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عبور از بحران و تثبیت 
جریان تولید خودرو

آرامش بازار ارز در 
مهرماه با وجود تحریم ها

کارم برای المپیک تازه 
شروع شده است

طال برای سرمایه گذاری 
بهتر است یا بیتکوین؟
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ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

اعتراف تلخ علیه بازار مسکن

  راه اندازی صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت جدیدترین تدبیری 
است که متولیان امر برای اصالح سازوکار خانه دارشدن متقاضیان مسکن 

اندیشیده و قصد انجامش را دارند.
  راه اندازی صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت جدیدترین تدبیری 
است که متولیان امر برای اصالح سازوکار خانه دارشدن متقاضیان مسکن 
اندیشیده و قصد انجامش را دارند. آنان می گویند بازار امالک و مستغالت 
در دهه های گذشــته با بازدهی باال همراه با ریسک پایین منافع زیادی را 
نصیب سرمایه گذاران کرده  اســت. اما نکته این است که اقشار کم درآمد 
چون با منابع مالی  اندک شان نمی توانستند وارد این بازار بشوند، از چنین 
سودی بی نصیب مانده، و از بابت افزایش قیمت مسکن در طول زمان متضرر 
شده اند. از دید متولیان امر راه اندازی صندوق امالک و مستغالت این فرصت 
را در اختیار اقشــار کم درآمد می گذارد که آنها هم متناسب با منابع مالی 
اندک خود از افزایش قیمت امالک ســود کسب بکنند. اما به راستی آیا با 
این تدبیر کمکی به اقشــار نیازمند فاقد مسکن خواهد شد؟ در این باب 

چند نکته مهم گفتنی است:
 1- ارائه چنین اســتداللی از جانب مســئوالن در اصل اعترافی تلخ به 
این واقعیت اســت که شرایط خاص اقتصاد کشور و به ویژه بازار امالک و 
مستغالت در دهه های گذشته منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده است. 
صاحبان نقدینگی باال این فرصت را داشــته اند که با خرید امالک، نه تنها 
از تورم دورقمی متضرر نشوند، بلکه سود سرشاری هم کسب کرده اند، اما 
صاحبان نقدینگی های اندک همواره با پای پیاده ســوار تیزپای مسکن را 
دنبال کرده و به گردش نرســیده اند. به بیان دیگر بی توجهی مسئوالن به 
تحوالت بازار امالک و مســتغالت موجب شــده ابعاد فقر در جامعه امروز 

ایران گسترش جدی و نگران کننده بیابد. 
2- بی تردید اجرای این طرح منافعی را نصیب اقشار کم درآمد خواهد 
کرد؛ زیرا آنان متناسب با میزان نقدینگی شان در سود ناشی از افزایش آتی 
قیمت امالک ســهیم می شوند. اما بیشترین سود نصیب دارندگان امالک 
و فروشــندگان خواهدشــد؛ زیرا با تزریق نقدینگی به بازار امالک، ارزش 
دارایی هایشان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. به 
بیان دقیق تر برندگان اصلی اجرای این طرح نیز همچون طرح هایی از نوع 
افزایش سقف وام مسکن، فروشندگان و مالکان مستغالت اعم از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی و نه متقاضیان واقعی مسکن خواهند بود. گفتنی است 
در دهه های گذشته هر بار به  دنبال افزایش قیمت مسکن و در نتیجه عدم 
کفایت منابع مالی متقاضیان، صاحبان مستغالت امکان به اصطالح تبدیل به 
احسن دارایی خود را از دست داده اند، افزایش سقف وام مسکن به دادشان 
رسیده و به قیمت افزودن بر بدهی آینده خریداران، امکان فروش امالک و 

ادامه دادن به این چرخه معیوب ثروت اندوزی را به آنان هدیه داده  است. 
3- مدافعان این طرح می گویند در کشــورهای دیگر تجربه راه اندازی 
صندوق امالک و مســتغالت آزموده  شده و اثر تورمی نداشته  است. آنان 
توجه ندارند که شرایط اقتصادی امروز جامعه ما هم از نظر حاکمیت تورم 
دورقمی و هم از نظر سنگینی وزن بازار امالک و مستغالت نسبت به کل 
اقتصاد با شــرایط اقتصادی کشورهایی که در دهه های گذشته این تدبیر 
را به کار گرفته اند، متفاوت است. با راه اندازی این صندوق ها در کشورمان 
منابع نقدی بیشــتری جذب بازار امالک شــده و موجبات افزایش قیمت 
مســکن را فراهم خواهد آورد و به  دنبال آن تشــدید جریان تورمی اتفاق 
خواهد افتاد. ممکن است افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش ورود نقدینگی 
به بازار امالک و مستغالت خیلی چشمگیر نباشد، اما انکار این اثر تورمی 

نشان از نگاه غیرکارشناسی به موضوع دارد.
4- یکی از اهداف راه اندازی صندوق، کمک به اقشار کم درآمد است که 
بتوانند با منابع نقدی اندک خود هم از عایدی بازار امالک بهره مند شوند. 
اما این طرح درواقع موجب کاهش فاصله طبقاتی نمی شود؛ زیرا عواید آن 
بین همه اقشار جامعه متناسب با نقدینگی ای که وارد بازار امالک کرده اند، 
توزیع می شــود. در بهترین حالت، این طرح ممکن است موجب کاهش 

سرعت روند فقیرتر شدن اقشار کم درآمد بشود. 
5- راه اندازی صندوق های امالک و مســتغالت به عنوان یک ابزار مالی 
جدید می تواند تحرکی هرچند کوچک در بازار سرمایه ایجاد کند و به سهم 

خود امیدواری را به معامله گران بورس بازگرداند. 
6- طرح راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان که 
با چندین سال تأخیر عاقبت در سال 1393 رونمایی شد نیز هدفی تقریبا 
مشــابه این طرح جدید را دنبال می کرد، اما به  نظر نمی رســد مطالعه ای 
آسیب شناسانه درباره دستاوردهای مثبت و منفی آن طرح انجام گرفته و 
یافته های آن در تدوین طرح جدید به  کار رفته   باشــد؛ زیرا متولیان امر و 
تحلیلگران در بررســی این طرح جدید اشاره ای به وجود چنین مطالعاتی 
ندارند.  با عنایت به نکات فوق، می توان ادعا کرد طرح راه اندازی صندوق های 
امالک و مستغالت هرچند رونقی نسبی در بورس ایجاد کرده و منافع اندکی 
نصیب اقشــار کم درآمد خواهد کرد، اما هرگز چاره کار نیست و نمی تواند 
گره از کار فروبسته نیازمندان مسکن بگشاید. چاره کار منحصرا مقابله با 
تقاضای سفته بازانه و تالش برای آن از بازار مسکن و هدایت سیالب نقدینگی 
به سمت سایر بازارها و به ویژه سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد است.

استمرار وضعیت شکننده در بورساستمرار وضعیت شکننده در بورس

فیلم کوتاه »اســماء« به کارگردانی مصطفی آقا محمد لو در 
بیستمین پاتوق یکشــنبه های کوتاه به  نقد و برسی گذاشته 
می شود. به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، فیلم 
کوتاه »اسماء« به کارگردانی به کارگردانی مصطفی آقا محمد لو 
و تهیه کنندگی فرهاد عباسی در بیستمین پاتوق یکشنبه های 
کوتاه امروز یکم آبان ماه ساعت 16:3۰ با حضور محمدتقی فهیم 
و حسین محروقی اکران و سپس به نقد و برسی گذاشته می شود.

در خالصه این فیلم آمده است: اسما درباره پرستاری به نامی 
است که باعث می شود کودک تازه متولدشده ای با ایثار به زندگی 
بازگردد.مهسان خداکرمی، بلوور سادات کساییان، احمد جنید، 
حسین سماحه، بشیر خفایی زاده، ســپیده صادقی از جمله 

بازیگران این فیلم هستند.

جوایز فیلم مســتقل بریتانیا فهرســت 1۷ فیلم را به عنوان 
نامزدهای جایزه بهترین فیلم بین المللی سال 2۰22 معرفی 

کرد.
به نقل از اسکرین، فیلم سینمایی »جاده خاکی« به کارگردانی 
پناه پناهی که سال گذشته جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن را 
به خود اختصاص داد یکی از نامزدهای بهترین فیلم بین المللی 

سال در جوایز فیلم مستقل بریتانیا نیز انتخاب شده است.
»جاده خاکی« که در جشــنواره کن نیز نامزد جایزه دوربین 
طالیی )بهترین فیلم اول یک کارگردان( نیز بود با بازی حسن 
معجونی، پانته آ پناهی ها، رایان سرلک ، امین سیمیار  و بهرام 
ارک همراه است و پیش از این جایزه بهترین کارگردانی جشنواره 
بخارســت، جایزه  بهترین تیم بازیگران یک فیلم از جشنواره 
فیلم فیالدلفیا، جایزه بهترین بلند آسیایی جشنواره سنگاپور و 
همچنین بهترین فیلم جشنواره ماردل پالتای آرژانیتین را نیز 

از آن خود کرده بود.

