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درحالی که هر سخن و بیان مثبت که مرتبط به برجام باشد مستقیماً بر 
بازار اثر می گذارد، طبیعتاً اگر برجام به صورت قطعی به سرانجام برسد، طبق 
تجارب قبلی شاهد نوسانات فوری و هیجانی و ریزش های عمده در بازار ارز 
و ســکه و به تبع آن سایر کاالها و محصوالت داخلی و خارجی خواهیم بود. 
آنچه مهم است میزان و مدت پایداری قیمت ها در مرحله چشم انداز و مرحله 
اولیه پس از توافق قطعی است؛ ازاین رو هنر سیاست گذاران این عرصه، به ویژه 
بانک مرکزی نحوه تعامل علمی و غیرانفعالی با شرایط کاهش قیمت ها است.

پوشیده نیست که کنترل نرخ تورم و بهره های بانکی در کنار جلوگیری از 
نوسانات و ثبات قیمت ها و کاهش نرخ بیکاری از جمله مهم ترین وظایف این 
بانک است، اما آیا بانک مرکزی برای مهار و مدیریت شوک های روانی ناشی 
از افزایش احتمال توافق با طرف های برجامی که قطعاً منجر به کاهش های 
ناپایدار و آنی در قیمت ها به ویژه ارز و سکه می شود، برنامه ای کاربردی دارد؟

در فرض توافق نهایی و قطعی در برجام و تزریق ارزهای بلوکه شــده به 
خزانه کشور همچنین رفع تحریم های مختلف خصوصاً بازگشت فروش نفت 
بــه حالت طبیعی خود که باب ارزآوری بزرگی را برای بانک مرکزی خواهد 
گشود، در چنین فرضی آیا بانک مرکزی برنامه ای علم محورانه و برگرفته از 

تجارب گذشته از قبل طراحی و تهیه کرده است؟
در علم اقتصاد هیچ اتفاقی اعم از مثبت یا منفی بدون دلیل رخ نمی دهد. 
بنابراین بانک مرکزی در مرحله پس از توافق با طرف های برجامی در مقابل 

۲ نوع تعامل و شیوه مدیریتی قرار خواهد گرفت:
روش اول آن اســت که منابع ارزی که هم زمان با توافق یا به تدریج آزاد 
خواهد شــد، همچنین درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای مرتبط به برجام 
را طبق یک برنامه و نقشــه راه دقیق صرف امور اساسی که از توجیه کامل 
اقتصادی برخوردار هستند، بنماید و به انتظار ثمرات اقتصادی آنها در کوتاه 

و میان مدت بنشیند.
روش دوم آن اســت که منابع مذکور را صرف هزینه های تسکینی و کم 
اثر و جاری بنماید. طبیعتاً آثار مثبت مدیریت منابع به شــیوه اول منجر به 
تقویت پایه های اقتصادی کشور خواهد انجامید و به تدریج خود را در حوزه های 
مختلف رفاه عمومی همچون مهار تورم، کاهش بیکاری، رونق کسب وکار و 

تجارت خارجی و ... نشان خواهد داد.
همان طور که اشــاره شــد حوزه اقتصاد از ظریف ترین و حســاس ترین 
حوزه هاست و به جز تبعیت از اصول و قواعد علمی و لحاظ واقعیت ها و هنر 
درست هزینه کردن نمی توان انتظار دریافت نتایج مثبت اقتصادی از آن داشت.

در همین راســتا ترویج و تأکید بر ایــن بحث که اقتصاد داخلی منفک 
از حــوادث و رویدادهای خارجی و بین المللی اســت، ایده ای ناهمخوان با 
واقعیت های موجود است. ارز و سکه که خود مبنا و شاخص تلقی می شوند و 
در مواردی خودروهای داخلی در روزهای اخیر صرفاً به خاطر یک خوش بینی 
عمومی و چند اظهارنظر مثبت سیاسی از سوی طرف های برجامی با نوسانات 
کاهشی همراه شدند که این امر دلیلی بر رد ادعای بی تأثیر بودن رویدادهای 

خارجی بر اقتصاد داخلی است.
باید تأکید کرد که توپ مدیریت و هدایت صحیح مالی - ارزی کشور در 
مرحله اولیه توافق و مرحله پسابرجام کاماًل در زمین بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران خواهد بود. امیدواریم با اتخاذ تدابیر کاماًل حساب شده از سوی 
بانک مذکور، شاهد بهترین بهره برداری و استفاده در مراحل پیش رو به ویژه 

در حوزه صادرات غیرنفتی و ... باشیم.

۱۰۰۱۰۰ هزار دالر وارد ایران کنید، اقامت بگیرید هزار دالر وارد ایران کنید، اقامت بگیرید

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دالر وارد کشور کند می تواند 
اقامت بگیرد.

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه بدون توقف با اشاره به اینکه قرار 
است انحصار واردات شکسته شده و از انحصار چند شرکت خاص دولتی و خصوصی خارج 
شود، اظهار کرد: بنا بر این است هر کس بتواند کاال را ارزان تر وارد کند او را تشویق کنیم و خوِد 

واردکننده ها با هم در کاهش قیمت کاالهای وارداتی رقابت داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید سیاست دولت قبل خودتحریمی بوده؟ یادآور شد: 
باور ما این است که حتماً باید در تعامالت بین المللی از همه فرصت ها استفاده کنیم و البته 
نیازهایی هم که الزم داریم از طریق روابط تجاری خوب به دست بیاوریم، اما اختالف نظر این 
است که دنیا تنها یک کشور و یک مجموعه محدود از کشورها نیست، میزان افزایش میزان 
روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما تعامل دارند در یک سال ۳۰ تا 
۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، در عین اینکه همچنان مسأله مذاکرات و برجام و توافق هم در 

مسیر بوده و اما گشایشی در آن انجام نشده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتماً یکی از ارکانی که به رشد اقتصادی ما کمک 
می کند این است که با دیگر کشورها دیپلماسی اقتصادی فعال داشته باشیم و خودمان را 
منحصر نکنیم، تصریح کرد: اما اینکه برخی فکر می کنند اگر برجام امضا نشود ما مشکل پیدا 
می کنیم کامالً غلط است، نمی گوئیم با دنیا کاری نداشته باشیم و خودمان خودمان را اداره 
کنیم اما می گوئیم همین االن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ دو برابر نفتی که قباًل می فروختیم 
صادر کنیم و بیشــتر از این هم ظرفیت داریم، در مورد ســرمایه گذاری های خارجی هم 
قراردادهای فراوانی اجرا می شود، و اینها گواه این است که می شود اقتصاد را در همین شرایط 

هم مدیریت کرد.
خاندوزی با بیان اینکه تحریم ها قطعاً اثر دارد و کارها را در برخی موارد دشوار می کند گفت: 
اما حتماً می توانیم اقتصاد را بدون گره زدن به مسأله مذاکرات ادامه داده و اداره کرده و حتی 
باید بتوانیم ادامه رشد را هم پیاده کنیم. در بحث توسعه اقتصادی نیز چند برابر دوره گذشته 
با طرف چینی تعامل پیدا کردیم و تمرکزمان را بیشتر روی کشورهایی گذاشتیم که نیاز به 
صادرات ما دارند، حتی نقطه مشخصی را در مشهد برای جلب سرمایه گذاری کشورهای 

شمالی و غربی دایر کردیم.
وی ادامه داد: به نظرم این الگو در صادرات و واردات می تواند نتایج مناسبی داشته باشد. حتی 
گفتیم هر کس بتواند ارز وارد کشور کند حتی اگر طال هم باشد نه تنها ارزش افزوده ای گرفته 
نمی شود بلکه برای منشأ ارزَش هم سخت گیری نمی شود تا به راحتی سرمایه و سپرده گذاری 

انجام شود.
ســخنگوی اقتصادی دولت در خصوص قانون اقامت گرفتن ایران با سقف سرمایه گذاری 
۲۵۰ هزار دالر اظهار کرد: قبول داریم که سقف های اعالم شده باالست لذا به ۱۰۰ هزار دالر 
کاهش پیدا کرده و اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دالر وارد کشور کند می تواند اقامت بگیرد و 

تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه گذاری ایجاد شود.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا موافقید که ایران بهشت ثروتمندان است؟ عنوان کرد: 
ایران با مردمان و نعمات فراوانش قطعاً کم از بهشت ندارد اما اینکه تبدیل به جایی شود که 
ثروتمندان بیایند و محل فرار مالیاتی باشد این طور بوده و به نسبت کشورهای مترقی دنیا 
که انضباط بهتری داشته و قاعده مندی بیشتری دارند، بسیاری از فعاالن اقتصادی می توانند 
با فرار مالیاتی سال ها ثروت اندوزی کنند و کسی هم متعرض نشود، لذا اخذ مالیات اول یک 
جهت عدالتی دارد که برخی از فعاالن این کار را می کنند و یک جهت هم ایجاد گشایشی 
است که اگر ما بتوانیم بیشتر مالیات را از این تعداد که به جهت عددی کم هستند اما به لحاظ 
حجم گردش اقتصادی غیر تولیدی و سوداگری زیاد هستند بگیریم کمک می کند جاهای 

دیگری رخصت کنیم و فشار مالیاتی بر دیگر اقشار را کم کنیم.
وی یادآور شد: از این جهت دولت الیحه مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری را برای تقدیم 
به مجلس آماده کرده در حالی که دولت قبل سه سال این الیحه را متوقف گذاشته بود و این 
نشان دهنده جهت گیری ما در این حوزه است؛ در این رابطه ما با شهرداری، سازمان ثبت و 
با تمام دفاتر اسناد رسمی برای اولین بار به شکل برخط در تماس هستیم که اگر کسی آنجا 
ارزش افزوده را می دهد مستقیم به سازمان مالیاتی وارد شود، در ناجا و بازارهای خودرو نیز 
چنین اقداماتی را انجام دادیم و تنها منتظر مصوبه مجلس هستیم و به همین لحاظ موفق 
شدیم تا حدود ۲ میلیون مؤدی جدید مالیاتی را شناسایی کردیم و از همین راه ۵ درصد 

مالیات تولیدکننده ها را کم کنیم تا ایران دیگر بهشت فرار مالیاتی سوداگران نباشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه استفاده از رمزارز برای واردات خودرو 
امکانپذیر است، گفت: در دنیا هنوز رمزارز برای تجارت به رسمیت شناخته نشده 

لذا برای واردات باید توافق دوجانبه صورت گیرد.
محمد الهوتی  در مورد استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، اظهار کرد: استفاده 
از رمزارز در شــرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از ابزارهای مهم در حوزه واردات 
است و در آینده احتماالً در حوزه صادرات هم قابل استفاده و کمک کننده باشد. 
اما با توجه به اینکه هم اکنون منشأ اســتخراج رمزارز برای دولت مهم و مبنای 
استفاده هم برای رمزارزهای مجاز است بنابراین فعاًل در حوزه واردات عملیاتی 
شده است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: استفاده از رمزارزها در حوزه 
واردات تقریباً موفق هم بوده و طبق اعالم سازمان توسعه تجارت ایران، سه هفته 

پیش ۱۰ میلیون دالر رمزارز در حوزه واردات استفاده شد.
وی با اشاره به واردات خودرو با استفاده از رمزارزها، گفت: در حوزه خودرو که یک 
حوزه حساسیت برانگیز برای بانک مرکزی و وزارت صمت است و به نوعی باید با 
ارزهای صادراتی، واردات انجام شود و طبق گفته ها به نظر می رسد که قرار نیست 
ارز نیمایی به واردات خودرو تعلق گیرد، بنابراین استفاده از ارز صادراتی و رمزارز 

می تواند کمک کننده باشد.
الهوتی افزود: نکته حائز اهمیت این اســت که فعاًل در دنیا تنها کشوری که در 
تجارت خارجی رمزارز را به رسمیت شــناخته ایران است و به همین جهت در 

حوزه واردات کمک کننده تأمین ارز باشد.

رضا کیانیان کــه در کنار مباحث هنری، دغدغه مســائل 
اجتماعی و فرهنگی را هم دارد، با انتقاد از کمرنگ شدن علوم 
انسانی در سیستم آموزشی ما تاکید کرد که پرسش گری، کار 

سختی است ولی راه پیشرفت در همین است.
 این بازیگر یکی از مدعوان همایش فقر و نابرابری آموزشی 
بود؛ همایشی که بخشی از آن امروز، دوشنبه هفتم شهریور 

ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
او در این همایش با بیان اینکه عدالت و برابری بسیار خوب 
اســت، افزود: چند صد سال اســت که درباره این موضوع 
می شــنویم. مســلما هم که خوب، خوب و بد، بد است، اما 

چگونه و چرا؟
کیانیان یادآوری کرد: هیــچ گاه دقت نمی کنیم که عدالت 
چگونه باید اجرا شود و چرا عدالت برپا نمی شود؟ درحالی که 
این همه سال است که همه از خوبی  عدالت حرف می زنند و 
حاضرند ساعت ها درباره آن صحبت کنند، اما چرا هر روز بدتر 

می شویم، این نکته ای است که فراموش می کنیم.
او که سال ها پیش پســرش را برای ادامه تحصیل به خارج 
از کشور فرســتاده بود، به تشــریح تجربه شخصی خودش 
پرداخت و نظام آموزشی داخل را با آنچه در خارج از کشور 
جریان دارد، مقایسه کرد.کیانیان توضیح داد: پسرم را سال 
آخر دبیرستان به خارج از کشور فرستادم که درس بخواند، 
خیلی ها نمی توانستند برای فرزندان شــان این کار را انجام 
دهند، اما من این کار را کردم و خوشحالم. دغدغه مالی هم 
وجود داشت اما فرستادم و مابقی اش هم جور شد.وی ادامه 
داد: اولین چیزی که پسرم به من گفت این بود که »اینجا که 
نشسته ام، هر بچه ای هر مزخرفی که از معلمش می پرسد، 
معلم می گوید به به چه ســئوال خوبــی! اینجا هیچ بچه ای 
از اینکه ســوال کند، خجالت نمی کشــد؛ حتی اگر سئوال 
مزخرف بپرسد.« و این چیزی است که ما در کشورمان کم 
داریم؛ اینکه سؤال کنیم.کیانیان در ادامه خطاب به حاضران 
که مسئوالن پیشین آموزش و پرورش بوده اند، به طرح این 
پرسش پرداخت: یک سئوال این است که شمای نوعی که 
در مقام وزارت بودی، چرا نشد با وجود تمام افکار زیبایی که 
داری، نتوانستی به اهداف خود برسی؟ قاعدتا می گویند در 
این نظام و با این مسئوالن نمی شود، خب پرسش بعدی این 
است که چرا نمی شود؟ چون بلد نیستیم و اصال اجازه نداریم 
سئوال کنیم.کیانیان با طرح این پرسش که چرا در کشور ما 
با علوم انسانی مخالف هســتند، یادآوری کرد: امام خمینی 
می گفت حوزه با فلسفه مخالف است، چرا؟ چون کار فلسفه 

سؤال کردن است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن 
روستایی به تصویب رسیده و قطعا پرداخت می شود، احتماال امروز یا فردا از سوی بانک مرکزی 

به بانک های عامل در سراسر کشور ابالغ خواهد شد.
مجید جودی گفت: تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی مصوبه دولت است 
که الحمداهلل چهارشنبه به تصویب رسید و سریعا هم ابالغ می شود. فعال در انتظار ابالغ این 

مصوبه از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل هستیم.
وی افزود: روند تسهیالت به این صورت است که پس از تصویب دولت به بانک مرکزی اعالم 
می شود. بانک مرکزی هم به بانک های عامل ابالغ می کند. به احتمال زیاد امروز یا فردا این 

تسهیالت به بانک های عامل ابالغ و فرآیند پرداخت در سراسر کشور آغاز می شود.
جودی تصریح کرد: بنیاد مسکن با بانک مرکزی هماهنگی های الزم را صورت داده و به محض 

آمادگی سیستم بانکی، بنیاد متقاضیان را به بانک معرفی می کند.
بنابراین گزارش، به دنبال مصوبه آبان ماه ۱۴۰۰ مبنی بر افزایش وام ساخت مسکن روستایی از 
۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد، روز چهارشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۱ سخنگوی 
دولت و رئیس سازمان برنامه از موافقت و تصویب این تسهیالت در هیات دولت خبر دادند و 
اعالم کردند که پرداخت این وام از روز شنبه پنجم شهریورماه شروع می شود. با این حال هنوز 

بانک مرکزی، بخشنامه پرداخت این وام را به بانک های عامل ابالغ نکرده است.

تاسف رضا کیانیان از 
کمرنگ شدن علوم انسانی 

در ایران

وام مسکن روستایی امروز یا فردا می رسد

استفاده از رمزارز برای واردات 
خودرو امکانپذیر است

  

شهال عموری 
رئیس اتاق اهواز

نگاه بانک مرکزی در پسابرجام
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/06/08

شماره : 1453

 پرده برداری از محدودیت های عجیب در واردات خودرو

مرکز پژوهش های اتاق ایــران در تازه ترین گزارش خود، ضمن بررســی 
تحوالت جهانی و منطقه ای، به خبر کمک کره شمالی به بازسازی صنایع 
روسیه اشاره کرده اســت که با توجه به شرایط این کشور، نقاط مبهمی در 

آن وجود دارد.
در چهلمین گزارش از این سلســله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
جهانی«، گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیــه جهانی و منطقه ای محیط 
ژئواکونومیک ایران ارائه شــده و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی 
تهیه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های 

تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.
در بخش تحوالت جهانی این گزارش، الیحــه ۳۷۰ میلیارد دالری آمریکا 
برای مقابله با تغییرات اقلیمی موردتوجه قرار گرفته اســت. قانون کاهش 
تورم سنای ایاالت متحده در آستانه تبدیل شدن به مهم ترین قانون مقابله با 
تغییرات اقلیمی در تاریخ ایاالت متحده است. هدف این الیحه، کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای تا حدود ۴۰ درصد تا ســال ۲۰۳۰ و کاهش هزینه های 

انرژی برای شهروندان آمریکایی است.
ســایر تحوالت این بخش را می توان از پیامدهای بحران اوکراین دانست. 
سفیر چین در روسیه اخیراً از ۲۰۰ میلیارد دالر تجارت چین و روسیه در 
سال ۲۰۲۲ سخن گفته است. او اعالم کرده است که با توجه به روند رشد 
روابط تجاری دو کشور، انتظار می رود در سال ۲۰۲۲، حجم تجارت به رکورد 

تاریخی ۲۰۰ میلیارد دالر افزایش یابد.
در تحولی دیگر دولت روسیه طرح توسعه جدیدی برای مسیر حمل ونقلی 
قطب شمال )NSR( را تصویب کرده است. تحریم های غرب علیه روسیه و 
اختالل گسترده در مسیرهای سنتی حمل ونقل و تجارت روسیه، این کشور 
را بیش ازپیش به سوی مسیر قطب شمال سوق داده است. این پروژه سه هدف 

کلیدی را دنبال می کند: تبدیل شدن به مسیر کلیدی حمل ونقل انرژی در 
راستای صادرات هیدروکربن ها و سایر منابع طبیعی قطب شمال روسیه، 
توسعه زیرساخت های موردنیاز بنادر و »نقاط رشد اقتصادی« جدید منطقه 
قطب شمال روسیه و انتقال ساالنه ۸۰ میلیون تن کاال از این مسیر از سال 

۲۰۲۴ به بعد.
در تحوالت منطقه ای، امضای موافقت نامــه تجارت ترجیحی میان ترکیه 
و پاکستان از جمله رویدادهای مهم منطقه اســت. بر مبنای گزارش های 
رسانه ای، در این توافق، ترکیه امتیازاتی را برای ۲۶۱ کد تعرفه به پاکستان 
ارائه کرده است که شامل اقالم کلیدی موردعالقه صادرکنندگان پاکستان 
در بخش کشــاورزی و صنعتی اســت. هدف گذاری ترکیه و روسیه برای 
توسعه همکاری اقتصادی و افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰۰ میلیارد 
دالر نیز شایان توجه بیشتری است. عربستان نیز در تحوالت منطقه حضور 
پررنگی داشته اســت. کمک این کشــور به اقتصاد بحران زده پاکستان، 
سرمایه گذاری های جدید عربســتان در مصر و تفاهم ۱۲ میلیارد دالری 
ازبکستان و عربستان از جمله اقدامات این کشور برای نقش آفرینی بیشتر در 

منطقه است.در این میان، خبر کمک کره شمالی به بازسازی صنایع سوریه 
با شگفتی همراه بود. با توجه به مشکالت کشور کره شمالی در توانمندی 
این کشور برای بازسازی صنایع سوریه تردیدهای جدی وجود دارد. البته 
این امکان وجود دارد که کره شمالی در تعامل با چین و برای کاهش ریسک 

شرکت های چینی در این روند نقش آفرینی کند.
همچنین سوریه و عراق از تشکیل شورای تجاری مشترک خبر دادند. وزارت 
اقتصاد و تجارت خارجی سوریه اعالم کرد که هدف این شورا بهبود روابط 
بین دو کشور و بخش خصوصی آنها در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، 

صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
در بخش داده های تازه، رشد شتابان تجارت خارجی چین مورد بررسی قرار 
گرفته است. اجرایی شدن موافقت نامه جامع همکاری اقتصادی منطقه ای 
به عنوان مهم ترین موافقت نامه تجارت آزاد در جهان از ابتدای سال ۲۰۲۲ 
به عنوان یکی از دالیل کلیدی این رشد برشمرده شده است. توافقنامه جامع 
همکاری اقتصادی منطقه ای - بزرگ ترین قرارداد تجارت آزاد جهان - بین 
۱۰ کشور عضو آسه آن به اضافه چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند 
- در اولین روز سال ۲۰۲۲ به اجرا درآمد و تأثیرات مهمی در توسعه تجارت 
خارجی چین داشته است. کمک ۴,۵ میلیارد دالری بانک جهانی به اوکراین 
و سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالری شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک در 

کانال سوئز از دیگر خبرهای این حوزه است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه و انتشار سلســله گزارش های »پایش 
تحوالت تجارت جهانی« را با هدف بررســی رویدادهای کلیدی در محیط 
ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ها مسائل 
مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک 

ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

سعیده محمد  -   ایده روز | یک کارشناس 
بازار خودرو در واکنش به آیین نامه واردات خودرو 
گفت: الزام به فروش در بورس کاال نکته عجیبی 
است که دوگانگی برخورد وزارت صمت با پدیده 

قیمت شناور و فروش از بورس را نشان می دهد.
 واردات خودرو که از سال ۹۷ ممنوع شده بود، 
با مصوبه هیات وزیران در ۲۶ مرداد دوباره آزاد شد. 
البته طبق آیین نامه ای که اخیرا ابالغ شده، برای 
واردات خودرو سقف ۲۰ هزار یورویی در نظر گرفته 
شده و واردات خودرو باالتر از این سقف همچنان 
ممنوع است. به گفته فاطمی امین، وزیر صمت، 
با این سقف واردکنندگان نمی توانند خودروهای 
لوکس و خودروهای دست دوم به کشور وارد کنند. 
این در شرایطی است که خودرو های وارداتی تنها 

از طریق بورس کاال عرضه خواهند شد.
در این  میان، امید قالیباف ســخنگوی وزارت 
صمت اعالم کرده، واجدین شرایط واردات خودرو 
تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به 
دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. 
به گفته او، مرحله اجرایی واردات خودرو عمال از 

اول مهرماه آغاز می شود.
اما آیین نامه واردات خودرو در حالی رونمایی 
شده که با توجه به شرایط مندرج در آن، به نظر 
می رسد پروسه ای پر پیچ و خم برای واردات برخی 
خودروها، به ویژه باالی ۱۰هزار یورویی لحاظ شده 
است. در همین رابطه، فربد زاوه، کارشناس بازار 
خودرو در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره 
مصوبه دولت بــرای واردات خودرو گفت: مصوبه 
هیات وزیران برای واردات خودرو با محدودیت های 
عجیب و شبه دار همراه است که امکان دارد تاثیر 

آن بر بازار خودرو بسیار کم شود.
وی با بیان این که تعرفه شناور در کنار سقف 
واردات یک میلیارد دالری ســبب می شود فضا 
برای رانت و فساد هم مهیا شود، افزود: محدودیت 
سقف واردات مشــخص نیست بر ثبت سفارش 
اعمال خواهد شــد یا ورود یا ترخیص خودرو و 

البته مشخص نیست نحوه سهمیه بندی آن چطور 
خواهد بود، ولی نکته مهم این است دست وزارت 
صمت در مهندسی واردات باز است.این کارشناس 
بازار خودرو تصریح کرد: از طرفی، شــناور بودن 
تعرفــه واردات تا زمان فروش یعنی تاجر تصویر 
درستی از میزان سود نخواهد داشت و طبعا باعث 

تعلل و محافظه کاری او می شود.

