نظر قربان بردیف، مارکو کاسر به عنوان 

مربی بدنساز به کادر فنی تراکتور اضافه شد.
کاسر، فصل ۹۹-۹۸ در کادر فنی آندره آ استراماچونی 
در اســتقالل حضور داشــت. او عالوه بر اســتقالل در 
باشــگاه های بلونو، سالرنیتانا، نوارا و برتی ایتالیا، والتا در 
مالت، الصفاقســی در تونس و الغرافه قطر سابقه فعالیت 
داشــته است.کاسر فارغ التحصیل رشــته تربیت بدنی از دانشگاه رم و دارای 
مدرک کارشناسی ارشد تمرین دهنده حرفه ای ورزشکاران از کاورسیانو است. 

پشتپردهپرسپولیسینشدندیاباتهمشخصشد
 مانع اصلی پرسپولیسی شدن شیخ دیاباته بمب سرخ ها 
مشخص شد.ســرخ ها بعد از جذب لوکادیای هلندی به 
دنبــال به خدمت گرفتن یــک مهاجم خارجی دیگر هم 
بودنــد و گزینه اصلی آنها هم شــیخ دیاباته بود. در این 
خصوص پرسپولیس قرارداد شرزود تمیروف را فسخ کرد 
تا جا برای دیاباته باز شود اما انتقال دیاباته نهایی نشد تا 
پرسپولیس یک سهمیه خارجی برای جذب بازیکن داشته 
باشد.هر چند توافق مالی با مهاجم سابق استقالل انجام شد اما این بازیکن به 

یکباره اعالم کرد که فعال نمی تواند قراردادی با سرخ ها امضا کند.
در این بین مدیریت باشگاه صحبت نهایی را با مهاجم سابق استقالل انجام 
داد و دیاباته از پرســپولیس 2۴ ساعت فرصت خواست تا بعد از جلب رضایت 
همسرش برای زندگی در ایران به پرسپولیس پاسخ نهایی را بدهد.باید منتظر 
ماند و دید آیا در نهایت این بازیکن به لیگ برتر ایران بازخواهد گشت یا اینکه 

سرخپوش شدن او برای همیشه منتفی خواهد شد.

توضیحاستقاللدربارهوضعیتسیاوشیزدانی
باشگاه استقالل اعالم کرد که مشکلی بابت ثبت قرارداد 

سیاوش یزدانی وجود نداشته است.
 و به نقل از باشــگاه اســتقالل، برخالف برخی اخبار 
منتشــر شــده، نام ســیاوش یزدانی در لیست بازیکنان 
استقالل ثبت شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد که 
این موضوع به تایید مســئوالن سازمان لیگ هم رسیده 
اســت.یزدانی چندی پیش توانست از خدمت معاف شود 

و پس از جدایی از ملوان با امضای قراردادی به استقالل بازگردد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
اگر چه غرامت پرداختی به مارک ویلموتس 3 
میلیون یورو کاهش یافته اما هنوز اقدام بعدی 
فدراســیون فوتبال درباره سرمربی سابق تیم 

ملی ایران نامشخص است.
 فدراســیون فوتبال ایران با حکم دادگاه 
داوری ورزش ملزم به پرداخت 3.32۵ میلیون 
یورو )به اضافه ۵ درصد سود به ازای هر سال 
تاخیر( به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال ایران شده است. مهم ترین اتفاق 
در این پرونده، کاهش 3 میلیون یورویی حکم 
صادره از سوی فیفا علیه فدراسیون فوتبال بود 
که مطمئنا می تواند باعث آشفتگی وکالی این 

سرمربی بلژیکی شود.
با این حال هنوز فدراسیون فوتبال تصمیم 
خــود برای اقدام بعدی در این پرونده نگرفته 
است چرا که طبق قوانین جاری دادگاه داوری 
ورزش، فوتبال ایــران یک ماه از زمان صدور 
حکم مهلت دارد نسبت به این حکم به دیوان 
فدرال سوییس درخواست تجدیدنظرخواهی 
دهد.با این حال فدراسیون فوتبال با سواالت 
و ابهاماتی درباره پرونده مذکور روبرو اســت 
که در ادامه به تشــریح جزییات اقدام بعدی 
فدراســیون فوتبال در ارتباط با پرونده مارک 

ویلموتس می پردازیم:

درخواســتتجدیدنظربهدیوان
فدرالسوئیس

پرونده مارک ویلموتس تاکنون در کمیته 
تعیین وضعیت فیفا و سپس در دادگاه داوری 
ورزش مورد بررســی و صدور رای قرار گرفته 
اســت اما همچنان امکان بازبینی مجدد این 
پرونده وجــود دارد. هر دو طرف می توانند با 
استناد به چند دلیل در دیوان فدرال سوئیس 
 CAS نســبت به حکم صادر از ســوی دادگاه

اعتراض کنند:
- مرجع رســیدگی کننده فاقد صالحیت 

بوده است. 
-داوران رســیدگی کننده فاقد صالحیت 

بوده اند. 
-رای صــادر شــده خالف نظــر عمومی 

سوئیس است. 
-رای صادر شده بیشتر یا کمتر از خواسته 

طرفین بوده است.
دیوان فدرال ســوئیس با بررســی ادعای 
طرف شــاکی، صحت ایرادات مطرح شده را 
بررســی می کند و در صــورت رویت و تایید 
ایرادات وارده، رای صادر شده را نقض می کند 
و مجددا در دیوان داوری ورزش مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.
البته احتمال شکسته شــدن رای دیوان 
داوری ورزش در دیوان فدرال سوئیس بسیار 
اندک اســت امــا در مواقعی ایــن اتفاق رقم 

خورده است. 

بهتاخیرانداختنپرداختدستمزد
ویلموتس

یکی از مسائلی که برخی از وکالی ورزشی 
مطرح می کنند به تاخیــر انداختن پرداخت 
مارک ویلموتس است. آن ها بر این باور هستند 
که با درخواســت تجدیدنظر در دیوان داوری 
ورزش، حتــی به قیمت رد این درخواســت، 

می توان جلوی پرداخت دستمزد این سرمربی 
بلژیکی را گرفت. البته این نظر مخالفانی هم 
دارد که بر این عقیده هســتند که مراجعه به 
دیوان فدرال سوئیس مانع اجرای حکم دیوان 

داوری ورزش نمی شود. 