بازار سرمایه همچنان با بی اعتمادی، ابهام و ناامیدی روبروست و با ادامه روند نزولی 
قیمت سهام، فروشندگان بیشتری ظهور کرده اند؛ آن هم در شرایطی که صاحبان نقدینگی 

رغبتی برای خرید سهام نشان نمی دهند.
شــاخص بورس بعد از افت حدود 4۰ درصــدی از قله مردادماه 1399، همچنان با 
نزول فرسایشی روبروست و حاال با سقوط به زیر یک میلیون 3۰۰ هزار واحد، وضعیت 
شکننده تری نسبت به قبل پیدا کرده است. بازار سرمایه با کاهش شدید ارزش معامالت، 
ضعف مشهود خریدار و اضطراب و نگرانی سهامداران مواجه است و فعاًل دورنمایی برای 

نجات آن از این شرایط دیده نمی شود.
در جریان معامالت امروز بازار سرمایه، ارزش معامالت بورس تهران به 2 هزار میلیارد 
تومان نیز نرسید درحالی که انتظار می رفت با نزدیک شدن شاخص به محدوده حمایتی 
و همچنین اظهارنظر معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد استمرار مفاد بسته حمایتی 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از بازار سرمایه که بهمن ماه سال گذشته تصویب شده 

بود، تا حدودی شرایط بازار بهبود پیدا کند.
در بهمن سال گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه، 
یک بسته 1۰ بندی ارائه کرد که در آن مسائلی نظیر قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، 
مالیات شرکت های تولیدی، فرمول حقوق دولتی معادن، افزایش سرمایه صندوق تثبیت 
بازار، کنترل انتشار اوراق دولتی و تعیین نرخ تسعیر ارز بانک ها مورد توجه قرار گرفته 
بود؛ اما این بسته باوجود اثرات مثبت موقتی، هرگز نتوانست روند کلی بازار را تغییر دهد 

و مانع ریزش مستمر قیمت سهام شود.
تأثیر موقتی این بسته حمایتی در حالی بود که هرکدام از مفاد این بسته در شرایط 
عادی می توانست شوک مثبتی به بازار سرمایه وارد کند و حداقل موجب افزایش تقاضا 
در برخی صنایع شود؛ اما در دوره ریزش بورس که از مرداد 1399 شروع شد و تاکنون 
ادامه پیدا کرده، بازار عالوه بر این مسائل، دغدغه های کالن تری به خصوص در مورد آتیه 
اقتصاد و فعالیت های اقتصادی دارد و به نظر می رسد دیده نشدن این دغدغه ها در بسته 

حمایتی باعث شد مورد توجه بازار قرار نگیرد.
در شرایط فعلی، بازار سرمایه به شدت از قیمت گذاری دستوری و کاهش قدرت خرید 
بازار رنج می برد؛ چراکه بخشی از بنگاه های اقتصادی به دلیل قیمت گذاری دستوری قادر 
به فروش محصوالت خود با حاشیه سود معقول یا حتی سربه سر نیستند و این مسئله 

به کاهش شــدید ســود یا حتی زیان ده شدن آنها منجر شده و هم زمان برخی دیگر از 
شرکت ها که مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند نیز به دلیل کاهش مقیاس فروش در 
سایه افت توان خرید بازار، عمالً مجبورند محصوالت خود را با بهایی کمتر از قیمت مورد 
انتظار خود به فروش برسانند. در این فرایند بنگاه های اقتصادی به طور مستمر در حال از 
دست دادن حاشیه سود هستند و درنتیجه سهامداران نیز با دورنمای کاهش سود سهام، 
نه تنها تمایلی برای خرید سهام ندارند بلکه در فروش سهام نیز از دیگران سبقت می گیرند.

با توجه به این وضعیت، صندوق تثبیت بازار نیز که افزایش سرمایه آن یکی از مفاد 
بســته حمایتی بورس بود، نمی تواند تأثیر مشهودی بر روند معامالت داشته باشد و در 

بهترین حالت با خرید سهام در چند نماد شاخص ساز، عماًل از کارایی ساقط می شود.
 از سوی دیگر، بازار سرمایه به شدت از پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد و ابهام در سپهر 
اقتصاد سیاسی رنج می برد و همین مسئله استراتژی بسیاری از فعاالن سابقه دار و حرفه ای 
بازار را به سمت نقد شدن یا نوسان گیری روزانه تغییر داده است. البته که بررسی روند 
معامالت نشان می دهد بخش عمده حرفه ای های بورس در شرایط فعلی ترجیح داده اند 

نقد بمانند یا با خرید صندوق های با درآمد ثابت، به سود حداقل قناعت کنند.
نگرانی از آینده، صاحبان نقدینگی و فعاالن بورســی را به شــدت محتاط کرده که 
نشانه های آن در ارزش معامالت بازار مشهود است. دو سال پیش و در شرایطی که بازار 
سرمایه به واسطه هجوم نقدینگی به صورت دو شیفت فعالیت می کرد، ارزش واقعی معامالت 
روزانه به 3۰ هزار میلیارد تومان نیز می رسید؛ اما در شرایط فعلی، ارزش معامالت 2 هزار 

میلیارد تومان یا کمتر نیز یک اتفاق طبیعی در بازار محسوب می شود.
در حقیقت، فعاالن بازار ســرمایه و حتی ســهامداران بلندمدت، به واسطه دورنمای 
ناامیدکننده ای که در اقتصاد سیاسی ترسیم شده است، رغبتی برای خریداری یا نگهداری 
سهام ندارند و به همین واسطه، حتی به افزایش مقطعی قیمت دالر نیز واکنشی نشان 

نمی دهند.
در پایان جلسه معامالتی امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران با 18 هزار و 
496 واحد افت معادل 1.43 درصد، به رقم یک میلیون و 2۷8 هزار و 3۰1 واحد رسید. 
بیشترین تأثیر در شاخص کل در بورس تهران به نمادهای فوالد، کچاد، رمپنا، فارس، 
فملی، نوری و کگل و در فرابورس ایران به نمادهای فغدیر، زاگرس، هرمز، شراز، بپاس، 

خدیزل و شگویا اختصاص داشت.

نمایش و نقد »  اسماء« در 
پاتوق یکشنبه های کوتاه

» جاده خاکی« نامزد جایزه 
فیلم مستقل بریتانیا شد
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 ســعیده محمد - ایــده روز  | ایران 
همزمان با تالش برای رفع تحریم های امریکا، 
بایــد راه های تعامل پولی و مالی جایگزین را با 
 کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه دنبال

 کنــد؛ از این طریق فشــار به امریکا برای رفع 
تحریم ها افزایش می یابد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار گزارش 
»تأثیر پویش سیاست داخلی آمریکا بر تحریم ها 
علیه ایران« تأثیر متغیرهای سیاســت داخلی 
امریکا بر تحریم های این کشور بر ضد ایران را 

بررسی کرده است.
موضوع این گزارش طرح این مسئله است 
که آیا دیدگاه ها و اقدامات بخش های مختلف 
حاکمیت، احزاب سیاسی اصلی و اندیشکده های 
فعال درباره ایران یکســان و در یک راستا بوده 
اســت؟ در واقع هدف این نوشتار بررسی ابعاد 
مختلف سیاســت های تحریمی امریکا بر ضد 
ایــران با در نظر گرفتن متغیرهای سیاســت 
داخلی این کشور است تا از این طریق، عوامل 
واگرایــی و همگرایی احتمالی بین بخش های 
مختلف نظام سیاسی و الیه های تصمیم سازی 
امریکا شناســایی و توصیه هایی برای مواجهه 
مناســب ایران با تحریم ها اســتخراج شود. با 
 توجه به اهمیت توصیه های سیاستی ارائه شده 
در این گزارش، نگاهی اجمالی به برخی از این 

توصیه ها می شود:
 ایــران نبایــد اجازه دهــد تحریم های 
یک جانبــه آمریکا به تحریم هــای چندجانبه 

بین المللی تبدیل شود. در شرایط کنونی هنوز 
امکان احیای برجام وجود دارد و بنابراین احتمال 
ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 

بسیار پایین است.
 اما در صورت کمرنگ شــدن امیدها برای 
احیای برجام، کشورهای عضو برجام می توانند 
از کارت تهدید به استفاده از مکانیزم اسنپ بک 
و بازگشــت تحریم های چندجانبه بین المللی 

استفاده کنند.

