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سید حسن خمینی در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت سوریه:

در جهان اسالم هیچ قضیه ای مهم تر از داستان فلسطین و قدس نیست
یادگار امام راحل تأکید کرد که در جهان اسالم هیچ قضیه ای مهم تر از داستان فلسطین و بحث قدس وجود ندارد.

به گزارش اقتصاد مردم، حجت االســالم و المسلمین سید حســن خمینی در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن و مدیران کل اوقاف 
سوریه در حرم امام خمینی)س( با اشاره به اینکه غدیر روزی اســت که از منظر پیامبر)ص( والیت و مسیر امامت تعیین شده، گفت: 
در نامه 35 نهج البالغه حضرت امیر )ع(مســئولیتی که یک حاکم اسالمی باید نسبت به مردم داشــته باشد را تصویر می کنند و می 

توان گفت این همان وظایفی است که پیامبر)ص( از همه حاکمان اسالمی مطالبه می کرده است.
یادگار امام)ره( تصریح کرد: در این نامه مهم حضرت خطاب به مالک اشــتر می فرمایند »مردمان نیکوکار از سخنانی شناخته شوند 
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گردشگری روستایی و بررسی یک 
مثال عینی)1(

پیشینه گردشگری روستایی
طبق مطالب ویکی پدیا، گردشــگری روســتایی به 
عنوان یک فعالیت تفریحــی اجتماعی، در نیمه دوم 
قرن هجدهم در انگلستان و اروپا شکل گرفت. پیش 
از آن هم مناطق روستایی برای فعالیت های تفریحی 
مورد اســتفاده قرار می گرفتند، اما شــرکت در این 
فعالیت های تفریحی محدود به اقشــار برتر جامعه 

بود.
در قرن نوزدهم و بیستم به دلیل توسعه حمل و نقل 
و ســهولت جابه جایی، راه یابی به روستاها آسان شد. 
رشد ســریع تقاضا برای گردشگری روستایی از سال 
۱۹۴5 آغاز شــد. در این زمان گردشگری روستایی 
شاهد رشدی چشــمگیر و گردشــگری بین المللی 
نیز شــاهد رشــد جمعیت بود و افزایش تقاضا برای 
گردشــگری روســتایی تا اندازه ای منجر به توسعه 

گردشگری شد.

تعاریف گردشگری روستایی
به دالیل متعــددی تعریف واحدی از گردشــگری 
روســتایی وجود ندارد که همگان با آن موافق باشند 
دالیلــی از قبیل متفــاوت بودن روســتاها در نقاط 
مختلف، تغییر در شــرایط بومی روستاها و کاربردی 
که از گردشگری در روستا دارند در نبود تعریف واحد 

کمک می کند.
به برخی از تعاریف در این نوشــتار اشــاره می کنیم 
تعریفی که کنفرانس جهاني گردشگري، گردشگري 
روســتایي دارد این چنین اســت که گردشــگری 
روستایی، را شامل انواع گردشــگري با برخورداري 
از تســهیالت و خدمات رفاهي در نواحي روستایي 
مي داند، که امــکان بهره مندي از منابــع طبیعي و 
جاذبه هاي طبیعــت را همراه با شــرکت در زندگي 
روســتایي و کار در مزرعــه و کشــاورزي، فراهــم 
مي آورد. تعریــف دیگــری را کمیســیون جامعه 
اروپایی ارائه می کند در ســال ۱۹۸۶ کمیســیون 
جامعه اروپایي نیز گردشــگري روستایي را این گونه 
تعریف مي کند. »گردشگري روســتایي تنها شامل 
گردشگري کشاورزي نیست، بلکه همه فعالیت هاي 
گردشگري در مناطق روســتایي را در بر مي گیرد.: 
با این حال در اروپا گردشــگري روستایي اغلب براي 
توصیف گردشگري کشاورزي )یا گردشگري مبتني 
بر مزرعه( به کار برده مي شــود، امــا در صورت لزوم 
همه ي فعالیت هاي گردشگري در نواحي روستایي 
را در برمي گیرد. این در حالی اســت کــه در همین 
راســتا امروزه اتحادیه اروپا همه انواع گردشگري در 
نواحي غیرشــهري را به عنوان گردشگري روستایي 

در نظر مي گیرد. 
کشــورهای مختلــف تعاریــف متفاوتــی درباره 
گردشگری روســتایی دارند که در اینجا به برخی از 

این تعاریف مطرح شده می پردازیم. 
در آمریکا گردشگری روســتایی این چنین تعریف 

می شود:
گروه مردمــي. گردشــگري آمریــکا )DOT( نیز 
گردشــگري روســتایي را هر آن چیزي مي داند که 
گردشــگران را به نواحي پیرامون مادر شــهرهاي 
اصلي، جذب کند، چنانچه گردشــگري روســتایي 
رویکردي براي جذب و نگهداشــت گردشگران، به 
منظور آشــنایي با زندگي روســتایي در نظر گرفته 
شــده، عالوه بر رونق و توســعه روســتایی، امکان 
بهره مندي از مواهب طبیعــي و جاذبه هاي محیطي 

روستا را براي ساکنان شهري فراهم مي کند.
در فنالند گردشگری روستایی را این گونه می دانند: 

اجاره دادن کلبه هاي روستایي به بازدیدکنندگان یا 
تدارك خدمات موردنیاز آن ها در نواحي روســتایي 

اطالق مي َشود.
تعریف گردشــگری روســتایی در مجارســتان به 

صورت زیر تعریف می شود:
در مجارســتان، اصطــالح گردشــگری دهکده ای 
، رایج اســت که شــامل فعالیت هاي گردشگري و 
خدمات تدارك دیده شده در روستاهاست. در واقع 
گردشگري روســتایي در این کشور شــامل اسکان 
ارزان قیمت در نواحي روســتایي بوده و ارتباطي به 
فعالیت هاي کشاورزي و سایر فعالیت هاي روستایي 

ندارد.
تعریف گردشگری روستایی در اسلونی با تعاریف باال 

فرق دارد:
در اسلوني جنبه مهم گردشگري روستایي، سکونت 
بازدیدکنندگان در بین خانوارهاي کشــاورز است. 
به این ترتیب که آن هــا به عنوان مهمــان با خانوار 
کشــاورزي زندگي مي کنند و یا در مهمان خانه هاي 
محلي سکني مي گزینند، اما براي تهیه ي غذا و سایر 

خدمات با خانوار کشاورز فعالیت مي کنند.
اقتصاد مردم: زهرا گلیج

نایب رئیــس کانــون هماهنگی شــوراهای 
اســالمی کار آذربایجان شــرقی گفت: دولت 
نمی تواند رقم حــق مســکن را تعیین و خود 
مصوب کند بلکــه صرفا بایــد آن را تائید یا رد 
کند. اینکــه دولت به جای ایــن کار مصوبه ی 

جدید می دهد خالف قانون است.
حبیــب صادقــزاده )نایــب رئیــس کانون 
هماهنگی شوراهای اســالمی کار آذربایجان 
شــرقی( در گفتگو با اقتصاد مردم ، به کاهش 
مبلغ صد هزار تومانی حق مســکن در هیئت 
وزیران اشــاره کرد و گفت: امســال دولت در 
مورد حق مسکن کارگران رویه ی جدیدی پی 

گرفت که برخالف قانون است. 
صادقزاده گفــت: دولت نمی توانــد رقم حق 
مســکن را تعیین و خــود مصوب کنــد بلکه 
صرفا باید آن را تائید یــا رد کند. اینکه دولت به 
جای این کار مصوبــه ی جدید می دهد خالف 
آن چیزی اســت که تــا امروز اتفــاق افتاده و 
خالف قانون اســت. صادقــزاده بیــان کرد: 

افزایش 5۷درصدِی حقوق حداقل بگیران در 
شورایعالی کار در ابتدا باعث خوشحالی بود اما 
متاســفانه برنامه های اقتصادی دولت و حذف 
ارز ترجیحی نرخ تــورم را افزایــش داد و این 
افزایش 5۷درصدی دیگــر نمی تواند چندان 
خوشایند و موثر باشد. چراکه با افزایش دائمِی 
نرخ تورم، سفره ی کارگران و بازنشستگان هر 

روز کوچک و کوچک تر می شود. 
وی در مــورد کاهــش صدهــزار تومانِی حق 
مســکن گفت: مطابق ماده ۲ قانــون اصالح 
قانــون طبقه بندی مشــاغل و برقراری کمک 
هزینه مســکن کارگری مرداد ۱3۷۰ مجلس 
شــورای اســالمی، کمک هزینه مسکن برای 
کارگران مشــمول قانون کار ســالیانه توسط 
شــورای عالی کار تعیین و بــه تصویب هیأت 
وزیران می رســد. هرســاله دولت میزاِن حق 
مســکِن تعیین شــده در شــورایعالی کار را 
تصویب می کند اما امســال نــه تنها تصویب 
نکرده بلکه خود مصوبه ی جدید داد و صد هزار 

تومان از حق مســکن کم کرد کــه این خالف 
قانون است. 

نایب رئیــس کانــون هماهنگی شــوراهای 
اســالمی کار آذربایجان شــرقی گفت: دولت 
اگر با رقم حق مسکن مشــکل داشت باید آن 
را برای شورایعالی کار می فرستاد تا آن ها رقم 
جدید را تعیین کنند. ضمــن اینکه باید توجه 
داشته باشیم که حتی همین ۶۰۰هزار تومان 
رقم حِق مسکِن تعیین شده توسط شورایعالی 
کار هم نمی تواند هزینه های مســکن خانوار را 
تامین کند و این رقم بــا هزینه ی واقعی تفاوِت 
فاحشی دارد اما خب صرفا برای کمک هزینه ی 
کارگران است که متأســفانه دولت با تصویب 

آن مخالفت کرده است. 
صادقی در پایان گفت: امیدواریم شکایتهایی 
که در مورد این مصوبــه به دیوان عدالت اداری 
شــده هر چه زودتر به نتیجه برسد و دیوان به 
نفع کارگران رأی دهد تا این اقدام اشــتباه در 

سالهای دیگر رویه نشود.

دولت نمی تواند مصوبه ی جدیدی در مورد حق مسکن بدهد
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یک مقــام روس از محورهای اصلــی مذاکرات 
ســران روســیه، ترکیه و ایران در تهران که قرار 

است طی ساعات آینده برگزار شود، خبر داد..
به گزارش ایلنا، یــک مقــام روس از محورهای 
اصلی مذاکرات سران روســیه، ترکیه و ایران در 
تهران که قرار است طی ساعات آینده برگزار شود 

پرده برداشت.
یک مقام روس در گفت وگو با نشــریه »الشــرق 
االوسط« خبر داد که موضوعات اصلی مورد بحث 
در نشست سران روسیه و ترکیه و ایران در تهران 
عملیات نظامــی ترکیه و موضعی مشــترك در 

قبال حمالت اسرائیل به سوریه است.
این منبع افزوده که موضوع حمالت اســرائیل به 
سوریه اخیرا با مواضع روشــن مسکو هم مواجه 
شده اســت و به نظر می آید که روســیه در حال 

ایجاد یک سیاست مشخص در این باره است.
از ســوی دیگر، این منبع تأکید کرده که پوتین 
»نگرانی های اردن و دیگر طرف ها درباره افزایش 
نفوذ ایران در ســوریه« را هم با مقامات ایرانی در 

میان خواهد گذاشت.
ایــن مقــام روس صــدور بیانیه مشــترك یا 
توافقات تازه در این نشســت را بعید دانســته 
اما تأکید کرده که این نشســت بــه تفاهماتی 
خواهد انجامید که احتمــاال تأثیر آن در آینده 

نزدیک آشــکار خواهد شــد و افــزوده که این 
تفاهمات به وضعیت مرزهای جنوبی و شــمالی 
ســوریه و موضوع حضور ایران و عملیات ترکیه 

در خاك سوریه مربوط می شود.
به گفته این مقام، نحوه تعامل با حضور آمریکا در 
ســوریه هم از اولویت های مرحله آینده سیاست 
روسیه خواهد بود که الزم است تفاهماتی در این 

باره با شرکای ایرانی و ترکیه ای انجام شود.
پرونده دیگری کــه اخیرا پررنگ شــده و نیاز به 

تفاهمات بیشتر سه کشــور دارد، مسئله کمیته 
تدوین قانون اساسی سوریه است که اخیرا روسیه 
با برگزاری جلســات آن در ژنــو مخالفت کرده 

است.
روز یکشنبه، »گر پدرسن«، نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور ســوریه، پس از اعالم لغو جلسه تازه 
کمیته تدوین قانون اساســی سوریه، در تماس با 
»علی اصغر خاجی«، معــاون وزیر خارجه ایران، 

همین موضوع را بررسی کرد.

الشرق االوسط گزارش داد

 محورهای اصلی مذاکرات سران روسیه، ترکیه و ایران
 به روایت مقام روس
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گزارشات  و  یادداشــت  مقاله، 
 خود را برای چــاپ در روزنامه 
»اقتصاد مردم« به آدرس ذیل 
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اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی باید 
در اولویت قرار بگیرد

از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد
 افزایش حجم و عمق ریال - روبل 

در معامالت تجاری ایـران و روسیه

 امضای اولین قرارداد برقی بلند مدت 
با عـراق 

معاون وزیر صمت خبر داد
 مراکز تجاری، سفارتخانه تجاری می شوند

رئیس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد
 مصائب مصـوبات خلق الساعه برای 

فعاالن اقتصادی
رئیس کنفدراســیون صادرات با بیان اینکه مصوبات خلق الساعه موجب 
سلب قدرت تصمیم گیری از فعاالن اقتصادی شــده است، گفت: دولت 
باید شــرایط واقعی اقتصادی را بپذیرد و به ســمت تک نرخی شدن ارز 

حرکت کند.

اقتصاد مردم: امیر سرداریکاریکاتور

تابستان بسیار سخت 1401 در تامین برق را جدی بگیریم
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سید حسن خمینی در دیدار با جمعی از علمای 
اهل سنت سوریه:

در جهان اسالم هیچ قضیه ای مهم تر 
از داستان فلسطین و قدس نیست

یادگار امــام راحل تأکید کرد که در جهان اســالم هیچ 
قضیــه ای مهم تر از داســتان فلســطین و بحث قدس 
وجود ندارد.بــه گزارش اقتصاد مردم، حجت االســالم 
و المسلمین ســید حســن خمینی در دیدار جمعی از 
علمای اهل تســنن و مدیران کل اوقاف سوریه در حرم 
امام خمینی)س( با اشــاره به اینکه غدیر روزی اســت 
که از منظــر پیامبر)ص( والیت و مســیر امامت تعیین 
شــده، گفت: در نامه 35 نهج البالغــه حضرت امیر )ع(
مسئولیتی که یک حاکم اســالمی باید نسبت به مردم 
داشــته باشــد را تصویر می کنند و می توان گفت این 
همان وظایفی اســت که پیامبــر)ص( از همه حاکمان 

اسالمی مطالبه می کرده است.
یادگار امام)ره( تصریح کرد: در ایــن نامه مهم حضرت 
خطاب به مالک اشــتر می فرمایند »مردمان نیکوکار از 
سخنانی شناخته شــوند که خداوند درباره آنان بر زبان 
بندگان خویش جاری می ســازد«. بعد از آن وقتی می 
خواهند وظیفــه حاکم را تعیین کنند مــی فرمایند »َو 
ِعَیِّة«. شارحین نهج البالغه گفته  ْحَمَة لِلَرّ أَْشِعْر َقلَْبَک الَرّ
اند »أشعر« از »شــعار« می آید. شعار به معنای »لباس 
زیر« اســت؛ در مقابل »دثار« که لباسی است که رو می 
پوشــیدند. یعنی رحمت به رعیت را مانند لباس زیرین 

خودت کن و به تنت بچسبان.

وی افــزود: ایشــان در ادامه مــی فرمایند کــه وقتی 
حاکم هســتی دنبال غضب نباش. جایی که می توانی 
با مرحمت برخورد کنی، به ســراغ غضب نــرو. از عفو 
پشیمان نشــو و از عقوبت کردن خوشحال نشو. ایشان 
وقتی اوضاف مردم را توضیح مــی دهند می فرمایند، بر 
مردم لغزش پدید می آید و بیماری بــر آنها عارض می 
شود. اما تو نســبت به آنها مهربان برخورد کن. چون »یا 

برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو مشترکند«.
ســید حســن خمینی در ادامه تأکید کــرد: بن مایه 
حکومت علوی، کــه پیامبــر)ص( هم از ایشــان می 
خواســته، همین تبدیل مراوده مردم و حکومت به یک 
مراوده عاطفی همراه با رحمت است. در فرازی که اشاره 
کردم، عبارت »یُســَتَدلُّ َعلَی الّصالِحیَن« یعنی فردای 
قیامت در دادگاه عدل الهی حکام صالــح را به آنچه که 
مردم درباره آنها می گویند قضاوت می کنند. ســپس 

می فرماید بهترین ذخیره »عمل صالح با مردم« است.
وی اظهار داشــت: آنچه کــه امروز می تــوان به عنوان 
یک پیام از روز غدیر برای همه مســلمانان جهان بازگو 
کرد این اســت که باید حکومت ها با مردم خودشــان 
رابطه عاطفی برقــرار کنند. اصــل در حکومت »عفو و 
بخشش« و »رابطه عاطفی« اســت. در روایاتی از ائمه 
معصومین)ع( داریم که اگر حاکم در عفو خطا کند بهتر 

از این است که در عقوبت اشتباه کند.
یادگار امــام)ره( در ادامه گفت: روزگار ســختی داریم 
و همه دوســتان واقف هســتند به اینکه دنیای اسالم با 
شرایط بسیار سختی مواجه اســت. آمدن صهیونیست 
ها به کشــورهای عربی که متأســفانه با آنها به پیمان 
رسیده اند، نقطه تاریکی اســت. متأسفانه حکام بعضی 
از کشورهای عربی پیمان های بســیار بدی را با دشمن 
صهیونیســتی برقرار  کرده اند. این روزها آمدن رئیس 

جمهور آمریکا هم این مسأله را تسریع کرده است.
وی یادآور شد: سوریه از کشــورهایی است که در مقابل 
این جریان صهیونیستی مقاومت کرده و از ارکان جبهه 
مقاومت است. دولت و حکومت سوریه و ریاست محترم 

جمهوری آن در این مسأله جزء خطوط مقدم هستند.
یادگار امام )ره( با بیان اینکه یکــی از بزرگترین آرمان 
های امام)ره( بحث قدس بود، یادآور شــد: یکی دیگر از 
این آرمان هــا موضوع »وحدت امت اســالمی« و میان 
شیعه و ســنی بود که امروز در این شــرایط سخت فکر 
می کنم ما بیش از هر زمــان دیگری به ایــن امور نیاز 
داریم. اول، نبایــد بگذاریم از اولویــت و اهمیت بحث 
قدس در جهان اسالم کاسته شده و به فراموشی سپرده 
شود؛ نباید کســی بتواند این آرمان را تنزل دهد. دوم، 
نگذاریم در صفوف مسلمین شــکاف عقیدتی و شکاف 
های باطل و تفرقه های غلط بیاندازند. ســوم، باید همه 
حاکمان و حکومت ها در آشــتی، رحمــت و عطوفت با 
مردمشــان باشــند.وی با بیان اینکه ما همراه با مردم 
انقالب اســالمی ایران را به پیروزی رســاندیم و ثمرات 
و اثرات آن را به وضوح دیدیــم، تأکید کرد: امروز هم راه 
مقابله با رژیم اشغالگر قدس بیداری، همدلی و همراهی 
بیشتر مردم است. باید هرچه بیشتر تالش کنیم که دل 
های مسلمانان به هم نزدیک تر شود. واقعا دشمنان می 
خواهند که ما هرچه بیشــتر از هم دور شویم و از همین 
رو، امروز هیچ امری مهمتر از این نیســت که همگان و 
به خصوص علمای اســالمی، بیش از اختالفات به نقاط 

اتحاد، عطوفت، رفاقت، رحمت و وحدت توجه کنند.
یادگار امام)ره( تأکید کرد: پافشــاری برخی بر تشدید 
اختالفات بسیار خطرناك است. دیدیم جریان تکفیری 
که نمونه آن در داعش بود و شــما در ســوریه آزارهای 
زیادی از آن دیدید، با تحلیل هــای غلط به جای اینکه 
هجمه خود را به صهیونیســت ها و دشــمنان اســالم 
متوجه کند، مثل خنجر در درون جامعه اسالمی به نزاع 

های قومی و طایفه ای پرداخت.
وی در پایان گفت:  در جهان اسالم هیچ قضیه ای مهم تر 
از داستان فلسطین و بحث قدس وجود ندارد. راه آن هم 
این است که علمای اسالم بیش از هر زمانی با هم رفاقت 
کنند؛ و هرچه بیشتر حکومت ها با مردم از در عطوفت و 

رفاقت در بیایند. 
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ناتاب آوری ظرفیت ها
مسئله کارگزار، سیاست گذار

در روزهای گذشته تعارض بین سیاست گذاری های 
فرهنگی با رفتــار فرهنگی جامعــه و ناکارکردی 
نهادهای ذیربط در معرض نقد عمومی قرار گرفت. 

همچنین در این روزها  مســئله فرسودگی خاك و 
کاهش ذخایر آب و وضعیت نابســامان دریاچه ها 
و تاالب ها مطرح شــده به  طوریکه بیان می شود به 
چنان شــرایط خطرناکی رســیده اند که تبدیل به 

تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.
طبیعــی،  عوامــل  جــرم؛  شــریک  ســه  از 
سیاســت گذاری های نادرســت و کنش نامناسب 
مردم با طبیعت، سیاســت گذاری نادرست دولت 

بیشترین نقش و اثر را داشته است.
ایــن وضعیــت را می تــوان در دیگــر حوزه های 
توسعه ای هم دید. سیاســتهای توسعه صنعتی ما 
نیز چنین وضعیتی دارد که خودرو، بخشــی است 
که در ســالهای اخیر رویت پذیر شده است. بحران 
صندوق های بازنشستگی نیز در سالهای نه چندان 
دور بر ســر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی 
که تمامی بودجه  جــاری دولت را به خود اختصاص 
خواهــد داد و منابعــی برای بودجه هــای عمرانی 

نخواهد ماند.
مســائل دیگری نیز همچون بیکاری، سالمت و... 

وجود دارد. 
 این وضعیت در حوزه سیاســت گذاری  های عرصه 
سیاســی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاست گذاری های 
این عرصــه، به شــدت ســایر عرصه هــا را  متأثر 

می سازد.
بدون تردید بــرای برون رفــت از چنین وضعیتی 
نیاز به اصالح سیاســت ها و سیاست گذاری  توسط 
متخصصان مبتنی بر مطالعــات علمی و آینده نگر 

می باشد.
سوال راهبردی این اســت که: چگونه چنین درك 

ساده ای از برون رفت نمی تواند عملیاتی شود؟
با مقداری کنکاش در این پرسش، متوجه می شویم 
که فرایند مناســبی برای به کارگیــری عامالن و 
کارگزاران سیاســت گذاری  وجود نــدارد. فقدان 
نظام حزبی، گــردش نخبگان را با مشــکل مواجه 
ساخته اســت. این روزها به شکل بسیار آزار دهنده 
ای در برخی دســتگاه ها مشــاهده می کنیم افراد 
به صرف حضور چنــد روزه در یک ســتاد یا تندی 
مواضع سیاســی و یا تنها به دلیل رفاقت دانشگاهی 
عرصه های سیاســت گذاری و کارگزاری ارشد را به 

دست گرفته اند.
هرچند کمابیش چنین وضعیتــی را در چند دهه 
گذشته شاهد بوده ایم، اما به اعتقاد من، این روزها با 

شدت بیشتری شاهد این پدیده هستیم.
 نقصــان در ایجاد ســازوکاری برای بــه کارگیری 
نخبگان و اصالح ســاختار نظام تدبیر ما را با جریان 
پیچیــده ای از عوامل علــی روبرو می ســازد و در 
مرحله اول نوع ســاختار سیاسی، انسداد سیاسی و 
اجتماعی و محدودیت حضــور نخبگان مطرح و به 
ذهن متبادر می شود. براســاس مطالعاتی که برای 
مدل توســعه ای میان بر و به تعبیــری از میانه راه 
تاریخی انجام داده ام )نگاه کنیــد به کتاب معمای 
دولت مدنــی در جهان ســوم(  نگاهی بــه  تجربه 
کشورهای تازه صنعتی شــده این یافته را به دست 
می دهد که می تــوان در کوتاه مــدت و حتی میان 
مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک  برنامه و 
تفاهم عمومی افقی میان افرادی که قدرت بازیگری 
در یک نظام سیاســی را دارندبا نگاهی توسعه نگر 
توافقی برای اصالح ساختار دولت در بدنه اجرایی و 

کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.
تجربه کشــورهای تازه صنعتی شده نشان می دهد 
در مراحل اولیه برون رفت در مســیر توســعه، طی 
فرآیندهای تدبیر شده، قاعدتاً نخبه ترین نخبگان 
به عرصه سیاســت گذاری  راه می یابنــد. انتخاب 
مســتخدمان کارگزار ارشــد از میان آزمون های 
استخدامی و مصاحبه های عمیق صورت می گیرد. 
مقایســه کنید با وضعیتی که بافــراد بطورانبوه و با 
توصیه های این و آن، وارد دســتگاه هامی شــوند و 
سپس به دنبال منبع تامین حقوق و کد استخدامی 

می روند.
امروز نیازمندیم که عرصه سیاست گذاری  و اداری 
از گزند بازی های سیاسی دور نگاه داشته شود زیرا 
همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت 
پذیرش سیاســت گذاری های نادرست را ندارد و به 
تعبیری به آستانه ناتاب آوری ظرفیت ها رسیده ایم.