 یک الزام عجیب در فروش خودروهای 
وارداتی

زاوه با بیان این که تعرفه علی الحســاب سابقه 
نداشــته و موضوعی مبهــم در تجارت خارجی 
محسوب می شود، گفت: الزام به فروش در بورس 
کاال هم نکته عجیبی است که دوگانگی برخورد 
وزارت صمت با پدیده قیمت شــناور و فروش از 
بورس است.وی افزود: به هر شکل به نظر می رسد 

انتظار این آیین نامه بیشتر از آن که با هدف کاهش 
تنش بازار باشــد، تالش برای رهایی از انتقادات 
فراگیر روزهای اخیر در مورد فرمایشــات وزیر و 
سخنگوی وی صورت گرفته که خبر از مذاکرات 
با برندهای مانند تویوتا یا خودروسازان اروپایی و 
هندی داده بودند و شبه رانت ساختاری را تشدید 
کرده بودند.این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: 
محول شدن اجرای این مصوبه به آیین نامه های 
وزارت صمت و بانــک مرکزی هم احتماال ادامه 
مسیر گفتاردرمانی فعلی وزارت صمت در مدیریت 
بازار خودرو و خود دولت در مدیریت کالن کشور 

و ادامه مسیر تعلیق کشور است.
زاوه متذکر شد: در عین حال، الزام به استفاده 
از ســرمایه گذاری خارجی با تصویب ســازمان 
ســرمایه گذاری خارجی خصوصا در حمل ونقل 
عمومی با ابهامات زیادی همراه است. سرمایه گذار 

خارجی طبعا انتظار دارد اصل و فرع سرمایه گذاری 
را در بــازه زمانی ۳ تا ۵ ســاله باز پس بگیرد که 
در شــرایط فعلــی به معنی افزایــش نیاز ارزی 
محصوالت وارداتی مــورد مصرف در حمل ونقل 

عمومی خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد آیین نامه صرفا 
برای رفع شــبهات مطروحه در خصوص انتفاع 
گروه های خاص در صنعت خودرو طراحی شــده 
اســت؛ هرچند این امر با وجود مجوز رمز ارز در 
ایــن مصوبه و گفتارهای معاون وزیر در خصوص 
ثبت سفارش خودرو با رمز ارز و وجود مزرعه ارز 
دیجیتال در یکی از شــرکت های فعال در حوزه 

خودرو تشدید می شد، نه رفع.

 سقوط قیمت در کدام خودروها؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت : به 

هر شکل ساختار این مصوبه فارغ از شناور بودن 
تعرفه که تاثیر آن بر قیمت بازار رفع شده و قیمت 
متناظر با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود، بر 

بازار را می توان اینگونه شناسایی کرد.
وی افزود: بازار خودروهــای وارادتی قدیمی 
بی تاثیــر از این مصوبه خواهند بود و خودروهای 
خارجی قدیمی در کالس های دی به باال همچنان 
با معامالت خودروهای کهنه روزگار خواهد گذراند. 
این به این معنی اســت کــه خودروهایی مانند 
راو۴، سانتافه، انواع بنز و بی ام و عمده محصوالت 
هیوندای کیا و تویوتا همچنان با محصوالت قدیمی 
ادامه حیات می دهند و لذا تاثیری بر قیمت آنها 

محقق نمی شود.
این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: 
بــازار خودروهای چینی مونتــاژی با این مصوبه 
تاثیر چندانی نخواهد یافت و خودروهای مونتاژی 
چینی که با بهای گزاف در بازار عرضه می شوند، 
همچنان با سودآوری خوبی بی تهدید خواهند ماند.

زاوه ادامــه داد: خودروهــای وارداتی کوچک 
قدیمــی ماننــد انــواع خودروهــای هاچ بک و 
مونتاژی های کوچک و خودروهای جدید داخلی 
از این مصوبه متاثر می شوند و قیمت آنها کاهشی 

می شود.
وی یادآور شد: در این بین خصوصا مونتاژی های 
کره ای پسابرجامی و وارداتی های هاچ بک کره ای 
ژاپنی بیشــترین تاثیر کاهــش قیمت را تحربه 

می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهای 
داخلی هــم تاثیر کمی از ایــن مصوبه خواهند 
داشــت. در بــازه قیمتی ۳۵۰ تــا ۶۰۰ میلیون 
تومان، بیشترین تاثیر بر محصوالت بازار خواهد 
بود و محصوالت پایین تــر، تاثیرپذیری کمتری 
خواهد داشــت.زاوه خاطرنشــان کرد: در عین 
حال، محصوالت مونتاژی چند سال ساخت مثل 
سیتروئن ســی۳ و ۲۰۰۸ سراتو مونتاژی از این 

مصوبه تاثیر می گیرند.

کره شمالی چگونه به بازسازی صنایع سوریه کمک می کند؟

مجتبی مراد حاصلی  
کارشناس اقتصادی

نارضایتی های مردم از محاسبه و وصول 

به اقتضای شغلم و بنا به سابقه اجرایی، روزانه پای درد دل تعدادی از مراجعین 
به دفتر اســناد رســمی که بعضا رنگ و بوی اعتراض و شکایت به خود می گیرد، 
نشسته و شاهد افزایش روزافزون موج نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستم.

اغلب آنها انتظار دارند مسایل و مشکالتی که در میان گذاشته می شود به مسئولین 
ذیربط منعکس شود و با این تصور که همه دست ها در یک  کاسه است!، هنوز باور 

ندارند که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل…
این روزها مشــخصا دو مورد نظرم را جلب کرد که اینجا به اشتراک می گذارم 

شاید گوش شنوایی پیدا شود:
اول- تاثیر نحوه محاسبه مالیات بر اجاره توسط ممیزین دارایی بر افزایش نرخ 
اجاره بها توسط موجرین که علی الظاهر تنها مالک آن  نظر بازرسین آن ادارات بر 
مبنای عرف منطقه بوده و بر قرارداد فیمابین که طبق آیه شریفه»اوفوا بالعقود«، 
روایت»المومنون عند شروطهم« و ماده ۱۰ قانون مدنی باید معتبر و محترم شمرده 

شود وقعی نهاده نمی شود.
مراجعه کننــده ای تعریف می کرد ممیز دارایی اجاره بهای مندرج در قرارداد 
تنظیمــی را چون طبق توافق اندکی کمتر از قیمت و عرف منطقه بوده، صوری و 
تبانی میان موجر و مستاجر قلمداد کرده)استثنائات را قاعده تلقی کرده و بر عموم 
تعمیم می دهند( و مالیات را بر اساس موارد مشابه در آن  منطقه تعیین کرده است 
و در پاسخ به اعتراض صورت گرفته ضمن اشاره به این نکته که»مگر می شود این 
ملک با این موقعیت چنین اجاره بهایی داشــته باشد!«، به رویه ای که از سال ۹۵ 
در این خصوص حاکم شده استناد کرده است و در مقابل موجر برای جبران ضرر و 
زیان وارده، امسال پیشنهاد افزایش قریب صد در صد اجاره بها را داده است. این را 
اگر بگذاریم در کنار زمزمه هایی که مشاورین امالک زیر گوش موجران می کنند 
و از اینکه»ملک شان را مفت داده اند!«، شماتت شان کرده و وعده مشتری حّی و 
حاضر با چند برابر قیمت می دهند، سنگ روی سنگ بند نشده و در این وانفسای 

تورم و گرانی افسارگسیخته دمار از روزگار مستاجرین و بازار مسکن در می آورد.
دوم- وصول مالیات تعیین شده برای خودروهای تحت مالکیت افراد)وفق مقررات 
بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰(که بر اساس قیمت روز است و نه قیمت خرید!.

بر فرض خودرویی که ۵ سال پیش ۱۷۰ میلیون تومان معامله شده، امروز زیر 
سایه سومدیریت ها، قیمت آن سر به فلک کشیده و بالغ بر یک میلیارد تومان شده 
اســت و امروز مالکین باید تاوان ناکارآمدیهای مدیران را از جیب های خالی شان 
بپردازند و در یک چشم بر هم زدن تبدیل شده اند به میلیاردرهایی که از پس خیلی از 
هزینه های اولیه و ابتدایی زندگی بر نمی آیند!؛ همان حکایت»از طال بودن پشیمان 

گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.«

۵۰۰ هزار واحد مســکونی در قالب طــرح نهضت ملی 
مسکن با مشارکت تعاونی های مسکن ساخته خواهد شد

مهدی مســکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی معتقد اســت که بخش تعــاون می تواند در 
بزنگاه های اقتصادی به کمک اقتصاد کشــور بیاید، به 
شرط آنکه مسئوالن، این بخش را باور داشته باشند. او روز 
گذشته در نشست خبری خود به مناسبت هفته تعاون، 
ابتدا لب به گالیه گشود و این حرف ها را به زبان آورد. گویا 
او صبر کرده بود که این زمان فرا برســد و آنگاه در یک 
جمله بگوید: »مشــکل اصلی بخش تعاون باور و اعتقاد 

مسئوالن به آن است.«
البته بعد از آن گالیه، مســکنی با انبوهــی از اخبار این 
بخش به میان خبرنگاران آمده بــود. »۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی براساس اساسنامه جدید تعاون در قالب طرح 
 نهضت ملی مســکن از طریق معاونت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و با مشارکت تعاونی های مسکن ساخته 

خواهد شد.«
قرار است تعاونگران و کارگران ســاکنان این خانه های 
ساخته شده شوند و اولویت ساخت مسکن با تعاونی های 
جوار کارخانه ای است زیرا کاهش بعد مسافت بین منزل 
و محل کار در کنار تأمین مسکن از مهم ترین اهداف این 

حوزه است.
اصل ۳۱ قانون اساســی در خصوص »داشــتن مسکن 
متناســب با نیاز، حق هر فرد و خانــواده ایرانی« به این 
موضوع اشــاره دارد که دولت موظف اســت با رعایت 
 اولویت بــرای افرادی کــه نیازمندی بیشــتری دارند

 و به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای 
این اصل قانونی را در راســتای تأمین مسکن برای آنها 

فراهم کند.
براســاس قانون اساســی، تأمین مســکن کارگران به 
عنوان بخشــی از جامعه کار و تولید که تشکیل دهنده 
دهک های پایین درآمدی هســتند، باید به صورت ویژه 
توسط دولت ها دیده شــود که در این بین فعالیت های 
 حوزه تعاون در قالب اقدامات شــرکت های تعاونی نیز

 می تواند اثرگذاری قابل توجهی در تأمین مسکن برای 
قشر کارگری داشته باشد.

برابر ماده ۱۴۹ قانــون کار، کارفرمایــان نیز مکلفند با 
تعاونی هــای مســکن و در صــورت عدم وجــود این 
تعاونی ها، مســتقیماً بــا کارگران فاقد مســکن برای 
تأمین خانه های شــخصی مناســب همــکاری الزم 
را داشــته باشــند و کارفرمایان بنگاه هــای بزرگ نیز 
موظف به احداث خانه های ســازمانی در جوار کارگاه یا 
 محل مناســب دیگر هســتند و دولت باید با استفاده از

 تســهیالت بانکی و امکانات وزارت راه و شهرســازی، 
شهرداری ها و سایر دســتگاه ها همکاری الزم را در این 

خصوص داشته باشد.
کارشناســان نیــز معتقدند کــه بیــش از ۶۰ درصد 
میزان درآمد جامعــه کار بخصوص در بیــن کارگران 
به مســأله تأمین مســکن اختصــاص پیــدا می کند 
که البته بخش عمــده از این هزینه ها صرفــاً در حوزه 
اجاره مســکن اســت و قیمت های خرید و فروش بازار 
 مســکن امکان تأمین مســکن به صورت خریــد را در

 اختیار بسیاری از کارگران قرار نمی دهد، اما با تمام این 
تفاسیر، ساخت و ساز توسط تعاونی های مسکن، همواره 
محل بحث و مناقشه بوده، گاهی موفق و در مواقعی نیز 

ناموفق و ناکام بوده است.
دیروز هم هنگام اعالم خبر ساخت مسکن آن هم با این 
میزان حجم باال، بدون توضیح بیشتری از سوی مسکنی 

واکنش خبرنگاران را در پی داشت.

یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه تعاونی هــا بــا آن 
همواره دســت به گریبــان بوده اند، نحوه مشــارکت 
 آنهــا و اختالفــات درون گروهــی بــوده کــه در

 این میان مســکنی پاســخ داد که منشأ بســیاری از 
اختالفات در تعاون مسکن به خاطر شــرایط تورمی و 
 افزایش قیمت مصالح و هزینه تمام شــده ســاختمان

 است و ما تالش داریم با افزایش سرعت ساخت مسکن بر 
این مشکل فائق شویم.

خبرنگار روزنامه ایران در این باره ضمن یادآوری گذشته 
نه چندان دور مشارکت تعاونی ها در ساخت مسکن مهر، 
از او سؤال کرد که چگونه ۵۰۰ هزار واحد خانه مسکونی 
بدون آنکه منابع مالی آن مشخص و تأمین شده باشد قرار 

است ساخته شود و فرایند این کار چگونه خواهد بود؟
او در جواب گفت: »تأمین مالی، زمین و نحوه ساخت با 
توجه به تورم اقتصــادی و همچنین تالطم های موجود 
بین اعضای تعاونی ها، مهم ترین چالش های ساخت ۵۰۰ 
هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش مسکن توسط 

شرکت های تعاونی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به مؤلفه های 
گفته شده، در قالب اساسنامه جدید که سه روز پیش به 
تعاونی های مسکن ابالغ شــد، اقدام به مشارکت در این 
طرح کرده است. در اساسنامه جدید تعاون به تعاونی ها 
اجازه ساخت داده نمی شــود بلکه این مجوز باید توسط 

شــرکت های دارای اعتبار تخصصی در حوزه ساخت و 
ساز دریافت شود. اساسنامه جدید حوزه تعاون بر مبنای 

جهش تنظیم شده است.
مسأله بعدی، زمین بود که تاکنون ساخت یک میلیون و 
۶۰۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت محقق شده است.

تأمین مالی نیز یکی دیگر از موارد چالش برانگیز ساخت 
۵۰۰ هزار واحد مسکونی است که در این باره برای ساخت 
مسکن در طرح جهش مســکن، منابع مختلفی در نظر 
گرفته شده است  از جمله اینکه صندوق زمین و ساختمان 
باید راه اندازی شود، همچنین به روش مدل تعاونی که 
افراد کم درآمد کنار هم قرار گیرند و هزینه تمام شــده 
ساخت مسکن کاهش یابد، البته دولت هم کمک می کند 

و زمین در اختیارشان قرار می دهد.
وی در ادامه گفت: »امروز در بخش تعاون به ساخت فکر 
نمی کنیم بلکه در اندیشه تکنولوژی های ساخت و تأمین 
منابع هستیم. در حوزه مســکن مهر، ۸۴۰ هزار واحد 
توسط تعاونی ها ساخته شده اســت و در این چندماهه 
اخیر، اساســنامه های جهــش مســکن و تعاونی های 

مرزنشین مورد اصالح قرار گرفته است.«
مســکنی، درباره اینکه چگونه افراد می توانند توســط 
این تعاونی ها برای خانه دار شدن شناسایی شوند گفت 
که  افراد در ســامانه ملی مســکن ثبت نام می کنند و از 
طرف وزارت راه و شهرســازی به ما اعالم می شود و در 
قالب تعاونی ها آنها را                            ســاماندهی می کنیم. بنا بر وعده 
دولت در سال ۱۴۰۰، قرار است که تا پایان سال ۱۴۰۴، 
یعنی زمانی که دولت سیزدهم امور اجرایی را به دولت 
چهاردهم واگذار می کند، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته 
شود. گفته می شود که برای ساخت این میزان خانه، به 

۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.
دولت و مجلس برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، در 
قالب طرحی با نام طرح نهضت ملی مسکن و با تخصیص 
اعتبارات الزم در این زمینه اقدامات الزم را انجام داده اند.

بر اساس گفته های مســئوالن وزارت راه و شهر سازی 
ساخت و ســاز در قالب این طرح آغاز شده و حتی گفته 
می شــود که تا چند ماه آینده در برخی از شهرها اولین 

خانه های مسکونی به بهره برداری خواهد رسید.

  رشد متقاضیان پای کار نهضت ملی مسکن در یک ماه اخیر
آخرین آمار حاکی از آن است که ۶۲۲ هزار متقاضی برای طرح نهضت ملی افتتاح 

حساب کرده اند؛ در حالی که این رقم در اوایل ماه گذشته ۵۶۰ هزار نفر بود.
 همزمان با تامین زمین برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی و صدور پروانه برای ۶۲۱ 
هزار واحد، به تدریج آمار متقاضیان واجد شرایطی که نسبت به افتتاح حساب و واریز 

وجه برای واحدهای نهضت ملی مسکن اقدام کرده اند افزایش می یابد.
بر اساس آماری که امروز محمود شایان - مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرده، ۶۲۲ 
هزار و ۴۵۸ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب و به طور 
کلی مبلغ ۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان در حساب های خود واریز کرده اند. اوایل 
مردادماه تعداد افتتاح حساب ها ۵۵۹ هزار نفر و آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد تومان 

بود که آمار از رشد ۱۱ درصدی افتتاح حساب ها حکایت دارد.
مدیرعامل بانک مسکن به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: ۶۲۲ 
هزار و ۴۸۵ نفر متقاضی پذیرفته شــده طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک افتتاح 

حساب کردند.
وی از  واریز ۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان وجوه توسط متقاضیان در طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داد.شایان مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان را از محل آورده 
متقاضیان و همچنین محل تســهیالت ۲۷ هزار و ۴۰۴ میلیاردتومان برشمرد و 
توضیح داد: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۱ هزار و ۲۴۶ میلیاردتومان از 
محل آورده متقاضیان و ۱۶ هزار و۱۵۸ میلیاردتومان نیز از محل تسهیالت است.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن تاکنون ۳۳۳ هزار و ۶۶ واحد به بانک برای پرداخت 
تسهیالت معرفی شده است که بانک تاکنون با ۱۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد به مبلغ ۴۵ 

هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

 لزوم سرمایه گذاری پتروشیمی ها در زنجیره ارزش پایین دستی
رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های جدید پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع 
محصوالت این صنایع حاصل می شود، بیش از پیش بستر را برای توسعه صنایع پایین 

دستی فراهم می آورد.
 کشــور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به منابع طبیعی و 
خدادادی نفت و گاز و همچنین بازار بزرگ داخلــی و بازارهای صادراتی ظرفیت 
بسیار خوبی در توسعه صنعتی دارد. همین موضوع نیز سبب شده که رشته صنایع 
نهایی از جمله صنعت ساختمان، لوازم خانگی، خودرو و قطعات، شوینده، مبلمان و 
مصنوعات، تجهیزات الکترونیک، چاپ و بسته بندی در این سال ها با توسعه و رشد 
قابل توجهی مواجه شوند.یکی از مهمترین موضوعات در صنایع یاد شده ضرورت 
توجه به زنجیره تامین مواد اولیه آنها است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع 
مادر و راهبردی در کشور، در این سال ها توانسته در کنار صادرات و کسب درآمدهای 
ارزی، مواد اولیه صنایع پایین دســتی را نیز تامین نماید.بررسی وضعیت موجود 
صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که با توجه به برنامه ریزی های سال های گذشته، 
ظرفیت های مناسبی در تولید محصوالت پایه پتروشیمی در کشور ایجاد شده است. 
این مهم ضرورت توجه به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و تبدیل این محصوالت پایه 
به صدها محصول متنوع و با ارزش افزوده باالتر را بیش از پیش می نماید؛ چرا که 
در حال حاضر علیرغم تامین بخشی از نیاز مواد اولیه صنایع داخلی توسط صنعت 
پتروشیمی، کماکان بخشی از مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی از خارج از 
کشور تامین می شود. لذا نیاز است که با برنامه ریزی های هدفمند، فعاالن صنعت 
پتروشیمی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی اقدام به توسعه زنجیره ارزش 
محصوالت پایه موجود در کشور نمایند.از طرف دیگر رشد فزاینده ای که با راه اندازی 
پروژه های جدید پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصوالت این صنایع حاصل 
می شود، بیش از پیش بستر مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان 
مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی فراهم خواهد نمود. در همین رابطه نیز ارزش 
افزوده باالتر، اشتغال پایدار و رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و همچنین 
ایفای نقش شرکت های دانش بنیان در ِگرو توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 
پتروشیمی است. از این رو حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل 
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی مورد تاکید دولت، مجلس و وزارت نفت و شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی است. چرا که توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی می تواند 
مصداق واقعی تحقق شعار سال )یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال زا( محسوب شود.

  خبرخبر

جزئیات سهم کارگران از نهضت ملی مسکن
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/06/08

شماره : 1453

هدف تولید باید صادرات باشد
زهــرا جعفری  -   ایده روز  | رئیس خانه 
صمــت ایران با بیان اینکه صــادرات باید هدف 
تولیدکننده باشد، گفت: وضعیت تسهیالت دهی 
بانک ها قابل قبول نیست و بانک ها به وظایف خود 

در برابر تولیدکنندگان عمل نمی کنند.
عبدالوهاب سهل آبادی گفت : یکی از مسائل 
مهم در حوزه تولید، بازاریابی بوده که مهم ترین 
نوع بازاریابی نیز حضور پایدار و مؤثر در کشورهای 
خارجی است که می تواند ضمن کمک به بهبود 
کیفیت و تنوع تولید به ارزآوری هم منجر شود؛ 
از این رو برای حضور در کشورهای خارجی باید 

نگاه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه اگرچه 
تولیدات ایران به نسبت وضعیت مناسبی دارند اما 
نتوانسته اند در کشورهای خارجی حضور مؤثری 
داشــته باشد، افزود: تاکنون برای تسهیل حضور 
تولیدکنندگان در بازارهای خارجی، در کشورهای 
عراق، ترکیه، روســیه و مجارستان دفتر توسعه 
روابط تجــاری راه اندازی کرده ایم که البته دفتر 

مجارستان به تازگی افتتاح شده است.
وی ادامه داد: مجارســتان به عنــوان دروازه 
ورود به بازارهای کشورهای حوزه اروپای مرکزی 
و شــرقی و مناطق اطراف برای تولیدکنندگان و 

سرمایه گذاران ایرانی حائز اهمیت است.
سهل آبادی اضافه کرد: نیاز مصرف کنندگان 

در این کشورها توسط این دفاتر برآورد و به خانه 
صمت اعالم می شود و تولیدکنندگانی که می توانند 

در این حوزه ها حضور یابند، معرفی می شوند.
وی گفت: همچنین با توجه به ضرورت افزایش 

صادرات و حضور در کشورهای خارجی به دنبال 
راه اندازی دفترهای بیشتر در کشورهای دیگر از 

جمله امارات متحده عربی هستیم.

