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حسن خوشپور 
کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه

اصالح عملکرد دولت ها، مهمترین گام 
برای توسعه اقتصادی

ویژگی های اقتصاد ایران به گونه ای است که امکان اداره آن در فضایی بسته 
و آزمایشگاهی وجود ندارد. کمران اقتصادی باید شرایط و توانایی رقابت پذیری 

اقتصاد کشور را با اقتصاد بین الملل فراهم آورد.
در حالی که یک ســال از حضور حکمران جدید اقتصادی برای مدیریت 
اقتصاد کالن و سیاســتگذاری در راستای فراهم شدن بستر مناسب توسعه 
فعالیت ها و بازار های کسب و کار می گذرد، با اطمینان می توان گفت مشکل 
اصلی در ماهیت و محتوای مبانی نظری مورد پذیرش برنامه ریز نیست، بلکه 
مشکل فقدان هرگونه مبنای نظری منطقی و علمی اقتصادی و اداری بوده 
و در طراحی راهکار ها و شیوه های اصالحی، به تجربیات گذشته درکشور و 
عملکرد های نهاد ها و ساختار های مشابه داخلی و خارجی بی توجهی می شود.

تجربیات پرهزینه و سرنوشت سازی که طی دهه های ۱۳۶۰ به بعد همه 
دولت ها و سیاستگذاران داشته اند، مبین این نکته اساسی است که با پدیده های 
علمی و منطقی اقتصادی نمی توان با احکام صرفا اداری و اجباری رفتار کرد 
و سازوکار های طبیعی اقتصادی به طور خودکار اثرات اقتصادی، مالی و حتی 
اجتماعی و سیاسی خود را برجا می گذارند. برای موفقیت در رسیدن به اهداف 
مورد نظــر تردیدی وجود ندارد که ضمن لزوم احترام به قوانین علم اقتصاد، 
الزم است عوامل موثر و موجد بستر های ناکارآمد و مشکل را رفع کرد )توجه 

به علت ها به جای تمرکز بر معلول ها(.
حکمرانان اقتصادی به جای جســت وجو برای اعمــال روش های صرفا 
اداری و اهرم های فشــار و اجبار برای کنترل پیامد های نامطلوب سیاست ها 
و عملکرد هــای اقتصادی )البته در برخی اوقات به زعم خود(، باید در جهت 
افزایش رقابت و ارتقای توان رقابت پذیری بازار های کسب و کار و فعالیت های 
اقتصادی تالش کنند. گسترش حضور و مشارکت بخش های واقعی خصوصی 
با انگیزه های مولد کاسبکارانه از عوامل اصلی آن باشد و باید با بهره مندی از 
سازو کار های منطقی اقتصادی و مهم تر از همه بهبود شرایط سرمایه گذاری 
خارجی، زمینه های افزایش صادرات و تحدید تقاضای داخلی را فراهم کنند. 
طی روز های اخیر دولت با اتخاذ سیاست های صرفا اداری و ابالغ احکام تکلیفی 
در خصوص چند پیامد اساسی که نتیجه طبیعی اعمال تدابیر اشتباه در گذشته 
است، برنامه ای را برای اجرا تدوین و منتشر کرده است که هدف آن جلوگیری 
از قاچاق سوخت و خروج ارز و... است و از هم اکنون می توان پیش بینی کرد 
به نتایج مطلوب نخواهد رسید. در خصوص برخی از برنامه های مشخص شده 

در دستورالعمل، موارد زیر قابل ذکر است:     
مهم ترین، شفاف ترین و حساس ترین شاخصی که برای جامعه تبیین کننده 
جایگاه و کارایی اقتصاد یا نظام حکمرانی و برنامه ریزی اقتصادی است، نرخ 
برابری پول ملی با پول های خارجی )نرخ ارز( اســت. نرخ ارز عالوه بر اینکه 
برای عموم جامعه و حتی مردم عادی ارزش حیثیتی دارد، برای دولت ها هم 
مایه آبرو و نشان دهنده کارایی است. تجربه نشان داده همان گونه که سرکوب 
نرخ اشتباه است، کنترل صرفا اداری و اجباری جریان منابع و مصارف ارزی 
)ورود و خروج ارز( نیز اشتباه است و نرخ ارز و گردش منابع ارزی تابع کم و 

کیف سیاست های اقتصادی و سیاسی است.
نرخ ارز و ورود و خروج آن در بازار های به هم پیوســته داخلی و خارجی، 
متغیری وابسته است و برای بهینه کردن و بهبود آن در بازار، باید سیاست ها 
را اصالح و منطقی کرد. ایجاد ممنوعیت با دســتور اداری و انضباطی برای 
انتقــال ارز به حوزه هــای موردنظر، مشــکالتی را در حوزه های دیگر پدید 
می آورد. همان گونه که جامعه و کشــور هزینه های بسیاری را پرداخت کرد 
تا مســووالن به این نتیجه برسند وقتی نرخ دالر در بازار آزاد ۳۰هزار تومان 
است، اختصاص دالر برای برخی کاال های اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان، با هدف 
ارزشمند افزایش رفاه مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر، جیب رانت جویان 
غیرمولد و گروه های ذینفع دیگری را پر خواهد کرد؛ به همین صورت است 
که اگر سیاست های فعلی اصالح نشوند، ممنوع کردن و ایجاد محدودیت برای 
انتقال ارز به مواردی خاص با هدف حفظ ذخایر ارزی کشــور، موجب ایجاد 
فساد در سازمان اداری و تشکیالتی مربوط در دولت و بهره مندی رانتجویان 
خواهد شــد و در تحلیل نهایی منابع و مصارف ارزی جهت و شکل خود را 
طبق قوانین علمی با شرایط جدید پیدا خواهد کرد که مشخص نیست چه 

اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
ســطح عمومی قیمت ها در پایان تیرماه ۱۴۰۱ نســبت به پایان تیرماه 
۱۴۰۰ بیــش از ۵۴درصد افزایش یافته اســت، درحالی که نرخ دالر حدود 
۲۹درصد بیشــتر شده است. بنابراین ضمن اینکه افزایش قیمت دالر صرفا 
ناشــی از محدودیت در منابع ارزی نیســت و اثرات سیاست های تورم زای 
دولــت، ارز را گران می کنــد. دولت به جای صرف وقت و انرژی برای اعمال 
کنترل های اداری، باید سیاست های خود را به گونه ای اصالح کند که خارج 
 کردن ارز از کشــور برای ســرمایه گذاری یا اهداف دیگــر صرفه اقتصادی 

و مالی نداشته باشد.
دولت وقت در برنامه ســوم توسعه با طراحی سازوکاری مناسب، فرایند 
آرامی را طی مدت ۵ سال اجرای برنامه برای اصالح قیمت فراورده های اصلی 
نفتی در دستور کار قرار داد و برای تکمیل فرایند مذکور در راهکار های برنامه 
چهارم توسعه هم اصالح قیمت فراورده های مزبور را پیشنهاد کرد. با اصالح 
قیمت حامل های انرژی، قاچاق سوخت و فراورده های نفتی فاقد انگیزه های 

مالی و اقتصادی می شد.

جنگ اوکراین و تاثیر آن بر بحران غذا و انرژیجنگ اوکراین و تاثیر آن بر بحران غذا و انرژی

در گزارش » تاثیر جهانی جنگ در اوکراین« تاکید شده برای کاهش اثرات بحران، ثبات بازارها 
باید افزایش یابد و قیمت کاالها تثبیت شود؛ اما تحقق این مهم به اراده سیاسی قوی نیاز دارد و 
صرفا اتخاذ رویکردهای تدریجی کارساز نیست.مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار گزارش 
»تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین: گروه پاسخگویی سازمان ملل متحد به بحران های جهانی 
غذا، انرژی و مالی )گزارش شماره ۲(« به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ 
بر اقتصاد جهان پرداخته است. در انتهای گزارش نیز توصیه های سیاستگذارانه برای غلبه 
بر مشکالت ارائه شده است.با آغاز جنگ اوکراین، چشم انداز رشد متوسط جهانی به سمت 
کاهش مورد بازنگری قرار گرفت. ترازهای مالی بسیاری از کشورها رو به وخامت گذارده است 
و تنها در پی افزایش قیمت ذرت و گندم، ۱,۵ درصد از درآمد واقعی متوسط خانوار کاهش 
پیدا کرده است. در سرتاسر جهان، افراد بیشتری با شرایط مشابه قحطی و همچنین شرایط 
اضطراری گرسنگی شدید مواجه شده اند. اثرات ماندگار همه گیری کرونا، همراه با جنگ در 
اوکراین و تأثیرات تغییرات آب وهوایی، احتماالً مجدداً رتبه فقر را بیشتر افزایش می دهد و با 

افزایش فقر، آسیب پذیری به ویژه برای زنان و دختران افزایش می یابد.
   باتوجه به ماهیت سیستماتیک بحران موجود، به کارگیری اراده سیاسی قوی ضرورت دارد. 
اتخاذ رویکردهای موجز و تدریجی کارساز نخواهد بود. پویایی چرخه معیوب که این گزارش، 
آن را به وضوح نشان می دهد، حاکی از این امر است که حل بعد غذایی این بحران، نیازمند 

اقدامات ویژه ای در زمینه انرژی و مالی نیز است.
- به منظور کاهش اثرات بحران، ثبات بازارها باید افزایش یابد و میزان بدهی ها و قیمت کاالها 
باید تثبیت شود. این امر برای بازگرداندن فوری دسترسی به غذا برای همه مردم در تمامی 
کشورها به منظور دستیابی به حق برخورداری از غذا با منابع عادالنه و کافی با قیمت های در 
دسترس ضروری است. سایر ابتکارات عبارت اند از تداوم توزیع ذخایر استراتژیک غذا و انرژی 
در بازارها، کنترل احتکار و سایر رفتارهای سوداگرانه، اجتناب از اعمال محدودیت های تجاری 

غیرضروری و تعهد به افزایش بهره وری در استفاده از انرژی و کود در کشورهای توسعه یافته.
 - اقدامات دیگر به منظور افزایش دسترسی، درعین حال ایجاد انعطاف پذیری، می تواند شامل 
موارد زیر باشد: افزایش تولید محلی مواد غذایی مختلف )تشویق به مصرف انواع ناآشنای 
معمول(، تنوع بخشــیدن به منابع غذاهای وارداتی، کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی؛ 

افزایش دسترسی کشاورزان به کود و تداوم تبادل به منظور تولید پایدار
-به منظور افزایــش امنیت انــرژی، می توان اقداماتــی را به منظور افزایش چشــمگیر 
حجم ســرمایه گذاری در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر مبتنی بــر فناوری هایی مانند 
خورشــید، باد، هیدروژن و غیره انجــام داد. عالوه برآن، موضوع زنجیــره تأمین جهانی 
 فعلی و هزینه های مــواد اولیه برای سیســتم های انرژی تجدیدپذیــر و اقداماتی مانند

 سرمایه گذاری در کارخانه های تولید/ مونتاژ محلی در مراکز منطقه ای نیز بر میزان دسترسی 
تأثیر می گذارد.

-  بحران فعلی، اهمیت توسعه طرح های انتقال انرژی و طرح های انرژی هماهنگ از جمله 
هدف پایان بخشیدن به کمبود انرژی را نشان می دهد.

- به منظور ارتقا ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، ساختارهای حمایت اجتماعی 
و شبکه های سالمتی باید به منظور بهره گیری فوری، گسترده و تقویت شوند و شرایط مالی 

باید ارتقا یابد.
- باید به نیازهای تغذیه ای افراد آسیب پذیر و همچنین زنان و کودکان توجه ویژه ای شود.

- مصرف کنندگان آسیب پذیر انرژی باید در برابر افزایش قیمت ها توسط اقدامات جبرانی که 
از طریق مالیات بر سود بادآورده شرکت های انرژی تأمین می شود، مورد حمایت قرار گیرند.

-به عنوان بخشی از تالش برای ارتقا محیط مالی، کشــورها باید متعهد به ارتقا مدیریت 
مکانیسم های توزیع بذر و کود باشند. ناکارآمدی های تاریخی و حکمرانی ضعیف هزینه بر 

بوده و بازارهای کارآمد و مؤثر را تضعیف کرده است.

»دیزنی  پالس«  قصد دارد سریال تلویزیونی درباره »کینگ 
کونگ« تولید کند.

 به نقل از ددالین،  سرویس »دیزنی پالس« در مراحل اولیه 
تولید مجموعه ســریالی »کینگ کونگ« ،  هیوال مشهور و 
عظیم الجثه است. این پروژه که هنوز عنوانی برای آن انتخاب 
نشده است،  نخستین تجربه ساخت ســریال الیواکشن با 

موضوع »کینگ کونگ«  محسوب می شود.

برنامه نمایش فیلم های ایرانی حاضــر در چهل و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو اعالم شد.

 امسال فیلم »شــب، داخلی، دیوار« ساخته وحید جلیلوند 
پس از رونمایی در بخش اصلی جشــنواره ونیز بالفاصله در 
بخش سینمای معاصر جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۲ حاضر 
خواهد شد و در تاریخ های ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ سپتامبر )۲۲، 
۲۳، ۲۵ و ۲۶ شــهریور( در این رویداد سینمایی در کشور 
کانادا نمایش خواهد داشت.این فیلم داستان مردی نابینا با 
بازی نوید محمدزاده را دنبال می کند که دربان ساختمانش 
جلوی اقدام به خودکشی او را می گیرد و به او اطالع می دهد 
که یک زن فراری در ساختمان پنهان شده است. هدف مرد 
نابینا کمک به  این زن می شود. امیر آقایی و دایانا حبیبی نیز 

دیگر بازیگران فیلم وحید جلیلوند است.
اما نوید محمدزاده عالوه بر حضور در فیلم »شــب، داخلی، 
دیوار« در فیلم »تفریق« ساخته جدید مانی حقیقی نیز یکی 
از نقش های اصلی را در کنار ترانه علیدوســتی بازی کرده 
اســت، که این فیلم نیز قرار است در بخش مسابقه پلتفورم 
جشنواره تورنتو نخستین نمایش جهانی خود را تجربه کند.

»تفریق« بــه تهیه کنندگی مجید مطلبــی، در مجموع ۵ 
نمایش در تاریخ های ۱۰، ۱۳، ۱۵ و ۱۸ سپتامبر )۱۹، ۲۲، 

نوید محمدزاده با ۲ فیلم در 
جشنواره تورنتو

»کینگ کونگ«
 سریال می شود

  

 آگهي  تمدید زمان بازگشایی مناقصه عمومي
 دو مرحله اي شماره 90/م ع/1401

شناسه آگهی : ۰۱۳۷۰۱۰۶ / م - الف

پيرو انتشار آگهی مورخ 1401/04/11 و 1401/04/12 در خصوص برگزاری مناقصه اجرای عمليات احداث تصفيه خانه آب شماره 3 کرج به ظرفيت 570 ليتر 
بر ثانيه به روش متعارف از محل اعتبارات طرح های عمرانی به روش PC  , بدینوسيله زمان برگزاری مناقصه به شرح ذیل تمدید می گردد : 

آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR ، تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/06/19 می باشد و 
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل PDF تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار و اسناد ارزیابي کيفي و فنی , موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا 

ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/06/19 به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
زمان بازگشایي پيشنهادات ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 خواهد بود.

شرکت آب و فاضالب استان البرز
   »سهامي خاص«

 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 آیين نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع توليدرقابت پذیر و ارتقا نظام 
مالی کشور و با عنایت به مصوبه شورای محترم اقتصاد به شــماره 17196 مورخ 1401/01/20 و نيز قوانين و مقررات جاری کشور در نظر دارد در 
راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در فعاليت های اقتصادی کشور، از سرمایه گذاران حقوقی بخش خصوصی داخلی 
و خارجی که عالقمند به احداث نيروگاه خورشيدی با ظرفيت یک مگاوات و باالتر می باشند، جهت ارزیابی کيفی و حضور در مناقصه یک مرحله 

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

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

گردیده اند، نياز به تکميل و ارسال مجدد  اسناد فراخوان ارزیابی کيفی  نبوده و ارزیابی کيفی قبلی مالک عمل خواهد بود.
همچنين در صورت درخواست افزایش سقف ظرفيت شرکت در مناقصه، این متقاضيان نيز می توانند نسبت به تکميل و ارائه مدارک و مستندات 

جدید اقدام نمایند.
شناسه آگهی :  ۲۰۶۳۱۳۶۸۶۲۴ / م - الف
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/06/05

شماره : 1450

 نرخ تورم مردادماه به ۴۱,۵ درصد 

در حالی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرده 
است که تا یک ماه آینده آیین نامه واردات خودرو به کشور تصویب می شود، 

سخنگوی وزارت صمت از نهایی شدن این آیین نامه خبر داد .
 در پی وقوع بحران ارزی، واردات خودرو به کشور تعلیق شده و با هدف مدیریت 
ارزی، این کاال، کاالیی لوکس تلقی شد. حاال نزدیک به پنج سال از این تصمیم 
گذشته و مدتهاست اخباری با محوریت واردات خودرو ، افکار عمومی را به خود 

مشغول کرده است .
در حالی که ابتدا صحبت از واردات خودروهای اقتصادی بود و برخی مسئوالن 
رقم 10 هزار دالر را برای خودروهایی که قرار است به کشور وارد شود، اعالم می 
کردند اما حاال سخنگوی دولت پرده از افزاش این رقم برداشته و اعالم کرده 

است سقف بیست هزار دالر برای واردات در نظر گرفته شده است .
امید قالیباف گفته است: آیین نامه واردات نهایی شده به زودی جزئیات آن 

اطالع رسانی و واردات انجام می شود.
به گفته وی با کشورهای مختلف برای واردات رایزنی شده است. هدف گذاری 
واردات هم برای کم درآمدها است و دو سقف 10 و ۲0 هزار دالر تعیین شده 

است. بنابراین خودروی وارداتی باالی ۲0 هزار دالر نخواهیم داشت.
قالیباف با تاکید بر اینکه استاندارهای ۸۵ گانه و حتی بیشتر حتما باید برای 
خودروهای وارداتی پاس شود، گفت: باید به این نکته توجه شود که خودروهای 
اقتصادی بی کیفیت و زشت نیستند، بلکه با کیفیت و مناسب هستند. ۵0 
درصد تقاضا در دنیا را خودروهای اقتصادی تشکیل می دهد و خودروسازانی 

که در اشل جهانی کار می کنند هم روی دهک 10 برنامه ریزی نمی کنند.

چه کسانی می توانند خودرو وارد کنند؟
در عین حال عضو کمیســیون صنایع مجلس از امکان واردات توسط همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و افزود: خودروهای تمام برقی و هیبریدی 
ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورداستفاده قرار می گیرد. خودروهای دیگر 
مربوط به حمل ونقل عمومی اســت که باید جایگزین خودروهای فرسوده و 
تاکسی ها شود و قسمی دیگر خودروهایی با میانگین قیمتی متوسط و پایین 

است.
فیروزی دررابطه  با ورود خودروی اقتصادی به کشور گفت: خودروها با حجم 
موتور کم و رعایت مسائل زیست محیطی بوده و قیمتشان باید به میزانی باشد 

که جمعیِت متوسط از نظر درآمدی قادر به خریداری آن باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد خدمات پس از فروش باید قادر به پشتیبانی 
این خودروها باشد. قبل از مصوبه ســران قوا عمدتاً خودروهای لوکس وارد 

کشور می شد ولی امروز بر اساس تصمیم گیری ها، بخش عمده خودروهای 
وارداتی توسط قشر متوسط جامعه خریداری می شود؛ ضمن این که بر واردات 

خودروهای برقی تأکید شده است.
فیروزی درعین حال تأکید کرد آیین نامه هنوز نهایی نشده و از طرفی نظرات 

فعاالن این حوزه باید لحاظ شود.
این عضو کمیســیون صنایع مجلس دررابطه با تقویت خودروســازی های 
داخلی گفت: امروز سرعت علم و تکنولوژی در جهان زیاد است و در سنوات 
اخیر به جهت برخی تحریم ها، امکان نوسازی تجهیزات را نداشتیم و لذا ورود 
خودروهای جدید به کشور با تکنولوژی روز امکان استفاده خودروسازان داخلی 

از علم جدید را فراهم می آورد.

 خودروهای وارداتی چه زمانی می رسند؟
در حالی که از ابتدا گفته شــد خودروهای وارداتی به ایران شهریور ماه از راه 
خواهند رسید اما به واسطه آماده نشدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو این امر 

به سه ماه بعد، یعنی اواخر پاییر موکول شده است.
گفته می شود اولین خودروها پس از ثبت ســفارش در این تاریخ وارد کشور 
خواهند شد .از سوی دیگر باید در نظر داشت که انتشار اخباری با این محور 
بازار خودرو را دستخوش تغییر کرده و خودروهای مونتاژی در بازار با تغییر 
قیمت و ریزش قابل مالحظه روبرو شدند .قیمت خودروهای خارجی به واسطه 
ممنوعیت واردات در ایران بسیار باالست از این رو بســیاری از فعاالن بازار 

معتقدند با واردات خودرو حباب قیمتی در این بازار می ترکد.

ســعیده محمد  -   ایــده روز |آخرین 
اطالعات منتشــر شده از سوی مرکز آمار ایران 
حاکی از این است که نرخ تورم مصرف کننده در 
1۲ ماه منتهی به مردادماه با یک درصد افزایش 
نسبت به ماه قبل به ۴1,۵ درصد رسیده است.

نــرخ تورم ســاالنه مردادمــاه 1۴01 برای 
خانوارهای کشــور به ۴1,۵ درصد رسیده که 
نســبت به همین اطالع در ماه قبل، یک واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
مرکــز آمار ایــران اعالم کــرد: در این بازه 
زمانی، نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتیب ۴0,۹ درصد و ۴۴.۴ درصد 
بوده که برای خانوارهای شهری 0.۹ واحد درصد 
افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.۲ واحد 

درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به گروه »ادویه و چاشــنی« 
)سس مایونز و سس گوجه فرنگی( و گروه »نان 
و غالت« )کیک و بیســکویت( است. در گروه 
عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه 
»بهداشــت و درمان« )انواع دارو(، گروه »هتل 
و رســتوران« )غذاهای سرو شده در رستوران( 
و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.
همچنین در ماه جاری گروه »گوشت قرمز و 
گوشت ماکیان« )مرغ ماشینی( و گروه »روغن ها 

و چربی ها« )روغن نباتی جامد( نســبت به ماه 
قبل کاهش قیمت داشته اند.

 کاهش تورم نقطه به نقطه
نــرخ تورم نقطــه ای در مردادماه 1۴01 به 

عدد ۵۲,۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۵۲.۲ درصد بیشتر از 
مرداد 1۴00 برای خرید یک »مجموعه کاالها 

و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نــرخ تورم نقطــه ای مردادمــاه 1۴01 در 

مقایســه با ماه قبــل 1,۸ واحد درصد کاهش 
یافته اســت. نــرخ تورم نقطه ای گــروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 
۵.۶ واحــد درصدی به ۸0.۴ درصد رســیده و 
 گــروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« بدون

 تغییر ۳۶.۹ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری ۵1,1 درصد است که نسبت 
به ماه قبل 1.۷ واحد درصد کاهش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 
۵۸.۴ درصــد بوده که نســبت به ماه قبل ۲.۳ 

واحد درصد کاهش داشته است.

 کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارها
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نســبت به ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه مرداد 1۴01 به 0,۲ درصد رسیده 
که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۲.۶ 
واحد درصد کاهش داشــته است. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

به ترتیب 1.۴ درصد و ۲.۴ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری ۲ درصد است که نسبت به 
ماه قبل ۲,۵ واحد درصد کاهش داشــته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 
1.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.1 واحد 

درصد کاهش داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در مردادماه 
1۴01 بــرای دهک های مختلــف هزینه ای از 
۳۹,۵ درصد برای دهــک دهم تا ۴۶.۴درصد 

برای دهک اول است.

 چه کسانی می توانند خودرو وارد کنند؟

مرتضی افقه 
اقتصاددان

گره زدن اقتصاد به تصمیمات سیاسی

سیاستگذاران کشور اگر به دنبال حفظ سرمایه های مالی و انسانی کشور هستند، 
به جای راه حل های سطحی و ناکارآمد و شکست خورده پیشین، باید تالش کنند 

بسترهای دافعه این سرمایه های ارزشمند داخلی و خارجی را از بین ببرند.
در خبرها آمده است که: »اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا 
و بهبود شاخص     های سرمایه گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، 
بسته سیاست های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند«. دریافت 
این خبر ابتدا احســاس مثبت و خوشایندی را به خواننده منتقل می کند که البد 
مسووالن و تصمیم گیران باالخره به دالیل و ریشه های خروج یا به بیان ملموس تر، 
فرار سرمایه توجه کرده و درصدد رفع آنها برآمده اند. اما ادامه خبر به اشتباه بودن 

این برداشت منجر می شود.
اعضای ستاد مزبور برای حفظ سرمایه های مالی کشور به این تصمیمات رسیده اند: 
»کنترل قاچاق ســوخت، تفکیک حساب     های شــخصی از حساب     های تجاری و 
ساماندهی مبادالت رمزارزها پیشنهادهای مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج 
سرمایه هستند«. همچنین »بنا شده است اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز 
از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری 

به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود«.
پیش از تحلیل این تصمیم، ذکر نکته     ای پیرامون مفهوم واژه     ها مفید خواهد بود. 
اغلب قریب به اتفاق کلمات در خود بار معنایی مشــخصی دارند که به خواننده و 
شنونده القا می کنند. به عنوان مثال، در مورد همین خبر به کارگیری واژه »خروج« 
به معنی آن است که در کشورهای دیگر جاذبه ایجاد شده و بنابراین سیاستگذار 
می تواند جاذبه ها را افزایش داده تا زمینه ورود سرمایه های خارجی را فراهم کرده 
و خأل ایجاد شده جبران شود. اما اگر واژه »فرار« استفاده شود، معنی آن این است 
که در کشور عواملی موجود است که نه تنها موجب رانده شدن سرمایه های داخلی 
می شود بلکه مانع از ورود سرمایه های خارجی نیز خواهد شد. بنابراین، استفاده از 
واژه های مختلف، تصمیمات متفاوتی را ایجاد خواهد کرد. در همین رابطه، استفاده 
از واژه »فرار« که دارای بار منفی و نشــان از ترس دارد منجر به اخذ تصمیماتی 
می شود که عوامل و ریشه های ایجاد ترس و فرار سرمایه هدف می گیرند نه آنکه به 

دنبال مسدود کردن راه های خروج سرمایه باشند. 
واقعیت این است که شرایط کشور در طول چهار دهه گذشته و به خصوص در 
سال های اخیر به گونه ای بوده که نه تنها سرمایه های مالی بلکه مهم تر از آن، سرمایه ها 
و ثروت های انسانی نیز از کشور گریزان شده اند و منافع شان به کشورهای دیگر رسیده 
است. بدیهی است تا زمانی که ریشه های فرار سرمایه های کشور از بین نروند، اقدامات 
سطحی و ناکارآمد قادر به جلوگیری از خروج یا فرار سرمایه نخواهند بود. نیاز به 
توضیح ندارد که سرمایه گذار ذاتا به دنبال افزایش سرمایه خود است و بنابراین هر 
کجا چنین امکانی فراهم باشد، آن را به کار می گیرد. اینکه این میزان فرار سرمایه 
از کشــور وجود دارد به معنی آن است که در کشور دافعه های زیادی وجود دارند 
و بنابراین، باید این دافعه ها را شناخت و از بین برد نه آنکه با اقداماتی بی حاصل و 

شکست خورده در تجارب پیشین، راه های خروج را مسدود کرد.
سرمایه گذار در وهله اول به دنبال محیطی امن و باثبات است تا بتواند با به کارگیری 
سرمایه های خود، از طریق کسب سود، به میزان سرمایه های خود بیفزاید. بنابراین، 
اولین پیش نیاز برای حفظ سرمایه های کشور، توان پیش بینی خوش بینانه سرمایه گذار 
برای مدتی بســیار طوالنی به خصوص در ســرمایه گذاری تولیدی سنگین است. 
بی ثباتی های سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، بوروکراسی های ناکارآمد و ترس از مصادره 
اموال و سرمایه ها، در کنار تنش سیاسی در روابط خارجی، از جمله عواملی هستند 
که موجب از بین رفتن خوش بینی سرمایه گذار نسبت به آینده خواهد شد. در این 
شرایط، دو احتمال وجود دارد: یا سرمایه ها به سمت بخش های غیرمولد و مخربی 
که معموال زودبازده، پرسود و عمدتا فارغ از نظارت های دولتی هستند گرایش پیدا 
می کنند یا راهی جز فرار به کشورهای دیگر پیدا نمی کنند. متاسفانه تمامی عوامل 
دفع کننده ســرمایه های کشور اعم از مالی و انسانی در طول چهار دهه گذشته در 
کشور فعال بوده اند. در ابتدای انقالب، کشور با اولین موج خروج سرمایه مواجه شد.

دلیل عمده آن ایدئولوژی سوسیالیستی حاکم بر انقالبیون و تصمیم گیران انقالبی 
آن زمان بود. در آن دوره البته فضای حاکم بر ایدولوژی های انقالبی در کل جهان، 
ضد نظام سرمایه داری بود و سرمایه دار به عنوان دلیل اصلی عقب ماندگی کشورها 
و ظلم و ستم به طبقات فرودست تلقی می شد. همین تفکر باعث شد بسیاری از 
ســرمایه گذاران داخلی به همراه سرمایه های قابل انتقالشان، از کشور فرار کنند و 
سرمایه های خود را در کشورهای دیگر به کار بگیرند. با پایان یافتن جنگ و تثبیت 
نسبی مدیریت و سازوکارهای اداری اجرایی کشور، امید به رشد و پیشرفت اقتصادی 

با بهره گیری از سرمایه گذاران جدید فراهم شد.
ایــن وضعیت به رغم تداوم تحریم های آمریکا، تا پایان دوره آقای خاتمی ادامه 
داشت و فضای مثبت ایجاد شده برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، موجب 
تحوالت مثبتی در اغلب شــاخص های اقتصادی شد. با روی کار آمدن دولت آقای 
احمدی نژاد و بعد از دو دهه تعدیل در شعارهایی در ضدیت با کشورهای بلوک غرب 
به عنوان عامالن استثمار کشور، تنش سیاسی شدید با کشورهای غربی این بار به 

بهانه استفاده از انرژی هسته ای زنده شد.
در تمام دوره احمدی نژاد تنش با آمریکا و غرب ادامه داشت و زمینه برای موج 
دوم فرار سرمایه های کشــور فراهم شد. افزایش قابل توجه قیمت نفت اما مانع از 
آن شد که نتایج این بی تدبیری دولت در موضع گیری های سیاست خارجی نمود 
چندانی داشته باشد. با اوج گیری تنش های سیاسی داخلی باز هم با بی تدبیری که 
این بار بین دولت و ســایر قوا و نهادهای کشور صورت گرفت، و نیز اقدام به طرح 
ناقص و ضدتولید هدفمندی یارانه ها که باعث ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از 
تولیدکنندگان داخلی شد، در نهایت با تشدید بحران خارجی و تصویب قطعنامه های 
متعدد و تحریمی شدید ضد ایران، موج دیگری از فرار سرمایه و سرمایه گذاران در 

کشور ایجاد شد.
با تدبیر مســووالن نظام و برای جلوگیری از وخیم تر شــدن شرایط سیاسی و 
اقتصادی کشور، مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا آغاز و با شروع به کار دولت روحانی 
تداوم یافت و بعد از حدود دو سال مذاکرات فشرده، توافق برجام حاصل شد. این 
توافق نیز موجب ثبات نسبی و آرامش و خوش بینی برای سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی شد، اما با شروع دور دوم دولت روحانی که مصادف شد با مبارزات انتخاباتی 
آمریکا و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در این کشور )که با شعارهای ضدایرانی و 
ضدبرجامی خود رقابت های انتخاباتی را آغاز کرده بود(، بدبینی نســبت به آینده 
زمینه را برای امتناع ســرمایه گذاران خارجی و نیز فرار سرمایه های داخلی فراهم 
کرد. از ابتدای سال 1۳۹۷ و بعد از لغو توافق برجام توسط دولت تندرو و ضدایرانی 
ترامپ، و تشدید تحریم های همه جانبه علیه ایران، بار دیگر کشور در آستانه بحران 
اقتصادی قرار گرفت. در چنین شرایطی، فرار سرمایه از کشور اوج گرفت و همچنان 
ادامه دارد. شواهد موجود حاکی از آن است که بسیاری از کشورهای دور و نزدیک 
از انبوه دافعه های فراری دهنده سرمایه های انسانی و مالی داخلی در طول دهه های 
گذشته بهره مند شده و در مقابل کشور و مردم ایران از این سرمایه ها محروم شده اند.

بــه عبــارت دیگر، بی تدبیری ها در طول ســه دهه پس از جنــگ تاکنون، نه 
تنها موجب فرار ســرمایه های مالی کشــور شــده بلکه موجب فرار یا مهاجرت 
سرمایه های عظیم انسانی که مولد ثروت های مالی و مادی هستند شده اند. همین 
 وضعیت عامل مهمی در ناکامی های سیاســی اقتصادی کشور در طول سال های 

گذشته شده است.

افزایش مصرف بنزین طی ماه های اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه 
مطرح می شود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.

 الیحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده ایم که افزایش قیمت برخی از کاالها 
به سال بعد موکول شود؛ این جمله ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت 
سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری 
ایجاد کرو که دولت در ســال آینده احتماال تصمیم برای تغییر قیمت بنزین 
خواهد داشت.اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که 
برنامه ای برای تغییر قیمت ســوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به این که 
طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به 
نظر می رسید که دولت شاید تصمیم هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه 

1۴0۲ داشته باشد.

 آخرین وضعیت طرح بنزین برای همه
طرح بنزین برای همه، اسفند ماه سال گذشته به صورت آزمایشی در جزایر کیش 
و قشم اجرا شد. براساس این طرح، سهمیه بنزین همه خودروها حذف می شود 

و بنزین به جای خودرو، به کدملی تعلق می گیرد.
در این طرح به جای ســهیمه بنزین ماهانه هر خودرو، برای هر کدملی ماهانه 
بین 1۵ تا ۲0 لیتر ماهانه سهمیه بنزین در نظر گرفته می شود، صاحبان خودرو 
می توانند این سهمیه را مصرف کنند و در صورت مصرف بیشتر از این سهمیه، 
باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند. افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه 
بنزین خود را بفروشند.هیچ چیزی تاکنون هنوز از جزییات طرح بنزین برای همه 
منتشر نشده و ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین نیز طی اطالعیه ای از 
اتمام دوره اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داده 

است ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین با اعالم اتمام اجرای آزمایشی 
طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش اعالم کرد: اجرای آزمایشــی طرح 
بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش ۴ ماهه بوده و قرار است نتایج اجرای طرح 
مذکور در کمیته های تخصصی بررسی شده و مراتب جهت تصمیم گیری به 
دولت تقدیم شود.وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز اعالم کرده است: طرح »واریز یارانه 
بنزین به حساب هر ایرانی« از اولویت خارج شده است.سید احسان خاندوزی 
در رابطه با آخرین وضعیت اجرای طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی، 
عنوان کرده، به جهت اینکه در دولت چند موضوِع تصمیم گیری اقتصادی دیگر 
مدنظر بود، این طرح فعال از اولویت خارج شده است تا دولت در مورد سیاست های 
اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شود؛ بنابراین فعال اولویت 

تصمیم گیری و سیاست گذاری برای این طرح وجود ندارد.

 تعیین تکلیف قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰2
در این میان، دو هفته گذشته در میان شایعاتی که درباره قیمت بنزین مطرح 

می شد، محمدهادی سبحانیان، معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرد که هرگونه طرح اصالح قیمتی در قالب قانون بودجه 
سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.به گفته او، با توجه به دستور رییس جمهور 
مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین امسال، سیاست دولت استفاده از ابزارهای 
مهمی همچون گازســوز کردن خودروها جهت کنترل مصرف و عدم نیاز به 

واردات بوده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی درباره طرحی که به صورت آزمایشی در جزایر 
کیش و قشم انجام شده بود نیز گفت: این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در 
صورت لزوم انجام اصالحات یا توسعه متوقف شد و هنوز تصمیماتی در این رابطه 
اتخاذ نشده است.وی متذکر شد: در مجموع برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصالح قیمتی در قالب قانون بودجه سال 

آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

 پاسخ دولت با شایعات
در این فضا، پایگاه اطالع رســانی دولت دیروز در واکنش به برخی گزارش ها و 
شایعات درباره قیمت بنزین اعالم کرد: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
ندارد و انتشار شایعات و برخی قیمت هایی که در رسانه ها انتشار می یابد، صرفا 

حدسیات و سناریوسازی در این زمینه و عاری از حقیقت است.
براساس گزارش شورای اطالع رســانی دولت، انجام طرح های آزمایشی مانند 
اصالح طرح یارانه بنزین و تخصیــص یارانه بنزین برای همه در جزیره کیش، 
به منظور شناخت نواقص احتمالی طرح بوده و نتایج اجرای آن فارغ از موفق یا 
ناموفق بودن، ارتباطی با موضوع افزایش قیمت بنزین نداشته و ندارد و هر نوع 

تحلیلی بر این اساس فاقد صحت است.

تصمیم نهایی دولت برای قیمت بنزین

اگرچه بارها گفته شده که درس آموخته های مسکن مهر، چراغ راه نهضت ملی 
مسکن است، اما در صورتی که اراضی نزدیک به شهرها برای ساخت واحدهای 

نهضت ملی تأمین نشود، سرنوشتی مشابه مسکن مهر در انتظار است.
 تا کنون بارها مسئوالن دســتگاه سیاست گذار در حوزه مسکن و همچنین 
مقامات ارشد دولت سیزدهم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با رفع ایرادات 

و اشکاالت طرح مسکن مهر یادآور شده اند.
این در حالی است که برخی نواقص نهضت ملی مسکن چنانچه برطرف نشوند، 

ممکن است به سرنوشت 10 تا 1۵ ساله مسکن مهر دچار شوند.
یکی از بزرگ ترین تفاوت های نهضت ملی مســکن با مسکن مهر چنانچه 
مسئوالن دولتی بخش مسکن تا کنون اعالم کرده اند، متقاضی محور بودن 

نهضت ملی مسکن است.
در این طرح ابتدا از ۲۸ مهر سال گذشته به مدت کمتر از ۶ ماه برای ثبت نام از 
متقاضیان در شهرهایی که زمین برای ساخت و ساز مسکونی تأمین شده، به 

تدریج انجام شد.
بر اساس آخرین آمار، ۵ میلیون و ۶00 هزار نفر در سامانه ثمن )سامانه ثبت نام 
نهضت ملی مسکن( اعالم تقاضا کردند که تا کنون بیش از 1.۵ میلیون نفر آنها 

حائز شرایط متقاضی فعال شناخته شده و مدارک خود را بارگذاری کرده اند.
این در حالی است که در مسکن مهر، بیش از ۲.۳ میلیون واحد مسکونی احداث 
شد که طبق آخرین آمارها و علی رغم رشد قیمت مسکن در سال های اخیر 
که به افزایش تقاضای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی انجامید، 

همچنان بیش از 1۴ هزار واحد فاقد متقاضی است.یکی از متهمان اصلی تورم 
نیمه دوم دهه ۹0، خط اعتباری ۵۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بود که به 
گفته کارشناسان اقتصادی، پول پر قدرت محسوب شده و به خلق نقدینگی 
جدید دامن زد.این در حالی است که محمود شایان مدیرعامل بانک تخصصی 
بخش مســکن چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود: تسهیالت ۳۶0 هزار 
میلیارد تومانی که در قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون بودجه 1۴00 
برای اجرای نهضت ملی مسکن آمده بود، خلق نقدینگی جدید نیست که تورم 
زا باشد؛ بلکه قرار است ۲0 درصد از تسهیالتی که بانک ها در هر سال می دهند، 
به بخش تولید مسکن داده شود.هر چند که تا کنون بانک ها علی رغم ابالغ آئین 
نامه اجرایی تسهیالت نهضت ملی مسکن از سوی بانک مرکزی، به بهانه اجرای 
دستورالعمل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلوگیری از 

خلق نقدینگی یا به بهانه کاهش سهم صنعت از کل تسهیالت، اقدام به پرداخت 
تسهیالت ذیل قانون جهش تولید مسکن نکرده اند.

این در حالی است که علی رغم بخشنامه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، از نیمه 
دول سال گذشته تا کنون بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
داده شده است اما سهم تسهیالت جهش تولید مسکن کمتر از نیم درصد بوده 
است.همچنین به گفته فعاالن بخش ساخت و ساز، بیش از ۷0 درصد سازه های 
مسکونی را بخش های صنعتی و مصالح ساختمانی تشکیل می دهند که به راه 
افتادن نهضت خانه سازی، به افزایش تولید بخش های صنعتی و افزایش فروش 
آنها می انجامد و دیگر نیازی نیست تا بانک ها به بخش های صنعتی تسهیالت 

سرمایه در گردش پرداخت کنند.
در مسکن مهر، هزینه ثابتی برای اجرای طرح در نظر گرفته شد که پس از وارد 
شدن تورم به بخش ساخت مسکن در سال های بعدی اجرای آن، پیمانکاران 

دیگر حاضر به اجرای پروژه ها با نرخ های قبلی نبودند.
نتیجه این شــد که وزارت راه و شهرســازی دولت دوازدهم مجبور شد تا با 
ترفندهایی از جمله فروش عرصه های مســکن مهر و تزریــق منابع آن به 
تکمیل واحدهای باقی مانده یا افزودن متمم 10 میلیون تومانی به تسهیالت 
واحدهایی که پیش از این وام ۴0 میلیون تومانی مسکن مهر را گرفته بودند، 
یا فروش اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اختصاص درآمدهای آن 
به تکمیل مساکن مهر ناقص مانده و ســایر روش ها، واحدهای باقی مانده را 

تکمیل کنند.

مسکن مهر، تورم زا بود؟



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/06/05

شماره : 1450

اختالل در اینترنت با این حربه سرعت اینترنت نام گرفت!
زهــرا جعفری  -   ایــده روز  | گزارش 
عملکرد یکســاله عیســی زارع پــور در وزارت 
ارتباطات نقد های مختلفی به همراه داشــت اما 
در این میان یکــی از مهمترین ادعاهای مطرح 
شــده در گزارش عملکرد وزیــر ادعای افزایش 
 ســرعت اینتر نت است . ادعایی که عادل طالبی 
عضو اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی به آن 

پاسخ داده است.
 انتشار گزارش عملکرد یک ساله عیسی زارع 
پور در وزارت ارتباطات نکات مختلفی داشــته و 
در میان این گزارش عملکرد، ادعای طرح شــده 
درباره افزایش ســرعت اینترنت در یک ســاله 
گذشــته به قدری خبرساز شــده که حتی ایرنا 
خبرگزاری دولت با اشــاره به گزارش رگالتوری 
درباره اختالالت اینترنت در ۶ ماهه نخســت در 
مورد این ادعا با تردید پیش رفته اســت. گزارش 
البته بندهای دیگری هم دارد چون اینترنت امن 
کودک و نوجوان یا مبارزه با فیلترشکن ها. زارع پور 
و همکارانش که البته یک سال گذشته با ماجراهای 
مربوط به ورژن های گوناگون طرح صیانت همیشه 
در کانون اخبار بودند حاال با این گزارش عملکرد 

منتشره صاحب منتقدان جدی تری شدند.
عادل طالبی کارشناس و فعال سرشناس حوزه 
کسب و کارهای اینترنتی با فکت چک تعدادی از 
ادعاهای گزارش یک ساله وزارت به استناد داده 
های سایت هایی چون الیف وب، این گزارش را 
به چالش کشیده و می گوید زارع پور و همکارانش 

عالمانه آمار را دستکاری کرده اند!
او در این یادداشت صوتی برای خبرآنالین می 
گوید:»درباره گزارشی که آقای وزیر منتشر کردند 
نکات مختلفی مطرح است اما باید دید این داده 
ها منبع تائیدش کجاست. درباره افزایش سرعت 
 speed صحبت کردند و اشاره داشتند به نرم افزار

test . به نظر می رســد آقــای وزیر می دانند و 
عالمانه آمدند حقیقــت را وارونه جلوه داده اند. 
Speed test نرم افزاری اســت که سرعت شما را 
با یک سروری که به صورت دیفالت نزدیک ترین 
ســرور در دسترس شماســت می سنجد. اصل 
ماجرایی که ما داریم سرعت اینترنت بین الملل 

است. سال گذشته اگر اشتباه نکنم ، مدیرعامل 
شرکت ایرانسل در یک برنامه اعالم کردند بیش 
از ۸۰ درصد ترافیک اینترنت بین الملل اســت و 
آنچه آقای وزیر به آن اشاره می کند اینترنت داخلی 
است.ضمن اینکه اگر از تمام صاحبین سایت ها 
بپرسید این دستکاری ها فقط به سرعت مربوط 

نمی شود، یک زمانی اگر فقط یک درصد سرقت 
یا گم شدن بسته های اینترنتی رخ می داد با آن 
ها برخورد جــدی می ش د اما حاال در روز تا ده 
درصد روزانه گزارش های مفقودی بســته های 

اینترنت گزارش می شود.«
او ادامه داد:»به غیر از این به طور مداوم گزارش 
های قطعی اینترنت منتشــر می شود که این ها 
نمی تواند اتفاقی باشد و این طور که ما داریم می 
بینیم قطعا این حجم قطعی زیرســاخت ها یک 
برنامه هدفمند را دنبال می کند. ترندها نشان می 
دهد شاهد یک تغییر در دسترسی مردم به اینترنت 
هستیم . آمار منتشره حکایت از کاهش فعالیت 
مردم در شــبکه های اجتماعی دارد. این کاهش 
در یک شرایط و جامعه نرمال قطعا تحلیل های 
دیگری داشت. مثال اگر گرایش به نرم افزارهای 
سوشال مدیای داخلی افزایش می یافت که آمار 
حکایت از چنین چیزی نــدارد و آنچه رخ داده 
کاهش استفاده از اینستاگرام که سامانه الیف وب 
نشــان می دهد تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل 
کاهش داشته و این مشخصا یک پیام واضح دارد 
، آنچه به عنوان گزارش عملکرد منتشر شده یک 
گزارش متناقض و نادرست است و متاسفانه جناب 
آقای وزیر بدون اینکه سند و مدرک ادعاهایی را 
مطرح کردند یک فضای گل و بلبل را ترسیم می 
کند که واقعیت عینی نــدارد و مردم دارند این 
اختالالت و قطعی های پیاپی را به صورت عینی 

می بینند و لمس می کنند.«

بهمن ماه سال گذشــته، دولت موظف به تدوین نقشه 
راهبردی صنعت شد؛ سندی که از ۱۹ سال پیش تاکنون 
۴ بار تدوین شده و مشخص نیست این سند جدید به چه 

سرنوشتی دچار خواهد شد.
 بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهوری در پی بیانات 
رهبری در دیدار فعاالن حوزه تولید و صنعت به معاون اول 
مأموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و 

ارتقا تولید داخل اقدام کنند.
آنطور که مســئوالن وزارت صمت تاکید کردند نقشه 
راهبردی صنعت کشــور یک بُعد بین المللی و تجارت 
خارجی و یک بُعد در رشته فعالیت های صنعتی به ویژه 
صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه 
منطقه ای و مبتنی با آمایش ســرزمینی هم باید در آن 

وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به همه جانبه بودن این نقشــه، پس از 
ابالغیه رئیس جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارت 
خانه های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات 
و فناوری اطالعات مأموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه 

راهبردی صنعت را تدوین کنند.
همچنین با حکم معاون اول رئیس جمهوری، مؤسسه 
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان 
مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ 
در حکم مخبر آمده بود که »کلیه دستگاه های اجرایی، 
شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسســات آموزش عالی و 
دانشگاه ها نهایت همکاری را با مؤسسه به عمل آورند تا 
منویات رهبر انقالب و دستور رئیس جمهور در کوتاه ترین 

زمان محقق شود.«
پیگیری ها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن 

دارد که جلسات مربوطه به صورت هفتگی برگزار می شود 
و با توجه به اینکه چند وزارتخانه و ارگان در تدوین این 
نقشه، دخیل هستند هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی 

نرسیده است.