مذاکــرات  در  ایــران  چانه زنــی   
احیــای برجام بایــد چانه زنی مدیریت شــده 
باشــد؛ به این معنا که ایــران نباید چانه زنی 
 بــرای دریافــت امتیــاز بیشــتر را به گونه ای 
دنبال کند که امکان احیای برجام یا رسیدن به 
توافق بهتر با آمریکا به کلّی از بین برود و در واقع، 
 اصل چانه زنی بی معنا شود. مذاکره کنندگان ایران

 باید از نقــاط ضعف نظام تحریم ها مثل ابهام 
در راهبرد خروج یعنی مسیر لغو تحریم ها، در 

راستای غیرموجه سازی رویکرد غیرسازنده طرف 
امریکایی استفاده کرده و کشورهای دیگر را با 

موضع خود همراه کنند.
 هیــأت حاکمــه امریکا بــه خصوص 
نخبگان دموکرات نگران اند که کاربرد افراطی 
تحریم ها بر ضد کشــورهای دیگــر منجر به 
تمایــل تعداد بیشــتری از کشــورهای تحت 
 تحریــم امریکا به ایجاد راه هــای تعامل پولی

 و مالی جایگزین دالر در عرصه جهانی شــود. 

ایــن نگرانی مؤید این توصیه اســت که ایران 
همزمان با تالش برای رفع تحریم های امریکا، 
بایــد راه های تعامل پولی و مالی جایگزین را با 
کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه دنبال 
 کند و از این طریق فشــار به امریکا برای رفع 

تحریم ها را افزایش دهد.
 حتی در صورت احیای برجام، تحریم های 
اولیه امریکا باقی خواهــد ماند و این می تواند 
موانعــی را برای کار با بانک ها و شــرکت های 
اقتصادی بزرگ ایجاد کند. در چنین شرایطی، 
فعاالن بخش خصوصی می توانند نقش مهمی 
در تثبیت راه های جایگزین برای تعامالت پولی 

و بانکی بازی کنند.
 در صــورت احیــای برجــام، بانک ها و 
مؤسســات مالی بــزرگ همچنــان در ترس 
ناشــی از امکان خروج مجدد امریکا از برجام 
خواهند بــود. بنابراین بخــش خصوصی باید 
از ابزارهــای خــود در جهــت واقعی ســازی 
انتظارات از برجام اســتفاده کــرده در نتیجه 
 مانع از شکل گیری بحران انتظارات بی پاسخ در

 آینده نزدیک شود.
 یکی از موانع کار اقتصادی با ایران پس از 
امضای برجام در سال ۲۰۱۵ مشکل تبعیت بیش 
از حد شرکت ها و مؤسسات مالی از تحریم های 
امریکا بود. این مشــکل را تا حدودی می توان 
از طریــق رایزنی های حقوقی و اقتصادی میان 
بخش های خصوصی ایران و شــرکای خارجی 

حل کرد.

 تأثیر پویش سیاست داخلی آمریکا بر تحریم های ضدایرانی چیست؟

آغاز ســوآپ فرآورده های نفتی روسیه از خاک ایران اگر 
درگیر تحریم ها نشــده و زیرساخت های آن نیز فراهم باشد 
می تواند به یک معادله طالیی برای هر دو کشور تبدیل شود.

ایران می تواند پل انتقال فرآورده های نفتی و گازی روسیه 
به دیگر کشورها باشد و این کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت و گاز دنیا، شــریک راهبردی ایران در 
بخش های مختلف انرژی اســت؛ همکاری ایران و روســیه 
سبب کمک به توسعه میدان های نفت و گاز ایران خواهد شد.

بر این اســاس، ایران و روسیه ظرفیت های بسیار باالیی 
به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی دارند و با 
همکاری یکدیگر می توانند معادالت تازه ای را در حوزه اقتصاد 
بین الملل رقم بزنند، آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت اعالم 
کرده در حوزه سوآپ فرآورده های نفتی نظیر بنزین در دریای 
خزر و نیز تهاتر اقالم غیرنفتی دو کشور قادرند تا ۱۰ میلیون 
تن ســوآپ فرآورده های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که 

خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد.
 به گفته وی، ترانزیت و سوآپ نفت و گاز از روسیه، ایران را 
به هاب انرژی منطقه تبدیل و درآمدهای ارزی فراوانی نصیب 
کشور می کند. ایران و روسیه به عنوان کشورهای صادرکننده 
گاز همکاری های فراوانی در حوزه سوآپ انرژی انجام داده اند.

همچنین جلیل ساالری - مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی اخیرا اعالم کرد که در حال حاضر 
می توانیم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت روسیه را از شمال 

سوآپ کنیم و در پاالیشــگاه های تهران و تبریز به مصرف 
برسانیم، اما تنها گلوگاه زیرساختی، ظرفیت اسکله های بنادر 
شمالی است که فقط روزانه ۹۰ هزار بشکه می توانند دریافت 

کنند که البته قابلیت توسعه وجود دارد.
وی ادامــه داد: البتــه ما نباید فقط به ســوآپ فرآورده 
نفتی روســیه فکــر کنیم، بلکه موضوع خریــد و فروش یا 
تجــارت فرآورده نیز می تواند در دســتور کار و مذاکره قرار 
گیرد. با ســوآپ فرآورده روســیه، افزون بر کاهش هزینه 
ترانزیــت، می توانیم یک حق ســوآپ یا ســوآپ فی نیز به 
ازای هــر بشــکه دریافت کنیم که ســود ایــران را در این 

معامله دوچندان می کند. به طور کلی تولید نفت و فرآورده 
ایران در جنوب کشــور اتفاق می افتــد، اما قطب مصرف از 
 تهران به ســمت شمال کشور است، به این ترتیب ما هزینه

 گزافی بابت انتقال سوخت از جنوب به تهران و شمال کشور 
پرداخت می کنیم.

اخیرا نیز محسن خجسته مهر - مدیرعامل شرکت ملی 
نفت گفته است که همکاری ها با کشور روسیه عمدتا عالوه 
بر توســعه میادین نفت و گازی که اکنون در فرآیند انجام 
مطالعات مهندســی مخزن و مطالعات پایه هستیم، شامل 
سوآپ فرآورده های نفتی نیز شده است و ما محموله هایی را 

در حال دریافت هستیم، قراردادها با برخی شرکت های روسی 
جهت اثبات فرآورده سوآپ به صورت همنام و غیرهمنام شکل 
می گیرد و کار سوآپ را چندین محموله از مبدأ ترکمنستان 

نیز انجام داده ایم که این مساله اقدام خوبی است.
در این باره - نرسی قربان - کارشناس ارشد حوزه انرژی 
به ایسنا گفت: موضوع ســوآپ فراورده های نفتی از دریای 
خزر موضوع جدیدی نیســت و سال ها در مورد آن صحبت 
می شود اما اینکه در شرایط فعلی اینکار انجام شود، ممکن 

است تبعاتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر روســیه تحریم باشــد، این فرایند 
با مشــکالتی روبرو خواهد شــد، اظهار کرد: باید سیاست و 
برنامه ریزی هایی را برای این مساله درنظر گرفت و با ایجاد 
راه حل هایی کار را پیش برد؛ قطعا ســوآپ فراورده می تواند 

اقدامی مثبت باشد.
 این کارشــناس با تاکید بر اینکه اگر این مساله درگیر 
تحریم ها نشود، بی شک اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت، 
گفت: در صورتی که زیرســاخت ها فراهم باشد، این مساله 

می تواند برای هر دو کشور مفید باشد.
قربان با بیان اینکه در شــرایط فعلــی باید برنامه ریزی 
منســجمی برای اجرای این طرح درنظر گرفته شود، تاکید 
کــرد: تحقق این موضوع یک بازی دو ســر برد برای هر دو 
کشور خواهد بود اما باید زیرساخت ها و برنامه ریزی های الزم 

برای آن انجام شود.

سوآپ فرآورده های نفتی روسیه از خاک ایران چطور یک معادله طالیی خواهد شد؟

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

صادرات در محاصره تصمیمات 
کوتاه مدت

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: تورم مزمن و نااطمینانی ها، اقتصاد ایران و الگوی 
تفکر حاکم بر آن را کوتاه مدت کرده است. برای جهش صادراتی نیازمند بازنگری در 

اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی کشور هستیم.
در حالی که رهایی اقتصاد کشور و معیشت ملت از وضعیت موجود تقریباً هیچ 
چاره ای جز جهش صادراتی ندارد، چشــم انداز تغییر وضعیت نابسامان صادرات در 

کشور نیز با موانع و چالش های بسیار جدی مواجه است.
مشــکالت پیش روی توســعه صادرات در ایران می توان در یک نگاه کلی به دو 

دسته اصلی تقسیم کرد.
الف( مشکالت ناشی از ضعف مزیت های رقابتی بالفعل در تولید محصول و سرویس

ب( مشکالت ناشی از باال بودن هزینه مبادله برای تجار ایرانی در عرصه بین المللی 
و عدم دسترسی به ابزارهای مناسب این حوزه.