دو مشکل عمده تولیدکنندگان
رئیس خانه صمت ایران در ادامه با اشاره به دو 
مشکل عمده تولیدکنندگان در کشور، اظهار کرد: 
یکی از مسائلی که تولید را تحت تأثیر قرار می دهد 
روابط بین المللی است که هم در مورد پول و انتقال 
ارز و هم تهیه ماشــین آالت و تکنولوژی ها نقش 
دارد. اگر برجام حاصل شود و اتفاق مدنظر دولت 
صورت گیرد عمده ترین مشکل تولیدکنندگان که 

روابط خارجی است حل می شود.
وی ادامه داد: مســاله دوم نیز عدم دسترسی 
راحت و شفاف به تسهیالت بانکی است؛ متأسفانه 
اگرچه بانک ها اعالم می کنند که سود ۱۸ می گیرند 
اما درصدی از تسهیالت را سپرده می کند که سود 
۲۲ تا ۲۳ درصد می شود و وقتی هم کمی تأخیر 
صورت گیرد، جریمه هایی که اعمال می کنند سود 

تسهیالت را تا ۳۰ درصد نیز می رساند.
سهل آبادی گفت: بانک ها در ایران در مقابل 
تولیدکننــده وظایف خود را به درســتی انجام 
نمی دهنــد و متأســفانه بعضــاً در برابر فعالیت 

شراره کامرانی کارشــناس صنعت لوازم خانگی گفت: 
اگرچه خرید لوازم خانگی همچنان برای شــروع یک 
زندگی اولویت دارد و گرانی فشــار زیادی را به اقشــار 
مختلف جامعه وارد کرد، اما ســبب کاهش جنبه های 
زائد فرهنگی نیز شد.مواج لوازم خانگی همچنان موج 
های سهمگینی دارد که خریداران این بازار را با مشکالت 
بسیاری رو برو کرده است، اگر چه که خرید لوازم خانگی 
در حال حاضر در اولویت خرید خانوار قرار ندارد و افراد 
در صورت ضرورت لوازم خانگی دست دوم را خریداری 
می کنند اما همچنان گرانی هــا و کاهش قدرت خرید 
خانوار جهت خرید لوازم خانگی برای تهیه جهیزیه افراد 
را با چالش جدی روبرو کرده است.شراره کامرانی در این 
خصوص اظهار داشت: بازار جهیزیه در واقع همان بازار 
لوازم خانگی است و شــرایط این دو بازار یکی است، در 
ســال های اخیر خریداران جهیزیه مانند سایر مصرف 
کنندگان بازار لوازم خانگی، با مساله گرانی کاال مواجه 
بوده اند که وضعیت حاکم بر بازار، تا حدود زیادی دایره 
انتخاب و تصمیم زوجین جوان و خانواده هایشان را در 

خرید جهیزیه محدود کرد.
وی با بیــان اینکه گرانی ها بعضا برخــی وجوه و جنبه 
های زائــد فرهنگی خرید جهیزیه ماننــد پدیده های 
"چشم و هم چشــمی" یا خریدها و "مصارف تظاهری 
و تشریفاتی" را تعدیل کرده اســت، افزود: نیاز به خرید 
لوازم خانگــی در بدو زندگی مشــترک همچنان یکی 
از اصلی ترین نیازهای جوانان اســت کــه تامین آن، 
نیازمند برنامه ریزی های هدفمند اســت؛ به نحوی که 

در اثر آن، به رونق اقتصادی کشــور نیز کمک می شود.
کارشــناس صنعت لوازم خانگی با عنوان اینکه به رغم 
نیاز اساســی زوجین به لوازم خانگی، یکی از مهمترین 
تنگناهای بحث طــرح های تامین جهیزیــه، انحراف 
 منابع از خرید کاال خصوصا کاالی ایرانی به سمت سایر 
نیازهــای زوجیــن جوان اســت، بیــان کــرد: از آن 
جــا کــه وام ازدواج پــس از ازدواج پرداخــت مــی 
شــود، در این مرحلــه خانوارهای تازه شــکل گرفته 
 عمومــا لــوازم مــورد نیــاز خــود را بــه روش های

 مختلف تامین یــا از آن صرف نظر کــرده اند و چون 
مبلغ وام بــه عنوان پول نقــد در اختیــار جوانان قرار 

می گیــرد، عمال بخش قابــل توجهی از ایــن مبلغ از 
بازار جهیزیه و لــوازم خانگی خارج می شــود و محل 
مصرف آن ممکن اســت به حال اقتصاد کشور عایدی 
خاصی نداشته باشــد.کامرانی عنوان کرد: در حالی که 
جهت هر نوع اعتبار یا هزینه کــرد در هر بازار و محلی، 
باید به ســمت مصالح و رونق اقتصادی کشــور باشد و 
حتی هر پیوند مشــترک نیز باید رونق آفرین و برکت 
 افزای تولید و اقتصاد باشــد. بنابراین به نظر می رســد

 تســریع در پرداخت وام ازدواج ممکن است به مصرف 
شدن سهم بیشــتری از این مبلغ در بازار لوازم خانگی 

منجر شود.

 تهیه و توزیع ۵۰ سری جهیزیه در سال ۹۹ به 
همت بانوان طلبه - خبرگزاری حوزه

وی عنوان کرد: در کنار وام ازدواج، وام خرید کاال نیز یکی 
دیگر از امکانات موجود برای تهیه جهیزیه اســت که با 
همکاری بانک ها و کارخانجات لوازم خانگی در حال اجرا 
است که ضرورت دارد بانک مرکزی با تخصیص اعتبار 
بیشتر و تسهیل جریان نقدینگی در بانک ها و همچنین 
کاهش سختگیری در تضامین، به رونق هرچه بیشتر این 

طرح ها کمک کنند.
کارشناس صنعت لوازم خانگی گفت: این نوع طرح ها یکی 
از بهترین محمل های حمایتی از تولید، توزیع و مصرف 
هستند و منابع حقیقتا در محل صحیح به مصرف می 
رسند؛ یعنی هم نیاز مصرف کننده تامین می شود، هم 
بخش توزیع سود می برد و هم چرخ تولید می چرخد و به 

کاهش قاچاق کمک می شود.
کامرانی خاطرنشــان کرد: در این خصوص به نظر می 
رسد "کاال کارت بانک رفاه" یکی از موفق ترین طرح های 
بانکی است. البته جامعه هدف این طرح بازنشستگان 
هستند که ضمن تامین نیازهای این قشر، نیازهای خانوار 
در خصوص تامین جهیزیه فرزندان را نیز مرتفع می کنند.

وی اظهار کرد: دالیل موفقیت طرح بانک رفاه، تعیین 
صحیح جامعه هدف، تسهیل شرایط وام دهی و اهتمام 
این بانک در خدمت رسانی مناسب و موثر به مشتریان 
است و به نظر می رسد با الگو برداری صحیح از روش های 
اجرایی این بانک، می توان این طرح را به صورت فراگیری 

به سایر جوامع هدف نیز تسری داد.

گرانی لوازم خانگی چشم و همچشمی را نابود کرده !

  پیش بینی روسیه از افزایش قیمت گاز تا پایان ۲۰۲۲ در اروپا به ۵ هزار 
یورو

معاون رئیس شورای امنیت روســیه به دنبال افزایش قیمت گاز به ۳۵۰۰ یورو از 
افزایش قیمت پیش بینی شده تا پایان سال ۲۰۲۲ به پنج هزار یورو به سران اتحادیه 

اروپا خبر داد.
 به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف با انتشــار پیامی خطاب به ســران 
دولت های اتحادیه اروپا در کانال تلگرامی اعالم کرد: با افزایش قیمت گاز به ۳۵۰۰ 
یورو در هر هزار متر مکعب، ناگزیر قیمت پیش بینی شده تا پایان سال ۲۰۲۲ به 
پنج هزار یورو افزایش می یابد.بر اساس این گزارش، اروپایی ها بدون اشاره به تصمیم 
غرب برای تحریم نفت و گاز روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین و اینکه هیچ کشوری 
برای آغاز درگیری ها در اوکراین آمادگی نداشت، پوتین را عامل اصلی بحران در بازار 

انرژی اعالم می کنند.

   بورس خسته است!
شاخص کل پس از کاهش دیروز، در نیمه اول معامالت امروز با افزایش حدود یک 
هزار و ۷۰۰ واحدی همراه شد. با این وجود روند معامالت تا اینجای بازار حاکی از 
معامالت کم رونق بازار است. ارزش معامالت خرد در نیمه اول بازار به حدود یک هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به روز گذشته کاهش یافته است و به نظر می 
رسد با ادامه این روند، شاهد بازگشت دوباره ارزش معامالت خرد روزانه به زیر سه 

هزار میلیارد تومان باشیم.
 پارسان با ۳۲۲، شــبندر با ۳۲۱ و ذوب با ۲۱۲ واحد بیش ترین تاثیر را بر صعود 

شاخص کل داشتند و فوالد، فارس و فملی نیز بیش ترین تاثیر منفی را داشتند.
شاخص هم وزن هم با افزایش بیش از ۱.۶۰۰ واحدی همراه شد و دوباره وارد کانال 

۴۱۰ هزار واحدی شد.
خودرویی ها که چند روزی است که با افزایش ابهام در خصوص آینده برجام با فشار 
فروش همراه بودند امروز به نسبت روزهای گذشــته با بهبود تقاضا روبرو بودند و 
معامالت خود را نزدیک به صفر تابلو دنبال می کنند. به نظر می رسد ارزشگذاری 

بلوک سایپا در روز گذشته مهم ترین عامل در معامالت امروز این گروه باشد.
 نفت برنت همچنان باالی ۱۰۰ دالر است و پاالیشی ها هم معامالت مثبت نزدیک به 
صفر تابلو را پی می گیرند. بازارهای جهانی فلزات اساسی چنگی به دل نمی زند و این 

گروه ها هم در بازار ایران معامالت نه چندان قوی را تجربه می کنند.
در نیمه اول بازار عماًل فروش و خرید حقیقی ها با هم برابر بوده است. ذوب با حدود 
۱۶ میلیارد تومان بیش ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرده است؛ ساربیل با ۷ و فلوله 
با ۵ میلیارد تومان در رتبه های بعدی ورود پول حقیقی قرار دارند. در نقطه مقابل، 
خاور با خروج بیش از ۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی رکورددار نیمه اول بازار امروز 
است؛ سامان با ۸ و شستا با ۵ میلیارد تومان در رتبه های بعدی خروج پول حقیقی 
قرار دارند.در میان صنایع فلزات اساسی با ۲۰ میلیارد تومان بیش ترین ورود پول 
حقیقی را ثبت کردند که بیش تر ناشــی از معامالت ذوب آهن است؛ محصوالت 
شیمیایی و زارعت به ترتیب با ورود ۶ و ۴ میلیارد تومان پول حقیقی همراه بودند. 
بانک ها و موسسات اعتباری هم امروز در نیمه اول بازار خروج بیش از ۱۴ میلیارد 
تومان پول حقیقی را ثبت کردند؛ استخراج کانه های فلزی با ۶ و شرکت های چند 
رشته ای صنعتی با ۵ میلیارد تومان در رتبه های بعدی خروج پول حقیقی قرار دارند.

 مشکل انتقال ارز به قطر حل شد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از هماهنگی با چند بانک قطری و صرافی برای 

حل مشکالت مربوط به انتقال ارز و کاهش هزینه انتقال خبر داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه قطر و استفاده 
از جام جهانی فرصت بسیار خوبی برای تجارت با این کشور است از هماهنگی با چند 
بانک قطری و صرافی برای حل مشکالت مربوط به انتقال ارز و کاهش هزینه انتقال 
خبر داد.علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در دومین همایش آشنایی 
با بازار قطر و معرفی نمایشگاه های تخصصی ایران در دوحه به مناسبت جام جهانی 
پیش رو، اظهار کرد: توســعه تجارت با قطر دو ویژگی دارد؛ نخست بحث صادرات 
محصوالت است. در سازمان توسعه تجارت چند نمایشگاه را به عنوان بازار هدف 
انتخاب کرده ایم؛ به طور مثال در روسیه، شرق آسیا، آفریقا و کشورهای همسایه 
که یکی از اهداف اصلی هم بازار قطر است. معموالً یک یا دو رویداد خاص را انتخاب 

می کنیم و با حمایت های همه جانبه دولت روی آنها متمرکز می شویم.
وی نمایشگاه پیش روی قطر را فرصتی برای زمینه سازی توسعه تجارت با این کشور 
قلمداد و تصریح کرد: این نمایشگاه که در بازه زمانی مناسبی برگزار می شود، می تواند 
منجر به عقد قرارداد برای جام جهانی شود. طبق بررسی های دقیق قطعاً قطری ها در 
دوره جام جهانی با مشکل کمبود کاال مواجه خواهند شد. بنابراین سفر رئیس جمهور 
به قطر و همچنین سفر امیر قطر به ایران را می توان فرصت مناسبی برای جذب منابع 
مالی و مشارکت های تجاری با این کشور برشمرد.پیمان پاک خاطرنشان کرد: قطعاً در 
شرایط فعلی قطری ها در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و راهسازی ورود نمی کنند 
اما از پروژه های کوچک که می تواند برایشان برند ایجاد کند، به خوبی استقبال کردند.

به گفته پیمان پاک، مشوق های صادراتی سال ۱۴۰۱ به این نمایشگاه تخصیص یافته 
است. همچنین پیاده سازی صرافی و هماهنگی با چند بانک قطری انجام شد تا با 
هزینه پایین انتقال ارز انجام شود.وی تاکید کرد: حضور در نمایشگاه قطر و استفاده از 

جام جهانی فرصت بسیار خوبی برای تجارت با این کشور است.

  پرداخت مطالبات سهامداران به ۲.۵ همت رسید
طبق اعالم شرکت سپرده گذاری مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز بیش از ۷.۵ 
میلیون سهامدار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات رسوبی خود را از طریق 
سامانه سجام دریافت کردند. ســهامداران بعضاً به علت مبالغ ناچیز یا نبود وقت 
کافی برای مراجعه به بانک، از دریافت سود خود صرف نظر می کردند.سال گذشته 
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سودهای انباشته شده ای که نزد 
شرکت ها باقی مانده با عنوان حق الناس یاد کرد و به سهامداران قول داد شرکت ها را 
ملزم می کند سودهای سنواتی و ساالنه سهامداران را به صورت الکترونیکی، از طریق 
سامانه سجام واریز کنند. تاکنون ۱۱۸ شرکت بورسی سودهای رسوبی سهامداران 
خود را پرداخت کرده اند. پیگیری های ســازمان بورس تا واریز شدن آخرین سود 
سنواتی ادامه دارد. شرکت ســپرده گذاری مرکزی )سمات( همچنین خبر داد از 
ابتدای امسال تا دوم شهریورماه ؛ ۱۶۳ شرکت بورسی، سود سهام حدود ۲۷ میلیون 
سهامدار، به مبلغ ۱۹ همت )۱۹هزار میلیارد تومان( را از طریق سجام به حسابشان 

واریز کرده اند.

 عرضه ۲۱ هزار تن نفتا در بورس انرژی 
تاالر داخلی بورس انرژی ایران روز یکشنبه میزبان عرضه ۲۰ هزار تن نفتای سنگین 
پاالیش نفت تهران و ۳ هزار و ۱۴ تن میعانات گازی پاالیش گاز خانگیران بود. به 
گزارش »ایران« و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی، دیروز ۶ شهریورماه، ۲۷ 
هزار و ۲۷ تن فرآورده هیدروکربوری در تاالر داخلی بورس انرژی ایران عرضه شد. 
دیگر فرآورده های عرضه شده برای فردا شامل ۲ هزار تن آیزوریسایکل پاالیش نفت 
بندرعباس، ۸۰۰ تن نفتای سنگین تصفیه نشده، ۳۸۷ تن بلندینگ نفتای حالل 
۴۱۰ و ۳۲۵ تن حالل ۴۰۴ پاالیش نفت شیراز و ۵۰۰ تن حالل ۴۰۲ پتروشیمی 

بیستون برای مصارف داخلی است.

در حالی آیین نامه واردات خودرو ابالغ شده که در آن میزان تعرفه مشخص 
نشده است؛ اما در این رابطه وزیر صمت تاکید کرده است که تعرفه ها شناور خواهد 
بود و محدوده آن باز و بسته به اینکه خودرو چگونه فروخته شود، متغیر خواهد بود.

پس از چند ماه انتظار، پنجشــنبه هفته گذشته )۳ شهریور ماه(، آیین نامه 
واردات خودرو ابالغ شــد که بر اســاس آن شرایطی همچون واردات خودرو با 
قیمت زیر ۲۰ هــزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت  
سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کاال و... به تصویب رسیده است.

آیین نامه واردات خودرو در حالی ابالغ شد که در آن به موضوع تعرفه واردات 
اشاره ای نشده است؛ موضوعی که بسیار می تواند در اینکه چه خودروهایی وارد 

و به دست مصرف کنندگان می رسد تاثیرگذار باشد.
روز گذشــته نیز در حاشیه نمایشــگاه تحول صنعت خودرو، علی بهادری 
جهرمی- سخنگوی دولت- در جمع خبرنگاران، نیز در پاسخ به سوالی در رابطه 
با این موضوع، عدد دقیقی اعالم نکرد و گفت: آنطور که قید شده است، تعرفه 
واردات خودروها، با توجه به نوع خودرو که چه میزان اقتصادی باشد، مشخص 
خواهد شد؛ چرا که جهت گیری آیین نامه، حمایت از واردات خودروهای اقتصادی 
است تا بتواند کمک کننده به طبقات متوسط به پایین جامعه باشد. همچنین 
می تواند  منجر به ایجاد خط تولید در داخل باشد یا کمک کند تا انتقال تکنولوژی 
را حمایت کند.وی افزود: بنابراین مطابق آیین نامه پیش بینی شده که متناسب 
با خودروهای مختلف، یک مصوبه  یا آیین نامه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با همکاری بانک مرکزی و احتماال وزارت اقتصاد باید تدوین شود و متناسب 
با خروجی های مختلف، تعرفه های متفاوتی تعریف شود تا بتواند حمایت و هدایت 
بیشتری در حوزه هایی که یاد شده، داشته باشد؛ لذا عددی را اکنون نمی توان 

اعالم کرد و بایستی در جلسات تخصصی مربوطه جمع بندی صورت گیرد.

 تعرفه واردات خودرو شناور خواهد بود
اما عصر روز گذشته، در مراسم اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو که 
ســیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت-، در پاســخ به سواالت 
پیرامون چگونگی محاســبه تعرفه واردات خودرو و زمان اعالم آن، اظهار کرد: 
آیین نامه مشخص شده و دو هفته زمان )تا ۱۹ شهریور ماه( در نظر گرفته شده 
تا واردکنندگان واجد شرایط )این امکان وجود ندارد که هر شخصی بتواند خودرو 
وارد کند(، درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.

وی افزود: طبق قانون مصوبه مجلس قید شده که برای واردات خودرو، حتما 
بایستی انتقال فناوری صورت گیرد و حتما نمایندگی رسمی شرکت خودرویی 
که قرار است وارد شود، در کشور وجود داشته باشد و امکان ارائه خدمات پس 
از فروش فراهم باشد، فراخوانی اعالم شد تا متقاضیانی که قصد واردات خودرو 
دارند، مدارک خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. پس 
از آن بررسی ها توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت و آن هایی که فناوری 
کیفی و بهتری وارد کنند، مجوز خواهند داشت که واردات خودرو داشته باشند.

برای خودرویی که می خواهد وارد شود، یک پیش فرض، علی الحساب سود 
بازرگانی تعریف و خودرو وارد می شود، سپس در بورس کاال عرضه شده، )مثال 
۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد( پس از آن سود عادالنه و مناسبی 
را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. )عادالنه بطور مثال ۵۰ میلیون تومان( در 

نهایت سود بازرگانی شناور تعیین می شود.

 راهی برای جلوگیری از رانت برای واردکنندگان
وزیر صمت در رابطه با عدد تعرفه خودرو نیز تصریح کرد: تعرفه ها شــناور، 
محدوده آن نیز باز خواهد بود و بســته به اینکه خودرو چگونه فروخته شــود، 
متغیر خواهد بود. به سبب اینکه نمی خواهیم از این طریق زمینه رانت برای یک 
واردکننده فراهم شود، سازوکاری بدین ترتیب خواهد بود که برای خودرویی که 
می خواهد وارد شود، یک پیش فرض، علی الحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو 
وارد می شود، سپس در بورس کاال عرضه شده، )مثال ۵۰۰ میلیون تومان قیمت 
خودرو خواهد شد( پس از آن سود عادالنه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین 
خواهد کرد )عادالنه بطور مثال ۵۰ میلیون تومان(. در نهایت ســود بازرگانی 
شناور به گونه ای تعیین می شود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان حاصل شود. در 
حقیقت اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمتی باشد که خودرو 
در خارج از کشور دارد، این مابه التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت 
واریز خواهد شد تا راه هرگونه سوء استفاده و رانت برای واردکنندگان ایجاد نشود.

 جزئیات مصوبه دولت درباره واردات خودرو با رمزدارایی ها
فاطمی امین در ادامه به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی 
واردات بــا رمزدارایی ها پرداخت و گفت: پیــش از این وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به تعدادی از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج 
رمزدارایی را احداث کنند؛ مشکالت حقوقی وقفه ای در این موضوع ایجاد کرد، اما 
خوشبختانه امروز در دولت، آیین نامه کاملی مصوب شده و استخراج رمزدارایی ها 

رسمیت پیدا کرده است.
وزیر صمت ضمن اشــاره به اینکه از چند هفته گذشــته، امکان واردات با 
رمزدارایی ها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: این مساله در توافق نامه ای میان 

وزارت صمــت و بانک مرکزی صورت گرفته و بــرای اولین بار واردات از محل 
رمزدارایی ها فعال شــده اســت. آیین نامه ای که اکنون در دولت مصوب شده، 
آیین نامه بسیار کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی ها 
را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آن ها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را 
مشخص کرده است. مجوزها را وزارت صمت در رابطه با استخراج رمزدارایی ها 
خواهد داد.فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدت هاست 
فعاالن این صنعت منتظر آن بوده اند؛ واردات می تواند برای هر کاالیی، از جمله 
خودرو باشد. زمانی که قصد واردات یک کاال وجود دارد، بایستی یک ارزی پرداخت 
شود؛ این ارز می تواند اکنون به جای دالر و یورو از بیت کوین استفاده شود. در 
همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت 
می کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عمال 

می توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.
وی در پاسخ به ســؤال دیگری درباره زمان اعالم تعرفه های واردات خودرو 
گفت: آیین نامه این مســاله مشخص شده است، ما دو هفته تا ۱۸ شهریور به 
واردکنندگان حائز شرایط زمان داده ایم؛ چرا که بر اساس قانون مجلس در بحث 
واردات خودرو باید انتقال فناوری صورت گیرد و عمال اینگونه نیست که هر کسی 
برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را اعالم کردیم 
که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. این شرکت ها باید 
نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعالم کنند که در 
ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشــور وارد می کنند. وزارت صمت بعد از 
بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد 
تا خودرو وارد کنند.فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات 
خودرو خاطرنشان کرد: تعرفه های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز 
تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل 
اینکه ما نمی خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف 
کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش فرض و علی الحساب یک سود 

بازرگانی پیش بینی می شود و متقاضی خودرو را وارد می کند.
وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری پیرامون اظهارات وزیر اقتصاد مبنی 
بر رتبه بندی میان صادرکنندگان و میزان دخالت وزارت صمت در این موضوع، 
اظهار کرد: اصل این کار برعهده ماست. رتبه بندی واردکنندگان و صادرکنندگان 
آغاز شــده و چنانچه صادرکننده ای ماده خامی را صادر کند، به لحاظ فناوری 
ارزش کمتری خواهد داشت تا صادرکننده ای یک تجهیزات پزشکی را صادر کند. 
کاالها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند، صادرات آن به کدام کشور انجام 
شود، کیفیت و مبلغ کاال به چه ترتیبی باشد و براساس شاخص های مختلف، 
ارزش گذاری و رتبه بندی می شوند.وی تصریح کرد: جای تاسف است که می بینیم 
صادرکننده محصولی را صادر می کند که موجب دید منفی به محصوالت ایرانی 
می شــود؛ البته در حال حاضر واردات بر اساس رتبه بندی انجام می شود و این 

موضوع برای تولیدکنندگان نیز به همین ترتیب است.