  صنعت نیاز به نقشه راه همه جانبه دارد
نکته قابل توجه آنکه طی چند سال گذشته، همواره حوزه 
صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده اما شواهد نشان 
می دهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و 
پیچیدگی ها و تنوع صنعت را پوشش نداده اند، نتوانسته 
اند تأثیر ملموســی در بهبود فرایندهای مختلف حوزه 

صنعت و تجارت بگذارند.
به صورت جزئی تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ 
)سال ۸۲( تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی 
تحت عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن 

برای دو دهه کشور هدف گذاری شده بود. سه برابر شدن 
درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دالری 
در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط ساالنه ۱.۷ و ۹.۷ 
درصد در دهه های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش افزوده ساالنه 
بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۸.۹ درصد در دو دهه، جز 

اهداف راهبرد تدوین شده توسط دانشگاه شریف بودند.
سال ۱۳۹۲ دومین ســند راهبرد صنعتی کشور تحت 
عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی 
نظیر ارتقای جایگاه بین المللی کشــور و امکان پذیری 
زندگی مطلوب، حفظ استقالل کشور، حفظ پایداری، 
افزایش بهره وری، افزایش خودســازماندهی، برقراری 
توازن در توزیع فرصت ها و منابع، برقراری تناسب سود و 
مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ 

حقوق انسانی تدوین شد.
در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه 

صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده 
باال، رقابت پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کالن، نوآوری، 
کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی 
جز اهدافی بودند که در این ســند با استفاده از توسعه 
رقابت پذیری در بخش، بهبــود محیط قانونی و فضای 
کسب وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، 
ســرمایه گذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و 
تعامالت بین المللی و تأمین و توسعه زیرساخت، بهبود 
مستمر سهولت انجام کسب وکار، پشتیبانی از تولید و 
عرضه کاال و خدمات مبتنی بر فنــاوری با ارزش افزوده 
باال، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل 
تجارت در فضای رقابتی بــا اولویت صادرات غیرنفتی، 
توانمندســازی بخش خصوصی و رفع موانع توســعه 
آن، جلب و توسعه ســرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی 
سرمایه های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسالمی-ایرانی 
تدوین شد.ســال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر 
تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که 

این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.
 با توجه به اینکه تدوین سند و نقشــه راه همواره یکی 
از پایه های ثابت حوزه صنعت بوده و ۱۹ سال از تدوین 
اولین سند راهبردی می گذرد و هیچ گاه نیز هیچکدام 
از آنها نتوانستند به توفیق خاصی برسند، بنابراین به نظر 
می رسد باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، 
ضمن توجه به پیچیدگی های حوزه صنعت و تولید، سند 
واقع بینانه تدوین شود تا باالخره بعد از ۱۹ سال تدوین 

سندهای مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.

 رییس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه صورت های مالی بانک ها منتشر می شود، 
تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی سهولت دسترسی مردم به نظام بانکی است تا 

افراد راحت تر به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند
 علی صالح آبادی در مراســم رونمایی از سامانه تســهیالت پرداخت فرزند و 
پرداخت لحظه ای )پل(، اظهار کرد: پرداخت تسهیالت فرزندآوری سال گذشته 
برای نخستین بار در قانون آمد و تالش شد با راه اندازی سامانه دسترسی به این 

تسهیالت با سهولت انجام شود. 
وی افزود: متقاضیان باید ظرف ۱۲ روز به شــعبه بانکی مراجعه و درخواست 
خود را اعالم کنند و سپس ۴۵ روز فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند که 
مهم ترین آنها وثایق است که برابر قانون معرفی یک ضامن یا سفته است و بعد از 

ارائه مدارک بانک باید پس از ۱۰ روز وام را واریز کند. 
رییس کل بانک مرکزی در خصوص سامانه پرداخت لحظه ای )پل( نیز گفت: به 
کمک این سامانه پرداخت لحظه ای پول بالفاصله از مبدأ به مقصد است و برای 

سهولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است 
وی تصریح کرد: راه اندازی سامانه های مذکور برای کاهش حضور فیزیکی مردم 

در شعبات بانکی است و برای این منظور زیر ساخت های امضای الکترونیک، 
سفته الکترونیک، احراز هویت غیرحضوری برای افتتاح حساب و اعتبارسنجی 

فراهم شده است. 
صالح آبــادی بــا تاکید بر کاهــش شــعب بانک ها، بیــان کرد: با توســعه 
 ســامانه های غیرحضــوری نیــاز بــه شــعبه بانکــی کاهــش می یابــد

 و این اتفاق خوبی اســت تا هزینــه بانک ها کاهش یابد البتــه باید خدمات 
الکترونیکی افزایش یابد.

  صورت های مالی بانک ها منتشر می شود
وی در جمع خبرنگاران گفت: شفافیت صورت های مالی بانک ها اتفاق بزرگی 
است و همه بانک ها صورت های مالی خود را منتشر می کنند. در ماه های آینده 
در نظر داریم صورت های مالی بانک ها در قالب XBRL )صورت مالی بر اساس 
معیار بین المللی(  هم منتشر کنیم و این پروژه در بانک مرکزی شروع شده و تا 
۲۲ بهمن ماه صورت مالی یک بانک در قالب XBRL منتشر می شود؛ سپس این 

موضوع به سایر بانک ها تعمیم خواهد شد.

  طرح بانکداری مجلس به اقتدار بانک مرکزی کمک می کند
صالح آبادی اظهار داشت: درباره طرح مجلس برای بانکداری نیز گفت: یکی از 
مقوله های مهم آن طرح اقتدار بانک مرکزی است که این طرح به اقتدار بانک 

مرکزی کمک خواهد کرد.

 ابالغ فیزیکی اوراق مالیاتی به طور کامل حذف شد
بر اساس ســازوکار جدید سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح ابالغ 
الکترونیکی اوراق مالیاتی، ابالغ فیزیکی اوراق که از طریق ســامانه های سازمان 

صادر می شد، به طور کامل حذف شد.
معاون درامدهای مالیاتی طی نامه ای به اتاق ایران از حذف کامل اوراق فیزیکی 
که از طریق سامانه های ســازمان صادر می شد، خبر داد. این سازوکار جدید به 
دنبــال اجرای اجرای طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اتخاذ شــده و از اول 

شهریورماه الزم االجراست.
بر این اســاس مودیان می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی پس از فعال سازی ابالغ الکترونیکی، از مزایای این طرح بهره مند شوند.

پس از فعال ســازی ابالغ الکترونیک، اوراق مالیاتی مودیان که در سامانه های 
سازمان صادر می شود به صور خودکار روی حساب کاربری مودیان بارگذاری شده 
و هم زمان پیامک اطالع رسانی آن ارسال می شود. بعد از بارگذاری اوراق در حساب 
کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حســاب کاربری خود، اوراق 
بارگذاری شــده را مشاهده کنند. روید برگه در حکم ابالغ است. چان چه مودی 
ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه خود را مشاهده نکند، 
روز یازدهم یا اولین روز کاری بعد از روز دهم به عنوان تاریخ ابالغ منظور شده 
و مهلت های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی برمبنای آن در نظر گرفته می شود.

بروشور آشنایی با ایالغ الکترونیک اوراق مالیاتی در پرتال اطالع رسانی سازمان 
امور مالیاتی در دسترس است.

 ترمز رشد تجارت جهانی کشیده شد
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که اقتصاد 
با رکود دیگری بعد از رکود ناشــی از کرونا مواجه شده و رشد آن تقریباً ثابت 
مانده است.ســازمان تجارت جهانی اعالم کرد که شاخص جهانی کاالهای این 
سازمان ثابت بوده و پس از رکود ناشی از کووید-۱۹ با رکود مواجه شده است.

به گزارش رویترز، این نهاد مســتقر در ژنو اعالم کرد که شــاخص تجارت 
کاالهایش در نقطه ۱۰۰ ثابت اســت زیرا کشمکش درگیری روسیه و اوکراین 

با کاهش محدودیت های همه گیر در چین جبران می شود.
رشد تجارت جهانی از ۵.۷ درصد در سه ماهه قبل به ۳.۲ درصد در سه ماهه 
اول کاهش یافت که به طورکلی مطابق با انتظارات بود. سازمان تجارت جهانی 
اعالم کرد که به دلیل درگیری های مداوم در اوکراین، افزایش فشارهای تورمی 
و افزایش بیشــتر نرخ بهره در کشــورهای ثروتمندتر، عدم اطمینان در آینده 

افزایش یافته است.

 مجوز راه اندازی بورس بین الملل صادر شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه شورای عالی بورس بحث 
تأسیس بورس بین المللی مطرح شد که شورا با راه اندازی آن به صورت اصولی 
موافقت کرد. مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه جلسه 
شــورای عالی بورس اظهار داشت: در جلسه شورای عالی بورس بحث تأسیس 
بورس بین المللی مطرح شد که شورا با راه اندازی آن به صورت اصولی موافقت 
کــرد.وی افزود: با اعطای این مجوز موسســین این بورس می توانند بحث های 
مربوط به مقدمات تأســیس بورس بین الملل را فراهم سازند. امید می رود در 
فرصتی که برای موسســین و درخواســت کنندگان مشخص می شود شرکت 

تأسیس شده و کار خود را آغاز کند.

 جعبه سیاه استقالل و پرسپولیس باز شد
رئیس ســازمان خصوصی ســازی با اشاره به ورود باشــگاه های استقالل و 
پرسپولیس به بازار سرمایه گفت: با این اتفاق جعبه سیاه این دو تیم باز شد.

 حسین قربان زاده در مراسم بازگشایی نماد سرخابی ها در فرابورس اظهار 
کرد: بورسی شدن استقالل و پرسپولیس فراز و نشیب های زیادی را طی کرد 
و با این اتفاق جعبه سیاه دو تیم باز شد.وی با اشاره به روش بورسی شدن دو 
باشگاه، عنوان کرد: روش افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم کمک کرد 
باشگاه ها نیز منتفع شوند. بر این اساس هر باشگاه ماهانه بالغ بر چهار میلیارد 

تومان از محل درامد حاصل از افزایش سرمایه منتفع می شوند.
قربان زاده از تشکیل یک کمیته مصارف برای هر دو باشگاه خبر داد و افزود: 
این کمیته با حضور مدیران عامل دو باشگاه و معاون وزیر ورزش برگزار می شود 
و مصوباتی مشخصی دارد. مهم ترین مصوبه درصدهایی است که باشگاه ها که از 
منابع حاصل از پذیره نویسی و ورود به بورس کسب کردند مورد استفاده قرار 
می دهند. بر این اساس حدود ۵ درصد برای پرداخت بدهی های معوق، حدود 
۵ درصد برای بازارگردانی و حدود ۶۵ درصد نیز برای سرمایه گذاری های بلند 

مدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی در مورد بدهی های مالیاتی دو باشگاه نیز 
توضیح داد: این موضوع در جلســاتی با سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. بخشــی از این مالیات بخشــیده خواهد شد به شرطی که اصل 

مالیات پرداخت شود. برای این منظور ۸۰ درصد تضمین گرفته شده است.
قربان زاده با اشاره به بازگشایی نماد استقالل در معامالت امروز اظهار کرد: 
در کم تر از یک ســاعتی که نماد اســتقالل بازگشایی شد، ۱۴۴ میلیون برگه 
سهم به ارزش ۵۸ میلیارد تومان معامله شد. ارزش کل باشگاه استقالل نسبت 
به قیمت گذاری، ۵۷ درصد افزایش یافته اســت. قســمت اعظم معامالت نیز 

توسط حقیقی ها انجام شده است.
بازگشایی نماد پرسپولیس در هفته آینده

وی در مورد زمان بازگشایی نماد پرسپولیس نیز گفت: سال مالی پرسپولیس 
۳۱ خرداد ماه است و دو ماه برای ارایه صورت های مالی فرصت داشتند.

رئیس سازمان خصوصی ســازی ادامه داد: صورت های مالی این باشگاه نیز 
تنظیم شــد اما ناظر بازار نکاتی را مطرح کرد که باید رعایت می شد. امیدوارم 

نماد این تیم نیز اوایل هفته آینده بازگشایی شود.
رقابت اصلی در زمین بازی است نه تابلوی بورس

رئیس سازمان خصوصی سازی از هواداران دو باشگاه تقاضا کرد از رفتارهای 
هیجانی پرهیز کنند و تاکید کرد: معامالت دو باشــگاه باید بر اســاس منطق 
باشــد. رقابت اصلی در زمین بازی اســت نه در تابلوی معامالت. آوردن رقابت 

حاشیه ای روی تابلو در بلند مدت به ضرر دو باشگاه است.

 تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارمندان تا پایان شــهریور 
نهایی می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
در حال بررســی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم گیری و 

در نهایت الیحه برای تصویب به مجلس ارایه می شود.
 مســعود میرکاظمی در حاشیه جلســه امروز هیات دولت در پاسخ به این 
پرســش که اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۱ به کجا رسیده است، اظهار کرد: در 
حال حاضر همان چند موردی است که فرستاده شده بود. مورد تازه ای از طرف 

دولت فرستاده نشده است.
وی افــزود: در ایــن زمینه، یک بحث مربوط به یارانــه بود که قرار بود اگر 
قیمت ها تا شــهریور اصالح نشود، میزان یارانه بر اساس آن قیمت تنظیم شود 

که االن ما باید اصالحیه یارانه را بدهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درباره افزایش حقوق کارمندان در 
حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم گیری شود 

و برای سیر مراحل تصویب به مجلس برود.

نقشه راهبردی صنعت چه شد؟

 صورت های مالی بانک ها منتشر می شود

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا معتقد است: چینی ها می توانند رقیب 
جدی خودروسازان ایرانی در بازار روسیه باشند که البته شامل شرکت های 
درجه سه و درجه چهار چینی می شــود.  در جریان سومین روز از نمایشگاه 
بین المللی اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو در گفت وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا در 
خصوص رقبای ایران در بازار روســیه، خاطرنشان کرد: شرکت های تراز اول 
چینی که پلتفرم های مشترک با اروپایی ها و آمریکایی ها دارند، در روسیه 
حضور نخواهند یافت.وی گفت: با توجه به شــرایط تحریمی روسیه، ترکیه 
نمی تواند توفیق چندانی در این بازار داشته باشد، زیرا به شرکت های اروپایی 
وابستگی دارند و در صورت هرگونه همکاری تحت تحریم قرار خواهند گرفت.

 مسووالن خودروسازی بزرگ روسیه از سایپا بازدید می کنند
مدیرعامل سایپا در ادامه اظهار داشت: دو پلتفرم این گروه خودروسازی به یکی 

از شرکت های بزرگ خودروسازی روسیه عرضه شده است.
وی بیان داشت: مسووالن این شــرکت به زودی به ایران سفر کرده و از مراکز 

تحقیقاتی و خطوط تولید سایپا بازدید خواهند کرد.
تیموری گفت: اگر شرکت روســی مذکور پلتفرمی در کالس باالتر از سایپا 
داشته باشد، به طور حتم در یک همکاری مشترک از آن استفاده خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در گروه سایپا دو پلتفرم مشترک طراحی شده که از پلتفرم 
x۲۰۰ خــودروی کوییک )به عنوان تولید جــاری( و همچنین خودروهای 

اطلس و ســهند )تولیدات ســال آینده شرکت( تولید شــده و می شود که 
همگی خودروهای در کالس B )متوسط اقتصادی( هستند.مدیرعامل سایپا 
خاطرنشان کرد: پلتفرم کالس C سایپا، پلتفرم خودروی شاهین است که روی 
آن خودروی آریا نیز عرضه خواهد شد.به گزارش ایرنا، نمایشگاه اتومبیلیتی 
۲۰۲۲ مسکو که از ۳۱ مرداد با حضور معاون نخست وزیر روسیه، سفیر ایران در 
روسیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان افتتاح شد تا سوم شهریورماه 
۱۴۰۱ )برابر با ۲۲ تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲( در محل نمایشگاه های بین المللی مسکو 
)Expo Center( با حضور حدود ۶۰۰  شرکت از ۱۸ کشور از جمله چین و ترکیه 
و در ۳۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود.این بزرگترین حضور 
نمایشگاهی ایران در سطح بین المللی است، به طوری که جمهوری اسالمی 
ایران در پاویونی با یک هزار و ۷۰۰ متر مربع سالن اختصاصی و ۹۰۰ متر غرفه، 
بزرگترین کشور حاضر در این نمایشگاه است که در طول تاریخ نمایشگاه های 
برون مرزی بی نظیر است و شرکت های خودروساز و قطعه ساز ایرانی آخرین 

دستاوردهای خود را در معرض دید قرار دادند.

چینی ها رقیب اصلی ایران در بازار خودروی روسیه هستند

 انجام روزانه ۵۵ پرواز در ایام اربعین از فرودگاه امام خمینی
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( گفت: روزانه در ایام پروازهای اربعین، ۵۰ تا ۵۵ سورتی پرواز به عتبات عالیات انجام خواهد شد.

 سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، در نشست دست اندرکاران حوزه هوانوردی کشور که به مناسبت عملکرد یک ساله دولت و در اولین روز هفته دولت برگزار شد، اظهار داشت: امسال در شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( موفق شدیم ترمینال سالم به مساحت ۵۴ هزار مترمربع را راه اندازی کنیم که عملیات پروازهای حج در آن انجام شد و طبق نظرسنجی ها عملیات حج با رتبه ۹۸.۵ درصد رضایت مندی مسافران انجام شد.

وی افزود: ترمینال سالم برای پروازهای زیارتی تدارک دیده شده است و این ترمینال برای همیشه به عنوان ترمینال زیارتی خواهد بود.
چلندری ادامه داد: در پنج ماهه ابتدایی امسال حدود ۲ میلیون مسافر در فرودگاه امام خمینی )ره( جابجا شد و برنامه ریزی کرده ایم تا پایان سال جاری ۹ میلیون مسافر در فرودگاه امام اعزام و پذیرش شوند.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( اظهار داشت: رشد ۴۵ درصدی جابه جایی بار و مسافر در پنج ماه اخیر در فرودگاه امام محقق شده است.وی ادامه داد: تعداد ۲۰ پروژه سرمایه گذاری در شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( آماده کرده ایم که به زودی فراخوان سرمایه گذاری انجام می شود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/06/05

شماره : 1450

 استاد دانشکده کشــاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با 
اشاره به تولید وسیع انواع محصوالت پر آب بر مانند گوجه 
فرنگی، سیب زمینی، ذرت، چغندرقند و پیاز در استان گفت: 
کرمانشاه تبدیل به تولید محصوالت پرآب بر سایر استان ها 
شــده و این در حالی است که کشاورزان اجازه کشت این 

محصوالت را در استان خود ندارند.
دکتردانیال کهریزی افزود: کشاورزان استان هایی مانند 
قزوین، همدان، اصفهان و کرمان اجازه کشت محصوالت پر 
آب بر در استان خود را ندارند، آن وقت با اجاره زمین های 
زراعی استان کرمانشاه محصوالت پرآب کشت می کنند 
و آب را با تولید محصوالت مجازی به استان خود و دیگر 

استان ها صادر می نمایند.
دکتر کهریزی همچنین با اشاره به خشک شدن سراب 
های بزرگ استان کرمانشاه مانند سراب نیلوفر و هشیالن 
و دیگر چشمه ها گفت: اگر خوب به اطراف این سراب ها 
بنگرید، می بینید چطور فواره های آب پاش کشــاورزان 
برای تولید ذرت و چغندر قند، سیب زمینی و در راستای 
منافع  عده ای انگشت شمار که معموال باز است و آب را از 
دل زمین و سفره های زیر زمینی بیرون می کشند و باعث 

خشک شدن سراب ها شدند.

اجازه کشت  نباید  کرمانشــاهی   مسئوالن 
محصوالت پر آب بر در استان بدهند

این عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه 
گفت: مسئوالن استان کرمانشاه مانند دیگر استان ها نباید 
اجازه کشت های پر آب مانند ذرت بدهند؛ ذرتی که علوفه 
آن مانند کاه همه اش از استان برای دیگران خارج می شود 
و کم ترین منافعی برای دامداران و هم استانی هایمان ندارد.

دکتــر کهریزی پیش بینی کرد: اگر صدور آب مجازی 
در قالب محصوالت پر آب به همین روال ادامه پیدا کند در 
آینده نزدیک، زمین های زراعی استان کرمانشاه مانند دیگر 
استان ها خشک و از بین خواهد رفت و هشدار داد از همین 
االن باید به فکر باشیم به خاطر منافع عده ای اندک امنیت 

غذایی، محیط زیست و کل استان را با خطر مواجهه نکنیم.
مشاور استاندار کرمانشاه در حوزه کشاورزی در بخش 
دیگر از ســخنان خود با اشــاره به خســارت های فراوان 
خشکسالی )کم آبی( به کشاورزی استان در ۲ و سه سال 
اخیر و خشک شدن بسیاری از چاه های کشاورزی، رودخانه 
ها، ســراب ها، قنات و چشمه ها و بحران بی آبی شهرها 
خواستار اتخاذ تصمیم های جدی و فوری کارشناسی شده 

برای مقابله با کم آبی در سطح استان و کشور شد.
وی در ادامه خواستار اتخاذ راهکاری مانند؛ تغییر الگوی 
کشت متناسبت با اقلیم استان و استفاده از رقم های بذری 
مقاوم در برابر کم آبی شــد و گفت: با این بی آبی که ما 
در سرزمین مان با آن مواجهه هستیم کشاورزی را باید به 
سمت کشاورزی های محافظتی مانند کشت گلخانه ای و 
دیگر روش های مدرن که براساس نیاز واقعی محصول به 
آن آب می رســانند، برویم.این استاد دانشگاه در ادامه با 

اشاره به سیاست های کشورهای توسعه یافته اروپایی در 
خصوص کشت های کشاورزی گفت: در این کشورها ابتدا 
نیاز کشور به تولیدات کشاورزی مانند سیب زمینی، پیاز و 
دیگر محصوالت سنجیده می شود، سپس براساس همان 
نیاز اجازه کشت می دهند تا زمین ها زراعی، آب ، محصوالت 
حفظ و فروش محصول در بازار با مشکل مواجهه نشود و در 

واقع سیستم تنظیم بازار واقعی به اجرا می گذارند.
دکتر کهریزی افزود: اما ما در کشورمان نه سنجشی از 
میزان نیاز داخلی کشور داریم تا براساس آن کشت کنیم نه 
برای صادرات محصول از میزان تقاضای بازار خارجی کسب 
اطالع می کنیم به همین خاطر با تولید انبوه محصوالت با 
ضرر همه جانبه از نظر مالی، از نظر آب و خاک و محصول 

و دیگر موارد مواجهه می شویم.
وی در ادامه همچنین خواســتار احیــای حوزه های 
آبخیزداری و آبخورداری برای محافظت آب های کشور شد 

و گفــت: باید دانش بومی قدیم خودمان را در حوزه حفظ 
و نگهــداری از آب دوباره احیا کنیم و چطور پدران ما در 
سالیان گذشته از آب نگهداری می کردند که ۱۲ ماه سال 

از نعمت آب برخوردار بودند.

