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فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

افزایش درآمد مالیاتی؛ انتظاری غیر 

ضعف سازمان امور مالیاتی، کیفیت پایین تشخیص مالیات مؤدیان است. 
بخش عمده فرآیند تشخیص برپایه حدس مامور مالیاتی صورت می پذیرد 
دلیل است که این سازمان در زمینه اشراف اطالعاتی بر فعالیت های اقتصادی 

ضعیف است.
به طور کلی مالیات   ، معمول   ترین و مهم ترین منبع مالی تامین درآمدهای 
عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی دولت است و دولت می   تواند 
به واسطه آن، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را به مردم ارائه دهد و به 
فعالیت   ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی، ســمت و سوی خوبی ببخشد. 
مالیات نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری   های اقتصادی، تامین مالی بودجه 
دولت و تامین عدالت اجتماعی دارد؛ اما نظام مالیاتی ایران، به   عنوان یکی از 
ابزارهای اصلی سیاست مالی که تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد، دچار مشکالت 

و نارسایی   هایی است.
افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ســال ۱۴۰۱ در 
حالی اســت که اقتصاد ایران، ظرفیت بهره   گیری از سیاست   های مالیاتی 
جدید را ندارد. از یکسو اهداف و چشم   انداز معینی برای گسترش درآمدهای 
مالیاتی تعریف نشده است و از سوی دیگر، زیرساخت   های الزم برای استفاده 
از سامانه   های پیشرفته فراهم نشده و سامانه   های مالیاتی کشور سنتی است؛ 
در حالی که کشورهای پیشرفته که عمده هزینه   های خود را از محل مالیات 
تامین می کنند، از تکنولوژی به روز و سیســتم های جامع مالیاتی کارآمد، 
استفاده می کنند. همه قبول داریم که بهترین منبع مالی دولت، مالیات است 
و باید تقویت شود. افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه، در بلندمدت و در 
چارچوب اهداف کالن و منافع ملی، سیاست مطلوبی است؛ اما در رکود و در 
شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی همراه است، افزایش مالیات، عبور از 
رکود را به تاخیر می   اندازد. ابتدا باید فضای کسب وکار را بهبود بخشید، کیک 

اقتصادی را بزرگ تر کرد و زمینه   های رشد پایدار اقتصادی را فراهم کرد.
با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از نظر تحریم و اقتصاد وابسته به نفت، 
باید حمایت از تولید در اولویت قرار گیرد و همه تصمیم   ها و سیاست   های 
مالی در راستای بهبود فضای کســب وکار باشد؛ در حالی که نظام مالیاتی 
فعلی، خود به یکی از موانع جدی توسعه کسب وکارها و رونق تولید تبدیل 
شده است. در چارچوب بودجه ۱۴۰۱، انتظار ویژه   ای برای درآمدهای مالیاتی 
باز شده است؛ اما این انتظارات واقع   گرایانه نیست و دولت می   خواهد کسری 
بودجه و اثرات منفی کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم   ها را خنثی کند 
که در واقعیت، این امر تاکنون تحقق نیافته است. معموال دولت   ها در شرایط 
رکود اقتصادی مالیات   ها را افزایش نمی   دهند، بلکه با کاهش مالیات و تشویق 
فعاالن اقتصادی، زمینه خروج از رکود را فراهم می کنند. حتی به فرض وصول 
درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده، بعید به نظر می رسد که تنگناهای مالی 

دولت و کسری بودجه از این طریق برطرف شود.
 ایجاد درآمدهای مالیاتی می   تواند تاحدی وابستگی اقتصاد کشور به فروش 
نفت و سایر کاالهای تحریم   پذیر را کاهش دهد و اثرات ناشی از تحریم را برای 
اقتصاد کشور کم کند؛ ولی پرواضح است که اجرای سیاست   های مالیاتی 
به مقدماتی نیاز دارد که از جمله آنها می   توان به شفافیت، عدالت مالیاتی، 
ساده   سازی نظام مالیاتی برای استفاده مؤدیان و دسترسی به اطالعات جامع 

مالیاتی اشاره کرد.
مهم ترین ناکارآیی سیاست   های مالیاتی

متاسفانه، نظام مالیاتی کشور بر پایه اهدافی مانند رشد پایدار با رفاه عمومی 
برای شهروندان اجرا نمی شود و طبعا روش های مناسبی نیز برای گسترش 
درآمدهای مالیاتی توسط دولت به کار گرفته نمی شود که می   توان به برخی 

از مهم ترین ناکارآیی های سیاست مالیاتی دولت به شرح زیر اشاره کرد:
- وجود ناعدالتی مالیاتی، یکی از مهم ترین ناکارآیی های نظام مالیاتی کشور 
است. جامعه مالیاتی باید تعریف مشخصی داشته باشد. افزایش درآمدهای 
مالیاتی، بیشترین فشار را به واحدهای اقتصادی مستقل و شهروندان وارد 
می کند، در حالی که اگر درآمدهای مالیاتی ناشی از وصول مالیات از همه 
نهادها و شرکت های بزرگ وابسته به دولت حاصل شود، می   تواند مناسب بوده 
و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. در کشورهای پیشرفته، کمترین نرخ 
در مالیات   های مستقیم، مالیات بر سود شرکت هاست؛ در حالی که در ایران، 
بیشترین مالیات در بین مالیات   های مستقیم را مالیات بر اشخاص حقوقی 
)شرکت ها( تشکیل می دهد و اخذ مالیات از اشخاص حقوقی مانعی برای 
گسترش تولید و توسعه آنها شده است. از آنجا که اخذ مالیات از شرکت ها 
راحت   تر است، به همین دلیل، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. 
البته در الیحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش ۵درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی 
در نظر گرفته شده که نکته مثبتی در سیاست   های مالیاتی دولت جدید است.

- از سوی دیگر، در سال های اخیر فشارهای مالیاتی، بسیاری از بنگاه   های 
اقتصادی را از پا درآورد و موجب بیکاری تعداد زیادی کارگر شد. خیلی از 
شرکت ها هم به منظور فرار از مالیات به فعالیت   های زیرپله   ای رو آورده   اند. 
دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد که این افزایش را باید 

با شناسایی افراد و شرکت هایی که فرار مالیاتی دارند، انجام دهد. 

استعفای وزیر کار می تواند نگران کننده باشد

 نگرانی از بالتکلیفی مطالبات کارگران نگرانی از بالتکلیفی مطالبات کارگران

 عربستان سعودی، امارات و کویت از جمله کشورهایی هستند 
که اکران انیمیشن »الیت یر« پیکسار را ممنوع اعالم کردند.

به نقل از ورایتی، عربستان ســعودی، کویت، امارات و چند 
کشور دیگر از آســیای غربی اکران انیمیشن جدید پیکسار 
یعنی »الیت یر« را به دلیل داشتن یک پالن هم جنس گرایانه 

ممنوع کردند.
این صحنه که دربــاره ایجاد خانواده بین ۲ شــخصیت زن 
انیمیشن اســت ابتدا از تدوین دیزنی حذف شده بود اما پس 
از این که انیماتورهای پیکســار علیه تصمیم دیزنی صحبت 
کردند و با نامه ای سرگشــاده به این امر اعتراض کردند و به 
دنبال آن اعتصاب کارمندان دیزنی رخ داد، این صحنه دوباره 

به فیلم افزوده شد.
در حالی که انیمیشن جدید پیکســار قرار است ۱۷ ژوئن در 
آمریکا اکران شود، پیش تر مجوز اکران آن در امارات متحده 
عربی داده شده بود اما پس از گسترش اعتراض ها به این فیلم و 
متهم کردن دیزنی به توهین به مسلمانان و اسالم در شبکه های 

اجتماعی، مقامات این کشور نیز اکران آن را ممنوع کردند.
عربســتان ســعودی به تازگی برای حضور یک شخصیت 
همجنس گرا در فیلم »دکتر استرنج ۲« و »ابدی ها« از اکران 
آنها ممانعت کرد و »داستان وست ساید« نیز به همین دلیل 
در این کشور اکران نشد.مالزی نیز به اکران »الیت یر« واکنش 
نشان داده و اعالم کرد این انیمیشن در آنجا نیز اکران نخواهد 
شد. این کشــور در برابر هر فیلمی که دیالوگ یا صحنه های 
همجنس گرایانه داشته باشد، به شــدت می ایستد. مقامات 
این کشور از دیزنی خواســتند تا این سکانس حذف شود، اما 

با نپذیرفتن آنها اکران این فیلم در این کشور نیز ممنوع شد.
مالزی به تازگی فیلم های »جانوران شــگفت انگیز: اســرار 
دامبلدور« و فیلم زندگی نامه ای التون جــان با عنوان »مرد 

موشکی« را نیز به همین دلیل اکران نکرد.
این کشور در روزهای اخیر »ممکن است برای همیشه جوان 
بمانید« درباره رویدادهای اعتراضی هنگ کنگ در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را نیز ممنوع کرده و گفته است اعتراض های 
خشونت آمیز که می تواند آموزه های ناسالم برای مردم داشته 
باشد و نیز ممکن است روابط با چین را دچار مشکل سازد، دلیل 
این امر بوده است.در »الیت یر« که از اسپین آف های »داستان 
اسباب بازی« است، ماجراهای فضایی الیت یر در مرکز توجه 
قرار گرفته اســت. انگوس مک لین کارگردان و کریس اوانز 
صداپیشه شخصیت اصلی این انیمیشن است و کیکی پالمر، 
تایکا وایتیتی و جیمز برولین دیگر صداپیشگان آن هستند. این 

فیلم با هزینه ۲۰۰ میلیون دالری ساخته شده است.

وزیر صمت با بیان اینکه نمایندگان ما را به لحاظ وضع موجود ارزیابی نکنند بلکه ما را به لحاظ 
حرکت، سرعت و جهت ارزیابی کنید، تأکید کرد: دچار روزمرگی نشدیم، می توانستم کارهای 
ویترینی برای عوام فریبی انجام دهم اما برای اصالح ســاختارها وقت گذاشتیم چراکه تا اصالح 
ساختارها انجام نشود تمدن نوین اسالمی محقق نخواهد شد. سید رضا فاطمی امین در جلسه 
علنی امروز مجلس شورای اسالمی در جریان پاسخ به سؤاالت وکالی ملت، اظهار داشت: سؤاالتی 
که مطرح شد چندبعدی است لذا ما باید در بخش صنعت معدن و تجارت به این موضوع بپردازیم 
که دچار چه مسائلی هستیم.وی با بیان اینکه در این بخش ۱۴ مسئله را شاهد هستیم، ادامه داد: 
یکی از این مسائل عدم ثبات قوانین و متغیرهای اقتصادی، پایین بودن بهره وری، تورم باال، پیروی 
قیمت های داخلی از نرخ ارز و سهم باالی قاچاق از این جمله هستند. البته من نمی خواهم به همه 

موارد اشاره کنم چرا که همه اینها مسائل ریشه ای هستند که بر روی یکدیگر انباشته شده اند.
فاطمی امین اظهار داشت: در دولت قبل، در طول چهار سال، وزارت صمت، پنج وزیر و سرپرست 
داشته است، با مسائل گسترده و انباشته شده و ریشه ای مواجه هستیم اما مدیریت ها ثبات ندارد و 

نبود ثبات در مدیریت موجب حل نشدن ریشه ای مشکالت می شود.

وی با اشــاره به مباحث مربوط به بازار، تصریح کرد: اگر نرخ تــورم را مالحظه کنیم در طی ۵۰ 
سال گذشته همیشه تورم وجود داشته است. در چند سال گذشته این تورم به باالی۳۰ درصد 
افزایش یافته و این تورم ساختاری است و مسئله ای نیست که بتوان به راحتی با کارهای جزئی 
آن را برطرف کرد بلکه نیاز است به سمت اصالح ساختاری پیش برویم که یکی از موارد اصالح 
ساختاری، قیمت دالر است.وی با بیان اینکه از ۳ راه اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار می گیرد؛ ادامه 
داد: نکته اول اینکه وقتی قیمت دالر افزایش می یابد، قیمت  کاال نیز بیشتر می شود و مواد اولیه 
افزایش پیدا می کند و قیمت تولید داخلی بیشتر می شود.وزیر صمت خاطرنشان کرد: نکته دوم که 
بسیار پنهان است و کمتر به آن توجه می شود این است که با دست خودمان در قوانین و مقررات 
خودمان و با سازوکار داخلی قیمت های داخلی را به دالر متصل کرده ایم.فاطمی امین با بیان اینکه 
وقتی قیمت دالر افزایش می یابد، قیمت ها در پتروشیمی هم بیشتر می شود، افزود: به عنوان مثال 
۶۰ درصد قیمت بطری آب مواد پتروشیمی است. جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت 
 گاز و نهایتا قیمت پت شده است. پس تا این روندها و اتصالی که خودمان به ارز را ایجاد کردیم، 

حل نکنیم، تورم ما حل نمی شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: نگرانیم که مطالبه گری کارگران را با جابجایی 
وزیر به حاشیه ببرند؛ افرادی که در هیات دولت با افزایش عادالنه و قانونی دستمزد شاغالن 
و بازنشستگان مخالفند.فرامرز توفیقی گفت: استعفای وزیر کار می تواند نگران کننده باشد.

استعفای وزیر کار به دلیل آنچه خودش ناهماهنگی با مجموعه  دولت نامیده، به گفته ی 
فرامرز توفیقی )نماینده کارگران در شورایعالی کار( می تواند نگران کننده باشد.او توضیح 
می دهد: در هفته های اخیر شاهد بی قانونی مزدی بودیم؛ در ارتباط با حق مسکن که صد 
هزار تومان از مبلغ مصوب شورایعالی کار کسر کردند و در زمینه ی حقوق بازنشستگان 
که حاضر نشــدند مصوبات مزدی شورایعالی کار را اجرایی کنند، این بی قانونی هویدا 
بود؛ نکته اینجاست که قانون گریزی از ناحیه  وزیر کار نبوده؛ ایشان در شورایعالی کار 
پای مصوبات مزدی را امضا گذاشتند و همچنین افزایش قانونی مستمری بازنشستگان 
را به هیات دولت ارســال کردند؛ در واقع افرادی در بدنه دولت و نهادهای تصمیم گیر 
هستند که با شورایعالی کار و دستمزد قانونی مخالفند.توفیقی ادامه می دهد: نگرانیم که 

مطالبه گری کارگران را با جابجایی وزیر به حاشیه ببرند؛ افرادی که در هیات دولت با 
افزایش عادالنه و قانونی دستمزد شاغالن و بازنشستگان مخالفند، هیچ اطالعی از قوانین 
مزدی و روابط کار ندارند؛ همین عده با مخالفت با افزایش دستمزد، تمام مناسبات و 
فاصله ی بین سطوح مزدی را به هم ریخته اند؛ برای نمونه، بازنشستگان غیرحداقل بگیر 
اکثراً زیر ده میلیون تومان حقوق می گیرند؛ با افزایش ده درصدی، این گروه به شدت 
آسیب می بینند.نماینده کارگران اضافه می کند: استعفای وزیر کار می تواند نگران کننده 
باشــد؛ در این شرایط بدون توجه به این اســتعفا، درخواست کارگران و بازنشستگان 
مشخص است؛ همه بازنشستگان کارگری باید مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار 
و ارقام پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی شوند؛ حق مسکن کارگران نیز باید همان 
رقم مصوب شورایعالی کار باشد نه ریالی کمتر؛ بدون توجه به این جابجایی ها در بدنه ی 
دولت، امیدواریم شخص رئیس جمهور و هیات دولت به قانون بازگردند و به مطالبات 

حداقلی کارگران توجه کنند.

ممنوعیت نمایش ا نیمیشن 
جدید پیکسار در عربستان 

  می توانستم کارهای ویترینی برای عوام فریبی انجام دهم

جذب نیرو

 مرکز ملی آنی یاب
در بخش خصوصی اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت

مرکز ملی آنی یاب جهت تکمیل کادر فروش خود در تمامی  استان های کشور از 
افراد واجد شرایط برای همکاری در زمینه فروش محصوالت آنی یاب در اداره پست 

 ودفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق قسمت درخواست 

 همکاری »آنی یاب« به آدرس
 http:// www. aniyab.com  ثبت نام نمایید ،یا رزومه خود را به آدرس ایمیل 

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
62801-021 یا شماره موبایل و واتس آپ 09129542766 تماس حاصل نمایند .
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/03/25

شماره : 1392

شرایط دریافت تسهیالت ۵ میلیارد تومانی بدون وثیقه تشریح شد

اجــازه عبور ترانزیتی وســایل نقلیه خارجی به همراه راننده در مســیر 
سرخس-ترکمنستان-ازبکستان از 11 خرداد امسال با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و شرایط خاص صادر شد.
وزارت امور خارجه در نامه ای نتایج پیگیری تسهیل ترانزیت در ترکمنستان 
را اعالم کرد که بر اساس آن وزارت خارجه ترکمنستان اجازه عبور ترانزیتی 
وســایل نقلیه خارجی به همراه راننده در مسیر سرخس )ایران(-سرخس 
)ترکمنستان(-فاراب )ترکمنستان(-آالت )ازبکستان( را از 11 خرداد امسال 

با رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط خاص صادر کرده است.
به این ترتیب بر اســاس اعالم آژانس حمل ونقل و ارتباطات وابســته به 
کابینه وزرای ترکمنستان هنگام ورود به نقطه عبور از مرز دولتی ترکمنستان 
رانندگان خارجی با انجام اقدامات زیر و ارائه این مدارک از گذراندن قرنطینه 

معاف هستند:
1. ارائه کلیه مدارک الزم برای ثبت پروسه های عبور ترانزیتی و ضدعفونی 

کردن آن

۲. گذر وسیله نقلیه از دستگاه ضدعفونی
۳. انجام تست فوری کووید 1۹ و بر اساس نتیجه آن دریافت مجوز عبور 
ترانزیتی. )در صورت مثبت بودن نتیجه تست به راننده درمان و یا برگشت 

پیشنهاد خواهد شد.(
۴. راننده باید مدرک رســمی واکسیناسیون کووید 1۹ )حداکثر ۴۲ روز 
بعد از آخرین واکسیناســیون(، مدرک رسمی تأییدکننده وجود آنتی بادی 
کووید 1۹، مدرک رسمی انجام تست کووید 1۹ و نتیجه منفی آن حداکثر 

۷۲ ساعت بعد از صدور را به مراجع ذی صالح ارائه کند.
همچنین بر اساس این اعالم عبور ترانزیتی در قلمرو ترکمنستان بدون 
تماس با مردم بومی و به صورت یک ستون همراه با خودروی پلیس راه ویژه 
در مسیر از قبل تعیین شده و مشخص شده در نقشه راه ویژه انجام خواهد شد. 
به عالوه تردد فقط در ساعت روشنایی روز از ساعت ۸ به وقت محلی انجام 
خواهد شد و به هنگام تردد ستون، راننده حق توقف و پایین آمدن از وسیله 
نقلیه بدون اجازه را ندارد.این آژانس اعالم کرده است در مسیر تردد ستون، 
ایستگاه های توقف برای استراحت که در آن ها امکان تعمیر، سوخت گیری و 
خرید مواد غذایی در نظر گرفته شده است وجود دارد و خروج بدون مجوز 

از آن ها برای رانندگان ممنوع است.

سعیده محمد  -   ایده روز | 
 معاون مالــی و اقتصادی صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک، شــرایط 
 الزم بــرای دریافــت تســهیالت تا ســقف

 پنــج میلیارد تومان بدون ارائــه وثیقه از این 
صندوق را اعالم کرد.

معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک، اعالم کــرد: واحدهای تولیدی دارای 
وضعیت اعتباری مناسب )براساس نمره اعتباری 
که از صندوق دریافت می کنند( برای دریافت 
تسهیالت تا سقف پنج میلیارد تومان، نیازی به 
ارائه وثیقه ندارند.محمدصادق محمدیاری، معاون 
مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک در خصوص شــرایط و ضوابط 
معرفــی واحدهــای تولیدی جهــت دریافت 
تسهیالت تا سقف پنج میلیارد تومان بدون ارائه 
وثیقه، گفت: انواع مختلف وثیقه عبارت اســت 
از ملک، محل اجرای طرح، سپرده بلند مدت، 
چک،سفته، اوراق مشــارکت، سهام و غیره، از 
این رو منظور از عدم دریافت وثیقه در خصوص 
تسهیالت مذکور این است که واحدهای دارای 
وضعیت اعتباری مناسب )براساس نمره اعتباری 
که از صندوق دریافت می کنند( نیاز به ارائه وثایق 
ملکی نخواهند داشت.وی گفت: واحدهایی که 
نمره اعتبارســنجی آن ها در گروه A یا B قرار 
می گیرد می توانند با ارائه چک و سفته با امضای 
مدیران، از صندوق ضمانت نامه تا ســقف پنج 
میلیارد تومان دریافت کنند. به تعبیر ساده تر، 

نمره اعتبــاری متقاضیان تعیین کننده میزان 
و نوع وثایقی اســت که برای دریافت ضمانت 
نامه از ایشــان اخذ و جهت معرفی به منظور 
دریافت تسهیالت لحاظ می شود. بر این اساس 
واحدهایی که در گروه C به بعد قرار می گیرند باید 
ترکیبی از وثایق مورد پذیرش را برای دریافت 
ضمانت نامه به صندوق ارائه کنند.محمدیاری 
دربــاره نحوه اعتبارســنجی متقاضیان افزود: 
مهمترین شاخص ها در اعتبارسنجی، وضعیت 
بازار و تقاضا برای محصول، دارا بودن صورت های 

مالی حسابرسی شده، رتبه اعتباری دریافتی از 
 موسسه اعتبارسنجی ایرانیان همچنین وضعیت

 فروش و ســود حاصل از آن اســت از طرفی 
بدهی معوق متقاضی به بانک ها نیز در نتیجه 

اعتبارسنجی تاثیرگذار خواهد بود.
محمدیــاری در خصــوص فرآیند دریافت 
ضمانــت نامه تا ســقف پنج میلیــارد تومان 
و معرفی بــرای دریافت تســهیالت مربوطه، 
تاکید کــرد: متقاضیان دریافت ضمانت نامه و 
تســهیالت مزبور باید چند نکته مهم را جهت 

ثبت و پیگیری درخواســت خــود مورد توجه 
قرار دهنــد.  در ابتدا متقاضیــان باید مطابق 
روال گذشته وارد ســامانه صدور الکترونیکی 
 ضمانت نامه شــده و درخواســت خــود را در 
ســامانه صدور ثبت کنند با این تفاوت که در 
بخش مربوط به بارگذاری مصوبه بانک، تصویر 
درخواســت خود مبنی بر دریافت تســهیالت 
را درج کــرده و همــه مدارک و مســتندات 
مربوطــه را در این ســامانه بارگــذاری کنند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، درخواســت ثبت 

شده توسط کارشناسان صندوق و نمایندگان 
استانی مورد بررســی قرار می گیرد و چنانچه 
مشکلی وجود نداشته باشد، مراحل بعدی آن 
در صنــدوق طی می شــود و در صورت وجود 
 نقص و نیــاز به تکمیل مــدارک به متقاضی 

عودت داده می شود.
محمدیاری افزود: این تســهیالت فقط در 
قالب ســرمایه در گردش و خرید ماشین آالت 
جدید برای توسعه فعالیت قابل پرداخت است 
که به واحدهــای دارای پروانه بهــره برداری 
تعلق می گیرد.معاون مالی و اقتصادی صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در ادامه 
با تاکید بر اهمیت وضعیــت اعتباری واحدها 
گفت: همانطور که پیش تر اشاره شد؛ مهم ترین 
نکته در خصوص بهره مندی از این تسهیالت، 
نمره اعتباری واحدهای متقاضی اســت و این 
واحدهــا تنها در صورتــی از ارائه وثیقه ملکی 
مستثنی می شــوند که گروه اعتباری آن ها بر 
اساس اعتبارسنجی انجام شده A یا  B باشد.وی 
خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته از استان ها 
درخواست کردیم تا هر استان 1۰ طرح دارای 
توجیه اقتصادی مناســب را در این راســتا به 
صندوق معرفی کند که در حال حاضر ۲۲ استان  
واحدهای صنعتی مدنظــر خود را به صندوق 
 معرفــی کرده اند و پرونده متقاضیان، توســط

 مدیریت اعتبارســنجی و صدور ضمانت نامه 
صندوق در حال بررسی است و سپس به بانک 

معرفی خواهد شد.