پاسخ وزیر صمت به چگونگی محاسبه تعرفه واردات خودرو

  تحریم ها چه بالیی بر اقتصاد ایران آورده اند؟
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید آنچه که در۱۰ سال گذشته تحت تاثیر تحریم ها برای اقتصاد ایران به وجود آمده، کار را در حوزه های مختلف برنامه ریزی و اجرا دشوار کرده است.

 محمد قاسمی اظهار کرد: واقعیت این است که عملکرد اقتصاد ایران حتی پیش از اعمال تحریم های جدید از ابتدای دهه ۹۰ نیز چندان قابل دفاع نبوده و میانگین رشد اقتصادی ما در تمام آن سال ها چیزی بین دو تا سه درصد بوده است. با این 
وجود پس اعمال تحریم های هسته ای میانگین رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال اخیر نزدیک به صفر بوده که یک زنگ خطر برای ما به حساب می آید.به گفته وی، با توجه به این شرایط نه می توان از این گفت که اگر تحریم ها نبودند اقتصاد ما با سرعت 
بسیار باالیی رشد می کرد و نه می توان مشکالت امروز را به یک گروه یا یک مدیریت خاص محدود کرد.رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تداوم تحریم، اولویت های سیاست گذاران ایرانی را تغییر داده، توضیح داد: در حالت 
عادی، مدیران ما باید زیرساخت های الزم برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی کالن در دستور کار قرار داشته باشد اما تحریم ها باعث شده که بخش مهمی از تمرکز ما به دور زدن تحریم ها و باز 
کردن راهی برای تعامل و تامین نیازها اختصاص یافته و رشد و توسعه اقتصادی در اولویت دوم قرار گرفته است.قاسمی با اشاره به مشکالتی که بنگاه های اقتصادی با آن رو به رو بوده اند، بیان کرد: باال رفتن هزینه فعالیت های تجاری یکی از اصلی ترین 
مشکالتی بوده که بنگاه های اقتصادی ایرانی با آن مواجه بوده اند. امروز در بازار رقابتی جهانی، حاشیه سود بسیاری از شرکت ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعریف می شود. اینکه در چنین شرایطی، شرکت های ایرانی مجبور شوند هزینه بیشتری برای 

حمل و نقل، جابجایی ارز و هزینه های بانکی و بیمه ای پرداخت که شاید پنج درصد هزینه نهایی را باال ببرد، قطعا برای صادرکنندگان ما مشکل آفرین شده و فشاری مضاعف بر آنها وارد کرده است.



0607/190/38

1066
ــان  ــه بلوکی ــه ایمان ــق ب ــک متعل ــر بان ــه شــماره 2092332961 و 4 کارت عاب ــه ســه ب ــه پای گواهینام

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

ســند مالکیــت منــزل و شناســنامه ســاختمان بــه کدملــی 4569814239 متعلــق بــه رمضــان 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/03/01 مفقــود  در  فتحعلــی  فرزنــد  قرنــی   اویــس 

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 4569956629 متعلــق بــه مســعود شــرفیه فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0014797501 و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت بــه 
ــین  ــران 10 883 ق 48 و  کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 0014797501 و بیم ش
ــه  ــق ب ــران 10 883 ق 48 متعل ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــران 10 883 ق 48 و کارت س ــماره ای ــه ش ب
 هــادی گرفتــه خــو فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

1097
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــه آرش نصرت ــق ب ــی 2170086927 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــخ  ــم در تاری ــد کری ــکری فرزن ــری تش ــام  باق ــه اله ــق ب ــماره 0921525370 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0018919472 و کارت بانــک ســامان متعلــق بــه محمــد فتاحــی اصــل کمــری 
فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2006

کارت ملــی بــه شــماره 4390867180 و شناســنامه بــه شــماره 742 متعلــق بــه خانــم رقیــه معــروف 
ــدر  ــول ذوالق ــای رس ــه آق ــق ب ــماره 0016386620 متعل ــه ش ــنامه ب ــفندیار و شناس ــد اس ــی فرزن خان

فرزند هاشم در تاریخ 1401/05/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0570064392 متعلــق بــه علــی  پژوهــی شــیجانی  فرزنــد 

محمدحسین در تاریخ 1401/06/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره 4549882468 متعلــق بــه هــادی جــوزی فرزنــد صــادق 
در تاریــخ 1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــی زاده اصــل فرزن ــه ســارا ول ــه شــماره 0018696856 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2142745245 متعلــق بــه عبدالعلــی گیالنــی فرزنــد رمضانعلــی در 
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2020

ــخ  ــم در تاری ــد ابولقاس ــادی  فرزن ــدرت آب ــا ق ــه رض ــق ب ــماره 0061778680 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4689674248 متعلــق بــه ایــران  بختیــار فرزنــد ســیاوش در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3100076567 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3100076567 و کارت 
ــخ  ــد احمــد در تاری ــی فرزن ــه نرجــس یوســفی کوپائ ــران77 متعلــق ب ــه شــماره 235د93 ای ماشــین ب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/25 مفق

ــخ  ــان در تاری ــین ج ــد حس ــوروزی  فرزن ــم ن ــه مری ــق ب ــماره 3770054229 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــه فرزن ــرد پیش ــهره  خ ــه ش ــق ب ــماره 0076062287 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/28 مفق

ــعلی در  ــد بخش ــی فرزن ــهراب زاده انزاع ــادل س ــه ع ــق ب ــماره 2062478712 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 9100959158 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 5249347983 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/03 مفق ــد در تاری ــد احم ــژاد فرزن ــی  اروج ن  عل

می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــد  عزیزاله ــه حمی ــق ب ــماره 0076600505 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/25 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد جعفرقل ــودی فرزن ــان محم ــه هم ــق ب ــماره 4680038985 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0934546381 متعلــق بــه رضــا ترجمــان پــر شــکوه فرزنــد نبــی الــه در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3850086674 متعلــق بــه فریــدون مــرادی فرزنــد صدیــق در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/07 مفق

 2027
ــه در  ــد عبدال ــوری فرزن ــیران حســن س ــه س ــق ب ــران 55 متعل ــماره 758ی36ای ــه ش ــین ب کارت ماش

تاریخ 1399/06/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 

2048
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0015640043 متعلــق بــه پیمــان زبرجــدی فرزنــد ســلیمان همچنین 
کارت ســوخت موتورســیکلت و 4عــدد کارت بانکــی تجــارت و ملــت و ملــی و ســپه متعلــق بــه نامبــرده 

در تاریخ 1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 

2065
کارت امایــش 16 اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712558329 متعلــق بــه مرتضــی تاجیــک فرزنــد احمــد 

در تاریخ 1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0490139302 متعلــق بــه عــذرا خــواری فرزنــد غــالم در تاریــخ 1401/04/07 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

فرزنــد  حســینی  مجتبــی  بــه  متعلــق   2419832 شــماره  بــه  ســه  پایــه  »گواهینامــه 
شاســی  شــماره  و   78 ایــران   918 س   79 پــالک  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  عبدالخالــق 
شــماره بــه  ســوخت  کارت  و   178B0029605 موتــور  شــماره  و   NAAR03FE4Lj132746 

ــه بهــار رضائــی در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از  پــالک  79 س 918 ایــران 78 متعلــق ب
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

2084
ــخ  ــی در تاری ــی نق ــد عل ــدی فرزن ــا اس ــه غالمرض ــق ب ــماره 0385754914 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4132345270 متعلــق بــه وحیــد روزبهانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

2087
ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــور فرزن ــی ناط ــرا غریب ــه زه ــق ب ــماره 5669586964 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2090
شناســنامه بــه شــماره بــا شــماره شناســنامه 42 متعلــق بــه مهــوش  اقایــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

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

ــماره 2190130026 و کارت  ــه ش ــی ب ــی2190130026 و کارت مل ــا کدمل ــماره ب ــه ش ــنامه ب شناس
ــه شــماره 2190130026 و اســناد  ــه دو ب ــه شــماره 2190130026 و گواهینامــه پای ــان خدمــت ب پای
مالکیــت بــه شــماره بــا کدملــی 2190130026 متعلــق بــه بهنــام اســحاق نیمــوری فرزنــد جهانگیــر در 

تاریــخ1401/04/06  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
کارت ملــی بــه شــماره 2949912869 متعلــق بــه کبــری مــرادی نخــورددره فرزنــد اســالم در تاریــخ 

1400/05/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــرا  ــه زه ــق ب ــه متعل ــه نام ــین و بیم ــماره 2281660796 کارت ماش ــه ش ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــت اهلل در تاری ــد رحم ــدی فرزن  محم

می باشد.

کارت پایــان خدمــت گواهینامــه پایــه دوم  بــه شــماره 5879740609 متعلــق بــه حیــدر عیســی بیگلــو 
فرزنــد بــرات در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  و شناســنامه و گواهینامــه پایــه دوم و کارت بهزیســتی بــه شــماره 2678591891 متعلــق 
بــه فرخنــده مهــدی پــور اللمــی فرزنــد وجیــه اهلل در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  نام ــماره 5579134789 بیم ــه ش ــوم و  ب ــه س ــه پای ــت گواهینام ــان خدم ــی کارت پای کارت مل
ــود  ــخ 1401/05/25 مفق ــرت اهلل در تاری ــد نص ــدی فرزن ــد یارمحم ــه محم ــق ب ــوخت متعل وکارت س

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4270426675 متعلــق بــه وحیــد عباســی فرزند مهــدی در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
ــا  ــه رض ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــی 2111682713 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

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

ــخ  ــرام در تاری ــد به ــان فرزن ــر معتمدی ــه قنب ــق ب ــی 2249603774 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/17 مفق

2501
ــماره 1130063046 و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1130063046 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــه محمــد   ــق ب ــی متعل ــک مل ــر بان کارت شناســایی ســازمانی شــهرداری کدپرســنلی4155 و کارت عاب
اعتبــار  از درجــه  و  تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده  در  اکبــر  فرزنــد  فروشــانی   پیمانــی 

ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 1141163438 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1141163438 و گواهینام ــی ب کارت مل

اعظــم ابراهیمــی نیــا فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــاهین  فرزن ــی ش ــد تق ــه محم ــق ب ــماره 1141076489 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

2504
ــز در  ــد عزی ــری صالحــی فرزن ــه کب ــق ب ــی 5759981714 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 12737 و بیمــه نامــه ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین 
 بــه شــماره موتــور 12488233510 و شــماره شاســی NAAM01CA2AE857824 و شــماره 
ــی  ــد مل ــا ک ــن ب ــد حس ــامانی فرزن ــی س ــرز صدیق ــه فریب ــق ب ــران 484 هـــ 75 متعل ــالک 43 ای پ
1292055472 در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1284753387 متعلــق بــه فرنگیــس ابوطالبــی  فرزنــد ابراهیــم  در 

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

ــاض  در  ــد ری ــی  فرزن ــه محســن  مهرگان ــق ب ــه شــماره 4432632852 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4449597060 متعلــق بــه فــروزان  مســتوری  فرزنــد بدیــع الــه  در 
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0049149156 متعلــق بــه ســید محمــد  اســدی پــور  فرزنــد ابوطالــب  
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــتاني فرزن ــي اردس ــي فدائ ــه عل ــق ب ــماره 1287614264 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

گواهینامــه پایــه ســه )بــه شــماره ملــي1287188931( متعلــق بــه اعظــم پیرجمالــي فرزنــد علیرضــا در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1270284649 متعلــق بــه سیدســعید  موســوي مورنانــي  فرزنــد محمدعلــي  در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــي  فرزن ــب الله ــه حبی ــه طیب ــق ب ــماره 1291459502 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــه شــماره  ــه شــماره و کارت ســوخت ب ــه شــماره 1290558914 و گواهینامــه پایــه دو ب کارت ملــی ب
پــالک  53ایــران872و91  وکارت خانــه کارگــر و کارت بنیادشــهیدمتعلق بــه محبوبــه کریمــي فرزنــد 

حســن در تاریــخ 1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــي در تاری ــد آقاول ــاري فرزن ــي ذوالفق ــه مصطف ــق ب ــماره 6210024084 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــي فرزن ــاق رضائ ــه میث ــق ب ــماره 1271999366 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5659693911 متعلــق بــه علــي اکبــر جهانبخــش هرنــدي  فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــي  در تاری ــد غالمعل ــارزادگان فرزن ــه نج ــه مرضی ــق ب ــماره 1290976589 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه امیرمحم ــق ب ــي1272319989  متعل ــماره  مل ــه ش ــهد ب ــت مش ــماره55حوزه ثب ــندازدواج ش س
فراســت فرزنــد احمــد  وبــه شــماره ملي1362324213متعلــق بــه مهنــا گل پیرافرزنــد علیرضــادر تاریــخ 

1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــي در تاری ــد قدیرعل ــي فرزن ــا صادق ــه علیرض ــق ب ــماره 1280961627 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

2508
ــه شــماره 1272781690 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1272781690 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 1272781690 و کارت دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان بــه شــماره 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/15 مفق ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــی حاتم ــه عل ــق ب 991761110 متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2571
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــن  عفیف ــه نازنی ــق ب ــماره 2300239884 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1395/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه یــک و کارت ملــی بــه شــماره 2291081421 متعلــق بــه خدیجــه جوکاریــان فرزنــد 
جهــان بخــش در تاریــخ 1398/03/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراب در تاری ــد مه ــی فرزن ــان خلیل ــه ســعید دهق ــق ب ــه شــماره 2560191342 متعل ــی ب کارت مل
1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3539310487 متعلــق بــه حبیــب نامــدارزادگان فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/06/08

شماره : 1453

 مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر به احیای نژاد آرین 
توســط این سازمان در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: 
اکنون بیش از ۷۰ درصد جوجه نژاد آرین و خارجی موردنیاز 
کشور توسط این سازمان تامین می شود و مشکلی در این 

خصوص نداریم.
ناصــر فخاری در نشســت خبری خود به مناســبت 
گرامیداشــت هفته دولت با تشریح عملکرد این سازمان 
در دولت ســیزدهم افزود: سهم تامین جوجه اجداد بین 
۷۰ تا  ۷۵ درصد متعلق به ســازمان اقتصادی کوثر است، 
شرکت زربال نمایندگی شرکت خارجی را داشت، اما پس 
از تحریم ها به سمت احیا و اصالح نژاد آرین طبق فرمایشات 

مقام معظم رهبری گام برداشتیم.

 مرغ آرین کامالً ایرانی است
مدیرعامل ســازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه نژاد 
آرین کاماًل ایرانی است و هیچ وابستگی به خارج از کشور 
ندارد، اظهار داشــت: این نژاد به دلیل ضریب تبدیل باال با 
مقاومت های زیادی از سوی مرغداران روبروست؛ اما با توجه 
به تحریم ها باید جدا از اقتصاد بازار، امنیت غذایی کشــور 

در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: اکنون راه های میان بری را می رویم که 
کشور از واردات نژاد مرغ بی نیاز شود و عاملی برای کاهش 

قیمت ها خواهد شد.
فخاری تصریح کرد: بر اساس ظرفیت سازمان اقتصادی 
کوثر، طی ۵ سال عالوه بر نژاد آرین یک نژادی در داخل 
ایجاد می شود تا تمامی نیاز کشور را در بحث جوجه اجداد 

و جوجه یکروزه گوشتی تأمین کند.

وی گفت: واردات نژاد جوجه از کشورهای دیگر با وجود 
تحریم ها علیه ایران، تهدیدی برای کشــور ما محســوب 
می شود زیرا این کشورها عالوه بر تحریم راه های دورزدن 
را باز گذاشته اند که می تواند به نفع کشور نباشد و حتی با 

تغییرات ژنتیکی کشور را با مخاطرات جدی روبرو کنند.
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر انتشار اخباری مبنی بر 
تأمین  ۹۰ درصد گوشت و مرغ کشور توسط این سازمان 
را تکذیب کرد و افزود: سهم این سازمان در تولید گوشت 

و مرغ کمتر از یک درصد )۷ دهم درصد( است.

 سوءمدیریت برخی شرکت های کشاورزی در 
دولت گذشته

فخاری اظهــار کرد: برخی شــرکت های تولیدکننده 
محصوالت کشــاورزی شــامل آبزی پروری، دام سبک و 
گاومیش در دولت گذشته به منظور پافشاری بر خودکفایی 
در این بخش، سه میلیون یورو ارز ترجیحی دریافت کردند، 
اما یک ســوم محصل وارد و دو ســوم آن را وارد نکردند؛ 
حتی در برهه ای شــخصی مدیریت تخم ماهی چشم زده 
را برعهده داشت که خودش بزرگ ترین واردکننده عمده 

این محصول بود.وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم از ۴۰ 
شرکت تولیدکننده وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، سه 
شرکت در بخش کشاورزی به دلیل سوءمدیریت، تخلف و 
فساد تعطیل و مدیرانشان عزل شدند و حتی پرونده قضایی 
برایشان تشکیل شــده است.مدیرعامل سازمان اقتصادی 
کوثر تصریح کرد: اکنون ۳۷ شرکت در این مجموعه فعال 
است  که طی ۱۱ ماه اخیر، ۵۰ درصد مدیران عامل، ۳۰ 
درصد اعضای هیات مدیره تغییر کردند.فخاری افزود: ۹۴ 
درصد مدیران در این سازمان از طریق فراخوان و بررسی 
صالحیت و شایستگی آنها انجام شده است و این اقدام با 
عنوان استعدادیابی انجام شده و حتی کارمندان هم در این 

طیف قرار گرفته و رتبه بندی شدند.

 راه اندازی سیستم هوشمند مالی برای جلوگیری 
از تخلفات

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر از راه اندازی سیستم 
هوشــمند مالی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: همه 
حقوق های ما قابل رویت باشد و به مسئوالن ارشد کشوری 
حق دسترســی خواهیم داد و صورت های مالی را شفاف 
اعالم خواهیم کرد.به گفته وی، بر اســاس این سیســتم 
همه حقوق ها قابل رویت خواهد بود و اکنون سیستم مالی 
هوشمند شده و تمام حقوق ها و دستمزدها در این سازمان 
رصد می شــود.فخاری با بیان اینکه اساســنامه ما در این 
سازمان بهره وری حداکثری و تامین نیاز جامعه با اولویت 
خانواده های شهدا و جامعه ایثارگران است افزود: در گذشته 
سازمان اقتصادی کوثر برای عده ای ویژه خوار و تریبون دار 
بود، در حالی که باید جامعه ایثارگران از آن برخوردار می شد.

مشکلی برای جوجه مورد نیاز کشور نداریم

 ســطح زیــر کشــت محصــوالت زراعــی در شهرســتان کهــک 
قــم ۸۰۰ هکتــار اســت

 سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کهک قم گفت: ۸۰۰ هکتار از 
زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت محصوالت زراعی اختصاص یافته 

و کشاورزان بومی منطقه از این طریق امرار معاش می کنند.
ســید احمد افضلی، بیان کرد: تنوع فعالیت های کشاورزی در بخش کهک 
قم به دلیل شــرایط خاص آب وهوایی این منطقه و وجود بهره برداران پرتالش 
قابل توجه بوده و محصوالت کشــاورزی تولید شــده در آن از کیفیت مطلوبی 
برخوردار است.وی افزود: محصوالت زراعی کشت شده در زمین های کشاورزی 
شهرســتان کهک قم شامل مواردی همچون گندم)متوسط ۵۰ هکتار با میزان 
تولید ۱۷۵ تُن(، جو)۲۵۰ هکتار با میانگین تولید ۸۰۰ تُن(، یونجه)متوســط 
۷۰ هکتار با میزان تولید ۸۴۰ تُن( و انواع سبزی)۶۰ هکتار با میزان تولید یک 
هزار و ۸۰۰ تُن( است.وی ادامه داد: همچنین این شهرستان دارای حدود پنج  
هکتار گلخانه است و ۲۶ بهره بردار به صورت مستقیم در زمینه تولید محصوالت 
گلخانه ای به فعالیت می پردازند؛ عمده محصوالت تولید شده در این گلخانه ها 
نیز شــامل خیار، گوجه فرنگی، گل و گیاهان زینتی است که مشتریان خاص 
خود را دارد.افضلی گفت: گسترش کشت های گلخانه ای به دلیل نیاز کمتر به 
آب و همچنین امکان مدیریت شرایط محیطی همچون دما، در اولویت طرح های 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کهک است و در این رابطه از سرمایه گذاران 

عالقه مند به فعالیت در عرصه تولید محصوالت گلخانه ای حمایت می کنیم.
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بــرگ سبزوســند ماشــین تیگــو 7 مــدل 98 بــه شــماره پــالک 77د 591 ایــران 63 و ش ش 
ــد  ــاد فرزن ــرین اعتم ــه نس ــق ب natgbacr5k1007958 ش م mvme4t15badk008220 متعل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــدی در تاری مه

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــراد پ ــس م ــه یون ــق ب ــه شــماره 2440324418 متعل ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2370343001 متعلــق بــه شــهپر پیلتــن فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1816671673 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه ناصــر پورنــدی فرزنــد محمــد 
علــی  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3430694590 متعلــق بــه رزا صالحــی پــور  فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/03 مفق

شناســنامه بــه شــماره 2300755890 متعلــق بــه امیــد کالهــی فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی بــه شــماره 0946546746 متعلــق بــه علــی  محمــدی فراجــردی فرزنــد الیــاس در تاریــخ 

1401/05/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2807
شناســنامه بــه شــماره 2150190273 متعلــق بــه ســکینه نــادر پــور اوجــی تــاالر فرزنــد احمــد علــی در 

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

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0904617937 متعلــق بــه علیرضــا رخشــانی فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ 1401/02/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 2162672030 متعلــق بــه مائــده صالحــی صمــدی فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــام پــدر نــور علــی از  گواهینامــه بــه شــماره2162747561 متعلــق اســت بــه خانــم الهــام محمــدی ن
تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 97ب765ایــران77و شــماره موتــور 11490061401 متعلــق بــه 
ســید ماشــاهلل  پورهاشــمی فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه علیرضــا محمــدی فرزن ــه شــماره 0021416222 متعلــق ب کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم ب
جعفــر در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــرم عزت ــه اک ــق ب ــماره 0021416222 متعل ــه ش ــه ب ــنامه گواهینام شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

 nzb150j19310185c1e4083107 کارت موتــور بــه شــماره پــالک  12618395و شــماره شاســی
متعلــق بــه حامــد شــمائی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــادی زارع فرزن ــیرین عب ــه ش ــق ب ــماره 1462904157 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/05 مفق

کارت اقامــت  بــه شــماره 3933003938 متعلــق بــه مــراد حســین ملکــی فرزنــد علــی نظــر در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــی زنگارکــی فراهان ــه طوب ــق ب ــه شــماره 5449713649 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــادر محمــدی فرزن ــه فاطمــه ن ــق ب ــه شــماره 0037187368 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت اقامــت خارجــی بــه شــماره 3932489683 متعلــق بــه اعظــم روزبهانــی فرزنــد میــرزا در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد جعف ــدرزاده فرزن ــد  حی ــه محم ــق ب ــماره 0010608273 متعل ــه ش ــه ب ــی گواهینام کارت مل
تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 0045823960 متعلــق بــه حمیــد راه طاهــری فرزنــد عبــدول حســین 
در تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0559166877 متعلــق بــه حجــت الــه  بیــات فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/25 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــامان  صوف ــه س ــق ب ــض666703 متعل ــه قب ــی ب ــک بانک ــره چ ــک فق ی
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/20 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0252831918 متعلــق بــه ارمــان فتحــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره 0037183621 متعلــق بــه رضــا قاضــی مــرادی  فرزنــد غالمحســین  
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0056042078 متعلــق بــه مریــم  گــودرزی  فرزنــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 0453678602و کارت خــودرو وبیمــه نامــه خــودرو 
بــه شــماره انتظامــی 44ایــران 318 ن 89 متعلــق بــه امیرحســین تشــریف عســکری فرزنــد احمــد در 

تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد احمــد در تاری ــرد  فرزن ــه اســماعیل عباســی ف ــق ب ــه شــماره 1533007977 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 0111483621 متعلــق بــه نگیــن  جمشــیدی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/04 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد امامعل ــح فرزن ــی فصی ــرا رضائ ــه زه ــق ب ــماره 4051176401 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= 1401/05/20 مفقــود گردی

موتــور  شــماره  وبــه   NAAP13FE2FJ310842 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــماره  ــه ش ــو ب ــاد حاجیل ــه فره ــق ب ــران 648 د 74 متعل ــی 99ای ــماره انتظام ــه ش 163B0160288 ب
ملــی 0018050441 فرزنــد فــرخ در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

ــد  ــی 5449746695 فرزن ــه شــماره مل ــی  ب ــاس  کنکران ــه غالمعب ــق ب ــه شــماره 5 متعل شناســنامه ب
احمــد علــی  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.

کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 0079035949 متعلــق بــه لیــال  زمانــی نعمتــی  فرزنــد 
محمدرضــا  در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــند  ــت و س ــناد مالکی ــماره 3 و اس ــه ش ــنامه ب ــی  5909845705 و شناس ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــان ســازمان اب _کوچــه شــهیدان فرخــی امنــدی )مهــر غربــی( ــه نشــانی =مشــیریه _خیاب پنچــاق ب

پــالک9 متعلــق بــه محمــد علــی شــیخی فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شاســی  شــماره  وبــه   0124NBJ428496 موتــور  شــماره  بــه  موتورســیکلت  کارت 
ــه  ــق ب ــران 15267 متعل ــی 145ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب 125G9532400***NBJ  و کارت س
ــود  ــخ 1401/05/27 مفق ــور  در تاری ــد منص ــی 0025168721 فرزن ــماره مل ــه ش ــا  الری  ب علیرض

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

کارت ملــی بــه شــماره 0025031961 متعلــق بــه مبینــا  اســدی رامیشــانی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 

1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0018392555 متعلــق بــه ســجاد اشــتیانی فرزند جــواد در تاریــخ 1401/05/28 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 2140256621 متعلــق بــه شــکراهلل جاللــی مقــدم  فرزنــد ســید عبــاس علــی در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 3347 و کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره 0072929138  و کارت 
ــدی   ــه مه ــق ب ــه متعل ــالک  و گذرنام ــران 285 ت 47 و کارت ام ــی 22ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب س
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/03/20 مفق ــزه  در تاری ــی حم ــد عل ــدی  فرزن  احم

می باشد.=

ــخ  ــد شــعبان  در تاری ــاغ فرزن ــه مهیــن  حســینی دب ــق ب ــه شــماره 3873874539 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 5658901286 متعلــق بــه رضــا  احمــدی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی  ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــماره 3980066614  و کارت خ ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
NAS841100K1011103 وبــه شــماره موتــورM15/8766016 وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 
20ایــران 323 م 46 و کارت موتــور ســیکلت بــه شــماره شاســی NBJACGKDAKBC22398 وبــه 
ــق  ــران31195 متعل ــه شــماره انتظامــی 138ای ــور 124NBJ517964  و کارت ســوخت ب شــماره موت
بــه جــواد صفائــی ارش  فرزنــد عیــن الــه  در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه  ب ــه بیم ــت ودفترچ ــان خدم ــی و کارت پای ــماره 91 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
2631812638  متعلــق بــه نعمــت اهلل  محبــی کلــه ســرا تغییــر نــام )پارســا محبــی کلــه ســرا( فرزنــد 

گنجعلــی در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2903
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5569976515 متعلــق بــه اقــدس نقــره نــوش ابــادی فرزنــد اســماعیل 

در تاریخ 1401/04/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــود در  ــش فرزن ــزاد تاب ــم به ــه مری ــق ب ــه شــماره 0062735462 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 6599677886  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 6599677886 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــل اهلل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــا غیب ــه رض ــق ب ــران 73223 متعل ــماره 145 ای ــه ش ــور ب و کارت موت

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

شناســنامه بــه شــماره 0201688913 متعلــق بــه زهــرا اســداله فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد ناصــر در تاری ــر فرزن ــه فاطمــه رنجب ــق ب ــه شــماره 4989517016 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

الیقــی  امیــری  ســیدپویا  بــه  متعلــق   0010972242 شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/01 مفقــود  در  ســیدحمیدرضا   فرزنــد 

می باشد

ــد  ــه امی ــق ب ــماره 0510024106 متعل ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــتیانی فرزن ــودی آش محم

ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد احمــد در تاری ــزدی فرزن ــه طاهــره ای ــق ب ــه شــماره 0062443143 متعل کارت ملــی هوشــمند ب
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه وســایر مــدارک بــه شــماره 2002669260 متعلــق بــه امینــه غیبــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی در  ــد محمدعل ــه فاطمــه باغجــری فرزن ــق ب ــه شــماره 0793849896 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2904
ــخ  ــی در تاری ــد موس ــودی اذر فرزن ــکینه مقص ــه س ــق ب ــماره 1650154641 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0077198778 متعلــق بــه معصومــه  عباســی فــرد فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4172114415 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه ایمــان 
محمــودی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــداهلل در  ــد اس ــرادی فرزن ــری م ــه کب ــق ب ــماره 0060617535 متعل ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0491166321 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0491166321 و 
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 499 ط 59 ایــران 77 و کارت ماشــین بــه شــماره 499 ط 59 ایــران 77 
متعلــق بــه عباســعلی چزانــی فرزنــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ 1398/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

3041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0700334254 متعلــق بــه جــواد شمشــیری فرزنــد ســیف اهلل 

در تاریخ 1400/10/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 6519926949 متعلــق بــه غالمرضــا جعفــری فرزنــد بــرات علــی 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در  ــدرم فرزن ــه ابراهیــم اب ــه شــماره ملــی 6509940582 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
ــه  ــی خــودرو ب ــرگ کمپان ــه شــماره ب ــران21 و ســایر ب ــه شــماره 18 ق 536 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ب
پــالک 18 ق 536 ایــران21 متعلــق بــه کاظــم جعفــری فرزنــد جبــار در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5109
ــخ  ــد اهلل وردی در تاری ــفندیاری فرزن ــا اس ــه علیرض ــق ب ــماره 0630420610 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره 52718 و کارت ملــی بــه شــماره 0082421277 و گواهینامــه ماشــین و کارت 
ــران10 و کارت ســوخت و کارت  ــالک 194و53 ای ــه شــماره پ ــه ماشــین ب ــه نام ــت و بیم ــان خدم پای
عابــر بانــک متعلــق بــه ســید وحیــد یاســینی فرزنــد ســید علــی اصغــر در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد تق ــی فرزن ــی رجب ــد حاج ــه محم ــق ب ــماره 0051447525 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــد اهلل ویــردی در  ــه فهیمــه جاهــد فیــروز بخــت فرزن ــه شــماره 0012820350 متعلــق ب شناســنامه ب
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــی ب ــد اســداهلل و کارت مل ــی فرزن ــه جوان ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 0480236070 متعل ــی ب کارت مل
شــماره 3934784704 و گواهینامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه مجیــد عجمــی فرزنــد 

منوچهــر در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــر محمــد بهرام ــه امی ــق ب ــک متعل ــر بان ــه شــماره 0017175933 و کارت عاب ــی ب کارت مل
علــی در تاریــخ  1400/05/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ماشــین بــه شــماره 21ایــران 195ی48 
ــد منــاف در تاریــخ 1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه گوهــر  عزیــزی فرزن متعلــق ب

ساقط می باشد

ــه  ــق ب ــک  متعل ــه چ ــک برگ ــه  و ی ــه س ــه پای ــماره 0440807190 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/03 مفق ــا در تاری ــد رض ــد فرزن ــا واح  محمدرض

می باشد

5502
ــی  ــماره شاس ــران  365 ل63و ش ــالک  46 ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان س
ــد  ــی  فرزن ــک پ ــا  نی ــه کیمی ــق ب ــور C132187متعل ــماره موت NAPLM050E01025327 و ش

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

کارت ملــی و شناســنامه  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2593368195 متعلــق بــه نرگــس  نیازنــاک  
فرزنــد رمضانعلــی  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2592875875 متعلــق بــه حســین  شــکری فلکدهــی  فرزنــد هــادی  در تاریــخ 
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 5699888901 متعلــق بــه علیرضــا حســینی خرطومــی  
فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاه و  ــه شــماره 3230913787 و کارت شناســایی اورژانــس اجتماعــی و کارت بانکــی رف ــی  ب کارت مل
رســالت متعلــق بــه مصلــح فتــاح پــور  فرزنــد غفــار  در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 0175N23111433 گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2580937897 و کارت موتــور به شــماره شاســی«
و شــماره بدنــه N23xDBJLFL1B01958 و شــماره پــالک 33713/583 و کارت ســوخت موتــور بــه 
شــماره پــالک583/33713 و مــدرک فنــی حرفــه ای متعلــق بــه امیــر اشــکان  پــور محمــدی  فرزنــد 

عبدالــه  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــخ  ــوش در تاری ــد ان ــه حســن  قوســی مبارکــی  فرزن ــه شــماره 2592282610 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2581450088 متعلــق بــه آیــدا  نــور خــواه مقــدم کویخــی  فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   2594453463 شــماره  بــه  ملــی  »کارت 
ایــران  46 پــالک  شــماره  و  موتــور  11488044960  شــماره  و   NAAA36AA4AG863512 
 491 ن 41 و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 46 ایــران 491 ن 41 متعلــق بــه مریــم  صفــرزاد گشــت

ــی  ــام مجتب ــه ن ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــی و کارت معافی ــار و کارت مل ــد بختی ــی  فرزن  رودخان
 صفــرزاد گشــت رودخانــی در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.«

7006
ــخ  ــی در تاری ــد ارزان ــگ فرزن ــر جرن ــه امی ــق ب ــه شــماره 5819942205 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام

1396/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7009
کارت ملــی بــه شــماره 2670222161 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2670222161 و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره 2670222161 متعلــق بــه ارویــن  ح-ســن زاده پشــت مســاری  فرزنــد علــی  در 

تاریخ 1401/06/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3930587769 متعلــق بــه محمــود  حبیبــی  در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4380180344 متعلــق بــه ســعید  شــهبازی  فرزنــد محــرم  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/06/01 مفق

7014
ــد  ــرد فرزن ــراد یوســفی ف ــه محمدم ــق ب ــه متعل ــه شــماره 4689386293 ســند خان اســناد مالکیــت ب

خونکار در تاریخ 1401/05/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4622952106 متعلــق بــه قربانعلــی پیرمحمــدی بــارده فرزنــد صفرعلــی 
در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4622439638 متعلــق بــه زیبــا رنجبــر فرزنــد خیرالــه در تاریــخ 1401/05/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4622638185 و کارت ســوخت بــه شــماره 71 ایــران121س24 متعلــق بــه ســلمان 
صادقــی فرزنــد خیبــر در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
ــد  ــب اهلل ســپهرنوش گلشــنی فرزن ــه حبی ــق ب ــه شــماره 4031359314 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

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

7031
کارت ملــی بــه شــماره 4391133164 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4391133164 و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره 4391133164 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 38848د93 و کارت ماشــین بــه 
ــی  ــدر پنج ــه حی ــق ب ــور 11489092593متعل ــماره مت ــه ش ــماره NAA36AA0BG235044 ب ش

فرزند قدرت اهلل در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060001015 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــد  ــان  میرزاون ــه ایم ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــوخت ب ش.ش.8200033ش.م.m24225334Z و کارت س

فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــف عل ــد یوس ــی فرزن ــر آقاجان ــه صف ــق ب ــماره 4391951061 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/05 مفق

ــه  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــان خدمــت ب ــه شــماره 4310044921 و کارت پای ــی ب کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/06/07 مفق ــی  در تاری ــد عل ــام  فرزن ــک ن ــه محســن  نی ــق ب شــماره  متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4380263665 و شناســنامه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 4380263665 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/04/02 مفق ــد مســعود  در تاری ــی  فرزن ــه ســوگند  رحمان ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7044
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1209826577 و کارت ماشــین و 
کارت ســوخت بــه شــماره 71ط286 /53 متعلــق بــه نــادر پایــکار فرزنــد گــودرز در تاریــخ 1400/04/03 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7059
کارت ملــی و شناســنامه و گواهینامــه و بیمــه نامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی بــه 
شــماره پــالک 89 ن847ایــران 32 و شــماره ملــی 0703302353 و شــماره موتــور 13389029642و 
شــماره شاســی NAAP41FDXBJ301188 متعلــق بــه حبیــب الــه حســین نیــا فرزنــد غالمرضــا در 

تاریخ 1401/02/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7063
ــد محمدرضــا در  ــه علیرضــا  اکبــری فرزن ــق ب ــه شــماره 9383838389 متعل ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام

تاریخ 1401/04/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0942669940 متعلــق بــه حســن چــرم فروشــان پاییــن خیابانــی فرزنــد محمــد  
در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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۲۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی 

اصفهــان اســتان  در  دولــت  هفتــه  بــا  همزمــان   تومــان 
 حمید عالقه مندان در نشست خبری با اصحاب رســانه به مناسبت هفته 
دولت گفت: امســال ۲۵۰ پروژه با اعتباری بالغ بــر ۵۰۰ میلیارد تومان در 
حوزه های برق رسانی، توسعه مشــترکین جدید و  پایداری شبکه همزمان با 
 هفته دولت در شرکت توزیع برق اســتان اصفهان به بهره برداری می رسد.

وی با اشــاره به اینکه شــرکت توزیع برق اســتان شــامل ۲۳ شهرستان 
اســتان اصفهان اســت، اضافه کرد: در اســتان اصفهان از ابتدای امسال تا 
هفته دولت  حدود ۱۸ هزار و ۳۱ متقاضی جدید برق دار شــدند که بالغ بر 
 ۳۲۴ میلیارد تومان هزینه شــبکه و زیرســاخت برای آنها اجرا شده است.

 این مقام مسئول ادامه داد: همچنین برای افزایش ضریب اطمینان و نگهداری 
شبکه حرکتی به عنوان تبدیل شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار صورت 

 گرفته که خوشــبختانه  تاکنون ۷۲۲ کیلومتر کابل تبدیل شــده اســت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه در استان ۱۸ هزار 

کیلومتر شبکه فشار ضعیف وجود دارد، گفت: تاکنون ۱۰ هزار کیلومتر از آن 
به شبکه خودنگهدار تبدیل شده است و تا سال ۱۴۰۲ کل شبکه فشار ضعیف 
 شرکت توزیع برق استان اصفهان به شبکه کابلی خودنگهدار تبدیل می شود.

عالقه مندان افزود: برای  نصب کلیدهای قدرت، توســعه و  بهینه ســازی 
 شــبکه های برق روســتایی حدودا  ۵۰ میلیارد تومان هزینه شــده است.

این مقــام مســئول با بیــان اینکــه از پیــک تابســتان عبــور کردیم، 
بیــان داشــت: امســال بــا تدبیــر دولــت و  اجــرای طرح هــای 
 مدیریــت بــار تابســتان را بــدون خاموشــی ســپری کردیــم.

وی افزود: با همکاری وزارت صمت، و همکاری خوب صنایع و شرکت شهرک ها 
و همچنین همکاری کشاورزان و جهاد کشاورزی  تابستان امسال در بخش 

خانگی و تجاری خاموشی ناشی از کمبود برق در استان نداشتیم.

وزیر آموزش و پرورش: شهرکرد- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش مردمی سازی را 
خط مشی دولت سیزدهم در حکمرانی شایسته نظام اسالمی دانست و گفت: 
دولت به دنبال اینست که کار را به مردم واگذار کند و از کمک آنها در همه امور 

استفاده شود.
 یوسف نوری روز در آیین بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در مصلی امام 
خمینی)ره( شهرکرد افزود: در شهریور سال ۱۳۶۱ در ایران ۲ انسان الهی و معلم 
در منصب رییس جمهور و نخست وزیر به دست منافقان به شهادت رسیدند و 
دشمن گمان می کرد با ترور این بزرگواران مملکت دوام و بقا پیدا نمی کند؛ البته 
اگر در هر کشوری حادثه هفتم تیر و هشتم شهریور ۱۳۶۱ رخ می داد آن کشور 
حتما سقوط می کرد اما در نظام الهی و توحیدی و مملکتی که امام عصر)عج( 
صاحب آن است این محاسبه دشمن اشتباه بود و این ۲ شهید تبدیل به الگوی 

دولت مردمی شدند.
وی ادامه داد: اکنون پس از سال ها این دولت مردمی در حال تکرار است و دولت 
در بین مردم، با مردم و برای مردم کار می کند و تفاوت نظام اسالمی با دیگر 

نظام ها هم همین است.
وزیر آموزش و پرورش با تشریح تفاوت حکمرانی خوب از دیدگاه مکاتب غربی 
و دین اسالم، تصریح کرد: در دنیا حکمرانی خوب شامل مشارکت، پاسخگویی 
و شفافیت اســت اما ما معتقدیم حکمرانی غربی دستاویزی برای سیطره بر 

کشورهای کمترتوسعه یافته است.

نوری افزود: غربی ها با عنوان الگوهایی چون جامعه مدنی و مدیریت دولتی 
نوین به دنبال این هستند که کشورهای دیگر را تحت سیطره خود قرار دهند 
که نمونه آن سند ۲۰۳۰ اســت اما ما در نظام اسالمی الگوی بومی داریم که 
مبتنی بر آموزه های دینی است که ما به آن الگو حکمرانی شایسته یا حکمرانی 

متعالی می گوییم.
وی نخستین مولفه در الگوی حکمرانی شایسته را تربیت عنوان کرد و گفت: 

در نظام تربیتی باید زمینه برای سیر تکاملی انسان به سوی خدا فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش شــکوفایی را دومین مولفه حکمرانی شایسته عنوان 
کرد و افزود: پرتاپ ماهواره خیام، کســب ۲۰ مدال طــال در المپیاد جهانی، 

توفیق معلمان و دانشمندان کشور از جمله زنده یاد سعید کاظمی آشتیانی در 
سلول های بنیادی و جای گرفتن در مقاوم سومی جهان و رسیدن به قله موشکی 
و دستاوردهای هسته ای از جمله تالش هایی است که در این راستا انجام شده 
است.نوری تصریح کرد: ۱۵ مصوبه دستگاهی برای تسهیل کسب و کارهای 
دانش بنیان، استخدام و بورسیه برای نخبگان، ارائه تسهیالت و امکانات و اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان پس از ۱۱ سال بخشی از اقدامات دولت در راستای 
شکوفایی کشور است.وی مردمی سازی را از دیگر مولفه های حکمرانی شایسته 
عنوان کرد و گفت: مردمی سازی را امام راحل بنیان گذاشت و این مشی از سوی 
دولت سیزدهم تداوم می یابد.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مردمی سازی 
یعنی اینکه مردم در تمام ارکان حکومت از تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و 
نظارت نقش دارند که نمونه بارز آن را در دفاع مقدس شاهد بودیم بطوریکه تنها 

جنگی بود که در ان یک وجب از خاک ایران جدا نشد.
نوری تاکید کرد: این دولت هم به دنبال این است که کار را به مردم واگذار کند 
و از کمک آنها استفاده شود.وی با بیان اینکه کمک های مردم در حوزه آموزش 
و پرورش قابل توجه است، اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز امسال هشت هزار 
میلیارد تومان تعهد کردند.وزیر آموزش و پرورش شفافیت را از دیگر راهبرهای 
دولت سیزدهم برشمرد و گفت: تسهیل در کسب و کارها، افزایش صادرات نفت، 
مسکن ملی و تکمیل طرح های نیه تمام عمرانی از دیگر اقداماتی است که از 

سوی دولت سیزدهم با جدیت در حال انجام است.

ایده روز - البرز- ســید علی حسینی  سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی البرزگفت: فرهنگسرای این استان با هدف ارایه خدمات و توسعه زیر 

ساخت ها در اختیار هنرمندان قرار می گیرد.
سعید جابری انصاری در آیینی که به منظور تجلیل از جمعی از خبرنگاران 
البرزی تشکیل شد، افزود: به همین منظور بنا داریم تا ساختمان نیمه کاره ای 
را که در حال ساخت است تحویل گرفته و سیستم اداری را به صورت کامل 

به این ساختمان منتقل کنیم.
وی اضافه کرد: پس از انتقال ســاختمان اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی البرز به مکان جدید، فرهنگسرا با هدف اجرای کارهای فرهنگی و 

هنری و توسعه زیر ساخت ها در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در بخش دیگری از سخنان 

خود ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: اتفاقات خوبی در دولت 
در بخش مطبوعات در حال رخ دادن است که در آینده شاهد این خواهیم بود 

که کارها با شفافیت و حمایت های بیشتری دنبال شود.
جابری انصاری با بیان اینکه انتقاد ســازنده کار بدی نیست، اظهار داشت: 
خبرنگاران با قلم های خود می توانند اتفاقات مهم و بسیار خوبی را رقم بزنند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز با اشاره به اینکه ارتقای 
جایگاه اداره کل از دوم به اول یکی از دغدغه ها بوده است تصریح کرد: با انجام 

این مهم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه بودجه خواهیم بود.
وی در ادامه به امکانات فرهنگی برای اصحاب رســانه در این استان اشاره 
کرد و گفت: به همین منظور در فصل پاییز اصحاب رســانه البرز به مشــهد 

مقدس اعزام خواهند شد.
گفتنی است پیش از این نیز مراسم تجلیل از بخش دیگری از خبرنگاران 

البرزی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شده بود.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد؛

افتتاح ۲۵۰ پروژه برق رسانی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد 

مردمی کردن امور خط مشی دولت سیزدهم است

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرزخبرداد

فرهنگسرای البرز در اختیار هنرمندان قرار می گیرد

اســتان  ســطح  در  گازرســانی  بــزرگ  17پــروژه 
مــی شــود زنــی  کلنــگ  و  بــرداری  بهــره   اصفهــان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۷ پروژه 
 بزرگ گازرسانی در سطح استان اصفهان به مناسبت هفته دولت سال۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ابوالقاســم عسکری، با 
اعالم این خبر گفت: بهره بــرداری و آغاز عملیات اجرایی ایــن ۱۷پروژه بزرگ 
 گازرســانی با اعتباری بالغ بر ۲۷۳ میلیارد و 9۱9 میلیون ریال انجام خواهد شد.

وی، بهره برداری از پروژه گازرســانی به روستاهای گل انجیره و لشکر کوه از توابع 
شهرستان اردستان، ۴پروژه بزرگ گازرســانی به واحدهای تولیدی و صنعتی در 
شهرستان شــهرضا، ۳ پروژه بزرگ گازرســانی به واحدهای خدماتی، صنعتی و 
کشاورزی در شهرستان اصفهان، و گازرسانی به نیروگاه برق ۸ مگا واتی در شهرستان 
 تیران را از مهمترین طرح های قابل بهره برداری در هفته دولت سالجاری عنوان کرد.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بهــره بــرداری از گازرســانی به 
واحدهــای صنعتی و تولیــدی شــهرک صنعتی ۲ نجــف آباد و شهرســتان 
 نایین را از دیگر پــروژه های قابل افتتــاح و بهره برداری در این هفته برشــمرد.

عســکری، در ادامه در خصوص پروژه هایی که به مناسبت هفته دولت عملیات 
اجرایی آنها آغاز می شود، گفت: گازرسانی به ۲ واحد تولیدی و دامی در شهرستان 
های کاشان و اردستان، کارگاه های صنعتی و تولیدی شهرستان مبارکه، یک واحد 
خدماتی در آزاد راه نطنز به کاشان و همچنین گازرسانی به طرح جامعه حاجی آباد 
در شهرستان نجف آباد از پروژه های مهمی است که در این ایام مبارک کلنگ زنی 

خواهد شد.