 آب را می فروشند
این استاد دانشــگاه رازی همچنین در بخش دیگری 
از ســخنان خود با استقبال از سیستم های آبیاری نوین 
و تحت فشــار؛ یکی از مهم ترین عوامل هدر رفت آب در 
بخش کشــاورزی که حدود ۸۰ درصد مصارف آب کشور 
شکل می دهد را آموزش ندیدن کشاورزان در بکار گیری 

سیستم های آبیاری نوین اعالم کرد.
دکتر کهریزی اضافه کرد: برای آبیاری هر محصول باید 
به روش منحصر به آبیاری آن محصول و بهره وری بیشتر 
آن آگاه باشیم، نه اینکه همه محصوالت زراعی به یک روش 
مانند قطره بارانی و به صورت آبپاش اســتفاده کنیم یا در 
وسط روز که تبخیر آب باال است به آبیاری اقدام کنیم و یا 
همچنین آبیاری به صورت مه پاش انجام دهیم در حالی که 
ریشه محصول باید آب بخورد و متاسفانه خیلی از این روش 
های غلط باعث هدر رفت بسیار آب در بخش کشاورزی با 

توجه به وجود چاه های برقی شده است.
وی همچنین گفت: باید به کشــاورزان آموزش بدهیم 
چطور زمین را شخم بزنند، که آب کمتری تبخیر شود، هر 
محصول چه مقدر شخم الزم دارد اما متاسفانه ما هنوز به 
روش کشاورزی سنتی اما ماشین آالت مدرن استفاده می 

کنیم که باعث هدر رفت منابع شده است.
مشاور استاندار کرمانشاه در بخش کشاورزی در ادامه بر 
آموزش کشاورزان با استفاده از روش های نوین کشاورزی 
تاکید فراوان کرد و گفت: ما در کشورمان دانش آموختگان 
بسیار فراوان مهندسی کشاورزی داریم که متاسفانه از آنها 
در آموزش کشاورزان سنتی مان که به روش ۲۵۰ سال پیش 
کشاورزی می کنند، بهره نمی گیریم و یکی از مهمترین 

ضعف های ما در جهاد کشاورزی این موضوع است.

کرمانشاه تبدیل به محل تولید محصوالت پر آب بر سایر استان های کشور شده 

ــاوری  ــش و فن ــوزه پژوه ــر در ح ــتاورد برت ــی ۵ دس  معرف
شــکی ه پز گیا

معرفی ۵ دستاورد برتر در حوزه پژوهش و فناوری گیاه پزشکی
 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور اعالم کرد: پنج دستاورد برتر موسسه 
تحقیقات گیاه پزشــکی کشــور در حوزه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته 

دولت معرفی شد.
 به مناســبت فرا رســیدن هفته دولت »تهیه بانک اطالعاتی بال غشاییان 
ایران« در راســتای مطالعه تنوع زیستی بوم سامانه های کشاورزی و طبیعی و 
ضــرورت تهیه مرجع اطالعاتی برای ذخایر ژنتیکی کشــور، »تهیه مدل پیش 
آگاهی برای جمعیت های مختلف خوشه خوار انگور« که منجر به کاهش دفعات 
سم پاشــی در باغات انگور شده اســت، »تهیه اولین اپلیکیشن جامع تخصصی 
گیاه پزشــکی« موثر در شناسایی و حل مشکالت آفات، بیماری ها و علف های 
هرز، »کنترل آفات کلیدی کرم گلوگاه انار و ســنک بذرخوار کلزا با اســتفاده 
از مواد جلب کننده« که منجر به ارتقای سالمت غذا با استفاده از راهبردهای

غیرشیمیایی شده است و »مدیریت مایکوتوکسین های تولید شده از قارچ ها« 
در راســتای سالمت غذا را به عنوان دســتاوردهای برتر این موسسه در حوزه 

پژوهش و فناوری معرفی کرده است.

 افزایش ۵۵ درصدی حجم خرید تضمینی گندم
 شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: همزمان با آغاز هفته دولت، مبلغ 
۵ هزار میلیارد تومان دیگر بابت خرید تضمینی گندم به حســاب گندمکاران 
سراسر کشور  واریز شد و به این ترتیب، تاکنون میزان پرداختی به این عزیزان 

به بیش از ۶۶ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
 خرید تضمینی گندم در سال جاری از ۷ میلیون تن فراتر رفته و با بیش از 
۲ و نیم میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته از رشد ۵۵ درصدی برخوردار 
بوده اســت و این در حالی اســت که روند خرید گندم در نقاط مختلف کشور 
همچنان ادامه دارد.بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۸۲  درصد از مجموع 
مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در 
جریان است که طی روزهای آینده به حساب کشاورزانی که نسبت به تحویل 

محصول خود به مراکز خرید تضمینی گندم اقدام کرده اند، واریز می شود.
این گزارش می افزاید، خرید تضمینی گندم در ســال جاری نسبت به سال 
گذشته با وجود کاهش بارش ها در ۲۸ استان کشور مثبت بوده و این افزایش 
در برخی اســتان ها حتی به بیش از ۴ برابر رسیده است که کارشناسان، دلیل 
آن را ایجاد سازوکارهای تشویقی و حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی 

گندم و کاهش قیمت کود و نهاده های کشاورزی می دانند.
گفتنی اســت؛ استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۵۸ هزار 
تن گندم، پیشــتاز تحویل این محصول در کشــور است و بعد از آن، به ترتیب 
اســتان های گلستان با تحویل ۷۵۸ هزار تن و کردستان با تحویل ۵۹۷ تن در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

رییس باشــگاه کشــاورزان جوان از ورود ۵۰ هزار فارغ التحصیل برای 
فعالیــت در بخش کشــاورزی خبــر داد و اعالم کرد: هدف این باشــگاه 
جوان ســازی و کاهش میانگین سنی بهره برداران با ورود فارغ التحصیالن 
کشاورزی و جوانان روستایی به عرصه کشاورزی در راستای افزایش تولید 
و تامین امنیت غذایی اســت.علیرضا رضاپور در حاشیه امضای تفاهم نامه 
همکاری با وزارت جهاد کشــاورزی افزود: در حال حاضر میانگین ســنی 
بهره برداران در بخش کشــاورزی ۵۸ سال است و تالش می کنیم با ورود 
فارغ التحصیالن کشاورزی و جوانان روستایی به این عرصه، آینده کشاورزی 

و امنیت غذایی را تامین کنیم.
رییس باشگاه کشاورزان جوان اظهار داشت: در این تفاهم نامه همکاری 

چهار ســاله قرار است در فاز نخست ۵۰ هزار کشاورز جوان آموزش داده 
شوند و در قالب طرح های مصوب فعالیت کنند.

وی به تشکیل دبیرخانه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و باشگاه 
کشاورزان جوان اشاره و تصریح کرد: طرح های کشاورزی در این دبیرخانه 

بررسی و پس از تصویب در منطقه جغرافیایی مشخص اجرا می شوند.
رضاپور افزود: طرح ها برای اجرا آماده هستند و بالفاصله پس از امضای 
ایــن تفاهم نامه به اجــرا درمی آیند.وی گفت: در نخســتین مرحله از فاز 
نخست، ۵ هزار نفر از جوانان روستایی در دامنه سنی و منطقه جغرافیایی 
مشخص و در قالب طرح های تعیین شده وارد عرصه کشاورزی می شوند.

دبیر باشــگاه کشــاورزان جوان  درباره تامین مالی طرح ها نیز اذعان 

داشــت: ما یک سازمان مردم نهاد هستیم که از ظرفیت های مالی درونی و 
همچنین ظرفیت های بیرونی دستگاه در راستای ماموریت هایی که داریم، 
اســتفاده می کنیم.وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت های مادی و معنوی 

وزارت جهاد کشاورزی، طرح های مصوب شده به اجرا درآیند.
باشــگاه کشاورزان جوان به عنوان یک ســازمان مردم نهاد روستایی و 
عشــایری فعالیت خود را به طور رســمی از سال ۱۳۸۶ از خراسان بزرگ 
آغاز کرده و تاکنون هفت استان را زیر پوشش خود برده است. فراهم کردن 
تسهیالت رفاهی و سرمایه گذاری در روستاها، تشکیل شرکت های خدمات 
کشاورزی توسط جوانان و آموزش های حرفه ای و تخصصی برای کشاورزان 

جوان از جمله اهداف این باشگاه را تشکیل می دهد.

0602/120/31

1066
کارت ملــی بــه شــماره 5300037486 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5300037486 و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره 5300037486 و کارت موتــور بــه شــماره 132 88791 و کارت ســوخت بــه 
ــخ  ــد حســین در تاری ــان فرزن ــد ذوالفقاری ــه نوی ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره 88791 132 و 3 کارت عاب ش

1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560065012 متعلــق بــه پریســا محــب شــاه دیــن فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3330006269 متعلــق بــه ســجاد دارابــی فرزنــد امــان الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/27 مفق

1866
کارت ملــی بــه شــماره 0063920166 متعلــق بــه فاطمه خلیلــی فرزند عبــداهلل در تاریــخ 1401/05/05 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5539788151 متعلــق بــه روح الــه رفعتــی کالت فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2013
ســایر بــه شــماره 1370106 متعلــق بــه شــرکت آب و فاضــالب اســت شــرکت آب و فاضــالب اســتان 

البرز فرزند هما در تاریخ 1401/06/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»ســایر بــه شــماره 1368624 متعلــق بــه وزارت نیــرو وزارت نیــرو فرزنــد همــا در تاریــخ 1401/05/31 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

2014
پروانــه تاکســی رانــی  بــه شــماره ملــی وشــماره پروانــه 0530528908 متعلــق بــه محمــد واحدیــان 

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

ــخ  ــی در تاری ــد ازبرعل ــلمانی  فرزن ــی س ــه مرتض ــق ب ــماره 0074451448 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

ــخ  ــنبه در تاری ــد یکش ــی  فرزن ــر خزائ ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 0490401325 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

2084
ــد داداش در تاریــخ  ــو  فرزن ــه علــی منافــی عیســی ل ــه شــماره 1467420743 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 0016590181 متعلــق بــه آرمــان قاســمی فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1399/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0065272382 متعلــق بــه شــهرام وصالــی فرزند حســن در تاریــخ 1401/05/26 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
ــد  ــدی فرزن ــور جارچــی کن ــی پ ــم اژدر مم ــه ابراهی ــق ب ــماره 6369065773 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

محرمعلی در تاریخ 1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0312533594 و گذرنامــه وبرگــه کارت ملــی  متعلــق بــه ابوالفضــل  ســلمانی 
فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد..
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ــر  ــه اصغ ــق ب ــماره 0072407271 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0072407271 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل

حاجیلولی فرزند نصیر در تاریخ 1401/05/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1532806043 متعلــق بــه نــادر عســگری فرزنــد ســتار در تاریــخ 1401/05/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه زهــره غیزتمنــد  ــه شــماره ملــی 0901373125 متعلــق ب قولنامــه منــزل و جــواز ســاخت منــزل ب
فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/03/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه شــماره ملــی 2669498760 کارت ماشــین وکارت ســوخت ب کارت ملــی وکارت پایــان خدمــت ب
ــخ  ــد حســن در تاری ــی فرزن ــی گــوزه گران ــه مســعود قربان ــق ب ــران 38متعل شــماره پــالک 71ل899ای

1401/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 4889953841  ــه ســوم  ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و شناســنامه وکارت پای کارت مل
کارت ماشــین وکارت ســوخت بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 45ط537ایــران 69و بــه شــماره شاســی 
NIZPL140TBL191611متعلــق بــه حمیدرضــا خوالــی کریمــی فرزند امیــر در تاریــخ 1401/05/10 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه وکارت ملــی بــه شــماره 1520262167 متعلــق بــه ایمــان غفــاری برانقــار فرزنــد هوشــنگ 
در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 1652816259 کارت ماشــین و کارت 
ــق  ــگ ســفید متعل ــراس رن ــس ک ــران 10برلیان ــالک 98ن 673ای ــه شــماره پ ــه ب ــه نام ســوخت و بیم
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/08 مفق ــد در تاری ــد محم ــت فرزن ــم دنیادوس ــه ابراهی  ب

ساقط می باشد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121450671 و کارت عابربانــک ملــی - ملــت - گردشــگری - 
آینــده و کارت فنــی و حرفــه ای متعلــق بــه رقیــه رمضانــی بجدنــی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/01/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد در  ــه ســحر کاشــفی فرزن ــق ب ــی 2110516801 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
ــخ  ــرزاد در تاری ــد ف ــر فرزن ــد نیرومندف ــه امیرمحم ــق ب ــماره 1273117026 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504
معاینــه فنــی و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 11785029200 و شــماره 
شاســی 23423526 و شــماره پــالک 23 ایــران 227 و 31 متعلــق بــه ابراهیــم القاصــی فرزنــد صفــر بــا 

کد ملی 1120032644 در تاریخ 1401/05/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2506
ــه شــماره 1271254204  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1271254204 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه هانیــه  قدرتــی پــور  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1400/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

2507
ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــي فرزن ــوک میرزائ ــه مل ــق ب ــماره 1091908362 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــق  ــماره 9384590872 متعل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 0030778891 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه منوچهــر شــرافت فرزنــد کمــال  در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــعلي در تاری ــد عباس ــي فرزن ــن میرزائ ــه پروی ــق ب ــماره 1090572948 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 1291493719 متعلــق بــه زهــرا قیدرلــو فرزنــد حســینعلي در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

ــخ  ــداهلل در تاری ــد عب ــور فرزن ــی پ ــدون ناج ــه فری ــق ب ــماره 1287805078 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/08 مفق

2508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5650056234 متعلــق بــه محمــد  رضایــی جندانــی فرزنــد اصغــر  در 

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 6219811461 متعلــق بــه غالمرضــا  ســلطانی  فرزنــد حســین علــی در 
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
ــخ  ــاس  در تاری ــد غالمعب ــور فرزن ــه رضــا  حســین پ ــق ب ــه شــماره 0840280785 متعل شناســنامه ب

1401/05/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0819798819 متعلــق بــه گلثــوم الیقــی زاده فرزنــد علــی اصغــر  در 
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0945803303 متعلــق بــه محمــد  فــالح طوســی فرزنــد 
حســن  در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
کارت ملــی بــه شــماره 2210103711 متعلــق بــه ابوالفضــل پالــی فرزند مســلم در تاریــخ 1401/04/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
ــان  ــا براری ــم اق ــه ابراهی ــق ب ــماره 2160742430 متعل ــه ش ــی ب ــماره * و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس

فرزند علی ماندگار در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 42 ن 487 ایــران 82 و بیمــه نامــه ماشــین و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــخ 1401/05/02  ــد محمــد در تاری ــک کاله فرزن ــدوی مل ــد رضــا مه ــه حمی ــق ب 2160404322 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت دانشــجویی  و کارت ملــی بــه شــماره 
ــخ 1401/05/30  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی ذلت ــین عباس ــد حس ــه محم ــق ب 2150533911 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمــد عل ــه رضــا اقاجــان زاده فرزن ــق ب ــه شــماره 5779847045 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2092397273 متعلــق بــه مهســا یــزدان مهــر فرزنــد * در تاریــخ 1401/04/22 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2150714132 متعلــق بــه الهــه معینــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1400/11/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2160421669 متعلــق بــه اســفندیار  غالمــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/09 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2162747561 متعلــق بــه الهــام محمــدی کشــکا فرزنــد نــور علــی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2160593427 متعلــق بــه کیومــرث حمیــدی فرزنــد کمــال در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/03 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2162791579 متعلــق بــه کمیــل برزیگــر فرزنــد ذو الفقــار در تاریــخ 

ورود ۵۰ هزار فارغ التحصیل برای فعالیت در بخش کشاورزی
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وزیر نفت با بیان اینکه بازاریابی برای افزایش 
فروش نفت از همان روزهای نخست آغاز به کار 
دولت شروع شد، گفت: تهاتر نفت با کاالهای 
اساسی یکی دیگر از روش های ما برای فروش 

نفت خام بوده و هست.
 به نقــل از وزارت نفت، جــواد اوجی در 
آستانه هفته دولت در برنامه زنده تلویزیونی 
جهان آرا از شبکه افق سیما با یادآوری اینکه 
در روزهای نخست آغاز به کار دولت سیزدهم 
شرایط سختی به لحاظ کاری در وزارت نفت 
حاکم بود، گفت: در آن ایام ایران بیش از ۸۷ 
میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره 
داشــت و تصور بر این بــود که ما باید تعداد 
کشتی بیشــتری برای استمرار در تولید گاز 
کشــور به منظور ذخیره سازی میعانات گازی 

خریداری کنیم.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود وزارت 
نفــت در دولت دوازدهم در اردیبهشــت ماه 
پارسال متأســفانه روزانه تنها ۷ هزار بشکه 
میعانات گازی صادر می شد، همچنین در هر 
دو بخش خشکی و دریا میعانات گازی زیادی 
ذخیره سازی شــده بود. به یاد دارم روزی که 
وزارت نفــت را از آقای زنگنه تحویل گرفتم 
ایشان برای حل مشکل ذخیره سازی میعانات 
گازی بــه بنده پیشــنهاد خرید ۱۲ نفتکش 
غول پیکر را دادند و حتی مکاتبات این خرید 

را با دولت کرده بودند.
وزیر نفت ادامه داد: چالش دیگر در روزهای 
نخست آغاز به کار دولت سیزدهم کسری گاز 
۲۵۰ میلیــون مترمکعبی در کشــور وجود 
داشت، این موضوع به دلیل نبود سرمایه گذاری 
در میدان هــای گازی در بخش های مختلف 
خشکی و دریایی بود، ضمن آنکه تا پایان برنامه 
ششــم توسعه باید روزانه یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز تولید می شد، در حالی 
که این رقم تنها روزانه ۸۲۰ تا ۸۳۰ میلیون 

مترمکعب بود.
اوجی با اشاره به اینکه حجم ذخیره سازی 
ســوخت مایع در نیروگاه های کشور در سال 
۱۴۰۰ نســبت به سال پیش از آن ۲۰ تا ۳۰ 
درصد کمتر بود، گفت: کمبود سوخت مایع 
اهمیت گازرســانی به نیروگاه ها را دوچندان 

کرده بود.
وی کاهش ۲۰۰ هزار بشکه ای خرید نفت 
از سوی چین و افزایش تعرفه مالیاتی واردات 
نفت سنگین از کشور را دیگر چالش پیش روی 
دولت سیزدهم در وزارت نفت دانست و تصریح 

کرد: هم زمان با این موضوع دولت پیش بینی 
کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را کرده 
بود و از طرف دیگر صنعت نفت به بانک ها و 

صندوق توسعه ملی به شدت بدهکار بود.
وزیر نفت پرداخت ماهانه ۱۲ هزار میلیارد 
تومان بدهی ارث مانده از دولت قبل، تأمین ارز 
ترجیحی برای خرید کاالهای اساسی، ظرفیت 
پاییــن تولید نفت خــام، تأخیر در تعمیرات 
اساسی پاالیشــگاه های گازی و ایستگاه های 
تقویت فشــار و تأمین منابع ارزی کشــور و 
افــزون بر آن حمله ســایبری به جایگاه های 
عرضه ســوخت در آبان ماه پارسال را از دیگر 
چالش های اساســی روزها و ماه های نخست 
آغاز به کار دولت ســیزدهم برشمرد و گفت: 
با لطــف خداوند و اقدام های جهادی مدیران 
و کارکنان صنعت نفت بر این مشکالت غلبه 
کردیم. برای نمونه هم زمان با سفارش خرید 
۱۲ نفتکش غول پیکر، مصرف میعانات گازی 
در مینی پاالیشگاه های داخل و نیز مجتمع های 
پتروشیمی و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 

به شدت افزایش دادیم.

 ایجاد تنوع در قراردادهای فروش 
نفت و بازاریابی های بسیار دقیق

اوجی افزود: بازاریابی برای افزایش فروش 
نفت و میعانات گازی از همان روزهای نخست 
آغاز به کار دولت ســیزدهم شروع شد، اراده 
برای تحقق این امر به شدت باال بود و ریسک 
فروش در شرایط تحریمی و بازاریابی سخت 
را همکاران من در صنعت نفت انجام دادند. به 

عبارت دیگر با ایجاد تنوع در قراردادهای فروش 
نفت و بازاریابی های بســیار دقیق توانستیم 
فروش نفت را افزایش دهیم. من و همکارانم 
از آن زمان تاکنون برای فروش نفت خام پشت 
میز ننشسته ایم و همواره شبانه روز در تالش 
برای یافتن راهکارهای مختلف برای دور زدن 

تحریم و افزایش فروش بوده ایم.
وی با تأکید بر اینکه مشــتریانی خوب در 
آمریکای التین، آسیا و حتی اروپا برای نفت 
و میعانــات گازی ایران پیدا کردیم، افزود: ما 
برای فروش نفت دنیا را دور زدیم و مشتریان 
جدید خوبی پیدا کردیم که نفت ما با تأسیسات 
پاالیشگاهی آنها سازگاری داشت؛ همچنین 
تهاتر نفت با کاالهای اساســی یکی دیگر از 
روش هــای ما برای فروش نفــت خام بوده و 
هســت.وزیر نفت شناســایی پاالیشگاه های 
فراســرزمینی و اســتفاده از ظرفیت خالی 
آنها برای پاالیش نفــت خام ایران را از دیگر 
روش هــای فروش نفت خام و میعانات گازی 
دانست و گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از فروش 
نفت خام ایران به صــورت نقدی و با ارزهای 
خارجی انجام می شــود و پول نفت را تمام و 

کمال گرفته ایم و این روند ادامه دارد.
اوجی با اشــاره به اینکــه فروش میعانات 
گازی ایران از ۷ هزار بشکه در روز در روزهای 
ابتدایی دولت سیزدهم به رکورد روزانه ۲۳۰ 
تا ۲۴۰ هزار بشــکه در ســال ۱۴۰۱ رسیده 
است، یادآور شد: ما از ۱۲ نفتکش غول پیکر 
جدید خریداری شده برای ذخیره سازی استفاده 
نکردیم، بلکه از ۸۷ میلیون بشــکه نفت خام 

روی آب، ۴۷ میلیون بشکه را صادر یا در داخل 
تبدیل به ارزش افزوده کردیم.