کاهشغرامتبهویلموتسیا...
از ســوی دیگر این احتمال وجود دارد که 
درخواست تجدیدنظر در دیوان فدرال سوئیس 
پذیرفته شود و گروه جدیدی از داورای دیوان 
داوری ورزش این پرونده را مورد بازبینی قرار 
دهند و در این صورت مبلغ غرامت کاهش یابد. 
البته این امکان وجود دارد که در بازبینی 
مجــدد در دادگاه داوری ورزش، مبلغ غرامت 
با توجه به نظرات داوران افزایش یابد و همین 
مساله فدراسیون فوتبال را با توجه به کاهش 
3 میلیون یورویی دستمزد ویلموتس با تردید 

مواجه می کند. 

امکاندرخواســتتجدیدنظراز
سویوکالیویلموتس

اگر چــه برخی معتقدند که فدراســیون 
فوتبال می تواند درخواســت تجدیدنظر بدهد 
اما امکان درخواســت تجدیدنظــر به دیوان 
فدرال ســوئیس از ســوی وکالی ویلموتس 
هــم می رود!بــا توجه به اینکــه ویلموتس و 
وکالی او با توجه به کاهش 3 میلیون یورویی 
غرامت اولیه شوکه شده اند، امکان درخواست 
تجدیدنظر با اســتناد به یکی از دالیل مطرح 
 شده، وجود دارد.حداقل فدراسیون فوتبال تا 
پنجم شــهریور در انتظار برای واکنش بعدی 

وکالی ویلموتس است. 

مهلتیکماههبــرایپرداخت
دستمزدویلموتس

اگر درخواســتی بــرای تجدیدنظر وجود 
نداشته باشد، فدراســیون فوتبال یک ماه از 
زمان صــدور رای مهلــت دارد که مطالبات 
ویلموتــس را پرداخت کنــد. در صورتی که 
 ایــن مبلغ پرداخــت نشــود، جرایمی برای

 فدراسیون در پی خواهد بود که در این زمینه 
ابهاماتی وجود دارد. 

بلوکهشدنحسابهایایراندرفیفا
بــر اســاس مقــررات جدید فیفــا، اگر 
فدراسیون ها ظرف زمان مقرر، به اجرای آرای 
قطعــی و الزم االجرا نســبت به مربیان ملی 
عمل نکنند، حساب های مالی این فدراسیون ها 
کــه پاداش ها و کمک های فیفا در آن ذخیره 
می شــود، تا پرداخت کامل مبلغ محکومیت، 
مسدود خواهد شد.اگر چه در این زمینه یک 
شرایط متفاوت برای ایران وجود دارد چرا که 
فدراســیون فوتبال ایران در شــرایط معمول 
نمی تواند از منابع مالی خود به علت تحریم های 
بانکی بهره ببرد اما در مواقع خاصی توانسته 
بــه صورت غیر مســتقیم از منابع مالی خود 
بهره ببرد.در نتیجه اگر ایران دســتمزد ایران 
را در زمان مقرر پرداخت نکند، حســاب های 
فدراســیون فوتبال ایران مســدود می شود و 
این فدراسیون برای اردوهای خارجی خود که 
معموال از منابع فیفا اســتفاده می کرد، دچار 

مشکل می شود.

دوتفسیرمتفاوتازقانون
البته درباره بلوکه شدن حساب های مالی 
ایران در صورت پرداخــت نکردن غرامت به 
ویلموتس یک ابهام وجــود دارد چرا که این 
قانــون جدید فیفا در خصوص مربیان، بعد از 
صدور حکم فیفا و درخواست تجدیدنظرخواهی 
ایران به دادگاه CAS به تصویب رسیده است.

اگــر ایران مشــمول قانون بلوکه شــدن 
حساب ها نشود، در نتیجه در صورت پرداخت 
نشدن دستمزد ویلموتس، پرونده ای برای ایران 
در کمیته انضباطی فیفا تشکیل خواهد شد و 
در این صــورت جرایم بعدی مطابق مقررات 
انضباطی فیفا علیه فدراســیون فوتبال ایران 
در پی خواهد بود.  با شــرایطی که گفته شد، 
اگر ایران دستمزد ویلموتس را از طریق منابع 
مالی خود در فیفا پرداخت کند، در این صورت 
هیچ ابهامی به وجود نمی آید اما همچنان دو 
حالت دیگر وجود دارد که مربوط به درخواست 
تجدیدنظرخواهی از سوی ایران یا ویلموتس و 
مورد دوم، پرداخت نکردن دستمزد ویلموتس 

در موعد مقرر است. 

برنده مدال طالی بازیهای کشورهای اسالمی در کامپوند انفرادی زنان گفت: 
کســب مدال طال در فینال کامپوند انفرادی یکی از رویایی ترین رقابتی بود که 

هیچ وقت تکرار نمی شود.
گیسا بایبوردی ، در ارزیابی از عملکرد خود در بازیهای کشورهای اسالمی، 
اظهــار کرد: با کســب دو مدال نقره و طال در میکــس تیم و کامپوند انفرادی 
عملکردم راضی کننده بود و به آن چیزی که برنامه ریزی کرده  بودم دست یافتم. 
در حقیقت در این بازیها برای دســتیابی به اهدافم تا جایی که توانستم تالش 

کردم و چیزی کم نگذاشتم.
وی گفــت: فینال کامپوند انفرادی یکی از رویایی ترین و بهترین رقابتی بود 
که در طول ورزش حرفه ای خود انجام دادم و واقعا از تیر زدن خود لذت بردم، 
با وجود این که 2 امتیاز از حریف ترکیه ای خود که یکی از برترین های دنیا در 
کامپوند زنان است، عقب افتاده بودم اما در ناباوری توانستم شکست دهم و به 

مدال طالی این رقابتها دست پیدا کنم.
عضو تیم ملی کامپوند زنان در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار کسب دو 
مدال در این بازیها را داشتید، افزود: برنامه ریزی من کسب دو مدال طال بود که 

