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خسرو فروغان
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران

حذف ارز ترجیحی تصمیم 
درستی است که باید در زمان 

مناسب اجرا می شد

حذف ارز ترجیحی اگرچه تصمیم درستی است اما در زمان نامناسبی اجرا 
می شود که ممکن است تبعات جبران ناپذیری به جا بگذارد.

 اتاق ایران و ما فعاالن اقتصادی از زمان مطرح شدن ارز ترجیحی به طور 
مرتب نسبت به تبعات منفی آن از جمله رانت زیاد و هدررفت منابع ملی 
هشــدار دادیم و تأکید کردیم که اختصاص این ارز حتی آن چنان هم به 
کاهش قیمت ها منجر نخواهد شد. هدف ما این بود که تخصیص این ارز 
انجام نشود. متأسفانه این اتفاق افتاد و کشور به ارز ترجیحی وابسته شد. اما 

حاال و در شرایط فعلی معتقدم حذف آن اقدام درستی نیست.
 امروز ما مشــکالت بســیار زیادی در تأمین کاال داریم و حــذف این ارز 

مشکالت را دوچندان کرده و بسیار آسیب زاست.
 ما مشکالت زیرســاختی جدی در تولید، توزیع، صادرات و نظارت داریم. 
تداوم این مشکالت در طول سال ها موجب شده تا امروز در تأمین بازار با 
چالش مواجه شویم. از طرف دیگر وقوع چند اتفاق هم این چالش را بغرنج تر 
کرده اســت. عالوه بر تحریم ها جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. تأمین 
بخش بزرگی از کاالهای اساســی ایران از جمله گندم، دانه های روغنی و 
ذرت و ... وابسته به اوکراین و روسیه است. مثاًل ۶۰ درصد ذرت ما از اوکراین 

تأمین می شد.
 به عالوه کشور ما هر سال بیشتر از قبل با کمبود آب مواجه است. هر سال 
کشت محصوالت کشاورزی مثل گندم و جو به دلیل کمبود آب کاهش یافته 
است. در این دو سه سال اخیر کاهش قابل توجه بارندگی ها سطح کشت 
دیم را نیز کوچک تر کرد. امسال سرمازدگی ابتدای سال هم به این ها اضافه 
شــد که در نتیجه حدود ۳۸ درصد گندم و جو و محصوالت کشاورزی ما 

دچار سرمازدگی شدند.
 حاال در چنین شرایطی با حذف ارز ترجیحی به مشکالت بیشتری مواجه 
می شویم. اینکه ارز دولتی را فقط به بازرگانی دولتی اختصاص دهند اشتباه 
است. بازرگانی دولتی به اندازه بخش خصوصی تخصص واردات ندارد. سبقه 
تاریخی نشان داده واردکنندگان بخش خصوصی ارتباطات خوبی با تجار 

دیگر دارند و آسان تر و مناسب تر از بخش دولتی می توانند کاال وارد کنند.
 اظهارنظرهای متناقض مســئولین روند عمومی جامعه را بر هم میزند و 

بدبینی ها را بیشتر می کند.
 معتقدم در هر دولتی اجرای تصمیمات بزرگ و مهم در شــرایط بحرانی 
نتوانسته به درستی اجرا شود و شــرایط را بدتر کرده است. معتقدم نحوه 
اجرای این طرح در این شــرایط موجب می شود پاســخ خوبی از اجرای 
آن نگیریم. بهتر بود دولت با کارشناســان خبره و سالم بخش خصوصی 
برای اجرای چنین طرحی مشورت کرده و بهترین روش اجرا را در پیش 
می گرفت. به اعتقاد من اجرای این طرح در این زمان به ضرر مردم خواهد 

بود.
 چند سال پیش گفتند هم قیمت ها را افزایش می دهیم و هم یارانه آن را 
مســتقیم به مردم می دهیم. اما اثرات تورمی این تصمیم آن چنان بود که 
پرداخت آن مبالغ هیچ دردی از مردم درمان نکرد. افزایش قیمت یک کاال 

بر زنجیره ای از کاالهای مرتبط و در نهایت در کل بازار اثر خواهد گذاشت.
اگرچه تخصیص ارز ترجیحی فساد زیادی دارد اما حذف آن در شرایط فعلی 

تورم بسیار باال به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 یازدهمین دوره بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشور 

 حضور آنی یاب در نمایشگاه اینوتکس حضور آنی یاب در نمایشگاه اینوتکس

مجموعه ای از اشیا ماندگار فیلم های مشهور از جمله سفینه 
فیلم »جنگ ســتارگان« و توپ والیبال فیلم ســینمایی 

»دورافتاده« به فروش گذاشته می شوند.
 به نقل از رویترز، ماکت سفینه »ایکس وینگ« فیلم »جنگ 
ستارگان« و »چکش تور« از جمله آثاری خواهند بود که در 
کنار مجموعه ای از گنجینه هــای فیلم های محبوب تاریخ 

سینما از ماه آینده و در هالیوود به مزایده گذاشته می شوند.
بیش از ۱۸۰۰ شــی در حراجی که در فاصله ۲۱ تا ۲۴ ماه 
جوالی برگزار می شد به فروش گذاشته خواهد شد و شرکت 
»پراپ استور« برآورد می کند ارزش کلی تمام این مجموعه 
آثار به بیش از ۹ میلیون دالر برسد.گل سرسبد این حراجی 
ماکت ســفینه »ایکس وینگ« متعلق به فیلم ســینمایی 
»جنگ ستارگان : امیدی تازه« است که ارزش تقریبی آن 
بین ۵۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون دالر برآورد شده است. این اثر 

برای نخستین بار در حراجی ارائه خواهد شد.

اعتراض سناتور آمریکایی به صدور ویزا برای پرویز پرستویی
یکی از قانون گذاران ســنای آمریکا در نامه ای به وزیر امور 
خارجه و وزیر امنیت داخلی این کشــور، بــا مطرح کردن 
ادعاهایی، به صــدور روادید آمریکا برای پرویز پرســتویی 
اعتراض کرد. پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در گزارشی 
نوشت: طبق سندی که به واشنگتن فری بیکن آن را رویت 
کرده اســت، جیم بنکس، یکی از اعضای کمیته نیروهای 
مسلح سنای آمریکا از دولت بایدن خواسته است دلیل ارائه 
روادید به پرویز پرستویی، بازیگر ایرانی را توضیح دهد. این 
قانون گذار آمریکایی مدعی شده است، پرستویی »ارتباطی 
آشکار« با ســپاه پاســداران ایران دارد که از دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ در »لیست سازمان های تروریستی 

خارجی« این کشور قرار گرفت.

اینوتکــس در حالی یازدهمیــن دوره خود را تجربه می کند کــه اکنون تبدیل به 
بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشــور شــده اســت و هر ساله افتخار میزبانی 
 بیــش از ۴۰ هزار مخاطب از سراســر جهان بــه صورت حضوری و مجــازی را دارد.

این نمایشگاه بزرگترین گردهمایی شرکت های نوپا و نوآور در منطقه جنوب غرب آسیا 
می باشــد . توانمندسازی کارآفرینان از طریق ارائه موفقیت هایشان، تامین منابع مالی، 
پیدا کردن مسیر مناسب جهت ورود به بازار و نیز برقراری ارتباط میان اجزای مختلف 

زیست بوم نوآوری و فناوری از جمله اهداف برگزاری این رویداد است.

 موضوعات نمایشگاه
نمایشگاه اینوتکس در طول ادوار خود میزبان بازیگران کلیدی زیست بوم نوآوری 

وفناوری بوده است. در واقع ما در نمایشگاه اینوتکس محدودیتی را برای حوزه 
ی خاصی از فناوری و نوآوری قائل نیستیم بلکه با ایجاد محلی برای گردهمایی 

کارآفرینان و صاحب نظران حوزه های فناورانه به دنبال افزایش سینرژی حاصل از این 
 شبکه سازی هستیم.

رویکرد ما در هر سال، بررسی آخرین ترندهای نوآوری و فناوری در رویداد اینوتکس 
 است که بنابر گزارشات علمی این ترندها در سال ۲۰۲۱ به سه دسته ی کلی

)Smart( ۱-هوشمند سازی 
)Digital( ۲- دیجیتال 

)Sustainable Development( ۳- توسعه پایدار 

 حضور آنی یاب در نمایشگاه
 امســال آنــی یــاب در نمایشــگاه اینوتکــس حضــور دارد .  برند آنــی یاب در 
 ســال ۱۳۹۰ بــه دنبال ثبــت اختراع شــماره 7۱۴۹۵ توســط آقای ســید مهدی 

قیصری به ثبت رسید.
 این برند با فعالیت در زمینه خدمات »اشیا گمشده و پیدا شده« شروع به کار کرد 
و با تولید برچســب های آنی یاب گامی بزرگ در شناسایی مالکین اشیاء بدون هویت 
ایجاد نمود به نحوی که هر شی حاوی برچسب آنی یاب دارای هویت و مشخصاتی نظیر 
ارتباط با مالک بوده و این فناوری یکی از زیر شاخه های اینترنت اشیاء )IOT( می باشد. 
اختراع آنی یاب در ســال ۲۰۱۲ تنها روش آسان، سریع و کم هزینه با قابلیت تجاری 
 درجهان بوده که موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع و گواهی تایید فنی نرم افزار شد.

آنی یاب در ادامه فعالیت خود در سال ۱۳۹۱ موفق به انعقاد قراداد همکاری با شرکت 
ملی پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت شده و با بیش از یک دهه همکاری توانسته 

حداقل ۱۰۰۰ فرصت شغلی  درسراسر کشور ایجاد نماید.
 همچنین توسعه خدمات و دسترسی آسانتر شهروندان از این طریق به سامانه آنی 
یاب فراهم گردیده و تا کنون تعداد ۱۵ میلیون قطعه مدارک و اشیاء به بارکد آنی یاب 

مجهز شده است.
  طبیعتاً مجموعه آنی یاب به مشــتریان خود تعهدی مادام العمر دارد و زیرساخت

 نرم افزاری ایجاد شــده برای ارتباط بین یابنده و صاحبان کاال و مدارک روز به روز در 
حال توسعه می باشد.

بســته حمایتی کارفرمایان که پیش از این معاون وزیر کار از اختصاص آن خبر 
داده بود، امروز در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی خواهد شد؛ این بسته شامل 
بیمه تامین اجتماعی، معافیت های مالیاتی و بیمه ای اســت و قرار است تا پایان 

اردیبهشت ماه ابالغ شود.
 روز گذشــته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
بسته حمایتی از کارفرمایان که توسط دولت و وزارت صمت نهایی شده امروز در 
کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می شود و در این بسته، وظایف بانک ها و نهادها 
در حمایت از بنگاه ها و واحدهای کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید 
رفع شود.به گفته وی، با رصدی که از بازارکار صورت گرفته، تعدیل نیرویی انجام 
نشده و طبق آمارها، تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافته اســت، اما عده ای این درصد را بزرگ نمایــی می کنند، درحالی که حقوق 
کارگران نسبت به سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافته 
اســت و کارفرمایان نیز همراهی کردند.رعیتی فرد مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را از 
فروردین ماه الزم االجرا دانست و گفت: درصورت هرگونه تخلف، کارگرانی که 
حقوق و مزایای قانونی را دریافت نکردند، می توانند به ادارات کار مراجعه و شکایت 
خود را ثبت کنند. معاون وزیر کار تصریح کرد: بر اساس آمارها شکایت کارگران 
امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ۴۴ درصد و دریافت بیمه بیکاری 
۲۸ درصد کاهش یافته است ولی بعضی از کارفرمایان نبود مواد اولیه و برخی از 

مشکالت کارگاه را به افزایش دستمزد کارگران بهانه می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه ذخایر کاالیی مناسبی در کشور داریم، گفت: مردم 
در روزهای نخست اجرای این طرح از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در بازار می شود، 

بپرهیزند.
 به نقل از شــاتا، ســیدرضا فاطمی امین در حاشیه نشست مشــترک وزرای صمت، جهاد 
کشاورزی و دادگســتری در مورد اصالح روند تخصیص یارانه ها در جمع خبرنگاران اصالح 
پرداخت یارانه ها را به نفع مردم دانست و اظهار کرد: یارانه ها به جای این که به ابتدای زنجیره 
)واردکنندگان( داده شود به انتهای زنجیره و مردم داده می شود که این موضوع در کارآمدی 

و بهینه سازی تولید مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به انجام مطالعات و جلسات تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: خوشبختانه از 
نظر تأمین مواد اولیه و محصوالت نهایی هیچ گونه نگرانی نداریم و به اندازه کافی ذخایر کاالیی 

)شامل لبنیات و کاالهایی مانند مرغ و تخم مرغ و روغن ...(  وجود دارد، اما مهم این است که 
در روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.

وزیر صمت آرامش مصرف کنندگان و مردم را بســیار مهم دانســت و گفــت: نظام توزیع 
)شرکت های پخش، بنکداران و فروشگاه ها و ...( نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی 
پیش نیاید.فاطمی امین با اشاره به همکاری های بین بخشی در سطح دولت در اجرای طرح، 
توضیح داد: با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای نخست اجرای 
طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.وی به رفع مشکل کمبود ماکارونی در تهران و بسیاری 
از شهرها به عنوان نمونه ای از مدیریت این روزها اشاره کرد و ادامه داد: همان گونه که گفته شد 
در تأمین مواد اولیه و تولید مشکلی نداریم، ممکن است کاالرسانی و توزیع دچار اشکال شود 

که آن  هم با همراهی مردم حل می شود.

سفینه »جنگ ستارگان« 
حراج می شود

اعتراض سناتور آمریکایی 
به صدور ویزا برای پرستویی بسته حمایتی کارفرمایان امروز 

نهایی می شود

برای تأمین مواد اولیه جای نگرانی نیست
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ســعیده محمــد  -   ایده روز | ســتاد 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها با صدور 
اطالعیه ای با اشاره به توزیع یارانه های جدید، 
بر تغییر نکردن یارانه نان تاکید کرد و هرگونه 
افزایش قیمت ها بدون رعایت ضوابط و تصویب 

ستاد تنظیم بازار را ممنوع دانست.
ستاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
با صدور اطالعیه ای با اشــاره به فرایند توزیع 
یارانه های جدیــد، اعالم کرد: هرگونه افزایش 
قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ســتاد 

تنظیم بازار ممنوع است.
ستاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
سه شنبه شــب در اطالعیه شــماره یک خود 
اعالم کــرد: همان گونه که صاحب نظران بارها 
اعالم کرده اند، روش جــاری تخصیص یارانه 
ارزی برای کاالهای اساسی روشی غیر مؤثر و 
ناکارآمد بوده و اشکاالت فراوانی ازجمله، ایجاد 
فساد و رانت، افزایش واردات، کاهش و تضعیف 
تولید داخلی، توسعه قاچاق، رشد تورم، کسری 
بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را 
به همراه داشت. این سیاست نادرست باید در 
سال های گذشته اصالح می شد که متأسفانه 
نشد، ولی امروز امکان استمرار ندارد و نیازمند 
عالج و اصالح اساسی است، مضافاً بر اساس جزء 
)۱( بند )ص( تبصره )۱( قانون بودجه ۱۴۰۱ 
مصوبات مجلس این اصالح به عنوان یک وظیفه 

قانون به دولت تکلیف شده است.

بر این اساس کلیات سیاست های مربوطه به 
شرح زیر اعالم می شود:

۱ - یارانــه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو 
همچنان برقرار بوده و شامل کلیه افراد و اقشار 

جامعه خواهد بود.
۲ - دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف 
جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی ماهانه 
۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین 

و ۳۰۰ هزار تومان برای شش دهک بعدی تأمین 
و یارانه دو ماه ابتدای اجرای طرح را به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز نموده که هم زمان با 
اصالح و متناسب سازی قیمت ها امکان برداشت 

یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.
۳ - ایجاد زیرســاخت استفاده از کاالبرگ 
الکترونیک بجای بسته حمایتی نقدی در دستور 
کار ســتاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته 

حمایتی دولــت در قالب کاالبرگ الکترونیک 
ارائه خواهد شد.

۴ - بــرای ثبــت درخواســت های جدید 
شــهروندان اعم از جاماندگان ثبت نام قبلی و 
مــوارد تغییر و اصالح اطالعات خانوار به زودی 
سامانه ای ویژه راه اندازی و اطالع رسانی خواهد 
شــد. ضمن اینکه یارانه افراد جدید مشمول 
طرح نیز به صورت کامــل و از روز اول اجرای 

طرح محاسبه خواهد گردید.
۵ - آن دســته از افــرادی که در خصوص 
دهک بندهای فعلی اعتراض دارند می توانند از 
هم اکنون درخواست خویش را از طریق سامانه 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس 
https:/hemayat.mels.gov.ir ثبــت نموده تا 

موردبررسی قرار گیرد.
۶ - اصــالح و متناسب ســازی قیمــت 
کاالهای اساســی مشمول ارز ترجیحی بنا به 
پیشنهاد ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار بوده 
و این قیمت ها از ناحیه اتحادیه ها و تشکل های 
مربــوط به واحدهای صنفــی و تولیدی ابالغ 
می شــود، هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت 
ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

۷ - نهادهــای بازرســی و نظارتی ذی ربط 
و ســازمان تعزیرات حکومتی با بهره گیری از 
تمام ظرفیت هــای موجود و نیروهای مردمی 
به صورت مستمر بر رعایت قیمت ها و جلوگیری 
از احتکار و گران فروشــی نظارت و با متخلفان 
به صورت قاطع و سریع برخورد خواهند نمود. 
شهروندان تخلفات واحدهای صنفی را از طریق 
خطوط ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ به نهادهای مذکور 

اطالع رسانی کنند.
۸ - تمامــی تصمیمــات ســتاد از طریق 
سخنگوی اقتصادی دولت و اطالعیه های صادره 

به اطالع عموم خواهد رسید.

 افزایش قیمت بدون تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است

وزارت صمت اخیرا تخلفات بی شمار در مسیر فروش 
را دلیل اصلی راه اندازی سامانه »فروش یکپارچه خودرو« 
عنوان کرده اســت و در همین راســتا حــق فروش از 

خودروسازان سلب شده است.
 بر اساس دستور وزیر صمت، مقرر شده است فروش 
خودرو از این پس نه از طریق قرعه   کشی در شرکت های 
خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به 
   صورت شفاف انجام شــود. طبق اعالمیه وزارت صمت، 
تمهیداتی برای قرعه   کشی متمرکز خودرو توسط سازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا 
تاریخ ۲۵ اردیبهشت            ماه امسال، فراهم خواهد شد و همه 
خودروســازان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت   ماه، هرگونه عرضه 
خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه 
متمرکز قرعه   کشی انجام می دهند. اما چرا وزارت صمت 
در شرایطی که وعده حذف قرعه کشی را در سال ۱۴۰۱ 
داده بود، با تغییر مسیر، قرعه کشی خودرو را از شرکت های 

خودروساز به سازمان حمایت منتقل کرد؟
 به گفته مسووالن صنعتی، ایجاد این سامانه و تالش 
برای اجرای متمرکــز طرح های فروش خودروســازان 
در تداوم وعده های حذف قرعه کشــی خودرو توســط 
سیاست گذار خودرو است. سیاســت گذار نیک می داند 
که حذف قرعه کشــی با توجه به وضعیت حاکم بر تیراژ 
تولید شــرکت های خودروســاز از یک طــرف و حجم 
تقاضای انباشــته از ســال های گذشته و امسال از طرف 
دیگر، گویای این نکته است که وعده ها با جریان طبیعی 
و واقعی خودروســازی کشــور همخوانی ندارد. بنابراین 
وزارت صمت با تغییر مسیر فروش خودرو قصد دارد این 
ذهنیت را القا کند که طرح حذف قرعه کشــی با جدیت 
از سوی سیاست گذار خودروی دنبال می شود. این نکته 
در اظهارات عبداهلل توکلی   الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع 
خودرویــی معاونت صنایع حمل   ونقــل وزارت صمت به 
 خوبی نمایان اســت. توکلی الهیجانی تاکید دارد که به

 هیچ وجه طرح حذف قرعه کشی از دستور کار خارج نشده 
بلکه انتقال طرح های فروش از شرکت های خودروساز به 
سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعه کشی 

انجام شده است.
اما اینکه چــرا وزارت صمت متولی فروش خودرو در 
کشور شده دالیل زیادی دارد که برخی از این دالیل در 
اظهارات مسووالن صنعتی عنوان شده است. اولین دلیل 
در این راستا، ایجاد شفافیت در مسیر فروش خودرو است. 
سیاست گذار خودرویی با ادعای تخلفات بی شمار در فروش 
خودروسازان، خواهان شفافیت در این زمینه است. البته 
وزارت نشــینان در ال به الی دالیل خود برای تغییر مسیر 
فروش خودرو و ایجاد سامانه یکپارچه فروش، نیم نگاهی 
به فرامین رئیس جمهور دارند. اسفندماه گذشته ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور در دیدار از ایران خودرو، هشــت 
فرمان را خطاب به سیاست گذار خودرویی و شرکت های 
خودروساز صادر کرد. رئیس جمهور به وزارت صمت تکلیف 

کرد تا با ایجاد  سازوکاری جدید ضمن حذف تدریجی روند 
قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو )از 
طریق قرعه کشی( فورا اصالح شود و شفاف سازی الزم در 
این زمینه صورت گیرد. بنابراین سیاســت گذار به دنبال 
این است عالوه بر تکلیف تولید یک میلیون و چهارصد هزار 
دستگاهی به دو خودروساز بزرگ کشور به کمک سامانه 
یکپارچه فروش خودرو اصالحات مدنظر رئیس دولت را 

محقق کند.
البته در میان فرامین رئیسی ، بندی وجود دارد که تا 
حدودی شــائبه فروش های محصوالت تولیدی خارج از 
مسیرهای تعیین شــده توسط شرکت های خودروساز را 
ایجــاد می کند. آن طور که رئیس جمهور از وزارت صمت 
و شرکت های خودروساز خواسته، باید هرگونه واگذاری 
خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی به 
صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش 
خودرو به مردم هر چه زودتر ممنوع شود. این فرمان رئیسی 
آن هم در شرایطی که برای هر طرح فروش خودرو شاهد 
تشکیل صف های میلیونی از طرف متقاضیان هستیم، این 
ذهنیت را ایجاد می کند که خودروسازان تمام محصوالت 
تولیدی خود را تنها از مسیر قرعه کشی عرضه نمی کنند 
بلکه آنها بخشی از محصوالت خود را از راه های دیگر در 
اختیار متقاضیان قرار می دهند.اما دلیل دوم اخذ اختیارات 
فروش از خودروســازان، به عدم تطابق آمارهای مرتبط با 
تیراژ تولید با تعداد خودروهای عرضه شــده در طرح های 
فروش برمی گردد. این اختالف به گفته مسووالن صنعتی 
از تخلف خودروســازان در این زمینه رونمایی می کند. 
بنابراین با توجه به این ذهنیت سیاست گذار خودرویی به 
دنبال این است تا با ایده جایگزینی سامانه یکپارچه فروش 
خودرو، به جای مسیر عرضه شرکت های خودروساز عالوه 
بر ایجاد شفافیت، هر گونه فروش خارج از چهارچوب را 

رصد کنند و جلوی آن را بگیرند.
یکی از چالش هایی کــه در دوران تحریم همواره در 
مسیر فعالیت های شرکت های خودروساز وجود داشت، 
عدم تنظیــم میان میزان توان تولید بــا میزان تعهدات 
ایجادشده است. در واقع خودروسازان برای اینکه بتوانند 

در دوران تحریم به نوعی بر چالش تامین نقدینگی خود 
فائق آیند، اجرای طرح هــای متعدد فروش، به خصوص 
پیش فروش کردن محصوالت تولیدی را به عنوان یکی از 
دردسترس ترین مسیرها مدنظر قرار می دهند. خودروسازان 
با پیش فروش محصوالت، بخشی از نقدینگی موردنیاز خود 
در لحظه را از طریق دریافت نیمی از قیمت خودروهای 
پیش فروش شــده، تامین می کنند، امــا زمانی که باید 
خودروی پیش فروش شده را به متقاضیان تحویل دهند 
نقدینگی برای تولید خودرو ندارند. این ســیکل معیوب 
خود را در تعهدات معوق خودروســازان نشان می دهد. 
در ســال ۹۸ شاهد بودیم که دو خودروساز بزرگ کشور 
حدود یک میلیون دســتگاه تعهد برای خود ایجاد کرده 
بودند. سیاست گذار خودرویی در دولت سیزدهم با توجه 
به تجربه یادشــده به دنبال این اســت که مسیر ایجاد 
تعهدات شرکت های خودروســاز را به نوعی پایش کند 
و اجازه ندهد شــرکت های خودروساز بیش از توان برای 
خود تعهد ایجاد کنند.اما دلیل سوم فروش خودرو توسط 
سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده به محصوالت 
ناقص خودروسازان برمی گردد. سال گذشته آمار محصوالت 
زمینگیرشــده در پارکینگ ها قله ۱۸۰ هزاردستگاهی را 

