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شهال عموری
رئیس اتاق اهواز

 حذف ارز ترجیحی مانع خروج
 سرمایه از کشور می شود

تخصیص ارز ترجیحی به مسیری برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شده 
و دولت با حذف تدریجی این سیاست می تواند مانع این اتفاق نامساعد شود.

 دولت باید فرآیندی را ایجاد کند که ارز ترجیحی با شیب مالیم حذف و 
مانع خروج سرمایه های ملت از کشور شود.

 دولت بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را با نرخ دالر چهار هزار و ۲۰۰ 
تومانی صرف واردات کاالهای اساسی می کند، اما همواره این کاالها با نرخ 
آزاد به دست مردم می رســد به طوری که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به 

مسیری برای خروج سرمایه های ارزی کشور تبدیل شده است.
 از ســویی ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساســی 
اختصاص داده می شود و از سوی دیگر شاهد گرانی این کاالها طی سنوات 

مختلف هستیم.
باید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی و با شیبی مالیم کنار 
گذاشته شــود و دولت باید این منابع را به سمت ایجاد محصوالت داخلی 

هدایت کند تا وابستگی به واردات نیز کاهش یابد.
 دولت باید قبل از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، زیرساخت های توزیع 

این منابع در بخش تولید و تأمین کاالهای اساسی در داخل را فراهم کند.
 در برخی از کاالها ازجمله دارو وجود ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ضروری 
است و ایجاد سازوکار حذف این نوع ارز و هدایت منابع آن به بخش تولید 

باید با مشارکت و همفکری بخش خصوصی فراهم گردد.
در درازمدت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به رشــد اقتصادی کشور 
منجر می شودو باید توجه داشت که میلیاردها دالر ارز چهار هزار و ۲۰۰ 
تومانی به برخی کاالها اختصاص داده می شود اما مصرف کننده نهایی از 
قیمتی که برای خرید کاال پرداخت می کنند به هیچ عنوان به دریافت یارانه 

شباهت ندارد.
 اســتفاده غیر بهینه از منابع اختصاصی به ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی 
مشهود است اما تا زمان تعیین ســازوکارهای کارشناسی برای حذف آن، 

نباید شتاب زده عمل کرد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف 
)۱۸( جدول مصارف تبصــره )۱۴( این قانون را از طریــق تأمین منابع 
مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات 
مصرفی پزشــکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از 
ســبد ارز ترجیحی حذف کند باید قباًل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه 
مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از طریق کاالبرگ الکترونیکی و در 
امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده 
باشد، به طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 

۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

رئیس سازمان بورس با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری غیرمستقیم سهامداران خرد در بازار 
سرمایه بر این نکته تاکید کرد که جبران بی اعتمادی مردم به بورس زمان بر خواهد بود.

 مجید عشقی با اشاره به گسترش بازار سرمایه طی دو تا سه سال اخیر تصریح کرد: 
اکنون بازار سرمایه قابل مقایسه با گذشته نیست و سرمایه گذاری مستقیم، با اتفاقاتی که 
در سال ۱۳۹۹ رخ داد، یکی از دغدغه های جدی سازمان به شمار می رود. یکی از دالیل 
اتفاقات و فراز و فرودهای اواخر ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، عدم آشنایی سرمایه گذاران تازه وارد به 
بازار سرمایه بود و ریزش بازار پس از این زمان، بی اعتمادی را در پی داشت که جبران 

این بی اعتمادی، زمان بر خواهد بود.
رییس سازمان بورس اقدامات صورت پذیرفته در بازار سرمایه را در راستای بازگشت 
اعتماد عمومی نســبت به این بازار برشمرد و گفت: اکنون باید تمرکز از سرمایه گذاری 
مستقیم مهار شــود و با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه گذاری غیرمستقیم به شدت 

توسعه یابد.
او شــرکت های کارگزاری را همواره یک گام جلوتر از ســازمان بورس و ارکان بازار 
برشمرد و عنوان کرد: اگرچه بیان این مطلب شاید از سوی رئیس سازمان بورس عجیب 
باشد، اما این واقعیتی است که وجود داشته و باید ارکان بازار و نهاد ناظر بازار با سرعت 

خود را به این حد برساند تا ترویج سرمایه گذاری غیر مستقیم با سرعت و شتاب بیشتری 
در جامعه نهادینه شود.

عشقی با بیان اینکه سرمایه گذاری مستقیم، هیجانات و فشار به سامانه ها را در پی 
دارد، اذعان کرد: ورود حجم گسترده ای از سرمایه گذاران خرد به معامالت مستقیم بازار 
در هیچ جای دنیا مشاهده نمی شود. ورود حجم باالی سرمایه گذاری خرد به بازار سرمایه 
در ایران و معامله خرد آنها، فشار سنگینی را به سامانه های نظارتی، سامانه های معامالتی، 

تسویه و سامانه های کارگزاری ها وارد می کند.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، وی در جریان بازدید 
از مرکز خدمات مشتریان کارگزاری مفید، با تأکید بر گسترش فرهنگ سرمایه گذاری 
غیرمستقیم خاطرنشان کرد: سازمان بورس با صدور مجوزهای جدید برای صندوق ها، 
سبدگردانی و خدمات حول محور سرمایه گذاری غیر مستقیم، تالش کرده تا سرمایه گذاری 
غیرمستقیم را توسعه دهد. شرکت های کارگزاری نقطه اتصال بازار سرمایه و مشتریان 
هســتند و شــرکت کارگزاری مفید یکی از نهادهای مالی پیشرو در بازار سرمایه است. 
بنابراین، توســعه این نهاد مالی و مرکز خدمات کارگزاری مفید جای خوشحالی دارد و 

امید می رود سایر نهادهای مالی بتوانند خدماتی با این گستردگی و کیفیت ارائه کنند.

جبران بی اعتمادی مردم به بورس جبران بی اعتمادی مردم به بورس 

عباس موزون در صفحه شــخصی خود با طرح این پرسش 
که »زندگی پس از زندگی باعث انصراف کسی از خودکشی 
شده؟« از مخاطبان خود خواسته بود که از تاثیر »زندگی پس 

از زندگی« بگویند.   
 طبق اعالم مجری برنامه "زندگی پس از زندگی"، ۶۱۲۶۸ 
نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند. پرسش نظرسنجی هم 
این بوده که »آیا زندگی پس از زندگی باعث انصراف کسی 

از خودکشی شده؟«
  گزینه »بله خودم هســتم« : ۷۳۴۰ نفر گزینه »بله فردی 

هست که او را می شناسم«: ۳۷۳۷ نفر 
گزینه »بله خبر موثق از فردی از غیرآشنایان دارم«: ۴۰۳۸ 

نفر 
گزینه »نه خودم هستم و نه خبری از کسی دارم«: ۴۶۱۵۳ 

نفر 
مجموع نجات یافتگانی که گزارش شده اند: ۱۵۱۱۵ نفرنفر

به گزارش روابط عمومی کانون کارگردانان اسامی نامزدها 
در این بخش از میان آثاری که پخش آن ها تا زمان داوری به 

اتمام رسیده، بر اساس رای داوران به شرح ذیل اعالم شد:
بهترین کارگردان فیلم اولی:

احمد بهرامی برای فیلم »دشت خاموش«
بهمن و بهرام ارک برای فیلم »پوست«

سروش صحت برای فیلم »جهان با من برقص«
کاوه مظاهری برای فیلم »بوتاکس«

محمد کارت برای فیلم »شنای پروانه«
برگزیدگان این سه بخش در جشــن بزرگ کارگردانان  در 

تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ معرفی خواهند شد.

به  منظور پرداخت به موقع مستمری بازنشســتگان تأمین اجتماعی، پرداخت 
مستمری اردیبهشت ماه از امروز )سه شــنبه ۲۰( آغاز شده و به محض تصویب 
افزایش مستمری امسال در هیأت دولت و ابالغ به سازمان، مابه التفاوت افزایش 

این ماه در دو روز پایانی اردیبهشت پرداخت می شود.
به گزارش از ســازمان تأمین  اجتماعی، مطابق اطالع رسانی گذشته؛ پیشنهاد 
مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران در ســال ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۹۶ و 
۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران ارسال شده و 
به محض تصویب و ابالغ قانونی در ماه جاری نسبت به واریز حقوق و مستمری 
بر اساس مصوبه اقدام می شود.از آن جایی که طبق روال و بر اساس حروف الفبا 
حقوق مستمری بگیران از بیستم هر ماه آغاز و واریز می شود؛ به همین دلیل در 
راستای پرداخت به موقع، به اطالع می رساند در ماه جاری نیز طبق ماه های قبل 
اقدام شده و مابه التفاوت افزایش اردیبهشت ماه برای کلیه گروه های بازنشستگی 
با وصول مصوبه هیأت وزیران، طی دو روز پایان اردیبهشت ماه پرداخت می شود. 
مابه التفاوت فروردین ماه نیز همزمان با پرداخت مستمری خرداد و تیرماه انجام 

خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ 

درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اســاس آخرین آمارها، بالغ بــر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشــور به عنوان 
بیمه شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، 
ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمــدت وکوتاه مدت بیمه ای و درمان 
بهره مند می شوند.با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، در مجموع 
بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار 
می روند.همچنین براســاس آخرین آمار ســازمان تامین اجتماعی، تعداد کل 
مستمری بگیران اصلی این سازمان برابر با ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر بوده که از 
این تعداد ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار بازنشسته، ۱۴۱ هزار نفر ازکارافتاده و ۱ میلیون و 

۹۲۹ هزار نفر بازماندگان بیمه شدگان متوفی را شامل می شوند.

 یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ نه تنها حاشیه سود برخی شرکت ها 
کاهش پیدا نمی کند، بلکه در بلندمدت با رشد همراه خواهند شد.

شاهین احمدی به صحبت های شب گذشته رییس جمهور در خصوص ارز ترجیحی و تاثیر 
حذف آن بر روند معامالت بازار سرمایه اظهار کرد: تاکنون معامالت در بازار سهام با سه نوع 

نرخ اعم از نیمایی، سنا و ترجیحی محاسبه می شد.
وی افزود: حال با حذف ارز ترجیحی شرکت هایی که از این ارز بهره می گرفتند، معامالتشان 
بر حسب دالر نیمایی انجام خواهد شد، از سوی دیگر محدودیت ارزی آنها نیز رفع می شود و 

می توانند فروش های خود را به صورت آزادانه انجام دهند.
احمدی تاکید کرد: با توجه به آنکه حجم عملیاتی شرکت های مذکور تقریباً ثابت است، به 
همین دلیل با حذف ارز ۴۲۰۰ نه تنها حاشیه سود شرکت ها کاهش پیدا نمی کند، بلکه در 

بلندمدت با رشد همراه خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تنها شرکت هایی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متضرر خواهند 
شد که با استفاده از رانت، مواد اولیه را تهیه می کردند و  محصول نهایی را با قیمت آزاد در  بازار 

می فروختند که عمده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه این گونه نیستند.

وی در ادامه به دستورالعمل اخیر سازمان بورس مبنی بر واریز سودهای رسوب شده به حساب 
سهامداران تاکید کرد و اظهار داشت: وقتی سود نقدی در مجامع مصوب می شود یعنی طرح 
توسعه ای در دستور کار نبوده و ناشر بنا بر تصمیمات اتخاذ شده بخشی از سود خالص یا سود 

انباشته را میان سهامداران تقسیم می کند.
وی اقدام سازمان بورس مبنی بر واریز ســودهای رسوب شده به حساب سهامداران را گامی 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: با اجرای امر مذکور تعداد کثیری از سرمایه گذاران، سرمایه های 

خود را در راستای سرمایه گذاری به  بازار واقعی یا بورس تزریق خواهند کرد.
به گفته احمدی، طی چند سال اخیر به دالیل مختلف همانند عدم مراجعه سهامدار به بانک ها 
به منظور دریافت سود تقسیمی، مبالغ بسیاری تحت عنوان سود نقدی سهام )DPS( در اختیار 
شرکت ها باقی مانده استاین کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از ارکان 
اصلی حاکمیت شرکتی است که این امر در صورت ارائه درست صورت های مالی رخ می دهد، 
افزود: بخشی از صورت های مالی مربوط به جریان های نقدی می شود، شرکت ها سودهای 
مصوب را تحت عنوان مبلغ اعالمی برای پرداخت در نظر می گیرند اما به واسطه رسوب پول 

این مسئله اقالم تعهدی و نقدی را از شفافیت خارج می کند.

برنامه ما ۷۳۴۰ نفر را از 
خودکشی منصرف کرد!

اسامی نامزدهای اولین 
جشن بزرگ کارگردانان 

ایران

افزایش مستمری در ۲ روز پایانی 
اردیبهشت پرداخت می شود

اثر مثبت حذف و اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس
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سعیده محمد  -   ایده روز |   نمایندگان 
جامعه کارگری بعد از دو ســال دوری به دلیل 
محدودیت های کرونا، امسال به دیدار حضوری با 
رهبر معظم انقالب رفتند؛ دیداری که نخستین 
دیدار جامعه کارگری بعــد از روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم هم بود و در ابتدای این دیدار 
گزارشی از عملکرد 8 ماهه دولت برای حمایت 
از کارگران و حفظ اشتغال ارائه شد. به گزارش 
»ایران«، حجت اهلل عبدالملکی، در ابتدای این 
دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در دولت ســیزدهم تأکید 
کرد: وقتی از کارگر صحبت می کنیم در واقع 
به 60 درصد جمعیت کشور اشاره داریم. وی با 
اشاره به ارزش و جایگاه کار و کارگر در اسالم 
و از منظر اقتصاد اسالمی و همچنین از دیدگاه 
رهبران نظام جمهوری اسالمی ایران یادآور شد: 
کارگران نیز همواره در همه عرصه ها حضوری 
فعال داشته اند؛ در دوران دفاع مقدس با تقدیم 
14 هزار شــهید، با نقش آفرینــی در عرصه 
سازندگی کشور و در ایام تحریم های ظالمانه 
دشمن و در ایام کرونا هیچ گاه نگذاشتند چرخ 

تولید متوقف شود.
دستورات صریح رئیس جمهور بر رفاه مردم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر 
جایگاه ویژه کارگران در دولت مردمی سیزدهم 
تأکید کرد: در این مســیر نقشه راه دولت در 
رســیدگی به عرصه های زندگی مردم به طور 
عام و زندگی کارگران به طور خاص در دولت 
مردمی در چهارچوب کلی نظریه عدالت مبتنی 
بر اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی برآمده از 
آن و همچنین به لحــاظ گفتمانی بر مبنای 
ادبیات گام دوم انقالب و مبتنی بر سیاست ها و 
اسناد باالدستی از جمله برنامه ششم توسعه و 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی تدوین شده و 
دنبال می شود. وی با اشاره به برنامه ها و کارنامه 
عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
هشت ماه گذشته در چهار محور کار برای مردم، 
رفاه عمومی، آتیه مردم و اموال مردم ادامه داد: 
در عرصه کار برای مردم بحث اشتغال و تقویت 
سه جانبه گرایی در موضوعات مربوط به روابط 
کار مــورد تأکید اســت در بحث رفاه عمومی 
تفاهم با وزارت راه و شهرســازی برای ساخت 
400 هزار مســکن کارگری، ایجاد 110 خانه 
بهداشت کارگری در این دولت و پوشش سالمت 
و بهداشــت500 هزار کارگر، ایجاد کانون های 
یاریگر کار برای رسیدگی به موضوعات مربوط 

به آسیب های اجتماعی کارگران در دستور کار 
بوده و انجام شده است.

 تأســیس 600 مرکز جوار کارگاهی 
برای ارتقای مهارت کارگران

عبدالملکی با اشاره به راه اندازی 600 مرکز 
آموزشــی- مهارتی جوار کارگاهی در راستای 
افزایش بهره وری کارگران که معادل عملکرد 
30 سال گذشته در این زمینه بوده است، اضافه 
کرد: عالوه بر این موارد بازرسی ویژه از شرکت ها 
و نهادهای زیرمجموعه دولت برای رســیدگی 
به وضعیت کارگران از اقداماتی اســت که در 
راســتای حمایت از کارگران انجام شده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین حال 
به پیگیری موضوع اشتغال به موازات حمایت 
از نیروی کار از سوی این وزارتخانه اشاره کرد 
و افــزود: طراحی و تصویب زیســت بوم ملی 
اشــتغال به عنوان یک منظومه منسجم برای 
هماهنگــی کامل نهادها، دســتگاه ها و ارکان 
حاکمیت و بخش های مردمی مرتبط با اشتغال 
انجام شده است تا مجموعه هایی که تا پیش از 
این به صورت جزیره ای عمل می کردند در یک 
نظام منسجم و هماهنگ سیاست و برنامه های 
اشــتغال را به پیش ببرند. وی در عین حال به 
اختصاص 270 هزار میلیارد تومان منابع مالی 
برای اشتغال، بازاریابی بین المللی، برنامه ریزی 
برای آموزش 30 میلیون نفر ساعت آموزش در 

مشاغل دانش بنیان در سال جاری و همچنین 
تســهیل در صدور مجوز و راه اندازی مشاغل 
خانگی به عنوان دیگر برنامه ها و عملکردهای 

وزارتخانه در این حوزه اشاره کرد.

 صدور 75 هزار مجوز مشاغل خانگی 
در دو ماه

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
زمینه مشاغل خانگی از 500 شغل، 350 مورد 
اعالن محور شده و بالفاصله مجوز صادر می شود 
و 150 مورد دیگر هم ظرف سه روز مجوز صادر 
می شود که کمتر از دو ماه 75 هزار مجوز مشاغل 
خانگی صادر شده است. عبدالملکی همچنین به 
اقدامات انجام شده در زمینه آتیه مردم متمرکز 
بر سیاست های کلی تأمین اجتماعی اشاره کرد 
و ادامه داد: در سال گذشته یک میلیون و 144 
هزار بیمه شده جدید داشتیم که 400 هزار نفر 
شاغالن جدید بودند و 700 هزار نفر شاغالنی 

هستند که بیمه تأمین اجتماعی نداشتند.
وی بــه موارد دیگــری از جمله حمایت از 
بازنشســتگان از جمله افزایش ســهم تأمین 
اجتماعی از بیمه تکمیلی از 30 درصد به 50 
درصد، افزایش 40 درصدی وام قرض الحسنه، 
ماهانه شدن دستمزد ایام بارداری و عدم موکول 
شدن آن به پایان مدت زمان مرخصی و پوشش 
بیمه ای درمان ناباروری و بیماری های خاص به 
عنــوان دیگر اقدامات وزارتخانه در عرصه آتیه 

مردم اشاره کرد.

 آثار انتصاب 520 مدیر انقالبی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به 
اقدامات انجام شده در زمینه حفاظت از اموال 
مردم اشــاره کرد و گفت: این وزارتخانه 400 
شرکت را مدیریت می کند که دولتی نیستند 
و متعلــق به مردمند و رســالت ما درباره این 
شرکت ها، مدیریت سالم و کارآمد است که در 
این زمینه دو اقدام اساسی انجام داده ایم؛ اول 
سپردن امانت به افراد صالح و کارآمد است که در 
این زمینه 520 نفر را در سطح مدیریتی منصوب 
کرده ایم که 300 نفر در بخش اداری و 220 نفر 
در بخش اقتصادی و شرکت داری بر اساس پنج 
معیار انقالبی بودن، کارآمدی، دست پاکی، فساد 
ستیزی و مردمی بودن منصوب شده اند و بر این 
اساس میانگین سنی مدیران این وزارتخانه 5 و 
نیم سال کاهش و میانگین تحصیالت مدیران 
50 درصد افزایش داشته است. وی رکوردزنی 
در تولید و بهره وری، افزایش سود آوری در شستا 
و ایجاد رقابت ســالم بین شرکت ها را از نتایج 
روی کارآمدن مدیران جوان انقالبی برشمرد و 
تأکید کرد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان 
»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« اقدامات 
مثبتی در این راستا انجام شده و امیدواریم که 
نتایج این اقدامات بــرای مردم ایران و جامعه 
تولید ماه ها و ســال خوبــی را رقم بزند. وزیر 

تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در همین حال با 
اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب بر حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط، اعالم کرد: در این 
زمینه بسته ویژه حمایتی در دستور کار دولت 
قرار دارد که بزودی مصوب خواهد شد و برای 
حفاظت از نیروی کار و حفظ اشــتغال در این 

بنگاه ها مدام در حال رصد هستیم.
وی با اشاره به کاهش آمار متقاضیان بیمه 
بیکاری در سال جاری اعالم کرد: در شش هفته 
نخست امسال تعداد متقاضیان بیمه بیکاری 
34 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده 
کــه حکایت از کاهش تعدیل نیروی کار دارد. 
عبدالملکی بر تعهد دولت بر ایجاد یک میلیون 
شغل جدید در ســال جاری، توسعه بیمه های 
اجتماعی و ارتقای امنیت شــغلی کارگران و 
ارتقای فرهنگ کار تأکید کرد و گفت: 30 هزار 
کارگر مبدع و مبتکر شناســایی شده اند که با 
حمایت از آنها امیدواریم در مســیر تحقق نام 

سال و رونق تولید دانش بنیان حرکت کنیم.
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با اعالم 
اینکــه آخرین دهک بنــدی خانوارها روز 17 
اردیبهشت ماه به سازمان هدفمندی یارانه ها 
اعالم شده اســت، گفت: بعد از اجرای اصالح 
یارانه امکان اعتراض برای خانوارها به دو شیوه 
فراهم خواهد شــد. حجــت اهلل عبدالملکی با 
حضــور در یک گفت وگوی تلویزیونی، آخرین 
وضعیت پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان را تشریح 
کــرد و گفت: 95 درصــد اطالعات این پایگاه 
تکمیل شــده و 5 درصــدی که هنوز تکمیل 
نشــده، نباید باعث نگرانی مردم شود ،چرا که 
مبنا برای ما داده هایی است که فعاًل دستگاه ها 
در اختیار ما گذاشــته اند و بنای ما این است 
که خانوارها دارایی بیشتر از آنچه اعالم شده، 
ندارند. وی اطمینان داد که دور جدید اصالح 
یارانه ها  عادالنه تر و کارآمدتر خواهد بود و درباره 
شیوه اعتراض از ســوی خانوارها هم توضیح 
داد: در یک شــکل اعتراض بــه عدم دریافت 
یارانه خواهد بود که از طریق ســامانه سازمان 
 هدفمندی امکانپذیر خواهــد بود و به تازگی 
جلســه ای با سازمان داشــتیم و قرار است به 
سرعت ســامانه برای این کار آماده شود. وزیر 
کار ادامــه داد: شــکل دوم اعتراض به دهکی 
اســت که خانوارهــا در آن قرار می  گیرند و بر 
مبنای میزان یارانه ای که دریافت می  کنند، از 
آن مطلع خواهند شد و این اعتراض در سامانه 

وزارت رفاه امکانپذیر خواهد بود.

کاهش 34 درصدی تعدیل نیروی کار در 6 هفته نخست امسال

با گذشــت 10 روز از دعوت دارندگان زمین های رها 
شده برای ساخت شهرک، 70 درخواست ساخت شهرک 
خصوصی ثبت شده است. ساخت شهرک، بخشی از برنامه 
افزایش عرضه مسکن در کشور است که دولت در دستور 
کار قرار داده است. به این منظور و برای تأمین زمین، دولت 
مجوز ساخت شهرک های خصوصی را صادر کرد. مهمترین 
هدف شهرک سازی، تأمین مسکن بدون گسترش حریم 
شهرها است. براین اساس دارندگان زمین در خارج از شهر 
می توانند درخواست تأسیس شهرک خصوصی را به دولت 
ارائه کنند. از سوی دیگر، ساخت شهرک های خصوصی از 
تکالیف طرح نهضت ملی مسکن و در راستای ساماندهی 

زمین های رها شده دولتی و خصوصی در کشور است.
علیرضــا جعفری، معــاون وزیر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهر های جدید، 
جزئیاتی از برنامه ســاخت شهرک خصوصی در کشور را 

تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: براســاس قانون، 
ظرفیت ســاخت شــهرک خصوصی در اراضی خارج از 
محدوده و حریم شهرها در کشور ایجاد شده است. به این 
ترتیب مالکان این نوع زمین اگر متقاضی ساخت شهرک 

باشند، می توانند درخواست خود را ارائه کنند.

 شرایط زمین
مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید، در خصوص 
ویژگی زمین برای ساخت شهرک خصوصی گفت:اراضی 
ساخت شــهرک اگر از نوع زمین درجه یک کشاورزی، 
اراضی مرغوب و اراضی خاص نباشد و در حریم شهرها قرار 
نداشته باشد، قابلیت عرضه برای ساخت شهرک را دارد.

وی افزود: بسیاری از اراضی خارج از محدوده شهرها 
این ظرفیت را دارد که ساخت و ساز در آن انجام شود.

به گفته جعفری، ســاخت شــهرک خصوصی فقط 
کاربری مسکونی ندارد و شهرهای تولیدی و تخصصی نیز 
در برنامه ســاخت شهرک های خصوصی قرار دارد. البته 
ساخت شهرک ترکیبی با کاربری دانش بنیانی، سالمت، 
گردشگری و...نیز در دستور کار است. زمین ساخت شهرک 
حتماً باید خارج از محدوده شهری قرار داشته و مساحت 

آن حداقل 10 هکتار باشد.