طبیعتاً اولین و اساسی ترین شرط توسعه صادرات برخورداری از توان و ظرفیت 
تولید محصول و خدمتی است که قابلیت رقابت پذیری در فضای تجارت بین الملل 
داشته باشد. فعاالن اقتصادی ایرانی اما برای رسیدن به این نقطه با موانع بسیار زیادی 

مواجه اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از:
۱- باال بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی

باال بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی از یک سو مستقیماً هزینه های مالی 
تولیدکننده ایرانی را در تأمین سرمایه در گردش افزایش می دهد و از سوی دیگر با 
کاهش تمایل به سرمایه گذاری های درازمدت در اکوسیستم تولید و تجارت، ارتقای 
کیفی محصول به واسطه توسعه زیرساخت های کسب وکار را با چالش مواجه می کند.

۲-نبود دسترسی کارآمد به فناوری
امروزه دسترسی کارآمد به بازار فناوری میدانی است که به مدیر و کارآفرین مجال 
هنرنمایی در زنجیره ســازی برای خلق ارزش و تولید و عرضه محصول رقابت پذیر 
را می دهد. متأسفانه قطع دسترسی فعاالن اقتصادی کشور به بازارهای بین المللی 
حوزه فناوری و خدمات تخصصی مربوطه عماًل تولیدکنندگان ایرانی را از مســابقه 
جهانی تولید و تجارت بیرون گذاشته است. باید به این نکته توجه داشت که نظر به 
حساسیت شدید بهای تمام شده و قابلیت اتکای فناوری به مقیاس، برنامه های کلون 
کردن فناوری های روز که با نام »خودکفایی« در کشور انجام می شود هیچ کمکی در 
این زمینه به صنعتگران و تولیدکنندگان نمی کند و اصوالً یکی از موانع کسب وکارهای 
دانش بنیان توسعه فناوری و دانش فنی در کشور نیز همین عدم دسترسی به زنجیره 

ارزش جهانی تولید و تجارت است.
۳-ضعف اثربخشی سیگنال بهره وری در اقتصاد ایران

تورم مزمن و نااطمینانی های شــدید، اقتصــاد ایران و الگوی تفکر حاکم بر آن 
را »کوتاه مــدت« کرده اســت. روش های متنوع توزیــع رانت و کیفیت بد محیط 
کسب وکار سبب شده تا انتخاب طبیعی در اکوسیستم تولید و تجارت کشور علیه 
ژن سرمایه گذاری و نوآوری برای ارتقای بهره وری مجموع عوامل تولید عمل کند. 
اقتصاد سیاسی بیمار و ضعف حاکمیت در تضمین اجرای قراردادهای مدنی و تجاری 
مقیاس پذیری را دشوار ساخته است. همه این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر سبب 
شــده تا نقش سیگنال بهره وری در سازمان دهی منابع و فعالیت های اقتصاد ایران 
بسیار ناچیز باشد و به این ترتیب کسب وکارهای فعال در این اقتصاد در میان مدت و 
درازمدت شانسی برای مواجهه با رقبای خارجی در بازارهای بین المللی نداشته باشند.

کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیدن
فرض کنیم تولیدکننده ایرانــی از هفت خوان موانع تولید رقابت پذیر در داخل 
کشور گذشته است و موفق به ساخت کاالیی شده که در بازارهای جهانی می تواند 
نظر مشتریان را به خود جلب نماید. در این مرحله هنوز عرضه رقابت پذیر منوط به 
کاهش هزینه مبادله در تجارت فرامرزی است. فعال اقتصادی ایرانی تحت تأثیر عواملی 
در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ناچار به پرداخت هزینه های هنگفت و 
مواجهه با موانع بلندی در بازارهای فرامرزی است که فعاالن سایر کشورها عمالً از آن 
معاف هستند. هزینه کار با دالالن غیرمعتبر )همان چیزی که به دور زدن تحریم ها 
معروف شده(، محرومیت از دسترسی به نظام مالی و اعتباری بین المللی، محرومیت از 
دسترسی به خدمات لجستیک و فروش بین المللی و البته ریسک گریزی شرکت های 
معتبر در مقیاس جهانی که سبب می شود تولیدکننده ایرانی شانسی برای بهره مندی 
از مواهب قراردادهای درازمدت زنجیره ارزش بین المللی تولید و تجارت نداشته باشد 
در خارج از مرزها، و سیاست های واپس گرایانه ای همچون پیمان سپاری و نامشخص 
و متزلزل بودن اصول حکمرانی اقتصادی در باب ارز و قیمت آن در داخل کشــور، 
هزینه مبادله و ریسکی به تولیدکننده ایرانی تحمیل می کند که حتی به فرض تولید 

کاالی رقابت پذیر، عرضه رقابت پذیر آن را ناممکن می سازد.
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

کوتاه ســخن آنکه هرچند جهش صادراتی برای کشوری با ظرفیت ها و امکانات 
ایران در شرایطی که تجارت جهانی از رشدی پایدار و قدرتمند برخوردار است، کاماًل 
امکان پذیر اســت، اما تحقق این امر نیازمند همت و عزمی راسخ برای بازنگری در 
اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی کشور است. دوره ای که 
سازمان های تخصصی حوزه توسعه تجارت بتوانند تسهیل گری در حوزه موانع فنی 
صادرات کمک معناداری به تغییر وضعیت تجارت بین المللی کشور بکند، گذشته 
است. امروز سیاست گذاران ارشد کشور باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند که 
آیا توســعه اقتصادی را اولویت راهبردی امروز ایران می دانند؟ اگر پاسخ این سؤال 
مثبت اســت؛ راه ساده ای برای گرفتن تصمیماتی دشوار پیش روی ماست که تنها 

شانس واقع بینانه ایران برای بازسازی این اقتصاد بحران زده است.

  خبرخبر
  ترکیه، اولین مقصد صادراتی کاالهای تهران

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 
پنج بازار نخست صادراتی استان تهران، ترکیه، عراق، آلمان، افغانستان و پاکستان است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
صادرات بیش از دو میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر کاال از تهران در نیمه اول امسال خبر 
داد و گفت که پنج بازار نخست صادراتی استان تهران، ترکیه، عراق، آلمان، افغانستان 

و پاکستان است.
حسن میرزایی، با بیان اینکه براساس اعالم گمرک، صادرات استان تهران بر اساس استان 
مبدأ تولید، چهار میلیون و ۷۴۶ هزار تن، به ارزش دو میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر بوده، 
اظهار کرد: سهم استان تهران از صادرات کل کشور ۱۰.۲ درصد است، اما صادرات شهر 
تهران براساس گمرک ۳۵۷ هزار تن به ارزش ۵۷۳ میلیون دالر است که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، مهمترین کاالهای صادراتی در این بازه زمانی در بخش صنعت به ارزش 
۲۴۵ میلیون دالر، کشاورزی به ارزش ۱۵۳میلیون دالر، فرش و صنایع دستی به ارزش 
۴۸ میلیون دالر، پتروشیمی و پایه های نفتی به ارزش ۵۱ میلیون دالر و معدن و صنایع 

معدنی به ارزش ۹۴ میلیون دالر بوده است.
میرزایی با بیان اینکه پنج بازار نخست صادراتی اســتان تهران، ترکیه، عراق، آلمان، 
افغانستان و پاکستان است، گفت: سهم این بازارها از کل صادرات استان ۶۱.۳ درصد 

است.
وی همچنین از واردات ۲۴۴ هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۸ میلیون دالر 
در این مدت خبر داد و گفت: وارادات کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۷۴.۱ 

درصدی داشته است. سهم استان تهران از واردات کشور ۱۸.۵ درصد است.

رییس انجمن انبوه ســازان استان تهران گفت: برخی مسئوالن وزارت راه و 
شهرسازی در اجرای تعهدات خود در قبال پروژه های نهضت ملی مسکن خوب 
عمل نکردند و به تدریج کارها در حال ُکند شدن است که این تعلل باعث شده 

تا هزینه ها حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
ایرج رهبر گفت: ایده اجرای طرح نهضت ملی مسکن در صورت اجرای درست 
می توانست بخشی از مشکالت کشور در حوزه تامین خانه را برطرف کند، اما در 
اجرا با مشــکالتی روبرو شده است. ما از ماه ها قبل مشکالت پروژه های نهضت 
ملی مسکن را به اطالع وزارت راه و شهرسازی رساندیم، اما تا امروز اقدام جدی 
برای رفع موانع صورت نگرفته است. به نظر می  رسد در اجرای این طرح، یک 
رویه خاص وجود ندارد و بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی، بدون توجه به 

توافقات و راه حل های کارشناسی، روش خود را اعمال می کند.
وی افزود: بارها اعالم کردیم که متقاضیان پس از واریز دو یا سه قسط ۴۰ 
میلیــون تومانی، به دلیل ناتوانی در پرداخت ها در حال ریزش هســتند و این 
مساله به کمبود منابع و کندی کار منجر شده است. پیشنهاد دادیم تا برخی از 
محدودیت ها و شروط افراد واجد شرایط برداشته شود. انبوه سازان نیز درخصوص 
تامین منابع اعالم آمادگی کردند که پیشنهادات مورد بررسی قرار نگرفته است.

سازنده یکی از پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران گفت: با توجه 
به قول هایی که وزارت راه و شهرسازی به ما داد، پروژه ی خود را دو ساله تعریف 
کردیم. االن یک سال و چهار ماه از آغاز کار می گذرد اما به دلیل مشکل پرداختی 
و مشــکالت مدیریتی مسئوالن در حوزه مسکن، کارها سرعت اولیه را ندارد و 

سخت است که بتوانیم ظرف دو سال واحدها را تحویل دهیم.
رهبر تاکید کرد: مســئوالن وزارت راه و شهرسازی به صورت شفاهی به ما 
می گویند اگر سرمایه خود را به منظور تکمیل پروژه بیاورید سهم شما را با تهاتر 
پرداخت می کنیم اما اینها در حد حرف باقی مانده و قراردادی نمی بندند. همین 

بالتکلیفی ها باعث طوالنی شدن پروژه ها شده است.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دنیا برای افزایش بازدهی، کاهش 
هزینه های زیرساختی و حمل و نقل به سمت مجتمع سازی و برج سازی رفته است. 
ممکن است واگذاری زمین برای ساخت خانه های یک طبقه در روستاها مقرون 
به صرفه باشد ولی در شهرهای بزرگ، منطقی نیست که زمین گران قیمت را 

به احداث خانه های یک طبقه اختصاص دهیم.

 متمم وام ساخت پرداخت نشد
وی با بیان این که پرداخت متمم تسهیالت نهضت ملی مسکن نیز در برخی 
مناطق محقق نشــده اســت گفت: وام نهضت ملی مسکن به ازای هر واحد در 
کالنشــهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان است اما هنوز وام ما ۳۰۰ میلیون است و 
پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محقق نشــده است. البته در شهرهای جدید که 
بعضا کیلومترها از تهران دور هستند ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود اما در 

شهرهایی مثل اسالمشهر و شهریار شکل اجرایی به خود نگرفته است.
رهبر خاطرنشان کرد: بخشی دیگر از تعهدات درباره مفاد قراردادها محقق 
نشده است. به طور مثال پیشتر صحبتی شد مبنی بر این که تفاوت قیمت میلگرد 
فهرســت بها با بازار آزاد پرداخت شود. اما در زمان مدیریت جدید وزارت راه و 
شهرسازی، خبری از این پرداخت ها نیست.رییس انجمن انبوه سازان استان تهران 
ادامه داد: ما برای ســاختمان های باالی پنج طبقه قرارداد بسته بودیم. بنا بود 
اگر تعداد طبقات افزایش یافت هزینه هایی که از این محل به سازندگان تحمیل 
می شود را محاسبه و پرداخت کنند. در این زمینه هم جواب درستی نمی دهند.

وی، افزایش هزینه های ساخت را نتیجه ی طبیعی طوالنی شدن پروژه نهضت 
ملی مســکن دانست و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت به حدود ۸ میلیون 
تومان در هر متر مربع رسیده است؛ در حالی که شاید  اگر کارها روی روال بود 
می توانستیم با ۴۰ درصد کمتر از این رقم، پروژه را جمع کنیم. به هر حال مساله 
تورم باعث افزایش قیمت ها می شــود. دو مشکل اساسی ما عدم تامین منابع و 

رسیدگی نکردن به خواسته ها و پیشنهادات سازندگان است.

طوالنی شدن اجرای نهضت مسکن قیمت تمام شده را باال برد

 معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عارضه مزمنی 
که در صنعت خودوری کشــور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به چشم می خورد تولید 
خودروهای ناقص و انباشته شدن آنها در پارکینگ خودروسازان داخلی بود. امروز 

و با گذشت چهار سال شاهد عبور از این عارضه و تثبیت جریان تولید هستیم.
منوچهر منطقی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ به واسطه تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان و همچنین ساختار شکننده صنعت خودرو به سبب عقب ماندگی از 
حیث توسعه محصوالت با نشان بومی )Own Brand( در عمل تولید خودروسازان 
داخلی به نصف کاهش یافت که از آن میزان نیز بخشی به صورت ناقص تولید می شد 
و با انبار شدن در پارکینگ خودروسازان، قابلیت عرضه به بازار را از دست می داد.

وی گفت: از سوی دیگر زیان های انباشته خودروسازان به دالیل متعدد سبب 
شده بود که سرمایه در گردش خودروسازان دچار نقصان جدی شود و دومینوی 

زیان و کاهش تولید خود به افزایش هزینه های سرباز خودروسازان دامن می زد.
این مقام مسوول تاکید کرد: باید توجه داشت که ظرفیت تولید خودرو در هر 
یک از خودروســازان بزرگ کشــور نزدیک به ۸۰۰ هزار خودرو در سال است، بر 
این اســاس در عمل در چهار سال متوالی جریان تولید خودرو در کشور به شدت 
آسیب دید و تولید خودروهای ناقص و انباشته شدن آن در پارکینگ خودروسازان 

به امری متداول در خودروسازان کشور تبدیل شد.
وی خاطرنشان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و پایش هفتگی برنامه های خودروسازان پس از چهار سال متوالی، مروز برخی نتایج 

دست یافته در ۶ ماهه نخست سال خالی از لطف نیست.
منطقی ادامه داد: در این مدت خودروهای موجود در پارکینگ دو خودروســاز 
بزرگ کشــور به صفر رسیده اســت، این در حالی است که در مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۲۰۰ هزار خودروی انباشته در پارکینگ خودروسازان وجود داشت.

وی بیان داشت: وضعیت عبور مستقیم تولید در خطوط تولید خودروسازان شکل 

گرفته است؛ بدین معنی که دیگر خودروی ناقصی در خودروسازان تولید نمی شود. 
به عنوان مثال از ابتدای امسال تا ۲۷ مهرماه ۴۶۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودروی 
کامل در دو خودروســاز بزرگ کشور تولید شده است، حال آنکه در مدت مشابه 
ســال گذشــته این میزان فقط ۱۱۲ هزار و ۵۳۴ دستگاه بوده است، یعنی بیش 
از ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودروهای کامل در سال جاری محقق شده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: بر اساس افزایش تولید، 
وضعیت تحویل خودرو به مشتریان بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است، یعنی تا 
۲۷ مهرماه ســال جاری نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان دو 
خودروســاز اصلی کشور شده اســت، درحالی که این میزان در مدت مشابه سال 

گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه بوده است.
وی گفت: برپایه تثبیت جریان تولید که در ۶ ماهه نخست امسال محقق شد، 
هدفگذاری انجام شــده برای تولید خودروهای سواری به گونه ای انجام شده که 

شاهد رشد ۵۰ درصد افزایش تولید در این حوزه باشیم.

منطقی افزود: در نیمه نخست امسال تولید وانت در کشور نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است و در این مدت ۵۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه 

وانت در کشور تولید شده است.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخســت سال تولید خودروهای ون به میزان یک هزار 
و ۳۹۰ دســتگاه انجام شده است که رشدی معادل ۵۸۵ درصد را نسبت به سال 

گذشته نشان می دهد.
این مسوول اضافه کرد: در نیمه ابتدایی امسال ۵۲۴ عدد اتوبوس در کشور تولید 
شده که رشدی معادل ۵۱ درصد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. در همین 
مدت در حوزه کامیون، کامیونت و کشنده ۱۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو تولید 
شده است که رشدی معادل ۱۸۲ درصد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وی تاکید کرد: در این مدت در مجموع انواع خودرو شاهد رشد هشت درصدی 
تولید نسبت به سال گذشته بودیم که البته باید توجه کرد که آمار امسال تولید 
خودروهای کامل را در برمی گیرد، حال آن که در آمار سال گذشته تولید خودروهای 
ناقص نیز وجود داشت و حدود ۳۰ درصد از تولیدات در هر سال در پارکینگ های 

خودروسازان رسوب می کرد و قابلیت عرضه به بازار را پیدا نمی کرد.
منطقی همچنین گفت: در ۶ ماهه نخست امسال تولید موتورسیکلت نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. بدین ترتیب برنامه های 
افزایش عمق ســاخت در حوزه موتورســیکلت و جهش این صنعت با تمرکز بر 

برقی سازی و نوسازی ناوگان، طرح ریزی شده است.
وی خاطرنشان کرد: سهم خودروسازان بخش خصوصی از منظر تولید از هفت 
درصد در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۱۵ درصد در مدت مشابه امسال افزایش 
پیدا کرده است، به این ترتیب که خودروسازان بخش خصوصی تا پایان شهریورماه 
امسال ۸۰ هزار و ۲۵۱ دستگاه خودرو تولید کردند حال آنکه در مدت مشابه سال 

گذشته فقط ۳۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه تولید کرده بودند.

عبور از بحران و تثبیت جریان تولید خودرو
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آرامشبازارارزدرمهرماهباوجودتشدیدتحریمها
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  آرامش بازار 
ارز در مهرماه امسال با وجود اغتشاشات و تشدید 
تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب علیه کشور 
نشــان می دهد که اقدامات موثر بانک مرکزی 
برای مدیریت بازار ارز و تامین نیاز ارزی کشور 
موفق بوده و دیگر خبری از نوســان شدید و 
تالطم در قیمت ها نیست و بازار ارز نخستین 

ماه پاییز را با ثبات پشت سرگذاشت.
یکی از شــاخص های تاثیرگذار در بازار ارز 
رخدادهای بین المللی و اخبار مذاکرات هسته ای 
و برجامی است. طی دولت قبل این بازار گوش 
به زنگ کوچک ترین واکنش ها درباره مذاکرات 
برجامی و تحریم ها بود و اگر خبر منفی از روند 
مذاکرات و یا اعمال تحریم های جدید منتشر 
می شــد، بالفاصله قیمت ها صعودی می شد و 
صف های خرید شــکل می گرفت و بالعکس با 
مخابره خبر مثبت از مذاکرات، افت قیمت ها و 
صف فروش در مقابل صرافی ها را شاهد بودیم، 
البته تاثیر پذیری بازار از اخبار و تحریم ها بیشتر 
بود و بازار با نوسان بسیار زیادی مواجه می شد.

افت و خیزهای شدید در بازار ارز برای دالالن 
سودهای کالن و برای افراد عادی که اطالعی از 
وضعیت بازار اطالع نداشتند، ضررهای جبران 
ناپذیری به دنبال نداشــت و بازار در بیشــتر 
مواقع در حین مذاکرات برجام، تالطم زیادی 

را تجربه می کرد.
یکی از مصداق های این نوســانات، خروج 
آمریکا از برجام در اردبیشهت ماه سال ۹۷ بود 
که در فاصله بین فروردین تا شهریورماه آن سال، 
نــرخ ارز از چهار هزار تومان به ۱۰ هزار تومان 
و از شــهریور تا مهر ماه همان سال تا ۱۵ هزار 
تومان هم رسید؛ حتی در نیمه نخست سال ۹۷ 
و با اعمال تحریم های در مواقعی هم نرخ دالر 

به عنوان شــاخص بازار حتی به عدد ۲۰ هزار 
تومان هم رسید.

بازار ارز در ســال های ۹۸ و ۹۹ هم دارای 
ثبات نبود، مثال در ســال ۹۹ با روند مذاکرات 
برجام و اعمال تحریم ها حتی به نرخ ۳۲ هزار 
تومان هم رســید. شــوک های قیمتی از این 
دست ادامه داشت و اگرچه در مدت کوتاه دو 
تا سه روز کنترل می شد اما دوباره فنر قیمت از 
کنترل خارج می شد و دوباره سیر صعودی در 
پیش می گرفت. در دولت قبل یک ســال پس 
از خــروج آمریکا از برجام قیمت دالر افزایش 
۱۶۲ درصد و یک سال پس از گرانی بنزین نیز 

افزایش ۱۳۴ درصدی داشت.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و عزم بانک 

مرکزی برای کنترل تورم و نوســانات بازار ارز 
همچون راه اندازی بازار توافقی ارز و تســهیل 
عرضــه ارز صادرکنندگان به متقاضیان، انجام 
معامالت در ســایت متشکل ارزی، رونمایی از 
درگاه یکپارچــه اعالم نــرخ ارز و اعالم میزان 
داد و ســتدهای انجام شده در بازار ارز موجب 
شفافیت و عمق بخشی به بازار ارز شده و دیگر 
تکانه هایی همچون انتظــارات تورمی و اخبار 
مذاکرات و یا اعمال تحریم های جدید تاثیری 

بر این بازار نداشته است.
بانک مرکزی در یک ســال اخیر با بررسی 
دقیق بــازار ارز و برنامه ریــزی برای افزایش 
عرضه ارز در بازار اقدام کرد و به نوعی توانست 
در دوران تحریم نیازهای ارزی کشور را پاسخ 

دهد؛ هر چند نرخ ارز در چند ماه گذشته یک 
روند افزایشی را داشته است، اما این رشد قیمت 
معقول بوده و بانک مرکزی مانند دولت قبل به 
دنبــال  روند بازار حرکت نکرد و تالش کرد تا 

بازار را مدیریت کند.
بانک مرکزی نیاز ارزی کشور را تامین کرد 
و دیگر شاهد نوســان و تالطم شدید در این 
بازار نبودیم این در حالی اســت که کشور در 
یک ماه اخیر با اغشاشــات و ناآرامی ها مواجه 
بود و کشــورهای غربی هم به بهانه های واهی 
تالش کردند با تحریم های بیشتر، بر مشکالت 
اقتصــادی بیافزایند، اما نه تنها به مقصود خود 
نرسید، بلکه بازار ارز از ثبات خوبی برخوردار بود.

در این ایام با وجود بحران  سازی های متعدد 

آمریکا و غرب، طرح ادعای بن بست مذاکرات 
و وضــع تحریم های جدید علیه اشــخاص و 
نهادهای کشور، بازار ارز در نخستین ماه پاییز 
آرام و با نوسانات جزئی همراه بود و آرامش در 

آن برقرار بود.
بررسی روند تغییرات نرخ دالر بازار آزاد در 
مهرماه بیانگر این است که در نخستین روزهای 
مهرماه و همزمان با اغتشاشات و اعالم حمایت 
رسمی اتحادیه اروپا از آن )دوم مهرماه ۱۴۰۱( 
دالر در بــازار آزاد برابر ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
بود. در ایام و همزمان با اعالم دولت آمریکا مبنی 
بر بن بست مذاکرات برجام و اعمال تحریم های 
جدید دالر در همان کانال ۳۱ هزار تومان ماند 

و افزایشی نداشت.
نیمه مهرماه دالر در بازار آزاد در کانال ۳۲ 
هزار تومان نوسان داشت و پنج روز بعد که ۱۵ 
نفر و نهاد ایرانی توســط اتحادیه اروپا تحریم 
شــد نرخ دالر در همان کانال ۳۲ هزار تومان 

درجا می زد.
در روزهای پایانی مهرماه سال جاری )۲۵ 
مهرماه ۱۴۰۱( و همزمان با اعالم دولت آمریکا 
مبنی بر قصد تحریم بیشتر ایران به بهانه ارسال 
سالح به روســیه قیمت دالر ۳۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان بود و تا پایان مهرماه در کانال ۳۲ هزار 

تومان معامله می شد.
بررســی بــازار ارز در روزهــای پرالتهاب 
مهرماه نشــان می دهد کــه ثباتی که در یک 
ماه گذشــته بر آن حاکم بوده اســت نشــان 
می دهد اقدامــات موثر بانــک مرکزی برای 
مدیریت بــازار ارز و تعمیق خرید و فروش ارز 
توافقی به همراه عرضه و معامالت روزانه حواله 
 های ارزی در ســامانه نیما در کنترل این بازار 

بسیار مهم بوده است.

  رمزگشایی از یک تغییر مهم در صادرات ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید این سازمان با حمایت وزارت صمت برنامه ای را در 
دستور کار قرار داده که در چارچوب آن حمایت از کاالهای صادراتی با ضریب پیچیدگی 

باالتر در دستور کار قرار دارد.
علیرضــا پیمــان پاک گفت: با توجه بــه تاکید وزیر صمت در ماه های گذشــته یکی از 
اصلی ترین سیاســت های ما حمایت از کاالهایی بوده کــه ارزش افزوده باالتری را برای 
صادرات ارائه کردند یا در قالب تجهیزات صنعتی و پیچیده صادر شده است. امسال حتی 

مالک ما برای معرفی صادرکنندگان نمونه نیز همین مساله بود.
وی با بیان این که نگاهی به آمارهای صادراتی در نیمه نخست ۱۴۰۱ حاکی از یک اتفاق 
مهم در آمارهاست، توضیح داد: در شرایطی که ما در طول این ماه ها از نظر وزن صادرات 
کاهش داشته ایم اما همزمان ارزش صادرات ایران افزایش پیدا کرده است. برخالف برخی 
تصورات که افزایش قیمت جهانی را عاملی برای این اتفاق می دانند در بسیاری از حوزه ها 

این ایران بوده که شرایط صادراتی خود را تغییر داده است.
رئیس ســازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی آمارهای جزئی موجود از صادرات ایران 
بیان کرد: ما در حوزه پتروشــیمی و کاالهای با پایه نفت در شرایط کاهش ۲۳ درصدی 
در وزن داشتیم در ارزش رشدی ۲۴ درصدی را به ثبت رساندیم. در حوزه صنعت نیز در 
شــرایطی که از نظر وزنی رشدی ۱۵ درصدی ثبت شده اما ارزش این کاالها ۲۵ درصد 

افزایش یافته که نشان دهنده تغییری مهم در این بخش است.
پیمان پاک ادامه داد: البته در حوزه کشــاورزی از نظر وزنی ۱۴ درصد و از نظر ارزشــی 
۱۷ درصد کاهش صادرات داشته ایم که معتقدیم بخش مهمی از آن تحت تاثیر مشکالت 

مربوط به تعهد ارزی و محدودیت صادرکنندگان بوده است.
وی با بیان این که تغییر در سیاســت های صادراتی به شــکل کشور به کشور نیز دنبال 
می شــود تشریح کرد: برای مثال در سال های گذشته از کل صادرات ما به روسیه تقریبا 
۸۰ درصد آمار به محصوالت کشــاورزی یا ســیمان اختصاص داشت. اما در حال حاضر 
حدود ۶۰ درصد از کل صادرات ما به روسیه صنعتی است و میزان آن در آینده افزایش 

جدی خواهد داشت.
رئیس ســازمان توسعه تجارت خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ما از توربین تا صادرات 
داروهای پیچیده بیوتکنولوژی در روســیه فعال شــده ایم و قرارداد صادرات یک میلیارد 
دالر لوازم خانگی نیز به این کشور در حال نهایی شدن است. ما تالش می کنیم با تغییر 
رویکرد به سمت صادرات کاالهای صنعتی و پیچیده تری حرکت کنیم که جایگزینی آنها 

از سوی رقبای ما دشوارتر و حتی غیرممکن باشد.

  ادعای بی سند فعال کارگری درباره خط فقر ۱۸ میلیونی
 ادعای یک فعال کارگری درباره رسیدن خط فقر به ۱۸ میلیون تومان که به دور از مبنای 
کارشناســی و بدون استناد به منابع مستند آماری اســت باعث موج سواری ضدانقالب 

شده است.
 چندی پیش، »فرامرز توفیقی«، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای کار ایران، اعالم 
کرد که خط فقر نسبی خانوارها در ایران از ۱۸ میلیون تومان عبور کرده به ۱۸ میلیون 

و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.
این اظهارنظر که بدون استناد به منابع آماری از جمله مرکز آمار ایران و یا وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بوده اســت موجی از انتقادها را علیه کشور به بار آورد و به تیتر اول 

رسانه های ضدانقالب تبدیل شد.
این در حالی اســت که کارشناسان می گویند با خط فقر ۱۸ میلیون تومانی، تقریباً اکثر 
جامعــه ایران را باید زیرخط فقر لحاظ کرد، بنابراین محاســبه مذکور قطعاً ایراد دارد و 
اغراق آمیز اســت.توفیقی حاضر به مصاحبه با ایرنا و ارائه مستندات خط فقر ۱۸ میلیون 

تومانی نشد.
این در حالی اســت که سال گذشــته نیز که برخی خط فقر را ۱۰ میلیون تومان عنوان 
کــرده بودند، داریوش ابوحمزه معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 

حدود ۴ میلیون تومان اعالم کرد.
معــاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریــح کرد: خط فقر بر مبنای حداقل 
کالری موردنیاز افراد در ماه بر اساس یک استاندارد بین المللی تعریف می شود که ۲ هزار 
و ۱۰۰ کالری برای هر فرد است. این خط فقر خوراکی است. متاسفانه نهادهای مختلفی 

شروع کردند عددهایی را حاال با انگیزه های مختلف برای خط فقر مطرح کردند. 

 عدد ۱۸ میلیون تومان برای خط فقر واقعی نیســت/ مدعیان ادعای خود را 
ثابت کنند

 اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران گفت: نرخ ۱۸ میلیون تومانی خــط فقر واقعی و معقول 
نیســت و کسانی که در این زمینه ادعاهایی داشــته اند، روش محاسبه و تعداد خانوار و 

نحوه هزینه ها را اعالم کنند.
 آلبرت بغزیان روز دوشنبه در گفت وگو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: 
اینکه فعال کارگری با دغدغه مندی به فکر کارگران است، بسیار ارزشمند و خوب است، 

ولی در اعالم و تعیین خط فقر باید محتاطانه عمل کرد.
اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: این فعال کارگری برای چانه زنی در افزایش دستمزد 
کارگران باید تالش کند و مدافع حقوق کارگران باشد، اما نباید عددهای نامعقولی اعالم 
کند.وی با تاکید بر اینکه باید روش محاسبه خط فقر ۱۸ میلیون تومانی اعالم شود، گفت: 
هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور به خصوص تهران متفاوت است، برای محاسبه 
خط فقر و حتی ســبد معیشت خانوار باید تعداد اعضای خانواده، نوع کاالها، سطح رفاه، 

هزینه های مسکن و اجاره بها و سایر موارد به دقت بررسی شود.
بغزیان عنوان کرد: امکان دارد هزینه زندگی، نوع خوراک، پوشــاک و هزینه اجاره بهای 
مسکن برای یک خانواده سه نفری در شمال تهران با یک خانواده دیگر در مرکز تهران و 
حتی با سایر نقاط استان ها متفاوت باشد؛ ازاین رو نباید یک نسخه برای کل کشور پیچید.

اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان داشت: مســئوالن متولی از جمله وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی یا مرکز آمار باید به صورت منظم خط فقــر و هزینه های زندگی برای 
خانوارها را اعالم کنند و به اطالع عموم مردم برســانند و نباید نسبت به ارائه اطالعات و 

آمار بی اعتنایی کرد.

  ۹۹ درصد پوشاک وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور شده است
عضــو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشــاک گفت: ۹۹ درصد 

پوشاک وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور شده و این شرایط هر روز بدتر می شود.
 مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشــاک و 
نساجی در گفتگو با برنامه روی خط بازار گفت: تولید کنندگان داخلی هیچ گاه مشکلی 

با واردات پوشاک ندارند و دلگیری آنها از قاچاق ۹۹ درصدی پوشاک به کشور است.
وی ادامه داد: یکی از معضالت صنعت پوشــاک و نساجی کشور عدم حمایت دولتمردان 
اســت و تاکنون هیچ گونه هدف گذاری و برنامه ریزی برای این صنعت توســط بخش 

دولتی صورت نگرفته است.
افتخاری با اشــاره به ترکیه به عنوان ششمین صادر کننده پوشاک در جهان گفت: در ۲ 
دهه گذشته صنعت پوشاک ما از کشور ترکیه مقتدر تر بود ولی دولت ترکیه فرصت های 
تجاری خوبی برای این صنعت بوجود آورد و تا جایی که ساالنه بیش از ۱۸ میلیارد دالر 

صادرات دارند و هر روز شاهد رشد بیشتر این صنعت هستند.
وی ادامه داد: صنعت پوشاک از تکنولوژی پیچیده و هزینه های گزاف برخوردار نیست و 
با توجه به نیروی انسانی حاضر در کشور و پایین بودن حامل های انرژی ما قادر خواهیم 

بود این صنعت را در کشور متحول کنیم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشــاک و نســاجی گفت: 
متأسفانه ما نگاه جدی به پوشاک و نساجی داخلی نداریم و صادرات ما در این حوزه بسیار 

ناچیز که که این معضل حاکی از نقش کم رنگ دولت در این حوزه است.
وی استفاده از تجربیات و مسیر پیشرفت کشورهای پیشگام در حوزه نساجی و پوشاک 

را یکی از راههای برون رفت از رکود این صنعت در کشور دانست.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امضای نخستین قرارداد تسهیالت 
مانایی به بخش خصوصی به مبلغ هفت میلیون یورو خبر داد و گفت: حدود 
۲۵ درصد از تسهیالت صندوق توسعه ملی معوق شده که برای بازپرداخت 
آن از بانک مرکزی درخواست کردیم طبق قانون، حساب سه بانک را مسدود 

و معوقات ما را برداشت کند.
مهدی غضنفری )دوشنبه( در مراسم امضای نخستین قرارداد تسهیالت 
مانایی با بخش خصوصی اظهار کرد: این که موضوعی مانند پرداخت تسهیالت 
مانایی شش ماه پس از تصویب در حالی اجرایی شده، خبر خوبی است و نشان 
می دهد که برخالف دســتگاه های دولتی که اینرسی سازمانی باالیی دارند و 
ســرعت اجرایی آنها پایین است توانستیم در مدت زمان کوتاهی تسهیالت 

مانایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.  
وی افزود: تفاوت تســهیالت مانایی با تســهیالت ارزی و ریالی این است 
که در گذشته صندوق توسعه ملی تسهیالت ارزی را ریالی طبق ضرورت به 
متقاضیان پرداخت می کرد اما از این به بعد می توانیم بگوییم تسهیالت هم 
ریالی هم ارزی می تواند قابل پرداخت باشد به معنای این که تسهیالت مانایی 

در واقع تسهیالت ریالی متصل به ارز است.
وی ادامه داد: البته در این فرآیند نمی خواهیم ریسک تسهیالت را به بخش 
خصوصی منتقل کنیم اما باید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی به یکدیگر 

کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده بالنده را بسازیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: گرچه بخش خصوصی 
مانند بخش دولتی اینرسی سازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت باید حواسش 

به تعهدی که داده باشد.
غضنفری همچنین درباره چگونه پرداخت تسهیالت مانایی تصریح کرد: 
تسهیالت مانایی در واقع پلی بین تسهیالت ریالی و ارزی است که محاسبات 

آن ارزی و مبادالت اش ریالی برنامه  ریزی شده است، چرا که سرمایه  گذارانی 
که به تسهیالت صندوق توسعه ملی نیاز دارند در کل فرآیند سرمایه  گذاری 
تنها به تسهیالت ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیالت ریالی هم می خواهند. اما از 
سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیالت ریالی پرداخت کند و آن 
مطالباتش را به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشــخص همواره کوچک 
خواهد شد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اما حساب متصل 

به ارز با یکدیگر حرکت می کند این مشکل را ندارد.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بازتعریف هیچ نهاد دیگری مانند بانک 
نیست و در واقع متولی و پشتیبان امر توسعه در کشور است اما توسعه زمانی 
اتفاق می افتد که سرمایه  گذاران به موقع تسهیالت خود را بازپرداخت کند تا 
بتواند در اختیار تولید کنندگان و سرمایه گذاران دیگر قرار گیرد و تکرار این 

فرآیند است که ما را به سمت توسعه حرکت می دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی ادامه داد: مقام معظم رهبری به 

صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح ها و پروژه های دولتی سرمایه  
گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با 
هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.

 امسال 3۰۰ میلیون دالر تسهیالت مانایی پرداخت می شود
غضنفــری اضافه کرد: طبق قانون بانک ها می توانند تا ســقف ۱۰ درصد 
تسهیالتی که برایشان در نظر گرفته شده را به صورت مانایی پرداخت کنند. 
در سال جاری سه میلیارد دالر از منابع صندوق از طریق بانک ها تسهیالت 
داده خواهد شد که ۳۰۰ میلیون دالر آن می تواند به صورت مانایی پرداخت 
شود؛ بنابراین سهم بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک های عامل ۳۰ میلیون 
دالر است.وی افزود: بخش خصوصی مذکور که در این جلسه حضور دارد هفت 
میلیون دالر از سهم این بانک عامل را دریافت خواهد کرد که معادل ریالی آن 
۲۰۰ میلیارد تومان می شود. البته در زمان بازپرداخت این تسهیالت بخش 

خصوصی مورد نظر باید معادل هفت میلیون دالر را به صندوق بازگرداند.
غضنفری در پاســخ به سوالی مبنی بر این که اگر بخش خصوصی پس از 
دریافت تسهیالت مانایی نتواند صادرات داشته باشد یا مشکلی برای صادراتش 
به وجود آید چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: شــرط دریافت تسهیالت ارزی 
صادرات محور بودن است اما تسهیالت مانایی با تسهیالت ارزی تفاوت دارد 
و اگر وام گیرنده درآمدی داشته باشد که بتواند گپ به وجود آمده بین ریال 

و دالر را پر کند مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد.
 نخســتین قرارداد تســهیالت مانایی امروز به مبلغ هفت میلیون دالر با 
یک بخش خصوصی به امضاء رســید که در قالب طرح این بخش خصوصی 
قرار است ساالنه ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شود که در صنعت فوالد 

کاربرد مهمی دارد.

 عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
با تاکید بر اینکه مســائل و مشکالت صنعت به وزیر فعلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نمی گردد، گفت: مشکل 
صنعت خودرو، مشکل امروز و دیروز نیست و از گذشته وجود 
داشته است اما تولید خودرو در سال جاری با افزایش قابل 

توجهی روبرو شده است.
حمیدرضــا صالحی در خصوص مطرح شــدن دوباره 
استیضاح »ســید رضا فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن 
و تجارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: به نظر می رســد مسائل و مشکالت وزارت صمت به 

وزیر فعلی این وزارتخانه بر نمی گردد.
وی افزود: بیشــتر مسائل و مشکالت وزارت صمت به 
زیرساخت های اقتصادی کشورمان مربوط است، به طوری 
که واگذاری ها که باید در صنعت کشورمان صورت بگیرد، 
جابه جایی نیروهای که از بیرون تصمیم گیری می شود؛ را 

نمی توان به پای وزیر صمت نوشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فاطمی امین اگر 
برنامه استراتژیک یا طرحی را در نظر داشته باشد و بخواهد 
آن را توسعه و پیشرفت دهد باید همه این جوانب را در نظر 
بگیرد، این در حالی است که کار وی بسیار سخت و نیازمند 

تعیین برنامه های باالدستی است.
صالحی خاطرنشــان کرد: وقتی در کشورمان صنایع 
مختلف با شــیوع بیمــاری کرونا روبرو شــدند، باید در 

برنامه هــای باالدســتی تجدیدنظر صــورت می گرفت و 
می بایست برنامه های توسعه ای کشور تغییر می کرد، بنابراین 
اگر قاطبه مجلس بر مدار درســتی تعریف نشــده باشد و 
بحث های اســتراتژیک و کالن در حوزه اقتصاد را پوشش 
نداده و مســائل روزانه را صرفاً پیگیری کند، پیشرفت در 

کشورمان حاصل نمی شود.
وی ادامه داد: وقتی مسائل کالنی در وزارت صمت وجود 
دارد و فاطمی امین می خواهد این مسائل کالن و استراتژیک 

را دنبال کرده و آنها را رفع کند، مجلس شــورای اسالمی 
باید تمام قد از وی حمایت کند و یاری رسان او باشند.

عضــو اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می رســد این 
کــه نگذاریم وی این تصمیمات کالن را بگیرد و یا از وزیر 
صمت رانــت و امتیازی برای حمایت از طرحی بخواهیم، 
سبب می شود کشورمان توسعه پیدا نکند؛ به همین دلیل 
در صورت عدم رانت دهی و امتیاز دادن وی به اســتیضاح 

وزیر صمت روی آوریم، درست نیست.

  مشکل صنعت خودرو، مشکل امروز و دیروز 
نیست

صالحی اظهار کرد: مشکل صنعت خودرو، مشکل امروز 
و دیروز نیست و از قدیم االیام وجود داشته و از طرف دیگر 
تولید خودرو در ســال جاری با افزایش قابل توجهی روبرو 

شده است.
وی یادآور شد: تقاضای خرید خودرو در کشورمان باال 
رفته و هم زمان تولید این محصول در کشورمان نیز افزایش 
یافته است، با این حال نمی توان بر کیفیت پایین خودروهای 
داخلی غافل شد با این حال افزایش تقاضای خودرو بیشتر 

تقاضای سرمایه ای است.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اصل رقابت پذیری 
باید توســط وزارت صمت در همه حوزه های صنعت چه 
خودرو، لوازم خانگی، معدن، نساجی، ماشین آالت سنگین 
و.... را توســعه دهد و انحصارگرایــی را در این حوزه ها به 
حداقل برسانیم تا نیروهای مولد در این بستر رقابتی رشد 
پیدا کنند و شــاهد رانت نباشند، طبیعتاً با انحصار زدایی 

کیفیت محصوالت نیز افزایش خواهد یافت.
صالحی بیان کرد: تا زمانی که زیرساخت های اقتصادی 
کالن کشــور درست نشود و اراده ای برای انجام آن نباشد 
و بــه رقابت پذیری به عنوان یک اصل نگاه نکنیم تا رانت 
توزیع شود، نمی توان به عملکرد بخش صنعت و وزیر صمت 

را درست بسنجیم.

درخواستمسدودیحساب۳بانکبرایبازپرداختمعوقات

مجلستمامقدحمایتکند

بررسی وضعیت تولید از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد که در این بازه زمانی 
۴۶۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودروی کامل تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 
۳۰۰ درصد رشد کرده است. بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو در کشور نشان 
می دهد که از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۴۶۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودروی کامل 
تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۱۲ هزار و ۵۳۴ دستگاه بود 
رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نشان می دهد.بر همین اساس در این بازه زمانی تعداد 

خودروهای ناقص مانده در پارکینگ به صفر رسیده است در حالی که در مدت مشابه 
پارسال حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ها دپو شده بود.

همچنین خودروسازان بخش خصوصی در نیمه نخست امسال ