
021-62801 مرکز گمشده و پیدا شده کشور
www.aniyab.ir

 به جای خودرو 
خودروساز وارد کنید

 ترس بازار از سهام 
پاالیشی  ؟

استقالل قدرتمندانه 
قهرمان شد

دالر، نیروی محرکه 
بازارهای مالی

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

شنبه   1401/02/31
2000 تومان 
شماره : 1372 

EIDEHROOZ.COM

2

3

7

8

حسین سلیمی 
 رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

 سرمایه گذاری در حوزه معدن 
فرصت تجارت برای ایران و افغانستان

سرمایه گذاری در حوزه معدن در افغانستان می تواند نوید خوبی برای بخش 
خصوصی باشد و مسیر را برای تجارت پایدار هموار می کند.

 تاکنون بیش از ۱۴۰۰ منطقه معدنی افغانستان شناسایی شده است. این 
کشور پهناور دارای ذخایر زیرزمینی ازجمله مس، لیتیوم، آهن، طال، نیوبیوم 
و کبالت است که با استخراج این معادن، افغانســتان به یکی از قوی ترین 
کشــورهای صادرکننده مواد معدنی در جهان تبدیل خواهد شد. امیدوارم 
سفر معاون معدنی و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مقدمه ای 
باشد برای همکاری در حوزه معدن و در این زمینه باید دولت پیش قدم باشد.

 از آنجایی که قوانین در افغانستان ثبات کافی ندارد و تغییرات بسیار سریع 
اتفاق می افتد؛ سرمایه گذار دولتی به خاطر مسائل سیاسی می تواند ریسک 
کند ولی بخش خصوصی نیاز به قوانین باثبات دارد و باید امنیت سرمایه گذاری 
در کشور افغانستان وجود داشته باشد تا بخش خصوصی وارد حوزه معدن و 

سرمایه گذاری در سایر حوزه ها شود.
 مدت هاست که چین، پاکستان، روسیه و ترکیه به حوزه معدن در افغانستان 
وارد شده اند؛ ما همسایه این کشور هستیم و مرزهای طوالنی با آن ها داریم 
و نباید از سرمایه گذاری در افغانستان غفلت کنیم. به عنوان مثال ما با کمبود 
معادن سنگ  آهن روبرو هستیم و می توانیم این کمبود را از افغانستان جبران 

کنیم.
 آمارها نشان می دهد که افغانستان ۱.۴ میلیون تن عناصر خاکی نادر دارد که 
گروهی متشکل از ۱۷ عنصر مورد استفاده در ساخت محصوالت الکترونیکی 
مصرفی و تجهیزات نظامی هستند. کوه های افغانستان منابع معدنی مهمی 
نظیر مس، طال، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، سنگ آهن، 
عناصر خاکی نادر، لیتیوم، کرومیوم، سرب، روی، سنگ های قیمتی، تالک، 
سولفور، تراورتن، گچ و ســنگ مرمر دارند. البته من در این مدت تغییرات 
مهمی در جهت همکاری ندیده ام ولی اینکه دولت ها پیش قدم همکاری در 
حوزه معدنی شوند، خیلی گام مثبتی است و بخش خصوصی از آن استقبال 
می کند. باید قوانین و مشکالت آن بررســی شود و در صورت ثبات شرایط، 
بخش خصوصی هم آمادگی الزم برای ســرمایه گذاری را دارد.در شــرایط 
حاضر انتظاری که وجود دارد اینکه دولت گزارشی از روند کار در حوزه معدن 
افغانســتان را به بخش خصوصی ارائه دهد تا ابهام ها شناسایی شود و روند 
سرمایه گذاری با شناخت بیشتری آغاز شود. صادرات ایران به افغانستان حدود 
دو میلیارد دالر بود و چون سهم واردات کاال از این کشور کمتر بود، همیشه 
مقامات افغانستانی گالیه داشتند.همکاری در حوزه معدن فرصت مناسبی 
برای تجارت پایدار میان دو کشور است. صادرات معدن از افغانستان به ایران 
می تواند محور اصلی همکاری تجاری و سرمایه گذاری شود و این می تواند نوید 

خوبی برای سرمایه گذاران ایرانی در بخش خصوصی هم باشد.

 زنگ خطر برای ایران

آغاز صادرات گاز ترکیه به اروپاآغاز صادرات گاز ترکیه به اروپا

اصغر فرهادی در نشســت خبری هیات داوران جشــنواره 
فیلم کن، توضیحاتی را درباره حواشی اخیر مربوط به فیلم 

»قهرمان« ارائه داد.
اصغر فرهادی که امسال یکی از داوران بخش رقابتی اصلی 
جشنواره فیلم کن است، در نشست خبری ویژه داوران این 
رویداد سینمایی بیانیه ای طوالنی درباره اتهامات مرتبط با 

سرقت ادبی داستان فیلم  »قهرمان« خواند.
در این بیانیه آمده است:

هرگز مستقیماً در مورد این موضوع صحبت نکرده ام. بسیاری 
از اطالعاتی که در اختیارتان است در روزنامه منتشر شده و 
اطالعات نادرست بود و بعدا اصالح شد. بنابراین فکر می کنم 

باید با توجه به اطالعات صحیح، وضعیت را اصالح کنیم.
این مستند )مستند »دو سر برد، دو سر باخت« ساخته آزاده 
مســیح زاده( چیزی بود که من در یک کارگاه دیدم. من در 
مورد آن با دانشجو صحبت کردم اما خیلی بعد، فیلم »یک 
قهرمان« را ســاختم و نمی توان به آن به عنوان یک سرقت 
ادبی نگاه کرد. در واقع در »قهرمان« آنچه در فیلم وجود دارد 

چیزی کاماًل متفاوت است.
باید ببینیم چرا برخی روزنامه نگاران این اطالعات نادرست را 
منتشر کرده اند. کاری که ما انجام می دهیم ساختن فیلم های 
داستانی است و کاری که من در فیلم »قهرمان« انجام دادم 
به کارگاهی که به آن اشاره کردم مربوط نیست و بر اساس 
یک رویداد جاری بود. این مستند و فیلم من صرفا بر اساس 
اتفاقی است که دو سال قبل از برگزاری کارگاه اتفاق افتاده 
است و وقتی رویدادی رخ می دهد و توسط مطبوعات کشف 
می شود، آنگاه به اطالعات عمومی تبدیل می شود و می توانید 
کاری را که دوســت دارید انجام دهید - می توانید داستانی 
بنویسید یا فیلمی درباره آن رویداد بسازید بدون اینکه یکی 

کپی دیگری باشد.
می توانید اطالعات مربوط به این رویداد را مشــاهده کنید. 
»قهرمان« تنها یک تفسیر از این رویداد است؛ در حالی که 
مستند یک مســتند بود و اصاًل همان برداشتی از آن نبود. 
روزنامه ای که به آن اشــاره می کنید در مورد سرقت ادبی 
صحبت کرده اســت. این در واقع صحت نــدارد و به همین 
ترتیب این مورد توســط مراجع دینی بررسی می شود. یک 
هیات منصفه برای قضاوت در این پرونده وجود خواهد داشت 
اما نمی دانیم که این پرونده چه زمانی رسیدگی خواهد شد و 

یک فرآیند بسیار طوالنی دارد.

داشتن قرارداد کار مهم است چون اگر نباشد روابط کار دچار مشکل می شود و بی 
نظمی در رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق طرفین به وجود می آید.هادی ابوی  
با اشاره به ضرورت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار، اظهار کرد: از تولیدکننده و 
کارفرمایی که سرمایه اش را برای تولید به کار می گیرد انتظار نمی رود که نیروی 

کارش به شکل قرارداد موقت مشغول کار باشد و دغدغه معیشت داشته باشد.
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: 
تاکید مقام معظم رهبری این بود که قراردادهای کار به گونه ای اصالح شود که 
کارگران بدون دغدغه و با آسودگی خاطر به کار بپردازند و مسایل و مشکالت در 
حوزه واگذاری ها یا قراردادهای سفید امضا و سرمایه گذاری کارآفرینان را ایشان 
به درستی بیان فرمودند.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح 
کرد: در خصوص مطالبات و خواسته های کارگران نیز معظم له به درخواست های 
جامعه کارگری صحه گذاشتند و اعالم فرمودند که اگر کارگران در جایی اعتراضی 
داشتند ضمن اینکه خطشان را با دشمنان جدا کردند خواسته هایشان به حق 
بوده است.ابوی درعین حال به قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالتی که 
در بحث قانون کار داریم این است که گاها هجمه سنگینی نسبت به قانون کار وارد 
می کنند در حالی که قانون کار را اجرا نکرده ایم. مثال در کارهای سخت و زیان آور، 
حضور خانم ها ممنوع است ولی زنان در مشاغل سخت به کار گرفته می شوند و 
می بینیم که قانون و بندهای آن اجرا نمی شود.وی خاطرنشان کرد: بحث قرارداد 
کار مهم است چون اگر نباشد بی نظمی در روابط کار و رابطه بین کارگر و کارفرما 
و حقوق طرفین ایجاد می شود. کارگری که تحصیلکرده و متخصص است باید با 
او قرارداد نوشته شود تا مشخص شود که چه کاری انجام می دهد، چند ساعت کار 
می کند و نیروی متخصص است یا ماهر؟ لذا مسایلی که در خصوص عدم پرداخت 
دستمزد قانونی و مطالبات معوق نیروهای کار شاهد هستیم و می بینیم کارگری 
به دلیل فرار کارفرما از پرداخت حق بیمه به جای ۳۰ ســال باید بیشتر کار کند 
چون در ماه برایش ۱۵ روز بیمه رد شده، همگی ناشی از بی نظمی در روابط کار و 

نبود قراردادهای کار است.

در ســی امین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی ضمن پرداختن به تبعات تحریم 
روسیه، درخواست بلغارستان از ترکیه به منظور واردات گاز و رخوت دیپلماسی گازی ایران 

در این شرایط مورد بررسی قرار گرفته است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران ســی امین گزارش »پایش تحــوالت تجارت جهانی« را 
منتشر کرد. در این گزارش گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی و منطقه ای محیط 
ژئواکونومیک ایران ارائه شــده و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط 
بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.

در ابتدای گزارش به صورت اجمالی تحوالت تحریم های روسیه موردبررسی قرار گرفته 
است. عالوه بر گسترش تحریم ها از سوی لهستان، سوئیس، نروژ و بریتانیا، صدراعظم اتریش 
نیز شــرکت گازپروم روســیه را تهدید کرد تا مخازن گازی مستقر در این کشور را تعیین 
تکلیف کند. گازپروم دومین مخازن بزرگ گازی مرکز اروپا را در اتریش در اختیار دارد. از 
مدت ها پیش این مخازن خالی است و شرکت گاز پروم از پر کردن مخازن سرباز می زند. 
در طرف دیگر روسیه به صورت تلویحی تهدید کرد صادرات گاز به فنالند را قطع می کند. 
فنالند از پرداخت بهای گاز صادراتی روسیه به روبل سرباز زده است و افزون بر این در پی 

عضویت در ناتو برآمده است.
 در تحوالت منطقه ای، کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و عربستان در صدر خبرها قرار 
دارند. آغاز گفت وگوهای امارات و ترکیه برای شکل دهی به برنامه جامع مشارکت اقتصادی 
همراه با سفر اخیر اردوغان به عربستان سعودی را باید در راستای تالش همه جانبه ترکیه 
برای عادی ســازی روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور غلبه بر بحران اقتصادی 

این کشور دانست.
از سویی جذب سرمایه گذاری ۳۲ میلیارد دالری عربستان در بخش معدن و سرمایه گذاری 
۱۰۰ میلیارد دالری این کشور در صنعت حمل ونقل هوایی نیز نشان از برنامه های بلندپروازانه 

این کشور دارد.
اما شــاید زنگ خطر اصلی برای ایران، صادرات گاز ترکیه به اروپا باشــد. اخیراً روسیه 
صادرات گاز به بلغارســتان را قطع کرده؛ ازاین رو، بلغارستان از ترکیه به منظور واردات گاز 

درخواست کرده است. رخوت دیپلماسی گازی ایران در هفته های اخیر در پی تنش فزاینده 
گازی میان روسیه و اتحادیه اروپا، قابل تأمل است.

به طورکلــی ایران به عنوان دومین دارنده بــزرگ منابع گازی در جهان، با فرصت های 
کم نظیری برای ایجاد بازارهای جدید جهت صادرات گاز در میان مدت مواجه اســت. در 
همین راستا، بازار اتحادیه اروپا که حدود ۲۰ درصد از کل مصرف گاز طبیعی در جهان را 

به خود اختصاص می دهد، می تواند برای ایران فرصت های جدیدی ایجاد کند.
همچنین از جایگاه نخست دبی در جذب سرمایه خارجی نیز نباید غافل بود. بر مبنای 
آمارهایی که اخیراً دولت امارات اعالم کرده است، دبی در سال ۲۰۲۱ با جذب تعداد ۴۱۸ 
سرمایه گذاری خارجی توانسته است جایگاه نخست را در جهان از نظر سرمایه گذاری خارجی 
موسوم به GREENFIELD به دست آورد، رتبه ای که دبی را از شهرهای کلیدی سرمایه پذیر 
چون لندن و سنگاپور پیش انداخت. موارد ذکرشده نشان دهنده اهتمام جدی کشورهای 
همســایه برای ارتقا جایگاه در رقابت های منطقه ای و جهانی اســت که نباید به سادگی از 

کنار آن عبور کرد.
پاکستان دیگر همسایه کشور هم با چالش هایی روبرو است از یک سو رسانه های پاکستانی 
از اختالف چین و پاکستان بر سر اجرای مهم ترین پروژه ریلی در چارچوب کریدور اقتصادی 

چین پاکستان خبر دادند.
 از ســوی دیگر بانک جهانی در گزارش جدیــدی که در مورد روند تحوالت اقتصادی 
پاکستان منتشر کرده اســت، استدالل می کند که علیرغم رشد پنج درصدی اقتصاد این 
کشور در سال ۲۰۲۱ و موفقیت های دولت این کشور در کنترل بحران کرونا، اقتصاد این 
کشــور با چالش های ساختاری مواجه است و چالش های ساختاری تهدیدات جدی علیه 

آینده اقتصادی آن ایجاد می کند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
جهانی« که با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار 
قرارگرفته است، رویدادهای کلیدی را از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 

ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/02/31

شماره : 1372

سعیده محمد  -   ایده روز | احکام افزایش 
۱۰ درصدی حقوق بازنشســتگان کشــوری 

اردیبهشت صادر می شود.
پنجاهمین گردهمایی روسای کانون های 
بازنشســتگی کشوری اســتان تهران برگزار 
شد؛ یک مطالبه  اصلی بازنشستگان کشوری، 
صــدور احــکام حقوقی جدید اســت که در 
این جلسه، اکبر شــیر محمدی معاون فنی 
صندوق بازنشســتگی کشــوری به سواالت 

شرکت کنندگان پاسخ داد.
او در خصوص صدور احکام ســال ۱۴۰۱ 
گفــت: احکام ۱۰ درصــد افزایش حقوق در 
اردیبهشت ماه صادر می شود. ولی در خصوص 
احکام همسان سازی بعلت نامعلوم بودن نحوه 

توزیع آن در بودجه، پاسخی داده نشد.
بازنشستگان کشوری خواستار روشن شدن 
نحوه ی همسان سازی و زمان صدور احکام آن 
هستند و می گویند باید همسان سازی از ماه 
ابتدای سال اجرا شده و بنابراین مابه التفاوت به 
بازنشستگان پرداخت شود. اگر یارانه ۴۰۰هزار 

تومانی واریز نشد چه کنیم؟
بیش از این تعلل هیات دولت را نمی پذیریم

بــرای امســال هیــات مدیره ســازمان 

تامین اجتماعی، به اســتناد مواد ۹۶ و ۱۱۱ 
قانون این ســازمان، حقوق بازنشستگی را از 
۵۷ درصد بــرای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد 
برای سایر سطوح افزایش داد. سوای این قرار 
است برای امســال باقیمانده متناسب سازی 

اجرایی شود.
در فروردین مــاه در همیــن رابطــه در 
فروردین ماه نهادهای صنفی  کارگران بازنشسته 
گفته بودند که فیش های حقوقی اردیبهشت 
ماه آنها براساس احکام سال ۱۴۰۰ صادر شده 

اســت. حاال نیز با توجه به این که چند روز تا 
پایان ماه باقی مانده، نهادهای بازنشستگی از 
عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان انتقاد 
می کنند. در این خصوص، حسین موسیوند، 
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشستگان 

خرم آباد گفته؛ در عین ناباوری بیش از پانزده 
روز است که هیات دولت انقالبی و حامی قشر 
ضعیف جامعه هنوز مصوبه افزایش حقوق را 

تصویب نکرده است.
وی بــا انتقاد از عــدم تایید نهایِی مصوبه 
افزایش حقوق مستمری بگیران، عنوان کرده؛ 
بیش از این تعلل هیات دولت را نمی پذیریم. 
حدود دو هفته است که سازمان تامین اجتماعی 
مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران را امضا 
کــرده اما هیات دولت بــه قدری در تصویب 
آن تعلــل کرد که مســتمری بگیران حقوق 
اردیبهشت خود را نیز بدون افزایش دریافت 

کردند.
به گفته او، طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق 
کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت 
افزایش پیدا کند و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون 
تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران باید 
مطابق با مصوبه ی شــورای عالی کار افزایش 
پیدا کند. هر سال هیات امنا تامین اجتماعی، 
افزایش حقوق بازنشستگان را به اندازه ی مصوبه 
شورای عالی کار تعیین می کند و این مصوبه 
جهت تایید نهایی توســط وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به هیات دولت ارجاع می شود. 

 احکام افزایش حقوق بازنشستگان صادر شد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید با قیمت های 
جهانی، خودروی خارجی که اســتانداردهای ۸۵ گانه را 
داشــته باشــد و در بازار داخلی ارزان تمام شود، وجود 

خارجی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد اســت برای 
اینکه مسئله خودرو در کشــور بهتر حل شود و خودرو 
باکیفیــت، با هزینه کمتری در اختیار مصرف کننده قرار 

گیرد باید به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم.
محمدرضــا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران اظهار کرد: خودروسازان داخلی از آزاد شدن واردات 
خودرو استقبال می کنند و این امیدواری وجود دارد که 
فشاری که در سال های گذشته بر بخش های مختلف این 
صنعت وارد شده، با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی 
کاهش پیدا کند و صنایع داخلی با مشکالت کمتری به 
کار خود ادامه دهند.وی با بیان اینکه در واردات خودرو باید 
برخی شروط در واردات خودرو رعایت شود، تشریح کرد: ما 
در این سال ها با مشکالتی در زمینه ارتباط با شرکت های 

خارجی مواجه بوده ایم که یکی از آنها، نبود خدمات پس 
از فروش در ایران است. به این ترتیب که اگر قطعه یک 
ماشین خارجی در ایران خراب شود و در بازار وجود نداشته 
باشد، عمال آن خودرو قابل استفاده نیست. به این ترتیب 

شرکت های خارجی از محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران 
به سود خود استفاده کرده اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به توقف فروش برخی 
قطعات به شرکت های ایرانی، بیان کرد: ما باید این سوال 

را خودمان بپرسیم آیا منطقی است که از کشوری که به 
ما قطعه خودرو نفروخته، خودرو وارد کنیم؟

نجفی منش به قیمت باالی خودروهای استاندارد در 
بازار جهانی اشاره کرد و گفت: یک خودرو که استانداردهای 
۸۵ گانه را رعایت کرده باشد، احتماال قیمتی بین ۱۰ تا ۱۲ 
هزار دالر خواهد داشت و باید دید این ماشین زمانی که به 
ایران برسد با چه قیمتی عرضه خواهد شد. حتی خودرویی 
هندی که با اهداف اقتصادی تولید شده نیز قیمتی بین 
شش تا ۷۰۰۰ دالر دارد و از این رو این تصور که خودرو 
خارجی وارد بازار می شود و اقشار کم درآمد امکان خرید 

آن را پیدا می کنند، از اساس غلط است.
وی ادامــه داد: واردات یک خودرو بین ۱۰ تا ۱۵ هزار 
دالر هزینه دارد امــا تولید همان خودرو در ایران حدود 
۱۵۰۰ دالر هزینه دارد. از این رو ای کاش به جای آنکه 
اصرار بر واردات خودرو باشــد، تصمیم گیران به واردات 
خودروساز و استفاده از آنها در ظرفیت های داخلی برنامه 

ریزی کنند.

به جای خودرو، خودروساز وارد کنید

الهام صالح
کارشناس حوزه بورس و رمز ارز 

سرمایه گذاران مراقب سیگنال های فضای 
مجازی باشند

سرمایه گذارانی که به توصیه هایی از این دست توجه کرده و به سمت بازار پایه 
و یا سهم های کوچک می روند، باید توجه کنند که ریسک خاص سرمایه گذاری در 

این نوع سهام را هم باید بپزیرند.
بعد از روند نزولی در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰، اکنون میزان تورم دوباره روند 
صعودی گرفته، به طوری که قیمت بسیاری از کاالها و خدمات به خصوص در بخش 

مصرفی با شتاب غافلگیرکننده ای افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۱، بازارهای مختلف از جمله ارز، طال و مسکن سریعتر از سال های 
گذشــته، به این موضوع واکنش نشــان دادند و حرکت صعودی قیمت ها را در دو 
ماه ابتدایی سال آغاز کردند. در این میان، بازار سرمایه هم از این روند عقب نماند 

و بعد از یک دوره طوالنی رکود و بی اعتمادی، حرکت صعودی خود را آغاز کرد.
سال جاری بستر خوبی برای سرمایه گذاری است؛ البته سرمایه گذاران باید سهم 
خود را بر اساس تحلیل های بنیادی انتخاب کنند، سرمایه گذاران می توانند با کمک 

تحلیل تکنیکال نیز زمان خرید یا فروش سهم خود را تعیین کنند.
 سرمایه گذارانی که به توصیه هایی از این دست توجه کرده و به سمت بازار پایه 
و یا سهم های کوچک می روند، باید توجه کنند که ریسک خاص سرمایه گذاری در 

این نوع سهام را هم باید بپزیرند.
 قیمت این ســهم ها بــا ورود نقدینگی، با ســرعت باالیــی افزایش می یابد؛ 
سیگنال دهندگان غالبا در این شرایط این سهم ها را با قیمت های پایینی خریداری 
می کنند و پس از تبلیغات در فضای مجازی و گروه های اجتماعی، این سهم ها را با 
قیمت باالتری می فروشند و در نهایت این سهم ها روی دست خریداران بی اطالع از 

شرایط بنیادی سهم می ماند.
 این گروه از سهام، هرچند که ممکن است بازدهی باالتری را به دست بیاورند. 
ولی نوســانات و ریسک هایی که متوجه این سهم ها است می تواند برای بسیاری 
از ســرمایه گذاران قابل تحمل نباشــد؛ بنابراین با توجه به اتفاقات طی دو ســال 
گذشته، به ســرمایه گذاران توصیه می شود، برای سرمایه گذاری موفق ابتدا سطح 
ریســک پذیری خود را مشخص کنند و بیشــتر روی سهام شرکت های بنیادی و 

سودآور سرمایه گذاری کنند.
 ســرمایه گذاران باید سهم خود را بر اساس تحلیل های بنیادی انتخاب کنند و 
سپس تحلیل تکنیکال به سهامداران کمک می کند تا زمان خرید یا فروش سهم خود 
را تعیین کنند. اگر سهامداران از اطالعات کافی برخوردار نیستند، حتماً با گذراندن 
دوره های آموزشــی مرتبط، با مطالعه و آگاهی کامل اقدام به خرید و فروش سهام 
کنند، در غیر این صورت کار معامله گری را به متخصصان این حوزه یعنی مدیران 
صندوق های سرمایه گذاری بسپارند. ورود سرمایه از طریق صندوق های سرمایه  گذاری 
یا سبدهای سرمایه گذاری بهترین پیشنهاد برای این دسته از افراد است. متأسفانه 
برخی از سهامداران اقدام به واگذاری کد خود به فرد دیگری می کنند. این گونه خرید 
و فروش ها خارج از نظارت سازمان بورس است. نهادهای مالی مجوزدار، اجازه خرید یا 
فروش هر سهمی را ندارند و خرید و فروش ها بر اساس قرارداد شفاف صورت می پذیرد.

