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به گزارش فیلم نیوز، فصل دوم ســریال »می خواهم زنده 
بمانم« به کارگردانی شــهرام شاه حسینی و تهیه کنندگی 
محمد شایسته ساخته نمی شود. داســتان این سریال در 
دهه ۶۰ اتفاق می افتاد و قرار براین بود که قصه آدم  های این 
مجموعه با ساخت فصل دوم و سپس فصل سوم ادامه پیدا 
کند، اما طبق اخبار رسیده، ساخت فصول بعدی این سریال 
منتفی شده است.در سریال »می  خواهم زنده بمانم« ، حامد 
بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، آناهیتا 
درگاهی، بابک کریمی، زنده یاد عــزت اله مهرآوران و آزاده 

صمدی بازی داشتند.

  ساخت فصل دوم سریال
 » می خواهم زنده بمانم« 

حسین راغفر
اقتصاددان

۴ پیش نیاز اساسی برای توقف روند 
افزایشی شاخص فقر

 بهبود این شاخص نیاز به عزم جدی سیاسی و اقداماتی دارد که نشانه های 
انجام آن فعال در دولت دیده نمی شود.

سیاست های اقتصادی دهه ۹۰ رفاه عمومی را در این سال ها به شدت پایین 
آورد. اصلی ترین علت این امر افزایش شدید قیمت ارز و به دنبال آن افزایش 
قیمت کاالهاست. متأسفانه از سال ۹۶ تا کنون تحت تأثیر افزایش شدید نرخ 
ارز، قیمت کاالها ۱۰,۵ برابر شــده در حالی که افزایش دست مزدها در این 
مدت ۴.۵ برابر شده است. این خود به سهولت نشان می دهد چرا و تا چه میزان 
جامعه فقیرتر شده و مادامی که این روند ادامه داشته باشد )که با سیاست های 
فعلی به نظر می رسد ادامه خواهد داشت( و جامعه را به قیمت های باالی ارز 
عادت بدهند باید انتظار داشت شــاخص فقر در اقتصاد ایران تقویت شود. 
طبیعی است که برای جبران این امر یا دستمزدها باید به همان نسبت افزایش 
یابد و یا قیمت ارز کاهش یابد اما از آنجا که چشم انداز تحقق این دو سناریو 
وجود ندارد انتظار این اســت که در ۱۴۰۱ هم روند فقیرتر شــدن جامعه 

همچنان ادامه پیدا کند و حتی تشدید شود.
متأسفانه دولت چشم انداز روشنی در حوزه اقتصاد ندارد به همین دلیل دچار 
نوعی سردرگمی بوده و روشن نیست قرار است به چه اهدافی دست پیدا کند 
و منابع قرار است در چه حوزه هایی مصرف شوند. بنابراین در این شرایط اتفاقاً 

نشانه هایی از بدتر شدن وضعیت فقر وجود دارد.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به نیمی از فروش نفت کشور که عمده ترین 
منبع درآمد دولت است توســط نهادهایی غیر از دولت قرار است به فروش 
برسد. این تجربه تاریخی کشور است که فساد بسیار بزرگی در فروش های 
نفت تک محموله ای اتفاق می افتد. معنای دیگر این است که تفرغ در منابع 
درآمدی دولت پیش خواهد آمد که در نوع خود آسیب زا بوده و در عمل نشان 
می دهد دولت هیچ برنامه روشنی برای مقابله با چالش هایی که جامعه با آن 
روبرو است ندارد. روشن است که با شعار دادن این مسائل حل نخواهد شد و 
باید اقدامات جدی تری انجام بگیرد. اما شاخص های مختلف از جمله بودجه 
۱۴۰۱ نشان نمی دهد مجلس و دولت برنامه ای داشته باشند و چشم انداز 

روشنی برای حل مسائل وجود ندارد.
با این وجود چند اقدام اساسی می تواند دست کم روند رو به رشد شاخص فقر 

را متوقف یا کاهشی کند که در ادامه به آنها اشاره می کنم.
یکی از عارضه های جدی در اقتصاد ایران حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاد 
و اولین اقدام دولت حذف این نهادها از اقتصاد باید باشــد. تا زمانی که این 
نهادها در اقتصاد حضور دارند اجازه هیچ تحولی نمی دهند. حضور این نهادها 
به معنای خروج بخش خصوصی از اقتصاد کشور است و تا زمانی که اقتصاد 
متکی به اعتماد بخش خصوصی و حضور آنها نباشد امکان بهبود اوضاع منتفی 
خواهد بود. بی دلیل نیست که در ۱۶ سال گذشته شاهد فرار جدی سرمایه از 
کشور بوده ایم. اگر یک سرمایه گذار بخواهد در کشور سرمایه گذاری کند عالوه 
بر مالیات یا باید هزینه های بیشتری به عنوان عوارضی به این دسته از نهادها 
بپردازد. ضمن اینکه حضور این نهادها در بسیاری از حوزه های اساسی اقتصاد 
کشور همانند حذف ارز دارو مسئله ساز است. چالش حذف ارز دارو به دلیل 
حضور برخی نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور است. چرا که منافعشان با 
ارز باال گره خورده است؛ در غیر این صورت همه ارزی که برای ساخت دارو در 
داخل مصرف می شود ۶۰۰ میلیون دالر است که با آن ۹۷,۵ درصد داروی 
کشور تولید می شود در حالی که با دو میلیارد دالر ۲.۵ درصد نیاز دارویی وارد 
می شود. بنابراین با حضور این نهادها در اقتصاد، امنیت اقتصادی برای حضور 

سرمایه بخش خصوصی منتفی خواهد بود.
دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد پایین آوردن نرخ ارز است. دارو مثال 
خوبی در این رابطه اســت. اگر دولت برای این دسته از فعالیت های اساسی 
در کشور قیمت ارز را هزار تومان تعیین کند، با این کار هزینه نظام دارویی 
کشور و تولیدکننده ها به شدت کاهش خواهد یافت و آنها نیاز ندارند از بانک 
با بهره باالی ۳۰ درصد وام بگیرند تا بتواننــد ریال مورد نیاز برای ارز خود را 
تأمین کنند. اما با این اقدام فعلی دولت فقط تولیدکنندگان شدیدتر از قبل 
به منابع بانکی وابسته شده و حتی معلوم نیست که واقعاً این منابع در اختیار 
بنگاه های تولیدی قرار بگیرد. ضمن اینکه هزینه های آنها به شدت باال می رود. 
در حالی که اگر قیمت ارز را برای آنها به هزار تومان کاهش بدهند هزینه تولید 
و قیمت تمام شده دارو در کشور به شدت کاهش خواهد یافت. مهم تر از همه 
این ها سازمان های بیمه ای در حال ورشکستگی هستند که به تبع این اقدام 
هزینه های آنها به شدت پایین خواهد آمد. لذا معتقدم جنجالی که به دروغ 
درست شده جنجالی مربوط به مافیای دارو در کشور است که در بسیاری از آنها 
نهادهای حاکمیتی حضور دارند.نکته دیگر ضرورت اصالح نظام بانکی است. 
متأسفانه نظام بانکی ایران تأمین کننده فعالیت های سوداگری و سفته بازی در 
کشور است. این نظام باید قطعاً اصالح شود. منابع بانک ها به بخش خصوصی 
اختصاص نیافته و برعکس به بخش خصوصی رانتی وابسته به نهادهای قدرت 
تخصیص می یابد.عالوه بر این اقدام دیگر اصالح نظام مالیاتی اســت. همه 
کشورهای دنیا برای تأمین منابع بخش عمومی شان مالیات دریافت می کنند 

و بسیاری از آنها نفتی برای فروش ندارند.

بررســی ها نشــان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش 
نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کاالها، ۱۷ درصد است.

زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ســال گذشته به گوش می رسید که هر بار به 
مانعی برخورد کرد. با این حال در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعالم شد که ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
در همین رابطه نیز بر اساس جزوه ای ۱ و ۲ بند »ه« تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، 
باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی 
که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ETS( در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ 
هزار تومان )نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی( و تعرفه گمرکی واردات کاالهای 

اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه امسال درباره حذف ارز ترجیحی چه می گوید؟

در حال حاضر به دلیل نا مشــخص بودن نرخ ســود بازرگانی و همچنین تعرفه ها و 
حقوق جدید گمرکی کاالها )غیر از کاالهای اساسی که از ۴ به به نرخ یک درصد کاهش 
یافته ولی فعالً محاسبه نشده است( این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان 
با نرخ تعرفه های سال قبل واردات انجام می شود؛ قرار است بعد از تصویب هیئت وزیران 
این افزایش اعمال خواهد شد.کاالهایی که قرار است طبق قانون بودجه امسال مشمول 
تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های 
دامی و کشــاورزی هستند.ضمن اینکه قرار است بر اساس اعالم برخی مسئوالن ارشد 
وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر 
از کاالهای وارداتی )غیر از کاالهای اساسی( نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ 

پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش یابد.
چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی

بر اســاس گفته های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، 
دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی ۴ گام 

را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کاالهای اساســی و معافیت مالیات بر 

ارزش افزوده برخی کاالهای اساسی یا حداکثر یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کاالها )گفته می شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید 

گمرکی واردات تعیین و ابالغ می شود(
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ های سال گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و 

سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات
۴. ابالغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت نامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور 

با هدف تسهیل
حتی با فرض عدم کاهش تعرفه های گمرکی، حداکثر افزایش نرخ کاالهای 

اساسی، ۱۷ درصد است
سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک نیز درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش 
قیمت کاالها گفت: سال گذشته ۵۳ میلیارد دالر کاال وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ 

میلیارد دالر با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دالر دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
وی افزود: بنابراین ۲۸.۴ درصد کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از 
کاالهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.لطیفی ادامه داد: بنابراین اگر ۱۷ 
درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کاالها افزوده نخواهد شد. 
تازه این در صورتی است که تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی 
که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کاالهای وارد شده، هم سود 
بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی مخصوصاً کاالهایی که با معیشت مردم در 
ارتباط هستند و همچنین کاالهای مواد اولیه تولید و ماشین آالت تولید را کاهش دهد.
تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شــده مصرف کننده با فرض عدم 

کاهش تعرفه های گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصداست
وی بیان کرد: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می شود تا حذف ارز ترجیحی 
در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کاالهای وارداتی 
نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً 
۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کاالهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار 
است تعرفه ها کاهش یابد.سخنگوی گمرک افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه 
مجلس شورای اسالمی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴,۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه 
الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می کند.لطیفی خاطرنشان کرد: 
بر اســاس قانون بودجه سال جاری، دارو کاالهای پزشکی و کاالی اساسی که مشمول 
۱۵.۱ میلیارد دالر کاالی اساسی می شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد 
کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کاالها را خواهیم 
داشت.وی اظهار داشت: اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کاالهای اساسی در 
ســال گذشته محاسبه می شــد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دالر کاالهای 
وارداتی اخذ می شد حال قرار است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه 
ســبب می شود که تفاوت بسیار بســیار اندک باشد.لطیفی یادآور شد: در سال گذشته 
نسبت به سال قبل از آن ۱۵ میلیارد دالر کاال از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی 
بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات شامل همه انواع کاالها می شود که سبب شده 
تا در گروه های مختلف کاالیی از جمله کاالهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.
سال گذشته ۴۱ میلیون تن کاال وارد کشور که بخشی از آن هنوز وارد چرخه 

بازار نشده است
سخنگوی گمرک تاکید کرد: در سال گذشته ۴۱.۲ میلیون تن واردات کاال انجام شد. 
بخشی از این کاالهای وارداتی به چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها به عنوان مواد 
اولیه تولید یا کاالهای اساسی باقی مانده اند. لذا می توانیم از این کاالهای مانده در انبارها 
همچنان برای سال جاری استفاده کنیم.وی تصریح کرد: بنابراین عرضه از تقاضا بیشتر 
است و نباید سودجوها به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کاال 
اقدام به افزایش قیمت کاالها بکنند. وزارت صمت در حال پیگیری است تا تعرفه واردات 
کاالهای ضروری کاهش یابد. در خصوص کاالهای اساسی هم سود بازرگانی عمدتاً صفر 

است. بنابراین مطرح کردن افزایش چند برابری قیمت کاالها صحت ندارد.

تأثیر حذف  ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کاالها تأثیر حذف  ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کاالها 

 BETTER CALL« پیتر گولد یکی از پدیدآورندگان ســریال 
SAUL« رســما تایید کرد که برایان کرانســتون و آرون پل 
در فصل پایانی نقش والتر وایت و جســی پینکمن را بازی 

می کنند. 
 گولد یکشنبه این هفته در رویداد »پیلی فست« لس آنجلس 
گفت که کرانستون و پل به دنیای »برکینگ بد« بازمی گردند، 

اما از نحوه ورود آن ها به قصه جزئیات بیشتری فاش نکرد. 
 گولد می گویــد: »نمی خواهم چیزی را بــرای مخاطبین 
اسپویل کنم، اما اولین پرسشی که با آن مواجه شدیم وقتی 
سریال را شــروع کردیم این بود که »آیا والت و جسی را در 
سریال خواهیم دید؟ به جای طفره رفتن، می گویم بله. راجع 
به اینکه چگونه یا تحت چه شــرایطی، باید خودتان کشف 
کنید، اما می خواهم بگویم که این یکی از مسائلی است که در 

این فصل کشف خواهید کرد.« 
 پخش فصل ششم و پایانی »بهتر است با سال تماس بگیرید« 

از ۱۸ آوریل آغاز خواهد شد.

 بازگشت جسی پینکمن در 
فصل پایانی » بهتر است با 

سال تماس بگیرید«
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/01/24

شماره : 1343

سعیده محمد  -   ایده روز |  دولت سیزدهم 
در حال نزدیک شدن به اهداف تجاری است که 
قول آن را چند روز بعد از روی کار آمدنش داد. 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اعتقاد دارد 
که بازارهای صادراتی تنها معطوف به کشورهای 
اروپایی نیست و ایران باید نسبت به کشورهای 
همسایه هم فعالیت های خود را توسعه دهد. از 
این رو مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای 
عمان، قطر، ارمنستان، سوریه، پاکستان و سپس 

روسیه آغاز شد. 
یکی از بازارهای بزرگ همسایه ایران، روسیه 
است؛ کشوری که حجم وارداتش، 250 میلیارد 
دالر است. طی سال های گذشته صادرات ایران 
به کشورهای همسایه و بخصوص روسیه در برابر 
پتانسیل های صادراتی که ایران دارد، بسیار کم و 
ناچیز بوده است. حال که دولت سیزدهم به دنبال 
احیای روابط تجاری با کشــورهای همســایه 
اســت، سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی 
تجارت کشور شرایطی را فراهم کرده که بخش 
خصوصی واقعی و توانمند، مذاکرات رو دررو با 
بخش خصوصی و حتی دولتی با کشــورهای 

همسایه داشته باشد.
هفته گذشته یکی از بزرگترین هیأت های 
اقتصادی بخش خصوصی به روسیه رفت؛ هیأتی 
که به همت سازمان توسعه تجارت شکل گرفت 
و قرار شــد در سفر تخصصی که روز یکشنبه 
هفته جاری پایــان یافت، بخش خصوصی در 
حوزه های مختلفی چون صنایع غذایی، سیمان، 
پوشــاک، تجهیزات پزشــکی، دانش بنیان ها 
و... بــا بخش خصوصــی روســیه گفت و گو 
داشــته باشند و موضوعات تجاری و اقتصادی 
 ایران و روســیه به صورت دقیق مورد بررسی 

و ارزیابی قرار گیرد.
هیأت 70نفره ایرانی، طی حضورشــان در 
مسکو گفت و گوهای بســیار خوبی داشتند و 
آن گونــه که برخی از اعضای این هیأت عنوان 
کردند، تفاهم های خوبی حاصل شــده و قرار 
اســت صادرات ایران به روسیه افزایشی شود. 
نکته مهمی که فعاالن اقتصادی تأکید دارند و 
بارها نیز به آن اشاره شده، توجه دولت سیزدهم 
بــه جایگاه بخش خصوصــی و حضور آنها در 
گفت و گوهای تجاری و اقتصادی است؛ موضوعی 
که دولت یازدهم و دوازدهم فراموش کرده بود. 
کمتر دوره ای در دولت های مختلف وجود داشته 
است که ســفرهای دولتی با محوریت بخش 
خصوصی و بستر ســازی برای تجارت خارجی 
همراه باشــد. اکنون سفرهای پی درپی وزارت 
صمت با محوریت سازمان توسعه تجارت و در 
رأس آن اهمیت به بخش خصوصی برای تعامل 
سازنده با بخش خصوصی و دولتی کشورهای 
همسایه، در حال انجام است و مهم تر رضایت 
بخش خصوصی از این سفرها است، چراکه بعد 
از مدت ها با حمایت دولت می توانند پای میز 

مذاکره بنشــینند و خواسته های خود را بدون 
واسطه بیان کنند.

 بانک روسیه، ضمانتنامه می دهد
علیرضــا پیمان پاک، رئیس کل ســازمان 
توســعه تجارت درباره دستاوردهایی که سفر 
وی و هیأت همراه به روسیه داشت به »ایران« 
گفت: سفر اخیر هیأت ایرانی به مسکو، نتایج 
بســیار خوبی داشــت که می توان از آن برای 
توسعه تجاری و اقتصادی کشور استفاده کرد. 
یکــی از اتفاق های مهم ایــن بود که در حوزه 
 کریدور شمال-جنوب متمرکز شدیم و در این

 خصوص تصمیم گیران کشــتیرانی، گمرک و 
ســایر بخش های روسیه مرتبط با کریدور یاد 
شــده، حضور داشتند؛ لذا با توجه به مذاکرات 
اخیر به نظر می رســد این کریدور با ســرعت 

بیشتری فعال شود.
او با بیان اینکه هیــأت اقتصادی ایران در 
این سفر توانست با مقامات و مسئوالن روسیه 
5 نشســت تخصصی داشته باشد تا چالش ها 
و راهکارهای توســعه روابط احصا شود، افزود: 
تســریع در انعقــاد تجارت آزاد با اوراســیا از 
دیگــر موضوعاتی بود که در این ســفر مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت و طبق توافق های 
صورت گرفته، قرار شد قبل از پایان سال جاری، 
تجارت آزاد ایران و اوراسیا وارد فاز عملیاتی شود. 
از ایــن رو باید مراحل قانونی و مصوبه مجلس 

شورای اسالمی نیز گرفته شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه به 
افزایش همکاری های مالی و بانکی ایران و روسیه 
اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر به مسکو درباره 
همکاری های مالی، بانکی و ضمانتنامه ها صحبت 
و قرار شــد که مشکالت تجار در این خصوص 
حل شود. تجار برای صادرات، مشکل ضمانتنامه 

دارند که طبق مذاکرات صورت گرفته، بنا شد 
تجار ضمانتنامه از بانک روسیه داشته باشند.

به   صادرات 7،5 میلیــارد دالری 
روسیه

موضوع دیگری که پیمان پاک به آن پرداخت، 
لجســتیک بود. او گفت: براساس مذاکرات و 
گفت و گوهای تخصصی قرار شد که کشتیرانی 
خزر فعالیت خود را توســعه دهــد و این امر 
با افزودن ناوگان دنبال خواهد شــد. البته در 
بخش لجســتیک به توسعه فعالیت های ریلی 
و تجارت از این طریق هم پرداخته شد.رئیس 
کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: از دیگر 
دستاوردهای سفر به روسیه می توان به انتقال 
 تکنولوژی و مشــارکت صنعتی ایران و روسیه 
در حوزه های معدن، ماشــین آالت و تجهیزات 

اشاره کرد.
او تأکید کــرد: هدف گذاری ما این بود که 
طی 4 ســال آینده صادرات ایران به روســیه 
7،5میلیارد دالر شود اما با رویه جدید و توجه 
به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه 
پیش بینی می شود که صادرات ایران در مدت 
دو سال به روسیه بیش از 7،5 میلیارد دالر شود.
رویکرد جهادی، عامل اصلی پیشبرد اهداف

خلیل قلی زاده، فعال بخش خصوصی درباره 
همراهی با ســازمان توســعه تجارت در قالب 
هیأت تجاری به مسکو، گفت: این سفر به طور 
جدی یکی از بهترین سفرهای تجاری به همراه 
دولت بود؛ زیرا در حال حاضر بهترین زمان برای 
مذاکرات تجاری با روسیه است. موقعیت سنجی 
دقیق ســازمان توسعه تجارت فعالیتی بود که 
شاید اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش 

خصوصی باید به آن می پرداخت.
به گفته او، اکنون بهترین زمان و شرایط برای 

مذاکره با مسکو با توجه به نیاز ما به ورود به بازار 
روســیه بود و از طرف دیگر با توجه به شرایط 
موجود در روسیه و تحریم های به وجود آمده، 
بازار بسیار مناسبی برای ما ایجاد شده که نباید 
این بازار را مانند دفعه قبل به  راحتی از دست 
داد.فعال بخش خصوصی درباره هماهنگی ها و 
شــرایط فراهم شده برای هیأت تجاری حاضر 
در مسکو اظهار کرد: هیأت های تجاری روسیه 
دولتی و خصوصی ســطح باالیی در جلسات 
حضور داشتند و بنده به عنوان فردی که ۳0سال 
درحال فعالیت در حوزه تجاری هستم، می توانم 
بگویم که یکی از بهترین سفرهای تجاری همراه 
با جلسات برنامه ریزی شده، تیم های حرفه ای و 

نشست هایی در سطح بسیار باال بود.
او به حضور مستمر رئیس سازمان توسعه 
تجارت در تمام جلسات و نشست ها در این سفر 
تأکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین مشکالت 
بخش خصوصی در این ســال ها عدم شناخت 
مدیران میانی بویژه مدیران ســازمان توسعه 
تجارت از شرایط و مشکالت بخش خصوصی 
بود؛ اما اکنون خیلی از مسائل حل شده یا در 

حال حل شدن است.

 تبادل روبل در تجارت دو کشور
علیرضا رحیمی، فعال اقتصادی با بیان اینکه 
سفر به مسکو بسیار ثمربخش بود، خاطرنشان 
کرد: طی ۱0ســال فعالیت بنده در این حوزه، 
اولین دوره ای است که سازمان توسعه تجارت 
تا این میزان فعال عمل می کند و در چند ماه 
فعالیت دولت ســیزدهم پا به پای تجار در حال 

حرکت است.
به گفته او، در ســفر به سوریه، ارمنستان و 
اکنون هم روســیه، همراه تیم سازمان توسعه 
تجارت بودم و این ســفرها نشــان دهنده این 

است که رویکرد ایران نسبت به توسعه تجارت 
بین المللی درحال شکل گیری است.

فعال اقتصادی با اشــاره به دســتاوردها و 
جلسات خوب خود با فروشگاه های زنجیره ای 
روســیه، گفــت: پیــش از این بــا برخی از 
فروشــگاه های حاضــر در جلســه مذاکراتی 
داشتیم؛ اما این جلسات و همراهی مسئوالن 
دولتی باعث شد روند کار سریع تر و پررنگ تر 
شــود و این روند نشان داد که عزم ایران برای 
شــکل گیری تجارت بســیار جدی است و به 
طرف های مذاکره این پیام را داد که اراده ایران 

برای همکاری بسیار جدی است.
رحیمی تأکید کرد: مذاکره با مدیرکل نظارت 
بر محصوالت دائمی و گیاهی روســیه بسیار 
جلســه خوبی بود؛ چراکه از ســال 20۱5 که 
ایشان به ایران تشریف آوردند تاکنون جلسه ای 
در این سطح با مسئوالن ایران نداشتند و این 

خود پیغام مثبتی را می رساند.
او همچنین به مشکالت توسعه زیرساخت 
مالی برای توسعه تجارت دو کشور اشاره کرد 
و گفت: طی جلساتی این مشکالت حل و قول 
همکاری داده شده است. این همکاری در زمینه 
نرخ خرید روبل، ترانسفر مالی و کارمزدهای آن 
و تسهیل آن برای استفاده همان ارز در داخل 
ایران اســت تا راهکاری برای توســعه تجارت 

اندیشیده شود.