 صدور مجوز ساخت
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: اصالح آیین نامه 
ســاخت شــهرک مربوط به دهه گذشته است و مصوبه 
ساخت شهرک خصوصی در سال 99 صادر شد اما در دو 
سال گذشته شهرکی ساخته نشد. دولت سیزدهم تصمیم 
گرفت برنامه ساخت شهرک خصوصی را تسهیل کند و به 

این ترتیب مجوز ساخت نخستین شهرک خصوصی در 
کشور در کمتر از 2ماه صادر شد.

وی ادامه داد: هر شخصی که زمین در خارج از شهر ها 
دارد می تواند در سامانه shahrak.ntdc.ir ثبت نام کند. با 
بارگزاری مدارک در سامانه، پرونده بررسی و به متقاضی 
پیامک ارسال می شود تا مدارک الزم را برای صدور پروانه 

ارائه دهد.
جعفری گفت: هیچ محدودیتی برای متقاضیان ساخت 

شهرک خارج از حریم شهر ها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد استان ها ظرفیت ساخت 
شهرک را دارند، تصریح کرد: در حال حاضر 40 نقطه برای 
ســاخت شهرک در استان های مختلف شناسایی شده و 
بسیاری از نهاد ها و دستگاه های دولتی اعالم آمادگی کردند.

وی ادامــه داد: در ابتدای ســال 99 دســتورالعمل 
شهرک ســازی مصوب شد، اما هنوز از این ظرفیت برای 
تأمین مسکن استفاده نشده است. وزیر راه و شهرسازی 
تکلیف کرده از ظرفیت شــهرک ها برای ساخت مسکن 

استفاده شود.
جعفری گفت: ساخت شهرک ها فرصت مناسبی برای 
ساماندهی زمین های خارج از محدوده شهری است و به 
نوعی با برنامه ریزی و ساماندهی مانع زمین خواری می شود.

جعفری با اشاره به اینکه براساس طرح آمایش سرزمین، 
مدیریت زمین و توزیع جمعیت از تکالیف شهرســازی 
اســت، افزود: شهرک ســازی، فرصتی ایجاد می کند تا 
فضای مسکونی مناسب را متناسب با الگوسازی شهر های 

ایرانی- اسالمی بسازیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در نهضت ملی مسکن 
طرح خودمالکی وجود دارد که با ســاماندهی زمین های 
رها شده، در قالب طرح نهضت ملی، شاهد تقویت تولید 

مسکن خواهیم بود.
به گفته جعفری در کمتر از 10 روز فعالیت ســامانه 

ثبت درخواست ساخت شهرک خصوصی، 70 تقاضا ثبت 
شده است که نشان می دهد مالکان تمایل بیشتری برای 

فعالیت در شهرک سازی پیدا کرده اند.
جعفری گفت: در ساخت شهرک خصوصی، کاربری های 
مختلف اعم از مسکونی، خدماتی، تجاری، اداری، آموزشی، 

فضاهای معابر و... توسط بخش خصوصی اجرا می شود.

 عرضه واحدها در قالب نهضت ملی مسکن
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به برنامه نهضت 
ملی مسکن گفت: واحدهای ساخته شده در شهرک های 
خصوصی، قابلیت عرضه در نهضت ملی مسکن را دارد و 
متقاضیان می توانند این واحدها را در قالب طرح نهضت 
ملی مســکن تحویل بگیرند و از تسهیالت نهضت ملی 
مســکن برای واحدهای ساخته شــده در شهرک های 

خصوصی بهره بگیرند.
جعفری افزود: مالکان شــهرک های خصوصی ملزم 
هســتند تمام امکانات روبنایی و زیربنایی شــهرک ها را 
تأمین کنند البته آنها برای تأمین زیرساخت ها می توانند 

از تسهیالت بانکی نیز بهره ببرند.
معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به حمایت دولت از 
ساخت شهرک های خصوصی از اعطای پروانه بهره برداری 
از اولین شــهرک بخش خصوصی کشور در حومه شهر 

برازجان در استان بوشهر خبر داد.
جعفری گفت: بعد از 15 سال پیگیری که مالک بخش 
خصوصی در شهرستان برازجان در استان بوشهر برای اخذ 
پروانه بهره برداری شهرک خلیج فارس انجام داده بود و با 
پیگیری هایی که ما در چند ماه اخیر برای تسریع در صدور 
پروانه انجام دادیم، امروز شاهد اعطای پروانه بهره برداری 
شهرک بخش خصوصی از سوی وزیر راه و شهرسازی به 

سرمایه گذاری و مالک بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: ایجاد شهرک های مسکونی بر اساس الگوی 

توسعه شهرک های کارآمد و مطلوب زیستگاه شهری، یکی 
از اهداف و برنامه های شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید 
است و این اقدامات می تواند ظرفیت مسکن های خودمالکی 
را فعال و مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و عمران 

کشور رقم بزند.
جعفری گفت: وقتی پروانه یک شهرک صادر می شود، 
اولین پیامد آن جذب سرمایه گذاری برای آن است. همین 
شــهرک »خلیج فارس« در استان بوشهر بالغ بر 5000 
میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری دارد که مدیریت آن 

با بخش خصوصی خواهد بود.
وی افــزود: مشــارکت بخش خصوصــی در چنین 
طرح هایی فرصت جذب سرمایه های اقتصادی برای ساخت 
مسکن را فراهم می کند. اشتغالزایی نیز در این نوع ساخت و 
ساز رونق می گیرد. در نخستین شهرک خصوصی که مجوز 
تأسیس گرفته است بیش از 1500 نفر به صور مستقیم 

مشغول به کار خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ویژگی نخستین 
شهرک خصوصی کشور گفت: در نگاه برنامه ریزی و طراحی 
این شهر، الگوی شهرهای ایرانی - اسالمی و نیز توجه به 
هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین و مدیریت 
انرژی  و ایجاد رقابت برای شرکت های دانش بنیان مدنظر 

قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: نکته مهم در ایجاد شــهرهای جدید، 
مدیریــت بهره وری زمین اســت، چرا که اگــر ما برای 
مدیریت زمین های خارج از محدوده شــهر برنامه ریزی 
نکنیم، این فضاها دستخوش سکونتگاه های غیررسمی و 
بعضاً غیرقانونی قرار می گیرد که با استفاده از این ظرفیت، 
امیدواریم چهره فضاهای خارج از فضای محدوده شهری 
ما در قالب ساماندهی زمین و ساخت و سازها، به صورت 

مناسب درآید.
شرکت عمران شهرهای جدید در حال حاضر با هدف 
پشتیبانی از سیاست های توسعه مسکن کشور و  همچنین 
مدیریت تقاضا در اقشار مختلف اجتماعی، در 14 استان 

کشور، 46 شهرک را در دستور کار دارد.
شهرک های مذکور با نقش مسکونی و  با اهداف مشخص  
و  مطالعات کامل امکان سنجی  و  مکان یابی تهیه شده اند و 
به  صورت تقریبی بیش از 659 هزار نفر را در خود جای 
خواهند داد.این شــهرک ها بجز 20 شهر جدیدی است 
که توسط شرکت عمران  در قالب شهرهای جدید نسل 
نو  در دست پیگیری است.سامانه یکپارچه شهرک سازی 
کشــور در فروردین ماه 1401 راه اندازی شده و با پیوند 
ستاد مدیریت شهرک سازی به تمامی ادارات کل استانی 
و دستگاه های مرتبط، بخش اصلی موانع شهرک سازی را  

که فرایند طوالنی  و  بوروکراتیک  اداری است، رفع کرد.

مجوز ساخت نخستین شهرک خصوصی کشور صادر شد

هادی حق شناس
اقتصاددان

پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی 
باید اقناع سازی می شد

اقتصاد ایران تاب ادامه سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را ندارد؛ اما با نگاه به 
تجربه سال 98 دولت پیش از آغاز حذف این ارز باید به اقناع سازی مردم می پرداخت.

 انتظار می رفت با تجربه سال 98 و شوک قیمت بنزین به مردم، این بار دولت 
پیش از انجام این کار بزرگ به اقناع ســازی مردم می پرداخت. اما متأسفانه دولت 
هم زمان با اجرای این طرح به بیان دالیل آن پرداخت؛ یعنی وقتی یارانه آرد صنف 
و صنعت حذف و ماکارونی کمیاب و نایاب شــد، رســانه ملی و دولت شــروع به 

اقناع سازی مردم کردند.
 دو نکته را نباید فراموش کنیم. اول اینکه اقتصاد ایران نمی تواند تخصیص ارز 
4200 تومانی را ادامه دهد. در آن مقطع که ارز 4200 تعیین شد اصالً کسی فکرش 
را هم نمی کرد که قرار است تخصیص این ارز به کاالها قرار است این اندازه طوالنی 
شود. البته بخشی از کاالها در طول سنوات گذشته از شمول این ارز حذف شد و 
بیشتر کاالهای اساسی نظیر دارو و نهاده های دامی و گندم باقی ماند. بنابراین ارز 

4200 تومانی دیر یا زود باید حذف می شد.
 نکته دوم اینکه قوت الیموت مردم نان است و اگر این موضوع دچار مشکل شود 
آثار زیان باری خواهد داشــت. فلسفه پرداخت یارانه ها این بود که مردم از حداقل 

امنیت غذایی و درمانی برخوردار باشند.
 بنابراین دولت کار بســیار سختی را شــروع کرده و امیدواریم این اصالحات با 
حداقل عوارض به اتمام برســد و دهک های کم درآمد که تحت فشار شدید تورم و 
گرانی هستند با حذف یارانه آرد برای صنف و صنعت مشمول گرانی نان نشوند تا 

بیش از این آسیب نبینند.
 در حالی که معاونین وزارت اقتصاد می گویند یارانه نان به نانوا پرداخت خواهد 
شد اما معاون اقتصادی رئیس جمهور می گوید دهک های درآمدی مختلف یارانه نقدی 
دریافت می کنند. این نشان می دهد هنوز اجماعی در نحوه اجرای طرح در دولت 
وجود ندارد. این موضوع مردم را بیشــتر سردرگم و نگران می کند. اگرچه آن طور 
که رئیس جمهور تأکید کرده دولت می خواهد هزینه نان مردم افزایش پیدا نکند. 

بنابراین دولت یا باید یارانه آن را به نانوا بپردازد یا به طور مستقیم به خود مردم.
 طبیعی است که پرداخت یارانه نقدی به مردم، به تورم دامن خواهد زد. دولت 
باید کاری کند با همان هزینه قبلی نان را دریافت کنند و مکانیزم پرداخت یارانه 
باید به گونه ای اعمال شود که هزینه مردم افزایش پیدا نکند. طبیعی است که اگر 
اقتصاد ایران در شــرایط باثبات تیر بود و مثاًل تورم آن یک رقمی بوده و شــرایط 
بازرگانی کشور عادی بود شاید اصالحات اقتصادی عوارض کمتری داشت. اما به هر 
دلیل اقتصاد ایران مشکالت خود را دارد و ما ناچار به انجام این اصالحات هستیم. 

اما با مدیریت بهتر دولت می توان عوارض گریزناپذیر این اصالحات را کاهش داد.

 کاهش هزینه  زندگی در ژاپن برای اولین بار
هزینه  زندگی در ژاپن در ماه مارس برای اولین بار در سه ماه گذشته کاهش یافت، اگرچه کاهش 2.3 درصدی کمتر از حد انتظار بود زیرا مصرف کنندگان علیرغم کاهش محدودیت های بیماری کووید- 19محتاط بودند.  تحلیلگران اظهار کردند: 
در حالی که کاهش خطرات کروناویروس از ماه آوریل فعالیت مصرف کنندگان را افزایش داده است اما افزایش هزینه های زندگی ممکن است بهبود مصرف ژاپن را تا پایان سال 2022 با مشکل مواجه کند. تورم در سومین اقتصاد بزرگ جهان 
به باالترین حد چند سال اخیر رسیده است که به دلیل جنگ در اوکراین و کاهش ارزش ین به پایین ترین حد در 20 سال گذشته افزایش یافته است.داده های دولتی، امروز سه شنبه کاهش هزینه های مارس را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 
تایید کرد. این کاهش کمتر از برآورد میانگین رویترز برای کاهش 2.8 درصدی بود و به دنبال رشد 1.1 درصدی در فوریه بود. یک مقام دولتی گفت که اولین سقوط از دسامبر تا حدودی به دلیل مقایسه با مارس 2021 و زمانی بود که هزینه ها 
6.5 درصد افزایش یافت. این مقام گفت: برخی از اقالم مانند تلفن همراه، خودرو و غذاهای آماده با تقاضای قابل توجهی مواجه شدند. او گفت که هزینه خدمات در آژانس های مسافرتی و غذاخوری نیز نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته 
است.بر اساس داده ها، هزینه های مربوط به مواد غذایی تازه و لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و مصرف همچنان پایین تر از سطح قبل از همه گیری در ماه مارس باقی مانده است.داده ها نشان می دهد که مخارج خانوارها در 
سه ماهه ژانویه تا مارس 1.8 درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافته است زیرا محدودیت ها برای مبارزه با سویه اُمیکرون تا اواخر ماه مارس ادامه داشت. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین گفت: ژاپن به طور مداوم 
در بازگشایی اقتصادی از سایر کشورها عقب مانده است زیرا مصرف همچنان تحت تاثیر موارد ابتال به بیماری قرار دارد و مانع از بهبود بیشتر می شود.هزینه ها در ماه مارس 4.1 درصد افزایش یافت که اولین افزایش در سه ماه گذشته و قوی تر از 

رشد 2.6 درصدی پیش بینی شده بود. با این حال، از آنجایی که هزینه های انرژی مانند قبوض برق و همچنین قیمت موادغذایی در حال افزایش است، افزایش مصرف در آینده ممکن است آن طور که انتظار می رفت قوی نباشد.

  خبرخبر
 تحویل خانه به خانوارهای دارای سه فرزند

  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، در استان تهران به جای تخصیص زمین، یک واحد مسکونی به مشموالن 
واگذار می کنیم. خلیل محبت خواه درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
گفت: براساس قانون، خانواده هایی که از آبان 1400 دارای فرزند سوم شدند زمین به آنها 
اختصاص می دهند اما در شهرهای جدید اطراف استان تهران به این افراد واحد مسکونی 
داده می شود. اگر پدر یا مادر متولد سایر شهرها باشند می توانند با داشتن شرایط در 
شهر محل تولد خود 200 متر زمین رایگان در شهرهای زیر 250 هزار نفر دریافت کنند.

 آغاز پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی
معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی از رفع مشکالت پرداخت تسهیالت 200 میلیون 
تومانی مسکن روستایی در شبکه بانکی خبر داد. مجید جودی ادامه داد: بانک سپه تنها 
بانکی است که ارائه تسهیالت 200 میلیون تومانی را آغاز کرده است که امیدواریم با رفع 

مشکالت، سایر بانک ها نیز در این زمینه همکاری الزم را داشته باشند.

سناریوهای شناسایی و حمایت از گروه های دچار »فقر مسکن«
نشست بررسی فقر مسکن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. با توجه 
به تکالیفی که قانون جهش تولید مسکن درباره شناسایی گروه های هدف برای 
حمایت برعهده این وزارتخانه قرار گرفته، سناریوهای موجود درباره شناسایی و 
حمایت در این نشست بررسی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، »سیدهادی موسوی نیک«، مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی »فقر مسکن« با اشاره به پژوهش انجام 
شده پیرامون حوزه مسکن گفت: این پژوهش نشان می دهد وضعیت مسکن و فقر 

مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.
وی با بیان این که خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا 
هزینه مسکن را تأمین کنند- که تا حدی اجتناب ناپذیرتر از سایر هزینه هاست- 
افزود: خانواده ها حتی از هزینه غذا و کاالی اساسی می زنند تا بهای مسکن را تأمین 
کنند. وی ادامه داد: در این بحث، مســکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار در 
نظر گرفته می شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان ها وضعیت حادتر 
است و بالغ بر 80 درصد خانوار مستأجر در تهران سهم هزینه مسکن شان از سبد 
هزینه خانوار، بیش از 30 درصد است. موسوی نیک با بیان این که دغدغه اصلی، 
شناسایی گروه های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی است، گفت: دغدغه 
اصلی این است که کدام گروه ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار 
بگیرند. ویژگی های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است از جمله فاقد 
درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن.مدیرکل دفتر مطالعات رفاه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن 
گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز 
در این زمینه ارائه داده است. وی افزود: یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفاً 
روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه هایی هم 
هستند که توان خرید مسکن ندارند و می توان حمایت هایی از مستأجران داشت. در 
این نشست »آزاده شهاب« کارشناس حوزه مسکن پیرامون »فقر مسکن در ایران« 
به ارائه نتایج مطالعه ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: براساس برنامه اسکان 
بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن 
را می توان تعریف کرد. وی افزود: بر این اساس »بد مسکنی« و »عدم دسترسی به 
مسکن مقرون به صرفه« دو شاخص تعریف مسکن هستند؛ بد مسکنی یعنی درصد 
افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن )دسترسی به آب، دسترسی به سرویس 
بهداشتی، مکان زندگی کافی، مســکن بادوام و امنیت تصدی( دچار محرومیت 
هستند.وی افزود: عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی 
که سهم مسکن، بیش از 30 درصد هزینه های آنهاست که به طور خاص جمعیت 
مورد نظر برنامه های حمایتی مسکن را شامل می شــوند. وی همچنین به روند 
شناسایی گروه جمعیتی آسیب پذیر مستأجران در سال 1399 پرداخت و عنوان 
کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال 1401، 
نشان می دهد که به طور متوسط هزینه مستأجران نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود 
2 میلیون و 454 هزار تومان است که در باالترین نرخ در تهران سه میلیون و 822 

هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی 837 هزار تومان است.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
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جاماندگان از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی چه کنند؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: یارانه حمایتی واریزی 
مجمــوع یارانه قبلی و کمک های معیشــتی 
جدید اســت و از این پس به صورت یکپارچه 

پرداخت می شود.
 ســید احسان خاندوزی درباره اصالح نظام 
ارز ترجیحی افزود: از خردادماه تا پایان ســال 
تمام پرداخت های یارانه و کمک معیشــتی به 
صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه های قبل است.

وی در پاســخ به اینکه چــرا دولت مقطع 
زمانــی اآلن را انتخــاب کرد؟، گفــت: در ایام 
گذشــته یکی از برنامه های ثابت ما این بود که 
با صاحب نظران مختلف صحبت کردیم و عنوان 
می شــد چرا می خواهید در سال اول دوره اول 
دولت این اصالحات را انجام می دهید؟ به نظر ما 
رسید اقتصاد ایران بیش از این تاب ادامه برخی 
سیاست های غلط را ندارد ما نیازمند دولت های 
مسئولیت پذیری هستیم که بیش از این که به 
فکر خوشــنامی خود و کسب رأی دوره بعدی 
خود باشــند، بیش از اینکه به دنبال محبوبیت 
گرفتــن در اذهان عمومــی و نمایش در افکار 
عمومی باشــند به دنبال اصالح اقتصادی البته 
با تدبیر و به تدریج و نه به شکل شتابزده باشد.

وی ادامــه داد: بنابراین از اواخر پارســال 
جامعه احساس می کرد که به سمت این اصالح 
می رویم البته موانعی نیز پیش آمد و در ایجاد 
زیرساخت ها تأخیر ایجاد شد اما به محض اینکه 
در قانون بودجه ۱۴۰۱ این تکلیف فراهم شد در 
اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت دوباره اصالح 
نظام اقتصادی مطرح شــد. اگر می گوییم برای 
مقاوم شــدن اقتصاد باید تولید داخل به صرفه 
باشد نه واردات، کمک و خرید تضمینی بیشتر 
را به تولیدکننــده بدهد نه به واردات کننده و 
بسیاری مسائل دیگر مطرح می شود بیش از این 
ادامه دادن را به صالح نمی دانستیم بنابراین در 
ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که با توجه به 
اینکه ثبات سفره اقتصادی مردم برای ایام ماه 
مبارک رمضان جدی است بعد از این ماه دولت 

وارد این اصالح شود.
خاندوزی تصریح کرد: البته قرار بود چند روز 
آینده این اتفاق رخ دهد اما چون سیاستی که 
در خصوص مصرف آرد کشور انجام شد موجب 
شد هجمه زیاد و سؤاالت را شاهد باشیم و در 
نتیجه در جلسه ستاد اقتصادی تصمیم گرفتیم 

زمان بندی را به پیش بیاندزیم.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور اصرار داشتند 
که پیش از اجرای این سیاســت ها وزرا هم با 
مردم صحبت کنند و اگر قرار اســت اطمینان 
خاطری و حمایت و جبرانی شود قبل از سیاست 
انجام شود و بنا شد با توجه به ابهامات در فضای 
اجتماعی و مجازی چند روز زودتر این کار انجام 
شــود و به نظر ما در این اتفاق برکت اســت و 
در ســال زراعی آینده به صرفه خواهد بود که 
تولید داخل دانه های روغنی داشــته باشیم و 

سفره مردم وابسته به واردات نباشد.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد این سیاست 
که در اولین ســال دولت یکی از ســخت ترین 
تدابیر اســت، در ســال های دوم و سوم شاهد 

ثمرات آن باشیم.
خاندوزی توضیح داد: فرآیند آغاز پرداخت 
یارانه به مشموالن دریافت یارانه آغاز شده است 

و امیدوارم در چند ساعت آینده خاتمه یابد.
وی درباره میزان پرداخــت یارانه ها گفت: 
میــزان پرداخــت یارانه هــا همــان صحبت 
رئیس جمهور اســت و با توجه به اینکه مسئله 

حمایــت هدفمند و هوشــمند مطــرح بود، 
زیرســاخت رفاهی خانوارها در کشور چندان 
دقیق نبود و هم اکنون نیز ممکن است مسائلی 
وجود داشــته باشــد اما اطالعات خانوارها در 
وزارت تعاون تجمیع شده است و سامانه امکان 
شناسایی دهک های جامعه را فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تفکیک دهک ها را 
دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است 
تا در بین گروه هایی که کاماًل نیازمند هستند و 
طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک 
به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند 

در این دو طبقه تقسیم بندی شده اند.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه 
۴۰۰ هــزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ 
هزارتومانــی دریافت می کنند و نزدیک به ۱۰ 
درصد جزو طبقات برخوردار هســتند و بی نیاز 
از حمایت دولت شناســایی شدند که در صف 

یارانه بگیران نیستد.

 جزئیات یارانه نان و دارو
خاندوزی اظهار داشــت: در خصوص یارانه 
کاالهای اساســی کــه رئیس جمهور اشــاره 
کردنــد در خصوص یارانه نــان و دارو مصوبه 
ســتاد اقتصادی دولــت این اســت که همه 
ایرانیــان )یارانه بگیــران فعلی و کســانی که 
 مشــمول یارانه نیستند( مشــمول یارانه نان

 و دارو خواهند بود.
وی تصریح کرد: سیاســت حمایتی دولت 
سیاســت حمایــت نقدی صرف نیســت بلکه 
بسته ای از تدابیر حمایتی است که در هفته های 
گذشــته زمان دولت صرف تصویب آن شــد 
و وزارتخانه راه و شهرســازی بســته حمایتی 
داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره بها 
حمایت می کند. همچنین وزارت بهداشــت و 
درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای 
آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان 

از بیمه سالمت برخوردار شدند.
وزیــر اقتصاد تاکیــد کرد: انــواع دیگری 
از سیاســت های حمایتی با توجه به شــرایط 
سختی که ســفره مردم با آن مواجه است در 
دولت اندیشــیده شده اســت و بخشی هم که 
برای اکثریت مردم ملموس اســت و جذابیت 
بیشتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت های 
رئیس جمهوری بــود و تا فردا صبح به صورت 

کامل پوشش داده می شود.

وی توضیــح داد: با توجه بــه اینکه منابع 
تســهیالتی محدودیت هایــی دارد و در قانون 
بودجــه ۱۴۰۱ نیــز حجــم قابــل توجهی از 
تکالیــف تســهیالتی بــر عهده بانک هــا قرار 
گرفته اســت دولــت ناچار بــود حمایت های 
خــود را به گروه هایــی که بیشــترین نیاز را 
دارد متمرکــز کنــد و تســهیالت مربوط به 
 مســکن و غیره متمرکز بر گروه هایی است که 
طبق سامانه رفاه جزو دهک های پایین شناسایی 

می شوند.
خاندوزی ادامه داد: دولت در شناخت افراد 
نیازمند مسیر سخت را انتخاب کرد که قدمی 
به توزیع عادالنه نزدیک شــود زیرا متاســفانه 
در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فاصلــه طبقات 
دهک های درآمدی در کشور بیشتر از سال های 
گذشته بود و امیدواریم سال آینده وقتی فاصله 
دهک ها را می ســنجیم با اقدامات انجام شده 

فاصله کمتری را شاهد باشیم.