با توجه به اینکه ســاختار انتخاباتی مجلس شورای 
اســالمی در همــه ادوار از عوامل تشــدید کننده 
ایــن وضعیت بوده اســت؛ بــه نظر می رســد اگر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به جای خروارها 
سیاست گذاری هایی که سرنوشت  و اثرشان نامعلوم 
است ،همین مســئله را با برخی محورهای ذیل در 
دستور کار قرار داده و به سامان برساند به منفعت و 

مصلحت جامعه عمل کرده است :
۱- شــیوه تغییــر انتخاب در ســطوح سیاســت 
گذاری های تخصصی از  تغییرات سیاســی مصون 

بماند.
۲-  اســتفاده از تجــارب کشــورها بــه خصوص 
کشــورهای تازه توســعه یافته را پیش رو گرفته و 
قواعد محکمی برای جذب و اســتخدام های دولتی 
به کار بندیم تــا نظام  نخبگی در تصمیم ســازی و 

تصمیم گیری شکل گیرد.
3- شواهد ایرانی نشان می دهد یکی از آسیب های 
بزرگ مــا و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شــده، 
مســئله تعارض منافــع در سیاســت گذاری ها و 
دخالت ذی نفعان نابحق اســت. متاســفانه عمده 
سیاســت گذاری هایی که در مجلس شورا صورت 

می گیرد دچار چنین آسیبی بوده است.
نگاه کنید به فشــارهای منطقه گرایــی در تدوین 

برنامه های توسعه پنج ساله
اقتصاد مردم: علی ربیعی 

اقتصاد ایران وجهان2

رئیس جمهــور ترکیه در دیــدار با رهبر انقــالب تاکید کرد: از 
انتظارات مشــروع ایــران در برجام، حمایت، و شــرکت های 

ترکیه ای را به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم.
به گزارش اقتصاد مردم، رجب طیب اردوغان که شــب گذشته 

برای شرکت در اجالس ســه جانبه ترکیه، ایران و روسیه وارد 
تهران شــده اســت، ظهر امروز در دیدار با رهبر انقالب ضمن 
تبریک اعیــاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اســالمی و افزایش 
همبستگی ایران و ترکیه را الزم دانست و گفت: ترکیه هیچگاه 
در مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشســته و برادری ایران و 

ترکیه در همه زمینه ها باید گسترش پیدا کند.
اردوغان با تأکید بر اینکه همــواره مخالف تحریم های یکجانبه 
علیه ایران بوده و خواهیم بود، گفت: از انتظارات مشــروع ایران 
در برجام، حمایت، و شرکت های ترکیه ای را به سرمایه گذاری 
در ایــران تشــویق می کنیم.رئیس جمهور ترکیه با اشــاره به 
درگیری ایــران و ترکیه با تروریســت ها در طول ســال های 
متمادی، گفت: در ســوریه گروه های تروریستی، مورد حمایت 
تسلیحاتِی سنگین از طرف کشــورهای غربی همچون آلمان، 

انگلیس، فرانسه و به ویژه آمریکا هستند.
اردوغان با بیان اینکه موضــع ترکیه در خصوص تمامیت ارضی 
سوریه مشــخص اســت، گفت: از دولت ســوریه انتظار داریم 
روندهای سیاســی را آغــاز و به صورت فعال در نشســت های 
کمیته قانون اساســی شــرکت کند. در اجالس آستانه مسئله 
سوریه به صورت ویژه در دســتور کار است و امیدواریم به نتایج 

خوبی دست پیدا کنیم.

درست است که کارگران و بازنشســتگان، حامیان دو آتشه ی 
سازمان تامین اجتماعی و اســتقالل نهادی آن هستند اما این 
ســازماِن ابربیمه گر که از قضا امروز حال و روز چندان خوشی 
هم ندارد، تعهدات بسیار دارد.به گزارش اقتصاد مردم، آخرین 
آمار بخش مدیریت آمار و اطالعات و محاسبات سازمان تامین 
اجتماعی نشــان می دهد تا پایان اسفند ســال ۹۹ تعداد ۴۴ 
میلیون و ۲۰۷ هزار و 5۷۲ نفر در کشــور تحت پوشش تامین 
اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان استفاده می کنند. 
به احتمال قریب به یقین، تا امــروز این آمار مرز ۴۷ میلیون نفر 
را پشت سر گذاشــته اســت؛ به عبارت دقیق ، بیش از نیمی از 
جمعیت کشــور، به نوعی - مســتقیم یا غیرمســتقیم - تحت 

پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

آمار بیمه شدگان به تفکیک
بهتر است آمارها را با جزئیات و تفکیک بندی دقیق تر پیمایش 
کنیم؛ براســاس آمارهای پایان ســال ۹۹، از مجموع جمعیت 
تحت پوشش این ســازمان، 3۷ میلیون و 3۱5 هزار و ۴۶۹ نفر 
بیمه شــده و ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و 5۴۲ نفر مســتمری بگیر 
هستند.از مجموع بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی، ۱۴ 
میلیون و 5۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر در ردیف بیمه شــده اصلی و ۲۲ 
میلیون و ۷35 هزار و ۲۸۱ نفر به عنوان بیمه شــده تبعی قرار 
دارند. بیمه شــدگان اجباری با ۱۰ میلیون، ۷۸ هزار و ۷3 نفر 
بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را 
تشکیل می دهند و بیمه شدگان خاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ هزار 
و ۱۴۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱3 هزار و ۹۸۲ نفر 
و بیمه شــدگان توافقی با ۱5۸ هزار و ۹۹3 نفر دیگر گروههای 

بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند.
    بنابراین ســازمان تامین اجتماعی، نزدیک ۱۱ میلیون بیمه 
شــده ی اجبــاری دارد که این گــروه همان کارگران شــاغِل 
مشمول قانون کار هســتند؛ در عین حال سازمان بیش از چهار 
میلیون نفر مستمری بگیر مستقیم دارد؛ مجموع این دو گروه، 
پانزده میلیون نفر را تشــکیل می دهند؛ پانــزده میلیون نفر به 
صورت مســتقیم از سیاســت های مزدی و حمایتی ســازمان 
تامین اجتماعی تاثیر می گیرند و بیســت و نُه میلیون نفر دیگر 

نیز وابسته یا تبعِی این پانزده میلیون نفر هستند.

وضعیت پارادوکسیکال
همین اعداد و ارقام به تنهایی نشــان می دهد که سازمان تامین 
اجتماعی ناظر بر سرنوشــت چه جمعیت عظیمی ست؛ سطح 
پوشش این سازمان به نســبت جمعیت کشور، یکی از باالترین 
نرخ های پوشــش صندوق هــای تامین اجتماعی در سراســر 
جهان است و بنابراین سرپا ماندن و حفظ تعادل و ایستایی این 
سازمان، بایستی یکی از مهم ترین اهداف بلند مدت اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسِی سیاستگذاران باشد.
وضعیت بیمه شــدگان –چه آن ۱۱ میلیون شــاغل و چه بیش 
از چهار میلیون بازنشســته- در قبال ســازمان، یک وضعیت 
پارادوکسیکال و بغرنج اســت؛ از یکســو از خدمات ارائه شده 
توسط سازمان، چه در حوزه درمان و چه در حوزه ی مستمری، 
رضایت ندارند و از ســوی دیگر، حامی منافع ســازمان در قبال 
دولت ها هستند. سازمان تامین اجتماعی، گرانبهاترین دارایی 
جمعی کارگران است و باید از موجودیت و منابع آن دفاع کنند؛ 
بیمه شدگان وقتی دولتی بدهی های ســازمان را نمی پردازد یا 
میهمانان ناخوانده )همان بیش از ۴ میلیون بیمه شــده خاص( 
را سر ســفره ی سازمان می نشــاند بی اینکه برای پرداخت حق 
بیمه ی آن ها ضمانت اجرایی بر گردن بگیرد، انگشــت اتهام را 
به سمت آن دولت می گیرند اما وقتی سازمان تامین اجتماعی 
بدعهدی می کند مثاًل روند کار در پرونده های سخت و زیان آور 
را به درازا می کشاند یا یکســری داروها را از لیست پوشش بیمه 
خارج می کند، مطالبه گر ســازمان هســتند. به هرحال به نظر 
می رســد این وضعیت پارادوکســیکال کار را به جایی رسانده 
که حتی اولیــن و ابتدایی تریــن تعهدات در قبــال جامعه ی 
بیمه شــدگان مانند اجرای ماده ۹۶ قانــون تامین اجتماعی بر 

زمین می ماند و نادیده گرفته می شود.

اولین مطالبه: اجرای دقیِق ماده 96
امروز مهم تریــن مطالبات و دغدغه های بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی چیست؛ اگر بخواهیم لیستی براساس اولویت تنظیم 

کنیم، کدام موارد در صدر این سیاهه قرار می گیرند؟
احسان سهرابی )مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور( در این رابطه می گوید: با توجه به شــرایط افزایش 
دستمزد ســال ۱۴۰۱  توســط شــورایعالی کار و لزوم اجرای 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، امروز مهم ترین مطالبه اصالح 
مصوبه ی افزایش مستمری بازنشســتگان است؛ موضوعی که 
دغدغه ی عینی و ملمــوس بازنشســتگان و دغدغه ی فردای 
شاغالن است؛ اگر قرار باشد ســنگ بنای عدم اجرای ماده ۹۶ 
گذاشته شــود، کارگران در فردای بازنشســتگی از مستمری 
قانونی و عادالنــه محروم می مانند؛ بنابراین از ســازمان تامین 
اجتماعی انتظار داریم با استفاده از توان کارشناسی خود دولت 
را به اصالح مصوبه مجاب کند و اجــازه ندهد معادالت بیمه ای 
تخریب شــوند. این وظیفه ی مدیران و کارشناســان سازمان 
در قبال بیمه شدگانی ســت که آن ها را وکیل امــوال خود قرار 

داده اند.

توازن ورودی ها و خروجی ها
توازن ورودی ها و خروجی ها، مســاله بعدی اســت؛ ســهرابی 
می گوید: امروز خوشحالیم که سازمان تامین اجتماعی خوش 
حسابی کرده و بدهی چشــمگیر خود به بانک ها را پرداخته که 
این پرداخت نشــان از پویایی معاونت حقوقی بانک هاست اما 
نکته ای که قابل تامل اســت بدهی حدود ۴۰۰ هــزار میلیارد 
تومانی دولت به تامین اجتماعی ســت که نمی دانیم در ســال 
جاری دقیقاً  چه میزانی وصول شده است. عدم توجه دولت ها به 
صندوق تامین اجتماعی و مطالبات آن، تبعات جبران ناپذیری 
خواهد داشــت؛ این موضوع را بارها گوشزد کرده ایم؛ باید توجه 
داشته باشیم که با حذف ماده 5۰ قانون تامین اجتماعی، تحت 
عنواِن طــرح حمایت از کارخانجات و واحدهــای تولیدی، آب 
پاکی روی دســت ســازمان تامین اجتماعی و ورودی های آن 
ریخته اند؛ حال تا زمانیکه ورودی ها و خروجی های ســازمان، 
پایش و واکاوی دقیق نشــود و تیم تحقیــق و تفحص مجلس 
کارش را بدون هیچ اغماض و مالحظه انجام ندهد، بدون تردید 

از بحران خارج نخواهیم شد.

بیمه ی کارگران ساختمانی در اغما
مســاله بعــدی، بحث بیمــه ی کارگــران ساختمانی ســت؛ 
رنجنامــه ی کارگران ســاختمانی، دفتری طوالنی ســت؛ در 
این میان، عدم اصــالح ماده 5 قانون بیمــه اجتماعی کارگران 
ســاختمانی، با به تاخیــر انداختن بیمه ی متقاضیــان، کار را 
دشوارتر کرده اســت؛ ســهرابی در این رابطه می گوید: اصالح 
قانون بیمه کارگران ساختمانی باید در اولویت قرار بگیرد؛ چرا 
کارگران ساختمانی باید ماه ها و حتی سال ها منتظر بیمه شدن 
بمانند؛ اکنون از هر پروانه ســاختمان ۱5 درصد اخذ می شود 
که اگر بازهم فرِد درخواســت کننده تخلفی داشــته باشــد، 
مابه التفاوت آن در زمان اخذ پایان کار توســط تامین اجتماعی 
وصول می شــود. این مبالغ باید صرف جامعه ی هدف یا همان 
کارگران ســاختمانی شــود؛ چرا ۷۰۰ کارگر ســاختمانی در 

سراسر کشور در انتظار بیمه هستند؟
 به گفتــه ی وی، این جمعیــت انبوه، هــر روز در معرض خطر 
ســقوط از ارتفاع و مرگ، بــدون یک بیمــه ی حداقلی تامین 
اجتماعی کار می کنند ولی نمایندگان مجلس و سازمان تامین 

اجتماعی همچنان موضوع را به تعلل و تاخیر می گذرانند.
اینها اولویت های اصلی ست، دغدغه های اصلی بیمه شدگان 
در حوزه ی مســتمری و بیمه؛ البته مسائل درمانی و دارویی 
کنار گذاشته شده؛ درست است که کارگران و بازنشستگان، 
حامیان دو آتشــه ی ســازمان تامین اجتماعی و اســتقالل 
نهادی آن هستند اما این ســازماِن ابربیمه گر که از قضا امروز 
حال و روز چندان خوشــی هم ندارد، تعهدات بســیار دارد، 
تعهداتی که ناظر بر زندگی، معیشت و آینده ی یک جمعیت 
انبوه اســت؛ جمعیتی که بیش از ۴۴ میلیــون نفر عضو آن 

هستند....
 اقتصاد مردم: نسرین هزاره مقدم

در نشست خبری رؤسای جمهور ایران و ترکیه مطرح شد

نشســت خبری روســای جمهــور ایران 
و ترکیــه برگزار و در این نشســت اســناد 
مشــترك همکاری بین دو کشــور ایران و 

ترکیه امضا شد.
به گزارش اقتصاد مردم ، حجت االسالم 
رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان 
همتای ترکیه ای خود گفت:این ســطح 
از روابــط تجــاری و اقتصــادی بین دو 
کشور کافی نیســت و میتواند در سطح 
باالتری شکل بگیرد. ســطح همکاری 
ها را میتوان تا حــدود 3۰ میلیارد دالر 
افزایش داد کــه حدود ســه برابر وضع 

فعلی است.
به گفتــه رئیــس جمهور تاســیس پارك 
های علم و فناوری کــه بتواند با بخش های 

مختلف بین دو کشــور فعال باشــد در این 
مذاکرات مورد تاکید قــرار گرفت.قرارداد 
گاز بین دو کشور که ۲5 ســاله بود قرار شد 
تمدید و انتقال گاز وسیع تر شود. همچنین 
توسعه ســرمایه گذاری بین دو کشور مورد 

تاکید قرار گرفت.
رئیس جمهور گفت: همکاری دو کشور در 
مسائل امنیتی بسیار اهمیت دارد و دستگاه 
های امنیتــی و اطالعاتی همــکاری های 
خوبی در این زمینه می توانند داشته باشند. 
مبارزه با تروریست و جرایم سازمان یافته از 

نکات مورد تاکید دو طرف است.
حجت االســالم رئیســی تاکید کــرد که 
تروریست اسامی مختلفی دارد، اما افرادی 
که امنیــت مردم را بــه خطــر می اندازند 

تروریســت هســتند و حالت دوگانه ای که 
درباره تروریست ها فرق گذاشته شود باید از 
بین رود و باید با تروریسم با هر اسمی مبارزه 
کرد. همکاری در مســائل منطقه ای مورد 
تاکید قــرار گرفت و هر دو کشــور ترکیه و 
ایران بر تمایمت ارضی مشور سوریه تاکید 

دارند.
امیدواریم ســندی که امروز امضا شــد به 
روابط دو کشــور رونق دهد و چشــم انداز 
روشــنی را در جهت روابط دو کشور داشته 
باشــد.رجب طیــب اردوغان نیــز در این 
نشســت گفت: مطمئنم که رایزنی های ما 

باعث جهش در روابط مان خواهد شد. 
چشــم انداز رئیس جمهور ایــران مبنی بر 
بهبود روابط با همســایگان بســیار مثبت 

ارزیابی می کنم.هدف ما رســیدن به حجم 
تجارت 3۰ میلیارد دالری اســت.با توسعه 
صنایــع دفاعــی می توانیم بــه هدف 3۰ 
میلیارد دالری برسیم، همچنین با تسهیل 
قراردادهــای نفت و گاز مــی توانیم به این 

حجم از تبادل برسیم.
به گفتــه وی مبــارزه بــا ســازمان های 
تروریستی اهمیت بســزایی دارد، زیرا این 
سازمان ها بالی جان دو کشور هستند و در 
هر کشوری که باشــند باعث برهم خوردن 

نظم کشورها می شوند.

اردوغان در دیدار با رهبر انقالب:

حمایت آنکارا از انتظارات مشروع تهران در برجام

رئیسی: سطح همکاری ها را می توان تا 3 برابر وضع فعلی افزایش داد

اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی باید در اولویت قرار بگیرد

یادداشت

EGHTESADE MARDOM
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گزارش

مدیر بنــادر و دریانوردی غــرب هرمزگان 
از رشــد ۱5 درصدی ترانزیــت نفتی و غیر 
نفتی در بنادر غرب هرمــزگان و همچنین 
ترانزیت بیش از 3۰ هزار دســتگاه خودرو 
در بندرلنگه به عنوان قلــب تپنده ترانزیت 
خودرو در تیر ماه امســال خبر داد.قاســم 

عســکری نســب مدیر بنادر و دریانوردی 
غرب هرمــزگان اظهار داشــت: طی دوره 
زمانی یاد شــده، حجــم ترانزیت کاال های 
نفتــی و غیرنفتی بــه ۶۶ هــزار ۸۴۰ تن 
رســید که نشــانگر رشــد ۱5 درصدی در 
همسنجی با مدت مشابه ســال پیش از آن 

اســت و همچنین بنادر غــرب هرمزگان 
توانسته جایگاه ســوم این بخش از عملیات 
حمــل و نقلی در ســطح بنادر ایــران را به 
خود اختصاص دهد.عســکری نسب ضمن 
اشــاره به جابجایی 3۰ هزار و 5۰۲ دستگاه 
خودروی ترانزیتی در تیر ماه ســال جاری 

خبر داد و گفت: تخلیه این تعداد خودروی 
ترانزیتی توســط 5۱۶ فروند شناور فلزی 
انجام گرفــت که پــس از تخلیــه و انجام 
تشــریفات گمرکی توســط پنج هــزار و 
۸۴ ســواری کش و کامیــون حمل خودرو 

بارگیری به درب خروج هدایت شده است.

ترانزیت بیش از 30 هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه

دی
گ ها

وشن
م :ه
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اد 
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در سه ماهه نخست سال 1401 تحقق یافت
 رشد 160درصدی سود هر سهم 

بیمه کوثر
شــرکت بیمه کوثر در سه ماهه نخست ســال با کسب 
3هزارو۷3۱ میلیارد ریال ســود خالص، شــاهد رشــد 

۱۶۰درصدی سود هر سهم بوده است.
به گزارش اقتصاد مردم، سود هر ســهم در فصل بهار به 
۲۲۱ریال رســیده است در حالی که ســود کسب شده 
برای مدت مشابه سال گذشــته ۸5 ریال )تعدیل شده( 

بوده است.
ابوالفضل آقادادی خاطرنشــان کرد: با توجه به انتشــار 
صورت های مالی ســه ماهه، شــرکت بیمه کوثر با بهره 
مندی از عملکــرد مناســب در عملیــات بیمه گری و 
مدیریت ســرمایه گذاری، همچون ســال های گذشته 
توانســت باز هم در شــاخص مهم ســودآوری در بین 
شــرکت های برتر صنعت بیمه قرار گیرد و در مقایسه با 
سال قبل رشد قابل توجه ســودآوری را به همراه داشته 

باشد.
وی با یادآوری شرایط خاص صنعت بیمه گفت: با توجه 
به نظارت هــا و برنامه ریزی دقیق در فــروش و مدیریت 
خســارت و همچنیــن مدیریت منابع و کســب ســود 
سرمایه  گذاری توانستیم در شاخص سوداوری عملکرد 
خوبی را ثبت نماییم که تالش بــرای ادامه روند فعلی و 

ارتقای شاخص سودآوری ادامه خواهد داشت.

توانگری مالی نوین برای ششمین 
سال متوالی در سطح یک تأیید شد

نســبت توانگری مالی این شــرکت برای ســال ۱۴۰۱ 
معادل ۱5۷ درصد و در ســطح یک توسط بیمه مرکزی 

ج.ا.ایران تایید شده است.
بــه گــزارش اقتصاد مــردم، بــر اســاس گزارش های 
دریافتی، در اجــرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاســبه و 
نظارت بر توانگری مالی مؤسســات بیمه )شماره ۶۹( و 
حسب بررســی و کنترل انجام شــده، بر اساس آخرین 
صورت های مالی ســال ۱۴۰۰ و پس از اعمال تعدیالت، 
نســبت توانگری مالی شــرکت بیمه نوین برای ســال 
۱۴۰۱ معادل ۱5۷ درصد )سطح یک(، مورد تأیید بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته تا این شرکت 
برای ششمین سال متوالی سطح یک توانگری مالی خود 

را حفظ کند.
گفتنی است، شرکت هایی که در سطح توانگری »یک« 
قرار دارند، از وضعیت مطلوب برخوردار بوده و می توانند 
به تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق 

آنها به بهترین شکل ایفای نقش کنند.

 انتخاب مدیر بیمه های باربری
  کشتی و هواپیما بیمه تعاون

 به عنوان دبیر کارگروه باربری 
سندیکای بیمه گران

در انتخابات برگزار شــده در کارگروه بیمه های باربری 
سندیکای بیمه گران ایران، سهیال شــرفی، مدیر بیمه 
های باربری، کشتی و هواپیما بیمه تعاون با رأی مدیران 
شــرکت های صنعت بیمه به عنوان دبیــر این کارگروه 

انتخاب شد.
به گــزارش اقتصــاد مردم، شــرفی از ســال ۱3۸۷ به 
عنوان مدیــر بیمه های کشــتی، باربــری و هواپیما به 
فعالیت تخصصی خود ادامه داده و به عنوان ســخنگوی 
کمیسیون گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران نیز 

شناخته می شود.
شرفی که دانش آموخته کارشناسی مدیریت بیمه اکو و 
کارشناسی ارشــد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه است، 
دوره های حقــوق دریایی و بیمه هــای دریایی را نیز در 
 ISI موسســات معتبر خارجی گذرانده و مقاالت متعدد

نیز در نشریات علمی به انتشار رسانیده است.

اقدامات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در توانمندسازی آحاد جامعه 

موثر است

در این بازدیدها، پدرام عملکرد شــعب را از حیث تجهیز 
منابع، کنترل نسبت مصارف، پیگیری وصول مطالبات و 
تحقق اهداف ابالغی مورد بررســی قرار داد و از اقدامات 
صورت گرفته در برنامه ریــزی مدون جهت جذب منابع 
جدید تقدیر کرد.به گــزارش اقتصاد مردم، وی از تمامی 
همکاران خواســت تا بــا همت مضاعف و شــبانه روزی 
اعتالی نــام و جایگاه بانک در شــبکه بانکی کشــور را 

سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
نایب رئیس هیات مدیره با اشاره به ماهیت قرض الحسنه 
بانک بیان داشت: فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در توانمندسازی اقشــار ضعیف و نیازمند جامعه بسیار 
موثر است از این رو می توان با جذب منابع حداکثری به 

رفع مایحتاج ضروری افراد بیشتری مبادرت کرد.
در ادامه، غالمی نیز با اشاره به اقدامات گسترده پرسنلی 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران، توجه به نیروی انسانی 
را از جمله اولویت های اول هر ســازمان و حل مشــکل 
کسری نیرو در اســتان را از جمله اقدامات در دستور کار 

اداره کل توسعه سرمایه انسانی برشمرد.
در جریان این بازدیدها، نجفی شــعاع مدیر شعب استان 
گیالن گزارش مبســوطی از اقدامات صورت گرفته برای 

بهبود شاخص های عملکردی در استان ارائه داد.

3 با نک، بیمه ،بورس

خبر
یک تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد

سه عامل مهم در ایجاد وضعیت 
کنونی بورس

یک تحلیلگر بازار ســرمایه ســه عامل انتشار 
اوراق، افزایش نــرخ بهره بیــن بانکی و عرضه 
اولیه های غیرمتعــارف را دالیل اصلی ریزش 

بورس عنوان کرد.
 فردین اقابزرگی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه دولت با انتشــار اوراق چه در بازار اولیه 
و چه در بــازار ثانویه بخش عمــده ای از حجم 
معامــالت را به خــود اختصاص داده اســت، 
اظهار کــرد: به طور کلی نرخ بهــره بین بانکی، 
انتشــار اوراق چه در بازار ثانویــه و چه در بازار 
اولیه و در نهایت عرضه های اولیه غیر متعارف و 
متفاوت از روندی که پیش از این بود و به جذب 
نقدینگی توســط ســهامداران حقیقی کمک 
میکرد، بیشــتر از مســایلی همچون مذاکرات 
سیاســی و اصالح نظام یارانه ها و... روی روند 

منفی بازار تاثیر اساسی داشته اند.
وی ادامه داد: تا پایان اردیبهشــت سال جاری 
بازدهی شــاخص هم وزن حــدود 3۰ درصد 
و بازدهی شــاخص کل حدود ۱۹ درصد بوده 
اســت. چه اتفاقی رخ داد کــه از ابتدای خرداد 
ماه تا کنون، یعنی ظرف کمتــر از دو ماه بخش 
عمــده ای از بازدهی هــا از دســت رفت؟ به 
طوریکه بازدهی شاخص کل به حدود ۷ درصد 
و بازدهی شــاخص هم وزن به حدود ۱۶ درصد 

رسیده است؟
این تحلیلگر بازار ســرمایه با اشاره به معامالت 
روز یکشــنبه اظهار کرد: روز یکشنبه ۷۲ هزار 
میلیارد تومان در بازار فرابــورس تحت عنوان 
معامــالت بــازار ثانویــه اوراق بدهــی دولت 
سررسید شد که به نوعی استمهال بدهی است.  
آقابزرگی تاکیــد کرد:عمده دلیــل وضعیت 
کنونــی بــازار پررونق بــودن بیــش از اندازه 
معامــالت اوراق بدهی اســت. بــه دلیل خال 
نقدینگی قیمت ســهام اکثر شرکت ها کاهش 
یافته درحالی که میزان ســود آن ها نسبت به 

دوره مشابه سال قبل افزایشی بوده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد
 دالرزدایی از مبادالت 

تجاری ایران و روسیه با ایجاد 
ارز مشترک

کارشــناس مســائل اقتصادی ایجــاد یک ارز 
مشترك یا مبادله بر اساس روبل و ریال را باعث 
حذف دالر دانســت و گفت: حجم مبادالت دو 
کشور حدودا سه تا چهار میلیارد دالر است که 
می تواند این حجم به 3۰ تــا ۴۰ میلیارد دالر 

افزایش پیدا کند.