  1٠هزارمیلیارد ریال از اعتبارات ســفر رییس جمهور به کهگیلویه و 
بویراحمد تخصیص یافت

 وزیر کشور با اشاره به اینکه در سفر  رییس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد در سال 
گذشته اعتبارات چشمگیری برای این استان در نظر گرفته شده بود گفت: تاکنون  
۱۰ هزار میلیارد ریال از این میزان اعتبارات تخصیص یافته که این خود زمینه ساز 

یک حرکت  جدیدی در استان است.
 احمد وحیدی با اشاره به وضعیت طرح های اقتصادی کشور افزود: اصالح اقتصادی 
به طور جدی در دستور کار دولت سیزدهم است که بخش هایی انجام شده  و برخی 

دیگر در دستور کار دولت است. 
وی با بیان اینکه کشور آینده خوب و درخشانی در پیش رو دارد تصریح کرد: دولت با 
استفاده از تمام ظرفیت های موجود برخی از مشکالت را تاکنون  پشت سر گذاشته 

است. 
وحیدی  در خصوص برنامه تحولی در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:  استاندار، 
نمایندگان و مدیران این استان بطور جهادی  مشغول کار و خدمت بی منت به مردم 
هستند . وی افزود: استاندار کهگیلویه و بویراحمد فردی سخت کوش و جهادی است 
که با تمام توان و ظرفیت های استان برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد تاکنون تالش 

های فراوانی کرده است. 
وحیدی با تاکید بر اینکه تغییر استاندار کهگیلویه و بویراحمد صحت ندارد، گفت: 
مردمی بودن، تالش شبانه روزی، پیگیری مصوبات سفر، در بین مردم بودن و دغدغه 
مردم را داشتن از ویژگی ها و شاخص های دولت سیزدهم بوده که استاندار این استان 
چنین ویژگی هایی دارد. وی در خصوص استفاده از افراد نظامی به عنوان استاندار، 
گفت: از هر کسی که شایستگی بیشتری را داشته باشد در سکان کشور از آنها استفاده 

خواهیم کرد و هیچ موضوعی جز شایستگی مدنظر نیست.

  ۲۴ هزار نفر در صندوق های قرض الحسنه بسیجیان یزد عضو شدند
 فرمانده قرارگاه سازندگی و اقتصاد مقاومتی سپاه الغدیر یزد گفت: تاکنون ۲۴ هزار 
نفر در قالب ۲۱۵۰ گروه ۱۰ تا ۱۵ نفره در صندوق های قرض الحسنه زیرپوشش عضو 

شدند که نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید دارد.
 علی اصغر سلمانی افزود: هم اکنون ۵۸۲ صندوق قرض الحسنه در مناطق شهری 
و روستایی با همکاری معتمدان محالت، مساجد، دهیاران و فرماندهان پایگاه   های 

مقاومت بسیج ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۱۸۵ بازارچه عرضه محصوالت تولیدی نیز در سطح استان یزد برپا شده 
که بسیاری از بانوان خانه دار محصوالت خود را در این نمایشگاه ها و بازارچه ها عرض 

می کنند و تقویت و حمایت از آنان جزو برنامه محوری است.
این مسئول بیان کرد: فعالیت صندوق های قرض الحسنه زیرپوشش زمینه ایجاد یک 
هزار و 9۸۰ شغل به صورت پایدار را برای عالقه مندان فراهم کرده است و تسهیالت 
حمایتی و اشتغالزایی قرارگاه سازندگی و اقتصاد مقاومتی سپاه الغدیر به منظور 

اشتغالزایی اعضا به این صندوق ها واگذار می شود.
سلمانی بیان کرد: تاکنون برای تمامی صندوق های ایجاد شده، حدود ۶۰۰ میلیون 
تومان از ظرفیت خیران برای تقویت بنیه مالی استفاده شده که از بستر همین مبلغ  
چهار هزار و ۴۳۰ فقره تسهیالت با نرخ سود صفر تا یک درصد پرداخت شده است. 

وی تصریح کرد: مردم در سراسر استان در صورتی که تمایل به شرکت و عضویت 
در صندوق های قرض الحسنه دارند یا عالقه مند به تشکیل این صندوق ها هستند 
می توانند به تسهیلگران زیرپوشش در نواحی مقاومت بسیج سازندگی شهرستان ها 
مراجعه کنند.استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و ۳۲۰ هزار نفر 

عضو بسیج هستند. 

 فضای اقتصادی و تجاری خوبی در دولت سیزدهم ایجاد شده است
 استاندار گیالن گفت: دیپلماسی پویا و متوازن در دولت سیزدهم در راستای حفظ 
و تامین منافع ملی موجب ایجاد فضای اقتصادی و تجاری خوبی در استان و کشور 

شده است.
 اسداهلل عباســی در آیین افتتاح ۲۷ پروژه ســالمت محور استان گیالن در مرکز 
آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت که با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری برگزار شد، افزود: روابط دیپلماسی پیش از این تقریبا با کشورهای 

همسایه قطع بود اما دولت سیزدهم موجب برقراری دوباره این ارتباطات شد.
نماینده عالی دولت در استان گیالن در ادامه با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم برای 
ارتقاء سالمت از جمله در تولید واکســن و صادرات آن افزود: برای بهبود و تقویت 

سالمت جامعه باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم.  
وی با اشاره به سفر استانی رییس جمهور در بهمن ماه سال گذشته به گیالن گفت: به 
برکت این سفر اعتبارات خوبی برای رفع مشکالت این استان در حوزه های مختلف از 
جمله توسعه زیرساخت های بهداشتی، بهسازی و نوسازی بیمارستان های فرسوده 
اختصاص یافت.استاندار گیالن با بیان اینکه برای بهسازی و نوسازی بیمارستان های 
دولتی پورسینا، شفا و رازی رشــت یک هزار میلیارد ریال اعتبار اولیه مصوب شد، 
عنوان کرد: بیمارستان های خصوصی و دولتی باید در خدمت رسانی به مردم و ارتقا 

سطح خدمات با هم رقابت کنند.
وی با یادآوری مجاهدت و تالش نیروهای بهداشت و درمان برای خدمات رسانی 
به مردم در دوران شیوع کرونا افزود: کادر پزشکی با بروز این بحران با جان و دل به 

بیماران خدمت کرده اند ما قدردان همه این تالش های صادقانه و بی ادعا هستیم.
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به اهمیت تزریق دوزهای یادآور واکسن برای 
پیشــگیری از ابتال به کووید ۱9 و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری از مردم 

خواست تا تکمیل واکسیناسیون را جدی بگیرند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:دولت 
به جز حمایت های حقوقی و زیر ساختی برای 
توسعه زیر ساخت های ارتباطی ۲۰ هزار میلیارد 
تومان در سه سال آینده اختصاص داده است.

عیسی زارع پور در نشست با فعاالن اقتصادی 
در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
پیام  اســتان البرز افزود: براین اساس  هشت 
درصد از درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه 
به عالوه سه درصدی که اپراتورهای ارایه دهنده 
خدمــات ثابت به دولت پرداخت می کنند  را 
برای توسعه زیر ساخت های ارتباطاتی در کنار 
سایر منابع بودجه ای که از قبل وجود داشته 

اختصاص داده است.
وی با اشــاره به توجه دولت سیزدهم به حوزه 
دانش بنیان و ارتباطات و فناوری اظهار داشت: 
نگاه ما در دولت این است که حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات یک حوزه راهبردی است و می 
تواند خیلی از مشکالت کشور را حتی مسایل 

اقتصادی حل کند.
زارع پور گفت : این در حالی است که بسیاری از 
کشورهای پیشرفته ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصادشان 
در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛  این مهم نشان 
دهنده این اســت که اگر ما به آن توجه و فضا 
را برای فعــاالن اقتصادی در بخش خصوصی 
فراهم کنیم به طور قطع دولت می تواند حتی 
مشکالت اقتصادیش را از این منظر برطرف کند.

وی با بیان اینکه الیه ســوم اقتصاد دیجیتال 
به تمام حوزه ها از جمله فرهنگی و آموزشــی 
باز می گردد خاطر نشان کرد: به عنوان مثال 
آی.سی.تی در بخش هایی از جمله کشاورزی 
و دامپرورِی، انرژی و سالمت  در افزایش بهره 
وری و ارتقای سطح کار بسیار مفید خواهد بود.

زارع پور ادامه داد: دولت  سیزدهم این اهمیت 
را درک  و بر همین اساس به دنبال این است 
که حداکثر استفاده را از این فناوری برای ارتقای 
کشور داشته باشد و  با پیگیری های انجام شده 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب و همین بند 
در خصوص بهره برداری از اقتصاد دیجیتال به 
عنوان یک سیاست کلی تصویب که پس از تایید 
رهبر معظم انقالب تبدیل به یک برنامه برای 

پنج سال آینده کشور  می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطر نشان 
کرد: بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات 
و اطالعات برای ایجاد تحول دیجیتال و توسعه 
اقتصاد دیجیتال و ارتقای بخش های گوناگون 
کشور یک نگاه راهبردی است که در این حد 
نگاه نهادینه شــده که تبدیل به سیاست کلی 

برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است.
زارع پور گفت: بر همین اســاس طبیعی است 
که دولت باید فضا را فراهم کند بدین معنی که 
برطرف کردن موانع، فراهم کردن زیر ساخت 
ها و بخشی دیگر نیز ممکن است تزریق منابع  
باشد که در تمام این حوزه ها ما سعی کردیم 
فضا را فراهم کرده تا یک حرکت جهشــی در 
توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور و 

کاربردهای آن داشته باشیم.
وی ادامــه داد: به عنوان مثال برای طرح فیبر 
نوری منازل و کسب و کار که به عقیده بنده زیر 
ساختی حیاتی و اساسی برای توسعه آی.سی.

تی و اقتصاد دیجیتال در کشور است  در صورت 
داشتن زیر ساختی پر سرعت به طور قطع تمام 
حوزه ها متحول خواهد شد و در آینده نیز به 

چنین زیر ساختی نیاز داریم.
زارع پور تصریح کرد: این در حالی است که در 
اوایل دهه 9۰ و تا قبل از آمدن ۳Gکسی نمی 
توانست تصور اپلیکیشن های امروز که نیاز به 
ســرعت های باال دارند را داشــته باشند اما با 
آمدن نسل سوم تلفن همراه و سرعت های باال  
اکوسیستمی جدید شکل گرفت و بسیاری از 
این اپلیکیشن هایی که االن به راحتی در قابل 
استفاده اســت با زیر ساخت های قبلی قابل 
اســتفاده نبود اما با آمدن فیبر نوری و سرعت 
های باال به طور قطع مشــاغل جدیدی شکل 
خواهد گرفت که تا پیش از این به آن فکر نیز 

نکرده بودیم.
وی افزود: برای این پروژه نیز دولت غیر از اینکه 

زیر ساخت ها و حمایت های حقوقی را فراهم 
کــرده و از نظر اعتباری نیز هزینه کرده و ۲۰ 
هزار میلیارد تومان در سه سال آینده برای برای 

این حوزه اختصاص داده است.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اجرایی 
ساختن این نگاه راهبردی منابع اعتباری نیز در 
نظر گرفته شــده است،  گفت: با این هدف ما 
که بتوانیم مســایل کشور را مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات حل کرده که به اعتقاد بنده 
حتی مسایل اجتماعی و فرهنگی ما راهکارهای 
فناورانه دارد تا مسایل اقتصادی بدین معنی که 
بتوانیم مسایل اشتغال را در کشور حل کرده و 
از ســوی دیگر حتی بتوانیم جایگاهی ویژه در 

سطح بین المللی پیدا کنیم.
زارع پور با بیان اینکه جوانان ما یک سرو گردن 
از جوانان کشورهای دیگر نه تنها کمتر نبوده 
باالتر هستند گفت: همین منطقه ویژه اقتصادی 
پیام این ظرفیت را دارد که با برنامه ریزی درست 
تبدیل به قطب اقتصاد دیجیتال کشور شده و 
نه تنها نیاز کشور را برطرف کرده بلکه بتوانیم 
نیاز بازار منطقه و حتی در بازارهای جهانی نیز 
حضور داشــته باشیم که این مهم امکان پذیر 
است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطر 
نشان کرد: بر همین اساس با تعامالت صورت 
گرفتــه تفاهم نامه و قراردادها با کشــورهای 
مختلف بسته شده تا این مسیر ادامه پیدا کند.

وی در ادامه  سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت 
ما در این حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است 

که تاکنون نمود پیدا کرده است  افزود: دولت 
تمام قد پشت حمایت از توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در کشــور و کاربردهای متعدد آن 
و توسعه اقتصاد دیجیتال ایستاده است که به 
همیــن منظور کارگروه ویــژه ای در دولت با 
عضویت ۱۰ نفر تشــکیل شده و اختیاراتی از 
وزیران به آن تفویض شده که ما بتوانیم موانع 
بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را در 
قالب اختیاراتی که هیات وزیران دارد  برطرف 
کنیم که تمام این موارد نشان دهنده این مهم 
است که اراده ای از سمت دولت جذب تا این 

ظرفیت هر چه بیشتر فعال شود.
زارع پور اظهار داشــت: در کنار فعالیت های 
دولت از فعــاالن بخش فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات انتظار می رود کــه از این ظرفیت 
اســتفاده کرده که تاآنها را هر چه بیشتر فعال 
و نشان دهیم که ما می توانیم مشکالت کشور 
را با ایــن ابزار جدید در تمام حوزه ها نه تنها 
حل کرده بلکه در سطح بین المللی نیز برای 
دنیا حرف ومحصول داشــته باشیم.وی ادامه 
داد: یکی از بخش هایی که می تواند این ایده 
را محقق کند منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 
بین المللی است که با ظرفیت های بی نظیری 
که  از جمله نزدیکی به پایتخت و تبدیل شدن 
آن به قطب ارتباطات کشور که در سند شبکه 
ملی اطالعات به آن اشاره می باشد در واقع ما 
به دنبال این هستیم که از طریق پیام اینترنت 
منطقه را فعال کرده که این ویژگی منحصر به 
فرد این منطقه و در حال سرمایه گذاری برای 

محقق شدن آن هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به 
وجود بزرگ ترین فرودگاه باری کشور در پیام  
البرز گفت: می توان این ظرفیت ها را هر چه 
بیشتر می توان فعال که آن را تبدیل به منطقه 
ای که سرآمد در کشور و منطقه است کرده و 
می تواند نیازهای کشور را در حوزه سخت افزار 
و نرم افزار و تجهیزات مورد نیاز را نیز تامین و 

صادرات نیز داشته باشند.
زارع پور تاکید کرد: الزمه رسیدن به این مهم 
این اســت که واحدهای دانش بنیان برای باال 
بردن ســطح کیفی خدمات تالش کرده و از 
سوی دیگر ما نیز تالش خواهیم کرد تا ارتباطات 
در ســطح بین المللی را توسعه داده، بازاریابی 
کرده و کمک کنیم تا تعامالت این شرکت ها 
با شرکت های خارجی شکل بگیرد در این بین 
از منطقه انتظار می رود که موضوع سرمایه گذار 
خارجی را به شکل جدی تری دنبال کرده چرا 
که آمدن این سرمایه گذاران مسیر صادرات را 

تسهیل می کند.
وی با بیان اینکه برنامه ما بر این است که پیام 
را تبدیل به قطب ویژه اقتصاد دیجیتال بکنیم 
افزود: به همین منظور برنامه ریزی های زیادی 
صورت گرفته و بخش زیادی از نیازهایی که برای 
شبکه ملی اطالعات داریم مجری این شبکه در 
حال تعریف کردن در پیام بوده تا به امید خدا 
این امر محقق شود.زارع پور در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: در این بین از پیام نیز 
انتظار می رود که فضا را برای فناوران تسهیل 
کرده و درگیر مسایل اجرایی نباشند تا بتوانند 
تمرکز بر روی کارشــان داشته باشند تا کار را 
قدرت ادامه داده و شاهد تشکیل اکوسیستمی 
در پیام باشیم.وی در ادامه تبدیل شدن به هاب 
اقتصاد دیجیتال را از دیگر تقاضاها در پیام عنوان 
و افزود: استاندار البرز نیز بیان کردند که تمام قد 
حمایت خواهند کرد و موضوع تامین زیر ساخت 

های مورد نیاز به صورت جدی دنیال شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص 
مشکل مرکز دفن زباله حلقه دره اظهار داشت: 
به همین منظور باید فراخوانی اعالم تا شرکت 
های فعال در این بخش راهکاری ارایه دهند که 
البته استاندار البرز نیز گفته اند که حل می شود.

زارع پور مشــکل واگذاری زمین سندها را از 
دیگر مسایل این منطقه عنوان کرد و گفت: در 
این خصوص در حال تسهیل سازی هستیم که 
البته الزمه آن این می باشد که اداره کل ثبت 
و اسناد و امالک استان همراهی بیشتری کند 

تا این مهم اجرایی شود.
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روایت مجیدی از دلیل جدایی اش از استقالل 

 سخت ترین آزمون استراماچونی مقابل زوج خط دفاع ایران
سرمربی سابق استقالل سخت ترین آزمونش را مقابل 
تیم االهلی توصیف کرد. آندره ا استراماچونی سرمربی سابق 
استقالل در این فصل هم روی نیمکت الغرافه قطر قرار دارد.

مربی ایتالیایی قبــل از دیدار با االهلی در هفته پنجم 
لیگ ســتارگان قطر این دیدار را سخت ترین آزمونش در 

فصل جدید لیگ ستارگان توصیف کرد.
اســتراماچونی در نشســت خبری، گفت: بعد از باخت 
مقابل الشمال از بازیکنانم خواستم تا جبران کنند. به نظرم بازیکنان ما در هفته 
گذشته مقابل السد بازی بزرگی را به نمایش گذاشتند و کار بزرگی انجام دادند.

وی افزود: بازی با االهلی مهم اســت و ما باید به روند پیروزی هایمان ادامه 
دهیم. باید به پیروزی هایمان ادامه دهیم چون در فصل گذشــته چنین اتفاقی 
نیفتاد و چندین امتیاز را هدر دادیم. به نظرم بازی با االهلی سخت ترین آزمون 
است تا سطح واقعی الغرافه را ارزیابی کنم.االهلی در این فصل شجاع خلیل زاده 
و محمدحسین کنعانی زادگان زوج خط دفاع تیم ملی کشورمان را در اختیار دارد.

  تقابل مس کرمان با شاگردان قلعه نویی رایگان شد
تماشای دربی کرمان در هفته چهارم لیگ برتر رایگان 
شــد. دیدار تیم های مس کرمان و گل گهر ســیرجان با 
حضور تماشاگران از ساعت 19:30 دقیقه عصر سه شنبه 
هشتم شهریور در ورزشگاه باهنر کرمان آغاز خواهد شد.با 
اعالم باشگاه مس کرمان هواداران این تیم برای استقرار در 
ورزشــگاه نیاز به پرداخت هزینه نخواهند داشت و به طور 

رایگان می توانند به تماشای این مسابقه بپردازند.
هواداران می توانند با مراجعه به سایت https://belitmes.com و ثبت مشخصات 

خود، بارکد ورود به ورزشگاه را دریافت نمایند.
روابط عمومی باشــگاه مس کرمان از عالقه مندان درخواست کرد؛ در صورت 
شلوغی سایت در برخی ساعات، مجددا تالش کنند. ضمن اینکه دریافت این کد 

در ورودی های ورزشگاه نیز امکان پذیر خواهد بود.

 هزینه نجومی ویالهای قطری برای جام جهانی ۲۰۲۲
دیلی میل فاش کرد کــه اجازه ویالهای قطری برای 
جام جهانی بســیار گزاف بوده و بازیکنان در حال بررسی 
مکان های دیگر برای اقامت در طول جام جهانی هستند. 
به نقل از دیلی میل، ستاره های فوتبال جهان برای تامین 
محل اقامت خانواده های خود در جام جهانی با مشــکل 
بزرگی روبرو هســتند و باید مبلغ گزاف 300 هزار پوند 
هزینه کنند. اقامتگاه های اجاره ای در قطر بسیار محدود 
اســت و با توجه به نزدیک شــدن به جام جهانی، قیمت ها به شــدت در حال 
افزایش اســت چون مالکان سعی می کنند از مسابقات نهایت استفاده را ببرند 

و درآمدزایی کنند. 
در نتیجه بازیکنان برای حضور خانواده های شان در جام جهانی باید رقم گزافی 
پرداخت کنند. در یکی از بروشــور امالک که توسط دیلی میل دیده شده و به 
خانواده یک بازیکن برجســته بین المللی رسیده است، یک ویالی شش خوابه 
در یکی از منحصر به فردترین مناطق قطر پیشنهاد شده است. اقامتگاه مجلل 
دسترسی مســتقیم به دریا را برای مهمانان فراهم می کند و برای جام جهانی 
اجاره داده می شــود. این ملک دارای استخر خصوصی است کامال مبله بوده و 

فاصله کمی با رستوران ها، فروشگاه ها و امکانات تفریحی دارد.
با این حال، هیچ قیمت پیشنهادی در دفترچه وجود ندارد و به افراد عالقه 

مند توصیه می شود برای تعیین هزینه مستقیماً با مالک تماس بگیرند.
فوتبالیست مورد نظر )که نامش فاش نمی شود( بعد از سوال درباره قیمت، 
از گرانی بســیار زیاد آن متحیر شــد اما به هر حال ویال را رد نکرد تا اطمینان 
حاصل شــود که خانواده اش جایی برای اقامت در هیاهوی زمان برگزاری جام 
جهانی داشته باشند.خانواده ها همچنین در حال بررسی گزینه اقامت در دبی 

و پرواز برای مسابقات هستند.
پروازهای شــاتل منظم و نســبتاً مقرون به صرفه به دوحه پایتخت قطر از 

کشورهای همسایه نظیر امارات متحده عربی انجام می شود.

 شکست سنگین پورتو در لیگ پرتغال
پورتو در حضور مهدی طارمی با نتیجه سه بر یک برابر 
ریوآوه در لیگ پرتغال شکســت خورد. در حساس ترین 
بــازی هفته چهارم لیگ پرتغال پورتو مهمان ریوآوه بود.

پورتــو در این بازی که مهدی طارمی را در ترکیب اصلی 
خود داشت با نتیجه سه بر یک شکست خورد.

طارمی در دقیقه 61 یک پنالتی را از دست داد. او در 
دقیقه 84 هم از بازی تعویض شد تا شب تلخی را تجربه 
کند.پورتو در حالی در این بازی شکســت خورد که در سه بازی قبلی خود به 
پیروزی دست پیدا کرده بود. ۵ تیم مدعی قهرمانی لیگ هستند/ ساپینتو هنوز 

استقالل را کامل نشناخته است!

 ۵ تیم مدعی قهرمانی لیگ هستند
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید سرمربی  
آبی پوشان پایتخت به طور کامل تیمش را نشناخته است.