 رشد قیمت کاالها ریشه خارجی دارد
وی گفت: با توجه به اینکه دولت در کنترل 
تورم جدیت بیشــتری داشت شــاهد افزایش 
قیمت کاالهای اساسی در ماه های اخیر بودیم 
که از کارشناسان خواستم ریشه اصلی این رشد 
قیمت ها را بررسی کنند نکته جالب این بود که 
تقریباً در تمام کاالهای اساسی میزان افزایش 
قیمت نســبت به افزایش قیمت های منطقه و 
جهانی کمتر بوده است. ریشه برخی از مسائل 
به ویژه از فروردین ماه ریشه بیرونی است و تورم 
وارداتی است و افزایش قیمت هایی است که در 

کشورهای دنیا رخ داده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از اقتصادهای 
اروپایی و آمریکای شــمالی باالترین نرخ های 
تورم ســه چهار دهه خود را تجربه می کنند و 
این مسئله ای است که شاید برای مردم خوب 
تبیین نشده است که چه اتفاقی پس از جنگ 

اوکراین رخ داده است.
وی گفت: جنگ اوکراین اثر قیمتی اســت 
بر روی تورم های بی ســابقه در کشــورها و اثر 
مقــداری دارد و بســیاری از کشــورها نیز به 
این ســمت رفتند که خریــد کاالها را محدود 
کنند و در این شــرایط است که شاهد افزایش 
قیمت کاالهای اساســی در کشور بودیم و در 
ماه های اخیر ریشــه برون مرزی داشت و برای 
دولــت مهم بود که بندناف ایــن کاالها از ارز 

کم کنیم و سیاست ارزی ما تاثیرگذار نباشد و 
نیازمندی ســفره مردم وابسته به مسائل ارزی 

و واردات نباشد.
خانــدوزی درباره برخــورداری دهک های 
مختلف جامعه توضیح داد: این موضوع به این 
مسئله بازمی گردد که اگر می خواهیم گروه هایی 
را حمایت کنیم آن کاال را برای همه افراد جامعه 
بــا قیمت پایین عرضــه می کنیم در حالی که 
می توان کاال را برای دهک ها به تناسب قدرت 

خرید عرضه کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین به جای اینکه کاالها 
را بــه یک قیمت بــرای فقیــر و غنی عرضه 
کنیم به این ســمت حرکــت کنیم که فقرا را 
با قیمت های حمایتی و پرداخت های حمایتی 
بهره منــد کنند و امیدواریم با تکمیل ســامانه 
رفاه ایرانیان شــاهد این باشــیم که حمایت ها 
به گروه های نیازمنــد جامعه اصابت کند.وزیر 
اقتصاد درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی گفت: 
تکلیف قانون این بود که دولت مکلف شده بود 
ارز ترجیحی را سروســامان دهد سال گذشته 
حدود هشــت میلیارد دالر و امسال معادل ۹ 
میلیــارد دالر رقمی بود که برای ارز ترجیحی 
در نظر گرفته شده بود و این به این معناست که 
در چند ماه آینده این منبع به پایان می رسید 
و باید به سمت روش جایگزین حرکت کنیم و 
این روش جایگزین که جامعه آن را می پسندد 
این بود که دولت در جهت سیاستگذاری حرکت 
کند و سیاست مدبرانه در پیش بگیرد که تشویق 

کنده فعالیت سفته بازی نباشد.

 دولت به دنبال رهاســازی بازار ارز 
نیست

وی اظهار داشــت: برخی گمان می کردند 
سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به این معناست 
که دولت برای سیاست ارزی خود به دنبال آزاد 
کردن نرخ ارز است اما تاکید می کنم که سیاست 
ارزی دولت چیزی است و از بین بردن رانت های 
ارزی سیاست دیگری است ممکن است بر هم 
تأثیر داشته باشند اما دولت به دنبال رهاسازی 
بازار ارز نیســت و این سیاســت قطعی بانک 

مرکزی است که دنبال می کند.
خاندوزی ادامه داد: در ایام دولت سیزدهم 
شــاهد بودیم که نرخ دالر به بیش از ۳۱ هزار 
تومان رسید اما با سیاست بانک مرکزی دوباره 
به قیمت قبل بازگشــت و ایــن به معنای این 

نیســت که دولت طرفدار رهاســازی ارز است 
و بایــد از افرادی که چنیــن مطالبی را عنوان 
می کنند باید بپرســیم در شــرایطی که بلوای 
قیمتــی و کمیابی در بازارهای جهان و منطقه 
پیش آمده چطور می توانســتند داخل کشور را 

کنترل کنند تا احتکار و قاچاق رخ ندهد.
وی اظهار داشــت: امــروز یکی از نهادهای 
نظارتی گزارش داد که از فروردین تا اواســط 
اردیبهشت ماه برخی از استان های شرقی بیش 
از هزار تن قاچاق کاال انجام شده است و در این 
شرایط احتکار و قاچاق چه طور می توان برای 
مردم اطمینــان خاطر ایجاد کرد و بنابراین نه 
تنها در گذشته اعتقاد داشتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به شیوه سالم به قدرت خرید تبدیل شود بلکه 

امروز دالیل قوی برای این اصالح داریم.
وزیر اقتصاد گفت: تالش دولت این است که 
پایین ترین دهک های جامعه قدرت خرید خود 
را از دســت ندهد نه تنها دولت نرخ ارز را برای 
تأمین کسری بودجه افزایش نمی دهد بلکه برای 
سایر موارد نیز دولت منفعت بودجه ای و مالی از 
تبدیل یارانه ها ندارد البته دولت سیاست ارزی 

خود را بهتر اعمال می کند.
وی ادامه داد: ما نه منفعت خزانه داری کشور 
را دنبــال می کنیم، ســازمان برنامه به دنبال 
منفعت بودجه ای نیســت و مصلحت اقتصادی 
کشــور در ایــن بود که این اتفــاق رخ دهد و 
قطعاً اگرچند ســال پیــش ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حذف می شد هزینه کمتری داشت اما هر قدر 
که فاصله با نرخ های دیگر بیشــتر باشد جبران 

پیامدهای رفاهی طرح بیشتر می شود.

 حمایــت اقتصــادی به تناســب 
سیاست ها خواهد بود

وزیر اقتصاد درباره اســتمرار یارانه حمایتی 
گفت: سیاســت اقتصــادی دولــت مبتنی بر 
این اســت که هرگونه اصــالح اقتصادی با کار 
کارشناسی و به شکل تدریجی باشد در اصالح 
نظام یارانه ای معتقد به تدریج هستیم بنابراین 
اگر قرار است این اصالحات تدریجی انجام شود 
حمایت ها نیز اینطــور خواهد بود و حمایت ها 
به تناسب سیاســت های اصالح یارانه ای ادامه 

خواهد داشت
وی اضافــه کرد: اما با توجه به اینکه بودجه 
۱۴۰۱ دولــت را مکلــف کــرده بــا کاالبرگ 
الکترونیک باشد با فراهم شدن زیرساخت تغییر 
روش می دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به 
همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.

 جاماندگان از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی 
چه کنند؟

خاندوزی در مورد جا ماندگان یارانه گفت: 
در ستاد اقتصاد دولت مطرح شد که پایگاه رفاه 
ایرانیان در وزارت کار آماده شــود و یک دهک 
پردرآمدی یا ۱۰ درصد جامعه که از یارانه کنار 
گذشته شــده اند اگر شواهدی ارائه کنند و در 
صورت داشــتن استحقاق می توانند جزو یارانه  
بگیران قرار گیرند و می توانند به سایت وزارت 

رفاه مراجعه کنند.
وی افــزود: از فردا اطالعیه رســمی اعالم 
خواهد شد حتی میزان واریزی یارانه معیشتی 
و اینکه از چه زمانی قابل برداشــت خواهد بود 
و به چه ترتیبی امکان اعتراض به حذف یارانه 
از پایگاه رفاه ایرانیان اعالم خواهد شــد و اگر 
کسانی مستحق تشخیص داده شوند یارانه های 

قبلی برای شان جبران می شود.

 تمام یارانه  کمک معیشتی دولت واریز شد
 مدیــرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: یارانه کمک معیشــتی دولت تا 
ساعت سه بامداد امروز )سه شنبه( به حساب سرپرستان خانوار توسط همه بانک ها 
به جز دو بانک واریز شد که طبق اطالع بانک مرکزی این دو بانک هم صبح امروز 

واریز را انجام دادند. 
مصطفی قمری وفا با تاکید بر اینکه، واریز مبلغ کمک معیشتِی یارانه ای به حساب 
سرپرستان خانوار، به پایان رسیده، گفت: فقط دو بانک، ارسال پیام این واریز را انجام 

نداده بودند که این کار را از صبح آغاز کرده اند.
وی همچنین درباره ی جزئیات مبلغ واریزی گفت: واریز یارانه ها، بر اساس فهرست 

ارسالی سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شد.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی همچنین درباره کسر مبلغ ۳۵ هزار تومان 
آنچه واریز شده نیز گفت: این کسری، قسطی دیگر از وام یک میلیونی کرونا است 

که در دولت قبل داده شده بود.
وی افرود: کســر این رقم را، ســازمان هدفمندی یارانه ها، در فهرستی که داد، 
اعمال کرده بود، و  در صورت تصمیم جدید این سازمان، رقم کسرشده به حساب ها 

برمی گردد.
قمری وفا تصریح کرد: برداشت این مبلغ فعالً از حساب ها ممکن نیست، تا زمانی 

که دولت اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه ها را اعالم کند.

 تولید بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری
بررسی آمار تولید ایران خودرو و سایپا در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که در مجموع ۴۵ هزار دستگاه تولید داشته اند؛ با توجه به دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته، امید است که با پیشرفت و مدنظر قرار 
دادن اینکه تولید خودروسازان در ماه فروردین با توجه به تعطیالت آن معموال کمتر از ماه های دیگر است، آمار تولید سواری ها نیز بیشتر شود.به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور در فروردین ۱۴۰۱ نشان می دهد که 
در مجموع ۴۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۵۴ هزار و ۹۴۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.به تفکیک طبق آمار، ایران خودرو ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو در نخستین ماه از سال جدید تولید و با تکمیل تعدادی از خودروهای 
ناقص تولیدی سال گذشته، در مجموع برای ۳۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.این گروه خودروسازی در فروردین امسال ۱۷ هزار و ۳۶۸ دستگاه محصوالت خانواده پژو، ۳۱۸۸ دستگاه محصوالت خانواده سمند، ۱۶۹۸ دستگاه 
دنا، ۱۷۷۲ دستگاه رانا، ۴۷۷ دستگاه تارا، ۵۳۴ دستگاه هایما و چهار دستگاه وانت آریسان تولید کرده است.آمار فروش ایران خودرو در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که از مجموع ۳۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه فروخته شده، ۲۰ هزار و ۹۸ دستگاه 

سهم محصوالت گروه پژو، ۳۵۰۳ دستگاه متعلق به محصوالت خانواده سمند، ۲۵۰۸ دستگاه متعلق به آمار فروش دنا، ۶۱۶۰ دستگاه متعلق به رانا، ۴۵۰ دستگاه تارا و ۴۹۴ دستگاه نیز سهم فروش هایما در این ماه بوده است.  

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومـــــانی و تجــــــربه چندباره تک نرخی کردن ارز 
یکی از بدترین و نادرست ترین تصمیمات اقتصادی بود که در دولت دوازدهم اتخاذ 
شــد. عده ای که منافع شان به محدودیت دالر گره خورده بود، فکر دولت را به هم 
ریختند. همان زمان هم دکتر نیلی که مشاور رئیس جمهور وقت بود به شدت با این 
تصمیم مخالفت کرد چرا که این روزها را می دید. متأسفانه تا آخرین روز هم دولت 
در صدد جبران این اشتباه برنیامد، به گونه ای که برخی معتقدند دولت دوازدهم یک 
زمین مین گذاری شده را به دولت فعلی تحویل داد. با این حال نباید بیش از این 
فرصت را از دست داد. در واقع با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به دنبال 
اصالح جدی این سیاست باشیم. بار دیگر باید تأکید کرد که اجرای این سیاست به 
هیچ وجه صحیح نبود. اتفاقی که در تاریخ اقتصاد ما پیشینه دارد. از ابتدای انقالب 
و حتی پیش از انقالب که دالر نفتی وارد اقتصاد کشور شد بارها با نام های مختلف 

ارز دولتی، رسمی و اداری چندنرخی بودن ارز را تجربه کردیم.
نکته مهم آن است که همواره فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی بدترین 
وضعیت را به وجود می آورد که قابل تحمل نیست و هر چه این فاصله بیشتر شود 
تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر می شود و اصالح را هم سخت تر می کند. ما االن 
در این شرایط هستیم. پس در گام نخست باید با در نظر گرفتن همه مالحظات در 
راستای جلب اعتماد مردم و اقناع افکار عمومی گام برداریم. چراکه مردم نباید تحت 
تأثیر شایعات و اخبار مشوش کننده قرار بگیرند. به تعبیر دیگر اصالح سیاست نادرست 
ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن اثرات احتمالی اجرای آن باشد. هم اکنون اصالح 
قیمت ها از نان آغاز شده و باید در گام های بعدی به انرژی و سایر کاالها تسری یابد.

حال اگر اقتصاد ما ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشــت تخصیص 
این قبیل یارانه ها می توانســت تا حدودی توجیه پذیر باشــد اما حاال با وجود 
اعمال انواع تحریم ها و مشخصاً در چند ماه اخیر با جنگ اوکراین و روسیه به 
عنوان مهم ترین تولید کنندگان غالت در ســطح جهانی عرضه با مشکل مواجه 
شده اســت. در ایران هم با وجود تنگناهای مالی دولت، خرید غالت با قیمت 
باال فشار مضاعفی به دولت وارد می کند، رویه ای که باید اصالح شود. البته نان 
در مقایســه با کاالهای دیگر ارزان است و با تخصیص یارانه هم زمینه مصرف 
غیربهینه را ایجاد کرده اســت. در برخی موارد قاچاق هم بوجود می آید. پس 
با واقعی شــدن قیمت، نان باکیفیت به مصرف کننده می رسد. همچنین باعث 
رقابت میان نانواها می شــود همان چیزی که در اقتصاد تخصیص بهینه منابع 

گفته می شود.
از ســوی دیگر نرخ ارز یک متغیر مهم در اقتصاد به شمار می رود که قیمت 
آن بر روند صادرات، واردات، میزان تولید داخلی و نرخ سرمایه گذاری تأثیر گذار 
اســت و همه اینها سطح ثبات و امنیت اقتصاد کشور را تعیین می کند. اصوالً 
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در همه کشــورها تعیین نرخ ارز اســت اما 
در ادوار مختلف فشارهای سیاسی و حضور کسانی که ذی نفع هستند ما را از 
مزایای نرخ ارز مناســب محروم کرده اند. از حدود ۵۰ سال پیش که کشور ما 
آلوده به ارز نفتی شد هر زمان که قیمت نفت افزایش می یابد دولت نرخ ارز را 
کنترل می کند و تعیین کننده قیمت می شود. این موضوع باعث می شود به ظاهر 
رفاه مصرف کننده از محل خرید ارزان و واردات ایجاد شود درحالی که وقتی 
دولت قیمت ارز را پایین انتخاب می کند به تولید داخلی ضربه وارد می شود و 
به سرعت ذخایر دالری خالی می شود. بویژه در سال هایی که باید ذخیره ارزی 
را برای تحریم و مشکالت گوناگون حفظ کنیم، منابع تمام می شود. اتفاق ناگوار 
زمانی رخ می دهد که با کاهش منابع ارزی جهش قیمت دالر را خواهیم داشت 
و اینجاســت که همه چیز به هم می ریزد و اقتصاد دچار اغتشاش و سردرگمی 
می شــود. رانت ارزی ایجاد شــده در اختیار برخی قرار می گیرد که نتیجه آن 

ثروت باد آورده و بی عدالتی در اقتصاد است.
با این تفاسیر با تخصیص ارز ترجیحی منابع دولت کم می شود. یعنی ارزی 
را که می توانســت به نرخ نیمایی بفروشد باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه کند. 
اتفاقی که باعث کســری بودجه می شود و دولت را به چاپ پول وادار می کند. 
نتیجه همه اینها تورم اســت که بیشترین خســارت را برای طبقات پایین به 
همراه دارد. همان طبقاتی که به بهانه حمایت از آنها ارز ترجیحی را تخصیص 
دادیم در این چرخه معیوب بیشترین آسیب را می بینند. پس اگر نرخ دالر آزاد 
شود منابع دولت هم آزاد می شود و می تواند به صورت بهینه از مصرف کنندگان 
حمایت کند. به معنای واقعی هم اکنون با هزینه ای که دولت برای ارز ترجیحی 
متحمل می شود امکان تنوع و ارتقای کیفیت در حمایت از گروه های مختلف را 
نخواهد داشت و به بیان دیگر دست دولت بسته است. ما نمی توانیم در چنین 
شرایطی از دولت انتظار افزایش حقوق و حمایت های این چنینی داشته باشیم. 
اما مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و قدرت درآمدی دولت زیاد شود می توان 

انتظارات معقول و قابل تحقق از دولت داشت.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که زمان اجرای هدفمندی یارانه ها در 
دولت محمود احمدی نژاد اقدام خوب و قابل تحســینی که صورت گرفت این 
بود که پیش از افزایش قیمت بنزین و ســایر کاالها مابه التفاوت را به حســاب 

خانوار واریز کردند. 
این راهکار درســت باعث شــد اثر روانی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و 
تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد. پس در جمع بندی نهایی باید گفت هیچ 
تردیدی نیست که سیاست نادرستی اعمال شده اما در حذف آن نباید تعلل کرد. 
دولت نیازمند آن است که از حضور یک اقتصاددان همه جانبه که توان ارتباط 
برقرار کردن با عمــوم مردم را دارد، بهره ببرد. به صورت هفتگی با خبرنگاران 
جلسه بگذارد و ابهامات وضع فعلی را تشریح کند. قطعاً با این شیوه مردم هم 

با دولت همراهی خواهند کرد.

حسین سلمانی  
کارشناس اقتصادی 

برای حذف ارز ترجیحی تعلل نکنیم

  خبرخبر

طبق بررسی های بازار سهام ایران همچنان در رتبه 
نخست بازدهی میان بازارهای مالی است.

 اواســط زمستان ۱۴۰۰ بود که در پی تغییر شرایط 
کالن کشــور و افزایش بازدهی انتظاری شرکت ها بازار 
سهام وارد یک روند صعودی شد. در این بازه، گشایش های 
صورت گرفته درتولید و فروش شرکت ها، درکنار افزایش 
قیمت جهانی فلزات و محصوالت شــیمیایی منجر به 
شناســایی ســود های باالتر در اکثر نمادهای بورســی 
بخصوص سهام شرکت های پتروشیمی، پاالیشی، فوالدی 
و اکثر صنایع زیرساختی شد. اصالح قیمت ها درمحصول 
نهایی برخی شرکت ها و افزایش فروش صادراتی در پی 
بازشدن تدریجی بازار دیگر کشورها به روی تولیدات ایرانی 
نیز عامل دیگری بود که بازار را برای سرمایه گذاران جذاب 
می نمود. از طرفی، پس از شوک بزرگی که در سال ۱۳۹۹ 
و پس از »سقوط بزرگ« به بازار سهام ایران وارد شده بود، 
بازار به فاز رکودی وارد شده و اکثر نماد ها با افزایش قیمت 
روبه رو شده بودند. به طوری که دریک پژوهش مشخص 
شده بود که بیش از نیمی از سهام بازار با کاهش قیمت 
بیش از ۶۰تا ۷۰درصدی مواجه اند. اما افزایش تدریجی 
EPS و کاهش قیمت ها رفته رفته نســبت های ارزندگی 
بازار را به نقاط جذاب خود نزدیک کرد تا بار دیگر شاهد 
اوج گرفتن بازارســهام در یک روند منطقی و تدریجی 
باشــیم. حال آمارها نشــان می دهد که بازدهی و سود 
سهامداران از بازارطی ۱۰۰روز گذشته به بیش از ۲۹درصد 
)۲۰درصد در۳ماه گذشته( رسیده است. بازدهی ای که 
 درمقایســه با بازارهای مالی دیگر همچــون طال و ارز

 درکنار رمز ارزها و دیگر بازار سهام دنیا همچنان در رتبه 
نخست قرار دارد.

 آیا رونق به بازار سهام بازگشته است؟
اگر »رونق بازار ســهام« را یک پدیده جمعی و نشان 
دهنده افزایش ضریب اهمیت بازار در انگیزه سرمایه گذاری 

از طرف سرمایه گذاران بدانیم؛ مشخص است که »شاخص 
کل بازار سهام« نمی تواند به تنهایی نشان دهنده رکود 
یا رونق بورس باشــد. در واقع، گرچه شاخص کل بازار 
ســهام می تواند بازگو کننده واقعیت هایی از بازار با شد 
اما نمی تواند هرآنچه را که در بازار درحال رخ دادن است 
توضیح دهد.به همین دلیل برای پاسخ به این سؤال که 
آیا رونق به بازار بازگشته باید روند این شاخص را درکنار 
نماگرهــای دیگری چون تغییرات حجــم و ارزش کل 
معامالت، حجم و ارزش معامالت خرد، درصد شناوری 
سهام و تعداد کد های شرکت کننده در عرضه های اولیه 

مقایسه کرد.

 افزایش در حجم و ارزش معامالت
با شــروع به کار دولت جدیــد و افزایش امید ها به 
تغییرات اساســی در بازار سهام ارزش و حجم معامالت 
نیز شــروع به افزایش کرد و در شهریورماه به اوج میزان 

خود در بازه یک ساله رسید. اما در همین زمان با افزایش 
فروش اوراق از طرف دولت و فشار عرضه کنندگان باقی 
مانده از سال های ۹۸و ۹۹، شاخص باردیگر روند نزولی 
گرفت و درپــی آن ارزش و حجم معامالت نیز کاهش 
یافت. این روند تا اواسط زمستان ادامه داشت تا باردیگر 
در این بازه معامالت در بازار جانی دوباره بگیرد و حجم 
و ارزش معامالت در یک بازه صعودی قرار گیرد. مقایسه 
میانگین حجم معامالت ۹۰و ۲۰۰روزه حکایت از افزایش 
حدود ۸درصدی معامالت در ۳ماه گذشته درمقایسه با 

بازه ۲۰۰روزه دارد.

 افزایش در ارزش معامالت خرد
افزایش در معامالت خرد می تواند به عنوان شاخصی 
دیگر از رونق و رکود بازار مورد بررســی قرار گیرد. اگر 
این شاخص درحال افزایش باشد می توان نتیجه گرفت 
که افراد بیشتری در بازاربه معامالت سهام پرداخته اند و 

مشارکت در معامالت از طرف تعداد بیشتری از کدهای 
معامالتی صورت پذیرفته است. این شاخص نیز از ابتدای 
بهمن ماه به صورت میانگین ۳۵درصد افزایش یافته است.

 درصد شناوری سهام
درصد شناوری سهام، نماگری است که نشان می دهد 
چه تعداد از سهام در یک بازه ۶ماهه تا یک ساله در بازار 
معامله شده است. درواقع این نماگر نشان می دهد که چه 
تعداد سهام از یک نماد و کل بازار آماده عرضه و فروش 
اســت و سهامداران قصد ندارند در بلند مدت این سهام 
را نگه دارند. در بازارهای بزرگ دنیا شرکت هایی که وارد 
بورس می شوند باید حداقل تا ۳۰درصد سهام خود را در 
بازار عرضه کنند. از مزایای دیگر باالبودن درصد شناوری 
ســهام این است که امکان دســتکاری قیمت ها توسط 
بازیگران سهم کم می شود و افراد نمی توانند به سادگی 
با ارسال سفارش های هدفمند موجب تغییر بیش از حد 
قیمت سهام شوند. این نماگر نیز در یک سال گذشته برای 
بورس درحدود ۲۰درصد بوده که از ابتدای سال جاری به 

میانگین ۲۴درصد رسیده است.

 تعداد مشارکت کنندگان در عرضه های اولیه 
درحال بهبود است

هرچند که تعداد مشــارکت کنندگان در عرضه های 
اولیه تا حدود زیادی به ارزندگی و نوع سهامی که در بازار 
عرضه می شود بستگی دارد، اما می توان از تعداد کدهای 
شــرکت کننده در این بازار به روی آوری یا رویگردانی 
ســهامداران خرد و کدهای حقیقی به بازار نیز پی برد. 
این شاخص را می توان با افزایش عرضه های اولیه پیش 
رو در بازار نیز مقایسه کرد. افزایش تعداد عرضه های اولیه 
می تواند بیانگر وجود کشش کافی برای فروش اوراق در 
بازار باشد که متعاقباً افزایش عمق و رونق بازار را نیز به 

همراه خواهد داشت.

بازدهی 2۰ درصدی بازار سهام در سه ماه
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1066
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی اتوی ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــماره 2259797350 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/01/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــایی  ــت، صــادرات و کارت شناس ــاه، مل ــک رف ــر بان ــه شــماره 4569925162 و کارت عاب ــی ب کارت مل
ســازمانی علــوم پزشــکی بــه شــماره 4569925162 متعلــق بــه ناهیــد وفاخــواه فرزنــد محمدرضــا در 

تاریــخ 1401/02/19 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1150
شناســنامه بــه شــماره 4423256096 متعلــق بــه نــازگل نوارلــو فرزنــد علــی در تاریــخ1400/02/18  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــر  ــماره 0083907289 و کارت عاب ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــا در  ــد محمدرض ــی فرزن ــا بیگ ــه حمیدرض ــق ب ــپه،صادرات، و 1000دالر متعل ــک ملی،ملت،دی،س بان

تاریخ1401/01/03  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــی جمع ــد عل ــی فرزن ــا عباس ــه علیرض ــق ب ــماره 0889891931 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1400/12/25مفقــود گردی

 
2006

برگــه کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــاک 295س41 ایــران40 و شــماره شاســی 31645816 و شــماره 
موتــور 11486051529 متعلــق بــه آقــای طیــب ظفــری فرزنــد یوســف بــه کدملــی 0020325312 در 

تاریخ1400/06/21  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 3875584929 متعلــق بــه امیــر  دودمــان بســاطی فرزنــد حاجــی حســین در 

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

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــس چ ــواد م ــه ج ــق ب ــماره 3873197073 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/14مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0017333644 متعلــق بــه امیــر  ابراهیمــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/10مفق

 
2065

کارت ملــی بــه شــماره 0410218367 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0410218367 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 0410218367 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 89 س 653 ایــران 78 متعلــق بــه 

فرهاد ملک فرزند قاسم در تاریخ  1401/02/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره 2990325557 متعلــق بــه مجیــد اســدزاده توتونچــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

 1400/11/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0041810791 متعلــق بــه زهــرا عظیمــی وحــدت فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــی مصل ــه عیس ــق ب ــماره 4410287745 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/15مفق

ــد  ــه احمــد قضــا بانوئــی فرزن ــه شــماره 0015739678 متعلــق ب کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی ب
محمــد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــی نیائ ــه به ــه نادی ــق ب ــماره 3821108071 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــکار کائ ــان اش ــه ایم ــق ب ــماره 4870224917 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 0042681502 متعلــق بــه فاطمــه حجتــی فرزند صــادق در تاریــخ1401/02/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3991787504 متعلــق بــه فاطمــه خادمــی کمــال فرزنــد آقاحســین در تاریــخ 
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد بی ــی فرزن ــن محرم ــه بهم ــق ب ــماره 1450027921 متعل ــه ش ــت ب ــناد مالکی اس

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

2090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0922787921 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 552 ی 71 و کارت 
ماشــین بــه شــماره 552 ی 71 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 552 ی 71 و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــود  ــخ1401/02/09  مفق ــد در تاری ــد محم ــهد  فرزن ــدس مش ــواد  مق ــه ج ــق ب 0922787921 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5339123472 ، شــماره شناســنامه 2516  متعلــق بــه کبــری 
ــی  ــه شــماره مل ــد آقاجــان ب ــی علیرضــا کاظمــی زاده فرزن ــراد و کارت مل ــی م ــد عل رحیمــی راد فرزن
2268878139 و کارت ملــی ابوالفضــل کاظمــی زاده فرزنــد آقاجــان بــه شــماره ملــی 2122778059 

در تاریخ 1400/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 2110719885 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــا در تاری ــد حمیدرض ــان فرزن ــزاد طحانی ــه به ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4210300640 متعلــق بــه فاطمــه احمدونــد فرزنــد ابراهیــم در 

تاریــخ1400/11/10  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو پــژو پــارس TU5 مــدل 1395به رنــگ خاکســتری به شــماره پاک 
 NAAN11FE8GH732246 164 بــه شــماره شاســیB0101300 713 59 د 97 بــه شــماره موتــور
متعلــق بــه ســلیمه آتــش افــروز بــه کــد ملــی 4979722709 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــد. می باش

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1130352501 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1130352501 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 1130352501 متعلــق حســین دوســتی نــژاد فرزنــد صفــر علــی و کارت ماشــین 
  S11482285140 ــی ــماره شاس ــور 1448710 و ش ــماره موت ــران 968ی51 و ش ــماره 53ای ــه ش ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ســوخت بــه شــماره 53ایــران 968ی 51 متعلــق بــه صدیقــه صالحــی بــه کدملــی 1141825198 
در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــی حرف ــام فن ــت ن ــرم ثب ــی و ف ــید کارت مل ــی رس ــماره 1130622665 و کپ ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ  ــن در تاری ــد محس ــفادرانی فرزن ــمی ورنوس ــاج هاش ــد ح ــه محم ــق ب ــگری( متعل ــته آرایش ای )رش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/17 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــی فرزن ــي آدریان ــروز رضای ــه به ــق ب ــماره 1130135381 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت معافیــت از خدمــت دوره ضــرورت بــه شــماره 1130431479 متعلــق بــه ســعید صرامــی فرزنــد 
غامحســین در تاریــخ  1401/02/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1130237151 متعلــق بــه اســماعیل یــزدی خوزانــی فرزنــد فضــل اهلل  
در تاریــخ  1401/01/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1171293100 متعلــق بــه زهــرا خــدادادی فرزنــد محمدجــان 

در تاریخ  1401/01/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه شــماره ملــی 1289619174 متعل کارت بهداشــت و کارت واکســن و کارت ملــی هوشــمند ب
معصومــه کریمــی اورگانــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ1401/02/15  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــران 681 ه 89 متعلــق  ــور 12486050193 و شــماره شاســی 40416858 و شــماره پــاک 43 ای موت
بــه امیــد قنبــری عدیــوی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2507
ــا  ــد اق ــری فارســانی فرزن ــه شــهربانو جزای ــق ب ــه شــماره 4679353449 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

مصطفی در تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/02/21

شماره : 1364

 سرپرســت پارک علــم و فناوری بخش 
کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی )تات( کشور با اشاره به حمایت از 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش 
کشاورزی، گفت: بایستی شمار شرکت های 
دانش بنیان بخش کشــاورزی کشور به پنج 

برابر افزایش یابد.
 مجید ولــدان در گردهمایــی مدیران 
ســتادی و استانی آب و خاک سراسر کشور 
کــه در معاونــت آب و خــاک وزارت جهاد 
کشــاورزی واقع در کرج برگزار شد، افزود: 
اکنون ۸۰۱ شــرکت دانش بنیان، هسته و 
واحد فناور کشاورزی در کشور فعال هستند 
که ۶۷ شــرکت آن ها در حوزه آب و خاک 

کار می کنند.
وی اظهار داشــت: نباید فراموش شــود 
که فراوانی شــرکت های  فناور ابزاری برای 
رسیدن کشاورزی دانش بنیان و رشد وتوسعه 

اقتصادی کشور است .
سرپرســت پارک علم و فنــاوری بخش 
کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزی )تات( کشور  در ادامه به موضوع 
تولید علم در کشور اشاره کرد و گفت:  ایران  
در ۱۰ سال گذشته )بین سال های  ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۲۱( رتبه های بســیار خوبی در تولید 
علم داشته که نشــان می دهد دانشگاه ها، 
موسســات و مراکز  تحقیقاتی به خوبی کار 

کرده و علم تولید می کنند.
ولدان بیان داشــت: بر اســاس شاخص 
نــوآوری کــه تبدیل به علــم و محصول یا 
خدمت است، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۱۳ دنیا 
را داشتیم  که  در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۰  را 
به خود اختصاص دادیم اما در سال های اخیر  
به رتبه ۶۰ دنیا رســیدیم که نشان از تالش 

حوزه های فناوری در کشور است.

وی بــا بیان اینکه رتبه در نوآوری با رتبه 
در تولید علم تفــاوت زیادی دارد، افزود: در 
کشورهای توســعه یافته یا در حال توسعه 
فاصلــه رتبه تولید علم با رتبــه در نوآوری 
خیلی زیاد نیست ولی در کشور ما زیاد است.

 علم تولید شده در کشور متناسب 
با نیازهای کشور نیست

سرپرست پارک علم و فناوری سازمان تات 
اتکای کشور ما به منابع پایه به ویژه نفت را 
از جمله دالیل این فاصله عنوان کرد و اظهار 
داشت: اشکال بعدی در این فاصله، در مسیر 
حرکت اســت که در مراکز علمی تحقیقاتی 
هدف را اشتباه گرفته ایم و علمی تولید کرده 
ایم که متناسب با نیازهای کشور نبوده است.
وی گفــت: اگر این اولویت ها سرمشــق 
اســاتید و محققان ما شود علومی تولید می 
شود که خیلی مورد نیاز کشور نیست ضمن 
اینکه فقدان نظام نوآوری در کشــور از دیگر 

مشــکالت اســت که از جمله آن ها ارزش 
گذاری دانش فنی می باشد.

وی ادامه داد: در سطح کشور مرجع تعیین 
ارزش تکنولــوژی و علم و دانش مشــخص 
نیســت و چون نظام نوآوری وجود ندارد اگر 
علم نافعه ای تولید شود نمی توانیم آن را به 

محصول تبدیل کنیم.
ولدان عدم آشنایی با فرآیند تجاری سازی 
تحقیقات و کمبود زیرســاخت های توسعه 
فناوری را از دیگر مشــکالت بر سر راه این 
بخش دانست و اضافه کرد: باید بررسی شود 
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های 

مهم کشور دانش بنیان هست یانه؟

  ایران  در ۲۰ محصول کشاورزی 
دارای رتبه تولید است

ولدان  گفت: ایران یکی از پنج کشــوری 
اســت که در تولید ۲۰ محصول کشاورزی 
دارای رتبــه اســت و عهــده دار ۳۰ درصد 

صادرات غیرنفتی و تامین کننده ۹۵ درصد 
مواد غذایی مورد نیاز کشــور و تامین کننده 
۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی 

کشاورزی است.
سرپرســت پارک علم و فناوری سازمان 
تات افزود: همچنین تولید کننده حدود ۱۲۵ 
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و عهده 
۱۸ درصــد تولید ناخالص ملی و ۲۳ درصد 
اشتغال کشور می باشد که ازافتخارات بخش 

کشاورزی است.

 ۳۶ درصد بهره بــرداران بخش 
کشاورزی بی سواد هستند

سرپرســت پارک علم و فنــاوری بخش 
کشــاورزی ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی )تات( کشور  تصریح کرد: 
۴.۲  میلیــون بهره بردار کشــاورزی داریم 
که ۳۶ درصد آن ها بی ســواد هســتند در 
شــرایطی که ۲۶ درصد کل شاغالن بخش 

های اقتصادی کشور دارای تحصیالت عالی 
هستند و ۳.۶ درصد کل فارغ التحصیالن کل 
کشور تحصیالت در این بخش دارند ولی فقط 
۰.۷۹ درصد بهره برداران کشــاورزی دارای 
تحصیالت عالــی مرتبط بوده و  ۴.۵ درصد 
بهره بــرداران کشــاورزی دارای تحصیالت 

غیرمرتبط هستند.
ولدان گفت: مقایسه تعداد بهره برداران با 
مجموع فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی 
به وضوج نشان می دهد که فارغ التحصیالن 
مزبــور نقش ناچیزی در بهــره وری بخش 
کشــاورزی دارند که باید بــا توجه به نقش 
اثبات شــده این بخش از ظرفیت این دانش 

آموختگان استفاده شود.
وی به زیرســاختهای علــم و فناوری در 
بخش کشاورزی اشاره کرد، افزود: از۴۹ پارک 
علم و فناوری فعال در سراسر کشور فقط سهم 
بخش کشاورزی یک پارک است که هم اکنون 
به عنوان چهل و نهمین پارک علم و فناوری 

در حال احداث می باشد.
وی اظهار داشــت: همچنین ۲۲۴ مرکز 
رشــد فناوری، ۶ هزار و ۶۵۲ شرکت دانش 
بنیان تا فروردین سالجاری و ۱۰ هزار و ۷۰۰ 
هسته و واحد فناور به عنوان زیرساخت های 

توسعه فناوری کشور هست.
سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی 
سازمان تات به ارایه پیشنهاداتی در این حوزه 
پرداخت و افزود: آینده پژوهی نیازسنجی و 
فراخوان اولویت ها، اســتفاده از تولیدات و 
خدمات شــرکت های دانش بنیان در طرح 
های آب و خاک کشــور، مدیریت هوشمند 
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشیو 
معرفی خدمات و تولیدات شرکت های دناش 
بنیان به مشــاوران از جمله این پیشنهادات 

می باشد.

شمار شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی باید پنج برابر شود

 هیچ مشکلی برای تأمین کاالهای اساسی نداریم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما هیچ مشکلی در تأمین کاالهای اساسی نداریم، 

تمهیدات الزم انجام شده و مردم هیچ دغدغه ای در تامین کاالها نداشته باشند.
سید جواد ساداتی نژاد، در برنامه زنده تلویزیونی درباره تامین کاالهای اساسی 
افزود: براساس اطالعیه های رسمی که از ستاد مردمی سازی یارانه ها از امروز انجام 
مــی گیرد به طور قطع مردم در جریان این اتفاق و فرایند مذکور قرار می گیرند. 
البته تغییراتی در قیمت کاالها با حذف ارز ترجیحی وجود دارد ضمن اینکه افزایش 

قیمت جهانی زیادی را به دلیل شرایط و اوضاع دنیا داریم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اما سقف قیمتی را برای اینکه بازار قابل کنترل 
و نظارت باشد و تعزیرات کار خود را انجام دهد، اعمال خواهیم کرد؛ ضمن اینکه 
اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی هم برای کنترل بازار افزایش یافته است بنابراین 

ضرورت دارد سقف قیمت ها اعالم شود.
وی اضافه کرد: بنابراین از طریق اطالعیه هایی که از طریق ستاد به اطالع مردم 
خواهد رســید سقف قیمتی جدید کاالهای اساسی اعالم خواهد شد.ساداتی نژاد 
افزود: در حوزه بازار روغن نیز هیچ مشــکلی برای تامین روغن خوراکی نداریم؛ با 
کارخانجات تولید روغن جلسه گذاشته ایم و روغن خام در اختیارشان قرار داده ایم؛ 
اکنون تولید روغن در ســه شیفت آغاز شده؛ با نرخ  های جدیدی که هم از طرف 
ستاد اعالم می شود، بازار آرامش خود را حفظ می کند. همچنین جبران هزینه هایی 
که افزایش می یابد، به نحوی تامین خواهد شد و مبالغ آن در اختیار خانوارها قرار 

می گیرد که مشکلی رخ ندهد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته این مهم با همراهی و همدلی مردم می تواند  
به این اتفاقی شیرین تبدیل شود که برای این کار حفظ آرامش بازار را باید داشته 
باشیم برای شروع کار از امروز ممکن است قیمت برخی اقالم برحسب نوع رفتار 
خرید با کسری روبرو شود اما مردم با حفظ آرامش خرید کنند زیرا کاال به اندازه 

کافی در کشور وجود دارد.

 نظارت بر تمام کاالها و محصوالت توســط بازرسان وزارت جهاد 
کشاورزی

 قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: نظارت بر تمام کاالها و محصوالت 
کشاورزی توسط بازرسین وزارت جهاد کشاورزی تاکید شد.به گزارش از وزارت 
جهاد کشاورزی، »محســن کاظمینی« در جلسه قرارگاه امنیت غذایی که در 
سالن جلســات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شــد، افزود: برای جلوگیری از 
شــوک در بازار و نظارت بر تمام کاالها و محصوالت توســط بازرسین وزارت 
جهاد کشاورزی تاکید شده است.وی اظهار داشت: همچنین در این جلسه در 
خصوص رفع مشکالت بانکی و تضامین، ارتقای توان خرید اقشار کم درآمد و 
نحوه توزیع برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد بحث و گفتگو شد. 

 صنعت گاو شیری با حذف ارز ترجیحی آسیبی نخواهد دید
 رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه در صنعت گاو 
شیری بهره وری باالیی داریم، اظهارداشت: صنعت گاو شیری با اصالح قیمت ها 

و حذف ارز ترجیحی، هیچ آسیبی نخواهد دید.
به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، » سید احمد مقدسی« آثار حذف ارز 
ترجیحی در تولید را مثبت دانست و گفت: حذف ارز ترجیحی رانت ایجاد شده 
در بخش تولید را از بین خواهد برد و ما می توانیم تولید را در یک فضای آزاد 
و رقابتــی به پیش ببریم. رییــس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با 
اشاره به ضرورت تأمین نقدینگی از سوی دولت اظهارداشت: با تامین نقدینگی 
توسط دولت، ما می توانیم نهاده ها را تامین کنیم و همچنین می توانیم تولیدات 

را صادر کنیم، البته باید عوارض صادراتی محصوالت دامی نیز حذف شود.
رییس هیات مدیــره انجمن صنفی گاوداران ایران ادامه داد: باید واردات و 
لوازم یدکی ماشــین آالت و نهاده ها بدون عوارض گمرکی انجام شود تا قیمت 

تمام شده کاهش یابد.

  تداوم شــرایط آب و هوایی ابری و نیمه ابری در مازندران طی دو هفته 
گذشته در حالی توت فرنگی کاران استان را به انتظار آفتاب نشانده که امسال 
بعضی مسایل جنبی مانند کاهش قدرت خرید مردم و کمبود شکر نیز آشفتگی 

بازار این محصول خوش رنگ بهاری را دو چندان کرده است.
گزارش از منطقه بهنمیر بابلسر که مرکز تولید توت فرنگی مازندران است 
نشان می دهد که در زمان حاضر با این که بیش از یک ماه از آغاز برداشت این 
محصول در استان می گذرد ، اما هوا طی دستکم نیمی از این فرصت استثنایی 
برداشــت ابری و بارندگی بود و به همین دلیل کشاورزان این روزها چشم به 
آسمان دوخته اند تا با خارج شدن آفتاب از پشت ابرها وارد مزارع یاقوت قرمز 
شــوند. توت فرنگی میوه ای است که هر چه بیشتر نور آفتاب دریافت کند ، 
رنگش قرمزتر ، مزه اش شیرین تر ، کیفیتش فزوتر و خوش طعم تر می شود.
معموال از یک بوته توت فرنگی می توان تا سه بار در دوره زمانی دو ماهه 
یعنی قبل از شروع تابستان محصول برداشت کرد. آفتابی نبودن هوا سبب می 
شود تا کشاورزان نتوانند بیشتر از یک یا دو بار میوه برداشت کنند. از طرفی 
دیگر هم برداشت الجرم در هوای ابری به عرضه محصول کم کیفیت به بازار 
می انجامد که  هم به زیان کشاورزان است و مصرف کننده متضرر و بی اعتماد 
می شود .کارشناسان باغبانی درجه حرارت مطلوب هوا در شبانه روز برای گیاه 
توت فرنگی را ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی باالی ۴۰ درصد 
می دانند، وضعیتی که در صورت  کشــت نهال در خاک شنی یا رسی شنی 

با زهکش مناسب سبب می شود تا کیفیت و کمیت تولید یکجا افزایش یابد.
هوای مازندران طی دو هفته اخیر عمدتا ابری و بارانی بود و طبق پیش بینی 
هواشناسی این شرایط جوی دستکم تا پایان هفته جاری هم ادامه خواهد داشت.
بررســی ها از بازار عرضه توت فرنگی مانند بازار نرگسیه ساری نشان می 
دهد که اگر چه توت فرنگی از بیســتم فروردین ماه امسال در قالب نوبرانه با 
قیمت ۶۵ هزار تومان در هر کیلو گرم وارد بازار مصرف استان شده بود ، اما به 
دلیل تاخیر و کند شدن فرایند برداشت ناشی از شرایط نامناسب آب  و هوایی 
، قیمت این محصول بر خالف شــرایط نرمال آب و هوایی همچنان باال باقی 
مانده و از دسترس بسیاری از مصرف کنندگان خارج است. هم اکنون با این 
که بیشتر از یک ماه از زمان برداشت می گذرد ،  قیمت توت فرنگی مخصوص  
پخت مربا ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است و نوع تازه مناسب برای تازه خوری نیز 
قیمتی تا دو برابر این میزان دارد.باال بودن قیمت توت فرنگی مخصوص پخت 
مربا از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از خانواده های دارای درآمد متوسط  
بــه پایین قدرت خرید نوع تازه خوری آن را ندارند ولی مصرف کننده اصلی 

نوع مرباپزی برای تامین مربای ارزان قیمت خانوار هستند.
مرباپزی و شــیره یا شربت گیری از توت فرنگی یکی از فعالیت های زنان 
مازندران در میانه فصل این محصول اســت ، فعالیتی که می تواند هم برای 
تولید کننده و هم مصرف کنندگان مناســب باشد. به عبارتی همواره بخشی 
از توت فرنگی تولیدی در مازندران بویژه میوه هایی که ریز هستند به پخت 

مربا و گرفتن شیره و شربت اختصاص می یابند. در همین حال مربا و شربت 
توت فرنگی از جمله سوغاتی های مازندران به شمار می رود ، محصوالتی که 
عالوه بر نوع کارخانه ای ، بخش زیادی از آن دست پخت کدبانوهای مازندرانی 
است که هم به مصرف خانگی می رسد و هم به عنوان سوغاتی به مسافران و 
گردشگران فروخته می شود.از طرفی کمبود شکر و قیمت باالی آن برای مربا 
پزی نیز مزید بر علت وضعیت بازار توت فرنگی در مازندران شده است.گذشته 
از باال بودن قیمت شکر ،سهمیه بندی و محدود کردن عرضه آن به فروشگاه 
های بزرگ نیز بخش زیادی از بانوان مازندرانی را برای مربا پزی دچار تردید و 
مشکل کرده است.گذشته از شرایط آب و هوایی و کمبود شکر ، یکی از مهم 
ترین آشفتگی های موجود در بازار توت فرنگی مازندران سوء استفاده بسیاری 
از فروشــندگان از عنوان » ارگانیک « برای فروش این محصول اســت. سوء 
استفاده از این عنوان از  چند سال پیش شروع شد و اکنون تا جایی گسترش 
یافته اســت که تقریبا تمامی عرضه کنندگان توت فرنگی در شهر و روستا و 
حاشیه خیابان ها از این عنوان استفاده می کنند .اساسا توت فرنگی که حدود 
۹۰ درصد آن همچنان به صورت فله ای و بدون بسته بندی استاندارد عرضه 
می شود ،میوه ای است که به اعتقاد بسیاری حتی شستن آن سبب کاهش 
کیفیت می شود. در این شرایط وجود انواع توت فرنگی در اندازه های مختلف 
با عرضه سنتی همواره مردم را به عنوان مصرف کننده به لحاظ سالمت دچار 

شک و تردید می کند.

آشفتگی در بازار توت فرنگی مازندران از تولید تا مصرف
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ــه شــماره 1272891518  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1272891518 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه عبــاس حیــدری فرزنــد عــزت الــه و کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو 405 ســفید رنــگ 
مــدل 1392 بــه شــماره 61 ه 684 ایــران 13 متعلــق بــه عــزت الــه حیــدری در تاریــخ1401/01/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــران 53 متعل ــه شــماره 89 ج 774 ای ــژو 206 ب ــه خــودرو ســواری پ کارت ماشــین و بیمــه نام
زهــرا یزدخواســتی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــماره 1287011391  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1287011391 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــد محمــد در تاری ــه زهــرا همتــی فرزن ــق ب ــران 67 متعل ــه شــماره 75 ج 732 ای و کارت ســوخت ب

 1401/02/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــگ  ــه شــماره ســریال : 450605 98/ ه شــش دان ــزل مســکونی ب ــه ســاخت و ســند مالکیــت من پروان
عرصــه واعیــان بــه شــماره فرعــی 3 اصلــی 1989 مفــروز و مجــزی از 0 بخــش بــه شــماره ملــک ســه 
ــی  ــر فرعــی از اصل ــروز و مجــزی شــده از صف ــی مف ــه اصل ــزار و نهصــد و هشــتاد ون ــک ه فرعــی از ی
مذکــو قطعــه صفــر تفکیکــی . بــه نشــانی :اصفهــان شــریف واقفــی جنــب بانــک ملــی کوچــه شــریف 
پــاک 17 بــه شــماره ملــی 4431659129 متعلــق بــه علــی دهســتانی پــور فرزنــد محمــود در تاریــخ 

 1401/02/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273174542 متعلــق بــه علــی حســین بهمنــی حیدرابــادی فرزنــد 
محمــود در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــد محمــود در  ــی فرزن ــی عســگری  رنان ــه جــواد  عل ــق ب ــه شــماره 1290740801 متعل ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــد داوود در تاری ــی فرزن ــظ  دلیل ــم  واع ــه میث ــق ب ــماره 1293093920 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/01مفق

شناســنامه بــه شــماره 1276757395 متعلــق بــه هســتی  مصلحــی بهارانچــی فرزنــد حامــد در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرویان  ــد  خس ــه محم ــق ب ــماره 6209859380 متعل ــه ش ــی ب ــماره 15 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــی در تاری ــی قل ــد مرتض ــی فرزن  همام

می باشد.

2571
شناســنامه بــه شــماره 2298225761 و وکالتنامــه  متعلــق بــه ســید میثــم  صحراییــان  فرزنــد ســید 

عبدالحسین در تاریخ1401/02/15  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5489684135 متعلــق بــه تیمــور چمــن فــر فرزنــد کریــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1388/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2960280301 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اصغــر 
ــار ســاقط مــی  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/18 مفقــود گردی ــد منوچهــر در تاری ــور فرزن رســتم پ

باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2284684440 متعلــق بــه فاطمــه منصــوری گنجلــو فرزنــد جعفــر وگواهینامــه 
ــا کــد ملــی 2285761465 در تاریــخ  1400/09/01مفقــود گردیــده و از  محمــد مهــدی  منصــوری ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5469632148 متعلــق بــه ســید اســماعیل مویــدی فرزنــد ســید محمــد رضــا  
در تاریــخ1397/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
ــه شــماره 0942540158  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 0942540158 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه فاطمــه  رمضانــی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه  متعلــق ب

اعتبار ساقط می باشد.

2901
ــخ  ــفیع در تاری ــد ش ــری آذر فرزن ــعید ناص ــه س ــق ب ــماره 1582101507 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/10/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت موتورســیکلت بــه شــماره پــاک 774ایــران36638 ودوفقــره 
کارت ســوخت متعلــق بــه ابــاذر برقبانــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره ملــی 0794036368 در تاریــخ 

  1400/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6239458074 متعلــق بــه رحمــان  فتاحــی اصــل کمــری  فرزنــد حســین قلــی 
در تاریــخ 1401/02/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
کارت ملــی بــه شــماره 4190228389 و گواهینامــه متعلــق بــه ابراهیــم رضائــی فرزنــد میرعبــاس در 

تاریخ  1401/02/18مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5739848997 متعلــق بــه مجیــد کیــوان لــو فرزنــد حمــزه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1398/05/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2249762041 متعلــق بــه لیــا  طــاری دشــتی  فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 
1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــه رامی ــق ب ــش متعل ــایی ارت ــه و کارت شناس ــماره 5920050543 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد علــی در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردی رحیمــی فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 0074345771 متعلــق بــه حمیــد دمرچلــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/18مفق

ــور  ــماره موت ــی 83142250 و ش ــماره شاس ــران316س55 و ش ــماره 66ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــی 0569479525 در  ــد مل ــا ک ــم ب ــد قاس ــی فرزن ــی غامرضائ ــه محمدتق ــق ب 11783041849 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/12 مفقــود گردی تاری

ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره 66ایــران316س55 و شــماره شاســی 83142250 و شــماره موتــور 
11783041849 و بنچــاق متعلــق بــه محمدتقــی غامرضائــی فرزنــد قاســم بــا کد ملــی 0569479525 

در تاریــخ1401/02/12  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدحســن در  ــه ابوالفضــل ماحســنی فرزن ــق ب ــنامه 43058 متعل ــماره شناس ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی متعلــق بــه محمدرضــا تقوایــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0083763678 متعلــق بــه حســین تــکاب فرزنــد حســن در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0077886127 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه فرهــاد  حاجــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1400/01/01  مفق ــین در تاری ــد حس ــش فرزن ــت ک  زحم

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0532977483 و گواهینامــه متعلــق بــه لیــا خــراط فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 
1399/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره 2050068670 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه عبدالــه الغرفیروجایــی فرزنــد 
غامعلــی در تاریــخ1400/06/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4160137024 متعلــق بــه حیــدر دهقانــی فرزنــد ســیاوش در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/02/15مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6039431431 و گواهینامــه متعلــق بــه ســامت دادبخــش فرزنــد درویــش در 
تاریــخ1396/02/03  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــنی  ــره محمدحس ــه زه ــق ب ــه متعل ــنامه و گواهینام ــماره 0083353453 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد جعفــر در تاریــخ1400/11/01  مفقــود گردی فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 0032887655 و کارت ســوخت متعلــق بــه حســن ســمیعی گهــر فرزنــد حبیــب 
در تاریــخ  1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 40ایــران722ب23 و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره 
0110028848 متعلــق بــه امیرمحمــد احمــدی فرزنــد صمــد در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5599755967 متعلــق بــه بانــو فــرخ لقــا پرپینچــی فرزنــد سیدســجاد در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت شناســایی ناجــا و کارت ســوخت بــه شــماره 3979252884 متعلــق بــه محمــد موحــدی 
فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــب  ــیدحمید نقی ــه س ــق ب ــوخت متعل ــه و کارت س ــماره 0081475748 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/02/15  مفق ــیدکمال در تاری ــد س ــاداتی فرزن  ال س

می باشد.

2903
کارت ملــی بــه شــماره 0058222154 متعلــق بــه همــا احمدپــور فرزنــد صفــر در تاریــخ1401/01/10  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 0078926483 وکارت  ــه رانندگــی ب ــان خدمــت وگواهینام ــی هوشــمند وکارت پای کارت مل
ــجاد  ــه س ــق ب ــی  متعل ــای بانک ــران 649 ت 16 وکارت ه ــاک 11 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت ماش س
ــی  در  ــور فرزندشــمس عل ــه خدیجــه مرادپ ــق ب ــی هوشــمند متعل ــد محمــود وکارت مل ــور فرزن مرادپ

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ  1401/02/18مفقــود گردی تاری

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه انندگــی پایــه دو  بــه شــماره 3359367571  وکارت خــودرو  کارت 
ســوخت ومعاینــه فنــی وبیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره پــاک 77 ایــران 156 ج 35 بــه شــماره موتــور 
ــه  ــه عبدال ــق ب ــازمانی متعل ــای س 12488120308 وVIN...IRFC881V3GJ809627 و کارت ه
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/02/08مفق ــد در تاری ــد عبدالحمی ــان فرزن  فرهنگی

می باشد.

رســید کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0064169707 متعلــق بــه معصومــه اصغــری فرزنــد فتــح الــه 
در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد جمشــید در تاری ــدا فراخــی فرزن ــه ن ــق ب ــه شــماره 0076239519 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داود در تاری ــی فرزن ــپهر ملک ــه س ــق ب ــماره 0014533553 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/01مفقــود گردی

کارت ملــی  هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 0010121420 و کارت ماشــین وکارت ســوخت  
بــه شــماره 66 ایــران 869 ج 37 متعلــق بــه محمــد ابراهیمــی  فرزنــد ماشــااله در تاریــخ 1401/01/14 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0933468652 متعلــق بــه بــی بــی زهــرا  توحیــدی فرزنــد ابوالقاســم  
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
کارت ملــی بــه شــماره 0081392117 متعلــق بــه میتــرا  کاتــه  فرزنــد ســعید  در تاریــخ 1401/01/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0035336064 متعلــق بــه اســماعیل  فــرج پــور  فرزنــد علــی حســین  در تاریــخ 
 1401/02/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051981882 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت بــه شــماره 39 ی 563 
ایــران 22 متعلــق بــه مریــم  نــادری پــری  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/01/24 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 126  ــه شــماره 77396 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــران 126 و ب ــه شــماره 77396 ای ــور ب ) کارت موت
ــه  ــق ب ــور 0124NE2000760 متعل ــماره موت ــی 125K9351346***NE2 و ش ــماره شاس ــه ش ب
غامرضــا رضایــی فرزنــد عیــن الــه بــه کــد ملــی 22598071780 و بــرگ کمپانــی خــودرو بــه شــماره 
مذکــور ( کارت ملــی بــه شــماره 2050321988متعلــق بــه داریــوش  علــی پــور چــادر نشــین  فرزنــد 

امــان الــه در تاریــخ  1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1285693061 متعلــق بــه ناهیــد علــی اکبریــان فرزنــد حســین  در 
تاریــخ1400/08/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
کارت ملــی بــه شــماره 6660084088 و شناســنامه بــه شــماره 6660084088 و کارت پایــان خدمــت 
ــد مرتضــی در تاریــخ1401/01/20   ــه امیــر محمــد عباســی فرزن ــه شــماره 6660084088 متعلــق ب ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0084278889 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0084278889 و گواهینامــه 
ــاز  ــد نی ــم امیــر صــادق بیگــی فرزن ــای / خان ــه آق ــق ب ــه شــماره 0084278889 متعل موتورســیکلت ب

علــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 77ایــران189م33 متعلــق بــه آقــای  ســحر جعفــری نودوزقــی فرزنــد حبیــب 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4189541771 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4189541771 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 4189541771 و کارت ســوخت بــه شــماره 38ایــران411ج69 و ســه کارت بانکــی  
متعلــق بــه آقایــی علــی گرجــی فرزنــد شــکر علــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 4900941621 و کارت ملــی بــه شــماره 4900941621 متعلــق بــه آقــای محمــد 
حســین جلــو خانــی فرزنــد محمــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4901045679 متعلــق بــه آقــای حســین نــوری فرزنــد علــی اصغــر 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4900047831 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4900047831 و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــران716ژ65 متعل ــه شــماره 11ای ــه ماشــین ب ــه نام ــه شــماره 4900047831 و بیم ــه دو ب پای

آقــای  امیــر حســین نجاتــی فرزنــد جعفــر  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4900805092 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4900805092 متعلــق بــه آقای 
/ خانــم حســین رضایــی فرزنــد مهــرداد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1490518428 و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 1490518428 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 30ایــران515ن84 متعلــق بــه آقــای محمــد اکبــری فرزنــد قاســم مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0023579994 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران44 469و58 و 
کارت ســوخت بــه شــماره ایــران44 469و58 متعلــق بــه جنــاب آقــای امیــر حســن محمــودی فرزنــد 

محمد در تاریخ 1400/11/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020095112 متعلــق بــه مجیــد  جعفــری عراقــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1401/02/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت پایــان خدمــت   و کارت ملــی بــه شــماره 4960024380 متعلــق بــه مســلم  توشــماالنی فرزنــد 
علیمــراد  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــا آزادی فرزن ــای  علیرض ــه آق ــق ب ــماره 4218850062 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0639467725 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین 
ــد  ــه آقــای ســید مصطفــی رحیمــی فرزن ــه شــماره ایــران 10 344 ی 49 و کارت ســوخت متعلــق ب ب

ســید منصــور در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــی محم ــد عل ــتایی فرزن ــن روس ــای حس ــه آق ــق ب ــماره 0076113647 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ایــران 21  ــه شــماره 0410152048 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین ب کارت ملــی ب
ــه  ــه شــماره ســاح A090426 و کارت پایــان خدمــت  متعلــق ب 435 ن 92 و جــواز حمــل اســلحه ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــرقت گردی ــخ 1401/02/17 س ــر در تاری ــد امی ــلطانی  فرزن ــد  س ــای  محم آق

ســاقط مــی باشــد.

3041
کارت ملــی بــه شــماره 0703975552 متعلــق بــه علــی مــرادی فرزنــد حســین در تاریــخ 1400/02/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720657231 متعلــق بــه کــژال فریــدی فرزنــد محمــد علــی 

در تاریخ1401/01/27  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3732547787 متعلــق بــه فرمیســک موالنایــی فرزنــد حســن در 
تاریــخ  1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
کارت ملــی بــه شــماره 2002532141 متعلــق بــه محمدرضــا ســفید خــوش فرزنــد محمــود در تاریــخ 

1401/02/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

5502
کارت ملــی بــه شــماره 5699102043 متعلــق بــه ناهیــد  منفــرد کمســاری  فرزنــد صفــر محمــد  در 

تاریخ 1400/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره 2595897561  و کارت عاب ــه ش ــه ای ب ــی حرف ــدارک فن ــی و م کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1400/11/01مفق ــر  در تاری ــد منوچه ــکاب  فرزن ــه  خش معصوم

ســاقط مــی باشــد.

ــاری   ــور گلرودب ــی پ ــارا قل ــه س ــق ب ــماره 2710370778 متعل ــه ش ــجویی ب ــی و کارت دانش کارت مل
ــد رضــا در تاریــخ  1401/02/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــرو آزاد فرزن ــان  س ــه ایم ــق ب ــماره 2580208811 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1400/09/01 مفقــود گردی

5554
کارت ملــی بــه شــماره 0828565252 متعلــق بــه ســیداحمد  ســعیدی نســب  فرزنــد سیدهاشــم  در 

تاریخ 1401/02/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0946139644 متعلــق بــه حســین  دولــت آبــادی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 
 1400/09/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــادی  فرزن ــول آب ــی  ک ــه عل ــق ب ــماره 5749873765 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/08 مفق

ــب اهلل  در  ــد حبی ــان  فرزن ــی  کاظمی ــه مجتب ــق ب ــی 0880413441 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدرضــا  در  ــور  فرزن ــه منصــوره  خــداوردی پ ــق ب ــه شــماره 0926462156 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی   ــه مجتب ــق ب ــی 0829592660 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای شناســنامه و گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/17 مفق ــد  در تاری ــد احم ــی زوارم  فرزن  ذبیح

می باشد.

ــخ  ــواد  در تاری ــد ج ــدی فرزن ــان  اس ــه ری ــق ب ــی 0926390465 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/01 مفق

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 6439731270 متعلــق بــه 
ســهراب خــان  طاهریــان اصــل  فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب  در تاری ــد حبی ــی منــش فرزن ــه ســارا  رحمان ــق ب ــه شــماره 2210017300 متعل ــی ب کارت مل
1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه موتورســیکلت و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0923964738 متعلــق 
ــده و از درجــه  ــخ 1401/02/15 مفقــود گردی ــی محمــد  در تاری ــد عل ــب  فرزن ــزدان طل ــه ســجاد  ی ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  پزشــکی  نظــام  کارت شناســایی  و  ملــی 0490203851  بــه شــماره  دو  پایــه  گواهینامــه 
شــماره 67418 و کارت بانــک رفــاه متعلــق بــه ابوالفضــل نجــاری فرزنــد علــی محمــد و کارت 
ــران  ــاک 64 ج 777 ای ــماره پ ــه ش ــی ب ــفید روغن ــدل 1397 س ــا م ــوخت هایم ــودرو و کارت س خ
 484QT77009788A موتــور  شــماره  و   NAAD391ZXJY710300 شاســی  شــماره  و   12
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/02/10 مفقــود  در  نــژاد  فاحــی  زهــره  نــام   بــه 

ساقط می باشد.

ــد محمداکبــر  در تاریــخ  ــه نیــره  زاهــد پیشــه  فرزن ــه شــماره 0933008732 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــاس   ــه عب ــق ب ــماره 0056212267 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0056212267 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
 یوســفزاده  فرزنــد محمــد  در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

7014
ــخ  ــد کمــال در تاری ــه جلیــل شــمس قهفرخــی فرزن ــق ب ــه شــماره 4622449961 متعل ــی ب کارت مل

 1400/12/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7025
شناســنامه بــه شــماره 3861330784 و کارت ملــی بــه شــماره 3861330784 و یــک عــدد گواهینامــه 
ــز در  ــد پروی ــا خادمــی فرزن ــه پوری ــه ســوم و دو عــدد ســیم کارت ایرانســل و همــراه اول متعلــق ب پای

تاریخ 1401/02/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031
ــه  ــق ب ــماره ش.ش.83705657ش.م.12483121814ش.پ.62879د18متعل ــه ش ــبز خودروب ــرگ س ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده واز درج ــود گردی ــخ07/01/ 1398مفق ــاس در تاری ــد الی ــواری فرزن ــر شهس  اکب

می باشد.

7043
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 28 / 912 ص 67 و ســند کمپانــی بــه شــماره 12487074535 متعلــق 
ــود  ــخ 01 / 07 / 1400 مفق ــد احمــد در تاری ــی 1111402019 فرزن ــا کــد مل ــه احمــدی ب ــه صدیق ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/02/21

شماره : 1364

سد خائیز، روزنه امید رونق دوباره شغل پدری نخلداران تنگستان

 ۲ میلیون هکتار از گندمزارهای کشور به روش قراردادی کشت می شود
بجنــورد- مجری طرح خودکفایی گنــدم وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: ۲میلیون هکتار از گندمزارهای آبی کشور 
در ســال زراعی آینده )140۲ - 1401( به روش قراردادی 

کشت خواهد شد.
سهراب سهرابی در استان خراسان شمالی اظهار داشت: 
کشــاورزان 1۷ استان به صورت پایلوت ۲۵0 هزار هکتار از 
کشتزارهای گندم را در سال زراعی جاری به صورت قراردادی 
کشت کرده بودند که تالش می شود این سطح را در سال های آینده افزایش یابد.

وی افزود: در طرح کشــت قراردادی اراضی زیر پوشــش بیمه قرار می گیرد و 
کشاورزان از نهاده های مورد نیاز برای کشت و کار بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه در ســال زراعی آینده کشت قرار دادی در تمامی استان های 
کشور اجرا خواهد شد اظهار داشت: در اجرای این طرح امسال عالوه بر تامین کودها 
سموم، انواع علف کش ها و بذور اصالح شده نیز در اختیار کشاورزان گذاشته می شود.

سهرابی بر اجرای طرح کشاورزی قراردادی تاکید کرد و گفت: کشاورز باید از آینده 
فروش محصوالت خود اطمینان کسب کند و بداند که محصول را با قیمت مناسب 
به فروش می رساند؛ هزینه های تولید آن کاسته و سود معقولی نیز عایدش شود.

وی میزان پیش بینی تولید گندم از ســطح پنج میلیــون و ۸00 هزار هکتار 
گندمزارها را ۹ میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: میزان تولید در سال زراعی 
جاری به اندازه پارسال است، کشاورزان در سال گذشته چهار میلیون و ۷00 هزار 
تن گندم مازاد بر نیاز را تحویل دولت داده بودند که امیدوار هســتیم با توجه به 

افزایش قیمت ها بیش از این میزان گندم تحویل دولت دهند.

 نیمی از جمعیت کشور بیمه سالمت هستند
همدان-  معاون برنامه ریزی، مدیریت توسعه و منابع 
سازمان بیمه سالمت گفت: نیمی از جمعیت ایران معادل 
4۲ میلیون نفر در کشور زیر پوشش خدمات بیمه سالمت 

قرار دارند.
حسین رنجبران در آیین معارفه مدیرکل جدید بیمه 
ســالمت استان همدان با بیان اینکه 40 هزار موسسه در 
سطح کشــور طرف قرارداد بیمه سالمت هستند، افزود: 
حدود پنج میلیون و  400 هزار نفر از جمعیت کشور هیچ گونه بیمه ای ندارند 
که نسبت به شناسایی و پوشش بیمه این افراد اقدامات الزم انجام شده است.

وی اظهار داشت: از دیگر اقدامات شاخص بیمه سالمت، تسویه مطالبات معوق 
تمامی دانشــگاه ها و موسسات غیردولتی است که اجرای این طرح در ۲۶ سال 

گذشته بی سابقه است.
معاون برنامه ریزی، مدیریت توسعه و منابع سازمان بیمه سالمت گفت: به روز 
شدن پرداختی ها و تسویه بدهی های سال گذشته موسسه های طرف قرارداد 
بیمه سالمت و پرداخت بخشی از مطالبات سال جاری نیز از دیگر اقدامات موثر 

این بیمه برای خدمت رسانی بهینه به بیمه شدگان است.
رنجبران با اشــاره به خدمات این بیمه ســالمت در زمینه مقابله با ویروس 
کرونا، گفت: ۳00 نفر از مدافعان سالمت برای مبارزه با این ویروس جان خود 
را از دســت دادند و روند خدمت رســانی به مبتالیان هیچگاه تعطیل نشد تا 
امروز شــاهد مهار همه گیری و کاهش چشــمگیر و قابل توجه آمار فوتی ها و 

مبتالیان به ویروس کرونا باشیم.
معاون برنامه ریزی، مدیریت توســعه و منابع سازمان بیمه سالمت با اشاره 
به عنایت ویژه رهبر معظم انقالب نســبت به رشادت و افتخار آفزینی سربازان 
نظام سالمت، اظهار داشت: آمار فوتی های ناشی از ویروس کرونا در کشور بسیار 
کاهش یافته و تک رقمی شده درحالی که برخی کشورهای پیشرفته هنوز شاهد 

مرگ روزانه هزاران نفر به علت ابتال به این ویروس هستند. 

 اصالح ارز ترجیحی جلوی رانت و فساد را می گیرد
خرم آباد -  سرپرست فرمانداری پلدختر گفت: اصالح 
ارز ترجیحی جلوی رانت، فســاد و سو استفاده اقتصادی 

را در کشور می گیرد.
 حمید خادم در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر 
اظهار کرد: اقدام دولت در مردمی سازی، توزیع عادالنه و 
هوشمندانه یارانه ها به نفع مردم و مورد تایید بسیاری از 

اقتصاددانان و تمام عقالی جامعه است.
وی افزود: توزیع هوشمندانه یارانه ها و حذف ارز چهار هزار و ۲00 تومانی 
تنها جراحی اقتصادی نیســت بلکه آینده نگری هوشمندانه در اقتصاد کشور و 
منافع ملی  است.وی با بیان اینکه دولت مردمی با صداقت و شهامت ریل  اقتصاد 
کشــور را به نفع مردم تغییر می دهد، گفت: اجرای این طرح دارای بازدهی ۶ 
ماهه اســت و پیش بینی می شود نظر مخالفان ساختاری دولت در این زمینه 
پس از گذشت این مدت تغییر کند و حتی افرادی که با رییس جمهور همسو 

نیستند به ضرورت این اصالحات اعتقاد دارند.
فرمانــدار پلدختر افزود: اصالح ارز ترجیحی بر پایه تبصره 14 قانون بودجه 
امسال برای برخی اقالم اساسی انجام می شود که به دلیل یکسری مصلحت ها ۲ 
ماه زودتر از موعد به اجرا درآمده است و بر قیمت نان، بنزین و دارو تاثیری ندارد.

خادم یادآور شد: مسیر عرضه گندم به کارخانه های آرد تا رسیدن به نانوایی 
ها، زمینه ســاز رانت های مختلفی اســت که با اصالح ارز ترجیحی این نقیصه 
برطرف می شود، آرد به قیمت واقعی در اختیار نانوا قرار می گیرد و با توجه به 

میزان فروش نان مابه التفاوت قیمت آرد را از دولت دریافت می کند.
وی اضافه کرد: معیشت مردم دغدغه مقام معظم رهبری است که امید می 
رود اجرای این طرح در زمینه بهبود وضع معیشــت جامعه به ویژه اقشــار کم 

درآمد موثر واقع شود.

 زیرساخت های ورزشی در خراسان جنوبی ضعیف است
بیرجند -  سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی گفت: زیرساخت های ورزشی در این استان ضعیف 
اســت به گونه ای که سرانه ورزشی ۵1 سانتیمتر مربع و 

سرانه فعلی در کشور ۹۵ سانتیمتر مربع است.
 محمدحسین خسروی در مجمع عمومی انتخاب رییس 
هیات بدمینتون خراسان جنوبی که با حضور نایب رییس 
فدراسیون برگزار شــد، افزود: زیرساخت های ورزشی در 
شمال شهر بیرجند ضعیف است و متاسفانه به این منطقه کمتر توجه شده اما 

نگاه ما این است که از این پس به مناطق محروم بیشتر توجه کنیم.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی ها در هیات ورزشی استان به گونه ای باشد که به 
پیشرفت و تعالی ورزش کمک کند، متاسفانه به شهرستان ها کمتر توجه می شود 
و بیشــترین تمرکز به مرکز استان است.سرپرســت اداره  کل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه هیات های ورزشی باید استانی فکر و برنامه ریزی 
کنند گفت: اگر به دنبال توســعه ورزش در رشــته های مختلف هستیم باید به 

همه شهرستان ها توجه ویژه داشته باشیم که این موضوع دنبال خواهد شد.
وی عنــوان کرد: به آرای اعضــای مجمع عمومی اعتماد و اطمینان داریم و 
نهایت از رییس جدید هیات بدمینتون استان حمایت می کنیم.خسروی با اشاره 
به مشکالتی مالی و زیرساختی هیات بدمینتون استان افزود: امیدواریم مشکالت 
مالی را با کمک فدراسیون رفع کنیم همچنین تقاضا داریم فدراسیون در زمینه 
میزبانی مسابقات، آموزش و برگزاری کالس های مربیگری با ما همراهی کند.

 خشکسالی های پی درپی ۲ دهه اخیر باعث 
خشکیدن شمار زیادی از چشمه ها و افت آبدهی 
رودخانه های تنگستان شد که این وضعیت از 
بین رفتن شــمار زیادی از نخیالت و خسارت 
به باغداران منطقه را در پی داشت، اما احداث 
سد خائیز روزنه امید نخلداران این منطقه است 

تا رونق دوباره شغل اجدادی خود را بازیابند.
 پیش از این به دلیل نبود ســد مخزنی در 
باالدست شبکه اهرم حجم آب توزیع شده برای 
آبیاری نخیالت زیر پوشش، بشدت متاثر از بارش 
های زمستانه و سیالب های فصلی بود، به گونه 
ای کــه این میزان آب از ۲ تا ۲1 میلیون متر 
مکعب در سال و متناسب با سال پر بارش و یا 

کم بارش متغیر می شد.
بیشترین آب مورد نیاز منطقه تنگستان از 
طریق منابع آبی زیرزمینی و حفر چاه ها تامین 
می شــود و آورد رودخانه های خائیز و باهوش 
که هرکدام به ترتیب ساالنه 10 و ۲۵ میلیون 
مترمکعب بود به صورت ســیالب به دریا می 
ریخت و بخش کمــی از آن از طریق بندهای 
انحرافی به آبیاری نخلســتان ها اختصاص می 

یافت.
در همین راستا بود که تالش شد با احداث 
سدهای خائیز و متعاقب آن سد باهوش بخشی 
از ایــن آورد رودخانه در تنگســتان مهار و به 
صورت برنامه ریزی شــده به سمت نخیالت 

منطقه هدایت شود.
پس از آبگیری و شــروع بهره برداری از سد 
خائیز و ذخیره سازی آب در مخزن سد، امکان 
بهره مندی از آب تنظیم شده فراهم می شود به 
گونه ای که سیالب های فصلی که تا پیش از 
این در بازه زمانی حداکثر یک ماهه و بیشتر نیز 
در فصل زمستان از دسترس خارج می شد، با 
مهار و کنترل در مخزن ســد خائیز  به صورت 
بهنگام و متناسب با نیاز آبی نخیالت )در فصل 

تابستان( رهاسازی و توزیع می شود.
ضعف منابع آبی ناشــی از خشکسالی های 
پی در پی منجر به احداث سد خائیز تنگستان 
شد و امروز نخلداران این شهرستان برای نجات 
نخیالت خود چشم امید به تکمیل و بهره برداری 

از این سددوخته اند.
اَهَرم مرکز شهرستان تنگستان در فاصله ۵۵ 
کیلومتری جنوب شــرق بوشهر واقع است که 
بیش از سه هزار هکتار نخلستان دارد و بعد از 
دشتستان مهمترین قطب تولید خرمای بوشهر 
به شمار می رود و آوازه کبکاب های آن به عنوان  
معروف ترین خرمای تَِر جنوب در سراسر کشور 

فراگیر شده است.
حاال چند سالی است که خشکسالی های پی 
در پی و فراگیر ســال های اخیر و به دنبال آن 
خشک شدن چشمه ها و  کم آبی رودخانه ها 
به عنوان معضلی بزرگ گریبان کشاورزان بویژه 
نخلداران این منطقه را گرفته و این مشکل در 
استانی مانند بوشهر به دلیل فقدان منابع غنی 

آب محلی دو چندان است.