به گزارش تســنیم، ســید بهاالدین حسینی 
هاشمی، کارشناس مســائل اقتصادی رویکرد 
مشــترك ایران و روســیه برای دالر زدایی را 
ناشــی از الزامات جدید در دو کشور دانست و 
عنوان کرد: تا پیش از این، ایران فقط تحریم بود 
و برای مبادالت تجاری و اقتصادی نیاز داشتیم 
از کمند دالر خارج شــویم. امــا در حال حاضر 
روسیه نیز تحریم شــده است و به همین جهت 

نیاز به دالر زدایی دارد.
وی با اشــاره به اینکه ایران و روســیه قبال هم 
پیمان های چند جانبه پولی و ارزی داشــتند 
اظهار کرد: این دو کشــور می توانند حداقل در 
مبادالت بین خودشان از ارزهای ملی استفاده 
کنند؛ در این راستا روســیه می تواند در ایران 
یک حســاب ریالی نزد بانک مرکزی باز کند و 
ایران نیز در روســیه یک حساب روبلی باز کند. 
پس از آن وارد کننده ایرانی که از روســیه کاال 
وارد می کنــد، روبل را به صادر کننده روســی 
پرداخت می کند و همین کار را روسیه در ایران 

انجام دهد.
این کارشناس مســائل اقتصادی با بین اینکه 
ایجاد یک ارز مشــترك و یا مبادله بر اســاس 
واحد پــول روبل و ریال می توانــد به حذف ارز 
دالر یا یــورو کمک کنــد، خاطرنشــان کرد: 
میزان واردات و صادرات ایران و روسیه و سطح 
معامالت دو کشور برای انجام این کار ضروری 
اســت. در حال حاضر حجم مبادالت دو کشور 
حدودا ســه تا چهار میلیارد دالر اســت که می 
تواند ایــن حجم به 3۰ تــا ۴۰ میلیــارد دالر 

افزایش پیدا کند.
وی به دستور روســیه به کشورهای واردکننده 
انرژی از این کشــور برای پرداخت هزینه آن با 
روبل واحد پول روسیه اشــاره کرد و گفت: این 
کار باعث افزایش حجم روبــل و کاهش ارزش 
پول ملی روسیه می شود و در نتیجه وابستگی 
به ارزهای دیگر به حداقل می رســد. ایران نیز 

می تواند این کار را انجام دهد.
حسینی هاشمی افزود: پیمان های پولی و مالی 
را می توان به صورت ســه یا چند جانبه برقرار 
کرد. به عنوان مثــال می توان عــراق را به این 
معامالت اضافه کرد تا ایــران طلب های خود از 
عراق را از حساب این کشور در روسیه دریافت 

کند و یا به جای آن کاال وارد کند.

EGHTESADE MARDOM

رئیس کل بانک مرکزی گفت ایجاد نماد معامالتی ریال- روبل 
در بازار متشــکل ارزی اقدامی مهم و در راســتای اســتفاده از 

ارزهای محلی و پیمان های پولی دوجانبه است.
به گزارش اقتصاد مردم، علی صالح آبادی که در »آئین گشایش 
نماد معامالتی ریال- روبل در بازار متشکل ارزی« در ساختمان 
میرداماد بانک مرکزی سخن می گفت، با تاکید بر اینکه با توجه 
به شرایط سیاســی دنیای کنونی ارزهای جهانروا همچون دالر 
ابزار سیاســی و عامل سلطه شده اســت گفت: ارزهای محلی و 
پیمان های پولی دو و چند جانبه وسیله و راه حل مناسبی برای 
خنثی کردن ابزار سلطه و سیاسی ارزهای جهانروا خواهد بود و 
در همین راستا امروز شاهد برداشــتن گام اول و بسیار مهم در 

زمینه پیمان پولی دو جانبه ایران و روسیه هستیم.
صالح آبادی با بیان اینکه موضوع روابــط اقتصادی ایران با دیگر 
کشورها به ویژه کشــورهای دوست و همســایه از اولویت های 
راهبردی دولت است گفت: پیرو سفر ریاست محترم جمهوری 
به کشور روســیه و سفرهای کارشناســی بنده و همکاران بانک 
مرکزی به این کشــور، تفاهمات خوبی انجام گرفت که یکی از 
این توافقات بحث مهم پیمان پولی دو جانبه ریال - روبل بود که 

خوشبختانه امروز شاهد عملیاتی شدن آن هستیم.
صالح آبادی مکانیزم معامالتی جفــت ارز ریال- روبل را رقابتی 
و بر مبنای عرضه و تقاضا خواند و گفت: بر اســاس هماهنگی ها 
و برنامه ریزی های انجام شــده عرضه ارز روبل در آینده نزدیک 
تقویت می شــود و عرضه کنندگان بالقوه روبل با عرضه در این 
بازار به عمــق این بازار کمک خواهند کرد ضمن آنکه بازارســاز 
نیز به صورت جدی و قدرتمند در کنار ســایر بازیگران این بازار 
حضور خواهد داشت.رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه 
حجم و عمق این معامالت در بازار متشکل ارزی به مرور افزایش 
خواهد یافت افزود: از امروز و به مرور در روزهای آتی متقاضیان 
ارز روبل وارد این بازار خواهند شــد و به ســهولت نیاز خود را به 
روبل تأمین می کنند و امیدواریم شــاهد عمق و افزایش حجم 

معامالت در این بازار باشیم.
صالح آبادی با اشــاره به حضور قابل توجه دانشــجویان ایرانی 
در دانشــگاه های روســیه تصریح کرد: برآوردکــردن نیازهای 
دانشــجویان ایرانی به ارز روبل که در روســیه مشغول تحصیل 
هستند یکی از مزیت های انجام معامالت جفت ارز ریال- روبل 

در بازارمتشکل ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی بسیار 
مهم و حائز اهمیت اســت گفت: زیرســاخت های بانکی و مالی 
پیش نیاز ایجاد و گسترش روابط اقتصادی است و خوشبختانه 
امروز با گشایش نماد معامالتی ریال- روبل گام مهم و جدی در 

زمینه روابط اقتصادی روسیه و ایران برداشته خواهد شد.

خدمات معامالت روبل از طریق کارگزاران بازار متشکل 
عرضه می شود

مدیرعامل بازار متشــکل ارز ایران نیز در آئین گشــایش نماد 
معامالتی ریال- روبل اعــالم کرد، با توجه بــه پایداری تأمین 
منابع ارزی روبل، بازگشــایی نماد روبل - ریال در بازار متشکل، 
باعث متنوع ســازی خدمات و محصوالت شبکه کارگزاران بازار 

متشکل ارز می شود.
امیرهامونی افزود: بــا ایجاد نماد روبل- ریال در بازار متشــکل 
ارزی، این امکان فراهم می شود که بتوان از منابع روبلی موجود 
در کشور روسیه که از محل صادرات حاصل شده است، اقدام به 

تأمین ارز موردنیاز برای مصارف خدماتی از روسیه کرد.
وی با اشــاره به ضرورت تأمیــن روبل مورد نیاز برای داشــتن 
معامالت روان و پایدار، ادامه داد: مبادالت بازرگانی دو کشــور 
رو به افزایش بوده و روسیه شــریک تجاری قابل اعتمادی برای 
توسعه همکاری های تجاری اســت، به طوری که رشد صادرات 
کاالهای ایرانی به این کشــور، نشــان دهنده ارتقــای جایگاه 

مبادالت ارزی روبل در سبد ارزی کشور دارد.
هامونی با اشــاره به آمادگی کارگزاران بازار متشــکل ارز برای 
انجام مبادالت روبل و ریال، اضافه کرد: تمامی اشخاص حقیقی 
و حقوقی ایرانی در چارچوب مصــارف ارز خدماتی که متقاضی 
خرید روبل هســتند می تواند از طریق کارگزاران بازار متشکل 

ارزی اقدام به خرید فروش روبل کنند.
وی در خصوص روند معامالت روبل از ســوی اشخاص حقیقی 
و حقوقی روســیه گفت که به صورت متقابل خدمات مشــابه از 
سوی کارگزاران ارزی ارائه شــده و آنها نیز می توانند، در صورت 
تمایل یا در ســفر یا ســرمایه گذاری در ایران، از خدمات روی 

معامالت نماد روبل استفاده کنند.
هامونی، چشم انداز معامالت روی نماد روبل را با توجه به توسعه 
همکاری هــای اقتصادی و مبــادالت تجاری میان دو کشــور 

مطلوب ارزیابی کرد.

کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشــت: تصمیماتی مانند عدم 
ورود خودرو به بورس کاال با البی های قدرتمندی انجام می شود 

که باید مورد بررسی قرار بگیرد
مهــدی میرمعینی در گفت وگو بــا ایلنا، دربــاره دالیل خروج 
نقدینگــی از بورس به ویژه ســهامداران حقیقــی و درجا زدن 
شاخص، اظهار داشــت: در بررسی خروج ســرمایه از بورس به 
یک نقطه مشترك می رســیم، آن هم ناامنی بازار سرمایه است. 
اساسا الزمه ســرمایه  گذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر 
چه ناامنی افزایش پیدا می کند ریسک سرمایه گذاری هم باالتر 

می رود.
وی با بیان اینکه با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران 
باال تامین نمی شــود، ادامه داد: در حال حاضر ســرمایه داران و 
سهامداران ریسک باالیی را در بازار تقبل می شوند اما متناسب 
با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمی کنند و همچنین انتظار 
خوشبینانه ای هم  برای کســب بازده متناسب با شرایط موجود 

وجود ندارد بنابراین سرمایه گذار از بازار خار ج می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اساس و پایه سرمایه گذاری در 
هر حوزه ای از جمله بین المللی و بازارهای داخل اعم از بازار طال، 

ارز، بازار کاالیــی  و مالی بحث برقراری امنیت ســرمایه گذاری 
اســت و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری 

محسوب می شود.
میرمعینــی افــزود: فــارغ از موضــوع برجــام و تحریم ها، در 
سیاســت گذاری اقتصادی که دولت انجام می دهد عمدتا شاهد 
افزایش ناامنی ناشــی از اجرای آن  سیاست ها هستیم که عمدتا 
بدون در نظر گرفتن جوانب ســرمایه گذاران بوده از جمله وضع 
مالیات سنگین، وضع تعرفه های سنگین، افزایش نرخ خوراك، 
سیاســت  قیمت گذاری دســتوری و تعزیراتــی و عدم حمایت 
مناسب از بازار ســرمایه که به نا امنی سرمایه گذاران منجر شده 
و شاهد آن هستیم که ســرمایه داران با بدبینانه ترین ذهنیت و 

با بدبینانه ترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه  با اشــاره به افق چند ماه آینده بازار 
ســرمایه با توجه به وضعیت بازارهای موازی ادامه داد: تمام این 
موضوعات به سیاســت گذاری های اقتصادی دولت بر می گردد. 
دولت شاید ناخواســته یا نا آگاهانه سیاست هایی در حال اعمال 
دارد که نتایج تمام آنها، آســیب به سهام داران و سرمایه گذاران 
بازار اســت و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا می شود جوانب 
و منافع سرمایه گذاران در نظر گرفته نشــود آش همان و کاسه 

همان است و این روند بازارادامه دارد.   
وی درباره درجا زدن شــاخص در چند ماه گذشته اظهار داشت: 
با این مشــکل در دوره های قبل هم مواجه بودیــم. اگر به روند 
شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشــته باشیم، می بینیم 
که هر 5 الی ۴ سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی 
داشته اما نتوانســته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد 

مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.
میرمعینی گفت: دراین مدت هم  کســانی که وارد بازار شــدند 
یا از آن خارج شدند از فعاالن بازار ســرمایه نبودند و اغلب برای 
نوسان گیری وارد بازار شــده بوده اند اما االن شاهد آن هستیم 

که فعاالن بازار ســرمایه و حرفه ای ها از  همین روند بازار سرمایه 
ناامید شده اند و در حال ترك بازار هستند.

این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: رفته رفته حجم  بازار 
کاهش پیدا می کند و واقعیت این اســت که تمام این تصمیمات 
عمدتا برای رفع تکلیف بــوده یا برای تامین مالــی که تمام آن 
به ضرر ســهام داران انجامیده  اســت. این در حالی اســت که 
سرمایه گذاری موتور محرك تمام حوزه های اقتصادی کشورها 
محسوب می شــود و باعث ایجاد اشتغال شــده و نقدینگی را به 
سمت حوزه های مولد ســوق می دهد که در نهایت در این روند، 

درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا می کند.
وی دربــاره تصمیمات وزارت صمت که منجر بــه تنش در بازار 
سرمایه شده، اظهار داشــت: به طور قطع جوانب این تصمیمات 
در سایر بازارها بررسی نمی شــود چراکه بدنه کارشناسی دولت 
بسیار ضعیف است و از سوی دیگر مالحظات سیاسی وجود دارد 
و وزارت صمت هم محدودیت هایی دارد و ماموریتی که بر عهده 
آن گذاشــتند که مهم ترین آن تامین درآمد برای دولت است و 

تنظیم بازارهاست.
میرمعینی با بیان اینکه در بدنه کارشناســی نــگاه همه جانبه و 
کلی نگری وجود ندارد، افزود: تصمیمات با نگاه بخشی گرفته و 
به اجرا می رسد که نمونه آن تصمیمات در صنعت خودروسازی 
کشور است. شــرکت های تولید کننده هر چند اشتغال باالیی 
دارند اما به حــدی زیانده شــده اند که در مرحله ورشکســتی 

هستند و این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند.
وی با اشــاره به پیشــنهاد واگذاری بورس کاال به وزارت صمت 
گفت: تصمیماتــی مانند عــدم ورود خودرو به بــورس کاال با 
البی های قدرتمندی انجام می شــود که باید مورد بررسی قرار 
بگیرد و در پیشــنهاد واگذاری بورس کاال به وزارت صمت هیچ 
منطقی وجود ندارد که تمام عواملی که باعث ایجاد این شــرایط 

شده حاصل بی کفایتی است.

از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد

افزایش حجم و عمق ریال - روبل در معامالت تجاری 
ایران و روسیه

یک کارشناس بازار سرمایه:

عدم ورود خودرو به بورس کاال با البی های قدرتمندی انجام شد

در بــورس تهــران روزگذشــته اگرچــه 
نماگرهای بورســی شــاهد تحرك معامله 
گران با انگیزه بیشتری نســبت به روزهای 
قبل بودند اما با تداوم ارزش پایین معامالت 
کم جان بازار، این وضعیت به فرصت فروش 

تبدیل شد.
به گزارش اقتصاد مردم، بورس تهران پس از 
بازگشت از تعطیالت تقویمی دیروز، شاهد 
حضور معاملــه گران باانگیزه تــری در آغاز 
معامالت روزگذشته بود و ِرنج شدن قیمت 
ســهام در اغلب نمادهای معامالتی بویژه در 
گروه پتروشیمی ها و ســهم های بازار دومی 
در دامنه نوســان مثبت قیمتی ادامه یافت 
اما در ادامه بــا تداوم ضعف شــدید ارزش 
معامالت و عدم تحریک پول های پارك شده 
برای ورود به سهم های ارزنده، شاهد تغییر 
موقعیت معامله گران اغلــب حقیقی برای 

استفاده از فرصت فروش بودیم.
این در حالی است که ارزندگی قیمت سهام 
در بازار کنونی بر کســی پوشــیده نیست و 
اغلب کارشناســان بر ســهامداری در بازار 
ســهام تاکید می کنند با ایــن همه ترس از 
سیاست های پولی از ســوی بانک مرکزی 
و زمزمه های افزایش نرخ ســود بانکی باعث 

شده تا سایه رقیب همیشــگی بازار سرمایه 
در صنعت مالی سنگین تر از همیشه باشد.

روند تکنیکالی نماگرهای بورســی با وجود 
ســگینال هایی از ریز موج هــای صعودی 
برای بازار اما در کنار حجم و ارزش معامالت 
بازار ســهام، همه تحلیل ها با اما و اگر مواجه 

هستند.
در گــروه دارویی ها نیز روزگذشــته عمده 
حقیقی ها از فرصت فروش استفاده کردند و 

بر حجم عرضه در این گروه افزوده شد.
در گروه بانک ها نیز روزگذشــته خبر پایان 
همکاری محمد فطانت بــا بانک مرکزی در 
بانک بحرانی آینده در حالی مورد توجه قرار 
گرفت که سیاست های شورای پول و اعتبار 
موســوم به برنامه نجات به دالیلی نامعلوم 
در دستگاه قضائی کشــور متوقف مانده و به 
نظر می رســد برای جلوگیری از گرونگیری 
مجــدد اقتصــاد کشــور از ســوی اخالل 
گران اقتصادی در این بانــک، نظارت های 
موشکافانه و ویژه ای نیاز است. فطانت پیش 
از این در حل معضل پدیده شاندیز و تشکیل 
کنسرســیومی از بانک ها بــرای تکمیل و 
تســویه پروژه ها با دســتگاه قضائی کشور 

همکاری کرده بود.

در گــروه ســیمانی ها امــا همچنــان تک 
سهم های نوســانی در کانون توجه معامله 
گران فرصت طلــب این گروه قــرار گرفته 

است.
با نزدیک شــدن به روزهــای پایانی فصل 
مجامع، گــروه خودرویی ها نیز گوش بزنگ 

اخبار و حواشی مجامع این گروه است.
طی روزگذشته سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ 
شــاخص کل قیمت و بازده نقــدی بورس 
تهران با کاهش ۸۸۹ واحدی به یک میلیون 
و ۴۶۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن 
اما با کاهش ۷5۶ واحــدی عدد ۴۰۱ هزار و 

۶۷۸ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با ۲۲۷5 واحد 
کاهش به رقم یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد 
دست یافت که شاخص بازار دوم با 3 هزار و 
۲۲۴ واحد افزایش، به عدد ۲میلیون و ۸5۹ 

هزار واحد رضایت داد.
در بورس تهــران روزگذشــته 3 میلیارد و 
5۱5 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 
در ۲3۷ هزار و ۷۲ نوبت داد و ســتد شد که 
ارزشــی بالغ بر 3 هزار و 5۱5 میلیارد تومان 

را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با یک 

واحد کاهش به رقم ۱۹ هــزار و ۶۱۹و احد 
دست یافت. در این بازار، طی روز جاری یک 
میلیارد و 3۶5 میلیون ســهم و اوراق مالی 
قابل معامله به ارزش بیــش از ۴ هزار و ۶۷۰ 

میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهــای تأثیر گــذار بر اُفت 
روزگذشــته شــاخص کل بــورس تهران 
به ترتیــب نمادهــای »کگل« بــا ۱۰۷۸ 
واحد، »فخوز« بــا ۸۰۱ واحــد و »نوری« 
با ۶۸۱ واحد کاهــش بودنــد در مقابل اما 
نمادهــای معامالتــی »تاپیکــو« با ۶۴۸ 
واحد، »فــارس« با ۲5۱ واحــد و »وخاور« 
با ۱۶۰ واحد افزایــش، باالترین تأثیر مثبت 
بر روی شــاخص کل بورس تهران را به خود 

اختصاص دادند.

بازار بی رمق تر از همیشه همچنان در جستجوی پول
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پاالیش تهران مزرعه خورشیدی 
500 مگاواتی احداث می کند

مدیرعامل شــرکت پاالش نفت تهــران از احداث 
مزرعه خورشیدی 5۰۰ مگاواتی برای نخستین  بار 

در شرکت پاالیش نفت تهران خبر داد.
به گزارش اقتصادمردم از شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایــران، حامــد آرمان فر در 
آیین جشــن عید ســعید غدیر خم در تاالر والیت 
شــرکت پاالیش نفت تهران ضمن ترسیم اهداف و 
چشم انداز این شرکت اظهار کرد: با توجه به مصرف 
باالی سوخت در کشور نگاه ها نســبت به عملکرد 

پاالیشگاه ها دقیق تر شده است.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشــته 5۰ درصد از 
سوخت هوایی کشور از پاالیشــگاه تهران تأمین 
شــد، تصریح کرد: با وجود تحریم هــای ظالمانه 
علیه کشــور کارکنان شــرکت با تبدیل تحریم 
به فرصــت دریچــه ای جدید به بحــث تولید که 
همواره مــورد تأکید مقام معظم رهبری اســت، 

باز کردند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تهران چشم انداز 
شــرکت پاالیش نفت تهران را حرکت به ســمت 
انرژی های تجدیدپذیر عنوان و تصریح کرد: شرکت 
پاالیش نفت تهران نخســتین شــرکت پاالیشی 
کشــور خواهد بود که در راســتای انرژی های پاك 
و تجدیدپذیر، مزرعه خورشــیدی 5۰۰ مگاواتی را 
احداث می کند که این مهم بــا برگزاری مناقصات 
در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شــد. در چشم انداز 
جدید نگاه ما عالوه بر تأمین سوخت، تأمین انرژی 

کشور است.
آرمان فر به بحث کیفی ســازی محصوالت شرکت، 
تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشــی 
اشاره کرد و افزود: پاالیشــگاه تهران اگر به فروش 
محصوالت کنونی اکتفا کند در آینــده محکوم به 

فناست.
 باید در راستای تکمیل زنجیره ارزش و به روزآوری 
واحدهای فرآیندی به ســمت پتروپاالیشی شدن 
حرکت کنیم که خوشــبختانه گام های مثبتی در 
این زمینه برداشته شده و بی شک منافع بلندمدت 

پاالیشگاه مدنظر است.
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا اســتفاده از توان 
متخصصــان داخلی و همــکاری با شــرکت های 
دانش بنیان و با بهره برداری از پروژه CCR در سال 
۱۴۰3 با وجود چالش های موجود، گام بلندی برای 
سودآوری شرکت و رعایت الزامات محیط زیستی و 

کمک به بهبود هوای تهران برداشته شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفت تهــران گفت: 
تعمیرات اساســی جلوتر از برنامه ریزی انجام شد و 

در حال اتمام است.

نفت و انـرژی4

وزیر نیرو با بیان اینکه ایران قدرت اول تولید برق غرب آســیا 
اســت، گفت: حرکت به ســوی انعقاد قراردادهای راهبردی 
بلند مدت در بخش برق، یکی از محورهای دیپلماســی پویای 
منطقه ای دولت بوده که نتایج درخشــانی را برای کشــور به 

همراه داشته است.
علی اکبر محرابیــان در گفت وگــو با فارس ضمن اشــاره به 
ظرفیت قابل توجه کشور در حوزه برق اظهار داشت: بر اساس 
گزارش های بین المللــی، بزرگترین ظرفیــت تولید و توزیع 
برق در بین کشورهای غرب آســیا متعلق به ایران است که با 
وجود کند شدن روند توسعه صنعت برق در سال های گذشته 
همچنان ایران قدرتمند ترین کشــور برقی منطقه به حساب 
می آید و با رکوردشــکنی افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال 

جاری این مسئله تداوم خواهد یافت.
وزیر نیرو با اشــاره به برتری ایران در حوزه برق بین کشورهای 
غرب آســیا گفت: قدرت ایران در حوزه بــرق تنها به ظرفیت 
نصب شــده نیروگاهی اختصاص ندارد و به واســطه گسترش 
دانش بومی، نه تنها در زمینه های ســاخت، ارتقا، تعمیرات و 
نگهداری واحدهای نیروگاهی جزء معدود کشورهای خودکفا 
در سطح دنیا هســتیم بلکه صادرات قابل توجه انواع خدمات 

مهندسی در حوزه برق را در دستور کار داریم.

 توسعه دیپلماسی برق در دستور کار دولت است
محرابیان در تشریح رویکرد دولت مردمی در حوزه برق گفت: 
با توجه بــه اینکه در زمان های زیادی از ســال با مــازاد تولید 
برق در کشور مواجه هستیم، لذا توســعه دیپلماسی انرژی به 

محوریت برق را با سایر کشــورهای همسایه پیگیری کردیم تا 
عالوه بر رفع مسائل کشورهای همســایه در این بخش، زمینه 
ایجاد جریان پایدار درآمد و استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه 

برق کشور مهیا شود.
وی در تشریح مسئله دیپلماسی برق افزود: در دیپلماسی برق 
هم صادرات برق و هم واردات این حامل انرژی را در دستور کار 
داریم که میزان حجم واردات و صادرات بسته به حداکثر شدن 

منافع ملی کشــور در بازه های زمانی مختلــف را مد نظر قرار 
می دهیم.

 حرکت به سوی قراردادهای بلند مدت راهبردی 
را پیگیری می کنیم

عضو کابینه دولت مردمی با اشــاره تغییر فاز دیپلماسی برق 
تاکید کرد: حرکت به ســوی انعقاد قراردادهای راهبردی بلند 

مدت در بخــش برق، یکــی از محورهای دیپلماســی پویای 
منطقه ای دولت بوده که نتایج درخشــانی را برای کشــور به 

همراه داشته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، اخیرا زمینه نخستین همکاری 
بلند مدت در بخش برق با کشور عراق مهیا شده و قرارداد مهم 

و راهبردی با این کشور امضا کرده ایم.
محرابیان در تشریح محورهای همکاری ایران و عراق در حوزه 
برق گفت: محورهای متعددی همکاری بیــن ایران و عراق از 
گذشــته تا کنون وجود داشته اســت که از جمله آن می توان 
به قراردادهای متعدد ســاخت و توســعه نیروگاه و نگهداری 

واحدهای تولید برق موجود اشاره کرد.

 محورهای همکاری برقی با کشورهای همسایه
وزیر نیرو با اشــاره به موارد همکاری برقی ایران و عراق گفت: 
با توجه به خودکفایــی ایران در دانش فنی ســاخت نیروگاه، 
تاکنون ســاخت ۱۹5۰ مــگاوات نیروگاه تولید برق توســط 
شرکت های ایرانی با سرمایه گذاری طرف عراقی اجرایی شده 
و همچنین شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی کشور نیز 
ســاخت ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاه را در این کشور در دست اجرا 

دارند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به برنامه دولت مردمی در حوزه 
برق گفت: با ســرعت بخشیدن به توســعه ظرفیت نیروگاهی 
تالش می کنیم، در گام اول انرژی مورد نیاز در کشور را تامین 
کرده و ســپس زمینه گســترش همکاری های برقی با سایر 

کشورهای همسایه را مهیا کنیم.