 افزایش صادرات فرآورده های آبزیان
علی اکبــر خدایــی، فعال اقتصــادی نیز 
با اشــاره به اخبــار خوب در زمینــه افزایش 
صادرات محصــوالت و فرآورده های آبزیان به 
کشور روســیه، گفت: مالقاتی رسمی و بسیار 
 مهم با رئیس ســازمان خدمــات فدرال برای

 نظارت دامپزشکی و محصوالت گیاهی کشور 
روسیه داشتیم. مذاکراتی با شرکت ها صورت 
گرفت که جزو بزرگ ترین خریداران در حوزه 
فعالیت ما بودند و درخواست افزایش صادرات 
محصوالت مورد نیاز خود از ایران داشتند.او از 
درخواست هایی از این حوزه از طرف روس خبر 
داد و گفت: قرار بر این شد تا این درخواست ها 
 توســط ســازمان توســعه تجارت پیگیری 

و اجرا شود.

 تالش برای توسعه روابط
همچنین روشــنعلی یکتا، فعال اقتصادی 
گفت: ســازمان توســعه تجارت تمام تالش 
خــود را بــرای ثمربخش بودن این ســفر و 
حتی ســفرهای گذشته با هدف توسعه روابط 
 و صــادرات انجام داده اســت. در این ســفر 
شــرکت های موردنظر جهت مالقات رودررو 
در حوزه صادرات خشــکبار زیــاد نبودند؛ اما 
سازمان توســعه تجارت تالش خود را در این 

زمینه انجام داد.

صادرات 15 برابری به روسیه تا دو سال دیگر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته 
گذشته خبر داد و گفت: فعال باید فرصت داد، چرا که در 
حال حاضر عرضه ارز کم اســت و فعاالن حوزه خشکبار 
در حال تالش برای آگاه ســازی صادرکنندگان خشکبار 
هستند که عرضه خود را در تاالر دوم نیما افزایش دهند.

امیر اســحاقی، اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف 
و قوت این طرح به زمان نیاز اســت. اما در بلند مدت بر 
قیمت تمام شــده کاالها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱2 
درصدی خواهد داشــت. چرا که نرخ ارز خشکبار معادل 
نرخ ارز آزاد است که هزینه های کارمزد هم به آن اضافه 
می شــود و می توان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران 
هم گران تر است.وی با اشاره به کل موبایل های برندهای 
آیفون و همچنین سری های N و S و Z از برند سامسونگ 
که مشمول این طرح شــده، اظهار کرد: البته فعال باید 
فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم اســت 
و فعاالن حوزه خشــکبار در حال تالش برای آگاه سازی 
صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تاالر 

دوم نیما افزایش دهند.
اسحاقی با بیان اینکه باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح 
کرد: یعنی به قدر کفایت و سرعت عرضه وجود داشته باشد 
تا بتواند نیاز این صنعت را پوشش دهد. البته هنوز برای 
قضاوت این طرح زود است. امیدواریم به کل صادرکنندگان 
خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطالع رسانی 
دقیق شود که ارز خود را عرضه کنند و صرافی های بانکی 

هم شرایط را تسهیل کنند.

 افزایش قیمت ناشــی از تغییر ارز موبایل، 
وابسته به میزان عرضه است

در ایــن طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر اســت، اما 
اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان عرضه و تعادل 
در بازار ارز هم بســتگی دارد. البتــه این قول را از بانک 
مرکــزی گرفتیم که اگر عرضه به اندازه کافی نباشــد و 
عرضه ارز به اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشــد، 
 فرآینــد تخصیص ارز به حالت قبــل برگردد. امیدواریم 
تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی شدن و بهبود اجرای 

این طرح باشیم.
گفتنی اســت اخیــرا با مصوبه کارگــروه هماهنگی 

سیاســت های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات 
خشکبار با واردات موبایل باالی ۳00 دالر صورت گیرد. نرخ 
این ارز باالتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی 

به دنبال داشت.
 

 تاثیر افزایش حقوق ورودی بر قیمت موبایل 
چقدر است؟

اسحاقی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ 
میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود 4.۳ میلیارد دالر 
به کشــور وارد شده، گفت: این رقم قابل توجهی است و 
نشان دهنده رشد تقاضای موبایل در سال های اخیر است 
و پیش بینی می شود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی 
از 4200 تومان به حدود 2۳ هزار تومان، گفت: این تغییر 
بر قیمت تمام شده موبایل های زیر ۶00 دالر سه تا چهار 

درصد اثر می گذارد.
 اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی، تاثیر آن بر کاالهای باالی ۶00 دالر، ۱0 تا ۱2 
درصد خواهد بود. این تاثیر به عالوه خواب سرمایه سنگینی 

است که به شرکت های واردکننده اضافه خواهد شد.
بر اساس بند )ه( تبصره 7 قانون بودجه سال ۱40۱، 
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد، از جمله محاســبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز 
اعالم شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی 
)ای تــی اس( در روز اظهار و مطابق ماده ۱4 قانون امور 
گمرکی است. همچنین در سال ۱40۱ نرخ چهار درصد 
حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده )۱( قانون 
امــور گمرکی برای کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و 
ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی 
و دامی به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه ای. تی. 
اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار اســت.در بودجه 
ســال ۱400 هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به 
دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشــد. این 
موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان 
را تحت تاثیر قرار می دهد و اوایل امسال هم اعتراض های 
 زیادی را به دنبال داشــت و بسیاری از فعاالن اقتصادی 
پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کاالها 

را افزایش خواهد داد.  

آغاز تهاتر ارز خشکبار با موبایل

رضا موسایی
کارشناس سیاست گذاری صنعتی

یک اتفاق الزم در صنعت خودرو

 در بررســی جایگاه اقتصادی کشــورهای جهان، صنعت خودروسازی به دلیل 
ارزش و جایگاه ویژه آن در شــبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از 

شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود.
این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره های باالدستی و پایین دستی خود، 
صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، 

به طوری که نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند.
صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش افزوده کل 
بخش صنعت و سهم حدود ۳.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی )GDP(، از جایگاه 
مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است. در طول شش دهه گذشته همواره هزینه های 
باالیی از فشارهای سیاسی به صنعت خودروسازی کشور واردشده و به کارایی پایین 
آن دامن زده است. به عنوان مثال این که نماینده های مجلس برای راه اندازی خط  تولید 
خودرو یا قطعات در استان خود به شرکت های فعال در این صنعت فشار بیاورند، از 

جمله هزینه های ماندگار تحمیل شده به این صنعت است.
خودروســازان عالوه بر گسترده تر کردن ســایت های تولید در داخل کشور و 
راه اندازی خط تولید در شهرســتان های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آنها زیر 
سوال است، در سال های اخیر در کشورهای جمهوری آذربایجان، سوریه، سنگال، 
عراق، بالروس، ونزوئال و سودان نیز واحدهایی برای مونتاژ خودرو راه اندازی کرده اند. 
خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورها عمدتا از لحاظ کیفیت قادر به 
رقابت با برندهای قابل دسترسی در آن کشورها نبوده و گاه فروش مستلزم عرضه 

در زیر قیمت تمام شده است.
ثبات نداشتن نرخ ارز و تثبیت دستوری آن باعث می شود با بروز یک شوک مثل 
کاهش درآمدهای نفتی، ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی کاسته شده و به 
یک باره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان 
داخلی که به کاالهای واســطه ای وارداتی وابستگی جدی دارند، به منزله افزایش 

شدید هزینه های تولید و باال رفتن قیمت تمام شده خواهدبود.
فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشــور موجب شده اصلی ترین روش تأمین مالی 
شــرکت های بزرگ از جمله خودروسازها، بازار پول یا همان سیستم بانکی باشد. 
زمانی که بنگاه های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش های متداول در بازار 
بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تســهیالت ارزان قیمت از سیستم 

بانکی خواهندبود.
با توجه به باال بودن قیمت تمام شده خـودرو به دلیل گران بودن هزینه های جانبی 
و سربار تولیـد، ضروری است بـا توجه به بند 5 سیاست های کلـی اقتصـادمقاومتـی 
مبنـی بـر »سهم بری عادالنـه عوامـل زنجیـره تولیـد« و نیـز بنـد ۶ سیاست های 
کلـی اقتصـادمقاومتـی مبنی بـر »افزایش تولیـد بـا اصالح ساختار تولید و بهبود 
در مدیریـت منابـع و تـــوازن بیـن منابـع ورودی و خروجی به ویـژه هزینه های 
سـربار تولید و هزینه های مالـی ضمـن افزایـش تولیـد« قیمت تمام شده خـودرو 
را کاهـــش داد.از سوی دیگر سـرمایه گذاری و حمایـت از واحدهـای دانش بنیـان 
متناسب با بنـد 2 سیاست های کلی اقتصـادمقاومتی به منظـور تولیـد خودروهای 
کم مصـرف در جهـت اصـالح الگـوی مصـرف متناسـب بـا بنـد ۸ سیاست های کلی 
اقتصـادمقاومتی از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه مدیران این صنعت قرار گیرد.

همچنین از جمله پارامترهـای تأثیرگـــذار توسـعه صـادرات، تولیـد خودرو، 
متناسب با نیازهـــای بازارهای صادراتـی اســت کــه دربنـد ۱0 سیاسـت های 
کلـی اقتصـــادمقاومتی مورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت. بـا توجـه به بررسـی های 
انجام گرفتـه در رونـد راهبـرد خودروسازان جهـان، طراحـی و تولیـد خودروهای 
هیبریـدی و خودروهایـی بـا سـوخت جایگزیـن، از موارد مهم در صادرات اسـت 
کـه بـا ســـرمایه گذاری در مراکـز تحقیـق و توسـعه )بنـد 2 سیاست های کلی 
اقتصـادمقاومتـی( و نیـز پیوندهـای راهبـردی و گسـترش همـکاری بـا کشـورهای 

دیگـر )بنـد ۱2 سیاست های کلـی اقتصـادمقاومتـی( قابل اجرا خواهدبود.
اعطـــای خـط اعتبـاری تولیـد داخـل قطعـــات خـودرو، خریـد تضمینـی 
کاالهـای دارای مشـخصات فنـی مـورد نیـاز خودروسـازان، راه انـدازی صنـدوق 
سـرمایه گذاری تخصصـی خـودرو در بـورس،کاهش پلکانی تعرفه ها، ادغـام در صنعت 
خودرو، مشروط کردن قراردادهای همکاری خارجی، رفع مشکالت ساختاری و و 
حذف شــرکت های تابعه فرعی غیرضرور، تعمیق و تعریف ارتباط صنعت خودرو با 
مراکز علمی و دانشگاهی و ایجـاد شبکه ای از قطعه سازان و خودروسازان از جمله 

راهکارهای توسعه صنعت خودروست.

اوپک به اتحادیه اروپا اعالم کرد تحریمهای جاری و آتی علیه روسیه ممکن 
اســت یکی از بدترین شوکهای عرضه نفت را ایجاد کند و جایگزین کردن این 

حجم از عرضه غیرممکن بوده و این گروه نفت بیشتری تولید نخواهد کرد.
 با ادامه درخواست ها از اوپک برای افزایش تولید و در شرایطی که اتحادیه 
اروپا  در حال بررسی اعمال تحریم علیه نفت روسیه است، مقامات اتحادیه اروپا 

مذاکراتی را در وین با نمایندگان اوپک انجام دادند.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در این مذاکرات گفت: ممکن است شاهد از 
دســت رفتن بیش از هفت میلیون بشکه در روز صادرات نفت و مایعات انرژی 
دیگر روسیه به دلیل تحریم های جاری و آتی یا اقدامات داوطلبانه دیگر باشیم. 
با در نظر گرفتن دورنمای تقاضای فعلی، جبران از دســت رفتن این حجم از 

عرضه غیرممکن خواهد بود.
یک مقام کمیسیون اروپا به رویترز گفت: اتحادیه اروپا در این دیدار، درخواست 
خود از کشورهای تولیدکننده نفت برای بررسی این که آیا امکان افزایش بیشتر 
تولید برای کنترل رشد قیمتها دارند را تکرار کرد. نمایندگان اتحادیه اروپا همچنین 

به مسئولیتی که اوپک برای تضمین تعادل بازارهای نفت دارد، اشاره کردند.
اوپک در برابر درخواســتهای آمریکا و آژانس بین المللی انرژی برای افزایش 
بیشتر تولید برای کنترل قیمتها، ایستادگی کرده است. قیمتهای نفت پس از 
اعمال تحریمهای واشنگتن و اتحادیه اروپا علیه روسیه در پی جنگ در اوکراین، 

ماه میالدی گذشته به باالترین حد در ۱4 سال اخیر صعود کرده بودند.

اتحادیه اروپا در دیدار با اوپک، گفت: اوپک می تواند تولید بیشتری از محل 
ظرفیت مازاد تولید خود فراهم کند. با این حال بارکیندو گفت: نوسان شدیدی 
که اکنون در بازار وجود دارد، نتیجه عوامل غیربنیادینی است که خارج از کنترل 

اوپک هستند که نشان می دهد این گروه نفت بیشتری تولید نخواهد کرد.
اوپک پالس که شــامل اوپک و تولیدکننــدگان خارج از این گروه از جمله 
روسیه است، تولیدش را در ماه مه در راستای توافق تسهیل تدریجی محدودیت 
عرضه به اجرا درآمده در اوج بحران پاندمی، حدود 4۳2 هزار بشکه در روز در 

ماه مه افزایش می دهد.
دیدار بعدازظهر دوشــنبه میان اتحادیه اروپا و اوپک جدیدترین گفت و گو 

میان دو طرف بود که از سال 2005 آغاز شده است.
نفت روسیه تاکنون از تحریمهای اتحادیه اروپا در امان مانده است اما پس از 
این که 27 عضو این بلوک هفته گذشته موافقت کردند زغال سنگ روسیه را 
تحریم کنند، بعضی از مقامات اتحادیه اروپا گفتند ممکن است نفت بعدی باشد.

وزیران خارجه ایرلند، لیتوانی و هلند روز دوشــنبه در دیدار وزیران خارجه 
اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفتند: کمیسیون اروپا در حال طراحی پیشنهادهایی 
برای تحریم نفت روســیه است، با این حال هیچ توافقی برای ممنوعیت نفت 

روسیه وجود ندارد.
اســترالیا، کانادا و آمریکا که وابستگی کمتری به نفت روسیه در مقایسه با 

اتحادیه اروپا دارند، خرید نفت روسیه را ممنوع کرده اند.
 کشورهای اتحادیه اروپا با توجه به وابستگی باالیی که نفت روسیه دارند و 
پیامدهــای این اقدام که قیمتهای انرژی را باالتر خواهد برد، درباره انجام اقدام 

مشابه اختالف نظر دارند.
بر اساس گزارش رویترز، اتحادیه اروپا انتظار دارند تحت سیاستهای مبارزه با 
تغییرات اقلیمی، مصرف نفت این بلوک تا سال 20۳0 به میزان ۳0 درصد در 
مقایسه با سطح سال 20۱5 کاهش پیدا کند. با این حال در کوتاه مدت، اعمال 

یک تحریم باعث می شود نفت منابع دیگر جای نفت روسیه را بگیرد.

دست رد اوپک به درخواست اروپا برای گرفتن جای نفت روسیه

  خبرخبر
  افزایش ۱۰ تا 2۰ میلیون تومانی قیمت خودرو

ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودرو گفت: 
خودروی داخلی از اول سال تا کنون ۱0 تا 20 میلیون تومان نسبت به اسفند ماه 
افزایش قیمت داشته است. چون عرضه کم و جوابگوی این حجم از تقاضا نیست.

او با تأکید بر اینکه چرا خودرو که جزو کاالهای مصرفی است در کشور ما تبدیل 
به کاالی سرمایه ای شده اســت، ادامه داد: این اتفاق به خاطر عرضه کم خودرو 
در سه سال گذشته بوده که این عرضه پاسخگوی نیاز بازار نبوده و فاصله قیمتی 
پیدا کرده و تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است. به همین دلیل کوچک ترین 
خبر مثبت و منفی و کوچک ترین نوسان ارزی که اتفاق می افتد در قیمت خودرو 
تأثیر می گذارد.موتمنی افزود: برای اینکه خودرو را از کاالی سرمایه ای تبدیل به 
کاالی مصرفی کنیم باید عرضه خودرو را بیشتر کنیم و اگر فاصله قیمتی از بین 
برود این واسطه گری و داللی کمتر می شود. وقتی یک خودرو ۱۳0 میلیون تومان 
با بازار اختالف قیمت دارد و وقتی می خواهند ۱0هــزار خودرو ثبت نام کنند، 
میلیون ها نفر صف می کشند تا برای خودرو ثبت نام کنند، چون این سود برای 
آنها جذاب است و حاضرند وقت خود را بگذارند و در این قرعه کشی شانس شان 

را آزمایش کنند.

   قرعه کشی خودرو بتدریج حذف می شود
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه کشی 
نیازی نخواهد بود.قرار بود در سال جاری شرکت های خودروسازی، قرعه کشی 
را حذف کنند و فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو مانند گذشته باشد اما با 
شروع سال و پیش فروش های جدید خودروسازان، قرعه کشی به قوت خود باقی 
است و مردم مجبور هستند سهمیه ای خودرو خریداری کنند. در این میان وزیر 
صمت از خودروسازان خواسته است که در سال جاری یک میلیون و 500 هزار 
دستگاه خودرو تولید شود تا بازار خودرو به سمت تعادل حرکت کند و دیگر فاصله 
قیمت کارخانه و بازار، زیاد و غیرقابل باور نباشــد. طبق وعده ای که وزیر صمت 

داده بود از سال جاری باید قرعه کشی خودرو حذف شود.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: وزیر صمت 
به درستی حذف تدریجی قرعه کشی در سال ۱40۱ را مطرح کرده اند و در ماه های 
آینده متناسب با افزایش عرضه خودروهای مختلف، پاسخ مناسبی به تقاضای 
بازار داده می شود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی قیمت 

باال می رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می کند.
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اشتغالزایی 50 درصدی شرکت های دانش بنیان
زهرا جعفری  -   ایده روز  | امســال از 
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، سال »تولید، 
دانش بنیان  و اشــتغال آفرینــی« نام گرفت 
که باید برای تحقق آن زیســت بوم نوآوری و 
کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان را اجرایی کرد. 
در واقع بیکاری یکی از معضالت اصلی کشــور 
محسوب می شود که بهترین راهکارهای برطرف 
کردن آن ایجاد اشتغال دانش بنیان است. برای 
راه اندازی چنین مشاغلی باید شرکت های دانش 
بنیان توســعه پیدا کنند این شــرکت ها عالوه 
بر اینکه اشــتغالزا هســتند می توانند موجب 
خودکفایی کشور در عرصه های مختلف شوند.

اهمیت شرکت های دانش بنیان به اندازه ای 
اســت که آنهــا را در جهان به عنــوان یکی از 
مؤلفه های قدرت و توســعه هر کشور می دانند 
زیــرا این شــرکت ها می توانند از یــک ایده، 
محصولــی با ارزش تولید کــرده و روی حجم 
صادرات نیز تأثیر بگذارند که همین امر موجب 
خلــق ثروت در کشــور می شــود. در واقع در 
اشتغال دانش بنیان محصوالتی تولید می شود 
که عالوه بر خالقانه و جدید بودن دارای کیفیت 
قابل توجهی نیز هســتند که برای دستیابی به 
چنین محصوالتی نیازمند استفاده از توانایی های 
استادان، دانشجویان و فارغ التحصیالن هستیم. 
از همین رو باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد 
که بتوان از ظرفیت های علمی موجود در کشور 
در راســتای ایجاد اشتغال بهتر و توسعه کشور 
بهره برد. برای رسیدن به چنین تولیداتی باید 
مســئوالن عالوه بر حمایت از تولید، مشکالت 

و موانع موجود برای آنها را نیز برطرف کنند.
در حال حاضر در کشــور بیــش از 6 هزار 
شــرکت دانش بنیان فعال وجود دارد که سه 
هــزار و 500 محصول متنــوع تولید می کنند 
که رونق تولیدات این شرکت ها می تواند منجر 
به افزایش اشتغال در کشور شود. ظرفیت این 
شــرکت ها در حوزه اشتغالزایی به اندازه ای باال 
است که برخی از کارشناسان فرصت های شغلی 
در شرکت های دانش بنیان را تا ۳ میلیون شغل 

تخمین زده اند.

در همین راســتا علی زند وکیلی مدیرکل 
دفتر توســعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو 
با روزنامه ایران بیان کرد: براســاس زیست بوم 
ملی که در وزارت کار طراحی شده است اولین 
محوری که در نظر گرفته شــده تولید است و 
محور بعدی که به آن پرداخته شده مربوط به 
اشــتغال می شــود. اما اگر این تولید و اشتغال 
مبتنی بر دانش و علم نباشــد رشــد چندانی 
برای کشــور به همراه نخواهد داشت. در ادامه 

گفت وگوی »ایران« با زند وکیلی را بخوانید:
تعریف شما از اشتغال دانش بنیان چیست؟

موضوع اشتغال خود تعاریف مختلفی دارد 
و اشتغال دانش بنیان اشتغالی نیست که تنها 
بر مبنای فناوری باشد بلکه دانش بنیان بودن 
به آن معنا اســت که در کسب وکارها نوآوری 
صورت گیرد. به طور مثال ساخت روبات هایی 
که بتواننــد در کارخانه ها و کارگاه ها به تولید 

محصــوالت بپردازنــد نه تنها ایجاد اشــتغال 
نمی کنــد بلکه موجب کاهش نرخ مشــارکت 
اشــتغال نیز می شــود. بنابراین ایجاد نوآوری 
در مدل کســب و کارهایی که موجب افزایش 
بهره وری شده و اشتغال آفرینی داشته باشند، 
می توان اشــتغال دانش بنیان دانست. در واقع 
در چنین مشــاغلی کســب و کارهای جدید و 
نوآورانه منجر به افزایش تولید شــده و همین 
امر نیز در نهایت به ایجاد اشــتغال مناسب در 

کشور منجر می شود.

 اشــتغال دانش بنیــان را چگونه 
می توان افزایش داد؟

در مرحله اول باید افــراد و کارآفرینانی را 
که فرایند جدیدی در حوزه اشــتغال داشته و 
خروجی مطلوب تری نســبت به سایر اشخاص 
دارند، شناسایی کرد. در این فرایند مشاغلی که 
رشد صادرات و اشتغالزایی بیشتری را نسبت به 

سایر مشاغل داشته اند در اولویت قرار می گیرند. 
پس از آن دولت می تواند با حمایت از بنگاه های 
فعــال و موفق در حوزه اشــتغال دانش بنیان 
موجب ایجاد انگیزه در آنها شده و همچنین با 
رقابتی شدن این عرصه شرایطی را نیز برای رشد 
و فعالیت مؤثرتر سایر بنگاه ها فراهم کند در واقع 
با شکل گیری رقابتی سالم سایر کسب و کارها 
نیز سعی می کنند تغییر رویه دهند که همین 
امر منجر به ایجاد اشتغال دانش بنیان می شود.