اجازه عبور ترانزیتی وسایل نقلیه خارجی از ترکمنستان با شرایط خاص صادر شد

مجتبی بهاروند
رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران

اما و اگرهای اصالح قانون اتاق بازرگانی

علیرغم طرح نمایندگان مجلس، برای مدت زمانی طوالنی نمایندگان و اعضای 
اتاق های بازرگانی در ایران خواستار اصالح قانون فعلی اتاق که در سال 1۳۶۹ به 
تصویب رسیده است، هستند. اگر چه، خواسته های نمایندگان بخش خصوصی با 
بسیاری از مقتضیات طرح »اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران و الحاقات بعدی آن« تفاوت دارد.
به نظر می رســد، این اختالف دیدگاه بیشــتر به وجــود نقص ارتباطی میان 
نمایندگان مجلس و اعضای اتاق های بازرگانی در ایران باز می گردد. وقتی قانون یا 
آئین نامه ای به صورت مستقیم به بخش خصوصی ارتباط دارد، نمایندگان مجلس 
نمی توانند بدون مشورت خواهی از مصرف کنندگان این قانون راه خود را بروند و 
در اقدامی غیر کارشناسی بر مشکالت بیشمار بخش خصوصی در ایران بیافزایند.

به این سبب، با توجه به حساسیت موضوع و بروز برخی نارسائی ها در مجموعه 
اتاق بازرگانی ایران در ماه های اخیر و ضربه خوردن اعتبار و جایگاه اتاق بازرگانی 
به سبب وجود مدیریت ناکارآمد در این نهاد و واکنش های نامناسب آن به تحقیق 
و شــفافیت مالی بر خود الزم می دانم تا بخش هایی از فرآیند اجرایی و قانونی در 
مجموعه اتاق بازرگانی را که نیازمند اصالح و تغییر است، نشان داده بلکه مسیر 

قانون گذاران به سوی درست حرکت کند.
اخذ آرا و مشکالت رأی گیری

رای گیری در اتاق بازرگانی یکی از مسائلی است که همواره بحث های بیشماری 
پیرامون آن وجود داشته و گروه ناراضی اعتراض فراوانی به فرآیند و نتایج آن نشان 
داده اند. بی توجه به آنچه که در آخرین انتخابات اتاق بازرگانی ایران به وقوع پیوست 
و حواشــی که همه از آن مطلع هستیم، قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1۳۶۹ 

متأسفانه در ۵ سال اخیر به شیوه دلبخواهی تغییر کرده است.
در واقع، مجری و ناظر انتخابات، هر دو رئیس اتاق بازرگانی اســت. همچنین 
در آئین نامه داخلی به جای اینکه سه نفر از اعضای قابل اعتماد و شناخته شده 
عضو هئیت نظارت باشند، چهار کارمند از اعضای اتاق بازرگانی هیئت نظارت را 
تشکیل داده اند. نباید از یاد برد که در فرآیند رأی گیری موضوعات مهمی همچون 
انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و بودجه ساالنه انجام می گیرند که در ساختار کنونی 

متأسفانه به شیوه اصطالحاً فله ای صورت می پذیرد.
به عبارت دیگر، یک نفر آراء همه را دریافت می کند، با گلدان می چرخد و هیچ 
کس اعتراضی هم ندارد که آیا رأی خودش شمارش شده است یا خیر! به عنوان 
نمونه در آخرین جلسه ای که با هدف تصویب بودجه ساالنه اتاق بازرگانی برگزار 

شده رأی گیری به صورت پیامکی انجام شده است.
یا در ســوی دیگر، برخی جاها سیستم بیهوده رأی نخبگان )الکترال( را برای 
خودشان می گذارند و اصاًل معلوم نیست با چه رویه و به چه صورتی افراد منتخب 

مشخص می شوند.
حاال که موضوع بودجه هم مطرح شده و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان انحراف 
داده، رأی گیری به صورت پیامکی بوده و نتایج آراء هم بالفاصله اعالم نشده است. 
براساس آنچه از هیئت نمایندگان شنیدیم حتی مانیتوری وجود نداشته است که 
بتوان دید چه کســی موافق یا مخالف بوده. این مشکل بسیار بزرگی است که در 
اتاق بازرگانی هر لحظه یک مدل رأی گیری اتاق می افتد و مشخص نیست که از 

کجا این روش های نوین پیدا می شود.
مسئله دیگر در جلسه تعیین بودجه این بود که هیچ موافقتی صحبت نکرده 
و همه مخالف بوده اند. با این حال، ۶۷ درصد آراء موافق اعالم شــده اســت. این 
نکته بســیار قابل توجه هست و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. همچنین در 
رأی گیری دیگری به پیشنهاد مخالفین کمیته ای تشکیل شده که رأی گیری به 

صورت باال بردن دست بوده است.
قابل توجه نمایندگان و کارشناســان در کمیسیون اقتصادی مجلس که تغییر 
رویه رأی گیری در اصالح قانون اتاق بازرگانی و جایگزین شدن شیوه ای مشخص 
و اصولی مهم تر از زیر سوال بردن ماهیت اتاق بازرگانی و تالش برای از بین بردن 

استقالل آن است.
چالش انتخاب دبیر کل

یک بحث اساسی دیگر در اتاق بازرگانی، موضوع انتخاب دبیر کل هست. الزم 
به ذکر است که در طول سنوات گذشته فرد الزم در این جایگاه معموالً از میان 
افراد دولتی یا مدیران بازنشســته این بخش برگزیده شده است.نکته قابل توجه 
دیگر در این رویه گالیه همگان از مشکالت موجود در بخش دولتی بوده که فعاالن 
اقتصادی همواره اظهار داشته ایم، وجود برخی مدیران سبب انباشت مشکالت در 
کشور شده  است. با این حال، چرا ما در بخش خصوصی باید دبیر کلی که تمامی 
امور اجرایی را بر عهده دارد از میان مدیران دولتی که موفق نبوده اند، برگزینیم؟

این یک بحث مهم است که علیرغم تمام ادعایی که داریم باز هم نمی توانیم از 
بخش خصوصی و افراد صاحب کارنامه آن فردی را در جایگاه دبیر کل قرار دهیم 

و بر دور تسلسل پایان بخشیم.
مســئله دیگر موضوع هیئت رئیســه اتاق بازرگانی است که نمی دانیم فرآیند 

تصمیم ها در آن به چه صورتی هست؟ 
وقتی درباره برخی نارسایی ها و تصمیم های آسیب زا با آنان صحبت می کنیم 
خــود را فاقد اختیار الزم برای تصمیم گیــری اعالم کرده و می گویند این بخش 

مربوط به ریاست اتاق بازرگانی است.
 در صورتی که براساس قانون اتاق بازرگانی بسیاری از تصمیم ها را باید رئیس یا 
هیئت رئیسه پیشنهاد دهند و در نهایت باید با نظر هیئت رئیسه آن طرح به تصویب 
رســد. این هم از تناقض های بسیار مهم در موضوع مدیریت کنونی اتاق بازرگانی 
است و باید گفت اگر این هیئت رئیسه فاقد اختیار و اراده الزم در تصمیم گیری و 
تعیین سرنوشت چالش ها و مشکالت تجارت کشور هستند، چرا مانده اند، چیزی 

نمی گویند و کنار نمی روند؟
اصل مطلب

عوامل اصلی و موثر در نارسایی های اقتصادی با استفاده از فرصت پیش  آمده 
بــا حمله به اتاق بازرگانی به دنبال فرافکنــی و مقصر جلوه دادن مهم ترین نهاد 

بخش خصوصی هستند.
باید اشاره کنم که چنانچه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانون جدیدی 
هستند باید نظر مستقیم اعضای اتاق را دریافت کنند و به صورت موثر در تدوین 
طــرح نهایی آن هــا را اثر دهند. در غیر این صورت مداخله بیرونی در امور بخش 
خصوصی ســبب تضعیف جایگاه فعاالن اقتصــادی و از بین رفتن ماهیت بخش 
خصوصی در ایران خواهد شــد. از بین رفتن ماهیت بخش خصوصی چالش ها و 
نارسائی های بیشماری در ادامه خود خواهد داشت که بر دامنه مشکالت اقتصادی 

موجود در کشور خواهد افزود.
گمان نمی کنم کســی با انتقاد، نقد عملکرد، شــفافیت مالی، ایجاد ساز و کار 
نظارتی، بررسی کارنامه ساختاری و اداری اتاق بازرگانی مخالف باشد اما نباید از 
این موارد مثبت اصلی به عنوان بهانه ای برای از بین بردن استقالل اتاق بازرگانی 

استفاده شود.
آن هم در شرایطی که اتاق بازرگانی در سال های گذشته با ایفای نقش مشورتی 
خود در جایگاه یک نهاد عالی و تأثیرگذار اقتصادی و تعیین کننده مسیر و چشم انداز 
بخش های تولیدی و تجارتی ایران عمل کرده است و تالش داشته تعامل و تبادل 
نظر با دولت را در جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور 

به بهترین شکل حفظ کند.

مشاوران امالک با دریافت مبالغی کدرهگیری صوری با 
تاریخ سال جدید صادر می کنند تا افرادی بتوانند برای وام 

اجاره ثبت نام کنند.
شرط ارائه اجاره نامه با تاریخ 1۴۰1 از سوی وزارت راه و 
شهرسازی،مانع ثبت نام بسیاری از مستاجران برای دریافت 

وام اجاره شده است.
تسهیالت ودیعه مسکن، کمک هزینه ای است که از دو 
سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت 
این وام پرداخت می شــود. البته به خاطر محدودیت منابع 
و تعداد باالی تقاضا، در دو ســال اخیر کمتر از یک سوم 
مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، 

توانستند وام را دریافت کنند.
در ســال های 1۳۹۹ و 1۴۰۰ تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این 
طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن استفاده کردند. به عبارتی می توان گفت در هر سال 
حدود ۲۲۰ هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده اند 
درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطالعات 
سامانه ثبت نامی نزدیک به ۳میلیون خانوار است. کمبود 
منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وا م های پرداختی است. 
بســیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره 
بها را دریافت کنند، امید داشــتند امسال از آن بهره مند 
شــوند، اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت 
راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت نام بسیاری از 

متقاضیان دریافت وام است.

 شرط زمانی
مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت 
وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت های 
زمانی است. براین اساس فقط مستأجرانی می توانند از زمان 
اعالم وزارت راه و شهرسازی )1۲خرداد( برای دریافت وام 
ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین 1۴۰1 تنظیم 
شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است 
بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری 
داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، 
امکان ثبت نام را ندارند. بســیاری از مستأجران نسبت به 
این شــرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می گویند 
ســال قبل نتوانســتند وام را بگیرند و این دوره نیز چون 
تاریخ قرارداد اجاره برای امســال نیست امکان ثبت نام از 

آنها سلب شده است.
مشــخص نیســت چرا وزارت راه و شهرســازی این 
محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین 
کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می توانست بدون 
محدودیت زمانی انجام شــود امــا به خاطر کمبود منابع، 

قراردادهای جدید در اولویت قرار می گرفت.در دو سال اخیر 
به خاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند 
که مســتأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران 
امالک و ثبت قرارداد صــوری اجاره، کد رهگیری گرفته 
بودند و به بانک ها معرفی می شــدند، از آن طرف با نک ها 
نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عمالً کمک کردند 
تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند 
شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند. امسال که 
محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، 
عماًل بســتری را برای تخلف بیشتر مشاوران امالک ایجاد 
کرده است. گزارش های میدانی از برخی مشاوران امالک 
شــهر تهران نشان می دهد این مشاوران امالک با دریافت 
مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ ســال جدید را صادر 
می کنند. این قراردادها بعضاً برای کســانی صادر می شود 
که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال 
را دارنــد می توانند در ســامانه ثبت نام کنند درحالی که 
متقاضیان واقعی چون قرارداد امســال را ندارند از ثبت نام 

جا  می مانند.
بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطالعی 
ندارند با مراجعه به ســامانه ثبت نام متوجه می شوند که 
امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرســازی به عنوان 
متولی ثبت نام متقاضیان، اطالعات مربوط به شرایط وام 
را از ابتدا به صورت شفاف اعالم نکرد و هر روز شروط ثبت 
نــام، به صورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشــی از 
مستأجران، اطالع رسانی  می شود. برخی مستأجران که برای 
جست و جوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی 
خــود، به بنگاه ها مراجعه کرده بودند به خبرنگار »ایران« 
گفتند، شرط و شروط  ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران 
امالک را برای دور زدن مســتأجران بیشتر باز گذاشته و 

افرادی که حتی مســتأجر نیستند فقط چون مبلغی را به 
امالکی ها می پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام 
را دارد، تنظیم می کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می رفت 
امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران امالک و بانک ها، 
مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت 
کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.

نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت 
نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان 
شهریور بود که به خاطر تعداد باالی تقاضا، زمان ثبت نام 
تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی 
»ایران« نشان می دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند 
به خاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت 
راه و شهرســازی اعالم کرده است مستأجران هر زمان که 
اجاره نامه جدید با تاریخ امســال تنظیم کنند می توانند 
برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، 
اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه 
دوم ســال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته 

وام به آنها نرسد.
در بازار اجاره، بیشترین جابه جایی مربوط به بعد از بهار و 
فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل 
جابه جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد 
قرارداد اجاره ها در ۳ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع 
دلیل دیگری است که فعاالن بازار می گویند زمان قرارداد 
اجاره بســیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با 
این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت نام 

از دست می دهند.
افزایش قیمت های اجاره از یک ســو و نبود نظارت بر 
عملکرد بنگاه ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران 
وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار 

مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته )اردیبهشت 1۴۰۰( ۴۶ 
و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.همچنین 
میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه 
قبل )فروردین 1۴۰1( در تهران 1.۹ و کل مناطق شهری ۲ 
درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در 
تهران 1۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها ۷۰ میلیون و 
در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو 
سال قبل آن را ابالغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره 
بها به میزان ۲۵درصد در تهران، ۲۰ درصد در شــهرهای 
بزرگ و 1۵ درصد در شهرهای کوچک است.اما قراردادهای 
اجاره ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می دهد این 
ســقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی شود بلکه اجاره 

بها چندین برابر این رقم ها افزایش یافته است.
در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره 
بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک 
طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر 
در صحن تصویب شود، مجوز های الزم در اختیار وزارتخانه 
قرار می گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزار ها کنترل های 

الزم را انجام دهد.
وی تصریــح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع 
برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجر های 
دهک هــای پایین در نظر گرفتیم کــه در تهران این رقم 
تســهیالت به 1۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها ۷۰ 
میلیون تومان و ســایر شهر ها۴۰ میلیون تومان است که 
خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود 1۰۰ هزار 
نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و مسیر اجرایی آن در حال 

انجام است.
قاســمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز 
گفت: روند افزایش بها باید به گونه ای باشد که در واقع ۲۵ 
درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان ها حدود 
۲۰ درصد و 1۵ درصد در سایر شهر های کوچک باشد، اما 
چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان های مربوطه در حال 
مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می تواند 

کمک شایانی به کنترل قیمت ها داشته باشد.
طرح مجلس برای ســاماندهی بازار اجــاره بر نظارت 
بیشــتر بر بنگاه های مشــاوران امالک و الزام بنگاه ها به 
ثبت قراردادهای اجاره معطوف است.فعاالن حوزه مسکن، 
می گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند 
تعیین محدودیت افزایش ســقف اجاره بها، موفقیت آن با 

تردید همراه است.

کد رهگیری های سوری برای درسافت وام

  افزایش سوددهی معادن با توان بخش خصوصی
اکتشاف، نقطه آغازین سرمایه گذاری و توسعه است لذا این بخش اولویت امروزه ما است و امید داریم که در دو سال آینده معادن جدید و بزرگی فعال شوند. بر این اساس هدف نهایی ما افزایش ظرفیت سازی و تولید محصوالت معدنی با توسعه صنایع معدنی در 
مناطق کم برخوردار است که همه این موارد از مسیر اکتشاف می گذرد. در بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت مناطق اکتشاف شده، آزادسازی انجام شده و این مناطق در اختیار وزارت صمت است. در این خصوص ایمیدرو با معاونت معدنی وزارت صمت 
و سازمان زمین شناسی همکاری دارد و معادن مس-طال جانجا، طالی هیرد و بزمان از جمله نتایج فعالیت های اکتشافی این سازمان است. با فعال شدن معدن جانجا در سیستان و بلوچستان، بخش خصوصی فعالیت خود را در معادن اطراف توسعه بخشیده 
و آینده ای پررونق در انتظار آن مناطق است. دو معدن با ذخایر قابل توجه در حال آماده سازی است که اتفاقاً در مناطق کم برخوردار هستند و در آینده ای نزدیک، رونق اقتصادی را برای مناطق اطراف به بار خواهند آورد. معدن طالی هیرد در خراسان جنوبی 

نیز جزو دستاورد های اکتشافی اخیر این سازمان است که به زودی کارخانه شمش طالی آن افتتاح خواهد شد.
اثر رونق اقتصادی که شرکت های ملی مس، گل گهر، چادرملو برمناطق اطراف، استان متبوع خود و حتی کشورمان گذاشته اند امروزه برای معادن جدید قابل تصور است که عالوه بر رشد اشتغال و درآمدزایی به کاهش فقر نیز کمک شایانی خواهند کرد. استفاده 
بهینه از باطله ها و استحصال عناصر ارزشمند، به روز آوری دانش در استخراج، فرآوری و همچنین مصارف انرژی از جمله نیاز های امروزه است که با کمک شرکت های دانش بنیان برای رفع آنها تالش می کنیم. چالش دیگری که این حوزه دارد، به معادن راکد 

برمی گردد؛ یکی از پیشنهاد های ما این است که معادن کوچک، در قالب بلوک های 1۰ تایی قرار گیرند تا شرایط جذب سرمایه برای اکتشاف، فرآوری و توسعه آنها تسهیل شود و انگیزه سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کند.
در نهایت باید هدف ما این باشد که بخش قابل توجهی از فعالیت ها را به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم تا معادن کشور با سرعت بیشتری رونق بگیرد و البته سودآورتر شوند.
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انتشار اوراق ارزی
زهرا جعفری  -   ایــده روز  | در میان 
راهکارهای بازارســاز برای مدیریت بازار ارز و 
مهار التهابات ایجاد شــده، بانک مرکزی قرار 
اســت بزودی و برای نخستین بار، اوراق ارزی 

منتشر کند.
بدین ترتیب اوراق به عنوان یک ابزار جدید 
دراختیار نهاد ناظر قرار خواهد گرفت. براساس 
توضیحات کوتاهی که تاکنون از سوی رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم شده است، در این باره 
پروژه هایی انتخاب می شــوند که درآمد ارزی 
و بازده قابل قبولی داشــته و از توجیه پذیری 
خوبی برخوردار باشند و از محل عایدی ارزی 
خودشان، بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش 
انجام شود. براســاس گفته  علی صالح آبادی،  
پروژه ها در حال بررســی و مقررات آن هم در 
حال نهایی شــدن اســت و تا چند روز آینده 
ابــالغ  و همزمان با پــروژه جدید که تعریف 
می شود این اوراق منتشر می شود. این اوراق را 
هم مردم با ارز و هم کســانی که حواله دارند، 
می تواننــد خریداری کننــد و بازپرداخت آن 
 نیز تضمین شده اســت که اصل و فرعش به 

شکل ارز بازپرداخت شود.
ازسال ها پیش همواره ارز و بخصوص دالر 
به عنوان یک بازار ســرمایه گذاری برای کسب 
ســود یا حداقل حفظ ارزش دارایی های افراد 
از ســوی مردم انتخاب شــده اســت. این در 
حالی است که در شــرایط التهابات ارزی این 
موضوع پررنگ تر می شــود. برهمین اســاس 
طبق برآوردهای صورت گرفته، میلیون ها دالر 
اسکناس به صورت ارز خانگی دراختیار مردم  
قرار دارد که به عنوان یک ســرمایه نگهداری 
می  شود. عالوه براین، بخشی از فعاالن اقتصادی 
 که دارای درآمد ارزی هستند هم اسکناس یا 

حواله ارز دراختیار دارند.
حال با طرح جدید بانک مرکزی، انتشار اوراق 
ارزی برای نخستین بار می  تواند به عنوان کانال 
مکش ارزهای ذخیره شده و راکد عمل کند تا 
این ارزهای راکد با ورود به چرخه اقتصادی در 
خدمت اجرای پروژه ها و توسعه اقتصادی قرار 
گیرد و دراین رهگذر، خریداران اوراق هم از سود 

قابل قبولی بهره مند می شوند.
درحالی که در ابتدای اعالم خبر انتشار اوراق 
ارزی، تصور می  شد  امکان خریداری با ریال این 
اوراق نیز وجود دارد، اما با توضیحات تکمیلی 
بانک مرکزی، این اوراق تنها با ارز قابل خریداری 
است و برهمین اســاس اصل و سود آن هم با 

همان ارز بازپرداخت خواهد شد.

  عدم تکرار تجربه سپرده ارزی
از زمانی که خبر اولیه انتشــار اوراق ارزی 
برای نخستین بار اعالم شد، برخی کارشناسان 
و رســانه ها تجربه تلخ ســپرده های ارزی در 
دولت دهم را یکی از موانع بزرگ طرح جدید 
دولت ســیزدهم معرفی کردند. در تجربه تلخ 
ســپرده های ارزی در ســال های 90 و 91، 
بانک ها بــا تعهد دریافت و پرداخت به صورت 
ارزی، اقدام به جذب ســپرده ارزی کردند، اما 
هنگام درخواست مشتریان برای دریافت ارز، 
اعــالم کردند توان بازپرداخــت ارز را ندارند و 
برخی بانک ها معادل ریالی آن به نرخ ارز مرجع 
را به مشــتریان پرداخت کردند. در کنار عدم 
پرداخت ارزی اصل سپرده های ارزی پذیرش 
شــده، بانک ها برای بازپرداخت ریالی، نرخ ارز 
مرجع را مالک محاسبه قرار دادند که موجب 

زیان سنگین سپرده گذاران شد.
ولــی در طرح جدید بانــک مرکزی و در 
دولت ســیزدهم، به دلیل سازوکار شفافی که 
اوراق دارد، امکان بروز چنین اجحافی در حق 
ســرمایه گذاران وجود ندارد، چراکه برخالف 
ســپرده، ســرمایه گذاران اوراقی را خریداری 
می  کنند که از سوی بانک مرکزی تعهد شده و 
همان گونه که بارها رئیس کل این بانک تأکید 
کرده، قرار اســت  اصل و سود این اوراق نیز به 
صورت ارزی بازپرداخت شود. با این اقدام ضمن 
اینکه دارندگان ارز از ســود متعارفی برخوردار 
می  شوند، شرکت ها نیز می  توانند با جمع آوری 

ارز مورد نیاز، پروژه های خود را پیش ببرند.

  نفت و پتروشیمی در اولویت
بدیــن ترتیب بــا ایجــاد اعتمــاد برای 
ســرمایه گذاران، انتشــار این اوراق می  تواند 
بخش قابل توجهی از ارزهای راکد در کشــور 
را وارد کانــال تولید کنــد. در قالب این طرح، 
پروژه هایی که درآمــد و بازدهی ارزی دارند، 
انتخاب و برای آنها اوراق منتشــر می شود. با 
توجه به ارزی بودن این اوراق به نظر می  رسد 
پروژه های تعیین شــده عمدتاً در حوزه نفت، 
گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و... باشد. براساس 
آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده است، 
پروژه هایی انتخاب می  شود که از بازده مطلوبی 

برخوردار باشد.
بازارســاز از طریق ایــن اوراق می  تواند با 
قدرت بیشتری  کنترل بازار را در دست گیرد. 
به گفته صالح آبادی هم اکنون ذخایر اسکناسی 
ارز کشور در بهترین شرایط تاریخی خود قرار 
دارد که می  تواند در خدمت بازار قرار گیرد، حال 
درصورتی که مدیریت ارزهای راکد نیز در قالب 
اوراق ارزی دراختیار این بانک قرارگیرد، به طور 
قطع با قدرت بیشتری می  تواند از بروز نوسانات 

و هیجانات در بازار جلوگیری کند.

  آغاز کاهش قیمت ها در بازار ارز
روز یکشــنبه هفته جاری رئیس کل بانک 
مرکزی در نشستی با صرافان، برنامه های این 

بانک را برای مدیریت بازار ارز و کاهش نرخ آن 
اعالم کرد؛ نشستی که صرافان از آن استقبال 
و اعالم کردند برنامه های بازارســاز به کاهش 
قیمت ارز منجر خواهد شد. حال در روز بعد از 
این نشست یعنی دوشنبه، خبرگزاری ها از آغاز 
روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد خبر می دهند. 
براساس گزارش تسنیم، فعاالن بازار پیش بینی 
می  کنند با افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین 
افزایش اختیارات صرافی ها در خرید و فروش ارز، 
بزودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد 
مدار نزولی شود. مشاهدات میدانی دیروز در بازار 
ارز و اظهارات صرافان نشان می  دهد اقدام جدید 
بانک مرکزی و مجوز به صرافی ها برای فروش 
بــدون محدودیت ارز به متقاضیان، مؤثر واقع 
شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده است.

بــه اذعان فعاالن بــازار ارز تصمیم جدید 
بانــک مرکزی نقــش مهمی در گســترش 
 عمق بــازار دارد و موجــب افزایش معامالت 
در بازار و کشف قیمت واقعی متناسب با عرضه 

و تقاضا خواهد شد.
به گفته فعاالن بازار، این سیاست تصمیم 
درستی است که برای کلیه ذینفعان سودمند 
است. از طرفی صادرکنندگان مجبور نیستند 
ارزهای خود را به نرخ دســتوری بفروشــند و 
انگیزه شان برای عرضه ارز به قیمت بازار افزایش 
می  یابد. صرافی ها نیز مجازند تا براساس برآورد 
خود از عملکرد بازار، ارزهای صادرکنندگان را 
به نرخ توافقی بخرند و به متقاضیان بفروشند.

همچنیــن متقاضیان ارز نیــز از آنجا که 
می  توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی معتبر 
خریــداری کنند، کمتر نیازمنــد مراجعه به 
دالالن و دستفروشان خواهند بود و می  توانند 
اســکناس معتبر را به قیمتی پایین تر از نرخ 
فردایی بخرند. بنابرایــن می  توان گفت اقدام 
اخیر بانک مرکزی مرجعیت قیمت گذاری در 
بازار ارز را از دالالن، سفته بازان و معامله گران 
فردایــی گرفته و به معامــالت واقعی در بازار 
داخلــی گره می  زند. عــالوه بر اینها و با توجه 
 بــه اینکه طبــق اظهارات رئیــس کل بانک

 مرکزی ذخایر اســکناس ارزی بانک مرکزی 
فراوان و بی ســابقه است، بازارساز می  تواند در 
مواقع لزوم در راستای تعادل بازار اقدام کند و 

مدیریت بازار را به دست گیرد.

  تماس تجار برای فروش ارز صادراتی
 ۴ برابر شد

یک مقام مســئول از عقبگرد نرخ هر دالر 
امریکا به کانال نزولی قیمت ها خبر داد و گفت: 
در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی، تماس تجار و 
صادرکنندگان برای فروش ارز ۴برابر شده است.

رئیس کانون صرافان کشور در گفت وگو با 
مهر از عقبگرد نرخ هر اســکناس دالر در بازار 
ارز خبــر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک 
مرکزی و مجوز عرضــه ارز صادرکنندگان در 
خارج از ســامانه نیما، هم اکنون شاهد سقوط 
قیمت هر اســکناس دالر از ۳۳هزار تومان به 
کانال ۳۲هزار تومان هستیم و این در حالی است 
که حجم عرضه از تقاضای ارز بسیار باالتر است.

کامران سلطانی زاده یادآور شد: با توجه به 
انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها در بازار ارز، از 
تعداد خریداران نیز کاسته شده و معامله گران از 
خرید ارز امتناع می کنند. وی با اشاره به مصوبه 
ارزی بانک مرکزی گفت: بر اساس این مصوبه، 
از این پس تجار و صادرکنندگان می توانند ارز 
حاصل از صادرات خود را در صرافی ها به قیمت 
توافقی به فروش برسانند و تنها در سامانه سنا 
آن را ثبت کننــد. رئیس کانون صرافان ایران 
گفت: به دنبال افزایــش انگیزه فروش ارز در 
بازار، از شــب گذشــته تماس تلفنی تجار و 
صادرکنندگان ارز با صرافی نسبت به روزهای 
قبل با افزایش ۴برابری مواجه شــده و توصیه 
می شود عموم معامله گران و مردم عادی با هدف 
ســرمایه گذاری در بازار ارز، از خرید در مقطع 
فعلی صرفنظر کننــد چراکه ریزش قیمت ها 

ادامه دار خواهد بود.

  وزیر کار رسما استعفا کرد
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر کار با ارائه نامه ای به حجت االسالم و المسلمین رئیسی 

رئیس جمهور رسماً استعفای خود را اعالم کرد.
بسمه تعالی حضرت آیت اهلل رئیسی رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران با سالم و 
تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛ ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت 
تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم 
شورای اسالمی، به منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعالم 
می نمایم. اینجانب در طول حدود ۳00 روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تالش خود 
را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران 
این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم. خود را سرباز کوچک نظام اسالمی و دولت 
مردمی میدانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم 
انقالب اسالمی مجاهدانه تالش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار 

نخواهم کرد ان شاءاهلل.

    سرمایه گذاری ۹۸ درصدی بخش خصوصی در حوزه کشاورزی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قانونگذاری در بخش کشاورزی اعم از وظایف تولید 
تا صادرات باید به تشکل ها واگذار شود.عطاءاهلل هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 9۸ درصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
توسط بخش خصوصی انجام می شود ولی تاکنون اهمیت چندانی به نقش و جایگاه این 
تشکل ها در امر سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی داده نشده است.به گفته او، 
در سال 1۳99 در کمیسیون کشاورزی، مجلس شورای اسالمی طرحی به نام تشکیل 
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاســت های حمایتی با هدف وارد کردن تشکل های 
کشاورزی در امر قانونگذاری و قیمت گذاری تصویب و عملیاتی شد. هاشمی افزود: تا 
قبل از تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی، هیچگاه کشاورزان 
از تصمیم گیری ها رضایت نداشتند ولی با تشکیل این شورا و حضور نمایندگان آنها در 
این شورا هر تصمیم گیری چه به منافع کشاورزان باشد چه به ضرر، تبعیت می کنند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با همتی که در جهادکشاورزی وجود دارد، امیدواریم 
بستر حضور بیشتر تشکل ها فراهم شود.

  پهلوگیری دو کشتی حامل ۱3۹ هزار تن گندم در بنادر امام)ره( و چابهار
بندر امام)ره( در غربی ترین نقطه خلیج فارس و بندر چابهار در شرقی ترین نقطه دریای 
عمان، میزبان کشتی های حامل گندم هایی هســتند که اخیراً در این دو بندر پهلو 
گرفته اند.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل 
گندم به وزن ۶9 هزار و ۲9۸ تن در بندر امام خمینی)ره( استان خوزستان پهلو گرفت 
که محموله های این کشتی بعد از انجام تشریفات گمرکی و اداری و تأیید سازمان های 
نظارتی، ترخیص شده و پس از تخلیه و بارگیری به مقاصد تعیین شده در اقصی نقاط 
کشور ارسال خواهد شد.گزارش دیگری از آن سوی مرزهای آبی ایران نیز حاکی است که 
۶9 هزار و ۵۵0 تن از این محصول استراتژیک در قالب یک فروند کشتی اقیانوس پیمای 
دیگر، در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفته است که محموله های این کشتی نیز پس 
از انجام امور اداری و گمرکی و تأیید دستگاه های نظارتی، تخلیه، بارگیری و بر اساس 

برنامه حمل ونقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به سراسر کشور ارسال خواهد شد.

  فروش کیلویی نان به نفع مردم و نانوایان است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران می گوید در بسیاری از کشورها نان 
به صورت کیلویی فروخته می شود و فروش نان به صورت کیلویی باعث می شود قیمت ها 

قابل کنترل باشد.
سیدمحمدرضا مرتضوی، در پاسخ به این سؤال که آیا طرح فروش کیلویی نان به نفع 
مردم و نانوایان خواهد بود یا خیر، گفت: معتقدیم نان باید وزن شود، وزن آن به صورت 

برچسب روی نان قرار بگیرد تا قیمت ها قابل کنترل باشد.
وی با بیان اینکه چون هر سال قیمت ها تغییر نمی کند چانه ها تغییر وزن می دهند و این 
به نفع کیفیت نان نیست، گفت: برخی از نانوایان که در این زمینه تجربه دارند معتقدند 
باید مثل گذشته نان در ایران روی ترازو وزن شود.رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
آردسازان ایران به علت مخالفت برخی از نانوایی ها به این طرح اشاره کرد و گفت: اگر قرار 
باشد نان وزن شود حتماً باید یک صندوقدار یا یک کارگر مستقل در نانوایی فعالیت کند 
که اضافه شدن یک کارگر در توان اقتصادی نانوایی ها نیست. برای همین برخی موافق 
این طرح نیستند و معتقدند همین که چانه وزن شود کافی است. به گفته وی در بسیاری 
از کشورها نان های صنعتی و سنتی به صورت کیلویی فروخته می شود.مرتضوی در پاسخ 
به این سؤال که گفته می شود اگر قیمت نان بر اساس وزن محاسبه شود ممکن است 
برخی نان را خمیر دربیاورند، گفت: وقتی قیمت نان آزاد شود فضا رقابتی شده و نانوایی ها 

مجبورند برای حفظ مشتری هایشان کیفیت کار خود را باال ببرند.

  وام های معوق ارزی را تسویه کنید
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت کنندگان تسهیالت 
ارزی برای برگشت آن به نرخ روز تأکید کرد که اگر در این باره اقدام نکنند حتماً نسبت 
به تملک دارایی های آنها اقدام خواهد شــد، بنابراین نه بــه رئیس جمهور نامه بزنند 
و نه وقت خود را تلــف کنند.مهدی غضنفری، از آخرین تصمیم در باره درخواســت 
تسهیالت گیرندگان ارزی بویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ ۴۲00 تومان 
توضیحاتی ارائه کرد. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه هیچ راهی برای 
بازپرداخت تسهیالت معوق به نرخ ارز ۴۲00 تومانی نیست، گفت: تنها راه باقی مانده 
این است که تسهیالت صندوق را با نرخ روز تسویه کنند. اینکه فکر کنند قرار است آن 
را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود پرورش داده اند، 
اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیالت با ارز ۴۲00 تومان باشند، مطمئن باشند 
صندوق، آن را خواهد بست. از این رو نه به رئیس جمهور نامه بزنند نه وقت خود را تلف 
کنند. وی با اشاره به اینکه برخی تسهیالت گیرندگان می گویند که می خواهند بیایند 
و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند، یادآور شد: اما نگرانند که شرکایشان 
که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از این اقدام 
شوند. غضنفری تأکید کرد: اگر تسهیالت گیرندگان به توصیه های صندوق توجه کردند 
که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، 
آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم. به طوری که براساس مصوبه ای تحت 
عنوان »تملک دارایی تسهیالت معوق« که در پایان سال گذشته هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیالت معوق اقدام می شود. 
این مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارایی های تسهیل گیرندگان را برای جبران منابع 

صندوق به تملک درآورد.

 رشد 6 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران
کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل )آنکتاد( اعالم کرد: سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ایران در سال ۲0۲1 رشد بیش از ۶ درصدی داشته و به 1.۴۲۵ میلیارد دالر 
رسیده است.به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( هر سال 
در سلسله گزارش های »سرمایه گذاری خارجی جهان« به بررسی روند سرمایه گذاری 
خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی کشور های جهان را منتشر می کند. آنکتاد هرساله چند روز پیش از انتشار رسمی 
این گزارش در سطح جهان، آن را به صورت ویژه در اختیار افراد یا نهادهایی می گذارد 
و این افراد موظف هستند تا زمان انتشار رسمی جهانی از انتشار آن خودداری کنند.بر 
اساس گزارش »سرمایه گذاری خارجی جهان ۲0۲۲«، میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ایران طی سال ۲0۲1 به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دالر رسیده است. میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در ســال ۲0۲0 معادل یک میلیارد و ۳۴۲ 
میلیون دالر بود، یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲0۲1 با افزایش 

)۸۳ میلیون دالری( ۶.1۸ درصدی مواجه شده است.

مدتی اســت که کســبه لوازم خانگــی و بخصوص 
فروشــندگان خیابان امین حضور نســبت به عملکرد 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی نقد دارنــد؛ پر بیراه هم 
نمی گویند چرا که تولیدکنندگان لوازم خانگی به غیر از 

کسبه، باعث نارضایتی شدید مردم هم شده اند.
طــی چند وقت اخیر مردم و فعاالن بازار، روی دیگر 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی را دیدند؛ ســال 97 و با 
افزایش تحریم ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت 
برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات لوازم خانگی 
به کشور را ممنوع کند، البته این امر زمانی تصویب شد 
که تولیدکنندگان لوازم خانگی در جلساتی که با دولت 
داشتند، قول و وعده دادند که براحتی می  توانند نیاز بازار 
را پاسخ دهند و با قیمت های مناسب لوازم خانگی را به 

دست مردم برسانند. 
البته تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال ها قبل البی 
خود را برای رسیدن به ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز 
کرده بودند که در نهایت هم نتیجه داد. اما دولت گذشته 
یک اشــتباه بزرگ داشت و آن این بود که صحبت های 
تولیدکنندگان لوازم خانگی را راستی آزمایی نکرد و تصور 
کرد که این گروه از تولیدکنندگان می  توانند همان گونه 
که در جلســات ادعا کردند، نیاز بازار را پاســخ دهند. از 
روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، مشکالت این 
حوزه هم پدیدار شــد که اولین آن جهش قیمت لوازم 
خانگــی خارجی و دومین مســأله افزایش قیمت لوازم 
خانگی داخلی بود. ســومین مبحث کــه بازار و مردم با 
آن روبه رو شــدند، کمبود کاال در بازار بود. در حالی که 
بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کاال بود، برخی از 
تولیدکنندگان به عمد و یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی 
اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند. این در حالی است 
کــه بخش اعظم مواد اولیه تولید لوازم خانگی در داخل 
تأمین می  شود و البته برخی از تولیدکنندگان هم به جهت 
 آنکه خودشان واحد پتروشیمی دارند، قاعدتاً در تأمین

 مواد اولیه هیچ مشــکلی نداشتند اما همان ها ناله سر 
دادند که به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت 

و کاهش عرضه هستند.

 انحصار در تولید لوازم خانگی
از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست 
چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه 
این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که 
صنعت خودرو برای کشور رقم زده است. در دولت قبل 
یکی از همین تولیدکنندگان انحصاری لوازم خانگی در 
نشست خبری، گفت که صنعت لوازم خانگی چه چیزی 
از صنعــت خودرو کــم دارد؟ این صنعت هم باید مانند 
خودروســازان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. از همین رو 
تولیدکنندگانی که به دنبال انحصار بودند، به خیابان سمیه 
رفتند و در نشست های مختلف ادعا کردند که می  توانند 
بازار را با محصوالت داخلی سیراب کنند و از دولت وقت 

خواستند که با ممنوعیت واردات موافقت کند.

 تولید محصوالت قدیمی
حال با گذشــت ۴ ســال از ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی به جای آنکه شــاهد رشــد این صنعت باشیم، 
می  بینیم که برندهای جدیدی شکل گرفتند که خیلی 

از آنها در حد یک کارگاه ســاده اســت و برخی دیگر به 
صــورت زیرپله ای تولید می  شــوند. این تولیدکنندگان 
کــه مانند قارچ روییده اند، می  خواهنــد از نیازی که در 
بازار وجود دارد، استفاده کنند. برندهایی که کیفیت در 
آن حرف آخــر را می  زند و از نظر قیمت مرتب در حال 
اوجگیری هستند. برندهای داخلی که از قدیم هم بودند، 
بــدون آنکه تکنولوژی خود را ارتقا دهند، در حال تولید 
هستند و همین امر نگرانی هایی را ایجاد می  کند چرا که 
 ناخودآگاه وضعیت ارج در ذهن متبادر می  شود، شرکت

 ارج به جهت آنکه نتوانســت محصوالت به روز را تولید 
کند )منهای بحث سهامداری و مالکیت(، از چرخه تولید 

حذف شد.

 دروغ تولیدکنندگان
یکی از مســئوالن اتحادیه لوازم خانگی که خواست 
نامش عنوان نشود، درباره اینکه تولیدکنندگان داخلی با 
کسبه و مردم چه کردند که این روزها سطح نارضایتی از 
این گروه بیشتر شده است، گفت: »اکثر تولیدکنندگان 
لوازم خانگی بــه دروغ می  گویند که می  توانند نیاز بازار 
داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم 
خانگی وجود دارد که حتی نمی توانند کاال را به وفور وارد 
بازار کنند و همواره به کسبه می  گویند که هر کاالیی را 
که  نیاز داشته باشید بعد از یک تا دو ماه تأمین خواهیم 
کــرد و این امر در مورد کاالهای برودتی مانند یخچال و 
فریزر، ساید بای ســاید و یخچال و فریزر دو قلو بسیار 

مشهود است.«

 کاالی برودتی کم است
او ادامــه داد: »در حال حاضــر در زمینه تلویزیون، 
لباسشویی، کولر آبی و اجاق گاز مازاد تولید وجود دارد و 
بازار به جهت حضور برندهای مختلف اشباع شده است، 
اما در بخش برودتی که مورد اشــاره قرار گرفت بشدت 
چالش و مشــکل وجود دارد و کاالی با کیفیت بشدت 
کم است، تولیدکنندگان این حوزه عرضه را به شدت کم 
کردند و این در شــرایطی است که واردات لوازم خانگی 
هم انجام نمی شود.« این  مسئول اتحادیه لوازم خانگی 
ادامه داد: »افزایش قیمت لوازم خانگی چالش دیگر این 
حوزه است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا 
و گرفتــن مجوز از چند روز پیــش، قیمت محصوالت 

خــود را از 10 تا 1۵ درصد گران کردند و این در حالی 
است که سال گذشته حداقل تا ۲۵ درصد قیمت ها باال 
رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ســاید بای ســاید 
داخلی بین ۳۵ تا ۵0 میلیون تومان و لباسشــویی ۸ تا 
1۶ میلیون تومان اســت. چرا تولید داخل اینقدر گران 
اســت؟« در این میان ۲1 خردادماه اکبر پازوکی، رئیس 
اتحادیه لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی، 
 گفته بود که هیچ شرکتی مجوز افزایش قیمت دریافت

کرده و از آخر سال 1۴00 تاکنون شرکت ها هیچ افزایش 
قیمتی نداشته اند.

 مغازه خالی با قاچاق پُر می  شود
او درباره قاچاق لوازم خانگی گفت: »وقتی تولیدکننده 
داخلی و بخصوص برندهای داخلی نمی توانند نیاز بازار 
را تأمین کنند، قاچاق برای برخی از کسبه که مغازه شان 
خالی است، بهترین گزینه می  شود؛ در حال حاضر لوازم 
خانگی که به صورت قاچاق در بازار دیده می  شــود، ته 
لنجی اســت که معموالً از گناوه وارد می  شود؛ البته این 
لوازم خانگی به صورت کامیونی وارد شهرهایی مثل تهران 

نمی شود و بعضاً همراه مسافر است.«

 شرط؛ ۱20 متر
فساد دیگری که برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در بــازار رقم زدند، توزیع هدفمند کاال به برخی از افراد 
و نمایندگی ها اســت. این منبع مطلع گفت: »اول آنکه 
تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی که خیلی از مردم اسم 
آنها را شنیده اند به همه متقاضیان نمایندگی نمی دهند 
و شرط آنها این است که فروشگاه حداقل باید 1۲0 متر 
باشد و این در حالی است که تا قبل از ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی چنین بند و تبصره ای وجود نداشت. از طرفی 
آنها به مجموعه ای نمایندگی می  دهند که عماًل زیر نظر 
خودشان فعالیت می  کنند و بر این اساس سود بنکداری 
و خرده فروشــی به یکباره به حســاب خود تولیدکننده 

واریز می  شود.«

 آزادسازی واردات لوازم خانگی
با این توضیحات خیلی از کارشناســان و فعاالن بازار 
لوازم خانگی اعتقاد دارند که آرامش زمانی به این بازار بر 
می  گردد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مانند خودرو 

در ســال جاری برداشته شــود تا این صنعت نیز مانند 
خودروسازان درجا نزند.

 طی ســال های اخیر یعنی از ســال 97 تاکنون این 
صنعت بشــدت به جهت عرضه محصــوالت کیفی در 
بــازار افت کرده و قیمت ها روند صعودی به خود گرفته 
اســت لذا در راستای انحصارشــکنی ضرورت دارد که 
دولت سیزدهم نسبت به آزادسازی واردات لوازم خانگی 

مصوبه ای را صادر کند.

 خبری از تخفیف نیست
محمدحسین صدرایی، فعال بازار لوازم خانگی درباره 
وضعیتی کــه این روزها بازار لوازم خانگی دچار شــده 
گفت: »صنعت لوازم خانگی بشدت افت کرده است، در 
ســال هایی که لوازم خانگی وارد می  شد، تولیدکنندگان 
تــالش می  کردند محصوالت خود را بــه روز کنند و به 
آپشــن های محصوالت خود اضافه کنند تا مردم انگیزه 
برای خرید محصوالت داخلی را داشته باشند و از طرفی 
با ارائه کارت هدیه در محصوالت و انواع تخفیف ها، مردم 
را به خرید تشویق می  کردند اما اکنون نه تنها خبری از 
تخفیف و کارت هدیه در محصول نیست، بلکه قیمت ها 

مرتب افزایش پیدا می  کند.«

 برفک دوباره رسید
او ادامه داد: »طی چند سال اخیر از آپشن محصوالت 
لوازم خانگی کاسته شده و متأسفانه کیفیت هم نزولی 
شده است، وقتی مردم ساید بای ساید ایرانی خریداری 
می  کنند، بشــدت از کیفیت آن ابراز نارضایتی می  کنند 
و می  گویند صدای موتور بشــدت آزار دهنده است و در 
شرایطی که تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی دنیا سعی 
می  کنند کاالی برودتی شان برفک نزند می  بینیم که در 
برخی از محصوالت داخلی، برفک وجود دارد و این یعنی 

عقبگرد در تولید.«
1- تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن 
مجوز از چند روز پیش، قیمت محصوالت خود را از 10 تا 

1۵ درصد گران کردند
۲-تولیدکنندگان لوازم خانگی به مجموعه ای نمایندگی 
می  دهند که عماًل زیر نظر خودشان فعالیت می  کند و بر 
این اساس ســود بنکداری و خرده فروشی به یکباره به 

حساب خود تولیدکننده واریز می  شود
۳- اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می  گویند 
که می  توانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 
تولیدکننــده بزرگ لوازم خانگی وجــود دارد که حتی 

نمی توانند کاال را به وفور وارد بازار کنند
۴- در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی 
بین ۳۵ تا ۵0 میلیون تومان و لباسشویی ۸ تا 1۶ میلیون 

تومان است
۵- از آنجــا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری 
دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم 
و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی 

است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است
۶- در حالــی که بازار به جهــت ممنوعیت واردات، 
تشــنه کاال بود، برخــی از تولیدکننــدگان به عمد یا 
 غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه

 را بهانه کردند

ضربه سنگین تولیدکنندگان لوازم خانگی به کسبه و مردم
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1056
کارت ملــی بــه شــماره 5539404238 متعلــق بــه غالمعلــی ذوقــی پــور فرزنــد بــرات علــی در تاریــخ 

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

ــالک  ــماره پ ــه ش ــور ب ــه موت ــه نام ــور بیم ــه موت ــه س ــه پای ــه گواهینام ــام وظیف ــی کارت نظ کارت مل
ــه حســن حســن  ــق ب ــه شــماره 0920941095 متعل ــه کارت ســوخت ب 77118887کارت وســیله نقلی
صفــری نصــر فرزنــد ســلمان در تاریــخ 1401/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی گواهینامــه پایــه دو بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 65پ915ایــران 36کارت وســیله نقلیــه 
ــک  ــماعیل  نی ــه اس ــق ب ــماره 0937121991 متعل ــه ش ــوخت ب ــبز کارت س ــرگ س ــواری ب ــوع س ن
سرشــت فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/03/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــب عل ــد رج ــی فرزن ــود  برات ــه محم ــق ب ــماره 77614662 متعل ــه ش ــور ب کارت موت
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــور   ــه شــماره پــالک77471779  کارت وســیله نقلیــه موت ــور  ب ــه ســه بیمــه نامــه موت گواهینامــه پای
متعلــق بــه بهــرام ارتقــی فرزنــد رضــا در تاریــخ1401/03/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه محمــد مــزار پــور فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــند  ــه س ــت نام ــه وصی ــرام 12گذرنام ــالک 84س623ای ــماره پ ــه ش ــبز ماشــین ب ــرگ س ــنامه ب شناس
منــزل دوتــا بــه شــماره ملــی 0937205729 متعلــق بــه مــراد علــی کشــمیری فرزنــد حســین در تاریــخ 

 1401/03/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1751337685 متعلــق بــه مجیــد شــجیرات فرزنــد توبینــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/28مفق

ــماره  ــه ش ــبز  ب ــرگ س ــواری ب ــوع س ــه ن ــیله نقلی ــه 3کارت وس ــینگواهینامه پای ــه ماش ــه نام بیم
ــود  ــخ 1401/01/01 مفق ــق داد در تاری ــد خال ــمی فرزن ــد  قاس ــه حمی ــق ب ــران74 متعل 11ب921ای

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

کارت ملــی بــه شــماره 0923943137 متعلــق بــه اســما قربانــی فرزنــد حســین در تاریــخ1401/03/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0849120330 متعلــق بــه علــی اصغــر شــیدا فرزنــد رجــب در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/10مفق

1150
ــخ  ــین در تاری ــد غالمحس ــد فرزن ــه نوی ــه معصوم ــق ب ــماره 0035197651 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

1502
ــون شــرکت نفــت  ــران زمیــن وســپه وکارت کان ــر بانــک ای ــه شــماره 1860637779وعاب کارت ملــی ب
متعلــق بــه محمدعلــی یکتامنــش فرزنداحمددرتاریــخ1401/03/20 مفقــود گردیــده وازدرجــه 

اعتبارساقط می باشد

1506
ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــف جالل ــه یوس ــق ب ــماره 2452298514 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1399/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــود  ــخ 1401/03/01 مفق ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــولماز  مبارک ــه س ــق ب ــه ســه  متعل ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2512106306 متعلــق بــه محمــد حســین فــرح بخــش فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866
ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــی فرزن ــعلی صحرای ــه شمس ــق ب ــماره 2938993021 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/03/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــرج در تاری ــد ای ــک فرزن ــی کیل ــب حبیب ــه ادی ــق ب ــماره 3580876023 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/07/01 مفق

گذرنامــه بــه شــماره P03037024 متعلــق بــه نیــک محمــد یوســفزی فرزنــد غــالم محمــد در تاریــخ 
1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0069397716 متعلــق بــه روشــنک  حســن زاده شــش کیالنــی  فرزنــد حســن 
در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 71112864419 متعلــق بــه محمــد کریمــی فرزنــد محمدعلــی  
در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
ــخ  ــاس در تاری ــد غالمعب ــی فرزن ــا خنائ ــه علیرض ــق ب ــماره 0533398584 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1398/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و کارت بانکــی بــه شــماره 0074103105 متعلــق بــه لیــال نظــری 
فرزنــد حفــظ علــی در تاریــخ1400/07/09  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0049273345 متعلــق بــه عصمــت تنهــا فرزنــد احمــد در تاریــخ 1400/10/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0410791121 متعلــق بــه عرفــان  جــوان  فرزنــد مجیــد در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2048
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــدری فرزن ــم حی ــم اعظ ــه خان ــق ب ــماره 0420669353 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

2065
ــد  ــینی فرزن ــجاد حس ــه سیدس ــق ب ــماره 712595623 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــش اتب کارت امای

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

2084
کارت ملــی بــه شــماره 0053500598 متعلــق بــه مســعود پوربهرامــی فرزنــد علــی در تاریــخ 

 1401/03/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 4030618261 متعلــق بــه قربانعلــی رشــیدی فرزنــد نوروزعلــی در 
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــان امی ــد خ ــور فرزن ــی پ ــب الفت ــه زین ــق ب ــماره 3341306511 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/24مفقــود گردی

2087
ســایر بــه شــماره بــرگ ســبز موتــور بــا شــماره پــالک 322.67954وشــماره شاســی 9101282 و ســایر 
ــخ  ــت در تاری ــد هم ــی فرزن ــض الله ــم فی ــه ابراهی ــق ب ــور 2986224 متعل ــماره موت ــماره ش ــه ش ب

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

ــد میریونــس در تاریــخ  ــه ســیده زهــرا موســوی فرزن ــه شــماره 6039952695 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4839678170 متعلــق بــه محمــد ابراهیــم کــوزه گــر فرزنــد محمــد 

علی در تاریخ 1401/03/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
ــد  ــخ تول ــنامه 180 - تاری ــماره شناس ــی 2122855304 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1365/01/01 و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک رفــاه - ملــی متعلــق بــه ملیحــه تجــری فرزنــد 

حسین در تاریخ 1401/03/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2302
ــه شــماره   ــان خدمــت  ب ــه ســه  و گواهینامــه موتورســیکلت  و کارت پای ــی  و گواهینامــه پای کارت مل
ــود  ــخ 1401/03/03 مفق ــی در تاری ــد رجبعل ــاوری فرزن ــم  س ــه ابراهی ــق ب ــی 2240258780 متعل مل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 5550187213 و شناســنامه بــه شــماره 5550187213 و کارت پایــان خدمــت 
ــورداری  ــدرک زنب ــه شــماره 5550187213 و م ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 5550187213 و گواهینام ب
متعلــق بــه یاســین ناصــری کریمونــد فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2503
ــی در  ــر عل ــد مه ــه فرزن ــم تاوس ــه مری ــق ب ــنامه متعل ــماره 6639743620 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ماشــین بــه شــماره 37م982-53و بیمــه نامــه و کارت ســوخت  متعلــق بــه میثــاق امامــی فرزنــد 
ســید محمــد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــزی فرزن ــری ج ــا اکب ــه علیرض ــق ب ــماره 5110705372 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/25مفق

شناســنامه بــه شــماره 460 و کارت ملــی بــه شــماره 6639946874 متعلــق بــه میتــرا صالحــی فرزنــد 
جبــار در تاریــخ 1400/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4689275671 متعلــق بــه محمــد علــی کیانــی  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1090863985 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1090863985 و 
کارت ماشــین برلیانــس ســفید مــدل 97 بــه شــماره پــالک 72 ن 245 ایــران 53 بــه شــماره شاســی 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/03/25

شماره : 1392

 اســتاندار تهران به تالش دولت برای اصالح شــرایط 
اقتصادی کشــور اشــاره کرد و گفت: نگاه رئیس جمهور 
حمایت از تولید است و از همین رو نیز با مدیریت دقیق 
و همه جانبه اصالحات اقتصادی را در پیش گرفته است.

محسن منصوری در مراسم تجلیل از نمونه های برتر 
بخش کشاورزی استان تهران که در سالن اجتماعات جهاد 
کشاورزی شهرری برگزار شد افزود: کشاورزان نمونه ای که 
انتخاب و معرفی می شوند ماموریت دارند که از توانمندی 
خود برای باالبردن ظرفیت تولید دیگر کشاورزان استفاده 
کنند.وی یادآورشــد: در تهران باید بر روی الگوسازی کار 
کنیم، همانگونه که تاکنون این استان الگو ساز بوده و در 

همه زمینه ها الگو سازی کرده است.
منصوری اظهار داشت: اکنون بیش از ۵۰ درصد از ۶ هزار 
شرکت دانش بنیان کشور در استان تهران مستقر هستند 
و فعالیت می کنند و ۷۰ درصد اقتصاد کشــور نیز در این 
استان در گردش است.وی افزود:یکی از کارها و رویکردهای 
نظام جمهوری اسالمی، شناسایی الگوهای موفق در همه 
زمینه ها و تکثیر آنهاست.استاندار تهران با بیان اینکه زیر 
ســاخت های این استان به نحوی است که باید به سمت 
کارهای دانش بنیان برویم، گفت: با وجود آنکه از یک سو 
نگاه ما به کارهای الگو و نمونه اســت، اما محدودیت های 

موجود را نمی توان ندید گرفت.

 استفاده از شیوه های نوین آبیاری
وی یکی از این محدودیت ها را کمبود منابع آبی برشمرد 
و خاطرنشان کرد: در این شرایط راهی به غیر از حرکت به 
سمت استفاده از شیوه های نوین آبیاری نداریم تا بتوانیم 

همچنان به تولید محصوالت کشاورزی بپردازیم.
منصوری ادامه داد: با وجود تمامی محدودیتهای موجود 
در زمینه زیر ساخت های این استان، اما همه ظرفیت های 

استان تهران را در مسیر حمایت از تولید قرار می دهیم.
استاندار تهران گفت: حمایت از تولید، یکی از ابعاد اقتصاد 
است که رهبر معظم انقالب طی سال های گذشته به انحای 

مختلف بر لزوم توجه به آن تاکید داشته اند.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید یکی از بهترین راهکارها 
برای کنترل تورم، درآمدزایی، جذب سرمایه گذار و رشد 
اقتصادی اســت از همین رو نیز رهبر معظم انقالب بارها 
آن را به عنوان راهبرد اساسی معرفی کرده اند.منصوری با 
انتقاد از برخی شرایط و قوانین دست و پا گیر درمسیر تولید 
بیان کرد: گاه مسیرهای قانونی طراحی شده برای حمایت از 
تولید آنچنان طوالنی و پر پیچ و خم است که تولیدکننده 
و ســرمایه گذار از اقدام خود پشیمان می شود یا قصدی 
برای طی مراحل قانونی ندارند.استاندار تهران تاکید کرد: 
گاه برخی افراد نیز موانع مختلفی بر سر راه تولیدکنندگان 

و سرمایه گذاران قرار می دهند که باید آنان را توجیه کرد 
و تمام اراده ها را برای حمایت از بخش تولید به کار گرفت.

 یارانه ای که به جای قرار گرفتن در مســیر 
حمایت از تولید به دست دالالن افتاده بود

در ادامه منصوری به تالش دولت برای اصالح شــرایط 
اقتصادی کشــور اشــاره کرد و گفت: نگاه رئیس جمهور 
حمایت از تولید است و از همین رو نیز با مدیریت دقیق 
و همه جانبه اصالحات اقتصادی را در پیش گرفته است.

وی افزود: دولت در ابتدا اصالح حذف ترجیحی به منظور 
عادالنه سازی یارانه ها را در پیش گرفت، یارانه ای که به 
جای قرار گرفتن در مسیر حمایت از تولید به دست دالالن 
افتاده بود و عایدی برای مردم نداشت.منصوری اعالم کرد: 
یارانه های پرداختی پیش از این به هدف که همان حمایت 

از تولید بود، اصابت نمی کرد و گاه منجر به مفسده می شد 
از همین رو دولت اصالحات اقتصادی را از این بعد آغاز کرد.

 کشاورزان تهرانی آخرین یافته های جهانی 
را برای تولید انواع محصوالت باغی و زراعی به کار 

می گیرند
ســعید پازوکی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
تهران نیز در این مراســم کار و تالش تولیدکنندگان برتر 
حوزه کشاورزی را فعالیتی دانش بنیان خواند و آن را کمک 
بزرگی برای ترویج دانش جدید در حوزه کشاورزی برشمرد.

وی یادآورشد: استان تهران ۱۹۰ هزار هکتار زمین زیر 
کشت دارد که معادل ۱.۳ درصد از اراضی زیر کشت کشور 
است و به تنهایی نزدیک به ۵ درصد از محصوالت کشاورزی 

در کشور را تولید می کند.
پازوکی با اشــاره به توانمندی کشاورزان استان تهران 
اظهارداشــت: این تولیدکنندگان، بهره بــرداران ویژه ای 
هســتند که آخرین یافته های جهانی را برای تولید انواع 
محصوالت باغی و زراعی به کار می گیرد و در اغلب اوقات 

از مروجان و پژوهشگران ما نیز پیشرو تر هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بانک های 
ژن این استان را مورد استفاده در سراسر کشور اعالم کرد و 
گفت: سال ۱۴۰۰، ۲۴۰ نفر از تولیدکنندگان نمونه تهرانی 
انتخاب و ۱۲ کمیته برای بررسی عملکرد و دستاوردهای 
آنان تشکیل و در نهایت ۵۹ نفر به عنوان برتر معرفی شدند.

در پایــان این مراســم از چهار کشــاورز نمونه و برتر 
اســتان تهران کریم خطیبــی دارای زنجیره کامل تولید 
مرغ تخم مرغگذار، ســجاد باقرپور تولید کننده شتر مرغ 
مولد و مرغ تخم گذار و پرورش گوســاله پرواری، شهرام 
باقری تولیدکننده یونجه نمونه و محمدرضا جمشیدیان 
تولیدکننده ماهیان زینتی که در ســطح کشور منتخب 

نگاه رئیس جمهور در طرح اصالحات اقتصادی حمایت از تولید است

ــور  ــای کش ــه ه ــار از عرص ــون هکت ــت میلی ــش از هش  بی
ــد ــت ش تثبی

 رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعالم کرد: تاکنون هشت 
میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی ، کشاورزی و مورد هجوم شن های 

روان در کشور تثبیت شده است.
مسعود منصور در نشست علمی به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زدایی 
و خشکســالی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج  برگزار 
شد ، با اشاره به پیشینه بیابان زایی در کشور و تالش های صورت گرفته برای 
مهار و کنترل آن اظهار داشت: پیش از این در مناطقی مانند گمبوعه در استان 
خوزستان شاهد بودیم که خیلی از جاده های مواصالتی، راه و اراضی کشاورزی 
ناشی از هجوم شن های روان مشکالت جدی داشتند که تاثیر آن بر سکونت، 
معیشــت، تولید، مهاجرت، مسایل فرهنگی و اجتماعی را همگان دیدیم که به 
همین منظور از دهه های پیش برای تثبیت این عرصه ها و هجوم شــن های 
روان های  اقداماتی صورت گرفت.وی در ادامه با اشاره به اینکه  امنیت غذایی 
مقدم بر امنیت حیاتی اســت چرا که اساســا این امنیت را برای امنیت حیاتی 
می خواهیم تصریح کرد: هر ۲ این ها، مترتب از حفظ منابع زیستی اعم از آب 
، خاک، پوشــش گیاهی و هوا بوده و این عوامل چهارگانه هم بر یکدیگر و نیز 
عوامل دیگر بر آنها تاثیر جدی دارند و یکی از مهمترین عوامل رفتار و ســبک 
زندگی انســانها است.وی  با بیان اینکه خشکسالی وجود داشته و وجود خواهد 
داشت و ما باید اثرات این پدیده را کاهش داده و آن را مدیریت کنیم به اهمیت 
بیابان زدایی اشــاره کرد و گفت:  همانگونه که پیشگیری مقدم بر درمان است، 
باید تالش کنیم با کنترل و مهار عوامل تخریب از بیابان زایی بیشتر جلوگیری 
و خشکســالی ای را که با آن مواجه هستیم را کنترل کنیم.منصور  با بیان این 
که حفظ این منابع تنها به عهده یک یا چند دستگاه نیست ، اظهار داشت: همه 
بخش ها باید تالش کنند عرصه کشور که ۸۳ درصد آن اعم از جنگل ها، بیشه 
زارها ، مراتع و بیابان ها در حوزه مدیریت ســازمان منابع  جنگل ها ، مراتع و 
آبخیزداری  است  مجرد از تاثیرات ناشی از مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی، هیچ امکان مدیریت ندارد و حتی دلیل پدیده بیابان زایی که مسوول 
آن رفتار ما نســبت به حفظ و عدم حفظ این منابع اســت، رفتارهایی است که 
تمامی بخش ها دارند. وی گفت: کشور  ما در حال توسعه  است و باید  پروژه 
های عمرانی و توسعه ای با در نظر گرفتن منابع طبیعی اجرا شود چرا که اجرای 
این پروژه ها با چالش هایی همراه اســت.منصور در خصوص تامین نهاده های 
دامی  در کشور بیان داشت : این مساله یکی از مشکالت جدی صنعت دامداری 
کشور است. آیا وضعیت مدیریت مرتع نسبت به قبل و بعد این شرایط یکسان 
است؟ صنایع چوب، کاغذ و سلولزی به شدت در حال رشد می باشد و به مواد 
اولیه نیاز دارند، وقتی در زمینه واردات مواد اولیه مسایلی دارید و در داخل نیز 
به میزان مورد نیاز مواد اولیه یعنی چوب تولید می شود  حتما نحوه مدیریت بر 
عرصه های جنگلی و جلوگیری از قاچاق چوب و قطع درخت تاثیر می گذارد.

 وی افــزود: وقتی از منابــع آب های زیرزمینی بیش از ظرفیت برداشــت 
مــی شــود حتما بر مدیریــت  در عرصه منابع طبیعی تاثیر خواهد گذاشــت 
 از ســوی دیگــر وقتــی تحت تاثیر شــرایط اقلیمــی خشکســالی، بارش ها
 و بیابان زایی را داشــته باشــیم تاثیر گذار خواهد بود؛ بنابراین  این مشارکت 
همگانی  را می خواهد که  دانشــگاه ها، مراجع علمی و ســمن ها و بخش اجرا 
مثلثی تشکیل دهند که در جهت هم افزایی هم حرکت کنند برآیند آن حفظ 

بهتر این منابع شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه سند دانش بنیان امنیت غذایی پایدار 
کشــور به شــورای عالی انقالب فرهنگی در روز گذشته خبر داد و گفت: با 
تصویب این ســند امنیت غذایی کشــور ریل گذاری می شود.مجتبی خیام 
نکویی، در نشست خبری به مناسبت هفته گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی 
که در پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، افزود: در این 
سند به بحث تولید و مصرف توجه ویژه شده است تا جایی که اگر ما روزانه 
۹۳ گرم برنج مصرف داریم، میانگین مصرف به ۷۰ گرم در روز کاهش یابد.
به گفته رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اکنون این سند 

مراحل تصویب را طی می کند.

 راه اندازی پارک علم و فناوری کشاورزی  و منابع طبیعی 
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون با راه اندازی نخستین پارک 
علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در هفته جهاد کشاورزی رویداد بزرگی 
در این بخش به وقوع پیوست که امیدواریم این پروژه منشا خیر و برکت برای 
مردم و حوزه  امنیت غذایی کشور باشد.وی اضافه کرد: با راه اندازی این پارک 
تالش داریم از ظرفیت فارغ التحصیالن و اساتید فعال بخش کشاورزی استفاده 
کنیم تا با تشکیل واحدهای فناور و شرکت دانش بنیان به بخش کشاورزی 

کمک کنیم تا علم و فناوری به عرصه منتقل شود .

 تحقیقات، آموزش و ترویج، سه ماموریت مهم بخش کشاورزی 
خیام نکویی گفت: ســازمان تحقیقات کشــاورزی با وجود  ۲۰ موسسه 
تحقیقات ملی ، ۳۲ تحقیقات مرکز استانی و ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی بزرگترین 
مجموعه تحقیقاتی در خاورمیانه به شمار می رود  و رسالت عمده ما در این 
سازمان مطرح کردن معضالت بخش کشاورزی در اولویت کارهاست.وی افزود: 
به طوری که این معضالت در دســتور کار محققین ما قرار می گیرد تا برای 
رفع آنها تالش کنند و یا از منظر به زراعی عملیات کاشت، داشت و برداشت 

محصول مورد توجه قرار گیرد.

 صرفه جویی یک میلیارد دالری ارز 
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دیگر ماموریت های 
مهم این بخش در سازمان تات را به نژادی و تولید هسته های بذری دانست و 
تصریح کرد: کشور با تولید هسته های بذری در بسیاری از محصوالت خودکفا 
شده است و اگر امروز مجبور بودیم واردات بذر انجام بدهیم باید ساالنه حدود 
یک میلیارد دالر واردات انجام می شــد که نشان دهنده نقش تاثیرگذار این 

سازمان است.وی اضافه کرد: ایران کشوری با چهار اقلیم ، ۳۰۰ روز آفتاب و 
میانگین بارندگی کمتر از ۲۳۰ میلیمتر است که همین امر محدودیت هایی 
را برای توســعه تولید برخی محصوالت کشــاورزی ایجاد می کندزیرا ما در 
برخی مناطق کشور بارندگی کمتر از ۵۰ میلیمتر هم داریم که نشان می دهد 
کشور دارای مناطق بیابانی وسیعی است.خیام نکویی گفت: بنابراین یکی از 
مهمترین رســالت های ما در این بخش  آموزش و ترویج کشاورزی است تا 
گیاهانی متناسب با مناطق جغرافیایی کشور پیشنهاد شود که این امر نیازمند 
حضور محققان و مروجان و آموزش بهره برداران اســت.به گفته وی، اکنون 
کشور دارای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار کشاورز است که با تالش این افراد بخش 
کشاورزی  ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی و بالغ بر ۲۳ درصد اشتغال کشور را به 
خود اختصاص داده است.وی درباره ترویج بخش کشاورزی اظهارداشت: وقتی 
دانشی در بخش کشاورزی تولید می شود باید با انتقال آن به کشاورزان و ورود 
به عرصه شاهد افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصوالت باشیم اما اگر این 
دانش منتقل نشود  یعنی ما به هدفمان نرسیده ایم بنابراین ما مجموعه ای 
به نام آموزش و ترویج داریم که با کمک محققین و مروجین پهنه این دانش 
ها به کشــاورزان منتقل می شود و ما شاهد انتقال یافته های تحقیقاتی در 

بخش کشاورزی خواهیم بود.

ارائه سند دانش بنیان امنیت غذایی پایدار کشور به شورای عالی انقالب 
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شماره : 
1392

0324/145/33

NAPH330ABJ1035798  و شــماره  موتور BM15LG063251  به شــماره ملی 1090863985 
ــه محمــد  ــق ب ــه شــماره ملــی 1090863985 متعل ــه شــماره  پــالک 72 ن 245 ب و کارت ســوخت ب
حســین  نــور محمــد  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/03/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــماره 1271379831 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1271379831 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره 1271379831 و کارت ماشــین  پرایــد ســفیددوگانه  مــدل 88  بــه شــماره 
شاســی S1412288374978   و شــماره موتــور  3225292  بــه شــماره پــالک 96 ل 316 ایــران 67  
بــه شــماره ملــی 1271379831 متعلــق بــه مهــدی  ســعیدی  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ1401/03/22  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273431261 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273431261 و 
کارت دانشــجویی دانشــگاه ازاد نجــف ابــاد بــه شــماره 39801048 و کارت ســوخت بــه شــماره 28 ن 
126 ایــران 13 متعلــق بــه حســین امینــی علویجــه فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/03/21 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1284258556 متعلــق بــه نوروزعلــی وفائــی فســارانی فرزنــد قربانعلــی 
در تاریــخ 1401/03/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 7991 و بــه شــماره ملــی 1292010967 متعلــق بــه ســودابه روئیــن تــن وشــاره 
فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 1401/03/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1286394716 متعلــق بــه محمدعلــی مهنــام فرزنــد محمدجــواد در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو 206 مــدل 1381 بــه شــماره 75 ل 371 ایــران 67 و بــه شــماره 
موتــور 10FSE33850428 وشــماره شاســی IN81609623 متعلــق بــه شــهین نخلــی فرزنــد عــوض 

در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1284929523 متعلــق بــه مجیــد بــت شــکن فرزنــد باقــر در تاریــخ 
1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــران 13 متعل ــماره 41 س 152 ای ــه ش ــوخت ب ــماره 1281627135 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
 بــه اصغــر حقانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ1401/02/24  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

2508
ــه شــماره 1271125749 و کارت پایــان خدمــت و کارت موتــور  ســیکلت  بهــرو  مــدل  کارت ملــی ب
شاســی  شــماره  وبــه    94731 633ایــران  پــالک   شــماره  بــه  آبــی   رنــگ   1398 ســال 
NBGARAKBAKBA16710وبــه شــماره شاســی 0124NBG510660 وکارت ســوخت  موتــور 
ــخ  ــرت اهلل  در تاری ــد نص ــوری فرزن ــا  منص ــه علیرض ــق ب ــران 36929متعل ــالک 628ای ــماره پ ــه ش ب

1401/03/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272840336 متعلــق بــه فائــزه  بخشــی فرزنــد خســرو در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4660536076 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مرتضــی فتاحــی میالســی 
فرزنــد مریــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی اهلل  در تاری ــد صف ــد فرزن ــانه  غریبون ــه افس ــق ب ــماره 1972381407 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3839581631 متعلــق بــه ارزو  علیخانــی فرزنــد بهــروز در تاریــخ1401/03/19  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مهــدی در تاریــخ  ــه زهــرا  شــریفیان درچــه  فرزن ــه شــماره 1288775784 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/03/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 687 و کارت ملــی بــه شــماره 3501000820 و گواهینامــه پایــه  1متعلــق بــه 
کامــران  حجــازی دهاقانــی  فرزنــد امــراهلل  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــر در تاری ــید جعف ــد س ــدی فرزن ــرا محم ــه زه ــق ب ــماره 2298937397 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

 1401/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 
ــعید و  ــی فرزندسیدس ــیدصادق طباطبای ــه س ــق ب ــی 2282702591متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی فرزندســیدحمزه و  ــری دهاقان ــه میرباق ــه آمن ــق ب ــی 5129659716متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب
ــم در  ــد سیدقاس ــی فرزن ــعید طباطبای ــه سیدس ــق ب ــی 1283995387متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/08 مفق تاری

ــخ  ــه  در تاری ــب ال ــد حبی ــودی  فرزن ــرا  محم ــه زه ــق ب ــه شــماره 2539399118 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی شــیر در تاریــخ  ــه مهیــن حیاتــی ظفــر فرزن ــه شــماره 2281804844 متعلــق ب کارت ملــی ب
1397/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدجواد در تاری ــد س ــی فرزن ــیدمحمد طحام ــه س ــق ب ــی2281419398 متعل ــنامه باکدمل شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/23 مفق

ــخ  ــت  در تاری ــدا خواس ــد خ ــر فرزن ــد  رنجب ــه وحی ــق ب ــماره 4220686622 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2960020065 متعلــق بــه محمــد دیانتــی قــره قوزلــو فرزنــد نصــرت در تاریــخ 
1401/03/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه باکدملــی 1818470691 متعلــق بــه امیــد کاعلــم فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ1400/11/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک و شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2294079752 متعلــق بــه نــوروز 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/13 مفق ــرفراز در تاری ــد س ــت فرزن  سجاددوس

می باشد.