امضای اولین قرارداد برقی بلند مدت با عراق 

کســری منابع آب زیرزمینی در ۴3 سال اخیر 
نشان می دهد از ســال 5۷ تقریبا مقدار تخلیه 
آب زیرزمینی از تغذیه بیشــتر بوده و از حجم 
ســفره ها و ذخیره اســتاتیک کم شــده و هر 
سال کســری مخزن داشــته ایم. در این مدت 
بین ۱۲۰ تــا ۱3۰ میلیارد متــر مکعب ذخایر 
استاتیکی را که از قبل جمع شده بود برداشت 
کرده و به ســمت تولید بردیم.ابراهیم رئیسی 
در گفت وگو با  ایلنا، درباره تداوم خشکســالی 
و وضعیت منابع آب زیرزمینی اظهار داشــت: 
قرار بود با اجرای طرح تعادل بخشــی آب های 
زیرزمینی کاهش برداشت داشته باشیم، ما 3۰ 
میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داریم و این 
بدان معناســت بیش از آنچه که باید برداشت 
شده اســت، کســری منابع آب زیرزمینی در 
۴3 سال اخیر نشان می دهد. از سال 5۷ تقریبا 
مقدار تخلیه آب زیرزمینی از تغذیه بیشتر بوده 
و از حجم سفره ها و ذخیره استاتیک کم شده و 

هر سال کسری مخزن داشته ایم. در این مدت 
بین ۱۲۰ تــا ۱3۰ میلیارد متــر مکعب ذخایر 
استاتیکی را که از قبل جمع شده بود برداشت 

کرده و به سمت تولید بردیم. 
وی افــزود: امســال مرئــی کــردن آب های 
زیرزمینی نامگذاری شــده مثــال وقتی از آب 
سطحی برداشت می شــود محسوس است اما 
برداشــت از آب زیرزمینی نامحسوس است و 
شاید تنها کشاورزان متوجه شوند زیرا هر سال 
باید از سطح پایین تری برداشت داشته باشند. 

تعداد دشــت های ممنوعــه را از ۱5 به 335 
دشت افزایش دادیم

این عضو هیات مدیره فدراســیون صنعت آب 
در ادامه تصریح کرد: در ســال ۱3۴۷ از ۶۰۹ 
دشت ممنوعه کشــور تنها ۱5 دشت ممنوعه 
بوده این رقم در سال ۹5 به 355 دشت رسیده 
که این پیام را می دهد نمی توانیم زیاد برداشت 
آب داشته باشیم. چارچوب منابع آب در کشور 

ما اینگونه است که ۶۰ درصد به آب زیرزمینی 
وابسته اســت و تکنولوژی هم این وابستگی را 
بیشــتر و راحت تر کرده اســت، ضمن اینکه 
ســوخت و برق ارزان هم مزید بر علت اســت. 
عالوه بــر اینها آب زیرزمینی منبع مشــترك 
است و اینگونه است که کشــاورز این تصور را 
دارد اگر برداشت کمتری داشته باشد کشاورز 
همسایه بیشتر برمی دارد و این در اقتصاد به نام 

تراژدی منابع مشترك عنوان می شود.
وی تاکیــد کــرد: امســال باید مشــکل آب 
زیرزمینی عیان شود و بگوییم در زیِر زمین چه 
خبر است، سفره های آب زیرزمینی در تخلخل 
ســنگ ها قرار دارند و وقتی آب را بر می داریم 
ســنگ ها روی هم قرار می گیرنــد و کمترین 
حالت اینکه حجم مخزن کوچک می شود، بعد 
از آن فرونشســت رخ می دهد یعنی بحران آب 
زیرزمینی تبدیل به بحران ســرزمین خواهد 
شــد. وقتی زمین پایین می رود لوله های آب، 

برق، گاز، کابل و جاده هــا از بین می روند، اینها 
هزینه های اضافه هســتند که جدای از کمبود 
آب دچار می شــویم و با روند فعلی این اتفاقات 
شدیدتر می شود، ما از یک طرف مهار آب های 
سطحی را جدی نمی گیریم و از یک طرف دیگر 
از آب زیرزمینی به شدت اســتفاده می کینم، 
زیرا تصور می کنیــم دادن مجوز حفر چاه عین 
اشتغال زایی ارزان اســت، اما در حوزه اقتصاد 

ایجاد یک مشکل شدیدتر است. 
انرژی گران شود تا استحصال آب ارزان نباشد

رئیسی بیان داشت: برای حل مشکل ابتدا باید 
در رابطه با نظام تولید غذا صحبت کنیم رابطه 
و و همبســتگی بین آب و غــذا و انرژی در آب 
زیرزمینی را مشــخص کنیم، اکنون از انرژی 
اســتفاده می کنیم که آب را از زیِر زمین بیرون 
بکشــیم و غذا تولید کنیم که فقط 3۰ درصد 
آن را اســتفاده کنیم و ۷۰ درصد مابقی از بین 
می رود اگر قرار باشــد کســی آب زیرزمینی 

اســتفاده کند ابتدا باید انرژی گران شــود که 
استحصال آب اینقدر ارزان نباشد و دیگر اینکه 
مواد غذایی خوب مصرف شود، همچنین یکی 
از روش های مهــم مهار اســتفاده از آب های 
زیرزمینی اقتصاد گردشــی اســت که سعی 
می شود از پســماند مواد غذایی استفاده کرده 
و به پروســه تولید برگردانیم. یعنــی با میزان 
راندمان باالتری از مواد غذایی استفاده کنیم، 
مســئله آب زیرزمینی فقط آب نیست مسئله 
غذا هم باید حل شود و در غیر این صورت دچار 

مسائل متفاوتی هستیم. 

تراژدی آب های زیرزمینی؛ از بحران سرزمین تا خاموشی

خبر

EGHTESADE MARDOM

 مدیر کل راهداری استان بوشهر:
 عملیات اجرایی تعریض محور

 آبپخش - ُکُلل آغاز شد

بوشهر-خبرنگاراقتصادمردم-مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
تعریض  پروژه  اجرایی  عملیات  گفت:  بوشهر  استان  جاده ای 
محور آبپخش - پل کلل )رفت و برگشت( به طول 2700 متر 

آغاز شد.
ورودی  تعریض  پروژه  اینکه  بیان  با  اخترشناس  عبدالکریم 
آبپخش و تبدیل آن به بلوار از خواسته ها و مطالبات مردمی 
است گفت: عملیات تعریض این محور در راستای ارتقاء ایمنی 
عبور و مرور اهالی به ویژه باغداران منطقه صورت می گیرد و 

بلوار کنونی شهر آبپخش تا پل کلل امتداد می یابد.
او می گوید: عملیات تعریض این محور در دو سمت و هر سمت 
4 متر و در مجموع 8 متر افزایش و عرض کلی محور از 13 

متر به 21 متر می رسد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عنوان کرد 
که عملیات اجرایی این پروژه و توسعه بلوار خروجی آبپخش تا 
پل کلل شش ماه به طول خواهد انجامید و محور فعلی به بلوار 

بارفوژه 2 متر میانی و روشنایی ایمن سازی می شود.
تعریض محورآبپخش  و  بهسازی  برای  اخترشناس،  گفته  به 
)سازمان  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   70 مجموعا 

راهداری و حمل و نقل جاده ای( و استانی هزینه می شود.
او تاکید کرد که عملیات بهسازی و تعریض محور آبپخش به 
کلل شامل زیرسازی، روسازی و آسفالت می شود و با اتمام آن 

ایمنی محور افزایش می یابد.

تعمیر و راه اندازی واحد شماره 1 بخار 
نیروگاه شهید رجایی در کوتاه ترین زمان

نقدی،خبرنگاراقتصادمردم-واحد شماره 1بخار   قزوین-مریم 
نیروگاه شهید رجایی با ظرفیت 250 مگاوات در کوتاه ترین 
مدیر  شریفی  حبیب  شد.  اندازی  راه  و  تعمیر  ممکن،  زمان 
نیروگاه بخار در توضیح این خبر گفت: در پی عملکرد کاذب 
یکی از حفاظت های سیستم GAH واحد شماره 1 بخاری، 
این واحد از مدار تولید، خارج شد که بالفاصله با حضور تیم 
تخصصی تعمیرات، در کوتاه ترین زمان ممکن، پس از رفع 
اشکال و تعمیرات الزم، این واحد دوباره به مدار تولید بازگشت.
از  پس  بخار،  نیروگاه  تعمیرات  متخصصان  افزود:  شریفی   
شناسایی این اشکال، طی تالش بی وقفه موفق شدند در زمان 
بسیار کوتاه اقدام به رفع اشکال نموده و این واحد را به مدار 

تولید، بازگردانند.
پس از فصل تعمیرات و در ایام پیک مصرف برق، تمامی نیروگاه 
ها و در این میان نیروگاه شهید رجایی از آمادگی باال برای 
تولید انرژی الکتریکی برخوردارند تا کمترین خللی در تامین 
برق پایدار و مطمئن برای خدمت رسانی به مصرف کنندگان 

ایجاد نشود.

  اخبار

اخبار استانها
 جذب بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سرمايه گذاری جديد در خراسان رضوی

    متقاضیان نهضت ملی مسکن در آذربايجان غربی
 به ۱۶۸ هزار خانوار رسید

  کرمانشاه-خبرنگاراقتصادمردم-مدیرعامل شرکت پخش 
تجهیزات  گفت:  کرمانشاه  منطقه  نفتی  فرآورده های 
جایگاه های سیار فرآورده های نفتی جهت سوخت رسانی به 
وسایل حمل و نقل زائران اربعین ابا عبداهلل حسین)ع( در 

قصرشیرین و مرز خسروی مستقر شد.
 فریدون یاسمی از اتخاذ تمامی تدابیر جهت استقرار و 
تقویت جایگاه های سیار در قصرشیرین و مرز خسروی خبر 
داد و اظهار داشت: در حوزه سوخت وسایل نقلیه زائران 

اربعین هیچ گونه مشکل و کمبودی نخواهیم داشت.
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  کرد:  عنوان  وی   
عبداهلل  ابا  حضرت  زائران  به  سوخت رسانی  منظور  به 
الحسین)ع( چهار دستگاه جایگاه سوخت سیار و سه باب 
و  کرده  پیش بینی  مرز خسروی  در  ثابت  موقت  جایگاه 
تمامی جایگاه ها در کمترین زمان ممکن بعد از استقرار 

آماده سوخت رسانی خواهدبود.
 یاسمی گفت: استان کرمانشاه نخستین استانی است که 
تدابیر الزم و امکانات کامل را در راستای سوخت رسانی 
در ایام اربعین اندیشیده و به کار گرفته و در همین راستا 

یکشنبه 19  روز  بامداد  پرتابل  سیار  جایگاه  آخرین  نیز 
تیرماه امسال از دیگر استان های کشور دریافت و در انبار 
نفت قصرشیرین استقرار داده شد که براساس صالحدید 
به  نیاز  به مکان های مورد نظر و  اربعین  مسئوالن ستاد 

سوخت رسانی در موعد مقرر انتقال داده خواهد شد.
 وی با ابراز امیدواری از روند بازگشایی مرز خسروی گفت: 
قصرشیرین  شهرستان  در   1398 سال  اربعین  همچون 
در  اربعین،  زائران  تردد  مسیر  شهرستان های  دیگر  و 
مکان های  دیگر  و  خسروی  پایانه  خودرو،  پارکینگ های 
مورد نیاز نسبت به استقرار جایگاه های سوخت بنزین و 

گازوئیل اقدام خواهیم کرد.

   مشهد-مرضیه یاری،خبرنگاراقتصادمردم-رئیس سازمان 
ماهه  تجارت خراسان رضوی گفت: سه  و  صنعت معدن 
نخست امسال برای بیش از 90 واحد پروانه بهره برداری و 
طرح توسعه صادر شده به طوری که بیش از 900 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری انجام و زمینه اشتغال برای یک هزار 

و 900 نفر فراهم شده است.
 امیررضا رجبی گفت: بیش از پنج هزار و 500 واحد صنعتی 
و صنایع معدنی دارای پروانه بهره برداری، 2 هزار و 500 
واحد فعال در حوزه تجارت، 250 هزار واحد صنفی از تولید 
تا توزیع در این استان فعالیت دارند که در مراسم امروز 
از تعدادی از آن ها به نمایندگی از سایر واحد ها قدردانی 

می کنیم.
او گفت: در ایران فرصت کار و فعالیت برای همه کارآفرینان 
فراهم شده، فضای کسب و کار بهبود یافته و امید به سرمایه 
امسال  نخست  ماهه  سه  در  است،  یافته  افزایش  گذاری 
در جذب سرمایه  را  نخست کشور  رتبه  رضوی  خراسان 
فضای  شدن  بهتر  دهنده  نشان  که  آورد  بدست  گذاری 

جامعه برای توسعه کسب و کار است.
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: در این مدت 480 فقره جواز تاسیس صنعتی با ارزش 
سرمایه گذاری بیش از 19 هزار میلیارد تومان در استان 

صادر شده که طرح های صنعتی در حال اجرا نیز بیش از 
60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با بهره برداری از آن ها 
برای بیش از هفت هزار نفر فرصت شغلی فراهم می شود، 
نرخ بیکاری را کاهش می دهد و بر تولید ناخالص داخلی 

تاثیر می گذارد.
رجبی گفت: 15 فقره پروانه جدید بهره برداری برای معادن 
صادر شد و 200 معدن راکد نیز در قالب مزایده در حال 

واگذاری است.
دالر  میلیون  امسال 300  نخست  ماهه  سه  در  گفت:  او 
برخی  وجود  با  رقم  این  که  شده  صادر  استان  از  کاال 
مشکالت در کشور های همسایه محقق شده که امید است 
با سیاست های دولت مبنی بر ارتقای روابط با کشور های 

همسایه هدفگذاری امسال را محقق کنیم.
رجبی گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت شفافیت را در 
همه حوزه ها مدنظر قرار داده و در این راستا سامانه هایی 
ایجاد کسب و  برای  را   ... و  انبار ها  و  مانند جامع تجارت 
کار سالم و مطمئن راه اندازی کرده تا فضا را برای عوامل 
ناامن کند که  تقلب  و  قاچاق  ناسالم و موثر در کاال های 
بنگاه های اقتصادی استان از این طرح ها استقبال کردند و 
با اخذ کد از سامانه های مزبور و برقراری ارتباط سالم با 
بانک و زنجیره های تولید، تسهیالت بانکی در مسیر درستی 

هزینه شود.
نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
نیز در این مراسم گفت: از 75 واحد صنعتی استان که برای 
انتخاب بهترین واحد تولید ثبت نام کرده بودند، پنج واحد 
به عنوان واحد تولیدی نمونه در سطح کشور انتخاب شدند.

و  به شدت سخت  مردم  معیشت  گفت:  حسینی  حسن 
طاقت فرسا شده است و این مهم در دهک های مختلف 
احساس می شود، با این حال سیاست دولت مبنی بر حذف 
ارز ترجیحی، سیاستی درست و واجب برای اقتصاد کشور 

بود که باید اجرا می شد.
در پایان این مراسم از حدود 30 واحد صنعتی برتر خراسان 
و  معدنی  معدنی،  صنایع  صنعتی،  حوزه های  در  رضوی 

تجاری استان قدردانی شد.

   استقرار ۷ جايگاه سیار و موقت سوخت 
در قصرشیرين و مرز خسروی

شهرسازی  و  راه  ارومیه-خبرنگاراقتصادمردم-مدیرکل   
آذربایجان غربی با اشاره به نام نویسی 168 هزار خانوار برای 
نهضت ملی مسکن گفت: این تعداد در 47 شهر استان 

اقدام به ثبت نام برای برخورداری از این طرح کرده اند.
سیدمحسن حمزه لو  گفت: این تعداد متقاضی در 6 مرحله 
اقدام به ثبت نام کردند و متقاضیان ١5 روز فرصت دارند 
میزان  که  کنند  وجه  واریز  و  افتتاح حساب  به  اقدام  تا 
واریزی وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن 
40 میلیون ریال تعیین شده و بالفاصله عملیات اجرایی 
آغاز  تسهیالت  کمک  و  وجه  این  واریز  از  پس  پروژه ها 

می شود.
او با اشاره به اینکه 24 هزار هکتار اراضی دولتی برای اجرای 
این طرح  ملی در داخل حریم تامین شده است، گفت: سهم 
ابالغی آذربایجان غربی از قانون جهش تولید مسکن ١٧٨ 

هزار و ٩6٢ واحد تعیین شده.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی می گوید:تسهیالت 
بانکی برای واحدهای مسکونی در مرکز استان سه میلیارد و 
500 میلیون ریال، سایر شهرها سه میلیارد ریال و مناطق 
روستایی 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شده است.

حمزه لو با بیان اینکه برای توسعه ساخت  و ساز در بخش 
گفت:  گرفت،  نظر  در  را  الزم  مشوق های  باید  مسکن 
در  مسکن  ساخت  برای  اراضی  تامین  بابت  از  مشکلی 
آذربایجان غربی وجود ندارد و دستگاه های اجرایی نیز باید 
در سریعترین زمان ممکن زمین های مورد نظر را در اختیار 

راه و شهرسازی قرار دهند.
با توجه  مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: 
به وضعیت بخش مسکن استان می توان با تعیین تکلیف 
دستگاه های  ظرفیت های  شناسایی  و  تصرفی  اراضی 
اجرایی، حجم قابل توجهی از چشم انداز تولید مسکن برای 

مدت مشخص در استان را تحقق داد.
حمزه لو می گوید:در اجرای قانون جهش تولید، مشکل 
با مساعدت دستگاه قضایی،  ندارد و  تامین زمین وجود 
طبیعی  منابع  از  حریم  داخل  در  دولتی  و  ملی  اراضی 

تحصیل شده است.  
دولتی  اراضی  از  استفاده  قانونی  ظرفیت های  گفت:  او 
ابالغ شده که تغییر کاربری زمین ها، الحاق به محدوده 
و شناسایی اراضی مازاد دستگاه های اجرایی از جمله آنها 

است.  

افقی
 ۱ - گریختن حیوان - گردن نهادن

 2 - گوسفند جنگی، حركتی در فوتبال - سوغات یزد
 ۳ - منسوب به ادب - ستایش

ناچیز - سالم تلفنی،   ۴ - ممکن است - رطوبت، رطوبت 
میوه تابستانی، شعله آتش

 ۵ - نیكو نام
 ۶ - ستاره سیار

استعمال  و  برنده  کار  به  کارکرده،  فرسوده،  و  کهنه   -  7  
کننده، به کار برنده لغت

 ۸ - آگاهانه
 ۹ - وزیدن - نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب - ناحیه 

ای در استان مازندران

 ۱۰ - نمک متبلور - خواب کودکانه
 ۱۱ - نوشتن - گلخن حمام

 ۱2 - هماهنگ - پی در پی و پشت سر هم
 عمودی :

 ۱ - برهنه، عریان، همسر اسكارلت - اهل جهنم
 2 - كشف كردن - در مقابل

 ۳ - شب بلند، شب اول زمستان - وشگون
 ۴ - حرف نداری، كالم فقدان - فشردن - پهلوان

 ۵ - شراب انگور - روییده، ردیف - صد متر مربع، واحد 
سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر

 ۶ - صنم ها
 7 - طناب میان ستون فقرات، مغز تیره

وقت   - كوچك  تپه  دخترانه،  سر  گیره  خاك،  پشته   -  ۸  
وهنگام - مهاجر نشین

 ۹ - جهت، دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی به آب می 
گویند - ناخن فیل - مكان، مرغ می رود، رختخواب

 ۱۰ - ریشخند - مولف کاندید
 ۱۱ - ای دل - مدیر کل تربیت بدنی خوزستان

 ۱2 - مجازا به شخص درگذشته اطالق می شود، آمرزیده 
شده - زن برعکس

 جدول شماره ۷4۶

حل جدول شماره ۷45
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EGHTESADE MARDOM

 شهردار یزد خبر داد؛

افتتاح اولين گذر غذای ايرانی 
در يزد با رويکرد محله محوری

یزد – سید محمد میررحیمی ،خبرنگاراقتصادمردم-محی 
الدینی شهردار یزد با تاکید بر اهمیت نشاط اجتماعی و 
حمایت از کسب و کارهای بومی، از افتتاح اولین گذر غذای 
ایرانی )خوشمزه بازار یزد( در شهر میراث جهانی و همزمان 

با ایام عید غدیر خبر داد.
 ابوالقاسم محی الدینی گفت: ایجاد بازارچه های محلی با 
موضوعات و محصوالت مختلف رونق و پویایی خوبی در 
شهر ایجاد می کند و بر زیست شبانه شهری تاثیر مثبت 

دارد.
شهردار یزد افزود: خوشبختانه محل دائمی بازارچه خدمت 
شهرداری یزد به مجموعه ای چند منظوره با بازارچه های 
مختلف تبدیل شده است که رونق مشاغل خانگی، نمایش 
و فروش صنایع دستی و برگزاری برنامه های آموزشی و 

فرهنگی را نیز به همراه دارد.
وی بیان کرد: تمرکز بر محله محوری و جهت دهی برنامه 
های مدیریت شهری با نگاه اجتماعی و خانوادگی در راه 
اندازی اولین گذر غذای ایرانی یزد )خوشمزه بازار( مشهود 
است و برآنیم این نگاه در عرصه های مختلف امتداد پیدا 

کند.
محی الدینی خاطرنشان کرد: بازارچه خدمت شهرداری یزد 
و در کنار آن افتتاح مجموعه خوشمزه بازار عالوه بر اهداف 
فرهنگی، رویکرد اقتصادی و کارآفرینانه نیز به همراه دارد و 
باید سایر ظرفیت های محالت در مسیر کارآفرینی شهری 

شناسایی و با شیوه های نو فعال شوند.
شهردار یزد یادآور شد: خوشمزه بازار و اولین گذر غذای 
ایرانی در شهر میراث جهانی همه هفته از چهارشنبه تا 
جمعه ساعت 19 الی 24 پذیرای عموم مردم است و در 
کنار عرضه غذاها و خوراکی های یزدی و ایرانی، برنامه های 

فرهنگی نیز اجرا می شود.

 مدیرکل دامپزشکی استان ایالم:
 سالمت مردم خط قرمز ما است

دکتر  موسوی،خبرنگاراقتصادمردم-  سیداسداله   – ایالم 
احمدی مدیرکل دامپزشکی استان  دربازدید  از کشتارگاه 
صنعتی دام ایالم گفت :  باید طرحهای جامع و چند جانبه 
دام  کشتارگاههای  در  کشتار  بهداشتی  افزایش  برای  ای 

استان داشته باشیم.
بادکتر عمران علی محمدی ریاست دادگستری  در دیدار 
غذایی  سالمت  ارتقای  امر  برای  شد  مقرر  داشتیم  ایالم 
و  یافته  گسترش  بخشی  بین  همکاری های  از  استفاده 
طرح های جامع تری برای مبارزه با کشتار غیرمجاز استفاده 

شود.
بهداشتی  شرایط  و  صنفی  امکانات  افزود:  احمدی  دکتر 
ایالم  دام در کشتارگاه  برای کشتار  اتکایی  قابل  و  خوب 
وجود دارد و البته نواقصی هم داریم که الزم است برطرف 

شود.
دکتر احمدی افزود: عالوه بر اینکه ما باید فرهنگ مصرف 
و صنف  اتحادیه  با  باید  دهیم،  ارتقا  را  بهداشتی گوشت 
کشتار کنندگان دام وارد گفتگو شویم به نحوی که استفاده 

از کشتارگاه امری اقتصادی هم باشد.

  رهاسازی آب از سد کوثر

  به منظور تامين آب شرب

 و احشام مردم هنديجان

شرق  منطقه  امورآب  اهواز-خبرنگاراقتصادمردم-مدیر 
خوزستان گفت: رهاسازی آب از سد کوثر از ساعت ٨ صبح 

روز 28تیربا دبی ٣٠ مترمکعب بر ثانیه انجام  شد.
مهدی خواجه پور از روستا های پایین دست سد کوثر و 
مردم درخواست کرد که در مدت رهاسازی آب از بستر و 

حریم رودخانه های خیرآباد و زهره فاصله بگیرند.
به گفته او ٨6 درصد از ظرفیت سد مخزنی کوثر در حال 
حاضر پر است و به منظور بهبود کیفیت آب رودخانه زهره 
در شهرستان هندیجان جهت شرب مردم و احشام آن ها، 

رهاسازی آب از سد کوثر صورت خواهد پذیرفت.
بهبهان در  منابع آب شهرستان  از  دبیر شورای حفاظت 
خصوص آخرین وضعیت سد کوثر گفت: حجم حداکثر 
مخزن 54٧ میلیون مترمکعب، حجم فعلی 45٧ میلیون 
مترمکعب، حجم مفید سد 45٧ میلیون مترمکعب، حجم 
مرده سد ٩٠ میلیون مترمکعب، دبی ورودی ١/6 مترمکعب 
بر ثانیه و دبی خروجی در حال حاضر 5/١٠ مترمکعب بر 

ثانیه است.
سد کوثر بر روی رودخانه خیرآباد در تنگه پادوک و در 
سال  در  سد  این  شده.  احداث  گچساران  کیلومتری   6٠
١٣٨4 وارد فاز بهره برداری گردیده است. رودخانه خیرآباد 
از رود های شاه بهرام و دهدشت بوجود می آید. رودخانه 

خیرآباد در شهر زیدون به رودخانه زهره می ریزد.
با ٢  روستا  هزار  و ٢  شهر  آشامیدنی ٢٠  آب  کوثر  سد 
میلیون و 5٠٠ هزار نفر جمعیت را در استان های کهگلویه 
و بویر احمد، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس را تامین 

می کند.
سد کوثر تنها سد بتنی در استان کهگلویه و بویر احمد است 
که در حال بهره برداری بوده و 2 سد چم شیر و تنگ سرخ 

در این استان در حال ساخت هستند.

  اخبار
  اخبار

 نخستين رويداد »توانمندی های 
مهارت«   در شاهرود برگزار شد

سمنان-خبرنگاراقتصادمردم-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان سمنان گفت: نخستین رویداد »توانمندی های مهارت« 
در حوزه صنایع غذایی با حضور مهارت آموختگان به میزبانی 

شاهرود برگزار شد.
 شاهچراغ گفت: مهارت آموختگانی که طی یکسال گذشته 
رویداد  این  در  شدند  توانمند  الزم  آموزش های  فراگیری  با 

محصوالت خود را عرضه می کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: با فراگیری 
آموزش در مراکز فنی و حرفه ای و همچنین آموزشگاه های آزاد 
می توان کسب و کار همراه با درآمد خوبی در شهرستان، استان 

و کشور ایجاد کرد.
سعی  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  شاهچراغ  گفته  به 
دارد تا زمینه خوبی برای افراد توانمند به منظور راه اندازی 

آموزشگاه های آزاد ایجاد کند.