از ســوی دیگر می توان بــه منظور افزایش 
اشتغال دانش بنیان در گام اول به معرفی آن و 
فرهنگسازی بپردازیم تا کارآفرینان بتوانند به 
سمت ایجاد چنین مشاغلی حرکت کنند. عالوه 
بر آن دولت باید از قوانین و مقررات مربوط به 
ایجاد اشــتغال موانع را حذف کرده و قوانین و 
مقرراتی همسو با چنین مشاغلی را وضع کند. 
یکی دیگر از اقداماتی که دولت می تواند در این 
حوزه انجام دهد مربوط به نام تجاری )برندینگ( 

اســت. به طوری که می تواند مشاغل موفق در 
این حوزه را به اتاق  هــای بازرگانی، انجمن ها 
و... معرفی کرده تا هم مردم آنها را بشناســند 
و هم جایگاهی برای آنها ایجاد شود. همچنین 
می تــوان با تبلیغات آنهــا را در زمینه افزایش 

صادرات یاری کرد.
یکی از موانعی که از گسترش اشتغال دانش 
بنیان جلوگیری می کند تمایل افراد به اشتغال 
به صورت استخدامی در ارگان ها و نهاد ها است. 
برای رفع این معضل باید با فرهنگسازی روحیه 
مردم را از تمایل به اشتغال استخدامی به سمت 
خود اشتغالی، راه اندازی استارتاپ و ایجاد کسب 
وکارهای خرد و خانگی سوق داد. اگر در حال 
حاضر به مشــاغل فعلی دانش و مهارت افزوده 
شــود و آموزش های الزم به نیروی کار داده و 
منابــع مورد نیاز نیز در اختیار کارآفرینان قرار 
گیرد، در حوزه اشتغال و بازار کار با رویدادهای 

خوبی مواجه خواهیم شد.

 GDP ســهم اقتصاد دانش بنیان از 
چقدر است؟

سهم شرکت های دانش بنیان از جی دی پی 
در کشــور یک درصد است و برای افزایش این 
ســهم و در راستای بیانات رهبر معظم انقالب 
در وزارت کار مصوبــه ای با عنوان »کارآفرینی 
پیشــرو« را در دســتور کار خود داریم که بر 
اساس آن شرکت هایی را شناسایی می کنیم که 
محصوالت آنها صادر می شود و سهم بیشتری از 
جــی دی پی را به خود اختصاص می دهند. در 
این مصوبه تمام حمایت هایی که اشتغال دانش 
بنیان به آن نیاز دارد قرار داده شده و امسال نیز 
آن اجرایی می شــود. جلسات اولیه این مصوبه 
با حضور 15 دستگاه تا کنون برگزار شده و در 
ســه هفته آینده پیش نویس آیین نامه آن نیز 

نوشته خواهد شد.
طبــق آمار بین المللــی در جهان تنها 10 
درصد شرکت های اشتغالزا، دانش بنیان هستند 
که همین 10 درصد حدود نیمی از مشاغل در 

جهان را ایجاد می کنند.

  اختصاص بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برای مقابله با گرد وغبار
برخالف برخی اظهار نظرهای غیر صحیح، دولت برای مهار کانون های گرد وغبار 
۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال تخصیص داده است. به گزارش سازمان برنامه  و بودجه، 
از اواخر سال 1۳۹6 و با توجه به تشدید پدیده گرد وغبار، اقدامات اجرایی به منظور 
مهار و مدیریت کانون های داخلی گرد وغبار، در قالب ردیف متفرقه ای از محل منابع 

صندوق توسعه ملی آغاز شد.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه از 1۳۹6 لغایت 1۳۹۹ جمعاً مبلغ ۲۴ هزار 
و ۹۷۷ میلیارد ریال اعتبار، تحت عنوان »مقابله با پدیده گرد وغبار و تأثیر آن بر 
شبکه های برق«، پرداخت شده است. در این راستا حدود ۷5 درصد این منابع صرف 
اقدامات و عملیات پیشگیرانه، مقابله ای و احیای عرصه ها و کانون های گرد وغبار و 

بقیه نیز به منظور تقویت و بهسازی شبکه انتقال و توزیع برق شده است.
در این خصوص و با توجه به وسعت، شدت و پراکنش جغرافیایی کانون های گرد 
وغبار و همچنین محدودیت های ترافیکی حاکم بر این کانون ها، نوع مداخالت 
مورد نیاز عمدتاً در قالب اقدامات احیایی، الیروبی نهرها و بهســازی مسیل ها و 
مرطوب سازی کانون ها از طریق احداث کانال های انتقال آب تعریف و اجرا شده اند. 
به نحوی  که تا پایان سال 1۳۹۹ به طور کلی ۲ میلیون و 105 هزار هکتار عملیات 
احیایی و مراقبــت و نگهداری و 6۴۴ هزار مترمکعب عملیــات الیروبی، احداث 
و اصالح مجاری انتقال و هدایت آب به کانون های بحرانی توســط دستگاه های 
اجرایی مرتبط انجام شده است. همچنین در سال 1۴00 نیز مبلغ سه هزار و ۳۴0 
میلیارد ریال جهت ادامه و توسعه اقدامات مورد اشاره، در نظر گرفته شده بود که تا 
پایان سال نیز مبلغ ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال )حدود ۷1 درصد( تخصیص داده 
شده است.  با این مبلغ در سطحی بالغ  بر 110 هزار هکتار عملیات کنترل و تثبیت 
کانون های داخلی گرد وغبار و مراقبت و نگهداری در محدوده ۲1 استان کشور انجام 
شده است. شایان ذکر است برای سال جاری نیز با عنایت به اهمیت موضوع و تشدید 
دامنه خشکسالی ها و در نتیجه پیش بینی شدت یافتن این پدیده و حتی توسعه 
جغرافیایی آن، اعتباری معادل ۳ هزارو16۳ میلیارد ریال در قالب ردیف متفرقه 
جدول شماره ۹ قانون بودجه کشور، جهت حفظ و نگهداری پروژه های سنواتی و 

تداوم و توسعه اقدامات مورد نیاز در نظر گرفته شده است. 

  شناسایی ۴3 هزار هکتار اراضی برای شهرک سازی
عضو هیأت  مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی ۴۳ هزار هکتار اراضی 

برای شهرک سازی خبر داد.
ارســالن مالکی گفت: درخصوص ظرفیت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن- 
بهر ه مندی از اراضی مازاد سایر دســتگاه های دولتی در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن- اراضی در استان ها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر 
دســتگاه ها تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده 
شده است و اسناد آن در اختیار ســازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی را نیز 
در حال پیگیری هستیم. در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاه هاست. عضو 
هیأت  مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص شناسایی زمین برای ایجاد 
شهرک های جدید که سیاست دولت سیزدهم است، گفت: در مناطقی که اراضی 
دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح 
نهضت وجود ندارد از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در 
خارج از حریم شهرها، شهرک های مسکونی ایجاد می شوند تا مشکالت مسکن آن 
شهرها از این طریق حل شود. مالکی اعالم کرد: تاکنون ۴۳ هزار هکتار در موضوع 
شهرک ها شناسایی شده است که مراحل امکان ســنجی و بررسی برای  قابلیت 
بارگذاری مسکونی را در کارگروه های مربوطه استان ها و در کمیته های مربوطه 
طی می کنند. اینها ظرفیت های قانون جهش تولید مســکن است که باید از این 

ظرفیت هایی که وجود دارند استفاده کنیم و در اختیار طرح قرار بگیرد.

  کشتیرانی، برنامه ساخت کانتینر داخلی را ادامه می دهد
مدیرعامل کشتیرانی ، توجه ویژه به ساخت شــناور و کانتینر از سوی سازندگان 
داخلی را یکی از راهبردهای اصلی ناوگان ملی کشــتیرانی جمهوری اســالمی 
ایران دانست و گفت: کشتیرانی حرکت جدی را در حوزه ساخت کانتینر با اتکا به 

توانمندی های داخلی آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومی کشتیرانی »محمدرضا مدرس خیابانی«، گفت: توجه ویژه 
به کریدور شمال- جنوب و حضور پررنگ ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
در بندر چابهار از جمله راهبردهای اصلی در سال 1۴01 است؛ ضمن اینکه باید به 
صورت کلی در حوزه اجرای سند راهبردی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز 

اهتمام جدی از سوی تمامی مدیران صورت گیرد. 
مدیرعامل کشتیرانی، توجه ویژه به ساخت شناورها و کانتینرها از سوی سازندگان 
داخلی را یکی از راهبردهای اصلی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
دانست و خاطرنشان کرد: کشتیرانی حرکت جدی را در حوزه ساخت کانتینرها با 
اتکا به توانمندی های داخلی آغاز کرده که در سال 1۴01 با قدرت و قوت بیشتری 

ادامه خواهد یافت.
 وی از تالش ویژه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای انجام تعمیرات شناورهای 
ناوگان در داخل خبر داد و گفت: این رویکرد جدی وجود دارد که تعمیرات دوره ای 
شناورها در داخل کشور صورت گیرد و تاکنون نیز گام های مؤثری در این حوزه 
برداشته شده؛ ضمن اینکه تأکید جدی بر این موضوع وجود دارد که تمامی اقالم 
مورد نیاز شناورها از داخل کشور تأمین شود. مدرس خیابانی گفت: جانشین پروری 
یکی از رویکردهای جدی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است که با برنامه ریزی 
صورت گرفته برای ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل در این ناوگان، 

امیدواریم بتوانیم به این روند سرعت قابل قبولی بخشیم.

  ارائه مهارت های فنی و حرفه ای به ۶۹۵ هزار جوان جویای کار و شاغالن
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از کسب آموزش های مهارتی توسط 

6۹5 هزار و 6۳۳ نفر از اعضای جویای کار و شاغالن در سال 1۴00 خبر داد.
به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، غالمحسین حسینی نیا مهارت را 
محور توسعه، مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی 
و اقتصادی کشورها برشمرد و بیان داشت: در سال 1۴00 تعداد ۲1۲ هزار و ۷51 
نفر در مراکز ثابت دولتی به صورت رایگان از آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در 
هزار و 6۷1 رشته آموزشی بهره مند شده اند که از این تعداد ۷۸ هزار و 1۷۴ نفر زن 

و 1۳۴ هزار و 5۷۷ نفر مرد بوده اند.
معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، آموزشــگاه فنی و حرفــه ای آزاد را 
همراهان و یاوران مهارتی در توســعه آموزش های فنی و حرفه ای در راســتای 
تربیت نیروی انســانی خواند و افزود: 11 هزار و ۷۳5 آموزشــگاه فنی و حرفه ای 
 آزاد، آموزش های مهارتی را در 6۲ رشــته آموزشــی با ۲ هزار و ۳10 حرفه زیر 

مجموعه ارائه کردند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه مهارت های فنی و حرفه ای، شناسایی 
مشاغل جدید مهارتی دانش بنیان، آموزش های تقاضا محور متناسب با نیاز بازار کار 
و... را از اولویت های فعالیت سازمان در ســال 1۴01 عنوان کرد و افزود: در بخش 
دولتی تعداد 6۳۴ هزار و 655 نفر در سه هزار و 55 حرفه آموزش های مهارتی را 
 کســب کرده اند که از این تعداد 1۸۴ هزار و ۷۳۸ نفر زن و ۴۴۹ هزار و ۹1۷ نفر

 مرد بوده اند.

  وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اولین بار 
در تاریخ بانکداری کشــور 11 بانک دولتی برای انتشار 
فهرست بدهکاران بزرگ بانکی پیشگام شدند. به گزارش 
شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران)شــادا(، احسان 
خاندوزی در گفت وگو با بخش خبری ساعت ۲1 شب 
گذشــته شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست 
بدهــکاران بانکی بدحســاب و دارای بدهی باالی صد 
میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که 
این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است، 
هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر 
خواهد شــد، گفت: این مسأله یکی از مشکالت بسیار 
قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشــی 
از منابع بانکی در دســت عده ای از مشتریان بدحساب 
برای سال های طوالنی باقی می ماند و این وضعیت، مانع 
از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیالت می شد. 
خاندوزی افزود: به همین دلیل در اواخر ســال گذشته 
آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک ها خودشان در 
این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب 
را افشــا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده 
و برای تســویه بدهی های خود اقدام کنند و در نتیجه 

منابع در اختیار بانک ها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری های 
ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز 
این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل 
بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد 

که در این زمینه پیشگام باشند.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به اینکه در 
تاریخ بانکی کشــور، این حد از شفافیت بی سابقه بوده 
است، افزود: اسامی شــرکت ها و اشخاص حقیقی که 
جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است 
و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط 
بانک ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های 
خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و 
چه مردم عادی و خانواده های خوش حســاب به منابع 

بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
خاندوزی در پاســخ به پرسش دیگری در خصوص 
گام بعــدی دولت در زمینه ایجاد شــفافیت در نظام 
بانکی کشــور چیست، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن 
این فهرســت است و همان طور که اشاره شد، االن این 
فهرست به جهت جزئیات می تواند کامل تر شود. به عنوان 
مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران 
بزرگ بانک ها در اینجا درج نشده است و ممکن است 
این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ 
چون اختالفات حقوقی وجود داشت و در هیأت دولت نیز 
ریاست جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این 
اطالعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعاالن اقتصادی 

حقی در این زمینه تضییع نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاســت 
تشــویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی 
و بانکی کشــور است، افزود: بسیاری از این تسهیالت، 
ارزی بود و برای مشــخص شــدن میزان دقیق بدهی 
اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می شد. 
خاندوزی افــزود: در این زمینه اختالفات حقوقی بین 
حسابرسان شرکت ها و بانک ها وجود داشت و به همین 
دلیل، در گام اول از بانک ها خواســتیم که رقم دقیق 

بدهی ها را پس از کســب قطعیت و اطمینان از میزان 
بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در 

فهرست های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در مورد گام های بعدی دولت و وزارت 
اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان شــاءاهلل، برای سایر 
بدهکاران بدحســاب بانکی که بدهــی کمتر از 100 
میلیــارد تومان دارند نیز در گام های دوم و ســوم و با 
همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشــته 
اقدام خواهد شــد تا مسیر اصالحات اقتصادی کشور با 

سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاســخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه 
آیــا بانک های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشــار 
چنین فهرســتی هســتند، گفت: براساس تکلیفی که 
در قانون بودجه ســال 1۴01 آمده است، تمام بانک ها 
مکلف هســتند کــه این اطالعــات را در اختیار بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی قرار دهند و بانک مرکزی 
نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، 
اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این اســت که در 
تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه های دولتی 
و بانک های دولتی پیشــگام باشــند، از مدیران عامل 
بانک های دولتی خواسته شد که در این مسیر پیشگام 

باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا 
به ساکن این اصالحات از بانک های دولتی شروع شد.

 انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
در همین زمینه مدیــر اداره اطالعات بانکی بانک 
مرکزی نیز اعالم کرد: اطالعات اولیه در مورد تسهیالت 
ابربدهــکاران بانکی هفته آینده توســط بانک مرکزی 
منتشر می شود.به گزارش بانک مرکزی، محبوب صادقی 
در گفت و گو با رســانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست 
ابربدهکاران بانکی از ســوی این بانک گفت: حســب 
الزام قانونی بودجه ســال جاری، انتشــار این اطالعات 
به همــراه مبالغ خواهد بود و اطالعــات تمام بانک ها 
براســاس تسهیالت و تعهدات کالنی که شورای پول و 
اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت 
بانک مرکزی افشــا می شود، لذا بانک مرکزی به هیچ 
عنوان به دنبال عدم اعالم مبالغ این تسهیالت نیست. 
صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه 1۴01 بر انتشار 
فصلی اطالعات یاد شده است، تصریح کرد: این امر به 
معنای آن اســت که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، 
اطالعات مربوطه در تیر ماه سال جاری انتشارمی یابد. 
اما ما به دنبال آن هســتیم که گامی به پیش بگذاریم 
و هفتــه آینده اطالعات اولیه در این زمینه را منتشــر 
می کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با 
جزئیات متناظر بر قانون بودجه 1۴01 به صورت منظم 
منتشر خواهد شد.مقام مســئول بانک مرکزی یادآور 
شــد: در مبحث تسهیالت کالن دو حالت وجود دارد، 
در صورتی که تســهیالت گیرندگان عماًل بدهکارانی 
باشــند که مطالبشــان غیرجاری شــده است، بانک 
مرکزی طبق روال پیشــین خود برخوردهای الزم را با 
همکاری وزارتخانه های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیالت 
گیرندگان این چنینی داشــته و همچنان نیز این مهم 
را تداوم می بخشد، لذا انتشار این فهرست به طور حتم 
کمکی اســت که بواسطه آن دارایی ها و منابع منجمد 
شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر 

به تسهیالت برای آحاد مردم فراهم می شود.

پیش بینی ها نشان می دهد با توجه به اعمال سیاست های پولی جدید در 
دولت سیزدهم، تورم در نیمه دوم امسال روندی کاهشی خواهد داشت

میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل مالحظه ای رسیده که شاید یکی دو سال 
دیگر ماشین حساب های نیمه حرفه ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. 
اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس 
هر زمان مهار شــده، تورم را نیز مهار کرده اســت. از این متغیر که در اصطالح 
اقتصادی ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد ساالنه و ماهانه 
سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی 
در یک دهه اخیر بیش از 10 برابر شــده و بخصوص از ســال ۹۸ به بعد افسار 
گسخته تر شده است. با وجود این بررسی آمار های بانک مرکزی نشان می دهد 
که آبان 1۴00 به عنوان یک نقطه عطف بوده و علی الظاهر شاهد کاسته شدن از 
رشد بی قواره  نقدینگی هستیم. رشد ساالنه نقدینگی در پایان بهمن ماه 1۴00  
حدود ۳۷ درصد بوده که پایین ترین رقم در ســال 1۴00 بوده است. آمار های 
ماهانه نیز نشــان می دهد رشــد نقدینگی در ابعاد ماهانه از ۳.۹ درصد در مهر 
1۴00 به 1.6 و ۲.۷ درصد به ترتیب در دی و بهمن 1۴00 رســیده است. در 
صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک ها و دولت در تدوین 
و اجرای بودجه های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم ســال 1۴01 از تورم های زیر 

۲0 درصدی و رشد نقدینگی ۲0 تا ۲5 درصدی صحبت کنیم.

 اوضاع عجیب رشد نقدینگی
براســاس آخرین داده های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم 
نقدینگی در پایان بهمن ماه 1۴00 متجاوز از ۴6۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که 
برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم ۳ برابر میزان نقدینگی در 
ابتدای سال ۹۷ و 5 برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی 
در اصطالح اقتصادی ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می بینیم 
نتیجه چندین دهه فعالیت  و سیاســت های اقتصادی کشور است. نقدینگی در 

پاسخ به دو اتفاق خلق می شود و بعد تر در یک اثر چرخ دنده ای باعث خلق روز 
افزون خود می شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان 
ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می گیرد و در نهایت باعث 
افزایش نقدینگی می شود. دوم که اتفاقاً در سال های اخیر نقشی پر رنگ تر پیدا 
کرده، فعالیت های سیستم بانکی است که به صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام 
به خلق پول می کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید 
مــردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس 
کرده و می کنند. اثر چرخ دنده ای که گفتیم جایی شــکل می گیرد که تورم به 
وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا 
که تورم باعث نکول اعتباری بســیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست 
بانک ها را در خلق بی رویه پول برای اعطای تسهیالت و... باز خواهد کرد. میانگین 
تاریخی رشد ساالنه نقدینگی  حدود ۲5 درصد است اما میانگین نرخ رشد ساالنه 
نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۳5 درصد بوده که اجازه نداده است تورم 
در این ۳ سال به رقمی پایین تر از ۳5 درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل 
و در طول سال های ۹۲ تا مرداد 1۴00 بیش از ۸.۴ برابر شده که ۴0 درصد از 
رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تالش های بانک 
مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک های بیرونی مانند 
تحریم، در نهایت یکی از پر بحث ترین عملکرد های بانک مرکزی رقم خورد که 
مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعالم آمار های جدید پولی 
کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به 

امتداد این وضعیت به صورت عمیق تر نیاز دارد.

 امیدوار به کنترل نقدینگی
همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار ها، میزان رشد نقدینگی در پایان 
بهمن ماه 1۴00  حدود ۴6۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی 
بهمن ماه 1۳۹۹ رشد ۳۹ درصدی )رشد ساالنه( و در مقایسه با دی ماه 1۴00 

رشد ۲.۷ درصدی )رشد ماهانه( را نشان می دهد. بررسی ها از زاویه رشد ساالنه 
نشــان می دهد که از ســال ۹۷ به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده ، به 
طوری که رشد ساالنه نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۷ به ۲۷ درصد در سال 
۹۸، ۳۷ درصد در سال ۹۹ و در نهایت ۳۹ درصد در سال 1۴00 رسیده است 
که نشــان می دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده 
است. این کاهش در بررسی جزئی داده ها واضح تر است. رشد ساالنه نقدینگی 
در دی ماه 1۳۹۹ تقریباً ۳۹.۲ درصد بوده که این رقم به مدت 10 ماه و تا مهر 
1۴00 همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود ۳۹ تا ۴۲ درصد سیار مانده 
است به طوری که رشد ساالنه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر 1۴00 بیش 
از ۴۲ درصد بوده اســت. این روند اما در ماه های اخیر با تعدیل همراه بوده و با 
کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه هایی از امید را زنده نگه داشته است. 
براســاس آخرین داده ها میزان رشد ساالنه منتهی به آبان 1۴00  حدود ۴1.۹ 
درصد بوده که این رقم در آذر ماه به ۴1.5، در دی ماه به پایین تر از ۴0 درصد 
)دقیقاً ۳۹.۸( و در بهمن ماه ۳۹.6 درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه 
سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی 
ادامه دار بوده و به رقمی حدود ۳6 درصد رسیده است. توضیحات بانک مرکزی 
در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده  جالب توجه است، این بانک توضیح 
داده اســت که؛ »حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 1۴00 )معادل ۴6۲۴ 
هزار میلیارد تومان( نســبت به پایان سال 1۳۹۹ معادل ۳۳درصد رشد یافت. 
الزم به توضیح است که ۲.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی 
به بهمن ماه 1۴00 مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و 
بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های 
بانک سپه )بواســطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( 
می باشــد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده 
ماهه منتهی به بهمن ماه 1۴00 به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از 

آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. 

بدهکاران زیر 100 میلیارد تومان هم معرفی می شوند

نشانه های تورم نزولی
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1056

ــور 3542078و  ــوع وســیله ســواری شــماره موت کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه کارت وســیله نقلیــه ن
ــین   ــه عبدالحس ــق ب ــماره 0945958552 متعل ــه ش ــوخت  ب ــران 74کارت س ــاک 88و535ای ــماره پ ش
 بصیــری زاده فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1401/01/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0925088463 متعلــق بــه محمــد امیــن کــول آبــادی فرزنــد حســبن در تاریــخ 
 1398/10/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــچ ل ــه قلی ــه فاطم ــق ب ــماره 6240152617 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/08/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــش  ــماره 150001003000536و فل ــه ش ــیج ب ــماره 0310999235 و کارت بس ــه ش ــی ب کارت مل
ــد  ــور فرزن ــمی پ ــد قاس ــی محم ــه عل ــق ب ــت متعل ــیمی نف ــی ش ــات تحقیقات ــاوی اطاع ــوری ح مم

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/04/01 مفق ــین در تاری غامحس

1150

کارت ملــی بــه شــماره 2491476452 متعلــق بــه خانــم نرگــس کهــزادی و گواهینامــه پایــه دو و بــرگ 
رســید کارت ملــی متعلــق بــه عیســی کاظمــی  بــه شــماره ملــی 5139432323 فرزنــد احمــد در تاریــخ 

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

ــینی  ــادات حس ــزت الس ــه ع ــق ب ــماره 4432813946 متعل ــه ش ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/06/01 مفق ــیدمحمدصادق در تاری ــد س ــب فرزن  نس

می باشد.

1506

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــیروانی فرزن ــا ش ــه عبدالرض ــق ب ــماره 1286038588 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/01/21مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــدر در تاری ــد صف ــور ســرنابادعبدالهی فرزن ــه صیف ــق ب ــه شــماره 2390540260 متعل ــی ب کارت مل
 1400/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2006

کارت ملــی بــه شــماره 1719214360 و کارت بازنشســتگی بانــک ملــی )کارت پیشکســوتی( و عابربانــک 
ملــی  متعلــق بــه آقــای علــی  خلیلــی فرزنــد نــوروز در تاریــخ 1401/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت و هشــت فقــره چــک بانــک ملــت از شــماره هــای 850463 تــا850470  متعلــق 
بــه آقــای هــادی مــرادی فرزنــد قــدرت الــه بــه کدملــی 0069642362 در تاریــخ 1401/01/06 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2048

ــور ــماره موت ــه ش ــران20_342ن32 وب ــاک ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــودرو و ب ــند خ س
ــم فاطمــه عباســی  ــه خان ــه شــماره شاســی NAS411100H3395582 متعلــق ب M135984296 و ب

واسکسی فرزند عزت اله در تاریخ 1400/11/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره  ــه شــماره شاســی 55044892 و ب ــران55_815ع78 ب ــاک ای ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــادی فرزن ــل آب ــری خلی ــی نی ــای مصطف ــه آق ــق ب ــور 10081992متعل موت

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/10مفق

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 2260178618 متعلــق بــه آقــای احمــد تجــری فرزنــد محمدتقــی 
در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2065

ــخ1400/10/01   ــادی در تاری ــد ه ــری فرزن ــای محمــد باق ــاب آق ــه جن ــق ب ــه دو  متعل ــه پای گواهینام
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084

کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره 2110685662 متعلــق بــه سیداحســان افضلــی فرزنــد 
سیدحسن در تاریخ 1401/01/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــی ب ــارس ســفید روغن ــژو پ ــه شــماره 0019890461 و کارت ماشــین پ ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
ــور  ــران10-437و48 و شــماره شاســی NAAN11FE6JH556272 و شــماره موت ــاک ای شــماره پ
ــود  ــخ 1400/10/01 مفق ــد در تاری ــد احم ــاری فرزن ــین  نث ــر حس ــه امی ــق ب 181B0058762 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4721728311 متعلــق بــه حســنا جامــی فرزنــد نورمحمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0013885561 متعلــق بــه محمــد  هانــی طبائــی زواره فرزنــد تقــی در تاریــخ 
 1399/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــان آق ــد ج ــدی فرزن ــلمان احم ــه س ــق ب ــماره 2060860385 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2790064369 متعلــق بــه اعظــم ورمزیــار فرزنــد صمــد در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2032301067 ، شــماره شناســنامه 41 ، تاریــخ تولــد 
 1364/02/18و ) کارت ســوخت و کارت ماشــین سیســتم تیبــا ، رنــگ ســفید ، مــدل 1390 ، شــماره 
پــاک 96 س 147 ایــران 59 ، شــماره شاســی S5810090028170 ، شــماره موتــور 8030185 بــه 
نــام مهدیــه علمــی ( متعلــق بــه ابراهیــم احمدپــور فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122082836 ، شــماره شناســنامه 36 ، تاریــخ تولــد 
 1339/01/12و کارت عابــر بانــک توســعه تعــاون  متعلــق بــه جمیلــه مقصودلــو فرزنــد محمدمهــدی در 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/15 مفق تاری

ــد  ــخ تول ــنامه2323 ، تاری ــماره شناس ــی 2121726632 ، ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــق ب ــران 59 متعل ــه دو و کارت ماشــین شــماره پــاک 34 ج 411 ای ــه پای  1362/06/30و گواهینام
ســیدمحمدکاظم میرافضلــی فرزنــد ســیدمحمدباقر در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــخ تول ــنامه 19800 ، تاری ــماره شناس ــی 2120197717 ، ش ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
 1337/03/01متعلــق بــه عبــاس کاظمــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302

ــد  ــی فرزن ــز نارون ــین دالوی ــه حس ــق ب ــی 2122481188 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
عبدالرسول در تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره ملــی 1063846048 و کارت ماشــین پرشــیا بــه شــماره 
پــاک 37ص957-59  و کارت ماشــین نیســان بــه شــماره پــاک 43ج216-59متعلــق بــه حســینعلی 
خیرابــادی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501

ــخ  ــه در تاری ــد نصرال ــی فرزن ــواد بدیح ــد ج ــه محم ــق ب ــماره 1141238055 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/12/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــم رضای ــه مری ــق ب ــی 1140366661 و شــماره شناســنامه 11365 متعل ــه شــماره مل ــنامه ب شناس
فرزنــد اســداله در تاریــخ 1400/12/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1141675145 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1141675145 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــانی فرزن ــی پریش ــه رمضانعل ــق ب ــران145ی96 متعل ــماره 53ای ــه ش ــوخت ب س

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/18مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1142367509 متعلــق بــه نرگــس زمانــی فروشــانی فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

و شــماره شاســیS1412289456349و شــماره  بــه شــماره 43ایــران314ن19  ماشــین  کارت 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــران314ن19 و کارت س ــماره 43ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــور3343278 و بیم مت
ــود  ــخ 1401/01/15 مفق ــد در تاری ــد احم ــریفیان فرزن ــا ش ــه غامرض ــق ب ــران314ن19 متعل 43ای

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

کارت ملــی بــه شــماره 1091899924 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1091899924 و کارت 
ســوخت بــه شــماره 67ایــران912ج82 متعلــق بــه حســین امینــی علویجــه فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/01/18مفقــود گردی

2504

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 1160567913 متعلــق بــه عبــاس شــیرمحمدی باباشــیخعلی فرزنــد 
علی اکبر در تاریخ 1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2506

ــد  ــه  فرزن ــور امین ــن پ ــام حس ــه پره ــق ب ــماره  1273088387 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
محمدعلی  در تاریخ1400/01/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد  ــی  فرزن ــی پوردان ــه پیمــان ردان ــه شــماره 1272243192 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
رضــا در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507

ــد  ــهرضا فرزن ــی ش ــین خلیل ــه امیرحس ــق ب ــماره 1272465721 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
حمیدرضا در تاریخ 1400/12/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 999 متعلــق بــه مصطفــی قاعــدی فرزنــد اکبــر در تاریــخ1400/09/23  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1293075752 متعلــق بــه صــادق حیــدری قارنــه فرزنــد حســن در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــبدانی فرزن ــی س ــین مزروع ــه محمدحس ــق ب ــماره 1290103356 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
عبــاس در تاریــخ  1400/09/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رضــا در تاریــخ  ــه حســین گوهــرارا فرزن ــه شــماره 1287228127 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
 1400/12/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد میرزاق ــی فرزن ــد روف ــه احم ــق ب ــماره 1159818071 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/12/15 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4650460425 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4650460425 و 
کارت ســوخت بــه شــماره 78 ب 556 ایــران متعلــق بــه علــی برخــوردار فرزنــد عبدالصمــد در تاریــخ 

1400/09/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه رقیــه فروغــی ابــری فرزنــد اســمعیل در  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1291346465 متعلــق ب
تاریــخ 1401/01/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/01/24

شماره : 1343

 وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه هیچ 
مشــکلی در زمینه اقالم غذایی در کشــور 
نداریم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی دولت 
سیزدهم به معنی واقعی وزارت امنیت غذایی 
شده و با مدیریت واحد، شرایط بهتری را برای 

تأمین سفره مردم ایجاد کرده است.
به گــزارش  از وزارت جهاد کشــاورزی، 
»سید جواد ساداتی نژاد« در نشست مشترک 
اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و محیط 
 زیست افزود: وزارت جهاد کشاورزی به معنی 
واقعی وزارت امنیت غذایی شده است، بدان 
معنی که همه چیز در اختیار این وزارتخانه 
قرار گرفته اســت، البته این کار را سخت تر 
کرده و به طور قطع با مدیریت واحد شرایط 
بهتری را برای تأمین ســفره مــردم ایجاد 

کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واگذاری 
اختیــار بازار به این وزارتخانه ابراز امیدواری 
کرد؛ با حمایت مجلس شــورای اســالمی، 
پایــداری، امنیت، ســالمت، ارزانی و توزیع 

عادالنه برای مردم در کشور داشته باشیم.
ساداتی نژاد با اشاره به عملکرد شش ماهه 
وزارت جهاد کشاورزی پس از واگذاری اختیار 
بازار به این وزارتخانه تصریح کرد: با وجود عدم 
تجربه در این مورد بررسی ها نشان می دهد که 
هرچه به جلو پیش می رویم عملکرد بهتری 

در این بخش  داریم.
وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ برای انجام 
برخی کارها، ســال حساس تری را نسبت به 

سال ۱۴۰۰ پیش رو خواهیم داشت.
وزیر کشاورزی با اشاره به کاهش قیمت 
۴۵ درصــدی کود در ابتدای ســال جاری، 

یادآور شد: این میزان کاهش قیمت برای ما 
و کشاورزان بسیار حائز اهمیت است.

ساداتی نژاد با اشــاره به حذف واسطه ها 
توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت 
پشتیبانی دام، گفت: این شرکت ها در سال 
جاری حق خرید از دالالن و واسطه ها را ندارند 
و تنها محصوالت کشــاورزی را از کشاورزان 

خریداری خواهند کرد.
به گفته  وی، تاکنون این شرکت ها دارای 
مباشر خرید بودند که همین موضوع سبب 

افزایش قیمت شده است.

 جنگ روسیه و اوکراین تاثیری در 
امنیت غذایی ما ندارد

وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به وجود 

امنیت غذایی در کشور تصریح کرد: با وجود 
جنگ اوکراین و روســیه شــرایط امنی در 
حوزه امنیت غذایی مردم در کشــور وجود 
دارد و هیچ مشــکلی در زمینه اقالم غذایی 

در کشور نداریم.
وی با اشاره به ممنوعیت موقت صادرات 
محصول فلفــل دلمه ای از طرف روســیه، 
گفت: در ابتــدای فعالیت دولت یک تهدید 
را بــه فرصت تبدیل کرده ایم چرا که تا قبل 
از آن بــه دنبال تأمین بوده ایم تا ســالمت 
محصوالت؛ بنابراین برای این رفع این مسئله 
معاونت ســالمت در ســازمان حفظ نباتات 

ایجاد کرده ایم.

 کمک به کشاورزان مهم تر از ارایه 

مقاله های تحقیقاتی 
ساداتی نژاد با اشــاره به این که در حوزه 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی باید 
تغییراتی انجام شــود، افزود: ما نیاز به مقاله 
در سال ۱۴۰۱ نداریم و می خواهیم سازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی به 

کشاورزان کمک کند.
بــه گفتــه وی این مهم ســبب فرصت 
مطالعاتــی و حضور دانشــگاهیان در کنار 

کشاورزان خواهد شد.

 خرید میوه تنظیم بازاری ۱4۰۲ با 
کشاورزی قراردادی 

وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به این که 
سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال جاری 

نقش خود را در تنظیم بازار با قوت و قدرت 
بیشتری انجام خواهد داد، تصریح کرد: این 
سازمان باید بتواند کشاورزی قراردادی را در 
سطح کشور گسترش دهد و امیدواریم میوه 
تنظیم بازار نوروز ۱۴۰۲ با کشاورزی قراردادی 
با باغداران عملیاتی شــود به نحوی که بیمه 
و کود در اختیار باغداران قرار دهد و در انتها 

میوه را از آنان خریداری کند.
وی با اشاره به حوزه زراعت وزارت جهاد 
کشاورزی، تصریح کرد: در سال آینده مجموع 
دو میلیون هکتار از کشت گندم باید به  صورت 

قراردادی انجام شود.
مقــام ارشــد وزارت ادامه داد: کشــت 
قــراردادی در حوزه کلزا و برنج آغاز شــده 
و امســال ۴۵ هزار هکتار برنــج به  صورت 

قراردادی کشت خواهد شد.

 خودکفایی در تولید گوشت قرمز با 
تولید یک میلیون راس گوسفند

ساداتی نژاد گفـت: امسال یک  میلیون راس 
گوسفند توسط اتکا به صورت تولید قراردادی؛ 

تولید خواهد شد.
وی با اشاره به تولید و خودکفایی گوشت 
قرمز در کشــور، افزود: ما حدود ۱۰۰ هزار 
تن در این زمینه کســری داریم که با تولید 
قراردادی ۷۵ هزار تن گوشــت قرمز با طرح 

خودکفایی در داخل تولید خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره حوزه فعالیت 
آب و خاک، گفت: حوزه آبیاری زیرسطحی 
باید در کشور توسعه پیدا کند و برای حفظ 
خاک حاصلخیز در کشــور تالش مضاعفی 

باید انجام شود.

هیچ مشکلی در زمینه اقالم غذایی در کشور نداریم

 عــزم راســخ وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای اجــرای کشــاورزی 
قــراردادی در کشــور

 وزیر جهاد کشاورزی با تاکید به عزم راسخ این وزارتخانه برای اجرای کشاورزی 
قراردادی در کشــور گفت: شرکت بازرگانی دولتی مسئولی برای اجرای این مهم 

معرفی کند.
به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« در نشست قرارگاه 
امنیت غذایی، بر مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی برای اجرای کشاورزی قراردادی در 
کشور تاکید کرد و افوزد: شرکت بازرگانی دولتی باید یک نفر از اعضای هیات مدیره 
خود را به عنوان مسوول کشاورزی قراردادی به وزارت جهاد کشاورزی معرفی کند.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که ما برای کشــاورزی قراردادی عزم راسخ 
داریم، اظهارداشــت: اراضی که با مشکالت کشت روبرو هستند را باید شناسایی 
کرد تا مروجان ســازمان تات برای حل این مشکالت و آموزش به بهره برداران، به 
مناطق مورد نظر اعزام شوند.گفتنی است؛ در این نشست در خصوص موضوعات 
رصد و پایش انبارهای روغن و شکر در استان ها، نظارت بر باراندازهای محصوالت 
پروتئینی در تهران، اصالح نژاد دام، رفع مشکالت حمل و نقل و ساماندهی توزیع 

خرما و میوه در میادین میوه و تره بار بحث و گفتگو شد.

 توسعه 4۵۰۰ هکتار باغ زیتون در سالجاری
 مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی توسعه چهار هزارو 
۵۰۰ هکتار از باغات زیتون در سالجاری خبرداد و گفت: اصالح ۱۵ هزار هکتار 

از باغ های زیتون نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش از وزارت جهاد کشــاورزی، »جواد میرعرب رضی« با اشــاره به 
این که اصالح و توسعه باغات زیتون از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت 
گفت: سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۲۵ هکتار از باغات زیتون توسعه و اصالح شد 
که از این میزان  ۹ هزار  و ۴۲۵ هکتار اصالح باغ های زیتون و دو هزارو ۴۰۰ 

هکتار توسعه باغ های زیتون بوده است.
مجــری طرح زیتــون وزارت جهاد کشــاورزی اضافه کرد: اجــرای پروژه 
خالص ســازی ارقام » THOC۲« با همکاری شورای بین المللی زیتون به  منظور 

تولید ارقام تجاری و پربارده در حال اجرا است.
وی با اشاره به تدوین دستورالعمل های تخصصی از جمله تولید نهال سالم 
با لیبل آبی و دســتورالعمل سرشاخه کاری زیتون، افزود: با موسسه تحقیقات 
علوم باغبانی در خصوص نگه داری و ریشه دار کردن قلمه های ارقام بیش از ۱۰۸ 
رقم خارجی و تولید نهال سالم و با اصالت تفاهم نامه همکاری امضا شده است.
میرعــرب به سیاســتگذاری و برنامه ریزی در راســتای تولید روغن  زیتون 
باکیفیت اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع در خصوص عدم حذف 
روغن  زیتون »ordinary« از زیرگروه روغن های بکر مکاتبات مستمری با معاون 
اول ریاســت جمهوری انجام شــد که در نهایت دستوری در جهت رفع موانع 
و عــدم حذف روغن  زیتــون ordinary از زیرگروه روغن های زیتون بکر صادر 
شــد.وی از گســترش تکثیر، تولید و کاشت نهال زیتون در استان ها و مناطق 
محروم خبرداد و اظهار داشت: باالترین اعتبار یارانه نهال زیتون جهت تکمیل 
پروژه های مانده از قبل و هزینه کرد زیرساخت ها در سال گذشته اخذ شده است.

 دولت با افزایش عرضه محصوالت پروتئینی با قیمت های مناسب، تالش دارد 
مردم ماه مبارک رمضان را آرام تر از سال های گذشته سپری کنند، بنابراین در 
یک هفته اخیر با افزایش عرضه گوشت مرغ و گوشت قرمز، بازار این محصوالت 
تعدیل شــده است.دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود اقدامات ویژه ای از 
جمله توزیع هوشمند کاالهای اساسی را برای ثبات و قیمت گذاری منصفانه 
و تنظیم بازار کاالها از جمله محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و 
تخم مرغ انجام داد تا بســتری برای ایجاد ثبات قیمت ها و حتی کاهش نرخ 

برخی اقالم در بازار شود.
در شرایطی ماه مبارک رمضان امسال پس از تعطیالت نوروز آغاز شد که 
برخی ســودجو و دالل در همان ایام نوروز در تالش برای اخالل در بازار این 
محصوالت بودند، اما دولت با توزیع فراوان محصوالت پروتئینی با قیمت های 

مناسب، از شوک قیمتی در هفته نخست ماه مبارک رمضان جلوگیری کرد.
 در گام نخست، دولت با توزیع فراوان مرغ و گوشت دولتی در تهران و سراسر 
کشور باعث ریزش قیمت ها شد به طوری که با مصوبه ستاد تنظیم بازار از روز 
پنجشــنبه )هجدهم فروردین ماه سال جاری( نرخ گوشت منجمد با ۲۴ هزار 
تومان کاهش در بازار روبه رو شد. بنابراین قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد 
گوساله با قیمت ۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد گوسفندی با قیمت ۸۵ هزار 
تومان در بازار عرضه می شود.در همین راستا دولت با واردات ۹۵ میلیون عدد 
تخم مرغ نطفه دار گوشتی مورد نیاز برای جبران کاهش تولید جوجه یک روزه 
کشور، گام مهمی در جهت پایداری تولید گوشت مرغ برداشت تا هنگام افزایش 
تقاضا از ایجاد صف های طوالنی برای خرید کاال جلوگیری شود. بنابراین طبق 
مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم با ۲ هزار 

و ۵۰۰ تومان کاهش به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و مرغ منجمد کیلویی 
۲۰ هزار تومان به فروش می رســد.قیمت گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ در 
ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ با انتشار اخباری مبنی بر حذف ارز رسمی ۴۲۰۰ 
تومانی از نهاده های دامی در حالی با روند صعودی روبه رو شد که نه تنها هنوز 
خبری از حذف این ارز نبود بلکه قیمت نهاده  ها نیز هیچ تغییری پیدا نکرده 
بود؛ ضمن اینکه میزان تولید و عرضه مرغ و تخم مرغ در بازار افزایش داشت.

این درحالی اســت که دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای جلوگیری از 
افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ اختصاص داده بود، اما 
انحراف در پرداخت ارز دولتی به خصوص در نهاده های دامی باعث شد قیمت 
مرغ در سال ۹۷ و ۹۸ با حدود ۴۰ درصد و در سال ۹۹ با بیش از ۶۰ درصد 

انحراف قیمتی به دست مصرف کنندگان برسد.

عرضه گوشت با قیمت مصوب به بازار
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5409977491 متعلــق بــه ســیدباربد طباطبائــی فرزنــد سیدهاشــم در 
تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی فرزنــد علــی  ــه داود حقیقــی نجــف اب ــه شــماره 1275526918 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
اصغــر در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 9801730160 متعلــق بــه احســان نبــوی 
فــر فرزنــد فاضــل در تاریــخ 1400/09/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1130307093 متعلــق بــه فاطمــه جعفــری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/20مفق
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ســند و  بــرگ ســبز خــودرو کامیونــت ون  نیســان  2400 رنــگ  آبــی _روغنــی  مــدل ســال 1382  
ــور  ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی  PL140C97710وب ــران 338 د45  وب ــه شــماره  پــاک  13ای ب
ــود  ــخ  1400/01/01مفق ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــه  نصراصفهان ــه خدیج ــق ب Z24197988Zمتعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد ســلطانعلی در  ــه   مــاه نســا زیابــی ســندگانی فرزن ــه شــماره 6329912440 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6609744475 متعلــق بــه رضــا  گوشــتی  فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/09/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0491855869 متعلــق بــه محســن  حاجــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/03/01 مفق
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ــد صــادق و  ــه محســن شــیرزاد فرزن ــق ب ــی 0937562467 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0935389245 متعلــق بــه طاهــره جاودانــی فرزنــد ماشــاهلل در 

تاریخ 1400/12/1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

2801

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2219366014 متعلــق بــه محمدعلــی حســین زاده پــرم کوهــی فرزنــد 
محمدرضا در تاریخ 1400/11/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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ــن در  ــد عابدی ــی فرزن ــان چمازکت ــاوس  غامی ــه ط ــق ب ــماره 5779861420 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــتگار فرزن ــی رس ــه نق ــق ب ــماره 5779865817 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/07/23 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2162663023 متعلــق بــه مهــران فتحــی فرزند حســین در تاریــخ1400/11/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2631498798 متعلــق بــه ســید خلیــل مهــدوی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ 
1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــت فرزن ــوش قام ــدی  خ ــه مه ــق ب ــماره 2160182052 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

ــخ  ــد رحمــت اهلل در تاری ــی شــیخ فرزن ــا گرائیل ــه اتن ــق ب ــه شــماره 2150135019 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حمیــد رضــا در تاریــخ  ــه امیــر علــی نعمتــی فرزن ــه شــماره 5770049170 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد ثان ــروز فرزن ــدی فی ــان محم ــس ج ــه نرج ــق ب ــماره 2150226898 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1400/09/23 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه دو و اســناد مالکیــت تــک بــرگ بــه متــراژ 597 متــر مربــع ودســت چــک بانــک ملــی 
از بــرگ اول تــا بــرگ اخــر و مــدرک فــوق لیســانس دانشــگاه ازاد قائــم شــهر رشــته مدیریــت و رشــته 
تشــکیات و روش هــا و کارت ملــی بــه شــماره 3230732839 متعلــق بــه اســو امینــی فرزنــد امیــر در 

تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درچــه اعتبــار ســاقط میباشــد
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شناســنامه بــه شــماره 4262 و کارت ملــی بــه شــماره 0420407405 متعلــق بــه الهــه مائــی جعفــری 
فرزند حسین در تاریخ 1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 142ایــران15374 متعلــق بــه ریحانــه مفتخــری فــرد فرزنــد محمــد 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1400/06/01  مفق ــی 0019031874 در تاری ــه شــماره مل ب

مــی باشــد.

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه داریــوش غفــاری مطلــق فرزنــد محمدابراهیــم بــه شــماره 
ملــی 0056153521 در تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 269 متعلــق بــه ســلمان قاهــری فرزنــد بخشــعلی به شــماره ملــی 1465365834 
در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1239848854 متعلــق بــه اقلیمــه خانــم جالــی چیمــه فرزنــد ســیداصغر در 
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــی اصغ ــد عل ــوان فرزن ــری لیق ــان ناص ــه رحم ــق ب ــماره 1360191259 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی و شناســنامه و کارت ماشــین بــه شــماره انتظامــی 10ایــران842د82 و کارت موتورســیکلت 
بــه شــماره انتظامــی 165ایــران49568 متعلــق بــه مهــدی قــدس قزوینــی فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی 

0043585957 در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره انتظامــی 40ایــران531س35 متعلــق بــه میثــم مهــدوی کیــوج فرزنــد داود 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1401/01/12  مفق ــی 0021862516 در تاری ــه شــماره مل ب

مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه کــوروش فیضــی فرزنــد جمشــید بــه شــماره 
ملــی 1210184052 در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0056120117 متعلــق بــه الهــه علینقیــان  فرزند مســلم در تاریــخ1401/01/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــی S1412284662504ب ــماره شاس ــه ش ــران 20 ب ــاک 58ل 461ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــد  ــی 2050658435 فرزن ــه شــماره مل ــه امیرحســین شــوبی ب ــق ب ــور 01290135  متعل شــماره موت

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/10 مفقــود گردی فرهــاد در تاری

ــرداد در  ــد مه ــل  فرزن ــران جلی ــا مه ــه علیرض ــق ب ــی 0018960057 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/01/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد جــواد در تاری ــه ســهیا  شــبانی  فرزن ــق ب ــران 176 ق 75 متعل ــه شــماره 36 ای کارت ماشــین ب
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و کارت نظــام وظیفــه و  گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی  0569496810 متعلــق بــه 
ــده و از درجــه  ــخ 1401/01/22 مفقــود گردی ــد محمــد ابراهیــم  در تاری اســماعیل  میراحمــدی  فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی  در تاری ــوروز عل ــد ن ــه ســمیرا  دوســتی  فرزن ــق ب ــه شــماره 1630152862 متعل ــی ب کارت مل
 1400/10/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــی 2669825656  فرزن ــماره مل ــه ش ــزاده ب ــد  قربان ــه ناهی ــق ب ــماره 1 متعل ــه ش ــنامه ب  شناس
سیف اله  در تاریخ 1401/01/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0074873261 متعلــق بــه الهــه  پاینــده داری نــژاد  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 
 1398/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0076089398 متعلــق بــه ســمیه  زرگــری  فرزنــد یــداهلل  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/24مفق

ــا در  ــد رض ــی فرزن ــار پوردیدان ــا ذوالفق ــی رض ــه عل ــق ب ــماره 0021151547 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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کارت ملــی و گواهینامــه متعلــق بــه مریــم عزتــی فرزنــد نعمــت در تاریــخ 1400/12/02 مفقــود گردیــده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1466788641 متعلــق بــه جعفــر خاصــی اصــل شــام اســبی فرزنــد مقصــود در 
تاریــخ1400/12/02  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت متــرو بــه شــماره 2802433105 متعلــق بــه امیــن میرزامحمــدی فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2972384792 متعلــق بــه علــی عبدیــان نــادر گلــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
 1400/07/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1400/08/15 مفق ــرادی در تاری ــن م ــه حس ــق ب ــماره 0054313422 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــی ب ــه فن ــین و معاین ــه ماش ــه نام ــران594ق78 و بیم ــماره 56ای ــه ش ــین ب کارت ماش
2679173902 متعلــق بــه حامــد اســدی کمــا فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/08/21 مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب

کارت موتــور بــه شــماره 135ایــران38192 و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــود  ــخ 1400/04/05 مفق ــراد در تاری ــت م ــد هم ــلطانی فرزن ــه س ــه عبادال ــق ب 5989967683 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــاب فرزن ــکاری امن ــا اف ــه علیرض ــق ب ــماره 1717485741 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2679173902 و گواهینامــه متعلــق بــه حامــد اســدی کمــا فرزنــد حســن در 
تاریــخ 1400/08/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0067842593 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علــی 
 نوروزپــور فرزنــد رحمــان در تاریــخ 1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــه و کارت  ــه نام ــین و بیم ــه و کارت ماش ــماره 0072103663 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ســوخت بــه شــماره 55ایــران229د51 متعلــق بــه محمدحســین محمدپــور گلــی فرزنــد ارشــد در تاریــخ 

 1400/09/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0110143736 متعلــق بــه زهــرا ســلیمی فرزنــد خســرو در تاریــخ1401/01/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی اهلل در تاری ــد ول ــی اســدی فرزن ــه اســیه میرعال ــق ب ــه شــماره 1920336060 متعل شناســنامه ب
1400/11/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد امیرقاس ــی فرزن ــان امیرخان ــه ارس ــق ب ــماره 0022085793 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/12/28 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــرد فرزن ــری ف ــا جعف ــه دیب ــق ب ــماره 0157193462 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/04/01مفق

ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــور فرزن ــه صفیارپ ــه معصوم ــق ب ــه شــماره 0084642221 متعل ــی ب کارت مل
1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0154508543 متعلــق بــه ســلین اســماعیلی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/12 مفق

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه شــماره 0071964231 و شناســنامه و گواهینام ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/10/01 مفق ــد محمــد در تاری ــراد فرزن ــاح م یاســر ف

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0053797868 متعلــق بــه زیــور گل چهــره حقیقــت گیانــی فرزنــد اســداله در 
تاریــخ 1400/12/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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شناســنامه  و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و گذرنامــه بــه شــماره 0015674347 متعلــق بــه شــقایق 
حسن پور فرزند بهزاد در تاریخ1400/12/15  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0087810345 متعلــق بــه علــی عاشــورزاده فرزند بهــروز در تاریــخ1400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمندبه شــماره 0016131940 متعلــق بــه علــی فاحــی فرزنــد منصــور و گواهینامــه 
رانندگــی پایــه دو بــه شــماره ملــی 0039355799 متعلــق بــه منصــور فاحــی فرزنــد غامعبــاس در 

تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور  ســیکلت و کارت ســوخت و بیمــه بــه شــماره 141 ایــران 73612 شــماره شاســی 
 VIN....IRANB9944F8J0001و  979039368 موتــور  شــماره  N58FEJF00LEJ00010و 
متعلــق بــه وحیــد کربائــی علــی گل فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

برگ ســبز خودرو بــه شــماره VIN...IRFC171V3GI201381وشــماره شاســی 17201381وشــماره 
موتــور 12484059049بــه شــماره پــاک 88 ایــران 712 س 45 متعلــق بــه ســعید مردانشــاهی فرزنــد 

تقــی در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 3932789199 و کارت ماشــین و کارت ســوخت 
و بیمــه نامهبــه شــماره 20 ایــران 765 ه 29 متعلــق بــه حســن عطــری فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 

 1401/01/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت هــای بانکــی ب
شــماره 0013356860 متعلــق بــه مهــدی مهــدی خانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 3340107130 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/07 مفق ــدر در تاری ــد بن ــرورش فرزن ــه پ  فوزی

می باشد.

ــد  ــی فرزن ــا بایگ ــه علیرض ــق ب ــماره 0013970011 متعل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق قاســمعلی در تاری

بــه شــماره  ایــران 499 ت 85  پایــه دو وکارنامــه تاکســیرانی پــاک تاکســی 33  گواهینامــه 
1261552121 متعلــق بــه علــی اکبــر بهــروز فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد. ــار ســاقط م از درجــه اعتب

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0079278019 متعلــق بــه زینــب رضایــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0701969326 متعلــق بــه ابوالقاســم مختــاری فرزنــد حســین در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904

شناســنامه بــه شــماره 0110527453 متعلــق بــه نــگار امینــی نســب فرزنــد علــی در تاریــخ 
 1400/11/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0024260215 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت موتــور بــه شــماره 38856 ایــران 
ــق  ــور 135N2N428036 متعل ــماره موت ــی  125B9525104***N2N  و ش ــماره شاس 143  و ش
بــه محمــد  اســماعیل نــژاد  فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 1401/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0012309648 متعلــق بــه محمــد جــواد فهیمــی صفــا فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1400/12/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1249833574 متعلــق بــه حســن  تقــی زاده فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/15مفق

ــخ  ــد محمــد حســن در تاری ــی  فرامــرزی  فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 0451569997 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0075551284 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره مذکــور و کارت هــای بانکــی 
ــود  ــخ 1401/01/03 مفق ــاس  در تاری ــد عب ــی  فرزن ــواد  ایران ــد ج ــه محم ــق ب ــی  متعل ــکن و مل مس

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0063939479 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره مذکــور متعلــق بــه 
 مهــرداد  اســتاد باقــر  فرزنــد رضــا در تاریــخ 1400/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020870892 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره مذکــور و کارت هــای بانکــی 
پاســارگاد  صــادرات دی و ســپه  متعلــق بــه حامــد  مــددی  فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/01/22 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  و  ــماره مذک ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 2190003768 و کارت پای ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
ــت  ــای مل ــک ه ــر بان ــور  و کارت عاب ــی مذک ــه شــماره مل ــه ســه و کارت دانشــجویی ب ــه پای گواهینام
تجــارت ملــی متعلــق بــه مصطفــی  منصــوری فــرد فرزنــد یعقوبعلــی  در تاریــخ 1400/06/25 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909

شناســنامه ،کارت خــودرو ؛بــرگ ســبز ؛کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره شاســی 1412289672438 
و شــماره موتــور3777805 متعلــق بــه محمــد یاســین صباغــی فرزنــد محســن و شناســنامه بــه شــماره 
929 متعلــق بــه محســن صباغــی بــه کــد ملــی 6189287141 فرزنــد علــی در تاریــخ 1399/07/08 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

3041

ــخ  ــی در تاری ــد یعقوبعل ــی فرزن ــعود رحیم ــه مس ــق ب ــماره 0923584455 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/01/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3044

ــه شــماره  ــه شــماره 79 م263ایــران78 و بــرگ ســبز خــودرو ب بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین ب
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد پورقاســمی  فرزن ــه حام ــق ب ــی 2679175451 متعل شاســی79311081 و کدمل

 1399/11/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــگاه  ــنلی و کارت فروش ــه  و کارت پرس ــه س ــه پای ــماره 5669984341 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه ســعادت جامــع هشــین فرزنــد مــروت در تاریــخ 1401/01/12 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3733273435 متعلــق بــه حیــدر جمشــیدی نــژاد فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1400/12/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3790140236 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــخ1401/01/14   ــکراله در تاری ــد ش ــی فرزن ــد توکل ــه فری ــق ب ــوخت متعل 3790140236 و کارت س

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

4030

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــش فرزن ــمی من ــی  قاس ــه عل ــق ب ــماره 4073005839 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/01/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای ــماره 4071556341 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــی و کارت  ــه فن ــوخت و معاین ــه و کارت س ــه نام ــین بیم ــد محمدحس ــر فرزن ــن مه ــف اهلل بهی لط
 ،S1482287241724 : ماشــین بــه شــماره 899س51ایــران 31 مــدل : 87 ، شــماره شاســی
 شــماره موتــور :2283404 در تاریــخ 1401/01/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

5111

کارت ملــی بــه شــماره 6239717185 متعلــق بــه علــی اکبــر  لطفــی فرزنــد حســین قلــی در تاریــخ 
 1400/10/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2790515875 متعلــق بــه داریــوش نقی لــو فرزنــد اروج در تاریــخ1400/10/22  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502

 s5430090055814 گواهینامه پایه ســه به شــماره 2581431717 و کارت ماشــین به شــماره شاســی
و شــماره موتــور 4063573 و شــماره پــاک 46 ایــران 657س 97 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 
46 ایــران657س97 متعلــق بــه فاطمــه  رجــب زاده میانــده  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ1401/01/19  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2668332699 و کارت 
ماشــین بــه شــماره  شاســی s1412289142145 و شــماره موتــور 3334875 و شــماره پــاک 
ــدی   ــه مه ــق ب ــران 764ن 21 متعل ــاک 46 ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــران 764ن 21 و کارت س 46 ای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/06/01 مفق ــد  در تاری ــد محم ــور  فرزن ــوض پ  ع

می باشد.

 NAS421100K1255370 گواهینامه پایه دو به شماره 2595293567 و کارت ماشین به شماره شاسی«
 و شــماره موتــور M136310712 و شــماره پــاک 46 ایــران 138ل 82 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک

ــد علــی  در تاریــخ1400/12/20   ــه مجیــد  شــرع پســند تکرمــی  فرزن ــران 138ل 82 متعلــق ب  46 ای
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــخ  ــل  در تاری ــد خلی ــردار  فرزن ــت ک ــه حســین  ثاب ــق ب ــه شــماره 5189718727 متعل ــی ب کارت مل
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 66 179ط58 و کارت ســوخت بــه شــماره 66ایــران 179ط58 و 
کارت ماشــین بــه شــماره 66ایــران 179ط58 متعلــق بــه خانــم زهــره الســادات  یــدی همدانــی فرزنــد 

سید جعفر در تاریخ 1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/01/24

شماره : 1343

 حکایت اشباع انبارها و سوءاستفاده دالالن از تقاضای ماه رمضان

  ۷۰ هزار تن سبزی و صیفی دزفول صادر شد
دزفول - مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان دزفول گفت: 
با وجود مشکالت بازار برنامه ریزی های خوبی برای صادرات 
محصوالت ســبزی و صیفی شهرستان صورت گرفت و ۷۰ 
هزار تن سبزی و صیفی دزفول از گمرک این شهرستان به 

مقصد کشورهای مختلف صادر شد.
 احمد زارعی در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی 
دزفول در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان افزود: 
۱۱ محصول کشاورزی دزفول از جمله انواع کاهو، کلم، خرما و سبزیجات مختلف 
نظیر شوید، جعفری و هویج در سه ماه گذشته به کشورهای حوزه خلیج فارس و 
اوراسیا صادر شدند.مدیر جهاد کشاورزی دزفول از قرنطینه گیاهی و صادرات پنج 
هزار محموله صادراتی در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و گفت: نشست های 

زیادی برای رفع مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی دزفول انجام شده است.
وی با اشاره به آغاز برداشت و خرید محصوالت پاییزه و بهاره دزفول افزود: باید 

در مقطع کوتاهی حجم زیادی از محصوالت راهبردی شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشــاورزی دزفول گفت: ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن گندم و چغندر در 
اردیبشهت و خردادماه باید جمع آوری، خریداری، انبار و به مقاصد موردنظر حمل 

شوند که حجم گسترده ای است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار کامیون برای جابه جایی این محصوالت نیاز 
داریم، افزود: حمل و بارگیری محصوالت سبزی و صیفی را نیز داریم که همه باید 
کمک کنند زیرا برخی محصوالت مانند چغندر و دانه های کلزا فسادپذیر هستند و 

دمای هوا به شدت در حال افزایش است.
زارعی گفت: حساسیتی درخصوص خرید گندم و تامین معیشت مردم وجود دارد 
زیرا بازار جهانی و جنگ اوکراین، غالت و دانه های روغنی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: شاهد روند صعودی قیمت ها در بازار جهانی هستیم به همین منظور 
ناچاریم شــرایط خرید دانه های روغنی تولیــد داخل را فراهم کنیم تا با کمترین 

مشقت تولید به نتیجه برسد.

  6۰درصد مزارع گندم دیم گیالنغرب دچار خسارت شده است
قصرشیرین-  سرپرست فرمانداری گیالنغرب گفت: ۱۰ 
هزار هکتار از مزارع گندم دیم این شهرســتان ۶۰ درصد به 

علت کاهش بارندگی ها دچار خسارت شده است.
حشمت رضایی در جلسه ستاد مدیریت بحران گیالنغرب 
افزود: از مجموع ۳۲ هزار هکتار مزارع زیر کشت گندم تاکنون 
۱۰ هزار هکتار دچار خســارت شــده که در صورت تداوم 

وضعیت این مقدار افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به شرایط خشکسالی لزوم آمادگی تمام دستگاه ها با توان انسانی و 
ظرفیت های در اختیار جهت مقابله با حریق های احتمالی را مورد تاکید قرار داد.

سرپرست فرمانداری گیالنغرب، از تجهیز دهیاری های مناطق بحرانی و یگان 
حفاظت منابع طبیعی شهرستان به ۴۵ دستگاه دمنده و همچنین استقرار ۲ دستگاه 

ماشین آتش نشانی در دهستان های دیره و حومه خبر داد.
رضایی گفت: سال زراعی جاری تا امروز میزان بارندگی در گیالنغرب ۴۰ و در 

بخش گواور ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در بلند مدت کاهش یافته است.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری گیالنغرب نیز با اشــاره به اینکه سال گذشته 
چهار مورد آتش سوزی در سطح ۳۴ هکتار از جنگل ها و مراتع شهرستان به وقوع 
پیوسته است، از مجوز بکارگیری ۳۰ نفر دیده بان در نقاط بحرانی شهرستان خبر داد.

»جبار ولی پور« افزود: ۵۰ تیم روستایی جهت پوشش هفت نقطه بحرانی و ۵۰ 
نقطه مشجر سازمان دهی شده است.

»علی رستمی« دادستان گیالنغرب هم خواستار نظارت و کنترل مناسب بر موضوع 
تخریب حریم بستر رودخانه ها، لزوم سامان دهی مرتع داران و ایجاد انگیزه الزم در 
نیروهای انسانی جهت مشارکت در مقابله با حریق ها و همچنین تهیه بانک اطالعاتی 
از توان انسانی و تجهیزاتی دستگاه های اجرایی برای تسهیل در اطفای حریق ها شد.

شهرســتان گیالنغرب دارای ۴۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی است که 
ساالنه ۹۰هزار تن انوع محصوالت کشاورزی ودامی دراین شهرستان تولید و روانه 
بازار مصرف می شود.گیالنغرب در غرب کرمانشاه بیش از ۷۲ هزار نفر جمعیت دارد. 

 رسانه ها دیده بان جامعه هستند
ارومیه -  سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت بهره مندی از 
ظرفیت رسانه ها در توسعه استان گفت: رسانه ها به عنوان دیده 
بان  جامعه تصویری درست از مسائل را به صورت دقیق ارائه 
دهند.رضا ابرهیمی در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه نگاران 
انقالب، سیاه نمایی را یکی از آفت های فضای رسانه ای عنوان 
کرد و افزود: رســانه ها با ترسیمی از فضای واقعی و خدمات 

ارائه شده به مردم از سوی نظام اسالمی، امید آفرینی کنند.
وی با اشاره به جایگاه مهم رسانه در توسعه و مسائل روز، اظهار کرد: حتی در 
پیروزی انقالب اسالمی نیز رسانه در کنار عوامل دیگر نقش اثرگذاری داشت؛ البته 
در آن زمان رسانه ها بیشتر مکتوب بوده و به شکل امروزی در دسترس آسان نبودند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، صداقت 
را یکی از رسالت های اصلی رسانه ها دانست و ادامه داد: اصحاب رسانه ضمن اعتماد 
سازی الزم بین مردم، باید چشم بیدار مدیران باشند.وی افزود: متاسفانه در جهاد 
تبیین دچار یک سری مشکالتی هستیم چرا که پس از ۴۳ سال از عمر با برکت 
نظام اسالمی هنوز نتوانسته ایم تا آرمان های اصلی انقالب را برای نسل جوان بازگو 
کنیم.ابراهیمی با بیان اینکه اغراق رسانه ای و سیاه نمایی هردو به یک اندازه آسیب 
زاست، گفت: خوشبختانه نظام اسالمی در طول ۴۳ سال گذشته به اندازه ای دستاورد 
داشته که بیان آنان اغراق محسوب نمی شود؛ البته باید با جلوگیری از سیاه نمایی 
نیز مانع آســیب به امید مردم شــد.وی با اشاره به جایگاه ایران در عرصه جهانی، 
اظهار کرد: ایران امروز یک کشور منزوی نیست و در تمامی معادالت بین المللی 
نقش آفرینی می کند؛ در همین راستا نیز رسانه ها برای بیان جایگاه واقعی جمهوری 
اسالمی و دستاوردهای آن در عرصه جهانی از اهرم های اصلی نظام به شمار می روند.

 ریشه کنی گروه های افراطی نیازمند مبارزه فرهنگی و علمی است
گرگان -  مدیرکل تبلیغات اســالمی گلســتان گفت: 
خشــکاندن باور تکفیری و ریشــه کنی کامل گروه های 
افراطی از دامن اســالم اصیل نیازمند مبارزه فرهنگی و 
علمی اندیشمندان، علما و روحانیون و همراهی مردم است.

 حجت االسالم عباسعلی گرزین در مراسم گرامیداشت 
شهدای رمضان حریم رضوی در مسجد جامع گرگان اظهار 
داشــت: این ۲ طلبه شهید حرم امن رضوی  باید الگوی 

تمام نمای ایثار، مردمداری، مجاهدت و وفاداری در کشور شوند.
وی افزود: در قرن جدید دایره اقتدار جمهوری اســالمی گســترش یافته و 
دشمنان با به شهادت رساندن جوانان و روحانیون انقالبی و طلبه های جهادی 
سعی در ناامید کردن ملت ایران دارد.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: 
در ۴۳ سال از عمر انقالب اسالمی روحانیان جهادی  پرچمدار حرکت انقالبی 
و مجاهدت بودند و پرونده ایمان، تقوا، جهاد و شــجاعت را با خون خود امضا 
و تثبیت کردند.حجت االســالم گرزین اظهار داشت: دشمنان سعی در کمرنگ 
کردن امید مســلمانان داشته و با به جان هم انداختن اقوام و مذاهب اسالمی 

تمام تالش خود را برای ناامیدی مردم به کار می گیرند.

 ذخیره ۷۰ هزار تن خرما در انبارها اگرچه 
توان پاســخگویی به نیاز مردم در ماه مبارک 
رمضان را دارد، اما بازار این محصول در هفته های 
اخیر به دلیل سوءاستفاده دالالن دچار نوساناتی 
شد که این مشکل با عرضه مستقیم خرما در 

شهرهای بزرگ در حال رفع است.
 قیمت خرما در حالی ابتدای ماه رمضان در 
برخی مناطق روند صعودی یافت که بررسی های 
ایرنا از مناطق خرما خیز کشور نشان می دهد 
کمبــودی در انبارهــا و بازار وجــود ندارد و 
تولیدکنندگان، عالوه بر تامین بازار داخلی در 
ماه مبارک رمضان، آماده صادرات صدها هزار 

تن خرمای مازاد به بازارهای خارجی هستند.
بیشترین مصرف خرمای کشور به ماه مبارک 
رمضان تعلق دارد به طوری که بر اســاس آمار 
حدود ۴۰ درصد مصرف کل خرمای کشــور 
مربوط به این ماه اســت؛ هــر ایرانی به طور 
میانگین ساالنه ۸ تا ۱۰ کیلوگرم خرما مصرف 

می کند که بخشی از آن در رمضان است.
بــا توجه به صعودی شــدن مصرف خرما، 
نوســان قیت این محصــول در ماه رمضان در 
مرکز توجه رســانه ها قرار می گیرد و هر گونه 
افزایش بی رویه آن با واکنش مواجه می شود. 
در روزهای اخیر نیز همزمان با فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان شــاهد افزایش قیمت خرما در 
تهران و برخی مراکز استان ها بودیم که بخشی 
از آن به افزایش تقاضا مربوط بوده، اما در برخی 
مناطق، دالالن سعی در سوءاستفاده از شرایط 

بازار را داشتند.

 ایران در جایگاه سومین تولیدکننده 
بزرگ خرما در جهان

ایران بــا تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن 
خرمــا در ســال ۱۴۰۰ در جایگاه ســومین 
تولیدکننده بزرگ خرما در جهان قرار دارد به 
طــوری که نزدیک ۳۰ درصد خرمای تولیدی 
صادر و ۷۰ درصد نیز به مصرف داخلی می رسد. 
طبق آمارها ســاالنه حدود ۳۰۰ میلیون دالر 
صادرات خرما انجام می شود که بیانگر سهم ۲۰ 
درصدی ایران از بازار جهانی این محصول است.

در ۱۴ استان کشور ۲۶۸ هزار هکتار نخیالت 
خرما وجود دارد که ۹۰ درصد تولید خرما در 
ایران مربوط به ۶ استان کرمان، خوزســـتان، 
سیســـتان و بلوچســـتان، بوشهر، فارس و 
هرمزگان است. از نظر میزان تولید، استان کرمان 
با تولید ۲۰۰ هزار تن در جنوب و ۱۵۰ هزار تن 
در شرق استان، استان سیستان و بلوچستان با 
تولید ســاالنه بیش از ۲۰۳ هزار تن، فارس با 

۱۶۲ هزار تن، بوشهر با ۱۵۰ هزار، خوزستان با 
۱۴۸ هزار و هرمزگان با ۱۴۰ هزار تن در جایگاه 

های برتر قرار دارند.

بازارهای مصرفو   رشد قیمت ها در 
ثبات در مراکز تولید 

با وجــود اشــباع انبارها و ســردخانه ها 
در اســتان های تولیدکننــده خرمــا و اذعان 
تولیدکنندگان به وجود خرمای مازاد با قیمت 
مناسب، اما در برخی مناطق تهران و شهرهای 
بزرگ بخصوص در هفته نخست ماه مبار رمضان 
روند افزایشی قیمت خرما محسوس بود؛ اگرچه 
بخشی از این رشد قیمت به افزایش تقاضا باز می 
گشت اما اختالف باالی قیمت ها بین استان های 
تولیدکننده با مراکز مصرف، گویای سوءاستفاده 

دالالن از تقاضای مردم است.
بررسی میدانی خبرنگار ایرنا در تهران نشان 
می دهد که نرخ هر کیلوگرم خرما مضافتی بین 
۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، خرما خاســویی بین ۶۵ 
تا ۹۰ هزار تومان، خرما پیارم بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ 
هزارتومــان و خرما زاهدی بین ۳۸ تا ۵۰ هزار 
تومان است. اگرچه مراکز توزیع عمده، خرما را 
با نرخ مناسب و حاشیه سود پایین عرضه می 
کنند، اما برخی مراکز خرده فروشی، با قیمت 
باالتری به فروش می رسانند. نرخ فروش خرما 
در برخی فروشگاه رشد ۳۰ درصدی را در یک 

ماه گذشته نشان می دهد.
در سایر شــهرها نیز گزارش هایی مبنی بر 
فروش به نرخ ســلیقه ای و گران فروشی خرما 
منتشر شد؛ برای نمونه، مرکز ایرنا در ساری در 

گزارشی از تعدد قیمت این کاال در فروشگاهها 
خبر داد و نوشت: به طور مثال در یک فروشگاه 
زنجیره ای، قیمت خرمای خشک بسته ای۶۵۰ 
گرمی ۴۶ هزار و ۸۰۰ هزار تومان است اما همین 
کاال در دیگر نقطه شــهر به قیمت هر کیلو۳۰ 

هزار تومان فروخته می شود.  
با وجود افزایش بهای خرما در برخی شهرها، 
بررسی قیمت ها در اســتان های تولیدکننده 
نشان می دهد که قیمت ها با قیمت بازارهای 
مصــرف، فاصله قابل توجهی دارد. برای نمونه 
احمد جهانگیرلو سرپرســت معاونت بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا قیمت خرمای فله را ۱۷ تا 
۱۹ هزار تومان اعالم کرد در حالی که در زمان 
برداشت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان و تا پیش از آغاز 
ماه مبارک رمضان ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان خرید 

و فروش می شد. 
وی ادامه داد: همچنین خرمای بسته بندی 
شده نیز بستگی به نوع خرما و بسته بندی از 
۲۷ تا ۳۴ هزار تومان تعیین شده در حالی که تا 
پیش از این قیمت این نوع خرما ۲۲ هزار تومان 
بوده است. استان بوشهر با دارا بودن ۶ میلیون 
اصله نخل در سطحی معادل ۳۴ هزار هکتار و 
تولید ۱۷۴ هزار تن خرما جایگاه مهمی در تولید 

خرمای کشور دارد.
محمدحسین اکبری رییس اتحادیه سردخانه 
داران شرق استان کرمان به عنوان قطب تولید 
خرمای کشــور که خرمای مضافتی آن بیشتر 
مصرف داخلی دارد، بــر این نکته تاکید کرد 
که خرمای مورد نیــاز بازار به میزان کافی در 

انبارهــا وجود دارد؛ وی قیمت معمول خرمای 
بم را در مبدا کیلویی ۳۸ هزار تومان اعالم کرد. 
سطح زیر کشت خرما در شهرستان های شرقی 
اســتان کرمان ۳۰ هزار هکتار است و خرمای 
شرق استان کرمان به ۷۰ کشور صادر می شود.

 آمادگی استان های تولیدکننده برای 
تامین بازار

وضعیت تولید و ذخیره استانهای تولیدکننده 
خرما در شرایط مطلوبی است به طوری که آنها 
عالوه بر آمادگی برای تامین مصرف همه استان 
ها در ماه مبارک رمضان، خود را برای صادرات 
نیز آماده می کنند. در این راســتا، سرپرست 
معاونت بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان 
بوشهر به خبرنگار ایرنا اعالم کرد: ۱۹ هزار تن 
خرما و ُرَطب نخلداران این استان برای تعادل 
بخشــی در قیمت آماده عرضه بــه بازارهای 

مصرف است. 
جهانگیرلــو افزود: در زمــان حاضر میزان 
ذخیره خرما از نوع کبکاب در ســردخانه های 
استان بوشهر ۱۶هزار تن و ُرَطب ۲هزار تن است.

رییس اتحادیه سردخانه داران شرق استان 
کرمــان با بیان اینکه کمبود و مشــکلی برای 
تامین خرمای مصرفی کشــور در ماه مبارک 
رمضــان وجود ندارد، گفــت: اینک حدود ۳۰ 
هزار تُن خرما در سردخانه های بم موجود است.

اکبری اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد خرمای 
مصرفی کشــور، در ماه رمضــان وارد بازار می 
شــود و نزدیک به ۸۰ درصد مردم نیز در این 

ماه خرمای مضافتی بم را مصرف می کنند.

وی با اشــاره به افزایش هزینه های تولید، 
برداشت و نگهداری خرما طی سال های اخیر 
گفت: خرما تنها محصولی است که طی ۲ سال 
گذشته نسبت به سایر کاالهای مصرفی افزایش 
قیمت نداشــت و افزایش قیمت نیز به دلیل 

همزمانی با ماه مبارک رمضان است.
اکبری با بیان اینکه درصدی از افزایش قیمت 
این محصول به دلیل همزمانی با آغاز ماه مبارک 
رمضان است، افزود: به احتمال بعد از ماه مبارک 

با کاهش قیمت این محصول مواجه شویم.
هرمزگان نیز با برداشت ساالنه ۱۵۰ هزار تن 
خرما آماده تامین بازار است. هرمزگان با ۳۷ هزار 
هکتار نخلستان رتبه چهارم تولید و سوم سطح 
زیرکشت خرما در کشور را دارد. ۵۵ نوع خرما 
در این اســتان تولید می شــود که ۲۰ نوع آن 
تجاری داخلی و خارجی است و سه نوع پیارم، 
خاسویی و مضافتی به کشورهای استرالیا، کانادا، 
روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می شود. 
برداشت خرما در هرمزگان با خرمای آل مهتری 
از اول خرداد ماه آغاز می شود و با برداشت پیارم 

پایان می یابد.
عنایت اهلل وکیلی پــور رییس کمیته تولید 
انجمن خرمای کشور و از تولیدکنندگان خرما 
در هرمــزگان یکی از دالیــل افزایش قیمت 
ایــن محصول را در بازار افزایش تقاضا در بازار 
دانســت و به ایرنا توضیح داد: مضافتی بیشتر 
در ماه مبارک رمضان به مصرف می رســد که 
در شهرستان های بم، جیرفت استان کرمان و 
شمال هرمزگان تولید می شوند و طرفدارهای 

بسیاری دارند.
وکیلی پور افزود: میزان تولید خرمای مضافتی 
در ســال ۳۵۰ هزار تن، مجموع تولید ساالنه 
پیــارم ۲۰ هزار تن و میــزان تولید مجول در 
کشور شاید به ۲۰۰ تن هم نرسد، بنابراین اگر از 
مضافتی استقبال می شود تولید باالیی هم دارد.

وی به این نکته اشــاره کرد که هزینه های 
تولید محصول ات کشــاورزی باال رفته است؛ 
چنانچه کارگر تا ســه سال قبل در ماه مبارک 
رمضــان ۳۰ میلیون ریال بــرای یک ماه کار 
دســتمزد می گرفت اکنون ۶۰ تا ۸۰ میلیون 
ریال دســتمزد می گیرد؛ هر نخلستان حداقل 
هفــت تا ۱۰ کارگــر دارد که اگــر ماهانه به 
هر کــدام ۷۰ میلیون ریال دســتمزد در ماه 
پرداخــت می شــود یعنی به عبارتــی تولید 
کننــده بایســتی ماهانه ۷۰۰ میلیــون ریال 
 دســتمزد بپردازد در صورتی که سه سال قبل

 ماهانه ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان دســتمزد 
کارگری می پرداخت.

گیالن سراسر جذاب در انتظار سرمایه گذاری
 اســتان گیالن در حاشــیه دریای خزر و با برخــورداری از جاذبه های 
گردشگری، اقتصادی، ترانزیتی، کشاورزی و همچنین نیروی کار متخصص از 

جمله مناطق بکر کشور برای سرمایه گذاری است.
 گیالن با موقعیت راهبردی و هم مرز بودن با کشــورهای حاشیه خزر و 
برخورداری از زیرساخت های زمینی  ،دریایی و هوایی و بنادر ظرفیت های 

مناسبی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دارد.

 قلب تپنده تجارت اوراسیا در سواحل بندر انزلی
بندرانزلی در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز استان گیالن واقع شده و بیش از 
۴۷ کیلومتر نوار ساحلی دارد. این بندر با برخورداری از ۲ بندر مهم انزلی و 
کاسپین، منطقه آزاد و استقرار برخی از ادارات کل دارای سابقه ای طوالنی 
در تجارت با کشورهای آسیای میانه و قفقاز است که دامنه آن حتی به اروپا 

نیز کشیده می شود.
قرار گیری بندرانزلی در کرانه جاده ابریشــم اهمیت آن را در ســده های 
مختلف دوچندان کرده است زیرا سهولت دسترسی به کشورهای آسیا میانه 
از طریق دریای خزر یکی از ویژگی های بارز این نقطه جغرافیایی بوده است. 
مجتمع بندری انزلی با ســابقه ۳۰۰ ساله در عرصه حمل و نقل دریایی 
همواره منطقه مورد توجه بازرگانان و تجار کشــور بوده اســت و امروز با ۱۷ 
پست اسکله و امکان تخلیه و بارگیری ۱۰ میلیون تن کاال در سال بزرگترین 

و مجهزترین مجتمع بندری ایرانی حاشیه دریای خزر محسوب می شود.
این مجتمع بنــدری با قرار گرفتن در گذر تجــاری بین المللی از قبیل 
کریدور ترانزیتی بین المللی شــمال - جنوب و تراســیکا از دیرباز عهده دار 
نقش برجسته در صنعت حمل و نقل دریایی با کشورهای حاشیه دریای خزر 

و اروپایی بوده است.
با عنایت به سرمایه گذاری های بعمل آمده در زمینه ایجاد زیر ساختهای 
مناسب، وجود انبارهای چندمنظوره و ترمینالهای متنوع و خرید مدرن ترین 
تجهیزات تخلیه و بارگیری به عنوان اولین منطقه مجهز به سیستم ترافیک 
دریایی، این بندر را از بنادر موجود در سطح کشور و منطقه متمایز نموده است.

بندرانزلی با استفاده از فناوری اطالعات تمام تشریفات بندری و گمرکی را 
از طریق شبکه رایانه ای مشترک بندر و گمرک به صورت مکانیزه انجام می 
دهد و زیرساختهای الزم را جهت تحقق سیاست داد و ستد الکترونیکی فراهم 

نموده و همواره در این خصوص جزء بنادر پیشرو کشور محسوب می شود.

 آستارا؛ نوک پیکان تجارت و گردشگری گیالن
آستارا شهری بندری در ساحل غربی دریای خزر و در شمالی ترین نقطه 
اســتان گیالن و آخرین نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان است. این 
شهرستان از نظر جغرافیایی در مرکز تالش بزرگ شامل تالش جنوبی در خاک 
ایران و تالش شمالی در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد که از ویژگی های 

فرهنگی و حتی زبانی خاصی برخوردار است.
آستارا از شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، از 
غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش در استان گیالن متصل 
شده  است. آستاراچای، آستارای ایران را از آستارای جمهوری آذربایجان جدا 
می ســازد. بخش اصلی راه شوسه آستارا-اردبیل تقریباً به موازات این رود و 

خط مرزی کشیده شده است.
این شهرســتان نیز همانند انزلی و حتی پیشــتر از آن از جاذبه خاص 
تجاری برخوردار اســت که جایگاه آن را به عنوان شــهری مرزی ویژه کرده 
اســت. بندر و گمرک مرزی آســتارا از اصلی ترین خطوط تجاری ایران به 
کشورهای آســیای میانه بوده و تنها مسیر ترانزیتی زمینی برای صادرات و 

واردات محوسب می شود.
از ویژگی های بندر آستارا باید به شمالی ترین بندر کشور در نقطه صفر 
مرزی در حاشیه دریای خزر، نزدیکترین بندر به کشورهای CIS ) کاهش هزینه 
سوخت، استحالک، کرایه حمل درنتیجه کاهش قیمت تمام شده کاال(، تنها 
بندر کشــور دارای مرزگمرکی خشکی و دریایی، امکان ترانشیپ بین بنادر 

شمالی کشور که باعث افزایش درآمد ملی و افزایش ظرفیت و سهم ناوگان 
تجاری ایران در دریای خزر می شود، ایمن ترین بندر از لحاظ شرایط طبیعی 
جغرافیایی )پناهگاه طبیعی( و وجود ظرفیت باال در ایجاد خطوط مسافری 
و توانایی ایجاد بازارهای جدید شامل بازار مشترک کشورهای ترکیه ، عراق 

،آذربایجان، ارمنستان و روسیه با ایران اشاره کرد. 
بدون شــک سرمایه گذاری در این شهرستان و دیگر نقاط استان گیالن 
میتواند در کوتاه مدت و بلند مدت ارزش افزوده باال و برای هر تاجری و سرمایه 

گذاری صرفه اقتصادی بسیاری داشته باشد. 

 صادرات غیرنفتی ۷۳۰ میلیون دالری و ظرفیت های خالی
طبق اعالم اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیالن گفت: صادرات غیرنفتی 
گیالن ۷۲۰ میلیون دالر در سال گذشته هدف گذاری شده بود که به همت 
تجار و بازرگانان گیالنی، میزان صادرات استان از ۷۳۰ میلیون دالر عبور کرد.

این میزان که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود رشد ۱۰ درصد داشته 
است، بسیار کمتر از توان موجود در بنادر است که می باید با جذب سرمایه 

گذاران و تجار عملیاتی شود.
همانطــور که گفته شــد بنادر و گمرکات اســتان گیــالن ظرفیتی به 
مراتــب بیش تــر از فعالیت کنونی دارند که الزم اســت مســئوالن برنامه 
ریزی مناســب و درســت در این زمینه داشته باشند. گذشته از این سرمایه 
گذاری در اســتان گیالن به واسطه مســیر نزدیک صادرات، بازارهای هدف 
 مطلــوب و همچنین زیرســاختهای متنوع میتواند کمتریــن هزینه را در

 حوزه تجارت داشته باشد، در حالی که بیشترین میزان بهره وری و سودآوری 
را ارائه دهد. 

  گردشگری گیالن تشنه سرمایه گذاری
گیالن نیز همانند استانهای دیگر طی ۲ سال اخیر از سال ۱۳۹۸ با همه 
گیری ویروس کرونا به خواب زمستانی و سخت گردشگری رفت. این ویروس 
کشــنده با چهره ای خشن بیشترین خسارت را به صنعت توریسم وارد کرد 

که ریشه در سفرهای جمعی و تفریح دارد. 
حال گیالن با پشت سر گذاشتن نوروزی مطلوب از نظر مسافر پذیری، پس 
از ۲ سال تمرین خوبی برای بازگشتی دوباره به صنعت پر رونق گردشگری 

داشته است که البته با چالش هایی نیز مواجه خواهد بود. 
اما بزرگ ترین چالش گیالن با وجود ظرفیت های بسیار متنوع و داشته 
های خدادادی و طبیعی، فقر ســرمایه گذاری بوده است. بر اساس آمارها در 
حال حاضر حدود ســه هزار اقامتگاه رســمی در استان وجود دارد که از این 

میزان سهم هتل های با کیفیت کمتر از عدد ۱۰۰ است. 
در حالی که جزیره کیش با وجود وضعیت تجاری مشابه با گیالن و بدون 
برخورداری از جلوه های زیبای طبیعت بکر جنگل، کوهســتان، دریا و دیگر 

جاذبه ها حدود ۵۰۰ هتل را در خود جای داده است. 
کمبود سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در بخش های دیگر همچون 
تفریحات دریایی و تفریحات جمعی، سرگرمی های جذاب، شهرهای بازی و 

دیگر موارد کامال محسوس است. 

  از شالیزار تا شهرک های صنعتی
عالوه بر حوزه گردشگری، تجارت، حمل و نقل و دسترسی به کشورهای 
همسایه و دور، گیالن خود در بخش کشاورزی و صنعت نیز استانی با ظرفیت 
های بسیار است. برخورداری از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار و رتبه دوم کشور و 
خاورمیانه در حوزه تولید برنج سفید با تولید ساالنه حدود یک میلیون تن تنها 

گوشه ای از ظرفیت کشاورزی خطه سبز گیالن محسوب می شود. 
عالوه بر این جایگاه ویژه و رتبه نخست در تولید زیتون، اراضی حاصل خیز 
باقی، تولید فندق، کیوی و همچنین زمینه مساعد برای توسعه گلخانه ای و 
باغی از ظرفیت مناسب استان جهت سرمایه گذاری در حوزه کشاورزه می باشد. 
عــالوه بر این گیالن ظرفیت های بالقوه ای در بخش صنعت دارد. وجود 
حدود ســه هزار واحد صنعتی در ۳۳ منطقه و شهرک صنعتی گواه حرکت 
این اســتان به سمت اقتصاد تولیدی- صنعتی است که البته طی یک دهه 
اخیر به دلیل برخی مشــکالت از جمله تحریم های ظالمانه، تصمیم گیری 
های اشتباه و همچنین فقدان راستی آزمایی بخشی از این توان هدر رفته و 
وارد ســایه رکود شده است.حتی واحدهای راکد نیز توانی بالقوه برای ایجاد 
بخش های تولیدی و جذب سرمایه گذاری هستند که میتوان با برنامه ریزی 
درست و مشوق های مناسب که در دولت سیزدهم بسیار متنوع تر از گذشته 
دیده شــده است، به همراه راستی آزمایی برای اهلیت مناسب فعاالن حوزه 

اقتصادی عرصه ای مطلوب برای هر سرمایه گذاری است. 

  سرمایه گذاری در کشاورزی گیالن؛ پرسود و غیرمشابه
کشــاورزی گیالن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود ســرمایه 
گذاران در بخش های مختلف از جمله سورتینگ و بسته بندی است که در 
استانهای همجوار همچون مازندران به فعلیت رسیده است. به خصوص برنج 
گیالن که از جمله برنج های مرغوب بوده و شــهره ای جهانی دارد، یکی از 
محصوالت پرطرفدار برای صادرات محسوب می شود. گذشته از برنج، گیالن 
بزرگ ترین تولید کننده چای در کشــور و حتی خاورمیانه است. استانهای 
گیالن و مازندران بیش از ۵۵ هزار خانوار چایکار و حدود ۲۸ هزار هکتار باغ 
چای دارد. در این میان ۹۰ درصد باغهای چای در استان گیالن و ۱۰ درصد 
در اســتان مازندران قرار دارد.تولید ســاالنه بیش از ۲۰۰ هزار تن برگ سبز 
چای مرغوب که دارای ویژگی های صادراتی هستند خود به تنهایی یکی از 
جاذبه های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان است.چندی پیش نیز 
وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به گیالن اعالم کرد که در راستای نوسازی 
و جوانسازی باغات چای برای اراضی شیبدار ۷۵ میلیارد تومان و حمایت از 
توسعه باغات ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است و در تالش 
هستیم تا در مناطق مستعد نوغانداری را نیز رواج دهیم.این مسئله نشان از 
اهمیت حوزه کشــاورزی گیالن برای دولت داشته که پشتیبانی دولت برای 

سرمایه گذاران را نیز به دنبال خواهد داشت. 

 برداشت سد بزرگ مجوزهای پیرکننده 
فرصت های ســرمایه گذاری در گیالن فقط به ظرفیت های آن خالصه 
نمی شود. زیرا طی همین مدت کوتاه استقرار دولت سیزدهم و مدیران ارشد 
آن، بزرگترین مانع سرمایه گذاری در این خطه از شمال کشور برداشته شد. 
طوالنی بودن مدت زمان صدور مجوز سرمایه گذاری که پیش تر در برخی 
مواقع تا چندین ماه طول می کشید، به دستور نماینده عالی دولت به کمتر 
از هفت روز رسید. طی آخرین ابالغ استاندار گیالن که به همه دستگاه های 
اجرایی و مرتبط تکلیف شد، باید صدور مجوز سرمایه گذاری در مدت هفت 
روز انجام شود. تاکیدات دولت سیزدهم از زمان استقرار دعوت سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور بوده 
اســت اماشاید بتوان بزرگ ترین چالش سرمایه گذاری در کشور و همچنین 
گیالن را زمان اخذ مجوز برای سرمایه گذاران جدید دانست که طوالنی بودن 
این فرآیند طی سالهای اخیر بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را 

نیز از میدان بدر کرد. 
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اسکوچیچ کم تجربه ترین مربی جام جهانی نیست

 پرسپولیس چقدر درآمد داشته است؟
باشــگاه پرسپولیس در لیگ بیست  و یکم و تاکنون تنها 

توانسته ۲۱ درصد درآمدهای ادعایی را وصول کند.
 باشگاه پرسپولیس در ۱۴ آذر ۱۴۰۰ و در دوره مدیریت 
مجید صدری طی خبری رسمی اعالم کرد که این باشگاه با 
شــرکتی برای کارگزاری قرارداد امضا کرده که بر اساس آن 
۳۳۰ میلیارد تومان از تبلیغات محیطی و مباحث تبلیغاتی 
روی پیراهن درآمد خواهد داشت اما بررسی ها نشان می دهد 

پرسپولیس فاصله زیادی با تحقق عدد ۳۳۰ میلیاردی دارد.
بر اساس اطالع خبرنگار ایسنا، باشگاه پرسپولیس بعد از گذشت ۲۴ هفته از لیگ 
برتر و درحالی فاصله زیادی تا پایان فصل باقی نمانده است، حدود ۷۰ میلیارد تومان 

از کارگزار خود درآمد داشته است.
تحقق درآمد ۷۰ میلیارد تومانی در شرایطی بوده که کارگزار باشگاه از هفته هشتم 
قرارداد امضا کرده و از نیم فصل عمال توانسته فضای روی پیراهن پرسپولیس را در 
اختیار بگیرد. این یعنی با وجود همه این شرایط کارگزار باشگاه تنها توانسته حدود 

۲۱ درصد از مبلغ مورد ادعایی روز امضای قرارداد را پرداخت کند. 

 درخشش حقیقی باعث حذف استقالل شد
یک پیشکسوت استقالل معتقد است تنها نقطه ضعف 

استقالل، بی دقتی مهاجمان این تیم بود.
بهتاش فریبا، کارشناس فوتبال ایران و پیشکسوت استقالل 
پس از حذف این تیم برابر نساجی در ضربات پنالتی در جام 
حذفی گفت: استقالل خوب بازی کرد و با بدشانسی حذف 
شــد. استقالل موقعیت ایجاد کرد و این نشان از بار فنی و 

تاکتیکی شاگردان مجیدی دارد.  
او ادامه داد: دروازه بان و مدافعان نســاجی خیلی خوب کار کردند زیرا استقالل 
چند فرصت مهم داشــت که با بی دقتی مهاجمان هدر رفت. نقطه ضعف آبی ها در 
این دیدار همین موضوع بود و فقط حیف شــد که یک جام از دست رفت. فرصت 
مناسبی برای گرفتن دوگانه بود اما حاال وظیفه اصلی کادر فنی این است که از نظر 
روحی بازیکنان را به حالت ایده آل برسانند تا بتوانیم تمام تمرکز خود را روی لیگ 
بگذاریم و بتوانیم قهرمان شویم. هماهنگی بازیکنان خوب است و در دیدار با نساجی 

هم نشان داده شد که بازیکنان به شناخت خوبی رسیده اند. 
فریبا درباره شانس قهرمانی استقالل در لیگ برتر گفت: قطعا که استقالل قهرمان 
می شود و امیدوارم این قهرمانی با رکورد خاصی همراه باشد اما مهم ترین نکته این 
اســت که از اآلن به فکر حفظ شاکله تیم باشند و نگذارند بالیی که سال های قبل 
سر تیم آمده است، این فصل هم پیش بیاید. استقالل قدرتمندترین تیم لیگ برتر 
است و نساجی باید خوشحال باشد که توانسته در ضربات پنالتی استقالل را حذف 
کرد. درخشــش حقیقی کار را برای شاگردان الهامی در آورد و ۳ نتیجه استقالل و 
نســاجی نشان داد که تمرکز تیمی نساجی بیش تر روی دفاع کردن بوده تا حمله 

کردن. امیدوارم این شکست درس عبرتی برای ادامه راه باشد. 

 عذرخواهی عامل حذف استقالل از جام حذفی
عزیزبک آمانوف که شــب گذشــته با هدر دادن ضربه 
پنالتــی خود از عوامل حذف اســتقالل بود، بابت این اتفاق 

عذرخواهی کرد.
 چهار بازیکن اســتقالل منهای عزیزبک آمانوف ضربات 
پنالتی خود را به بهترین شــکل ممکن وارد دروازه نساجی 
کردند و این بازیکن ازبکستانی که رقص پای طوالنی مدتی 

را به اجرا گذاشت، ضربه اش را از دست داد.
علیرضا حقیقی که چهار مورد از پنج پنالتی استقاللی ها را خالف جهت پریده 
بود، تا آخرین لحظه سرجای خود ایستاد و توانست پنالتی آمانوف را که خیلی بد 

زد، به خوبی مهار کند.
شــب گذشــته و پس از پایان بازی که با حذف استقالل همراه شد، این بازیکن 
ازبکســتانی یک اســتوری را در صفحه اینســتاگرام خود به اشتراک گذاشت. او با 
عذرخواهی از هواداران اســتقالل نوشــت: این باخت بدلیل اشتباه من بود و من از 
همه طرفداران شگفت انگیز این باشگاه بزرگ عذرخواهی میکنم. فقط بدانید من 

نمیخواستم این اتفاق بیافتد.

  لژیونر استقاللی در نقش مسی
مهاجم ملی پوش ایرانی هال سیتی دریبل زن ترین بازیکن 

تیمش انتخاب شد.
 تیم فوتبال هال ســیتی در هفته جاری در رقابت های 
چمپیون شیپ انگلیس به مصاف میدلزبرو رفت و با نتیجه 

یک بر صفر به پیروزی رسید.
اللهیار صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان در این بازی 
برای اولین بار در ۳ ماه گذشته از ابتدا در ترکیب اصلی هال 
سیتی حضور داشت و ۷5 دقیقه بازی کرد.ستاره ایرانی در اولین حضور جدی اش 
برای هال سیتی مفید ظاهر شد و سایت های آماری عملکرد او را برای هال سیتی 
رضایت بخش ارزیابی کردند.در این زمینه سایت »wearehullcity« انگلیس به معرفی 
برترین های هال ســیتی در بازی با میدلزبرو در بخش های مختلف از گلزنی، پاس 
گل، پاس کلیدی، حفظ توپ و دربیل زدن پرداخت که صیادمنش در بخش دریبل 
زن ترین های هال سیتی با ۴ دریبل موفق به عنوان بهترین بازیکن تیمش در این 
بخش انتخاب شد.صیادمنش زمستان گذشته به صورت قرضی برای مدت 6 ماه از 
فنرباغچه به هال سیتی آمد، اما مصدومیت های متوالی مانع درخشش این بازیکن 

ایرانی در انگلیس شده است.

  گلر جنحالی پرسپولیس برمی گردد؟
وضعیت فعلی دروازه بان پرســپولیس باعث شده تا آینده 
او در این تیم فعال نامشــخص باشــد. بعد از شکســت تیم 
پرسپولیس مقابل تیم امید کشورمان در یک بازی دوستانه و 
پس از اختالفاتی که بین حامد لک دروازه بان پرسپولیس و 
کادر فنی این تیم پیش آمد، این دروازه بان از لیست بازی های 
سرخ پوشان کنار گذاشته شد. شرایط به گونه ای پیش رفت که 
حتی حامد لک اجازه حضور در تمرینات گروهی را پیدا نکرد 
و به صورت جداگانه همراه با مهرداد خانبان به تمرین می پرداخت.قرار بود لک بعد 
از بازی با هوادار و با نظر کادر فنی مجددا به تمرینات گروهی برگردد اما با تغییر نظر 
مربیان، لک باز هم اجازه حضور در تمرینات گروهی را به دست نیاورد و تا پیش از 
بازی با آلومینیوم اراک در جام حذفی به صورت جداگانه تمرین کرد.درباره آینده لک 
و پرسپولیس اخبار ضد و نقیض زیاد به گوش می رسد، در حالی که برخی صحبت از 
کنار گذاشتن این بازیکن انجام می دهند، اما هنوز باشگاه پرسپولیس و کادر فنی این 
تیم هیچ واکنش قطعی و رسمی به این موضوع نداشته اند و حتی مشخص نیست 
کــه لک چه زمانی اجازه همراهی با ســایر بازیکنان در تمرینات گروهی را خواهد 
داشت.به نظر می رسد باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که آیا حامد لک با آغاز 
دور جدید تمرینات پرسپولیس برای حضور در لیگ برتر مجوز حضور در تمرینات 
گروهی را پیدا می کند یا نه. اگر لک از تمرینات آینده پرسپولیس دوباره کار خود را 
با سایر دروازه بان ها آغاز کند که این مسأله نشان دهنده به پایان رسیدن مشکالت 
خواهد بود، اما در صورتی که باز هم لک در تمرینات گروهی حاضر نشود، احتماال 

باید منتظر اتفاقات دیگری بود.

ســرمربی اســتقالل می گوید بازیکنانش در دیدار مقابل نساجی سنگ 
تمام گذاشتند.

 اســتقالل در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال در 
ضربات پنالتی به نساجی باخت.

فرهاد مجیدی سرمربی استقالل در نشست خبری پس از این بازی گفت: 
به تیم نســاجی تبریک و به بازیکنان تیمم هم خسته نباشید می گویم. از 
هواداران عذرخواهی می کنم که نتوانستیم برنده شویم. تمام مسئولیت این 
شکست با من است. بازیکنانم سنگ تمام گذاشتند و نمایش خوبی داشتند. 
در کل ۱۲۰ دقیقه حاکم میدان بودیم، پنج، شش موقعیت گل داشتیم. بعد 
از این که بازی در ۱۲۰ دقیقه تمام شــد، ضربات پنالتی را زدیم. می دانید 

که ضربات پنالتی 5۰، 5۰ است و تیم نساجی توانست پیروز بازی شود.
او افــزود: از کمیتــه داوران خواهش می کنم که لیســتی به ما بدهند، 
چــون ما از هفته پیش تمرینات ویژه ای را انجام دادیم و پلن های زیادی را 
بــرای بازی های ۱۰ نفره، ۹ نفره و حتی ۸ نفره در نظر گرفته ایم ولی دیگر 
پیش بینی نمی کردیم که بازیکن مان گل سالم بزند و داور گل را نگیرد. االن 
هم کارشناسانی که با فدراسیون فوتبال کار می کنند، همه می گویند تصمیم 

داور درست بوده و بقیه می گویند نبود.
سرمربی استقالل گفت: جالب است، داوری که وقتی من دهه ۸۰ فوتبال 
بازی می کردم، شــیتیل گرفته بود و محرومش کرده بودند، االن ارتقا مقام 
پیدا کرده و به تلویزیون می آید. نمی دانم او با چه رویی به تلویزیون می آید 
و نظر کارشناسی می دهد. دروازه بان ما در طول ۱۲۰ دقیقه دو بار هم زمین 

نخورده است. باید از موقعیت هایمان استفاده می کردیم که نکردیم. مسئولیت 
باخت هم با من است ولی اگر گل آرمان خطا باشد، دیگر مربی گری نمی کنم. 
داور چطور این را خطا گرفته اســت؟ دو دقیقه بعد از آن هم پنالتی. بهانه 
نمی آورم ولی دو روز پیش که در نشست خبری یک حرف هایی زدم و شما 

خبرنگاران عزیز علیه من جبهه گرفتید، حاال نتیجه اش را ببینید.
مجیدی بیان کرد: تا دیدند استقالل دارد جان می گیرد، شروع کردند. یک 
هفته ۱۰ نفره کردند و یک هفته گلش را نگیرند. با این حال به بازیکنان تیمم 
خسته نباشید می گویم، فوق العاده بودند. شانس نداشتیم ولی اگر داشتیم در 

همان ۹۰ دقیقه پیروز می شدیم.
او درباره وقت کشی بازیکنان نساجی و باب شدن این موضوع در فوتبال 

ایران اظهار کرد: ایراد داور اســت. من نمی دانم در کمیته داوران به داوران 
چه می گوید. اگر بازیکن خودش را بیندازد و شما بازی را قطع نکنی، دفعه 

دوم خودش را به زمین نمی اندازد. 
تا هرکس خودش می اندازد، داور باال سرش می رود و پنج دقیقه می ایستد. 
من کاری به وقت تلف کردن ندارم. ما می توانســتیم در جریان ۱۲۰ دقیقه 
پیروز شــویم ولی از فرصت هایمان اســتفاده نکردیم. بازیکنان ما زحمت 
می کشند اما تا دیدند استقالل صدر جدول است و ۲۴ هفته نباخته است، 
شروع کردند. چیزهایی می شنوم که باورم نمی شود. مگر فوتبال چقدر ارزش 
دارد؟ مربی لیگ برتری در به در دنبال این اســت که کمک داور استقالل 
را بچینــد. من مانده ام، یعنی بــه چه قیمتی؟ حرف هم می زنی، می گویند 
مجیدی بهانه می آورد. من هیچ بهانه ای نمی آورم. مقصر باخت من هســتم 
و از هواداران عذرخواهی می کنــم. از بازیکنانم ممنونم و فوق العاده بودند. 

ان شاءاهلل در لیگ جبران می کنند.
مجیدی در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به گل نزدن استقالل 
در چهار بازی ای که با حضور تماشاگر برگزار شده، حضور تماشاگران روی 
تیمــش تاثیر منفی می گذارد، توضیح داد: هیچ ربطی ندارد. اتفاقا بازیکنان 
جوانم فوق العاده بودند. هم صالح که به زمین رفت عالی بود. هم ســبحان 
فوتبالیســت فوق العاده ای است و در آینده خیلی بهتر می شود. امیرحسین 
هم همینطور. بازیکنان جوانم امروز خیلی خوب بودند اما بدشــانس بودیم. 
وقتی از موقعیت هایتان اســتفاده نکنید، تنبیه می شــویم و بازی را واگذار 

می کنید، مثل بازی امروز.

داور شیتیل بگیر ارتقا پیدا کرده است

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
دراگان اسکوچیچ نســبت به برخی از مربیان 
حاضر در جام جهانی از تجربه بیشتری به عنوان 

سرمربی تیم ملی ایران برخوردار است.
 تیــم ملی ایران به عنوان یکی از تیم های 
حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مهیای حضور 
در این مسابقات و رویارویی با تیم های انگلیس، 

آمریکا و برنده پلی آف اروپا می شود.
در فاصله حدود هفت ماه باقی مانده تا این 
رقابت ها، اظهارات مختلفی در ارتباط با آینده 
کاری اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایران 
وجود داشته که فدراسیون فوتبال حمایت کامل 
خود را از این مربی نشان داد و تا حدودی زیاد 

این مباحث کاهش یافته است.
برخی از انتقادات منفی علیه اسکوچیچ، با 
هدف قراردادن رزومه او به عنوان سرمربی تیم 
ملی ایران بود که تا قبل از هدایت ایران، تجربه 
فعالیت در هیچ تیم ملی را نداشــت اما نگاهی 
بــه روزمه ۲۹ مربی حاضر در این جام )حضور 
ســه تیم نهایی نشده است( نشان می دهد که 
سرمربی کروات تیم ملی بیشتر از برخی مربیان 
حاضــر در این جام به عنوان مربی هدایت تیم 
ملی را داشــته است.در این گزارش، به بررسی 

تجربه و سابقه ۲۹ مربی حاضر در جام جهانی 
پرداختیم و فعالیت  آن ها را به عنوان مربی تیم 
ملی فعلی خود و همینطور سایر تیم های ملی 
که پیش از ایــن در آن ها فعالیت کرده اند، در 

نظر گرفتیم.طبق آمارهای موجود، اسکوچیچ 
تنها مربــی حاضر در جام نیســت که بعد از 
فعالیت در رده باشگاهی، اولین تجربه خود در 
یک تیم ملی را تجربه می کند. از سوی دیگر، 

در حال حاضر مربیانی جام جهانی قطر می آیند 
که فقط دو بازی به عنوان مربی روی نیمکت  
تیم های خود بوده اند و اســکوچیچ با ۱۷ بازی 
ملی، تجربه بیشتری از دیگر مربیان ملی دارد.

طبق اطالعات موجود، خراردو مارتینو، سرمربی 
تیم ملی مکزیک با ۱۴۹ بازی ملی در سه تیم 
و سپس فرناندو سانتوس با ۱۴۴ بازی ملی در 
دو تیم و در نهایت هروه رنار، سرمربی عربستان 
با ۱۲۹ بازی ملی در 6 تیم، بیشترین تجربه را 
در میان مربیان حاضر دارند.اما دیدیه دشان با 
۱۲۹ بازی به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه 
از بیشــترین ثبات به عنوان سرمربی یک تیم 
برخوردار اســت. بعد از او سانتوس با ۸۸ بازی 
روی نیمکت پرتغال و آلیو سیسه با ۷6 بازی ملی 
با سنگال، دومین و سومین مربیان با بیشترین 
ثبات در تیم های خود هستند.در این بین مربیان 
لهستان، تونس، کامرون و غنا با دو بازی ملی و 
مربی اروگوئه با ۴ بازی ملی، کمترین فعالیت و 
تجربه را به عنوان سرمربی تیم های ملی خود 
دارا هستند. دراگان اسکوچیچ با ۱۷ بازی ملی 
باالتر از مربیانی مانند هانسی فلیک است.اگر 
چه بسیاری از این مربیان در عرصه باشگاهی 
تجربه و افتخارات پرشماری به دست آورده اند 
و از ایــن حیث روزمه آن ها قابل قیاس با هیچ 
مربی دیگری نیست و این دسته بندی نمی تواند 
عیار مناسبی برای سنجش کارایی و افتخارات 

مربیان در عرصه مربیگری باشد.

کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل گفت: داوری بازی ما با 
نساجی افتضاح بود و این شرایط واقعاً شرم آور است.

 ووریا غفوری پس از شکســت مقابل نساجی و حذف 
از رقابت های جام حذفی اظهار داشــت: مــا این بازی را 
برده بودیم. از هواداران عذرخواهی می کنم که نتوانستیم 
کار را تمــام کنیــم. فرصت های زیادی داشــتیم که به 
 گل تبدیل نشــد. یکی از بهترین بازی های خود را انجام

 دادیم و حق مان این نبود که با ناراحتی هواداران را راهی 
خانه کنیم.

وی ادامه داد: در بحث داوری ببینید که چطور گل ما را 
مردود می کنند و پنالتی ما را نمی گیرند. خیلی راحت نتیجه 
تعیین می شود و این کار خیلی زشت است. داوری افتضاح 
بود. گل ۱۰۰درصد ســالم مــا را رد کردند. ما تیم جوانی 
داریم که شانس قهرمانی در لیگ و جام حذفی هستیم، اما 
کار به کجا رسیده که داور خیلی راحت در ورزشگاه آزادی 

حق مان را می خورند.
کاپیتان تیم فوتبال استقالل گفت: در گذشته اینگونه 
بود که داوران در ورزشگاه آزادی با دقت بیشتری قضاوت 
می کردند، نه اینکه به ســود ما ســوت بزننــد، اما تالش 
می کردند بهترین عملکرد خود را داشته باشند. متاسفانه 
حاال شرایط برعکس شده و واقعاً نوبر است. در یک صحنه 
که توپ اســتقالل در آخر بازی به گل تبدیل نشــد قلم 
بندهایم را به زمین کوبیدم که ربطی هم به داور نداشت، 

اما کارت زرد گرفتم.
غفوری عنوان کرد: ما اصرار می کنیم که VAR بیاورند، اما 
گویا اگر اینگونه شود کاسبی و دکان شان تعطیل می شود. 
معلوم نیســت پشت پرده استقالل چه خبر است که گل 
ســالم ما را مردود می کنند. هرچه صحنه را نگاه کردم که 
خودم را قانع کنم موفق نشدم. آرمان هیچ خطایی مرتکب 
نشد، چون دو بازیکن نساجی بهم خوردند و آرمان توپ را 

به گل تبدیل کرد.

وی افزود: ســال گذشــته در بازی با فوالد پای رشید 
مظاهری 5 ســانت هم از خط آن طرف تر نبود اما پنالتی 
را برگرداندند که استقالل قهرمان نشود؛ نمی دانم داستان 
چیست. توپی که روی سر عارف غالمی بود را با دست زدند، 
اما جالب است که حاال همه کارشناسان داوری ماست مالی 
می کنند و می گویند قبل از آن صحنه فالن اتفاق رخ داده 
است. مگر می شود در آزادی چنین بالیی سراستقالل بیاید؟ 

واقعاً شرم آور است.

کاپیتان تیم فوتبال استقالل تصریح کرد: قسم می خورم 
که این اتفاقات و بریدن سر استقالل در آزادی طبیعی نیست. 
مگر حرف از فوتبال پاک نمی زنند؟ من ناپاک تر از این فوتبال 
ندیده ام. مگر می شود نتیجه بازی را به همین راحتی تغییر 
داد؟ حاال مد شده باشگاه ها بیانیه می دهند؛ شنیده ام قبل 
از بازی هم باشگاه نساجی بیانیه داده که نگران داوری است. 
بفرمایید، این هم نتیجه اش! حاال محرومیت و جریمه داور 

چه نتیجه ای برای استقالل دارد؟
غفور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقیقی اعالم کرده 
که گل استقالل به درستی مردود شده است، آیا اظهارنظر 
وی درست است، اظهار داشت: شما صحنه را دیده اید که 
این سوال را می پرسید؟ او اگر این حرف را نزند چه بگوید؟ 
دفاع خودشــان با او برخورد کرد. فقط یک کلمه می گویم 
و آن هم اینکه واقعاً شــرم آور بود. می خندند و خوشحالی 

می کنند که این اتفاق برای استقالل افتاده است.
وی در پاسخ به این سوال که با این شرایط نگران از دست 
رفتن جایگاه استقالل در لیگ برتر هستید یا خیر، گفت: ما 

زمان داریم که ریکاوری کنیم. 
بایــد حواس مــان به همه چیز باشــد، چــون امکان 
 VAR دارد هــر اتفاقــی رخ دهــد. هزاران بار گفتیــم که
بیاورید، اما مشــخص نیســت که مسئوالن چه می کنند 
 که از آوردن یک سیســتم VAR عاجز هســتند. کســی 

هم پاسخگو نیست. واقعاً متاسفم و شرم آور است.

گویا آوردن VAR کاسبی بعضی ها را تعطیل می کند

با حذف استقالل، حاال هیچ یک از تیمهای صعود کننده به مرحله نیمه 
نهایی، سابقه قهرمانی در این رقابت ها را ندارند.

در حالــی که با کنار رفتن ســپاهان، فوالد، تراکتور و ســایر مدعیان و 
همچنین حضور دو تیم از لیگ های پایین تر در مرحله نیمه نهایی، بسیاری 
انتظار داشــتند که پرســپولیس و استقالل بدون کمترین مشکل به فینال 
برسند اما نساجی و آلومینیوم شگفتی بزرگ را رقم زدند و با حذف مجیدی 

و گل محمدی، خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کردند.
حاال آلومینیوم اراک باید در ورزشــگاه خانگــی به مصاف خلیج فارس 
ماهشــهر، تیم لیگ دسته دومی برود و نساجی در مقابل مس کرمان صف 
آرایی کند. در نهایت برنده این دو بازی دیدار فینال را برگزار می کند و جام 

را باالی سر می برد.
نکته جالب اینکه از بین این چهار تیم فقط مس کرمان سابقه حضور در 
فینال جام حذفی را دارد و ســایر عالوه بر ناکامی در کسب جام قهرمانی، 
حتی به بازی نهایی هم نرسیده اند و حاال در تالش برای اولین تجربه فینال 

خود هستند.
مس کرمان که در فصل ۱۳۹۲-۹۳ میزبان تراکتور در بازی فینال شــد 
و مقابل این تیم شکست خورد تا در خانه جام را به رقیب واگذار کند، تنها 
تیم لیگ یکی باقی مانده در جام حذفی اســت. نکته جالب اینکه آخرین 
باری که تیمی از لیگ آزادگان به فینال جام حذفی رســید به جام حذفی 
۹6-۹۷ برمی گردد که دراگان اسکوچیچ سرمربی کنونی تیم ملی، با خونه 

به خونه این مســیر را پیمود و در فینال به اســتقالل وینفرد شفر باخت و 
دستش از قهرمانی کوتاه ماند.

خلیج فارس ماهشهر مورد جالب نیمه نهایی جام حذفی است که با عبور 
از سه تیم لیگ برتری )هوادار، نفت و مس( موفق شده به این مرحله برسد 
و حاال در صورتی که چهارمین تیم از ســطح اول فوتبال ایران را هم کنار 
بزند، در عین ناباوری به فینال خواهد رســید. آخرین بار داماش گیالن در 
فصل ۹۷-۹۸ به فینال رسید و مغلوب پرسپولیس شد تا سرخپوشان هر دو 

جام قهرمانی فصل را تصاحب کنند.
نساجی و آلومینیوم اراک که دو تیم صعودکننده متأخر به لیگ برتر ایران 
محسوب می شوند، شانس های اصلی قهرمانی جام حذفی این فصل به شمار 

می روند. بهترین عملکــرد آلومینیوم صعود به یک چهارم نهایی و بهترین 
عملکرد نساجی، صعود تا جمع ۱6 تیم برتر بوده است.

در تاریخ فوتبال ایران ۱۲ تیم توانســته اند به عنوان قهرمانی برســند: 
استقالل، پرسپولیس، ذوب آهن، سپاهان، ملوان، تراکتور، بهمن، فجر، صبا، 
نفت تهران، برق شیراز، شــاهین اهواز، سایپا و فوالد خوزستان. همچنین 
۱۰ دیگر هم موفق شدند به فینال برسند و در این بازی شکست خوردند.

نکتــه جالــب اینکــه در بیــن تیمهــای فینالیســت نــام خیبــر 
 خــرم آبــاد )۱۳65( دیــده می شــود کــه این بــار هم فرصتــی برای 
تکرار این موفقیت داشت اما به مس کرمان باخت. راه آهن، گسترش فوالد، 
جنوب اهواز و هما فینالیســت هایی هستند که حاال نام و نشانی از آنها در 

فوتبال ایران وجود ندارد.
با حذف پرسپولیس، استقالل همچنان با ۷ جام قهرمانی پرافتخارترین 

تیم جام حذفی است.
به هر حال از بین خلیج فارس ماهشهر، آلومینیوم اراک، نساجی مازندران 
و مس کرمان، هر تیمی که به فینال و جام قهرمانی برسد، بزرگترین موفقیت 
تاریخ و یکی از بزرگترین شگفتی های تاریخ فوتبال ایران را رقم خواهد زد؛ 
البته شاید تیم قهرمان بدشانس باشد و باتوجه به تغییر تقویم لیگ قهرمانان 
آســیا، نتواند بلیت ای سی ال را کسب کند اما اگر یک سهمیه به قهرمان 
جام حذفی ۱۴۰۱ داده شــود، آسیا باید منتظر نماینده جدید فوتبال ایران 

در لیگ قهرمانان باشد.

این قهرمان به لیگ قهرمانان آسیا نمی رود!

 بنزما در انتخابات ریاست جهموری رای آورد!
کریم بنزما، مهاجم فرانسوی و ۳۴ ساله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز رای آورده است.

 درخشش کریم بنزما در سال های اخیر در ترکیب رئال مادرید در نهایت باعث شد او حدود یک سال قبل دوباره به دعوت دیدیه دشان راهی اردوی تیم ملی فرانسه شده و بعد از حدود پنج سال دوباره برای این تیم بازی کند. کریم بنزما در 
ترکیب فرانسه نیز نمایش خوبی در این یک سال داشته و به یکی از امیدهای اصلی این تیم برای درخشش در لیگ ملت های اروپا و البته جام جهانی تبدیل شده است.

اما به نظر می رسد این مهاجم ۳۴ ساله در کشور خود هواداران متعصب و پر و پاقرصی دارد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اخیرا برگزار شده و با توجه به آرای واجدین شرایط، به دور دوم کشیده شده است. اما یکی از شرکت کنندگان در 
این رای گیری در روبایکس در شمال فرانسه، رای خود را به نام کریم بنزما نوشته تا این گونه عالقه مفرط خود به ستاره فرانسوی رئال مادرید را نشان دهد.
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پیامبر اكرم ) ص (  :

أفَضُل نِساِء أهِل الَجنَِّة: َخدیَجُة 
ٍد،  بِنُت ُخَویِلٍد، وفاِطَمُة بِنُت ُمَحمَّ
وَمریَُم بِنُت ِعمراَن، وآِسَیُة بِنُت 

ُمزاِحٍم امَرأَُة ِفرَعوَن.
برترین زنان اهل بهشت، خدیجه 
ُدختر ُخَویِلد، فاطمه دختر محّمد، 
مریم دختر عمران و آسیه دختر 
ـ هستند. ـ همسر فرعون  ُمزاحم 

الخصال ص 226 ح 22

با وجود تمام بادهای مخالف در روند طال، جذابیت آن برای ســرمایه گذارانی 
که به دنبال پناهگاه امن هســتند، هنوز از بین نرفته، ولی در زیر یک مقاومت 

متوقف شده است.
 به نقل از اینوستینگ، بازار سهام ایاالت متحده از آغاز ماه آوریل روند نزولی 
داشته است، که می تواند به دلیل تعدیل های سه ماهه ی پرتفولیو و پیش بینی های 
تهاجمی کمیته ی بازار آزاد فدرال )FOMC( باشد. بازدهی ایاالت متحده هم چنان 

در حال افزایش است، که دالر را در کل تقویت می کند.

حتی ارزهای کاالیی در چند روز معامالتی اخیر کاهش یافته اند. با این حال، 
برخی تصمیم ها و سیاست های بانک های مرکزی هستند که می توانند تغییرات 

مهمی را در ارزها ایجاد کنند؛ احتماال هفته ی شلوغی در پیش داشته باشیم.
طال در حال افزایش است زیرا سرمایه گذاران می خواهند از خود در برابر افزایش 
تورم محافظت کنند. ولی کلید جهت گیری فلزات در آینده می تواند این باشد که 
فدرال رزرو در ماه های آتی چه قدر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. آن ها مطمئنا 
برای مبارزه با تورم تالش خواهند کرد و در صورت موفقیت، طال ممکن اســت 
در مقاومت متوقف شود.از دیدگاه تئوری موج الیوت، پس از آن پنج موج نزولی 
از منطقه ی 2070 دالری، می توانیم طال را در یک حالت بازگشت نزولی ببینیم. 
این یک تکانه ی نزولی است که نشان دهنده ی درجه باالتری از پولبک اصالحی 
موج الیوت اســت.حداقل پایه های A-B-C باعث تصحیح موج الیوت می شــوند، 
بنابراین به نظر می رسد که پای فعلی به هنوز سمت باالی موج B است و از این 
رو، روند صعودی محدود می شود. ما شاهد یک مقاومت در 1966 دالر هستیم 
که به دنبال آن یک سطح دوم و بسیار بحرانی تر در حدود 2000 دالر خواهد بود.

حمایت بسیار مهم تر و قوی تر برای جهش بعدی فلزات می تواند در منطقه ی 
1844 دالری طال باشــد، اما اگر 2070 دالر قبل از آن شکسته شود، بالفاصله 

باید خودتان را برای قیمت های بسیار باالتر و صعودی آماده کنید.

طال در تالش بود تا از رشــدهای اندک هفته گذشــته بهره ببرد اما قیمت 
کاالها بر تورم باالی مصرف کننده فشــار صعودی وارد کرد و باعث تضعیف فلز 

زرد غیربازده شد.
به نقل از اف ایکس اســتریت طال در تالش بود تا از رشــدهای اندک هفته 
گذشــته بهره ببرد و در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه کاهش یافت و یک 
ســری برد سه روزه را شکست. دالر آمریکا به حمایت از چشم انداز جنگ طلبانه 
فدرال رزرو ادامه داد و نزدیک به باالترین سطح از ماه می 2020 ایستاد، که به 
نوبــه ی خود به عنوان یک باد مخالف برای کاالهای دالری عمل کرد. در واقع، 
صورتجلسه FOMC در ماه مارس نشان داد که بسیاری از شرکت کنندگان آماده 
بودند تا در چند جلسه بعدی نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش دهند، زیرا 
این نگرانی وجود داشت که تورم از طریق اقتصاد گسترش یافته است. جدای از 
این، نگرانی ها مبنی بر اینکه افزایش اخیر قیمت کاالها بر تورم باالی مصرف کننده 
فشــار صعودی وارد کند، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده را به اوج 
چند ســاله جدید سوق داد. این به عنوان یکی دیگر از عواملی تلقی می شد که 
فلــز زرد غیر بازده را تضعیف می کرد، اگرچه ترکیبی از عوامل حداقل در حال 

حاضر، به محدودکردن روند نزولی کمک کرد.

سرمایه گذاران همچنان نگران هزینه های اقتصادی بحران در اوکراین هستند 
که از لحن ضعیف تر در بازارهای ســهام مشهود بود. این موضوع، همراه با ترس 
از تورم، جذابیت طالی امن را به عنوان پوششی در برابر افزایش هزینه ها تقویت 
کــرد. از این رو، تمرکــز بازار به ارقام تورم مصرف کننده ایاالت متحده که برای 
انتشار در روز سه شنبه برنامه ریزی شده است، باقی می ماند. معامله گران همچنین 
ممکن است ترجیح دهند در حاشیه ی نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه 
منتظر بمانند. در این میان، عناوین ژئوپلیتیکی دریافتی بر احساس ریسک تأثیر 

می گذارند و انگیزه ای برای XAU/USD ایجاد می کنند.
چشم انداز فنی

با نگاهی به تصویر فنی، طال در حدود یک ماه گذشته در محدوده ی معامالتی 
آشنا در نوسان بوده است. با توجه به عقب نشینی شدید اخیر از نزدیکی باالترین 
سطح تاریخ، اقدام قیمت محدود به محدوده را می توان به عنوان مرحله ی تثبیت 
نزولی طبقه بندی کرد. با این اوصاف، شکست های مکرر در یافتن پذیرش کمتر از 

1900 دالر و افزایش متعاقب آن به نفع معامله گران صعودی است.
بــا این حال، عدم خریــد متوالی، احتیاط را ایجاب می کنــد. عالوه بر این، 
شاخص های فنی در نمودار روزانه - اگرچه از قلمرو منفی بهبود یافته اند - برای 
به دســت آوردن کشش معنی دار تالش می کنند. تنظیمات فنی ترکیبی باعث 
می شود قبل از انجام شــرط بندی های جهت دار تهاجمی، منتظر یک شکست 

پایدار در محدوده ی معامالت کوتاه مدت باشیم.
از سطوح فعلی، شتاب فراتر از سطح 1950 دالر احتماالً با مقاومت در نزدیکی 
منطقه 1964-1966 دالر مواجه خواهد شد. قدرت پایدار فراتر از آن باید افزایش 
بیشــتری برای قیمت طال ایجاد کند و به گاوهای نر اجازه دهد تا برای بازیابی 

هدف روانی 2000 دالر تالش کنند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد منطقه افقی 1924 دالری اکنون از نزولی فوری 
جلوتر از منطقه 1915 دالری محافظت می کند. به دنبال آن حمایت قوی 1900 
تا 1890 دالر می آید که در صورت شکست قاطع زمینه را برای حرکت به سمت 
حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 1872 تا 1.870 دالر فراهم می کند.

ســازمان جهانــی بهداشــت اعــالم کرد کــه در حــال ردیابــی چند ده 
 مــورد از دو نــوع فرعــی جدیــد از ســویه بســیار قابــل انتقــال امیکرون 

ویروس کرونا است.
 سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که در حال ردیابی چند ده مورد از دو نوع 

فرعی جدید از سویه بسیار قابل انتقال امیکرون ویروس کرونا است تا بررسی کند 
که آیا آنها عفونی تر  و خطرناک تر هستند یا خیر.

این ســازمان دو نوع فرعی BA.4 و BA.5 را برای نظارت به لیست خود اضافه 
کرده است. در حال حاضر BA.1 و BA.2 که اکنون در سطح جهانی غالب است و 

سویه های فرعی BA.1.1 و BA.۳ نیز تحت بررسی قرار دارند.
ســازمان جهانی بهداشــت گفت که ردیابی آنها را به دلیل جهش های اضافی 
که نیاز به مطالعه بیشــتر برای درک تأثیر آنها بر پتانســیل فرار از پاسخ ایمنی 
دارند آغاز کرده اســت؛ ویروس ها همیشــه جهش می یابند، امــا فقط برخی از 
 جهش ها بر توانایی آن ها برای انتشــار یا فرار از ایمنی یا شدت بیماری که ایجاد

 می کنند، تأثیر می گذارد.
به عنوان مثال، BA.2 )امیکرون پنهان کار( در حال حاضر تقریباً  عامل 94 درصد 
از تمام موارد توالی شده است و نسبت به دیگر انواع فرعی امیکرون قابل انتقال تر 
اســت، اما شواهد تا کنون نشان می دهد که احتمال بیشتری برای ایجاد بیماری 
شدید وجود ندارد.به گفته WHO، تنها چند ده مورد از BA.4 و BA.5 به په پایگاه 

داده های جهانی )GISAID( گزارش شده است.

متا مالک فیس بوک شروع به آزمایش ابزاری برای فروش دارایی های دیجیتال 
و تجربیات کاربران خود در پلتفرم واقعیت مجازی هریزون ورلدز کرده که بخش 

کلیدی برنامه  آن برای ارتقای متاورس است.
 به نقــل از رویترز، متا در بیانیه ای گفت: این ابزاردر ابتدا برای مجموعه ای از 
کاربــران که کالس های مجازی، بازی ها و برخی لوازم جانبی را در پلتفرم فراگیر 
این شرکت ایجاد می کنند، در دسترس خواهد بود و از طریق هدست های واقعیت 

مجازی قابل دسترسی است.
این شرکت گفت که با استفاده از یک ابزار، کاربران منتخب قادر خواهند بود لوازم 
جانبی خود را بفروشند یا خدمات دسترسی پولی به فضاهای دیجیتال تخصصی 

که ساخته اند ارائه دهند.
این غول رسانه های اجتماعی همچنین در حال آزمایش یک برنامه موسوم به 
»جایزه خالق« برای مجموعه کوچکی از کاربران Horizon Worlds در ایاالت متحده 
است که از طریق آن هر ماه به شرکت کنندگان برای استفاده از ویژگی های جدیدی 

که این شرکت راه اندازی کرده است، پول پرداخت می شود.
شرکت مادر فیس بوک که سال گذشته نام خود را به Meta تغییر داد، سرمایه 
گذاری زیادی روی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده انجام داده تا از طریق متاورس 

درآمد زیادی کسب کند.
این شرکت در حال رقابت با بازیگران جدید این دنیای مجازی سه بعدی است 
که زمین، ساختمان ها، آواتارها و حتی نام ها را می توان در ان به عنوان توکن های 
غیرقابل تعویض یا دارایی های مجازی مبتنی بر بالک چین خرید و فروش کرد. 
بازار این دارایی ها در سال گذشته رشد کرد و قیمت فروش آن ها گاهی به صدها 

هزار دالر رسید.

حرکت طال به سمت یک مقاومت

طال در گرداب تورم و نگرانی های اوکراین!

انواع سویه امیکرون زیر ذره بین سازمان جهانی بهداشت

افزوده شدن ابزار فروش دارایی های دیجیتال به متاورس

سهم ثروتمندان از یارانه دولتی!سهم ثروتمندان از یارانه دولتی!
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علمیعلمی

    خودروخودرو

 تاثیر كرونای خفیف بر ناباروری مردان
گروهی از محققان در یافته های اخیرشــان اظهــار کرده اند حتی ابتال به 
کووید-19 متوســط یا خفیف نیز ممکن اســت توانایی باروری در مردان را 

مختل کند.
 به نقل از اس تی دی، بســیاری از افرادی که از بیماری کووید-19 بهبود 
می یابند، عالئم طوالنی مدت ناشی از این بیماری مانند مه مغزی یا مشکالت 
قلبی را تجربه می کنند. اخیرا شــواهد بسیاری نشان می دهد که این ویروس 

حتی می تواند توانایی باروری را نیز مختل کند.
 »ACS Omega« محققان هندی اخیرا در مطالعه ای که یافته های آن در مجله
منتشــر شده است، ســطح پروتئین را در اسپرم مردانی که از چنگ بیماری 

کووید-19 رهایی یافته و بهبود یافته بودند تجزیه و تحلیل کردند.
محققان پس از انجام مطالعه راهنما اظهار کردند که حتی ابتال به نوع خفیف 
یا متوســط   این بیماری می تواند سطح پروتئین های مربوط به عملکرد تولید 
مثل مردان را تغییر دهد.اگرچه کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2عمدتا بر 
سیستم تنفسی تاثیر می گذارد، اما باید گفت این ویروس و پاسخ بدن به آن 

به سایر بافت ها نیز آسیب می رساند.
شــواهد مطالعه اخیر نشــان می دهد این ویروس در اندام های تولید مثل 
مردانه شناسایی شده است و ابتال به بیماری کووید-19 می تواند توانایی باروری 

مردان را کاهش دهد.
»فیروزه پریــخ«)Firuza Parikh( و »راجش پریــخ«)Rajesh Parikh( از 
بیمارستان جاسلوک وابسته به موسسه فناوری هند و همکارانش طی این مطالعه 
برای آنکه کامال متوجه شوند که آیا کووید-19 می تواند تاثیرات بلندمدتی بر 
دستگاه تناسلی/تولیدمثل مردان داشته باشد یا خیر، تصمیم گرفتند آزمایشی 
انجام دهند. برای یافتن این موضوع، آنها سطوح پروتئین های مایع منی مردان 
سالم و مردانی که قبال به کووید-19 خفیف یا متوسط مبتال شده بودند را با 

یکدیگر مقایسه کنند.
محققــان نمونه های مایع منی 10 مرد ســالم و 17 مردی را که اخیرا از 
کووید-19 بهبود یافته بودند، تجزیه و تحلیل کردند. هیچ یک از آن مردان که 
بین 20 تا 45 سال سن داشتند، سابقه قبلی ناباروری نداشتند. محققان این 
مطالعه پس از بررسی دریافتند که تعداد و تحرک اسپرم در مردان بهبود یافته از 
این بیماری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این افراد نسبت به مردانی که 
به این بیماری مبتال نشده اند از اسپرم های با شکل معمولی کمتری برخوردارند.

هنگامــی که محققــان پروتئین های مایــع منی را با اســتفاده از روش 
»کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی« تجزیه و تحلیل کردند، 27 پروتئین 
را در سطوح باالتر و 21 پروتئین را در سطوح پایین تر در مردان بهبود یافته 
از کووید-19 در مقایسه با افرادی که به بیماری مبتال نشده بودند، شناسایی 
کردند. بسیاری از این پروتئین ها در عملکرد تولید مثل نقش دارند. دو مورد 
از پروتئین های مرتبط با باروری به نام »سمنوژلین semenogelin(« 1 1( و 
»پروساپوسین«)Prosaposin( کمتر از نصف آنچه تعریف شده است در مایع 

منی گروه بهبودیافته از کووید-19 نسبت به گروه مردان سالم وجود داشت.
به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد که کروناویروس سندرم حاد 
تنفســی 2 اثرات مستقیم یا غیرمستقیمی بر سالمت باروری مردان دارد که 
این اثرات پس از بهبودی باقی می ماند. محققان در انتها افزودند که نتایج این 
مطالعه ممکن اســت بینش هایی را در مورد پاتوفیزیولوژی تولید مثل انسان 
در مردان بهبود یافته نشان دهد. با این حال، آن ها خاطرنشان کردند که باید 

مطالعات بزرگتری برای تایید این یافته ها انجام شود و در آن مردانی که اخیرا 
از سایر بیماری های شبه آنفلوآنزا بهبود یافته اند نیز حضور یابند تا اطمینان 

حاصل شود که یافته ها مختص کووید-19 هستند.

  خطر التهاب مرتبط با كووید-19 در كودكان باالتر از 5 سال 
بیشتر است

یک گروه بین المللی از پژوهشــگران در بررســی مشترکی دریافته اند که 
کودکان باالتر از پنج ســال، بیشــتر از سایر کودکان در معرض خطر ابتال به 
»سندروم التهابی چند سیستمی در کودکان« و مراجعه به بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان قرار دارند.
 به نقل از مجله »CMAJ«، بررسی جدید یک گروه بین المللی از پژوهشگران 
نشان می دهد کودکان باالتر از پنج سال و کودکانی که نشانگرهای خونی التهاب 
را دارند، بیشتر از سایر کودکان در معرض خطر ابتال به »سندروم التهابی چند 
سیستمی در کودکان«)MIS-C( و مراجعه به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
قرار می گیرند.این پژوهش بین المللی، 2۳2 کودک پایین 18 سال را در بر دارد 
که بین اول مارس 2020 تا هفتم مارس 2021، مبتال به سندروم التهابی چند 
سیستمی در کودکان تشخیص داده شده اند. این بیماران، نشانه های تعریف  شده 
»سازمان جهانی بهداشت«)WHO( را در مورد سندروم التهابی چند سیستمی در 
کودکان دارند که تب پایدار به مدت حداقل سه روز، افزایش »پروتئین واکنشی 
سی«)C-reactive protein(، درگیری دو اندام یا بیشتر بدون دلیل میکروبی 

واضح برای التهاب و کووید-19 مثبت را شامل می شود.
بیشــتر بیماران که حدود 89 درصد از این گروه را تشــکیل می دهند، به 
نشانه های گوارشــی مانند درد و همچنین مشکالت پوستی مانند بثورات و 
تورم مبتال بودند. درگیری قلب تا 59 درصد و ناهنجاری  در انعقاد خون نیز تا 
90 درصد بود. از میان 2۳2 کودک، 7۳ نفر به بخش مراقبت های ویژه منتقل 

شدند و 47 نفر از آنها به درمان فشار خون پایین نیاز پیدا کردند.
خطر مراجعه به بخش مراقبت های ویژه، در کودکان بین شش تا 12 سال 
باالتر و در افراد 1۳ تا 17 ساله بیشتر از کودکان زیر پنج سال تا پنج ساله بود. 
کودکانی که بین نوامبر 2020 تا مارس 2021 به بیمارستان مراجعه کردند، 
بیشــتر از افرادی که زودتر بستری شــده بودند، احتمال داشت که به بخش 
مراقبت های ویژه منتقل شوند.پژوهشگران، چالش هایی را در تشخیص سندروم 
 Joan(»التهابی چند سیستمی در کودکان ذکر کردند. دکتر »جوآن رابینسون
Robinson(، متخصص کودکان »دانشگاه آلبرتا«)UAlberta( گفت: سندروم 
التهابی چند سیستمی در کودکان، یک تشخیص جدید با معیارهای تشخیصی 

متفاوتی است که تایید نشده اند.

جیــپ از نظر عامه ی مردم، قدیمی ترین شاســی بلند دنیا اســت. این 
ماشــین حدود 80 ســال پیش برای تردد در مســیرهای سخت و کاربری 
 نظامی ســاخته شــد. به همین دلیــل، اصیل ترین خــودروی جهان برای

 طبیعت گردی است.
 از طــرف دیگر، جیپ رانگلر نکات منفی بــرای کاربردهای خانوادگی و 
عمومی دارد. این مدل در مقایسه با بعضی شاسی بلندهای امروزی، چندان 

راحت و جادار نیست.
برای ســال های متمادی، جیپ رانگلر سلطان آفرود دنیا محسوب شده و 
امسال هم فروش بسیار خوبی در سراسر جهان دارد اما این شرایط به تازگی با 
محصولی از فورد تهدید شده است. برانکو با قیمتی مشابه رانگلر تولید می شود؛ 

درحالی که ابعاد بزرگ تر و امکانات بیشتر دارد.

جیپ رانگلر رابیکان هیبرید
ظاهرا فورد برانکو، بــرای رقابت با جیپ رانگلر و رفع محدودیت های آن 

ساخته شده است.
 برانکو، توانایی های بسیار خوبی برای طبیعت گردی و بی راهه نوردی ارائه 
می کند؛ اما برای رانندگی روزانه و سفرهای بین شهری هم مناسب است. این 
خودرو مشابه رانگلر، نسخه های دودر، چهاردر، سقف فلزی و سقف پارچه ای، 

همراه قابلیت جداسازی اجزاء بدنه دارد.
افــراد عالقه مند به رانندگی آفــرود در امریکا، می توانند انواع مختلفی از 
وانت های تجهیزشده را خریداری کنند. فورد F-150 رپتور، شورولت سیلورادو 
ZR2 و رم TRX، در کنار مدل های مختلف ساخت برندهای ژاپنی، تنوع بسیار 
خوبی برای کالس وانت های اسپرت فراهم کرده اند؛ اما در گروه شاسی بلندها 

شرایط متفاوت است.

فورد برانکو 2022
به جرات می توان گفت فورد برانکو و جیپ رانگلر با آستانه قیمت ۳0 هزار 
دالر، رقیب مهمی در کالس شاسی بلندهای مناسب آفرود ندارند. رقبای اروپایی 
و ژاپنی، اختالف قیمت زیادی با رانگلر و برانکو دارند؛ درحالی که از نظر فنی 
برای تردد در مسیرهای خارج جاده، برتری مهمی نسبت به مدل های ساخت 

فورد و جیپ ارائه نمی دهند.
جیپ رانگلر با مدل های متنوع تولید می شود. بسیاری از کارشناسان رانندگی 
خارج جاده، نســخه ی رابیکان با پیشرانه ی جدید پالگین هیبرید را یکی از 
بهترین خودروهای دنیا برای طبیعت گردی می دانند. این مدل با کد 4Xe، به 
قیمت 68 هزار دالر فروخته می شود. رانگلر رابیکان پالگین هیبرید، مجموع 

قدرت ۳75 اسب بخار و گشتاور 640 نیوتن متر دارد.
هنوز مدل رپتور از فورد برانکو به تولید انبوه نرسیده است. به همین دلیل، 
فعال نسخه ی فرست ادیشن با قیمت 62 هزار دالر، بهترین مدل برانکو برای 
رانندگی آفرود محسوب می شود. این خودرو با پیشرانه ی تمام بنزینی و توربو 
شارژ 7/2 لیتری، ۳۳0 اسب بخار قدرت و 560 نیوتن متر گشتاور دارد. برانکو 
فرست ادیشن همراه با تایرهای ۳7 اینچ گودریچ، روی رینگ های 17 اینچ عرضه 
  Edmundsm  می شود.در تست و بررسی انجام شده توسط کارشناس سایت
برتری  جیپ رانگلر نسبت به فورد برانکو در مسیرهای سخت ثابت می شود. 
از سوی دیگر، برانکو به لطف امکانات رفاهی بیشتر و کابین بزرگ تر، گزینه ی 
بهتری برای سفرهای خانوادگی و رانندگی درون شهری است. فیلم کوتاه منتشر 
شده در کانال ادموندزکارز، شامل آزمایش پله نوردی برای مقایسه ی سیستم 
تعلیق، صعود از شیب ناهموار با هدف بررسی عملکرد تجهیزات دو دیفرانسیل 
و تست سرعت در مسیر رفت و برگشتی است. این ویدئو، همچنین نگاهی به 

کابین و امکانات رفاهی جیپ رانگر و فورد برانکو دارد.

جیپ رانگلر یا فورد برانکوجیپ رانگلر یا فورد برانکو
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