متاســفانه در فینال میکس تیم کامپوند میزبان شرایطی را در فینال مسابقات 
فراهم کرده بود که محقق نشد، چون بازیها به صورت زنده پخش می شد، دوربینی 
در زمین قرار داشت که در زوایای مختلف از صحنه مسابقات فیلم می گرفت، از 
سوی دیگر هر کشوری که با کماندار ترکیه رقابت داشت باید در خط دوم تیر 

می زد که همان لحظه شرایط به گونه ای بود که دوربین، دید ورزشکار را مختل 
می کرد، در رقابتهای میکس تیم به خاطر این مشکل یک تیر را از دست دادم و 
همین مساله از نظر ذهنی تاثیر بدی روی عملکرد ما داشت و سبب شد تا طال 
را از دست بدهیم، اما در رقابتهای انفرادی به دلیل اعتراض مربیان به داوران هر 
چند دوربین حرکت داشت، اما مانع دید ورزشکار نبود و توانستم با اقتدار حریف 

ترکیه ای خود را شکست دهم و به مدال طال دست پیدا کنم.
بایبوردی همچنین در ارزیابی از شرایط میزبانی گفت: هر چند تعداد تیم های 
شرکت کننده نسبت به مسابقات جهانی کم بود، اما ورزشکاران شرکت کننده همه 
عنوان دار و از برترین های تیروکمان در رشته کامپوند بودند، به طوری که در نیمه 
نهایی و فینال من با دو کماندار ترکیه رقابت داشتم که هر دو از قهرمانان جهانی 

و بهترین های رشته کامپوند بودند که شکست آنها به راحتی امکانپذیر نبود.
وی در پایان اظهار کرد: هر چند به لحاظ شرکت در مسابقات، سال پرترافیکی 
برای من بود اما شروع خوبی داشتم، در حال حاضر نیز با شرایط روحی خوبی 
که دارم تالشم بر این است که خود را برای کسب مدال بازیهای آسیایی هانگژو 

چین آماده کنم.

 فینال کشورهای اسالمی برایم رقابتی رویایی  بود

تاج از سوی نهادهای قضایی تایید صالحیت نشد
نهادهای قضایی و امنیتی صالحیت میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی را 
برای حضور در انتخابات تایید کرده اند و فعال خبری از نام مهدی تاج نیست و 

او نمی تواند روز هشتم شهریور در مجمع حاضر شود.
 حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال دیشب در یک برنامه تلویزیونی 
اعالم کرد که نهادهای قضایی فقط دو تن از ســه نامزد تایید شــده از سوی 
کمیته بدوی انتخابات فدراســیون فوتبال را تایید کرده اند و در انتظار روشن 

شدن وضعیت نفر سوم هستیم.
بررســی های ایسنا نشان می دهد نهادهای قضایی و امنیتی که صالحیت 
نامزدها را بررسی می کنند، تاکنون میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی را برای 
حضور در انتخابات این فدراســیون که هشتم شهریور برگزار می شود تایید 

کرده اند و فعال وضعیت مهدی تاج روشن نیست.
فدراســیون فوتبال طبق اساســنامه، دو هفته قبل یعنی 2۱ روز قبل از 

انتخابات فدراسیون فوتبال اسامی نامزدهای تایید شده از سوی کمیته بدوی 
را در شرایطی اعالم کرد که هنوز استعالم های قانونی برای تایید صالحیت از 

سوی نهادهای قضایی و امنیتی اعالم نشده بود.

طبق اساســنامه فیفا و فدراســیون فوتبال ایران، هیچ کدام از نامزدهای 
فدراسیون فوتبال نباید پرونده قضایی مفتوح و منجر به حکم داشته باشند. 

این قانون در راستای صیانت از فوتبال تایید شده است.
در فاصله یک هفته تا انتخابات فدراسیون فوتبال باید دید تغییری در وضعیت 

کنونی رخ خواهد داد و مهدی تاج به انتخابات می رسد یا نه؟
پیش از این علی فالحتی، رییس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال 
اعالم کرده بود که صالحیت نامزدها یک مساله همیشگی نیست و این موضوع 

به صورت شناور و روزانه انجام می شود.
هم چنین کمیته بدوی در هنگام اعالم نامزدهای تایید صالحیت شده که 
شامل مدارک و امضاهای اخذ شده برای معرفی به نهادهای قضایی بود، اعالم 
کــرده بود که هر گونه عملی تا روز انتخابات می تواند منجر به رد صالحیت  

نامزدها شود.

کاش اولین مدال جهانی استانم را نگرفته بودم!
 امیر حقوقی که تقریبا یک هفته از گم شــدن چمدانش در فرودگاه امام 
خمینی )ره( می گذرد سفره دلش باز شد.امیر بغض داشت و از این می گفت 
که :»حاال می فهمم که برای کسی مهم نیستم و االن)دیشب( که به عنوان 
یک قهرمان دارم با اتوبوس به تبریز می روم با خودم می گویم که اشتباه کردم 

اولین مدال جهانی استان خودم را گرفتم!«

چهشدکهچمدانگمشد؟
از ترکیه که برگشــتیم طبق روال چمدان ها را تحویل دادیم و اتیکت آن 
را هم گرفتیم.وقتی رســیدم تهران چمدان همه آمد غیر از من.در تهران هم 
مراسم استقبال بود و کمی درگیر شدیم.دیدم چمدانم نیست!همه چمدان ها 
آمد غیر از چمدان من.خیلی منتظر ماندم اما نیامد که نیامد.وقتی دیدم خبری 
نیست رفتم پرونده تشکیل دادم و احتمال دادند که شاید کسی اشتباهی آن 
برداشــته باشد.خالصه آخر سر گفتند برو و ما یک ایمیل به ترکیه می زنیم 
و مشکل را حل می کنیم.هر وقت هم چمدان شما آمد تماس می گیریم تا 

بیایید و آن را به شما تحویل بدهیم.

گفتندچمداندرترکیهاستامانبود!
فردای آن روز به شماره ای که داده بودند زنگ زدم.گفتند چمدان در ترکیه 
هست و ما پیگیری می کنیم تا با اولین پرواز به ایران بیاید.هواپیمایی که با 
آن پریده بودیم ماهان بود.بعد از آن از خود هواپیمایی ماهان بخش خسارت 
بــار تماس گرفتند و گفتند که ما یک نفــر را مامور کرده ایم تا این کارها را 
انجام بدهد.خالصه ما با آقایی که نماینده هواپیمایی بود آشنا شدیم که ایشان 
نماینده ماهان بودند و گفتند چمدان شــما درترکیه نیست و به تهران آمده 
است و احتماال یک نفر اشتباهی برداشته است.گفتند با سرپرست تیم حرف 
بزنید که من با بهداد سلیمی تماس گرفتم تا با مسئوالن کمیته المپیک حرف 

بزند.چون مسئول اعزام آنها بودند.خالصه آنجا هم به نتیجه ای نرسید یا اگر 
هم رسیده من بی خبر هستم.

همهزندگیامدرونچمدانبود،حتیکفشندارمتمرینکنم
خود چمدان که مهم نیست،مهم مدارکی بود که در آْن بود.مهم کفش ها و 
لباس های ورزشی ام بود که داخل چمدان بود.من همین امروز بخواهم تمرین 
کنم نمی توانم چون وسیله ای ندارم.با این گرانی و با این شرایط بد اقتصادی 
باید بروم میلیون ها تومان هزینه کنم تا کفش و سایر وسایل وزنه برداری را 

بخرم و تمریناتم را برای قهرمانی آسیا آغاز کنم.

مگرمنمسئولهستمکهبیایمودوربینهاراچککنم؟
یکی - دو روز پیش از هواپیمایی ماهان زنگ زدند و گفتند که بیا و دوربین 
ها را چک کن! گفتم مگر وظیفه من است؟گفتم من تبریز هستم که گفتند 
این قانون هست و ما اجازه نداریم دوربین ها را چک کنیم!خالصه فدراسیون 
وزنــه برداری برای من بلیت تهیه کرد و به تهران آمدم و رفتم فرودگاه امام.

دوربین ها را چک کردم اما خب این همه چمدان یک شکل.من چطور باید 
تشخیص بدهم.باز هم پیدا نشد که نشد.در آخر به من گفتند که چمدان شما 
بارنامه شده است اما نیست!گفتم آقای محترم من به خاطر حرف شما آمدم 

تهران و این رفتارها درست نیست.

آقایهواپیماییماهان!اینطرزبرخوردبایکقهرماننیست
بعد از اینکه چمدان پیدا نشد گفتم برگردم تبریز.قرار شد همان آقا برای 
من بلیت بگیرند. به من گفتند برو فرودگاه مهرآباد پیش آقای فالنی و بگو از 
طرف فالنی آمدی.برای ساعت ۱۹.3۰ قرار بود برای من بلیت بگیرند.وقتی رفتم 
فرودگاه گفتند اصال برای این ساعت بلیت نداریم!هر کسی هم به شما گفته الکی 

گفته! گفتند برای ساعت 22 داریم،صبر کن برایت می گیریم.خالصه دیگر از 
فرودگاه بیرون نیامدم و گفتم ساعت 22 می روم.جالب اینجاست که در نهایت 
یک عذرخواهی ساده کردند و گفتند نمی توانیم کاری برای شما انجام بدهیم 
و شرمنده ایم.خب آقای محترم این شرمندگی شما به چه درد من می خورد؟ 
چاره ای نداشتم و آمدم ترمینال و با اتوبوس راهی تبریز شدم.در راه زنگ زدم 
به آن آقا و گفتم باید خجالت بکشید.این طرز برخورد با قهرمان جهان نیست.

دیشبفهمیدمتاوقتیمدالمیگیریعزیزهستی!
تا وقتی که مدال می گیری عزیز هستی اما وقتی مدال نگیری و وقتی قهرمان 
نشوی همه یادشان می رود که چه بودی.انگار نه انگار که من همان امیری بودم 
که ۹ ماه پیش اولین مدال جهانی استانم را گرفتم.هیچ کسی حتی نیامد بزند 
روی شانه های من و بگوید خسته نباشی پسر!حتی یک تلفن به من نزدند و 
خسته نباشید بگویند.از مسابقات که برگشتم به شهرم فق مادرم بود،خواهرم 

و برادرم.اینجا فقط باید مدال بگیری تا از تو استقبال کنند.

آقایرییسهیات!میدانیدامیرحقوقیکجاست؟
یک ماه است که رییس هیات تبریز اصال نمی داند من کجا هستم.اصال نمی 
داند چه مشکلی برایم پیش آمده و اصال نمی داند من چطور تمرین کردم.یک 
مقام مسئول از تبریز زنگ نزده که ببیند دارم چه کار می کنم؟هیچ وقت،تاکید 
می کنم هیچ وقت این آقایان را نمی بخشم.االن که دارم به تبریز می روم آخر 
شب است و طوری دارم می روم که هیچ کدام شان را نبینم.حتما باید مدال 
می گرفتم که من را حساب کنید؟اصال چمدانم به جهنم! یکی - دو ماه دیگر 
مسابقات قهرمانی آسیا شروع می شود و من به جای تمرکز روی این مسابقات 

دربه در در تهران دنبال مدارکم هستم.
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در حالی که شــاخص های حرکت در حال حاضر روندهای نزولی بیشتری را 
پیش بینی می کنند، جفت EUR/USD امروز به حد بحرانی 10000 کاهش یافت.

 EUR/USD در ســاعات اولیه معامالت روز دوشــنبه در اروپا به سمت سطح 
بحرانی 10000 کاهش یافت، سطحی که خرس ها نتوانستند در اواسط ژوئیه آن 
را با موفقیت ادعا کنند. این حرکت پس از شکســت در صعود به باالی میانگین 

متحرک ساده 20 روزه )SMA( و عدد 1.0200 در هفته گذشته صورت گرفت.
پیشتر، این جفت نمی توانست خریداران کافی برای خروج از کانال نزولی سال 
2022 را نیز پیدا کند، اگرچه شاخص های حرکت در حال حاضر قسمت های نزولی 
بیشتری را پیش بینی می کنند. با اینکه قیمت در روز جمعه کمی به زیر باند پایین 
بولینگر بســته شد که نشان دهنده ی شرایط فروش اشباع است، استوکاستیک ها 
هنوز یک تالقی نزولی زیر 20 را ثبت نکرده اند، در حالی که RSI تا مرز 30 فاصله 
دارد. همچنین به نظر می رسد مکدی )MACD( در حال شروع یک موج نزولی جدید 

در زیر خط سیگنال قرمز خود است.
اگر فروشندگان بتوانند زیر وضعیت برابر تسلط یابند و خط حمایت 0.9915 را 
نیز نقض کنند، که تمام کف های قیمت  را از آگوست 2018 به هم متصل می کند، 
روند نزولی می تواند شتاب قابل توجهی به سمت منطقه محدود 0.9780 - 0.9700 
به دســت آورد که آخرین بار در دوره 2000-2002 فعال بوده است. خط پایانی 
کانال نیز در همسایگی است و اهمیت بیشتری به منطقه می دهد. اگر دورنمای 
منفی از اینجا بدتر شود، کانون توجه فوراً به پایین ترین سطح سپتامبر 2002 یعنی 

0.9600 تغییر خواهد کرد.
در غیر این صورت، یک جهش دیگر روی 1.0000 ممکن است در ابتدا برای 
بسته شــدن باالتر از مقاومت روز جمعه در 1.0094 با دامنه برای رسیدن به مرز 
1.0157 – 1.0206 فشار بیاورد که توسط سطوح فیبوناچی 50درصد و 38.2درصد 
آخرین صعود تشکیل شده است. این منطقه همچنین SMA-20 روزه و حد پایین 
ابر ایچیموکو را در بر می گیرد. از این رو، هرگونه نقض این قلمرو می تواند این جفت 
را مستقیماً به SMA-50 روزه که در حال حاضر در اطراف فیبوناچی 23.6 درصدی 

1.0266 و حد باالی کانال در 1.0294 قرار دارد، برساند.
به طور خالصه، انتظار می رود که موج نزولی ادامه دار EUR/USD در کوتاه مدت 
ادامه داشــته باشد و معامله گران احتماالً منتظر یک شکست واضح زیر محدوده 

1.0000 تا 0.9915 برای کاهش بیشتر در بازار هستند.
طال نزدیک به خط روند نزولی عقب نشینی کرد؛ چرا که تعصب نزولی را حفظ 

می کند.
قیمت طال همچنان تحت فشــار، و ریسک همچنان رو به کاهش است. زیرا 
قیمت ها از ســطح 1808 پایین تر می روند. این کاال در حال آزمایش مجدد خط 
روند نزولی است که در ابتدای ماه شکسته بود و به معنای ادامه حرکت نزولی است.

شــاخص های فنی کوتاه مدت در قلمرو نزولی، و مکدی )MACD( در زیر خط 
ماشه خود قرار دارد. با این حال، نوسانگر تصادفی یک بازار فروش اشباع را پیشنهاد 
می کند، زیرا آماده ارسال یک تالقی صعودی در خطوط %K و %D است. قیمت ها 
با میانگین متحرک ساده 20 و 40 روزه )SMAs( محدود به نظر می رسند که پس 

از یک تقاطع صعودی - که در 17 آگوست رخ داد- با هم تراز منفی دارند.
هدف بعدی نزولی، پایین ترین سطح یک ساله 1681 در صورت حرکت به زیر 
خط روند نزولی است. در این مرحله، بازار احتماالً شاهد از سرگیری نمای نزولی 
از قله 2070.40 خواهد بود و پایین ترین سطح در 1640 را که در آوریل 2020 

ثبت شده بود، منعکس خواهد کرد.
حرکات صعودی احتماالً مقاومتی در 1808 پیدا می کنند، اما ابتدا باید از SMA ها 
پیشــی بگیرند. یک ناحیه مقاومت مهم بین SMA-200 روزه در 1840 جلوتر از 

مقاومت 1880 وجود دارد.
در کوتاه مدت، فاز نزولی همچنان در جریان اســت، به ویژه اگر قیمت طال به 

معامالت در زیر SMA ادامه دهد

طالتعصبنزولیراحفظمیکند
سدسازی های بی رویه ترکیه منطقه را دچار گرد و غبار کرده استسدسازی های بی رویه ترکیه منطقه را دچار گرد و غبار کرده است          
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با بروز نگرانی سرمایه گذاران در مورد افزایش نرخ بهره و تضعیف اقتصاد و تقاضای 
سوخت و نیز تقویت دالر، قیمت نفت امروز با کاهش مواجه شد.

 به نقل از رویترز، قیمت نفت روز دوشنبه کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران نگران 
بودند که افزایش شــدید نرخ بهره آمریکا ممکن است اقتصاد جهانی، و تقاضای 

سوخت را تضعیف کند و در عین حال تقویت دالر نیز تاثیرگذار باشد.
بهای معامالت آتی نفت برنت در ماه اکتبر با 1.60 دالر یا 1.6 درصد کاهش 

به 95.12 دالر در هر بشکه در ساعت GMT 09:00 رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( برای تحویل در سپتامبر 
که قرار بود روز دوشنبه منقضی شود، 1.56 دالر یا 1.7 درصد کاهش یافت و به 

89.21 دالر در هر بشکه رسید.
قرارداد فعال تر اکتبر به 88.92 دالر رسید که 1.52 دالر یا 1.7 درصد کاهش 
داشت.در روز جمعه هر دو برنت و WTI برای سومین روز متوالی صعود کردند، اما 
به دلیل تقویت دالر و نگرانی های تقاضا حدود 1.5 درصد در هفته کاهش یافتند.