  راه اندازی شصت و چهارمين 
کارگاه اشتغالزايی بسيج در شيراز

هماهنگ کننده  شیراز-توانایی،خبرنگاراقتصادمردم-معاون   
کارگاه  چهارمین  و  شصت  راه اندازی  از  فارس  فجر  سپاه 
اشتغالزایی بسیج به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر 
در شیراز خبر داد. قاسم علیپور در آئین افتتاح و راه اندازی 
شصت و چهارمین کارگاه اشتغالزایی بسیج در شیراز با تأکید 
بر اهمیت موضوع اشتغالزایی و تضمین امنیت شغلی کارگران، 
گفت: سپاه فجر و بسیج فارس طی سال های اخیر تمهیدات 
ویژه ای را در راستای اشتغالزایی و حمایت از کاالی ایرانی و 
کارآفرینان اجرایی کردهاند و در سال جاری نیز این روند با 
قوت ادامه خواهد داشت. او گفت:  به مناسبت عید سعید 
غدیر شصت و چهارمین کارگاه اشتغالزایی بسیج در شیراز 
افتتاح شدکه این کارگاه تولید پوشاک با اشتغالزایی مستقیم 
و غیرمستقیم برای 30 نفر از جمله زنان سرپرست خانواده 
و بودجه ای در حدود 6 میلیارد ریال با کمک سپاه فجر و 
سپاه  هماهنگ کننده  معاون  است.  شده  راه اندازی  خیرین 
فجر گفت: این طرح اشتغالزایی که با محوریت مرکز خیریه، 
پایگاه مقاومت بسیج و تالش بسیجیان در محله احمدآباد 
شیراز راه اندازی شده نشان دهنده نقش آفرینی فعال بسیج و 
پیشتازی بسیجیان در عرصه اشتغالزایی است. علیپور گفت: 
این طرح اشتغالزایی که با تالش و پیگیری بسیجیان به ثمر 
رسیده است می تواند یک نمونه و الگوی شاخص برای سایر 
محالت کالنشهر شیراز باشد. او با تأکید بر اهمیت توجه و 
حمایت همه جانبه از نخبگان و طرح های علمی، گفت: سپاه 
فجر در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان 
استان فارس نیز برنامه های متنوعی در سال جاری با هدف 

اشتغالزایی و توسعه علم و فناوری در دست اجرا دارد.

 آغاز اجرای طرح جامع دارويار 

در قزوين
قزوین-خبرنگاراقتصادمردم-در طرح دارویار، یارانه دارو ها به 
انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف کننده 
نهایی تخصیص پیدا می کند.  محجوب معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع 
دارویار در قزوین گفت: ثابت ماندن پرداخت از جیب بیماران 
از اهداف این طرح بوده است. در این طرح افزایش قیمت 
دارو توسط سازمان های بیمه گرد تقبل می شود و از جیب 
بیمار پرداخت نخواهد شد. در مرحله نخست این طرح فقط 
برای دارو های داخلی است و دارو های وارداتی مشمول آن 
نمی شوند. محجوب افزود: دارو هایی که تحت پوشش بیمه 

بودند و افزایش قیمت داشتند مشمول این طرح هستند.
در قالب این طرح تعداد دارو های تحت پوشش بیمه، افزایش 
بیمه  قباًل  که  را  دارویی  قلم  به طوری که 120  است؛  یافته 

نبودند تحت پوشش بیمه قرار داده شده است.
افرادی تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند می توانند از طریق 

دفاتر پیشخوان در سامانه بیمه سالمت ثبت نام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان:

 رونق توليد در کردستان

 به حمايت کامل بانک ها نياز دارد
میراث فرهنگی،  سنندج-خبرنگاراقتصادمردم-مدیرکل 
گردشگری  و صنایع دستی کردستان گفت: رونق تولید در 

این استان نیازمند حمایت همه جانبه سیستم بانکی است.
مطاع پور،  سازسازی  کارگاه  از  بازدید  در  گویلیان  یعقوب   
که با همراهی مدیر صندوق کارآفریی امید کردستان انجام 
ازجمله  زمینه ها  از  بسیاری  در  استان کردستان  شد،گفت: 

تولید ساز سنتی دارای جایگاه ویژه ای در سطح کشور است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، 
رفع موانع و مشکالت صنعتگران شاغل در این مجموعه را از 
برنامه های این اداره کل برشمرد و گفت: می توان با توسعه این 

کارگاه، برای هنرمندان دیگری نیز شغل ایجاد کرد.
او در ادامه با اشاره به وجود 28 هزار نفر هنرمند صنایع دستی 
در استان، گفت: توجه ویژه مسئوالن و حمایت سیستم بانکی 
در پرداخت تسهیالت به این قشر تالشگر باعث رونق تولید، 
اشتغال زایی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشت 
مردم خواهد شد. گویلیان گفت: در سال   حرکت خوبی 
بر  بالغ  به طوری که  گرفت،  انجام  تسهیالت  ارائه  زمینه  در 
11میلیارد تومان در قالب تسهیالت مشاغل خانگی توسط 
بانک های عامل از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون 

بودجه سال 1400 به جامعه هدف پرداخت شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، 
با بیان اینکه صنایع دستی بازگوی فرهنگ و پیشینه تاریخی 
و جزو افتخارات این منطقه است، گفت: حمایت از این بخش 
احیای  به منزله  و  نبوده  تولید و صنعت کار  از  تنها حمایت 

بخشی از فرهنگ و داشته های این استان است.

 ساوه و زرندیه – عباس کریمی،خبرنگاراقتصادمردم-عضو 
اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  عالی  کانون  هیئت مدیره 
افزایش حقوق  انتظار می رود هرچه زودتر مصوبه  گفت: 
آنان  آالم  از  بخشی  تا  اجرایی شود  و  ابالغ  بازنشستگان 
تسکین یاید چراکه هنوز مشکالت دیگری از این قشر در 
سایر بخش ها از جمله درمان و بیمه تکمیلی، گرانی دارو، 

مسکن و ده ها موضوع دیگر بالتکلیف مانده است.
مناسبت  به  کارگران  گردهمائی  در  امیری   علیرضا 
اجتماعی در خانه کارگر ساوه  تأمین  گرامیداشت هفته 
با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
حق مسلم این قشر مظلوم است و باید زودتر اجرائی شود. 
اظهار کرد: متأسفانه پس از گذشت چهار ماه از سال جدید، 

به رغم مصوبه شورای عالی کار، هنوز اجرائی نشده است.
وی با اشاره به این که عده ای با سنگ اندازی در اجرای این 
مصوبه دل دشمنان انقالب را شاد می کنند، اظهار کرد: 
کارگران  و  بازنشستگان  اجتماعی  تأمین  اصلی  صاحبان 

)بازنشستگان آینده( هستند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
کشور بیان کرد: بالتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
در حالی ادامه دارد که سازمان حقوق کارکنان خود را بر 
اساس افزایش دستمزد جدید و مصوبه شورای عالی کار 

پرداخت کرده است.
و  کشوری  مستمری بگیران  دیگر  سوی  از  گفت:  امیری 
لشگری هم حقوق سه ماهه نخست امسال خود را دریافت 
کرده اند و در این میان تنها تکلیف بازنشستگان کارگری 

معلوم نیست.
وی افزود: بیمه شدگان شاغل و بازنشسته درواقع کارفرمای 
ولی نعمتان  این  در حق  جفا  و  اجتماعی هستند  تأمین 

درست نیست.
عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
کشور ادامه داد: حقوق بازنشستگان بر اساس مواد 111 و 
96 قانون تأمین اجتماعی می بایست به تبع مصوبه افزایش 
دستمزد شورای عالی کار، افزایش یابد و این کار باید در 
کمترین فرصت اداری صورت می گرفت اما هنوز به پایان 
چهارمین ماه سال جدید رسیده ایم با این حال هنوز اقدام 

عملی دیده نشده است.
امیری عنوان کرد: تأخیر در تصویب نهایی و ابالغ آن در 
این شرایط تورمی شدید، قشر بازنشسته را با مشکالت 

بیشتری روبرو کرده است.
وی تصریح کرد: ما کارگران و بازنشستگان اگر تا دیروز با 
مشکل آموزش، تفریح و مسافرت مواجه بودیم اکنون با 

این تورم موجود نگران نان سفره هایمان هستیم.
ضمن  نیز  زرندیه  و  ساوه  کارگر  خانه  اجرائی  دبیر 
جای  به  امروز  افزود:  اجتماعی  تأمین  روز  گرامیداشت 
متأسفانه  باشد،  کار  دنبال  به  ما  جوان  جامعه  این که 
بازنشستگان به دنبال کار هستند تا کمبود درآمد خود 

را جبران کنند.
اصلی  صاحبان  بازنشستگان  اینکه  بیان  با  میرزائی  داود 

ادوار  تمامی  در  قشر  این  کرد:  اظهار  هستند،  انقالب 
و  انتخابات  در  شرکت  با  و  ایستادند  نظام  پای  گذشته، 
حضور در جبهه های جنگ تحمیلی، از نظام دفاع کردند اما 
امروزه یکه و تنها برای افزایش حقوق خود فریاد می زنند.

وی با اشاره به حضور برخی بازنشستگان در کف خیابان در 
اقصی نقاط کشور برای افزایش عادالنه حقوق و دستمزد، 
این  به  بیان کرد: متأسفانه عدم حضور برخی مسئوالن 
را  اعتراض  آنان،  خواسته های  به  بی توجهی  و  همایش 
موجب می شود. دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه 
با اشاره به این که در سال 57، حقوق کارگر روزانه 9 دالر 
بود، گفت: با گذشت 40 سال از آن زمان، متأسفانه نه تنها 
حقوق جامعه کارگری افزایش نیافته بلکه هزینه کردها و 
خرید به دالر است. میرزائی افزود: کمترین میزان حقوق 
مربوط به جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی 
است و امروزه کارگران با وجود پرداخت 30 ساله بیمه، 
برای افزایش آن با مشکل مواجه شده و شرمنده خانواده 

خود هستند.
با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی  وی 
اظهار کرد: پرداخت این بدهی می تواند، افراد تحت پوشش 

را به زودتر به حق و حقوقشان برساند.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: تأمین 
اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمائی است اما 
متأسفانه غصب مدیریت آن از سوی دولت ها منجر به عدم 

نظرخواهی در موضوعات مختلف شده است.
میرزائی خاطرنشان کرد: وحدت و اتحاد میان تشکل های 
کارگری می تواند منجر به شتاب در دستیابی به اهداف 
این  فرصت طلب،  افراد  برخی  نمی دهیم  اجازه  و  شود 

انسجام را خدشه دار کنند.

عضو هیئت مديره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور:

مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی ابالغ و اجرايی شود

فرهنگی،  میراث  اردبیل-خبرنگاراقتصادمردم-مدیرکل 
رویداد  گفت:  اردبیل  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
اقتصادی  رونق   "2023 "اردبیل  گردشگری  بین المللی 

منطقه را به دنبال دارد.
نادر فالحی گفت:طبق هماهنگی های به عمل آمده اهداف 
میزبانی اردبیل از رویداد بین المللی گردشگری 2023 در 
هفته اردبیل تبیین می شود تا این رویداد به صورت همگانی 

جا بیفتد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اردبیل در نشست هم اندیشی رویداد گردشگری 2023 با 
اشاره به اینکه رویداد بین المللی گردشگری 2023 فرصتی 
از  باید  اردبیل در جهان است گفت:  برای معرفی  بزرگ 
این ظرفیت بزرگ برای معرفی ظرفیت های گردشگری، 

فرهنگی و تاریخی استان استفاده کنیم.
و مردم  اجرایی  با حمایت دستگاه های  فالحی می گوید: 
استان اردبیل، این استان از رویداد بین المللی سربلند در 
می آید که به همین منظور تمهیدات الزم برای برگزاری 

این رویداد در اردبیل انجام شده است.
او از تشکیل دبیرخانه و کمیته های ملی و استانی رویداد 
گردشگری 2023 خبر داد و گفت: نقش رسانه ها نیز در 

اطالع رسانی این رویداد بسیار تاثیرگذار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اردبیل گفت: در راستای تکمیل زیرساخت های گردشگری 
و آماده سازی برای این رویداد اقدامات خوبی انجام شده و 
چندین هتل پنج ستاره و چهار ستاره در استان در حال 

راه اندازی است.
و  هزار  اردبیل 2  استان  اقامتی  مراکز  داد:  ادامه  فالحی 
500 تخت رسمی و چندین هتل و آبدرمانی دارد و دارای 
پیست های اسکی و مراکز گردشگری بکر بوده که در این 

رویداد خدمات گردشگری ارائه کرده است.
او می گوید: استان اردبیل استان پل های معلق بوده که پل 
معلق هیر و مشگین شهر آوازه جهانی پیداکرده و این استان 
دوچرخه  که  شده  تبدیل  هیجانی  گردشگری  استان  به 

هوایی و زیپ الین نمود این امر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اردبیل از راه اندازی پارک موج های آبی در سرعین خبر داد 
و گفت: این پروژه بزرگ هم در حال بهره برداری است و 

70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
فالحی با اشاره به زندگی عشایری و ظرفیت های فرهنگی و 
گردشگری دشت مغان گفت: در رویداد گردشگری 2023 
از شمال تا جنوب استان ظرفیت های تاریخی و گردشگری 
گردشگران  حضور  گفت:  او  می شود.  معرفی  فرهنگی  و 
خارجی در استان رشد یافته و در این رویداد نیز بی شک 
بود.  خواهیم  خارجی  گردشگران  حضور  افزایش  شاهد 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اردبیل ادامه داد: میزبانی از رویداد بین المللی گردشگری 
2023 در رقابت باچند استان به اردبیل داده شده و این 
فرصت بزرگی برای رونق گردشگری و اقتصادی منطقه 
است. فالحی گفت: باید فضای شهر هم برای میزبانی از 
رویداد گردشگری 2023 آماده شود و تولیدات واحد های 

تولیدی با نام اردبیل 2023 تبیین شود.

مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان:

رويداد بین المللی "اردبیل ۲۰۲۳" رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد

برداری  بهره  و  قایسمی،خبرنگاراقتصادمردم- معاون حفاظت    همدان-مریم 
شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: با توجه به شرایط خشکسالی،کشاورزان 

استان از کشت دوم محصوالت کشاورزی خودداری کنند.
و  بارش ها  دنبال کاهش  به  داود شاهسوند  در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 
ممنوعیت توسعه کشاورزی در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان، 
کشت دوم در تمام دشت ها ممنوع بوده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد 

شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آب جاری تاکنون میزان بارش ها 
نسبت به سال گذشته 23 درصد و نسبت به بلندمدت 42 درصد کاهش یافته 

است.
شاهسوند با اشاره به اینکه سدهای استان منابع محدودی دارند، یادآور شد: 
از صددرصد آبی که در استان استفاده می شود، بیش از 92 درصد در بخش 
کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و بیش از 2 درصد در بخش صنعت مصرف 

می شود.
این مسئول در این راستا تصریح کرد: این آمار نشان می دهد که تسریع در نصب 

کنتورهای هوشمند، تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و غیرمجاز و همچنین 
افزایش کارایی در روش های آبیاری و تبدیل کشت های سنتی به گلخانه ای امکان 
تداوم برداشت از منابع آب زیرزمینی و برنامه ریزی های بلندمدت در استان را 

فراهم خواهد کرد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان 
همدان تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به منظور مدیریت منابع 
آب و سازگاری با کم آبی و خشکسالی راهبردهایی در سطح استان اجرایی و 
عملیاتی می شود. وی خاطرنشان کرد: شایسته است تا با هدف گذاری درست 
تالش کنیم تا کاستی ها و نارسایی ها در حفظ و حراست از منابع آبی به شکل 
مطلوب برطرف شود. شاهسوند با اشاره به اینکه اولویت اصلی استان تامین آب 
آشامیدنی است، افزود: پس از تامین آب آشامیدنی، تالش داریم با همکاری جهاد 
کشاورزی استان و با مدیریت آب در این بخش بتوانیم کشاورزی پایدار برای 
استان ایجاد کنیم. وی، خواستار همکاری همه مردم استان در مصرف بهینه آب 
و رعایت الگوی کشت از سوی کشاورزان شد و افزود: امیدواریم کشاورزان استان 
با پرهیز از کشت دوم به کمک مسئوالن استان بیایند تا بتوانیم با اولویت منابع 
آب آشامیدنی شهرها و روستاها را به نحوه مطلوب تأمین و از تابستان گرم گذر 
کنیم. شاهسوند در پایان گفت: امیدواریم در مناطق شهری و روستایی قطعی 
منابع آب در فصل تابستان نداشته باشیم و مردم در پایداری منابع آب مصرف 

بهینه را مورد توجه قرار دهند.

 یزد – سید محمد میررحیمی ،خبرنگارمواجهه اقتصادی-میرزایی با اشاره به آمار 
کشوری افراد تحت وشش بیمه تامین اجتماعی گفت: بیش از 80 درصد مردم 

یزد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
 میرزایی مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد در نشست خبری در جمع اصحاب 
رسانه استان یزد گفت:سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه 
گر کشور است که بیش از نیمی از کشور را تحت پوشش خود قرار داده و در 

استان یزد نزدیک به 80 درصد جمعیت استان تحت پوشش هستند.
وی افزود:ماموریت اصلی سازمان پوشش بیمه ای کارگران به صورت اجباری و 
صاحبان حرف به صورت اختیاری و مابقی اقشار است و به عنوان نهاد عمومی 

یر دولتی است.
میرزایی ادامه داد: تعهدات ما در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت است که 
پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی در بخش بلند مدت و ارائه 
خدمات درمانی، پرداخت غرامت و کمک هزینه ازدواج و بیمه بیکاری نیز در 

کوتاه مدت بوده است.
وی ادامه داد: در هزنیه های بلند مدت بیش از 3 هزار و 200 میلیارد تومان 

پرداختی بوده و در کوتاه مدت نیز 113 میلیارد تومان در سال 1400 بوده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد بیان کرد: هزینه های مقرری بیکاری به 

عنوان بخش دیگر بیمه های ما بوده که 109 میلیارد تومان بوده است .
میرزایی بیان کرد: تعداد بیمه شدگان سازمان در سال 1400 در مجموعه 993 
هزار و 216 نفر است و مجموع بازنشستگان سازمان نیز در سال 1400 به 83 

هزار و 951 می رسد که از خدمات استفاده می کنند.
وی گفت: تعداد کارگاه ها 25 هزار و 864 دستگاه است .

مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد ادامه داد: این سازمان با توجه به مشکالت 
در خصوص اوج گیری بیماری کرونا به منظور کاهش مراجعات حضوری خدمات 
خود را غیر حضوری کرد و طرح هایی مانند حذف دفترچه درمانی و اجرای 

نسخه الکترونیک را دنبال کرد.
وی گفت: دومین طرح ما نیز طرح 30 هفتاد است که 30 خدمت حضوری به 
خدمت غیر حضوری تبدیل شود و بیش از 70 میلیون مراجعه حضوری مردم 

را کاهش دهد.
میرزایی بیان کرد: در سال جدید تعداد 12 خدمت غیر حضوری به آن اضافه شد 

و در حال حاضر 42 خدمت به صورت غیر حضوری ارائه می شود.
وی بیان کرد: سومین طرح ما نیز راه اندازی ارتباطات مردمی سازمان است که با 
توجه به گسترده بودن خدمات ما ما این را دنبال کردیم و تمامی سواالت مردمی 

توسط کارشناسان پاسخ داده می شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد گفت: اپلیکشن تامین اجتماعی من نیز به 
عنوان طرح دیگر سازمان است که هر فردی می تواند به صورت خصوصی آن 

را دنبال کند.

  تجلیل از 5۲ بهره بردار و کشاورز نمونه استان ايالم 

مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد؛

بیش از ۸۰ درصد مردم يزد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

  معاون شرکت آب منطقه ای همدان:

کشاورزان استان همدان از کشت دوم پرهیز کنند

برگزیده  آیینی، 52  ایالم – سیداسداله موسوی،خبرنگاراقتصادمردم- طی   
و تولید کنندگان برتر ملی و استانی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

تجلیل شدند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در این آیین گفت: اهمیت و ارزش دادن 
به کشاورزی در فرهنگ غنی اسالم تا آنجا پیش رفته که اکثر پیامبران الهی، 
افتخار  پیشوایان معصوم و بندگان صالح عمال به این کار پرداخته و به آن 

کرده اند.
آذرنوش عموزاده افزود: در دهه های قبل و پیش از پیروزی انقالب به دلیل 
مدیریت نادرست و نبود برنامه مشخص برای افزایش بهره وری، میزان تولید 
به  امروز  بود که  نرفته  فراتر  از حد مشخصی  منطقه  این  زراعی  محصوالت 
برکت انقالب اسالمی اقدامات و سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی و با وجود تحریم ها با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری و تاکید ایشان بر توانایی تولید 4 برابر نیاز کشور خوشبختانه این 

مهم در استان وقوع پیوسته است.
عموزاده ادامه داد: تولید محصوالت کشاورزی ایالم و همچنین تولیدات گوشت 
قرمز ،مرغ و ماهی در مقایسه با پیش از انقالب اسالمی 4برابر افزایش یافته 
و می توان ایالم را با این میزان تولید یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور 

دانست.
وی ادامه داد: افزایش بهره وری، افزایش سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره تولید 

سه عامل اصلی توسعه بخش کشاورزی در استان هستند.

و  سی  در  بار  اولین  برای  شد:  یادآور  ایالم  جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
ششمین دوره برگزاری مراسم انتخاب، معرفی و تجلیل از نمونه های بخش 
کشاورزی استان موفقیت به کسب شش نمونه ملی و سه نفر شایسته تقدیر در 

سطح ملی ) رتبه دوم( در سال 1400 گردید.
کشوری،3  نمونه  تولیدکننده  شده  تجلیل  افراد  این  از  نفر   6 گفت:  وی 
و  بهره برداران  جزو  نیز  دیگر  نفر   43 و  دوم(  ملی)رتبه  تقدیر  شایسته  نفر 
و  شیالت  طیور،  و  دام  پرورش  زراعی،  حوزه  در  استان  برتر  تولیدکنندگان 
صنایع وابسته هستند. شش نمونه شامل: محمود رهداری ) بهره بردار نمونه 
ملی سیستم آبیاری بارانی )کالسیک( ، مجاهد عبدی ) بهره بردار نمونه ملی 

مشارکت و اجرای طرح انتقال آب با لوله( ، رفعت محمدی ارشد ) شرکت 
نمونه ملی تولید و فرآوری بذر گندم ( ، گل احمد کریمی) بهره بردار نمونه 
بارانی ) سنترپیوت و لینیر(( مرتضی مرادزاده ) تولید  ملی سیستم آبیاری 
کننده نمونه ملی گل در فضای باز ( ، فارس جعفربیگی ) بهره بردار نمونه ملی 

محصوالت فرعی جنگل و مرتع(
نمونه های ملی شایسته تقدیر )رتبه دوم( شامل: احمد حیدری زاده )تولید 
کننده گیاهان دارویی ( ، اکبر جعفری ) پرورش دهنده ماهی در قفس در 

دریاچه پشت سد( ، روح اله مقصودی مقدم ) پرورش دهنده زنبور عسل (
43 نفر نمونه استانی در زیربخش های مختلف کشاورزی انتخاب شده است.



رئیس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد
مصائب مصوبات خلق الساعه برای 

فعاالن اقتصادی
رئیس کنفدراســیون صادرات با بیــان اینکه مصوبات 
خلق الساعه موجب سلب قدرت تصمیم گیری از فعاالن 
اقتصادی شــده اســت، گفت: دولت باید شرایط واقعی 
اقتصــادی را بپذیرد و به ســمت تک نرخی شــدن ارز 

حرکت کند.
به گزارش اقتصاد مردم، محمد الهوتی روزگذشــته در 
سی و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران اظهار کرد: برخی از اختیارات در دولت دوازدهم 
از سازمان توســعه تجارت سلب شــده بود اما در دولت 
ســیزدهم این اختیــارات از جمله واگــذاری صندوق 
ضمانت صادرات، امور نمایشــگاهی و مقررات صادرات 

و واردات به این سازمان بازگشت.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افــزود: البته عدم 
همراهی ســایر دســتگاه ها موجب کم اثر شــدن این 
تصمیمات شــده و عماًل تمام این تالش ها یا با تأخیر به 
ثمر می رســد یا با مشکل مواجه می شــود. الزم است تا 
بانک مرکزی، گمرك و وزارت جهاد کشاورزی همراهی 
بیشتری را با سازمان توســعه تجارت در راستای به ثمر 
رســیدن تالش های این ســازمان در حوزه حمایت از 

صادرات داشته باشند.
وی گفت: نبود ثبات در قوانین و مقررات موجب ســلب 
قدرت تصمیم گیری از فعاالن اقتصادی شــده اســت، 
به گونه ای که ایــن موضوع اجــازه نمی دهد یک فعال 
اقتصادی حتی بــرای یک دوره کوتاه مدت نســبت به 

برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.
الهوتی تصریح کــرد: امیــدوار بودیــم در این دولت 
مصوبات خلق الســاعه کاهش یابد، اما در ابتدای ســال 
شــاهد بودیم که عوارض صادراتی برای بعضی از کاالها 
وضع شد و بعد از مدتی نیز لغو شد این در حالی است که 

باید به صادرات به عنوان یک فرآیند توجه شود.
وی در ادامه با اشــاره به تبادالت توافقــی حواله، اظهار 
کرد: دولــت در اقدامی خرید و فروش اســکناس ارز به 
نرخ توافقــی را آزاد کرد که به نظر می رســد باید خرید 
و فروش توافقی حواله را نیــز آزاد کند زیرا صادرات ۴۰ 
میلیارد دالری بر مبنای اســکناس امکان پذیر نیست 
و باید زمینه را برای تبــادالت توافقی حواله فراهم کرد. 
همچنین باید تالش کند صادرکننــدگان ارز خود را به 
راحتی در خارج از کشــور در اختیار صرافی های مجاز 
قرار داده و رفع تعهد ارزی انجام دهند و ریال خود را در 

ایران دریافت کند.

الهوتی با بیان اینکه باید به هشــدار و پیشــنهادهای 
بخش خصوصــی توجه کرد و نســبت به اجــرای آنها 
اهتمام ورزید، گفت: نمونه بی توجهی به هشــدارهای 
بخش خصوصی در حــوزه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
عدم اصالح پایه های وارداتی گمرکــی را می توان دید، 
به نحوی که بخش خصوصی از دی ماه ســال گذشته در 
خصوص ضرورت همزمانی تغییــر پایه های گمرکی با 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی تاکید کرده بود تــا دغدغه دولت در 
خصوص تورم در این بخش حل شــود امــا امروز بعد از 
گذشت ۴ ماه شــاهد هســتیم که به این موضوع توجه 
نشــد و اکنون دولت به دنبال ارســال الیحه به مجلس 

است.
رئیــس کنفدراســیون صادرات ایــران تاکیــد کرد: 
نرخ گذاری کاالهای صادراتی غیربورســی در گمرکات 
به یک معضل تبدیل شــده و تا زمانی که ارز چند نرخی 
در سیستم بانکی مبنا قرار می گیرد این مشکالت وجود 
دارد زیــرا هم اکنون نــرخ ارز نیمایــی، توافقی و غیره 
در کشــور مالك عمل اســت. دولت باید شرایط واقعی 
اقتصــادی را بپذیرد و به ســمت تک نرخی شــدن ارز 

حرکت کند.

شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد
خرید تضمینی 100 هزار تن کلزا

شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران اعالم کــرد: خرید 
تضمینی دانه روغنی کلــزا همزمان با فصل خرید گندم 
در کشور آغاز شــده و از ابتدای امســال تاکنون بیش 
از ۱۰۰ هزار تــن از این محصول از کشــاورزان کلزاکار 

سراسر کشور خریداری شده است.
به گــزارش اقتصــاد مــردم، ارزش دانه هــای روغنی 
خریداری شــده در کشــور از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان فراتر رفتــه و افزون بر یک هــزار و ۲۶۰ میلیارد 
تومان به حســاب کلزاکاران واریز شده است که معادل 

بیش از ۹۰ درصد مطالبات آنهاست.
بر اســاس این گزارش، اســتان خوزســتان بــا خرید 
تضمینی بیــش از 5۶ هزار تن کلزا، پیشــتاز خرید این 
محصول کشاورزی در کشور اســت و به ترتیب استان  
ایالم با خرید ۱۲ هزار تن و استان فارس با خرید 5 هزار 

تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
گفتنی اســت؛ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه 
روغنی کلزا در سال گذشــته برای فصل جاری زراعی، 
۱5 هــزار تومان تعیین شــده بود که بــرای حمایت از 
تولیدکننــدگان دانه هــای روغنی و تقویــت انگیزه  
تولید در این آنهــا، قیمت آن به ۲۱ هــزار تومان برای 
هر کیلوگرم افزایــش یافت و با توجه بــه این که خرید 
تضمینی این محصول در کشور با قیمت قبلی آغاز شده 
بود، مابه التفاوت بهای آن به کشــاورزانی که محصول 
خود را با قیمت ۱5 هزار تومان بــه مراکز خرید تحویل 
داده بودند، پرداخت شــد و در حال حاضر، هر کیلوگرم 
دانه روغنی کلــزا با نرخ جدید یعنــی ۲۱ هزار تومان از 

کلزاکاران خریداری می شود.
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نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
افزایش سرمایه گذاری پاشنه 

آشیل رشد اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش 
شــیوع کرونا در دنیا و تاثیر آن بر رشــد اقتصادی 
گفــت: دولت بــرای جلوگیــری از کاهش رشــد 

اقتصادی باید به افزایش سرمایه گذاری توجه کند.
به گزارش فارس، محمد اتابک روزگذشــته در سی 
و ششمین جلســه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، گفــت: کرونا در دنیا دوباره در حال شــیوع 
اســت و این در حالی است که رشــد اقتصادی دنیا 
بستگی بسیار زیادی به کرونا داشته است همچنین 
بحران بدهی هــا و افزایش نرخ بهــره اقتصادهای 
بزرگ بر رشــد اقتصادی اثر گذار است و پیش بینی 
شده که رشــد اقتصاد دنیا از 5.۷ در سال ۲۰۲۱ به 
حدود ۲.۹ در ســال ۲۰۲۲ کاهش یابــد. بنابراین 
ما نیز باید این پیش بینی را داشــته باشیم که رشد 

اقتصادی ما نیز کاهش خواهد یافت. 

نایب رئیــس اتاق بازرگانــی تهران بیان داشــت: 
در دنیــا پیش بینی شــده که اگر رشــد اقتصادی 
اینگونه باشــد حدود ۱3 تریلیــون دالر از تولیدات 
کاسته می شــود و پیش بینی شــده است که رشد 
اقتصادی ۲۰۲3 و ۲۰۲۴ حدود ۱.5 درصد باشد و 
این مساله به ما هشــدار می دهد که باید دقت کنیم 
تا رشد اقتصادی کشور را در جایگاهی که باید باشد 
نگاه داریم. پیش بینی دولت ۸ درصد بوده است که 
این عدد باالیی است که امیدواریم به مقداری از آن 
برسیم اما پیش بینی رکود تورمی در نیمه دوم سال 
۲۰۲۲ پیش بینی محتملی اســت که تاثیر بسیار 

زیادی هم بر کشور ما خواهد داشت. 
وی افزود: رشــد اقتصادی گذشــته کشــورهای 
منتخب دنیا ترکیــه ۷.3، آرژانتیــن ۶، ایران ۴.3 
روســیه 3.5، آلمان 3.۸، آفریقای جنوبی 3 و چین 
۶.۱ درصــد بوده که بایــد توجه کنیــم از مجموع 
۴.3 رشــد اقتصادی ما ۲.۴ مربوط به خدمات بوده 
اســت که بعد از نفت و گاز، صنعــت و معدن و پس 
از آن کشــاورزی بوده و لذا بیشــترین قســمت از 
رشــد اقتصادی مربوط به خدمات بوده است و این 
در حالی اســت که بخش خدمات بیشترین اسیب 
را از کرونا مــی بینید لذا باید در کشــور مراقب بود 
که شــیوع کرونا چه مقدار بر روی رشــد اقتصادی 

تاثیرگذار است و آسیب جدی دارد. 
اتابک اظهار داشــت: پایین بودن رشد اقتصادی در 
کشور ناشــی از عوامل مختلفی اســت که تحریم، 
کمبود منابع مالی و عدم ســرمایه گذاری داخلی و 
خارجی از عوامل موثر بر آن است.برای افزایش رشد 
اقتصادی باید به ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
توجه کنیم و این در حالی اســت که اگر ســرمایه 
گذاری ما به همین شــیوه ادامه یابد قطعا امکانات 
تولید کاسته می شود و عدم اشتغال زیاد می شود و 

جمعیت بیکار در کشور شکل می گیرد. 
وی افزود: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درآمد 
به قیمت ثابت کشور از ســال۱3۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش 
3۱ درصدی داشته اســت و بصورت میانگین سالی 
حدود 3.۶ کاهش داشته اســت لذا اولویت اول برای 
رشد اقتصادی افزایش سرمایه گذاری در کشور است 

و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود. 

ابهاماتی که خصوصی سازی 
خودروسازان را ناممکن می کند

خصوصی سازی دو خودروســاز بزرگ کشور عالوه 
بر اینکه جزو وعــده های ســیدرضا فاطمی امین 
بود، در دولت هــای قبلی نیز از برنامــه های اصلی 
وزرای صمــت بوده و حاال که اخبــار این خصوصی 
ســازی مجددا به گوش می رســد و امید قالیباف، 
سخنگوی وزارت صمت خبر از این واگذاری تا پایان 
ســال می دهد و همچنین محبی نژاد، دبیر انجمن 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی 
کشورهم پیش بینی کرده که این واگذاری تا مهرماه 
انجام می شود، باید دید آیا سرنوشت این خصوصی 
سازی هم همانند خصوصی سازی های گذشته می 
شــود یا خیر.مرتضی شــجاعی، کارشناس صنعت 
خودرو در این خصــوص بــه اقتصادآنالین گفت: 
پس از اینکه در سال ۷۱ نماد خودرو در بورس ثبت 
شــد و حدود ۱۷ درصد از سهام ایران خودرو توسط 
بورس واگذار شد تا به امروز تنها 5.۷ درصد از سهام 
ایران خودرو در دست دولت باقی مانده است. از نظر 
شــجاعی دیدگاه واگذاری اندك ســهام دولت در 
خودروسازی و قطع دخالت دولت در تصمیمات این 
شرکت ها سطحی و ســاده لوحانه است و شکوفایی 
صنعت خودروســازی در صــورت اتخــاذ چنین 

تصمیماتی به نظر امکان پذیر نیست.
وی گفــت: اگر ما مــی خواهیم چنیــن تصمیمی 
بگیریم دو سیاســت راهبــردی را بایــد در پیش 
بگیریم. اول اینکه هر آنچه که خصوصی ســازی در 
صنعت خودرو در این دو دهه تجربه کرده اســت را 
در نظر بگیریم و نکته دوم اینکه باید پیش نیازهای 

واگذاری مدیریت خودروسازان را هم فراهم کنیم.
وی ادامه داد: خصوصی سازی خودروسازان در این 
شرایط همچون فروش ساختمانی است که سالیان 
سال است که به دست مســتاجر است و در صورت 
تصمیم گیری برای فروش، این ســاختمان قطعا به 

بازسازی نیاز دارد.

صنعت ، معدن و تجارت6

معاون وزیــر صمت با بیان اینکــه مراکز تجاری، ســفارتخانه 
تجاری می شــوند، از آغاز مذاکره برای ایجاد تعرفه ترجیحی با 

اندونزی و تجارت آزاد با صربستان خبر داد.
به گزارش اقتصاد مــردم، علیرضا پیمان پاك روزگذشــته در 
سی وششمین نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 
با بیان اینکه برنامه های ما در رابطه با بحث توســعه تجارت به 
دو بخش تقســیم می شــود، اظهار کرد: یک بخش مربوط به 
برنامه های توســعه بازار و بخش دوم مربوط به رفع مشکالت بر 
سر راه حوزه تجارت می شــود که از حوزه های عمده ای از آن از 

جمله موضوع تجارت بین المللی غافل هستیم.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: اگر مســائل 
مربوط به حوزه تجارت را تقســیم کنیم ۸۰ تــا ۹۰ درصد این 
مسائل به خود تحریم ها بر می گردد و ۱۰ تا ۲۰ درصد مربوط به 
مسائل تحریمی از بیرون می شود که آن مسائل به راحتی قابل 
مدیریت اســت، زیرا در این بخش عزم ها و نیت ها همسو است، 
بنابراین حل مشــکالت خارجی نسبت به مسائل داخلی راحت 

تر است.
پیمان پــاك ادامه داد: تاکنون نقشــه راه کالنی برای توســعه 
تجارت خارجی کشور وجود نداشت؛ اما با توجه به صحبت های 
رئیس جمهور در تبلیغــات انتخاباتی مبنی بر دو برابر شــدن 
صادرات غیرنفتی، هدف گذاری ها به این سمت سوق داده شد 
و ما یک هدف گذاری حداقلی انجام دادیــم تا در افق ۱۴۰۴ به 

۷5 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی دست یابیم.
وی افزود: در همین راســتا مقرر شــد که تعامل با کشورهای 
همسایه در دستور کار قرار گیرد و سیاست گسترش دیپلماسی 
تجاری ذیل دیپلماســی اقتصادی صادرات غیرنفتی اولویت ما 

باشد.

پیمان پاك با اشــاره به صادرات محصوالت کشــاورزی، گفت: 
صادرات محصوالت آب بر در شرایط کم آبی خوب نیست اما این 
موضوع نباید تبدیــل به قاعده ای در بودجه شــود که صادرات 
همه محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی مشمول یک عوارض 

صادراتی شوند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: نباید محصول صادراتی کســی 
کــه در گلخانه هیدروپونیــک بهترین تکنولــوژی و کمترین 
آب بری را دارد با فــردی که به صورت ســنتی محصولی مانند 
هندوانه را تولید و صادر می کند دارای یــک عوارض صادراتی 
باشــند، بنابراین اگرچه وضع عــوارض صادراتی بر محصوالت 
کشاورزی خوب است اما به صورت تخصصی نبوده و مشکالتی 

ایجاد کرده است.

تشکیل کارگروه بین بانک مرکزی و سازمان توسعه 
تجارت برای هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری

پیمان پاك در ادامه با اشــاره به لزوم هماهنگی سیاســت های 
ارزی و تجاری، بیان کرد: هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری 
ضرورت دارد و از ابتدای شــروع دولت ســیزدهم کارگروهی را 
با بانک مرکزی ایجاد کردیم و توانســتیم گشــایش هایی نیز 
به وجود آوریم. البته برخی از مشکالت ما ناشی از عدم مدیریت 

کار توسط بخش خصوصی بود.
وی به ایجاد تاالر دوم اشــاره کــرد و گفت: تــاالر دوم را ایجاد 
کردیم تا با نرخ توافقی صادرات کاال صــورت بگیرد ولی برخی 

صادرات نماها کار را خراب کردند.
پیمان پاك با تاکید بر لزوم تغییر رویکردهای صادراتی کشــور 
ما، حرکت از صادرات سنتی به سمت صادرات فناور محور مورد 
اشــاره قرار داد و اظهار کرد: تاکنون به راه اندازی شــبکه های 

خرده فروشــی در کشــورهای مقصد توســط صادرکنندگان 
توجهی نشده و دولت نیز به آن توجهی نداشته است لذا تمرکز 
ما بر آن اســت که در بحث زنجیره صادراتی بیشترین ارزش را 
به کشــور وارد کنیم.وی افزود: یک اولویت بنــدی برای حوزه 
صادرات انجام داده ایم که اولویت اول کشــورهای همســایه و 
برخی از کشورهای استراتژیک بود. در این فرآیند بر چند محور 
متمرکز شــدیم که یکی از محورهای اصلی بحث توسعه بازار و 

محور مهم دیگر بحث لجستیک بود.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین 
در بحــث زیرســاخت های ریلی کشــور و در حــوزه ترانزیت 
فعالیت هایی صورت گرفته و برای حل مسائل گلوگاه های ریلی 
کارهایی انجام شده اســت. در خصوص رفع مشکالت گمرکات 

هم اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با اشاره به موافقتنامه های تجاری و بین المللی با کشورهای 
مختلف بیان کرد: بحث موافقتنامه تجارت آزاد را با چند کشور 
آغاز کرده ایم کــه از جمله آنها بحث تجارت آزاد با صربســتان 
اســت. همچنین بحــث تعرفه ترجیحــی با اندونــزی را آغاز 

کرده ایم.
پیمان پاك گفت: بحث تجارت آزاد اوراسیا نیز به صورت جدی 
دنبال می شــود و طی ۹ نشســت به نتایج خوبی رسیده ایم و تا 
آذرماه امســال در مورد کاالها توافق خواهد شد و بعد از آن هم 

مصوبات مجلس در این رابطه دنبال می شود.

تبدیل مراکز تجاری به سفارتخانه های تجاری
وی اظهار کرد: در خصوص مســائل پولی و مالــی نیز اقداماتی 
انجام شده است و تالش کرده ایم شــبکه های مدیریت تحریم 
در کشور را به کمک حوزه تجارت غیرنفتی بیاوریم. پیمان پاك 
افزود: اســتقرار رایزنان بازرگانی را در برنامه داریم که در همین 
راستا رایزنان بازرگانی ما از 5 نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته است. 
همچنین ۷ مرکز تجاری ایجاد شده که یکی از این مراکز، مرکز 
امارات است. تالش ما این است که این مراکز به سفارتخانه های 

تجاری تبدیل شوند تا بتوانند همه خدمات را ارائه دهند.
پیمان پــاك در ادامه گفت: توســعه صــادرات خدمات فنی و 
مهندسی و محصوالت دانش بنیان از اولویت های اصلی ما بوده 
است و در این راســتا اقدامات مختلفی انجام داده و سعی کرده 
ایم مســاله ضمانت نامه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی 

را حل کنیم.
معاون وزیر صمــت افــزود: در بحث حمل و نقل لجســتیک 
صادراتی وارد شــده و در آســتارخان موفق عمل کرده ایم و در 
عمان نیز اولین بار خط مســتقیم راه افتاده و همین موضوع را 

برای قطر نیز دنبال می کنیم.
پیمان پاك با بیان اینکه بحث توســعه تجارت الکترونیک برای 
ما مهم است و روی آن متمرکز شده ایم، گفت: مساله تحریم به 
راحتی با ایجاد شــبکه های بانکی، با ایجاد موارد مختلف قابل 

حل است اما سیستم ما از این موضوع غافل بوده است.

یک فعال بخش کشــاورزی با تاکید بر اینکــه دولت باید منابع 
جدید آبی برای بخش کشــاورزی ایجاد کنــد، گفت: صادرات 
محصوالت کشاورزی با این شــرایط آبی و اقلیمی با وجود این 
همه کویر و خشکی مقرون به صرفه نیســت و اگر می خواهیم 
صادرات داشته باشیم بایســتی در وهله اول به فکر تامین منابع 

آبی جدید باشیم.
محمدجواد خاکزاد رســتمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
همه جای دنیا با پدیده خشکســالی درگیر هســتند و باید به 
دنبال افزایش تولید بدون افزایش سطح زیرکشت باشیم، اظهار 
کرد: یکی از راه های مدیریت منابع  آبی کاهش سطح زیر کشت 
است که برای دســتیابی به این مهم باید از علم ژنتیک استفاده 
کنیم. یعنی باید یا بذرها را هیبرید کنیم یــا به دنیال بذرهای 
مقام باشــیم تا از این طریــق ۲۰ تا ۲5 درصد بــه میزان تولید 
اضافه شــود.وی ادامه داد: تنظیم دوره های آبیاری و روش های 
کودهی از جمله روشــهای دیگر مدیریت منابع آبی اســت که 

می تواند در افزایش تولید هم موثر باشد.

دولت باید منابع آبی جدید ایجاد کند
دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مازندران اضافه کرد: با همه 
این موارد ذکر شده اما به دلیل شــرایط اقلیمی، کاهش شدت 
بارندگی و استفاده بیش از حد از ســفره های زیرزمینی و شور 
شدن آبها ممکن است نتوانیم آب مورد نیاز بخش کشاورزی را 
تامین کنیم و بنابراین به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر 

برای تامین منابع آبی جدید اقدامات الزم را انجام دهد.

توقف صادرات محصوالت کشاورزی تا تامین منابع آبی
وی در ادامه گفت: دولت باید کل صادرات محصوالت کشاورزی 
را متوقف کند. به هیچ عنوان صادرات محصوالت کشــاورزی 
با این شــرایط آبی و اقلیمی، با وجود این همه کویر و خشــکی 

مقرون به صرفه نیست.
خاکزاد در پاسخ به این ســوال که آیا جلوگیری از صادرات به 
زیان کشــاورزان نخواهد بود؟ گفت: انتخاب بین کشاورزی 
کوتاه مدت و پردرآمد و کشاورزی پایدارو بلندمدت، روشن 
و مشــخص اســت. قطعا باید به دنبال گزینه دوم باشــیم. 
اینکه ســفره های زیرزمینی را از دســت بدهیم و اراضی دچار 
فرونشست شــوند و در برابر آن ارز آوری داشته باشیم، منطق 

درستی نیست.
وی با بیان اینکه اگر دولت و کشــاورز مصمم هســتند بخش 
کشــاورزی کشــور اقتصادی و ارز آور باشــد باید ابتدا به فکر 
تامین منابع  آبی آن باشــند، گفت: نمی شود آب نداشته باشیم 
و بگوییم صادرات کار خوبی است. صادرات زمانی منطقی است 

که منابع کافی در اختیار داشته باشیم. 
در حقیقت یک مقایسه ساده اســت. آیا بهتر است محصوالت 
کشاورزی تولید و به کشــورهای دیگر صادر کنیم و منابع آبی 

کشــور را به پایان برســانیم یا اینکه آن منبع ارزشمند را برای 
ســالهای آینده حفظ کنیم؟ اگرچه معتقدیم با تولید داخل هم 

می توان کشاورزی اقتصادی داشت.

چرا به اندازه  نیاز کشور تولید نکنیم؟
این فعال بخش کشاورزی با اشاره به اینکه باید مازاد محصوالت 
کشــاورزی را مدیریت کنیم، گفت: براســاس گــزارش های 
کارشناســان مربوطه حدود یک میلیون تن ســیب و  مرکبات 
مازاد تولید داریم که وضعیت تولید در باغها و موجودی انبارها 
نیز این مطلب را تایید می کند. ســوال اینجاست که چرا نباید 
به اندازه نیاز کشــور تولید کنیم که هم ضایعات کمتر و هم آب 
کمتری مصرف شود؟ چرا به جای اســتفاده از منابع زیرزمینی 
برای تولید ســیب و پرتقــال محصوالت دیگــری را با توجه به 
شــرایط اقلیمی جایگزین نمی کنیم؟ آیا بهتر نیســت به جای 
تولید مرکبات و صــادرات آن، گیاهان دارویی کشــت و صادر 

کنیم؟
در مطالعه ذائقه دنیا ضعیفیم

وی در رابطه با اینکه گفته می شــود گیاهان دارویی بازارهای 
جهانی مناسبی ندارد و کاشت آنها کشاورزان را متضرر می کند، 
گفت: علت این است که در بحث مطالعه ذائقه دنیا بسیار ضعیف 
هستیم. یعنی اول یک محصول را تولید می کنیم و بعد برای آن 
به دنبال مشتری می گردیم؛ در حالی که در دنیا اینگونه نیست. 
تولیدکننده ها ابتدا ذائقه کشورهای هدف را مطالعه می کنند و 

بعد از آن صادرات خود را انجام می دهند.
خاکزاد در پایان گفت: موضوع کشــاورزی و مدیریت منابع آب 
موضوع بسیار مهمی اســت و باید برای آن برنامه ریزی دقیقی 

داشته باشیم؛ حتی اگر می خواهیم صادرات داشته باشیم.

معاون وزیر صمت خبر داد

 مراکز تجاری، سفارتخانه تجاری می شوند

یک فعال بخش کشاورزی:

صادرات محصوالت کشاورزی با این وضعیت منطقی نیست

خبر
خبر

EGHTESADE MARDOM

دبیر انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه و 
قطعه سازان خودروی کشور پیش بینی کرد 
که با انجام قیمت گذاری سهام شرکت های 
ایران خــودرو و ســایپا و دارایی هــای این 
شــرکت ها تا یکی دو هفته دیگر، واگذاری 
ســهام این دو خودروســاز تا مهرماه انجام 

شود.
»آرش محبی نژاد« روزگذشته در گفت وگو 
با ایرنا با اشاره به جلسه اخیر قطعه سازان با 
وزیر صمت، افزود: آن طور که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعــالم کرده، قیمت گذاری 
ســهام شــرکت های ایران خودرو و سایپا و 
دارایی هایشان از ســوی تیم های مختلف 
کارشناسی با ســرعت در حال انجام بوده و 

در مراحل پایانی خود است.
به گفته این مقــام صنفی، طــی روزهای 
آینده ارزشــگذاری ســهام خودروسازان و 

شرکت های وابسته آنها انجام می شود.
وی ادامه داد: با این حال، اینکه واگذاری ها 
به چه شــکل انجام شده، سهام شرکت های 

اقمــاری خودروســازان کم کم یــا یک جا 
واگذار شود، بحث اهلیت ســهامداران، در 
نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض 
منافع در کنار برنامه تعهــدات متقابل بین 
خریدار و دولت و غیره، همه و همه مسائلی 
اســت که در وزارت صمت در حــال نهایی 
شــدن اســت.دبیر انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور 
پیش بینی کرد که طی یکی دو هفته آینده 
شاهد قیمتگذاری ســهام خودروسازان و 
اعالم آن به بورس باشــیم و واگذاری سهام 
مطابق برنامــه وزارت صنعت تــا مهر ماه 
امسال اجرایی شود.وی خاطرنشان کرد: در 
صورت تحقق این مهم، بــا عرضه خودروها 
در بورس و قیمتگذاری آنها، ایران خودرو و 
ســایپا از زیان خارج شده و به تدریج به سود 

دهی می رسند.
محبی نژاد تصریح کرد: با واگذاری ســهام 
شــرکت های خودروســازی، تصدی گری 
دولتی حذف شــده و تقریبــا کار به بخش 

خصوصی سپرده می شود.
وی ادامــه داد: همچنیــن نقدینگی خوبی 
به سمت این خودروســازان سرازیر شده و 
نقدینگی مورد نیاز تولید نیز می تواند تا حد 

زیادی از این طریق فراهم شود.
به گزارش ایرنا، پیش از ایــن وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کــرده بود: در صنعت 
خــودرو ۲ مافیا وجود دارد کــه با واگذاری 
سهام ایران خودرو و ســایپا بخش عمده ای 

از مافیا حل و فصل می شود.
»ســیدرضا فاطمــی امین« افزود: ســال 
۱۴۰۱ این سهام به صورت بلوکی در بورس 
کاال عرضه خواهد شد که گام بلندی در این 
راستا اســت و وزارت صمت از اتهام دولتی 

بودن خودروسازان خالص خواهد شد.
وی بیان داشــت: ما به دنبال آن هســتیم 
تــا ۲5 درصــد ســهام ایــران خــودرو و 
۴۰ درصد ســهام ســایپا کــه در حقیقت 
خودسهامداری است واگذار و همان طوری 
که رئیس جمهــوری اعالم کــرد واگذاری 

مدیریت ایران خودرو و ســایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشــان کرد: هر کسی که 
بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا ســایپا را 
در اختیار بگیرد مدیرعامل این شــرکت ها 
را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیســت 
که ۱۷ درصد باقی مانده ســهام ســایپا یا 
۶.۷ درصد باقی مانده ســهام ایران خودرو 
را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مســاله 
خودســهامداری در ایــن شــرکت ها پول 
وارد آنها شده و ســاختار سهامداری اصالح 

خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خبر داد؛خروج تدریجی خودروسازان از زیان دهی



آگهی مفقودی 
ســند کمپانــی وکارت خــودروی ســواری پژو تیــپ ۴۰۵جی ال 
ایکس آی مدل ۱۳۸۹به رنگ خاکســتری متالیک به شــماره پالک 
7۳۶ص۱۵ایران-۹۴به شما ره موتور: ۱2۴۸۹22727۴به شماره 
از  گردیده است  شاســی:NAAM۰۱CA۴BE۰۳۴۰۵۴مفقود 

درجه اعتبار ساقط میباشد ۰
بردسیر

آگهی مفقودی 
ســند کمپانی وبرگ ســبز خودروی ســواری پژو تیپ ۴۰۵جی 
ال ایکس به رنگ یشــمی متالیک مدل ۱۳۸۰ به شــماره پالک 
22۵2۸۰۰2۱۱۴به  موتور:  شــماره  ۸۹۴س۴۱ایران-۸۵به 
شماره شاسی:۸۰۳۰۴۸2۸مفقود گردیده است از درجه اعتبار 

ساقط ۰
بردسیر

آگهی مفقودی 
سندمالکیت خودرو سواری هیوندای سنتنیال VS۴۶۰ رنگ مشکی 
متالیک شماره شاسی KMHGH۴۱FXDU۰۶۴۳۱۶ و شماره 
 G۸BACU۰۵۳۳۱۹ پالک ۶۱7 م ۹2 ایران ۵۵ و شماره موتور
به نام آقای امیر رنجبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
کرمان