 آسیب پذیری نخیالت اهرم بر اثر 
خشکسالی  

کم آب شــدن رودخانه ها و ممنوع شــدن 
برداشــت آب از منابع زیر زمینی دشت ها در 
شهرستان تنگستان سبب شده تا شمار دوره های 
آبیاری نخلستان های این شهرستان کاهش یابد؛ 
نخیالت این شهرســتان در سال های پرآبی و 
متناسب با میزان بارندگی ها، در چندین مرحله 
به روش سنتی غرقابی آبیاری می شدند اما در 
سال های اخیر به ناچار هر چهار تا پنج ماه یکبار 
آبیاری می شوند، آن هم در مدت زمان کوتاه و 
بر اساس سهمیه بندی؛ این وضعیت در میزان 
و کیفیت محصول خرما  و درآمد نخلداران تاثیر 

منفی زیادی داشته است.
خشکسالی های پی در پی، کاهش کیفیت 
آب های در دســترس و خشک شدن چاه ها، 

نخیالت اهرم را  "آســیب پذیرترین نخیالت 
استان بوشــهر" کرده است؛ این توضیح مدیر 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر 

در باره باغ های نخل تنگستان است.
آنطور که ســمیه فرح بخــش می گوید: در 
گذشته تا یک مترمکعب آب از رودخانه باهوش 
برای آبیاری نخیالت اهرم برداشت می شد اما 
امروز به دلیل کاهش آورد رودخانه ها این میزان 
تنها به 1۵ لیتر در ثانیه معادل یک چهلم کاهش 
یافته و این به معنی خشکیدگی نخلستان های 

این منطقه است.
به گفته فرح بخش بیشتر چاه های موجود 
در منطقه اهرم امروز خشک شده و کف شکنی 
چاه ها نیز هیچ تاثیری در برداشت آب ندارد و 
مجموع عوامل موجود، کمیت و کیفیت این آب 

را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 احداث سد خائیز؛ گامی برای سیراب 
شدن نخیالت تنگستان

در همین راســتا با وجــود همه تنگناهای 
اقتصادی، دولت وقت برای استفاده بهینه از ۳0 
تا 40 میلیون مترمکعب آب  ناشی از بارش ها 
که به صورت سیالب از دسترس خارج و بدون 
اســتفاده به دریا ریخته می شد و گاه راه های 
ارتباطی را مســدود می کرد، ساخت سدها را 
آغــاز کرد تا آب هــای روان را برای تامین آب 
زمین های کشــاورزی، باغ ها ذخیره و مشکل 
کــم آبی نخیالت حل شــود؛ "خائیز" یکی از 

این سدها بود.
خرداد سال ۹۷ بود که با حضور وزیر وقت 
نیرو عملیات اجرایی سد خائیز در 10 کیلومتری 
جنوب شهر اهرم آغاز شد تا به این وسیله چراغ 
امید زنده ماندن نخیالت این شهرستان در دل 

نخلداران روشن بماند.
ســد خائیز تنگستان از ســدهای خاکی 
با هســته رسی اســت که با هدف تامین آب 
بخش کشاورزی )نخیالت(، حقابه های زیست 
محیطی رودخانه خائیز، تامین آب بخشــی از  
شبکه آبیاری و نخیالت زهکشی اهرم، بهبود 
اقتصاد کشاورزان، کنترل سیالب در شهرستان 
تنگســتان، آبیاری ۶۸1 هکتار از نخیالت زیر 
پوشــش شــبکه آبیاری اهرم، کاهش اتکا به 
آب های زیر زمینی، افزایش راندمان آبیاری و 
کیفیت محصوالت کشاورزی، افزایش اشتغال 

و تثبیت جمعیت آغاز شد.
آنطور که مسئوالن و دست اندرکاران شرکت 
آب منطقه ای استان بوشهر می گویند: اجرای سد 
خائیز نقشی مهم در شکوفایی، رونق اقتصادی، 
کشاورزی و طرح های اشتعال زایی شهرستان 
تنگســتان دارد به همین دلیل با وجود همه 
مشــکالت و تنگناها امروز بدنه سد به صورت 
100 درصد به پایان رسیده به نحوی که سال 
گذشــته آبگیری شــد.به گفته علی محمدی 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر سد 
خائیز با حجم مخزن 1۶ میلیون متر مکعب، 

آب تنظیمی ۳.۹ میلیــون مترمکعب، حجم 
خاکریزی یک میلیون مترمکعب، طول تاج ۶10 
متر، ارتفاع ۳۶ متر و با 1۷0میلیارد تومان اعتبار 

احداث می شود. 
امــروز نزدیک به چهار ســال اســت که 
کشاورزان اهرمی چشم انتظار به پایان مراحل 
اجرایی "خائیــز" دوخته اند تا بهبود آب دهی، 
کمیت و کیفیت گذشــته را به ثمر ســاالنه 
آنها بازگرداند.آنطور که علی عالی زاده یکی از 
نخلداران قدیمی منطقه اهرم می گوید: با توجه 
بــه اینکه ۶0 تا ۷0 درصــد زندگی مردم این 
منطقه وابســته به نخیالت است و به سرانجام 
رساندن سد خائیز از نظر اقتصادی و مالی نقشی 

مهم در زندگی مردم دارد.
او معتقد است در گذشته هر نخلی در منطقه 
اهرم بین ۶0 تا ۷0 کیلو محصول خرما تولید 
مــی کرد اما امروز به دلیــل کم آبی افزون بر 
کاهش کیفیت محصول میزان تولید نیز بویژه 
برای کسانی که قدرت خرید آب و امکان آبیاری 
مداوم نخیالت خود را نداشته باشند به 10 تا 1۵ 
کیلو رسیده و این میزان تولید در مقابل هزینه 
گزافی که صورت می گیرد به هیچ عنوان مقرون 

به صرفه است.
این نخلدار اهرمی در باره آبیاری نخیالت این 
طور توضیح می دهد به طور معمول اگر هر 40 
روز یکبار آب به نخل برسد برای او کافی است 
اما امروز با توجه به شرایط خشکسالی این امکان 
بین ۵0 تا ۶0 روز نیز فراهم نمی شود و همین 

امر بر کیفیت محصول نیز تاثیر گذار است.
عالــی زاده این را هم یادآور شــد که امروز 
هزینه تولید یک کیلو خرما 40 درصد قیمت 
آن را تشکیل می دهد زیرا که آب با مشکالت 
زیادی برای نخیالت تامین می شــود؛ بنابراین 
راه اندازی سد خائیز بخش زیادی از مشکالت 

نخلداران این منطقه برطرف می کند.
 این باغدار اهرمی که یکهزار اصله نخل دارد 
معتقد است هر نخل به طور تقریبی 1۵0 سال 
ثمر می دهد و به عنوان یک سرمایه دراز مدت 
به شــمار می رود به همین دلیل انتظار است 
مسئوالن زمینه تامین آب که امروز به عنوان 
مهمترین مساله برای نخیالت به شمار می رود 
را فراهم کنند چرا که یک سری چاه هایی حفر 
و آب آن با هزینه سرسام آور در منطقه خرید 
و فروش می شــود که ایــن کار باعث ضعیف 
شدن سفره های زیر زمینی و مشکالت زیست 

محیطی زیادی می شود.
البته این نخلدار یک پیشنهاد برای مسئوالن 
استان بوشهر نیز داشت و معتقد بود که با توجه 
به وجود ۵0 میلیون مترمکعب پساب فاضالب 
شهر بوشهر در صورت تصفیه این پساب امکان 
استفاده از این آب برای آبیاری نخیالت وجود 
دارد.رئیس دولت ســیزدهم نیز در ششمین 
سفر اســتانی خود به استان بوشهر در بازدید 
از نخلستان های شهرستان اهَرم استان بوشهر 
در گفت وگوی بی واســطه به کشاورزان قول 

داد با همــت یکدیگر اجازه نخواهیم داد برای 
نخلستان های این استان مشکلی ایجاد شود.

آیت اهلل رئیســی در همان سفر این تاکید 
را نیــز کرد که دولــت مبلغ مورد نیاز تکمیل 
ســد خائیز را اختصاص می دهد تا این سد در 
کمترین زمان به بهره برداری برســد و مشکل 
تامین آب کشاورزان استان بوشهر و تنگستان 

تا حدودی برطرف شود.
در همیــن ارتباط هیات دولت ۷0 میلیارد 
تومان برای تکمیل سد خائیز مصوب کرد که 
به گفته معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب 
منطقه ای بوشهر تاکنون 4۵ میلیارد تومان آن 
تخصیص و ۲۵ میلیارد تومان مابقی نیز امسال 

پرداخت می شود.
حضور رئیــس دولت ســیزدهم در جمع 
نخلــداران تنگســتانی کشــاورزان اهرمی را 
شگفت زده کرد و در ادامه با شنیدن خبر تصویب 
اعتبار وعده شده تکمیل سد و انتقال آب از آن 
بیش از هر زمان دیگری آنها را نسبت به حفظ 

این شغل آبا و اجدادی امیدوارتر کرد.
بر اساس آخرین گفته های مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای استان بوشهر ، هرچند بدنه سد 
خائیز تکمیل شده اما اجرای کارهای تکمیلی 
شامل محوطه سازی، راه های دسترسی، تکمیل 
تاج و عملیات سرریز سد هنوز باقی مانده است.

معاون طرح و توســعه شرکت سهامی آب 
منطقه ای بوشهر نیز می گوید: پیشرفت فیزیکی 
ســد خائیز در زمان حاضر ۸۵ درصد است و 
تالش می شــود با تکمیل کارهای باقی مانده، 
این ســد امســال به صورت 100 درصد مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
آنطور که جمشید تویل عنوان می کند در 
زمان حاضر یک میلیون و ۲00 مترمکعب آب 
پشت سد خائیز ذخیره شده که در زمان مناسب 

امکان رهاسازی وجود دارد.
سرعت بخشی در اجرای سد خائیز در استان 
بوشهر برای ذخیره آب های سطحی و مصرف آن 
در بخش کشاورزی و آشامیدنی از واجباتی است 
که باید مورد توجه دولت قرار گیرد که تخصیص 
و تامیــن منابع مورد نیاز بیانگر عزم دولت در 

تحقق وعده داده شده به کشاورزان است .
بــه اعتقاد مدیــر باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان بوشهر ادامه معضل کم آبی با 
افت کمی و کیفی آب منجر به نابودی تدریجی 
نخیالت  اهرم خواهد شــد همچنین به دلیل 
وابستگی اقتصادی و شغلی ساکنان  به نخیالت 
و احتمال بروز خطر از بین رفتن نخلستانها می 
طلبد روند احداث سد خائیز با سرعت بیشتری 
پی گیری شود.از نظر فرح بخش سرعت بخشی 
در روندی اجرای سد خائیز و تامین اعتبار آن 
برای اجرا مهمترین راهکار نجات نخلستان های 
اهرم به شــمار می رود براین اســاس تالش و 
برنامه ریزی از سوی جهاد کشاورزی و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی هم راستای وزارت نیرو 

ضروری است.

فرح بخش اصالح شیوه آبیاری نخیالت از 
غرقابی به تحت فشــار، پایداری تولید، حفظ 
اشتغال، رونق اقتصادی، افزایش کمی و کیفی 
محصول خرما که یکــی از بهترین خرماهای 
کبکاب در استان است را از جمله مزایای سد 

خائیز عنوان کرد.

 طرح آبرسانی نخلستان های اهرم در 
انتظار اجرای مصوبه هیات دولت

قدمت شــبکه آبیاری اهرم به شکل سنتی 
بــرای نخیالت بدون هیچ گونه آب تنظمی به 
1۵0 سال قبل برمی گردد که این شبکه تنها 
در زمان سیالب آبگیری می شد و در سایر روزها 
بدون آب بود و تامین آب تنظیم شــده برای 
آبیاری ۲00 هزار اصله نخل در پائین دســت 
یکی از آروزهای دیرینه کشاورزان تنگستان بود.

چنانکه عضو ســابق شــورای شــهر اهرم 
می گوید: با آغاز اجرای سد خائیز امیدها به حفظ 
نخیالت جان گرفت تا جایی که در این مدت 
نزدیک به 1۵0 هزار اصله نخل نیز کاشته شد.

بــه گفته عباس صبوری حــاال باید فاصله 
نزدیک به 1۵ کیلومتری از سد خائیز لوله گذاری 
شود تا آبی که ذخیره می شود به پای نخیالت 

برسد و جان دوباره ای به آنها ببخشد.
او معتقد اســت در صورت تزریق به موقع 
اعتبار، پیمانــکار می تواند در زمانی نه چندان 
طوالنی پروژه را به پایان برساند چرا که شیب 

و شرایط مناسبی  وجود دارد.
آنطور که معاون طرح و توســعه شــرکت 
سهامی آب منطقه ای بوشهر می گوید: کانال های 
آبیاری 1۵0 ساله شــهر اهرم، یکی از عوامل 
آبادانی این شهر هستند اما در دهه های اخیر 
و با توسعه شهر در مناطق اطراف و حاشیه ای، 
این کانال های روباز منجر به بروز خسارت های 
جانی و مالی برای شهروندان و انباشت زباله و 

مشکالت زیست محیطی شده اند.
بــه گفته او حاال باتوجــه به تصویب 1۵0 
میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور ضمن 
اینکه تمام کانال ها جمع آوری و تبدیل به لوله 
و آب نیــز با لوله به مزارع می رود از هدر رفت 

آب نیز جلوگیری می شود.
جمشید تویل ادامه می دهد: طول کانال های 
آبیاری شــهر اهرم حدود ۶هزار متر است که 
تاکنــون یکهزار و ۷00 متر از این کانال ها کار 
شده و  چهار هزار و ۳00 متر آن باید تبدیل به 
لوله شوند و به این صورت شبکه آبیاری اهرم 
از حالت رو بــاز به لوله تبدیل و آب با لوله به 
مزارع منتقل می شــود.علی عالی زاده نخلدار 
اهرمی نیز در خصوص انتقال آب از سد با لوله 
نیز این طور توضیح داد: حضور رئیس جمهور 
در جمع نخلداران و وعده ایشــان به اینکه با 
همــت و همکاری همدیگر اجازه نخواهیم داد 
نخیالت این منطقه از بین بروند امید ما را برای 
نخلداران بود و امروز مردمان این منطقه که ۶0 
تا ۷0 درصد زندگی آنان وابسته به خرما و نخل 
است انتظار تحقق این وعده رئیس جمهوری را 
دارند.او می گوید: حاال باید اعتبار وعده شــده 
تخصیص داده شود و زمینه برای انتقال آب از 
سد فراهم شود تا پس از بهره برداری، آب سد 
هر چه زودتر به نخیالت برســد.با این مصوبه 
 شرکت آب منطقه ای استان بوشهر یک مشکل 
اجتماعی مردم اهرم که جزء خدمات شهری نیز 
به شمار می رود را برطرف می کند در همین 
راستا این طرح در اختیار مشاور قرار داده شده 
و در اولین فرصت وارد مناقصه و طی چند فاز 

اجرایی می شود.
هرچند به گفته تویل تاکنون از محل اعتبار 
1۵0 میلیارد تومان مصوب برای طرح آبرسانی 
نخلســتان های اهرم هنوز اعتباری تخصیص 
داده نشــده است اما می گوید انتظار می رود با 
تخصیص این اعتبار عملیات اجرایی این پروژه 

هر چه سریع تر آغاز شود.

فناوری به راحتی وارد صنعت ساختمان سازی کشور نمی شود
 معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: فناوری و اقتصاد دانش بنیان به راحتی وارد صنعت 
ساختمان سازی و ُعمران کشور نمی شود و اقتصاد سنتی 

هنوز در برابر آن مقاومت می کند.
 علی خیرالدین در سیزدهمین کنگره ملی مهندسی 
عمران در دانشگاه صنعتی اصفهان، افزود: بحث فناوری 
هنوز بصورت متمرکز در صنعت ساختمان کشورمان وارد 
نشده است و ما مشکالت عدیده ای در این بخش داریم.

وی که از طریق فضای مجازی در این رویداد سخنرانی 
کرد، اظهار داشت: در کشورمان به شدت نسبت به حوزه 
فناوری و نوآوری در ســاختمان جفا شده است و با این 
حجم کار در بخش ساخت و ساز هنوز نتوانستیم در این 

زمینه موفق عمل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ما هنوز مرکز رشد تخصصی و 
پارک علم و فناوری در زمینه مهندسی عمران و ساختمان 
نداریم، اضافه کرد: در صدد هستیم با کمک وزارت راه و 
شهرسازی، پارک علم و فناوری و پردیس تخصصی در این 
زمینه راه اندازی کنیم و جلسه هایی در این زمینه با مرکز 

تحقیقات راه و شهرسازی برگزار شده است.
خیرالدین یکی از مباحث مهم در زمینه ساخت و ساز و 
عمران را پایین بودن عمر مفید ساختمان در کشور دانست 
و گفت: الزم است با استفاده از فناوری های جدید برای 
افزایش عمر مفید ساختمان ها و قوی شدن کیفیت اجرا، 

اقدامات اساسی انجام شود.
وی با بیان اینکه میانگین طول عمر اجرای طرح های 
عمرانی در کشــور در سال ۹0 حدود 10 سال و در سال 
۹۷ حدود 1۵ سال برآورد شد، تصریح کرد: در مجموع اگر 
میانگین 11 تا 1۲ سال را برای اتمام طرح های عمرانی و 
عمر مفید ساختمان را نیز حدود 40 سال در نظر بگیریم 
حدود ۲۵ درصد از عمر مفید ساختمان ها در مدت ساخت 

و ساز سپری می شود.
این عضو هیات علمی رشته مهندسی عمران با بیان 
اینکه سهم بودجه عمرانی کشور در سال ۹0 حدود ۲۸ 
درصد و در ســال 1400 حدود 1۲ درصد بود و کاهش 
یافته اســت، تاکید کرد: الزم است راهکار اساسی توسط 
اندیشمندان بخش ســاختمان برای افزایش عمر مفید 
ساختمان و کوتاهتر کردن روند اجرای طرح های عمرانی 

ارائه شود.
وی به فناوری هایی که به مهندسی عمران و صنعت 
ســاخت و ســاز کمک می کند مانند واقعیت مجازی، 
ِمتاورس، چاپ ســه بعدی، هوش مصنوعی و بالکچین 
اشــاره کرد و گفت: الزم است در دوران پسا کرونا تمرکز 
بیشتری برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوری 

های جدید در صنعت ساختمان سازی داشته باشیم.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با بیان اینکه از سال 
۲010 میالدی به بعد در دنیا توجه ویژه ای به اختراعات در 
بخش ساختمان سازی شده است، خاطرنشان کرد: برخی 

از پارک های علم و فناوری کشورمان در حال کار کردن بر 
روی فناوری های جدید بخش عمران و ساختمان مانند 

چاپ سه بعدی و » بتن خود ترمیم » هستند.
وی تصریح کرد: ما در زمینه نانو فناوری در دنیا رتبه 
پنجم را داریم و جوانان ما ایده های زیادی در این زمینه 
دارند اما بدالیل مختلفی مانند فرایندهای اداری، قوانین 

و نقدینگی نتوانستند آنها را تجاری سازی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت استاندارد ساختمان نیز گفت: 
این موضوع یک مثلث سه جانبه شامل طراحی، »مواد و 
مصالح« و »اجرا و نظارت« استاندارد است و ما در برخی 
از بخش ها مانند طراحی استاندارد و اهمیت دادن به آن 

از نظر زمان و هزینه ضعیف هستیم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم به زلزله کرمانشاه 
اشاره و اضافه کرد: بررسی برخی از ساختمان های تخریب 
شده در این زمین لرزه نشان داد که ستون ها دچار مشکل 

بودند و طبقه نرم بوجود آمده بود. 
خیرالدین با بیان اینکه در بخش عمران در کشورمان 

اتفاق های خوبی افتاده اســت، افزود: ساخت رصدخانه 
پیشــرفته، برج میالد تهران، برج تجارت جهانی تبریز، 
مجموعه سیتی سنتر اصفهان، پل هشتم کابلی اهواز، برج 
های مهر و ماه مشهد، بازار بزرگ ایران در تهران، سد کرخه 
و آزادراه تهران - شمال توسط مهندسان داخلی ساخته 

شده و موجب افتخار است.
خیرالدین همچنین با اشاره به ماموریت ها و اهداف 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، خاطرنشــان کرد: 
زیست بوم فناوری و نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان 
در کشــور اســت و باید در این زمینه اقدامات اساســی 

انجام دهیم.
خیرالدین با بیان اینکه در زمان حاضر 4۹ پارک علم و 
فناوری، سه پردیس علم و فناوری، ۲۲۲ مرکز رشد فناوری 
و 11 پارک علمی دانشگاهی در کشور داریم، افزود: یکهزار 
و ۶۶0 شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری 

کشورمان شکل گرفته اند.
وی با اشــاره به اینکه تا کنون حدود ۵0 هزار فرصت 
شغلی دانش بنیان برای دانش آموختگان دانشگاهی در 
پارک های علم و فناوری کشــورمان ایجاد شــده است، 
اظهار داشت: حدود 40 درصد از بیکاران در کشور، دانش 
آموختگان دانشگاهی هستند بنابراین کارآفرینی و اشتغال 
دانش بنیان و تجدیدنظر در آموزش بویژه در رشته های 

مهندسی برای رفع این مساله، ضروری است.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به طرح 
های مختلف این معاونت برای حمایت از دانشــجویان، 
گفت: در طرح دســتیار فناوری، دانشجویان می توانند 
حین تحصیل به مدت ۶ ماه در یک شرکت دانش بنیان 
بمنظور آشــنایی با حوزه فناوری و نوآوری مشغول کار 
شــوند که دستمزدی نیز متناسب با مقطع تحصیلی به 

آنها پرداخت می شود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/02/21

شماره : 1364

اتومبیلرانیایراندندهعقبمیرود!

 لیونل مسی سفیر گردشگری عربستان شد
با اعالم وزیر گردشگری عربستان سعودی لیونل مسی به 

عنوان سفیر گردشگری این کشور منصوب شد.
 به نقل از عرب نیوز، وزیر جهانگردی عربستان با استقبال از 
ستاره آرژانتینی فوتبال در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز 
اعالم کرد این فوق ستاره آرژانتینی به عنوان سفیر توریسم این 
کشور انتخاب شده است.  لیونل مسی پس از اعالم سازمان 
گردشگری عربستان مبنی بر اینکه فوتبالیست پاری سن ژرمن 

و آرژانتین سفیر رسمی جدید این کشور است، وارد جده شد.
احمد الخطیب، وزیر گردشگری عربستان سعودی در پیامی که در توییتر منتشر 
کرد نوشت: از حضور لیونل مسی در عربستان خوشحالم. ما برای کشف گنج دریای 
سرخ و تاریخ باستانی مان هیجان زده هستیم. این اولین سفر او به عربستان نیست 

و آخرین هم نخواهد بود.
مسی به همراه جمعی از دوستانش وارد فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز جده 
شد. بالفاصله پس از آن، عکس هایی در رسانه های اجتماعی از استقبال از این فوق 
ستاره منتشر شد و خیلی ها در آن زمان منتظر دلیل سفر مسی به عربستان بودند.

با انتشار خبر سمت جدید او به عنوان سفیر گردشگری در شبکه های اجتماعی، 
کاربران زیادی از جمله فوتبالیست های عربستانی از وزارت گردشگری به دلیل جذب 
وی تمجید کردند.سامی الجابر مهاجم سابق تیم ملی الهالل و عربستان سعودی در 
این باره گفت: داشتن مسی به عنوان سفیر گردشگری عربستان سعودی به دلیل 
تأثیر زیادی که دارد، یک گام بسیار متمایز و منحصر به فرد است که تأثیر مثبتی 

بر موقعیت جده به عنوان یک مقصد گردشگری دارد.
محمد السادان کاربر توییتر نیز نوشت: به عنوان یکی از طرفداران مسی، از همکاری 
با او هیجان زده هستم. او به افراد بیشتری کمک می کند تا این کشور شگفت انگیز 

به نام عربستان سعودی بیشتر برای مردم جهان شناخته شود. 

 وحید امیری به بیمارستان منتقل شد
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مصدومیت کمر 

از فرودگاه راهی بیمارستان شد.
 وحید امیری که در جریان دیدار تیمش برابر ذوب آهن 
از ناحیه کمر دچار مصدومیت شــد، با هماهنگی باشــگاه 
پرسپولیس پس از ورود کاروان این تیم به تهران، به وسیله 

یک آمبوالنس از فرودگاه مستقیما راهی بیمارستان شد.
وضعیت امیری به گونه ای است که توان نشستن را ندارد 

و احتماال باید کمر خود را به تیغ جراحی بسپارد.

 پیروزی تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران برابر انگلیس
ملی پوشان فوتبال هفت نفره کشورمان در سومین دیدار 

خود برابر تیم انگلیس به پیروزی رسیدند.
 تیم ملی فوتبال هفت نفره کشــورمان دوشنبه نوزدهم 
اردیبهشت ماه در سومین دیدار خود از رقابت های قهرمانی 
جهان ۲۰۲۲ اســپانیا به مصاف تیــم انگلیس رفت که این 
دیدار با نتیجه پرگل ۳ بر یک به صعود تیم ملی کشورمان 
به پایان رسید تا با این برد، تیم ملی کشورمان راهی مرحله 

نیمه نهایی مسابقات شود.
احســان معصوم زاده در دقایق ۲۹ و ۴۲ بازی و مهدی بخشی در دقیقه سی و 

پنج، گل های تیم ملی ایران را به ثمر رساندند.
این در حالی است که شاگردان اله مانی پیش از این برابر تیم آمریکا ۲ بر ۲ به 

تساوی رسیدند و با نتیجه ۲ بر صفر برابر استرالیا پیروز شدند. 