نرخ ســود توافق بازخرید در این هفته نیز همان ۱۹ درصد باقی مانده؛ اما 
اتفاق جالب توجه طی هفته های اخیر آن اســت که خالص تزریق نقدینگی به 
شبکه بانکی منفی باقی مانده است به نحوی که بانک مرکزی هفته ای حدودا 
چهار همت از منابع ریالی نزد بانک ها را اخذ می کند و در ازای آن اوراق مربوط 
بــه بانک ها را پس می دهد. در نتیجه می توان اینطور گفت که بانک مرکزی از 
مسیر انقباض نسبی در اجزای نقدینگی و پایه پولی به دنبال کنترل نرخ سود 
بین بانکی است به نحوی که سرریز منابع در بازار بین بانکی منجر به کاهش 

نرخ سود بین بانکی نشود.
بورسان: عملیات بازار باز به صورت خالصه بازاری است که در آن اوراق بدهی 
دولتی که باالترین درجه اعتبار را دارند مورد معامله بین نهادهای مالی و بانک 
مرکزی قرار می گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی می تواند 
با تغییر نرخ سود روی رفتار آحاد افراد اثر بگذارد تا کنترل تورم از مسیر کاهش 
یا افزایش تقاضای پول امکان پذیر شود. در ایران نیز همین مسیر طی شده جز 
اینکه هنوز بازار باز ایران از عمق کافی برخوردار نیست. با این حال بانک مرکزی 
هر هفته گزارش عملیات اجرایی سیاست گذاری پولی را در نماگر خود منتشر 
می کند که در هفته اخیر و در حراج روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ظاهرا 

قبض نسبی نقدینگی تداوم یافته است.

 موضع عملیاتی بانک مرکزی به چه معنا است؟
همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنیم، در حراج روز گذشته که برای 
هفتمین بار در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، بانک مرکزی همچنان موضع توافق 
بازخرید )ریپو( را داشته که معنای خاص خود را دارد. در واقع بانک مرکزی بنا 
داشته در این هفته نیز تخصیص نقدینگی به بانک ها انجام دهد و در ازای آن 
اوراق بدهی دولتی از بانک ها بگیرد. بانک مرکزی معموال در گزارش های خود 

در این مورد چنین می گوید:
»بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، 
عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این 
بانک )خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود( بر اســاس پیش بینی وضعیت 
نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول 
نرخ هدف، از طریق انتشــار اطالعیه در ســامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. 
متعاقــب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی می توانند در 
راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال  سفارش ها تا 
مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.« اما ارکان اصلی 

عملیات بازار باز چیست؟

 توافق بازخرید یا ریپو در عملیات بازار باز چیست؟
در ادامه تعداد بانک ها و موسسات اعتباری شرکت کننده را مشاهده می کنیم 
که در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعداد ۲۰ بانک درخواست تامین 
نقدینگی داشــته اند. ارزش سفارش های ارسال شده نیز نشان می دهد بانک ها 
تقاضای چه میزان نقدینگی داشته اند که در این هفته حدود ۸۴ هزار میلیارد 
تومان )همت( بوده است. بانک مرکزی نیز با همه این درخواست ها موافقت کرده 
و در ازای اخذ اوراق به آن ها در این یک هفته که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان 
)همت( بوده است. در واقع سیاست گذار پولی قانع شده که در ازای اخذ اوراق 
بدهی دولتی به بانک ها منابع مالی اعطا کند )توافق بازخرید یا ریپو انجام دهد( 
و بانک ها نیز هفت روز وقت دارند تا منابعی که از بانک مرکزی گرفته اند را پس 

بدهند. اما دو عامل مهم دیگر باقی مانده است.

 تصویر مربوط به کنترل نرخ سود از مسیر انقباض نسبی پایه پولی 
حداقل نرخ توافق بازخرید چه اهمیتی دارد؟

حداقل نرخ توافق بازخرید نشان می دهد سیاست گذار پولی با چه نرخی به 
بانک هــا وام داده که طبیعتا وامی که بانک مرکزی به هر بانک می دهد با نرخ 
متفاوتی است و به همین دلیل در اینجا کلمه »حداقل« را مشاهده می کنیم. 
معنی کلمه حداقل آن است که بانک های سالم تر احتماال با این نرخ وام دریافت 
می کنند و بانک ها غیرسالم باید با نرخ های باالتری برای بانک مرکزی درخواست 
بفرســتند تا مورد قبول واقع شود. در واقع نرخ مذکور به بانک مرکزی کمک 
می کند که تامین مالی کوتاه مدت بانک ها را با نرخ های متفاوتی از بازار بین بانکی 
انجام دهد و در این میان بین بانک ها مختلف نیز از نظر نرخ قرض دهی تفاوت 
بگذارد. به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود بین بانکی )نرخی که بانک ها به 
یکدیگر وام می دهند( حدود ۲۱ درصد باقی مانده، حداقل نرخ توافق بازخرید 

۱۹ درصد باقی مانده که معنای آن تامین مالی راحت تر برای بانک هایی است 
که اوراق بدهی دولتی در دست دارند.

 اعتبارگیری قاعده مند چیست و چه نقشی در مدیرت نقدینگی 
بازار بین بانکی دارد؟

عالوه بر موارد پیش گفته بانک مرکزی هر هفته جدول دیگری را نیز منتشر 
می کند که در آن از لفظ اعتبارگیری قاعده منده )Standing Facilities( استفاده 
می کند که بد نیست اهمیت آن را بدانیم. به طور کلی در بازار ثانویه عملیات 
بازار باز دو نوع تامین مالی صورت می گیرد که تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت 
است. در تامین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی از طریق عملیات توافق بازخرید 
)Repo( و توافق بازخرید معکوس )Reverse Repo( به رفتار کوتاه مدت بانک ها 
جهت می دهد )که بانک مرکزی به آن همان عملیات بازار باز می گوید(؛ اما در 
اعتبارگیری قاعده مند اساس رفتار بلندمدت بانک ها مورد نظر است و به همین 
دلیل سررسید وام های نوع دوم بیشتر است )معموال ۶۰ روزه در ایران( و اساسا 
با نرخ باالتری )در سقف داالن نرخ سود که برای ایران ۲۲ درصد است( انجام 
می شــود. طی هفته قبل ارزش وام گیری بانک ها از بانک مرکزی ۹۳۰ میلیارد 

تومان بوده که اصال قابل توجه نیست.

 کنترل نرخ سود از مسیر انقباض نسبی نقدینگی
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنیم، نرخ سود توافق بازخرید در این 
هفته نیز همان ۱۹ درصد باقی مانده؛ اما اتفاق جالب توجه طی هفته های اخیر 
آن اســت که خالص تزریق نقدینگی به شبکه بانکی منفی باقی مانده است به 
نحوی که بانک مرکزی هفته ای حدودا چهار همت از منابع ریالی نزد بانک ها را 

اخذ می کند و در ازای آن اوراق مربوط به بانک ها را پس می دهد. 
اینکــه چرا چنین اتفاقی طی هفته های اخیــر می افتد می تواند به تاثیرات 
ابتدای ســال باز گردد که معمــوال بازار بین بانکی حجــم معامالت باالتری 
را دارد و دلیــل عمــده آن هــم به نیاز کم تر بانک ها بــه نقدینگی و همزمان 
اســتفاده دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی باز گردد. به نظر می رســد اگر 
همیــن روند تــداوم یابد احتماال در داده های پولی اردیبهشــت باید همزمان 
 شــاهد افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز کاهش »ســایر اقالم

 بانک مرکزی« باشیم. در نتیجه می توان اینطور گفت که بانک مرکزی از مسیر 
انقباض نســبی در اجزای نقدینگی و پایه پولی به دنبال کنترل نرخ سود بین 
بانکی اســت به نحوی که سرریز منابع در بازار بین بانکی منجر به کاهش نرخ 

سود بین بانکی نشود.

کنترل نرخ سود از مسیر انقباض نسبی پایه پولی

  خبرخبر
  چه کسانی و تا چه زمانی می توانند برای یارانه ثبت نام کنند؟

ثبت نام برای ورود به لیست یارانه ها محدود به گروه خاصی نیست و متقاضیان در کنار 
دو روزی که برای آنها به تناسب شماره آخر کد ملی تعیین شده، دو روز دیگر هم بدون 
محدودیت، امکان ثبت نام دارند، حتی قرار است فرصت دیگری هم برای کسانی که 
در این مهلت موفق نشدند تعیین شــود، بنابراین در صورت نبود مشکلی در سامانه 
ثبت نام، فعال فرصت برای آنها فراهم است. ثبت نام از جاماندگان یارانه از روز گذشته )۲۷ 
اردیبهشت( شروع شده است، اما باید توجه داشت که این محدود به کسانی نیست که 
از یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی اخیر حذف یا جامانده و برای آن اعتراض کرده 
بودند، بلکه این فرصت به استناد تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای تمامی کسانی است 
که متقاضی دریافت یارانه هستند حتی خانوارهایی که از ابتدای شروع پرداخت یارانه 
یعنی از سال ۱۳۸۹ هم در لیست یارانه بگیران نبوده و هیچ گاه یارانه ای دریافت نکرده اند 
و یا کسانی که به هر دلیلی حذف شده و یا در سال های قبل انصراف داده بودند، می توانند  

ثبت نام را انجام دهند تا درخواستشان مورد بررسی قرار گیرد.
ثبت نام، تضمین برقراری یارانه نیست

اینکه چند نفر در ثبت نام جدید شرکت می کنند، مشخص نیست ولی اگر جمعیت 
کشور را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم با توجه به اینکه یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تومانی برای حدود ۷۲ میلیون نفر واریز شده است، حدود ۱۳ میلیون نفر دیگر و به 
عبارتی همه کسانی که یارانه نمی گیرند، امکان ثبت درخواست دارند ولی این ثبت نام 
به معنی تضمین تائید آنها و وارد شدن به لیســت یارانه بگیران نیست بلکه اطالعات 
ثبت نام هایی که از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها انجام می شود، جهت تعیین دهک 
به وزارت رفاه ارسال خواهد شد و بعد انجام بررسی های الزم، در صورت واجد شرایط 
بودن متقاضی، خانوار به جمع یارانه بگیران اضافه و یارانه معوق، از اردیبهشت امسال به 

تناسب دهکی که در آن قرار دارند، برقرار و واریز می شود.
سازمان هدفمندی قول داده باز هم زمان بدهد

اما درباره زمان ثبت نام، این حائز اهمیت است که باید در مرحله اول، متقاضیان بر اساس 
کد ملی اقدام کنند؛ افرادی که عدد آخر کد ملی آنها زوج است برای روز گذشته یعنی ۲۷ 
اردیبهشت و امروز )۲۸ اردیبهشت( فرصت ثبت نام دارند ولی اگر در این دو روز نتوانند 
ثبت نام کنند در هفته آیند در روزهای شنبه ۳۱ اردیبهشت  و یکشنبه اول خردادماه 

می توانند بدون محدودیتی برای  کد ملی، جهت ثبت نام اقدام کنند.
همچنین برای کسانی که آخرین عدد کد ملی آنها فرد است، دو روز دوم یعنی پنج شنبه 
و جمعه همزمان با ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه، مهلت تعیین شده تا ثبت نام کنند، این گروه 
نیز اگر در این دو روز موفق نشدند، در ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد، می توانند ثبت نام  
کنند. اگر کسانی بودند که باز هم نتوانستند در این فرصت ها فرایند ثبت نام را طی کنند، 
باید منتظر تعیین مهلت جدید باشند، چراکه قرار نیست ثبت نام بعد از این مهلت ها 
متوقف شود بلکه تاریخ جدید اعالم خواهد شد؛ سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به 
این موضوع قول داده است.ثبت نام برای دریافت یارانه به این ترتیب است که سرپرست 
خانوار، ابتدا برای کســب اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام خود، کد دستوری #کد 
 my.gov.ir ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شماره گیری  و سپس  با مراجعه به آدرس اینترنتی

نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام می کند.

 قیمت اجناس قاچاق در کشورهای همسایه باال رفت
معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها 
موجب تعادل در بازار داخلی و باال رفتن قیمت اجناس قاچاق در کشورهای همسایه 
شد. به گزارش صدا و سیما، عباس عسگرزاده با بیان اینکه اجرای طرح مردمی کردن 
یارانه ها موجب تعادل در بازار داخلی و باال رفتن قیمت اجناس قاچاق در کشورهای 
همسایه شد، افزود: حتی ضدانقالب  نیز انتظار داشتند تا اتفاق هایی در این باره بیفتد 
که شکر خدا هیچ کدام از آنها انجام نشد. وی با اشاره به ایجاد تعادل در بازار مصرف 
ادامه داد: شک نکنید که تولیدات و ذخایر ما در محصوالت پروتئینی و محصوالت 
گوشتی کامل است و پشتیبانی کامل تا ۶ ماه آینده انجام می شود و قراردادهای 
کاالهای مورد نیاز کشور بسته شده و کاال های مختلف مورد نیاز را وارد کرده ایم. 
عسگرزاده با اشاره به کمپین نخریدن گوشت مرغ و دیگر اجناس گفت: این موضوع 

شیطنت ضدانقالب و برخی رسانه های خارج از کشور است.

طبق قانون جوانی جمعیت به خانوارهای دارای ســه 
فرزند در شهرهایی که زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند 
زمین ۲۰۰ متری و در شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر یک 
واحد مســکونی در اقساط ۱۰ ســاله واگذار می شود که 
تاکنون حدود۳۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.

در متن قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت 
مصوب ۲۴ آبان ۱۴۰۰ آمده اســت که در شهرهایی که 
زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند باید یک قطعه زمین ۲۰۰ 
متری به خانوارهایی که باالی ۳ فرزند دارند و فرزند سوم 
آنها بعد از الزم االجرا شدن قانون به دنیا آمده است واگذار 
شود. همچنین در قانون مقرر شده تا در شهرهایی که باالی 
۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند باید یک واحد مســکونی از 
واحدهای مسکونی طرح های حمایتی برای این دسته از 
خانوارها در نظر گرفته شود.امتیاز ویژه ای که این قانون 
برای تشــویق فرزندآوری دارد این است که اگر کسی از 
امکانات دولتی در حوزه مسکن استفاده کرده باشد و فرزند 
سوم به بعد وی بعد از الزم االجرا شدن قانون به دنیا بیاید 
می تواند دوباره از امکانات دولتی و یارانه ای در حوزه مسکن 
استفاده کند. بنابراین کسانی که واحدهای مسکن مهر به 

آنها تعلق گرفته نیز در صورت داشتن شرایط الزم می توانند 
نسبت به ثبت نام در طرح جدید اقدام کنند.برخالف برخی 
تصورات، این زمینها یا واحدها رایگان نیست بلکه در اقساط 
۱۰ ساله با دو سال تنفس با تقسیم سه دانگ برای مرد و 

سه دانگ برای زن خانواده واگذار می شود.

 ثبت نام برای خانه اقساطی
از روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ثبت نام دریافت زمین 
یا واحد مسکونی برای خانوارهای دارای سه فرزند در سامانه 
www.saman.mrud.ir آغاز شده است. متقاضیان بعد از 
انتخاب گزینه ثبت نام به بخش خانوار دارای سه فرزند و 

بیشتر مراجعه می کنند و حوزه را انتخاب می کنند.
پروانه اصالنیـ  مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی - در خصوص اعالم نیاز متقاضیانی که 
در شــهر محل سکونت خود و نه محل زندگی متقاضی 
دریافت مسکن هستند، گفت: این امکان در متن قانون 
وجود دارد. عموما در کالنشهرها زمین و یا واحد مسکونی 
نداریم که بخواهیم معرفی کنیم. بنابراین قانون این اجازه 
را داده تا در نزدیک ترین شهر محل سکونت پدر و یا مادر 

و یــا محل تولد پدر و یــا تولد مادر این امکان در اختیار 
خانوارهای واجد شرایط قرار بگیرد.

 تدابیر تامین زمیــن برای خانوارهای دارای 
۳ فرزند

وی در خصــوص تدابیر تامین زمین برای خانوارهای 
دارای ۳ فرزند در کالنشــهرها اعالم کــرد: مانند همه 
برنامه های حمایتی عموما افرادی که در کالنشهرها زندگی 
می کنند ساماندهی مسکن حمایتی آنها در حوزه شهرهای 
جدید اطراف کالنشهرها و یا شهرهای نزدیک و مجاور به 
محل سکونت است. کار شروع شده و در سامانه طرح های 
حمایتی بخشی تحت عنوان خانوارهای دارای سه فرزند 

ایجاد شده است.

 نام نویســی 2۹ هزار و ۶۵۰ خانوار دارای سه 
فرزند و بیشتر در سامانه مسکن حمایتی

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: ثبت نام باز 
گذاشته شده است و طبق تازه ترین آمار ۲۹ هزار و ۶۵۰ 
نفر ثبت نام کردند. اما اجرای این قانون در ماده ۴ منوط 

به تصویب آیین نامه اجرایی آن است. آیین نامه اجرایی نیز 
حدود یک ماه اســت که از وزارت راه و شهرسازی برای 
بحث و بررسی به هیات وزیران ارسال کرده ایم. خانوارهای 
دارای سه فرزند تا ۷ فرزند حدود ۲۹ هزار و ۶۵۰ نفر در 
سامانه حمایت کردند. بیشترین فراوانی در استان تهران 
است و کسانیکه دارای ۷ فرزند به باال هستند حدود ۸۱ 
خانوار هستند که از سیستان و بلوچستان ثبت نام کردند.

وی در خصوص کاهش عوارض ساخت وساز ۵۰ درصد 
برای سه فرزندی ها و ۷۰ درصدی برای چهارفرزندی ها و 
بیشتر گفت: کاهش عوارض ساخت وساز برای متقاضیان 
دارای سه فرزند و بیشتر در حوزه وزارت راه و شهرسازی 
نیست و در حوزه وزارت کشور قرار دارد.اصالنی در خصوص 
تخصیص ۷۰ درصد منازل مسکونی سازمانی به خانوارهای 
دارای سه فرزند و بیشتر اعالم کرد: این یک فصل مشترکی 
بین همه دستگاه هایی است که دارای واحدهای مسکونی 
سازمانی هستند و قطعا مختص وزارت راه نیست. اگر این 
قانون وجود دارد بنابراین تمامی دستگاه هایی که دارای 
واحدهای مسکونی سازمانی هســتند باید این قانون را 

رعایت کنند.

جزئیات جدید از طرح دولتی خانه اقساطی
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 ترس بازار از سهام پاالیشی  ؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  شاخص کل 
بورس تهران با افت نیم درصدی از یک میلیون و 
۶۰۰ هزار واحد عقب نشست. سهام پاالیشی در 
صدر نمادهای با بیشترین اثر منفی بر شاخص 
کل قرار داشتند. انتظار برای عملکرد زمستان 
این شرکت ها وجود دارد و شایعات از احتمال 
عملکرد ضعیف تر از انتظار به نظر می رسد دوباره 
سرمایه گذاران را به هراس انداخته و خاطرات 
تلخ پاالیشی را در ذهن فعاالن بازار زنده کرده 
است. در این خصوص به نظر می رسد توضیحات 

بیشتری نیاز است.
آخرین خاطره تلخ پاالیشی ها به انتظار برای 
انتشار عملکرد بهار و تابستان سال گذشته در 
اواخر مهر بود. پاالیشی ها سال گذشته با ادامه 
وضعیت مبهم قیمت گذاری از سوی وزرات نفت 
عملکرد بهار خود را منتشــر نکرده بودند. در 
حالی که فصل تابستان نیز به پایان رسید همه 
منتظر بودند که آیا بنا است عملکرد تابستان 

نیز منتشر نشود؟ 
در همــان دوره بود کــه وزیر نفت ابالغیه 
جدید قیمت گذاری نفت و فرآورده های نفتی 
شرکت های پاالیشــی را ابالغ کرد که در آن 
کیفیت محصوالت در نظر گرفته بود و قیمت 
نفت مبنای محاســبه قیمت خــوراک تابعی 
از قیمت نفت عمــان، دوبی و برنت بود. مبنا 
محاســبه قیمت های فــروش محصوالت نیز 
نشــریه پلتز در نظر گرفته شد.تحلیلگران در 
آن دوره با مراجعه به نشریه پلتز همان  روزها 
)اواســط مهر ۱۴۰۰( به کرک ها جذابی برای 

شــرکت های پاالیشی می رسند. بر این اساس 
انتظار انتشار عملکرد دلنشین برای پاالیشی ها 
در نیمه نخست ایجاد شد. با این حال عملکرد 
پاالیشی ها بسیار ضعیف تر از انتظارات بود. اما 
واقعیت ماجرا این بود که فرمول اجرا شده بود 
اما اگر به نشریه پلتز بهار و تابستان و میانگین 
قیمت نفت مراجعه می کردیم مشاهده می شد 
که کرک اســپرد پاالیشی ها در نیمه نخست 
حــدود ۲۰ تا ۳۰ کمتر از اعــداد پاییز بود. از 
طرفــی نکته ای که به خوبــی در نظر گرفته 

نشده بود این که کیفیت محصوالت به درستی 
در محاســبات تحلیلگران منعکس نشده بود. 
در حالی کــه میزان گوگرد موجود در نفت گاز 
شرکت های پاالیشی اهمیت بسیاری در تعیین 
قیمت  نهایی داشت اما برای مثال در حالی که 
عمده محصول تولیدی شپنا یا شبریز گوگرد 
بیش از ۵ هزار ppm داشت در نتیجه کف قیمتی 
را در ابالغیه برای خود می داشت. بر این اساس 
به نظر می رسید که سودآوری باالی مورد انتظار 
برای نیمه نخست سال ۱۴۰۰ ناشی از اشتباه 

تحلیلی بود و نه عدم اعمال ابالغیه مدنظر وزرات 
نفت.اما در پاییز مطابق با انتظارات سودآوری 
پاالیشی ها رشــد کرد و البته نکته مشکوک 
ماجرا شناســایی برخی سودها تحت عنوان » 
ســایر درآمد « بود کــه همچنان صورت های 
مالی پاالیشی ها را با مشکل مواجه می کرد.حاال 
نیز انتظار برای عملکرد زمســتان شرکت های 
پاالیشی وجود دارد. نکته بسیار مهم در این جا 
این است که انتظار رشد حدود ۳۰ درصدی »  
سود عملیاتی « شرکت های پاالیشی در زمستان 

نســبت به پاییز وجود دارد. بر این اساس باید 
توجه شــود که منظور رشد سود خالص برای 
کل پاالیشگاه ها نیست و حتما باید به قسمت 
ســود عملیاتی توجه کرد. از طرفی باید توجه 
داشت پاالیشگاه ها موجودی امانی نزد پاالیش 
و پخش دارند که قیمت گذاری این محصوالت 
مبهم است.بر این اساس اگر اعداد رویایی برای 
سودآوری پاالیشگاه ها مورد اشاره قرار می گیرد 
برای فصل بهار ۱۴۰۱ )فصل جاری( آن هم با 
ادامه ثبات کرک ها در سطوح باالی خود تا پایان 
بهار اســت. بر این اساس احتمال ساخت سود 
عملیاتی ۷۰ درصد بیشتر از سود پاییز ۱۴۰۰ 

برای فصل بهار ۱۴۰۱ وجود دارد.
اما واقعیت ماجرا این اســت که بازار حق 
دارد از هر گونه اتفاق برای پاالیشــی ها بترسد 
و نمی تــوان فشــار فروش در ایــن صنعت را 
توجیه کرد. خاطرات زیــادی از این که دولت 
بر اساس قول و قرار خود در قبال صنایع عمل 
نکرده وجود دارد و برای صنعت پاالیشی این 
موضوع حتی پررنگ تر اســت. به هیچ عنوان 
ابهام ســنگین حاکم بر صنعت پاالیش نفت 
به واســطه قیمت گذاری خوراک و محصوالت 
از سوی دولت را نمی توان انکار کرد و طبیعی 
است که هرگونه شایعه ای بهانه ای برای نوسان 
تند سهام پاالیشی باشد. بخش ترسناک ماجرا 
آن جاست که بر اساس حافظه بازار در نهایت 
شایعات منتشرشــده فاصله زیادی با واقعیت 
نداشته اند. بر این اساس تا انتشار عملکرد پاییز 

نمی توان اظهارنظر دقیقی داشت.

  حذف ارز 4200، در بلندمدت گرانی نخواهد داشت
حــذف ارز ترجیحی جراحی بزرگ اقتصادی بود که باید مدت ها قبل انجام 
می گرفــت و بــه تعویق افتادن آن بیش از این جایــز نبود و دولت با همراهی 

مجلس بدرستی دست به انجام آن زده است.
دولت ۱۳ میلیارد دالر یارانه مستقیم به کاالهای اساسی از جمله نهاده های 
دامی می دهد اما با بررسی میزان واردات مشخص می شود که سهم واردات آن 
نسبت به ۳ سال قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی داده نمی شد، افزایش داشته است. 
این مسأله نشان می دهد بخش عمده ای از نهاده های دامی به دست مصرف کننده 
نمی رسید یا به شکل دیگری از کشور خارج شده و یا غیر از هدف گذاری دولت 
مورد استفاده قرار گرفته است. به همین منظور باید روش پرداخت یارانه تغییر 

کند تا به دست مردم برسد.
سیاســت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصالح قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق 
مبارکی است و خواسته بخش خصوصی از دو سال قبل هم همین موضوع است.