آگهی مفقودی
 کارت ســبز ســواری دوو، رنگ آبی نفتی-معمولی 
شماره شاسی ۵۳۹۱۳۵ و شماره پالک 77۳ ج 7۳ 
ایران ۴۵ و شــماره موتــور 2۴۸۰۸۴ به نام آقای 
حســین فرهمند مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
کرمان

 کارت ملی ، ســیده زینب شــریعت با کد ملی ۱2۱۹۴۳۶۴۰2 شــماره شناسنامه ۱۰۸ 
فرزند سید حسین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 کارت ملــی, گواهینامــه پایــه ســه, کارت عابر بانــک ، علــی اکبر مددی بــا کد ملی 
۱۵۸۱۱۶۵۳۱۵ فرزند بشــیر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

 کارت ملی هوشــمند, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه سه, کارت عابر بانک, کارت 
پایان خدمت, کارت خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،

مهران اســمعیلی با کد ملی ۴۹۴۹۹7۸۰۱2 شماره شناسنامه ۳۳2 فرزند عسکر خودرو 
پراید رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۹۵ شماره پالک ۶۸ایران۳77ه۱۹ شماره شاسی شماره 
موتوربه نام مهران اســمعیلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/2۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.لطفًا با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۳۸۹۸۸772۶ ۰۹۱۰۱۸۵۰۹۸۰

 کارت خــودرو ، رضا ابریشــمی با کد ملی ۱۰۶۳۹۳2۰2۵ شــماره شناســنامه ۱۱7۶ 
فرزند محمود خودرو پژوه 2۰۶ رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ شماره پالک ۸۴ایران2۸۸ق۶۵ 
شماره شاسیNAAP۰۳EE۵KJ۳27۴۸۶ شماره موتور۱۸2A۰۰۶22۴۱به نام رضا 

ابریشمی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/2۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
 آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 

وساختمانهاي فاقدسندرسمي حوزه ثبتي تويسرکان
نظربه اینکــه هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي 
فاقدسندرســمي مســتقردراداره ثبــت اســنادوامالک تویســرکان بــه موجب راي 
مــورخ   ۱۴۰۰۶۰۳2۶۰۰۴۰۰72۴ ۱۴۰۰۶۰۳2۶۰۰۴۰۰72۳و  شــماره 
۱۴۰۰/۰2/2۵تصرفات مفروزی ومالکانه آقای علی روستایی فرزند مراد علی و معصومه 
محمد قلی فرزند نصرت اله متقاضیان پرونده های کالسه۱۳۹7۱۱۴۴2۶۰۰۴۰۱۰۶و 
۱۳۹7۱۱۴۴2۶۰۰۴۰۰۱۰7 هر کدام نســبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت ۱۹2/۱7متر مربع قسمتی از پالک شماره ۳۴۹۱ اصلی واقع 
در بخش یک تویسرکان مجاور پارک نبوت خریداری مع الواسطه از محمد علی و مراد علی 
و محمد علی هر ســه خدابخشی محرز گردیده است لذا مفاد راي صادره به استنادماده 
۳ قانــون وماده ۱۳ آئین نامه قانون مذکوردردونوبت به فاصله ۱۵ روزدر این روز نامه 
آگهي مي گردد،درصورتي که شــخص یااشــخاص ذینفع به راي صادره اعتراض داشته 
باشندازتاریخ انتشــاراین آگهي تادوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت تویسرکان تسلیم 
ورســیدعرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنامعترض بایدظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایي دادخواســت تقدیم ورسیدآن 
رابه ثبت محــل ارائه نماینددرغیراینصورت متقاضي مي تواندگواهي عدم داخواســت 
راازدادگاه دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نمایدکه اداره ثبت نیزبدون توجه به اعتراض 
عملیــات ثبتي رابرابرمقررات ادامــه خواهدداد،ضمناصدورســندمالکیت مانع مراجعه 

متضرربه دادگاه نمي باشد./.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/2۹

محمد علی جلیلوند مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تويسرکان

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰7۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس کرمی بشناسنامه شماره ۱۶۹۶  
صادره از کرج فرزند عادل  در شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت 
۱۵۵/۹۱  متــر مربــع مفروز از پالک شــماره ۵۳۹۴  فرعی از ۱7۰ اصلی واقــع در البرز و با 
خریداری از آقای مســعود آقازاده و با مالکیت مالک اولیه آقای مصطفی آقازاده تایید می نماید. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.۱۴۰۱/7۵۴/ف/2/۱۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/2۹

 فريدون شیاسی دهسوری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
از طرف عیسی شاهدی پايکیاده

مفقودی
برگ ســبز ســواری ســایپا تیپ: SAINA مدل: ۱۴۰۱ به رنگ: ســفید به شــماره موتور: 
M۱۵/۹۵۹2۳۵۳ و شــماره شاسی: NAS۸۳۱۱۰۰N۵7۸۹۶۵7 و شماره پالک ایران ۳7 – 

2۸2 ص ۹۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قم

مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی سواری پژو تیپ: ۴۰۵جی ال ایکسآی ۱/۸مدل: ۱۳۸7 به رنگ: نقره ای-
متالیک  به شماره موتور: ۱2۴۸72۰۸۹۸۸ و شماره شاسی: NAAM۰۱CA۵۹E۳۸۹۶7۸ و 

شماره پالک ایران ۱۶ – 2۳۸ ل ۵۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قم

مفقودی
 بــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک پــژو 2۰۶ مــدل ۱۳۸۹ بــه 
 ۱۴۱۸۹۰۵۴۳۰۶ موتــور  شــماره  بــه  ســفید—روغنی  رنــگ 
NAAP۰۳EDOHJ۴۶۶۴۴۸ شاســی  شــماره   و 

 شماره پالک ایران ۳۰ – ۸۶۴ ن ۹7 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط

 می باشد.قم

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

 آگهی مناقصه 

 نوبت اولشماره 123/ ج/ 04 – 1401م

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: قرائت کنتور و 
وصول مطالبات شهرستان شهربابک را با براورد 14.595.996.750 ریال و مبلغ 
تضمین فرایند ارجاع کار : 729.799.840 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل 
تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000181 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای 
گواهی صالحیت در رشته خدمات عمومی و آب یا تاسیسات و همچنین صالحیت 
ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، دعوت می شود. دعوت می شود 
جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 به سامانه 

ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  مشخصات این مناقصه 
 www.abfakerman.ir در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس

موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 
می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/05/24

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 13:30 روز دوشنبه 
مورخ 1401/05/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:15 صبح روز سه شنبه مورخ  1401/04/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها 

– تلفن: 034-333222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس 41934 – 021
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/30

آب سرمایه ملی است؛ آن را درست مصرف کنیم

وزارت بهداشت:
19 بیمار کرونایی جان باختند

 مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی اعالم کرد: در ۲۴ ساعت گذشــته، ۱۹ بیمار 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و 53۲ 

نفر رسید.
به گزارش اقتصاد مردم از وبــدا، از روز ۲۷ تیر تا روز ۲۸ 
تیــر ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
53۷۷ بیمــار جدیــد مبتال بــه کووید۱۹ در کشــور 

شناسایی و ۷۷۴ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به هفت میلیون و 
۲۸۹ هزار و 5۴۲ نفر رســید.  تا کنون هفت میلیون ۶۹ 
هزار و ۶۶3 نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
۶۴۰ نفر از بیمــاران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
تا کنون 5۲ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۰۱ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۱۷ هــزار و ۴۸۹ نفر ُدز اول، 5۸ 
میلیون و ۷۹ هزار و ۹5۴ نفر ُدز دوم و ۲۸ میلیون و ۶۰۲ 
هزار و 5۲۴ نفر، ُدز ســوم واکســن کرونا را تزریق کرده 
اند و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱5۱ 

میلیون و 3۹۹ هزار و ۹۶۷ ُدز رسید.
در شبانه روز گذشته ۸۰ هزار و ۱۷5 ُدز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.
اکنون ۱5 شهرستان در وضعیت قرمز، 35 شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز هفته گذشــته  درباره اینکه واکسیناســیون ایمنی 
دایمی نمی دهد و بعد از مدتی ایمنــی کاهش می یابد، 
گفت: اخیرا تغییراتی در امیکرون ایجاد شــده و جهش 
با سرعت بیشــتری دارد که می تواند بیماری زایی ایجاد 
کند. ما از واکسیناســیون به عنوان »یــاداوری« نام می 
بریم و توصیه ما به مردم که خیلی به ما کمک کردند این 
است که افراد باالی ۱۲ سال واکســن یادآوری را تزریق 
کنند. ما بازگشت حجاج، بازگشایی مدارس، ایام محرم 
را داریم که ممکن است ویروس را منتقل کنند و افزایش 
دهند.عباس شــیراوژن نیز پس از برگزاری جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا در صفحه توییت خود نوشت: با توجه 
به افزایش موارد ابتالء، بستری ها، سرپایی ها و شهرهای 
قرمز و نارنجی، بر استفاده از ماسک در کلیه فضاها چه باز 
و چه سر پوشیده در این شــهرهای قرمز و نارنجی تأکید 
شد. )استفاده از ماسک( در شــهرهای آبی و زرد در نقاط 

سرپوشیده یا پر ازدحام و پرتردد ضروری است.

 صنایع دستی؛ هنری 
که سخاوتمندانه اشتغال ارزان 
می آفریند )2(                

 یکی از آنان، توسعه اقتصادی با تکیه بر امکانات 
درونی مانند صنایع دســتی است که در کشور 
ما ریشه های عمیق و اســتوار در آداب و رسوم، 
ســنت ها و در مجموع، در فرهنــگ مردمی ما 
دارد. صنایع دســتی به عنــوان صنعتی کاماًل 
بومی و غیر وابســته که مواد اولیه آن به راحتی 
در داخل کشــور قابــل تأمین اســت، نیاز به 
سرمایه گذاری زیادی نداشته و به همین دلیل 
دارای ارزش افــزوده باالیی اســت. همچنین 
وجود تکنیک های ســاده و آموزش آســان آن 
و نیــز هماهنگی فرهنگ تولیــد آن با فرهنگ 
اصیل مردمی، آن را به صنعتی مناســب جهت 

اشتغال زایی بدل کرده است.
صنایع دســتی می تواند در مناطق روســتایی 
کشــور و در نقاطی که فعالیت های کشاورزی، 
کار اصلی و عمده مردم را تشکیل می دهد و نیز 
در مناطق عشــایری که دام داری، شغل اصلی 
و رایج اســت، به عنوان فعالیتی دائمی و فصلی 
مطرح شود. در شهرها نیز می تواند به عنوان کار 
دائم و غیردائم گسترش یابد. ایجاد کارگاه های 
تولیدی صنایع دستی به صورت کارگاهی برای 
بسیاری از شهرنشــینان، می تواند ایجاد حرفه 

نماید.

نقش صنایع دستی در افزایش 
درآمد سرانه

امــروزه در بین کشــورهای مختلــف، تالش 
برای ازدیاد درآمد ســرانه به صــورت رقابتی 
پایان ناپذیــر درآمده اســت و چنیــن به نظر 
می رســد که اگر کشــورهای در حال توسعه 
بتوانند همین فاصله و شکاف کنونی ایجاد شده 
بین خود و کشــورهای توســعه یافته را حفظ 
کنند، در برنامه های خود بسیار موفق بوده اند. 
از این رو تردیدی نیســت که هــر عاملی که به 
افزایش درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه 
کمــک کند، در خــور اهمیت اســت و صنایع 
دســتی به دلیل مزایای ذکر شده همانند تأثیر 
فوق العاده در اشــتغال زایی، ســادگی تکنیک 
و قابلیت توســعه در شــهر و روســتا به عنوان 
وسیله ای ارزشــمند در راه رســیدن به درآمد 
سرانه باال، قابل توجه می باشــد. خوشبختانه 
با توســعه راه های ارتباطی و شبکه حمل و نقل 
در کشور، امکان دسترسی آســان روستائیان 
به شــهرها بیش از گذشــته بــوده و با صرف 
کمترین هزینــه و در کوتاه ترین مدت می تواند 
فرآورده های خود را به خریداران شهری عرضه 

کنند.

نقش صنایع دستی در تولید ملی
از آنجا که صنایع دستی متکی به منابع داخلی 
اســت، به طور معمول بیش از ۹۰ درصد ارزش 
داده ها در این رشــته را که بیشتر شامل نیروی 
کار، مواد اولیه مصرفی و ابزار کار است، می توان 
در داخل کشــور فراهــم کرد. طبعــاً هرگونه 
افزایــش و میزان تولید و فــروش فراورده های 
دستی، اثر مستقیمی در ازدیاد تولید ناخالص 

ملی دارد.
امروزه برخی کشورهای در حال توسعه صاحب 
صنایع دســتی به جای صدور مواد خام مانند 
چوب، پنبه، پشم، پوســت و دیگر مواد، تالش 
می کنند که آنها را بــه محصوالتی تبدیل کنند 
که در تولیــد آن مهارت دارنــد و فرآورده های 
تولید شــده را که دارای ارزش افزوده باالست، 
به کشــورهای دیگر بویژه کشورهای پیشرفته 
عرضه کنند. بخــش صنایع دســتی از طریق 
دســتیابی به ارز خارجی، ایجاد شــغل و رشد 
اقتصادی پایدار می تواند تأثیر اساسی بر اقتصاد 
ملی داشته باشــد.پولی که برای صنایع دستی 
خرج می شود، بالفاصله و مســتقیم در جامعه 

محلی گسترده می گردد. 
اقتصاد مردم: هاجرسلطانی پور
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: هیچ کس حق ندارد واکسن 
تاریخ گذشته به مردم تزریق کند.

به گزارش اقتصاد مردم، دکتر بهــرام عین   اللهی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی در حاشــیه همایش ملی »الله های سپید« که به مناسبت 
بزرگداشت شهدای مدافع سالمت و تجلیل از خانواده های معظم این شهدا 
برگزار شــد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم عزیز حتما در نظر داشته 
باشــند که در محیط های بســته همچون اتوبوس، هواپیمــا، قطار و مترو 
از ماســک اســتفاده کنند و امیدواریم که این پیک را با موفقیت پشت سر 
بگذاریم. وی گفت : همان گونه که قبال اعالم کــردم وارد پیک هفتم کرونا 
شده ایم و خوشبختانه مردم همچون گذشــته همراهی و همکاری زیادی 
دارند.عین  اللهی تاکید کرد: مراکز بهداشــتی و درمانی مــا آمادگی الزم را 
برای ارائه خدمات دارند، اما امیدواریم نیاز نشــود که مردم به مراکز درمانی 
مراجعه کنند.وی در پاســخ به پرسشــی درباره تزریق برخی واکسن های 
تاریخ گذشــته گفت: هیچ کس حق ندارد واکســن تاریخ گذشته به مردم 
تزریق کند. واکسن ها دارای کد UID هستند که تاریخ آن مشخص است و 
هیچ تغییری داده نمی شود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
سازمان غذا و دارو نه تنها بر واکســن کرونا بلکه بر همه داروها نظارت دارد و  

جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه نیست.

 عین اللهی:

 هیچ کس حق تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته را ندارد

همزمان با عید سعید غدیر خم و به اهتمام صندوق بازنشستگی 
فوالد بــرای اولین بــار بــزرگان و پیشکســوتان صنعت فوالد 
کشور در نخســتین آیین تجلیل از چهره های ماندگار صندوق 
بازنشستگی فوالد  در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
گردهم آمدند.به گزارش اقتصاد مردم بــه نقل از روابط عمومی 
صندوق بازنشستگی فوالد، حسین عامریان مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی فوالد در سخنانی در این مراسم با تبریک عید سعید 
غدیر خم با بیان اینکه اولین هدف مــا  از برگزاری این همایش 
این اســت که برای آینده، ایرانی سربلند داشــته باشیم افزود: 
بازنشســتگان عزیز صندوق فوالد چه آنهایی کــه در معادن در 
ســخت ترین شــرایط کاری خدمت کرده اند و چه آنانی که در 
صنایع معدنی و فوالدی ســالها تالش کرده اند در واقع زنجیره 
ای را شــکل دادند تا صنعت و معدن کشورمان شکوفا شود و این 
موضوع نشــان دهنده عشــق و عالقه فراوان آنان به کشورشان 
اســت.مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد با اشاره به اینکه 
صندوق فوالد مفتخر به تکریم بازنشســتگان خود است گفت: 
پیشرفت فعلی کشــور در عرصه های مختلف مرهون و مدیون 
صنعت فوالد و کسانی است که ابتدای کار آن را پایه گذاری و به 
این مرحله رساندند.وی افزود: عرصه فوالد عرصه ویژه ای است 
و از کسانی که شروع کردند اثر ماندگار از خود گذاشتند و توسعه 

و پیشرفت را رقم زدند باید قدردانی کرد.
عامریــان تصریــح کرد مــا وظیفــه داریــم قــدردان ایثار و 
از خــود گذشــتگی بازنشســتگان و چهــره هــای ماندگار 
صنــدوق باشــیم و مــی خواهیــم بــا تجلیــل از چهره های 
 مانــدگار بــرای نســل فعلــی و آیندگان هــم الگو بســازیم.
وی ادامه داد هدف ما این اســت که در نســل فعلی و آینده هم 
شاهد زایش چهره های ماندگار باشیم. ما می خواهیم افتخارات 

صندوق بازنشســتگی فوالد را به رخ دیگران بکشیم و به جامعه 
شناســانده و معرفی کنیم.عامریان گفت امیدواریم ســایه این 
عزیزان مســتدام و دعای خیر آنها همواره همراه ما باشــد و ما 

بتوانیم اهداف صنعت فوالد را دنبال کنیم.
در این مراســم که احمد خانی نوذری معــاون اقتصادی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، خانم داوری  مدیــرکل حقوقی 
وزارت کار، مدیــرکل گزینــش وزارت کار، تیموری مدیرعامل 
سایپا، برقراری مدیرعامل صندوق بیمه روســتاییان و عشایر، 
عامریان مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد و شمار دیگری 
از مســئوالن بلندپایه و همچنیــن بازنشســتگان صندوق از 
شهرهای مختلف و شــماری از  اعضای کانون های بازنشستگی 
حضور داشــتند، لــوح تقدیر و هدایــای و تندیــس ۲۴ چهره 
ماندگار و ۱۰ نفــر ایثارگر صندوق که اغلب آنهــا از چهره های 
شاخص حوزه معدن هستند اهدا شــد.الزم به توضیح است این 
مراسم با اســتقبال فراوان بازنشســتگان صندوق از شهرهای 
مختلف همراه بود و این عزیزان از اینکه بــرای اولین بار بزرگان 

و پیشکســوتان صندوق فوالد تجلیل شــدند ابراز خرســندی 
نمودند. ۲۴ چهره ماندگار صندوق بازنشستگی فوالد که در این 

مراسم تجلیل شدند به شرح ذیل است:
ایرج اصالنی قائــم مقام وقت شــرکت ملی فــوالد و مدیرعامل 
اسبق شــرکت ذوب آهن اصفهان، محمد حسن عرفانیان مجری 
طرح شــرکت فوالد مبارکه، عبدالوهاب ادب آوازه رئیس انجمن 
جوشکاری ، رضا اشرف سمنانی قائم مقام وقت دفتر همکاری های 
فنی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان، ســید اردشیر افضلی معاون 
ســابق بهره برداری ذوب آهن اصفهان، رئوف پرتوی سرپرســت 
اسبق طراحی واحدهای معدنی شــرکت ملی فوالد ایران، رئوف 
پالیزدار معاون اسبق سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، محمد پیشــوا پژوهشــگر رتبه اول وزارت صنایع و 
معادن، منوچهر توفیقی رئیس اســبق هیات مدیره گروه صنعتی 
فوالد اهواز، علی اصغر چیت ســاززاده طراح طــرح جامع فوالد 
ایران، علی خزایی تبار مولــف ۱۰۰ جلد تالیفات در حوزه عمران 
و نقشه برداری، ایرج سلطانی پژوهشــگر نمونه صنعت و معدن، 
مسعود شــایق مدیر اســبق ترابری ذوب آهن اصفهان، محمود 
شیری مدیرعامل اسبق شــرکت های صنایع مس و پتروشیمی، 
علی صادقی معاون اســبق بهره برداری فوالد میبد، اســماعیل 
فتوت رکورددار و قهرمان ورزشی، مجتبی فردیار مسئول اسبق 
بازسازی کوره های بلند ذوب آهن اصفهان، محمدرضا فرقدانی 
معاون اسبق تولید ذوب آهن اصفهان، سروش کامیاب از مدیران 
راه اندازی فوالد مبارکه، ســیروس موتمن مدیر برگزیده توسعه 
فوالد کشــور، مهدی نصرآزادانــی معاون اســبق برنامه ریزی 
ذوب آهن اصفهــان، غالمرضا نوری هنرمنــد و فعال فرهنگی، 
احمدعلی هراتی نیک مدیرعامل اســبق فوالد خوزستان، مهناز 

همدانی زاده نویسنده بیش از 5 جلد کتاب

 عامریان در نخستین آیین تجلیل از چهره های ماندگار صندوق بازنشستگی فوالد مطرح کرد

 صندوق فوالد مفتخر به تکریم بازنشستگان خود است

یادداشت

EGHTESADE MARDOM

خبر

شــهردار تهران گفت: ۴3 الی ۴۴ درصد پله های برقی های کالنشــهر تهران ناایمــن بودند که ما 
بخش ناایمن و خراب را در دستور بازسازی و نوسازی قرار دادیم و در حال حاضر هم اکثر این پل ها 

درست شده اند و مابقی هم تا چند وقت دیگر درست خواهند شد.
علیرضــا زاکانی در گفت وگــو با ایلنــا، دربــاره اقدامات شــهرداری در خصوص ایمن ســازی 
ســاختمان های ناایمن شناسایی شــده در سطح شــهر تهران گفت: از ســوی آتش نشانی یک 
تحقیقی صورت گرفت که در این تحقیق مشــخص شــد بالغ بر 3 هزار ســاختمان وجود دارد که 
۱۰ درصد از این ســاختمان ها دارای یک ویژگی خاص هستند. شــهردار تهران تاکید کرد: در آن 
ساختمان هایی که ناظر خود شهرداری اســت ما خودمان درباره اش اقدام می کنیم و در خصوص 
ایمن سازی ساختمان هایی که ناظرانش دیگران هستند، روند ایمن سازی را پیگیری می کنیم که 
ان شااهلل ایمن ســازی به زودی اتفاق بیفتد. وی در خصوص اینکه چه نهادها و سازمان هایی به غیر 
از شهرداری در این امر دخیل هستند، بیان کرد: ایمن ســازی ساختمان ها موضوعی است که یک 
طرف و پایه اش شهرداری است و تمام این موضوع به این سازمان بازنمی گردد و هر دستگاهی هم 
در واقع ناظر به مجموعه خودش مسئولیت دارد. وی ادامه داد: نزدیک به 5۰ درصد از پل ها خراب 
بودند که تحویل ما داده شــد، ۴3 الی ۴۴ درصد دیگر از پل ها هم ناایمن بودند که ما بخش ناایمن و 
خراب را در دستور بازسازی و نوسازی قرار دادیم و در حال حاضر هم اکثر این پل ها درست شده اند 

و مابقی هم تا چند وقت دیگر درست خواهند شد.

44 درصد از پله های برقی پایتخت ناایمن بودند



چرا ایران باید از میزبانی قطر 
در جام جهانی خوشحال باشد؟

مجلــه فورفورتــو در گزارشــی به کشــورهایی 
اشــاره کرد که با توجه به نزردیکی به کشور قطر 
می توانند شرایط خوبی در این دوره داشته باشند.

به گزارش اقتصاد مردم و به نقل از سایت فورفورتو، 
کشورهایی که از نظر جغرافیایی و فرهنگی به قطر 
نزدیک هســتند در این دوره جام جهانی شرایط 
خوبی خواهند داشــت. مفهــوم میزبانی در جام 
جهانی امسال در اینجا برای بعضی کشورها نهفته 
است. مواردی مانند تأثیرات سرزمینی و جت لگ 
)پرواز زدگی( ناشی از ســفر را در نظر بگیرید، این 
عوامل باعث تاخیر در سازگاری با محیط می شود.  

تیم های آفریقایی، آســیایی و اســترالیا با ورود 
به قطر شــرایط بهتری خواهند داشــت. ایران، 
عربستان ســعودی، مصر، تونس و مراکش فاصله 
نزدیکی از نظر جغرافیایی و فرهنگی به قطر دارند 

و همین امر می تواند به سود این تیم باشد.
عالوه بر این تیم هایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز 
به سرعت به این کشــور کوچک در حاشیه خلیج 
فارس عــادت خواهند کرد، زیــرا آنها در چندین 
بازی در دوره هــای قبلی جام ملت های آســیا و 

مسابقات مقدماتی فیفا در قطر بازی کردند.
قطر فضای آزادانــه ای را که غربی هــا معموالً در 
کشورهای شــان دارند را ارائه نمی دهد. در عوض، 
تفاوت هــای آب و هــوا و تفاوت هــای اجتماعی 
عامل بزرگی برای تیم های اروپایــی و امریکایی 
خواهد بود. مطمئناً برای هــواداران، قطر ۲۰۲۲ 
با ســال های قبل متفاوت اســت. این جام جهانی 
نمی تواند با مثال جام جهانی ۲۰۰۶ مقایســه شود 
که فضای آزادی داشت بلکه، قطر ۲۰۲۲ به عنوان 
یک جام جهانــی محافظه کارانــه در تاریخ ثبت 

خواهد شد.
بهتر شدن عملکرد

از نظر تاریخی، کشــورهایی که جــام جهانی را 
میزبانی می کنند، موفقیت هایی را کســب کردند 
که بعضا بی سابقه بوده اســت. هشت کشوری که 
قهرمان جام جهانی شدند کشــور میزبان بودند. 
امسال، فیفا افق های خود را با اعطای جام جهانی 

به کشور کوچک قطر گسترش داد.
سوئیس، ســوئد و شــیلی به ترتیب در سال های 
۱۹5۴، ۱۹5۸ و ۱۹۶۲ میزبان جام جهانی بودند 
که هر کدام از ایــن کشــورها در آن موقع از نظر 
فوتبالی کشــورهای ضعیفی بودند. ســوئیس در 
ســال ۱۹5۴ به یک چهارم نهایی راه یافت. سوئد 
در ســال ۱۹5۸ نایب قهرمان شد و شیلی در سال 

۱۹۶۲ رتبه سوم را  کسب کرد.
عالوه بر ایــن، آمریکا در ســال ۱۹۹۴ به مرحله 
یک شــانزدهم نهایی صعود کرد. چهار سال بعد، 
فرانســه اولین قهرمانــی جام جهانی خــود را به 
عنوان میزبان در سال ۱۹۹۸ برد. در سال ۲۰۰۲، 
کره جنوبی و ژاپن شگفتی ساز شدند. ژاپن به دور 
دوم رسید که این اتفاق برای اولین بار در تاریخ این 
کشــور رخ داد و کره جنوبی به جمع چهار کشور 
پایانی راه یافت. در دوره قبل در ســال ۲۰۱۸ نیز 
روســیه به مرحله یک چهارم نهایی رســید و در 

ضربات پنالتی مغلوب کرواسی شد.
بدون شــک، نفوذ آدرنالیــن به زمیــن از میان 
جمعیت خروشان ضربان قلب بازیکنان را افزایش 
می دهد و انگیزه زیادی بــرای تیم میزبان ایجاد و 
آنها را به تیم هایی قدرتمنــد تبدیل می کند. قطر 
امیدوار اســت که این شــرایط برای آنها در جام 
جهانی پیش رو فراهم باشــد.بخش قابل توجهی 
از ۱.۸ میلیون دارنده بلیت کــه به قطر می روند از 

عربستان سعودی، هند و امارات هستند. 