تاتسوفومی اوکوشی، اقتصاددان ارشد Nomura Securities می گوید: »ترس های 
فزاینده نسبت به رکود اقتصاد جهانی پشت سقوط بازارهای نفت است.«

او گفت: »افزایش دالر آمریکا نیز باعث فروش جدید شد. دالر قوی تر، نفت را 
برای خریداران ارزهای دیگر گران تر می کند.«

پس از اینکه توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، گفت که بانک های 
مرکزی تمایل به افزایش سریع تر نرخ بهره دارند، شاخص دالر به باالترین حد در 

پنج هفته اخیر رسید. 
سرمایه گذاران در روز جمعه، به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هنگام 
سخنرانی در کنفرانس ساالنه بانک مرکزی جهانی در جکسون هول، وایومینگ، 

توجه زیادی خواهند داشت.
قیمت ها همچنین به دلیل نگرانی از کاهش تقاضای سوخت در چین، بزرگترین 
واردکننده نفت جهان، کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل بحران برق در جنوب 

غربی ناشی از موج گرما بود.
ســرویس اخبار مالی Caixin گفت که استان سیچوان محدودیت های مصرف 
کنندگان برق صنعتی را تا 25 اوت تمدید می کند زیرا در تالش است با کاهش 

تولید برق آبی و افزایش تقاضای برق خانگی مقابله کند.
به عنوان نشانه ای از نگرانی کلی در مورد اقتصاد چین، پکن نرخ وام معیار خود 
را کاهش داد و مرجع وام مسکن را با حاشیه بزرگ تری در روز دوشنبه کاهش داد 
و به تدابیر تسهیلی اعالم شده در هفته گذشته برای احیای اقتصادی که به دلیل 

بحران امالک و افزایش مجدد موارد کووید دچار مشکل شده بود.
در همین حال، کاخ سفید روز یکشنبه اعالم کرد، رهبران ایاالت متحده، بریتانیا، 
فرانســه و آلمان درباره تالش ها برای احیای توافق هسته ای ایران در سال 2015 

گفتگو کردند که می تواند نفت تحریم شده ایران را وارد بازارها کند.

رگوالتور بخش هوانوردی غیرنظامی چین روز دوشنبه یک نقشه راه برای توسعه 
صنعت هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی این کشور پیشنهاد کرد تا استفاده از 

پهپادها در این کشور نظام مند شود.
 به نقل از رویترز، رگوالتوری بخش هوانوردی غیرنظامی چین قصد دارد با قانون 

گذاری در زمینه استفاده از پهپادها، کاربرد آنها را در حوزه لجستیک درون شهری 
و در نهایت برای حمل و نقل کاالها در درازمدت افزایش دهد.

در طرح پیشنهادی اداره هوانوردی غیرنظامی چین اهداف مختلفی تشریح شده 
که رگوالتوری می خواهد صنعت هواپیماهای بدون سرنشین طی سال های 2025، 
2030 و 2035 به آن برســد. این اهداف مواردی مانند بهبود مقررات و گسترش 

ظرفیت فضای هوایی برای پهپادهای غیرنظامی را دربر می گیرد.
چندین شــرکت در چین ســال ها اســتفاده از پهپادها یا ربات های جعبه ای 
چرخ دار را برای تحویل بسته های مختلف مورد بررسی قرار داده اند، اما پذیرش این 
محصوالت در میان عموم مردم به علت موانع نظارتی و اتکای شدید به پیک های 

انسانی کند بوده است.
در بیانیه رگوالتوری آمده است که هدف »افزایش رقابت بین المللی چین در 
زمینه هوانوردی بدون سرنشین و همچنین حفظ حق این کشور برای اظهارنظر 
در مورد قوانین و استانداردهای بین المللی هوانوردی غیرنظامی و تبدیل شدن به 

یک قدرت جهانی هوانوردی غیرنظامی است.«

هنگامی که عصب سیاتیک آسیب می بیند، فشرده می شود یا تحریک می شود، 
باعث ناراحتی قابل توجهی می شود؛ محققان روشی پیشنهاد می دهند که می تواند 

از بروز این درد پیشگیری کند.
به نقل از سی ان ان، سیاتیک که اغلب با کمردرد همراه است، بیشتر به درد در 
باسن  و گاهی اوقات در ساق پا نیز منجر می شود. این به این دلیل است که درد 

در امتداد اعصاب سیاتیک، طوالنی ترین اعصاب بدن شما حرکت می کند.
عصب سیاتیک بزرگترین عصب بدن انسان است؛ این عصب  در داخل باسن 

و در پشت ران درست درخط وسط سیر می کند و به زانو می رسد. در پشت زانو 
به دو شاخه تی بیال و عصب پروانه آل مشترک تقسیم می شود. درد سیاتیک به 

صورت یک طرفه یا دو طرفه انتشار می یابد. 
هنگامی که عصب سیاتیک آسیب می بیند، فشرده می شود یا تحریک می شود، 
باعث ناراحتی قابل توجهی می شود؛ سوزن سوزن شدن دردناک بی وقفه، یا بی حسی 
و ضعف در پشــت یک یا هر دو پا از جمله این موارد اســت. کارشناسان تخمین 
زده اند که 40 درصد از بزرگساالن در طول زندگی خود سیاتیک را تجربه می کنند. 

آنرکودتلخوآننفتیکهریخت!

نقشهراهصنعتپهپادچینمشخصشد

بهترینروشبرایکاهشعالئمسیاتیک

  بعد از تیک تاک نوبت به»بی ریل« رسید

یک توســعه دهنده برنامه اعالم کرد که ویژگی جدیدی را در اینستاگرام 
مشاهده کرده که شبیه به برنامه اشتراک گذاری عکس بی ریل است.

 بــه نقل از رویترز، اینســتاگرام در حال آزمایــش ویژگی جدیدی به نام 
چالش های صادقانه )Candid Challenges( اســت که شباهت زیادی به »بی 
ریل« )BeReal(، یک برنامه اشــتراک گذاری عکس، دارد. این ویژگی منتشر 
نشده در حال حاضر توسط الساندرو پالوزی، توسعه دهنده  مشاهده شد. یکی 
از سخنگویان اینستاگرام هم تایید کرد که این ویژگی یک نمونه اولیه داخلی 

است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
به گفته پالوزی، کاربران اینستاگرامی که در این چالش شرکت می کنند، 
هــر روز یک اعالن برای گرفتن عکس از محیط اطراف خودشــان در زمان 
متفاوتی مشاهده می کنند. به محض دریافت درخواست، دوربین اینستاگرام 
نیز با دوربین های جلو و عقب گوشی باز می شود و به کاربران یک پنجره دو 
دقیقه ای برای گرفتن عکس می دهد. محتوای به اشتراک گذاشته شده، در 