بخــش عمده ای از یارانه دولتی به کاالهای اساســی در قالب قاچاق کاال از 
کشور خارج می شود و در واقع این یارانه نصیب مصرف کنندگان خارجی می شود.

عده ای معتقدند قاچاق کاالهای یارانه ای به میزانی نیســت که بازار داخل 
را تحت تأثیر قرار دهد. در پاســخ به این افراد باید عنوان کرد که میزان تولید 
روغن در کشــور قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱.۵ میلیون تن بوده 
اما در ســال های اخیر به ۲.۲ میلیون تن رســیده است.  افزایش تولید روغن 
بسته بندی و تصفیه شده حاکی از این است که مصرف این کاال به دلیل ارزانی 
افزایش قابل توجهی داشــته درحالی که جمعیت کشور به آن نسبت افزایش 
نداشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر مصرف سرانه به طور جزئی 

افزایش داشته اما بخش عمده آن قاچاق شده است.
حذف ارز دولتی عالوه بر اینکه گرانی به همراه نخواهد داشت بلکه با مدیریت 

صحیح، اقشار ضعیف بیش از گذشته از یارانه دولتی بهره مند می شوند.

 فضا برای رشد بیشتر سهام  شاخص ساز وجود دارد
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز )سه شنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه( 
با ۲۲ هزار و ۲۲۵ واحد افزایش پس از ۲۰ ماه از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
واحد فراتر رفت و در ارتفاع یک میلیون و ۶۰۶ هزار واحدی قرارگرفت. آخرین 
باری که شاخص کل این تراز را تجربه کرد، مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۹ بود. 
این اتفاق ازآن جهت مهم بوده که به نظر می رسد بازار سرمایه از ابتدای امسال 
تغییراتی را در روند خود مشاهده کرده است. واقعیت این است که رشد ۲۲۲۲۵ 
هزار واحدی شاخص کل در بازار معامالت روز گذشته، مرهون رشد سهم های 
شاخص ساز بازار سرمایه بود. چرا که بسیاری از سهم های شاخص ساز بازار تا 
اکنون فقط ۲۰ درصد رشــد کرده اند در این  صورت می توان اینچنین برداشت 
کرد که همچنان فضا برای رشــد بیشــترآنها در بازارسرمایه وجود دارد. شکی 
نیست که روند حرکت بازار سرمایه در سال جاری مثبت و خوب خواهد بود که 

این امر در پیش بینی فعاالن بازار سرمایه نیز به چشم می خورد.
هرچند که ممکن است که شاخص کل بازار در روزهای آتی، بازگشت هایی 
به اعداد پایین تر از جمله یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد را هم به ثبت برساند.

یعنی روند بازار در سال جاری ممکن است که با افت وخیز هایی همراه شود 
اما در کل، رشــد شاخص بازار سرمایه ادامه دار خواهد بود. یکی از احتماالت و 
پیش بینی ها این اســت که بازارهای موازی از جمله طال، مسکن و ارز به سایه 
می روند که دلیل مهم آن هم همین جذاب بودن بازار سرمایه است که پیش بینی 
می شــود بازدهی بازار سرمایه مثبت خواهد بود.با این همه، باید گفت که یکی 
از موارد قابل اتکا در این بازار، ســهم های شاخص ساز هستند که برخی از آنها 
تا اکنون فقط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرده اند.بنابراین برای جمع بندی باید 
گفت که با رشــد بیشتر سهم های شاخص ســاز در این بازار احتمال دارد که 

شاخص کل از مرز دو میلیون واحد هم عبور کند.

رئیس سازمان برنامه  و بودجه گفت: برخالف سال گذشته که در ۵ ماه ابتدای 
سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد دولت 
کشــور را در اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد و 

همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش تســنیم، سید مسعود میرکاظمی در گردهمایی رؤسای سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها با اشــاره به وضعیت کشور در زمان روی کار 
آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۴۰۰ زمانی که دولت تحویل گرفته شد 
شاخص های کالن اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی 
نزدیک به صفر،  نرخ جذب ســرمایه منفی ۴,۶، تورم ۵۰ درصدی و نرخ باالی 

بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد: عالوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه های جاری طی هشت 
سال بیش از ۱۰ برابر شد، زمان تحویل دولت تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص 
بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ عالوه بر اینکه باید ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اصل و سود اوراق تسویه می شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از 
مشــکالت دیگر معضل خشک سالی بود که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای 
دیگر اتفاق افتاده و به همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث 
افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین ۳۰ تا 

۷۰ درصد پایین تر از حد مجاز بود.
معاون رئیس جمهور مشکالت ناشی از کرونا را از دیگر معضالت پیش روی 
دولت ســیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا باال رفته و 
اجرای واکسیناســیون عقب افتاده بود.  وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این 
تصویر روبه رو بود اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکالت یکی پس 

از دیگری حل شــد؛ نه تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص 
اعتبارات عمرانی و اشــتغال در پایان سال به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
رسید. میرکاظمی با بیان اینکه برخی راه حل مشکالت را به مذاکرات و برجام 
گره  زده بودند تصریح کرد: بعضی ها می گویند دلیل مشکالت اقتصادی تحریم 
اســت، اما این گزاره صحیح نیست، ســهم تحریم مشخص است و نباید همه 

مشکالت را متوجه آن کرد.
وی افزود: در شــش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ دولت محکم ایستاده بود تا پایه 
پولی باال نرود و سازمان برنامه  و بودجه برعکس سنوات قبل مأموریت داشت تا 
مانع باال رفتن پایه پولی در کشور شود. رئیس سازمان برنامه  و بودجه با اشاره به 
اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم باال رود ادامه 
داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل  گرفته و به بخش 

خصوصی برای سرمایه گذاری اطمینان داده شود.

 کشورهای همسایه تا شعاع 300 کیلومتری از دارو، روغن و آرد 
یارانه ای ایران ارتزاق می کردند

معاون رئیس جمهور به موضوع ارز ترجیحی و دالیل تغییر شیوه پرداخت آن 
اشاره کرد و گفت: قاچاق کاالهایی که ارز ترجیحی می گرفتند بسیار باال بوده 
به طوری  که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از دارو، روغن و 
آرد شامل ارز ترجیحی ارتزاق می کردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض  شده 

قیمت اینها در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است.
 میرکاظمی با بیان اینکه اثربخشــی ارز ترجیحی بســیار پایین بوده است 
ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگ ترین ضربه را به تولید کشــور زد چون هیچ فعال 
اقتصادی نمی توانست با دریافت کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند. به گفته رئیس 
سازمان برنامه و بودجه ظرفیت های قانونی بودجه ۱۴۰۱ اجازه ادامه پرداخت 
ارز ترجیحــی تا چند ماه را می داد و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای 

این جراحی اقتصادی بوده است.
 وی به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از 
ظرفیت حذف ارز ترجیحی می توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهم تر اینکه دولت 
از کف بازار بیرون می آید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی به تدریج در تنظیم 

بازار نقش اصلی را به عهده می گیرند. 
رئیس ســازمان برنامه  و بودجه با اشــاره به افزایش ضریب جینی و شکاف 
طبقاتی در ســال گذشته افزود: توزیع کمک  معیشت جدید قطعاً باعث بهبود 
ضریب جینی خواهد شــد؛ تدابیری هم توســط ســازمان هدفمندی یارانه ها 
 اندیشــیده شده که کســانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند

 به زودی ثبت نام کنند.

 ابزار مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم گری خوبی است که می تواند در 
کنترل تورم موثر باشــد و در نهایت شــرایطی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد 
که دولــت از طریق بهبود فضای اقتصادی بتواند درآمدهای مالیاتی اش را هم 

افزایش دهد.
 اساسا ابزارهای مالیاتی دو ویژگی دارند؛ نخست اینکه باعث در آمدزایی دولت 
می شوند و دوم اینکه دولت ها از طریق ابزارهای مالیاتی اقدام به تنظیم گری در 

حوزه مصرف و تقاضای کاالها و خدمات خواهند کرد.
 اقتصاد ایران به دلیل شــرایط نامناســب تورمی که به ویژه در دهه ۱۳۹۰ 
داشته بسیار مستعد و مهیا برای سفته بازی بوده است که عالوه بر این موضوع، 
نوسانات ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و سال های 

۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر به تحمیل تورم های شدید بر اقتصاد شد.
 در چنین شرایط تورمی ظرفیت فعالیت های سفته بازانه در اقتصاد افزایش 
پیدا می کند و وقتی این شــرایط وجود دارد؛ هم مردم عادی و هم سفته بازان 
برای اینکه از اثرات تورم در اقتصاد مصون باشــند، اقدام به افزایش تقاضا در 

دارایی های مختلف اعم از دارایی های فیزیکی و نقدی می کنند.
در اقتصاد ایران طال، ارز، سکه و همچنین مسکن مهم ترین کاالهایی هستند 

که مورد تقاضای سفته بازانه قرار می گیرند.
 وقتی در اقتصاد ایران یک شرکت خودروسازی ۵ هزار خودرو واگذار می کند 
و برای آن بیش از یک و نیم میلیون ثبت نام صورت می گیرد؛ یعنی فضا مستعد 
فعالیت سفته بازانه است. در چنین شرایطی مالیات بر عایدی سرمایه می تواند 
ابــزار تنظیم گری و کنترل کنندگی در اقتصاد باشــد؛ اما اگر دولت می خواهد 
موفقیت نســبی در استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشد، باید 

اهداف درآمدی را در الیه های زیرین و کم اهیمت این موضوع قرار دهد.
ابزار مالیات بر عایدی ســرمایه ابزار تنظیم گری خوبی است که می تواند در 
کنترل تورم موثر باشد و در نهایت شرایطی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد که 
دولت از طریق بهبود فضای اقتصادی بتواند درآمدهای مالیاتی اش را هم افزایش 
دهد. مالیات بر عایدی سرمایه زمانی می تواند موثر واقع شود که اوال پایه های 
درســت مالیاتی شناسایی شود، دوما همه آنچه که در فضای سفته بازانه مورد 
توجه اســت تحت کنترل این ابزار قرار بگیرد و سوم اینکه دولت نگاه درآمدی 
به این موضوع نداشته باشد بلکه به عنوان ابزار تنظیم گری از آن استفاده کند. 
به نظر می رسد اگر چنین فضایی مهیا شود فضا برای کنترل شرایط سفته بازی 

در اقتصاد ایران هم فراهم خواهد شد.
البته شرایط سختی است و رسیدن به چنین فضایی با دشواری های جدی 
مواجه خواهد شد؛ چرا که می دانیم تورم، ذی نفعان بسیار جدی در اقتصاد ایران 
دارد؛ یعنی بسیاری از بخش ها و گروه ها وجود دارند که اصطالحا از تورم ارتزاق 
می کنند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به نظر می رسد تازمانی که تورم در 
اقتصاد ایران کنترل جدی نداشــته باشد، کنترل فضای سفته بازانه نیز شرایط 
ســختی خواهد داشت؛ گرچه نباید ناامید شــد چرا که ابزار مالیات بر عایدی 
سرمایه به عنوان یک ابزار تنظیم گری می تواند در این شرایط موثر واقع شود.

کیارش بیرامی
خبرنگار حوزه بورس و رمز ارز  

مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری مناسب 
برای کنترل سفته بازی و تورم

 مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور و مقایسه آن با دنیا 
نشان دهنده آن است که مصرف سرانه قند و شکر خانوارهای ایرانی باالتر 
از میانگین جهانی و بیشــتر از مقدار توصیه شــده در سبد غذایی است. 
بر اســاس آمارها سرانه مصرف شکر در دنیا ۱۹.۵ کیلوگرم است در حالی 
که بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف شکر در ایران 
۲۹ کیلوگرم است که طبق توصیه وزارت بهداشت باید سرانه مصرف شکر 

به ۲۳ کیلوگرم کاهش یابد.
سرانه مصرف روزانه قند و شکر ایرانی ها بیشتر از استانداردهای جهانی 
و در حدود ۶۶ گرم اســت در شــرایطی که هر فرد روزانه حداکثر باید ۴۰ 
گــرم قند مصرف کند. با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف صحیح قند و 
شکر در کشور، یکی از اولویت های مهم وزارت بهداشت، کاهش مصرف این 
محصول در جامعه است.به دلیل مصرف باالی قند و شکر و مواد قندی، ذائقه 
مردم به سمت مصرف مواد غذایی شیرین سوق یافته و به همین خاطر باید 
روی کاهش تقاضا و مصرف به روش های مختلف، کار شــود. ضمن اینکه 
در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی، افزایش قیمت شکر با حذف ارز 
ترجیحی می تواند به اصالح مصرف و جلوگیری از استفاده باالی آن کمک 
کند.شــکر عالوه بر مصارف خانگی در صنایعی همچون صنایع شیرینی و 
شکالت، بستنی سازی، نوشابه سازی، ماءالشعیر، آبمیوه و سایر محصوالت 
صنعتی مورد اســتفاده قرار می گیرد. ضمن اینکه این محصوالت در سبد 
غذایی خانوارها به طور مســتمر قرار دارد.نیاز ساالنه شکر در کشور نسبت 
به جمعیت موجود حدود ۲،۴ میلیون تن است که با رسیدن سرانه مصرف 

کشــور به عدد مورد نظر وزارت بهداشت و درمان، نیاز ساالنه به حدود ۲ 
میلیون تن کاهش می یابد. طبق آمارها میزان تولید شکر شرکت های فعال 
تا اواخر اســفندماه ســال ۹۹ حدود یک  میلیون و ۶۰۰  هزار تن و میزان 
واردات هم یک  میلیون تن بوده است. بر اساس همین آمارها تا پایان سال 
۱۴۰۰ هم حدود یک  میلیون و ۱۰۰ هزار تن شــکر در کشور تولید شده و 
همزمان طی این مدت یک  میلیون و ۴۰  هزار تن از این محصول به صورت 
واردات به بازارهای داخلی تزریق شــده است.شــکر در ایران از سه منبع 
کشــت چغندرقند، کشت نیشکر و واردات تأمین می شود. در سال زراعی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه حدود ۲۷ هزار هکتار بوده 
که برای نخستین بار به تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن ریشه چغندرقند 

رسید و از این میزان ریشه چغندرقند پاییزه حدود ۱۷۰ هزار تن شکر تولید 
شــد. چغندرقند بهاره در سال جاری نیز در سطح ۱۰۰ هزار هکتار کشت 
شــد که پیش بینی می شود حدود ۵،۵ میلیون تن ریشه چغندرقند از این 
اراضی برداشت شود. بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار می رود از این 

میزان ریشه حدود ۷۵۰ هزار تن شکر استحصال شود.
ســطح زیر کشت نیشکر نیز در ســال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۶۶ 
هزار هکتار بوده که پیش بینی می شود حدود ۵،۵ میلیون تن نیشکر از این 
اراضی برداشت شود و از این میزان نیشکر نیز حدود ۶۵۰ هزار تن شکر به 
دســت می آید. مابقی نیاز کشور که در حدود ۵۰۰ هزار تن است از طریق 

واردات تأمین می شود.
ایران در سال ۹۶ برای نخستین بار موفق به خودکفایی در تولید شکر با 
۲ میلیون و ۱۵ هزار تن شد، اما پس از بروز مشکالتی چون وقوع خشکسالی 
و ســیل و همچنین محدودیت های ایجادشده در مسیر تولید شکر، حجم 
باالیی از این محصول در سال ۱۳۹۸ از طریق واردات تأمین  شد که منجر 
به ارزبری بیشــتر از کشــور گردید، اما در ادامه، با افزایش حجم تولید در 
کارخانه های کشور، میزان واردات آن کاهش  یافته است.نرخ شکر از پایان 
سال ۱۳۹۹ که ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات آن حذف شد، بر اساس 
هزینه تمام شده و با استفاده از سازوکار نظام عرضه و تقاضا، تعیین می شود. 
با تصمیم ستاد تنظیم بازار و به منظور حذف رانت و فساد در بازار، قیمت 
شکر در سال ۱۴۰۱ یکسان سازی شد و برای سال جاری ۱۸ هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین شده است.

شکر؛ رکورددار مصرف باالی ایرانی ها در قیاس با دنیا

نخستین ماه سال را بدون استقراض سپری کردیم

پس از اصالح ارز ترجیحی توسط دولت در روز پنجشنبه هفته گذشته)۲۲ 
اردیبهشت( و براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ از ۳۱ هزار تومان 
به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رســید،هر چند که به دلیل 
مازاد تولید هم اکنون قیمت مرغ در بازار بین ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان به ازای 
هر کیلو گرم رسیده و بازار رنگ قیمت های مصوب تنظیم بازاری به خود 
ندیده اســت.از طرف دیگر پس از اصالح نرخ ارز ترجیحی قیمت لبنیات 
نیز افزایش یافته اســت، به همین دلیل چون گوشت مرغ و لبنیات حاوی 
پروتئین هســتند، مردم گرایش بیشتری به مصرف محصوالت جایگزین 

مثل گوشت قرمز که حاوی مقادیر زیادی پروتئین است، خواهند داشت.
در حال حاضر قیمت گوشــت قرمز در بازار در قیاس با ســایر کاالهای 
اساسی و مواد غذایی با افزایش خاصی روبه رو نشده است، به همین منظور 

باید در آینده ای نزدیک شاهد افزایش تقاضا در این بازار باشیم.
به رغم خشکسالی های گسترده در سراسر کشور، تولید گوشت قرمز در 
کشورمان افزایشی بوده است ،ولی با این حال دولت به منظور کنترل کردن 
قیمت ها و افزایش تقاضا در این بازار اقدام به واردات گوشت قرمز کرده است.

 واردات گوشت قرمز از روسیه و پاکستان
»محمــد قربانی« درباره وضعیت بازار گوشــت قرمز اظهار کرد: پس از 
آزادسازی اصالح نرخ ارز و نظام توزیع عادالنه یارانه ها، قیمت گوشت قرمز 
نیز افزایش یافت که این موضوع موقتی اســت و به زودی به نرخ های قبلی 

برمی گردد.
وی افزود: گوشت قرمز مشــمول آزادسازی قیمتی نبوده و از قبل هم 

یارانــه ای دریافت نمی کرده، این اتفاق یکی از عوارض جانبی طرح اصالح 
نظام پرداختی یارانه ها بوده که موقتی است.معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کشــاورزی تصریح کرد: برای تنظیم بازار این محصول، عالوه 
بر واردات گوشــت قرمز از روسیه و پاکستان، تالش داریم گوشت منجمد 
به اندازه کافی در بازار توزیع کنیم تا تب ناشــی از آزادسازی ایجاد شده و 
افزایش قیمت غیرواقعی اتفاق افتاده فروکش کند.وی گفت: گوشت قرمز 
بــه قیمت های قبلی برمی گردد، اما با توافق اتحادیه های دامداران تا پایان 

هفته نرخ های جدید کارشناسی گوشت قرمز اعالم می شود.

 واردات گوشت قرمز از امریکای جنوبی
ســیدمحمد آقا میری رئیس سازمان دامپزشکی نیز در این باره گفت: 

سازمان دامپزشکی سیاســت حذف انحصار، ارزانی و کیفیت خرید، تنوع 
بخشی و توسعه امکان رقابت را دنبال می کند که در این راستا برای واردات 
گوشت از کشورهایی همچون ونزوئال و نیکاراگوئه توافق هایی انجام دادیم.

به گفته وی، بنابر راهبردهای پنج گانه وزارت جهاد وارد مذاکره شدیم 
که در این راستا نخستین شیوه نامه های بهداشتی را با ونزوئال امضا کردیم 
و احتماالً با نیکاراگوئه برای واردات گوشــت قرمز امضا خواهیم کرد.رئیس 
سازمان دامپزشکی می گوید، ساالنه ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز مورد 
نیاز کشور است که ۸۵۰ هزار تن آن در داخل تولید و حدود ۱۰۰ هزار تن 
از طریق واردات تأمین می شود.بنابر آمار سال گذشته بنا به دالیل مختلف 
۳۷ هزار تن گوشت از برزیل وارد شد که امسال در راستای امنیت غذایی 

کشورهای واردات گسترش می یابد.

 قیمت خرید دام تغییر نکرده است
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران 
ایران با بیان اینکه گوشت قرمز با قیمت هایی که عرضه می شود مورد تأیید 
اتحادیه دامداران نیست، گفت: اکنون قیمت دام زنده سبک و سنگین )بره 
و گوساله نر کشتاری درجه یک( بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است، بنابراین 
،این محصوالت با قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان باید در بازار عرضه شود.

وی ادامه داد: قیمت دام زنده هیچ تغییری در دامداری ها ندارد و دام پس 
از خروج از واحدهای تولیدی با دســت به دست شدن توسط دالالن دچار 
افزایش قیمت می شود که امیدواریم دولت راهکاری برای حذف دالالن از 

بازار دام زنده و گوشت قرمز پیدا کند.

ارزانی به بازار گوشت قرمز هم می رسد

  خبرخبر
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/02/31

شماره : 1372

 مدیرکل فائو با تشریح وضعیت امنیت غذایی جهانی 
در سایه جنگ اوکراین پیش بینی کرد قیمت مواد غذایی 

در جهان طی ماه های آینده روندی صعودی را طی کند.
 چو دونگیو مدیرکل ســازمان خواروبار و کشــاورزی 
ملل متحد )فائو( طی ســخنانی با موضوع »تأمین امنیت 
غذایی جهان در دوران بحران« گفت: بر اساس ارزیابی های 
انجام گرفته در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۹۳ میلیون نفر مجموعاً 
در ۵۳ کشور جهان با »بحران« تأمین غذا یا بدتر از بحران 
مواجه بوده اند. ۵۷۰ هزار نفر از این افراد در وضعیت فاجعه بار 
غذایی قرار داشته و ۳۹.۲ میلیون نفر در ۳۶ کشور با وضعیت 
اضطراری غذایی مواجه بوده اند. همچنین ۱۳۳.۱ میلیون نفر 
در ۴۱ کشور دچار بحران غذایی بوده اند. ۲۳۶.۲ میلیون نفر 

نیز در ۴۱ کشور با استرس غذایی مواجه بوده اند.
دونگیو سپس به جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت این 
جنگ از سه جهت امنیت غذایی جهان را تهدید می کند. 
از یک جهت، شاهد اثرات مستقیم درگیری ها بر کشاورزی 
و تولید غذای جهان هســتیم، از سوی دیگر این جنگ بر 
فاکتورها و عوامل کالن تأثیر می گذارد و از جهت ســوم، 

شاهد افزایش مخاطرات بشردوستانه هستیم.
وی به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی اشــاره کرد و 
افزود: چنانچه می دانیم روسیه و اوکراین بازیگران مهمی در 
بازار جهانی غالت هستند و جنگ بین دو کشور عامل مهمی 
در رشد قیمت های جهانی غذا بوده است به ویژه گندم، ذرت 
و دانه های روغنی. این افزایش در حالی رخ داده است که 
پس از کاهش شیوع کرونا نیز تقاضا برای این محصوالت و 

هزینه های تولید آن ها افزایش یافته بود.

 رکوردشکنی شاخص قیمت مواد غذایی فائو
شــاخص قیمت مواد غذایی فائو در مارس سال ۲۰۲۲ 
به ۱۶۰ واحد رســیده است که باالترین رقم این شاخص 

از سال معرفی آن یعنی از سال ۱۹۹۰ است. این شاخص 
البته در آوریل به ۱۵۸.۲ واحد کاهش یافت که نشان دهنده 
کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به ماه مارس است. با این حال 
قیمت گندم در بازار جهانی همچنان رو به رشــد است و 
انتظار می رود روند صعودی این غله مهم در ماه های آینده 

نیز ادامه پیدا کند.

 ایران ۳۷ درصد گندم وارداتی خود را از روسیه 
و اوکراین تأمین کرد

بر اســاس برآورد فائو در میان کشورهای جهان اریتره 
بیشترین وابستگی به گندم وارداتی از اوکراین و روسیه را 
دارد. این کشور ۱۰۰ درصد گندم وارداتی خود را از این دو 
کشور تأمین می کند. ارمنستان با ۹۹ درصد و مغولستان 
با ۹۸ درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر 

قرار دارند.ایران نیز حدود ۳۷ درصد از گندم وارداتی خود 
در ســال ۲۰۲۱ را از روسیه و اوکراین تأمین کرده است. 
روسیه در این بین سهم زیادی داشته است. از این ۳۷ درصد 
۳۲ درصد از روسیه تأمین شده و ۵ درصد مربوط به بازار 
اوکراین بوده است. ایران از نظر وابستگی به گندم روسیه 
و اوکراین در جایگاه ۳۳ جهان قرار داشته است. یعنی ۳۲ 
کشور جهان بیشتر از ایران برای تأمین گندم وارداتی خود 

به روسیه و اوکراین متکی بوده اند.
به گفته مدیرعامل فائو، برخی کشــورها مثل ترکیه و 
مصر و همچنین تعدادی از کشورهای زیرصحرا مثل اریتره، 
سومالی، کنگو و نامیبیا وابستگی شدیدی به واردات گندم از 
خارج دارند. این کشورها باید به دنبال منابع جدید بگردند 
که کار مشکلی اســت و حداقل در شش ماه آینده دچار 
چالش خواهنــد بود.وضعیت تجارت جهانی ذرت بدتر از 

گندم خواهد بود. پیش بینی می شود تجارت این محصول 
در سال جاری ۸ میلیون تن کاهش یابد. این در حالی است 
که قیمت ذرت صادراتی در ماه مارس به باالترین رقم از سال 
۱۹۹۰ رسیده است. صادرات ذرت اوکراین به طور ناگهانی 
متوقف شده است. انتظار می رود تولید امسال ذرت اوکراین 
هم کاهش یابد که این مسئله به همراه مختل شدن خطوط 
صادرات و افزایش هزینه های تولید بر قیمت های جهانی 

طی ماه های آینده خواهد دمید.

 روسیه و اوکراین ۷۷ درصد روغن آفتابگردان 
دنیا را تأمین می کنند

بر اساس این گزارش روسیه و اوکراین سهم مهمتری 
در صادرات جهانی روغن آفتابگردان دارند. این دو کشــور 
مجموعاً ۷۷ درصد صادرات جهانی روغن آفتابگردان در سال 
گذشته را به خود اختصاص دادند. سهم روسیه از این رقم 

۴۷ درصد و اوکراین ۳۰ درصد بوده است.
مدیرکل فائو سپس به بحران کمبود کود شیمیایی در 
جهان اشاره کرد و گفت قیمت این محصول در بازارهای 
جهانی افزایش شدید داشته و دسترسی کشاورزان به آن 
کاهش یافته است. کشــورهای صادرکننده بزرگ غالتی 
مثل برزیل، آرژانتین و بنــگالدش از ۲۰ تا ۷۰ درصد به 

کودشیمیایی وارداتی از روسیه وابسته هستند.
وی تاکید کرد باید کود مورد نیاز تولیدکنندگان مهم 
غالت را تأمین کنیم تا مشــکلی در تولید جهانی غالت 
ایجاد نشود.دونگیو در پایان توصیه هایی را برای تداوم تولید 
غالت اوکراین مطرح کرد که عبارتند از: تأمین نقدینگی و 
مواد اولیه الزم برای حفظ سطح تولید غالت و سبزیجات 
و ســیب زمینی در اوکراین، حمایت از عملیات برداشــت 
محصوالت کشت شده در زمستان، و حمایت از زنجیره های 

عرضه مواد غذایی با کمک دولت ها و بخش خصوصی.

افزایشقیمتموادغذاییجهاندرماههایآیندهادامهمییابد

  ۱۵ پایگاه نوآورانه کشت دیم در کشور ایجاد شد
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۱۵ پایگاه نوآورانه با هدف 
انتقال یافته ها و معرفی ارقام جدید این موسسه برای نخستین بار در سطح کشور 

ایجاد شد.
خشنود علیزاده افزود: این پایگاه ها طی سال زراعی جاری در استان های دیم خیز 
با هدف انتقال جدیدترین یافته های تحقیقاتی، کاشت ارقام جدید در مزارع کشاورزان 

و انتقال بسته های زراعی ایجاد شده است.
وی اظهار داشــت: در هماهنگی با معاونت زراعت وزارت جهاد کشــاورزی و 
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، در این پایگاه ها ارقام جدید محصوالت دیم 

همراه با بسته زراعی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
به گفته رئیس موسســه تحقیقات کشاورزی دیم کشور این طرح در سال های 
گذشته با عنوان طرح امنیت غذایی با مشارکت »ایکاردا« اجرا می شد که از سال 

زراعی جاری توسط محققان موسسه دیم عملیاتی شده است.
علیزاده افزود: با وجود خشکسالی امسال، این طرح خارج از ایستگاه های تحقیقاتی 
و در مزارع کشاورزان با موفقیت اجرا شده و عملکرد پایگاه های نوآورانه در تمامی 
استان ها بیشتر از متوسط ارقام شاهد و بومی است.معاون غالت موسسه تحقیقات 
کشاورزی دیم کشور هم اظهارداشت: بیشترین سطح زیر کشت مزارع فناورانه در 

استان های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و لرستان است.

  امسال سه هزار میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شد
مســوول دفتر نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی زکات گفت: 
کشاورزان، دامداران و بازاریان کشور از ابتدای امسال تاکنون سه هزار میلیارد ریال 

زکات پرداخت کردند که بخش اعظم آن زکات فطره بود.
حجت االسالم ســیدعلی اکبر جعفری در حاشیه همایش طالیه داران زکات 
شهرستان گنبدکاووس به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: از مجموع زکات جمع آوری 
شده امسال ۳۲۰ میلیارد ریال توسط مردم و مودیان زکات در گلستان پرداخت شد.

وی بابیان اینکه پارسال در مجموع ۱۷ هزار میلیارد ریال انواع زکات در کشور 
جمع آوری شده بود گفت: پیش بینی دبیرخانه شورای مرکزی زکات کشور برای 

امسال جمع آوری ۱۸ هزار میلیارد ریال است.
حجت االسالم جعفری اضافه کرد: زکات  جمع آوری شده یک منطقه یا روستا 
در اسرع وقت صرف کارهای عام المنفعه از جمله تهیه و توزیع بسته های معیشتی 
بین نیازمندان، ساخت مسکن برای محرومان و تهیه جهیزیه برای زوج های جوان 

کم درآمد و نیازمند همان منطقه و روستا می شود.
مسوول دفتر نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی زکات ادامه داد: 
با توجه به آغاز فصل برداشــت محصول غالت در مناطق جنوبی کشور و نزدیک 
بودن برداشت در مناطق میانی و شمالی کشور، همراهی کشاورزان و دامداران در 

پرداخت زکات این فریضه واجب الهی بیش از سال های گذشته باشد.

 ۲۰درصد گندم وارداتی ایران در سال گذشته از اوکراین تامین شد
 رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه بخش عمده واردات گندم 
ایران از روسیه و اوکراین بوده است، گفت: سال گذشته ۲۰ درصد گندم وارداتی 
از اوکراین صورت گرفته اســت بنابراین جنگ این دو کشــور تاثیر بسزایی در 

اختالل در تامین این محصول در دنیا و متعاقبا ایران دارد.
 اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شــده که چون اوکراین یک درصد 
تولیــد گندم جهان را در اختیار دارد، بنابراین تصمیم دولت در افزایش قیمت 
گندم صنف و صنعت به علت مشکالت عرضه در جهان در اثر جنگ اوکراین، 

توجیه درستی نبوده است.
در همیــن زمینه »عطاءهلل هاشــمی« رئیس بنیاد ملــی گندمکاران ایران 
روز چهارشــنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بیان کرد: مقایسه تولید 
گندم اوکراین با تولید کل جهان مقایسه اشتباهی است زیرا برخی کشورهای 
تولیدکننده گندم، خودشان واردکننده هم هستند و برخی کشورها تولیدکننده 

گندم هستند اما صادرات انجام نمی دهند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار داشت: تنها برخی کشورها در دنیا 
هستند که عالوه بر تأمین نیاز خودشان گندم به دنیا صادر می کنند که اوکراین 

و روسیه یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده به شمار می روند.
وی تصریح کرد: اکنون به واســطه خشکسالی ها در دنیا تولید گندم روند 
کاهشــی دارد بنابراین برخی کشورها هستند که به دلیل این وضعیت آشفته 
بازار، داللی و واســطه گری بین المللی می کنند و جنــس را گران می کنند یا 
گروکشی انجام می دهند؛ بنابراین ایران به دلیل تحریم ها در بحث تأمین گندم 
می تواند با چالش روبرو شود.هاشمی، قاچاق را یکی از مشکالت در بخش گندم 
تولیدی کشــور دانست و گفت: واقعی کردن قیمت گندم به منظور جلوگیری 
از ورشکستگی کشــاورزان، ایجاد انگیزه در کشاورزان برای خودکفایی کشور 
در تولید این محصول، بی نیازی کشــور به واردات و تأمین امنیت غذایی مردم 

است و تأثیر چندانی روی قاچاق ندارد اما می تواند این مهم را کنترل کند.

افزایش۶۰درصدیقیمتتضمینی
چغندرقندنسبتبهسالگذشته

جزییاتتامینسرمایهدرگردش
فعالیتهایشیالتیاعالمشد

امنیتغذاییپایدارباتوسعهکشاورزی
دانشبنیانایجادمیشود

 مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۶۰ درصدی 
قیمت خرید تضمینی چغندرقند نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، »پیمان حصادی« افزود: در پی افزایش 
هزینه های تولید چغندرقند همزمان با افزایش قیمت تضمینی گندم و برخی از 
محصوالت رقیب، قیمت تضمینی چغندرقند با حدود ۷۰ درصد افزایش نسبت 
به سال گذشته با احتساب کمک کرایه حمل و محاسبه ارزش جوایز تحویل به 

حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم افزایش یافت.
مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر ضرورت 
افزایش قیمت و تاثیر آن بر میزان استقبال از کشت چغندرقند در کشور اظهار 
داشــت: با نظر مساعد وزیر جهاد کشاورزی، همراهی و تعامل انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شکر و دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتی از محصوالت کشــاورزی؛ ضمن تهیه بسته حمایتی جامع با هدف 
حمایت و پشــتیبانی فنی و اعتباری از کشــت، تولید و فرآوری چغندرقند و 
شکر، میزان کمک کرایه حمل از مزرعه تا کارخانه قند نیز افزایش پیدا کرد.

حصادی افزود: بدین ترتیب در سال زراعی جاری )۱۴۰۰-۱۴۰۱( قیمت 
تضمینی چغندرقند بهاره نسبت به سال زراعی گذشته )۱۴۰۰-۱۳۹۹( با ۶۲ 
درصــد افزایــش از ۱۲۴۷۶ ریال + ۵۰۰ ریال کمک کرایه حمل، به ۱۷۰۰۰ 
ریال + ۴۰۰۰ ریال کمک کرایه حمل، افزایش یافت.وی افزود: قیمت تضمینی 
چغندرقند پاییزه نیز در ســال زراعی جاری )۱۴۰۱-۱۴۰۰( نسبت به سال 
زراعی گذشته )۱۴۰۰-۱۳۹۹(  با ۵۹ درصد افزایش از ۱۲۰۴۰ ریال + ۱۰۰۰ 
ریــال کمک کرایه حمل،  به ۱۶۴۱۰ ریال + ۴۳۰۰ ریال کمک کرایه حمل،  
افزایش پیدا کرده است. مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی در 
ادامه تاکید کرد: عالوه بر مبلغ ۲۱ هزار ریال قیمت تضمینی چغندرقند بهاره 
بر مبنای عیار ۱۶ )با احتساب کمک کرایه( دو )۲( کیلوگرم قند یا شکر و ۲۰ 
کیلوگرم تفاله خشــک نیز به ازای هر تن چغندرقند تحویلی به عنوان جایزه 
تحویل به ارزش تقریبی ۱۵۰۰ ریال در هرکیلو به چغندرکارانی که براساس 
کشاورزی قراردادی با کارخانه های قند قرارداد کشت دارند، همچون گذشته 

پرداخت می شود.

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیالت ایران، جزییات تامین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی حوزه شیالت را تشریح کرد.

به گزارش از وزارت جهاد کشــاورزی، »رجبعلی قربانزاده« با اشــاره به 
آزادســازی ارز دولتی برای تامین نهاده های تولید از جمله سویا، ذرت و جو 
اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی به جد در حال تامین نقدینگی )سرمایه در 
گردش( با نرخ ۱۰ تا ۱۲ درصد برای واحدهای تولیدی دام، طیور و آبزیان است.

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیالت ایران افزود: با پیگیری 
معاون وزیر و رییس ســازمان شــیالت و جلســات کارشناسی در معاونت 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه و اداره کل حمایت از سرمایه گذاری وزارت 
متبوع، توافق های اولیه برای بهره مندی شیالت از این منابع صورت گرفته و 
امیدواریم با ابالغ دستورالعمل وزارتخانه به بانک کشاورزی عملیات اجرایی 
آن در چند روز آینده در قالب ســامانه ســیتا اجرایی شود.قربانزاده تصریح 
کرد: جزئیات و چگونگی بهره مندی از این تسهیالت سرمایه در گردش برای 
واحدهای آبزی پروری متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.این مقام مسئول ادامه 
داد: همچنین سازمان شیالت ایران به جد در حال پیگیری »شیالت کارت« 
برای تامین نهاده های تولید آبزیان نیز می باشد که توافق های اولیه با وزارت 
جهادکشاورزی انجام شده است.وی افزود: توافق اولیه صورت گرفت تا حداقل 
با ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع ســال ۱۴۰۰ وزارتخانه )بند الف تبصره ۱۸( 
با بهره ۱۲ درصد به شــیالت اختصاص داده شود تا در قالب قرارداد با بانک 
کشاورزی، »شیالت کارت« تعریف شود که این اقدام با حضور نماینده بانک 
کشاورزی توافق شده و در حال تنظیم پیش نویس قرارداد با بانک کشاورزی 
و وزارتخانه هستیم که به محض نهایی شدن اطالع رسانی عمومی خواهد شد.

قربانزاده خاطرنشان کرد: همچنین از محل ردیف اعتبارات کمک های فنی 
و اعتباری شیالت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش با 
تنظیم قرارداد با بانک کشاورزی و با بهره ۱۴ درصد و تامین یارانه آن از محل 
اعتبارات سازمان شیالت تامین می شود و برش استانی آن به بانک کشاورزی 
جهت ابالغ به سرپرستی های استان ارسال شده است که بخشی از نقدینگی 

واحدهای تولیدی حوزه شیالت از این طریق تامین خواهد شد.

 وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به کاروان ترویجی ارتقای بهره وری کشاورزی، 
برپایی نهضتی جهادی برای ترویج دانش و نوآوری در عرصه های کشاورزی را 

اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر دانست.
به گزارش  از وزارت جهاد کشاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« در این پیام آمده 
است؛ توسعه، استقالل و اقتدار کشور در حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی 
مرهون مجاهدت کشاورزان، روستاییان و عشایر و تالش کارشناسان و مدیران 
وزارت جهاد کشاورزی در خدمت رسانی مطلوب برای ایفای وظیفه خطیر راهبری 
بخش کشاورزی است.حفظ امنیت کشاورزی غذایی کشور در سطح مطلوب با 
وجود فشار تغییرات اقلیمی نامساعد، محدودیت منابع پایه و همچنین اعمال 
تحریم های ظالمانه، مستلزم مجاهدتی عظیم برای گسترش نوآوری از طریق 
ارتقای دانش، بینش، مهارت و صالحیت حرفه ای کشاورزان و بهره برداران بخش 
کشاورزی است.بی شک توسعه کشاورزی دانش بنیان به منظور افزایش کمی و 
کیفی محصوالت کشاورزی با رویکردی جامع و پایدار متضمن حفاظت و صیانت 
از منابع پایه آب و خاک، امنیت غذایی پایدار کشور را در پی خواهد داشت. بسط 
دانش و نوآوری در عرصه های کشاورزی رسالت سترگی است که به یاری خدای 
متعال و تالش مروجان، محققان، متخصصان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی 
همبسته با بهره گیری از دانش و تجارب ارزشمند خبرگان بخش کشاورزی و با 
استفاده حداکثری از ظرفیت کنشگران موثر نظام نوآوری کشاورزی در مسیر 
دستیابی به ســطح مطلوب اقتدارغذایی دست یافتنی است.تالش و کوشش 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای راه اندازی »کاروان ترویجی 
ارتقای بهره وری کشاورزی« در تعامل سازنده با معاونت ها و سازمان های اجرایی 
وزارت و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، به منظور برپایی نهضتی جهادی 
برای ترویج دانش و نوآوری در ســطح عرصه های کشاورزی اقدامی ارزشمند و 
شایسته تقدیر است. از زحمات و تالش های عوامل و دست اندرکاران این برنامه 
به خصوص مروجان، محققان، متخصصان و کارشناسان خدوم وزارت و همچنین 
کشاورزان خبره و واحدهای خدمت رسان غیردولتی فعال در حوزه مشاور فنی، 
برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی در مسیر اعتالی میهن اسالمی سپاسگزاری 

می نمایم. سربلند و پیروز باشید.

0228/135/26

1056
کارت ملــی بــه شــماره 0945629125 متعلــق بــه مجیــد جبــاری فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 

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

1066
کارت ملــی بــه شــماره 4570046266 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 435 د 14 و کارت ســوخت 
بــه شــماره ایــران 86 435 د 14 و کارت گارانتــی خــودرو بــه پــالک ایــران 86 435 د 14و 4 کارت عابــر 
بانــک متعلــق بــه رســول ســهیلی زاده فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ1401/02/26  مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــماره 4560334447 متعل ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره 4560334447 و رس ــه ش ــنامه ب شناس
ابوالفضــل محمدملکــی رشــمی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 3660681687 و 1 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه مرتضــی فرشاقاســمی 
فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/02/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1401

ــماره 2143223382 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 2143223382 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ســیف اهلل در تاریــخ  ــی فرزن ــه ناهیــد شــاکری نوائ ــه شــماره 82ایــران614ق79 متعلــق ب ماشــین ب

1401/02/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــه  ــین ب ــوخت  و کارت ماش ــماره 4570046266 و کارت س ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
شــماره پــالک 86ایــران435د14 متعلــق بــه رســول ســهیلی زاده فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ 

1401/02/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2006
عقدنامــه متعلــق بــه خانــم فاطمــه  طالبــی فرزنــد رضــا بــه کدملــی 0035410272 و آقــای رجبعلــی 

حاجــی زاده فرزنــد رمضانعلــی بــه کدملــی 0036276359 و عقدنامــه متعلــق بــه خانــم ناهید حاجــی زاده 
ــه کدملــی  ــه ب ــد ذبیــح ال ــی خــاوه فرزن ــای رضــا بابائ ــه کدملــی 0065489888 و آق ــد رجبعلــی ب فرزن
0073955345 و عقدنامــه متعلــق بــه خانــم ســکینه اکــرادی فرزنــد ابراهیــم و آقــای رمضانعلــی حاجــی 

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

ــد  ــدری فرزن ــی حی ــی  دلوئ ــم عل ــای ابراهی ــه آق ــق ب ــماره 0043793835 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/09/03 مفق ــعبانعلی در تاری ش

2020

کارت ملــی بــه شــماره 0600124827 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0600124827 متعلــق بــه جــواد  
هاشمی فرزند چراغعلی در تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2027

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  متعلــق بــه مهــدی  حســین زاده  فرزنــد قربــان در تاریــخ1401/02/28  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2048

کارت ملــی بــه شــماره 1451042108 متعلــق بــه خانــم زهــرا مولــوی خادملــو فرزنــد رســول در تاریــخ 
 1400/09/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2065

کارت ملــی بــه شــماره 4120657191 متعلــق بــه شــیرین شــعاعی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/02/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084

شناســنامه بــه شــماره 3860720066 متعلــق بــه زهــره فرهــادی فرزنــد گلشــن در تاریــخ1401/02/20  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســرائی  صومعــه  نــژاد  همائــی  حســین  بــه  متعلــق   2679092090 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/01/10 مفقــود  در  محمدعلــی   فرزنــد 

می باشد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عبدالعب ــی فرزن ــدی آجیل ــه مه ــق ب ــماره 1360589376 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/27مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4189464015 متعلــق به ســینا میرزائــی فرزند ابراهیــم در تاریــخ1401/02/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــاری فرزن ــد خوانس ــه حمی ــق ب ــماره 0422117242 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0015462595 متعلــق بــه آرزو قاقزانــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ1399/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 3241285537 متعلــق بــه رامیــن 
ــد افشــین در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  براتــی احمدونــدی فرزن

 می باشد.

کارت معافیــت نظــام وظیفــه و گواهینامــه  و کارت ملــی بــه شــماره 2595880772 متعلــق بــه نیمــا 
رحمانــی فرزنــد بهــروز در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090

شناســنامه بــه شــماره 0020484291 و کارت ملــی بــه شــماره 0020484291 و گواهینامــه پایــه دو 
بــه شــماره 747 ط 59 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره مربگیــری والیبــال 12536/275 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/25 مفق ــه در تاری ــد فضــل ال ــدی فرزن ــکا آقامجی ــه ملی ب

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 2063007896 و کارت ملــی بــه شــماره 2063007896 و گذرنامــه بــه شــماره 
2063007896 متعلــق بــه رویــا مختــار نیــا فرزنــد پرویــز در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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شماره : 
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2503

کارت ملــی بــه شــماره 5110620040 متعلــق بــه مصطفــی دشــت بانــی مورچــه خورتــی فرزنــد حســن 
در تاریخ 1401/02/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4668760285 متعلــق بــه پروانــه صادقــی فرزند مهــدی در تاریــخ1400/10/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت نظــام وظیفــه و گواهینامــه بــه شــماره 1159877769 متعلــق بــه مصطفــی امانــی  
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1291543201 متعلــق بــه اســماعیل زارعــی کردابــادی فرزنــد علــی 
در تاریخ 1400/12/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1189351099 متعلــق بــه مریــم پورجــم علویجــه فرزنــد ابوالقاســم 
در تاریــخ 1400/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1293494763 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1293494763 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1293494763 و دو عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه غالمرضــا ســلیمی 

فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273356713 متعلــق بــه زهــرا نقیــان فشــارکی فرزنــد منصــور در 
تاریــخ 1400/09/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508

کارت ملــی بــه شــماره 1270846949 متعلــق بــه علیرضــا  حســین پــور دوانــی  فرزنــد غالمرضــا  در 
تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4621475703 متعلــق به ســهیال  مجیــدی فرزند علــی  در تاریــخ1401/02/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــژاد فرزنــد سیدحســن  در  ــه ســید حبیــب  ســجاد ن ــه شــماره 1270707612 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد صــادق در تاری ــی فرزن ــی  رنان ــه ســمیه  رفیع ــق ب ــه شــماره 1290821811 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571

کارت ملــی بــه شــماره 2301737561 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک متعلــق به مرضیــه فرمانی  
فرزند جهان بخش  در تاریخ 1401/02/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا ش ش 616در تاری ــان ب ــی  فرزندرمض ــر بهائ ــر پ ــه جعف ــق ب ــگ  متعل ــت در 3 دان ــناد مالکی اس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1398/01/01مفقــود گردی

ــخ  ــرج در تاری ــد ع ــواد فرزن ــی که ــه عباس ــه عبدال ــق ب ــماره 3510170301 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/02/01 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین پــژو مــدل 94 بــه ش ش naan11fc2fk875535و ش م 
164b0020773 و کارت ســوخت وکارت عضویــت شــورا متعلــق بــه ابــوذر دهقانــی فرزنــد خلیــل در 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/26 مفقــود گردی تاری

شناســنامه بــه شــماره 2571642529 متعلــق بــه فرهــاد صادقــی فرزند عبادالــه در تاریــخ1400/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3875489659 متعلــق بــه پریســا  اذر کیــش فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/10مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2291811894 و گواهینامــه پایــه دو بــه بــه نــام همــت الــه مزارعی فرزنــد عباس 
و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 88د296 ایران 93  بــه ش ش natfbamd8c1006867و 
ش م mvm477fjaa006884متعلــق بــه رضــا عیــدی زاده  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2807

شناســنامه و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 11 ل 448 ایــران 72 و کارت ملــی 
ــود  ــخ 1401/02/19 مفق ــد رمضــان در تاری ــو فرزن ــه حســن  بائ ــق ب ــه شــماره 2160687103 متعل ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــمعیلی دوک ــد اس ــه حام ــق ب ــماره 0023616113 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1400/11/28مفقــود گردی

ــه ســید  ــق ب ــی 5789964273 متعل ــه شــماره مل ــران 72  ب ــه شــماره 37 ع 876 ای کارت ماشــین ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/08 مفق ــن در تاری ــید محس ــد س ــاری فرزن ــدی مخت مه

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 6599916929 متعلــق بــه هــادی کتــال فرزنــد حضــرت قلــی در 
تاریــخ 1401/01/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5820128192 متعلــق بــه امیــر حســین عبــدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
 1401/02/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2160350397 متعلــق بــه عیســی رمضانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/18مفق

2901
ــخ  ــن در تاری ــالم حس ــد غ ــبار فرزن ــمیه آتش ــه س ــق ب ــماره 1219431958 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 99ایــران289ق92 متعلــق بــه اعظــم بنوفاطمــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/01/01مفق

کارت موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی 136ایــران55516 متعلــق بــه منصــور اخــوان ارمکــی فرزنــد 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/07/15 مفقــود گردی ــی 0016515749در تاری ــه شــماره مل محســن ب

ســاقط مــی باشــد.

ــدی در  ــد مه ــتیانی فرزن ــادی آش ــد جعفرآب ــه مجی ــق ب ــماره 0075852985 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــم فرزن ــوش چش ــی خ ــه عل ــق ب ــماره 0052754936 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــزی فرزن ــن خاکری ــه محمدامی ــق ب ــماره 0020160461 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0019212399 متعلــق بــه زهرا رضایــی فرزند غالمرضــا در تاریــخ1401/02/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0021233950 متعلــق بــه حســن علیــزاده کاخکــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد ول ــر فرزن ــریفی مه ــد ش ــه حام ــق ب ــماره 2143295359 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/02 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــن غالم ــه محس ــق ب ــماره 0018223435 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/28مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0034932186 متعلــق بــه مریــم رضایــی فرزند حســین در تاریــخ1400/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0077754808 متعلــق بــه ر ســول  بنائــی منفــرد  فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 
 1401/01/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0421435402 متعلــق بــه زمــان دخــت  حســینی لواســانی  فرزنــد حســین  در 
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0569564042 متعلــق بــه اکــرم  محمــدی  فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخ 
 1400/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــادی  در تاری ــد ه ــری فرزن ــی جعف ــه محمدعل ــق ب ــماره 0018466494 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/20 مفق

ــه شــماره 0052548767 و کارت خــودرو  و بیمــه نامــه خــودرو ومعاینــه فنــی خــودرو  ــی ب کارت مل
ــخ  ــد ابراهیــم  در تاری ــه معصومــه  بشــرایی فرزن ــران 784 ه 47 متعلــق ب ــه شــماره  انتظامــی 99 ای ب

 1401/02/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0018097340 متعلــق بــه رامیــن  ســلمانی فتحــی  فرزنــد رضــا  
در تاریــخ 1400/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 0060839244 متعلــق بــه مهــدی  میــرزا ســید 
اســماعیل خانــی  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

شناســنامه و کارت ملــی  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 4120139026 متعلــق بــه مجتبــی  رضائــی 
فرزنــد غــالم  در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ســوخت بــه شــماره 33 ایــران 291 م 15 متعلــق بــه ســید احمــد  فهیمــی  فرزنــد ســید عبدالــه  
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــالک  ــوم پ ــری  دوم و س ــزده مت ــن پان ــریه بی ــانی  افس ــه نش ــرگ  ب ــک ب ــند ت ــت  س ــناد مالکی اس
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــه ســعید  احمــدی  فرزن ــق ب ــی 0073233552متعل ــه شــماره مل 132 واحــد 3 ب

ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/2مفق

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــد محم ــی فرزن ــهال  عطای ــه ش ــق ب ــماره 6368694165 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب  1401/01/07مفقــود گردی

ــخ  ــی  در تاری ــد مرتض ــی  فرزن ــد  حکان ــه مجی ــق ب ــه شــماره 3980229701 متعل ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0064595625 متعلــق بــه حامــد  رحیمــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 
 1400/12/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0054141737 متعلــق بــه ژیــال کریمــی کنــاری فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ 
1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0010112911 متعلــق بــه محمــد رهســپار طلوعــی  فرزنــد کیــوان  در تاریــخ 
 1401/02/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0535111088 متعلــق بــه محمــد تقــی  ترابــی  فرزنــد نصــرت الــه  در تاریــخ 
 1401/02/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 4569868231 وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 33 ایــران 
ــده و از  ــخ 1401/02/07 مفقــود گردی ــر در تاری ــد قنب ــه مرتضــی  بهرامــی  فرزن ــق ب 871 ی 54 متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــور و کارت ســوخت   ــه شــماره ملــی  0200034456  و کارت موت کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی ب
موتــور بــه شــماره انتظامــی 143 ایــران 35478 متعلــق بــه یونــس  یارعلــی  فرزنــد داوود  در تاریــخ 

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

ــد فرامــرز  در تاریــخ  ــه حســین  غالمعلــی  فرزن ــه شــماره ملــی 0020087063متعلــق ب شناســنامه ب
 1401/02/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2903
کارت ملــی هوشــمند وکارت هــای بانکــی بــه شــماره 0017399386 متعلــق به ســیدمهرداد جمشــیدی 

فرزند  سیدناصر در تاریخ 1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد امی ــی شــهریاری فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 0079445594 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1401/02/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــی می ــه مرتص ــق ب ــماره 0780325028 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/23مفق

کارت ملــی هوشــمند و دفترچــه بیمــه  بــه شــماره 0064595481 متعلــق بــه بهنــاز صلــح جــو مهربانی 
فرزنــد کشتاســب در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد براتعل ــالنی فرزن ــن برس ــه بنیانی ــق ب ــماره 0022824219 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0051089173 متعلــق بــه فــرح عزیــزی آشــتیانی فرزنــد قاســم  در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 1261333111 متعلــق بــه صدیقــه خانــم ســید صفــی زاده فرزنــد 
ســیدمحمد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــجویی  ب ــی وکارت دانش ــه رانندگ ــت وگواهینام ــان خدم ــمند وکارت پای ــی هوش کارت مل
0370691881 حمیــد ملکــی فرزنــد محمدحســین مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 11 ایــران 299 ب 26 متعلــق بــه ثریا تقــی زاده به شــماره ملــی 0052939154 
فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 5560000450 متعلــق بــه فرهــاد  گل محمــدی فرزنــد محمدرضــا  

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

ــخ  ــات در تاری ــد التف ــزاده فرزن ــر محمدعلی ــه اصغ ــق ب ــماره 1462434932 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/15 مفق

گواهینامــه موتــور و ماشــین پایــه ســه بــه شــماره 2161333798 متعلــق بــه اکبــر  خــوش نثــار  فرزنــد 
محمــد  در تاریــخ 1400/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0063717093 و    ــه ش ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1399/05/02 مفق ــد خانجــان  در تاری ــه رضــا  گل رخســار  فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــه  و بیم ــه س ــه پای ــماره 1501088653 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
45 ه 192  ایــران 77 و کارت ماشــین بــه شــماره 45 ه 192  ایــران 77 بــه شــماره شاســی 
S1412288260317 و شــماره موتــور 2945252 و کارت ســوخت بــه شــماره 45 ه 192  ایــران 77 و 
ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 45 ه 192  ایــران 77 و کارت عابــر بانــک ملــی  متعلــق 
بــه نعمــت  ثمــری  فرزنــد محمــد جعفــر در تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد ناصــر در تاریــخ  ــژاد مــوالن  فرزن ــه فاطمــه  غفارن ــه شــماره 0074391496 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/12/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــران  144 ب ــماره 53668  ای ــه ش ــور ب ــماره 0024815276 و کارت موت ــه ش ــی ب کارت مل
شاســی 130C8901020***NE8  بــه شــماره موتــور MN130HEL24601 متعلــق بــه امیــد رضــا 

دانــش فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــی قه ــت زال ــه طلع ــق ب ــماره 1286711304 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/03/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4219387463 متعلــق بــه مســعود  زلقــی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ1401/02/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
کارت ملــی بــه شــماره 4060624179 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه احســان 
دالویــز فرزنــد مصطفــی و کارت ماشــین بــه شــماره 828ص38ایــران31 متعلــق بــه ســمیه دالویــز در 

تاریخ 1401/02/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 548د99ایــران31 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 548د99ایــران31 پــژو206، 
ــین  ــه حس ــق ب ــور : 10FSF94320063متعل ــماره موت ــی :82613220، ش ــماره شاس ــدل :82 ، ش م

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

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 3720752860 متعلــق بــه محمــد فالحــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 
 1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــر فرزن ــی ف ــی شمس ــه عل ــق ب ــماره 4060972037 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

5502
ــخ  ــه  در تاری ــض ال ــد فی ــی  فرزن ــا  فیض ــه علیرض ــق ب ــماره 2595274724 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

5554
ــد  ــه محمدحســین  نظــری  فرزن ــق ب ــی 0924911654 متعل ــه شــماره مل ــی و شناســنامه ب کارت مل

محمود در تاریخ 1400/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــژاد  فرزن ــه رمضانعلــی  علــی ن ــه شــماره ملــی 0932957501 متعلــق ب شناســنامه و کارت ملــی ب
رجبعلــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 0928143147 متعلــق بــه ســاراعلی نــژاد فرزنــد رمضانعلــی در 

تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره ملــی  0931996147 و مجــوز حمــل ســالح 
تــک لــول نخجیــر بــه شــماره 2654041 متعلــق بــه محمدتقــی  جلیلیــان طرقــی  فرزنــد غالمرضــا  در 

تاریــخ 1401/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  در  ــه ابوالقاســم صادقــی شــرقی  فرزن ــه شــماره ملــی 0940353407 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/01/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0924081910 متعلــق بــه حمیدرضــا بــادوام  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1396/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0779296771 متعلــق بــه فاطمــه احمدیــان  فرزنــد عزیــزاهلل  در تاریــخ 
 1401/02/16مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0942752376  متعلــق بــه ســعید  محوالتــی  فرزنــد 
صفرعلــی در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور   ــه محمدرضــا امجــدی پ ــق ب ــی 0681717051 متعل ــه شــماره مل ــه شــماره 163 و ب شناســنامه ب
فرزنــد عبدالعلــی  در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  و  42-621ل47  پــالک  شــماره  بــه  مــدل1385  پرایــد  خــودرو  کارت 
S1412285766504 و  بــه شــماره موتــور 1448249 متعلــق بــه حمیدرضــا لطفــی فرزنــد حجــت  در 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق تاری

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0921322119 متعلــق بــه اســماعیل نیکنــام  فرزنــد شــیرمحمد در تاریــخ 
1400/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0942353870 متعلــق بــه نیمــا حاذقــی فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی قدیمــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0889379262 متعلــق بــه رضــا 
ندافــی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1400/11/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  و  36-847ه75  پــالک  شــماره  بــه  مــدل1386  پرایــد  خــودرو  کارت 
ــد  ــور  فرزن ــدی پ ــیدرضا زاه ــه س ــق ب ــور2089086 متعل ــماره موت ــه ش S1412286367198 و ب

سیدابوالقاســم  در تاریــخ 1399/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــخ  ــهد  در تاری ــد مش ــی  فرزن ــلیمان  رضای ــه س ــق ب ــماره 4889935851 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــای  ــه اق ــق ب ــدارد متعل ــماره ن ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــماره 3255454530 و دس ــه ش ــنامه ب شناس
مصطفــی  خاطــری  فرزنــد شــهباز  در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7014
ــخ  ــد محمــد در تاری ــزی فرزن ــه زهــرا حســنخانی ری ــق ب ــه شــماره 1160453561 متعل ــی ب کارت مل

 1401/02/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6339521010 متعلــق بــه نیــازی علــی شــیری موســی آبــادی فرزنــد داراب در 
تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 4622052172 متعلــق بــه فــرج الــه نجفــی چالشــتری فرزنــد حســین 
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1754619886 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1754619886 و بیمــه نامــه 
ــران 431 ط 28 و کارت  ــه شــماره 14 ای ــران 431 ط 28 و کارت ماشــین ب ــه شــماره 14 ای ماشــین ب
ــد شــامراد در  ــاط فرزن ــه بهــروز عیــدی شــیخ رب ــران 431 ط 28 متعلــق ب ــه شــماره 14 ای ســوخت ب

تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1911821121 متعلــق بــه زینــب میرســاالری فرزنــد سیدغالمحســین 
در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی وردنجان ــه حســین رفیع ــق ب ــران 177 د 66 متعل ــه شــماره 81 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ب
هوشــنگ در تاریــخ 1400/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4610835878 و کارت ماشــین بــه شــماره 71 ایــران 172 س 15 و 
کارت ســوخت بــه شــماره 71 ایــران 172 س س 15 متعلــق بــه جهانگیــر رحمانپــور فرزنــد علــی اکبــر 

در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
کارت ملــی بــه شــماره 3860645412 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه حســین 

اسدی فرزند بیت اهلل در تاریخ 1400/12/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7043
ــه شــماره  ــه شــماره ســند کمپانــی ب ــه شــماره 62288911 و اســناد مالکیــت ب بــرگ ســبز خــودرو ب
ــخ1397/01/01   ــه  در تاری ــیف ال ــد س ــی  فرزن ــمی چمگردان ــم  هاش ــه ابراهی ــق ب 62288911 متعل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سهطرحنیمهتمامفارسکهسال۱۴۰۱افتتاحمیشوند

  کمبود اقالم اساسی در شهرستان دماوند وجود ندارد
دماوند- فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه هیچ گونه کمبود اقالم اساسی 
در شهرستان دماوند وجود ندارد، گفت: با فروشگاه هایی که در عرضه اقالم اساسی 

به مردم شهرستان کوتاهی و تعلل کند بدون اغماض برخورد خواهد شد.
رضا طاهرخانی گفت: در خصوص تامین کاالهای اساسی مردم به ویژه روغن، 

شکر، مرغ، ماکارونی و غیره هیچگونه مشکلی در سطح شهرستان وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که هر فروشگاه زنجیره ای در تهیه و عرضه اقالم اساسی 
مردم شهرستان دماوند، تعلل و کوتاهی کند بدون اغماض با آنان برخورد و نسبت 

به جمع آوری و پلمپ آن واحد صنفی اقدام خواهد شد.
فرماندار شهرســتان دماوند با اشاره به بازدیدهای مستمر بازرسی از واحدهای 
صنفی طی روزهای اخیــر، افزود: این بازدیدها جهت نظارت بر نحوه عرضه اقالم 
اساســی مورد نیاز مردم انجام و به چند فروشگاه زنجیره ای جهت عرضه مناسب 

اقالم اساسی به مردم شهر دماوند تذکر الزم داده شد.
طاهرخانــی افزود: اطالع از میزان وجود کاالهای اساســی مــورد نیاز مردم، 
قیمت گذاری منصفانه کاالها، نظارت و بازرسی مستمر بر واحدهای صنفی در راستای 
بهبود وضعیت بازار و ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان از اهداف این بازدید بوده 
است.فرماندار شهرستان دماوند همچنین ضمن تاکید بر اینکه هیچگونه افزایش 
قیمت نان در شهرستان دماوند نخواهیم داشت، گفت: نان در سفره هر ایرانی قوت 

غالب است از این رو افزایش کیفیت نان از اهمیت باالیی برخودار است.
وی افزود: در شهرستان دماوند هیچ گونه مشکلی در تامین آرد نانوایی ها وجود 
ندارد و ساماندهی، تامین و توزیع آرد و نظارت بر کیفیت و پخت نان باید از اولویت 

های مهم کارگروه آرد و نان در جهت رضایتمندی شهروندان، قرار گیرد.
فرماندار با بیان اینکه هیچ عنوان نباید اجازه داده شود تخلفاتی مانند کم فروشی، 
گرانفروشی عرضه آرد یارانه ای خارج از شبکه در شهرستان دماوند صورت گیرد، 
گفت: قطعا با متخلفان در این زمینه به طور جدی برخورد می شود و هیچ نوسانی 

در توزیع نان قابل پذیرش نخواهد بود.

 مشکالت و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است
مهاباد - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: موانع 
توسعه و مشکالت استان توسط مسووالن و نمایندگان مردم در مجلس احصا و در 

سفر رییس جمهور به ایشان اعالم و برای رفع آنها برنامه ریزی خواهد شد.
 حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی قریشی در حاشیه سفر یک روزه به مهاباد 
در گفت وگو با خبرنگاران افزود: از یک ماه پیش مقدمات سفر رییس جمهور پیش 
بینی و دغدغه های اصلی و مشکالت استان و هر شهرستان توسط مسووالن جمع 
بندی و با اولویت بندی تهیه شده تا در این سفر تقدیم ایشان و هیات دولت شود.

وی ادامه داد: امیدواریم با حضور شخص رییس جمهور در آذربایجان غربی زمینه 
برطرف کردن مشکالت مردم و همچنین ارتقای شاخص های توسعه استان با توجه 

به ظرفیت های این منطقه در بخش های مختلف فراهم شود.
حجت االسالم قریشی اظهار کرد: جلسات متعددی پیرامون احصای مشکالت 
استان با حضور نمایندگان مردم و مسووالن تشکیل شده و تالش می کنیم نهایت 

استفاده را از حضور رییس جمهور و هیات دولت داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در سفر به مهاباد پس 
از ورود به این شهرستان با حضور بر سر مزار شهید سرلشکر خلبان خالد حیدری 
نخستین خلبان شهید دوران دفاع مقدس به مقام این شهید و دیگر شهدای این 
شهرستان ادای احترام کرد.آیت اهلل رییسی، رییس جمهور و هیات همراه در سفری 

یکروزه به آذربایجان غربی روز جمعه وارد این استان خواهد شد.
مهاباد در جنوب آذربایجان غربی و ۱۱۶ کیلومتری مرکز استان واقع شده است.

 آشنا نبودن اعضای شــوراها با قوانین موجب تضعیف این نهاد 
شده است

گرگان - رییس شورای عالی استان ها گفت: آشنا نبودن برخی اعضای شورای 
شهرها با قوانین و مقررات موجب شده نتوانند از اختیارات قانونی خود استفاده 

کنند که نتیجه آن تضعیف جایگاه شوراهاست.
 پرویز سروری در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان اظهارداشت: هر کسی 
که به عنوان منتخب مردم به شــوراها راه می یابد، باید آموزش ببیند تا وقتی 

روی صندلی تصمیم گیری نشست بتواند به درستی تصمیم بگیرد.
وی بیان کرد: قسمت زیادی از تخلفات و پرونده های مطرح شده در هیات های 
حل اختالف به دلیل آگاهی نداشتن و آموزش ندیدن اعضای شوراها است که 

در مواردی به برخوردهای قضایی نیز منجر شد.
رییس شــورای عالی اســتان ها ادامه داد: در ۲۰ ســال گذشــته ۲۸ طرح 
پیشنهادی این شورا به مجلس رفت که از این تعداد هشت طرح به تصویب رسید.

وی گفت: یکی از معضالت اصلی شهرداری ها تاخیر چندین ماهه برای صدور 
پروانه ها به ویژه در تهران بود که توانستیم با فراهم کردن بستر کاهش رانت و 

فساد، این زمان را کاهش دهیم.
نخستین اجالسیه روسای شوراهای اسالمی استان های کشور از صبح امروز 
چهارشــنبه با حضور پرویز سروری رییس شورای عالی استان ها و نایب رییس 

شورای اسالمی شهر تهران، در گرگان مرکز استان گلستان آغاز بکار کرد.
در این اجالســیه ۲ روزه، رییســان شوراهای اســالمی ۳۱ استان کشور به 
همراه اعضای هیات رییســه شورای عالی اســتان ها و همچنین مدیرکل دفتر 

امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور حضور دارند.

 ۷ نفر از شهروندان قزوینی در انتظار پیوند اعضا هستند
قزوین-مدیرعامل انجمن اهدای قزوین گفت: ۱۵۷ نفر از شهروندان قزوینی 

در انتظار پیوند اعضا هستند و پیوند کلیه بیشترین تقاضا را دارد. 
 ســعید مظفری در نشست خبری انجمن اهدای عضو که به مناسبت هفته 
نفس برگزار شــد، افزود: بالغ بر ۲۵ هزار نفر در کشــور در انتظار پیوند اعضا 

هستند که در این میان سهم استان قزوین، ۱۵۷ نفر است. 
وی با بیان اینکه، ۱۳۵ نفر در انتظار پیوند کلیه، ۱۲ نفر در انتظار پیوند قلب 
۱۲ و ۱۰ نفر در انتظار پیوند کبد هستند، تصریح کرد: خوشبختانه قزوینی ها 
در عضویت در انجمن اهدای عضو و دریافت کارت بسیار فعال هستند به طوری 

که ۵۷ هزار نفر از شهروندان قزوینی کارت اهدای عضو دارند 
 وی با اشــاره به ۲۵تا ۳۱ اردیبهشت،به عنوان هفته اهدای عضو، گفت: امر 

اهدای عضو در ایران میراق و یادگار امام خمینی )ره( است. 
وی ادامه داد: در کشــور ما پس از فتوای حضرت امام خمینی )ره( در سال 
۱۳۶۸ و پس از آن فتوای رهبر معظم انقالب در ســال ۱۳۷۰ و در ادامه سایر 
مراجع و پس از تصویب مجلس شــورای اسالمی در سال ۱۳۷9 موضوع پیوند 
اعضا از فرد مرگ مغزی که یکی از بزرگترین پیشــرفت های علم پزشکی می 
باشد، به صورت رســمی آغاز شد.مظفری بیان کرد: اولین انجمن اهدای عضو 
ایرانیان در سال ۱۳9۱ راه اندازی شد و انجمن اهدای عضو قزوین، در راستای 
پیشبرد سیاســت های انجمن اهدای عضو ایرانیان اندازی انجمن اهدای عضو 

ایرانیان در سال ۱۳9۸ تاسیس شد.
وی همچنین اظهار داشت: کمک به بیماران در انتظار عضو و اشاعه فرهنگ 

اهدای عضو از مهمترین وظایف این انجمن است. 
وی بــا بیان اینکه، انجمن اهدای عضو قزوین تا زمان شــیوع ویروس کرونا 
قدم در مسیر شکوفایی گذاشته بود؛ اظهارداشت: تا پیش از شیوع ویروس کرونا 
اقدامات خوبی در زمینه اهدای عضو صورت گرفت و پس از شیوع ویروس کرونا، 
تفاهم نامه هایی با برخی نهاد ها و دستگاه های اجرایی استان نظیر اسنانداری، 

شهرداری و آموزش و پرورش نوشته شد. 

 قطعات یک تا ۶ آزادراه شــیراز " اصفهان، 
بزرگراه دشت ارژن- ابوالحیات در محور شیراز 
" بوشهر و فاز دوم خط دوم آبرسانی به شیراز 
از سد درودزن در فهرست طرح های نیمه تمام 
استان فارس قرار دارند که نوید بهره برداری از 

آنها در سال ۱۴۰۱ داده شده است.
هیات دولت در ســفر ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ به 
اســتان فارس تکمیل این طرح های کلیدی را 
مورد توجه قرار داد به گونه ای که این طرح ها 
در فهرست مصوبات ســفر استانی دولت قرار 

گرفت تا افتتاح آنها شتاب گیرد.
مدیریت ارشد استان فارس در این زمینه، نه 
تنها اجرای مصوبات سفر استانی را از مدیران 
اســتان مطالبه کرده اســت بلکه خواهان آن 
بوده اســت که استان از هم اینک مهیای سفر 
احتمالی بعدی دولت باشد.استاندار فارس ۲۶ 
اردیبهشــت ماه جاری ضمن تاکید بر پیگیری 
مجدانه مدیران نســبت به تخصیص و تحقق 
اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان 
از آن ها خواســت تا از هم اکنون پیشنهادهای 
خود را برای سفر بعدی رئیس جمهور به استان 

آماده کنند.
محمدهادی ایمانیه که در جلســه بررسی 
مصوبات سفر ریاست جمهوری سخن می گفت، 
روند پیگیری مصوبات و اعتبارات را از مدیران 
دستگاه های مختلف جویا شد. نمایندگانی از 
میــراث فرهنگی، ورزش و جوانان، آبفا فارس، 
آبفا شــیراز، راهداری، مسکن و شهرسازی و 
آب منطقه ای در این جلســه به ارائه گزارش 

پرداختند.