اردن، معجزه آسا حریف 
بسکتبال ایران شد

تیم ملی بســکتبال اردن، به صورت معجزه آســا 
حریف ایران در یک چهارم نهایی کاپ آسیا ۲۰۲۲ 
شد.به گزارش اقتصاد مردم، در بازی های مرحله 
پلی آف بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۲ اندونزی برای 
مشخص شــدن چهار تیم دوم مرحله یک چهارم 
نهایی، دوشــنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ تیــم  ملی اردن با 
پیروزی عجیب و معجزه آســا برابــر چین تایپه، 
حریف ایــران در مرحله یک چهــارم نهایی این 

مسابقات شد.
در حالی که تیم ملی اردن تا ســه ثانیــه مانده به 
پایان بازی با نتیجــه ۹۶ - ۹۴ از چین تایپه عقب 
بود، با پرتاب سه امتیازی »فردی ابراهیم« از وسط 
زمین با نتیجه ۹۶ - ۹۷ پیروز بازی شــد تا حریف 
ایران در مرحله یک چهارم نهایی شود.پیش از این 
تیم ملی ایران با کسب سه پیروزی متوالی در برابر 
تیم های ملی سوریه، قزاقســتان و ژاپن، به عنوان 
صدرنشــین گروه C رقابت ها راهــی مرحله یک 

چهارم شده بود. 

سرمربی سابق استقالل آماده 
رقابت در امارات شد

تیم فوتبــال اتحاد کلبــاء با هدایت فرهــاد مجیدی 
فردا عازم اتریش می شــود.به گــزارش اقتصاد مردم، 
باشــگاه اتحاد کلباء امارات خبــر داد کاروان این تیم 
امروز)چهارشــنبه( عــازم اتریش اســت تــا اردوی 
تدارکاتی خود را در این کشور اروپایی برپا کند.باشگاه 
اماراتی اعالم کرد این تیــم در اردوی تدارکاتی خود ۴ 
بازی دوستانه در اتریش انجام می دهد. فرهاد مجیدی 
در این اردو به دنبال آماده سازی کامل تیم پیش از آغاز 
فصل جدید می پردازد.مجیدی بعد از قهرمان کردن 
استقالل راهی امارات شــد و هدایت این تیم گمنام را 
برعهده گرفت. اتحاد کلباء فصل گذشته با قرار گرفتن 
در رده دهــم کارش را به پایان بــرده بود.مجیدی این 
روزها به دنبال تقویت بنیه تیمش است. سرمربی سابق 
اســتقالل دو بازیکن خارجی جدید به خدمت گرفت 
و گفته می شــود مهدی قائدی ســتاره ایرانی شباب 

االهلی سومین خرید خارجی مجیدی خواهد بود.

اعالم برنامه مسابقات جهانی کشتی در بلگراد
 دورخیز حسن یزدانی برای 

هشتمین مدال در روز 24 شهریور
حسن یزدانی برای رســیدن به هشتمین مدال جهانی 
و المپیکش روز ۲۴ شــهریور ماه در بلگراد روی تشک 
خواهد رفت.به گــزارش اقتصاد مردم، بعد از ســومی 
تیم ملی کشــتی آزاد و نایب قهرمانی تیم ملی فرنگی 
ایران در مســابقات جهانی ۲۰۲۱ اسلو، کشتی گیران 
کشــورمان از روز ۱۹ تا ۲۷ شــهریور مــاه پیکارهای 

جهانی ۲۰۲۲ را در بلگراد صربستان پیش رو دارند.
مسابقه ای که در غیاب دو تیم روسیه و بالروس برگزار 
خواهد شــد. طبق برنامه اعالم شده از ســوی میزبان 
رقابت ها، ابتدا مسابقات کشتی فرنگی به انجام می رسد 
و تیم بنا که سال گذشته با ۴ مدال طالی میثم دلخانی 
در ۶3 کیلوگــرم، محمدرضا گرایــی در ۶۷ کیلوگرم، 
محمدهــادی ســاروی در ۹۷ کیلوگــرم و علی اکبر 
یوســفی در ۱3۰ کیلوگرم و دو برنز محمدعلی گرایی 
در ۷۷ کیلوگرم و پژمان پشــتام در ۸۲ کیلوگرم بعد از 
تیم روســیه در جایگاه دومی قرار گرفت، طی روزهای 
۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ شهریور روی تشک خواهد رفت تا در 
غیاب روس ها برای قهرمانی بجنگد.تیم آزاد کشورمان 
هم که در اسلو بعد از روسیه و آمریکا در رده سومی قرار 
گرفت، طی ۴ روز ۲۴، ۲5، ۲۶ و ۲۷ شــهریور به مصاف 
حریفان خواهد رفت.حسن یزدانی ستاره کشتی ایران 
و جهان کــه 5 مدال طال، نقره و برنــز جهانی و یک طال 
و نقــره المپیــک را در کارنامه دارد، برای رســیدن به 

هشتمین مدال متوالی اش روی تشک خواهد رفت.
درواقع از جمع سه طالیی سال گذشــته ایران، حسن 
یزدانی و امیرحسین زارع در روز اول به مصاف حریفان 
خواهند رفت که فینالیست شدن آنها قطعا می تواند از 
نظر روحی به سود تیم کشورمان بوده و در نتیجه سایر 

اوزان نیز تاثیر مثبت داشته باشد.
برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی
۱۹ شهریور )۱۰ سپتامبر(: مقدماتی اوزان 55، ۷۲، ۷۷ 

و ۸۷ کیلوگرم
پویا دادمرز، محمدرضا مختــاری، محمدعلی گرایی و 
ناصر علیزاده ۴ ملی پوش اول ایران در مسابقات جهانی 

هستند.
۲۰ شهریور )۱۱ سپتامبر(: مقدماتی اوزان ۶3، ۶۷، ۸۲ 
و ۹۷ کیلوگرم به همراه فینال و رده بندی اوزان 55، ۷۲، 

۷۷ و ۸۷ کیلوگرم
در روز دوم نیز علیرضا نجاتی، محمدرضا گرایی، پژمان 

پشتام و محمدهادی ساروی روی تشک خواهند رفت.
۲۱ شهریور)۱۲ ســپتامبر(: مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱3۰ 
کیلوگرم به همراه فینال و رده بندی اوزان ۶3، ۶۷، ۸۲ 

و ۹۷ کیلوگرم
مهدی محســن نژاد و امین میرزازاده دو نماینده ایران 

در روز سوم محسوب می شوند.
۲۲ شهریور )۱3 ســپتامبر(: فینال و رده بندی دو وزن 

۶۰ و ۱3۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

کشتی آزاد
۲۴ شهریور )۱5 سپتامبر(: مرحله مقدماتی اوزان ۷۰، 

۷۹، ۸۶ و ۱۲5 کیلوگرم
در این ۴ وزن امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، حسن 

یزدانی و امیرحسین زارع ملی پوش ایران هستند.
۲5 شهریور )۱۶ سپتامبر(: مرحله مقدماتی اوزان 5۷، 
۷۴ و ۹۲ کیلوگرم به همراه فینال ۴ وزن ۷۰، ۷۹، ۸۶ و 

۱۲5 کیلوگرم
درروز دوم مســابقات جهانی علیرضا ســرلک، یونس 

امامی و کامران قاسم پور نماینده کشورمان هستند.
۲۶ شهریور )۱۷ ســپتامبر(: مرحله مقدماتی سه وزن 
۶۱، ۶5 و ۹۷ کیلوگرم به همراه فینال سه وزن 5۷، ۷۴ 

و ۹۲ کیلوگرم
در ســه وزن آخر نیز رضا اطــری، رحمــان عموزاد و 
محمدحســین محمدیان در مرحلــه مقدماتی روی 

تشک خواهند رفت.
۲۷ شهریور )۱۸ سپتامبر(: فینال و رده بندی اوزان ۶۱، 

۶5 و ۹۷ کیلوگرم

منشور اخالقی

چهارشنبه29 تیر 1401، سال هفتم، شماره 1563

اطالع رسانی دقیق و صادقانه از  تعهدات  هر رسانه ایست  چرا که دانستن جزئی 
از حقوق مردم اســت و صداقت در درج  خبر و رعایت اخالق حرفه ای در جامعه 
ایران اسالمی وظیفه رسانه است . لذا انتشار اخبار و گزارشات بطور شفاف و بی 
طرفانه در چهارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات و جلب رضایت هموطنان 

عزیز اعتقادی است که  این نشریه به آن متعهد وپایبند است.

ورزشی
خبر خبر

کارشناس فوتبال گفت: چرا فدراســیون فوتبال و کمیته فنی 
قصد تغییر ســرمربی تیم ملی را داشــتند؟ حاال که ســرمربی 

کروات ابقا شده، باید قاطعانه حمایت شود.
حمید درخشان در گفت و گو با فارس، در مورد ابقای اسکوچیچ 
بعد از جلســه دیروز هیات رئیســه با کمیته فنی اظهار داشت: 
اولین سوال از فدراسیون فوتبال این اســت که چرا قصد تغییر 
سرمربی تیم ملی را داشــتند؟! اگر او در حد تیم ملی نبود اصال 
از ابتدا این مربی را انتخاب نمی کردید حاال که او انتخاب شــد و 
توانســت با تیم ملی نتایج خوبی بگیرد و تیم ملی را هم به جام 
جهانی برد، بــه دنبال تغییر بودید؟ اگر قصــد تقویت کادرفنی 

تیم ملــی را داریــد، خیلی خوب اســت برای تیــم ملی بازی 
تدارکاتی مناســب تهیه و دو دســتیار خوب به کادرفنی اضافه 
کنید. فدراســیون فوتبال اینگونه می تواند به تقویت تیم ملی و 

آماده سازی آن کمک کند.
وی در مــورد اینکه هفتــه گذشــته کمیته فنی اعــالم کرد 
اســکوچیچ صالحیت فنی برای هدایت تیم ملی را ندارد، گفت: 
چطور کمیته فنی فدراســیون فوتبال به این نتیجه رسیده که 
اســکوچیچ صالحیت نداشته اســت؟! باید فدراسیون فوتبال 
حمایت قاطعی از اسکوچیچ انجام می داد که این کار انجام نشد 
و به همین دلیل بازیکنان شروع به انتشــار استوری کردند در 

مورد انتخاب ســرمربی تیم ملی نظر دادند که کار خیلی بدی 
بود. بازیکن نباید در مورد کادرفنــی تصمیم گیری و اظهار نظر 
کند. درخشــان تصریح کرد: اشــتباه بعدی را مسئوالن وزارت 
ورزش انجام دادند، چه دلیلی داشت وزیر ورزش با بازیکنان تیم 
ملی جلســه برگزار کند؟! می خواستند نظر بازیکنان را در مورد 
کادرفنی بپرســند؟ این اشــتباه بود. قطعا وزیر محترم ورزش 
می توانست از راه های دیگر به تیم ملی کمک کند. اصال بر فرض 
اسکوچیچ را برکنار می کردند آیا پول جذب یک مربی خارجی 

دیگر را داشتند؟
وی در مورد اینکه وزیر ورزش اعالم کــرد همه گونه حمایتی از 
تیم ملی و فدراســیون برای حضور قدرتمندانه در جام جهانی 
انجــام می دهد گفت:  اصال مشــکل مالی هم وجود نداشــت و 
سرمربی خارجی جدیدی استخدام می کردیم او چه تضمینی 
برای موفقیت تیم ملی در جام جهانــی می داد؟  آیا مربی بعدی 
واقعا ضمانتی برای صعود تیم ملی به مرحله بعدی  جام جهانی 
می داد؟ فدراســیون فوتبال واقعا کارهای عجیب و غریب انجام 
داده است. این مســایل چه نفعی برای فوتبال ملی داشت؟ جز 
اینکه آرامش ذهنی و روانی هم از بازیکنان و کادرفنی تیم ملی 

گرفته شد.
سرمربی اسبق پرســپولیس در مورد اینکه چه راهکاری برای 
حضور مناســب تیم ملی در جــام جهانی دارد اظهار داشــت: 
فدراســیون فوتبال ابتدا باید در زیر مجموعه خودش همدلی 
و وفاق ایجاد کند و سپس در جلسه ای مشــترك با بازیکنان و 
کادرفنی تیم ملی از آنها نیز بخواهد مشــکالت و مسایل پیش 
آمده را فراموش کنند و همه یکدل و متحد برای حضور در جام 
جهانی اسب را زین کنند. حاال با ابقای اسکوچیچ، باید حمایت 
قاطعانه صورت گیرد. همه باید بدانند که برای کشورمان و مردم 

خوب ایران تالش و مبارزه می کنند و همه باید یکدل باشند.

کارشــناس حقوقی توضیحاتی را در خصوص ثبت نام نامزدها 
در انتخابات فدراسیون فوتبال و شائبه رد 3 نامزد ارائه کرد.

به گزارش فارس، علی فالحتی رئیــس کمیته بدوی انتخابات 
فدراسیون فوتبال در واکنش به این سوال که برخی نامزدها در 
زمان مقرر پنج امضای خود را به فدراسیون فوتبال تحویل نداده 
اند، گفت: این مســائل  جزو نقص مدارك محســوب نمی شود. 
نقص مدرك مثل اینکه ســوابق ورزشــی یک نامزد کم است یا 
گواهی عدم سوء پیشــینه خود را ارائه نکرده است  اما پنج امضا 
برای رئیس و دو امضا برای ســایر ارکان، بــه عنوان پیش فرض 

است.
در همین باره امیرســاعد وکیل در گفت وگو با خبرنگار ورزشی 
خبرگــزاری فارس، در مــورد اظهارات علــی فالحتی، رئیس 
کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال، عنوان کرد: بر اساس 
بند دوم ماده 33 از اساسنامه فدراسیون فوتبال هیچ صراحتی 
مبنی بر اینکه داشــتن تاییدیه از 5 عضــو مجمع عمومی برای 
پست ریاست فدراســیون فوتبال باید در چه زمانی اخذ شود، 
وجود ندارد. بلکه به صورت کلی بند دوم ماده 33 اساسنامه ذکر 
می کند برای پست ریاست فدراســیون، نامزد این پست باید 5 
تاییدیه از اعضای مجمع دریافت کنــد. بنابراین اینکه فالحتی 
تالش کرده شرط داشتن 5 تاییدیه را                            به عنوان یک پیش فرض 
یا پیش شرط برای ثبت نام تلقی کند، هیچ مبنای حقوقی ندارد 

و صراحتی را                            در مقررات اساسنامه نمی بینیم.

وی افزود: اگر بخواهم اســتدالل محکم تری داشته باشم؛ بند 
چهارم ماده 33 اساســنامه صراحتا می گویــد در زمان ثبت نام 
یعنی هنگامی کــه یک نفــر می خواهد درخواســت نامزدی 
خودش را                            ارائه کند، باید دارای شــرایطی مانند تابعیت ایرانی، 
سکونت در ایران و سابقه فعالیت ورزشی باشد. پس در بند چهار 
ماده 33 صراحتا آن دسته از شــرایط پیش فرض یا آن دسته از 
پیش شــرط های ثبت نام برای انتخابات تصریح شــده اســت. 
نمی توانیم با تفســیری که انجام می دهیم شرایط دیگری را                            به 
عنوان شرایط پیش فرض و یا پیش شــرط های ثبت نام به مفاد 

بند چهارم ماده 33 اضافه کنیم.
کارشناس حقوقی فوتبال تصریح کرد: ماده ۷ مقررات انتخاباتی 
فدراسیون فوتبال می گوید کمیته انتخاباتی باید لیست شرایط 
احراز صالحیت و مدارك مورد نیاز را                            از طریق دبیرکل منتشــر 
کند. نکته اینجاســت؛ در فراخوان ثبت نام برای کاندیداتوری 
ریاســت و هیات رئیســه فدراســیون فوتبال هیــچ صراحت 
مســتقیمی وجود ندارد کــه تعیین کرده باشــد تاییدیه های 
اعضای مجمع مثال برای پست ریاســت باید در چه زمانی ارائه 
می شده، بلکه صراحتا شرایط احراز صالحیت را                            اعالم کرده اند. 
باز اینجا نمی توانیم استناد کنیم پیش فرض و پیش شرط بوده 

که حتما باید تا مهلت بیستم تیر، 5 تاییدیه ارائه شود.
وکیل افــزود: نکتــه دیگر اینکه؛ بنــد )ج( مــاده ۱۲ مقررات 
انتخاباتی فدراســیون می گوید کمیته بــدوی انتخاباتی بعد از 
اینکه ظرف ســه روز از پایان مهلت ثبت نام مدارك را                            از دبیرکل 
دریافت کرد، باید ظرف ۷ روز باید این مدارك را                            بررســی کند و 
چنانچه نامزدی موفق به ارائه مدارکی نشــده است، به او اعالم 

شود تا ظرف سه روز رفع نقص کند.
وی تصریح کرد: عبارت »موفق نشــده« یعنی اگر به هر دلیلی 
نامزد نتوانســته مدارکی که هنگام ثبت نام الزم بوده را                            بدهد، 
می تواند در ســه روزی که کمیته انتخاباتی به او مهلت می دهد 
ارائه کند. پس این طور نیســت که نامزد در این مهلت سه روزه 
برای رفع نقص، مــدارك اضافی بدهد. این هــا مدارك جدید 
نیستند. یعنی مدارکی نیستند که بر اساس استنباط و بررسی 
کمیته انتخاباتی برای تکمیل و تقویــت تردیدهایی که ممکن 

است اعضای انتخاباتی داشته باشــند، ارائه شود. بلکه صراحتا 
می گوید مدارکی که کاندیدا موفق نشــده ارائــه بدهد. یعنی 
مدارکی که جزو شــرایط ثبت نام بوده اما ارائه نشده است. البته 
باید مدارکی که در بند چهارم ماده 33 اساسنامه فدراسیون بر 
پیش شرط  بودنشان تصریح شده )یعنی تابعیت ایرانی، سکونت 
ایرانی و سابقه فعالیت ورزشی( را مستثنی بدانیم. این نکته اول 

در مورد بند )ج( ماده ۱۲ مقررات انتخاباتی بود.
کارشــناس حقوقی گفت: نکته دوم؛ چون در بند )ج( ماده ۱۲ 
مقررات انتخاباتی هیچ گونه تصریحی نشده چه مدارکی، اظهار 
نظر فالحتی هیچ مســتندی ندارد. هیچ کجا نمی شود صراحتا 
گفت بر چه مبنایی و با چه توجیهی او شرط تاییدیه های اعضای 
مجمع را                            جزو مدارکی قرار می دهد که قابل رفع نقص نیستند. 
این ها مشمول بند )ج( ماده ۱۲ نمی شــوند. عبارتی که در بند 
)ج( ماده ۱۲ به کار رفته خیلی کلی اســت. بنابراین باید قائل به 
این باشــیم که اظهارنظر او از نظر حقوقی دقیق نیست و خالف 

مقررات اساسنامه و انتخابات فدراسیون فوتبال است.
وی افزود: در کنار همه این ها، آن دســته از نقص ها و مالحظات 
اجرایی فدراســیون هنگامی کــه کاندیداها حضور داشــتند 
تا مدارك را فیزیکی تحویل بدهند، قــرار دارد. به عنوان مثال 
ســامانه دچار اخالل بوده و بسته شــده و افراد عمال نتوانستند 
مدارکشان را                            ارائه بدهند. این هم باید در کنار این استدالل های 

حقوقی به موضوع اضافه شود.
وکیل گفــت: در مجموع مــن صراحتی را                            در اســناد، مقررات 
اساســنامه و مقررات انتخاباتی فدراســیون نمی بینم که ارائه 
تاییدیه های پنج عضو برای پســت ریاســت جزو پیش فرض و 
پیش شــرط برای ثبت نام اســت. بلکه بر عکس، صراحت هایی 
چه در بند ۴ مــاده 33 اساســنامه و چه در بنــد )ج( ماده ۱۲ 
مقررات انتخاباتی وجود دارد که این اجازه را به روشنی می دهد 
کاندیداها در خصوص تاییدیه 5 عضو اگر نقصی وجود دارد، این 
نقص به آن ها اعالم شود و  ظرف سه روز موظف به رفع آن باشند. 
درك من این است که این تفسیر کمیته بدوی انتخاباتی، تفسیر 
نادرستی است و عمال حقوق نامزدها در انتخابات فدراسیون را                            

نقض و محدود می کند.

کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در جلساتی 
جداگانه اقدام بــه آنالیز تخصصی و گروهی 

تیم ملی لهستان می کند.
به گزارش اقتصاد مردم، تیــم ملی والیبال 
ایران که هــم اکنون به منظور شــرکت در 
مرحله نهایــی لیگ ملت هــای والیبال در 
شهر بولونیا ایتالیا به ســر می برد، تمرینات 
آماده ســازی خود را در این شــهر را از روز 

دوشنبه ۲۷ تیرماه آغاز کرده است.
با تشــخیص بهروز عطایی ســرمربی تیم 

ملی کشورمان با توجه به حساسیت دیدار 
ایران و لهســتان و پیروزی تیم ملی ایران 
در مصاف مســتقیم این دو تیم در مرحله 
مقدماتــی، تیم ایــران ضمــن برگزاری 
جلسات گروهی آنالیز، در جلسات متوالی 
متناسب با پست های تخصصی بازیکنان به 
آنالیز تیم لهستان به صورت پست به پست 

می پردازد.
همچنین امین علی اکبــری دیگر آنالیزور 
تیم ملی ایــران با جمــع آوری اطالعات و 

ارسال برای حسین خوریانی و علیرضا طلوع 
کیان دســتیاران بهروز عطایی در تیم ملی، 
در آنالیز حریف قدرتمنــد تیم ایران کمک 
می کند تا مردان ایران با استفاده از حداکثر 
اطالعات و آمادگی به مصاف تیم لهستان که 
در رده نخســت جهان قرار دارد، در مرحله 

یک چهارم نهایی این رقابت ها بروند.
دیدار ایران و لهســتان در چارچوب مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ ملــت های والیبال 
۲۰۲۲، روز پنجشــنبه از ساعت ۲3:3۰ به 

وقت تهران در شــهر بولونیای ایتالیا برگزار 
خواهد شد.

تیم هندبال جوانان ایران دومین مســابقه 
خود در قهرمانی آســیا را با شکســت برابر 
تیم مدعی و قدرتمند کــره جنوبی به پایان 
رســاند.به گزارش اقتصاد مــردم، تیم ملی 
هندبال جوانان پسر ایران دوشنبه شب ۲۷ 
تیرماه در دومین دیدار خود در رقابت های 
قهرمانی آســیا و انتخابی جهانی به مصاف 
تیم قدرتمند کره جنوبی رفت. شــاگردان 
ســرگئی در این دیدار که به میزبانی کشور 
بحرین برگزار شــد با نتیجه 3۲ بر ۲۷ تن به 

شکست داد.
کره ای هــا از ابتدای این مســابقه فشــار 
زیادی را بر روی دروازه ایران آوردند و نیمه 

نخست این دیدار با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ به سود 
کره جنوبــی به پایان رســید.در ادامه بازی 
با وجود حمالت ملی پوشــان ایران بر روی 
دروازه کره جنوبی، درخشــش ســنگربان 

کره ای بارها مانع از گل زنی ایران شد.
در اواخر ایــن دیــدار ملی پوشــان ایران 
عملکرد چشــم گیری را از خود به نمایش 
گذاشــتند و در لحظاتــی اختــالف گل را 
کمتر کردند امــا در نهایت نتیجه این دیدار 
3۲ بــر ۲۷ به ســود کره جنوبــی قهرمان 
دوره پیشــین رقابت های قهرمانی جوانان 
آســیا رقم خورد.با این شکست ملی پوشان 
ایران شــانس حضور در دیدار نیمه نهایی را 

از دســت دادند و باید برای قــرار گرفتن در 
جایگاه های پنجم تا هشتم تالش کنند.

هندبالیست های جوان ایران روز شنبه هم 
در اولین دیدارشــان در این رقابت ها برابر 
تیم قدرتمند عربســتان شکست خوردند. 
تیم ملــی هندبال جوانــان ایــران که در 
رقابت های قهرمانی آسیا در گروه مرگ این 
مسابقات قرار گرفته است در ادامه باید روز 
چهارشــنبه ۲۹ تیرماه در سومین مسابقه 

خود از ساعت ۱۹:3۰ با کویت دیدار کند.
گفتنی اســت دو تیم کــره جنوبی و کویت 
با داشــتن 5 طالی آســیا در این رده سنی 
بهترین تیــم قاره محســوب می شــوند. 

عربســتان نیز چند ســالی اســت یکی از 
مدعیان بخش مردان است.

احســان بذرافکــن، ســعید علی اکبری، 
طاهــا شــکوهی پور، علی مقــدم، محمد 
سنجری پور، رضا بیات، شایان فرشته نژاد، 
ســید مهرشــاد دانشــی، علی حفیظیان، 
امیرعباس زارعــی، صابر حیدری، امیر رضا 
شــجاعی، ســهیل صفری، مهدی مرادی، 
علیرضا رضوانــی، محمدرضا غفاری، مبین 
آبیــار و امیرحســین مســعودنیا ترکیب 
ملی پوشــان هندبــال جوانان پســر ایران 
در رقابت های قهرمانی آســیا را تشــکیل 

می دهد.

راهکار حضور قدرتمندانه تیم ملی در جام جهانی

لیگ ملت های 2022 والیبال؛تدابیر ویژه کادر فنی تیم ملی برای لهستان

هندبال قهرمانی جوانان آسیا - بحرین؛ شکست ایران برابر تیم جوانان کره جنوبی

واکنش به احتمال رد صالحیت 3 نامزد مطرح انتخابات فدراسیون فوتبال
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