استوری ظاهر می شود.
این ویژگی تقریبا شبیه به برنامه بی ریل است. یک برنامه اشتراک گذاری 
عکس که به عنوان جایگزینی برای اینستاگرام به فروش می رسد. این برنامه 
که ابتدا در ســال 2019 راه اندازی شــد، از کاربران می خواهد که هر روز در 
یک زمان تصادفی با استفاده از دوربین های جلو و عقب گوشی خود عکس 
بگیرند. درخواست های روزانه نیز پس از دو دقیقه منقضی می شوند و پس از 
آن کاربران می توانند تمام عکس های به اشتراک گذاشته شده توسط دوستان 

خود را مشاهده کنند.
هنوز مشخص نیست که اینستاگرام قصد دارد این ویژگی را چه زمانی راه 
اندازی کند. یکی از ســخنگویان اینستاگرام این ویژگی را نمونه اولیه داخلی 
توصیف کرد که تست خارجی ندارد. اما این واقعیت که این شرکت در حال 
آزمایش این ویژگی است، نشان می دهد که حداقل در حال بررسی تقلید از 

بی ریل در داخل سرویس خودش است.
بی ریل طرفداران زیادی دارد و در چند ماه گذشــته محبوبیتش افزایش 
یافته اســت. این پلتفرم در حال حاضر در جایگاه برتر اپ استور اپل، باالتر از 

اینستاگرام )شماره 8( و فیس بوک )شماره 18( قرار دارد.
مارک زاکربرگ گفته که آینده متا متکی به ایجاد جذابیت برای جوانانی 
است که بیشتر وقت خود را در این برنامه ها می گذرانند. در حالی که تیک 
تاک در حال حاضر رقیب اصلی اینستاگرام است، این شرکت به دقت رقبای 
خود را زیر نظر دارد و اغلب ویژگی های سرویس های دیگر را کپی کرده است. 
اینستاگرام همچنین اخیراً یک تنظیم جدید »Dual« را به دوربین درون برنامه 
ای خود اضافه کرده که از سبک عکسبرداری محبوب بی ریل تقلید می کند.

 »فورد« سه هزار کارمند خود را اخراج می کند
شرکت فورد اعالم کرد در مجموع 3000 کارمند خود را که عمدتاً در 
آمریکای شــمالی و هندوستان شاغل هستند، حذف خواهد کرد، زیرا در 

رقابت برای تولید خودروهای برقی در حال تغییر ساختار است.
 به نقل از رویترز، فورد قصد دارد بر روی ســاخت و عرضه خودروهای 
برقی مبتنی بر نرم افزار متمرکز شــده و با شرکت تسال رقابت کند. از این 

رو نیاز به نیروی کار کمتری دارد و 3000 نفر را اخراج می کند.
جیم فارلی، مدیرعامل فورد، ضمن تایید این خبر تصریح کرد: »با توجه 
به اینکه صنعت خودروسازی به تولید خودروهای برقی و خدمات دیجیتال 
روی مــی آورد، تعدادی از نیروهای کار آن مهارت های الزم را ندارند و لذا 

اخراج می شوند.«
وی افزود: »ما در حال حذف برخی کارکنان و همچنین ســازماندهی 
مجدد و ساده کردن عملکردها در سراسر حوزه کسب و کار خود هستیم. 
جزئیات بیشــتری در اواخر این هفته از مدیران حوزه کسب و کار مذکور 
بیان خواهد شــد.« به دنبال اعالم این خبر ارزش ســهام شرکت فورد در 
معامالت ظهر روز گذشته شرکت وال استریت، 4.8 درصد کاهش یافت.

شــرکت فورد نیز مانند سایر خودروســازان معتبر، نیروی کار زیادی 
دارد که در خط تولید سنتی خودروهای مبتنی بر فناوری احتراق داخلی 
استخدام شــده اند. فورد قصد دارد خط تولید گسترده ای از خودروهای 
الکتریکی را به راه اندازد و می خواهد مانند تســال با ارائه خدماتی که به 
نرم افزارهای دیجیتال و ارتباطات بی سیم وابسته هستند درآمد بیشتری 

کسب کند.

 امکان پذیر شدن حضور سریع در هر نقطه از جهان
دو فناوری »هولوپورتیشــن« و »تله پورتیشــن« ممکن است در آینده 

بتوانند امکان حضور سریع در نقاط گوناگون جهان را فراهم کنند.
 فناوری هولوپورتیشن )Holoportation(، نوع جدیدی از فناوری است 
که به مدل های ســه بعدی با کیفیت باال امکان می دهد تا در هر نقطه از 
جهان و در لحظه بازسازی، فشرده و منتقل شوند. هنگامی که این فناوری 
با نمایشگرهای واقعیت ترکیبی مانند هولولنز )HoloLens( ادغام می شود، 
به کاربران امکان می دهد تا شرکت کنندگان از راه دور را به صورت سه بعدی 
ببینند و با آنها تعامل داشــته باشند؛ گویی واقعا در فضای فیزیکی حضور 
دارنــد. برقراری ارتباط و تعامل با کاربران از راه دور با کمک این فناوری، 

مانند ارتباطات چهره به چهره طبیعی می شود.
هولوپورتیشــن، یــک فنــاوری جدیــد و پــر ســر و صــدا اســت. 
 بنابرایــن، بیشــتر بایــد به ایــن موضوع پرداخــت که هولوپورتیشــن 
چیست و وجود واقعیت مجازی هولوگرافیک در محل کار چگونه می تواند 

اوضاع را بهتر کند.

 استفاده از تفاوت های احساسی مردان و زنان در تشخیص 
اوتیسم

بررسی جدید پژوهشگران بریتانیایی نشان می دهد که تفاوت های مردان 
و زنان در پردازش احساسات می تواند بر تشخیص اوتیسم تاثیر بگذارد.

 به نقل از نیوز مدیکال نت، یک پژوهش جدید که توســط گروهی از 
روانشناسان »دانشــگاه باث«و »دانشگاه کاردیف«انجام شده است، نشان 
می دهــد که با در نظر گرفتن تفاوت بین نحــوه تجربه و عملکرد زنان و 
مردان براساس احساسات آنها، می توان تشخیص اوتیسم را بهبود بخشید.