 باید فوالد را شکست دهیم
مدافع استقالل می گوید شرایط در هفته های پایانی لیگ 

بسیار سخت است.
 روزبه چشمی پس از پیروزی یک بر صفر استقالل مقابل 
شهرخودرو اظهار کرد: می دانم هواداران چه استرسی داشتند 
تا این که گل را به ثمر رســاندیم. امروز این اســترس روی 
بازیکنان هم تاثیرگذار بود اما برد مبارک هواداران باشد. باید 
خیلی بهتر بازی می کردیم اما شرایط جدولی تاثیر گذاشته 
بود. هم برای آرمان رمضانی خوشحالم و هم این که توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.

او درباره اختالف امتیاز با پرسپولیس گفت: نیم فصل دوم شرایط سخت است و 
هر تیمی ممکن است امتیاز از دست بدهد. باید همه تالشمان را انجام دهیم. باید 
تالش کنیم بازی فوالد هم سه امتیاز را کسب کنیم و به قهرمانی نزدیک شویم. در 

نیم فصل دوم باید فوتبالی نگاه کنیم و همه تیم ها فوتبالی نتیجه بگیریم.
چشمی درباره وضعیت تیم ملی بیان کرد: من اکنون تمام تمرکزم روی استقالل 
است. امیدوارم بتوانیم قهرمان شویم و بعد از آن درباره بقیه مسائل صحبت می کنیم. 

 هنوز هیچ چیز تمام نشده
دروازه بان تیم فوتبال استقالل می گوید تیمش برای کسب 

عنوان قهرمانی چهار بازی دیگر در پیش دارد.
 ســید حســین حســینی بعد از پیروزی تیمش برابر 
شهرخودرو اظهار کرد: با لطف خدا و تالش بازیکنان برنده 
بازی شدیم. تماشاگران استرس زیادی را تحمل می کنند و 
هنــوز اتفاق خاصی رخ نداد و چهار بازی باقی مانده و باید 
با قدرت ادامه بدهیم تا ان شــاءاهلل آخــر فصل هواداران را 

خوشحال کنیم.
وی درباره عملکرد علیرضا رضایی هم گفت: خدا را شکر تیم گل نخورد و توانستیم 
بازی را ببریم. امسال تیم ما خوب نتیجه گرفته و همه دوست دارند تیم ما را متوقف 

کنند. سیدصالحی: 

 وقت کشی نکردیم
مدیر تیم شهرخودروی مشــهد می گوید جایگاه اصلی 

تیمش پایین جدول نیست.
 مهدی سیدصالحی بعد از شکست تیمش برابر استقالل 
اظهار کرد: ما می دانستیم برابر استقاللی بازی می کنیم که در 
صدر جدول است و برای برد بازی می کند. آن ها بازی مستقیم 
انجام دادند و ما همه تالشمان را انجام دادیم. نمی دانم چه 
حکمتی است که از دقیقه ۸۵ به بعد اتفاقات عجیب برای ما 
رخ می دهد. در دیدار برابر گل گهر سه بر یک پیش بودیم که بازی سه بر سه شد. در 
دیدار صنعت نفت هم یک بر صفر پیش بودیم که بازی یک بر یک به پایان رسید. 

نمی دانم چه اتفاقی رخ می دهد.
وی افزود: شانس با ما همراه نیست. بازیکنان ما با غیرت هستند و از جان و دل 

همراهی می کنند. جایگاه اصلی ما اینجای جدول نیست.
او دربــاره اعتــرض اســتقاللی ها به وقت کشــی شــهرخودرو هــم گفت: ما 
 هیچگونــه وقــت کشــی نکردیــم و بعــد از گل اســتقالل، آن ها خودشــان را 

روی زمین انداختند.
 طبیعی است. استقالل تیم بزرگی است و برخی بازیکنان ما برای اولین بار مقابل 

هوادار بازی می کردند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
چهره ی شاخص اتومبیلرانی بانوان ایران با انتقاد 
از عملکرد فدراســیون اتومبیلرانی، خواستار 
نظارت بیشــتر وزارت ورزش بر نحوه عملکرد 

این فدراسیون شد.
الله صدیق، با بیان اینکه اتومبیلرانی ایران با 
تغییرات صورت گرفته نسبت به سال های قبل 
رو به عقب در حال حرکت اســت، اظهارکرد: 
رییس فدراسیون هر چند عالقمند است به این 
رشــته کمک کند اما برخی افرادی که به کار 
گرفته توصیه شــده اند و به همین دلیل نتایج 
بدســت آمده مطلوب نبوده است. فدراسیون 
بایــد در بخش هایی مثل آمــوزش و اجرای 
مسابقات با اســتفاده از افراد کاردان عملکرد 
 بسیار بهتری داشته باشــد اما حضور افرادی

 بیرون از این رشــته باعث شــده اتومبیلرانی 
پسرفت داشته باشد.

اولین بانوی حاضر در مسابقات اتومبیلرانی 
ایران، افزود: از اینکه توجهی به پتانسیل باالی 
این رشته و قهرمانان و پیشکسوتان نمی شود، 
ضربــه می خوریم و در کنار آن نیز اخباری که 
توسط فدراسیون منتشــر می شوند همراه با 
بزرگنمایی صورت می گیرد. در سال های قبل 
در اتومبیلرانی قوی تر بودیم و حضور رانندگان 
حرفه ای بیشتر بود اما در حال حاضر مدت هاست 
مسابقه یا رویدادی برگزار نمی شود و این رشته 

وارد رکود شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در بحــث آموزش 
دستورالعمل خوبی تدوین شد اما کافی نیست 

چرا که نحوه اجرای یک دســتورالعمل بسیار 
مهم تر است. متاسفانه انتصابات و تغییرات متعدد 
و مداوم در کمیته های مختلف فدراسیون که 
همگی تخصصی و بســیار مهم هستند، باعث 
شده در بخش های مختلف برنامه ریزی درست 
و اصولی را شاهد نباشیم. وقتی مجریان خوبی 
نداشته باشیم، صرفا انجام ثبت نام و ارائه گواهی 

نامه کمکی به این رشته نمی کند.
صدیق با اشاره به درآمدزایی فدراسیون از 
راه های مختلف، گفت: قطعا فعالیت در رشته 
پرهزینه ای مثل اتومبیلرانی نیاز به هزینه باالیی 

دارد اما اینکه چه چیزهایی را فدای درآمدزایی 
کنیم خیلی مهم است.

 بایــد به شــکلی عمل شــود که کیفیت 
فدای درآمدزایی نشــود و این رشته به سمت 
پیشرفت حرکت کند. برگزاری دوره های مختلف 
درآمدزایی زیادی برای فدراســیون داشته اما 
بســیاری از مربیان که در این دوره ها تدریس 
کرده انــد هنوز حق التدریس خــود را دریافت 
نکرده اند، در حالی که در گذشــته مدرســان 
ابتدا حق الزحمه خود را می گرفتند و ســپس 
پول برگزاری دوره ها به حســاب فدراسیون یا 

هیات های استانی واریز می شد.
چهره مطرح اتومبیلرانــی بانوان در ایران، 
با انتقاد شــدید از عملکرد نایب رییس بانوان 
فدراسیون اتومبیلرانی، گفت: مسئولیت اصلی 
نایب رییس بانوان در هر فدراســیون حمایت 
از بانوان ورزشــکار اســت اما متاسفانه نایب 
رییس بانوان فدراسیون اتومبیلرانی عموما ضد 
بانوان عمل می کند و به جای حمایت از بانوان 
ورزشــکار، در راه آن ها سنگ اندازی می کند. 
متاسفانه علی رغم این عملکرد ضعیف، وی بنا 
به دالیلی علی رغم تغییر روسای فدراسیون ها، 

کماکان در ســمت خود باقی است.وی درباره 
راه اندازی آکادمــی بین المللی اتومبیلرانی در 
ایران، خاطرنشان کرد: در زمان های گذشته نیز 
دوره های آموزشــی بین المللی در ایران برگزار 
می شد که فدراسیون هیچ هزینه ای بابت حضور 
از شــرکت کنندگان دریافت نمی کرد چرا که 
فدراسیون جهانی برای کمک به توسعه آموزشی 
در کشــورهای مختلف، هزینه های برگزاری 
دوره ها را پرداخت می کند اما در دوره اخیر از 
کلیه شرکت کنندگان هزینه ثبت نام یک و نیم 
میلیون تومانی دریافت شد.صدیق ادامه داد: با 
راه اندازی این آکادمی تحت عنوان بین المللی، 
تنها یک دوره با حضور مدرسان خارجی برگزار 
شد و در تمامی دوره های دیگر تنها مدرسان 

داخلی حضور داشتند.
قهرمان اتومبیلرانــی ایران، افزود: امیدوارم 
مســئوالن وزارت ورزش با دقت بیشــتری بر 
نحوه عملکرد فدراســیون اتومبیلرانی نظارت 
داشــته باشند. این رشــته در ایران طرفداران 
زیادی دارد و با اســتفاده از پتانسیل باالی آن 
می توان کارهای بزرگی انجام داد که مورد غفلت 
قرار گرفته است. بسیاری از نوجوانان و جوانان 
بــه اتومبیلرانی و موتورســواری عالقه زیادی 
دارنــد و می توان با جذب آن هــا، هم از انجام 
رفتارهای خطرناک رانندگی در معابر شــهری 
 و متعاقب آن بــروز تصادفات جلوگیری کرد

 و هم با برنامه ریزی اصولی و درست و استفاده 
از افراد کاربلد، زمینه رشد در ورزش قهرمانی 

را به وجود آورد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید این تیم با وجود تساوی برابر 
ذوب آهن هنوز شانس قهرمانی دارد.

حسن خان محمدی ، درباره تساوی یک بر یک پرسپولیس برابر ذوب آهن 
اظهار کرد: پرسپولیس بازی خوبی انجام داد اما در ابتدای بازی گل خورد و 
در ادامه نتوانست از فرصت ها به خوبی استفاده کند و برنده باشد. در نیمه 
نخســت پرســپولیس به خوبی کناره های بازی را نبسته بود و روی همین 
ضعف هم گل خورد اما در نیمه دوم تغییر تاکتیک داد و توانست بهتر کار 
کند. پرســپولیس می توانست برنده بازی باشد اما بی دقتی تمیروف باعث 

شد پرسپولیس برنده بازی نباشد.
وی افزود: روی گلی که پرسپولیس خورد اشتباهاتی از بازیکنان پرسپولیس 
دیده شد و در فوتبال این مسائل رخ می دهد. مهم این است که تیم با تمرکز 
بــاال بازی کند بتواند بتواند از فرصت های خود به خوبی اســتفاده کند. در 
جریان بازی، بازیکنان اشتباهات زیادی داشتند اما هرچه از زمان بازی گذشت 
اوضاع بهتر شد. تعویض های پرسپولیس هم خوب بودند اما  نتوانستند گره 
بازی بازی را باز کنند. پرســپولیس در مجموع بد نبود اما نتوانست نتیجه 

دلخواه را کسب کند.

او در ادامه درباره تعویض سعید آقایی با وحید امیری که مصدومیت داشت 
هم گفت: ما نمی دانیم و مربیان بهتر شرایط بازیکنان را می دانند. بازیکنی 
مثل علی شجاعی در سمت چپ بازی های خوبی انجام داده و می تواند در آن 
پست شرایط ایده آلی برای خود ایجاد کند. در بازی های قبل هم می توانستند 
بیشتر از او استفاده کنند. شاید بازیکنی مصدومیت داشته اما ما از وضعیت 

بازیکنان به طور کامل اطالع نداریم.

او در بخــش دیگــری از صحبت های خود درباره تمیــروف هم گفت: 
تمیروف بازیکنی برای داخل محوطه جریمه نیست و بازیکنی است که در 
بیرون محوطه جریمه به خوبی کار می کند. اگر پرسپولیس بخواهد بیرون 
محوطــه جریمه کار کند و فرصت گلزنی ایجاد کند بازیکنی مثل تمیروف 
می تواند مفید باشــد اما درون محوطه جریمه خیلــی کارایی ندارد. روی 
صحنــه گل هم دقیقا از بیرون محطه جریمه تــوپ را در اختیار گرفت و 
برای خود فرصت ایجاد کرد و گل زد. در کنار این بازیکن هم مهدی عبدی 
 می تواند کمک کند که باید بیشــتر به او بازی بدهند. البته ما در تمرینات

 نیســتیم که بدانیم وضعیت این بازیکن چطور اســت و چیزی که هست 
را درون بازی می بینیم. شــاید بازیکنی مثل عبدی فرصت گلزنی از دست 
بدهد و خیلی موفق کار نکند اما به خاطر این است که نتوانسته اند او را به 

خوبی آماده کنند.
وی در پایان درباره شانس قهرمانی پرسپولیس هم گفت: هنوز چهار بازی 
باقی مانده و پرسپولیس شانس قهرمانی دارد. از طرف دیگر گفته شده که 
امتیازهای گل گهر را می خواهند برگردانند که اگر این اتفاق رخ دهد قطعا 

شرایط تغییر خواهد کرد.

بهتربوددرجناحچپپرسپولیس،شجاعیبازیمیکرد

در آســتانه مهم ترین رویداد فوتبالی و حتی شــاید 
بشود گفت ورزشی جهان، فدراســیون فوتبال ایران در 

نابسامان ترین وضعیت ممکن به سر می برد.
در فاصله حدود شــش ماه مانده به آغاز جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، گلدان آفت زده فوتبال ایران اوضاع و احوال 
خوشی ندارد و مدام در حال برگ ریزی است. در روزهای 
پس از صعود به جام جهانی که رکورد سریع ترین صعود 
تاریخ برای ایران بود، همه از تدارک تیم ملی برای حضور 
موفق در جام جهانی و اولین صعود از مرحله گروهی می 
گفتند اما شرایط این روزهای فدراسیون فوتبال که متولی 
اصلی و نهاد تصمیم گیرنده برای تدارک است، به قدری 
آشفته است که با نگاهی بدبینانه باید آرزو کرد اتفاق های 
بدی در دوحه رقم نخورد.فدراســیونی که رئیس ندارد، 
نایب رئیس اش در بازداشت به سر می برد؛افشای پاداش 
های نجومی و بی حســاب و کتابش تیتر رسانه هاست و 
به گفته سرپرســتش فقط در حد حقوق کارکنانش پول 
دارد اما هیچ یــک از اعضا حاضر به دل کندن از کار در 
چنین شرایط بی پولی نیستند و با تمام وجود فداکارانه 
برای خدمت گزاری حاضرند و دودســتی صندلی شان را 

چسبیده اند تا کس دیگری روی آن ننشیند.
فدراســیون در حال حاضر بــه معنای واقعی بی در و 
پیکر است. ترکیب ماجدی، کامرانی فر، استیلی که پس 
از عزل عزیزی خادم ســکان هدایت فوتبال را در دست 
گرفته اند مجموعه ای از اظهارنظرهای متناقض و مبهم را 
در خصوص تدارک تیم ملی تحویل جامعه فوتبال داده اند. 
اگر در گذشته نام تیم های بزرگ حداقل برای بازارگرمی 
و بســتن دهان منتقدان مطرح می شد، در حال حاضر 
شــرایط به گونه ای است که حتی نام تیم بزرگ،مطرح 
نشــده تکذیب می شود تا کانادا دندان گیرترین حریفی 

باشد که برای بازی دوستانه مقابل یوزها قرار می گیرد.
جلسه مجمع فدراسیون فوتبال در راه است تا تصمیم 
نهایی برای ریاست فدراسیون گرفته شود. در حال حاضر 
ماجدی سرپرست است و شاید از جنبه قانونی اختیارات 
رئیس را داشته باشد، اما از نظر حسی و روانی اقتدار الزم 
برای رایزنی، دریافت بودجه و اعتبار و برنامه ریزی را ندارد 
اما این تمام ماجرا نیست و آن طور که از شواهد پیداست 
عزیزی خادم دوباره شهامت به خرج داده! و عزمش را جزم 
کرده تا به هر شکل ممکن بتواند از راه هایی که مشاورانش 
پیش پای او قرار داده اند استفاده کرده و به صندلی ریاست 
فدراسیون برگردد.فدراسیون فوتبال نشان داد از مدیریت 
کردن یک بازی تشــریفاتی تیم ملــی و برگزاری آن در 
شهری غیر از تهران عاجز است و فاجعه ای در حد بازی 
ایران - لبنان می آفریند و حتی بدون عذرخواهی،طلبکارانه 
بیانیه می دهد و از موضع باال،تقصیری را متوجه خود نمی 
داند. حال چگونه می توان امید داشت که در فاصله شش 
ماهه تا جام جهانی بتواند یک تیم ملی قدرتمند و آماده 

را به قطر بفرستد؟
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شامل اعضایی است که 
به نظر قدرت تصمیم گیری و نفوذ اجتماعی، ورزشــی و 
سیاســی الزم را ندارند. عالوه بر این اختالف داخلی بین 
اعضا باعث شده تا فدراسیون کارزار جنگ قدرت بین چهره 
هایی باشد که تا همین چند وقت پیش در فوتبال ایران 
زیاد روی بورس نبودند و امروز برای پســت و مقام با هم 

کورس گذاشته اند. افرادی که مدعی بودند برای سامان 
بخشیدن به اوضاع فوتبال کشور اقدام به برکناری عزیزی 
خادم کرده اند حاال در چنان باتالقی گیر کرده اند که گویا 
فقط پای کار خودشان ایستاده اند و نه فوتبال و تیم ملی! 
آقای ماجدی،دوستان و رفقا،اگر بنای ریاست و مدیریت 
به عکس گرفتن با اینفانتینو بود که عزیزی خادم این کار 

را بهتر انجام می داد و خنده هایش هم نمکین تر بود!
وضعیت نگران کننده فدراسیون فوتبال از چشم پشت 
میز نشــینان نیز دور نمانده و اخیرا وزیر ورزش و جوانان 
نسبت به وضعیت فدراسیون ابراز نگرانی کرده و گفته بود: 
امیدوارم هرچه زودتر این اختالف ها در هیات رییســه و 
کندی تصمیم گیری برطرف شود و فوتبال ما به ساحل 
آرامش برســد. سعی ما این است که بهترین اتفاق برای 

فوتبال کشور بیفتد و از وضعیت فعلی راضی نیستیم.

 ایستادن پای فوتبال به خاطر منافع شخصی
در هیاهوی عزل عزیزی خادم مهرداد سراجی به عنوان 
چهره مخالف رئیس فدراسیون شناخته شد و در یکی از 
اظهارنظرهای خود هم مدعی شد که پای فوتبال ایستاده 
است. با این حال ســراجی در جلسه اخیر هیات جلسه 
شــرکت نکرد تا جلســه ای که با ۸ نفر رسمیت داشت، 
از رسمیت بیفتد! با عزل عزیزی خادم و غیرقانونی بودن 
حضور حیدر بهاروند و حمیدرضا مهرعلی در جلســات 
هیات رییسه ســراجی باید در جلسه شرکت می کرد تا 
جلسه رسمیت پیدا کند.این رفتار سراجی هیچ نشانی از 
ادعای چند ماه پیش نداشــت و به نظر می رسد هنوز به 
آن چه که اهدافش بوده نرســیده است!براتی عضو هیات 
رئیس فدراسیون هم در اظهارنظری عجیب درباره غیبت 
سراجی گفت: اختالفات در هر جمعی وجود دارد. نظرات 
و ســالیق مختلف، نشان از پویایی آن جمع است! جالب 
اینجاست که اصال مشخص نیست این پویایی تا به حال 

چه نفعی به فوتبال ایران رسانده است!

 براتی و افرادی که باید بروند و نمی روند!
احمدرضا براتی دیگر عضو هیات رییســه فدراسیون 
فوتبال درباره حضور بعضی افراد از فدراســیون گذشته 
و اینکه آن ها باید برکنار شــوند نیز صحبت کرد. حسن 
کامرانی فر جزو این نفرات است اما براتی بدون اینکه اسم 
او را تایید یا تکذیب کند گفت: این فدراســیون یک روز 
به یک نتیجه ای رسیده که با یک شخصی قطع همکاری 

کند. بخشی از آن دالیل قطع همکاری منتسب به کسانی 
است که هنوز در فدراسیون حضور دارند. برای من سوال 
اســت که ما به یک نفر می گوییم، می خواهیم با شما به 
فالن دالیل قطع همکاری کنیم در حالی که مسئول آن 

دالیل هنوز در فدراسیون حضور دارد.
او درباره اینکه آیا منظورش کامرانی فر اســت یا خیر 
گفت: هیچ مستندی در این که یک شخص خاص باشد 
وجود ندارد، همینطور که سعی کردند در رسانه ها مساله 
را القا کنند. این ها در اکثریت هستند و من به عنوان اقلیت، 
می توانم فشاری به اکثریت وارد کنم؟ آیا جریان رسانه ای 
فوتبال می پذیرد که من در اقلیت باشم و فشاری وارد کنم!

براتی همچنین نســبت به عدم اطالع رسانی مسائلی 
که باید در جریان آن باشد گفت: خیلی از مسائل مهمی 
که باید اعضای هیات رییســه در جریان باشند را من در 
جریان نیستم. مثال نامه ای که از فیفا در تاریخ ۱۲ آوریل 
به دســت ما رسید، باید با من در جریان گذاشته می شد. 
این نامه ۲۳ فروردین به دســت ما رســید و ۵ روز بعد 
جوابش را دادیم. من نه اصل نامه را دیدم و نه پاسخ این 
نامــه را. فردا همین مجمع من را به خاطر این نامه مورد 
خطاب قرار می دهد. برخی از اعضای مجمع درباره برخی 
از اعضای هیات رییســه سواالتی را مطرح کردند که من 
نســبت به هیچکدام از موضوعات مطرح شــده دخالتی 
نداشتم. دوستان با اختیارات مدیریتی خودشان تصمیماتی 
گرفتند و من هم اعتراضاتی به آن تصمیم ها ندارم. من چرا 
باید نسبت به مسائلی که دخالتی در آن نداشتم، پاسخگو 
باشم؟ چرا نباید نسبت به این بی اطالعی ها اعتراض کنم؟ 
فردا همین دوستان در همین مجمع به ما می گویند که 
اگر بی اطالع بودی، چرا ما را در جریان نگذاشتی. اعضای 
محترم مجمع من دارم شما را در جریان می گذارم. بنده 
در همیــن چند موضوع بی اطالع بــودم. مثال درباره این 
که هیات رییســه رســمیت دارد یا ندارد. این مسائل در 
ابتدا باید در هیات رییسه بررسی می شد. ماده ۸۵ تجویز 
کرده است که ما مسائل را تفسیر کنیم و اگر به بن بستی 
خوردیم، آن موقع باید استعالم صورت دهیم. چرا من به 
عنوان عضو هیات رییســه نباید در جریان این استعالم 
باشم که فدراســیون فوتبال به این شکل در بالتکلیفی 
قرار نگیرد؟گالیه های من از جنس پاسخگویی به اعضای 
مجمع اســت. آن ها و خانواده فوتبال از من توضیح می 
خواهند و خطای یک نفر به پای این جمع و به خصوص 

من نوشته می شود.

اما احسان اصولی سخنگوی فدرسایون فوتبال درباره 
اعتراضات براتی گفت: این عضو هیات رییسه و سخنگوی 
فدراســیون فوتبال در واکنش به صحبت های احمدرضا 
براتی، عضو هیات رییســه این فدراســیون درباره برخی 
از مســائلی که با هیات رییســه هماهنگ نشــده است، 
خاطرنشــان کرد: در مــورد جزییات باید خود ایشــان 
صحبت کنند. ما جلسه هیات رییسه نداشتیم و آن نامه 
هم خطاب به سرپرست فدراسیون فوتبال بوده است. به 
فراخور دوستانی که در فدراسیون حضور پیدا کرده بودند، 
از مسائل مطلع بودند یا من کسب اطالع دقیقی نکرده ام. 
محور کارهای ما باید قانون و اساس نامه باشد. اگر جایی 
اساس نامه تردید داشته باشد، بر اساس ماده ۸۵ تصمیم  

هیات رییسه و مراجع AFC و فیفا را در پیش دارد.
درگیری و کنایه ها اعضای هیات رئیســه فدراسیون 
فوتبال تنها نکته جالب این جلســه نبود چرا که شــهره 
موســوی نایب رئیس زنان فدراســیون نیز که به خاطر 
پرونده اقتصادی در بازداشــت به ســر می برد به صورت 
مجازی در این جلسه شرکت کرد تا عجایب و افتضاحات 

فوتبال ایران تکمیل شود!