2801
شناســنامه بــه شــماره 310 متعلــق بــه شــهناز میــرزا امرجــی فرزنــد ... در تاریــخ 1401/02/24 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2902
ــه در تاریــخ  ــد عبدال ــه ســهیل ملــک محمــودی فرزن ــه شــماره 0012352004 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/03/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0063876426 و گواهینامــه متعلــق بــه امیــد آق نــژاد فرزنــد طویقلــی در تاریــخ 
1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــجادعلی در تاری ــد س ــگرپور فرزن ــین عس ــه حس ــق ب ــماره 0072305223 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 1401/01/25 مفقــود گردی

ــر  ــه جعف ــق ب ــه شــماره 2631048121 متعل ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــایی س ــی و کارت شناس کارت مل
ــد ســیف الدیــن در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  موحــدی راد فرزن

مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0072304030 و گواهینامــه متعلــق بــه زینــب یوســفی فرزنــد صفــر در تاریــخ 
 1401/03/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــه در تاری ــد خیرال ــی فرزن ــه چراغعلئی ــه فاطم ــق ب ــماره 0035473053 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــه حمیدرضــا محمدمــرادی فرزنــد حســین در تاریــخ  ــه شــماره 0023171537 متعلــق ب گواهینامــه ب
1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــن در  ــد حس ــر فرزن ــی ف ــین رضائ ــه حس ــق ب ــماره 0023067764 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردی

گواهینامــه بــه شــماره 0033959978 متعلــق بــه مجیــد ترابــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ1400/12/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2491041431 متعلــق بــه غالمعلــی روان فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/03/23 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0701090472 متعلــق بــه عبدالرضــا خزاعــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3720068900 و شناســنامه  متعلــق بــه اقبــال امانــی فرزنــد موســی در تاریــخ 
1400/08/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0058602410 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق بــه محمــد درزی رامنــدی 
فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0067251463 و شناســنامه  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت  و کارت موتــور 
ــخ1401/03/01   ــحق در تاری ــد اس ــه فرزن ــن کارخان ــه محس ــق ب ــران45812 متعل ــماره 115ای ــه ش ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

اســحق  فرزنــد  کارخانــه  محســن  بــه  متعلــق  77ایــران629ه86  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/03/01 مفقــود  در  ملــی0067251463  کــد   بــا 

ساقط می باشد

2903
کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0010666796 متعلــق بــه ایمــان محمدحســن زارع فرزنــد 

محمدحسین  در تاریخ 1401/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6279598731 متعلــق بــه عبدالرضــا کاکاســلطانی فرزنــد قــدرت در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه میــالد  ــه شــماره 4051172163 متعلــق ب شناســنامه ودفترچــه بیمــه وکپــی ســند ملــک وســایر ب
قاســمی فرزنــد حمدالــه در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی فرهان ــادی زمان ــه محمده ــق ب ــماره 0021190720 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/12/20 مفقــود گردی فرهــاد در تاری

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی  بــه شــماره 0440669901 متعلــق بــه کتایــون خدابخــش 
فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مهــر شــرکت طــرح وصنعــت تــداوم بــه شــماره ملــی 10260451865 و کدثبتــی 4689  متعلــق بــه 
علــی اکبــر نجــد بــه شــماره ملــی 4579273771 فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد در  ــی فرزن ــی آقای ــه حســین عل ــق ب ــه شــماره 1219268399 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ابراهیــم کربالیــی میرزاحســینی  فرزنــد  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0079958435 متعلــق ب
ابوالقاســم در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0491604033 متعلــق بــه مریــم خدابخشــی ریــزی فرزنــد کاظــم در 
تاریــخ1399/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک وکارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0044823290 متعلــق بــه عبدالــه افســانژاد 
فرزنــد عطــا الــه در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0083405976 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0083405976 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
بــه شــبنم صحــت فرزنــد نریمــان در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد مظف ــر صارمــی فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 0452013356 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0250301830 متعلــق بــه پژمــان حشــمتی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0023708700 متعلــق بــه فاطمــه ســادات شــیخ االســالمی فرزنــد 
سیدموســی در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 2670202187 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 2670202187 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
بــه آرش قربــان پــور فرزنــد حبیــب در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2904
ــخ  ــی در تاری ــد قل ــد محم ــاهرخی  فرزن ــی  ش ــه عل ــق ب ــماره 1129984753 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/03/17مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0055342086 متعلــق بــه داود  اهلل یــاری فرزنــد هدایت در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0079371841 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت و کارت ماشــین 
ــور  ــماره موت ــی NAS841100L1074776و ش ــماره شاس ــه ش ــران 10 ب ــماره 63 ی 524 ای ــه ش ب
ــود  ــخ 1401/01/20 مفق ــه در تاری ــرات ال ــد ب ــیان فرزن ــی  عباس ــه مجتب ــق ب M15/9011602 متعل

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

ــی  ــد عل ــور فرزن ــرج پ ــماعیل ف ــه اس ــق ب ــماره 0035336064 متعل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس کارت مل
ــار ســاقط میباشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/17 مفق حســین در تاری

2909
ــه شــماره 6449093749 و  ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
کارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران44_74ب833 متعلــق بــه عبــاس حاجــی بیگلــو فرزنــد علــی 

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

3016
کارت ســوخت بــه شــماره 99و817 ایــران 36 متعلــق بــه زهــره بیــات فرزنــد محمدصــادق در تاریــخ 

 1401/03/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0945296231 متعلــق بــه حجــت تاجــی فرزنــد محمداســماعیل در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــان خدم ــماره 0939066491 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره 3543 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره 0939066491 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 52ه627 ایــران 74 و بیمــه نامــه ماشــین بــه 
ــه  ــرگ ســبز خــودرو ب ــران 74 و ب ــه شــماره 52ه627 ای ــران74 و کارت ماشــین ب شــماره 52ه627 ای
ــه  ــه شــماره 52ه627 ایــران 74 و وکالتنامــه/ قولنامــه ب شــماره 52ه627 ایــران 74 و کارت ســوخت ب
شــماره 52ه627 ایــران 74 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 771-45486 متعلــق بــه امیــر امــی 
عبــد شــاهرودی فرزنــد امیــن الــه در تاریــخ  1401/03/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 9126 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0933591950 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/15 مفق ــن در تاری ــد حس ــت فرزن ــوان دوس ــم ج  اعظ

ساقط می باشد.

ــه شــماره 0943045088  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 0943045088 و گواهینام ــت ب ــان خدم کارت پای
متعلــق بــه احســان بیگلــر فدافــن فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــی  ــل عراق ــای ابولفض ــه آق ــق ب ــک متعل ــه ی ــه پای ــماره 0370539508 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل

پورگلشن فرزند احمد در تاریخ 1401/03/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــده متعل ــک و کارت هوشــمند رانن ــه ی ــه پای ــه شــماره 0058688201 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/22 مفق ــوط در تاری ــد بل ــری فرزن ــهراب  جعف ــای س آق

ســاقط مــی باشــد.

3041
ــد حیــدر در تاریــخ  ــه فاطمــه  زنگنــه فرزن ــه شــماره 6509847361 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

1401/01/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5111
گواهینامــه پایــه ســه وکارت اهــدای عضــو و کارت عابــر کوثــر ملــی متعلــق بــه ســارا ده بزرگــی فرزنــد 

محمود در تاریخ 1401/03/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0070237670 و شناســنامه بــه شــماره 11728 و یــک برگــه چــک ســیارمتعلق 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/02/27 مفق ــداهلل در تاری ــید عب ــد س ــدوی فرزن ــر مه ــرداد می ــید مه ــه س ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــماره  ــه ش ــین ب ــه ماش ــی نام ــه  ومبائ ــه س ــه پای ــماره 6229981823 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
43ایــران 585س37و کارت عابــر ملــی پارســیان متعلــق بــه مرتضــی خــادم فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ 

 1401/03/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
ــالک  ــماره پ ــه ش ــه ب ــه نام ــماره 2593364319 و بیم ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــی نام ــی و گواه  »کارت مل
46 ایــران 892 و 14 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی NAS811100E5804559 و شــماره موتــور 
ــه  ــق ب ــران 892 و 14متعل ــوخت 46 ای ــران 892 و 14 و کارت س ــالک  46 ای ــماره پ 8168053 و ش
فاطمــه  ربیــع پــور  فرزنــد محمــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.«

کارت ملــی بــه شــماره 2580441034  و کارت بانکــی ملــی و ســپه متعلــق بــه نیمــا  جلــوس فعلــی  
فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/03/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدی  فرزن ــم  زاه ــه مری ــق ب ــکن متعل ــک مس ــماره 2581228954  و کارت بان ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/01 مفقــود گردی حســن  در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 2595281453 متعلــق بــه معصومــه  کوششــی طــراز کوهــی  فرزنــد رمضــان  
در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
ــد سیدشــمس  در  ــا  فرزن ــه ســیدمرتضی  جف ــق ب ــی 0935163387 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل

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

خدیجــه  بــه  متعلــق   0638904791 ملــی  شــماره  بــه  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/09 مفق ــین در تاری ــد عبدالحس ــادی فرزن  میع

می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0924096020 متعلــق بــه ســجاد  مالکــی  فرزنــد 
ابراهیــم  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــی 0793573181 متعل ــه شــماره مل ــت ب ــان خدم ــه ســه و کارت پای ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار  ــد رضــا در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردی ــه مهــدی فاطمــی جاغــرق فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

ــد اســداهلل در تاریــخ  ــه مســتوره  اتابکــی  فرزن ــه شــماره ملــی 2279703092 متعلــق ب کارت ملــی ب
1400/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 15455 و شــماره ملــی 0946923345 متعلــق بــه علــی تقــوی فروتقــه  فرزنــد 
قاســم  در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت خــودرو رانــا مــدل 1393 بــه شــماره  پــالک 57 ق 597 ایــران 12 و شــماره شاســی 
غالمرضــا   بــه  متعلــق    163B0001404 موتــور  شــماره  و   NAAU01FE3ET039464 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/07 مفق ــد محمدرضــا  در تاری ــادی  فرزن ــی آب  عل

می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد غالمعل ــی  فرزن ــم  حمام ــه قاس ــق ب ــماره 6439969900 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  3611020117 متعلــق بــه جمشــید  شــه بخــش 
فرزنــد کوهــی در تاریــخ 1401/03/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت خــودرو و معاینــه فنــی خــودرو پرایــد مــدل 1383 بــه شــماره پــالک 12-685ی42 و بــه شــماره 
شاســی S1412283213635 و بــه شــماره موتــور 00676617 متعلــق بــه اکــرم علیخانــی در تاریــخ 

1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7010
ــد محمدحســن در  ــه رســول رضایــی فدشــکویه فرزن ــق ب ــه شــماره 2296671438 متعل کارت ملــی ب

تاریخ 1401/03/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0034852115 متعلــق بــه مریــم نقــی پــور فرزنــد یوســف در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/22 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4311550804 متعلــق بــه علــی کریمــی فرزنــد صمــد در تاریــخ 1400/12/23 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مرتضــی  ــق ب ــه شــماره 4310913725 متعل ــی ب ــه شــماره 4310913725 و کارت مل شناســنامه ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/23 مفق ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــاورز امام  کش

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4322676618 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 71298340598 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/21 مفق ــی در تاری ــد غالمعل ــی فرزن ــی قزوین ــه خلیل رباب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4324450544 متعلــق بــه عبدالمجیــد اقاجانــی بیگــی فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4621797913 متعلــق بــه مرضیــه شمســی پــور دهکــردی فرزنــد ابراهیــم در 

تاریخ 1400/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4610045982 متعلــق بــه حســین امینــی راســتابی فرزنــد داریــوش در تاریــخ 
1400/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7044
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 6299977205 متعلــق بــه مرتضــی رئیســی فرزنــد بهــرام 

در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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نفتکش افراماکس ۳ و ۴ چهار ساخته می شود

کمبود زیرساخت های اولیه زندگی در روستاهای باشت
 ســایه ســنگین کمبود زیرســاخت های اولیه زندگی مانند آب آشامیدنی و 
کشاورزی،روشنایی معابر،خاکی بودن بودن کوچه ها،نبودن اینترنت و نیمه تمام 
ماندن چندین طرح حوزه راه های ارتباطی زندگی را برای روســتاییان شهرستان 

باشت سخت کرده است.
بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهرستان باشت در روستاها سکونت دارند به عبارت 
بهتر این شهرستان رکورددار بیشترین جمعیت روستانشین کهگیلویه و بویراحمد 
محســوب می شود به همین دلیل اهالی از مسووالن انتظار دارند تا با رفع موانع 

موجود به رونق زندگی در روستاها کمک شود.
 ۵۲ درصد از جمعیت ۲۲ هزار نفری شهرستان باشت در جنوب شرقی کهگیلویه 
و بویراحمد در روستاها زندگی می کنند و چون بیشتر ساکنان روستاهای باشت 
در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت هستند اهالی اعتقاد دارند که کمک به آبادانی 

روستاها گام بزرگی به سوی افزایش تولید است. 
از آنجا که کارشناســان امر مهاجرت از روستا به شهر را پیامد کمبود امکانات 
اولیه زندگی در روستاها می دانند ضرورت دارد تا مسووالن دولت سیزدهم نسبت 
به افزایش زیرساخت های رفاهی در روستاهای باشت تالش بیشتری داشته باشند. 
یکی از ساکنان روستای برمامیون  می گوید: مردم هفت روستای منطقه خان 
احمد که در مســیر جاده ترانزیتی گچساران به شیراز قرار دارند با وجود ظرفیت 

های خوب برای توسعه از کمترین امکانات رفاهی بی بهره هستند.
زهره حســینی افزود:نبود روشنایی معابر ضمن دشواری زندگی برای ساکنان 
باعث شــده که ظرفیت های خوب این روستاها در حوزه گردشگری شکوفا نشود 

و بسیاری از جوانان برای کسب درآمد به شهر مهاجرت کنند.
وی تاکید کرد: از آنجا که مهمترین منبع درآمد ســاکنان منطقه خان احمد 
کشاورزی است کمبود آب کشاورزی و نیمه تمام ماندن طرح انتقال آب کشاورزی 
به این منطقه باعث دلســردی ساکنان برای ماندگاری در روستاهای این منطقه 
شده است.یکی از ساکنان روستای نارگ موسی اعتقاد دارد که مجموعه روستاهای 
این منطقه متشــکل از هشت روســتا و ۱۴۷ خانوار باید سهم بیشتری از توسعه 

داشته باشند.
محمد مرادی افزود: مردم روســتاهای نارگ موسی که با ۱۴۹ نفر رزمنده،۴۹ 
جانباز و ۶ شهید نقش اثرگذاری در دفاع از کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس 

داشته اند از کمترین زیرساخت های زندگی محروم هستند.
وی تاکید کرد: مسووالن با الیه روبی قنات ها، جدول گذاری و زیرسازی معابر 

ضمن تغییر سیمای روستاهای مذکور به رفاه حال اهالی کمک کنند .
یکی از ساکنان روستای چالموره با اشاره به اینکه چند نفر از اهالی در سوانح 
رانندگی جاده ارتباطی این روستا جان خود را از دست داده اند از مسووالن خواست 

نسبت به بهسازی این جاده همت مضاعفی داشته باشند.
لیال احمدی تصریح کرد: داشتن راه های دسترسی ایمن و استاندارد از حداقل 
مطالبات ساکنان مناطق روستایی است که محرومیت از این نیاز اولیه امکان رساندن 

محصوالت تولیدی به بازارهای هدف را سخت کرده است.
یکی از ساکنان روســتایی مله برفی با یادآوری اینکه بهره برداران این روستا 
بیش از ۷۰ هکتــار مزرعه دارند،تاکید کرد: احداث جاده بین مزارع نیاز ضروری 

کشاورزان برای کشت و کار در مزارع است.
مراد احمدی با اشاره به اینکه درآمد اصلی مردم این منطقه از طریق کشاورزی 
تامین می شــودابراز داشت: احداث جاده بین مزارع از درخواست های مهم مردم 
این مناطق است.فرماندار باشت می گوید: به دلیل اینکه ایجاد امکانات اولیه زندگی 
روستاهای این شهرستان از ابتدای پیروزی انقالب آغاز شده با وجود تالش های 

انجام شده اما در بسیاری از مناطق کمبودهای زیادی مشاهده می شود.
نادر گرامی افزود:دولت ســیزدهم در مدت کمتر از یک سال فعالیت خود گام 
های اثرگذاری برای توسعه زیرساخت های زندگی اهالی مناطق روستایی شهرستان 
باشت برداشته است و امید میرود با تالش مضاعف شاهد بهبود  زیرساخت های 

رفاهی این مناطق باشیم. 
وی بیان کرد:کلنگ زنی هشت طرح آموزشی و رفاهی دانش آموزی مدرسه و 
زمین چمن مصنوعی، آغاز عملیات اجرایی ۱۱۱ هزار متر مربع در مناطق روستایی، 

اصالح شبکه برق ۱۷ روستا، تالش برای تکمیل طرح بزرگ انتقال آب کشاورزی 
و اختصاص اعتبار برای آبرسانی به پنج روستا از گام های استوار دولت مردم برای 

کمک به افزایش رفاه مناطق روستایی شهرستان باشت است.

تالش برای از سرگیری عملیات اجرایی انتقال آب کشاورزی
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با رایزنی های انجام شده با مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران و مسووالن مرتبط گره از طرح های تامین آب به 
زمین های کشاورزی منطقه خان احمد و دشت باشت که ۲ سال اخیرتاکنون به 

دلیل کمبود اعتبار نیمه فعال بود گشوده می شود.
سید علی احمدزاده اظهار داشت: یکهزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح 
ها مورد نیاز اســت که بخشی از این بودجه امســال و بقیه سال آینده تامین به 

طرح ها تزریق می شود.
وی بیان کرد:براساس وعده مسووالن با توجه به نقش این طرح در ایجاد تحول 
و توسعه اقتصادی شهرستان باشت تکمیل و بهره برداری از این طرح ها مورد توجه 

جدی مسووالن دولت سیزدهم است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت:با بهره برداری از این طرح ها ۶ هزار 

هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان باشت تامین آب می شود.
عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به اراضی کشاورزی خان احمد، علی آباد و فاز 
دوم بخشی از امامزاده جعفر)ع( و همچنین تامین آب زمین های کشاورزی دشت 

باشت از سال ۹۷ آغاز و با ۴۵ و ۳۰درصد پیشرفت متوقف شده بود.
احمدزاده با اشاره به اینکه تامین آب کشاورزی از مطالبات مهم شهروندان این 
شهرستان است.اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از این طرح ها افزون بر ایجاد 
بستر فرصت های جدید شغلی منجر به افزایش درآمد کشاورزان منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اســتفاده از آب های ســطحی بهترین راهکار برای مدیریت 
منابع آب است گفت: بهره برداری از این طرح ها همچنین به کاهش استفاده از 

آب های زیرزمینی نیز کمک می کند.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سفر یک روزه هفته گذشته 
خود به شهرستان های باشت مسووالن با حضور در روستاهای مختلف از نزدیک 
مشکالت آنان را بررسی کردند ابرازامیدواری کرد:با مشارکت مدیران دستگاه های 
اجرایی اســتانی و مسووالن این شهرســتان برای تحقق مطالبات بر زمین مانده 

مردم چاره اندیشی شود.

 مدیرعامل شــرکت صنایــع دریایی ایران 
گفت: این شرکت برای نقش آفرینی بیشتر در 
عرصه جهاد خودکفایی و صادرات، نفتکش های 

افراماکس سه و چهار را می سازد.
 علی زارعی در حاشیه برگزاری دوازدهمین 
نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش در 
پاسخ به سوال ایرنا اظهار داشت: این شرکت تا 
کنون توانسته ۲ نفتکش افراماکس را تحویل 
مشــتری بین المللی خود بدهد و هم اکنون 
ساخت سومین و چهارمین فروند این کشتی نیز 
در حال اقدام است.وی افزود: هم اکنون سومین 
کشتی افراماکس در مرحله برش و مونتاژ ورق 
های فوالدی است و خرید و کار مهندسی آن نیز 
از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مدیرعامل شــرکت صنایــع دریایی ایران 
اظهار داشــت: این شرکت  با اتکا به توانمندی 
متخصصان داخلی توانسته در پنج دهه فعالیت 
خود در صنایع فرا ســاحل تجربیات موفقی را 
کسب کند و در این راستا از شرکت های مختلف 
کشور و مشتریان بین المللی جهت استفاده از 

این توانمندی ها دعوت می کند.
وی افــزود: اقتصاد دریا محــور می تواند 
مهمترین محور توســعه کشور باشد و شرکت 
صدرا به عنوان یک شرکت دانش بنیان عالوه بر 
اینکه در تالش است بتواند سهمی در رفع چالش 
های پیش روی کشور بردارد از ایده های سایر 
شرکت های دانش بنیان کشور برای پیشبرد 

اهداف جمهوری اسالمی استقبال می کند.
کشــتی های نفتکش افراماکس ۲۵۰ متر 
طول، ۴۴ متر عــرض و ۲۱ متر ارتفاع آبخور 
دارد و توانایــی حمل ۱۱۳ هزار تن و میعانات 

گازی را دارد، پیشــینه ساخت این نفتکش ها 
به ســال ۱۳۸۶ بازمی گردد کــه در آن زمان 
قراردادی میــان دولت ایــران و ونزوئال برای 
ساخت چهار فروند نفتکش با ظرفیت ۹۴ هزار 
تن منعقد می شود، با این حال در ادامه کار و با 
توجه به اعالم نیاز ثانویه طرف ونزوئالیی مبنی 
بر افزایــش ظرفیت حمل نفتکش ها، ظرفیت 
نفتکش ها به ۱۱۳ هزار تن افزایش پیدا کرد که 
در نتیجه آن سایر ابعاد و مشخصات نفتکش نیز 
دچار تغییر و دگرگونی شد و نهایتا در اسفند 
۱۳۸۷ طرح نهایی ساخت چهار فروند نفتکش 
افراماکس آماده شد.در وصف ابعاد این نفتکش 

غول پیکر در مقام مقایســه می توان گفت که 
عرشــه افراماکس ۲.۵ برابر یک زمین فوتبال 
اســت و تجهیزات مختلف مربوط به عملیات 
بارگیری و تخلیــه نفت به وزن ۳ هزار و ۶۶۰ 
تن بر روی آن نصب شده است که از جمله آنها 
دو عــدد بویلر برای تامین بخار مورد نیاز برای 
به کار انداخت پمپ های انتقال نفت اســت. از 
دیگر نکات قابل توجه در ساخت این نفتکش، 
میزان قابل توجه کار فنی انجام شده در حین 
عملیات ساخت است به طوریکه در ساخت هر 
فروند از نفتکش های افراماکس، ۳۲۸ کیلومتر 
جوشــکاری، ۵۶ کیلومتر لوله کشــی و ۱۲۵ 

کیلومتر کابل کشی شده است.
نهایتــا نخســتین فرونــد از نفتکش های 
افراماکــس با فاصله کمی از آغاز ســاخت در 
مردادماه ۱۳۹۱ به آب انداخته شــد و پس از 
آن به ســفارش دهنده )ونزوئــال( تحویل داده 
شد؛ با این حال تحویل فروند دوم نفتکش های 
افراماکس که قرار بود ۱۰ ماهه انجام شود، ۱۰ 
سال طول کشید تا اینکه به خرداد سال ۱۴۰۱ 
و تحویل در روزهای اخیر رسید.آنگونه که رییس 
جمهور ونزوئال اعالم کرده در سال آینده میالدی 
فروند ســوم و در ســال ۲۰۲۴ میالدی فروند 
چهارم نفتکش های افراماکس سفارش این کشور 

به شرکت صنعتی دریایی ایران-صدرا تحویل 
گرفته خواهد شــد و به این ترتیب این پروژه 
و قراردادی که ۱۵ سال از آغاز آن می گذرد با 
تحویل فروند چهارم به سرانجام خواهد رسید.

دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی 
با حضور حدود ۱۰۰ شرکت فعال در این عرصه 
عصر دوشنبه ۲۳ خرداد در نمایشگاه بین المللی 

جزیره کیش گشایش یافت.
این نمایشــگاه تا ۲۶ دایر بوده و با حمایت، 
سازمان بنادر ودریانوردی، سازمان منطقه آزاد 
کیش، شــورای عالی دریایی کشور و انجمن 
مهندسی دریایی ایران و با حضور فعاالن داخلی 
و بین المللی صنعت دریایی در فضایی به وسعت 

۱۸ هزارمترمربع در حال برگزاری است.
فراهم شــدن زمینه های رشــد و توسعه 
اقتصاد دریا محور، رونق کسب و کارهای صنعت 
دریایی در زمینه های کشتیرانی، طراحی، کشتی 
سازی، بنادر، شیالت، دریانوردی، محیط زیست، 
گردشگری، فراساحل و توسعه سواحل مکران 
در جنوب کشــور از دیگر اهــداف برپایی این 
نمایشگاه است.ساالنه  حدود ۵۰ هزار کشتی 
بــزرگ اقیانوس پیما در خلیج فارس و دریای 
عمان تردد می کنند و جمهوری اسالمی ایران 
در شــمال این آب های بیــن المللی، یکی از 
مناطق مستعد برای توسعه صنعت دریایی است.

ایــران با بیش از پنج هزار و  ۸۰۰ کیلومتر 
مرز آبی در شــمال وجنوب یکی از کشورهای 
دریایی جهان محســوب می شــود و افزایش 
سرمایه گذاری ها در صنعت دریایی کشور در 
توســعه و رشد اقتصاد دریا محور کشور نقش 

مهمی ایفا می کند.

بهره برداری  امسال  تابستان  در خوزستان  آبرسانی غدیر  پروژه   
خواهد شد

اهواز -  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه با اجرای پروژه آبرسانی 
غدیر، آب جنوب خوزســتان از لحاظ کمی و کیفی در شــرایط بسیار مناسب و 

پایداری قرار خواهد گرفت گفت: این پروژه تابستان امسال بهره برداری خواهد.
محمد جوانبخت در حاشیه بازدید از پروژه آبرسانی غدیر در شهرستان کرخه 
در جمع خبرنگاران بیان کرد: با اجرای این پروژه آبرسانی، آب شرب شهرستان 
اهواز ، شهرها و روستاهای پایین  دست کرخه که از این رودخانه بهره می گرفتند 

به این خط متصل شده و از آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: پروژه آبرســانی غدیر، پروژه میان مدتی اســت که در راستای 
سیاست های دولت سیزدهم برای تامین کمی و کیفی آب شرب مردم خوزستان 
اجرا شده است.جوانبخت افزود: این پروژه با هدف حل مشکالت تامین آب شرب 
در خوزســتان با رویکرد جدید با عنوان »میان مدت« در حال اجرا اســت که با 

همت دستگاه های مربوطه پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در این پروژه، آب از ایســتگاه پمپاژ 
w۲ از منطقه کانال آبگیر رودخانه دز، از طریق خطوط انتقال آب به سمت اهواز  
پمپاژ می شود. تکمیل پروژه آبرسانی غدیر، آب شرب چهار میلیون ۷۰۰ هزار نفر 
جمعیت شهری و روستایی معادل ۵۲ درصد از جمعیت استان خوزستان را تا افق 
ســال ۱۴۲۵ تامین خواهد کرد. شهرستان کرخه که پیش از این از توابع شوش 
در شــمال خوزستان بود آذر سال ۹۹ با تصویب هیات دولت به عنوان بیست و 
هشتمین شهرستان خوزستان تشکیل شد.این شهرستان به مرکزیت شهر الوان 

و دارای ۲ بخش مرکزی و شاوور دارای حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت است. 

 جشــنواره ملی گل محمــدی الله زار در بام ایــران معطر به نام
 سردار دل ها

کرمان -  خیمه جشنواره گل محمدی الله زار در شهرستان بردسیر در حالی 
برای دوره چهاردهم و پس از ۲ سال وقفه کرونایی امسال برپا می شود که شروع 
آن با عطرافشانی و گلباران مزار سردار دل ها و شست و شوی مزار مطهر این شهید 

و دیگر شهیدان گلزار شهدا با گالب ناب این خطه از استان کرمان خواهد بود.
 خیمه جشــنواره گل محمدی بخش الله زار شهرستان بردسیر در ایستگاه 
چهاردهم در حالی برپا می شــود کــه در آخرین لحظات ممکن برای تصمیمی 
ســخت درباره برگزاری یا برگزار نشدن این رویداد، با مطالبه عمومی کشاورزان، 
مردم محلی، فعاالن فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای، چراغ جشنواره دوباره روشن 
می شود تا بر سفره هزاران کشاورز، کارگر و مردم روستایی و عشایر، نور، برکت 

و رحمت بباراند.
امسال بر خالف سال های پیشین، برگزاری جشنواره گل محمدی الله زار در 
هاله ای از ابهام و بالتکلیفی قرار داشت و با شروع فصل گل چینی، کم کم همهمه 
ها به هم پیوســت و یکصدا برگزاری جشنواره ای که چراغ خانه های بسیاری را 

در این مرز و بوِم شگفت و زیبا روشن می کند، درخواست شد.
مسئوالن متولی می گفتند باتوجه به اینکه از قبل از سال یا اوایل امسال نمی 
دانســتند تکلیف ویروس کرونا چطور می شــود و آیا فرصت برگزاری جشنواره 
هســت یا نیســت در برگزاری مردد بودند که با ورود رسانه ها و تصمیم گیری 
در سطح مدیران شهرستان، اجرای آن کلید خورد.پویش جشنواره گل محمدی 
الله زار شــکوفا شد و ستاد برگزاری آن در هفته نخست خرداد ماه شکل گرفت 
و نشســت های هماهنگی نیز یکی یکی برگزار شــد تا به امروزرســید که همه 
ســخت در تالش و تکاپو هســتند تا آخر هفته ای زیبا و به یاد ماندنی را این 
هفته در قالب چهاردهمین جشــنواره گل محمدی الله زار بردســیر بیافرینند.

الله زار بردســیر که شــهره است به آب و هوای بی نهایت خنک و گلستان های 
وســیع گل محمدی و عطر ناب گالب، بــا غلظت عصاره ۹۸ درصدی گلهایش، 
بیش از هر اقلیم دیگر ایران ســربلند اســت و با ســه هزار و ۲۰۰ متر ارتفاع از 
 ســطح دریا به بلندترین شهر ایران مفتخر است و بام ایران نیز نام دارد که گوی 
سبقت را در ارتفاع از شهرکرد که به علت مرتفع ترین مرکز استان کشور به بام 

ایران شهرت دارد، ربوده است.

 آیین نامه جدید مراکز مشاوره دانشگاهها به زودی ابالغ می شود
مشــهد-  مدیرکل مرکز مشــاوره و ســالمت ســازمان امور دانشــجویان 
 وزارت علــوم ، تحقیقــات و فناوری گفــت: بازنگری آیین نامه مراکز مشــاوره 
دانشــگاه ها به تازگی تمام شــده است و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زودی 

آن را ابالغ می کند.
ابراهیم نعیمی  در کارگاه آموزشی سالمت، ایمنی و محیط زیست که با حضور 
کارشناسان این حوزه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد افزود: بر همین اساس 

دانشگاهها نیز باید نگرش خود را در موضوع ابعاد مختلف سالمت تغییر دهند.
وی در این نشست با اشاره به این که معاونت دانشجویی قلب دانشگاه است زیرا 
در هر ساعت از شبانه روز باید در حال فعالیت در حوزه های مختلف بهداشت و 
درمان  باشد و مداخله در بحران را بر عهده داشته باشد ادامه داد: این نشست ها 
کمک می کند تا سیاســت های اجرایی، حمایت و نظارتی در ابعاد مختلف مورد 
بررسی قرار گیرد و باید با هماهنگیهای الزم بین مراکز سالمت، مشاوره و درمان 
هم افزایی الزم ایجاد شود تا موضوع سالمت در همه ابعاد امکان ارتقا داشته باشد.

مدیرکل مرکز مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به موضوع 
کمرنگ شدن کارکردهای خانواده و آموزش و پرورش در پرورش فرزندان اشاره 
و بیان کرد: در حال حاضر وقتی دانشــجو وارد دانشــگاه می شود رشد و توسعه 
الزم را فرا نگرفته و این وظیفه بر عهده نهاد دانشــگاه قرار گرفته است.نعیمی با 
شــاره به تغییر آیین نامه مراکز مشاوره دانشگاه ها افزود: در این تغییر، به جای 
درمان به حوزه پیشــگیری توجه ویژه ای شده اســت و مهارتهایی که به دالیل 
مختلف قبل از دانشــگاه آموزش داده نشده است با رویکرد جدید به دانشجویان 
آموزش داده می شــود تا در مســیر آینده زندگی فرد نیز تاثیر مثبت خود را بر 
 جای بگذارد.او ادامه داد: دانشــجویان مشکلی در فراگیری دانش ندارند ولی بین 
دانــش فراگرفته و رفتــار مبتنی بر دانش، خالء قابل توجهی وجود دارد که باید 

برای آن راهکاری ایجاد شود.

  محرومیت زدایی اولویت کاری دولت سیزدهم است
خرم آباد -  استاندار لرستان گفت: محرومیت زدایی از اولویتهای کاری دولت 
سیزدهم اســت و دولت برنامه های اساسی در زمینه رفع محرومیت روستاهای 
کشور با کمک مجموعه سپاه در نظر گرفته که در این راستا طرح های بسیاری 

در استان آغاز و اجرایی می شود.
به گزارش از روابط عمومی اســتانداری لرستان »فرهاد زیویار« در نشست با 
سردار جمال الدین آبرومند فرمانده قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( بر روند برطرف 
کردن مشــکل آبرسانی به روستاهای استان تاکید کرد و افزود: استفاده کامل از 
فرصت های پیش آمده و آمادگی برای ایجاد جهش در جهاد آبرسانی به روستاهای 

محروم استان با بهره گیری از تمام ظرفیت ها ضروری است.
وی گفت: شتاب در فرآیند محرومیت زدایی روستاهای فاقد آب شرب استان 
باید در دســتور کار قرار گیرد و با توجه به اهمیت اجرای پروژه های مختلف در 
مناطق روســتایی، تســریع در انجام پروژه های آبرسانی روستاهای استان مورد 

انتظار است.
اســتاندار لرستان ضمن تقدیر از عملکرد قرارگاه امام حسن مجتبی ) ع( در 
لرســتان ادامه داد: آبرسانی به روســتاهای استان و تکمیل پروژه های این حوزه 
مستلزم انجام کار جهادی و برنامه ریزی دقیق با لحاظ تسریع در اجرای عملیات 

است.

خور )حوضچه آبراه( بندر گناوه محل اســتقرار و پهلوگیری شــناورها به 
علت انباشت پسماندها، به کانون آلودگی زیست محیطی تبدیل شده است.

 گناوه، یکی از قدیمی ترین بنادر جنوبی کشــور است که شغل و معیشت 
عمده مردم این دیار به دریا و از طریق مبادالت با کشــورهای همسایه خلیج 
فارس و صادرات و واردات کاال وابســته اســت.بندر گناوه با دارابودن بیش از 
۷۰۰ فروند شــناور باری و صیادی به عنوان بزرگترین بندر ســنتی کشور به 
اقتصاد و معیشــت ساحل نشــینان این دیار کمک شایانی کرده است، اما در 
کنار این ظرفیت مهم و راهبردی، خور آن که محل تردد صدها شناور و قایق 
اســت از لحاظ زیست محیطی وضعیتی نازیبا دارد.  ورود مستقیم فاضالب از 
کانال های مختلف، ریخته شــدن پسماندهای شناورها در آب و حاشیه خور 
و حضور لنج های فرســوده غیرقابل استفاده باعث ایجاد وضعیت فاجعه آمیز 
زیســت محیطی در این نقطه پردرآمد و رفت و آمد شده است.آلودگی زیست 
محیطی در این نقطه تازه نیســت و از ادوار و سال های گذشته وجود داشته 
اســت که لطمه و آســیب جدی به آبزیان دریایی و نمای آن وارد کرده است 
و درصورت غفلت در سروســامان دادن آن، شاهد فاجعه ای خطرناک زیست 
محیطی خواهیم بود.وفور بشکه های خالی آب معدنی،  قطعات چوب آغشته 
به روغن شناورها و دیگر پسماندها، رنگ ساحل این بندر را که آبزیان در آن 
زیست می کنند، به سیاهی و منظره ای ناپسند تبدیل کرده است که دل هر 
رهگذری را  به درد می آورد.پســماندهای برجای مانده در خور در هر جزر و 
مد دریا جابه جا و و از نقطه ای به نقطه ای دیگر حرکت می کنند.                                                                        
   اگرچه خور این بندر، هر از گاهی به مناسبتی  بصورت مقطعی پاکسازی 
می شود، اما چنین برنامه ای حالل و رافع وضعیت بوجود آمده نیست و جای 
تامل دارد که این نقطه مهم و درآمدزا ، ســالیان سال است با چنین معضلی 
روبرو است و فکر اساسی برای رهایی آن از این وضعیت اندیشیده نمی شود.

 پاکسازی خور از وظایف ذاتی اداره بندر و دریانوردی است
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت گناوه با اشــاره به وضعیت نامناسب 
انباشــت زبالــه در بخش های مختلف خور این بندر اظهار داشــت: داخل و 
محدوده خور و خیابان همجوار آن به علت وجود زباله، به کانون فاجعه زیست 

محیطی تبدیل شده است.
کامبیــز عبداللهی افــزود: وجود چندین لنج مغروق و ضایعات ناشــی از 
شــناورهای تعمیری باعث شــده تا بیشتر پسماندها ناشــی از آنها در خور 

انباشت شوند.
وی اظهارکرد: داخل و محدوده خور گناوه به علت وجود زباله، دارای آلودگی 
زیست محیطی و نازیبا شده است و باید متولیان مربوطه با همکاری یکدیگر 

این وضعیت نامطلوب را برای همیشه ساماندهی و بهبود بخشند.
عبداللهی با بیان اینکه اداره حفاظت محیط زیست اداره ای نظارتی است، 
گفت: توجه به پاکسازی خور بخشی از وظایف ذاتی اداره بندرودریانوردی است 

و در ایــن زمینه نامه نگاری ها و پیگیری های زیادی انجام اما نتیجه ای عاید 
نشده است.رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: هم اینک شناورهایی 
در خور پهلو گرفتند که تعمیر آنها در همین نقطه و کنار خیابان مشــرف به 
آن انجام می شود و این موضوع باعث شده تا  ضایعات و پسماند آنها در محل 
رها و به دریا ریخته شود.وی ادامه داد: شناورهایی که نیاز به تعمیر دارند باید 
جدا از خور به نقطه ای که تعمیرگاه شنارو )داکر( مستقر است، انتقال یابند.

 عبداللهی افزود: با توجه به اینکه زباله های موجود در خور گناوه بیشتر از 
شــناورهای تعمیری و مغروقی است، از صاحبان آنها انتظار داریم در حفظ و 

پاکیزگی این نقطه همکاری و مشارکت مضاعفی داشته باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه بیان کرد: شناورهایی که به دبی 
تردد می کنند در هنگام استقرار در حوضچه موظف به رعایت پاکیزگی هستند 
و بمحض رویت ریختن آشــغال به دریا سریع  ناخدای آن را احضار و جریمه 
می کنند و باید در خور گناوه چنین برخوردی شــود.وی افزود: اگرچه روی 
سه کانال ورودی آب های سطحی شهر توسط شهرداری دریچه توری نصب 
شده است تا جلوی پسماندها را بگیرد اما تعداد دیگری از کانال ها این دریچه 
توری را ندارند و باید مســدود شــوند.عبداللهی بیان کرد: برای برون رفت از 
وضعیت کنونی خور،  بخشی از هزینه ای که تعاونی لنجداران و اداره بندر و 
دریانوردی از مالکان شناورها می گیرند برای این امر باید  اختصاص داده شود.

 همکاری دســتگاه های مرتبط و ملوانان برای پاکسازی خور 
ضروری است

رئیــس اداره بنــدر و دریانوردی گناوه گفت: بر اســاس قوانین و مقررات 
وظیفه ای برای این اداره برای جمع آوری زباله ها و پسماند در خور یا رودخانه 
پیش بینی نشده و تنها در زمان آلوده شدن ساحل و خور به مواد نفتی تعهد 
دارد.وی اظهارداشت: اما با این وجود، به منظور پاکیزه نگه داشتن این منطقه 
قایقی توســط این اداره کرایه و به کار گرفته است که روزانه زباله ها را جمع 
آوری می کند.بهادری  بیان کرد:  بکارگیری این قایق تنها برای پاکسازی خور  

با توجه به وســعت سه کیلومتری آن، ناکافی است و همه ادارات و نهادها ی 
مرتبط باید در این امر مشارکت و همکاری کنند.

وی گفت: مالکان لنج هایی که در این منطقه اقدام به تعمیر شناورها می کنند 
توســط تعاونی باید ساماندهی شوند تا ضایعات باقی مانده از تعمیرات را  به 

دریا نریزند و به مکان مشخص انتقال داده شود.
بهــادری با بیان اینکه برای برون رفــت از این وضعیت راهکارهایی وجود 
دارد، گفت:  تشکیل جلسه با محوریت فرمانداری و همکاری شهرداری، تعاونی 
صیادان، لنج داران، شــیالت، محیط زیست و اداره بندر و تفکیک وظایف در 

این زمینه است تا هر کدام  وظایف خود را انجام دهند.
رئیس اداره بندر ودریانوردی گناوه اضافه کرد:  برای کسانی که به صورت 
عمد اقدام به آلوده کردن خور می کنند جرایمی باید در نظر گرفته شــود و 

دادستانی در این زمینه می تواند ورود کند.
 وی افزود: ب توجه به اینکه ۱۳ دهانه دریچه کانال دفع آب های سطحی 
روی خور و دریا مســلط است، از شهرداری خواسته ایم با نصب تور بر آنها از 

ورود پسماندها جلوگیری کند.
بهادری استقرار و نصب چندین سطل زباله در نقاط مختلف مشرف به خور و 
انتقال آن توسط شهرداری را از دیگر راهکارها پاکیزه نگه داشتن خور این بندر 
عنوان کرد.رئیس اداره بندر ودریانوردی گناوه گفت: درصورتیکه ادارات مرتبط 
پای کار باشند، این اداره نیز با آنها در زمینه پاکسازی خور همکاری خواهد کرد.

به گفته بهادری، برای حفاظت و پاکیزه نگه داشتن خور گناوه به صاحبان 
شناورها توصیه های الزم ارایه شده است اما همکاری الزم را ندارند.

 پاکیزگی خور گناوه متولی خاص می خواهد
معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری بندرگناوه گفت: شهرداری برای 
پاکیزه نگه داشتن خور و محدوده آن نهایت همکاری را در جمع آوری زباله 
ها داشته است.حسین بهروزی اظهارداشت: شهرداری عالوه بر همکاری برای 
پاکسازی و انتقال پسماندها، جهت جلوگیری از ورود آشغال به خور ، دریچه 

هایی بر دهانه مشرف بر این منطقه، نصب کرده است.
به گفته معاون شهردار گناوه با توجه به اینکه برای خروج شناورها عوارض 
توسط نهادهای مرتبط اخذ می شود، بخشی از آن به شهرداری اختصاص داده 

شود تا بتواند خدمات دهی بیشتری ارایه کند.
وی بیان کرد:  عمده پســماندهایی که در خور انباشت شده اند مربوط به 

شناورها است که به دریا می ریزند.
معاون اجرایی شهرداری پیشنهاد داد که برای برون رفت از وضعیت کنونی 
زیســت محیطی خور ، باید هرچه زودتر یک متولی مشخص شود که در این 

زمینه نیاز به برگزاری نشست در فرمانداری با حضور ادارات مرتبط است.
خور)آبراه دریایی ( بندرگناوه به طول ســه کیلومتر محل استقرار بیش از 

۷۰۰  شناور چوبی و قایق های صیادی  است.

خور گناوه کانون آلودگی زیست محیطی
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اسکوچیچآدرسغلطمیدهد؟

 قربان بردیف در راه تراکتور
سرمربی صاحب نام روس جهت مذاکره با باشگاه تراکتور 

امروز وارد ایران می شود.
 به نقل از باشــگاه تراکتور، قربان بردیف، مربی صاحب 
نام روس بعد از ظهر امروز )سه شــنبه ۲۴ خرداد( جهت 
مذاکره و عقد قرارداد با باشگاه تراکتور وارد ایران می شود.

سرمربی سابق سردار آزمون، سابقه مربیگری در تیم های 
روبین کازران و روستوف روسیه را در کارنامه دارد.

 فوالد، سپاهان و استقالل در فهرست بهترین باشگاه های آسیا
فدراسیون تاریخ و آمار رده بندی یک سال اخیر بهترین 
تیم های جهان را منتشــر کرده است که ۳ تیم ایرانی در 

بین ۲۰ باشگاه برتر آسیا هستند.
فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان هر ساله بهترین 
تیم های باشــگاهی جهــان را براســاس امتیازهای خود 
طبقه بندی می کند. در جدیدترین فهرســت اعالمی این 
نهاد آماری فوتبال جهان لیورپول به عنوان بهترین باشگاه 
جهان انتخاب شده است.در آسیا اولسان هیوندای باالتر از چونبوک و کاوازاکی 
در رده نخســت برترین تیم های آسیا است. فوالد ایران در این رده بندی در رده 
۹ آسیا و ۱۷۵ جهان قرار گرفته است. بعد از این تیم سپاهان در رده ۱۶ آسیا 

و ۲۴۴ جهان و استقالل در رده ۱۷ آسیا و ۲۷۵ جهان است. 
پرســپولیس که ۵ ســال پیاپی قهرمان ایران بود و دو بار نیز به فینال لیگ 
قهرمانان رســید، در سال های اخیر در رده های نخست این رده بندی بود ولی با 
توجه به این که در یک ســال اخیر در جام حذفی و لیگ ناکام بود و در لیگ 

قهرمانان نیز حضور نداشت در بین ۲۰ تیم برتر آسیا قرار نگرفت.
۱۰ باشگاه برتر اروپا  در رده بندی باشگاهی به شرح زیر است:

۱- لیورپول  ۲- چلسی   ۳- آیندهوون   ۴- رئال مادرید  ۵- منچسترسیتی
۶- گالسکورنجرز  ۷- رداستار بلگراد   ۸- بنفیکا   ۹- دیناموزاگرب

۱۰- بایرن مونیخ
هم چنین اسامی ۱۰ تیم برتر آسیا در این رده بندی به شرح زیر است:
۱- اولسان کره جنوبی  ۲- چونبوک  کره جنوبی  ۳- کاوازاکی ژاپن

۴- الهالل عربستان  ۵- دائگو کره جنوبی  ۶- پاتوم تایلند
۷- نسف قارشی ازبکستان   ۸- پوهانگ کره جنوبی  ۹- فوالد ایران

۱۰- ناگویا ژاپن

 تیم ملی به ایران برگشت
اردوی تیم ملی فوتبال ایران با بازگشــت کاروان این 
تیم از دوحه به تهران خاتمه یافت. تیم ملی فوتبال ایران 
دقایقی قبل وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد تا به این 
ترتیب، اردوی دو هفته ای این تیم خاتمه یابد. شاگردان 
اســکوچیچ حدود دو هفته قبل اردوی تدارکاتی خود را 
در تهــران  آغاز و به علت لغو بــازی با کانادا، راهی قطر 
شدند. تیم ملی در این اردو فقط با الجزایر دیدار کرد که 
این مسابقه با شکست ۲ بر یک ملی پوشان ایران همراه بود. مسئوالن فدراسیون 
فوتبال تالش هایی برای برگزار دیدارهای تدارکاتی در این اردو داشتند که فقط 

به انجام یک بازی ختم شد.

 امیر عابدزاده باز هم شاگرد سرمربی پرتغالی شد
سرمربی تیم فوتبال پونفرادینا اسپانیا که امیر عابدزاده 
را در اختیار دارد، مشخص شد. »ژوزه مانوئل گومز« مربی 
پرتغالی به عنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال پونفرادینا 
اسپانیا معرفی شد. پونفرادینا که امیر عابدزاده دروازه بان 
تیم ملی ایران را در اختیار دارد، در اللیگا ۲ اسپانیا بازی 
می کند و فصل آینده در تالش برای صعود به رقابت های 
اللیگا است.عابدزاده پیش از این سابقه کار با گومز را دارد. 
گومز در سال ۲۰/۲۰۱۹ هدایت تیم ماریتیمو پرتغال را بر عهده داشت؛ زمانی 
کــه عابدزاده هم دروازه بان این تیــم پرتغالی بود.البته هنوز وضعیت ادامه کار 
عابدزاده با تیم پونفرادینا برای فصل بعد قطعی مشخص نیست. این دروازه بان 
یک فصل دیگر بــا پونفرادینا قرارداد دارد ولی خبرهایی هم از احتمال جدایی 

او هم مطرح شده است.

 ۵ پیشنهاد اروپایی برای جذب مهدی طارمی
نشریه ترکیه ای از ۵ پیشنهاد جدید دیگر برای جذب 
ستاره ایرانی پورتو خبر داد. مهدی طارمی ستاره ملی پوش 
کشورمان بعد از درخشش به همراه پورتو در فصل گذشته 
لیگ برتر پرتغال از سوی باشــگاه فنرباغچه پیشنهادی 
دریافت کرد.طبق آخرین گزارش های رســیده از ترکیه 
باشگاه پرتغالی با فروش طارمی به یک شرط موافقت کرد 
که مبلغ ۲۰ میلیون یورو دریافت کند.اما همین شــرط 
باعث شده تا باشگاه فنرباغچه از جذب ستاره ایرانی کنار بکشد. در همین رابطه 
نشــریه »فوتبال آرنا« ترکیه خبر داد مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو عالوه بر 
فنرباغچه با ۵ پیشنهاد اروپایی دیگر مواجه شده است.فنرباغچه به دنبال جذب 
قرضی طارمی بود اما باشگاه پرتغالی تنها به فروش دائمی این بازیکن ایرانی آن 
هم با مبلغ ۲۰ میلیون یورو رضایت می دهد.درخشش طارمی در فصل گذشته 
به همراه پورتو که موفق شــد ۲۶ گل به ثمر رســاند و ۱۳ پاس گل بدهد توجه 

باشگاه های دیگر اروپایی را به خود جلب کند.

 جواد نکونام سرمربی ایران می شود؟
جواد نکونام، سرمربی تیم فوالد خوزستان گزینه جدی 

هدایت تیم ملی است.
 اتفاقات اخیر تیم ملی باعث شده دراگان اسکوچیچ در 
آستانه برکناری قرار بگیرد و نام گزینه های مختلف برای 
نیمکت تیم ملی مطرح شود. جواد نکونام، سرمربی فوالد 
خوزستان یکی از گزینه هایی است که شانس باالیی برای 
هدایت ایران در جام جهانی دارد و اگر دیدید شــماره ۶ 
ســابق تیم ملی مقابل انگلیس و آمریکا و ولز روی نیمکت ایران نشست چندان 
تعجب نکنید.در خصوص نکونام حتی گفته می شود رد کردن پیشنهاد استقالل از 
سوی او بی ارتباط با حضور در تیم ملی نبود و اتفاقات اخیر باعث شده مسئوالن 
به حضور او در تیم ملی به جای اســکوچیچ فکر کنند. با این حال هنوز چیزی 
قطعی نشده و حتی گزینه بازگشت کی روش هم روی میز است و اگر اتفاق عجیبی 
رخ ندهد یکی از میان این دو تفر در جام جهانی قطر سرمربی ایران خواهد بود.

عملکرد پر انتقاد اســکوچیچ طی چند ماه گذشــته باعث شده موقعیت این 
مربی روی نیمکت دچار تزلزل شــود و او اکنون فاصله زیادی با برکناری ندارد. 
البته شاید در نهایت شانس به مربی کروات رو کند و او ماندگار شود اما تحرکات 
اخیر احتمال رخ داد این اتفاق را بسیار کم کرده است.این خبر در حالی مطرح 
شــده است که ایران ورزشــی هم امروز در کنار نام جواد نکونام از کارلوس کی 

روش هم برای نشستن روی نیمکت تیم ملی نام برده است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
سرمربی کروات تیم ملی ایران می گوید تیمش 
تا جام جهانی "زمانی طوالنی برای آماده سازی" 
دارد؛ زمانی کــه هیچ کس جز او از آن مطلع 
نیست!تیم ملی فوتبال ایران مهم ترن پنجره 
بازی های ملی )فیفــا دی( را که به مدت دو 
هفتــه در خرداد ماه در جریان بود، به راحتی 
هر چه تمام تر از دســت داد و اردوی خود را 
در بدتریــن زمان ممکن، در قطر برگزار کرد. 
حاصل این اردو، یک بازی دوستانه با تیم دوم 
الجزایر بود که عالوه بر شکســت ملی پوشان 
ایران، نمایش ضعیفی از سوی تیم اسکوچیچ 
ارائه شــد تا نگرانی ها درباره شرایط این تیم 
برای حضور در جام جهانی قطر افزایش یابد.

بعــد از این شکســت و نمایــش ضعیف، 
انتقادهای زیادی به نحوه آماده سازی تیم ملی و 
آینده یوزهای ایرانی در جام جهانی قطر صورت 
گرفت در حالی که رقبای ایران در بازی های 
اخیر خود نتایجی کسب کردند که می تواند یک 
دلیل دیگر برای نگرانی ایران باشد. به طور مثال 
تیم ملی آمریکا در دیدار دوســتانه با اروگوئه 
مساوی کرد و ولز با تساوی یک بر یک بلژیک 
را متوقف کرد. انگلیس هم در دیدار با ایتالیا 
و آلمان به تساوی دست یافت. با این اوضاع و 

احوال، نگرانی ها درباره آینده ایران در برابر این 
سه رقیب آماده بیشتر هم می شود.

بزرگترین مســاله نگران کننده، زمان  اما 
کوتاه برای آماده سازی است که ظاهرا دراگان 
اســکوچیچ از این مســاله مطلع نیست و به 

اشــتباه، آدرس غلط می دهد چرا که در حال 
حاضر هر فوتبال دوســتی می داند که تا جام 
جهانی - که در پاییز ۱۴۰۱ برگزار می شود - 
فقط دو پنجره فیفا دی وجود دارد که یکی از 
آن ها در فاصله یک هفته تا این مسابقات است 

و عمال تیم ها فرصتی برای انجام بازی دوستانه 
نخواهند داشت.بنابراین تا جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، فقط یک پنجره برای انجام بازی های ملی 
وجود دارد که در آخرین روزهای شــهریور و 
اوایل مهر آغاز می شود و فقط به مدت هشت 

روز )انجام دو بــازی( ادامه دارد. با این حال، 
گویا دراگان اسکوچیچ هنوز نمی داند که تا جام 
جهانی زمان زیادی نمانده چون در بازگشت 
از قطر و در دفــاع از خود و تیمش گفت که 
"زمانی طوالنی برای آماده سازی وجود دارد!"

حال باید از اســکوچیچ پرسید کدام زمان 
طوالنی برای آماده سازی باقی مانده است؟ مگر 
غیر از این اســت که تیم او در سه ماه آینده، 
بــه علت وجود حدود ۲۰ لژیونر در تیم ملی، 
نمی تواند خارج از روزهای فیفا اردویی داشته 
باشد و تا جام جهانی هم فقط یک هفته برای 
انجام دو بازی دوســتانه مهلت دارد؟سرمربی 
کــروات ایران ظاهرا فرامــوش کرده که جام 
جهانــی اواخــر آبان ۱۴۰۱ آغاز می شــود و 
مسابقات داخلی هم قرار نیست تعطیل شود 
چرا که ســازمان لیگ به نحوی برنامه ریزی 
کرده که از مرداد تا آبان، نیم فصل نخســت 
مســابقات فصل بیست و دوم لیگ برتر را به 
اتمام برســاند.در این شــرایط، باید مجددا از 
اسکوچیچ سوال کرد که کدام "زمان طوالنی" 
بــرای آماده ســازی وجود دارد؟ شــاید او از 
تعطیالت مسابقات باشگاهی مطلع است که 
دیگران خبری از آن ندارند و می خواهد تیمش 
را در این فرجه خیالی، آماده جام جهانی کند!

دروازه بان پیشین تیم ملی می گوید برای هیچکس اهمیتی ندارد که بازیکنان 
تیم ملی در چه جایگاهی قرار دارند و انگار به یک بی تفاوتی کامل رسیده اند.

پرویز برومند درباره شکست تیم ملی ایران مقابل الجزایر اظهار کرد: وقتی 
هیچ برنامه ریزی و تدارکاتی نداریم، از این بهتر نمی شود. قطر در کشور خودش 
اردو نمی زند اما ما در این گرما می رویم و در این کشور اردو می زنیم. این بی 
برنامگی حاصلی ندارد. ما دنبال هدفی هســتیم که برایش هزینه نمی کنیم. 
نــه فقط مالی بلکه از هر لحاظ برای هدف مان هزینه و تالش نمی کنیم. ۸۰ 
درصد فوتبال احساسی و روحی و روانی است و دیدید که بازیکنان ما  چقدر 
در اردوی قطر بی روحیه بودند. برای هیچ کس اهمیتی ندارد که بازیکنان ملی 

ما در چه جایگاهی قرار دارند و به یک بی تفاوتی کامل رسیدیم.
او ادامه داد: به اســکوچیچ ربط ندارد و مشــکالت بســیار بیش تر از این 
حرف هاست. یک روزی برای ما آرزو بود که به جام جهانی برویم اما امروز به 
راحتی به آن می رســیم و صعود به جام جهانی بسیار ساده شده است. آنقدر 
ساده شــده که دیگر بی اهمیت شده است. چرا نمی رویم از کشورهای دیگر 
یاد بگیریم؟ تیم ملی امتیازات زیادی را دارد از دست می دهد. ما نزدیک ترین 
کشور به قطر هستیم و واقعا قدر این موقعیت را نمی دانیم. مطمئنم که حتی 

به این مساله حتی فکر هم نمی کنند.
دروازه بان پیشــین استقالل درباره وضعیت این تیم عنوان کرد: استقالل 
انتظار نداشــت چنین اتفاقی برای مربی اش رخ دهد اما با این وجود مطمئن 
هســتم آقای آجرلو از آن جایی که او را می شناســم، می تواند مربی خوبی را 
انتخاب کند. آجرلو در حوزه ورزش و فوتبال باتجربه و باتدبیر است و می دانم 
بهتریــن راه را انتخاب می کند. از هواداران اســتقالل می خواهم کمی صبور 
 باشند و اجازه دهند کار پیش برود و مطمئن باشند حداقل افتخارات گذشته

 استقالل تکرار خواهد شد.

عدم شرکت سریع ترین مرد ایران در مسابقات داخلی ایران با بهانه مصدومیت 
و شرکت در مسابقات برون مرزی تناقض عجیبی را رقم زده است .

 حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران شنبه شب در تور قاره ای سطح برنزی به 
میزبانی سوئیس شرکت کرد و رکورد ۱۰.۲۰ ثانیه را ثبت کرد. این در حالی است 
که این دونده در مسابقات داخلی قهرمانی کشور و جام امام رضا)ع( غایب بود.

فدراسیون دوومیدانی بر حضور ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور و 
جام امام رضا )ع( تاکید داشــت اما عدم حضور تفتیان سوال برانگیز شد که 

ماجرای مصدومیت به میان آمد.
سریع ترین مرد ایران در مورد اینکه در مسابقات امام رضا )ع( شرکت نکرد 
گفت: »سه روز قبل در تمرینات از ناحیه پشت ران دچار گرفتگی شدم و پزشکم 
برای جلوگیری از آسیب جدی تر توصیه کرد در مسابقات شرکت نکنم. نهایتا تا 
۲ هفته دیگر که پروسه درمانم به اتمام برسد، در یک یا ۲ مسابقه بین المللی 

برای آمادگی بیشتر و کسب ورودی مسابقات جهانی تالش خواهم کرد.«
اگر دلیل غیبت این ورزشــکار در جام امام رضا گرفتگی عضالت بود پس 
چرا در قهرمانی کشور که قبل از این مسابقات برگزار شد، شرکت نکرد؟ چگونه 
تفتیان مصدومیت داشته اما توانسته در اولین مسابقه فصل خود در سوئیس 
که تنها حدود ۱۰ روز پس از جام امام رضا )ع( برگزار شد، رکورد ۱۰.۲۰ ثانیه 
ثبت کند؟ تفتیان که در اوج آمادگی خود برای حضور در المپیک رکورد ۱۰.۱۷ 
ثانیه را ثبت کرد چگونه با پشت سر گذاشتن مصدومیت چنین رکوردی را در 

اولین مسابقه فصل خود ثبت کرد؟ 
این تناقضات باعث می شود این شائبه به ذهن برسد که سریع ترین مرد ایران 
به عمد در مسابقات داخلی رقابت نمی کند و همانگونه که اردوهای فرانسه را 
به اردوهای داخلی ترجیح می دهد، مسابقات خارجی را بیشتر دوست دارد و 

اهمیتی هم برای نظر فدراسیون قائل نیست.

یک کارشــناس فوتبال بعد از شکست ایران برابر الجزایر، تصریح کرد که 
اســکوچیچ برای این تیم کوچک اســت و باید در فاصله کوتاه باقی مانده به 
سراغ یک مربی خارجی دیگر بروند.منصور رشیدی، درباره شکست ۲ بر یک 
تیم ملی فوتبال ایران مقابل الجزایر گفت: از نظر فنی، چیز زیادی از تیم ملی 
ندیدیم. از نظر جســمانی تیم ملی در شــرایط خوبی بود چرا که بازیکنان از 
مسابقات باشگاهی آمده بودند اما تیم ملی تاکتیک مشخص نداشت. توقعی 
که از تیم ملی داشــتیم، برآورده نشــد. الجزایر هم بازیکنان شاخص خود را 
نداشت. البته ایران هم غایبانی داشت اما ترکیب تیم ملی خوب نبود.بازیکن 
ســابق تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از نوع چیدمان اسکوچیچ در این دیدار 
دوســتانه گفت: تاکتیک و ترکیب ایران در این مسابقه خوب نبود. چیدمان 
اشتباه، مستقیما به سرمربی تیم ملی بازمی گردد. مگر ما مدافع وسط نداریم 
که نورافکن باید در دفاع وسط به میدان برود؟ چرا ما باید وابسته به خلیل زاده 
و کنعانی زادگان باشــیم که در نبود آن ها در خط دفاعی جایگزین نداشــته 
باشیم؟ انتخاب نورافکن برای بازی در پست مدافع وسط کار خوبی نبود.وی با 
اشاره به رقبای تدارکاتی تیم ملی ایران اظهار کرد: اگر زودتر با تیم های خوب 
بازی می کردیم به مشــکالت پی می بردیم. اگر اروگوئه را انتخاب می کردیم، 
شاید شکست بدتری می خوردیم اما نقاط قوت و ضعف خودمان را شناسایی 
می کردیم. من نمی دانم چه چیز ما از ژاپن و کره کمتر است؟ آن ها با برزیل 
بازی می کنند ولی ما باید با تیم دوم الجزایر بازی کنیم. در این مساله ضعف 
مدیریتی را می بینم. چرا نباید رقیب ما قدرتمند باشد؟ شاید سه، چهار گل 
بخوریم اما خودمان را بهتر می شناسیم.رشیدی تصریح کرد: اسکوچیچ برای 
تیم ملی کوچک است. کارنامه این مربی را در باشگاه ها ببینید. در لیگ یک 
ما مربیگری کرده و دستاوردی هم در لیگ برتر نداشته است. پنج ماه به جام 

جهانی مانده و می توانیم یک مربی خوب انتخاب کنیم. 
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نایب قهرمان وزنه برداری جهان گفت: رییس فدراسیون شفاف توضیح دهد 
وقتی برای خرید مایع ظرفشویی هم التماس می کردیم، منظور او از فراهم کردن 

امکانات چه چیزی است.
 مصطفی جوادی در واکنش به صحبت های رییس فدراســیون وزنه برداری 
مبنی براینکه نمی تواند بریز و بپاش کند، بیان کرد: بحث ما اردوی خارج از کشور 
نبوده است که آقای مرادی عنوان می کند، نمی تواند بریز و بپاش کند. خواسته 
های ما مواردی است که حتی یک فرد عادی هم برای یک زندگی روزانه خود 
به آنها نیاز دارد. شــرایط به حدی بد بود که حتی یکی از وزنه برداران به دلیل 

خوابیدن روی تشک های خوابگاه بیماری پوستی گرفت.
او ادامه داد: من از مسابقات قهرمانی جهان در مورد کیفیت بد غذاها صحبت 
کردم اما شرایط نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. ما به خاطر سالمتی خود 
مجبور شــدیم که اردوی تیم ملی را ترک کنیم. شــک نکنید که اگر یکی از 
اعضای تیم ملی در اردو باقی می ماند، به دلیل شــرایط بدی که وجود داشت 
قطعا آسیب می دید. وقتی کیفیت غذا و مکمل ها خوب نباشد و برای ۱۵ وزنه 
بردار، یک ماساژور بگذارند قطعا ورزشکار ریکاوری مناسبی نمی شود و احتمال 

آسیب دیدگی به شدت افزایش پیدا می کند.

*ما بخاطر شرایط بد اردویی و سالمتی خود اردو را ترک کردیم
جوادی در مورد اینکه گفته شــده است بخاطر تمرینات سرمربی تیم ملی، 
اردو را ترک کرده اند، تصریح کرد: ما به هیچ عنوان به خاطر سرمربی تیم ملی 
اردو را ترک نکردیم و فقط به خاطر شرایط بد اردویی و اینکه سالمتی خودمان 

به خطر نیفتد، مجبور به ترک اردوی تیم ملی شدیم.

* نمی دانم منظور رییس فدراسیون از فراهم امکانات چه چیزی است
وزنه بردار ایران در پاســخ به این پرسش که فکر می کند شرایط اردو تغییر 
کرده باشد؟ تاکید کرد: از فدراسیون وزنه برداری با من تماس گرفتند و من را به 
اردوی تیم ملی دعوت کردند اما شرایط هیچ تغییری نکرده است. جالب این است 
که آقای مرادی رییس فدراسیون اردوهایی که برگزار کرده را بهترین اردوها نه 
تنها در ایران بلکه در جهان می داند در حالی که از نظر ما وزنه برداران، بدترین 

اردوهای ممکن برگزار شده است.
او افزود: جالب این اســت که رییس فدراســیون یک ساعت بعد از اینکه ما 
اردوی تیم ملی را ترک کردیم، مصاحبه کرد و در آن مصاحبه فقط وزنه برداران 
را تهدید کرد. اینکه او تالش می کند با حرف های کذب یا تهدید کردن کار را 
پیش ببرد در شــان وزنه بردارانی نیست که برای به اهتزاز درآمدن پرچم ایران 
تالش می کنند. البته من نمی دانم منظور آقای مرادی از امکانات چه چیزی است. 
شاید منظورشان این است که در این اردو برای ما آب معدنی خریده اند چون در 
اردوی قبلی که حتی مایع ظرفشویی هم نداشتیم و برای خرید مایع ظرفشویی 
التماس می کردیم. خیلی دوست دارم بدانم منظور آقای مرادی از فراهم کردن 

امکانات چه چیزی است و کاش این را شفاف توضیح می داد.

*اجاره دادن سالن مسابقه برای کنسرت ها آرامش را از ما گرفته است
نایب قهرمان جهان با اشاره به مزاحمت هایی که برگزاری کنسرت در سالن 
مسابقات وزنه برداری برای ورزشکاران ایجاد می کند، گفت:  وزنه برداران شاید 
از ۲۰ تا ۳۰ درصد کل مجموعه وزنه برداری که در ورزشــگاه آزادی قرار دارد، 
استفاده می کنند. سالن مسابقه )ایرانیان( را که برای برگزاری کنسرت ها اجاره 
داده اند، آرامش را از وزنه برداران گرفته اســت. شــب ها  نمی توانیم از صدای 
موســیقی بخوابیم و حتی  گاهی اوقات در تمرینات هم صدای موسیقی، مانع 
تمرکز  ورزشــکاران می شود. نکته این است، این آرامشی که از ما گرفته شده 

است، منبع درآمدی برای فدراسیون است اما نمی دانیم که این درآمد کجا هزینه 
شده است و تا االن هم هیچ چیزی ندیده ایم که نشان دهد این درآمد در کجای 

وزنه برداری هزینه شده است.

*رییس فدراسیون منکر کمبود امکانات می شود
جوادی در مورد اینکه رییس فدراسیون عنوان کرده برخی قهرمانان بیرون از 
فدراسیون، وزنه برداران را تحریک به شورش کرده اند، تصریح کرد: هیچ کسی 
از بیرون تحریک نکرده اســت بلکه شرایط بد اردو و نبود امکانات ما را مجبور 
کرد که چنین تصمیمی بگیریم. ما بارها مشــکالت را به خود فدراسیون گفته 
بودیم اما اهمیتی ندادند و حتی بعد از مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان، من و 
دیگر دوستان عنوان کردیم در چه شرایطی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت 
کردیم و مدال گرفتیم. همین االن هم که از کمبود امکانات صحبت می کنیم 
آقای مرادی منکر می شود و معتقد است هیچ کمبود امکاناتی برای آماده سازی 

وزنه برداران وجود نداشته است.

*آقای مرادی ماجرا را به رسانه های معاند کشاند
او در مورد اینکه وزنه برداران متهم به حاشــیه ســازی و سیاه نمایی شده 
اند، بیان کرد: ما تالش کردیم که وارد حاشــیه نشویم و حتی تا شش روز بعد 
از اینکــه اردوی تیم ملی را ترک کردیم، مصاحبه انجام ندادیم و فقط در یک 
بیانیه خواسته های خود را مطرح کردیم اما رییس فدراسیون هیچ اهمیتی نداد 
و اتفاقا او ماجرا را وارد حاشیه کرد. کار به شبکه های معاند کشیده شد که حتی 
خود او و یکی دیگر از افراد فدراسیون هم با این شبکه گفتگویی را انجام دادند.

*مسئوالن زودتر مشکل را حل کنند
وزنه بــردار ملی پوش ایران در پایان گفت: از مســئوالن می خواهم که به 
وزنه برداری ورود کنند و زودتر کمک کنند تا این مسئله حل شود. وزنه برداری 
همیشــه مدال آور بوده اســت و رویدادهای مهمی را در پیش دارد و مسابقات 
کسب سهمیه المپیک از پاییز آغاز می شود از این رو از االن باید برای حضور 

قدرتمند در این مسابقات برنامه ریزی کرد. وزنه برداری نیاز به حمایت دارد.

برایخریدمایعظرفشوییهمالتماسمیکردیم

 کانگوروها با سخت کوشی به جام جهانی رسیدند
تیم ملی استرالیا همانند اکثر دوره های گذشته در بازی پلی آف راهی جام جهانی شد تا هوادارانش تا آخرین دم، نگران صعود این تیم باشند.

 پرو و استرالیا دوشنبه شب در چارچوب آخرین مرحله از پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف هم رفتند که این دیدار پس از تساوی بدون گل در ۱۲۰ دقیقه بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی، استرالیا 
با عملکرد بهتر توانســت به برتری برســد تا با برتری ۵ بر ۴ در جام جهانی قطر حضور داشــته باشــد. اســترالیا تنها تیمی در جهان است که حاالت مختلف صعود به جام جهانی را تجربه کرده و در این دوره هم صعودش تا دقیقه ۹۰ 
در هاله ای از ابهام بود اما آن ها در گذشــته آن قدر تنبیه شــده بودند که این بار برابر امارات و در ادامه برابر پرو اشــتباه نکردند و به عنوان تیم ســی و یکم راهی این رقابت ها شدند تا در پاییز از بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جا نمانند. 
کانگوروها با صعود به عنوان ششمین تیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به جام جهانی، امیدوار هستند در حد و اندازه های جام جهانی ۲۰۰۶ ظاهر شوند و از اعتبار اقیانوسیه دفاع کنند.این تیم در حالی در جام جهانی ۲۰۲۲ با تیم های 
فرانسه، دانمارک و تونس هم گروه شده است که در دوره قبلی با دو تیم یعنی فرانسه و دانمارک هم گروه بود. هم چنین پرو یکی از تیم هایی بود که در دوره قبلی در گروه استرالیا بود و جالب این که استرالیا برای صعود به جام جهانی 
قطر موفق به شکست این تیم شد.دروازه بان ۳۰ ساله تیم ملی فوتبال استرالیا در جام های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ حاضر بوده است و اکنون با تجربه باال به دنبال درخشش در سومین جام جهانی خود است. او مهره قابل اتکایی برای 
تیم ملی کشورش بوده است و سال ها در لیگ برتر انگلیس دروازه بانی کرد تا اینکه در سال ۲۰۲۱  راهی رئال سوسیداد اسپانیا شد تا بازی در اللیگا را نیز تجربه کند. رایان یکی از بهترین دروازه بان های چند سال اخیر فوتبال آسیا 
است.این مربی از سال ۲۰۱۸ هدایت تیم ملی استرالیا را بر عهده داشته است و در جام ملت های آسیا امارات نیز حضور داشت. انتقادهای زیادی از سبک بازی استرالیا با هدایت او شده است و به همین خاطر این مربی تحت فشار قرار 

گرفته و حتی زمزمه های رفتن او نیز به گوش می رسد. او ۳ سال قبل از حضور روی نیمکت تیم ملی استرالیا هدایت تیم زیر ۲۳ ساله های این کشور را بر عهده داشت.
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قیمت طال امروز اوج های پنج هفته اخیر خود را اصالح کرد.
 قیمت طال از قله های پنج هفته ای 1879 دالر به شدت در حال اصالح است 
و بیشتر رشد قوی روز جمعه را معکوس می کند. همبستگی معکوس بین بازدهی 
خزانه داری ایاالت متحده و این فلز درخشــان به بازی بازگشته است. بازدهی 10 
ساله معیار در باالترین سطح خود از سال 2018 معامله می شود، زیرا فدرال رزرو 
حداقل یک بار در ســه جلسه بعدی خود برای مهار تورم افسارگسیخته اقدام به 

افزایش 75 واحدی نرخ بهره خواهد کرد. طالی با بازده صفر گرمای افزایش بازدهی 
را احساس می کند که دالر آمریکا را باالتر برده است. انتظارات تهاجمی فدرال رزرو 
بر افزایش ترس از رکود سایه انداخته است و در عین حال بر قیمت XAU/USD تأثیر 
می گذارد. بازارها اکنون مشتاقانه منتظر تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو برای 

راهنمایی افزایش نرخ و تأثیر آن بر دارایی های مرتبط هستند.
آشکارساز تالقی فنی نشان می دهد که قیمت طال حمایت شدید را در 1853 
دالر به چالش کشید، که نقطه همگرایی میانگین های متحرک ساده 10 و 200 
دوره 4 ســاعته است.هدف نزولی مهم بعدی روی 1845 دالر تعیین شده است، 
جایی که هر دو فیبوناچی روزانه و هفتگی اصالحات 61.8 درصد ادغام می شوند.

در جنوب تر، SMA 200 روزه با قیمت 1842 دالر، تعهدات صعودی را بار دیگر 
آزمایش می کند، و سطوح را برای آزمایش مجدد نقطه محوری هفتگی 1 درصد و 
نقطه محوری روزانه درصد1 در جایی که در 1839 دالر تقاطع دارند باز می کند.

از طرف دیگر، گاوها تالقی فیبوناچی روزانه و ماهانه 38.21درصد اصالحی را در 
1858 دالر آزمایش خواهند کرد، که باالتر از آن نمی توان پیشرفت جدیدی به سمت 
1863 دالر را رد کرد.در آن سطح، فیبوناچی ماهانه 61.8درصد و فیبوناچی روزانه و 
هفتگی اصالحات 23.6درصد منطبق هستند.در صورتی که گاوها حرکت اخیر خود 
را از سر بگیرند، قیمت 1876 دالری روز جمعه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

با شتاب گیری قیمت های مصرف کننده و افزایش نرخ بهره، دالر امروز به باالترین 
حد خود در چهار هفته اخیر رسید.

 پس از آنکه داده ها نشان داد قیمت های مصرف کننده در ایاالت متحده در ماه 
مه شتاب گرفت و انتظاراتی را که فدرال رزرو مجبور به ادامه افزایش نرخ بهره تا 
ماه سپتامبر برای مبارزه با تورم شود، تقویت کرد، دالر در برابر سبدی از ارزها به 

باالترین حد خود در چهار هفته اخیر رسید.
در 12 ماه منتهی به ماه می، CPI پس از افزایش 8.3 درصدی در آوریل، 8.6 
درصد افزایش یافت. اقتصاددانان امیدوار بودند که نرخ ساالنه CPI در آوریل به اوج 
خود برســد.گزارش تورم پیش از دومین افزایش 50 واحدی پیش بینی شده نرخ 
بهره از سوی فدرال رزرو در چهارشنبه منتشر می شود. انتظار می رود بانک مرکزی 

ایاالت متحده نرخ بهره سیاستی خود را در ماه ژوئیه نیم درصد دیگر افزایش دهد. 
از ماه مارس نرخ یک شبه را 75 واحد افزایش داده است.

جان دویل، معاون معامالت و معامالت در مونکس آمریکا گفت: »تورم اکنون 
به باالترین حد خود در 40 ســال اخیر رســیده است و طبق شواهد به اوج خود 

رسیده است.«
دویل گفت: »سهام با این انتظار که فدرال رزرو می تواند زمینه ای برای سرعت 
بخشیدن به افزایش نرخ بهره پیدا کند، در حال افزایش زیان هستند. دالر آمریکا 

بر اساس واگرایی سیاست ها و معامالت بدون ریسک افزایش می یابد.«
شاخص دالر آمریکا که ارزش دالر آمریکا را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال 
می کند، 0.8 درصد باالتر بود و به 104.16 رســید که باالترین میزان از 17 می 
بود، و در چشم انداز 105.01، باالترین رقم دو دهه اخیر در اواسط ماه مه ثبت شد.

برای هفته، این شاخص نزدیک به 2 درصد افزایش یافت که بهترین عملکرد 
هفتگی در 6 هفته گذشــته بود.دالر در برابر فرانک سوئیس 0.79 درصد افزایش 
یافت و به 0.9881 فرانک رســید.با توجه به اینکه داده های تورم ایاالت متحده 
اشــتهای سرمایه گذاران را به خطر انداخته است، دالر استرالیا حساس به ریسک 
مسیر خود را معکوس کرد و 0.58 درصد در روز معامله شد.استرلینگ 1.5 درصد 
کاهش یافت و به 1.2315 دالر رســید و برای دومین هفته متوالی کاهش یافت 
زیرا چشم انداز تاریک اقتصادی بریتانیا سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار داد.در 
ارزهای دیجیتال، بیت کوین 3.7 درصد کاهش یافت و به 28984.33 دالر رسید، 
زیرا بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار همچنان در تالش برای غلبه بر 
فشار فروش است که در جلسات اخیر آن را به زیر سطح 30000 دالر رسانده است.

طال در راه بازگشت از قله

حرکت بی وقفه ی دالر

تاثیر گرانی بر معیشت مردم ...تاثیر گرانی بر معیشت مردم ...
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  علمیعلمی

دو ماهواره مکعبی کوچک ناسا پس از پرتاب توسط موشک به دلیل نقص فنی 

از رســیدن به مدار بازماندند.به نقل از سی ان بی سی، دو ماهواره مکعبی کوچک 
متعلق به اداره کل ملی هوانوردی و فضا )ناسا( که با هدف نظارت و مطالعه وقوع 
طوفان ها طراحی شده بودند پس از پرتاب، به دلیل نقص فنی موشک از رسیدن 
بــه مدار بازماندند.بنابر  اعالم آماندا دورک فرای، مدیر ارشــد بخش تولید موتور 
آسترا، قسمت دوم موشک »LV0010« پس از پرتاب از مقر فضایی کیپ کاناورال 

در ایالت فلوریدا از کار افتاد.
 TROPICS دوماهواره کیوب ستی که در این ماموریت از بین رفتند، بخشی از پروژه
بودند که طبق آن قرار اســت طی اجرا 3 پرتاب 6 ماهواره برای نظارت طوفان ها 

در مدار زمین قرار بگیرند.
پس از شکســت موشک در رساندن ماموریت ناســا به مدار، سهام آسترا 25 
درصد کاهش یافت.ماموریت اخیر دومین شکســت این شرکت در سه پرتاب در 

سال جاری است.

با افزایش تعداد مبتالیان در جهان، ایاالت متحده واکسن های بیشتری برای آبله 
میمون خریداری می کند.به نقل از سی جی تی ان، مقامات بهداشتی آمریکا گفتند 

که دولت ایاالت متحده در حال خرید واکسن های بیشتری برای آبله میمون است، 
زیرا  احتمال یک شیوع بین المللی غافلگیرکننده همچنان به قوت خود باقی است.

تا روز جمعه، ایاالت متحده 45 مورد ابتال به آبله میمون را در 15 ایالت و منطقه 
کلمبیا شناسایی کرده بود. بیش از 1300 مورد در حدود 30 کشور دیگر در خارج 

از مناطق آفریقا یافت شده است.
مقامات می گویند که خطر برای مردم آمریکا کم است، اما آنها در حال انجام 
اقداماتی هستند تا به مردم اطمینان دهند که اقدامات پزشکی برای مقابله با این 
مشکل رو به رشد وجود دارد.یک واکسن دو دوزی با نام تجاری Jynneos در آمریکا 
برای پیشگیری از آبله میمونی تایید شده است.داون اوکانل، مقام بهداشتی مسئول 
نظارت بر ذخیره واکسن ها و داروهای اضطراری در آمریکا گفت که دولت  در حال 
حاضر 72000 دوز واکســن Jynneos در اختیار دارد و 300000 دوز دیگر از این 
واکسن را نیز از »باوارین نوردیک«، شرکت تولیدکننده این واکسن در طول چند 

هفته آینده دریافت خواهد کرد.

رگوالتور ضد انحصار استرالیا شکایتی را علیه شرکت آمریکایی ایربی ان بی به 
علت گمراه کردن مشتریان در مورد هزینه های خدمات خود تنظیم کرده است.

به نقل از رویترز، استرالیا وب سایت به اشتراک گذاری مسکن »ایربی ان بی« 
)Airbnb( را به گمراه کردن کاربران با هدف پرداخت مبالغی بیش از هزینه اقامت 
رسمی درج شده، متهم کرده است و افزوده نظارت خود را بر پلتفرم های فناوری 

جهانی گسترش می دهد.
کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا اعالم کرد که این شرکت اینترنتی 

مستقر در سانفرانسیسکو، از سال 2018 تا 2021، نرخ اتاق ها را در استرالیا برمبنای 
دالر ایاالت متحده آمریکا و نه دالر استرالیا نمایش داده و بر همین اساس از افراد 
هزینه دریافت می کرد. این مساله موجب می شد کاربران در عمل مجبور به پرداخت 

هزینه های بیشتری با توجه به تفاوت ارزش دالر استرالیا و دالر آمریکا شوند.
شــرکت Airbnb از بازپرداخت وجه کاربرانی که از گمراه شــدن و فریب خود 
شکایت داشــتند خودداری کرده و گفته که آنها خود انتخاب کرده اند که نرخ ها 
را به دالر آمریکا مشــاهده کنند، اگرچه کاربران گفته اند که این کار را نکرده اند. 

 ۲ ماهواره ناسا از بین رفتند

ذخایر واکسن آبله میمون در اختیار آمریکا

جریمه شرکت فناوری آمریکایی به خاطر گمراه کردن مشتریان

  محافظت از رانندگان با گاردریل هوشمند
محققان »دانشگاه والنسیا« اسپانیا در مطالعه اخیرشان از توسعه گاردریل 
هوشمندی که در مواقع خطرناک به رانندگان هشدار می دهد، خبر داده اند.

 Technical University(به نقل از آی او، محققان دانشــگاه فنی والنسیا 
of Valencia( و موسســه« ai2 » و شرکت »Metalesahave« یک گاردیل 
جاده ای هوشمند ایجاد کرده اند که قادر به شناسایی موقعیت های خطرناک 

و اعالم هشدار به کاربر است.
عــالوه بر این، گاردریل مذکور می تواند به مقامات شــهرداری در مورد 
تصادفات و رویدادهایی مانند برخورد با گاردریل یا ســرعت نزدیک شدن 
وسیله نقلیه هشدار دهد یا عبور عابران پیاده در جاده مورد نظر و همچنین 
شرایط آب و هوایی منطقه را ثبت کند. اگرچه این گاردریل برای استفاده در 
جاده های شهری و بین شهری طراحی شده است اما می تواند در هر محیطی 
مورد استفاده قرار گیرد. نکته قابل ذکر این است که این گاردریل نخستین 

گاردریل تایید شده با ایمنی داخلی فعال در بازار است.
برای توســعه آن، محققان یک نرم افزار ارتباطی و کنترلی و همچنین 
تمامی وسایل الکترونیکی نصب شده در داخل گاردریل ها که به حسگرهای 

مختلفی مجهز شده اند را طراحی کردند.
آنها همچنین از حسگرهای دید خارجی، دما و کیفیت هوا به عالوه رادار و 
دوربین حرارتی برخوردار هستند. همه این عناصر برای شناسایی موقعیت های 
خطرناک استفاده می شوند و پس از روشن شدن روشنایی یکپارچه داخل 

جان پناه، کاربران جاده از چنین موقعیت هایی آگاه می شوند.
جان پناه معموال دیوار کوتاهی اســت که پیرامون بام ســاختمان یا لبه  
ایوان ها ساخته می شود. به عبارتی دیگر، جان پناه مانعی است به صورت دیوار 
در امتداد لبه یک بام، بهارخواب، بالکن، گردشــگاه یا سایر محوطه ها ایجاد 
می شود. جان پناه ها در ابتدا به منظور حفاظت در برابر حمالت نظامی ایجاد 
می شدند، اما امروزه استفاده عمده آن ها به عنوان حفاظ ایمنی و موانعی برای 

جلوگیری از گسترش آتش است.
»فرانسیسکو بلنز«)Francisco Blanes( محقق اصلی این مطالعه از موسسه 
ai2 گفت: حداکثر 10 سناریو و ویژگی مختلف برای گاردریل ها تعریف شده 
است، به طوری که در صورت وجود هر یک از این موقعیت های خطرناک، 
روشن می شوند. به این ترتیب اگر مثال در قسمتی از جاده در ورودی شهر 
ترافیکی وجود داشته باشد، گاردریل روشن می شود و عالئمی را نشان می دهد 
که وضعیت را به رانندگان هشــدار می دهد و در نتیجه تحرک و مدیریت 
ترافیک را تسهیل می کند.عالوه بر این، این گاردریل هوشمند همچنین قادر 
به جمع آوری اطالعات مثال در مورد سطوح دی اکسید کربن و ارسال آن به 

همراه سایر متغیرها به یک پلتفرم جمع آوری داده های ابری است.
گاردریل یاد شده برای نصب در مناطق شهری و بین شهری طراحی شده 
است، البته سیستم کامال قابل تنظیم است و تجهیزات الکترونیکی آن از نظر 
مدیریتی انعطاف پذیر است، به طوری که بسته به نیاز هر شهر می توان آن 

را در محیط های مختلف نصب کرد.

امام باقر علیه السالم :
ما ِمن َعبٍد یَبَخُل بَنَفَقٍة یُنِفُقها فیما 
یُرِضي الّل إالّ ابُتِلَي بأن یُنِفَق أضعاَفها 

فیما أسَخَط الّل .
هیچ بنده ای نیست كه از خرج 
خدا  راهی  در  چیزی  كردن 
پسندانه بخل ورزد، مگر اینکه 
به خرج كردن دو چنداِن آن در 

راهی خدا ناپسند گرفتار شود.

نهج البالغة : الحکمة 147.

 ساخت پالستیک سازگار با محیط زیست از وانیلین!

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشــان داده اند که می توان از 
وانیلین، نوعی پالستیک سازگار با محیط زیست ساخت.

 به نقل از وب سایت رسمی »دانشگاه ایالتی بولینگ گرین«)BGSU(، دنیای 
مدرن ما بدون پالستیک غیرقابل تصور است؛ از محصوالت انبوه ارزان قیمت 
گرفته تا موادی که با فناوری پیشرفته طراحی شده اند. نقطه ضعف اصلی این 
موضوع، استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش زباله است اما شاید یک روش 
جدید بتواند این ضعف را برطرف کند. این روش، تولید پالستیک های درجه 
یک ساخته شده از زیست توده است که می توان آنها را به اجزای قابل بازیافت 
تبدیل کرد. به گفته پژوهشگران، فرمان تخریب با نور حاصل از یک طول موج 
مشخص می شود.زیست توده، یک ماده خام تجدیدپذیر و اغلب ارزان قیمت است 

که به صورت گسترده برای تولید پالستیک هایی با کارآیی باال مورد توجه قرار 
دارد. با وجود این، پالستیک های زیستی نیز به مشکل بازیافت نامطلوب دچار 
هستند. این پالستیک ها باید هنگام استفاده، به طور قابل اعتمادی پایدار بمانند 
و خطر خراب شدن زودهنگام را به همراه نداشته باشند. محصوالت تولیدشده 
باید قابل تبدیل شدن به موادی با کیفیت باال باشند. این محصوالت در حالت 
ایده آل، »مونومرهایی«)monomers( هستند که می توان آنها را دوباره پلیمریزه 

کرد تا پالستیک هایی با کارآیی باال تولید شوند.
یک گروه بینارشته ای از پژوهشگران آمریکایی برای غلبه بر این چالش، 
پالستیک های زیستی را انتخاب کرده اند که تابش نور می تواند باعث تخریب 
آنها شود. آنها توانستند پلیمرهایی شبکه ای را ایجاد کنند که اجزای سازنده 
آنها بر پایه »وانیلین«)Vanillin( اســت. وانیلیــن را می توان از موادی مانند 

»لیگنین«)lignin( تولید کرد که محصول جانبی تولید سلولز است.
محصول به دست آمده از وانیلین که توسط این گروه پژوهشی توسعه یافته 
است، نور را در 300 نانومتر جذب می کند و به حالت هیجانی وارد می شود. این 
امر به بروز یک واکنش شیمیایی می انجامد که تخریب پلیمر را در بر دارد. از 
آنجا که این طول موج در طیف نور خورشید که به زمین می رسد وجود ندارد، 
از تخریب برنامه ریزی نشده جلوگیری می شود. پژوهشگران توانستند 60 درصد 
از مونومرها را بازیابی کنند و دوباره آنها را بدون افت کیفیت پلیمریزه کنند.

اســتفاده از پلیمرهای متقاطع قابل تجزیــه، قابل بازیافت و تجدیدپذیر 
ساخته شــده از منابع زیست توده، یک روش بسیار امیدوارکننده برای تولید 
پالســتیک های پایدارتر است. تخریب ناشی از نور، روشی سازگار با محیط 

زیست است و مزیت کنترل مکانی و زمانی را ارائه می دهد.

 چرا زنان از مردان سرمایی تر هستند؟
با تحقیقات جدید دانشمندان شاید در نهایت بفهمیم که چرا زنان سرما 

را شدیدتر از مردان احساس می کنند.
 به نقل از کانورسیشن، همه ی ما ترجیح های مختلفی برای زمان مناسب 
برای بیرون آوردن پتوهای زمستانی داریم و تنظیم دمای مناسب برای محیط 

خانه اغلب به بحث و جدل بین زنان و مردان منجر می شود.
بین جنسیت ها همیشه شباهت ها بیشتر از تفاوت ها است، اما تحقیقات 
مختلف به شکل مداوم نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان معموال 

دمای بیشتر را ترجیح می دهند.
اما آیا شواهد علمی مشخصی وجود دارد که این باور رایج را مبنی بر اینکه 

زنان بیشتر از مردان سرما را احساس می کنند، تأیید کند؟
تفاوت های بیولوژیکی بین زن و مرد

تقریباً با وزن بدن یکسان بین مرد و زن، زنان عضله کمتری برای تولید 
گرما دارند. زنان همچنین چربی بیشــتری بین پوست و ماهیچه های خود 
دارند، بنابراین پوست آنها زودتر سرما را احساس می کند، زیرا کمی دورتر از 

رگ های خونی است.
زنان همچنین نسبت به مردان متابولیسم کمتری دارند که ظرفیت تولید 
گرما را در آنها در هنگام قرار گرفتن در معرض سرما کاهش می دهد و زنان 

را همراه با کاهش دما، مستعد احساس سرما می کند.
تفاوت های هورمونی

هورمون های اســتروژن و پروژســترون که در مقادیر زیاد در زنان یافت 
می شوند، به دمای مرکزی بدن و پوست مرتبط هستند و به آن کمک می کنند.

اســتروژن موجب گشاد شدن عروق خونی در اندام ها می شود. این بدان 
معناست که گرمای بیشــتری را می توان به هوای اطراف داد و پروژسترون 
می تواند باعث انقباض رگ های پوست شود، به این معنی که خون کمتری 
به برخی مناطق جریان می یابد تا اندام های داخلی را گرم تر نگه دارد و باعث 
می شود زنان احساس خنک تری کنند. گفتنی است که این تعادل هورمونی 
در طول ماه همراه با چرخه قاعدگی تغییر می کند.این هورمون ها همچنین 
باعث می شوند دست، پا و گوش زنان تقریبا همیشه حدود 3 درجه سانتی گراد 
خنک تر از مردان باشد.دمای مرکزی بدن در هفته پس از تخمک گذاری به 
باالترین حد خود می رسد، زیرا سطح پروژسترون افزایش می یابد. این بدان 
معنی است که در این زمان، زنان ممکن است به طور ویژه نسبت به سرما و 

هوای خنک تر حساس باشند.
اگرچه دست ها و پاهای زنان خنک تر هستند، اما میانگین دمای بدن زنان 

نسبت به مردان گرم تر است.

آیا فقط در انسان اینچنین است؟
ایــن پدیده که برخی از ما دماهــای گرمتر را ترجیح می دهیم، منحصر 
به انســان نیست. مطالعات روی بسیاری از گونه های پرندگان و پستانداران 
گزارش می دهند که نرها معموالً در مناطق خنک تری که سایه وجود دارد، 
تجمع می کنند، در حالی که ماده ها و توله ها در محیط های گرم تری که نور 

خورشید وجود دارد، می مانند.
خفاش های نر ترجیح می دهند در قله های خنک و مرتفع کوه ها استراحت 

کنند، در حالی که خفاش های ماده در دره های گرم تر باقی می مانند.
پستانداران ماده ممکن است برای تشویق به استراحت با توله هایشان در 
طول مراحلی از زندگی آنها که توله ها قادر به تنظیم دمای بدن خود نیستند، 

به تمایل به آب و هوای گرم تر تکامل یافته باشند.
بنابراین تفاوت بین مکانیســم های حســگر دما ممکن است یک مزیت 

تکاملی ایجاد کرده باشد.
پس چگونه بر سر دمای ایده آل به توافق برسیم؟

روش خواب اسکاندیناویایی که در آن زوج ها با پتوهای جداگانه می خوابند، 
یکی از راه های غلبه بر تفاوت ها در ترجیحات دمایی است.

در محل کار، سیســتم های راحتی شخصی دارای سیستم های حرارتی 
هســتند که می توانند به صورت موضعی در صندلی یا نزدیک پاها گرما یا 
سرما تولید کنند. حتی به عنوان مثال می توان از پنکه های کوچک رومیزی، 

صندلی های گرم کن، پتو یا گرمکن پا استفاده کرد.
این سیســتم ها آســایش فردی را برای برآوردن نیازهای شخصی بدون 
تأثیرگذاری بر دیگران در یک فضای مشترک فراهم می کنند و مشخص شده 

است که رضایت بیشتری در محل کار ایجاد می کنند.
این سیستم ها همچنین ممکن است یک روش کارآمد انرژی برای تعادل 

آسایش حرارتی و سالمت در محیط های اداری باشند.
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