 افزایش ۳۰ درصدی ذخیره سازی های 
سوخت مایع در نیروگاه ها

وی با بیان اینکه در روزهای آغاز به کار دولت 
سیزدهم حجم ذخیره سازی سوخت مایع در 
نیروگاه های کشور پایین بود، گفت: با اجرای 
سلسله اقدام هایی همچون افزایش قیمت کرایه 
کامیون های ویژه حمل ســوخت و استفاده 
بهینه از خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
توانستیم ۳۰ درصد ذخیره سازی های سوخت 

مایع در نیروگاه های کشور را افزایش دهیم.
وزیر نفــت ادامه داد: با انجــام تعمیرات 
اساسی به موقع در پاالیشگاه ها و خطوط لوله 
گاز کشور برداشت از پارس جنوبی را پارسال 
به ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز رساندیم و 
با راه اندازی دوباره سوآپ گازی با کشورهای 
ترکمنستان و آذربایجان و مدیریت خطوط لوله 
توانستیم از زمستان سرد پارسال به راحتی و 

بدون قطعی گاز عبور کنیم.

 تحقق کامل تعهدهای صادرات گاز 
با وجود کسری موجود

اوجی با اشــاره به اینکه پارسال در اوضاع 
کســری گاز تعهدهای قراردادهای صادرات 
گاز به ترکیه، عراق، ارمنســتان و آذربایجان 
به طور کامل انجام شد، گفت: درآمد حاصل از 
صادرات گاز از رقم یک میلیارد دالر در سال 

۹۹ به ۴ میلیارد دالر در ســال ۱۴۰۰ رسید 
که البته نزدیک یک میلیارد دالر آن مربوط 
به معوقات پیگیری نشده سال های گذشته بود 
که سرانجام آن را گرفتیم. در همان شرایط از 
نظر حجمی نیز یک میلیارد مترمکعب بیشتر 
از مدت مشابه پارسال گاز فروختیم. در واقع 
خوشبختانه تعهدهای خود را طبق قراردادهای 

امضاشده محقق کردیم.
وی ضمن اشاره به موضوع کمبود و نبود 
سرمایه گذاری در صنعت نفت طی سال های 
گذشــته، تصریح کــرد: در ســال های اخیر 
با وجــود برجام در حالی کــه صنعت نفت 
سرمایه گذاری فوق ســنگین می طلبید، این 
موضوع محقق نشــد. اگر اکنــون می گوئیم 
 کسری گاز یا کمبود ظرفیت پاالیشی در کشور 
داریم، موضوع بحث نبود ســرمایه گذاری در 

این حوزه هاست.
وزیر نفت در تشریح سرمایه گذاری کالن 
گفت: برای نمونه در میدان مشترک آزادگان 
برای برداشت حداکثری از این میدان مشترک 
نفتی با ارقام یک تا دو میلیارد نمی توان توسعه 
را محقق کرد، بلکه حداقل به ۷ میلیارد دالر 
ســرمایه نیاز داریم و هر روزی که در توسعه 
میدان مشترک تأخیر داشته باشیم، همسایه 
نفع آن را می برد، همین طور برای ایجاد یک 
پتروپاالیشگاه به حداقل ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دالر 

سرمایه نیاز است.

 اقدام های دولت ســیزدهم برای 
تأمین مالی پروژه های اولویت دار

اوجی در تشــریح راهکار دولت سیزدهم 
برای تأمین ســرمایه پروژه های صنعت نفت 
بیان کرد: در ماه های نخســت فعالیت دولت، 
پروژه های کلیدی و اولویت دار را که در بحث 
تأمین امنیت انرژی کشــور نقش داشــتند 
شناسایی و مشاهده کردیم که طی هشت سال 
به ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در هر دو 
بخش باالدست و پایین دست نیاز داریم. با این 
رقم سرمایه گذاری به تولید مطلوب در بخش 
نفت، گاز، فرآورده های نفتی )ظرفیت پاالیشی 
و پتروپاالیشــی(، محصوالت پتروشیمی و … 
می رســیم که در تأمین امنیت انرژی کشور 

مهم است.
وی افزود: می توانســتیم همان ابتدا اعالم 
کنیم که وزارت نفت با درآمدی که دارد تنها 
قادر است ساالنه یک تا ۲ میلیارد دالر تأمین 

کند و باقی طرح ها را تعطیل کنیم.

بازارهایی جدید برای فروش نفت پیدا کردیم

 بهره برداری از خط پدافندی انتقال آب به غرب استان تهران
 هم زمان با هفته دولت و در آســتانه یک سالگی دولت سیزدهم خط پدافندی 
انتقال آب از تصفیه خانه ششم تهران به شهر قدس روز شنبه پنجم شهریورماه با 
حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رسد و شهروندان شهر قدس از آب سد امیرکبیر 
بهره مند خواهند شد. با بهره برداری از این طرح ۲۱۰ لیتر در ثانیه به میزان تولید آب 
شرب در شهر قدس افزوده می شود و افت فشار شبکه آب رسانی در این شهرستان 
برطرف خواهد شد. این خط انتقال به طول ۴۰۰۰ متر و با لوله هایی از جنس چدن 
داکتیل ۵۰۰ میلی متری اجرا شده است. هم زمان با این طرح، پروژه آب رسانی به 
شهر باغستان شهریار از طریق اجرای خط انتقال ۴۰۰ میلی متری  از خط آب رسانی 
الغدیر نیز افتتاح خواهد شــد که با اتصال و بهره برداری از این طرح ۱۰۰ لیتر در 
ثانیه آب شرب به شهر باغستان انتقال خواهد یافت. این طرح ها با اعتباری افزون 

بر ۸۴۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات داخلی اجرا شده است.

 تاکید وزیر نفت بر عملیاتی شدن توافقات ایران و روسیه
 وزیر نفت گفت: در دولت سیزدهم مذاکرات بین هیات های ایرانی و روسی 
ادامه دارد و موافقت نامه ها و تفاهم نامه هایی به امضا رســیده که امیدواریم هر 
چه ســریع تر عملیاتی شــود. جواد اوجی وزیر نفت کشــورمان امروز با ایگور 
لویتین، دســتیار ارشد رییس جمهوری روســیه در تهران دیدار کرد.اوجی در 
ابتدای جلســه با خیرمقدم به هیات روسی و ســفیر روسیه در تهران، افزود: 
در این مدت هم چند ســفر به روســیه داشــتم و هم هیات روسی به تهران 
آمدنــد و موافقت نامه هــا و تفاهم نامه هایی به امضا رســیده که امیدواریم هر 
چه ســریع تر عملیاتی شــود.وی ادامه داد: پیرو جلســات مهمی که روسای 
جمهوری دو کشــور که در تهران، مسکو و عشــق آباد تصمیماتی گرفتند که 
 توســط وزرای مربوطه باید عملیاتی شــود.رییس کمیسیون مشترک ایران و

 روسیه از طرف ایرانی با بیان اینکه جلسات خوبی با الکساندر نواک رییس روسی 
این کمیسیون مشترک داشتیم، گفت: ایران و روسیه ظرفیت ها و پتانسیل های 
خوبــی در حوزه انرژی، حمل و نقل، صنعت و تجارت دارند و می خواهیم این 

تصمیمات عملیاتی شود.

 این طرح هم اکنون آماده بهره برداری است
وزیر نیرو گفت: با تأکید ریاســت محترم جمهور طرح های آبرســانی نظیر 
احیای دریاچه ارومیه، احیای آبی زاینده رود و سایر طرح ها در دستور کار قرار 
گرفتــه و دولت برای حل پایدار مســئله آب برنامه دارد.»علی اکبر محرابیان« 
افزود: با شــروع فعالیت دولت ســیزدهم و تأکید رئیس جمهور بر مسئله آب 
شرب، توســعه زیرساخت های آبی کشور در سه بخش اَبَر پروژه های آبرسانی، 
پروژه های آبرســانی شهری و آبرسانی به روســتاها در قالب جهاد آبرسانی در 
دســتور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: در طول یک ســال گذشــته پروژه های 
آبرســانی به صورت گســترده در ســه بخش یاد شــده به مرحله اجرا رسیده 
 و اکنون در نقطه ای هســتیم که پروژه های آبرســانی به صورت سلســله وار و

 پیاپی به بهره برداری خواهد رسید
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ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/02 مفق

2901
ــخ  ــی در تاری ــد محبعل ــور  فرزن ــرم پ ــه ک ــه معصوم ــق ب ــماره 1501088564 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــی در تاری ــان عل ــد رمض ــری فرزن ــر عام ــه ناص ــق ب ــماره 4609647907 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0075920948 متعلــق بــه مهــدی  ایجی فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ 1401/05/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1920351868 و کارت ســوخت بــه شــماره 1920351868 و 
ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــژاد فرزن ــدوی ن ــی مه ــه عل ــق ب ــماره 1920351868 متعل ــه ش ــین ب کارت ماش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

ــخ  ــان در تاری ــد علیج ــا فرزن ــیخ علی ــرا ش ــه زه ــق ب ــماره 0450700070 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

ــخ  ــی در تاری ــد غالمعل ــوروزی فرزن ــا ن ــه علیرض ــق ب ــماره 0520303350 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/22 مفق

ــخ  ــا  در تاری ــالم رض ــد غ ــدی فرزن ــه ارش محم ــق ب ــماره 0020431570 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0055058167 متعلــق بــه اکــرم جیهانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1400/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1540375137 متعلــق بــه یعقــوب رحیمــی فرزند قســم در تاریــخ 1400/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0066513049متعلــق بــه کیمیــا لطفــی فرزنــد یــداهلل درتاریخ1401/4/7مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
کارت ملــی هوشــمندد وشناســنامه  بــه شــماره 0023162910 متعلــق بــه بیتــا ســاالریه فرزنــد عبدالــه 

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

کارت ماشــین و کارت ســوخت وبیمــه نامــه بــه شــماره 40 ایــران 153 ط 64 متعلــق بــه نیلوفــر یوســفی 
ســوره بــرق بــه شــماره ملــی 0019533594 فرزنــد عیــن الــه در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4819686194 متعلــق بــه رضــا شــریفی فرزنــد الــه مــراد در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند و شناســنامه وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو  بــه شــماره 0055330411 
و کارت ماشــین و بیمــه نامــه  بــه شــماره 66 ایــران 559 ی 55 متعلــق بــه بهــزاد حاجــی 
 قاســمی عزقنــدی فرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــم جعفــری فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 0064303497 متعل کارت ملــی هوشــمند  ب
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مهــدی  ــق ب ــه دو متعل ــه رانندگــی پای ــران 953 ی 93  و گواهینام ــه شــماره 99 ای کارت ماشــین ب
ــود  ــخ 1400/12/01 مفق ــی در تاری ــد مرتض ــی 0068200528 فرزن ــماره مل ــه ش ــوله ب ــری ماس صاب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
کارت ملــی بــه شــماره 4210067581 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه نســیم  جاهــد فرزنــد اکبــر 

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

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــن ربیع ــه محس ــق ب ــماره 0056421427 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 0016517296 متعلــق بــه فائــزه  هاتفــی کــرد کنــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــر فرزن ــرادی ف ــور  م ــه منص ــق ب ــماره 3329802987 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 3329980559 متعلــق بــه ســودابه  بهرامــی  فرزنــد مجیــد  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/14 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5339292411 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه 
شــماره پــالک  ایــران 36  752 ص 75 متعلــق بــه آقــای  عبــاس جهــان تیــغ  فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بیمــه نامــه ماشــین   و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک  ایــران 99 659 ق 21  و ســند معاینــه فنــی 
خــودرو  متعلــق بــه آقــای جعفــر موســیوند بــه شــماره ملــی 4131443449فرزنــد محمــد حســین در 

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

کارت ملــی بــه شــماره 2678284816 متعلــق بــه آقــای ناظــم صفردوســت مرکیــه  فرزنــد اســداله در 
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0493228616 متعلــق بــه آقــای  علــی  مختــاری ترکمانــی  فرزنــد محمــد رضــا  
در تاریــخ 1401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3980077616 متعلــق بــه آقــای  وحیــد محمــودی فرزنــد اهلل وردی در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041
ــه  ــران 32 127ن 34 و کارت  ســوخت ب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای گواهینام
شــماره ملــی 0701886544 متعلــق بــه داود چوبــدار ســیوکی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو  بــه شــماره ملــی 0702889040 متعلــق بــه داود  معــزز فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0690698860 متعلــق بــه محمــد فاطمــی شــهر نــوی فرزنــد 
حســن در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو  و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران36 992ن41  بــه شــماره ملــی 
0700435514 متعلــق بــه جــواد  حســن زاده اســماعیل آبــادی فرزند غالمعلــی در تاریــخ 1401/05/10 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
ــه در  ــرت ال ــد نص ــی فرزن ــورانی بزچلوئ ــم س ــه اعظ ــق ب ــماره 0070795959 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/05/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد بایرامعل ــدی فرزن ــین محم ــه حس ــق ب ــماره 4911486279 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/26 مفق

4030
کارت ملــی بــه شــماره 5929455937 متعلــق بــه رقیــه پاپــی فرزنــد عودعلــی و کارت ملــی بــه شــماره 
5929986061 متعلــق بــه دشــتعلی مدهنــی فرزندجعــر در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

5109
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــور فرزن ــی پ ــود عل ــه محم ــق ب ــماره 2690887975 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــی فرزن ــم بخش ــین عال ــه حس ــق ب ــماره 0066872405 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/15 مفقــود گردی

ــخ  ــر در تاری ــد عنب ــتقیم فرزن ــم مس ــدا ابراهی ــه ن ــق ب ــماره 0016922409 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/01 مفق

5111
کارت ملــی بــه شــماره 0630189463 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه 
شــماره  متعلــق بــه مصطفــی تاتــار فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد

5502
کارت ســوخت بــه شــماره 46 ایــران 635 س 17 متعلــق بــه نیلوفــر  نفطــی رشــتی  فرزنــد محمــد تقــی 

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

ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــش زر فرزن ــان  آت ــه پرنی ــق ب ــماره 2640306911 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/01 مفقــود گردی

7010
کارت ملــی بــه شــماره 4310954537 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد 
صــادق موالیــاری فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

گواهینامــه پایــه ســه بــه متعلــق بــه علــی رفیعــی فرزنــد ســلمان بــا کــد ملــی 4311262280 در تاریــخ 
 1401/05/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1970836121 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1970836121 و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره 71 ایــران227 ج55 و کارت ماشــین بــه شــماره 71 ایــران 227 ج 55 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/31 مفق ــراد در تاری ــد جانم ــور فرزن ــمی پ ــی هاش روزعل

ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی فرزن ــاج صالح ــه گوهرت ــق ب ــماره 4679312769 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4621955500 متعلــق بــه ذبیــح الــه قائدامینــی هارونــی فرزنــد حیاتقلــی در 
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7031
ــماره 4380170241  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 4380170241 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه بهمــن  رحمنــی فرزنــد فریــدون  در تاریــخ 1395/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

7060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0945301146 متعلــق بــه آرش قاضــی زاده فرزنــد ابوالقاســم در 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0926408100 و گواهینامــه پایــه ســه و موتورســیکلت 
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــاد فرزن ــف آب ــی لط ــد اروج ــه محم ــق ب ــی 0926408100 متعل ــماره مل ــه ش ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/12 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/06/05

شماره : 1450

افزایش ۲۶درصدی سرمایه گذاری در کشاورزی مازندرانغربی

 استاندار تهران گفت: در هفته دولت بیش از ۷۱۵ پروژه به اعتبار ۲۵۰ 
هزار میلیارد ریال آماده افتتاح و بهره برداری است.

 محسن منصوری در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در اولین 
روز از هفته دولت که با حضور مدیران اســتانی همراه بود  با اشاره به تاثیر 
اندیشه های امام خمینی در ساختار سیاسی کشور اظهار داشت: رشد و تعالی 
در ساختار سیاسی کشور به عینه قابل مشاهده است و لحظه به لحظه جای 

خود را در نظامات سیاسی دنیا محکم تر می کند .
وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی اســت تا خادمان مردم در تجدید 
پیمان با آرمان های شــامخ شــهدا و امام شهدا )ره( افق های تازه و بدیع از 
پیشــرفت و توسعه را هدف گذاری نموده و با تشریح و تبیین دستاوردهای 
عظیم انقاب اســامی با رویکرد اهداف عالی دولت مردمی سیزدهم زمینه 

های رشد، آبادانی و پیشرفت روز افزون کشور را محقق و اجرایی نمایند.
وی بــه اهمیت پایبندی به مبانی و اصول انقاب اســامی تاکید کرد و 

گفت: تاثیری که جمهوری اسامی در مناسبات بین المللی و منطقه ای دارد 
به برکت روح پرفتوح حضرت امام خمینی )ره( و خون پاک شهدا لحظه به 
لحظه موثرتر می شود نقش و جایگاه کشور به عنوان محور جبهه مقاومت در 
فرآیندهای بین المللی مثال زدنی شده است این فرآیند هم سرعت گرفته با 

روی کار آمدن دولت سیزدهم و با پایبندی رئیس و اعضای هیات دولت به 
مبانی و اصول انقاب اسامی و ارزش های مورد تاکید حضرت امام، کارآمدی 

نظام جمهوری اسامی بیش از پیش نمایان شده است.
این مقام عالی دولت  ادامه گفت: در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی 
و حوزه های مختلف مدیریتی شــاهد تحوالت مهم و موثری هســتیم و به 
برکت انقاب اسامی در هفته دولت بیش از ۷۱۵ پروژه به اعتبار ۲۵۰ هزار 
میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره برداری اســت که بخشی از اتفاقات مهم 

اقتصادی و عمرانی در استان تهران است .
اســتادار تهران خاطرنشــان کرد: همه مجموعه هــای اجرایی پرتوان 
و بــا انگیــزه و با تمام ظرفیت در راســتای تحقق مبانی انقاب اســامی 
و عمــل بــه ارزش هــا و تعهــدات مومنانه، پــای کار انقــاب و آرمان 
 هــای حضرت امام می ایســتیم و همه داشــته هایمــان را برای خدمت

 خالصانه به مردم فدا می کنیم.

 کارنامه ســال اول دولت مردمی و عدالت محور ســیزدهم عصر جدیدی 
از تحــول در حوزه صنعت، معــدن و تجارت را در خود ثبت کرده و تبیین و 
معرفی این دستاوردها در استان کهگیلویه و بویراحمد گواه خوبی بر نیل به 
اهداف مشــخص شده دولت است. سال های متمادی بود که توسعه نامتوازن 
منطقه ای، کم توجهی و گاها چشــم پوشی از ظرفیت ها و داشته های استان 
در کهگیلویه و بویراحمد به زخم های کهنه ای مبدل شده بود که امید به خوب 

شدن آن در کوتاه مدت نبود.
با وجودی که  به گفته کارشناســان امر ۲۵ درصد نفت و گاز ، ۱۰ درصد 
آب های سطحی ، ۲۰ درصد جنگل های حوزه زاگرس ، بیش از ۳۰۰ جاذبه کم 
نظیر گردشگری  در کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد اما آنگونه که باید تاکنون 
از این ظرفیت ها در راستای تقویت زیرساخت ها و اشتغال پایدار استان بهره 
الزم برده نشــده است.دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کارش برنامه 
ها، خط و مشــی و سیاست های راهبردی خود را در جهت محرومیت زدایی 
و توجه به استان های کم برخوردار در حوزه های گوناگون به ویژه تحول در 
حوزه صنعت، معدن و تجارت ترســیم کرد.مسئوالن و مدیران دستگاه های 
اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد نیز از آغاز فعالیت دولت سیزدهم ، اقدام به 
تهیه نقشه راهی برای خروج استان از محرومیت ها و مشکات انباشت شده از 
گذشته کردند.بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیت های بسیار متنوع 
و ذینفعان متعددی است.بر اساس اعام وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش 
صنعت و معدن حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده که این 
سهم با احتساب خدمات مرتبط به بیش از ۴۰ درصد می رسد؛ همچنین حدود 

۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد رویکرد 
های ابن ســازمان تا حد زیادی معیشت مردم را در حوزه های مختلف تحت 
پوشــش قرار می دهد.کریم روزبهان مهمترین وظیفه این سازمان را حمایت 
از سرمایه گذاری و ساماندهی بازار دانست و اظهار داشت : ایجاد اشتغال در 
سایه حمایت از سرمایه گذاری تحقق پیدا خواهد کرد و راه برای تحقق شعار 

عالمانه رهبر فرزانه انقاب هموارتر خواهد شد.

 میزان ســرمایه گذاری در حوزه صنعت کهگیلویه و بویراحمد 
چقدر بوده است؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مدت 
یک سال اخیر تعداد ۱۴۸ جواز صنعتی در استان صادر شده که این میزان ۴ 
هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری است. روزبهان افزود: با اجرا و به بهره 
برداری رسیدن این طرحها میزان اشتغال آن ها ۲ هزار و ۹۰۰ نفر خواهد بود.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد و حمایت از سرمایه گذاری،  زمین با قیمت 
مناسب در اختیار متقاضیان طرح ها در استان قرار گرفته است.

روزبهان بیان کرد: همچنین طی  یکســال گذشــته تسهیل و حمایت در 
مجوز ها و فرایند اداری صورت گرفته و ارایه تســهیات خوبی به متقاضیان 
ارائه شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: برای تقویت این پروژه ها در مدت یک ســال اخیر )مرداد ۱۴۰۰ 
تاکنون( از محل تبصره ۱۸ حدود ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیات به ۲۲ طرح 

صنعتی پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: پرداخت این تسهیات به طرح های صنعتی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.
روزبهان تصریح کرد: از محل تســهیات رونق تولید ۲۹ میلیارد تومان به 

سه واحد تولیدی پرداخت شده که رشد ۱۷۳ درصدی  را نشان می دهد.

 چند پروانه بهره برداری در مدت یک سال اخیر صادر شده است؟
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با اقدامات و پیگیری های انجام گرفته طی یک سال اخیر ۴۱ واحد صنعتی و 
تولیدی در استان به سرانجام رسیده ) پروانه بهره برداری صادر شده( که در 
هفته دولت امسال چهار واحد تولیدی به نیابت از این تعداد طرح افتتاح می 
شود.کریم روزبهان اظهار داشت: مجموع سرمایه گذاری طرح ها ۱۳۳ میلیارد 

تومان با اشتغالزایی ۲۴۶ نفر به طور مستقیم است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد چهار طرحی 
که به نمایندگی از طرح های هفته دولت افتتاح خواهد شــد را  شامل طرح 
توسعه صنایع نیما تهویه مطبوع )تولید کولر گازی (، واحد تولید انواع چیپس 
وسیب زمینی، راه اندازی مجدد واحد راکد نوش افرا و فرآوری صنایع غذایی 
بویر هســتند.روزبهان تاکید کرد: میزان تسهیات دریافتی این چهار طرح از 
محــل منابع بانکی ۴۵ میلیارد تومان بوده که عمدتا از محل بند الف تبصره 

۱۸  تامین و پرداخت شده است .