 نوید افتتاح آزادراه در سال ۱۴۰۱
اســتان فارس که از آزادراه بی بهره است،  
هم اینک شاهد اجرای طرح آزادراهی در مسیر 
شــیراز - اصفهان است؛ هرچند در سفر هیات 
دولت به این اســتان، آزادراه شــیراز - بوشهر 
نیز جزو مصوبات قرار گرفت و برای آن اعتبار 

پیش بینی شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 

فارس گفت: قطعات یک تا ۶ آزادراه شــیراز - 
اصفهان به طول ۲۱۲ کیلومتر در سال ۱۴۰۱ 

به بهره برداری خواهد رسید.
محمود رضایی کوچی افزود:  قطعه هفتم 
این آزادراه که اتصال آن به شهر شیراز را شامل 
می شود، نیز سال آینده به بهره برداری می رسد 
و طول کامــل این آزادراه بــه ۲۲۵ کیلومتر 

خواهد رسید.
با بهره برداری از این طرح، فاصله بین شیراز 
تا اصفهان حدود ۱۳۰ کیلومتر و زمان سفر نیز 

۲ ساعت کاهش می یابد.
اجرای قطعه هشتم این آزادراه که در واقع 
قطعه نخست آزادراه شیراز - بوشهر است نیز 

آغاز شده است.
بزرگراهی که نوید کاهش حوادث را می دهد

بزرگراه دشــت ارژن - ابوالحیات در محور 
ارتباطی شیراز به غرب و جنوب غرب به طول 
۲۱ کیلومتر از دیگر طرح های نیمه تمام استان 
فارس اســت که با قرار گرفتن آن در فهرست 
مصوبات سفر استانی هیات دولت، تکمیل آن 

شتاب گرفته است.
این بزرگراه در محور مواسالتی قرار دارد که 

به واسطه کوهستانی بودن، دستخوش حوادث 
جاده ای اســت و بهره برداری از آن، به کاهش 
حوادث و تلفات جاده ای منجر خواهد شــد و 
ارتباطات مرکز استان فارس به استان های غربی 

و جنوب غربی را آسان می کند.
این بزرگراه  به طول ۲۱ کیلومتر، دو تونل 
بــه طول ۶۲۵ متر دارد که احداث هر دو تونل 
تکمیل شده است.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری فارس در بیان آخرین وضعیت این 
طرح گفت:  یک هــزار و ۲۰۰ تن قیر رایگان 
توســط وزارت راه و شهرسازی برای این طرح 
تامین شــد و مابقی اعتبار آن توسط سازمان 
برنامه و بودجه کشور و همچنین از طریق تهاتر 
وزارت نفــت با قرارگاه خاتــم االنبیا  در حال 

تخصیص است.
به گفته وی، هم اینک در حدود ۱9 کیلومتر 
از ۲۱ کیلومتر این بزرگراه، عملیات آسفالت الیه 

اول صورت گرفته است.
این مقام مسئول با بیان این که این طرح 9۷ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: این 
بزرگراه، ســه هــزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای 

شبکه روشنایی نیاز دارد که در استان در حال 
پیگیری است.

 تکمیل خط دوم آبرســانی از سد 
درودزن به شیراز

در ســال های گذشته، بخشی از طرح خط 
دوم آبرســانی به شیراز از محل منابع آبی سد 
درودزن انجام شده و ۱۴ کیلومتر آن باقی مانده 
است که به گفته مسئوالن، امسال این بخش 

نیز تکمیل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
فارس با بیان این که تاکنون افزون بر یک هزار 
میلیارد تومان در این طرح هزینه شــده است، 
اظهار داشــت: این طرح بیــش از 9۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.به گفته وی، تاکنون یک 
هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور و مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل تهاتر 
وزارت نفت با قرارگاه خاتم االنبیا به این طرح 
اختصاص یافته است.رضایی کوچی افزود:  از ۱۴ 
کیلومتر باقیمانده خط دوم آبرسانی به شیراز از 
سد درودزن، هم اینک ۲ کیلومتر تکمیل شده 
و برای ۶ کیلومتر لوله خریداری شده و عملیات 

احداث ۶ کیلومتر دیگر نیز در حال اجرا است.
پیش از این، مدیرکل دفتر فنی استانداری 
فارس اعالم کرده است: در مجموع ۱۱۴ پروژه 
در بخش هــای مختلف عمرانــی، حمایتی و 
نرم افزاری با سرجمع اعتبارات ۱۰۰ هزار میلیارد 
ریال  در پی ســفر اول رئیس جمهور و هیئت 

دولت به فارس تعریف شده است.
امیرحسین جمشــیدی عنوان کرد: برای 
اجرای این مصوبات بازه زمانی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و 

بعضی تا ۱۴۰۴ لحاظ شده است.
وی افــزود: برای اجــرای آنچه که مصوب 
بود تا انتهای ســال مالی ۱۴۰۰ انجام شــود 
حــدود ۲۰ هزار میلیارد ریــال بودجه در نظر 
گرفته شــده بود که از این میــزان ۱۳ هزار و 
۵۷۰ میلیــارد ریال اعتبار اختصاص یافته که 
مربوط به زمینه های مختلف بوده است.به گفته 
جمشیدی، پروژه های شاخصی چون تکمیل 
ســد کوار، خط دوم آبرسانی به شیراز، تملک 
محدوده ســد هایقر، آبرسانی به قیروکارزین، 
زرین دشت، ارسنجان و روستاهای استهبان و 
نی ریز در حوزه آبرســانی در دست اقدام است.

وی افزود: تکمیل تصفیه خانه کازرون، راه آهن 
شیراز- بوشهر-عسلویه، تکمیل آزادراه شیراز-

اصفهان، تکمیل محور دشت ارژن به قائمیه نیز 
از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری اعتبار 
گرفته  و در حال انجام کار هستند.مدیرکل دفتر 
فنی استانداری فارس همچنین از احداث جاده 
کوار-فیروزآباد-جم، محور الر-جهرم، تکمیل 
بزرگراه فسا-داراب-کهگم، محور نی ریز-قطرویه 
و مرودشت-درودزن از محل این اعتبارات خبر 
داد.وی افزود: گازرسانی به ۱۰۰ روستا، ۶ شهر 

و ۴۴۰ واحد صنعتی نیز در دستور کار است.
جمشــیدی در ادامه با اشاره به پروژه های 
ورزشــی و بهداشــت و درمــان، اختصــاص 
۲۰ میلیــارد جهت تکمیل ورزشــگاه ۶ هزار 
نفری شــیراز را به عنوان شاخص ترین پروژه 
ورزشی استان عنوان کرد و همچنین تکمیل 
بیمارستان های حضرت زینب و اعصاب و روان 

شیراز را در دستور کار دانست.

کرمانشاهمسیراصلیزواراربعینوعتباتعالیاتاست

بسیجظرفیتهابرایرفعمحرومیت

 اســتاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه قرن ها به 
عنوان نزدیک ترین و اصلی ترین راه مسیر زیارت عتبات 
عالیات مطرح بوده است، گفت: در سالیان اخیر در مراسم 
تردد زوار اربعین به استان کرمانشاه بی توجهی شده است.

بهمن امیری مقدم در جلســه کمیته زیرساخت های 
مراســم اربعین که با حضور معاونان عمرانی استان های 
همدان، کردســتان و گیالن، مدیر اجرایی ستاد مرکزی 
اربعین حسینی و نمایندگان وزارت نیرو، هالل احمر و بنیاد 
مستضعفان در استانداری کرمانشاه برگزار شد، افزود: مردم 
کرمانشاه سالهاست به میزبانی زوار عتبات عالیات افتخار 
داشــتند و مقام معظم رهبری در سفر سال 9۰ خود به 
استان فرمودند: »کرمانشاه قرن های متمادی مسیر ملی 
و دروازه اصلی کشور سفر به عتبات عالیات بوده و مردم 

این دیار به این  میزبانی افتخار کردند«.
وی آرزوی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را هموار 
کردن راه زیارت عتبات عالیات دانســت و گفت: امروز به 
لطف شهدایی مانند شهید سلیمانی این راه باز شده و هر 
ســال میلیون ها نفر به عتبات عالیات به ویژه در مراسم 

اربعین شرف یاب می شوند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در سالیان گذشته در 
ستاد اربعین به کرمانشاه بی توجه شده و بیشتر به فراهم 
کردن زیرساخت های استان ایالم تمرکز کردند، اظهار کرد: 
این در حالی است که استان کرمانشاه تمام زیرساخت های 
جاده ای، فرودگاه، راه آهن، مهمان سرا و هتل، اتوبوس بین 

جاده ای و نزدیک ترین مسیر را داشته است.
وی در ادامه به دیدار خود با اســتاندار اســتان دیاله 
عراق اشــاره کرد و افزود: به قول استاندار دیاله آن طرف 

مرز برای تردد زوار هیچ مشکلی وجود ندارد و امیدواریم 
امسال به دلیل پتانسیل های مرز خسروی به عنوان مسیر 
ملی زیارتی زوار به عتبات عالیات در مراسم اربعین مورد 

توجه  قرار گیرد.
امیری مقدم همچنین ابراز امیداوری کرد امســال از 
مسیر مرز رسمی سومار کرمانشاه نیز زوار اربعین ترد کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه در ادامه از ستاد 
اربعین کشور، آستان قدس رضوی و بنیاد مستعضفان، 
خواست به اجرای پروژه های عمرانی کرمانشاه در بحث 
زیرســاخت های خدمت رسانی به زوار اربعین توجه ای 

ویژه ای داشته باشند.
وی بیان داشــت: وظایف همه مدیران دستگاه های 
اجرایی در این خصوص مشخص شده و از آنان خواسته 
شــده تمام  توان خــود را برای فراهم کــردن امکانات 

و تجهیزات مورد نیاز مراســم اربعیــن جمع بندی و از 
وزارتخانه های مطبوع خود اعتبار و ســهم استان را اخذ 
کنند و هر هفته روند اجرای برنامه ها خود را به استانداری 

منعکس کنند.
وی پیش بینی کرد ۲ و نیم میلیون نفر از مسیر استان 
کرمانشاه به عتبات عالیات سفر کنند و از معاونت عمرانی 
خواست در کوتاه ترین زمان اجرای پروژه ها عمرانی اربیعن 
مانند تدابیر تسهیل در روانی ترافیک جاده ای، مکان یابی 
ایجاد موکب های بین راهی، احداث پارکینگ خودروهاه، 
تامین  آب، برق، گاز و روشنایی در مسیرها را آغاز کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین از شهرداری های استان در 
مسیر عتبات عالیات خواست با کمک شهرداران دیگر نقاط 
کشور برای تسهیل در امور ترافیکی، احداث و جانمایی 
پارکینگ خودرو زوار، موکب ها و خدمات به زوار اربعین 

استان تدابیر الزم را بیندیشند.
امیــری مقدم همچنین از پلیــس راه و هالل احمر 
خواســت بنا بر نظر کارشناسی خود تدابیر الزم را برای 
مدیریت ترافیک بین جاده ای و شــهری و ارایه خدمات 

بهتر به زوار اقدام کنند.
وی در پایان از شرکت گاز استان خواست گاز رسانی 
به مرز خسروی را سرعت ببخشد، همچنین شرکت آب 
و فاضالب به آبرسانی به مرز سومار و ایجاد کارخانه آب 
مبادرت کند و در پایان از وزارت نیرو خواست پست ۶۳ 

کیلو وات قصرشیرین را تقویت و یا احداث کند.
 قصرشــیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۲۷ هزار تن 
جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق دارد که دارای 

۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان است.
خسروی یکی از مرزهای مهم و با موقعیت راهبردی 
کشورمان است که  این مرز بین المللی قدیمی ترین مرز 
رسمی کشورمان با عراق برای تردد زائران عتبات عالیات 

است که در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده است.
مرز رســمی خســروی  - منذریه مسیر اصلی جاده 
کشــورمان به سوی بغداد پایتخت کشور عراق است که 
این جاده در ادامه به کشور سوریه متصل شده و در نهایت 

به بندر حلب در ساحل دریای مدیترانه متصل می شود.
مرز رســمی خســروی تا بغداد پایتخت عراق ۱9۰، 
نجــف ۳۸۰، کربــال ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا ســامرا 
۳۲۶ کیلومتــر فاصله دارد و به دلیل مســافت کوتاه با 
 شــهرهای مذهبــی و زیارتی عراق همــواره اهمیت به 
خصوصی برای ۲ کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

عراق دارد.

مقصد نخستین سفر شهرستانی استاندار جدید کرمان 
و منتخــب دولت مردمی، جنوب اســتان بود؛ مناطقی با 
ظرفیت هــای منحصربه فرد اما درعیــن حال محروم که 
اســتاندار می گوید همه امکان ها را برای توســعه آنجا به 
کار خواهد گرفت.دکتر محمدمهدی فداکار که از عصر روز 
گذشته)سه شنبه( عازم شهرستان های جنوبی استان کرمان 
شده امروز صبح به قلعه گنج رفت و بعد از بازدید از مناطق 
مختلف و کلنگ زنی یک کارخانه بسته بندی محصوالت 

کشاورزی، در نشست شورای اداری شرکت کرد.
وی کــه ۱۱ اردیبهشــت ماه امســال از هیات دولت 
برای اســتانداری کرمان رای اعتماد گرفت، روز شنبه ۱۷ 
اردیبهشت در جلسه معارفه خود به متن حکم انتصابش از 
سوی رییس جمهور اشاره و تاکید کرد که توجه به جنوب 
استان کرمان به وی تکلیف شده و از برنامه های مهم وی 
اســت.فداکار در نشست شورای اداری در شهرستان قلعه 
گنج با اشاره به وضعیت مشکالت در بخش های فرهنگی، 
آموزشــی و صنعتی در این منطقه تاکید کرد که از همه 

ظرفیت ها برای توسعه این منطقه کمک خواهد گرفت.
استاندار کرمان با اشاره به نارسایی های آموزشی بویژه 
مشکالت مربوط به دانشگاه ها گفت: دانشگاه های پیام نور 
استان از جمله در قلعه گنج، عنبرآباد، رابر و انار را در زمانی 
کلنگ زنی کردیم و باید توسعه می یافتند؛ از این دانشگاه ها 
حمایت می کنیم تا تقویت شوند.فداکار افزود: مشکل تقویت 
دانشگاه پیام نور قلعه گنج با همکاری نماینده پنج شهرستان 
جنوبی اســتان کرمان در مجلس شورای اسالمی رفع می 
شود.وی اظهار داشت: در این زمینه ۲ مشکل وجود دارد، 
اول اینکه این دانشــگاه ها از محل بخش شهریه، هزینه 
های خود را تامین می کنند که بایستی دانشجویان به این 
دانشگاه بیایند و همچنین ماهم رشته ها را بروز رسانی و به 
آن کمک کنیم.استاندار کرمان گفت: رشته های مورد نیاز 
باید از اکنون در دفتر انتخاب رشته وارد شود تا افراد بتوانند 

در دانشگاه پیام نور قلعه گنج ثبت نام کنند.

 قول مســاعد برای تکمیل مجتمع فرهنگی 
قلعه گنج

وی همچنین با اشــاره به بازدید از مجتمع فرهنگی و 
هنری شهرستان قلعه گنج قول مساعد برای پیگیری تکمیل 
این مجموعه را تا پایان سال جاری داد.فداکار افزود: مشکل 
تکمیل مجتمع فرهنگی قلعه گنج با همکاری وزارت کشور 
رفع می شود، این پروژه در زمانی که ارشاد بودم، پیشرفت 
فیزیکی خوبی داشت اما طی هشت سال گذشته پیشرفتی 

نداشته است.

 تاکید بر استقرار تمامی ادارات در جنوب کرمان
همچنین استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به مشکالت بعد مسافت جنوب استان تا شهر کرمان 
افزود: موافق استقرار تمامی ادارات در جنوب استان کرمان 
هستم، جمعی وسیع از مردم استان کرمان در این منطقه 
زندگی می کنند که الزم است با استقرار ادارات دسترسی 

مردم به خدمات آنان تسهیل شود.
نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: برخی 
ادارات در مرکز اســتان کرمان قرار دارند، در هر حال بعد 
مســافت تامرکز استان عالوه بر مشکالت فاصله و هزینه، 

خطراتی برای مردم به وجود آورده است.

 جذب نیرو و تکمیل جاده ها
وی یادآور شــد: جذب نیرو در ادارات استان کرمان از 
منطقه جنوب این استان بهبود یافته که انشاءاهلل بهتر هم 
می شود.فداکار عنوان کرد: فرایند تکمیل جاده های جنوب 
اســتان کرمان نیز از محل اعتبارات ملی و کمک اســتان 

حمایت می شود.

 پیگیری مشــکالت جنوب کرمــان با همه 
ظرفیت ها

اســتاندار کرمان گفت: جنوب کرمان عالوه بر بخش 

کشاورزی، مشکالت غیرکشاورزی نیز دارد که باید پیگیری 
و رفع شــود.وی ابراز داشت: ستاد راهبردی استان کرمان 
تجربه ای موفق بوده لذا ستاد راهبردی غیررسمی نیز در 
جنوب استان طرح کنیم که کارهای جنوب در این مجموعه 
ساماندهی شــود و در زمان راه اندازی زیرساختی فراهم 
کرده باشیم.فداکار افزود: این بخش با همفکری و همکاری 
نمایندگان، ادارات کل و استانداری پیش برود، ضمن آنکه 

تعهدات سیل در حال انجام است که باید پیگیری شود.

 موانع معادن جنوب بررسی شود
وی ادامــه داد: بحث معادن خاص در جنوب اســتان 
کرمان بایســتی در گزارشی جامع ثبت شود تا این معادن 
را در این منطقه داشــته باشیم و موانع آن مشخص باشد 

تا پیگیری شود.

 ایمیدرو پهنه های معدنی قلعه گنج را بلوکه 
کرده است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان 
کرمان نیز در این نشســت گفت: سه پهنه بزرگ معدنی 
در شهرســتان قلعه گنج تعریف شده که پهنه براحمد در 
منطقه َرِمشک در اختیار شرکت ملی مس قرار گرفته است.

مسلم مروجی افزود: این پهنه یکهزار و 9۱۸ کیلومتر 
مربــع بود که ۳۷۷ کیلومتر مربــع آن امیدبخش ارزیابی 
شــد و از این میزان ۳۳۰ کیلومتر مربع در اختیار شرکت 
مــس قرار گرفته یعنی پروانه اکتشــاف در این منطقه به 
این شرکت واگذار شده است.وی یادآور شد: شرکت مس 
بــا قــدرت در این پهنه فعالیت نمی کند لــذا باید به آن 
 ورود کنیــم که یا واگذار کند یا تعهد خاصی بدهد تا کار

 را با قدرت پیش ببرد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: ایمیدرو همه پهنه های معدنی شهرستان قلعه گنج 
را در اختیار گرفته، نه واگذار می کند و نه خودش کار می 

کند و از هرراهی وارد شــدیم زورمان به واگذاری پهنه ها 
هم نرســید.وی عنوان کرد: شرکت ملی مس با راه اندازی 
یک کارخانه می تواند مشکل اشتغال جنوب استان کرمان 
را رفع کند اما این شرکت فقط به جاده سازی مشغول است.

مروجی افزود: کارخانه آهک پهنه قلعه گنج مشــکل 
خوراک داشت در حالی که ۱۲۰ میلیون تن ذخیره عالی در 
منطقه مارز وجود دارد، اما مشکالت زیست محیطی مانعی 

برای بهره برداری از این ذخایر معدنی است.
وی تاکیــد کرد: ۱۵ پروانه اکتشــاف در حوزه فلزی و 

غیرفلزی برای شهرستان قلعه گنج صادر شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: در منطقه قلعه گنج تیتانیوم خوبی داریم که در حال 
اکتشاف است اما عده ای از اینها در اختیار سرمایه گذار بومی 
بوده که سال ها پیش ثبت شده و بهره برداری نشده است.

وی ادامه داد: در حال رایزنی هستیم تا این مجوزها را 
واگذار کنند و اگر نشود مجبور به ابطال آن هستیم.

 امیدها برای توسعه فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان نیز از 
ضرورت تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی هنری امام خامنه ای 
قلعه گنج تا پایان سال جاری خبر داد و با اشاره به بازدید 
امروز استاندار از این مجتمع نیمه ساخته اظهار داشت: یکی 
از ضروریات توسعه فرهنگی هر منطقه، تامین زیرساخت 
هاست و با توجه به ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان 
قلعه گنج می طلبد مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان با 

تخصیص اعتبار تکمیل و مورد بهره وری قرار گیرد.
بهرام مســلمی مهنی بیان کرد: یکــی از دغدغه های 
اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان قلعه گنج نبود زیرساخت 
هــای الزم بــرای انجام فعالیت های فرهنگی اســت که 
در بازدیــد امروز اســتاندار از پروژه نیمــه تمام مجتمع 
 فرهنگــی هنری امام خامنــه ای با زبان شــعر، نمایش

 و موسیقی مطرح کردند.
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آرزویم برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک است
رییس کمیته ملی المپیک گفت: مهم ترین نیاز کمیته ملی المپیک و ورزش 

قهرمانی ثبات مدیریتی است و آرزویم این است که انتخابات برگزار شود.
 رضا صالحی امیری در حاشــیه اختتامیه لیگ قایقرانی در جمع خبرنگاران 
بیان کرد:  باید قدردان زحمات خانواده بزرگ قایقرانی باشــیم. آقای سهرابیان 
باانگیزه و جدی مسیر تحولی آغاز کرده است. اعتقاد دارم قایقرانی در بازی های 
آسیایی هانگژو و المپیک پاریس خواهد درخشید. نسل و انگیزه های جدید وارد 
شده اند. در توکیو ما نازنین مالیی را شاهد بودیم که یک رکورد جدید ثبت کرد؛ 
در آسیا هم مدال های قایقرانی دو رقمی شد این نشان می دهد قایقرانی جهشی 

را آغاز کرده و آینده درخشانی خواهد داشت.
رییس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: قایقرانی خصوصا در سخت افزار 
نیاز به کمک دارد چون تجهیزات بسیار گران است و باید در پیست کمک جدی 
کرد، آن ها پیســت استاندارد ندارند و نیاز به قایق و تجهیزات استاندارد دارند. 

ما به عنوان کمیته در حد توان کمک کردیم، باز هم متعهد به کمک هستیم.
او با اشــاره به این که قایقرانی امکان حضور در رویدادهای مختلف خصوصا 

اردوهای خارجی دارد، تصریح کرد: سهرابیان تالش کرده و مربی خارجی آورده 
است، ما هم تعهد کردیم بخشی از هزینه های این مربی را پرداخت کنیم. قرار 
است آن ها در چند رویداد خارجی شرکت کنند، به نظر می رسد مجموعه برنامه ها 
اگر حمایت جدی وزارت، کمیته و اسپانسرها باشد کارنامه درخشانی از قایقرانی 
در هانگژو و المپیک خواهیم داشت.صالحی امیری در پاسخ به این سوال که آیا 
تعویق بازی های آســیایی به رشته هایی که هزینه کرده بودند ضربه زده است؟ 
خاطرنشان کرد: ما همین اتفاق را در توکیو داشتیم. بازی های آسیایی هم لغو 
نشده و به تعویق افتاده است. شورای المپیک آسیا اعالم کرده این بازی ها در سال 
۲۰۲۳ انجام خواهد شد و شورای کمیته اضطراری قرار است در طول یک ماه 
زمان جدید را اعالم کند. ما نباید مسیر ناامیدی و دلسردی را ایجاد کنیم. امروز 
گفتم سرپرست کاروان و کادر سرپرستی تا یکسال آینده فعال هستند. اگر ما 
ناامیدی را تزریق کنیم عمال در نتایج دچار مشکل می شویم. باید با همان شتاب 
قبلی اردوها را ادامه دهیم تا نتایج بهتری که پیش بینی کرده بودیم داشته باشیم.

وی درباره این که احسان حدادی گفته در ایران جایگزین ندارد و او به رکورد 

قبلی خود نرسیده است، تصریح کرد: من رییس کمیته ملی المپیک هستم و 
پاسخ شما مربوط به صیامی، رییس فدراسیون دوومیدانی است. احسان قهرمان 
ملی ماست. من تقاضا دارم که قهرمانان مان را تجلیل و تقدیر کنید. رویکرد ما باید 
مثبت باشد من باور دارم که حدادی در پرتاب دیسک در آسیا امید اول ماست و با 
رییس فدراسیون هم که صحبت کردم بر این باور بود که احسان حدادی می تواند 
طالی بازی های آسیایی هانگژو را بگیرد. هم چنین اعالم کرد بنابر تصمیم کمیته 
فنی فدراسیون دوومیدانی حمایت ها خود را از احسان حدادی انجام می دهند.

صالحــی امیری در پاســخ به این کــه فکر می کند تا برگــزاری انتخابات 
کمیته ملی المپیک تکلیف فدراســیون های المپیکی که بدون رییس هستند 
 مشــخص می شــود؟ تصریح کرد: ما به عنوان  کمیته ملــی المپیک وظیفه 
داریم که انتخابات را هرچه زودتر برگزار کنیم. تا ثبات در مدیریت کمیته ملی 
المپیک شکل بگیرد هیات اجرایی در جلسه قبل تصمیم گرفت که با برگزاری 
مجمع فوق العاده دو پیشنهاد را مطرح کند یکی برگزاری انتخابات در ۲۰ تیر 

و دیگری در ۳۰ مرداد است. 