فتح کرد.
 این مساله سبب شد سیاست گذار خودرویی تغییراتی 
در راس مدیریتی شرکت های خودروساز در دستورکار قرار 
دهد. بعد از تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور 
و فرمان رئیس جمهور مبنی بر تکمیل خودروهای ناقص 
و خالی کردن پارکینگ ها از محصوالت دپویی، مدیران 
عامل جدید توانســتند در یک بازه زمانی کوتاه، حدود 
۱۲۰ هزار دســتگاه از محصوالت ناقص خود را تکمیل و 
به بازار تزریق کنند. این اقدام سبب شد شائبه مدیریت 
بازار خودرو با کمک اهرم عرضه قطره چکانی موردتوجه 
وزارت صمت قرار گیرد. در این زمینه برخی از کارشناسان 
معتقدند که احتکار خــودرو به بهانه خودروهای ناقص، 
شگرد خودروسازان در عدم عرضه به بازار است. به گفته 
این کارشناســان، چگونه می شود خودروسازان با هشدار 
دولت به یکباره پارکینگ های خود را از محصوالت ناقص 

خالی و سریعا نسبت به تکمیل این خودروها اقدام کنند.
بنابراین وزارت نشینان به دنبال این هستند که برای 
جلوگیری از تکرار این اتفاق، فروش خودروســازان را از 
طریق ســامانه یکپارچه فروش در دست گرفته و اجازه 
ندهند جاده عرضه خودرو به بازار باریک شــود. اما دلیل 
چهارمی که در این زمینه می توان عنوان کرد به کنترل 
ســوداگری در بازار خودرو برمی گــردد. برخی طرفدار 
این مســاله هســتند که وزارت صمت اعتماد خود را به 
شرکت های خودروســاز از دست نداده، اما اینکه فروش 
به نوعی از دست خودروسازان خارج و با ایجاد سامانه ای 
نسبت به عرضه محصوالت تولیدی اقدام شده، به دلیل 

کنترل واسطه ها و سوداگران بازار خودرو بوده است.
این کارشناسان معتقدند وزارت صمت با رصد طرح های 
فروش شرکت های خودروساز متوجه شده که واسطه ها 
از مسیرهایی شانس خود را برای دریافت خودرو با قیمت 
کارخانه و عرضه آن به بازار افزایش می دهند تا از این طریق 
سودهای کالن به جیب بزنند. بنابراین با ایجاد  سازوکار 
جدید از مســیر ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو به 
دنبال این هســتند تا شانس ســوداگران را تا حد امکان 
محدود کنند و خودرو را به دســت مصرف کننده واقعی 
برســانند. از یاد نبریم که در راستای بحث مدیریت بازار 
توسط شرکت های خودروساز بخشی از این مساله به شیوه 
فروش شرکت های خودروساز خصوصی مربوط می شود. 
خودروسازان خصوصی همچنان بر عرضه خودرو به شیوه 
پیشین اقدام می کنند. این شرکت ها در اطالعیه های فروش 
خــود تاریخ و زمان عرضه محصوالت را اعالم می کنند و 
براساس نحوه ی عرضه، هر متقاضی که زودتر بتواند وارد 
سامانه شود، می تواند به خودروهای موجود در طرح فروش 
دست یابد. متقاضیان با انتقاد از این نحوه  فروش معتقدند 
خصوصی ها تنها برای ظاهرســازی اقدام به اعالم زمان 
فروش می کنند و در واقع آنها خودروهای عرضه شده را به 

متقاضیان خاص و موردنظر خود واگذار می کنند.
 آنها فاصله قیمتی میــان قیمت های کارخانه و بازار 
محصوالت تولیدی شــرکت های خودروساز را به عنوان 
شاهد ادعای خود مطرح می کنند. با توجه به این ذهنیت، 
وزارت صمت عالوه بر شــرکت های بزرگ خودروســاز، 
بــه خودروســازان خصوصی نیز تکلیف کــرده تا تمام 
طرح های فروش خود، اعم از فروش فوری و پیش فروش، 
را از مسیر ســامانه یادشده برگزار کنند تا سیاست گذار 
 خودرویــی بتوانــد به نوعی بــر این طرح هــای فروش

 نظارت داشته باشد.
بررســی دالیل یادشــده برای تغییر مســیر فروش 
خودروســازان توسط سیاست گذار خودرویی گویای این 
نکته است که وزارت صمت به جای قبول تبعات اجرای 
سیاست قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان تالش 
 می کند با گســترش تصدی گری خــود بر این صنعت،

 همچنان در قیمت گذاری محصوالت تولیدی خودروسازان 
دخالت کند.

مزایا و معایب تغییر مسیر فروش خودرو

محمد طبیبیان
اقتصاددان

منتقدان و مصلحان به دولت چه می گویند؟

اگر دولتی ســهمیه ارزی را قطع کرد، هر نقدکننده باید بتواند دلیل این امر را 
بازشکافد، خود را در جای آن دولت قرار دهد و راه چاره ای را معرفی کند که کار ساز 

باشد. جمالت احساسی اقدام کار سازی نیست.
اینجانب در گذشته طرفدار برخی دولت ها بوده ام که بعدا بعضا پشیمان شده ام. 
طرفدار دولت موجود هم نیســتم؛ اما طرفدار انصاف و مدارا هستم. اخیرا دولت و 
مجلس ســعی کرده اند در سیاســت ارزی و قیمت آرد نیز تغییراتی ایجاد کنند. 
عده ای ناگهان مصلح اجتماعی شده اند و از اکناف واویال راه انداخته اند که کمر مردم 
شکست و بار هزینه پشت مردم را خم کرد، خب این قسمت را درست می گویند. 
اما افرادی که سر وصدا راه انداخته اند در چند جا در اشتباه هستند. چند مورد از 

این اشتباهات مطرح می شود:
یک اشتباه اینکه کسانی یافت می شوند که این اقدامات ناگهانی دولت موجود 
و اقدام مشابه دولت های قبلی را به حساب شوک درمانی در اقتصاد می گذارند و از 

نوع سیاست های مثال بانک جهانی یا لیبرالی معرفی می کنند.
اخیرا در بیــن برخی افراد کتاب خانم نائومی کالیــن تحت عنوان »دکترین 
شوک« یک کتاب مقدس شده و گرچه ممکن است نخوانده باشند، خواندن آن را 
به دیگران توصیه می کنند. این کتاب شرح احوالی است از توطئه گروه های سیاسی 
و شرکت های بزرگ برای کنترل اقتصاد جهان و از جمله شرح و بحث سیاست های 
اقتصادی مبتنی بر شوک درمانی در کشورهای جهان سوم که آن هم توطئه بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول تلقی می شود. این کتاب به فارسی ترجمه شده و 
مثل کتاب های عامه پسند دیگر، از جمله کتاب پیکتی تحت عنوان سرمایه در قرن 
بیست ویکم، در کشور ما تبدیل به مانیفست می شود؛ درحالی که در کشور مبدأ بعد 
از مدتی فراموش می شود. خانم کالین اقتصاددان نیست و نویسنده عمومی است 
که مطالب پراکنده ای را جمع آوری می کند برای بیان مقصودی که در ذهن دارد. از 

لحاظ فعالیت دانشگاهی، استاد رشته عدالت محیط زیست است.
آنچه در این کتاب به عنوان شوک درمانی در کشورهای جهان سوم معرفی شده 
در حقیقت جزئی از یک برنامه اصالح اقتصادی در این کشور ها نیست، بلکه چنانکه 
یک نقدکننده کتاب به درستی برشمرده روش های هرج و مرجی و غیرعلمی است 
که توسط سیستم های سیاسی کشورهای جهان سوم در جریان است. یعنی ایجاد 
شوک یک قاعده رفتار مکرر مدیریت سیستم سیاسی است و بعضا انعکاس اقتصادی 
نیز پیدا می کند. درمان نیست، بلکه قاعده و روالی است که در اکثر کشورهای کمتر 
توسعه یافته دیده می شود و عادی شده است. سیاست های اقتصادی در دنیای امروز 
روش ها و شیوه های تثبیت شده ای دارد و این شیوه های رایج جهان سومی در هیچ 
قالب سیاســتگذاری معنی دار نمی گنجد. برای مثال در ســال۲۰۱۱ در یونان در 
اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی در جریان بود. مردم 
به تحریک جریان های چپ هم علیه صندوق بین المللی پول تظاهرات می کردند هم 
علیه اتحادیه اروپا. مشکل چه بود؟ سال ها دولت های مختلف یونان از کشورهای دیگر 
و نهادهای مختلف وام گرفته بودند و  بخشی را صرف تامین یک زندگی سوبسیدی 
برای مردم کرده و بخشی دیگر را هم به جیب زده بودند. موقع سررسید پرداخت 
وام ها و عدم امکان پرداخت که فرارســید به ناچار دولت ها بند کیسه را کشیده و 
سفره زندگی سوبسیدی را جمع کردند و انبوه مردم روانه خیابان شدند که »هل 

ِمن مزید«. اما دیگر ممکن نبود.
درباره اینکه ایجاد شوک یک شیوه متعارف در بسیاری کشورهای کمتر توسعه 
یافته است، با مثال هایی از کشور خودمان می توانیم مشاهده کنیم؛ از جمله پیامدهای 
تسخیر سفارت آمریکا و اولین موج تحریم ها و پیرو آن حمله عراق به ایران و پس 
از آن تداوم بحران های بین المللی و صدور قطعنامه های ســازمان ملل و تشــدید 
تحریم ها یا اقدام به مصادره، تعزیرات اقتصادی، سرکوب قیمت ها، سرکوب مالی، 
دخالت در عملکرد  بانک ها که مجموعا منجر به ناامنی محیط فعالیت و سردرگمی 
عامالن اقتصادی شده، سیاست های رانت زا و فساد اقتصادی- این شوک های بعضا 
سیاسی، شوک های اقتصادی خاص خود را با امواج مکرر به همراه داشته است. اما 
نظر کلی این بوده یا چنین مطرح شــده که برخی از این موارد به دلیلی الزم بوده 
است که جای بحث آن اینجا نیست. این موارد و موارد متعدد دیگر شوک های منفی 
به عرضه کل وارد کرده است؛ زیرا به سرمایه گذاری، تولید و تجارت آسیب رسانده؛ 
اما یک شــوک مرتب و ادامه دار اقتصادی دیگر نیز پیوسته به ارکان اقتصاد کشور 
ضربه زده و آن هم افزایش های مدام نقدینگی به تبع افزایش مداوم کسری بودجه 
بوده اســت. این نیز یک شوک مداوم به طرف تقاضای کل بوده است. این دو نوع 
شوک مستمر و ادامه دار در واقع هیچ وجه لیبرال یا مبنای اقتصادی از هیچ فرقه ای 
را نداشته و هیچ انسان معقولی نه می تواند در این موارد دلیل ارائه کند و نه اصوال 

چنین استدالل هایی را باور کند.
دوم، تحمیل این شوک های مستمر به طرف عرضه و تقاضا خواه ناخواه به مرور 
منجر به تورم و کاهش ارزش پول و بحران تولید و بیکاری  شده است. دولت ها برای 
مقابله با این آثار ابتدا به انکار آن می پردازند، شعار می دهند و به جای چاره اصلی، 
اقدامات نمایشی انجام می دهند. مانند حماسه سرایی درباره لزوم حفظ ارزش پول 
ملی، درحالی که اقدامات قبلی ارزش آن را زائل کرده، دستگیری ارز فروش ها، ضبط 
چند انبار کاال و محاکمه عده ای و سرزنش مسووالن اجرایی قبلی. افزایش حداقل 
دستمزد تحت عنوان حمایت از نیروی کار، جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، انباشتن 
شرکت ها و دستگاه ها از پرسنل اضافی حامیان و آشنایان و... این اقدامات نیز گرد 
وخاک موقتی روی مساله می پاشد؛ اما در بطن اقتصاد مشکالت را تشدید می کند.

سوم، به صورت تاریخی این شرایط ادامه می یافته و دستگاه اداری و تصمیم گیری 
برای انکار ناکارآمدی، حاضر به تصحیح به موقع نمی شده است. درنتیجه به انکار 
و سرزنش عوامل خرابکار و اجانب و از این دست می پرداخته اند. این گونه گرفتاری 
ادامه می یابد تا زمانی که دیگر قابل تداوم نبوده و غیرممکن می شــود. مثل اینکه 
تامین ارز۴۲۰۰ تومانی )که اتخاذ آن سیاست، یک اشتباه فاحش بود( دیگر ممکن 

نبوده زیرا منابع با تنگنا روبه رو است.
هنگامی که دیگر تداوم چنین شیوه هایی مقدور نیست وسیاست تغییر می کند یک 
دولتی که در زمان آن دولت، این ترکیدن حادث می شود، مورد شماتت و سرزنش 
قرار می گیرد گویی تمام تاریخچه ضایعه ســازی و ناکارآیی تقصیر همان دولت و 
تصمیم همان لحظه بوده است. مثل افزایش قیمت بنزین در دولت قبل و افزایش 
قیمت نان و برداشتن ارز ۴۲۰۰  در دولت جدید. در واقع این اقدامات خاص نباید 
شوک درمانی به حساب آید، بلکه تداوم موج شوک های طوالنی مدت و از دست در 

رفتن فراگرد، به دلیل عدم امکان تداوم آن است.
چهارم، نکته دیگری که مورد بی توجهی قرار می گیرد اینکه مجبور کردن دولت ها 
به عقب نشینی توسط کسانی که در ردای مصلح ظاهر می شوند و به تهییج اجتماعی 
دامن می زنند، شرایط را نه به حالت اول بازمی گرداند و نه امکان تصحیح کار ساز آن 
را فراهم می کند، بلکه سیاست اتخاذشده به صورت مرغ نیم بسمل ادامه می یابد که 

خودش می شود زمینه ای برای شوک های بعدی.
پنجــم، تفســیر اشــتباه از اعتراضــات مردمی. همیشــه در ایــن مورد هم 
تفســیرکنندگان معموال اشــتباه تفســیر می کنند. تمام تقصیــر خیزش های 
ناگهانــی اجتماعی و ناآرامی را به گــردن همان حادثه مثل افزایش قیمت بنزین 
یــا کمبود آب در خوزســتان می گذارنــد یا عکس العمل اجتماعــی منفی را به 
 حســاب خرید کالســکه و تخت بچه از کشور همســایه می دانند که از هر جهت

 رخداد کم اهمیتی هم هست. این شیوه نیز تالش برای فروکاستن مطلب و انکار 
مساله اصلی و بزرگ تر است. 

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک اظهار داشت: دولت سه سال است 
که سقف افزایش اجاره بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این 
میزان افزایش اجاره بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ 
رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به طوری نرخ اجاره در برخی از 
مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.عضو هیات مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک اظهار داشت: دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره بها را 
به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره بها به طور 
رســمی به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات 
تورمی هم اضافه شــده به طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ 

درصد هم افزایش پیدا کرده است.
عبداهلل اوتادی درباره وضعیت بازار اجاره در آســتانه آغاز فصل پیک نقل و 
انتقاالت مســکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت گذاری بازار اجاره 
دخالت داشته  باشد  متوسط و میانگین افزایش اجاره بها در تهران بین ۹ تا ۱۳ 
درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره بها توافق صورت 
می گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود ۸۰ درصد قراردادهای اجاره با افزایش 
۱۳ درصدی منعقد می شــد.وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره بها 
دولت اســت، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره بها را به 
۲۵ درصد رســانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره بها به طور 
رســمی به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات 
تورمی هم اضافه شــده به طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰  

درصد هم افزایش پیدا کرده است.     
عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک تهران افزود:  بزرگ ترین مالکان 

در کشــور دولتی ها و بانک ها هستند، هر بار این نهادها و مجموعه ها دست به 
تنظیم و اعالم ترازهای مالی خود می زنند برای پوشش کسری ها اقدام افزایش 
اجاره بهای امالک استیجاری خود می کنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی 

آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعالم می کند.
اوتــادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معامالت و قیمت ها را از مشــاوران 
امالک دریافت می کند و خرداد ماه سال ۹۹ وقتی اعالم کرد که قیمت مسکن 
۴۰ درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود اما 
همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه 

اجاره بها در بازار شد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دســتوری در بازار اجاره هیچ کمکی به 
مســتاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به 
جای دخالت در بازار مســکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال 

حاضر فقط اخذ جواز ســاخت مسکن بیش از ۱.۵ سال زمان می برد و در این 
شرایط روند تولید مسکن بسیار ُکند خواهد بود و می دانیم که عامل موثر برای 

کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تهران با اشاره به کاهش ۱۰ میلیون 
تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور ترین نقاط کشور 
و بدون داشــتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می دانند نرخ اجاره تا 
چه حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم گیران دولتی در این شرایط 

افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده اند؟
وی ادامــه داد: همیــن وام ودیعه هم تا ۸۰ درصد نصیب مالکان و موجران 
می شــد چراکه به راحتی می توانستند با دریافت کد رهیگیری از دفاتر امالک 
غیرمجاز در تهران یا دفاتر امالک در شهرستان ها و قراردادهای صوری اجاره،  به 
این وام دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از دفاتر امالک غیرفعال 

از فروش و رانت کد رهگیری به درآمد میلیاردی رسیده اند.
اوتادی درباره میزان افزایش اجاره بها گقت: در حال حاضر شاهد درخواست 
افزایش اجاره و ثبات رهن ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره 
ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به 

۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: در این شرایط افزایش بی 
سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. 
دولت و مجلس اگر کاری برای کاهش و کنترل اجاره بها انجام نمی دهند حداقل 
می توانند الــزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها را حذف کنند یا 

اینکه پرداخت این هزینه ها را از سوی موجر اجباری کند.        

 افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره در برخی از مناطق تهران
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/02/24

شماره : 1366

اثرات سیاست های بودجه ای و مصوبه افزایش مزد بر بخش تولید؟
زهــرا جعفری  -   ایــده روز  | مرکز 
پژوهش های اتاق ایــران در تازه ترین گزارش 
خود به بررسی تاثیر سیاست های بودجه 1401 
و مصوبــه حداقل دســتمزد کارگران بر بخش 
تولید پرداخته و پیشــنهاداتی برای تعدیل این 

اثرات ارائه داده است.
گزارش آثار اجرای »سیاست های بودجه ای 
1401« و »مصوبه حداقل دســتمزد شــورای 
عالی کار« بر بخش تولید منتشــر شــد. مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در این گزارش اثر برخی 
از تصمیمات دولت در قانون بودجه سال 1401، 
نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای 
محاسبه ارزش گمرکی و غیره را بر کسب وکار 

فعاالن اقتصادی بررسی کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس 
مصوبه شــورای عالی کار مقرر شده که حداقل 
دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یابد، اگرچه این 
میــزان افزایش در دســتمزدها باهدف حفظ 
و ارتقای قــدرت خرید کارگران متناســب با 
شــرایط تورمی اقتصاد تعیین شــده، اما همه 
بنگاه هــا توانایی پرداخت ایــن میزان افزایش 
در دســتمزدها را ندارند، لذا فشــار هزینه ای 
تحمیل شــده از ناحیــه اجــرای همزمان این 
تصمیمات، عالوه بر اینکه افزایش قیمت کاالها 
و خدمات را موجب خواهد شــود و به شرایط 

تورمی اقتصاد دامن خواهد زد.
 چه بســا به تعدیل نیــروی کار و افزایش 
بیکاری، تشدید اشــتغال غیررسمی و آسیب 
شــدید به دهک هــای پایین درآمــدی منجر 

خواهد شد. 
گزارش »آثار اجرای سیاست های بودجه ای 
1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی 
کار بر بخش تولید )ویرایش نخست(« تهیه شده 
در مرکز پژوهش های اتاق ایران، تالش دارد تا 

موضوع فوق را مورد بحث و واکاوی قرار داده و 
راهکارهای عملیاتی ارائه کند.

بر اســاس آمارهای بنگاه های صنعتی 10 
نفــر کارکن و بیشــتر، ســهم پرداختی بابت 
جبران خدمات از هزینه تمام شده تـــولید در 
برخی از رشتـــه فعـــالیت های صنعتی کاربر 
بیــش از 10 درصد )از 11,4۹ درصد تا حدود 
۳1.۳۹ درصد( است و این سهم برای بنگاه های 
 تولیدی بخش خدمات که بخشــی کاماًل کاربر

 محســوب می شود، بیش از این ارقام برآوردی 
است.

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت 
توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی در ســال 1۳۹۷، با یک درصد 

افزایش حداقل دستمزد )اسمی(، به میزان 0,۲ 
درصد شاخص قیمت تولیدکننده افزایش خواهد 
یافت، ازاین رو، می توان پیش بینی کرد که در اثر 
افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دستمزد با فرض 
ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به 
میزان 11.4 درصد رشد یابد. با توجه به نکات 
فــوق، به منظور حمایــت از مصرف کنندگان و 
فعــاالن اقتصــادی و حفظ بخش هــای مولد 
اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، 

به شرح زیر است:
- دولــت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای 
محاســبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودی 
کاالهای اساســی، نهاده های کشاورزی و مواد 
اولیه، واسطه ای و ماشین آالت مورد نیاز تولید 

را به گونه ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و 
بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند یا 
به شکل حداقلی افزایش یابد. برای سایر کاالها 
حقوق ورودی به گونه ای تغییر یابد که متوسط 
مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداکثر 

۵0 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یابد.
- آیین نامه مدت زمان مجاز برای رفع تعهد 
ارزی با توجه به ویژگی های کاالهای صادراتی 
و مقاصــد صادراتــی تدوین شــود و به جای 
پرداختی  ارزش افزوده  استرداد  مشروط کردن 
صادرکننــدگان به بازگشــت ارز بــه اقتصاد 
کشــور، صرفاً  »برخورداری از معافیت مالیات 
بر عملکرد«، مشروط به بازگشت ارز به چرخه 

اقتصاد کشور شود.

- وزارتخانه های صنعــت، معدن و تجارت 
و نفت موظف شــوند، ضمن احصاء فهرســت 
محصوالت پتروشــیمی که صرفاً با یک مرحله 
از فرآوری ماده خام، تولیدشــده اند، میزان نیاز 
داخلــی به این محصوالت را برآورد نمایند و با 
همکاری تشــکل های مربوطه نسبت به تعیین 
سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل 
اقدام کنند و صرفــاً وزارت اقتصاد از صادرات 
محصوالت نیمه خام پتروشیمی در سقف مقادیر 
تعیین شده مالیات اخذ نماید. همچنین، صادرات 
مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن ها در داخل 
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد 
توجیه فنی-اقتصادی اســت و یا به تشخیص 
وزارت نفت به دلیل محدودیت های دانش فنی 

امکان پذیر نیست، معاف از مالیات شود.
- از حــذف یک باره ارز ترجیحی خودداری 
شــود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور 
کار قرار گیرد به گونه ای که در نیمه اول ســال 
همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو 
و گندم، مقدمات الزم برای حذف ارز ترجیحی 
این کاالها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال 
سیاست های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم 
شود و ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
متناســب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف 

ارز ترجیحی تأمین شود.
- سیاست های اجرایی دولت به کنترل تورم 
معطوف شــود تا از افزایش بیش ازحد حداقل 
دســتمزدها جلوگیری شــود، چراکه افزایش 
بیش ازحد حداقل دستمزدها فشارهای مضاعفی 

را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
-مصوبه فعلی حداقل دســتمزد شــورای 
عالی کار، اصالح شــود به گونه ای که »ســایر 
پرداخت ها«، مشمول نرخ پایین تری نسبت به 

حداقل دستمزد برای افزایش شوند.