 چند واحد راکد صنعتی و تولیدی به چرخه تولید بازگشت؟
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
در مدت یک ســال اخیر ) مرداد ۱۴۰۰ تاکنون( ۱۷ واحد راکد در استان به 
چرخه تولید بازگشته و حاصل سرمایه گذاری انجام شده حدود ۴۳ میلیارد 
تومان بوده است.وی بیان کرد: اشتغال به وجود آمده ۳۵۵ نفر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن میزان اشتغال واحد های راکد ۱۱۰ درصد رشد 
داشــته است.روزبهان افزود: همچنین میزان سرمایه گذاری برای بازگرداندن 
واحد های راکد به چرخه تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل )مرداد ۱۳۹۹ 

تا مرداد ۱۴۰۰( حدود ۳۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
همچنین در این مدت یک ساله ظرفیت ۱۰ واحد تولیدی افزایش داده شد و 

۶۲ نفر اشتغال ایجاد و ۶۳ میلیارد تومان هم سرمایه گذاری شد.

 تحول در حوزه معدن استان چگونه بوده است؟ 
روزبهان ابراز داشت: در مدت یک سال اخیر یک فقره پروانه اکتشاف صادر 

و منتهی به شناسایی ذخیره معدن به میزان ۷۴۳ هزار تن شد.

 یکسالگی دولت و تحرک در صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
و بویراحمد 

 وی عنوان کرد: سه پروانه بهره برداری معدن در این مدت یک ساله صادر 
و ۳۰ میلیون تن استخراج و ۲۸ نفر اشتغال داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود 
۲.۶ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن اســتان پرداخت شد که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل از آن ۵۴ درصد رشد را نشان می دهد.

 چه اقداماتی برای حمایت از حوزه معدن صورت گرفت؟
وی تصریح کرد: به تعداد هشــت مورد از بهره برداران معادن در اســتان 

حمایت قضایی صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 

همچنین هشت پهنه راکد اکتشافی تعیین تکلیف شدند.
روزبهان گفت: افزایش اســتخراج از معاون بوکسیت استان اجرایی شد و 
پهنــه مطالعاتی معدنی در دنــا کارش پایان یافت.وی بیان کرد: در خصوص 
تهیه نقشــه های زمین شناسی هشت برگه نقشــه زمین شناسی پیگیری 
 شــد و کارهای دیگری هم در راســتای تقویت و حمایت از معادن اســتان

 صورت گرفته است. 

 آمارهای حوزه تجارت، بازرگانی و اصناف رضایت بخش هستند؟
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج 
هزار و ۸۰۰ پروانه کسب در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۱۲ درصد رشد را نشان می دهد. 
روزبهان افزود: ارزش کاالی صادراتی استان در یک سال اخیر هشت میلیون 

دالر و به میزان ۳۰۳ هزار تن بوده است.
وی عنــوان کــرد: تعداد ۲۸ فقره کارت بازرگانی صــادر و ۲۸ فقره دیگر 
تمدید شده که در تعداد تمدیدی ها ۲۱۱ درصد رشد و در کارت های صادره 
۱۸۰ درصد افزایش وجود داشته است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به اهمیت تجارت خارجی و سفر اخیر هیات 
تجار عراقی به استان، گفت: افزایش میزان صادرات این استان به عراق عاوه بر 
کمک به رشد اقتصادی استان در تأمین منابع ارزی و گسترش سرمایه گذاری 
نیز نقش مهمی دارد. کریم روزبهان اظهار داشت: وجود ظرفیت ها و قابلیت 
های صنعتی و معدنی چشــمگیر در کهگیلویه و بویراحمد شرایط الزم برای 
افزایش میزان صادرات این استان به عراق و گسترش روابط تجاری و اقتصادی 
بین آنها را فراهم کرده اســت.بر اساس آخرین آمار و به گفته روزبهان  اینک 
۷۹ درصد واحد های صنعتی این استان معادل ۴۱۱  واحد فعال و نیمه فعال 
هستند.میزان سرمایه گذاری واحدهای فعال استان افزون بر ۱۱ هزار میلیارد 
ریال است و بیش از ۶ هزار نفر در واحد های صنعتی فعال و نیمه فعال هم 
اکنون اشتغال دارند.تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر 
استان ۵۲۱ واحد بوده و سرمایه گذاری  این واحد های صنعتی بیش از ۱۳ 

هزارو ۹۵۶ میلیارد ریال است.
 از تعداد واحدهای صنعتی اســتان بیش از ۲۱ درصد معادل ۱۱۰ واحد 
به دالیل مختلف غیر فعال هســتند که تاش برای وارد به چرخه تولید این 

واحدها ادامه دارد.

۷۱۵ پروژه در هفته دولت در استان افتتاح می شود

 بهره برداری از ۴۱ واحد تولیدی در یک سال

  با هدف تکریم مشترکین شهر گز، شهرستان شاهین شهر و میمه:
 رفــع ضعــف افــت ولتاژبــرق و تامیــن بــرق مطمئــن

 امور برق شهرستان شاهین شــهر و میمه در راستای تکریم مشترکین در جهت 
رفع ضعف افت ولتاژ برق و تامین برق مطمئن و پایدار و کاهش تلفات شبکه در ماه 
جاری اقدام به نصب ۱۱ اصله پایه واحداث ۳۰۰متر شبکه هوایی کابل خودنگهدار 
فشار ضعیف درشهرگز کوچه پاکدل وخیابان گل افشان داشته است که با اقدام فوق 
،موجب رضایتمندی اهالی فراهم شد و برای اجرا و به بهره برداری رسیدن این پروژه 
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از اعتبارات شرکت توزیع برق استان تخصیص امور برق 

شهرستان شاهین شهر و میمه هزینه گردید. 

 توصیه هاي پلیسی در خصوص خرید سکه و طال 
 بسیاري از مصنوعات طا که به عنوان طاي دست دوم یا آب شده خرید و فروش مي 
شود تقلبي و عموما فلزات دیگري را آبکاري کرده و به اسم طاي آب شده یا دست 

دوم مي فروشند پس از خرید این گونه طاها خودداري شود. 
خرید و فروش طاجات یکی از معاماتی است که بسیاری از مردم حد اقل در سال 
یک یا چندین بار آن را انجام می دهند. در این خصوص کم نیســت پرونده هایی 
که خریداران یا فروشــندگان با کاهبرداری مواجه شدند و به دلیل عدم آشنایی 
کافی طای تقلبی را به جای طای اصلی خریدای کرده و پول و سرمایه خود را از 
دست داده اند. در همین راستا توصیه هایی را به منظور پیشگیری از بروز این گونه 

کاهبرداری ها ذکر می کنیم:
شهروندان از خرید هرگونه سکه طا و سکه هاي گرمي و الیزابت و پارسیان از دالالن 
سیار و افراد متفرقه خودداري کنید چرا که بسیاري از مصنوعات طا که توسط این 

افراد فروخته مي شود تقلبي و یا از لحاظ عیار و وزن دچار کمبود است.
از خرید طا آب شــده از دالالن و دستفروشان خوداري شود. صرفا از طا فروشي 
هاي و طا سازي هاي معتبر اقدام به خرید طا و سکه و شمش طا کنیم. در صورت 
مشاهده هرگونه خرید و فروش طاي دست دوم توسط واحدهاي صنفي طا فروش 

مراتب به ۱۱۰ یا ۱۲۴ سازمان صمت اعام گردد.
بسیاري از مصنوعات طا که به عنوان طاي دست دوم یا آب شده خرید و فروش مي 
شود تقلبي و عموما فلزات دیگري را آبکاري کرده و به اسم طاي آب شده یا دست 

دوم مي فروشند پس از خرید این گونه طاها خودداري شود.
در صورت خرید هرگونه طا و مصنوعات آن از فروشنده فاکتور معتبر با ثبت میزان 
, وزن , عیار و نوع طا و ذکر تاریخ و ساعت درخواست و گرفته شود. بهتر است پس 
از خرید طا از فروشندگان وجه ثمن معامله از طریق دستگاه پوز پرداخت شود واز 
پرداخت نقدي خودداري تا درصورت تقلبي بودن و بروز کاهبرداري امکان ردیابي 

و شناسایي کاهبردار وجود داشته باشد. 

 شرکت داروپخش سلسله به بهره برداری رسید
 شرکت داروپخش شهرستان سلسله روز چهارشنبه همزمان با هفته دولت با سرمایه 

گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی بهره برداری شد.
 مشاور سازمان غذا و داروی کشور در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: گردش 
مالی شرکت داروپخش برای بانک های شهرستان ســاالنه بیش از ۲۴۰ میلیارد 

تومان است.
فرید باقری اظهار داشت: با پیگیری های یحیی ابراهیمی نماینده سلسله و دلفان در 
مجلس شورای اسامی و مساعدت های شستا امروز شاهد راه اندازی یکی از بهترین 

شرکت های داروپخش غرب کشور در شهرستان سلسله هستیم.
وی با اشاره به مشکات کشور درخصوص نداشتن پاالیشگاه خون و نیاز به کمک 
گرفتن از کشورهای دیگر در این زمینه، افزود: نماینده سلسله و دلفان در مجلس با 
استفاده از ظرفیت های شستا به دنبال ایجاد پاالیشگاه خون با حجم سرمایه گذاری 
اولیه ۲۰۰ میلیون دالر در شهرستان سلسله است که چنانچه محقق شود نیاز کل 

کشور را نیز برطرف خواهد کرد.
فرماندار سلسله نیز با اشاره به مسئله کمبود دارو و مشکاتی که در کشور ایجاد شده 
است، افزود: با بهره برداری از شرکت داروپخش سلسله عاوه بر نیاز دارویی لرستان، 

استان های همجوار نیز می توانند از برکات آن بهره مند شوند. 
مسلم مرادی بیان کرد: باید از تمامی امکانات و ابزارهای موجود شهرستان برای حفظ 

و توسعه این مجموعه استفاده شود.
در آیین افتتاح این طرح که ساخت آن سال ۹۹ آغاز و با بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان 
هزینه در شهرک صنعتی الشــتر به بهره برداری رسیده است جمعی از مسئوالن 

کشوری، استانی و شهرستانی حضور داشتند. 

 ۳ هزار شغل با اجرای طرح های صنعتی، معدنی و تجاری در هرمزگان 
ایجاد شد

بندرعباس-  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعام کرد: همزمان با 
هفته دولت کلنگ زنی و بهره برداری از ۵۸ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در استان 

آغاز شد و زمینه اشتغال برای سه هزار نفر را فراهم کرد.
 خلیل قاسمی  افزود: بیش از ۱۷۱ هزار  و ۵۶ میلیارد ریال و ۵۸۰ میلیون یورو در 
طرح های هفته دولت صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان سرمایه گذاری شده 
است.وی محصوالت واحدهای افتتاحی و کلنگ زنی را  کنسانتره آهن، قیر، آسفالت، 
اسید فسفریک، زغال، انواع کود، انواع ملحفه، روبالشتی و لباس، محصوالت بتنی 

مسلح پیش ساخته، تصفیه آب، استخراج پتاس و نمک سنگی برشمرد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت: سرمایه گذاری 
طرح های ایجاد شده در شهرســتان های بندرعباس، پارسیان، بستک، سیریک، 

بشاگرد، بوموسی، حاجی آباد، خمیر، قشم، میناب و جاسک است.
وی تصریح کرد: در این راستا ۲ واحد صنعتی در هرمزگان نیز احیا و به چرخه تولید 

بازگشت.

 جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شده خامی باشت دوباره آتش گرفت
فرماندار باشت گفت: جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شــده کوه خامی در این 
شهرستان که از شامگاه دوشنبه  ۳۱ مرداد طعمه حریق شده بود و عصر روز گذشته 

از سوی مردم و امدادگران مهار شده بود، صبح امروز دوباره آتش گرفت.
نادر گرامی ر افزود:  آتش سوزی از ســاعت ۲۰ شامگاه دوشنبه  ۳۱ مرداد از حوزه 
گچساران به منطقه حفاظت شده کوه خامی باشت سرایت کرد و پس از چندین 
مرحله مهار ،ساعت پنج بامداد امروز )چهار شنبه ( به دلیل باد شدید دوباره فوران 

شد.
وی بیان کرد: این آتش سوزی از سوی نیروهای  امدادگرانی از دستگاه های اجرایی 

و نیروهای مردمی در ساعت ۱۸ روز گذشته)سه شنبه( بطور کامل مهار شده بود.
گرامی اظهار داشت: این آتش سوزی در سه منطقه این شهرستان از جمله ارتفاعات 
روستاهای -کلگه امیرشیخی"،" کله گان باشت" و "تنگ سادات شاه زینعلی" رخ 

داده است.
فرماندار باشت با بیان اینکه برای مهار این آتش سوزی نیاز به نیروهای تازه نفس 
داریم ابراز کرد: ۱۰۰ نفر از نیروهای ستاد بحران، مردمی و بسیج در این آتش سوزی 
تاکنون فعالیت داشتند.گرامی با بیان اینکه بیش از ۱۵ نفر در مهار این آتش سوزی 
فعالیت دارند تصریح کرد:  هم اکنــون در حال اعزام نیروهای تازه نفس به منطقه 

حفاظت شده کوه خامی این شهرستان برای کمک به دیگر نیروهای هستیم.

 شــاخص های آماری سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران نشــان می دهد که طی یک ســال 
فعالیت دولت سیزدهم سه هزار و ۳۱۲ میلیارد 
تومان تسهیات سرمایه در گردش کم بهره به 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان پرداخت 
شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۶ درصد افرایش نشان می دهد.
بررسی شاخص های کشــاورزی مازندران به 
عنوان قطب تولیــد محصوالت این بخش در 
کشور نشان می دهد که راهبردهای توسعه در 
تمامی زیربخش های کشاورزی استان در دوره 
یک ســاله فعالیت دولت سیزدهم مورد توجه 
قرار گرفته است و پرداخت تسهیات سرمایه 
در گردش و مکانیزاسیون به عنوان مهم ترین 
نیــاز این بخش با هدف جهش تولید از جمله 

آن بوده است.
کشاورزان و بهره برداران مازندران نیز از فرصت 
نبود محدودیت در جذب تسهیات ارزان قیمت 
اســتفاده کرده و با خرید انواع ادوات و ماشین 
آالت کشاورزی ، عاوه بر کاهش هزینه تولید 
، بــه لحاظ کیفی و کمی نیز تولیدات خود را 

اضافه کرده اند.
بر اســاس آمارهای رســمی سفره رنگین ۸۵ 
میلیون جمیعت کشــور را کشاورزان و تولید 
کننــدگان محصوالت کشــاورزی تامین می 
کنند و در این بین نقش مازندران که ۴۰۰ هزار 
کشاورز آن حدود هشت میلیون تن محصوالت 
مختلف کشاورزی  تولید می کنند ، بسیار مهم و 
حساس است . همسویی وزارت جهاد کشاورزی 
دولت سیزدهم با نقش کشاورزی این خطه در 
امنیت غذایی کشور سبب شد تا ۲۷درصد از 
مجموع اعتبارات سفر رئیس جمهور به این خطه 

به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعام 
این که طی یک ســال گذشته با پرداخت سه 
هزارو ۳۱۲ میلیارد تومان تسهیات سرمایه در 
گردش برای چهار هزار و ۷۱۰ نفر شغل ایجاده 
شــد ، گفت:  طرح جامع آب و خاک ، کشت 
قــراردادی ، جهش تولید در دیمزارها ، میزان 
تولید در بخش صنعت طیــور و ارتقا ضریب 

مکانیزاسیون از بخش های مهم برای سرمایه 
گذاری طی یک سال گذشته بوده است.

حسن عنایتی  با تشریح فعالیت یک ساله جهاد 
کشــاورزی مازندران بویژه در زمینه سرمایه 
گذاری ، افزود : اعطای تسهیات  به ۳۱ هزار 
و ۸۰۰ متقاضی و بهره بردار کشاورزی استان از 
منابع مختلف بانکی سبب رشد سرمایه گذاری 

در حوزه کشاورزی استان شده است.
وی بــا بیان این که اعطــای ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان تســهیات به بهــره برداران و 
متقاضیان کشــاورزی مازندران از محل منابع 
داخلی بانک های عامل بوده اســت ، ادامه داد 
: طی سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ۵۵ 
جلســه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع 
تولید بخش کشاورزی مازندران برگزار شد که 
نتیجه آن برون رفت ۲۵۸ طرح کشــاورزی از 

مشکات بوده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران جذب 
و توزیع ۱۲۱ میلیارد تومان برای پرداخت سود 
و جرایم تســهیات خســارت دیدگان بخش 
کشاورزی استان از مجل بند خ ماده ۳۳ و امهال 

تسهیات خسارت دیدگان را از دیگر خدمات 
دولت به بخش کشاورزی مازندران عنوان کرد 
و گفت : تمامی فعالیت های کشــاورزی طبق 
تدویــن برنامه عملیاتی رشــد اقتصادی ۸.۷ 
درصدی جهاد کشــاورزی مازندران در سال 

جاری است.

 افزایش 16 درصدی جوجه ریزی 
وی بــا ذکر این نکته که مازندران در پرداخت 
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
دربخش تســهیات دام ، طیور و آبزیان رتبه 
سوم و در معرفی متقاضیان به بانک رتبه چهارم 
کشور را در اخیتار دارد ، گفت : افزایش حدود 
۱۶درصدی تولید جوجه یکروزه در کارخانه های 
جوجه کشی استان به میزان ۶۲۸ میلیون قطعه 
، جوجه ریزی ماهانه حدود ۱۲میلیون قطعه 
در مرغداری های گوشتی ، کشتار روزانه حدود 
۵۰۰ تن مرغ در کشــتارگاه های طیور ، ثبت 
رکورد ۱۰ ســاله باالترین میزان جوجه ریزی 
مرغ گوشــتی در فروردین امســال به میزان 
حدود ۱۶میلیون قطعــه ، تولید روزانه ۳۸۸ 

هزار قطعه مرغ زنده و افزایش هشت درصدی 
تولید گوشــت مرغ آماده طبخ به میزان ۲۸۲ 
هزار تن از دستاوردهای مهم کشاورزی استان 

در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم بود.
وی یکــی از مهــم ترین فعالیت کشــاورزی 
مازندران در بخــش دام و طیور را توجه ویژه 
دولت به مرغ الین آرین بابل برشــمرد و بیان 
داشــت : اکنون افزایش سه میلیون قطعه ای 
جوجه ریزی آرین در مرغداری های اســتان 
در راستای برنامه ملی احیای مرغ الین آرین 
و افزایــش حدود ۱۰ درصــدی جوجه ریزی 
در واحدهای مرغ گوشــتی اســتان به میزان 

۱۵۳میلیون قطعه را شاهد هتسیم.
مجتمع مرغ الین بابلکنار موسوم به آرین از سال 
۶۹ با ورود یک گله از نژاد هایبرو هلندی در یک 
هزار و ۱۳۷ هکتار از اراضی جنگلی مازندران 
در شهرستان بابل راه اندازی شد. همچنان مرغ 
های الین ، اجداد و مادر گوشــتی و تخمگذار 
کشور در این مرکز نگهداری و تامین می شود.

این کارخانه تولید کننده مرغ الین یکی از بزرگ 
ترین تولید کنندگان مرغ مادر در کشور است و 

در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بخش بابلکنار 
شهرستان بابل واقع شده است .این مجتمع با 
ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰هزار قطعه مرغ اجداد 
و یک میلیون قطعه مرغ مادر و ظرفیت تولید 
جوجه گوشتی رتبه هشتم تولید جهانی را دارد. 
هم اکنون عاوه بر مجتمع مرغ الین بابلکنار، 
پنج واحد مرغ اجداد، ۱۸۴ واحد مرغ مادر ، ۲ 
هزار و ۱۰۰ واحد مرغ گوشتی، ۳۵ واحد مرغ 
تخمگذار ، ۳۷ واحد کارخانه جوجه کشی ، ۴۴ 
کارخانه تولید دان و ۱۷ کشتارگاه صنعتی طیور 

در مازندران فعال است.

 جهش تولید در دیمزارهای مازندران
رییس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران از 
افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی تولیدات محصوالت 
زراعی در قالب اجرای طرح جهش تولید در ۳۰ 
هزار هکتار از اراضی دیمزار اســتان خبر داد و 
گفت : در یک سال گذشته هشت تن بذر و ۵۱ 
تن کودهای اسید آمینه و پایه در مزارع تحت 
پوشش جهش تولید تحویل کشاورزان استان 
شد.وی افزود : با اجرای طرح جهش تولید در 
دیمزارهای مازندران ، افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی 
محصوالت زراعی شامل گندم، جو، علوفه ، کلزا 

، سویا حبوبات و گیاهان دارویی محقق شد.
عنایتی با اظهار این که  در اجرای طرح جهش 
تولیــد در دیمزارهای مازنــدران ۲ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان تســهیات کم بهره برای 
ادوات کشاورزی استان پرداخت شد ، گفت : با 
توجه به اجرای موفق و پیامدهای مثبت ، این 
طرح امســال در ۶۰ هزار هکتار از دیمزارهای 
اســتان برنامه ریزی شده اســت.اجرای طرح 
دانش بنیان جهش تولید در دیمزار های کشور 
سال ۱۳۹۹ مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی 
و ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( قرار گرفت 
تــا افزایش بهره وری تمــام محصوالت زراعی 
دیم و همچنین افزایش ســطح زیِرکشت دیم 
برخــی محصوالت نظیر گیاهــان علوفه ای ، 
دانه ها روغنی ،ســویا و گندم در تمام مناطق 
 دیم کاری کشــور با توجه به امکانات و شرایط 

موجود مدنظر قرار بگیرد.
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شفاف سازی فروش بلیت های ایران در جام جهانی فوتبال

 هزینه نجومی استقالل برای بمب نقل و انتقاالت/عکس
 انتقال مهدی قایدی از شباب االهلی به استقالل، 32 

میلیارد تومان برای آبی ها هزینه در پی داشته است.
استقالل توانست در روزهای پایانی بازار نقل و انتقاالت 
تابستانی، مهدی قایدی را از شباب االهلی به خدمت بگیرد. 
انتقالی قرضی که گفته می شود بندی برای دائمی کردن آن 
در تفاهم نامه با تیم اماراتی وجود ندارد و اکنون هزینه های 

آن نیز توسط آبی ها منتشر شده است.
در نامه ای که توســط مصطفی آجورلو، مدیرعامل استقالل، خطاب به خانم 
زارع مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه منتشر شده، مشخص گردید که آبی ها 
بــرای حضور مهدی قایدی در این تیــم، 850 هزار یورو به خود بازیکن و 250 
هزار یورو نیز به باشگاه شباب االهلی پرداخت کرده اند که جمع آن عددی حدودا 

32 میلیارد تومان را نشان می دهد.
در این نامه ذکر شده است که استقالل در مرداد سال قبل برای فروش قایدی 
به شباب االهلی، درآمدی 47 میلیارد و 600 میلیون تومانی داشته است. که این 
مبلغ به عنوان درآمد قطعی آبی ها از این انتقال در صورت های مالی درج شده است. 

 پیراهن شماره ۱۰۰ بر تن طارمی و پیام پرتغالی پسر خلیج فارس
مهدی طارمی بعد از انجام ۱00 بازی در باشگاه پورتو 
پرتغال، پیراهن شــماره ۱00 را بر تن کرد و پیامی را به 

زبان پرتغالی داد.
 مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از ســال 
2020 در تیم پورتو پرتغال اســت و امسال سومین فصل 

حضورش در این تیم را تجربه می کند.
طارمی در بازی چند روز پیش پورتو مقابل اسپورتینگ 
لیسبون، صدمین دیدار خود را با لباس پورتو انجام داد و این موضوع باعث شد تا 
باشگاه پرتغالی به نشانه تقدیر از او، پیراهن شماره ۱00 را به مهاجم ایران بدهد.

این بازیکن که اخیراً از ســوی باشگاه پورتو »پسر خلیج فارس« لقب گرفته 
است، سپس با انتشار پیامی تصویری به دو زبان فارسی و پرتغالی، به این موضوع 

واکنش نشان داد.
طارمی گفت: »باعث افتخارم اســت با پیراهن پورتو ۱00 بازی انجام بدهم. 

از همه شما ممنونم.«

  AFC تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه ای فوتبال ایران را تمدید کرد
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تعلیق کمیته صدور 
مجوز حرفه ای فدراســیون ایران تا رفع ایرادات و نواقص 

همچنان ادامه خواهد داشت.
به نقل از سایت AFC، کارگروه صدور مجوز باشگاه های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در چهارمین جلسه خود که امروز 
برگزار شد، از فدراسیون عضو به خاطر توانایی هایشان برای 
تطبیق سیستم های مجوز باشگاه ها با تغییرات فصل جدید 

رقابت های باشگاه های AFC تمجید کرد.
مقررات به روز شده مجوز باشگاه های AFC )نسخه 2022( در 2۹ ژوئن 2022 
الزم االجرا شــد و چندین به روز رســانی مهم را در خــود جای داد که هنگام 
اعطای مجوز به باشگاه های شرکت کننده در مسابقات باشگاه های AFC از فصل 

2024/2023 به بعد قابل اجرا هستند.
بر اســاس تصمیم این کارگروه، تعلیق اعمال شده برای کمیته صدور مجوز 
حرفه ای فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از اصالح بیشتر نواقص برطرف شد.

عالوه بر این، کارگروه مجوز حرفه ای AFC با تمدید و حفظ تعلیق اداره صدور 
مجوزه باشگاه های فدراسیون فوتبال ایران تا زمان رفع تمام ایرادات موافقت کرد.

 کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته تیم های پرسپولیس و استقالل ایران 
را به دلیل عدم صدور مجوز حرفه ای، از لیگ قهرمانان آســیا کنار گذاشت و در 
ادامــه تخلفات کمیته صدور مجوز حرفه ای کشــورمان، این کمیته را به حالت 

تعلیق در آورد.

  پیام »شیخ دیاباته« با پیراهن قرمز: به زودی تصمیم می گیرم
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل که هنوز به پیشنهاد 
پرسپولیس و پیوستن به این تیم پاسخ مثبت نداده است، 
توضیحاتی ارائه کرد و گفت که در چند روز آینده تصمیم 

گیری می کند.
 باشــگاه پرســپولیس پس از انجام مذاکرات متوالی با 
شــیخ دیاباته آماده امضای قرارداد با مهاجم اهل مالی بود 
تا اینکه مهاجم پیشین الغرافه قطر و استقالل تهران تغییر 

ناگهانی در تصمیم خود داشت.
این موضوع هواداران پرسپولیس را نسبت به عدم پیوستن به پرسپولیس نگران 
کرد به ویژه اینکه باشگاه پرسپولیس قرارداد تمیروف دیگر مهاجم خارجی خود را 
فسخ کرد.دیاباته امروز سه شنبه با انتشار تصویر و پیامی از خود، تاکید کرد که به 

دلیل مشکالت شخصی هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
در این پیام که با تصویری از دیاباته با پیراهن قرمز هم وجود دارد، آمده است: 
»هواداران عزیز ایرانی؛ از پیام و حمایت هایتان تشکر می کنم. به خاطر مشکالت 
شخصی هنوز تصمیم نهایی را برای ادامه حضور در لیگ ایران نگرفته ام. در چند 
روز آینده تصمیمم را می گیرم.«این در حالی است که پرسپولیس در خط حمله 
خود به یک بازیکن جدید نیاز دارد. یورگن لوکادیا مهاجم هلندی هنوز آمادگی 
کامل را پیدا نکرده اســت و مهدی عبدی دیگر مهاجم پرسپولیس هم نتوانسته 
به انتظارات پاســخ مثبت بدهد. از ســوی دیگر، حامد پاکدل هم در بازی قبلی 
پرســپولیس به صورت تعویضی وارد زمین شد.پیش از این گفته می شد دیاباته 
که ســابقه بازی در تیم اســتقالل را هم دارد، با پرسپولیس به توافق رسیده اما 
چرخش ناگهانی او و موکول کردن تصمیم گیری به روزهای آینده از سوی این 

مهاجم اتفاق عجیب و مبهمی است.

 خروج قانونی مهدی تاج از لیست نامزدهای ریاست فدراسیون 
فوتبال

ارســال نامه مرتبط با صالحیت قضایی و عدم ســوء 
پیشینه نامزدها به فدراسیون فوتبال درباره تایید صالحیت 
تنها دو نفر از نامزدهای حوزه ریاســت، شــرایط را برای 

انتخابات هشتم شهریورماه تغییر خواهد داد.
 کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در فاصله 2۱ 
روز مانده به انتخابات فوق العاده حوزه ریاست، مهدی تاج، 
میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی را به عنوان نامزدهای 
مربوطــه معرفی کرد اما برای تأیید نهایی آنها منتظر تأیید مســئوالن قضائی 
و نهادهای قانونی کشــور بودند.بررسی تخلفات فردی و همچنین تاییدیه های 
مورد وصول طبق ضوابط قانونی جزو عواملی بود که علی فالحتی رئیس کمیته 
بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در زمان نام نویسی نامزدها به آن اشاره کرد.

او در بخشی از گفتگوی تلویزیونی خود در این باره عنوان کرد: بحث احراز 
صالحیت موضوعی شناور و به روز است. این طور نیست اگر یک نفر صالحیتی 
را دو ماه پیش داشت لزوماً آن را سال بعد هم داشته باشد. برعکس این موضوع 
نیز وجود دارد. شاید یک نفر صالحیت نداشت اما حاال آن را کسب کرده است 

و مشکلی برای آن ندارد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانــان جزئیــات فروش و 
تخصیص بلیت هــای جام جهانی 2022 قطر 
به تماشــاگران ایرانی و مقامات و چهره های 

سیاسی را تشریح کرد.
ســینا کلهر، درباره بحث آخرین وضعیت 
فروش بلیت  برای حضور تماشــاگران ایرانی 
در جــام جهانی قطر، اظهــار کرد: در مرحله 
اول تعداد بلیت هایی که به فدراسیون فوتبال 
تحویل شــد حدود 5 هزار بلیت برای عموم 
مــردم و نزدیک به 3 هــزار و 200 بلیت نیز 

برای خانواده فوتبال بود.

 مراحل بلیت فروشی
وی ادامه داد: بنابراین در مرحله اول حدود 
8 هزار بلیت تحویل گرفتیم که 5 هزار مورد آن 
فروخته شده و قرار بر این بوده است که 3 هزار 
و 200 بلیت دیگر نیز توسط فدراسیون فوتبال 

به خانواده فوتبال اختصاص یابد.
معــاون امــور فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان  با بیان اینکه 
در مرحله دوم حدود ۱2 هزار بلیت اختصاص 
داده شــده است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۱ 
هزار بلیت فروخته شــده و قــرار بر این بوده 
۱000 بلیــت دیگر نیز به خانــواده فوتبال 
و ورزش فروختــه شــود.کلهر افزود: مجموع 

بلیت هایــی که اختصاص پیدا کرده در 3 رده 
اســت که قیمت بهترین رده، 6 میلیون 500 
هزار تومان و رده سوم حدود 2 میلیون و 300 

هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه در مرحله سوم وعده 
داده اند 2 هزار بلیت را در رده چهام اختصاص 
دهند، گفت: از آن جــا که این 2 هزار بلیت 

مربوط به ســاکنان قطر است باید بدانیم که 
نحوه و شرایط تخصیص این بلیت ها متفاوت 

از 2 مرحله قبلی است.
معــاون امــور فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در 
2 مرحله قبلی بلیت ها در اختیار فدراســیون 
فوتبال قرار می گرفت و این فدراسیون با نظارت 

نهادهای نظارتی از طریق سامانه بلیت فروشی 
می کرد تا بلیت ها در اختیار هواداران قرار گیرد.

 امکان تخصیص ۲۰۰۰ بلیت دیگر
کلهر با اشاره به اینکه بلیت فروشی مرحله 
ســوم از طریق سفارتخانه قطر در حال انجام 
است و هنوز به صورت مکتوب به فدراسیون 

فوتبال و وزارت ورزش و جوانان چیزی اعالم 
نشــده اســت،  عنوان کرد: در این مرحله به 
دلیل اینکه از سوی فدراسیون فوتبال امکان 
ارائه بلیت و ثبت نــام وجود ندارد قرار دادن 
بلیت ها برای فروش ممکن است خطرآفرین 
باشــد و در یک مقطع زمانی اعالم شــود که 
واگذاری بلیت ها قطعی نیســت و این مسئله 
مطالبه ایجــاد کند.وی افزود: به همین دلیل 
و با توجه به مشــروط بودن بلیت های مرحله 
سوم و قطعی نبودن آن ها، تصمیم گرفتیم به 
جای اینکه در بین مردم بلیت فروشی صورت 
گیرد، این اتفاق در بین نهادهای فرهنگی که 
متقاضی حضور هستند انجام شود و اگر یک 
زمانی به هر دلیل محقق نشــد، ضرر و زیانی 

متوجه مردم نشود.

و چهره های  مقامات  نحوه حضور   
سیاسی

معــاون امــور فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان   همچنین در 
خصوص حضور مقامات و چهره های سیاسی، 
خاطرنشان کرد: اساسا فرایند حضور مقامات 
و چهره های سیاسی متفاوت و وزارت خارجه 
قطر دارای ســامانه جداگانه ای اســت که از 
مسیر مستقلی نیز برخوردار و این روند هیچ 
ارتباطــی به فروش بلیت هواداران ندارد و در 
اختیار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نیست.

وزیر ورزش با تاکید بر این که سیاست وزارت ورزش تشکیل چند فدراسیون 
دیگر از رشته های مختلف است گفت: اگر در یک برهه زمانی فدراسیونی نتواند 

به اهداف تعیین شده برسد، مجددا به انجمن تبدیل خواهد شد.
حمید ســجادی به تصمیم جدیــد وزارت ورزش و تبدیل انجمن آمادگی 
جســمانی به فدراسیون اشاره کرد و گفت: ما حدود یک دهه پیش فدراسیون 
آمادگی جســمانی داشــتیم که به انجمن تبدیل و به زیر مجموعه فدراسیون 

آمادگی جسمانی اضافه شد.
ســجادی ادامه داد: اهدافی که ما در وزارت ورزش دنبال می کنیم بر اساس 
ســند تحول کشور است و طی آن در نظر داریم برخی انجمن های ورزشی که 
قابلیت و شاخص های فدراسیون شدن دارند را تغییر وضعیت دهیم. این شاخص ها 
شامل مواردی مثل جمعیت مخاطب، سوابق و داشتن نیروهای تخصصی می شود.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در سه ماه اخیر بنده مقدماتی از این تغییرات 
را عرض کرده بودم و اعالم کرده بودم که در نظر داریم برخی انجمن ها که در 
زیر سایه فدراسیون ها قرار گرفتند و به بلوغ و رشد کامل رسیده اند و می توانند 
روی پای خودشان بایستند و فعالیت هایشان را گسترده تر کنند، به فدراسیون 

تبدیل کنیم.
حمید ســجادی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر از احتمال بازگشــت 
فدراسیون ها به انجمن خبر داد و گفت: برخی این تغییر وضعیت ها شاید موقت 
باشد. وزارت ورزش این فدراسیون ها را در یک دوره زمانی مثاًل یک یا دو سال 
زیر نظر می گیرد و اگر نتوانسته باشند با اهداف تعریف شده برسند، همانطور که 
ارتقا پیدا کرده اند مجدداً تنزل پیدا خواهند کرد و به انجمن تبدیل خواهند شد. 

منظورم از تنزل تغییر وضعیت است و موارد دیگر مد نظرمان نیست.
وی تاکید کرد: اگر در بررسی هایمان در یک برهه زمانی به این نتیجه برسیم که 

آن فدراسیون به شاخص هایی که برایش تعریف کرده ایم نرسیده است مجدداً آن 
را به انجمن تبدیل خواهیم کرد. این شکل کار در قانون هم پیش بینی شده است.

وزیر ورزش از تشکیل چند فدراسیون دیگر هم خبر داد و گفت: در فدراسیون 
انجمن های ورزشی هم چند رشته را داریم که نامزد تبدیل به فدراسیون هستند. 
منتهی این رشته ها باید به پختگی و شرایط الزم برسند. برخی فدراسیون ها هم 
هستند که قابلیت تبدیل به دو فدراسیون را دارند. مثاًل در قایقرانی ما چندین 

رشته داریم که حداقل می تواند یک فدراسیون دیگر از دل آن بیرون بیاید.
وی ادامه داد: یا مثالً فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس می تواند دو فدراسیون 
شــود. یا فدراسیون اتومبیلرانی، موتورســواری و کارتینگ هم می تواند به دو 
فدراسیون تبدیل شود. در نجات غریق و غواصی هم این شرایط را داریم که دو 

فدراسیون مجزا داشته باشیم. این برنامه جدید وزارت ورزش است.
وی در پاســخ به این پرسش که با توجه به مشکالت مالی که فدراسیون ها 

دارند آیا تأسیس یک فدراسیون جدید درست است گفت: محدودیت مالی تنها 
دلیل این که یک رشته ورزشی انجمن و یا فدراسیون شود نیست.

حمید ســجادی با اشــاره به اقداماتی که در فدراسیون ورزشهای همگانی 
صورت گرفته اســت گفت: رسالتی که برای فدراسیون همگانی تعریف کردیم 
بســیار گسترده است. ممکن است در آینده چند رشته به فدراسیون همگانی 
اضافه شود. یا چند رشته از فدراسیون انجمن های ورزشی با هماهنگی و مشورت 
مسئوالن آن خارج شود. همه مسئوالن باید سعه صدر داشته باشند و به وزارت 

ورزش اعتماد کنند.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: جایی خواندم که نوشته بودند قلب فدراسیون 
همگانی از کار افتاد. اینطور نیست. یک روزی این فدراسیون با چند انجمن کارش 

را شروع کرده بود و حاال سبک ها و انجمن های زیادی دارد.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های ما این اســت که چند رشته دیگر هر زمان 
شاخص های تعریف شده از سوی وزارت ورزش را داشته باشند و اصطالحاً مثل 
یک ســیب رسیده باشند، به فدراسیون تبدیل کنیم. مثل مینی فوتبال که در 

برنامه ما قرار دارد به شرط این که »برسد« و شرایط الزم را داشته باشد.
حمید سجادی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر تاکید کرد: موارد اینچنینی 
را از خود من بشــنوید. برخی افراد مطالبی را منعکس می کنند که نه زیبنده 

وزارت ورزش است و نه زیبنده فدراسیون. باید به وزارت ورزش اعتماد کنند.
وزیر ورزش و جوانان در پاســخ به این پرسش که 3۱ هیأت استانی انجمن 
آمادگی جسمانی مخالفت شأن را با جدایی این انجمن و تبدیل به فدراسیون 
اعالم کرده اند گفت: این کار کارشناسی بوده که در وزارت ورزش انجام شده و 
مدتها در موردش کار صورت گرفته است. اتفاقاً وقتی انجمن تبدیل به فدراسیون 
می شود همه باید خوشحال شوند. خیلی ها هم در این مورد به ما تبریک گفتند.

امکان بازگشت فدراسیون به انجمن هست

خودباوری دختران وزنه بردار سرکوب شده بود
مدیــر تیم های ملــی وزنه برداری گفــت: خودباوری و انگیــزه دختران 
 وزنه بردار ســرکوب شــده اســت و تــالش می کنیم که این خودبــاوری را 

به آنها القا کنیم.
کوروش باقری درباره شرایط دختران وزنه بردار برای بازی های کشورهای 
اسالمی و بحثی که از سوی ناظر فنی پیشین تیم ملی مطرح شد، مبنی براینکه 
رکوردها قبال باالتر بود، بیان کرد: دختران در مدتی که اردو داشتیم، از لحاظ 
تکنیک، رکورد و روانی پیشرفت داشتند. دوستانی که معتقدند پیشرفت زیاد 
نبوده اســت دالیل خودشان را بگویند و ما دلیل آنها را می شنویم. آیا در در 
انتخاب حرکت مشکل وجود داشت یا رکورد ها نسبت به قبل پایین تر بوده 
است؟ الهام حســینی ، فاطمه یوسفی، پوپک بسامی، فروغ یونسی، ابریشم 
ارجمندخواه و فاطمه کشــاورز نسبت به قبل وزنه های باالتری زدند. دو نفر 
هم جدید اضافه شدند که رکوردهای شخصی و تمرینی آنها مشخص است. 
البته نباید یادمان برود که به لطف فدراسیون قبلی، وزنه برداران قهرمانی کشور 
هم نداشــتند و ما یک رکوردگیری در تهران گذاشتیم و آنها را به بازی های 

کشورهای اسالمی اعزام کردیم.
باقری در مورد اینکه گفته شده است، امکان کسب مدال بیشتری در بخش 
زنان وجود داشته است، گفت: ما 8 وزنه بردار به بازی های کشورهای اسالمی 
اعزام کردیم و روی کاغذ شانس 24 مدال داشتیم. نسبت به زمانی که تیم را 
تحویل گرفتیم، از همه لحاظ پیشرفت داشت و برای همین موارد دلیل دارم 
و دلیل آن هم رکوردهای باالتر نسبت به قبل و آرامش روانی بیشتر در وزنه 

برداران است.
او در مورد اینکه مســئوالن قبلی فدراســیون شرایط وزنه برداران را در با 
گذشته مقایسه می کنند و این زیر ذره بین بودن برای وزنه برداران آسیب زا 
نیســت؟ تصریح کرد: مشکلی نیست و اتفاقا خیلی خوب است که همه چیز 
را با گذشته مقایسه کنند. من مشکلی ندارم گوش من آماده شنیدن صحبت 

منتقدان است اما زحمت بکشند دالیل خود را بیاورند و دروغ هم نگویند.  
 مدیر تیم های ملی وزنه برداری در پاسخ به این پرسش که دختران طبق 
پیش بینی مدال گرفتند؟ گفت: پیش بینی مدال داشــتیم و بیشتر از پیش 
بینی مدال گرفتیم  برخی از وزنه برداران هم نزدیک به مدال بودند. مسئولیت 
وزنه هایی که افتاد با ما است و مانند افراد دیگر نیستیم که فرار کنیم. ما آمده 
ایم که شــرایط بهتر شود. اگر قرار یاشد بهتر نشود ما مانند برخی ها آویزان 

نیستیم. در کل به نظرم وزنه برداران به لحاظ مدالی عالی کردند.
باقری در مورد آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری زنان ایران برای حضور در  
قهرمانی آسیا بیان کرد: اردوی تیم ملی نهایتا تا اول هفته آینده آغاز می شود. 
تالش می کنیم که دختران وزنه بردار افزایش رکورد داشته باشند. اگر در مسابقه 
هم کســی شانس کسب مدال داشته باشد این ریسک را می کنیم. به لطف 
فدراسیون قبلی در این دو سال اخیر نه مسابقات قهرمانی کشور برگزار شده 
است و نه رکورد گیری. از این رو ما با ارتباطی که با دوستانمان در استان ها و 
مربیان سازنده داشتیم، توانستیم چند نفر دیگر را هم به لیست دعوتی ها اضافه 
کنیم   اینکه چه تعداد نفرات را اعزام می کنیم، بستگی به عملکرد وزنه برداران 
دارد و با توجه به رکوردهایی که دارند، تصمیم گیری می کنیم که چه تعدادی 

به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.
او در مورد مهمترین مسئله ای که در ختران نیاز به کار بیشتر دارد، تصریح 
کرد: به نظرم مهم ترین مسئله بحث خودباوری است که روی آن کار نشده 
یا در گذشــته آن را تشدید کرده اند. خودباوری و انگیزه دختران وزنه برداری 
سرکوب شده است.ما تالش می کنیم که این خودباوری را به آنها القا کنیم. من 
تردید ندارم که دختران وزنه بردار خیلی زود هم پای مردان خیلی می توانند 

به مدال های مهمی در قهرمانی جهان و بازی های المپیک برسند.
باقری در پاسخ به این پرسش که منظور از خود باوری نداشتن چیست و 
دختران وزنه بردار فکر می کردند، حضورشان در مسابقات نمایشی است؟ تاکید 
کرد: بله رفتارها در گذشته این بوده است. اکنون اینکه در برنامه فدراسیون، 
برگزاری اردوها و مسابقات قهرمانی کشور و  پرداخت حقوق ها در دو بخش 
مردان و زنان موازی هم انجام می شــود، نشــان می دهد که نگاه سرپرست 

فدراسیون به زنان و مردان یکی است.
مدیر تیم های ملی وزنه برداری در پاسخ به این پرسش که حضور وزنه برداران 
در ســه مسابقه پشت سر هم در فاصله زمانی کم ممکن است روی عملکرد 

آنها تاثیر گذار باشد؟ 
به ویژه اینکه مســابقات قهرمانی جهان از اهمیت باالتری برخوردار است، 
گفت: اگر وزنه برداران وزن کم نکنند، چه مشــکلی برایشان پیش نمی آید. 
البته باید این را هم بگویم که ما آنچنان هم دســتمان باز نیست و فکر نمی 
کنم تعداد نفراتی که می توانیم از آنها استفاده کنیم از  بیست و چند نفری 
که دعوت کرده ایم بیشــتر باشــد. در این سال های اخیر کار خاصی در وزنه 
برداری انجام نشده است و دستمان بسته است. در مورد زنان که شرایط کامال 
متفاوت اســت و اینکه بخواهیم تعدادی نفرات را به قهرمانی آسیا و تعدادی 
دیگر را به قهرمانی جهان اعزام کنیم، نداریم و می توانیم فقط نفراتی که رکورد 

خوبی دارند را اعزام می کنیم.

نوجوانان ایران باید شرایط سخت را تجربه کنند
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران گفت: حضور در ازبکستان و انجام سه 

بازی تدارکاتی باعث خواهد شد تا بازیکنان تجربه باالیی را به دست آورند.
 حسین عبدی درباره اولین دیدار ملی پوشان برابر تیم میزبان )ازبکستان( 
گفــت: همانطور که می دانید برخی از بازیکنــان برای اولین بار بود که اعزام 
می شدند و در مقابل تیم قدرتمندی همچون ازبکستان قرار گرفتند. تیم میزبان 
برای این دیدار تمامی شرایط را مهیا کرده بود تا بتواند پیروزی را از آن خود 
کند. حضور پر شور تماشاگران در ورزشگاه جار، داوری و دیگر موارد از سوی 
ازبک ها به گونه ای بود که بازیکنانم بازی سختی را پیش روی خود داشتند 
چرا که اولین بار حضور در خارج از کشور، نخستین بار حضور در استادیوم پر 
تماشاگر و دیگر موارد را تجربه می کردند.وی ادامه داد: ازبک ها تمام تالش خود 
را به کار گرفتند تا باخت شأن مقابل قهرمان کافا )تیم نوجوانان ایران( را جبران 
کنند. تا دقیقه ۹7 بازی ما پیروز میدان بودیم. پس از به ثمر رساندن گل توسط 
ایران، متأسفانه داوری به گونه ای شد که اکثر اتفاقات و فول هایی که بر روی 
بازیکنان ما رخ می داد، گرفته نمی شد. زمان بازی با وقت اضافه ۹6 دقیقه بود 
که یک دقیقه بیشتر از سوی داور وقت اضافه گرفته شد و در نهایت روی یک 
اشتباه ساده توسط ملی پوشان ما، ازبک ها به گل رسیدند و بازی به تساوی 
کشیده شد. در مجموع بازی خوبی بود و از عملکرد شاگردانم راضی هستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان بیان کرد: ما آنالیز خوبی از تیم ازبکستان 

داشتیم و به طور کامل حریف را ارزیابی کرده بودیم. بازی فوق العاده خوبی را 
بازیکنان انجام دادند و اگر نمی دانستیم بازیکنان در رده سنی ۱6 سال هستند، 
فکر می کردیم به تماشای مسابقه یک تیم در رده بزرگساالن با تجربه ای باال، 
با نظم و انضباط از لحاظ تاکتیکی، تیمی و شیوه بازی نشسته ایم. در واقع ما 
دنبال چنین تجربه هایی هستیم که ملی پوشان در شرایط سخت قرار بگیرند 
و مدیریت رفتار و بازی داشته باشند. اگر در تهران بودیم، بدون شک بازیکنان 
چنین تجربه ای را کسب نمی کردند، تجربه در زمین حریف، تماشاگران بیشمار، 
داوری و دیگر موارد باعث شد تا بازیکنان در چالش جدید باشند و بدانند که در 

چنین مواقعی، چه نوع بازی را از خود به نمایش بگذارند.وی گفت: بازیکنان دو 
تیم ایران و ازبکستان نمایش خوبی داشتند و خوشحالم که بچه ها چنین تجربه 
مفیدی را کســب کردند. در واقع در تمامی مسابقات چه به صورت رسمی و 
غیررسمی، ما زننده اولین گل بودیم و با تالش، سعی بر ثبت بهترین نتیجه 
و عملکرد داشته و داریم. فوتبال هست و روی یک اتفاق، گل به ثمر می رسد.

آینده تیم های ملی همین بازیکنان نوجوان و جوان هســتند که در میادین 
تجربه کسب می کنند. بازیکنان خوبی در این رده حضور دارند که می توانند 
عملکرد خوبی از خودشان به جای بگذارند.عبدی در ادامه درباره دیدار مقابل 
تاجیکستان گفت: با حضور در استادیوم دیدار تیم های تاجیکستان و ژاپن را 
آنالیز کردیم. بعد از 7 گلی که تیم تاجیکستان از ما در بازی های کافا دریافت 
کــرده بود، اکنون با یک کادر جدید مربیگری به این تورنمنت آمده و باید با 
تفکر کادر فنی جدید این تیم آشنا می شدم. بر همین اساس با دقت بازی دو 
تیمی که در آسیا از قدرتهای فوتبال در رده سنی پایه به شمار می روند، آنالیز 
و ارزیابی کردیم.سرمربی تیم ملی نوجوانان در پایان گفت: حضور در ازبکستان 
به ما کمک بســزایی خواهد کرد تا بهترین شاکله از تیم خود را برای مرحله 
مقدماتی آسیا آماده و در اختیار داشته باشیم. این بازی ها به ما نقاط ضعف و 
قوت تیم را نشان می دهد و بدون شک با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت 
نکات مثبت تیم، سعی می کنیم تا بهترین عملکرد را از خود به جای بگذاریم.
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بــه دلیل افزایش ارزش دالر در بحبوحه ی هجوم بــازار برای امن ماندن، طال 
عقب نشینی اصالحی اواخر دوشنبه را از پائین ترین سطح ماهانه کاهش داد.

 قیمت طال )XAU/USD( عقب نشــینی اصالحی اواخر دوشنبه را از پایین ترین 
سطح ماهانه کاهش می دهد، زیرا فروشندگان در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه 
قیمت طال را کاهش دادند. با انجام این کار، فلز زرد بار افزایش ارزش دالر آمریکا را 

در بحبوحه ی هجوم بازار برای ایمنی ریسک به دوش می کشد.
شاخص دالر آمریکا )DXY( در روز گذشته به باالترین رقم شش هفته اخیر صعود 
کرد و همچنین روند صعودی چهار روزه را در بحبوحه ی ترس از رکود اقتصادی 
و افزایش شرط بندی فدرال  رزرو آمریکا نشان داد. پچ پچ های اخیر پیرامون تشدید 

درگیری روسیه و اوکراین، کمک به خرس های XAU/USD است.
در جای دیگر، تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده خط لوله نورد استریم 1 توسط 
روسیه ضربه ای به اقتصاد در حال مبارزه منطقه یورو در بحبوحه ی بحران انرژی 
وارد کرد. این ترس ها قوی تر شد؛ زیرا داده های قوی تر ایاالت متحده نشان دهنده ی 

تجاوز فدرال رزرو بود.
گزارش ماهانه آلمان از Bundesbank نشان می دهد که رکود اقتصادی در آلمان 
به طور فزاینده ای محتمل است و همچنین نشان می دهد که تورم به شتاب ادامه 
خواهد داد و می تواند به بیش از 10 درصد برسد. پیش از آن، رئیس بانک مرکزی 
اروپا و همچنین یواخیم ناگل، سیاست گذار بانک مرکزی اروپا )ECB( اشاره کردند 
کــه بانک مرکزی اروپا باید به افزایش نرخ های بهــره ادامه دهد، حتی اگر رکود 

اقتصادی در آلمان به طور فزاینده ای محتمل باشد، زیرا تورم تا پایان سال 2023 
به طرز نگران کننده ای باال خواهد ماند. برعکس، روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، 
این وضعیت را »فرصتی خوب برای پشــت ســر گذاشتن زمستان بدون اقدامات 

شدید انرژی« نامید.
زمستان بدوت اتالف انرژي

با صحبت در مورد داده های ایاالت متحده، شــاخص فعالیت ملی فدرال رزرو 
شیکاگو، از 0.25- قبلی که به سمت پایین اصالح شده بود، در ماه ژوئیه به 0.27 

رسید.
در نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در ماه آینده، قراردادهای آتی صندوق های 
فدرال رزرو در روز دوشنبه با احتمال 54.5 درصد افزایش نرخ بهره 50 واحد پایه 
)bp( قیمت گذاری شــده است. رویترز پس از آخرین داده های بازار اشاره کرد که 
نرخ وجوه فدرال تا پایان سال، با اوج نرخ نزدیک به 3.8 درصد در مارس 2023، 

به حدود 3.6 درصد می رسد.
به طور خالصه، قیمت طال در میان افزایش ارزش دالر آمریکا در رادار خرسی 
باقی می ماند. با این حال، پیشرفت های بیشتر دالر وابسته به سخنرانی این هفته 
رئیس فدرال رزرو جروم پاول در ســمپوزیوم ساالنه جکسون هول است که قرار 
است روز جمعه منتشر شود. الزم به ذکر است که قرائت اولیه PMI ایاالت متحده 

برای ماه اوت ممکن است معامله گران را سرگرم کند.
تحلیل تکنیکال

قیمت طال در بحبوحه ی سیگنال های نزولی مکدی )MACD(، شکست نزولی 
DMA-21 هفته قبل را افزایش داد.

با توجه به فاصله ایمن RSI )14( از قلمروی اشباع فروش، XAU/USD احتماالً 
آخرین حرکت جنوبی را به سمت منطقه پشتیبانی افقی پنج هفته ای در اطراف 

1715 تا 1713 دالر گسترش می دهد.
با این حال، خط حمایت ساالنه و شیبدار نزولی از اواسط ماه می، به ترتیب در 
حدود 1680 دالر و 1630 دالر، می تواند خرس های فلزی را پس از آن به چالش 
بکشد.از طرف دیگر، یک خط مقاومتی یک هفته ای، حداکثر نزدیک به 1745 دالر، از 
جهش کوتاه مدت XAU/USD قبل از مانع DMA-21 در 1767 دالر محافظت می کند.

پس از آن، یک خط مقاومتی 10 هفته ای، حداکثر نزدیک به 1790 دالر، برای 
خریداران طال بسیار پر اهمیت می شود.

طالوباریکهبهدوشمیکشد
تخلف تخلف 9292 هزار میلیاردی فوالد مبارکه  !؟ هزار میلیاردی فوالد مبارکه  !؟          
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اگر بتوان نام های کاربری، گروه ها و کانال های تلگرامی را در بازار NFT فروخت، 
تصور کنید تلگرام با 700 میلیون کاربر چه قدر می تواند در این بازار موفق باشد.

 بــه نقل از کوین تلگــراف، پاول دورف، بنیان گذار اپلیکیشــن پیام رســان 
رمزنگاری شــده ی تلگرام، ایده ی بازاری را مطرح کرده است که در آن می توان از 
»قراردادهای هوشمندی مشابه ی NFT« برای خرید، فروش و حراج نام های کاربری 

بسیار پرطرفدار در این پیام رسان استفاده کرد.
دورف این پیشنهاد را پس از »موفقیت« حراجی های نام دامنه توسط اوپن نتورک 
یا شبکه ی باز تلگرام )TON( مطرح کرد؛ اوپن نتورک یک بالک چین الیه ی 1 است 
که در ابتدا توسط تیم تلگرام طراحی شده بود. این پروژه ی بالک چین سرویسی 
را با نام TON DNS راه اندازی کرد؛ این سرویس به کاربران امکان می دهد نام های 
قابل خواندن و آســان تری را برای کیف های پول کریپتو، قراردادهای هوشمند و 

وب سایت ها ایجاد کنند.
وی در روز سه شنبه ا شهریور، در پیامی در گروه تلگرام شخصی خود - با نام 
کانال دورف - خاطرنشان کرد که »از موفقیت حراج نام های دامنه/کیف پول که 

توسط اوپن نتورک )TON( انجام شده است، واقعا شگفت زده و خوشحال است«.
وی گفــت: »اگر بتوانیم نام های کاربری و لینک های گروه و کانال تلگرام را به 
حراج بگذاریم، تصور کنید این پیام رســان با 700 میلیون کاربر چه قدر می تواند 

موفق عمل کند.«
طبق پیشنهاد دورف، تلگرام می تواند از فناوری مشابه برای راه اندازی بازار جدیدی 
اســتفاده کند که در آن بازار بتوان »آدرس های پرطرفدار storm@ یا royal@ و 

نام های کاربری چهار حرفی را خرید و فروش کرد.«
وی افزود: »ســایر بخش های اکوسیستم تلگرام از جمله کانال ها، استیکرها یا 

ایموجی ها نیز می توانند بخشی از این بازار باشند.«
تلگرام اوپن نتورک یا شــبکه ی باز تلگــرام )TON( یک بالک چین مبتنی بر 
شــبکه های غیرمتمرکز است که توسط تیم تلگرام ایجاد شد. پاول دورف در ماه 
می 2020، در پی شــکایت کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، از این پروژه 
کناره گیری کرد. از آن زمان به بعد، عده ای از توسعه دهندگان این پروژه را تحت 
عنوان اوپن نتورک یا شبکه ی باز احیا کردند.شبکه TON از مکانیسم اجماع اثبات 
سهام )PoS( استفاده کرده و از ویژگی های مختلفی مانند سهامگذاری )استیکینگ(، 
توکن های غیرمثلی )NFT( و برنامه های غیرمتمرکز پشتیبانی می کند. بر اساس 
داده های کوین مارکت کپ، قیمت توکن تن کوین )TON( طی 24 ساعت گذشته 
14.70 درصد افزایش یافته و در زمان نگارش این خبر به 1.33 دالر رسیده است.

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که اگر انتشار گازهای گلخانه ای مهار نشود، 
تا پایان قرن میالدی حاضر بالغ بر 90 درصد از همه گونه های دریایی ممکن است 

دچار انقراض دسته جمعی شوند.
 به نقل از دیلی میل، نتایج یک مطالعه جدید هشدار می دهد که اگر بشر انتشار 
گازهای گلخانه ای را مهار نکند، نزدیک به 90 درصد از همه گونه های دریایی در 

معرض خطر باال یا بحرانی انقراض تا پایان قرن حاضر قرار دارند.
گروهی از محققان به سرپرســتی دانشگاه »دالهاوزی«)Dalhousie( در کانادا، 
خطرات آب و هوایی نزدیک به 25 هزار گونه را که در عمق تا 100 متری اقیانوس 
زندگی می کنند، ارزیابی کردند و دریافتند که اگر انتشار گازهای گلخانه ای همچنان 
در سطوح باال باقی بماند و کاهش نیابد، تا سال 2100 جمعیت زیادی از آبزیان از 
این سیاره ناپدید خواهند شد.این امر منجر به مرگ و انقراض دسته جمعی هزاران 
حیوان، گیاه، کرومیســت، تک یاخته و باکتری خواهد شــد که در اقیانوس های 

جهان خانه دارند.
این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تعداد زیادی از کوسه ها، پرتوماهی ها و 
پستانداران در معرض خطر آب و هوایی باال یا بحرانی قرار دارند و پیش بینی می شود 

75 درصد از آنها تا سال 2100 منقرض شوند.
همه گونه های در معرض تهدید همچنین در برخی از متنوع ترین اکوسیستم ها 

در خلیج تایلند، مثلث مرجانی، شمال استرالیا، دریای سرخ، خلیج فارس، نزدیک 
ساحل هند، دریای کارائیب و برخی جزایر اقیانوس آرام زندگی می کنند.

بر اساس این مطالعه که در مجله نیچر)Nature( منتشر شده است، شکارچیان 
برتر بیشــتر از آنهایی که در زنجیره غذایی در جایگاه پایین تر هستند در معرض 

خطر انقراض هستند.
ایــن تیم بر روی گونه هایی که در عمق باالتری در اقیانوس زندگی می کنند، 
تمرکز کردند، زیرا این نقطه جایی است که تغییرات دمایی ناشی از تغییرات اقلیمی، 

شدیدترین آثار را بر آن گذاشته است.
بیشــترین آســیب پذیری در میان گونه های بزرگ و با عمر طوالنی مشاهده 

شده است.
این مطالعه به عنوان مثال اشاره می کند که ماهی پفکی چینی در یک منطقه 
ســاحلی در نزدیکی چین بر اثر انتشار باالی گازهای گلخانه ای بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفته است. دوشیزه ماهی گاالپاگوس که در اطراف جزایر گاالپاگوس و سواحل 

کاستاریکا زندگی می کند نیز در باالترین گروه آسیب پذیر قرار دارد.
کمترین آسیب پذیری مربوط به گونه های دارای عمر کوتاه تر، مهاجر عمودی، 
میان زی)که معموال در عمق 200 تا 1000 متری اقیانوس زندگی می کنند( و آن 

گونه هایی است که در سراسر زمین حضور دارند.
»دنیل بویس« بوم شناس موسسه اقیانوس شناسی »بدفورد« و نویسنده این 
مطالعه می گوید، یافته های این مطالعه بسیار شگفت انگیز و بسیار هشدار دهنده 
و هوشیار کننده هستند. وی گفت: من تمایل دارم که این سناریو را یک سناریوی 
غیر قابل وقوع تصور کنم. اما با این وجود، این بدترین سناریو است. هنگامی که ما 
این سناریو را ارزیابی کردیم، متوجه شدیم که تصویر بسیار بدی از خطرات آب و 
هوایی برای گونه های دریایی وجود دارد.وی افزود: در صورت تحقق این ســناریو، 
نه تنها این موجودات دیگر در دریاها وجود نخواهند داشت، بلکه ناپدید شدن آنها 

عواقب زیادی برای اکوسیستم دارد، زیرا زنجیره غذایی را مختل می کند.
گفتنی است آخرین باری که 90 درصد از حیات از روی زمین پاک شد، 252 
میلیون ســال پیش در جریان واقعه ای بود که »مرگ بزرگ« نامیده می شــود. 

NFTفروشکانالهاوگروههایتلگرامدرقالب

انقراض۹۰درصدیآبزیانتاپایانقرنحاضر!

  منابع زمین برای مردم جهان کافی نیست
طبق اعالم سازمان آمریکایی »شبکه جهانی رد پا«، اگر الگوی مصرف شهروندان کشورهای مختلف، مانند مردم آمریکا بود، میزان منابع مورد نیاز کره زمین 
برای پاسخگویی به این میزان از مصرف، باید پنج برابر بیشتر از منابع فعلی زمین می بود. الگوی مصرف مردم کشورهای دانمارک، کره جنوبی و آلمان از این 
حیث در رتبه های بعدی قرار دارد. این رتبه بندی الگوی مصرف نشان می دهد که منابع موجود در کره زمین، برای این میزان مصرف مردم، کافی نیست و به 

عبارت دیگر، این میزان مصرف، با میزان منابع زمین تناسبی ندارد.

  ابداع یک پوســت الکترونیکی بدون تراشه و بی سیم برای 
نظارت بر سالمتی

ابداع یک پوست الکترونیکی بدون تراشه و بی سیم برای نظارت بر سالمتی
مهندسان موسسه فناوری ماساچوست)MIT( یک پوست الکترونیکی بدون 
تراشه و بی سیم برای نظارت بر سالمت بدن ایجاد کرده اند که حتی می توان 
گلوکز مربوط به ســطوح اســترس را از طریق این حسگر پوستی همه کاره 

تشخیص داد.
 به نقل از آی ای، مهندســان موسســه فناوری ماساچوست)MIT( در یک 
پیشرفت مهم، نوع جدیدی از حسگرهای بی سیم پوشیدنی شبیه به پوست را 
برای نظارت بر سالمتی توسعه داده اند که به باتری یا پردازنده داخلی نیازی ندارد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط این تیم تحقیقاتی، طراحی 
این حسگر، شکلی از »پوست الکترونیکی« است که شامل یک نوار نیمه رسانای 

انعطاف پذیر است که روی پوست می چسبد.
»یئونگین کیم« نویسنده ارشد این مطالعه گفت: اگر تغییری در نبض یا 
مواد شیمیایی در عرق یا حتی قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش در پوست 
وجود داشته باشد، همه این فعالیت ها می توانند الگوی امواج صوتی سطحی روی 
الیه »گالیوم نیترید« در این حسگر را تغییر دهند و حساسیت حسگر ما آنقدر 

زیاد است که می تواند این تغییرات را به خوبی تشخیص دهد.
فناوری بی ســیم این امکان را فراهم می کند که فشار خون، ضربان قلب، 
سطح گلوکز و سطح فعالیت افراد به راحتی از حسگر به تلفن هوشمند برای 
تجزیه و تحلیل بیشتر منتقل شود و حسگرهای پوشیدنی را بسیار رایج می کند.

اغلب حســگرهای بی سیم در حال حاضر با استفاده از تراشه های بلوتوثی 
تعبیه شده که توسط باتری های کوچک تغذیه می شوند، ارتباط برقرار می کنند. 

اما این حسگر جدید چگونه کار می کند؟
گالیوم نیترید، ماده ای که به دلیل قابلیت های پیزوالکتریک خود شناخته 
شــده اســت که به آن اجازه می دهد در واکنش به فشار مکانیکی، سیگنال 
الکتریکی منتشر کند و در پاسخ به یک ضربه الکتریکی به صورت مکانیکی 
ارتعاش کند، هسته این حسگر را به شکل یک نوار فوق العاده نازک و با کیفیت 

باال تشکیل می دهد.
محققان دریافتند که می توانند از ویژگی های پیزوالکتریک دو طرفه گالیوم 

نیترید برای سنجش و انتقال بی سیم به طور همزمان استفاده کنند.
دانشمندان نمونه های خالص و تک بلوری از گالیوم نیترید را ایجاد کردند 
و آنها را با یک الیه رســانای طال ترکیب کردند تا هرگونه سیگنال الکتریکی 

ورودی یا خروجی را تقویت کنند.
محققان نشان دادند که این ماده می تواند در واکنش به ضربان قلب فرد و 
نمک موجود در عرق او مرتعش شود و این ارتعاشات یک سیگنال الکتریکی 
تولید می کند که می تواند توســط یک گیرنده ی نزدیک، تفسیر شود. این به 
دســتگاه اجازه می دهد تا داده های حسگر را بدون تراشه یا باتری به صورت 

بی سیم منتقل کند.
»جیوان کیم« استادیار مهندسی مکانیک در MIT و یکی از نویسندگان این 
مطالعه می گوید: تراشه ها به قدرت زیادی نیاز دارند، اما دستگاه ما می تواند یک 

سیستم را بدون داشتن تراشه های تشنه ی انرژی بسیار سبک کند.
وی افزود: می توانید آن را مانند یک بانداژ روی بدن خود قرار دهید و با یک 
دریافت کننده بی سیم روی تلفن همراهتان می توانید به صورت بی سیم نبض، 

عرق و سایر سیگنال های بیولوژیکی خود را کنترل کنید.
در جدیدترین کار مهندسان با استفاده از روش قدیمی »کیم«، یک ماده 
پیزوالکتریک بســیار حساس در حالت خالص و بدون نقص، از ورقه های تک 
بلوری بسیار نازک جدا شد. یک ماده پیزوالکتریک همزمان با ارتعاش یا فرکانس 
ذاتی و رزونانسی حسگر مبتنی بر گالیوم نیترید را که به پوست متصل شده 
اســت، به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند که یک گیرنده بی سیم فرکانس 

آن را تشخیص می دهد.
سیگنال الکتریکی که حسگر به طور خودکار به گیرنده می دهد، در صورت 

تغییر شرایط پوست، مانند ضربان تند قلب تغییر می کند.
دانشمندان یک پوشش کوچک از گالیوم نیترید خالص را با کیفیت باال ایجاد 
کردند. آنها گالیوم نیترید و طال را به عنوان نمونه ای از این پوست الکترونیکی 
توسعه دادند که ضخامت آن تنها 250 نانومتر یا تقریباً 100 برابر نازک تر از 

ضخامت یک تار موی انسان است.
آنها این پوست الکترونیکی جدید را به مچ و گردن داوطلبان بستند و از آنتن 
کوچکی که نزدیک آنها نگه داشته شده بود، استفاده کردند تا فرکانس حسگر 

را به صورت بی سیم و بدون لمس کردن خود حسگر ثبت کنند.
این دستگاه می تواند به صورت بی سیم، تغییرات امواج صوتی سطحی گالیوم 
نیترید روی پوســت شرکت کنندگان را که با ضربان قلب آنها مرتبط است، 
شناسایی کند و انتقال دهد.به گفته محققان، این یافته ها اولین قدم به سوی 
توسعه حسگرهای بی سیم بدون تراشه است. آنها همچنین معتقدند که فناوری 
فعلی ممکن است همراه با غشاهای انتخابی دیگر برای ردیابی شاخص های مهم 
اضافی مورد استفاده قرار گیرد.»جون مین سو« یکی از نویسندگان این مطالعه 
گفت: ما حسگر سدیم را مورد استفاده قرار دادیم، اما اگر غشای حسگر را تغییر 
دهید، می توانید هر زیست نشــانگر هدف، مانند گلوکز یا کورتیزول مرتبط با 

سطح استرس را شناسایی کنید.
وی افزود: در واقع این یک پلتفرم همه کاره است.

امام کاظم علیه السالم :
بر  را  مردم  اصناف  از  هریک 
زمامدار، حّقی است به  اندازه ای 
که زندگی اش را سامان دهد 
از  باید،  که  زمامدار، چنان  و 
عهده آنچه خداوند بر او واجب 
کرده، برنیاید، جز با کوشش و 
یاری ُجستن از خداوند و آماده 
کردن خویش بر همراهی حق و 
پایداری در انجام دادن آنچه بر 

او آسان باشد یا دشوار.
نهج البالغة : الکتاب 53