استقالل قدرتمندانه قهرمان شد

 رونمایی از استوک ویژه آدیداس برای مهدی طارمی با پرچم ایران
مهدی طارمی از اســتوک جدید خود بــا پرچم ایران 

رونمایی کرد.
 شب گذشته مهدی طارمی در اینستاگرام خود از استوک 

جدید خود با طراحی آدیداس رونمایی کرد.
این اســتوک با پرچم ایران و عبارت MT9 طراحی شده 

است.

  استقالل قهرمان شد ،چون »تیم تر« از پرسپولیس بود
محمد مایلی کهن می گوید که فرهاد مجیدی نقش اصلی 

را در قهرمانی استقالل داشته است.
محمد مایلی کهن یک نظر ویژه درباره استقالل و قهرمان 
شدن این تیم دارد.او می گوید:»هنوز چیزی نشده می خواهند 
نقش فرهاد مجیدی را کمرنگ کنند.امسال استقالل قهرمان 
شــد چون »تیم تر« بود. شک نکنید اگر مثال پرسپولیس 
قهرمان می شد می گفتند کار برانکو بوده است! اصال نمی 
دانم چرا این حرف را می زنند. از تیم زمان برانکو غیر از ســید جالل و کامیابی نیا 
کدام بازیکنان باقی مانده اند؟ سوال من این است. برانکو چرا در عمان موفق نشد؟ 
چرا این تیم را به جام جهانی نبرد؟ االن این حرف ها را دارند درباره فرهاد مجیدی 
هم می زنند. در کل وقتی یک تیم قهرمان می شود عوامل زیادی در آن قهرمانی 

تاثیر گذار هستند.« 

 مجیدی فرمانده اصلی استقالل بود
محمد مایلی کهن، فرهاد مجیدی را عامل اصلی قهرمانی 

استقالل می داند.
 محمد مایلی کهن، یکی از رک ترین افرادی است که در 
فوتبال ایران، بی پرده سخن می گوید و با کسی تعارف ندارد.

 درباره قهرمانی استقالل و نقش گابریل پین گفت: من 
نمی گویم گابریل پین نقشی نداشته است اما فرمانده اصلی 
چه کسی بوده؟ فرهاد مجیدی.حمایت های مدیریت همه 
بازیکنان، مربیان، حتی تدارکات، در موفقیت همه این عوامل نقش دارند. به نظرم من 
نقش مربی و سرمربی در موفقیت ها ۲۰ یا ۳۰ درصد است. من استراماچونی را مثال 
می زنم.همه می گویند که او استقالل را تغییر داد. یکی از تغییرات را برای من یک 
نفر بگوید. اگر او خیلی مربی خوبی بود چرا تیمش در قطر ۸ تا ۸ تا گل می خورد؟ 
باور کنید اگر پرسپولیس امسال قهرمان می شد همه باز می گفتند که تیم برانکو بوده!

 پیغام مرموز مهاجم مصدوم پرسپولیس پس از جراحی
عیسی آل کثیر با انتشار عکسی در فضای مجازی خبر 
از سپری کردن دوران نقاهتش داد. او با استیکری از توپ 

و قلب شکسته پیغام مرموزی را منتشر کرد.
عیســی آل کثیر مهاجم خوزســتانی پرسپولیس که 
در نیــم فصــل اول و در بازی مقابل شــهرخودرو دچار 
مصدومیــت و پارگی رباط صلیبی شــد، بعد چندین ماه 
باالخــره به جراحی رضایت داد و زیر تیغ جراحی رفت.او 
ماه ها با مصدومیت در تمرینات پرسپولیس شرکت می کرد اما گل محمدی به 

او اجازه بازی نمی داد و معتقد بود طبق نظریه پزشک تیم باید جراحی کند.
آل کثیر با انتشــار عکســی در فضای مجازی خبر از ســپری کردن دوران 
نقاهتش داد. او با استیکری از توپ و قلب شکسته پیغام مرموزی را منتشر کرد.

 تغییر بزرگی که رخ نداد تا پرسپولیس ببازد!
یحیی گل محمدی قرار بود از سیامک نعمتی در دیدار 
مقابل ســپاهان استفاده کند، اما باز هم رامین رضاییان 

به کار گرفته شد.
 پرسپولیس در حالی در هفته بیست و هفتم لیگ به 
مصاف سپاهان رفت و مقابل این تیم مغلوب شد که گل 
محمدی چند تغییر در ترکیب تیمش به وجود آورد. اما 
مهم ترین تغییر این دیدار بنابر دالیلی انجام نشد. رامین 
رضاییان مدافع ســابق تیم ملی که در نقل و انتقاالت زمســتانی به پرسپولیس 
آمد، نتوانســت انتظارات را برآورده کند و حتی شــایعه عدم تمدید قرارداد او با 
پرســپولیس هم به گوش می رسد. با این حال رامین در دیدار مقابل ذوب آهن 

حواشی را به وجود آورد که باعث ناراحتی کادرفنی پرسپولیس شد.
رضاییان در اواخر بازی با ذوب آهن و در حالیکه قرار بود تعویض شود برای 
چنــد لحظه از این کار امتناع کرد و موقع بیرون آمدن از زمین هم به شــدت 
شــاکی بود و اعتراض می کرد. شاید اگر دخالت کریم باقری در آن صحنه نبود، 
اعتراضات رضاییان ادامه دار می شد و اتفاقات بدتری رخ می داد. هرچند رامین 
بالفاصله بعد از بازی با ذوب آهن از کادرفنی و هواداران پرسپولیس عذرخواهی 
کرد ولی یحیی گل محمدی قصد تنبیه این بازیکن را داشــت و می خواست در 

دیدار مقابل سپاهان او را نیمکت نشین کند.
تا قبل از آخرین تمرین تیم در سیرجان هم سیامک نعمتی به عنوان مدافع 
راست قرار بود به میدان برود ولی در آخرین تمرین پرسپولیس که در سیرجان 
برگزار شــد، مشــخص نیســت چه اتفاقاتی رخ داد که نظر یحیی عوض شد و 

رضاییان به ترکیب اصلی برگشت.

 امارات هم میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ را رد کرد
امارات هم مانند عربســتان میزبانی از جام ملت های 
آســیا ۲۰۲۳ را قبول نکرد.به نقل از البیان، قرار بود که 
چین  جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ را برگزار کند اما چینی ها 
به خاطر ویــروس کرونا از میزبانی این رقابت ها انصراف 
دادند.میزبانی این بازی ها به امارات پیشــنهاد داده شد 
اما مســئوالن فدراسیون فوتبال این کشور این پیشنهاد 
را رد کردنــد و چرا که امارات میزبــان دوره قبلی جام 
ملت های آسیا بود.پیش از این هم عربستان درخواست میزبانی این رقابت ها به 
جای چین را رد کرد چرا که آن ها خود را آماده میزبانی دور بعد این رقابت ها 
در سال ۲۰۲۷ می کنند.روزنامه البیان امارات مدعی شد که از بین کره جنوبی 
و ژاپن یکی جایگزین چین برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ خواهد شد. 

 عزت اللهی به دنبال دهمین تیم در ۲۵ سالگی!
هافبک ۲۵ ســاله تیم ملی فوتبال ایران از نهمین تیم 

باشگاهی دوران فوتبال خود نیز جدا شد.
 سعید عزت اللهی هافبک خوش نقش تیم ملی فوتبال 
ایران کم کم در حال ثبت یک رکورد جالب توجه در زمینه 
تعویض تیم های باشــگاهی خود است. این بازیکن ایرانی 
محصول آکادمی ملوان بندرانزلی تاکنون ۹ تیم داشــته 
اســت و اکنون به دنبال حضور در دهمین تیم باشگاهی 
خود است.سعید عزت اللهی اغلب به عنوان بازیکن قرضی در تیم های باشگاهی 
خود حضور داشته است و چه بسا در صورت ادامه این روند بتواند تا پایان دوران 

فوتبال خود یک رکورد جهانی از خود ثبت کند. 

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
مربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران می گوید 
این تیم به بیش از یک بازی تدارکاتی نیاز دارد.

حســین فرکی، درباره برگزاری یک دیدار 
دوستانه برای تیم ملی فوتبال ایران مقابل کانادا 
گفت: هر بازی ای که انجام شود، دستاوردهایی 
برای تیم ملی خواهد داشــت. همیشه به این 
مساله اعتقاد داریم چون بازی کردن بهتر از بازی 
نکردن است. وقتی شکست هم می خوریم، بهتر 
از این است که در دیدار رسمی شکست بخوریم. 
بازی تدارکاتی به این معنی است که خودمان را 
می سنجیم و در شرایط مسابقه قرار می گیریم. 
این دیدارهای تدارکاتی برای ما راه گشا خواهد 
بود و نقاط قوت و ضعف خودمان را شناسایی 
می کنیم. کانادا هم تیمی است که به جام جهانی 
صعود کرده و هر چقدر با این قبیل تیم ها بازی 

کنیم، بهتر است.

 باید بیش از یــک بازی تدارکاتی 
انجام دهیم

او در پاســخ به این سوال که تیم ملی فقط 
یک دیدار دوستانه دارد اما رقیبان ایران تاکنون 
چهار دیدار دوستانه یا رسمی را قطعی کرده اند، 
گفت: حتما این وضعیت خوب نیست. اعتقاد 
ما این اســت که هر چه بازی های تدارکاتی ما 
بیش تر باشد، بهتر است اما االن مشکلی بازی 
تدارکاتی داریم. مگر کره و ژاپن چه کار می کنند 
که توانستند دیدارهای تدارکاتی را هماهنگ 
کنند؟ درست اســت که ما مشکالت داریم و 
نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم. مشکالت و 
مسائل سیاســی و اقتصادی به گونه ای است 
که شــاید نتوانیم مانند عربستان، کره و ژاپن 
بازی های تدارکاتی را هماهنگ کنیم. از طرفی 
هم یک بازی دوســتانه نمی تواند رضایت ما را 
جلب کند. هر چند همین یک بازی هم بهتر از 

هیچ است. اعتقاد ما این است که باید بیش تر 
از این بازی کنیم.

مربی پیشــین تیم ملی در واکنش به این 
سوال که در گذشته با ازبکستان و سوریه بازی 
می کردیم اما نسبت به این بازی ها انتقادهایی 
وجود داشــت، اظهــار کرد: ایــن جزو همان 
چیزهایی اســت که بودنــش بهتر از نبودنش 
است. یک جایی هست که شرایطش را داریم و 
می توانیم با تیم های حاضر در جام جهانی بازی 
کنیم اما وقتی که این بازی ها نیست، باید تالش 
کنیم دیدار دوستانه ای را فراهم کنیم که بهتر از 

بازی درون اردویی باشد.

 تفاوت ایــران با کــره و ژاپن در 
دیدارهای تدارکاتی است

فرکی درباره دیــدار ژاپن و کره با تیم های 
برزیل، پاراگوئه و شیلی در فیفا دی گفت: دقیقا 

این تفاوت ما در همیــن دیدارهای تدارکاتی 
است که بخشی از آن به همین بحث سیاسی و 
اقتصادی بر می گردد؛ بخشی هم دست ما است 
اما بخش اصلی دست حریفان است که خود را 

برای جام جهانی آماده می کنند.

 مســئوالن فدراســیون فوتبال 
نمی توانند هیچ کاری کنند

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره 
این که مسئوالن فدراسیون فوتبال نتوانستند 
به وعده های خود عمل کنند گفت: هیچ کاری 
نمی توانند بکنند. من به شما می گویم. به هر 
حــال آن ها از جنس این کار نیســتند و فقط 
می خواهند در این سمت حضور داشته باشند. 
بیچــاره مردم و فوتبال کــه دل به این آدم ها 
بسته اند. اعتقاد شخصی من این است که بعد 
از آقای صفایی فراهانی و دکتر دادکان، فوتبال 

ما سیر نزولی را طی کرده است. اگر سه صعود به 
جام جهانی را یک موفقیت ببینیم، دیگر اتفاقی 
رخ نداده و فوتبال از آن روز به  بعد سیر نزولی 
در پیش گرفته است و اتفاقاتی که می افتد کم 
نظیر است. کسانی به فوتبال آمدند سر مردم 
را شیره مالیدند و فوتبال را به اینجا رساندند، 

کارشان را کردند و کنار رفتند.

 اســتقالل در زمین نشان داد که 
قدرتمند است

او درباره مســجل شدن قهرمانی استقالل 
و اعتقاد پرسپولیس به رقم خوردن نتیجه در 
خارج از زمین گفت: این داستان ها از جانب هر 
دو گروه تکراری است. خیلی موافق این مسئله 
نیســتم. فکر می کنم این مسائل حاشیه ای و 
تکراری است. استقالل در زمین نشان داد که 
قدرتمند است و کسی هم نتوانست جلوی این 

تیــم را بگیرد. این موفقیت را بازیکنان و کادر 
مدیریــت رقم زدند. همان طــور که در رابطه 
با پرســپولیس هم در پنج ســال گذشته رقم 
خورد. باید قبول کنیم که پرسپولیس با برانکو 
و گل محمدی در گذشته این روند را طی کرد 
و در زمین بر مشــکالت خود غلبه کردند. به 
مجموعه اســتقالل تبریک می گویم که برای 

کسب قهرمانی زحمت کشیدند.
فرکــی درباره نقاط قوت و ضعف لیگ برتر 
اظهار کرد: به خاطر داغ بودن رقابت قهرمانی 
میان ســه تیم در صدر جدول و ســه تیم در 
انتهای جدول، می توان گفت اتفاق خوبی بود و 
هواداران را تهییج کرد. از طرفی تعداد معدودی 
بازی باکیفیت هم دیدیم. بازگشت هواداران به 
ورزشــگاه ها در همین بازی های محدود اتفاق 
خوبی بود. دیدیم که داربی یک مقدار هیجان 
بیش تری داشت. این مساله جذابیت بازی ها را 
هم بیش تر کرد ولی در مجموع می خواهم بگویم 

لیگ ما در این فصل کیفیت نداشت.

 آینده تیم ملی در خطر است
این مربی فوتبال با اشاره به پیدا نشدن هیچ 
بازیکن جوان و باکیفیتی در این فصل گفت: در 
این ۱۶ تیم لیگ برتری ما بازیکن جدیدی در 
سطح لیگ برتر ندیدیم. خیلی چهره های خوب 
و مطرحی را از دل لیگ ندیدیم. این مساله به 
دلیل کیفیت پایین بازی ها بود. این مساله اتفاق 
خوبی برای فوتبال نیست و اگر گروه بازیکنان 
لژیونر ما نبودند، قطعا به مشکل می خوردیم و 
این ها نشانه خوبی برای آینده ما نیست. شاید 
بعد از جام جهانی یک سری از بازیکنان شرایط 
خوبی برای آینده نداشته باشند و در این صورت 
نیاز به نیروهای جوان تر داریم که نبودشان به 
فوتبال ما آسیب می زند. وقتی نتوانیم تیم ملی را 
تقویت کنیم، در آینده تیم آسیب خواهد خورد.

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال آرای خــود را در خصوص تیم های 
استقالل، پرسپولیس و سپاهان اعالم کرد.

 به نقل از ســایت فدراسیون فوتبال، درخصوص شکایت مطروحه توسط 
باشگاه نســاجی مازندران علیه استقالل تهران مبنی بر استفاده از بازیکنان 
غیر مجاز رودی ژستد و گوین بامگا در مسابقه مورخ ۹ /۱۲ /۱۴۰۰ از سری 
مسابقات لیگ برتر با این ادعا که بازیکنان موضوع شکایت به دلیل نداشتن 
پروانه کار و عدم تمدید ویزا و اقامت غیر مجاز محسوب می شوند با بررسی 
اســناد و مدارک موجود در پرونده استعالم های به عمل آمده از سازمان لیگ 
و دفاعیات ارائه شــده توسط باشگاه استقالل دلیلی مبنی بر احراز غیر مجاز 
بودن بازیکنان موضوع شکایت تحصیل نگردید لذا مستند به بند یک ماده ۹۵ 
مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر برائت باشگاه استقالل و بازیکنان 
موضوع شکایت صادر می شود. حکم صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف خواهد بود.
همچنین پیرو گزارش مقام رســمی بابت تخلف باشگاه ورزشی سپاهان 
اصفهان مبنی بر استفاده از تجهیزات کمک داور ویدئویی مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ 
کــه به صورت آفالین انجام پذیرفتــه با توجه به مجموعه اوراق و محتویات 
پرونده از جمله عدم صدور مجوز از ســوی فدراســیون جهت اقدام موصوف 
برای باشگاه سپاهان و ضرورت اخذ تاییدیه از فیفا در نتیجه اعضای کمیته 
انضباطی مســتند به ماده ۵۱ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ خط و قانون 
شماره پنج بند چهار از مقررات بازی مصوب ۲۰۲۱ فیفا تخلف باشگاه مذکور 
مبنی بر نقض اصول کلی رفتار را محرز تشخیص و نظر به ماده ۱۱۷ مقررات 
انضباطی باشــگاه سپاهان به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

می شود. رای صادره قطعی است.
درباره شــکایت مطروحه توسط باشگاه استقالل علیه باشگاه پرسپولیس 
مبنی بر اســتفاده از بازیکن غیر مجاز شیرزاد تیمورف در مسابقه مورخ ۲۶/ 
۱۲/ ۱۴۰۰ از ســری مســابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال کشور 
با این ادعا که از یک طرف اســتفاده از بازیکن موضوع شکایت به دلیل عدم 
خاتمه قرارداد او با باشــگاه پاختاکور ازبکستان تا پیش از پایان فصل نقل و 
انتقاالت زمستانی ایران بر خالف بند یک ماده ۶۶ آیین نامه نقل و انتقاالت 
و تعیین وضعیت بازیکن بوده است و از طرف دیگر باشگاه پرسپولیس به دلیل 
بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت ناشی از حکم محکومیت حق انعقاد قرارداد 
با بازیکن مزبور را نداشــته اســت با بررسی اسناد و مدارک موجود دفاعیات 
باشگاه پرسپولیس و استعالم های به عمل آمده از سازمان لیگ دلیلی بر احراز 
غیر مجازبودن بازیکن شــیرزاد تیمورف تحصیل نشد لذا مستند به بند یک 
ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت باشگاه پرسپولیس و بازیکن طرف 
شکایت صادر می شود. حکم صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف است.

فصل برای کاپیتان پرسپولیس در حالی به پایان می رسد که او تکلیفی 
کامال نامشخص دارد.

یکی از تکراری ترین تصاویر این ســال های فوتبال ایران، باال بردن جام 
قهرمانی توسط جالل حسینی بود. کاپیتان پرسپولیس پیاپی کاپ های درو 
شده را روی دست بلند می کرد و آغازگر جشن های قهرمانی تیمش می شد؛ 
از لیگ و جام حذفی تا سوپرجام. همیشه هم اینطور به نظر می رسید که روز 
اعالم خداحافظی او از فوتبال، بعد از باال بردن یکی از همین جام ها خواهد بود.

فصل هجدهم زمانی که پرسپولیس دبل کرد و لیگ و حذفی را با هم برد، 
خیلی ها فکر کردند این بهترین زمان برای خداحافظی جالل در اوج است.

شــایعات زیادی در مورد اعالم بازنشستگی او منتشر شد، اما حسینی 
موضوع را تکذیب کرد. او جام های قهرمانی نوزدهم و بیســتم را هم باالی 
ســر برد و البته در لیگ بیستم بهترین آمار گلزنی در دوران بازی اش را به 
ثبت رســاند! این قالی کرمان، نقش مؤثری در موفقیت های تیم داشــت و 
همسو با عالقه هواداران، خداحافظی اش را به تأخیر می انداخت. روند حرکتی 
پرسپولیس طوری بود که به نظر می رسید او حاال حاالها می تواند جام بگیرد 
و بعد از بلند کردن یکی از آنها فرصت الزم برای خلق قاب وداع را خواهد 
داشــت، اما اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت. پرسپولیس امسال هیچ جامی 
نگرفت و تورنمنت ها را یک به یک واگذار کرد؛ اول آسیا، بعد سوپرجام، بعد 
حذفی و آخر سر هم لیگ. موقعیت خود حسینی هم در این فصل متزلزل 
بود و او در مقاطع قابل توجهی روی نیمکت نشســت.در نتیجه حاال فصل 
برای جالل در حالی به پایان می رسد که او تکلیفی کامال نامشخص دارد؛ 
اینکه بماند یا بدون جام برود؟در شرایط کنونی جالل حسینی چند گزینه 
پیش روی خودش دارد. او می تواند دست کم برای یک فصل دیگر به بازی 
برای پرســپولیس ادامه بدهد، چرا که به اذعان کارشناســان و بسیاری از 
هواداران، نسبت به استانداردهای لیگ ایران همچنان از توانایی قابل قبولی 
برخوردار است. مگر بقیه مدافعان این لیگ چه کسانی هستند و چه فرمی 
دارند؟ یک گزینه دیگر برای او پیوستن به یک تیم دیگر، مثال ملوان است؛ 
نخستین تیم حسینی در دوران حرفه ای که او همیشه می گفت با پیراهن 
آن از دنیــای فوتبال خداحافظی خواهد کرد. گزینه بعدی ادامه حضور در 
پرسپولیس به عنوان مربی است؛ آنچه این سال ها زیاد در موردش شنیده ایم. 
راه آخر هم یک خداحافظی ساده و سنگین و آغاز دوران بازنشستگی بدون 
پلن معین است. فاصله زیادی تا زمان تصمیم گیری جالل نداریم.بدون تردید 
مهم ترین فاکتور در فرایند تصمیم گیری جالل حسینی، تعیین سرنوشت 
یحیی گل محمدی و به طور کلی کادرفنی پرسپولیس است. کاپیتان سرخ ها 
باید منتظر بماند و ببیند ســرمربی جدید کیســت و او را می خواهد یا نه. 
یحیی همیشــه رابطه پرفراز و فرودی با ستاره ها داشته و شاید اگر او روی 
نیمکت سرخپوشان بماند، حسینی یک گام به بازنشستگی نزدیک تر شود.

نخستین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات جام جهانی 
 BC Place ۲۰۲۲ قطر بامداد ۱۶ خردادماه مقابل تیم ملی کانادا در ورزشگاه

ونکوور برگزار می شود.
برگزاری این دیدار، فی نفســه برای تیم ملی فوتبال کشورمان که برای 
جام جهانی قطر آماده می شــود مفید اســت زیرا از نقطه نظر فنی اغلب 
کارشناسان چنین دیداری را مفید ارزیابی کرده اند اما از آنجایی که مسایل 
فنی و بحث درخشــش در جام جهانی و شعارهای زیبای پیرامون آن تنها 
پوششی است تا آقایان نشسته در فدراسیون و همپالگی های رسانه ای آنها 
به لفت و لیس خودشــان بپردازند و اساسا به همین منظور در آن جایگاه 
قرار گرفته اند، بی تردید باید حواس نهادهای نظارتی به این ســفر باشــد؛ 
سفری که به نام تیم ملی و در واقع به کام جریانات رخنه کرده در فوتبال 
خواهد بود؛ جریاناتی که جام جهانی رفتن را برای همین روزها می خواهند؛ 
روزهایی که بتوانند از قبل آن جیب خودشان را پر و سفرهای تفریحی به 

شرق و غرب را تجربه کنند.
شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان که بارها از این ناحیه شاهد 
ضربه خوردن ورزش و سواســتفاده باندها و جریانات مختلف بوده، موظف 
اســت تا بسیار دقیق این ســفر و تعداد افراد اعزامی به کانادا را رصد کند. 
آنها که در همین ماجرای اخیر پناهندگی یک ورزشــکار دختر مورد اشاره 
بســیاری از منتقدان هستند به جای آنکه تحت تاثیر صحبت های صد من 
یک غاز عده ای که جام جهانی را پتک کرده و بر سر جامعه می کوبند قرار 
بگیرند، باید به طور دقیق و شــفاف اعالم کنند که این کاروان اعزامی چه 

تعداد همراه خواهد داشت.
موضوع وقتی نگران کننده تر می شود که؛ می شنویم برخی از وزات نشینان 
که باید نظارت دقیقی بر کار و بار فوتبال و فدراسیون بالتکلیف و تا خرخره 
بدهکار به جریانات داللی و رسانه ای داشته باشند، از امروز به افرادی مختلف 
رجوع کرده و جویای این شده اند که فدراسیون چه تعداد همراه را با خود 

به کانادا اعزام خواهد کرد؟!
نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که برخی منابع از ۸۰ نفره بودن این کاروان 

خبر می دهند وبرخی نیز تعداد نفرات را بیشتر عنوان می کنند.
با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و هزینه ای که اعزام این تعداد 
همراه روی دســت فوتبال می گذارد، برای وزرات ورزش و بخش شــورای 
برون مرزی جای مسامحه و انفعال نمی ماند و آنها باید هر چه سریع تر تکلیف 
این سفر که برق شوق را در چشم برخی و ذوق مسافرت به دوردست ها در 

وجودشان انداخته است مشخص کنند.
اینجــا بار دیگر ثابت می شــود صعود بــه جام جهانــی در کنار تمام 
زیبایی هایش، برای یک عده دکان دو نبشی تلقی می شود تا کار خودشان 

را پیش ببرند و اهداف شخصی شان را دنبال کنند.