 آشتیانی: تا مجمع یکدیگر را تحمل کنید!
امیررضا واعظ آشــتیانی مدیرعامل اســبق استقالل، 
درمورد اتفاقات هیات رئیســه فدراسیون فوتبال گفت: 
حرف من با کل اعضای هیات رئیسه است. طبق برداشت 
من، معنی منافع ملی به بعضی از دوســتان خوب تفهیم 
نشــده است. دیده ایم در برخی مواقع هماهنگی با برخی 
اعضای هیات رئیســه صورت نمی گیرد ولی با وجود این 
ناهماهنگی هــا دلیلی ندارد منافع ملی را فراموش کنیم. 
حدود ۲۰ روز تا برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال زمان 
باقی مانده و آقایان به خاطر منافع کشور و فوتبال در بعد 
داخلی و بین المللی، باید در این مدت همدیگر را تحمل 
کننــد. چرا باید منیت به منافع ملی اولویت پیدا کند؟ با 
فرض بر اینکه حق به جانب برخی اعضای هیات رئیســه 
باشــد، زمان فعلی جای گالیه کردن نیست. اگر بنا باشد 
خرده گیــری کنیم، طرف مقابل هم می تواند این کار را 
انجام داده و گالیه هایی را مطرح کند. پیشنهاد من این 
است اگر اساسنامه و قانون به مجمع اجازه می دهد، اعضای 
مجمع فدراســیون تحولی هم بین اعضای هیات رئیسه 
ایجاد کنند. این هیات رئیســه و رئیس قبلی فدراسیون 
فوتبال هیچ انســی با هم نداشته و البته شایستگی  الزم 
برای اداره فدراسیون فوتبال را هم نداشتند. مجمع باید 
به شــکلی خسارتی که با این انتخاب داشت جبران کند. 
در ابتدا بابت وضعیت فعلی فدراسیون باید به مجمع گالیه 
کنیم. مجمعی که برخی اعضای آن باند باز، دروغ  ســاز، 
قبیله گرا هســتند که منافع ملی برای آنها مهم نیست و 

فقط منافع مادی و فردی را در نظر می گیرند.
وی درمورد اینکه آیا نباید تمام اعضای هیات رئیســه 
را در جریــان امــور قرار داد تا چنیــن تنش هایی ایجاد 
نشود،گفت: تا زمان برگزاری مجمع اتفاق ویژه ای نمی افتد. 
اعضای هیات رئیسه همدیگر را تحمل کنند. امکان ندارد 
انتقاد یک طرفه باشــد اما آنها دست کم در مقابل افکار 
عمومی به این شکل وانمود کنند که وحدت رویه و انسجام 
دارند و تا روز مجمع در ظاهر انسجام خود را حفظ کنند. 

برگریزانگلدانآفتزده!



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری
سیدمحمد قیصری، محمود رضایی 

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران ، میدان انقالب ،  ابتدای 
خیابان آزادی، كوچه جنتی، پالك 7  

 | كد پستی 14189-43753
 |  تلفن و  نمابر : 66593409

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 

وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

ب
قی

ن ن
سی

: ح
وز

ن ر
تو

ار
ک

ب
قی

ن ن
سی

: ح
وز

ن ر
تو

ار
                      ک

  چهارشنبه 1401/02/21-شماره 1364    اذان صبح 04:29:09    طلوع آفتاب06:05:19     اذان ظهر13:01:30     غروب آفتاب19:57:48     اذان مغر ب 20:17:24     نیمه شب 00:13:35     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
28.260   ق

 29.980

 35.350
  7.690

  1.910
 13.360.000
 12.990.000
 7.390.000
 4.420.000
2.710.000

پیامبر اكرم )ص( :
و  فضیلت  كنندگاِن  انکار  از   ...
برتری آنان و از كسانی كه پس از 
من حرمت ایشان را زیر پا نهند، 
به خدا ِشکوه می  كنم! و خداوند 
خود، برای حمایت و یاری عترتم 
و امامان اّمتم و برای انتقام گرفتن 
از منکراِن حّق آنان، بسنده است، 
ستم  كه  كسانی  زودی،  به  »و 
به  كه  دانست  خواهند  كردند، 
چه بازگشتگاهی باز می گردند«.

كمال الدین : ص 260 ح 6

افزایش بــازده اوراق قرضه آمریکا بر فلزات گرانبها تاثیر گذاشــت و قیمت 
نقطه ای طال کاهش یافت.

 قیمت های نقطه ای طال )XAU/USD( آخرین بار در معامالت روز دوشنبه حدود 
25 دالر یــا حدود 1.3 درصد نزدیک به 1860 دالر در هر اونس تروی کاهش 
یافت، زیرا ادامه ی افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا به شدت بر فلزات گرانبها تأثیر 
گذاشته است. بازدهی 10 ساله ایاالت متحده در اوایل روز دوشنبه برای اولین 
بار از دســامبر 2018 به 3.20 درصد رسید و رشد آن را از جلسه هفته گذشته 
فدرال رزرو، به بیش از 25 واحد در ثانیه رســاند. در سطوح فعلی حدود 3.17 

درصد، بازدهی 10 ساله نسبت به پایان فوریه 1.3 درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر، XAU/USD باالتر از پایین ترین ســطح هفته گذشته، درست 
باالی 1850 دالر است. به نظر می رسد که فروش شدید اخیر در سهام جهانی 
به دلیل انقباض بانک مرکزی، تورم و ترس از رشــد جهانی که در روز دوشنبه 
گسترش یافته است، به طالی پناهگاهی کمک می کند و سرمایه گذاران گرچه 
بــا تردید، اما هنوز به طال به عنوان پناهگاه امن نگاه می کنند. علیرغم بازدهی 
باالتر و ضعف در دارایی های ریسکی، ارزش دالر در ابتدای هفته در تالش برای 

شکستن باالتر بوده است.
اگر DXY به طور متقاعدکننده ای به سمت شمال از سطح 104.00 بشکند و 
بازدهی پیشنهاد فعلی خود را حفظ کند، به نظر می رسد که XAU/USD پایین تر 
خواهــد رفت. اولین حوزه حمایتی کــه در نزولی فراتر از 1850 دالر قابل ذکر 
است، میانگین متحرک 200 روزه در اواسط 1830 دالر است. یک وقفه در اینجا 
می تواند راه را برای کاهش قیمت های سال 2022 در حدود 1780 دالر باز کند.

معامله گران طال باید در این هفته رگبار نظرات سیاســت گذاران فدرال رزرو 
را زیر نظر داشته باشند که می تواند به شکل دهی بیشتر انتظارات برای سیاست 
پولی ایاالت متحده کمک کند. اما رویداد اصلی هفته انتشار داده های تورم قیمت 
مصرف کننده )CPI( ایاالت متحده در روز چهارشــنبه خواهد بود. تورم فراتر از 
آســمان، محرک اصلی تغییر رفتارهای اخیر فدرال رزرو بوده است. اگر افزایش 
اخیر بازدهی و دالر آمریکا کاهش یابد، معامله گران می خواهند شــاهد کاهش 

فشارهای تورمی باشند.

دولت بایدن در اوایل سال جاری در بحبوحه ترس از حمالت سایبری روسیه 
پس از حمله مســکو به اوکراین، تحقیقات امنیت ملی را در مورد نرم افزار آنتی 

ویروس این شرکت تشدید کرد.
 به نقل از رویترز، پرونده تحقیقات از کاسپراســکای در ســال گذشته توسط 
وزارت دادگستری به وزارت بازرگانی آمریکا ارجاع شد، اما پیشرفت این تحقیقات 

کند بود تا اینکه کاخ سفید و سایر مقامات دولتی خواستار جدیت بیشتر در این 
زمینه در ماه مارس شدند.

دولت بایدن نگران اســت کرملین بتواند از نرم افزار آنتی ویروس کاسپراسکای 
برای دسترسی به اطالعات سیستم های رایانه ای استفاده کرده و اطالعات حساس 
را از رایانه های آمریکایی بدزدد یا با تشــدید تنش ها بین مســکو و غرب، آنها را 

دستکاری کند.
منابه نزدیک به رویترز گفتند که دسترســی روسیه به شبکه های پیمانکاران 
فدرال و اپراتورهای زیرســاخت های حیاتی ایاالت متحده مانند شبکه های برق 

بسیار نگران کننده است.
رگوالتوری ایاالت متحده قباًل اســتفاده دولت فدرال از نرم افزار کسپرسکی را 
ممنوع کرده  بود و ممکن است در نهایت این شرکت مجبور شود اقداماتی را برای 
کاهش خطرات ناشــی از محصوالتش انجام دهد یا آمریکایی ها به طور کامل از 

استفاده از آن منع شوند.
این تحقیقات که قبالً افشا نشده بود، نشان می دهد دولت آمریکا در تالش برای 
مقابله با حمالت ســایبری روسیه است، ولی در این زمینه به موفقیت معناداری 

دست نیافته است.

محققان در بررسی اخیر خود به یک روش جدید و ساده برای کاهش افسردگی 
و اضطراب دست یافته اند که به بهود سالمت روان و شاد زیستن نیز کمک می کند.

 به نقل از دیلی میل، مطالعه نشــان می دهد که یک هفته دوری از شبکه های 
اجتماعی، افســردگی و اضطراب را کاهش می دهد.محققان دانشگاه استنفورد و 

نیویورک نیز پیش از این دریافتند، حذف حساب کاربری فیسبوک یا حتی دوری 
یک ماهه از این شــبکه اجتماعی منجر به بهبود سالمت روانی، شادی و کاهش 

اضطراب در کاربران می شود.
 مطالعه جدید شامل 154 فرد 18 تا 72 ساله بود که به دو گروه تقسیم شدند 
و یک گروه به مدت یک هفته از حضور در شبکه های اجتماعی محروم شدند. از 
شرکت کنندگان در مورد سطح پایه اضطراب و افسردگی آنها سؤال شد و درنهایت 
مشخص شد، شرکت کنندگانی که رسانه های اجتماعی را کنار گذاشتند، افزایش 
احســاس خوشــبختی را گزارش کردند.جف لمبرت که سرپرستی تیم محققان 
دانشــگاه باث را بر عهده داشت، گفت: »شــبکه های اجتماعی بخشی از زندگی 
هستند و برای بسیاری از مردم، بخش مهمی از اینکه چه کسی هستند و چگونه 
با دیگران ارتباط برقرار می کنند، است«.این مطالعه نشان داد افرادی که به مدت 
هفت روز از پلتفرم هایی مانند تیک تاک، اینستاگرام، توییتر و فیس بوک فاصله 
گرفتند، احساس سالمتی بیشتری داشتند.یافته های تحقیق از تحقیقات قبلی در 
ایاالت متحده و انگلیس حمایت می کند که استفاده منظم از رسانه های اجتماعی 

را با نرخ باالتر افسردگی و اضطراب مرتبط می داند.

آیا هنوز طال پناهگاه امن است؟

تشدید تحقیقات امنیتی از »کاسپراسکای« به بهانه جنگ اوکراین

افسردگی و اضطراب را با این روش درمان کنید

ماکارونی هم از سفره مردم پرید!ماکارونی هم از سفره مردم پرید!
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 توییت عجیب ایالن ماسک در مورد احتمال مرگش
ایالن ماسک در توییتی از احتمال مرگ مشکوک خود سخن گفت.

به نقل از ایندیاتودی، ایالن ماســک، صاحب کنونی توییتر امروز نهم مه 
توییتی منتشر کرد که به نظر می رسید پستی در مورد مرگش باشد. این توییت 
واکنش های زیادی را برانگیخت. ماسک که به توییت های عجیبش معروف است 
نوشت: »اگر من تحت شرایطی مرموز ُمردم، از آشنایی با شما خوشحال شدم.«

او ایــن توییــت را دو ســاعت پــس از توییت دیگری منتشــر کرد که 
بــه نظر می رســید یک بیانیــه ی مطبوعاتی باشــد که در آن اعالم شــده 
 ایــالن ماســک با تجهیــزات ماهــواره ای اســتارلینک در حــال کمک به

 نیروی های اوکراینی است. در این بیانیه  آمده که ماسک در قبال اقدامات خود 
»مسئول« خواهد بود.

توییت ایالن ماسک تصویری از یک بیانیه به زبان روسی است که به گفته ی 
ماسک، یک اکانت رسمی توییتر به نام »Rogozin« که براساس برخی گزارش ها 
متعلق به دیمیتری اولگوویچ روگوزین مدیر آژانس فضایی روسیه موسوم به 
روسکاسموس است، برای رسانه های روسیه ارسال شده است. ماسک در ادامه 
متنی که به نظر می رســد ترجمه ی این بیانیه باشد را در صفحه توییتر خود 
منتشر کرد. در این بیانیه آمده که ایالن ماسک با بالگردهای نظامی پایانه های 

اینترنتی استارلینک را به اوکراین رسانده است.

بسیاری از کاربران فضای مجازی به این توییت واکنش نشان داده اند و گفته اند 
که به ایالن ماسک برای »اصالح جهان« نیاز داریم. یک کاربر در توییتر نوشت:  

نه تو نخواهی مرد. جهان برای اصالح شدن به تو نیاز دارد.
کاربر دیگری نوشته: بشریت روی تو حساب می کند. این در حالی است که 

کاربری دیگر می خواست بداند منظور ماسک از »مرموز« چیست.
ایالن ماســک، مالک و مدیرعامل شرکت فضایی اسپیس ایکس و شرکت 
خودروســازی تســال در روز 26 آوریل تمام سهام توییتر را به قیمت تقریبی 

44 میلیارد دالر خرید.

 اپل همچنان به طور جدی با مشکل تأخیر در عرضه مک بوك 
پرو مواجه است

با وجود کاهش محدودیت های ناشی از قرنطینه های اخیر چین در شانگهای، 
توانایی Quanta، از تأمین کنندگان اصلی مک بوک پروهای اپل، به طور جدی 

با مشکل مواجه شده است
به گزارش Macrumors، با پایان یافتن قرنطینه های اخیر چین، شــرکت 
Quanta تاکنون فقط 30 درصد از ظرفیت تولید کارخانه ی شــانگهای خود 
را بازیابی کرده است. این شرکت تنها مونتاژکننده ی مک بوک پروهای 14 و 
16 اینچی اپل است و این لپ تاپ ها عمدتاً در کارخانه ی شانگهای این شرکت 
ســاخته می شوند. CC Leung، نایب رئیس Quanta، به تازگی اعالم کرده است 
کارخانه ی شــانگهای این شرکت حدود 30 درصد از ظرفیت خود را بازیابی 

کرده است و قصد دارد به تدریج آن را به 50 درصد برساند.
همچنین، این گزارش اشــاره می کند بسیاری از مونتاژکنندگان دیگِر اپل 
احتماالً از مدتی قبل فعالیت خطوط تولید خود را ازسر گرفته اند؛ اما بسیاری 
از آن ها همچنان با مشــکل کمبود قطعات مواجه هستند. مشتریان اپل در 
هفته های اخیر به دلیل محدودیت ظرفیت تولید ناشــی از قرنطینه های اخیر 
چین و کمبود جهانی تراشه ها، در دریافت دستگاه هایشان با تأخیرهای نسبتاً 

طوالنی مواجه شده اند.
هم اکنون فروشگاه آنالین اپل در ایاالت متحده ی آمریکا همه ی گزینه های 
خرید ازپیش تنظیم شده برای مک بوک پرو 14 اینچی و 16 اینچی را با زمان 
تحویل بین 2۹ ژوئن تا 14 ژوئیه )هشــتم تــا 23 تیر 1401( ارائه می دهد. 
تاریخ عرضه ی مک بوک پروهای 14 اینچی و 16 اینچی درباره ی مک استودیو 

CPU/ نیــز صدق می کنــد. البته مدل )Core-48/Core-20 CPU/GPU(
Core-24/Core-10 GPU ایــن دســتگاه بــا تأخیــر کمتــر و در فاصله ی 
 زمانی بین 17 تا 24 می )27 اردیبهشــت تا ســوم خرداد 1401( به دســت

 مشتریان خواهد رسید.
درحال حاضر، مدل 24 اینچی iMac و مک بوک ایر و مک مینی تحت تأثیر 
این محدودیت ها قرار نگرفته  است؛ درحالی که تأخیر در ارسال مک پرو به مدل 
مدنظر مشتریان بستگی دارد و برخی از مدل های این دستگاه از ماه ژوئن برای 

مشتریان ارسال خواهند شد.
DigiTimes اعــالم کــرده اســت اپل از مدتی قبل، سیســتم حمل ونقل 
خــود را از روش دریایی به روش هوایی تغییر داده اســت تا تأخیر عرضه ی 
محصــوالت خــود را کاهش دهد؛ اما فقط تعداد محــدودی از محموله های 
این شــرکت با روش حمل ونقل هوایی ارســال خواهند شد. ماه گذشته، اپل 
 اعالم کرد اختالالت ناشی از قرنطینه های اخیر چین و کمبود جهانی تراشه 
همچنان باعث ایجاد مشــکالتی در پاسخ گویی به تقاضای مصرف کنندگان 
شــده اســت که این موضوع درنهایت بر درآمد سه ماهه ی بعدی این شرکت 

تأثیر خواهد گذاشت.

 موتوروال روی گوشی هوشمندی با نمایشگر رول شونده كار 
می كند

گفته می شود که Felix اسم رمز گوشی رول شونده  ی آینده ی موتوروال است 
و تفاوت های بسیاری با گوشی های رول شونده ی ال جی و اوپو خواهد داشت.

کدام برند اولین گوشــی هوشمند مجهز به صفحه نمایش رول شونده را به 
بازار عرضه می کند؟ ال جی قبل از اینکه سال گذشته ی میالدی کامالً از تجارت 
گوشی های هوشمند خارج شود، به عرضه ی گوشی ای نزدیک شده بود که با 
نام LG Rollable شناخته می شد. اوپو نیز در سال 2020 گوشی مفهومی ای با 
صفحه نمایش رول شونده تولید کرد و براساس شایعات، نسخه ی تجاری آن در 

سال جاری میالدی عرضه می شود.

گزارش جدیدی از Gizmochina نشان می دهد که موتوروال نیز گوشی ای 
با صفحه نمایش رول شونده در دست تولید دارد که با اسم رمز Felix شناخته 
می شود. حال باید دید که آیا موتوروال موفق خواهد شد آن را به عنوان اولین 

گوشی هوشمند با صفحه نمایش رول شونده در دنیا عرضه کند یا خیر.
به گفته ی 91mobiles، گوشــی موتوروال Felix با گوشی های رول شونده ی 
ال جی و اوپو بسیار تفاوت خواهد داشت. در نگاه اول، این دستگاه ها گوشی های 
هوشمند معمولی به نظر می رسند. صفحه نمایش اوپو و ال جی به گونه  ای بود که 

به صورت افقی باز می شد تا به تبلت تبدیل شود.
براســاس این گزارش، اولین گوشــی هوشمند رول شــونده ی موتوروال 
صفحه نمایش انعطاف پذیری خواهد داشت که به صورت عمودی گسترش پیدا 
می کند. در حالت کامپکت، یک سوم صفحه نمایش آن را می توان دور یک محور 
چرخان در پایین و رو به عقب پوشاند. بااین حال، هنوز مشخصات و نام بازاریابی 

نهایی گوشی مشخص نیست.
گفته می شود که موتوروال Felix در مراحل اولیه ی توسعه قرار دارد؛ یعنی 
تا زمان عرضه ، احتماالً تغییراتی در طراحی ایجاد خواهد شــد. افزون براین، 
ازآن  جاکــه این شــرکت نمونه ی اولیه ی ســخت افزاری بــرای Felix ندارد، 
نرم افزار طراحی شــده برای آن روی نســخه ی اصالح شده ی موتوروال اج 30 
پرو آزمایش شده است. از این رو، موتوروال Felix احتماالً حدود یک سال دیگر 
 وارد بازار می شود. انتظار می رود در ماه های آینده اطالعات بیشتری درباره ی

 موتوروال Felix منتشر شود.

  رونمایی از بزرگ ترین كامیون معدن هیدروژنی دنیا
اگر باور داشــته باشــید هر چیزی بزرگ تر باشــد بهتر اســت پس فرد 
خوش شانسی هستید زیرا شرکت آنگلو آمریکن از بزرگ ترین کامیون معدن 
هیدروژنی دنیا رونمایی کرده است. با ارتفاعی به اندازه یک ساختمان سه طبقه 
و وزن خالی 200 تنی، این نمونه پیش تولیدی از ســلول سوخت هیدروژنی 
واقعاً عظیم الجثه و قوای محرکه باتری لیتیوم-یون سود می برد. کار طراحی و 
ساخت چنین مجموعه عظیمی توسط شرکت فرست مود صورت گرفته است. 
این دو کمپانی چیز زیادی درباره قوای محرکه کامیون موردبحث نگفته اند اما 
باید دانســت مجموعه باتری این هیوال ظرفیت 1.2 مگاوات ساعتی دارد و با 
هشت سلول سوخت و قدرت کلی 2682 اسب بخاری همراهی می شود. کامیون 
nuGen همچنین از چندین پیشرانه الکتریکی، ترمز احیا شونده و توانایی حمل 

حداکثر 2۹0 تن سنگ معدن برخوردار است.
تولید این وسیله نقلیه کمتر از سه سال تولید کشیده است و سنگ بنای 
آن یک کامیون دیزلی بوده است که معموالً مصرف ساالنه ۹00 هزار لیتری 
دارد. البته به لطف قوای محرکه جدیدی که برای nuGen تدارک دیده شــده 
است، این کامیون معدی می تواند موجب کاهش دی اکسید کربن تولیدی به 

اندازه 700 خودرو شود. دانکن ونبلد مدیر اجرایی آنگلو آمریکن می گوید:
در طول چند ســال آینده ما ناوگان کنونی کامیون های دیزلی خود را با 
سیســتم های بدون آالیندگی تعویض خواهیم کرد. اگر این نمونه آزمایشی 

موفق ظاهر شود می توانیم 80 درصد آالیندگی دیزلی در معدن های باز خود 
را با استفاده از این ناوگان هیدروژنی کاهش دهیم.

اگرچه این کامیــون در مرحله پروتوتایپ قرار دارد اما آنگلو آمریکن قباًل 
برنامه های خود برای تبدیل قوای محرکه 40 درصد کامیون های دیزلی خود را 
اعالم کرده است. این شرکت می خواهد از قوای محرکه هیدروژنی برای ناوگانی 

متشکل از 400 کامیون در سراسر دنیا استفاده کند.
یک مطالعه جدید نشان می دهد که دورکاری برخالف تصور برخی از مردم و 

مدیران، هیچ تاثیر منفی بر بهره وری کارکنان ندارد.
به نقل از آی ای، یک خبر خوب برای کسانی که از کار کردن در خانه لذت می برند، 
منتشر شده است. طبق بیانیه ای که یک تیم تحقیقاتی از دانشکده بهداشت عمومی 
دانشگاه A&M تگزاس منتشر کرده است، مطالعه جدید آنها نشان می دهد دورکاری 
نه تنها بر بهره وری کارکنان تاثیر منفی ندارد، بلکه حتی انعطاف پذیری کارکنان و 

شرکت شان نیز ممکن است از طریق کار از راه دور افزایش یابد.
ارزیابی بهره وری کارکنان در طول طوفان »هاروی«

دورکاری در ایام شیوع بیماری کرونا چیزی بود که بسیاری از مردم در سراسر دنیا 
آن را تجربه کردند. این موضوع به ویژه در هنگام بالیای طبیعی و سایر رویدادهایی 

که منجر به جابجایی محل کار می شود نیز پیگیری می شود.
اکنــون این مطالعه به طور خاص، داده های کارکنان را قبل، در حین و بعد از 
وقوع طوفان »هاروی« در ایاالت متحده ارزیابی کرده است.آنچه محققان دریافتند 

این بود که استفاده از رایانه در طول این طوفان کاهش یافت، اما 7 ماه پس از وقوع 
آن به سرعت به سطح قبل از طوفان بازگشت.

»بندن« که مدیر مرکز ارگونومی دانشــکده است، می گوید: در آینده، درصد 
بیشتری از نیروی کار درگیر نوعی از فعالیت های اداری به سبک دورکاری خواهند 
بود.تقریباً همه کارمندان مورد بررسی در این مطالعه دقیقاً به همان سطح خروجی و 
بهره وری رسیده بودند که قبل از طوفان »هاروی« انجام می دادند. اکنون این یک پیام 
بزرگ برای کارفرمایان است، زیرا اخیرا بحث هایی جدی را پیرامون اینکه آیا کارکنان 

باید بتوانند از راه دور یا در یک برنامه ترکیبی کار کنند یا نه، مشاهده می کنیم.
بررسی آسیب های محل کار

این مطالعه با بررسی علل آسیب های محل کار، فراتر از ارزیابی بهره وری عمل 
کرده است. محققان دریافتند که برای کارکنان مهم است که به طور منظم استراحت 

کنند تا از نظر کاری آسیب نبینند.
»بندن« می گوید: تحقیقات ما می گوید که اگر در مدت زمانی معین با روش 
تکراری و سرعت معینی کار کنید، احتمال آسیب دیدگی ناشی از آن کار یا اصطالحا 
زده شدن از آن کار بیشتر است. اما اگر در بازه های کوتاه تر کار کنید یا مدت زمان کار 
را دستخوش تغییر کنید یا ویژگی های شخصیتی خاصی مانند وضعیت بدنی خود 
را تغییر دهید، احتمال اینکه در انجام کارهای خود دچار مشکل شوید، کمتر است.

»بندن« تا آنجا پیش می رود که به کارفرمایان پیشنهاد می دهد کارمندان خود 
را تشــویق کنند تا قبل از اتمام کارشان به طور منظم استراحت کنند و به نوعی 
دوباره شارژ شوند. وی استدالل می کند که این کار باعث می شود نیروی کار سالم تر 
و کارآمدتری داشته باشند.وی می گوید: افرادی که استراحت های توصیه شده را 
انجام دادند در مجموع بازدهی و بهره وری بیشتری داشتند. آنها در واقع کارهای 
بیشتری انجام دادند. ما باید این را بیاموزیم، باید به مردم در مورد آن آموزش دهیم 

و سپس باید به مردم کمک کنیم که این کار را انجام دهند.

دورکاری هیچ تاثیر منفی بر بهره وری ندارد
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