 تمام سود سالیانه سهام عدالت متوفیان به حساب وراث واریز می شود
طبق آخرین گفته مسئوالن قرار است فرایند تعیین تکلیف و نقل و انتقال سهام 

عدالت متوفیان به وراث این افراد تا شهریور ماه انجام شود.
 از میان 4۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود سه میلیون نفر فوت شده اند 

اما طی این سال ها امکان انتقال سهام متوفیان به وراث وجود نداشته است.
البته بارها از ســوی مسئوالن چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته وعده 
انتقال این ســهام داده شده اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. البته باید به این 
نکته توجه داشت که سود سالیانه ای که طی این سال ها برای مشموالن دیگر واریز 
شده است برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث 
واریز خواهد شد.پیش از این اعالم شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به 
انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه اندازی سامانه الکترونیکی برای 
تقسیم سود سهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه اندازی این سامانه سود 
سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.

بر این اساس پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  در مورد 
سهام عدالت متوفیان اعالم کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی با قوه قضاییه مکاتبات و جلسات زیادی در این رابطه داشتند. قوه قضاییه 
اطالعاتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده اما قابلیت استفاده به صورت فنی را 

ندارند زیرا با شاکله مناسبی تهیه نشده است.
وی افزود: به همین دلیل برای حل این مشکل، مجددا جلساتی برگذار شده و بر 
اساس پیش بینی ها، شرکت سمات در حال برنامه ریزی سامانه ای در این خصوص 
است، از طرفی دیگر اطالعات الزم که از قوه قضاییه به سمات در حال ارسال است، 
بر این اســاس به نظر می رسد حداکثر تا پایان شهریور سال جاری فرایند نقل و 

انتقال سهام فوت شده ها انجام شود.

 برداشت یارانه های واریز شده در همین ماه تعیین تکلیف می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان احتمالی برداشت یارانه ها گفت: 

این موضوع باید در همین ماه تعیین تکلیف شود.
 مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت 
دولت گفت: از شهریور 1400 به این  طرف بین 40 تا ۸0 درصد کاالها تغییر 
قیمت داشــتند و مجبور شــدیم که مبلغ یارانه ها را بیشــتر کنیم که پوشش 

قانونی تا حدودی داده شود.
وی در پاســخ به این سوال که چند میلیون خانوار یارانه دریافت کرده اند؟ 
گفت: با پرداختی که انجام می شــود از لحــاظ دهک درآمدی، ۹ دهک یارانه 
دریافت می کنند.میرکاظمی در ارتباط با تدابیر اتخاذ شــده در خصوص اتباع 
خارجی نیز تصریح کرد: در این مرحله که روی کاالهای اساســی، یارانه داده 
می شــود تصمیمی درخصوص این اتباع گرفته نشــده است و تصمیمات تنها 
مربوط به مردم خودمان است. در مورد نان و دارو احتماال باید برنامه ای دیده 
شــود که تا اطالع ثانوی یارانه آن ها قطع نخواهد شد و همان روند سابق برای 
نان های خبازی و دارو ادامه دارد. اگر روش جایگزین بیاید برای آن ها یک فکری 
می شود، اما در این مرحله برای اتباع بیگانه چیزی در نظر گرفته نشده است.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به سوالی راجع به مسدود شدن 
حساب یارانه های واریزی و صحت این مسئله گفت: این حساب بانکی کسانی 
اســت که قبال یارانه می گرفتند و این یارانه نیز در همان جا رفته اســت و این 
مبلغ نگاه داشته شده است و هروقت طرح اجرا شود ماه به ماه آزاد می شود.

وی درباره حذف یارانه معیشتی و یارانه 4۵ هزار تومانی نیز یادآورشد: این 
یارانه ای که واریز شده است تجمیع یارانه معیشتی و 4۵ هزار تومانی است که 

در یک حساب جمع شده است.
میرکاظمی درباره کســانی که یارانه تا به حال دریافت نمی کردند نیز بیان 
کرد: وزارت رفاه، طبق قانون بودجه سه ماه فرصت داشته تا دهک ها را پاالیش 
کند و آن هایی که درآمد باال داشــتند را تعیین تکلیف کند و کمک کند افراد 
جدید از دهک های پایین را که جا مانده بودند به این طرح وارد کند و وزارت 
رفاه این کار را انجام می دهد و اگر از خودشان سوال کنید اطالعات دقیق تری 

به شما می دهند.

 قیمت بنزین تغییر نمی کند
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی تاکید کرد که 
قیمت بنزین با تغییر در راســتای اصالح نظــام یارانه ها تغییر نمی کند و این 

مساله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.
جلیل ساالری، با بیان اینکه در شرایط فعلی صحبت و برنامه ای برای تغییر 
نرخ بنزین مطرح نشده است، تاکید کرد: قیمت بنزین با تغییر در نظام یارانه ها 

تغییر نمی کند و این مساله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بنزین بدون تغییر قیمت توزیع خواهد شــد و تغییری در 
نحوه توزیع بنزین در جایگاه های عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، قیمت بنزین 

یارانه ای 1۵00 تومان و بنزین آزاد نیز همچنان ۳000 تومان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه هیچ 
کــدام از جایگاه ها اجازه تغییــر قیمت در بنزین را ندارند، گفت: اگر جایگاهی 
چنین کاری را انجام دهد با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد، بنابر این مردم 
نگران تغییر قیمت بنزین نباشند.ساالری با تاکید بر اینکه سیستم سوخت رسانی 
مانند روال سابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامه ها ایجاد نشده است، اظهار 
کرد: جایگاه ها موظف به سوخت رسانی با قیمت های قبلی هستند و اگر مردم 

موردی مشاهده کردند باید این موضوع را به سامانه 0۹۶۲۷ گزارش دهند.
بــه گفتــه وی، به هیچ عنوان تغییری در قیمت هــا رخ نخواهد داد و هیچ 

برنامه ای نیز برای این مساله وجود ندارد.

 توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت برخی کاالها
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشــاره بــه موضوع اصالح نظام پرداخت یارانه 
ها،  گفت: در مورد افزایش قیمت برخی کاالها باید بگویم به هرحال این اقالم، 
کاالهایی هســتند که اقالم مشــتقه دارند که با افزایش قیمت آن ها، مشتقات 

آن ها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد.
  احســان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره اصالح نظام 
پرداخت یارانه ها گفت: با توجه به اینکه این سیاست ابعاد مختلفی دارد، دولت 
اساسا قبل از اینکه وارد مسئله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای اساسی شود، 
مصوبات مربوط به سایر بخش ها و اقالمی که می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند 

مثل بازار خودرو، مسکن، بهداشت و... پیش از این تصمیم گیری کرده است.
وی ادامه داد: اگر به مصوبات دولت در دو هفته گذشته نگاه کنید در مورد 
مسکن، بهداشت و درمان، خودرو و ... وزرا مصوباتی را آورده بودند تا مطمئن 
شــویم ابعاد این افزایش قیمت ها بر روی ســایر کاالها از طریق سیاست های 
خنثی کننده جبران خواهد شــد.وزیر اقتصاد بیان کــرد: اما در مورد افزایش 
قیمت ســایر کاالها باید بگویم به هرحال این اقالم، کاالهایی هستند که اقالم 
مشتقه دارند و با افزایش قیمت آن ها، مشتقات آن ها نیز باید به لحاظ اقتصادی 
تغییر قیمت متناســب داشته باشد. برای این که این اتفاق کنترل و مهار شود 
و یــک باره در فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت 
یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مکلف شده است هم برای 
اقالم و هم برای مشتقاتشان قیمت گذاری اعالم کند و فکر کنم دستور جلسه 
امروز است که قیمت این اقالم نهایی شود و رسما به اتحادیه ها و اصناف اعالم 
شــود و امروز ستاد تنظیم بازار آن ها را مصوب خواهد کرد.وی در پایان گفت: 
امیدواریم با تالش های وزرای بهداشت و راه و شهرسازی و غیره و سیاست هایی 
که در حوزه بهداشت، مسکن و... اتخاذ می شود خنثی کننده اثر قیمتی باشد.

فرض کنید سطح مشخصی از پول توسط بانک مرکزی در یک اقتصاد چاپ 
شــده اســت. این اقتصاد فقط حاوی دوکاالی گندم و جو است. در حالت اول 
دولت به تولیدکننده گندم یارانه می دهد تا قیمت آن را پایین بیاورد. در حالت 
دوم، دولت به تولیدکننده گندم کار ندارد و به جای آن همان مقدار یارانه را به 
صورت نقدی به مصرف کنندگان می دهد تا توانشان برای خرید گندمی که حاال 

قیمت باالتری دارد افزایش یابد.
در هر دو حالت مقدار پول اقتصاد تغییری نکرده؛ اما در حالت اول، پس از این 
که خانوار مصرف کافی از گندم داشت، باقی پول را صرف خرید جو می کند. اما 
در حالت دوم، پول بیشتری را صرف خرید گندم می کند )چون قیمتش باالتر 
است( و در نتیجه باقیمانده کمتری از پول را در اختیار خواهد داشت تا صرف 
خرید جو کند. پس در حالت دوم قیمت جو کمتر و قیمت گندم بیشتر خواهد 
شد. یعنی اگر بانک مرکزی پول موجود در اقتصاد را افزایش دهد، افزایش سطح 
کلی قیمت ها در دو حالت می تواند مشابه باشد و این تبدیل یارانه تولیدکننده 
به یارانه مصرف کننده، نه تورم را، بلکه توزیع خرید از این دو کاال را دستخوش 

تغییر قرار دهد.
تمام پول و هر نوع حســاب نقدشونده ای )قابل تبدیل شدن به پول( که در 
دسترس مردم است، نهایتاً برای تقاضاکردن کاالهای موجود در اقتصاد استفاده 
می شود. بنابراین اگر کل مقدار کاالهای موجود در اقتصاد تغییر نکند، دوبرابرشدن 
نقدینگی فقط می تواند به دوبرابرشدن قیمت کاالها منجر شود. پس آنچه که در 
اقتصاد باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها )تورم( می شود، افزایش نقدینگی 

)برابر با مجموع ارزش سپرده های دیداری و سپرده های بلندمدت و اندک پول 
نقد در دست مردم( است؛ بسیاری از پژوهش های تجربی هم نشان داده اند آن 
چیزی که در بلندمدت تورم را ایجاد می کند رشد نقدینگی است. این افزایش 
نقدینگی در اقتصاد ایران معموالً از دو کانال اصلی ناترازی بودجه دولت و بحران 
صنعت  بانکداری بوده است. نقدی کردن یارانه هایی که پیش تر به طرق دیگر برای 
کاالها صرف می شــده، به خودی خود نه باعث کسری بودجه می شود و نه اثر 
مشخصی روی نظام بانکی دارد. پس نفس یارانه نقدی )مستقیم( تورم زا نیست.

 اما یارانه نقدی چگونه در گذشته تورم ایجاد کرده؟
کســری بودجه دولت موجب چاپ پول بانک مرکزی می شــود و این پول 

مــازاد در اقتصاد راهی جز ایجاد تورم ندارد. آنچه که هدفمندســازی یارانه ها 
در دولــت احمدی نژاد را تورم زا کرد، تعیین بودجه برای یارانه های مســتقیم 
 بــه مقداری بیشــتر از یارانه های پنهان و آشــکاری بود که دولت از ســوی

 دیگری حذف کرده بود. 
مشــاهده یک هم زمانی میان پرداخت یارانه نقدی و تورم باال لزوماً به این 
معنا نیست که یارانه ّعلت تورم بوده است. اگر دولت درآمد اضافه ای برای این 
افزایش یارانه داشت و به هر طریقی از کسری بودجه جلوگیری می کرد، رشد 

قیمت ها اتفاق نمی افتاد.

 یارانه مستقیم دولت رئیسی تورم زا نخواهد بود؟
به هر صورت آنچه که در انتها مهم اســت، هم تــرازی دخل و خرج دولت 
اســت. اگر نگران تورم هستیم، باید نگران رشد نقدینگی در سرچشمه باشیم. 
دست به دست شدن پول از بخشــی از اقتصاد به بخشی دیگر، نمی تواند تغییر 
قابــل توجهی روی تورم بگذارد. در ســاختاری کــه بانک مرکزی کاماًل تحت 
ســلطه بودجه  دولت، یعنی در هر صورت مأمور به تأمین کسری بودجه دولت 
اســت، باید به شدت نســبت به ناترازی درآمدها و مخارج دولت حساس بود. 
حال اگر این ناترازی به خاطر پرداخت یارانه نقدی بیشتر شود، مثاًل اگر دولت 
 برای جلب حمایت موقتی مردم دســت به پرداخت یارانه مســتقیم بیشتر از

 سطح درآمدهای خود بزند، مسلماً کسری بودجه پدیدآمده عامل پرقدرتی برای 
تورم آینده خواهد شد.

 علت اصلی رشد دالر بی نتیجه ماندن مذاکرات است 
و اتفاقا اصالحات اقتصادی در واقعیت کاهش التهاب را 
به همراه خواهد داشت. بالتکلیفی برجام باعث می شود 
که حتی اصالحات کنونی اثر عکس گذاشته و با تشدید 
هیجان و انتظــارات تورمی اقدامات درســت دولت را 

بی ارزش کند.
قیمت دالر در آستانه رسیدن به ۳0 هزار تومان است و 
فاصله اندکی در همان ابتدای معامالت امروز با این سطح 
روانی دارد. شاید به اشتباه عنوان شود که علت رشد نرخ 
دالر اصالحات اقتصادی در حوزه حذف 4۲00 است. دالر 
به واسطه ناامیدی از نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای 
مسیر تند صعودی را در هفته های گذشته در پیش گرفته 
بود. نمی توان اثر روانی اصالحات کنونی و برداشت اشتباه 
عموم را بر متغیرهای اقتصادی در افزایش هیجان بازار ارز 
بی اثر عنوان کرد با این حال این موضوع دقیقا عدم تسلط 

کافی به فضای بازار ارز و اقتصاد کشور است.
الزم است که توجه شــود که التهاب اقتصاد کشور 
و بازار ارز به واســطه انتظار برای احیای برجام فروکش 
کرده بود و این در حالی است که برخی از کارشناسان و 
مسئوالن دولتی دالیل اشتباه را مطرح می کردند و این 
عدم درک صحیح از وضعیت اقتصاد کشور را در نگاه این 
افراد نشان می داد. همچنان عده ای بر این باورند که در 
شرایط تحریمی نیز این امکان وجود دارد اقتصاد کشور 
را اداره کرد. این که در واقعیت این عمل امکان پذیر است 
یا خیر نیاز به بحث های کارشناسی زیادی دارد اما شما 
با کشوری مواجه هستید که در ده سال گذشته دو دوره 

التهاب سنگین و جهش شدید نرخ دالر نسبت به ریال 
را تجربه کرده و این دو دوره با تحریم آغاز شــده است. 
بعید است سیاست گذار و دولت با اعتبار کنونی بتوانند 
تغییری در ذهنیت عمومی ایجاد کنند و این جا حتی اگر 
در عمل احتمال اندکی وجود داشته باشد که در شرایط 
تحریمی بتوان حداقل کنترل را بر اقتصاد کشور داشت 
اما عوامل هیجانی و روانی می تواند تمام احتماالت اندک 

را بر هم زند.
شاید اگر اصالحات حاال انجام نمی شد دالر این هفته 
از ۲۹ هــزار تومان عبور نمی کرد و عزم ۳0 هزار تومان 

نداشت. اما بورسان در مطالب قبلی خود از قبل عید و با 
توقف مذاکرات بارها اشاره کرده بود که باید منتظر دالر 
۳0 هزار تومانی بود. بر این اساس ممکن است این هفته 
دالر به سطوح کنونی نمی رسید اما قطعا در هفته  بعد یا 
آینده ای نزدیک با بی نتیجه ماندن مذاکرات دالر به این 
سطوح می رسید. اما باید توجه شود که اثر واقعی اصالحات 
کنونی فارغ از اثر روانی کامال مثبت است و اتفاقا در کاهش 
التهاب اثرگذار اســت. بر این اساس اگر اصالحات انجام 
نمی شد حتی تسلط دولت بر بازار ارز در ماه های بعد کمتر 
بود و احتمال تشدید به مراتب بیشتر التهاب نسبت به 

حالت کنونی که اصالحات انجام شده است وجود داشت. 
بر این اساس نباید آدرس غلط از دلیل اصلی التهاب بازار 
ارز داد.دلیل اصلی التهاب بازار ارز بی نتیجه ماندن مذاکرات 
است و اصالحات کنونی اقتصادی در واقعیت اثر مثبت بر 
کاهش التهاب اقتصاد کشور دارد اما در فضای هیجانی 
کنونی و انتظارات تورمی چنین اقدامی می تواند حتی اثر 

اقدامات مثبت سیاست گذار را بی ارزش کند.
با ادامه بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام دالر به ۳0 
هزار تومان رســید. گرچه اخباری از حضور امیر قطر یا 
انریکه مورا در تهران در پایان هفته وجود دارد اما به نظر 
می رسد بازار ارز دیگر به اخبار این حوزه اعتماد ندارد و 
همچنان به رشد خود ادامه می دهد. همان طور که پیش 
از این نیز اشــاره شــد دالر در هفته های گذشته مسیر 
تند صعودی را در پیــش گرفته بود و انتظار برای دالر 
۳0 هزار تومانی کامال مشخص بود.در هفته گذشته نیز 
اشــاره شد که دالر پس از فتح ۲۹ هزار تومان می تواند 
تا ســطوح باالتر رشد کند و برخی از تحلیلگران عنوان 
می کنند که دالر می تواند حتی پس از عبور از ســقف 
تاریخی تا میانه ابرکانال ۳0 هزار تومان نیز رشد داشته 
باشد. بر این اساس نگرانی از این بابت وجود دارد. گرچه 
اصالحات اقتصــادی اثر واقعی مثبت بر کاهش التهاب 
اقتصاد کشور دارد با این حال انتظارات تورمی در اقتصاد 
کشور به واسطه بی نتیجه ماندن مذاکرات وین باال بوده 
و در نتیجــه اثر هیجانی اصالحات بر اثر واقعی چربیده 
اســت. بر این اساس همه نگاه ها برای آینده نرخ دالر به 

مذاکرات وین دوخته شده است.

زنگ هشدار دالر برای دولت 

سوءاستفاده از رویه مسافری موبایل باز هم رونق گرفت

تبدیل یارانه کاالها به یارانه نقدی موجب تورم می شود؟

دبیر اجرایی انجمــن واردکنندگان موبایل گفت که 
سخت تر شدن واردات گوشی از رویه تجاری، سوءاستفاده 

از رویه مسافری را رونق داده است.
امیر اسحاقی ، با بیان اینکه خریدوفروش پاسپورت برای 
واردات گوشی مسافری باز هم رونق گرفته است، گفت: 
قبال محدودیت واردات گوشی های مسافری این بود که 
مسافر وقتی وارد کشور می شد، گوشی را احراز می کرد و 
گوشی اش توسط مامور گمرک ثبت می شد، مشخصات 
کد ملی و IMEI گوشــی ثبت می شد و بعد اجازه داشت 
گوشــی را خارج از گمرک ببرد و بعد تا یک ماه فرصت 
داشت فرآیندهای ثبت و رجیستری و پرداخت حقوق و 
عوارضش را انجام دهد. االن آن محدودیت را برداشتند 
که حتما هنگام ورود این فرآیند را انجام دهید و به دلیل 
مشکالتی که در استعالم سیستم ناجا ایجاد شده، مسافران 

می توانند در یک بازه یک ماهه گوشی را ثبت کنند.
وی توضیــح داد: مطابق ماده 1۳۸ آیین نامه اجرایی 
قانون امور گمرکی که مربوط به کاالی همراه مسافر است، 
ســود بازرگانی کاالیی که همراه مسافر می آید، دو برابر 
سود رویه تجاری توسط بازرگان است. همچنین کاالی 
بــاالی ۶00 دالر، 1۲ درصد حقوق و عوارض گمرکی و 
سود بازرگانی دارد که چهار درصد حقوق و عوارض است 
و هشت درصد سود بازگانی، در گمرک این عوارض باید 
به صورت یک چهار درصد و دو تا هشــت درصد گرفته 
شــود، به عالوه ۹ درصد ارزش افزوده، یعنی در مجموع 
۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده گرفته شــود. 
اما اکنون این قانون رعایت نشده و گمرک در حال حاضر 

۲1 درصد می گیرد.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 

جانبی ادامه داد: این موضوع باعث شده واردات مسافری 
نسبت  به واردات تجاری به صرفه تر باشد و مسیرهای قاچاق 
را باز کرده است. چیزی که در سطح عرضه می بینیم این 
است که در فروشگاه های مختلف یا در تلگرام، آگهی هایی 
وجود دارد که اعالم می کنند گوشی ها را ۲4 ساعته وارد 
کشور می کنند. دلیل اصلی این موضوع هم اقتصادی شدن 
این مسیر است. چون عمال جلوی واردات تجاری قانونی 
گرفته شده و حجم واردات قانونی به شدت افت کرده  است.

اسحاقی درباره تبعات واردات گوشی های مسافری بیان 
کرد: اوال این گوشی ها گارانتی ندارند که این موضوع به 
مصرف کننده ضربه می زند،  دوم اینکه به صنف واردکننده 
که از این مســیر ارتزاق می کنند هم ضربه می زند. مورد 
ســوم اینکه منابع دریافتی بابت مابه التفاوت کاالی زیر 
۶00 دالر و بــاالی ۶00 دالر و اختالف تعرفه ای که از ۵ 

تا 1۲ درصد گذاشته شده، قرار است در صندوق حمایت 
از تولید موبایل داخلی ذخیره شود، اما با این وضعیت دیگر 
پولی به آن صندوق نمی رود. بنابراین هم از ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و هم از سامانه همتا انتظار داریم که آمارها را 

در لحظه رصد کنند و به مردم گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم باید تکلیف تاالر 
دوم را روشن کند و تا اندازه ای صادرکننده به این مسیر 
اضافه کند که فضا برای تامین کاال به مشکل نخورد. در 
حال حاضر ذخیره بازاری که وجود دارد، از واردات سال 
گذشته است که تقاضا را جواب می دهد، اما ما نگران دو 
ماه آینده هستیم، چون نزدیک خرداد ماه یکی از پیک های 
تقاضا برای موبایل اســت. اگر زنجیره ثبت ســفارش و 
تخصیص و تامین ارز مختل شود، فرآیند در ماه های آتی 

به بازار ضربه می زند. 
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1066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5309873211 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 86 228 ژ 11 
ــران 86 228 ژ 11  ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــران 86 228 ژ 11 و کارت س ــماره ای ــه ش ــین ب و کارت ماش
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ1401/02/10  مفق ــی در تاری ــد احمدعل ــار فرزن ــم بن ــه محمدرحی ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1051049644 و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 1051049644 و 3 کارت 
عابــر بانــک متعلــق بــه احســان ســعیدی نــژاد فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560288259 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4560288259 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــر در تاری ــد قدی احمدرضــا خالصــی فرزن

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560107416 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4560107416 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 4560107416 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 582 ج 77 و کارت ســوخت 
ــد  ــر فرزن ــی ف ــه محمدحســین توران ــر بانــک متعلــق ب ــران 86 582 ج 77 و 3 کارت عاب ــه شــماره ای ب

طاهــروردی در تاریــخ  1401/02/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1506
ــی  ــماره شاس ــور 156639و ش ــماره موت ــاک 132/93د82 و ش ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــود  ــخ 1395/01/01 مفق ــد  در تاری ــید محم ــد س ــی  فرزن ــا امام ــید علیرض ــه س ــق ب 309499متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــخ  ــداهلل در تاری ــد اس ــاری فرزن ــی نج ــه محمدعل ــق ب ــماره 0920024041 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

2006
کارت ملــی بــه شــماره 4959644605 متعلــق بــه آقــای محمدشــریف رســتمی فرزنــد محمدرحیــم و 
ــن در  ــد عبدالرحم ــتمی فرزن ــهناز رس ــم ش ــه خان ــق ب ــماره 49596564417 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ1401/02/14  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0067835724 متعلــق بــه جــواد آقامحمــدی فرزنــد جلیــل در تاریــخ 

 1400/05/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــر عزت ــه یاس ــق ب ــماره 1380245087 متعل ــه ش ــه ب ــنامه و گذرنام ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
عبدالجبــار فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیمــی و کارت ثبــت ثنــاء متعلــق بــه مریــم بذرپــاچ فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/19 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0021088101 متعلــق بــه هومــن عزیزیــان اردبیلــی فرزنــد میکائیــل 
در تاریــخ  1400/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری فرزن ــی میناب ــیدعلی میرنظام ــه س ــق ب ــماره 2640063197 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ســیدغفار در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2048

ــه  بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک ایــران10_267ی12 و بــه شــماره موتــورM15/8622919 و ب
ــخ  ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــم شــعله مهربان ــه خان ــق ب شــماره شاســی NAS811100J5803013 متعل

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

گواهینامــه بــه شــماره 0025106287 متعلــق بــه خانم نــدا خانی فرزنــد شــاهباز در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0014226456 و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی متعلــق به خانم ســاناز عاشــوری 
ارباســتان فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3149962528 متعلــق بــه خانــم زهــرا افشــار پــور جــوزم فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــورM13/6395689 و ب ــه شــماره موت ــران10_186د26و ب ــاک ای ــه شــماره پ ــبز خــودرو ب ــرگ س ب

شــماره شاســی NAS431100k1076248 متعلــق بــه آقــای جــال  ســلیمی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2700093682 و عقدنامــه و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی ومــدارک تحصیلــی 
ــخ  1400/12/01مفقــود  ــد رحمــان در تاری ــام ملکــی فرزن ــای پی ــه آق ــق ب ــم متعل فنــی و مــدرک دیپل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0023208066 متعلــق بــه آقــای محمدحســین اســدی فرزنــد شــاپور در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد اســحاق در تاری ــب اســماعیلی فرزن ــم زین ــه خان ــق ب ــه شــماره 0481000161 متعل ــی ب کارت مل
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0076573192 متعلــق بــه خانــم زهــرا غفــاری فرزنــد هاشــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

گواهینامــه بــه شــماره 0491913699 متعلــق بــه آقــای اســماعیل بهمنــی فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 
 1400/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــگر در تاری ــد عس ــرم فرزن ــا خ ــای حمیدرض ــه آق ــق ب ــماره 0056977158 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/12/01مفقــود گردی

2065
ــه در تاریــخ  ــد نعمــت ال ــه ســید رحیــم اســدی فرزن ــه شــماره 0084736488 متعلــق ب کارت ملــی ب

 1401/02/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت امایــش اتبــاع خارجــی بــه شــماره 9148675532 متعلــق بــه ســجاد علــوی فرزنــد عصمــت الــه 
در تاریــخ 1400/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
ــخ  ــودرز در تاری ــد گ ــزاده فرزن ــال علی ــه محمــد دانی ــق ب ــه شــماره 4220283730 متعل ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــد داود در تاری ــاد فرزن ــزی کمــال آب ــرا عزی ــه میت ــق ب ــه شــماره 0021512817 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــدم فرزن ــری اق ــواد جعف ــه ج ــق ب ــماره 1580378821 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/02/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4420596481 متعلــق بــه عبــاس رضائــی صدرآبــادی فرزنــد محمدحســین در 
تاریــخ 1399/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
شناســنامه بــه شــماره 76914 و کارت ملــی بــه شــماره 0078233097 متعلــق بــه ســمیرا صحبتــی 

فرزند رستمعلی در تاریخ 1397/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5669340272 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5669340272 و ســایر بــه 
شــماره بیمــه نامــه وکارت ماشــین 24ق646ایــران21 متعلــق بــه بهنــام محمــدی فرزنــد حمــزه علــی 

در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
شناســنامه بــه شــماره ملــی 2122743689 ، تاریــخ تولــد 1367/02/20 و کارت ملــی هوشــمند و کارت 
ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــتاخ فرزن ــینعلی اوس ــه حس ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم پای

 1401/02/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121227237 ، شــماره شناســنامه 152 ، تاریــخ تولــد 
1329/02/29 متعلــق بــه محمدتقــی احســانی فرزنــد محســن در تاریــخ 1400/12/26 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
ــم در  ــد کاظ ــمیان  فرزن ــم  هاش ــه ابراهی ــق ب ــماره 1142154432 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

تاریخ 1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1159961311 و شناســنامه بــه شــماره 63 متعلــق بــه یاســر عباســی 
فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/02/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273176693 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273176693 و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1273176693 و کارت ماشــین .بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو 
ســواری پرایــد هــاچ بــک مــدل 1376 بــه شــماره 36 ن 348 ایــران 67 بــه شــماره موتــور 00025470 
ــه محمدهــادی احمــدی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  و شــماره شاســی D1442276131304 متعلــق ب

1401/02/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1150216352 متعلــق بــه مهســا محمــدی دارانــی فرزنــد ابوالقاســم 
در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
شناســنامه بــه شــماره 1390 و ســندمالکیت منــزل مســکونی بــه شــماره ســریال 361878 ه/99 شــش 
دانــگ عرصــه و اعیــان ملــک ب شــماره پــاک فرعــی 4384 از اصلــی 2267 مفــروز و مجــزی 1687 
بخــش 6ثبــت اصفهــان بــه شــماره یکتــا 14002032310007299 بــه شــماره ملــی 1198715502 و 
مــدارک دفاتــر قضایــی متعلــق بــه شــکراله ســلیمانی پــور فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1276317719 متعلــق بــه نــگار طهماســبی فرزنــد ذوالفقــار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/05 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــیروانی فرزن ــمین ش ــه یاس ــق ب ــماره 1277325871 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

ــخ  ــد حســین در تاری ــه اعظــم نظــری فرزن ــه شــماره 1281666157 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 02792260 متعلــق بــه مهنــاز تاجیــک فرزنــد محمداکبــر در تاریــخ 1400/12/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 0559911777 و گواهینامــه پایــه دومتعلــق بــه ابوالفضــل  کاهــدی فرزنــد داوود 

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

ــخ  ــینعلی در تاری ــد حس ــی فرزن ــعید  یزدان ــه س ــق ب ــماره 1080099557 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1287331467 متعلــق بــه ســید مجتبــی ابوطالبــی اصفهانــی فرزنــد سیدیوســف 
در تاریــخ  1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272472787 متعلــق بــه محمــد حســین  علیخانــی زیارتگاهــی فرزنــد اصغــر 
در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 2297271794 متعلــق بــه محمــد  زارعــی  فرزنــد خلیــل  در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 2297318431 و گواهینامــه پایــه دو و کارت بازنشســتگی بــه شــماره 
ــخ1401/01/16   ــین در تاری ــد غامحس ــودبخش فرزن ــن س ــه محمدمحس ــق ب 2297318431 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره 2550047605 متعلــق بــه فهیمــه  پریــدار  فرزند صمــد در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2292103125 متعلــق بــه علیرضــا فرارویــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/10/20مفق

ــه ســیدفرهاد  ســیدجعفری   ــه شــماره ملــی 2295351766  متعلــق ب ــه شــماره 327 و ب شناســنامه ب
فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2440365688 متعلــق بــه فاطمــه اکبــری فرزند مجیــد در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2281845222 متعلــق بــه امیــن باقــری فرزنــد مرتضــی در تاریــخ1401/01/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــی  فرزن ــه اســفندیار  امیرزادگان ــق ب ــه شــماره 2294789172 متعل ــی ب کارت مل
 1390/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/02/24

شماره : 1366

 معاون امور تولیــدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: صنعت زنبورداری ایران باید 
به لحاظ علمی، فّناوری و سرمایه گذاری به هاب 
منطقه خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل شود.

به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، حسین 
دماوندی نژاد، در نشســت با اعضای سازمان 
مرکزی یونیدو، تشکل های زنبورداری و صندوق 
حمایت از توسعه زنبورداری کشور اظهار داشت: 
ایران از نظر جغرافیایی و تنوع اقلیمی از ظرفیت 
باالیی برای توســعه فعالیت های زنبورداری، 
تولید عسل و محصوالت جانبی برخوردار است 
و انتظار داریم سازمان یونیدو توجه ویژه ای به 

این صنعت در کشور ما داشته باشد.
معاون امور تولیدات دامــی وزارت جهاد 
کشــاورزی، به رتبه چهارم ایــران در تولید 
عســل در جهان بر اســاس آخرین آمار فائو 
اشــاره و تصریح کــرد: ما به دنبــال برنامه 
جامع تــر با نتایج ملمــوس در حوزه صنعت 
زنبورداری کشور هستیم.دماوندی نژاد افزود: 
ما باید به ســرعت وارد یک برنامه جهشــی 
شــویم و ســازمان مرکزی یونیدو در زمینه 
تنوع و توسعه محصوالت زنبورعسل و توسعه 
بازارهای بین المللی در منطقه و جهان برای 
تولیدات عسل و محصوالت جانبی آن می تواند 
همکاری کند.وی در همین حال خواستار آن 
شد که همکاری سازمان یونیدو با تشکل ها، 
اتحادیه ها و بخش خصوصی به نتایج ملموس تر، 
افزایش مهارت های حرفه ای زنبورداران، توسعه 
کسب وکار و اشتغال پایدار در صنعت زنبورداری 

ایران منجر شود.
معاون امور تولیدات دامــی وزارت جهاد 
کشاورزی با تاکید بر افزایش تولید محصوالت 
جانبی زنبورعسل گفت: در حال حاضر نزدیک 
به ۴ کیلوگرم زهر زنبورعسل در کشور تولید 
می شود که از این میزان زهر، مقدار ارزشمندی 
ملیتین برای مصارف پزشکی امکان جداسازی 

دارد.
وی از دســت اندرکاران بخش زنبورداری 
در معاونت امــور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشــاورزی، اتحادیه هــا و بخش خصوصی 

خواست سازمان یونیدو را ترغیب به همکاری 
بیشتر با خود کنند و به دستاوردهای عملی تر 

و ملموس تری با این سازمان داشته باشند.
دماوندی نژاد اتحادیه سراسری زنبورداران 
ایران زمین را یک تشکل مردمی خواند و افزود: 
کلیه اتحادیه های اســتانی کشور در عضویت 
این اتحادیه ملی می باشند.وی بر حل مسایل 
مربوط به آزمایشگاه تخصصی عسل اتحادیه 
سراسری زنبورداران ایران زمین تاکید کرد و 
اذعان داشت: ما به سیاست های این اتحادیه 
مردمی احتــرام می گذاریم و از ظرفیت های 
قانونی وزارت جهاد کشاورزی در ارتقای کمی 
و کیفی این آزمایشگاه به کار خواهیم گرفت.

دماوندی نژاد با بیان این که زنبورعســل 
منفعت زیادی برای بخش کشــاورزی دارد، 
افزود: زنبورعسل، دام با ارزشی است و در این 
دوره از مدیریت باید شاهد رکوردهای اساسی 

تولید در این بخش باشیم.
وی توســعه و تقویت زنجیره ارزش عسل 
و محصــوالت جانبی، اتصال بــازار ایران به 
بازارهــای بین المللی، تاســیس موسســات 
پشتیبان، توسعه کسب وکار، ارتقای بهره وری 
در صنعت زنبورداری، بهبود کیفیت عسل و 
محصوالت جانبی آن، انجام مطالعات و تدوین 

برنامه های ملی و استانی به صورت پایلوت را از 
جمله دستاوردهای تفاهم نامه ها و توافق های 
چندجانبه میــان وزارت جهاد کشــاورزی، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق 
حمایت از توسعه زنبورداری کشور و اتحادیه 
سراســری زنبورداران ایران زمین با سازمان 

یونیدو برشمرد.

 تاکید بر اجرای پروژه های مشترک 
با یونیدو

»تورج صارمی« مشــاور معــاون وزیر و 
مجری طرح توســعه زنبورداری کشور نیز بر 
همکاری هــای الزم در زمینه اجرایی کردن 
پروژه های مشترک با سازمان یونیدو در بخش 
زنبورعســل تاکید کرد.تورج صارمی ضمن 
اشاره به سابقه همکاری های انجام شده با تیم 
اجرایی یونیدو در ایران درست زنبورداری کشور 
گفت: نخستین تفاهم نامه همکاری چندجانبه 
میان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور، 
اتحادیه سراســری زنبورداران ایران زمین با 
سازمان یونیدو در سال ۱۳۹۵ منعقد شده است 
و از تاریخ مزبور تاکنون نیز زمینه اجرایی کردن 

سه تفاهم همکاری، یک برنامه اقدام مشترک 
و یک برنامه توسعه ای در صنعت زنبورداری 
بــا حضور کلیه ذی نفعان پروژه انجام شــده 
اســت.وی ادامه داد: در برنامه اقدام مشترک 
مواردی از جمله ارتقای کیفیت آموزش فنی 
زنبورداران، توسعه استانداردهای ملی عسل 
و محصوالت جانبی، ارتقــای زنجیره ارزش 
زنبورداری و اتصــال به برندهای بین المللی، 
ارتقای بهره وری تولید، برنامه جامع پیشگیری 
و کنتــرل بیماری در صنعت زنبــورداری و 
ارتقای ژنتیکی ملکه زنبورعســل پیش بینی 
شد که در این خصوص بخش عمده ای از آن 
به اجرا درآمد.پیرو تفاهم همکاری چندجانبه 
منعقده در سال ۱۳۹۸ در زمینه ارتقای مهارت 
و توانمندی در رسته زنبورداری برگزاری بیش 
از ۴۵ دوره آموزش های تخصصی و مهارتی با 
بیش از ۴۱۰۰ نفر روز آموزش با مشارکت کلیه 
ذی نفعان، پروژه انجام و برای نخستین بار بنیاد 
ملی ارتقای بهره وری و مهارت زنبورداری در 
کشور تاسیس شد.مشاور معاون وزیر و مجری 
طرح توسعه زنبورداری کشور در خاتمه اظهار 
داشــت: تفاهمات چندجانبه و همکاری های 
صورت گرفته با سازمان یونیدو منجر به توسعه، 
ایجــاد ارزش افزوده و تقویــت زنجیره ارزش 

زنبورداری در ایران شده است.

 کمک یونیدو بــه خروج از تولید 
تک محصولی

»امیر معین« مدیرعامل صندوق حمایت 
از توســعه زنبورداری کشــور با بیان این که 
همکاری با ســازمان یونیدو، ســطح دانش 
زنبورداری را ارتقا داده است، گفت: همکاری 
با این ســازمان و به دنبال آن تشکیل بنیاد 
ملی ارتقای زنبورداری و مهارت زنبورداران و 
برگزاری دوره های آموزشی به خروج صنعت 
زنبورداری کشــور از تولیــد تک محصولی و 
توجه به محصوالت جانبی زنبورعسل مانند 
ژل رویال، بره موم و زهر زنبورعســل و ورود 

به عرصه های دانش بنیان کمک کرده است.
وی آمادگــی این صنــدوق را برای ادامه 
همکاری با سازمان یونیدو در راستای اجرای 
پروژه هــای مشــترک و کســب کمک های 
بین المللی و بانک هــای بین المللی به منظور 
توســعه صنعت زنبورداری در ایران و افزایش 

تولید محصوالت دانش بنیان اعالم کرد. 

آزمایشگاه  تجهیز  درخواســت   
تخصصی عسل از یونیدو

»محسن موســویان« مدیرعامل اتحادیه 
سراسری زنبورداران ایران زمین در این نشست 
ضمن ابراز خرســندی از همکاری ســازمان 
یونیدو از ســال ۹۵ با بخش زنبورداری ایران 
اظهار داشــت: این همکاری منجر به افزایش 
مهــارت و بهره وری در تولیــدات زنبورداری 
کشور شده اســت.وی با بیان این که از سال 
۱۳۹۶ ایــن اتحادیه آزمایشــگاه تخصصی 
عســل را راه اندازی کرده اســت، گفت: برای 
تجهیز آزمایشــگاه به دســتگاه های جدید و 
بــه روز مطابق با توافقات فی مابین، همچنان 
نیازمند حمایت های مالی موردنظر از طریق 
 تیم اجرایی یونیدو هستیم تا عالوه بر عسل بر 
روی سایر محصوالت جانبی زنبورعسل مانند 
ژل رویال نیز بتوانیم آزمایش های موردنظر را 

انجام دهیم.

ایرانبههابصنعتزنبورداریدرمنطقهتبدیلمیشود

 کشــت قــراردادی برنــج در مازنــدران حــدود ۱۰ درصــد بیشــتر 
ــد ــهمیه محقق ش از س

 پرونده کشت قراردادی برنج در مازندران با عقد قرارداد در سطح حدود ۲۷ هزار 
و ۲۰۰ هکتار برای سال زراعی جاری بسته شد. این میزان حدود ۱۰ درصد بیشتر 
از ســهمیه در نظر گرفته شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نشانگر استقبال 

کشاورزان مازندرانی از این نوع کشت در نخستین تجربه است.
 وزارت جهاد کشاورزی سهمیه مازندران را در نخستین سال اجرای طرح کشت 
قراردادی این محصول ۲۵ هزار هکتار تعیین کرده بود ، ولی طبق جدولی که جهاد 
کشاورزی مازندران امروز چهارشنبه همزمان با زنگ پایان عقد قرارداد با کشاورزان 

منتشر کرد سطح زیر کشت قراردادی به ۲۷ هزار و ۱۹۸هکتار رسیده است.
طبق این گزارش ، قرارداد با ۱۷ هزار و ۶۷۶ کشــاورز در ۱۴ شهرستان از ۲۲ 
شهرســتان استان منعقد شده است.بیشترین استقبال از کشت قراردادی برنج در 
شهرســتان ساری با چهار هزار و ۸۸ هکتار صورت گرفت که ۶۴ درصد بیشتر از 
سهمیه ای است که از سوی جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده بود. سهمیه ساری 
۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بود.کشــاورزان شرق مازندران شامل گلوگاه ، بهشهر ، نکا و 
میاندرود بیشتر از مناطق مرکزی و غربی از کشت قراردادی استقبال کردند. میزان 
اســتقبال در گلوگاه ۴۸ درصد بیشتر از ســهمیه بود. میاندرودی ها ۳۴ درصد ، 
بهشهری ها ۲۹ درصد و نکایی ها یک درصد بیشتر از سهمیه با جهاد کشاورزی 
قرارداد کشت برنج بستند.بیشترین سطح زیر کشت برنج قراردادی هم مربوط به 
شهرستان بابل با ۶ هزار ۲۹۱ هکتار رقم خورده که ۴۰ درصد بیشتر از تعهد چهار 
هزار و ۵۰۰ هکتاری بوده است.کشــاورزان آملی هم از طرح کشت قراردادی برنج 
بیشــتر از سهمیه استقبال کردند. در این شهرستان برای سه هزار و ۷۶۸ هکتار 
شالیزاری کشت قراردادی امضا شد که هشت درصد بیشتر از سهمیه سه هزار و 
۵۰۰ هکتاری است.اســتقبال از این نوع کشت در هفت شهرستان شامل بابلسر ، 

فریدونکنار ، محمودآباد ، نور ، قائمشهر ، سیمرغ و جویبار کمتر از سهمیه بود.
با توجه به این که مازندران ۲۲ شهرستان دارد ، نام هشت شهرستان رامسر ،  
تنکابن ، چالوس ، نوشهر ، عباس آباد ، کالردشت ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در 
جدول کشت قراردادی جهاد کشاورزی مازندران وجود ندارد.کشت قراردادی برنج 
برای نخســتین بار در سال زراعی جاری در کشور به اجرا گذاشته شده است و از 
سیاست های جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به شمار می رود. در مجموع امسال 
قرار بود کشت قراردادی در سطح ۴۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور اجرایی 

شود که ۲۵ هزار هکتار معادل بیش از ۵۵ درصد سهمیه مازندران تعیین شد.
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شناســنامه بــه شــماره 2285886055 متعلــق به ســینا یوســفی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ1400/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه دو  ــه پای ــک و گواهینام ــه ی ــه پای ــماره 2571849001 و گواهینام ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــده و از  ــخ 1399/01/01 مفقــود گردی ــم در تاری ــد محمدکری ــروزی فرزن ــه محمــد هــادی فی ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
موتــور  1392شــماره  مــدل  ام  وی  ام   72 685د62ایــران  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
MVM477FJAD017070شــماره شاســی NATFBAMD5D1014300 و کارت ســوخت متعلــق 
بــه رجبعلــی  نجفــی روشــن فرزنــد عســگر  در تاریــخ1401/02/15  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2219795217 و کارت معافیــت بــه شــماره 2219795217 و 
شناســنامه و  کارت ماشــین به شــماره 113د65 ایــران 72 ش موتــور HFC4GA31DE3006696ش 
شاســی NAKSH7318EB100353  و کارت ماشــین بــه شــماره 156د21ایــران92 ش موتــور 
003529 ش شاســی 084666 کارت موتــور بشــماره پــاک 18336 ایــران 589 شــماره شاســی 
ــورد  ــه م ــر س ــوخت ه ــور 0124N2N912208  و کارت هایرس ــماره موت N2N125H9510537 ش
متعلــق بــه حســین  نجفــی روشــن فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ1401/02/15  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2807
کارت ملــی بــه شــماره 2161354124 متعلــق بــه رهبــر  رســتمی فرزنــد حســین در تاریــخ 

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی 2162702533 متعلــق بــه محدثــه گلــی ابــو خیلــی فرزنــد رمضانعلــی در 
تاریــخ  1400/11/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی NAAD391Z4JY740957 شــماره موتــور 
ــد  ــینی فرزن ــادی حس ــید ه ــه س ــق ب ــی 2259435807 متعل ــماره مل ــه ش 484QT88009150A ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/10/20 مفق ــد در تاری ــید محم س

ــه ســیده ســوزان محســنی  ــق ب ــه شــماره 2150580111 متعل ــی ب ــه ســه و کارت مل ــه پای گواهینام
فرزنــد ســید عبادالــه در تاریــخ 1401/02/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد اســماعیل در تاریــخ  ــه  فاطمــه یعقوبــی فرزن ــه شــماره ملــی 2150451840 متعلــق ب شناســنامه ب
 1400/07/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور و  ــند موت ــره س ــه ازدواج و 2 فق ــه دو و قوال ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
ــژاد  ــی ن ــاد عل ــه می ــق ب ــه شــماره 2150403757 متعل ــی ب ــه و شناســنامه ســگ و کارت مل گذرنام

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــد رمضــان در تاری فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 5780017298 متعلــق بــه ســید میــاد مختــاری فرزنــد ســید عیســی در تاریــخ 
 1401/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره ســند کمپانــی بــه شــماره شاســی 18639,3ED1AJ,NAAP بــه شــماره 
موتــور 14188048039بــه شــماره ملــی 4988440788 متعلــق بــه ســید رضــا حجازیــان فرزنــد ســید 

جــواد در تاریــخ  1400/10/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد علــی رضــا در تاری ــور فرزن ــه غامرضــا ذبیــح پ ــه شــماره 2161035509 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/12/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــژاد فرزن ــی ن ــمیه موس ــه س ــق ب ــماره 5829888671 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/06مفق

2901
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 40ایــران745ل68 متعلــق بــه علــی شــجری  فرزنــد اســمعیل بــه شــماره 

ملی 5249723918 در تاریخ  1401/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 45692 متعلــق بــه مهســا نورمحمــدی فرزنــد اکبــر بــه شــماره ملــی 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/07/01 مفق 0082857202 در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 0059615931 متعلــق بــه نجمــی ترابــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/17 مفق

ــی  ــی خمارک ــر بابای ــی اصغ ــه عل ــق ب ــی 0019742584 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
فرزنــد غــام در تاریــخ1401/01/16  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ملــی  بــه شــماره  انتظامــی 498ایــران41596  بــه شــماره  موتورســیکلت  کارت  و  ملــی  کارت 
3933158788 متعلــق بــه محمدقاســم صادقــی فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب

کارت ملــی بــه شــماره 3970138418 متعلــق بــه زهــرا تیمــوری فرزنــد فریــدون در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/18مفق

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0080029787 متعلــق بــه محمدرضــا فاحــت فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4609694778 متعلــق بــه طاهــره اشــرفی فرزنــد امــان الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/19 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0010749217 متعلــق بــه مصطفــی باقــری فرزند علــی در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 134ایــران52386 متعلــق بــه میــاد یعقوبــی زاده فرزنــد محمــد 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1400/12/01  مفق ــی 0013311689 در تاری ــه شــماره مل ب

مــی باشــد.