 شکایت استقالل از
 پرسپولیس در کمیته انضباطی رد شد

 سه سناریو پیش پای
 سیدجالل حسینی

قرار است 80 نفر برای یک بازی 
تدارکاتی به کانادا بروند؟



 | 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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امام علی علیه السالم :

َعن  األَسماُع  ِت  َصمَّ نیا  الدُّ لُِحبِّ 
َسماِع الِحکَمِة ، وَعِمَیِت الُقلوُب َعن 

نوِر الَبصیَرِة .
به خاطر عشق به دنیاست كه گوش 
ها، از شنیدن حکمت، َكر گشته اند 

و دل ها، از نور بصیرت، كور .

غرر الحکم : ح 7363

گرچه انتظار می رود قدرت دالر بدون تغییر در بازارهای مالی حفظ شود اما 
این ارز امروز با سومین کاهش متوالی خود روبرو شد.

 به نقل از رویترز، دالر برای سومین روز متوالی در روز سه شنبه کاهش یافت، 
زیرا سرمایه گذاران با احتیاط از شرط بندی ها - بر روی افزایشی که هفته گذشته 

ارزش دالر را به باالترین سطح دو دهه اخیر رسانده بود - کاستند.
انتظار می رود که قدرت این ارز در سال 2022 به عنوان یک نیروی محرکه 
در بازارهای مالی باقــی بماند زیرا فدرال رزرو ایاالت متحده چرخه جدیدی از 

انقباض پولی را اجرا می کند.
ســخنرانان فدرال رزرو روز سه شنبه، از جمله جروم پاول در ساعت 18:00 
به وقت گرینویچ، سرنخ ها را در مورد اینکه آیا انتظارات نرخ کوتاه مدت می تواند 

حتی تهاجمی تر شود یا خیر، از نزدیک تحت نظر گرفتند.
کاهــش ارزش پول ایاالت متحده، شــاخص دالر را 0.39درصد کاهش داد 
و به 103.76 رســید که بیش از 1 درصدکمتر از باالترین ســطح دو دهه اخیر 

105.010 در هفته گذشته بود.
لی هاردمن، تحلیلگر ارز در بانک MUFG اظهار داشت: دالر پس از یک دوره 
رشد بسیار قوی عقب نشینی کرد، و اکنون بیشتر در سطح باالیی در حال تثبیت 
است.هاردمن استدالل کرد که دیدن تغییر در اصولی که دالر را باال می برد در 

بحبوحه ی نگرانی های رشد اقتصاد جهانی دشوار است.
وی با اشــاره به نگرانی ها در مورد منطقه یورو و به ویژه چین گفت: »محرک 

اصلی این است که اقتصاد ایاالت متحده بهتر از بقیه جهان عمل می کند«.
داده ها نشــان می دهد که تولید و مصرف کارخانه ها در دومین اقتصاد بزرگ 
جهان در آوریل  کاهش یافت و این موضوع با سرعت از اوایل سال 2020، زمانی 
که شیوع ویروس کرونا در ووهان به یک بیماری همه گیر تبدیل شد ظهور یافت.

یوان فراســاحلی چین پس از افت شــدیدی که از اواســط آوریل حدود 7 
درصد کاهش داشته است، 0.6 درصد افزایش یافت. آخرین بار به ازای هر دالر 

6.7556 معامله شد.
شــانگهای ســه روز متوالی بدون هیچ مورد جدید کوویــد 19 در خارج از 
مناطق قرنطینه ثبت کرد، نقطه عطفی که در سایر شهرها نشان دهنده ی آغاز 

رفع محدودیت ها است.
پس از اینکه فرانسوا ویلروی دی گالهاو، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا گفت 
که ضعیف بودن یورو ثبات قیمت در بلوک ارزی را تهدید می کند، یورو 0.4 درصد 

افزایش یافت و به 1.0476 دالر در روز رسید.
نگرانی ها مبنی بر اینکه تشــدید تنش ها با روسیه می تواند منجر به تحریم 
گاز، رکود اقتصادی در منطقه یورو و جلوگیری از افزایش نرخ بهره توسط بانک 

مرکزی اروپا شود، چشم انداز ارز مشترک را تحت تأثیر قرار می دهد.
یو-نا پارک هگر، تحلیلگر کامرز بانک Commerzbank) (ETR:CBKG(9( در 
یادداشت صبحگاهی نوشت: بی شک این خطر وجود دارد که بانک مرکزی اروپا 
ممکن است مجبور شود افزایش خود را در پایان به تعویق بیندازد یا تمایل دارد 

نرخ های بهره را آنقدر که در حال حاضر به نظر می رسد افزایش ندهد.«
دالر استرالیا 0.8 درصد جهش کرد و به 0.70305 دالر رسید، از پایین ترین 
ســطح دو ساله که در هفته گذشــته به ثبت رسید بهبود یافت و اگر داده های 
دســتمزد از انتظارات در روز چهارشنبه پیشی بگیرد، می تواند افزایش بیشتری 

از انتظارات نرخ بهره داشته باشد.
صورتجلســه منتشر شده در روز سه شنبه حاکی از آن بود که بانک مرکزی 
استرالیا در نشست ماه مه خود افزایش شدیدتر نرخ بهره را در نظر گرفته است 

که نشان می دهد در ماه ژوئن دوباره افزایش خواهد یافت.
ین با 0.24 درصد کاهش به 129.41 در هر دالر رسید، در حالی که استرلینگ 

1.2 درصد جهش کرد و به 1.2469 دالر رسید.

قیمت بیت کوین اندکی کاهش یافت و حمایت 29000 دالری را تست کرد. 
این ارز دیجیتال باید مقاومت 30500 دالری در هم بشــکند تا بتواند به سطوح 

باالتری صعود کند.
 نقل از نیوزبی تی سی، بیت کوین )BTC( نتوانست خود را به باالی 31000 دالر 
برساند و به زیر 30000 دالر کاهش یافت. بیت کوین در حال حاضر باالتر از سطح 
30000 دالر و میانگین متحرک ســاده ی 100 ساعته معامله می شود. در نمودار 
ساعتی BTC/USD، خط روند نزولی متصل به مقاومت نزدیک به 29600 دالری به 
سمت باال شکسته شد. در صورت بسته شدن قیمت بیت کوین در باالی مقاومت 

30500 دالر، این ارز دیجیتال می تواند مومنتوم صعودی خوبی به دست بیاورد.
قیمت بیت کوین یک حرکت اصالحی نزولی را از منطقه ی 31500 دالر آغاز 
کرد. بیت کوین زیر ناحیه ی حمایت 30000 دالری و میانگین متحرک ساده ی 
100 ساعته معامله شد.بیت کوین حرکتی به زیر سطح 29500 دالر را آغاز کرد، 

ولی گاوها )معامله گرانی که به دنبال افزایش قیمت ها هستند( در نزدیکی منطقه ی 
29000 دالر شروع به فعالیت کردند. کف قیمت در نزدیکی 29060 دالر تشکیل 
شده است و اکنون بیت کوین در حال جبران زیان است. حرکت مشخصی به باالی 
سطح 29500 دالر مشاهده می شود. قیمت بیت کوین از سطح 23.6% فیبوناچی 
اصالحی نزولِی اخیر از سقف نوسانی 31.390 دالر به کف 29.060 دالر عبور کرد.

بیت کوین اکنون باالتر از سطح 30000 دالر و میانگین متحرک ساده ی 100 
ســاعته معامله می شود. در نمودار ساعتی BTC/USD، مقاومت نزدیک به 29600 

دالر به سمت باال شکسته شد.
مقاومت فوری نزدیک به ســطح 30300 دالر مشاهده می شود. این مقاومت 
نزدیک به سطح 50درصد فیبوناچی اصالحی نزولی اخیر از سقف نوسانی 31.390 
دالر به کف 29.060 دالر قرار دارد. بسته شدن موفقیت آمیز قیمت بیت کوین در 
باالی سطح 30300 دالر می تواند شرایط را برای یک روند صعودی خوب مهیا کند.

مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 31400 دالر است. یک حرکت آشکار به 
باالی سطوح مقاومت 30300 و 31400 دالر ممکن است شروع یک صعود تازه 
در جلسات معامالتی آینده باشد. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح 
32500 دالر باشــد که شکستن آن ممکن است قیمت بیت کوین را تا 34000 

دالر افزایش یابد.
چنان چــه بیت کوین نتواند خود را به باالی ناحیــه مقاومت 31400 دالری 
برساند، ممکن است دوباره کاهش یابد. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به 

سطح 29600 دالر است.
نخستین حمایت اصلی نزدیک به سطح 29000 دالر است. شکست نزولی و 
بسته شدن قیمت در زیر سطح حمایت 29000 دالر ممکن است شروع یک روند 

نزولی بزرگ باشد. 

وزیر توسعه دیجیتال روسیه گفت این کشور قصد ندارد یوتیوب را مسدود کند 
و اذعان داشت که چنین اقدامی احتماال باعث آسیب دیدن کاربران روسی خواهد 

شد و بنابراین باید از آن اجتناب شود.
 به نقل از رویترز، روسیه اکثر پلتفرم های شبکه های اجتماعی خارجی را مسدود 
کرده، اما علیرغم بارها جریمه و تهدید علیه یوتیوب به دلیل حذف نکردن محتوایی 
که مسکو غیرقانونی می داند و اعمال محدودیت برای دسترسی به برخی رسانه های 
روسی در یوتیوب، از فیلترکردن این سرویس میزبانی ویدیو خودداری کرده است.

یوتیوب با حدود 90 میلیون کاربر ماهانه در روسیه بسیار محبوب است و نقش 
مهمی در اقتصاد دیجیتال این کشور ایفا می کند. اگرچه روسیه نسخه های داخلی 
سایر شبکه های اجتماعی را راه اندازی کرده است، اما یک جایگزین مناسب برای 

یوتیوب در این مقیاس هنوز طراحی نشده است.
ماکســوت شادایف، که وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی نیز هست، در یک 
انجمن آموزشی گفت: ما قصد نداریم یوتیوب را ببندیم. مهمتر از همه، وقتی چیزی 
را محدود می کنیم، باید به وضوح مطمئن شویم که کاربران ما متضرر نمی شوند. 

رقابت موتور پیشرفت است و مسدود کردن یک اقدام افراطی است.

دالر، نیروی محرکه بازارهای مالی

بیت کوین باید مقاومت را در هم بشکند

دنبال بستن یوتیوب یا قطع اینترنت نیستیم

اینم وضعیت ما پس از یک جراحی سخت اقتصادی!اینم وضعیت ما پس از یک جراحی سخت اقتصادی!
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 قوی ترین و لوكس ترین شاسی بلند ایران معرفی شد
دیگنیتی پرســتیژ بهمن موتور در چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو 

1401 معرفی شد.
 چهارمیــن نمایشــگاه بین المللی خــودرو تهران از تاریــخ 27 الی 30 
اردیبهشت ماه 1401 در شهر آفتاب برگزار می شود. در این نمایشگاه، خودروهای 
مختلف از برندهای داخلی و خارجی به عرضه عمومی درآمده و مشتاقان بسیاری 
از جمله خودروبانک در آن حضور دارند تا در ســریع ترین زمان ممکن، اخبار 

مربوط به این رویدادها را به شما مخاطبین عزیز انتقال دهند.
از جمله برندهای حاضر در این نمایشگاه، خودروسازی بهمن موتور است. 
این کمپانی با معرفی محصوالت متعددی از جمله دیگنیتی پرستیژ پا به میدان 

گذاشته که در ادامه به بررسی مشخصات آن می پردازیم.
کراس اوور دیگنیتی محصولی از کمپانی چینی دانگ فنگ بوده که بهمن 
موتور عهده دار مونتاژ آن در ایران شده است. مدل های دیگنیتی دارای طراحی 
شیک و جذابی هستند که در وهله اول نظر بیننده را به خود جلب می کنند. 

امسال بهمن موتور با دیگنیتی پرستیژ وارد بازار رقابتی شده است.
پرســتیژ که در بازار چین با نام دانگ فنگ ix5 شناخته می شود، با طول 
4.685، عرض 1.865 و ارتفاع 1.645 ساخته شده و فاصله بین محور چرخ ها 

به 2.79 متر می رسد.
شاسی بلند کوپه دیگنیتی پرستیژ ظاهری اسپرت و جوان پسند دارد و در 
حقیقت فیس لیفت مدل پرایم اســت. رینگ ها، جلوپنجره و سپرهای جلو و 
عقب نســبت به پرایم تغییر یافته و امروزی تر شده اند. پرستیژ از نمای مقابل 
شامل یک جلوپنجره بزرگ می شود که از طرفین به چراغ ها رسیده و ظاهری 

تهاجمی به خود گرفته است.
در نمای جانبی، خطوط و ناهمواری های مختلف و همین طور رینگ های آلیاژ 
 LED آلومینیومی 20 اینچی جلب توجه می کنند. در عقب ماشین، چراغ های
به سبک آمریکایی به یکدیگر متصل شده اند، یک دیفیوزر کامال جدید نسبت 
به مدل پرایم و خروجی اگزوز دوگانه در هر دو طرف سپر به چشم می خورد.

کابین پرستیژ به طور کلی تغییر چندانی با دیگنیتی پرایم نداشته و تنها 
چند آپشن جدید به آن اضافه شده است. سیستم صوتی Pioneer، امکان تنظیم 

10 حالت مختلف برای صندلی راننده، نمایشگر دیجیتالی پشت فرمان برای 
نمایش اطالعات حســاس خودرو، نورپردازی داخلی و شارژ بی سیم موبایل از 

جمله امکانات متمایز در کابین به حساب می آیند.
در زیر کاپوت، یک موتور توربوشارژ 2 لیتری 4 سیلندره وظیفه تأمین انرژی 
الزم برای حرکت ماشین را بر دوش می کشد. این موتور قدرتی بیش از 200 
اسب بخار را از طریق گیربکس 6 سرعته اتوماتیک به چرخ های جلو وارد کرده 

و حداکثر گشتاور آن به 355 نیوتن متر می رسد.
دیگنیتی پرســتیژ به عنوان یکی از بهترین خودروهای شاسی بلند سایز 
متوسط، دارای مشخصات ایمنی و امکانات متعددی است که در این بخش به 
بررسی آن ها می پردازیم.سیستم ترمز و پایداری پرستیژ شامل ترمز ضد قفل 
ABS، سیســتم توزیع نیروی ترمز EBD، سیستم کنترل کشش ATC، سیستم 

ترمز کمکی EBA، سیستم کنترل پایداری الکتریکی ESC و غیره می شود.
ایربگ راننده، سرنشین جلو و ایربگ های جانبی درون کابین جاسازی شده اند 
که در صورت عملکرد به موقع و مناسب می توانند ریسک حوادث ناگوار برای 

سرنشینان را تا حد زیادی کاهش دهند.
از دیگر تجهیزات پرستیژ می توان به سیستم کروز کنترل، سیستم کنترل 
حرکت در سرباالیی و سرپایینی، دوربین ثبت وقایع، استارت دکمه ای، سیستم 
هوشمند ورود بدون کلید، آینه های جانبی برقی، سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع 
نور چراغ های جلو، سانروف پانوراما، سیستم نمایش فشار باد تایرها، فرمان چرمی 
با کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا، درب الکتریکی صندوق عقب، 
دوربین 360 درجه، روکش چرمی صندلی ها، سیستم ضد سرقت، ایموباالیزر، 
ایزوفیکس، سیســتم تهویه مطبوع خودکار، چراغ های مه شکن جلو و عقب، 
سیستم روشنایی همراهی تا درب منزل، چراغ های روشنایی در روز، سنسور 

تشخیص مانع برای پارک جلو و عقب و غیره اشاره کرد.
قیمت پرستیژ در بازار جهانی بسته به امکانات و تجهیزات به کاررفته، حدود 
15 الی 22 هزار دالر است. می توان پیش بینی کرد که خودروی جدید بهمن 
موتور نیز با قیمتی حدود 1 میلیارد تومان در دسترس خریداران ایرانی قرار 
 KMC گیرد. در این رنج قیمت، پرستیژ رقیب سرسخت خودروهایی همچون

K7 و فونیکس تیگو 7 به حساب می آید.

 ویرایش ژن در سوسک ها امکان پذیر شد!

 »Cell Reports Methods« بر اساس مطالعه ای که در روز 16 مه در مجله
منتشــر شــده اســت، محققان، یک رویکرد ویرایش ژن »کریسپر َکس-9« 
(CRISPR-Cas9) را برای ویرایش ژن در سوســک ها توسعه داده اند. این روش 
ساده و کارآمد با نام »کریسپر مستقیم والدین« (direct parental CRISPR) یا 
به اختصار »DIPA-CRISPR« شــامل تزریق مواد به سوسک های بالغ ماده  است 

که در بدن آن ها تخمک رشد می کند.
 به نقل از ســاینس دیلی، »تاکاکی دایمون« (Takaaki Daimon)، نویسنده 
ارشد این مطالعه از دانشگاه کیوتو (Kyoto)، می گوید: محققان حشره شناس از 
زحمت های تزریق مواد به تخمک ها خالص شده اند. ما اکنون می توانیم آزادانه تر 
و به دلخواه ژنوم حشرات را ویرایش کنیم. در اصل، این روش باید برای بیش 

از 90 درصد از گونه های حشرات کارساز باشد.
رویکردهای فعلی برای ویرایش ژن حشرات معموالً نیازمند تزریق ریزمواد 
به جنین ها در مراحل اولیه است این موضوع کاربرد این روش ها را در بسیاری 
از گونه هــا محدود می کند. برای مثال، در مطالعات قبلی به دلیل منحصر به 
فرد بودن سیستم تولید مثل سوسک ها، امکان دستکاری ژنتیکی فراهم نشده 
بود. عالوه بر این، ویرایش ژن حشــرات اغلب به تجهیزات گران قیمت، یک 
مجموعه آزمایشی خاص برای هر گونه و کادر آزمایشگاهی بسیار ماهر نیاز دارد. 
»دایمون« می گوید: مشــکالت روش های مرسوم، محققانی را که می خواهند 
ویرایش ژنومی را روی طیف گسترده ای از گونه های حشرات انجام دهند، به 
دردسر انداخته است.برای غلبه بر این محدودیت ها، »دایمون« و همکارانش 
»ریبونوکلئوپروتئین های » (RNPs) َکس-9 را به حفره اصلی بدن سوسک های 
ماده بالغ تزریق کردند تا جهش های موروثی را در سلول های تخمک در حال رشد 
 (editing efficiency) »به وجود بیاورند. نتایج نشان داد که »کارایی ویرایش ژن
که به نسبت موارد ویرایش شده به تعداد کل موارد از تخم بیرون آمده گفته 
 ،(red flour beetle) »می شود می تواند به 22 درصد برسد. در »سوسک قرمز آرد

ویرایش ژن »DIPA-CRISPR« بازدهی بیش از 50 درصد نشان داد.

کاربرد موفقیت آمیز روش »DIPA-CRISPR« در دو گونه که از نظر تکاملی با 
هم فاصله دارند، پتانسیل این روش را برای استفاده گسترده نشان می دهد. اما 
این رویکرد مستقیماً برای همه ی گونه های حشرات از جمله مگس های میوه 
قابل اجرا نیست. عالوه بر این، آزمایش ها نشان داد که مهم ترین پارامتر برای 
موفقیت، مرحله تزریق به سوسک ماده بالغ است. در نتیجه، برای انجام این 
ویرایش به دانش کافی در مورد رشد تخمدان نیاز است. با توجه به تاریخچه های 
مختلف زندگی و استراتژی های گوناگون تولید مثل در حشرات، این موضوع 
می تواند در برخی از گونه ها چالش برانگیز باشــد.علی رغم این محدودیت ها، 
»DIPA-CRISPR« در دسترس بوده و بسیار کاربردی است و می توان آن را به 
آسانی در آزمایشگاه ها پیاده سازی کرد. این روش به حداقل تجهیزات برای تزریق 
و تنها دو ترکیب نیاز دارد که روش های ویرایش ژن را بســیار ساده می کند. 
عالوه بر این، از پروتئین َکس-9 استاندارد موجود در بازار می توان استفاده کرد 

و نیاز به مهندسی سفارشی و وقت گیر این پروتئین نیست.

 پستانک هوشمند جایگزین آزمایش خون می شود
یک پستانک بی سیم و بیوالکترونیک می تواند نیاز به خون گیری از نوزادان 

بستری در بخش مراقبت های ویژه را از بین ببرد.
به نقل از ساینس دیلی، نمونه خون نوزادانی که در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هستند روزانه دوبار برای نظارت بر الکترولیت های خون گرفته می شود. 
این پستانک هوشمند می تواند نظارت مستمرتری بر سطح یون های سدیم و 
پتاسیم در خون فراهم کند. این الکترولیت ها کم آبی بدن نوزاد را به پزشکان 
و پرستاران هشدار می دهند. کم آبی یک عارضه خطرناک برای نوزادان به ویژه 

آن هایی است که نارس یا با سایر مشکالت سالمتی متولد شده اند.
محققان این پستانک هوشمند را بر روی تعدادی از نوزادان در بیمارستان 
آزمایش کردند و نتایج حاصل با داده های به دست آمده از نمونه برداری طبیعی 
از خون آن ها قابل مقایسه بود. آن ها نتایج یافته های خود را در یک مطالعه در 

مجله »Biosensors and Bioelectronics« به تفصیل شرح داده اند.
جونگ هون کیم، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه ایالتی 
واشنگتن و یکی از نویسندگان این مقاله می گوید: ما می دانیم که نوزادان نارس 
اگر در ماه اول تولد از مراقبت های درمانی با کیفیتی برخوردار شوند، شانس 
بیشتری برای زنده ماندن دارند. به طور معمول، در محیط بیمارستان، دو بار 
در روز از نوزاد خون گرفته می شود، بنابراین تنها دو داده در طول روز به دست 
می آید. این دستگاه یک روش غیرتهاجمی برای نظارت بر غلظت الکترولیت 
نوزادان در لحظه است.»کیم« خاطرنشان کرد: نمونه برداری می تواند به طور 
بالقوه برای نوزادان دردناک باشد و فاصله ی زیادی در اطالعات به دست آمده 
ایجاد می کند، زیرا معموالً یک بار در صبح و یک بار در عصر انجام می شــود. 
روش های دیگری برای آزمایش بزاق نوزاد وجود دارد اما این روش ها شــامل 
دستگاه های حجیم و سختی می شود که نیاز به جمع آوری جداگانه نمونه دارند.

یک مرور سیستماتیک جدید به بررسی اثرات شیردهی بر سالمت روان مادران 
برای ارائه توصیه هایی برای شــیردهی پرداخته است.تجریش آنالین و به نقل از 
هندوستان تایمز، از 36 مطالعه ای که رابطه آماری معنی داری بین تغذیه با شیر 
مادر و سالمت روان را مورد بررسی قرار دادند، 29 مورد از آنها دریافتند که شیردهی 
با عالئم سالمت روانی کمتری همراه است و یک مطالعه نشان داد که تغذیه با شیر 
مادر با افزایش عالئم ســالمت روان مادر مرتبط است.مگان یوئن و اولیویا هال از 
دانشکده پزشکی چان دانشگاه ماساچوست و همکارانش دریافتند که به طور کلی، 
تغذیه با شیر مادر با بهبود سالمت روان مادر مرتبط است. با این حال، اگر مادری 
در شیردهی مشکالتی داشته باشد یا بین انتظاراتش و تجربه واقعی خود تفاوت 

داشته باشد، شیردهی با پیامدهای منفی سالمت روان همراه است.از 34 مطالعه 
ای که رابطه آماری معنی داری بین تغذیه با شیر مادر و عالئم افسردگی پس از 
زایمان نشان دادند، 28 مطالعه نشان دادند که تغذیه با شیر مادر با کاهش خطر 
عالئم افسردگی پس از زایمان مرتبط است.سوزان جی، سردبیر مجله سالمت زنان 
و مدیر اجرایی موسسه سالمت زنان دانشگاه مشتر المنافع ویرجینیا می گوید: »برای 
کمک به پزشــکان در شخصی سازی تغذیه با شیر مادر و مشاوره بهداشت روان، 
مهم است که بدانیم در حالی که شیردهی به طور کلی با بهبود سالمت روان مادر 
همراه است، اگر مادر مشکالت شیردهی را تجربه کند یا این تجربه انتظارات او را 

برآورده نکند، می تواند پیامدهای منفی بر سالمت روان داشته باشد«. 

تاثیر شیردهی بر سالمت روان مادران
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