ســعید مراغه چیان، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل، 
درباره شــرایط این روزهای آبی پوشــان پایتخت اظهار 
کرد:  استقالل از نظر امتیازی عملکرد خوبی داشته است 
امــا از نظر فنی همچنان جای کار دارد. به نظر من دفاع 
خیلی عقب بازی می کند و خط هافبک مثل فصل گذشته 
نیست. برخی نفرات همچنان جواب ندادند و نیاز به زمان دارند. ساپینتو هنوز 
استقالل را به طور کامل نشناخته است. در استقالل همه بازیکنان در شرایط 
خوبی هستند و رقابت سختی میان بازیکنان وجود دارد. توقع دارم خط دفاع 
استقالل در شرایط خوبی قرار بگیرد و هماهنگی خط هافبک با خط دفاع زیاد 
باشد. امیدوارم ساپینتو در هفته های آینده بتواند تیم خود را بشناسد و بتواند 
در شــرایط بهتری قرار بگیرد.او ادامه داد:  فکر می کنم ۵ هفته طول بکشــد تا 
اســتقالل در شــرایط ایده آلی قرار بگیرد. اگر مهدی قایدی بتواند 90 دقیقه 
برای استقالل بازی کند و یامگا و محبی هم در شرایط خوبی قرار بگیرد، فکر 
می کنم، تیم بتواند در مسیر موفقیت قرار بگیرد. به طور کلی همه دوست دارند 
از استقالل و پرسپولیس بازی زیبایی ببینند و امیدوارم استقالل در هفته های 
آینده بتواند بازی های خوبی به نمایش بگذارند. باید گل های بیشتری در خط 
حمله به ثمر برسد و از موقعیت ها به بهترین شکل استفاده شود.این پیشکسوت 
تیم فوتبال اســتقالل درباره حضور بانوان استقاللی  در ورزشگاه آزادی گفت: 
خیلی از این اتفاق خوشــحال شدیم. چه چیزی باعث شده بود این همه سال 
بانوان به استادیوم نیایند؟ حضور بانوان در استادیوم باعث شده بود که فحش 
و ناســزا در ورزشگاه رد و بدل نشــود. بانوان پس از این هم باید در استادیوم 
راه پیدا کنند و از دیدن بازی تیم شــان لذت ببرند.او در پایان و در پاســخ به 
این ســوال که آیا اســتقالل مثل فصل گذشته می تواند مدعی عنوان قهرمانی 
رقابت های لیگ برتر باشد؟ گفت :  من ۵ تیم را مدعی عنوان قهرمانی می دانم؛ 

استقالل، پرسپولیس، فوالد، گل گهر و سپاهان. 

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
سرمربی فصل گذشته استقالل در یک گفت 
و گوی مفصل از دلیل جدایی اش از استقالل 

پرده برداشت.
 فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقالل در 
این فصل به لیگ امارات برگشته ولی این بار 
نه به عنوان بازیکن بلکه به عنوان مربی روی 

نیمکت اتحاد کلباء نشسته است.
در همین رابطه مجیدی در اولین مصاحبه 
خود در امارات با حضور در شــبکه »ابوظبی 
اسپورت« درباره مسائل مختلفی صحبت کرد 

که به شرح زیر است:

 شــما یک بازیکن فوق العاده ای 
بودید چطور شد موفق شدید استقالل را 
قهرمان ایران کنید و رکورد بزرگی را در 

لیگ ایران به جای بگذارید؟
بعد از آنکه ســال آخر بازیگــری ام را در 
الغرافه قطر با آقای متســو کار کردم. استارت 
مربیگری را به توصیه آقای متسو زدم. به من 
توصیه کرد تا به لندن بروم تا مدرک مربیگری 
ام را از آنجا بگیرم. 4 سال در لندن کالس های 

مربیگری را گذراندم.
بعد از آن توسط یکی از دوستانم به باشگاه 
اســپانیول رفتم و برای مدت 8 ماه آنجا کار 
کردم. بعد از آن هدایت تیم ملی امید را برعهده 

گرفتم. بعد از آن هم به استقالل برگشتم.

به نظرتان در مســیر مربیگری    
اسپانیول  باشگاه  در  تاثیر حضورت  ات 

زیاد بود؟
یادم می آید که متسو به من گفت اگر می 
خواهی مربی شوی باید از تیم های پایه کارت 
را شروع کنی. به همین خاطر تصمیم گرفتم از 

تیم های پایه اسپانیول کارم را شروع کنم. بعد 
از آن هم مربی استقالل وسط فصل برکنار شده 
بود و از من خواستند سکان هدایت استقالل 
را برعهده بگیرم به همین خاطر به باشــگاه 

استقالل رفتم و مربی این تیم شدم.

 در اولیــن تجربه مربیگری ات در 
باشگاه بزرگی مثل استقالل کار را شروع 

کردی آیا در آن برهه نترسیدی؟
ام چنیــن  مــن همیشــه در زندگــی 
چالش هایــی را دوســت دارم. در آن زمان 
خیلــی از هــواداران اســتقالل کــه من را 
 دوست داشــتند نمی خواســتند من مربی

 شــوم چون فکر می کردنــد من خیلی زود 

مربی استقالل شــدم و ترس از این داشتند 
که من نتایج بدی بگیرم و از صحنه مربیگری 
کال حــذف شــوم. اما چنین چالــش هایی 
را دوســت دارم. چالــش هایی کــه خیلی 
 فکر کنند مــن نمی توانم انجــام دهم ولی 

من انجامشان بدهم.
شــروع کارم با استقالل در لیگ قهرمانان 
آسیا بود که موفق شدیم الریان را با نتیجه ۵ 
بر صفر در قطر شکست دهیم. به نظرم تجربه ام 
در استقالل خوب بود. شما می دانید مربیگری 
در باشــگاه های بزرگ دشــوار اســت چون 
هواداران زیادی دارد. خدا را شــکر که در این 
باشگاه بزرگ موفق شدم و در نهایت تصمیم 
گرفتم به امارات برای ادامه مربیگری ام بیایم.

 چطور از استقالل جدا شدی و به 
اتحاد کلباء آمدی؟

واقعیت این اســت که خروج از باشــگاه 
اســتقالل خیلی ســخت بــود. خیلــی از 
شــب ها درباره ایــن تصمیم فکــر کردم و 
هــواداران اســتقالل را در این تصمیم بزرگ 
درنظــر گرفتم. چون می دانســتم با جدایی 
 ام دلخــور می شــوند. اما فوتبــال حرفه ای

 ایــن را طلب می کند که شــما دوره هایی 
 دیگــری را ببنیــد و فضاهــای جدیــد را 

تجربه کنید.
وقتی باشــگاه اتحاد کلباء به من پیشنهاد 
داد به این پیشــنهاد فکر کــردم. دیدم می 
توانم تجربه جدیدی را در دوران مربیگری در 

کشوری دیگر را تجربه کنم. خیلی خوشحالم 
این پیشنهاد را پذیرفتم چون امارات برای من 
کشــور جدیدی نیست. من از سال 2001 به 
همراه خانواده ام در امارات زندگی می کنیم. 
دو فرزندم در این کشــور به دنیا آمدند و در 
اینجا تحصیل می کنند. خیلی خوشحالم که 
ادامه مربیگری ام در کشور امارات حضور دارم.

 اتحاد کلباء در ۵ بازی اولش باید به 
مصاف البطائح، الوحده و الظفره، العین و 
شباب االهلی می رود. همه بازی ها مهم 
هستند نظرتان درباره ترتیب رقبایتان در 

آغاز فصل جدید چیست؟
من شــناخت خوبی از رقبا نــدارم چون 
برخی از آنها ناشــناخته هستند. ولی درباره 
3 بــازی اولــم بــا بازیکنان صحبــت کردم 
 و فکــر می کنــم در 3 بــازی اول 9 امتیاز

 بازی ها را کســب می کنیم. مطمئن باشید 
تیم ما پتانســیل خوبی دارد و می تواند نتایج 

خوبی را کسب کند.

 نظرتــان درباره فوتبــال امارات 
چیست؟

من بازیکنان جوان با اســتعداد زیادی در 
امارات دیــدم ولی خیلی تعجــب کردم که 
ایــن بازیکنان آینده دار بــه تیم ملی دعوت 
نشــدند. با وجود اینکه فوتبــال امارات نکات 
مثبتی دارد اما 30 ســال است که نتوانسته 
بــه جام جهانــی صعود کند. برای رســیدن 
 به جــام جهانی بایــد به جوان هــا اهمیت

 بدهیــد و به آنها میــدان بدهید. من خودم 
بــه بازیکنان جوان اعتقــاد دارم و هدفم در 
اتحاد کلباء این است که 11 بازیکن من همه 

جوان باشند.

انتقاداتی به برگزار نشدن انتخابی تیم ملی وزنه برداری زنان برای قهرمانی آسیا 
مطرح شده که مدیر تیم های ملی نسبت به آن واکنش نشان داد. 

 فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد که از بانوان وزنه بردار سراسر ایران رکورد 
گیری انجام می شــود و نفراتی که تصمیم دارند در این رکورد گیری شــرکت 
کنند، باید آزمایش دوپینگ دهند. با توجه به اینکه لیست نفرات شرکت کننده 
در مسابقات قهرمانی آسیایی بحرین بسته شده است،  از این رو کسانی که در 
این رکوردگیری شــرکت می کنند، به اردوی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی 
جهان دعوت می شــوند اما در این میان این مســئله مطرح شده است که چرا 
رکورد گیری برای مسابقات قهرمانی آسیا انجام نشد تا نفراتی که مدعی هستند 

شانس حضور در قهرمانی آسیا را داشته باشند. 
کوروش باقری مدیر تیم های ملی وزنه برداری در گفت و گو با ایسنا در پاسخ 
به این پرسش که چرا برای مسابقات قهرمانی آسیا هم رکورد گیری در بخش 
بانوان انجام نشد؟ بیان کرد: قبل از بازی های کشورهای اسالمی لیست نفرات 
بسته شد و فرصت کافی برای انجام رکوردگیری نداشتیم. از طرفی اردوی بانوان 
تشــکیل نشده بود و درگیر آماده ســازی تیم بانوان برای بازی های کشورهای 

اسالمی هم بودیم.
او ادامه داد: البته با توجه به شــرایط چند ســال اخیر فکر نمی کنم که فرد 
خاصی را از دست داده باشیم و کسانی هم که در فضای مجازی مدعی بودند را 
دعوت کردیم و از آنها خواستم بیایند رکوردگیری شوند و تست دوپینگ بدهند 
اما به هر دلیلی خودشان راغب نبودند. این که رکورد گیری انجام ندادیم دلیل 
شــخصی وجود ندارد و ای کاش این حساســیتی که در این دو ماه روی انجام 
رکوردگیری وجود داشته است، در شش، هفت سال گذشته هم وجود می داشت. 
باقری هم چنین گفت: گوش ما شــنونده پیشنهادات خوب و کارساز است 

و اگر نقدی هم باشــد با جان و دل می پذیریم. در همین رکوردگیری هم که 
گذاشــته ایم، نفرات می توانند بیایند خودشان را نشان دهند و تست دوپینگ 
دهند. کســانی که رکوردهای خوبی ثبت کنند و نظر کادرفنی و من را جلب 
کنند، از آنها در اردوی جهانی استفاده خواهیم کرد. البته برای همین اعزام به 
قهرمانی آسیا هم بنا نداریم همه را ببریم که فقط به دنبال گرفتن سکوی تیمی 
باشیم بلکه ما می خواهیم تیم، یکدست باشد و وزنه برداران رکوردهای بهتری 

نسبت به گذشته ثبت کنند. 
باقری با اشاره به انتقاداتی که نسبت به برگزار نشدن رکوردگیری تیم ملی 
زنان برای قهرمانی آسیا شده است، تصریح کرد: کسانی که انتقاد می کنند چرا 
زمانی که اردوی تیم ملی زنان در فروردین، اردیبهشت و خرداد برگزار نشد هیچ 
انتقادی نداشتند و آنجا اعالم نکردند که نیاز است که رکورد گیری انجام شود؟ 
آن موقع که فرصت بیشتر بود.  فدراسیون در حال حاضر دوماه مشغول به کار 

شده است و در این دو ماه انتظار انجام همه کاری دارند. من باز هم تاکید می 
کنم که با جان و دل آماده شنیدن نقدها و پیشنهادات هستیم اما این انتظار را 

هم داریم که  نقدها منطقی و منصفانه باشند. 
او ادامه داد: در اینکه ممکن است دختران شایسته ای در سراسر ایران باشند 
که از قلم افتاده اند، تردیدی ندارم و  بنا داشتیم رکورد گیری را هم انجام دهیم 
اما زمان دیگری را در نظر گرفته بودیم. تصمیم داشتیم بعد از مسابقات قهرمانی 
جهان، مسابقات انتخابی تیم ملی زنان را در تمام رده های سنی با برنامه ریزی 
خاصی انجام دهیم اما دیدیم که بعضی ها مصر هســتند، از این رو این رکورد 
گیری را گذاشتیم و از آنها خواستیم که هر کسی مدعی است، رکوردهای های 
خود را ثبت کند و البته باید آزمایش دوپینگ بدهد. من مطمئنم که همه پاک 
هستند اما اگر خدایی نکرده مشکلی هم پیش بیاید مطابق قانون با ورزشکار و 
مربی اش برخورد خواهد شد.باقری در مورد اینکه شاید این انتظار وجود داشته 
است که فدراسیون جدید، متفاوت از فدراسیون قبلی در مورد انتخاب وزنه برداران 
عمل کند، گفت: ما متفاوت نبوده ایم؟  تیم بانوان ما قرار نبود اعزام شود و حتی 
اردویی هم برای آنها تشکیل نشده بود اما برای آنها اردو گذاشتیم و اعزام کردیم. 
تمام مربیان استان ها با من در ارتباط هستند و  شاگردان خودشان را معرفی و در 
مورد رکوردهایشان صحبت می کنند. من از آنها می خواهم که بیایند رکوردگیری 
شوند. در این میان افرادی هم بوده اند که در مورد کوردهایشان صحبت کرده اند 
و با وجود اینکه من درخواست کردم که بیایند تا رکوردگیری شوند اما نیامده اند 
و دلیلش را هم نمی دانم. در همین اردوی تیم ملی برای حضور در مســابقات 
قهرمانی آســیا یکی از نفراتی که دعوت کردیم نیامد. او افزود: ما تازه شروع به 
کار کرده ایم و تالش می کنیم کار را درست انجام دهیم. مدعی هم نیستیم که 

غلط نداریم و بدون دیکته هم نمی گویم که 20 شده ایم.

پاسخ کوروش باقری به رکوردگیری از زنان بعد از بستن تیم آسیایی

واقعیت حضور VAR در فوتبال ایران
صحبت های کارشناسان فن درباره حضور کمک داور ویدیویی در رقابت 
های لیگ برتر فوتبال، نشان می دهد در بهترین حالت این موضوع در فصل 

آینده محقق خواهد شد.
 در شرایطی که اشتباهات داوری در سه هفته ابتدایی لیگ برتر مورد انتقاد 
برخی تیم های لیگ برتری قــرار گرفته و تقریبا این موضوع هر هفته تکرار 
می شود بیش از هر زمان دیگری لزوم ورود VAR به کشورمان احساس می شود . 
در این وضعیت و در آســتانه انتخابات فدراسیون فوتبال میرشاد ماجدی، 
سرپرســت کنونی این فدراسیون و نامزد ریاست انتخابات مدعی شده که از 
هفته آینده قرار است آموزش VAR برای داوران آغاز شود و اینکه کمک داور 
ویدیویی از نیم فصل دوم لیگ برتر قابلیت اجراییو بهره برداری در فوتبال ایران 

را دارد  که در این باره کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.

 سهرابی: محال است زیر ۶ ماه بتوان از VAR استفاده کرد
در همین رابطه علیرضا ســهرابی، سرپرست اسبق کمیته داوران، درباره 
احتمال ورود سیستم  VAR به کشورمان و اظهارات اخیر سید میرشاد ماجدی 
اظهار داشــت: در دوره ریاســت مهدی تاج در فدراسیون فوتبال مدتی من 
سرپرست کمیته داوران و داود رفعتی، رئیس دپارتمان داوری بودیم. در همان 
زمان استارت کار VAR  زده شد  و چند نفر از داوران ما با هزینه های فدراسیون 
در دوره ای به میزبانی قطر حضور یافتند. کار را شروع کرده و سپس دوره ای 

آموزشی برای داوران در ایران برگزار شد. 
وی افــزود: پس از این دوره آموزشــی بایــد وارد مرحله کارهای اجرایی 
می شدیم. ابتدا باید یک سیستم VAR خریده و با اخذ تاییدیه ها آن را به ایران 
می آوردیم. دســت کم باید این سیستم در یکی از استادیوم ها سوار و نصب 
شــود. تمام داوران لیگ برتری ما باید در دوره آموزشــی آفالین حضور پیدا 
کنند و هر داوری غیر از کالس تئوری، باید سه بازی یعنی 2۷0 دقیقه آفالین 
با این سیســتم قضاوت کند. سرپرست اسبق کمیته داوران خاطرنشان کرد: 
باید تمام این کالس های آموزشی ضبط و برای فیفا ارسال شود تا به هر داور 
مجوز قضاوت با VAR آنالین را بدهند در غیر این صورت مجوزی نمی دهند . 
جدا از آن باید در استادیوم هایی که می خواهیم سیستم را در آن نصب کنیم، 
زیرساخت ها بررسی شود. یعنی ببینیم امکان نصب وجود دارد تا پس از آن 
با شــرکت مدنظر برای حضور در ایران هماهنگی کنیم. باید نماینده هم در 
ایران داشــته باشیم تا دســتگاه ها را نصب کند. با این پروسه دست کم یک 
سال طول می کشد تا بتوانیم از فیفا مجوز بگیریم و برای بازی  هایی که تعیین 

شــده از VAR استفاده کنیم. وی افزود: البته طبق همکاری که با محمدرضا 
ســاکت، مدیرعامل سپاهان و مدیران گل گهر ایجاد کردیم، قرار شد جدا از 
ورزشگاه فوالد، در ورزشگاه های نقش جهان و سیرجان نیز دو سیستم نصب 
کنیم. اصرار داشــتیم در یک سال به این تایید برسیم و کار را استارت بزنیم 
اما فیفا اعتقاد داشت زیر یک سال و نیم نمی توانیم چنین کاری انجام بدهیم. 
مسئول اسبق دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: کسی که 
در این زمینه صحبت می کند باید اطالعات کافی داشته باشد و بداند پروسه 
چیست. اینکه کسی بیاید و بگوید نامه زدیم، مجوز گرفتیم و قرار است کار 
را شروع کنیم درست نیست. وقتی هنوز سیستم را وارد نکرده، در استادیوم 
ها نصب نکرده اید و هنوز زیرساخت و شرایط ندارید چگونه می خواهید برای 

داوران کالس های آموزشی شروع کنید؟ 
 VAR سهرابی افزود: هرکس قول زیر یک سال یا یک سال و نیم برای ورود
به کشورمان را می دهد واقعیت را نمی گوید و از بی اطالعی برخی سوء استفاده 
می کند. هرکسی هم رئیس فدراسیون شد بیاید بگوید زیر این زمان سیستم را 

به کشورمان می آورم، صحبت هایش غیر واقعی است. 
سرپرست اسبق کمیته داوران درمورد اینکه آیا پس از ورود VAR به ایران 
می توان به صورت یکی در میان از آن استفاده کرد، توضیح داد: پس از اینکه 
فیفا سیستم، آموزش ها و زیرساخت های ما را تایید کند و لیسانس بدهد، اعالم 
می کند باید به من بگویید آیا می خواهید از VAR در همه 240 بازی لیگ برتر 
استفاده کنید؟ اگر چنین قصدی دارید باید زیرساخت ها را در تمام ورزشگاه 
ها ایجاد کنید. اگر نمی توانید مانند AFC که در مراحل مقدماتی لیگ قهرمانان 
از این سیستم استفاده نمی کند و مراحل نهایی مسابقات را در کشورهای دارای 
این سیستم برگزار می کند و به همین دلیل همه کشورها را ملزم به استفاده 

از VAR نمی کند، می توانید در 80 یا 120 بازی مهم خود در ورزشــگاه های 
مورد تایید، با مجوز فیفا از VAR استفاده کنید. جالب و جایز نیست که بگوییم 

می خواهیم از این سیستم در یک یا دو بازی استفده کنیم. 
ســهرابی درباره اینکه آیا به زیرساخت های ورزشگاه های ما برای استفاده 
از VAR در نیم فصل دوم آمادگی دارد، گفت: جزو محاالت اســت که بتوانیم 
از VAR در نیم فصل دوم اســتفاده کنیم. اگر باشگاه هایی مثل سپاهان، گل 
گهر، مس رفسنجان و فوالد که تا حدی ورزشگاه شان آمادگی دارد همکاری 
کنند تا فدراسیون امکانات را وارد و نصب کرده و سپس آموزش را شروع کند، 
می توان به استفاده از این سیستم در ابتدای فصل آینده امیدوار ماند . امکان 
ندارد بتوانید در شش ماه این مسیر را بروید. فیفا جدول و پلنی دارد که می گوید 
باید از کجا وارد شوید و چه زمانی می توانید به نتیجه برسید. پلن قدیمی فیفا 
در مجموع طی شدن تمام پروسه ها یک سال تا یک سال و نیم زمان می برد . 

 مرادی: آموزش داوران بین ۶ تا ۹ ماه زمان می برد 
دانیال مرادی، مسئول توسعه و آموزش داوری فدراسیون فوتبال در این باره 
مدتی قبل در گفت و گو با برنامه شب های های فوتبالی اظهار داشت: نه تنها 
در فدراسیون ایران بلکه برای اینکه بتوانیم VAR را در سایر فدراسیون ها پیاده 
سازی کنیم، فرآیندی پنج گانه نیاز است که حدود یک سال تا یک سال و سه 

ماه زمان می برد. گام اول را تمام کرده و در گام دوم هستیم.
وی افزود: گام سوم و مهم ترین گام که مربوط به آموزش داوران است حدود 
شش تا 9 ماه طبق زمانبندی خود فیفا زمان می برد. با توجه به مذاکراتی که 
کامرانی فر، دبیر کل فدراســیون انجام داده قرار است در تعطیالت 40 روزه 
لیگ به خاطر جام جهانی به صورت فشرده آموزش داوران را انجام بدهیم که 
کارها در حال انجام است تا مدرس بیاید و آموزش را شروع کنیم. گام بعدی 
ارزیابی نهایی است که امیدواریم نمایندگان فیفا و مدرس فیفا به کشورمان 
بیایند تا پس از ارزیابی نهایی، تاییدیه بدهند. پس از نهایی شدن آموزش باید 
با مجوز فیفا در برخی بازی ها به صورت آزمایشی VAR را اجرا کنیم تا پس از 
تکمیل تمام زیرساخت ها و اخذ تاییدیه درباره آموزش ها ، امیدواریم از ابتدای 
فصل آینده به صورت رسمی از این سیستم استفاده کنیم. با توجه به اظهار 
نظر مسئوالن سابق و فعلی کمیته داوران اینگونه به نظر می رسد که اظهارات 
میرشاد ماجدی بیشتر جنبه تبلیغات برای انتخابات دارد و نه تنها این سیستم 
دست کم تا ابتدای فصل آینده لیگ برتر وارد کشورمان نخواهد شد بلکه بحث 

آموزش این سیستم نیز دست کم تا چندین ماه دیگر طول خواهد کشید.

  هیتلر هم این کار را نکرده بود!
رئیس فدراسیون کشتی روسیه از غیبت قطعی ورزشکاران روسیه در رقابت های جهانی بلگراد ابراز ناراحتی کرد.

 به نقل از مچ تی وی، میخائیل مامیاشــویلی رئیس فدراســیون کشــتی روسیه درباره غیبت ورزشکاران این کشور در رقابت های جهانی 2022 بلگراد به صحبت پرداخت و از این شرایط گله کرد. وضعیت تعلیق ما احتماالً روی 
کشــتی گیران تاثیر بگذارد. نقض بی ســابقه ورزشــی هر چقدر هم پیش پا افتاده به نظر برســد نه حتی اصول ورزشی، بلکه حقوق بشر را هم زیر پا گذاشته اســت. این ورزشکاران بهترین دوره زندگی خود را وقف تمرین سخت و 
طاقت فرســا کردند. توجه داشــته باشــید هیتلر به همه ورزشکاران اجازه حضور در المپیک 1936 را داد. معلوم می شود هیتلر از کســانی که اکنون روسیه را از صحنه رقابتهای ورزشی بیرون انداخته اند بردبارتر است. پس چگونه 

می توان این تصمیم را درک کرد؟
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»جردن بلفورت« ارزهای دیجیتال با ارزش پایین را به دلیل نوسانات شدید به 
»سهام پنی تشبیه کرد زیرا سرمایه گذاری در آن ریسک باالیی دارد.

 سایت تحلیلی- خبری »اف ایکس استریت« در گزارشی نوشت: »جردن بلفورت« 
کارگزار سابق بازار سهام که به »گرگ وال استریت« نیز شهرت دارد، رمز ارزهای 
با ارزش  بازار پایین را به دلیل نوســان شدید قیمت آنها به »سهام پنی« تشبیه 
کرده است. شایان ذکر است که سهام پنی به سهام های با ریسک بسیار باال و قیمت 
زیر یک دالر مربوط به شرکت های کوچک و ناشناخته اطالق می شود. به طور کلی 
آنها یا بازدهی باالیی برای سرمایه گذاران خواهند داشت یا به شدت سقوط می کنند 

و تمام دارایی آنان را از بین می برند.
شهرت و پیشرفت بلفورت در دهه ۹۰ میالدی و در نهایت همکاری وی با سازمان 
بورس و اوراق بهادار )SEC(، تا حدودی به دلیل انجام معامالت در حوزه سهام های 
پنی بود. بلفورت طی مصاحبه ای که با خبرگزاری اقتصادی »یاهو فاینانس« داشت، 
خاطرنشان کرد که این نوع سرمایه گذاری ها دارای چرخه قابل پیش بینی یکسانی 
هســتند که می تواند بازدهی کالنی ایجاد کند اما در صورت عدم خروج به موقع 

سرمایه گذاران، سرمایه آنان از بین خواهد رفت. 
گرگ وال استریت در این زمینه تصریح کرد که نکته مثبت انجام این دست از 
معامالت این است که با خرید و فروش در زمان مناسب می توانید سود هنگفتی 
به دست آورید اما نکته منفی این است که شما در زمین دیگران بازی می کنید و 

احتماال بیشتر اوقات شکست خواهید خورد.

بلفورت در ادامه خاطرنشان کرد که افراد تنها در صورتی باید در ارزهای رمزنگاری 
شده با ارزش پایین سرمایه گذاری کنند که مایلند شانس خود را امتحان کرده و 
مقدار کمی از سبد خود را به دارایی های پرریسک اختصاص دهند. وی تاکید کرد 
که هرگز نباید بخش زیادی از سبد خود را به این دست دارایی ها اختصاص داد. 

کارگزار سابق بازار سهام افزود که با سرمایه گذاری در این دارایی ها راه  زیادی 
برای محافظت از ســرمایه  وجود نخواهد داشت. تنها راه این است که خیلی زود 
وارد بازار شوید. مهم نیست که مدیریت دارایی شما خوب یا بد باشد، ارزش این 
دارایی ها در ابتدا به حدی پایین است که از همان ابتدا شروع به رشد خواهند کرد 

اما وقتی به نقطه اوج ارزش خود رسیدند باید آنها را بفروشید. 
گرگ وال استریت همچنین خاطرنشان کرد که او در وهله اول به »بیت کوین« 
)BTC( و »اتر« )ETH( به دلیل پایه های قوی که دارند به عنوان سرمایه گذاری های 
بلندمدت نگاه می کند. او اظهار داشت که به دلیل پتانسیل باالی بیت کوین برای 
تبدیل شــدن به یک ذخیره ارزش و همچنین تورمی که در آینده و پس از بلوغ 

بیشتر بازار برای آن ایجاد می شود، عالقه خاصی به این رمزارز دارد.
اتریوم

وی می افزاید که باید به بیت کوین زمان داد. درست زمانی که عرضه این رمز 
ارز محدود شود، تورم قیمتی آغاز شده و ادامه خواهد یافت. بیت کوین در مقطعی 
از زمان به مرحله ای از تکامل خواهد رسید که معامله گران بیش از اینکه به عنوان 
یک سهام در حال رشد به آن نگاه کنند از آن به عنوان دارایی برای ذخیره ارزش 

استفاده خواهند کرد.
الزم به ذکر است که بلفورت یکی از چهره های محبوب در فضای سرمایه گذاری 
است که طی چند سال گذشته ۱۸۰ سرمایه گذاری در حوزه کریپتو داشته و به 
جمع سرمایه گذارانی نظیر »مارک کوبان« سرمایه گذار آمریکایی و مالک باشگاه 
داالس ماوریکسو و »کوین اولری« سرمایه گذار و تحلیلگر بازارهای مالی پیوسته است.
از بدبینی به کریپتو تا تبدیل شــدن به یکی از سرمایه گذاران مطرح 

این عرصه
کارگزار سابق بازار سهام در فوریه ۲۰۱۸ پیش بینی کرده بود که قیمت بیت کوین 
در نهایت به صفر خواهد رسید. او همچنین استفاده از این ارز دیجیتال را به عنوان 
راهی برای سرمایه گذاری زیر سوال برد و پیشنهاد داده بود که این موضوع از حالت 

قانونی خارج شود.

ریسک باال و نوسانات شدید؛ باعث تشبیه رمزارزهای 
حکایت بیکاران دارای مدرک تحصیلی ...حکایت بیکاران دارای مدرک تحصیلی ...          
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علمیعلمی

یکی از مسئوالن سازمان بهداشت جهانی افزایش قابلیت انتقال ویروس و نرخ 
پایین واکسیناسیون در جهان را عامل بیشتر شدن نرخ مرگ و میر کرونا عنوان کرد.

 به نقل از ایندیا،  سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد که همه گیری کرونا 
به پایان نرسیده است. هر هفته نزدیک به ۱4 یا ۱5 هزار نفر در سراسر جهان به 

دلیل ابتال به این بیماری، جان خود را از دست می دهند.
این مقام مسئول توضیح داد: بدیهی است که افزایش قابلیت انتقال به معنای 

بستری شدن بیشتر در بیمارستان است، اما تاکنون ثابت نشده که سویه BA.5 می 
تواند باعث بیماری های شدیدتر از سایر زیرشاخه ها شود.

یکی دیگر از عوامل کلیدی که ممکن است باعث افزایش میزان مرگ و میر شود، 
نرخ پایین واکسیناسیون در سراسر جهان است. ون کرخوف گفت که تعداد زیادی 
از مردم هنوز دوز اولیه واکسن را دریافت نکرده اند و همین موضوع باعث افزایش 
نرخ مرگ و میر خواهد بود. سازمان جهانی بهداشت بارها و بارها به واکسیناسیون 

برای مبارزه با کرونا تاکید کرده است.
تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت که موارد ابتال در ۱۱۰ 
کشور در حال افزایش است. عمده این ابتالها ناشی از انواع زیرسویه های BA.4 و 
BA.5 اومیکرون است. تدروس گفت: همه گیری در حال تغییر است، اما تمام نشده 
است.رئیس سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا آسیب پذیرترین جمعیت 
خود از جمله کادر درمان و افراد باالی 6۰ سال را ایمن کنند. او گفت که صدها 
میلیون نفر هنوز واکسینه نشده و در معرض خطر بیماری شدید و مرگ هستند.

تدروس گفت در حالی که بیش از ۱.۲ میلیارد واکســن کووید-۱۹ در سراسر 
 جهان تزریق شــده، میانگین نرخ ایمن ســازی در کشــورهای فقیر حدود ۱3

 درصد است.

محققــان دریافته اند که یک هورمون خاص می تواند به غضروف مانند شــدن 
تاندون ها کمک کند تا پس از پارگی مینیسک به بهبودی بیمار کمک کنند.

 به نقل از نیو اطلس، پارگی مینیسک که یک ساختار غضروفی در زانو است، 
یک آسیب شایع ورزشی است و متأسفانه چندان خوب بهبود نمی یابد. اما محققان 
ژاپنی اکنون هورمونی را شناسایی کرده اند که به ترمیم این غضروف پس از جراحی 
کمک می کند.مینیسک یک ساختار غضروفی هاللی یا C شکل در زانوهای ما است 
که اســتخوان ران را در مقابل استخوان ساق پا محکم می کند. این بافت حیاتی 
به ویژه در حین ورزش، مســتعد آسیب است. چرخش ناگهانی زانو در حین وارد 
کردن وزن بر روی آن می تواند مینیسک را پاره کند و بسیاری از این آسیب ها به 

خودی خود به خوبی بهبود نمی یابند.

درمان ها اغلب شــامل جراحی، کاشــت بافت مینیســک اهدایی یا برداشتن 
قســمت هایی از تاندون خود بیمار و استفاده از آن برای تقویت مینیسک ضعیف  
شــده اســت. در حالی که این کارها می تواند به کاهش مقداری درد کمک کند، 
اما این دو بافت عملکردهای بسیار متفاوتی دارند و بنابراین پیوندها ممکن است 

سازگاری نداشته باشند.
محققان دانشــگاه »اوزاکا متروپولیتن« در ژاپن برای این مطالعه جدید، روش 
جدیدی را برای شبیه سازی غضروف تاندون پیوند شده بررسی کردند. آنها دریافتند 
که کلید اصلی، هورمون پاراتیروئید)PTH( است که به طور معمول سطح کلسیم 
را در جریان خون کنترل می کند و در حال حاضر به عنوان یک درمان برای پوکی 

استخوان استفاده می شود.
این تیم دریافت که افزودن PTH به تاندون های موش، آنها را سفت تر می کند و 
ماتریسی از غضروف را رشد می دهد و ژن های مرتبط با تولید سلول های غضروفی، 
یعنی سلول های مسئول تشکیل غضروف را بیان می کند. این اثر هم در سلول های 
کشت داده شده از تاندون آشیل موش صحرایی و هم در زمانی که روی تاندون های 

حیوانات زنده اعمال شد، مشاهده شد.
سپس محققان تاندون هایی را که با PTH تقویت شده بودند، به موش هایی پیوند 
زدند که بخشی از مینیسک آنها برداشته شده بود و مینیسک را در موش های تحت 
درمان با PTH بهتر ترمیم و از آسیب ثانویه به غضروف مفصلی زانو جلوگیری کرد.

نکته مهم این اســت که این روش در جایی که بافت های نرم خیلی سخت و 
شبیه به استخوان می شوند موجب استخوان سازی نمی شود.

نرخ پایین واکسیناسیون کرونا، عامل مرگ و میر بیشتر است

درمان پارگی مینیسک با سخت کردن تاندون ها!

  برنامه ریزی برای حضور انسان در ماه

ماموریت آرتمیس ۱، پروازی بدون سرنشــین است و قرار است مقدمات 
حضور انسان در ماه را فراهم کند.

 سال ۲۰3۰ دهه ای خواهد بود که باید منتظر استقرار طوالنی مدت انسان 
روی ماه و احتماال مریخ باشیم. اما همه چیز از امروز ساعت ۱7 به وقت تهران 
)۸:33 به وقت محلی( با پرتاب فضاپیمای آرتمیس ۱ ) Artemis I( آغاز می شود.

آرتمیس ۱ ماموریت آزمایشی بدون سرنشین است. استقرار روی ماه برای 
اکتشــافات در مریخ مهم است. فضانوردان می خواهند از سطح ماه به  عنوان 
نوعی گودال استاپ برای بازگشت مجدد در طی بازدیدهای طوالنی مدت از 

سیاره سرخ استفاده کنند.
یورونیوز نوشته که فضاپیمای آرتمیس ۱ که حدود ۹۸ متر طول دارد واز 
سکوی بی-3۹ در مرکز فضایی کندی در فلوریدای آمریکا پرتاب خواهد شد. 
این همان سکویی است که فضاپیمای آپولو ۱۰ در سال ۱۹6۹ به مقصد ماه 

از آن بلند شد.
یورونیوز با اشاره به اینکه این پرواز آزمایشی بدون سرنشین است، نوشت: 

 )SLS( اولین تست عملی موشک عظیم پیشران موسوم به سیستم پرتاب فضایی
خواهد بود که قدرتمندترین موشک جهان توصیف شده  است. مایک سارافین، 
مدیر ماموریت آرتمیس ۱ ناســا به خبرنگاران می گوید: این اولین پرواز یک 
موشک جدید و یک فضاپیمای جدید است. ما در حال انجام کاری هستیم که 

انجام آن فوق العاده دشوار است و ریسک ذاتی در آن وجود دارد.
توماس زوبورچن، معاون مدیر ماموریت علمی ناسا در مصاحبه ای به پایگاه 
خبری اسپیس گفت که جستجو برای کشف آب در ماه و دیگر اهداف علمی 
آرتمیس ۱ آغاز یک حرکت بزرگ برای رفتن به ماه و سپس مریخ است. اگرچه 
برنامه آرتمیس با هدف اکتشاف در ماه انجام می شود، اما مریخ هم می تواند 
مقصد دیگر ما باشد. زوربوچن گفت که سیستم های پرواز، موشک ها و فناوری ها 
روی چالش های مشابه در هر دو مقصد متمرکز هستند. کاهش اثرات تشعشعات 
و آماده سازی برای اقامت طوالنی مدت در فضا از جمله این چالش ها هستند.

به گفته شرکای آرتمیس یعنی ناسا و آژانس فضایی اروپا )ESA(، این پرتاب 
آنچه را که در اکتشافات فضایی در نیم قرن گذشته تغییر کرده، روشن خواهد 
کرد آرتمیس در حال برنامه ریزی برای ورود انسان ها به ماه در سال ۲۰۲5 

و ایجاد یک سکونتگاه دائمی در این سیاره است.
یورگن شلوتز، مهندس هوافضا در آژانس فضایی اروپا در گفتگو با دویچه 
وله گفت: در آغاز ســفرها مردم فقط برای یک هفته به ماه خواهند رفت، اما 
ماموریت های آتی آرتمیس، مردم را برای یک یا دو ماه در آنجا مستقر خواهد 
کرد و در نهایت، اسکان دائمی ایجاد خواهد شد. آرتمیس در این برنامه برای 

اولین بار زنان و رنگین پوستان می توانند روی ماه قدم بزنند.

دویچه وله درباره این ماموریت نوشــت: ماموریت های آرتمیس شــامل 
پروازهایی بدون سرنشین و بعدا سرنشین دار به ماه خواهد بود. آژانس فضایی 
قصد دارد تا پایان این دهه یک بار در سال به سطح ماه برود و یک ایستگاه فضایی 
در مدار ماه و یک پایگاه در قطب جنوب این سیاره بسازد که در آن فضانوردان 

فناوری ها و مهارت های الزم برای حضور بلندمدت در فضا را آموزش ببینند.
پس از آرتمیس اول، آرتمیس دوم خدمه ای از فضانوردان را در بهار سال 
۲۰۲4 به ماه می برد. آرتمیس سوم، که در حال حاضر پرتاب آن برای سال 
۲۰۲5 برنامه ریزی شده، اولین فضانوردان زن و رنگین پوست را ماه خواهدبرد.

این پرتاب قرار است با کپســول اوریون )Orion( انجام شود. ایندیپندنت 
گفته که این کپســول توسط الکهید مارتین ساخته و برای بردن فضانوردان 
به ماه انتخاب شده است. این کپسول از بسیاری جهات شبیه کپسول فضایی 
آپولو در دهه های ۱۹6۰ و 7۰ اما کمی جادارتر است و می تواند میزبان چهار 
فضانورد باشد. ) آپولو سه فضانورد داشت.( این فضاپیما بر اساس فناوری های 

مدرن رایانه و ناوبری ساخته شده است.
مانند کپسول آپولو، اوریون حامل یک سپر حرارتی است تا از طریق اصطکاک 
در هنگام ورود مجدد به جو زمین، سرعت خود را کاهش دهد و از چتر نجات 

برای کاهش سرعت خود قبل از سقوط در اقیانوس آرام استفاده می کند.
ایندیپندنت نوشته که حیاتی ترین عنصر این ماموریت پایان آن است. زمانی 
که فضاپیما دوباره با ســرعت 3۲ برابر صوت وارد جو زمین می شــود و سپر 
حرارتــی را برای اولین بار در معرض آزمایش قرار می دهد. به گفته مقامات 

ناسا، این اولویت شماره یک ماموریت است. پس از کاهش سرعت، چترهای 
فضاپیما آن را با ســرعت حدود ۲۰ مایل در ساعت در آب های اقیانوس آرام 

در سواحل باخا کالیفرنیا پایین می آورند.

یورونیوز می گوید: اوریون حدود یک هفته پس از پرتاب به مدار ماه خواهد 
رســید. با فرض اینکه همه چیز طبق برنامه پیش برود، این کپســول قبل از 
بازگشت به زمین به مدت 4۲ روز در فضا باقی خواهد ماند. پس از پروازی که 
فضاپیما را به فاصله 6۲ مایلی از سطح ماه خواهد برد، فضاپیما به مدت 6 روز 
وارد مدار گسترده ای به دور ماه می شود تا اطالعات پرواز را جمع آوری کند. 
همچنین این کپسول یک مانکن و نیم تنه انسان  نما را حمل می کند که روی 
آنها حسگرهایی برای اندازه گیری دقیق اثرات ارتعاش و تشعشعات فضایی بر 
بدن انسان نصب شده  است.گفتنی است که در طول مدت ماموریت آرتمیس 
۱، تیمی متشکل از ۱۲ نفر از پرسنل ناسا به صورت شبانه روزی کنترل ایستگاه 

زمینی را بر عهده خواهند داشت.

 علت حرکت چشم ها در خواب مشخص شد

بر اساس مطالعه جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، وقتی 
چشــمان ما در طول خواب با سرعت حرکت می کنند، به مواردی در رویا 
که مغزمان ایجاد کرده اســت خیره شده ایم. این یافته ها نه تنها به درک 

بهتر نحوه رویا دیدن ما، بلکه نحوه عملکرد تخیالت ما کمک می کند.
 بــه نقــل از تی ان، مرحلــه ای از خواب به نام »خواب حرکت ســریع 
چشم«)REM( از دهه ۱۹5۰ به عنوان مرحله ای از خواب هنگام رویا دیدن 
شــناخته شده است. اما علت حرکات چشم از آن زمان تا کنون موضوعی 

رازآلود و بحث برانگیز باقی مانده بود.
ماسیمو اســکانزیانی، نویسنده ارشــد این مطالعه که در روز ۲5 اوت 
۲۰۲۲ در مجله Science منتشــر شده است، می گوید: ما نشان دادیم که 
حرکات چشــم تصادفی نیســتند. آنها با آنچه در دنیای رویا رخ می دهد، 

هماهنگ هستند.
او افزود: این مطالعه نگاهی اجمالی در مورد فرآیندهای شــناختِی در 
حــال انجام در مغز در طول خواب فراهم می کند و در عین حال معمایی 

را حل می کند که کنجکاوی دانشمندان را برای دهه ها برانگیخته است.
در نیمه دوم قرن بیســتم، برخی از کارشناســان این فرضیه را مطرح 
کردند که این حرکات  چشم ممکن است به دلیل دنبال کردن صحنه هایی 
در دنیای رویا باشد، اما راه های کمی برای آزمایش این فرضیه وجود داشت 
و آزمایش هایی که می شــد انجام داد، نتایج متناقضی را به همراه داشت. 
بســیاری از محققان حرکات چشــم را فرآیندی تصادفی در نظر گرفتند، 
و این احتمال را مطرح کردند که شــاید این موضوع برای مرطوب ماندن 

پلک ها انجام می شود.
اکنون با وجود فناوری های بســیار پیشرفته تر، اســکانزیانی به همراه 
دکتر یوتا سنزای)Yuta Senzai(، محقق فوق دکتری، توانستند سلول های 
»جهت ســر«)Head direction( را در مغــز موش هایی که خواب حرکت 
سریع چشم تجربه می کردند، بررسی کنند. این سلول ها عملکردی مشابه 
قطب نما دارند و فعالیت آنها به محققان نشــان می دهد که موش در کدام 

جهت حرکت می کند.
محققــان به طور همزمان داده هایی را از این ســلول ها در مورد جهت 
حرکت موش در حالی که حرکات چشمش را زیر نظر داشتند، ثبت کردند. 
آنها با مقایســه این داده ها دریافتند که جهت حرکات چشم و قطب نمای 
داخلی موش در طول خواب حرکت ســریع چشم دقیقاً در یک راستا قرار 

دارد، درست مانند زمانی که موش بیدار و در حال حرکت است.
یک دنیای جعلی کامال هماهنگ

او می گویــد: یکــی از نقاط قوت ما به عنوان انســان، ظرفیت ما برای 
ترکیــب تجربیات دنیای واقعی خود با مواردی اســت که در حال حاضر 
وجود ندارند و ممکن است هرگز وجود نداشته باشند. این توانایی تولیدی 

مغز ما اساس خالقیت ما است.
اســکانزیانی خاطرنشــان کرد که در خواب می توانید موارد آشنا را با 
غیرممکن ها ترکیب کنید. او یک خواب تکراری را که در جوانی به عنوان 
یک غواص دیده بود، تعریف کرد که در آن می توانست زیر آب نفس بکشد. 
او از خواب بیدار می شد و متوجه می شد که این موضوع نمی تواند حقیقت 
داشته باشــد. اسکانزیانی می گوید: در رویا، شما معتقدید که واقعی است 
زیرا ورودی های حســی وجود ندارد که شــما را به واقعیت بازگرداند. این 

یک دنیای جعلی کامال هماهنگ است.
تیم اسکانزیانی دریافتند که این بخش های مغز هم در خواب و هم در 
بیداری با هم هماهنگ می شــوند و به این ایده اعتبار می دهند که رویاها 

راهی برای یکپارچه سازی اطالعات جمع آوری شده در طول روز هستند.
اینکه چگونه این نواحی مغز با هم کار می کنند تا این توانایی را ایجاد 
کنند، رازی است که اسکانزیانی قصد دارد به تالش برای یافتن پاسخ آن 

ادامه دهد.

امام علی علیه السالم :
الّناِس،  َحوائِِج  َعن  اِحَتَجَب  واٍل  أیُّما 
احَتَجَب اللُّ َعنُه یَوَم الِقیاَمِة وَعن َحوائِِجِه 
و إن أَخَذ َهِدیًَّة کاَن ُغلوالً و إن أَخَذ َرشَوًة 

َفُهَو ُمشِرٌک.
نیازمندی های  از  که  زمامداری  هر 
مردم، خود را پنهان سازد، خداوند 
از او و خواسته هایش در رستاخیز، 
هدیه  زمامدار،  اگر  و  پنهان شود 
بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه 

قبول کند، پس او مشرک است.
ثواب األعمال : ص 310 ح 1

دانشمندان چینی مدعی شدند که اولین موش جهان را با ژن های کاماًل مجدد 
برنامه ریزی شده مهندسی کرده اند که اهمیت بازآرایی کروموزومی را که یک شاخص 

تکاملی حیاتی برای ظهور یک گونه جدید است، ثابت می کند.
 بــه نقل از آی ای، محققان آکادمــی علوم چین)CAS( ادعا می کنند که روش 
جدیــدی برای ادغــام کروموزوم قابل برنامه ریزی یافته اند کــه موش هایی را در 
آزمایشــگاه با تغییرات ژنتیکی که در مقیاس تکاملی میلیون  ساله روی می دهد، 
با موفقیت تولید می کند.این یافته ها می تواند روشن کند که چگونه بازآرایی های 
کروموزومی - بسته های مرتب ژن های سازمان یافته که به تعداد مساوی توسط هر 

یک از والدین ارائه می شوند و صفات را برای تولید فرزندان همسو، متبادل یا ترکیب 
 CAS می کنند - بر تکامل تأثیر می گذارند.»لی ژیکون« محقق مؤسسه جانورشناسی
می گوید: موش خانگی آزمایشگاهی یک کاریوتایپ استاندارد 4۰ کروموزومی یا 
تصویر کامل کروموزوم های یک موجود زنده را پس از بیش از ۱۰۰ سال پرورش 
مصنوعی حفظ کرده است.وی که نویسنده ارشد این مطالعه است، افزود: با این حال، 
در مقیاس های زمانی طوالنی تر، تغییرات کاریوتایپ ناشی از بازآرایی کروموزوم ها 
رایج اســت. جوندگان 3.۲ تا 3.5 بازآرایی در هر میلیون سال دارند، در حالی که 

نخستی ها ۱.6 بازآرایی در این بازه زمانی دارند.

نخستین مهندسی کامل ژنتیک یک موش توسط چینی ها
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