شناســنامه و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  1063902411 متعلــق بــه مصطفــی برجــی 
فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  بــه شــماره 1251و کارت ملــی  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 
ملــی 0075671166 متعلــق بــه کریــم  منتظــر فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051154013 متعلــق بــه ســودابه  فــرزام  فرزند جــواد در تاریــخ1401/02/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2050623119 متعلــق بــه محمــد اکبری فرزنــد مختــار در تاریــخ1401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غــام در تاریــخ  ــه  علــی باغبــان فرزن ــه حجــت ال ــه شــماره 0042221234 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  در  ــد نورالدی ــدی  میرمحمــدی فرزن ــه ســید مه ــق ب ــه شــماره 0421688092 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0076106004 متعلــق بــه رضــا  شــرفی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/02/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــید  ــد س ــر  فرزن ــینی نیاس ــی زاده حس ــرا عل ــه زه ــق ب ــماره 0048787027 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ  1401/01/15مفقــود گردی حســین  در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 0056634943 متعلــق بــه مریــم  امینــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر  در تاری ــد عبدالناص ــری فرزن ــین  ناص ــه حس ــق ب ــماره 4720641113 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/01مفقــود گردی

قبــض پارکینــگ خــوردو بــه شــماره انتظامــی 21تهــران 619 ط 42 متعلــق بــه لیــا مــکاری درختنجانــی  
فرزنــد احمــد در تاریــخ  1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
ــران44925  ــماره 117ای ــه ش ــه ب ــه نام ــور و بیم ــماره 0057842371 و کارت موت ــه ش ــه ب گواهینام
متعلــق بــه علــی حســین ســعیدی فرزنــد نصرالــه در تاریــخ 1401/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــماره 0049029630 متعل ــه ش ــازی ب ــارت و کارت جانب ــک تج ــوق بان ــی و کارت حق کارت مل
مجیــد محمــدی فرزنــد گل محمــد در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0045017964 متعلــق بــه عفــت  بیــان فرزنــد محمــود در تاریــخ1401/02/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد باق ــری  فرزن ــون باق ــب خات ــه زین ــق ب ــماره 2249733597 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/09/01 مفق

ــه حمیــد  ــق ب ــران331م37 متعل ــه شــماره 77ای ــه شــماره 0050643681 و کارت ماشــین ب گواهینام
داننــده فرزنــد جبرائیــل در تاریــخ1401/01/06  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره 0150112173 متعلــق بــه ابوالفضــل حــق پرســت آقچــه کنــد فرزنــد کاظــم در 
تاریــخ 1401/01/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0021629293 متعلــق بــه مهــدی پورعبدالصمــد فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رحیــم در تاری ــه فرهــاد نوجــه ده ســادات فرزن ــق ب ــه شــماره 1710273585 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــتاد فرزن ــر اس ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره 0700583882 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1393/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0072922451 متعلــق بــه مریــم  کاشــانی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــد مصیــب در  ــی فرزن ــل کرم ــه خلی ــق ب ــه شــماره 3250284181 متعل ــت ب ــی و کارت منزل کارت مل
تاریــخ 1400/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 10ایــران668م76 بــه شــماره موتــورM158527993 و شــماره 
شاســی NAS831100H5750510 بــه شــماره 0155424602 متعلــق بــه آنیســا رســتم وندعیســی 

لــو فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0073359270 و گواهینامــه متعلــق بــه رامیــن کاکاونــد فرزنــد غامحســن در 
تاریــخ1401/02/15  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه ماش ــه نام ــران735م24 و بیم ــماره 99ای ــه ش ــین ب کارت ماش
0602592151 متعلــق بــه مریــم یارجانلــی فرزنــد محــرم در تاریــخ 1401/01/27 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0780232763 و گواهینامــه و 2عدد کارت ســوخت به شــماره 77ایــران464ه33 
ــد حجــت در تاریــخ 1401/02/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه محمــد ملکــی فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0054199905 متعلــق بــه علــی اکبــر قایــد امینــی هرونــی فرزنــد عطامحمــد 
در تاریــخ1400/09/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
ــه در  ــت ال ــد هم ــی فرزن ــه مومن ــه مرضی ــق ب ــماره 0384422861 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 0077557085 متعلــق بــه مجیــد اســدی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه و گواهینامــه رانندگــی وکارت هــای بانکــی  بــه شــماره 0071781358 متعلــق 
بــه هــادی محرمــی شــام اســبی فرزنــد فریــدون  در تاریــخ  1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0049796429 متعلــق بــه محمدحســین رحمانــی فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0081580479 متعلــق بــه زهــرا کوثــری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــی نهان ــه مجتب ــق ب ــماره 0012001430 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/12/20 مفقــود گردی ــی در تاری ــد محمدعل فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0021191662 متعلــق بــه مریــم ســادات حســینی فرزنــد ســیدمحمود 
در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5829301903 متعلــق بــه فیــروزه ارکیــان فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0047559489 متعلــق بــه زهــرا اســتاد قربانــی فرزنــد غامحســین در 
تاریــخ1401/01/29  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2991899220 متعلــق بــه ســیدجال الدیــن مدنــی کرمانــی فرزنــد 
ســیدجمال الدیــن در تاریــخ1400/12/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــد صم ــرزاده فرزن ــد  صف ــه ناهی ــق ب ــماره 2669811647 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/11/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــری فرزن ــا صاب ــد رض ــه محم ــق ب ــماره 0589935208 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/01مفقــود گردی

ــه ســه  ــه پای ــه شــماره 0019367325  و گواهینام ــان خدمــت ب ــی و کارت پای شناســنامه  و کارت مل
ــه  ــور ب ــران 137 و کارت موت ــماره 63251 ای ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه نام ــور و بیم ــین و موت ماش
شــماره 63251 ایــران 137 بــه شــماره شاســی N5PACKKDDJAG01405 و بــه شــماره موتــور 
125N5P507311 و کارت عابــر بانــک  تجــارت ,اینــده ,پاســارگاد  متعلــق بــه امیــد  گرامــی  فرزنــد 

اکبــر  در تاریــخ  1401/02/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 73 د 518 ایــران 66  بــه شــماره شاســی S1412289573090 شــماره 
موتــور 3672049 متعلــق بــه مهــدی  شــیر محمــدی  فرزنــد قربانعلــی  در تاریــخ 1396/09/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 51 ل 468  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 0012198668 و بیم ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
 S1422288125992 ایــران 77 و کارت ماشــین بــه شــماره  51 ل 468 ایــران 77 بــه شــماره شاســی
ــخ  ــد رضــا در تاری ــد محم ــی  فرزن ــادری فین ــه مرتضــی  ق ــق ب ــور 3229918 متعل ــماره موت ــه  ش وب

1400/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4879657395 متعلــق بــه مصطفــی  نعیمــی نظــام ابــاد  فرزنــد محمــد تقــی  
در تاریــخ 1400/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
کارت ملــی بــه شــماره 3990325582 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1990325582 و گواهینامــه 
پایــه یــک بــه شــماره 3990325582 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 58ط751-21 و کارت ســوخت 

بــه شــماره 3990325582 متعلــق بــه فرامــرز نظــری شــاد فرزند حســین علــی در تاریــخ1401/02/12  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0453496512 متعلــق بــه محمــد عزیــزی فرزند حمــزه در تاریــخ 1401/02/17 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1440 و کارت ملــی بــه شــماره 2669294626 متعلــق بــه علــی اکبــر یزدانــی 
پرســت فرزنــد عطــا اهلل در تاریــخ  1401/02/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 11963 و کارت ملــی بــه شــماره 0081623844 متعلــق بــه منصــور قاســم زاده 
اجیرلــو فرزنــد حســنعلی در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0042023203 متعلــق بــه ناصــر  نفریــه فرزنــد علــی  در تاریــخ1401/01/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3309434362 متعلــق بــه زهــرا خمیــس ابــادی فرزنــد حیــدر قلــی در تاریــخ 
 1401/02/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6479885678 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 6479885678  و گواهینامــه 
ــران 617 ن37 و کارت  ــه شــماره 30ای ــه شــماره 6479885678  و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه ســه ب پای
ســوخت بــه شــماره 30ایــران617ن37 متعلــق بــه آقــای حمیــد پــور بیاتــی فرزنــد لطــف اهلل مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــی فرزن ــان تفرش ــه احس ــق ب ــماره 0603330843 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  1401/02/02مفقــود گردی

3024
کارت ملــی بــه شــماره 0740458655 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین 
ــادی  ــوروزی ســلطان آب ــه آقــای محمــد  ن بــه شــماره ایــران 32 413 ه 57 و کارت ســوخت متعلــق ب

فرزند ایوب در تاریخ1401/02/10  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3041
ــی  ــماره مل ــه ش ــیکلت ب ــور س ــوم  و موت ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
ــد محمــد رضــا در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود  ــه ایمــان  حســین پــور فرزن 0690221282 متعلــق ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0703901044 متعلــق بــه هــادی ابیــز فرزنــد علــی محمــد در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرادزاده  ــدی م ــه مه ــق ب ــی 0420298851 متعل ــماره مل ــه ش ــم ب ــه یک ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــد علــی اکبــر در تاریــخ1401/01/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

4011
شناســنامه بــه شــماره ملــی 3830268068 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3830268068 و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 3830268068 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 61 ایــران 936 ق73 
ــه ســه  ــه پای ــران 936ق73 و گواهینام ــاک 61ای ــه شــماره پ ــو و عقــب خــودرو ب ــزی جل ــاک فل و پ
ــد  ــه لقمــان یاراحمــدی فرزن وبیمــه نامــه ماشــین  ودوعــدد کارت ســوخت و وســیله نقلیــه  متعلــق ب

حیدر در تاریخ 1401/02/08 مفقود گردیده سرقت شده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
ــا  ــه نیم ــق ب ــه ســه و کارت دانشــجویی متعل ــه پای ــه شــماره 4061074490 و گواهینام ــی ب کارت مل
میرزایــی فخــر فرزنــد نجــم الدیــن و کارت ســوخت در تاریــخ1401/02/15  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060092924 متعلــق بــه امیــر زاهــدی فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/01/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــمس  ــا ش ــه پوری ــق ب ــران31 متعل ــماره 623س94ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای گواهینام
ــماره    ــه ش ــنامه ب ــخ1400/12/01  و شناس ــنامه در تاری ــخ  1401/02/15و شناس ــرج در تاری ــد ای فرزن
6120033361 متعلــق بــه نیایــش ســپهوند درتاریــخ1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــی حی ــد عل ــزی فرزن ــرداد عزی ــه مه ــق ب ــماره 4071613114 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/12/17 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4072981133 متعلــق بــه شــهناز صارمیــان فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/16مفق

کارت موتــور بــه شــماره 541_24392 متعلــق بــه محســن  ســبزه ونــد فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4061138571 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه حســین پاپــی فرزنــد احمــد 
در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
کارت پایــان خدمــت بــه و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک صــادرات و ملــی و کارت ماشــین 
متعلــق بــه حســین  رحیمــی بــه شــماره ملــی 5219836161فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1401/02/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

5560
ــخ  ــی در تاری ــد رمضانعل ــی فرزن ــین روحان ــه حس ــق ب ــماره 0682642983 متعل ــه ش ــین ب کارت ماش

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

ــخ  ــد در تاری ــه محم ــد خج ــی فرزن ــد یزدان ــه امی ــق ب ــماره 5910099973 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/15مفق

ــه  ــق ب ــه شــماره 0682375365 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0682375365 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ  1400/09/20مفقــود گردی ــد نجــف در تاری ــی اصغــر نجفــی فرزن عل

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0670922031 متعلــق بــه اریــن مقــدس فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
 1401/02/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
کارت ملــی بــه شــماره 0061774741 و گواهینامــه پایــه ســه به شــماره  0061774741 و کارت ســوخت 
بــه نــام لقــای بهــروز اســدی   وکادت خــودرو بــه شــماره 20ایــران  224 ب28 متعلــق بــه مهدی  کشــاورز 

معتمدی فرزند حسین در تاریخ1401/02/11  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــمیه  فاضل ــه س ــق ب ــماره 0067175074 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/12 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0480644179 متعلــق بــه علــی موســوی فرزند مهــدی  در تاریــخ 1401/01/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7010
کارت ملــی بــه شــماره 4311601921 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 88ل893-79 متعلــق بــه میــاد 

کریمی فرزند عبداله در تاریخ 1401/02/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4610758695 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4610758695 متعلــق بــه 
مهــدی کاوه نافچــی فرزنــد مهــراب در تاریــخ  1401/02/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.
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میامی قطب کشاورزی در مسیر تحقق شعار سال

  ۱۰هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در دماوند ساخته می شود
دماونــد - فرماندار شهرســتان دماوند گفت: با برگزاری 
جلسات و برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر گرفته شد 
حدود ۸ تا ۱۰ هزار مسکن را طی چهار سال آینده در دماوند 

احداث و تحویل متقاضیان نماییم .
 رضا طاهرخانی در آئین کلنگ زنی ۴۷۶ واحد مسکونی 
در دماوند به همت ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، با اشاره 
به اهمیت طرح نهضت ملی مســکن در کشور، که یکی از 
وعده های دولت سیزدهم بوده اظهار داشت: باید از مسکن ملی تجربه کسب کنیم 
و اتفاقات ناخوشایندی که در برخی از مسکن های ملی شاهد هستیم در این پروژه 

نباید اتفاق افتد.
این مقام مسئول با بیان اینکه نخستین کار بحث جانمایی زمین ها بود، ادامه داد: 
مکان هایی که در گذشته انتخاب شده بود مرغوب نبوده، اما در این دوره با شناسایی 
۵ شهر و برخی از روستاهای بزرگ اراضی در نظر گرفته شده شرایط خوبی دارد و 
دستگاه های خدمات رسان به راحتی می توانند نسبت به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

طاهر خانی خاطر نشان کرد: تا زمانی که احداث واحدها تکمیل و همه امکانات 
مستقر نشده باشد، تحویل واحدها صورت نخواهد گرفت.فرماندار شهرستان دماوند 
تاکید کرد: نباید در بحث ارائه خدمات نواقصی وجود داشــته باشد و هدف ما این 

است که بتوانیم مسکن را برای اقشار آسیب پذیر جامعه تامین کنیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با اشاره طرح هدفمندی ارز ترجیحی 
گفت: بنا براین اســت که هدفمندی ارز ترجیحی را داشته باشیم تا دست برخی 
افراد سودجو را حذف کنیم و هدف دولت بر این است که ساماندهی در سطح بازار 
انجام شود.وی افزود: با هماهنگی و برنامه ریزی هایی که در ماه های گذشته دولت 
انجام داده بنابر این است که این طرح آغاز شود.طاهرخانی گفت: در دولت مردمی 
بنابراین است که با مردم شفاف باشیم و موضوعات را به سمع و نظر مردم برسانیم.

 ایجاد اشتغال در سرسلسله امور این استان قرار دارد
کرمان -  سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری کرمان گفت: ایجاد اشــتغال در اقتصاد این 
استان بسیار مهم و سرسلسله امور است و تمام شعارها و 
برنامه های سال جاری نیز در این حوزه خالصه می شود.

 حسین مهرابی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری کرمان افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری این استان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است اما همه دستگاه ها باید در حوزه اشتغال همکاری کنند.وی اظهار داشت: 
امسال اعتبارات خوب تبصره ۱۸ و ۱۶ و رونق تولید به استان کرمان تخصیص 
یافته و به صورت جدی پیگیر اشتغال هستیم لذا سامانه رصد روزانه بررسی و 

به اعضای هیات دولت و شخص رییس جمهوری گزارش می شود.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری کرمان ادامه داد: 
قطعی سامانه، سختی کاربرگ و دیگر بهانه ها برای ثبت اشتغال استان کرمان 
پذیرفته نیســت و دســتگاه های اجرایی اصلی که باالی ۱۰۰ نفر تعهد روزانه 
اشــتغال دارند، هر ماه باید ۸.۲ درصد از کار را پیش ببرند تا پایان سال جاری 

این تعهد محقق شود.
وی تصریح کرد: جلســه توجیحی و کارگاه آموزشــی نیز در همین راستا تا 

روز دوشنبه هفته آینده برگزار شود.
مهرابی افزود: تفاهم نامه ســه جانبه بین بنیاد برکت، دســتگاه های متولی 
تبصره ۱۶ )کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد شــهید( و استانداری کرمان 
منعقد شود که از ظرفیت آنان برای ارتقای اشتغال استان کرمان استفاده کنیم، 

ضمن آنکه اتاق بازرگانی در آن مشارکت داشته باشد.
وی یادآور شــد: اعتبارات تبصره ۱۶ کمیته امداد امام خمینی )ره( از ۴۴۰ 
میلیارد تومان در ســال گذشته، امسال به یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است.سرپرســت معاونت هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری کرمان گفت: 
جلســات منطقه ای کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری استان کرمان ضمن 
هماهنگی با مدیرکل ســرمایه گذاری اســتانداری ســامان داده شود.وی ابراز 
داشــت: هفت منطقه شهرستانی داریم که تقویم آن باید تا هفته آینده مصوب 
و به فرمانداران ابالغ شود، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دانشگاه ها نیز 
در جلسات کارگروه اشتغال و کارآفرینی استان کرمان حاضر باشند. سرپرست 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی کرمان نیز در این نشســت گفت: این 
اســتان در روز هجدهم اردیبهشــت ماه با ۴۶ فرصت جدید شغلی در جایگاه 
جایگاه چهاردهم کشــور قرار گرفته و رتبه این اســتان در روز ۲۰ ماه جاری 
 نیــز به هفدهم تنزل یافته اما از نظر تعداد کاربر در ســامانه رصد، در جایگاه 

دوم تا سوم کشور هستیم.
محمدرضا مصباح افزود: اســتان کرمان براســاس هدف گذاری در فرصت 
۲ مــاه پس از ســال جــاری باید ۱۰ هــزار فرصت جدید شــغلی ایجاد می 
 کــرد اما به ۲ هزار شــغل هم نرســیده ایم در حالی که غالــب آمار در نیمه 

دوم سال محقق می شود.

 صاحبان سرمایه در البرز برای توسعه آموزش های مهارتی وارد 
صحنه شوند

کرج - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز از صاحبان 
سرمایه در بخش خصوصی دعوت کرد برای سرمایه گذاری 
در تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای و تامین نیاز بازار 
کار استان به نیروهای ماهر و متخصص وارد صحنه شوند.

بهزاد غفاری،  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
۴۵ روز اخیر برای تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای 

در البرز را  ۳۸۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
وی ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال جاری تا کنون ۹۵ متقاضی مجوز 
تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد را دریافت کرده اند ضمن آنکه  از بخش 
خصوصی البرز انتظار داریم با ســرمایه گذاری های مناسب بستر را برای ایجاد 

مراکز آموزش های مهارتی به ویژه در بحث فناوری های نوین مهیا کنند.
وی تصریح کرد:  با توجه به ضرورت پیشرفت روز افزون تکنولوژی دربستر 
تولید و خدمات، ضروری اســت با مشــارکت دولت و بخش خصوصی آموزش 
های نوین فنی و حرفه ای را گسترش دهیم تا ضمن تامین نیاز های داخلی ، 

حضور پررنگ در بازار صادرات را تجربه کنیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز صدور مجوز تاســیس آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای تنها ظرف سه روز را اقدامی راهگشا در توسعه مهارت آموزی 
عنوان کرد و افزود: ایجاد تســهیل در این زمینه با استقبال متقاضیان تاسیس 

آموزشگاه های مهارتی همراه شده است.
غفاری حضور افراد جویای کار به ویژه دانشجویان بیکار برای فراگیری آموزش 
های مهارتی را یکی از کم هزینه ترین و سهل الوصول ترین راهها برای دستیابی 

به تخصص و ورود به بازار کار ذکر کرد.
وی خطاب به مدیران آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای سراســر استان 
گفــت: انتظار داریم با برنامه ریزی دقیق و ارایه آموزش های مهارتی همگام با 
نیاز بازار کار، جوانان مســتعد را برای ورود به مسیر تولید و دستیابی به شغل 

های باثبات فراهم کنند.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز با هشت مرکز آموزش دولتی و ۴۵۰ 
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در راستای توانمندسازی جوانان و مهارت جویان 

استان فعالیت دارد.

 شهرستان میامی به عنوان قطب کشاورزی 
اســتان ســمنان دارای ۶۷۰ هکتــار اراضی 
کشاورزی دیم و آبی در خط مقدم عرصه تولید و 
تحقق شعار سال در »تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« قرار دارد.شهرســتان میامی، شــرقی 
ترین نقطه استان سمنان، به دلیل تولید انواع 
محصوالت باغی و زراعی یکی از شهرستان های 
مهم کشور در حوزه کشاورزی  است و با توجه به 
نامگذاری شعار امسال توسط رهبر معظم انقالب 
به نام سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
بی تردید این شهرستان با توجه به ظرفیت های 
منحصر به فرد خود یکی از مهمترین عرصه های 
تحقق شعار سال به شمار می رود.این شهرستان 
با تولید ساالنه حدود ۴۰ هزار تن گندم، جو و 
کلزا، آفتابگردان، چغندرقند و دیگر محصوالت 
کشاورزی در راستای شعار سال می تواند نقش 

مهمی ایفا کند.

 ظرفیت کشاورزی میامی در تولید 
دانش محور

حامد غالمی از کارشناسان بخش کشاورزی 
در ایــن باره گفت: اعالم شعارســال توســط 
رهبــر معظم انقالب مبنی بر توجه به موضوع 
تولید در چند ســال گذشته چراغ راه توسعه 
و آبادانی کشــور محسوب می شــود. وی ابراز 
داشت: بخش کشــاورزی میامی برای تحقق 
 شعار سال از ظرفیت های باالیی برای افزایش

 تولیــد مبتنی بــر دانش روز و اشــتغالزایی 
برخوردار است.

 میامی قطب کشــاورزی در مسیر 
تحقق شعار سال 

یکی از کشــاورزان میامی نیز با بیان اینکه 
اســتفاده از ابزار آالت جدید کشاورزی نقش 
بسزایی در عملکرد تولید دارد، افزود : باید در 
بخش کشاورزی برای خودکفایی در محصوالت 

اقدام اساسی صورت پذیرد.  
علی اکبر نادعلــی ادامه داد: اولویت بندی 
نوع محصوالت کشــاورزی، جایگزینی برخی 
از ارقــام جدید پربازده و بــا کیفیت به جای 
ارقام سنتی و کم بازده ضرورت دارد.مدیرعامل 
صندوق حمایت از توســعه ســرمایه گذاری 

در بخش کشــاورزی شهرســتان میامی نیز 
در این باره، اظهار داشــت: عبور از کشاورزی 
 ســنتی و رفتن به سمت کشاورزی هدفمند و

 اقتصادی ضروری است و باید برای تحقق این 
امر تالش کرد.

نصیر صائمی با اشاره به اینکه باید رویکردها 
را به گونه ای ترســیم کنیم که تغییر اقلیم ها 
و خشکسالی ها نتواند تولیدات کشاورزی این 
منطقه را دستخوش تغییر کند، تصریح کرد:  
تنها راهکار اساسی در این راستا عمل به شعار 
ســال با تکیه بر دانش روز و کشاورزی دانش 

محور محقق می شود.

 طرح های مناسب با شرایط کم آبی 
برای تحقق شعار سال  

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان میامی با 
توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی های 
چند سال گذشته گفت: توسعه سامانه های نوین 
آبیاری، تغییر الگوی کشــت و کشت گیاهان 
کم آب بر و پربازده)گیاهان دارویی(، توســعه 
کشت محصوالت گلخانه ای، توسعه کشت دیم 
در اراضی شــیب دار و کم بازده با هدف ایجاد 
اشــتغال دائم و پایدار، اصالح نژاد دام و توسعه 
نژادهای چندقلوزا و پربازده شیری و گوشتی، 
توسعه کشت نشایی صیفی جات، چغندرقند و 

گیاهان دارویی، ایجاد صندوق های اعتبار خرد 
زنان روســتایی جهت ایجاد اشتغال، افزایش 
ظرفیت مرغداری های صنعتی، ارائه تسهیالت 
کم بهره مشاغل خانگی و گیاهان دارویی با هدف 
توسعه اشتغال، به کار بردن ارقام پرمحصول و 
مقاوم به تنش و آفات و بیماری ها، همکاری با 
مرکز تحقیقات کشاورزی جهت اجرای طرح های 
تحقیقــی و ترویجی PVS، PDT، PNT با هدف 

افزایش تولید در واحد سطح ضرورت دارد.
محمد حســینی ادامه داد: میامی با توجه 
به اینکه بیشترین تولید محصوالت کشاورزی 
و دامپروری را داراست می تواند نقش بسزایی 
در تحقق شــعار سال داشته باشــد و باید در 
حوزه دانش بنیان و اشتغالزایی گام های موثری 
برداشته شود.شهرستان میامی به خاطر آب و 
هوای مناسب و بارش های جوی مطلوب، قطب 
کشاورزی استان سمنان بوده و در تولید چند 
محصول مانند چغندر قند، گندم و آفتابگردان 
دیم مقام اول را دارد.کل تولید ساالنه محصوالت 
کشاورزی زراعی و باغی شهرستان میامی حدود 
۳۲۰ هزار تن برآورد می شود. جهاد کشاورزی 
میامی با ســه مرکز جهاد کشــاورزی حومه، 
فرومد و کالپوش، بیشترین تولید استان را به 
خود اختصاص داده اســت.۹۰ درصد از سطح 
زیر کشت آفتابگردان، کلزا و چغندرقند در این 

شهرستان انجام می شود.
  شهرستان میامی با حدود هشت هزار بهره 
بردار بخش کشــاورزی و دامپروری در شرق 

استان سمنان قرار دارد.

تبدیل کشاورزی معیشتی به اقتصادی ضروری است

سد آبریز کهگیلویه، راه حلی برای تقویت ذخیره گاه سد مارون

 نماینده ویژه وزیر جهاد کشــاورزی و رییس سازمان 
امور عشایر گفت: تبدیل اقتصاد تولیدکنندگان از کشاورزی 
معیشــتی به اقتصادی ضرورت مهم این بخش است که 

کم توجهی به آن آسیب زیادی را به تولید وارد می کند
 عباس پاپی زاده در نشست هدفمندسازی یارانه ها با 
مدیران گلستان در سالن قدس جهاد کشاورزی این استان 
افزود: براساس قانون تنظیم بازار از زنجیره تولید، توزیع، 
مصرف و تامین نهاده تولید و فرآوری در نظام برنامه ریزی 

تولیدی کشور برعهده جهاد کشاورزی است.
وی اظهار داشت: کشورهای توسعه یافته هر بخشی 
از جمله تجارت، صنعت و کشــاورزی تولید ویژه خود را  
انجام می دهند ولی در سال های گذشته در استان های 
شمالی در فصل برداشت برنج با ورود بخش های غیرمرتبط 
و عدم دغدغه مندی تنظیم بازار، زیان و آسیب زیادی به 

کشاورزان وارد شد.  
وی بیان کرد: در دولت ســیزدهم همزمان با جراحی 
اقتصــادی وظیفه حمایت و دفاع از تولیدکنندگان مورد 
توجــه قرار دارد و بــرای این مهم زنجیره کامل تولید تا 

توزیع برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.  
نماینــده ویژه وزیر جهاد کشــاورزی گفت:با تجربه 

نوسانات بازار و افزایش قیمت های سرسام آور در سال های 
گذشته باید با امکانات و داشته های موجود مدیریت کنیم 
که برای رسیدن به این هدف آموزش هایی به صورت خاص 

برای تنظیم بازار شکل گرفته است.
پاپی زاده اظهار داشــت: تنطیم بــازار در اولویت اول 
قــرار دارد و به یقین تولید را نباید تعطیل کنیم و هیچ 
مماشــاتی با مجموعه ها نخواهیم داشت.وی با اشاره به 

کمبود روغن بیان کرد: در گلستان کمبود روغن نخواهیم 
داشــت و سهمیه ای که دیروز به این استان تزریق شده 
بیش از نیاز است که عالوه بر نیاز استان مازاد هم ذخیره 
سازی می شود.نماینده ویژه وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
در مجموعه فروشگاه های گلستان قیمت ها با قیمت قبل 
عرضه می شود و  برنامه ریزی خوبی در عرضه مرغ و تخم 

مرغ در گلستان انجام شده است.

وی افزود: با دستور آغاز جراحی اقتصادی توسط رییس 
جمهور از امروز نهاده هایی که به صورت آزاد در اختیار قرار 
می گرفته به صورت دولتی با ارز ترجیحی در اختیار قرار 
می گیرد و تولید کنندگان حمایت کرده و با قیمت ارزان 

تر در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان گلستان هم 
در این نشســت گفت: شهروندان  برای ثبت شکایات با 
موضوعاتی همچون احتکار، گران فروشــی و کم فروشی 
می تواننــد با عدد ۱۲۴ تخلفــات را گزارش کنند که در 
صورت لزوم برخورد قانونی شده و مکان مورد نظر پلمپ 

خواهد شد.
محمد برزعلــی اظهارداشــت: در حمایت از حقوق 
مصرف کننده تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در قالب تیم های نظارتی 
در استان  حضور داشته و از فروشگاه ها بازرسی می کنند.

وی بیان کرد: در زمان حاضر مواردی چون شکر و روغن 
در فروشگاه ها برای تنظیم بازار توزیع شده و همچنین 
شــهروندان می توانند در فضای دیجیتال مارکت ورود 
پیدا کرده و اقالم مورد نیاز خود را خرید کنند و رایگان 

تحویل بگیرند.

 احداث سد آبریز در کهگیلویه به عنوان یک ذخیره گاه، 
جریان پایدار و اطمینان پذیر برای سد مارون عمل خواهد 
کرد و عالوه بر آن، بخشــی از مشکل آب شهرستان های 
کهگیلویه، چرام و لنده را برطرف می کند و کارشناســان 
می گویند که هیچ گونه تغییراتی را در دبی )کاهش دبی( 

ورودی به سد مارون در پی نخواهد داشت.
 اســتان کهگیلویه و بویراحمد با بارش ۱۱.۲ میلیارد 
متر مکعب در ســال از جمله استان های بسیار پر بارش 

کشور است.
رودخانــه مارون که در زیر حوضــه مارون جراحی در 
جریان اســت یکی از رودخانه های مهم جنوب کشــور 

قلمداد می شود.
تمام »آورد« این رودخانه از استان کهگیلویه و بویراحمد 
سرچشمه می گیرد که معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
متــر مکعب در واقع آورد و روان آب را در طول ســال در 

خود جای داده است.
بر روی رودخانه مارون در استان کهگیلویه و بویراحمد 
تاکنون هیچ گونه، ســازه ای احداث و اجرا نشده است و 
صرفا بهره برداری های ســنتی در کنار رودخانه از طریق 
موتور پمپ های کشاورزی در حد محدود استفاده می شود.

سد مخزنی مارون در دهه۶۰ توسط سازمان آب و برق 
خوزســتان در مرز بین شهرستان کهگیلویه و شهرستان 

بهبهان احداث شد.
مخزن سد قریب یک میلیون و ۱۹۰ میلیون متر مکعب 
بوده به طور کامل در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

بدنه و ساخت گاه آن در استان خوزستان است که این 
سد دارای ظرفیت نیروگاهی است.

اراضی مرغوبی را در شهرستان های بهبهان بخشی از 
رامهرمز و شادگان تامین آب می کند.

شــاید نزدیک به ۶۵ هزار هکتار را تامین آب می کند 
که در اقتصاد استان خوزستان و کشور تاثیر بسزایی دارد.

در نظام تخصیص آب کشــور، که به صورت رســمی 
توســط کمیته تخصیص آب وزارت نیرو و بر اساس اسناد 
باالدستی و قانون توزیع عادالنه آب در واقع تدوین و تنظیم 
شده بخشی از آورد رودخانه مارون سهم استان کهگیلویه 
و بویراحمد اســت. به صورت کامل تدوین شده و با عدد و 
رقم و در بازه زمانی کامال مشــخص یعنی در هر ماه سهم 
برداشت از رودخانه مارون توسط استان های کهگیلویه و 
بویراحمد و خوزستان بر اساس یک برنامه تقدیم و تایید 

شده و به استان ها ابالغ شده است.

 چرا سد آبریز باید ساخته شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: در این سهم که حوضه آبریز مارون را لحاظ کرده بیش 
از ۴۰۰ میلیون متر مکعب در واقع سهم استان کهگیلویه 

و بویراحمد است.
آرش مصلح افزود: در این میان بخشی از این تخصیص 
را از طریق مهار آب یعنی احداث یک سد در بدنه و پیکره 
رودخانه مارون در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرده 

اند.وی ادامه داد: مطالعات زمین شناســی هیدرولوژی و 
هواشناسی و ژئوتکنیک، پدافند غیرعامل، زیست محیطی و 
باستان شناسی که برای مکان یابی یک سد بر روی رودخانه 
مارون در استان انجام شده است در طول سال های گذشته 

مطالعه شد و به خاستگاهی در محدوده آبریز رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: قرار است بخشی از سهم کهگیلویه و بویراحمد 
بین ۱۳۵ تا ۱۸۰ میلیون متر مکعب از سهم بیش از ۴۰۰ 
میلیون در یک سدی به نام سد آبریز مهار شود یعنی سیالب 
های زمســتانه اش مهار شود و به مصرف صنعت، شرب و 

کشاورزی محیط زیست و تولید انرژی برق آبی برسد.
مصلح ابراز داشــت: این ســد کامال در واقع با اســناد 
باالدستی کشور سازگار است و با مجوز زیست محیطی که 
اخذ کرده و با مجوز تخصیصی که ۶ سال پیش اخذ کرده 
و مجوز باســتان شناسی و با مطالعات فنی که حدود ۱۰ 

سال است که در حال انجام است.
وی تاکید کرد: ســد آبریز صرفا سیالب های زمستانه 
را مهــار می کند و در خود نگــه می دارد و در فصلی که 
در واقع بارش وجود ندارد آن ذخیره ای که مهار کرده به 
مصرف هدفش در واقع شرب، صنعت و کشاورزی می رساند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
افــزود: از آن آورد حدود ۲ میلیارد متر مکعبی مارون این 
ســد فقط ۱۳۵ تا ۱۸۰ میلیون آن را مهار می کند و نگه 
می دارد و آن هم از سیالب هایی که فصل زمستان روی 

می دهد و بالاستفاده به پایین دست می رود.
وی گفت: این سد هیچ گونه آثار منفی را در پایین دست 
نخواهد داشــت چون بخشی از مصارف این سد به محیط 
زیست برمی گردد.مصلح ابراز داشت: جریان های طبیعی 
رودخانه در همه فصول جاری است و سد چون برقایی است 
حتما آبش برای تولید برق به پایین دست جاری می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
تاکید کرد: سیالب های زمستانه ای که وجود دارد مازاد آن 

نیز از سد عبور می کند و به سد مارون می ریزد.
وی ادامه داد: سرشاخه های پایین سد جریان های اصلی 
رودخانه موگرمون آن ها همه در مسیر خود جاری هستند 
و عالوه بر اینکه بر روی سد مارون بهبهان هیچ گونه تاثیر 
منفی ندارد و به عنوان یک سد کنترل کننده رسوب برای 

سر مارون عمل خواهد کرد.
مصلح تصریح کرد: سد مارون با توجه به اینکه رودخانه 
مارون رودخانه ای وحشی است و آورد سالیانه بسیار باالیی 

را دارد و بارندگی بسیاری را در این تنش شاهد هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد: اغلب رسوبات این رودخانه به دریاچه سد مارون 
در طول ۲۰ تا ۳۰ ســال افزوده شده حجم مخزن را کم 
کــرده و بر روی توربین هــای نیروگاه مارون اثر مخرب و 

خورندگی داشته است.
مصلح ابراز داشــت: چنانچه سد آبریز احداث شود این 

رسوب بسیار کم خواهد شد و یا از بین خواهد رفت.
وی افزود: عمر مفید ســد مارون بســیار باالتر خواهد 

رفت و به عنوان یک کنترل کننده برای ســد مارون عمل 
خواهد کرد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و 
بویراحمد تصریح کرد: به عالوه اینکه بر اساس نظام تخصیص 
هر ســدی در هر جایی از کشور که احداث شود قاعدتا به 
عنوان یک بهبود و کمک کننده به سد پایین دست خود 

عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: مطالعات یک ســد زمان بر است و تمام 
جوانب فنی، علمی و کارشناسی و زیست محیطی در آن 

لحاظ می شود.
مصلــح ادامه داد: اصوال معیار های انتخاب یک گزینه 
برای یک ســد خارج از چارچوب های منطقه و چارچوب 

های شهرستانی است.
مصلح تاکید کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد به واقع 
در حال حاضر هم آب شــرب شهرستان بهبهان، زیدون 
سردشت و بخش زیادی از روستاهای استان خوزستان را 

از سد مخزن کوثر تامین می کند.
وی بیــان کرد: هم اکنون نیز بیش از ۵۰ میلیون متر 
مکعب از نیاز های آب شــرب شهرســتان های بهبهان 
هندیجان، ماهشهر و مناطق همجوارشان با جمعیتی بالغ 
بر ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت خوزستان را االن خط انتقالش 

از سد کوثر گچساران در حال احداث است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: ما در حوضه آب هیچ گونه نگاه و تقابل منطقه 
ای نگاه شهرستانی، نگاه جغرافیایی بین استان ها را نداریم.

وی ابراز داشت: بیش از ۲۰ سال است که ساالنه بیش 
از ۸۰ میلیون متر مکعب از تخصیص آب ســد کوثر برای 
بهبود کیفیت سد »آسک« در استان خوزستان و رفع تنش 
آبی در حوزه هندیجان بدون هیچ گونه نگاه منطقه ای رها 
سازی می شود.مصلح عنوان کرد: سد آبریز به واقع سدی 
خواهد بود برای مهار آن آبی که سهم خود منطقه کهگیلویه 
است و سهمی را خارج از آن محدوده وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: در سال آبی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ در ایستگاه 
های باالدســت مارون ما بیش از ۷۵۰ میلی متر بارندگی 

را شاهد بودیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
ادامه داد: در حوزه کهگیلویه بزرگ بارشــی ما در ایستگاه 
های باالدست تا هزار میلی متر را هم در حوزه لنده، چاروسا، 
لوداب و بویراحمد که سرشاخه های رودخانه مارون هستند 
شاهد بودیم.وی افزود: بنابراین علی رغم اینکه امسال شاهد 
تنش آبی و خشکسالی در بخش زیادی از کشور بودیم اما 
روانــاب و بارندگی ها در حوضه آبریز مارون اصال کاهش 

پیدا نکرده است.
مصلح تاکید کرد: این رژیم بارشی کهگیلویه و بویراحمد 
با توجه به ارتفاعات باالیی که در استان شاهد هستیم جای 
هیچگونه نگرانی برای تغییرات رژیم بارشی و تغییرات آورد 
در حوضه مارون نخواهیم داشــت.وی گفت: قاعدتا کشور 
ایران کشــوری به هم پیوسته است نظام ما یک نظام به 

هم پیوسته است.
مصلح بیان کرد: ما با مردمانی در این پهنه جغرافیایی 

زندگی می کنیم که دارای پیوند هستند و هیچگونه تنش 
و خال ای نباید در میان اقوام وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد افتخار می 
کند که سرشاخه اصلی رودخانه های کارون، مارون، زهره  
و جراحی به بیش از سهم خودش را نیز هیچ وقت توقعی 

نداشته است که بخواهد بردارد.
مصلح افزود: جمعیت حدود ۷۵۰ هزار نفری با اراضی 
محــدودی دارد که به واقع بیش از آن اراضی هم نیاز آبی 

نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: صنایعی را هم در خــودش جای نداده که در واقع 

برداشت آب برای صنعت داشته باشد.
وی تاکید کرد: هشت و نیم میلیارد متر مکعب رواناب 
در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد اگر این استان بخواهد 
کل جمعیت اش را از نعمت آب شــرب برخوردار کند که 
آب شرب حق طبیعی هر ایرانی است و اگر کل اراضی اش 
را نیز تامین آب کند از این هشت و نیم میلیارد متر مکعب 
آبی که در این استان در جریان است شاید بیش از ۲ و نیم 

میلیارد متر مکعب نیاز نداشته باشد.
وی افــزود: قاعدتا بیش از این ظرفیتی که در اســتان 
وجود دارد به اســتان های پایین دســت سرازیر می شود 
همان طوری که در حال حاضر آب ۲ و نیم میلیون نفر از 

جمعیت کشور را تامین می کند.
مصلح عنوان کرد: در پنج اســتان خوزســتان، فارس، 
بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در یک بازه ۸۰۰ 
کیلومتری از نعمت آب شرب سد کوثر برخوردارند و حتی 
بهبهانی که ســد مارون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر 
مکعبی در خودش جای داده ما ۲۰ سال است که آب شرب 

آن را از آب سد کوثر داریم تامین می کنیم.
وی تاکیــد کرد: به معنای آنکه آب شــرب بهبهان به 
ســد مارون هم وصل نیست و به سد کوثر متصل است و 
روستاهای مسیرش و سد آسک را از طریق سد کوثر داریم 

کنترل کیفیت انجام می دهیم.
وی ابراز داشت: هیچ گونه تقابلی بین مردم کهگیلویه 
و بویراحمد و خوزســتان وجود ندارد و مدیران دلسوز هر 
دو استان و نخبگان و معتمدان این را می دانند که روابط 
تاریخی، اقتصادی و فرهنگی بین دو استان فراتر از آن است 
که مشــکلی برای تامین آب کشاورزان و بهره برداران دو 
استان به وجود بیاید.مصلح ابراز داشت: سد آبریز اگر احداث 
شــود به عنوان یک ذخیره گاه و جریان پایدار و اطمینان 
پذیر برای سد مارون عمل خواهد کرد و بخشی از مشکالت 

شهرستان کهگیلویه چرام و لنده را پوشش می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
تصریــح کرد: ما هیچ گونه انتقال بین حوضه ای را نداریم 
و این ها همه در یک حوضه هستند و هیچ گونه تغییراتی 
را در دبی )کاهش دبی( ورودی به ســد مارون را نخواهیم 
داشت و صرفا سیالب های زمستانه را مهار خواهیم کرد و 
این سیالب ها به مرور در واقع در فصل تابستان به مصرف 

کنندگان خواهد رسید.
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دقیقه ۹۰؛ قهرمان لیگ عوض شد!

 تنها راه جدایی یحیی از پرسپولیس
به نظر می رسد کاسه صبر مدیران پرسپولیس لبریز شده 

و عالقه ای به ادامه همکاری با گل محمدی ندارند.
 اخبــار موثــق حاکی از آن اســت که مدیران باشــگاه 
پرســپولیس باتوجه به نتایج ضعیف کســب شده در فصل 
جاری عالقه چندانی به ادامه همکاری با یحیی گل محمدی 

سرمربی تیم شان ندارند.
با این شــرایط باقی ماندن ۲ ســال از قــرارداد یحیی با 
سرخپوشان و مبلغ بالغ بر ۳۰ میلیاردی دستمزد او و دستیارانش برای هر فصل،دست 
مدیران باشگاه را برای کنار گذاشتن گل محمدی بسته است.به نظر می رسد تنها راه 
ممکن برای باشگاه پرسپولیس نسبت به قطع همکاری با یحیی،استعفای این مربی 
خواهــد بود. البته با توجه به یارگیری گل محمدی برای فصل بعد بعید به نظر می 

رسد این مربی به دنبال جدایی و در فکر استعفا باشد! 

 طارمی در بین ۵ مهاجم برتر اروپا
رسانه انگلیسی ستاره ایرانی پورتو را در جمع ۵ مهاجم 

برتر اروپا قرار داد.
 مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان در این فصل به 
همراه پورتو قبل از اتمام لیگ برتر پرتغال هفته گذشته بعد 

از برد اسپورتینگ جشن قهرمانی اش را گرفت.
سایت »Breaking The Lines« انگلیس در معرفی بهترین 
مهاجمان فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در ۵ لیگ معتبر اروپا پرداخت 

که نام مهدی طارمی در میان بهترین ها حضور داشت.
این رســانه انگلیسی ۵ مهاجم برتر اروپا که موفق شدند بیش از ۲۰ گل به ثمر 

برسانند و در به ثمر رسیدن بیش از ۱۰ گل شریک بودند را معرفی کرد.
محمد صالح ستاره لیورپول، کیلیان امباپه مهاجم پاریس، کریم بنزما کاپیتان رئال 
مادرید، کریستوفر انکونکو مهاجم الیپزیگ و مهدی طارمی ستاره پورتو ۵ مهاجم 

برتر اروپا از این نظر انتخاب شدند. 

 پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس باز هم بسته شد
پنجره نقل وانتقاالتی تیم فوتبال پرسپولیس برای چندمین 
بار در فصل جاری و این بار به دلیل عدم پرداخت مطالبات 

آنتونی استوکس بسته شد.
 پس از حکم فیفا باشــگاه پرســپولیس برای پرداخت 
مطالبات ۸۶ هزار دالری آنتونی استوکس تا تاریخ ۲ می )۱۲ 
اردیبهشت ماه( فرصت داشت اما موفق به پرداخت مطالبات 

این بازیکن ایرلندی نشد.
پس از این اتفاق، وکیل آنتونی استوکس در نامه ای به فیفا عدم پرداخت مطالبات 
موکلش از سوی پرسپولیس را اعالم کرد و خواستار بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی 

این تیم شد.
به دنبال این موضوع کمیته انضباطی فیفا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال و 
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد پنجره نقل وانتقاالتی سرخپوشان از زمان اتمام مهلت 
پرداخت مطالبات )۱۲ اردیبهشــت ماه( بسته شده و سرخپوشان تا زمان پرداخت 

مطالبات این بازیکن ایرلندی اجازه فعالیت در نقل وانتقاالت را ندارند.
بســته شدن پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس تبدیل به اتفاقی تکراری در این 

باشگاه شده است. 

 شجاعی سرمربی موقت نساجی شد
مســعود شجاعی به عنوان ســرمربی موقت تیم فوتبال 

نساجی انتخاب شد.
 شــب گذشته باشگاه نساجی با صدور بیانیه ای از قطع 
همکاری با ساکت الهامی خبر داد.با توجه به اینکه ۴ هفته 
تا پایان مسابقات لیگ برتر این فصل باقی مانده، قرار است 
مسعود شجاعی تا پایان فصل نقش مربی - بازیکن را در این 
تیم ایفا کند. اسماعیل اسماعیلی هم به عنوان سرپرست به 

کارش ادامه خواهد داد.

 حریف بازی های پشت پرده شان نشدم
سرمربی اسبق تیم فوتبال نساجی به برکناری اش از این 

باشگاه واکنش نشان داد.
 اتفاقاتی که پس از شکست دو بر صفر تیم فوتبال نساجی 
مقابل مس رفسنجان در هفته بیست و ششم لیگ برتر رخ 
داد، در نهایت ســبب شد این باشگاه شب گذشته با صدور 

اطالعیه ای از برکناری ساکت الهامی خبر بدهد.
سرمربی سابق نســاجی هم در واکنش به این اتفاق در 

صفحه اینستاگرامی خود متنی را به شرح زیر منتشر کرد:
»ســالم بر مردم خوب مازندران و درود به تمام دوســتداران باشــگاه پرافتخار 

نساجی قائمشهر
هر آغازی پایانی دارد و اینجا نقطه پایان یک سال و اندی عشقبازی من با شما 
عزیزان اســت که از ســالم اول تا کالم آخر رفیق بودید و پای عشقتان به نساجی 

ایستادید.
من هم مثل شما عاشق بودم که پای این عشق حرص میخوردم و خدا شاهد است 

که تمام هست و نیست خودم را برای سربلندی نساجی گذاشتم.
از خدا که پنهان نیســت، از شما چه پنهان، از همان روزهای اول که به نساجی 
آمدم، در یک جنگ نابرابر، با آنها که نساجی را حیات خلوت خود می دیدند، جنگیدم 
و در میدان مســابقه زورم رسید پرچم نساجی را به اهتزاز در آورم اما حریف بازی 

های پشت پرده شان نبودم.
شــما که غریبه نیســتید، از همان روز که با دســت خالی معــادالت مدعیان 
را بــه هــم زدیــم، ایــن روز را می دیــدم و همین شــد که میخواســتم بعد از 
 قهرمانــی در جام حذفی خالف میل باطنی ام از نســاجی جدا شــوم اما ماندم تا 

رفیق نیمه راه نباشم.
از آغاز عملیات نجات نساجی و جشن بقا در لیگ بیستم تا جشن قهرمانی در جام 
حذفی، نساجی را بخشی از وجود خودم دیدم و امروز خوشحالم که نساجی بخش 
مهمی از کارنامه مربیگری من شده و من هم بخشی از تاریخ این باشگاه پرافتخار 
هستم.تنها حسرتم این است که چرا در فصل جاری در خانه به میدان نرفتیم تا نفس 
تان را مثل بازی های حذفی پشت خودم داشته باشم و حس کنم پشتم به کوه است. 
وجدانم راحت است که ذره ای کم نگذاشتم و اگر روی نیمکت یا در رختکن عصبانی 

شدم از تعصبم است که دوست ندارم بازنده و شرمنده باشم.
حاال که تصمیم بر این است این نقطه، پایان همکاری من و نساجی باشد، دست 
یکایک شــما نازنینان را به گرمی می فشــارم و امیدوارم نساجی بدون من به این 
مســیر موفقیت ادامه بدهد که حق شماســت نه تنها بر بام فوتبال ایران که بر بام 

فوتبال آسیا باشید.
چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. از تک تک هواداران نساجی، از مالک و تک 
تک مدیران باشگاه، از یکایک همکارانم و نفر به نفر بازیکنانم حاللیت می طلبم که اگر 
برافروخته شدم تنها برای روشن ماندن چراغ نساجی و باال رفتن پرچم نساجی بود.