این پژوهش نشان می دهد در حالی که مردان کمتر در مسائل عاطفی 
درگیر می شوند، زنان نیاز بیشتری به درگیر شدن در تجربیات عاطفی دارند. 
به گفته پژوهشــگران، این امر می تواند بر تشخیص اوتیسم تأثیر بگذارد. 
به عنوان مثال، مردان معموال ویژگی های شــخصیتی بیشتری در رابطه با 
اوتیســم دارند؛ از جمله ترجیح دادن انجام کارها به صورت مکرر، عالیق 
شدید و مشکل در رسیدن به اهداف. در مقابل، زنان معموال گزارش می دهند 
که احساسات کمک می کنند تا با مشکالت زندگی کنار بیایند و این ممکن 

است به آنها کمک کند تا ویژگی های اوتیستیک خود را پنهان کنند.
تحقیقات محدودی که تا به امروز انجام شــده اند، نشــان می دهند که 
ســوگیری های جنســیتی معموال به نادیده گرفتن اوتیسم زنان در اوایل 
زندگی آنها منجر می شــوند. بخشی از این موضوع ممکن است مربوط به 
هنجارهای جنســیتی باشد که در آن تفاوت های عاطفی بین دو جنسیت، 
نکته ای کلیدی است.این یکی از نخستین پژوهش هایی است که ویژگی های 
شخصیتی مرتبط با اوتیسم را در کنار تفاوت در نحوه پردازش احساسات 

مردان و زنان بررسی می کند.
پژوهشگران با اســتفاده از داده های 1656 بزرگسال جوان بریتانیایی 
بررسی کردند که چرا مردان، ویژگی های اوتیسم بیشتری را نسبت به زنان 
گزارش می کنند و احتمال تشخیص ابتال به اوتیسم در آنها بیشتر است. در 
این پژوهش، مردان گزارش دادند که نیاز کمتری به تجربیات عاطفی دارند. 
به گفته پژوهشگران، این امر ممکن است به رویگردانی مردان از تجربیات 
عاطفی-اجتماعی منجر شود و به بروز ویژگی های اوتیسم بیشتری بیانجامد.

دکتر »لوسی لیوینگستون«، مدرس دانشگاه کاردیف، تأثیر تفاوت های 
جنســیتی موثر در اوتیسم را مورد بررســی قرار داده است. لیوینگستون 
توضیح داد: مسئله اوتیسم پنهان در زنان، در حال مطرح شدن در جامعه 

است و ضعف های روش های کنونی ما در تشخیص را آشکار می کند.
وی افزود: ما می دانیم که مردان تا چهار برابر بیشتر از زنان در معرض 
ابتال به این بیماری هســتند. اکنون معتقدیم کــه یکی از دالیل این امر 
می تواند به تفاوت های جنسیتی در احساسات مربوط باشد. در واقع، حدس 
ما این اســت که نیازهای عاطفی باالتر می توانند ویژگی های اوتیسم را در 

برخی از زنان پنهان کنند.
لیوینگســتون ادامه داد: ما امیدواریم که یافته های این پژوهش نه تنها 
درک ما را در مورد دالیل مهم روان شــناختی ورای تفاوت های جنسیتی 
در اوتیســم بهبود ببخشند، بلکه بتوانند به بهبود تشخیص دقیق اوتیسم 

در مردان و زنان کمک کنند.

 بیت کوین به شدت تحت فشار است

میزان ریســک پذیری معامله گران و سرمایه گذاران کاهش یافته و بازار 
ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، تحت فشار قرار دارند.

 به نقل از بلومبرگ، معامله گران تا چند روز پیش درباره ی تداوم روند 
صعودی بیت  کویــن صحبت می کردند و به تدریج اعتماد خود را به بازار 
 ،)BTC( افزایش می دادند، ولی قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال، بیت کوین
مجددا سقوط جدیدی را تجربه کرد؛ تحلیلگران، دلیل این حرکت نزولی را 
افزایش حس ریسک گریزی در بازارهای جهانی می دانند که به علت نگرانی 

سرمایه گذاران از تشدید سیاست های پولی فدرال رزرو ایجاد شده است.
قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار تا ســاعت 12 ظهر روز دوشــنبه 
31 مرداد تغییر چندانی نداشت و در حوالی 21000 دالر نوسان می کرد. 
قیمت اتریوم )ETH( و توکن های کوچک تر مانند آواالنچ )AVAX( و کاردانو 

)ADA( نیز کاهش یافته  است.
اعتماد ســرمایه گذاران و معامله گران به بازگشــت بازارهای ســهام از 
پایین ترین ســطح خود در بازار نزولی ماه ژوئن، به دلیل پافشاری فدرال 
رزرو به افزایش بیش تر نرخ های بهره و تخلیه ی نقدینگی، روز به روز کاهش 
می یابد. معامالت آتی اوراق بهادار ایاالت متحده در روز دوشنبه در وضعیت 
مناســبی به سر نمی برند، و با توجه به همبستگی میان بازار سهام و بازار 
کریپتو، فشارها بر روی ارزهای دیجیتال هم چنان بیش تر و بیش تر می شوند.

جیمی داگالس کوتس، تحلیلگر ارشد بازار در بلومبرگ، در یادداشتی 
نوشت: »سرنوشت بیت کوین، حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت، هم چنان 
به واگن سایر دارایی های بلندمدت نظیر سهام شرکت های فناوری متصل 
اســت.«اندیکاتور محبوبی که با نام واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا 
مکدی شناخته می شود نیز یک عالمت هشدار دهنده به معامله گران نشان 
می دهد. مکدی بیت کوین منفی شــده اســت؛ این عالمت برای برخی از 
تحلیلگران تکنیکال حاکی از آن است که بیت کوین هم چنان تحت فشار 

شدید قرار خواهد داشت.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه و شاخص قدرت نسبی )RSI( نیز 
منفی هستند. این مسئله نشان دهنده ی منفی بودن احساسات بازار است.

این شرایط ممکن است احتمال سقوط هر چه بیش تر قیمت بیت کوین 
را افزایــش دهد. در این صورت، قیمت بیت کوین حتی ممکن اســت به 

محدوده ی حمایتی 18.626 الی 17.622 دالر نیز سقوط کند.

امام کاظم علیه السالم :

تا زمانی که بیماری خود به 
خود از شما برطرف می شود، 
روی  پزشکان  معالجه  به 
نیاورید؛ زیرا کار طبیب مانند 
بّناست که اندک کار او به کار 

بسیار می انجامد.
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