خوشحالم با نساجی جامی را دوباره به دست آوردم که بعضی ها سالهاست هر 
چه می زنند و می کوبند دست شان به آن نمی رسد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
در لیگ برتر اتفاق های دراماتیک کم رخ نداده و 
بارها اتفاق افتاده که در دقیقه و ثانیه های پایانی 

تکلیف تیم قهرمان تغییر کرده است.
 هفته بیست و پنجم لیگ برتر برگزار شد 
و پرسپولیس در اصفهان مقابل دوب آهن تنها 
یک امتیاز کسب کرد و از طرفی دیگر استقالل 
موفق شد شــهرخودرو را از پیش رو بردارد و 
اختالفش را با سرخپوشــان به عدد ۶ برساند. 
ظاهرا قهرمانی ماموریت آسانی برای شاگردان 
مجیدی است، ولی سابقه نشان می دهد که در 
هفته آخر لیگ اتفاقات غیرمنتظره کم نبوده. این 
گزارش به آنالیز ادواری پرداخته که سرنوشت 
لیگ به هفته آخر کشیده شده و شاهد قهرمانی 

های دراماتیکی بوده ایم.

 لیگ اول: قهرمانی پرسپولیس با گل 
ابراهیم اسدی

در اولیــن دوره لیگ برتــر قهرمانی به روز 
آخر کشیده شد. استقالل با راهنمایی مرحوم 
پورحیدری پیش از بازی آخر صدرنشین بود و 
با تساوی در انزلی می توانست قهرمان گردد. 
با این حال آبی پوشان مقابل ملوان که در رده 
دوازدهم بود نتوانستند به یک امتیازی که می 
خواستند برسند و با یک گل شکست خوردند. 
در بازی همزمان پرسپولیس با راهنمایی علی 
پروین توانست با گل دقیقه ۶۲ ابراهیم اسدی 
به پیروزی برســد و به لطف شکست استقالل 
ناباورانه جام را باالی سر ببرد. تک گل این بازی 
روی یک کرنر و ضربه سر هافبک پرسپولیس 

زده شد.

 لیگ سوم: قهرمانی پاس با برد ۵ گله
در سومین دوره لیگ استقالل و پاس رقابت 
نزدیکی داشتند و سرنوشت قهرمانی به روز آخر 
کشیده شد. صدر جدول بارها بین این دو تیم 
دســت به دست شد و استقالل تا هفته ماقبل 
آخر صدرنشین بود، ولی در یک بازی حساس 
و پرحاشیه در اهواز دو بر یک مغلوب استقالل 

اهواز شد تا پاس به صدر جدول برسد.
جالــب اینکه پاس در هفتــه آخر میزبان 
اســتقالل اهواز بود، ولی این تیم در استادیوم 
دســتگری نمایش ضعیفی داشت و با ۵ گل 
شکست خورد تا شاگردان مجید جاللی به مقام 
قهرمانی برسند. استقالل در بازی آخر پگاه را 

۲-۳ برد که برای قهرمانی کافی نبود.

 لیگ پنجم: خاتمه قهرمانی استقالل
در لیگ پنجم استقالل یک بار دیگر تا روز 

آخر در کورس قهرمانی بود و خاتمه پیروز شد 
جام را باالی سر ببرد. این سومین فصل حضور 
قلعه نویی روی نیمکت بود و خاتمه توانســت 

اولین قهرمانی اش را به دست آورد.
رقیب استقالل یک بار دیگر پاس بود که در 
طول فصل بارها صدرنشین شد، ولی در مقطعی 
که دنیزلی قهر کرد و به ترکیه برگشت، صدر 

جدول را از دست داد.
استقالل در هفته آخر میزبان برق شیراز بود 
و در استادیوم آزادی که جای سوزن انداختن 
نداشت به فزونی ۴ بر یک رسید. سیاوش اکبرپور 
گل اول اســتقالل را با یک ضربه ایســتگاهی 

دیدنی وارد دروازه کرد.

 لیگ ششم: دل فیروز شکست، دایی 
جام گرفت

در لیگ ششم خبری از مدعیان سنتی نبود 
و در هفته آخر بین سایپا و استقالل اهواز برای 
قهرمانی رقابت می کردند. سایپا فصل را با ورنر 
لورانــت آغاز کرد، ولی مربــی آلمانی با وجود 
عملکــرد خوبش کنار رفــت و دایی به عنوان 
بازیکن - مربی راهنمایی تیم را در دست گرفت.

اســتقالل اهواز با راهنمایی فیروز کریمی 
توانســت در هفته های خاتمهی صدرنشــین 
گردد، ولی در بازی هفته ماقبل آخر مقابل مس 
یک گل اشتباه به نفع تیم کرمانی گرفته شد 
تا بازی مساوی گردد. استقالل اهواز تا دقیقه 
۸۸ در خانــه از حریفش پیش بود، ولی یاری 
داور ضربه بازیکن مس که از خط عبور ننموده 
بود را گل تشخیص داد.در هفته آخر سایپا دو 
بر صفر مس کرمان را شکست داد و استقالل 

اهواز که که دیگر سرنوشت قهرمانی را در اختیار 
نداشت و روحیه اش را باخته بود مقابل فوالد 

تن به تساوی بدون گل داد.

 لیگ هفتــم: قهرمانی قطبی با گل 
دقیقه ۹7

در لیگ هفتم پرسپولیس با افشین قطبی 
تیم خیلی خوبی داشــت و از هفته اول مدعی 
جدی قهرمانی بود. او توانسته بود تیم فصل قبل 
دنیزلی را از نظر دفاعی هم تقویت کند و خیلی 
زود صدر جدول را در اختیار گرفت، ولی کسر 
شش امتیاز از سوی فیفا موقعیت این تیم را به 
خطر انداخت. ســپاهان، دیگر مدعی قهرمانی 
هم با کسر سه امتیاز از سوی کمیته انضباطی 
فدراسیون روبرو شد تا بازی هفته آخر دو تیم 
در استادیوم آزادی حکم فینال را داشته باشد.

سپاهان با تساوی هم می توانست قهرمان 
گردد و بازی تا آخرین لحظات با تساوی یک بر 
یک پیش می رفت، ولی پرسپولیس در دقیقه 
۹۶ با ضربه ســر سپهر حیدری به گل رسید و 
قهرمان شد. تیم اصفهانی بعد از بازی اعتراض 
شدیدی به مظفری زاده، داور بازی داشت که 

هفت دقیقه وقت اضافه اعالم نموده بود.

به   لیگ هشتم: قهرمانی استقالل 
یاری مجید جاللی

تکلیف قهرمانی استقالل با راهنمایی قلعه 
نویی یک بار دیگر به روز آخر کشیده شد. این 
تیم برای قهرمانی باید در مشهد تیم پیغام را 
می برد و منتظر شکســت ذوب آهن در اهواز 
برابر فوالد می نشســت. استقالل در مشهد با 

گل جانواریو به سختی حریفش را شکست داد 
و ذوب آهن که با یک تساوی هم قهرمان می 
شد در اهواز ناباورانه ۱-۴ باخت. هر دو تیم ۶۶ 
امتیازی شــدند، ولی استقالل به لطف تفاضل 
گل بهتر قهرمان شــد. قلعه نویی پس از این 
پیروزیت از مجید جاللی، ســرمربی فوالد که 
تیمش با تمام وجود مقابــل ذوب آهن بازی 

نموده بود، تشکر کرد.

قهرمانی  یازدهم: ســومین  لیگ   
متوالی سپاهان

در لیگ یازدهم ســپاهان به دنبال سومین 
قهرمانی متوالی بود و پیروز شد به این رکورد 
برسد. تساوی بدون گل مقابل مس سرچشمه 
کافی بود تا سپاهان با ۶۷ امتیاز قهرمان گردد و 
تراکتورسازی با وجود پیروزی دو بر صفر مقابل 
ملوان با ۶۶ امتیاز نتواند طعم قهرمانی را بچشد.

 لیگ سیزدهم: اشک های فرکی در 
قهرمانی فوالد

فوالد که یک بار با فرانچیچ توانســته بود 
قهرمــان گــردد، لیگ ســیزدهم را این بار با 
راهنمایی حســین فرکی فتح کرد. در فصلی 
که ۵ تیم در کــورس قهرمانی بودند، نفت تا 
هفته ماقبل آخر صدرنشین بود، ولی در نهایت 
بازیکنان فوالد جام را باالی سر بردند. در بازی 
های همزمان هفته آخر فوالد توانســت با یک 
گل در زمین گسترش فوالد به پیروزی برسد 
و به لطف شکست نفت مقابل سپاهان قهرمانی 
به شــاگردان حسین فرکی رسید که از شدت 

خوشحالی اشک می ریخت.

 لیگ چهاردهم: جام از دست تراکتور 
لغزید

در هفته آخر لیگ چهاردهم سه تیم بخت 
قهرمانی داشتند که شانس تراکتورسازی بیش 

از سایرین بود. 
تراکتور و نفت پیش از بازی هفته آخر ۵۷ 
امتیازی بودند و تیم تبریزی می توانســت با 
شکست رقیبش در خانه جام را باالی سر ببرد. 
سپاهان ۵۶ امتیازی هم منتظر نتیجه این بازی 
بود و تنها در صورت تســاوی دو رقیب بخت 

قهرمانی داشت.
تراکتور ایــن بازی را کوبنــده آغاز کرد و 
توانســت از نفت ۱-۳ پیش بیفتد، ولی اخراج 
سختگیرانه آندرانیک تیموریان از سوی فغانی 
ورق بازی را برگرداند. نفت با یک بازیکن بیشتر 

دو گل زد تا بازی تساوی گردد.
در بازی همزمان سپاهان دو بر صفر از سایپا 
پیش افتاده بود، ولی در استادیوم یادگار امام تبریز 
این شایعه دهان به دهان پیچید که بازی اصفهان 
 با تساوی ۲-۲ به خاتمه رسیده؛ نتیجه ای که به

 معنی قهرمانی تراکتور بود. بدین ترتیب تیم 
تبریزی در ســه دقیقــه پایانی به جای حمله 
ترجیــح داد بازی را کنترل کند و به تســاوی 

رضایت داد.
در نهایت کوشش فراوان بازیکنان تراکتور 
و نفت برای هیچکدام سودی نداشت و به نفع 

سپاهان شد که ناباورانه جام را فتح کرد.

 لیگ پانزدهم: قهرمانی اســتقالل 
خوزستان با تفاضل گل

لیگ پانزدهم هم خاتمه دراماتیکی داشت و 
استقالل خوزستان و پرسپولیس تا لحظات آخر 

برای فتح جام کوشش می کردند. 
پرســپولیس با برانکو آغاز خوبی نداشت، 
ولی به تدریج هماهنگ شد و توانست فاصله با 

استقالل خوزستان را جبران کند. 
در طرف دیگر ویسی تیم مستحکمی ساخته 
بود که با بازی های مالی توانست امتیازات خوبی 

جمع کند و صدرنشین گردد.
تکلیف قهرمانی خاتمه به هفته آخر رسید، در 
حالی که استقالل خوزستان تنها به دلیل تفاضل 

گل باالتر از پرسپولیس ایستاده بود.
 هــر دو تیم توانســتند در هفته آخر هم 
برنده شــوند. استقالل خوزستان ذوب آهن را 
با دو گل شکســت داد و پرسپولیس در بازی 
همزمان مقابل راه آهن دو بر یک برنده شــد. 
 هــر دو تیــم ۵۷ امتیاز شــدند، در حالی که

 تفاضل گل استقالل خوزستان ۱۹ و پرسپولیس 
۱۶ بود.

مهاجم آبی پوشان گفت: برای رسیدن به پیراهن استقالل تالش زیادی 
کردم و به راحتی حاضر نیستم این پیراهن را از دست بدهم.

 آرمان رمضانی مهاجم تیم اســتقالل و گلزن این تیم به شــهرخودرو 
در گفتگو با رســانه رسمی باشگاه اظهار داشت: شب بازی با شهرخودرو از 
شــب های خوب زندگی ورزشی ام بود و برای هواداران هم شب خوبی بود. 
هنگام ورود به زمین حس بسیار خوبی داشتم و از هواداران هم انرژی مثبتی 
گرفتم و برای گل زدن در این بازی هم انگیزه داشتم که با لطف خدا توانستم 

تالش هم تیمی هایم را به ثمر برسانم.
مهاجم آبی پوشان بیان داشت: اوایل که از پرسپولیس به استقالل آمدم 
شرایط برایم سخت بود اما مجموعه باشگاه، بازیکنان و هواداران با من رفتار 
خوبی داشتند تا خیلی زود بر این فضا غلبه کنم. این را نمی گویم که خوشایند 
هواداران باشــد؛ واقعاً برای رسیدن به پیراهن استقالل خیلی تالش کردم 
و برای حفــظ این پیراهن خیلی تالش می کنم. هر زمان به زمین می روم 
حتی اگر یک دقیقه باشد همه توانم را می گذارم و حتی اگر با گل زدن هم 

نتوانم کمک کنم، سعی می کنم با تالش زیاد بازی کنم.
رمضانی تصریح کرد: هنوز چیزی تمام نشــده و در فوتبال هیچ چیزی 
را نمی تــوان پیش بینی کرد. همانطور که فرهاد مجیدی گفت چهار بازی 
در پیش داریم که باید با همه وجود برای ۴ پیروزی در این بازی های باقی 

مانده به زمین برویم.
وی در ادامه گفت: از هواداران استقالل تشکر می کنم که از روز اول کنار 
من بودند و با رفتارشان به من انرژی مثبت دادند. شب بازی با شهرخودرو 
بهترین شــب ورزشــی من بود. بعــد از بازی وقتی ویدئوهــای مربوط به 

واکنش های هواداران را دیدم خیلی خوشحال شدم.
بازیکن تیم استقالل در خصوص ویدئوهایی که بعد از گلش دیده گفت: 
با امیر حسین )حسین زاده( ویدئو صحنه گل را دیدیم و وقتی دیدم بعد از 
برخورد توپ به دیرک هواداران افسوس خوردند و بعد از ۲ ثانیه از خوشحالی 

به هوا رفتند، حس بسیار خوبی گرفتم.
رمضانی در خصوص دیدار این تیم مقابل فوالد بیان داشــت: فوالد تیم 
بســیار خوبی اســت و بازی کردن در زمین فوالد شرایط خاص خودش را 
دارد، امــا ما از این بازی هم پیروزی می خواهیم و امیدواریم خداوند کمک 

کند تا دست پر از این بازی بازگردیم.

 ملی پوش فوتبال فوتبال کشورمان برای پیوستن به پرسپولیس درخواست 
جالبی را مطرح کرده است.

باشــگاه  در خصــوص عالقــه  اخیــر صحبت هایــی  روزهــای  در 
 پرســپولیس به جــذب مرتضی پورعلی گنجی مدافــع ملی پوش تیم ملی 

کشورمان مطرح شد.
 این در حالی است که نه باشگاه پرسپولیس و نه این بازیکن پاسخ دقیقی 

درباره این مسأله ارائه نداده اند.
 پورعلی گنجی که در تیم شنزن چین بازی می کرد پس از مصدومیت از 
ناحیه رباط صلیبی مدتی است که دور از میادین قرار دارد و پس از بهبود 
نســبی در چند وقت اخیر در تمرینات پرسپولیس و نساجی حاضر شد تا 

آمادگی نسبی خود را به دست آورد.
در این باره مطلع شــدیم که باشگاه پرسپولیس یک دور مذاکره با این 
بازیکن ملی پوش انجام داده است. رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
یک جلسه مذاکره با پورعلی گنجی انجام داده اما توافق قطعی و صد درصد 

هنوز به دست نیامده است.
در خصوص این جلسه که طرفین عالقه ای به رسانه ای شدن آن ندارند 

صحبت هایی صورت گرفته اما بحث مالی به میان نیامده است.
 هر چند که شنیده می شود پورعلی گنجی خواستار این شده تا پرسپولیس 
برای فصل آینده تیم قدرتمندی را ببندد. در ســال منتهی به جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر این بازیکن به این دلیل خواستار بستن یک تیم قدرتمند شده 
که بتواند عملکرد چشمگیری داشته باشد تا دوباره جایگاه خود را در تیم 

ملی فوتبال کشورمان به دست بیاورد.
از آنجایــی کــه طرفین این مذاکره عالقه ای به رســانه ای شــدن این 
مســأله ندارنــد احتماالً به تأییــد این خبر نخواهنــد پرداخت اما چیزی 
کــه واقعیــت دارد مذاکــره ای اســت که بیــن رضا درویــش و مرتضی 
پورعلی گنجــی انجام شــده و احتماالً باید منتظــر دور بعدی مذاکرات و 
 توافق احتمالی برای پرسپولیســی شدن این بازیکن باشیم؛ پورعلی گنجی

 پیــش از ایــن و در یــک برنامــه تلویزیونی ابــراز تمایل کــرده بود که 
 بتوانــد پیراهن پرســپولیس را به تن کند و به نظر می رســد بعد از چند

 سال اخبار ضد و نقیض در این خصوص، همبازی سابق ژاوی در السد قطر 
بتواند پرسپولیسی شود.

سرنا ویلیامز تنیس باز مطرح آمریکایی با استفاده از سرمایه و سابقه اش 
حاال در آستانه میلیاردر شدن است.

ســرنا ویلیامز به لطف سرمایه گذاری هایش می تواند اولین زن ورزشکار 
میلیاردر شود. قهرمان ۲۳ دوره اسلم آمریکا ۱۱۱ میلیون دالر جمع آوری 

کرده و در بیش از ۵۰ استارت آپ سرمایه گذاری کرده است.
ویلیامز به مجله »بلک انترپرایز« گفت: »می دانستم که می خواهم یک 
صندوق ایجاد کنم، اما معکوس کار کردم، از ســرمایه ام اســتفاده کردم و 
سابقه ایجاد کردم و با همه آشنا شدم. کمتر از دو درصد از کل پول VC به 
زنان تعلق می گیرد؟ من واقعاً می خواســتم آنطور که می توانم تفاوت را به 
VC بیاورم. و تنها راه برای تغییر این اعداد این بود که خودت فردی باشی 

که چک های بزرگ را نوشته است.«
۷۶ درصد از شرکت های Serena Ventures از پیشینه های کم نماینده  
هســتند، از جمله زنان )۵۳ درصد( و کارآفرینان سیاه پوست )۴۷ درصد(؛ 
مأموریت قهرمان ایاالت متحده است که تالش می کند با اقدامات مشخص 

تفاوت ایجاد کند.
ســرنا در ســال ۲۰۱۶ در UFC ســرمایه گذاری کرد و در کنار لبرون 
جیمز و مایک تایسون در مجموعه تناسب اندام تونال شرکت کرد. از زمان 
ســرمایه گذاری اش در ســال ۲۰۱۹، تونال از ارزش ۴۵ میلیون دالری به 
بیش از ۱.۶ میلیارد دالر رسید. سرنا و خواهرش ونوس همچنین در باشگاه 
فوتبال آمریکایی »میامی دلفینز« ســهام دارند که ارزش آن از ۱ میلیارد 
دالر به ۳.۴ میلیارد دالر رســیده است.سرنا با سرمایه خود مدارسی برای 
کودکان در آفریقا ساخت و صندوق سرنا ویلیامز را راه اندازی کرد. به گفته 
اندرو پت کش از »پت کش پســت«، سرنا می تواند شــاهد افزایش دارایی 
خالص خود در چند سال آینده باشد. پت کش گفت که سرنا ساالنه بیش از 
۱۵ میلیون دالر تنها از طریق حمایت مالی به دست می آورد.سرنا در حال 
حاضر دارایی خالص ۲۲۵ میلیون دالری دارد. و همچنین خاطرمان است 
که پس از همه شایعات، لوئیس همیلتون اعالم کرده بود که حاضر است به 
همراه سرنا ویلیامز برای خرید چلسی پیشنهاد دهد. همیلتون گفت: »من 
طرفدار ورزش هستم و فوتبال مهم ترین ورزش در جهان است. چلسی یکی 
از مهم ترین باشگاه هاست. من در مورد این فرصت شنیدم و گفتم: وای، این 

یک فرصت عالی است و من سعی می کنم از آن استفاده کنم.«

اولین زن میلیاردر در دنیای ورزش کیست؟شرط پورعلی گنجی برای پرسپولیس؟برای رسیدن به پیراهن استقالل تالش کردم

 تغییر کادرفنی تیم ملی بسکتبال به صالح نیست
کارشناس بسکتبال ایران می گوید تغییر کادرفنی تیم ملی در شرایط کنونی به صالح تیم ملی نیست.

کاظم محنایی، درباره تاثیر به تعویق افتادن بازی های آسیایی روی عملکرد تیم ملی ایران در ادامه راه، توضیح داد: شاید خیلی ها این به تعویق افتادن را برای بسکتبال ایران مناسب ندانند، اما با توجه به اینکه فدراسیون ما به تازگی دچار 
تغییر و تحوالت شده است، از نظر من اتفاق خوبی بود که می تواند به فدراسیون فرصت کافی بدهد تا با یک برنامه ریزی بهتر تیم ملی را برای مسابقات آماده کند.

او درباره صحبت های مطرح شده مبنی بر تغییر کادرفنی تیم ملی نیز اظهار کرد: به هر حال همه کسانی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب می شوند دوست دارند با افراد مد نظر خودشان کار کنند و نباید به آن ها ایراد گرفت. قطعا این 
تغییر تاثیرات خودش را روی عملکرد تیم ملی خواهد گذاشت، اما من امیدوارم اگر می خواهند کسی را انتخاب کنند فردی باشد که سطح فنی قابل قبولی داشته و حداقل نسبت به کادر قبل، تیم ملی را رو به جلو حرکت دهد تا درجا نزنیم.

کارشناس بسکتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد تیم ملی به قدری ضعیف بوده که نیاز به تغییر کادرفنی باشد؟ اظهار کرد: بسکتبال بازی لحظه ها است و هر تیمی که بهتر از لحظات استفاده کند به برتری می رسد، مثل 
اتفاقی که در لیگ افتاد و شــهرداری با شکســت شــیمیدر به فینال رســید و قهرمان شــد، اتفاقی که خیلی ها کم تر این موضوع را پیش بینی می کردند. در پنجره گذشته انتخابی جام جهانی هم تیم ما کامل نبود و نتیجه آن چیزی که ما 
می خواستیم رقم نخورد.او درباره نحوه استفاده از جوانان نیز گفت: با همه این صحبت ها اما نمی توان گفت که کادرفنی تیم ملی کم کاری کرده  است. هیچ کس دوست ندارد با نتیجه نگرفتن آبروی خود را به خطر بیاندازد و این باخت هم 
اتفاق تلخی بود. شخصا اعتقاد زیادی به جوانان دارم و معتقدم حتی باید در مسابقات کاپ آسیا چشم خود را به روی کسب نتیجه بسته و به جز یک یا دو بازیکن اصلی، با همه جوانان خود در این تورنمنت شرکت کنیم. شاید این دوره 

نتیجه نگیریم، ولی در ادوار بعد قطعا به نتیجه خواهیم رسید.



 | 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 
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پیامبر اكرم )ص( :
إّن أخَوَف ما أخاُف َعَلیُکم 
َعلیِم  ُمنافٍق  ُكلُّ  بَعدي 

اللِّساِن .

چیزی  ترسناك ترین 
شما  برآینده  آن  از  كه 
می ترسم، منافِق زباندان 

است.
منیة المرید : 137.

در میان نگرانی های شدید در مورد کندشدن پیشرفت اقتصادی طالی نقطه ای 
امروز را مثبت آغاز کرد.

 طالی نقطه ای روز را به طور مثبت آغاز کرد و به سمت باالی 1،865.43 دالر 
در هر اونس تروی پیش رفت. شاخص های ایاالت متحده به سرعت دستاوردهای 
اولیه را کاهش دادند، در حالی که XAU/USD به 1841.38 دالر سقوط کرد، که 
از اوایل فوریه کمترین آن است. کاتالیزوری برای آخرین دور از ریسک از لورتا 
مرستر، رئیس جمهور فدرال رزرو ایاالت متحده به دست آمد که گفت افزایش 
نرخ BPS 75 برای همیشه از جدول خارج نیست ، اگرچه افزود: به نظر می رسد 

سرعت فعلی افزایش درست است.

در همین حال، بازده اوراق قرضه دولت ایاالت متحده در بحبوحه ی نگرانی های 
تجدیدشده در مورد کند شدن پیشرفت اقتصادی به شدت کاهش می یابد. بازده در 
یادداشت 10 ساله معیار خزانه داری به 2.942 درصد رسید و جلسه ی آمریکایی را 
در این نزدیکی برگزار کرد. تمرکز سرمایه گذاران روی شاخص قیمت مصرف کننده 
ایاالت متحده اســت، زیرا این کشور روز چهارشنبه به روزرسانی تورم را منتشر 
می کند. پیش بینی می شــود رشد ساالنه CPI در ماه آوریل از 8.5 درصد در ماه 

گذشته به 8.1 درصد کاهش یابد.
نمودار روزانه XAU/USD نشــان می دهد که ایــن جفت ارز برای دومین روز 
متوالی کاهش یافته است و نزدیک به پایین ترین حد فوق الذکر باقی مانده است. 
اندیکاتورهای فنی در راستای حرکت دیگر به سمت جنوب به مقادیر اشباع فروش 
پایین تر نزدیک شدند. در همان نمودار، فلز درخشان با شتاب کوتاه تر به سمت 
جنوب، بیشتر به زیر میانگین متحرک ساده 100 و 20 روزه خود سقوط کرده 
اســت. میانگین متحرک ساده 200 روزه پشتیبانی پویا را در حدود 1835.60 
دالر ارائه می کند.نمودار 4 ســاعته افزایش حرکت نزولی را نشان می دهد، زیرا 
شــاخص های فنی به شدت در سطوح منفی پایین تر آمده اند و اکنون به میزان 
فروش اشــباع نزدیک شده اند. در همان زمان، میانگین متحرک ساده 20 روزه 
با شــتاب به باالتر از ســطح فعلی و پایین تر از سطوح طوالنی تر سقوط کرد که 
نشان دهنده ی اشتیاق شدید فروش است. پایین ترین سطح ماهانه ماه می سابق 

در 1850.35 اکنون سطح مقاومت فوری است.

ایالن ماسک، مدیر اجرایی شرکت تسال اظهار کرد در صورتی که تولید فلزات 
خودروهای الکتریکی، باعث افزایش ســرعت پذیرش فناوری های انرژی پاک در 

سراسر جهان شود، برای خرید یک شرکت معدنی آماده است.
 این نگرانی در سراسر صنعت خودروهای برقی در حال افزایش است که ممکن 
است عرضه کافی لیتیوم، نیکل، مس و سایر فلزات برای مطابقت با تقاضا در اواخر 
این دهه وجود نداشته باشد و این سؤاالت را در مورد اینکه آیا تسال قصد ورود به 

بخش معدن را در نظر می گیرد یا خیر، افزایش می دهد.
ماســک افزود: »این موضوع دور از ذهن نیســت و ما هر محدودیتی را برای 
تسریع انتقال جهان به انرژی پایدار بررسی خواهیم کرد. این بدان معنا نیست که 
ما می خواهیم شرکت های معدنی را بخریم اما اگر این تنها راه برای تسریع انتقال 

باشد، آن را انجام خواهیم داد.«
در حالــی که این غول خودروســازی قراردادهای فلــزات خودروهای برقی با 
تامین کنندگان در سرتاســر جهان دارد، هدفش برای تولید ســاالنه 20 میلیون 
خودرو تا سال 2030 )آرزوی ماسک و نه وعده( به منابع بسیار بیشتری از فلزات 
نیاز دارد. تسال در سال گذشته کمتر از یک میلیون خودروی الکتریکی تولید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سایر خودروسازان و مدیران اجرایی از جمله کارلوس 
تاوارز، مدیرعامل اســتالنتیس هشدار داده اند که صنعت خودرو با کمبود عرضه 

فلزات مواجه است.
تســال هیچ تجربه ای در زمینه ساخت و راه اندازی یک معدن ندارد، بنابراین 
تحلیلگران صنعت به خودروســاز توصیه کرده اند که بر خرید یک اپراتور موجود 
تمرکز کند. بسیاری در صنعت معدن اشاره کرده اند که خرید یک تولیدکننده فلزات 
موجود بسیار کمتر از 43 میلیارد دالری است که ماسک برای خرید شخصی شبکه 

رسانه های اجتماعی توییتر در اوایل سال جاری ارائه کرد.

ســازمان هوانوردی  آمریکا اعالم کرد، کاوشگر مریخی »ای نسایت« بزرگترین 
زمین لرزه مشاهده شده در سیاره دیگری را شناسایی کرده است.

به نقل از اســپیس، سطح نشین مریخی ای نســایت ناسا موفق به ثبت مریخ 
لرزه هایی شده که از نظر بزرگی در مقیاس ریشتر و از حیث مدت زمان لرزه، پیش 

از این دیده نشده بوند.
زمین لرزه ای که در 4 می رخ داد، با بزرگی 5 ریشتر ثبت شد و توانست رکورد 
قبلی 4.2 ریشتر را که توسط سطح نشین مریخی ای نسایت در آگوست سال گذشته 

شناسایی شد، شکست دهد. 
این زمین لرزه در 1222مین روز فعالیت مریخی اینسایت ثبت شد. همانطور 
که امواج لرزه ای از مواد موجود در پوســته، گوشته و هسته مریخ عبور می کنند 
یا منعکس می شوند، به روشی تغییر می کنند که زلزله شناسان می توانند برای 

تعیین عمق و ترکیب این الیه ها مطالعه کنند.
ناسا گفت: با یادگیری ساختار مریخ، دانشمندان می توانند شکل گیری تمام 

سیاره های سنگی از جمله زمین را بهتر درک کنند.
این ســایت  که قرار است برای اولین بار نقشه درونی سیاره مریخ را تهیه کند 
در ســاعت 11:05 به وقت محلی 5 می 2018 از کالیفرنیا به فضا پرتاب شــد و 
برابر برنامه از پیش تعیین شده در ساعت 19:45 دقیقه 26 نوامبر 2018 پس از 
پیمودن 485 میلیون کیلومتر بر روی سطح مریخ فرود آمد و مأموریتش را برای 

جمع آوری اطالعات آغاز کرد.

طال در مسیر چالش 1800 دالری

تسال برای خرید یک شرکت معدنی آماده است

کاوشگر ناسا بزرگترین زمین لرزه مریخ را شناسایی کرد

شیوه جدید سیر کردن شکم خانواده!شیوه جدید سیر کردن شکم خانواده!
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  اندازه گیری اكسیژن خون با كمک خالکوبی!
پژوهشگران آمریکایی نوعی حسگر ابداع کرده اند که طی فرآیندی مانند 
خالکوبی زیر پوست قرار می گیرد و میزان اکسیژن خون را اندازه گیری می کند.

 به نقل از نیو اطلس، هنگام درمان افرد مبتال به بیماری های خاص از جمله 
کووید-19، نظارت بر سطح اکسیژن خون آنها بسیار مهم است. یک حسگر 
جدید حســاس به نور زیر پوستی، روش جدیدی را برای انجام دادن این کار 
ارائه می دهد و شاید روزی بتوان از آن برای اندازه گیری سایر مواد منتقل شده 

از خون استفاده کرد.
 )David Kaplan(»این فناوری جدید، در آزمایشگاه پروفسور »دیوید کاپالن
در »دانشگاه تافتس«)Tufts University( آمریکا ابداع شده است. این حسگر در 
حال حاضر به شکل یک الیه نازک است که در ابعادی کوچک تر از یک سکه 
ساخته شده و به واسطه جراحی، در زیر الیه های باالیی پوست قرار می گیرد. 

این فرآیند به نوعی مانند خالکوبی است.
این الیه از یک ژل نفوذپذیر تشکیل شده است که از فیبروئین ساخته شده 
است. فیبروئین، پروتئینی است که از ابریشم به دست می آید. این پروتئین، 
نه تنها زیســت تخریب پذیر و زیست سازگار است، بلکه خواص شیمیایی مواد 

اضافه شده به آن را نیز تغییر نمی دهد.
ماده اضافه شده در این مورد، ترکیبی به نام »PdBMAP« است که وقتی در 

معرض نور مادون قرمز نزدیک قرار می گیرد، می درخشد. هرچه مقدار اکسیژن 
در محیط بیشتر باشد، مدت درخشش کوتاه تر است. حسگر با توجه به نحوه 
ساخت آن، طی چند هفته تا یک سال به صورت بی ضرر در بدن حل می شود.

پژوهشــگران طی این آزمایش، حســگر را زیر پوست موش ها قرار دادند. 
سپس، نور مادون قرمز نزدیک را به آن محل در پوست موش ها تاباندند. حسگر 
با درخشــش خود واکنش نشان داد. درخشش به صورت دقیق، نشان دهنده 
سطح اکسیژن مایع اطراف آن است و سطح اکسیژن در مایع، منعکس کننده 

سطح آن در خون است.

  هایما S7 و اس 7 پالس ایران خودرو
گران ترین شاسی بلند چینی مونتاژ ایران خودرو در سال 1401 با تغییرات 
جزئی عرضه می شود. این مدل با نام هایما S7 پالس، همچنان دارای پیشرانه ی 

توربوشارژ 8/1 لیتری است.
یکــی از مهم ترین راه بردهای خودروســازان چینی در نزدیک شــدن به 
استانداردهای جهانی و توسعه ی کیفی محصوالت، همکاری با برندهای مطرح 
ژاپنی بود. این موضوع، در کنار عالقه مندی خودروسازان ژاپنی به داشتن خط 
تولید در چین، به معامله ای برد-برد تبدیل شد و شرکت هایی مثل هایما را ایجاد 
کرد. نام اصلی هایما، در واقع ها/ما )HA/MA( است که از ترکیب نام شرکت های 
هاینان )Hainan( و مزدا ژاپن شــکل می گیرد. گروه فاو )FAW( با 49 درصد، 
سهام دار اصلی هایما محسوب می شود و 49 درصد از سهام این شرکت نیز، در 
اختیار مزدا است. دولت چین هم تحت نام گروه صنعتی استان هاینان، حدود دو 
درصد از سهام هایما را تحت مالکیت دارد. ارزش کلی کارخانه های هایما، امروزه 
حدود 8/1 میلیارد دالر برآورد می شود، درحالیکه با تیراژ تولید سالیانه 500 
هزار دستگاه، در گروه بزرگ ترین خودروسازان و صادرکنندگان چین نیست.

هایما اس 7 2021
جدیدترین مدل هایما اس7 در چین، همچنان با پلت فرم مدل 2010 تولید 
می شود؛ اما چهره ای کامال متفاوت از نسخه ی مونتاژ ایران خودرو دارد. ظاهرا 
طرف ایرانی، تمایلی به عرضه ی مدل جدید ندارد و صرفا داشــبورد نسخه ی 
مدرن را برای مدل مونتاژ ایران استفاده کرده است. این شرایط، برای خدمات 
پــس از فروش و تامین لوازم یدکی، باعــث کاهش هزینه برای ایران خودرو 
خواهد شد؛ چراکه قطعات مربوط به نمای بیرونی، پرتقاضا هستند و معموال 
براثر تصادف، آسیب می بینند.هایما S7 به عنوان یک شاسی بلند چینی، سال 
1394 توســط ایران خودرو مونتاژ شد و البته موفقیت چندانی کسب نکرد. 
این مدل، هم  زمان با چری تیگو 7 مدیران خودرو و جک S5 کرمان موتور به 
بازار ایران رسید؛ درحالی که پیشرانه ی ضعیف و قیمت نسبتا گران داشت. به 
مرور زمان بــا توقف واردات مدل های کره ای و کاهش ارزش پول ملی ایران، 
هایما S7 مشتری بیشتری پیدا کرد و ضمن تعویض پیشرانه دو لیتر با موتور 
8/1 لیتری توربوشارژ، مورد توجه قرار گرفت. این خودرو با کمی تغییر چهره 
و بهبود امکانات داخلی، هشتمین سال حضور در بازار ایران را تجربه می کند.

S7 طراحی بیرونی و نمای ظاهری هایما
چراغ های باریک و کشیده به طرفین، ابعادی هماهنگ با جلوپنجره دارند 
و کراس اورهــای قدیمی مزدا را یادآوری می کنند. هایما S7، فاصله ی زیادی 
با ســبک طراحی مدرن و خودروهای روز دنیا دارد؛ اما با گذشت 10 سال از 

طراحی اولیه در چین، زشت و ناخوشایند به نظر نمی رسد.
مدل جدید، عالوه بر جلوپنجره ی بزرگ تــر با خطوط براق کروم، جایگاه 
ویژه ای برای مه شــکن های طرفین سپر دارد. ادوات پالستیک سیاه رنگ که 
معموال در بسیاری از کراس اورهای چینی استفاده می شود و ازرش اقتصادی 
خودرو را تضعیف می کند؛ در نمای اصلی هایما S7 بســیار جزئی و منحصر 
به زیر سپر یا حفره ی عبور هوا هستند.در نمای جانبی نیز، ادوات پالستیک 
برای داخل گلگیر و زیر رکاب استفاده نشده است. هرچند که قاب پنجره ها، 
سیاه رنگ و ارزان قیمت به نظر می رسد؛ آینه های راهنما دار و الیه ای از کروم 
روی دستگیره های در، نمای ظاهری هایما S7 را بهبود می دهند. این خودرو 
مشابه بسیاری دیگر کراس اورهای چینی مثل ام وی ام X33، رینگ های اسپرت 
آلومینیوم 17 اینچ دارد.در نمای عقب هایما اس 7، الگوبرداری از محصوالت 
بی ام و در سال های 2010 به وضوح دیده می شود. این خودرو دارای سپر فلزی 
هم رنگ بدنه با حاشــیه ی نسبتا بزرگی از پالستیک سیاه رنگ است که البته 
برای یک کراس اور اندازه متوسط، چندان عجیب نیست؛ اما حفره های دوگانه 
در طرفین سپر که عمال کاربرد فنی ندارند؛ آزاردهنده به نظر می رسند. لوله 

اگزوز و منبع  آن از زیر سپر، کامال آشکار و در دید بیننده هستند.باتوجه به 
شــرایط حاکم بر بازار ایران، طراحی هایما S7 در کالس کراس اورهای چینی 
میان رده، قابل قبول و عامه پسند به نظر می رسد. این خودرو با ابعادی به طول 
4498  میلی متر، عرض 1830 میلی متر و ارتفاع سقف 1730 میلی متر،  
همراه فاصله محوری 2619 میلی متر تولید می شود.نصب مانیتور لمسی 
8 اینچ، مهم ترین اتفاق مثبت در اتاق هایما است؛ اما پالستیک خشک 
و چیدمان قدیمی ادوات مختلف، همچنان آزاردهنده هستند. در مدل 
پالس نسبت به نسخه ی ساده و توربو، عالوه بر نمایشگر بزرگ تر، تعداد 
کلیدها کمتر شده و گروه بندی شده است.یکی از معدود برتری های  
S7 نســبت به جک S5 و چری تیگو 7، مربوط به راحتی صندلی ها 
است. محل نشیمن و ابعاد صندلی به شکلی هستند که بدن سرنشینان 
بالغ را حمایت می کنند. چرم مصنوعی و خطوط دوخت نیز، حس خوبی 
به مسافران می دهند. این خودرو از نظر ابعاد فضای داخلی، برتری واضحی 
نسبت به جک S5 و چری تیگو دارد. صندوق عقب هایما S7، حدود 400 لیتر 
فضای استاندارد ارائه می کند.فرمان ساده، دسته دنده ی قدیمی و ترمز دستی 
اهرمی، برای خودروهای امروزی نکته ی منفی محسوب می شوند. از سویی دیگر، 
استارت دکمه ای و نمایشگر باکیفیت، می توانند خریدار یک خودروی چینی 
را جذب کنند. مواد موجود در داشــبورد نیز، ارزان قیمت و بی کیفیت به نظر 
می رسند؛ اما استفاده از پارچه و خط دوخت داخل تودری، نکات مثبت هستند.

S7 پیشرانه و تجهیزات فنی هایما
در ابتدای مونتاژ توسط ایران خودرو، پیشرانه ی دو لیتر تنفس طبیعی روی 
هایما S7 نصب شد. این شرایط، بازخورد منفی گسترده به دنبال داشت؛ چراکه 
قدرت 147 اســب بخار و گشتاور 180 نیوتن متر برای یک کراس اور 1545 
کیلوگرمی، کافی نبود. این خودرو برای رسیدن به سرعت صد کیلومتر برساعت، 
16 ثانیه زمان الزم داشت و مصرف سوخت 9 لیتر در صد کیلومتر ارائه می کرد.

هایما S7 توربو و پالس، از نظر فنی تفاوتی ندارند. این مدل ها، پیشرانه ی 
توربوشارژ 8/1 لیتری با قدرت 185 اسب بخار )170 اسب بخار در سایت ایران 
خودرو( و گشتاور 230 نیوتن متر ارائه می کنند. سرعت گیری صفر تا صد کیلومتر 
برساعت این خودرو، حدود 11 ثانیه است و میانگین مصرف سوخت 10 لیتر 
در صــد کیلومتر دارد.اولین مدل های اتوماتیک هایما S7 در ایران، گیربکس 
خودکار 5 سرعته داشتند اما در سال های اخیر، جعبه دنده ی 6 سرعته هیوندای 
پاورتک )ساخت کره جنوبی(، روی خودرو نصب شده است. این خودرو هم اکنون، 
فقط با سیستم دیفرانسیل جلو و گیربکس اتوماتیک در ایران مونتاژ می شود.

امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی هایما S7 پالس
در سال های اخیر، آپشن  های مختلف به هایما S7 اضافه شد. این خودرو با 
جعبه دنده ی دستی و موتور تنفس طبیعی، مونتاژ در ایران را آغاز کرد و حاال 

برای نسخه ی پالس، عالوه بر پیشرانه ی توربوشارژ، گیربکس اتوماتیک دارد.
جدیدتریــن مدل هایما اس 7 مونتــاژ ایران خودرو که با نام پالس عرضه 
 ،)ABS(  می شــود،  دارای ترمز جلو و عقب دیســکی، سیستم ترمز ضد قفل
ترمز کمکی  )BAS(، توزیع متعادل نیروی ترمز )EBD(، سیســتم کمک در 
 )TCS( و کنترل کشش )ESP( کنترل پایداری الکتریکی ،)HSA( ســرباالیی
است. این خودرو با دو کیسه هوای اصلی و دو کیسه هوای جانبی برای طرفین 
سرنشینان جلو تولید می شود.فرمان برقی با قابلیت تنظیم ارتفاع، چراغ های مه 
شکن جلو و عقب، روشنایی روز )Day light(، تنظیم ارتفاع چراغ های جلو از 
داخل، آینه های جانبی برقی تاشونده گرمکن دار دارای راهنما )LED( ، شیشه 
باالبر برقی درهای جلو و عقب، شیشــه عقب و جانبی عقب دودی، دوربین 
360 درجه، سنسور دنده عقب، نمایش میزان باد الستیک ها )TPMS( ، قفل 
مرکزی، سیستم قطع خودکار سوخت، باز شدن خودکار قفل درب ها هنگام 
تصادف، اخطار ســرعت باال و باز بودن درها، امکان خروج از صندوق عقب در 
مواقــع اضطراری، ایموبالیزر، ایزوفیکس، چرخ 17 اینچ آلومینیومی، صندلی 
راننده 8 حرکته برقی گرمکن دار و صندلی شاگرد 4 حرکته دستی گرمکن 
دار، صندلی عقب تاشو دوتکه روکش صندلی با ترکیب چرم، فندک مخصوص 
سرنشنان عقب، دکمه روشن و خاموش و ورود بدون کلید، کامپیوتر سفری 
)نمایشــگر پیمایش خودرو و مصرف سوخت(، سنسور نور و باران، مهم ترین 

امکانات هایما S7 پالس هستند.

قیمت هایما S7 پالس ایران خودرو و مقایسه با رقبا
برخالف گذشــته، هزینه خرید هایما S7 در مقایســه با دیگر کراس اورها 
چینی، جذاب به نظر می رسد؛ هرچند که تولید و پیش فروش این مدل توسط 
ایران خودرو، بسیار محدود و به ندرت انجام می شود. قیمت کارخانه ای هایما 
S7 پالس حدود 700 میلیون تومان است و در بازار آزاد نزدیک به یک میلیارد 

تومان قیمت دارد.

یک گروه بین المللی از پژوهشــگران، روش ژن درمانی جدیدی را برای متوقف 
کردن دردهای نوروپاتی پیشنهاد می کنند.

به نقل از نوروســاینس نیوز، یک گروه بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی 
دانشکده پزشکی »دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو«)UCSD( دریافته اند نوعی ژن درمانی 
که سیگنال دهی سلول عصبی مورد نظر را به طور موثر مهار می کند، می تواند درد 
نوروپاتی را در موش های مبتال به آســیب های مربوط به نخاع یا دستگاه عصبی 

پیرامونی، بدون عوارض جانبی کاهش دهد.
یافته های این پژوهش، یک درمان جدید بالقوه را برای بیماری هایی ارائه می دهند 
که ممکن است بیش از نیمی از بیماران مبتال به آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار 
دهد. نوروپاتی، آسیب یا اختالل در عملکرد اعصاب سایر نقاط بدن را شامل می شود 
که معموال با بی حسی مزمن یا ناتوان کننده، گزگز، ضعف عضالنی و درد همراه است.

هیــچ درمان منحصربه فرد موثــری برای نوروپاتی وجود نــدارد. برای نمونه، 

درمان هــای دارویی اغلب به انتقال پیچیده و مداوم داروها نیاز دارند و با عوارض 
جانبی نامطلوبی همراه هستند. مواد افیونی می توانند موثر باشند اما ممکن است 

به افزایش خطر سوءاستفاده از مواد منجر شوند.
از آنجا که پزشکان و پژوهشگران می توانند محل دقیق آسیب نخاعی و منشا درد 
نوروپاتیک را مشخص کنند، تالش زیادی برای ایجاد درمان هایی صورت گرفته است 
که نورون های آسیب دیده در بخش های نخاعی را به طور انتخابی هدف قرار می دهند.

ژن درمانی در سال های اخیر، یک امکان جذاب را ثابت کرده است. پژوهشگران 
در جدیدترین پروژه خود، یک نوع بی خطر از »ویروس مرتبط با آدنو«)AAV( را به 
موش های مبتال به آسیب های عصب سیاتیک و درد نوروپاتیک ناشی از آن تزریق 
کردنــد. این ویروس حامل یک جفت ترانس ژن اســت که »گاما آمینوبوتیریک 
اسید«)GABA( را رمزگذاری می کنند. گاما آمینوبوتیریک اسید، یک انتقال دهنده 
عصبی است که تکانه های بین سلول های عصبی را متوقف می کند. تکانه ها در این 
 »GAD65« مورد، درد را سیگنال دهی می کنند.انتقال و بیان ترانس ژن های موسوم به
و »VGAT«، به ناحیه آسیب دیده عصب سیاتیک موش ها محدود شد و در نتیجه، 
هیچ عارضه جانبی قابل تشــخیصی مانند ضعف حرکتی یا از دست دادن حس 
طبیعی وجود نداشت. تولید گاما آمینوبوتیریک اسید توسط ترانس ژن ها، به مهار 
قابل اندازه گیری نورون های سیگنال دهنده درد در موش ها منجر شد که حداقل 
2.5 ماه پس از درمان ادامه داشــت.»مارتین مارساال«)Martin Marsala(، استاد 
بخش هوش بری دانشــکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو و از پژوهشگران 
این پروژه گفت: یکی از پیش نیازهای یک درمان ضد درد قابل قبول از نظر بالینی، 
داشتن حداقل عوارض جانبی یا بدون داشتن عوارض جانبی است. درمانی که اثر 
درمانی بلندمدتی را ارائه می دهد نیز بسیار مطلوب است. این یافته ها مسیری رو 

به جلو را برای رسیدن به هر دو هدف نشان می دهند.

یک روش جدید ژن درمانی برای توقف درد


	1366-01
	1366-02
	1366-03
	1366-4-5
	1366-06
	1366-07
	1366-08

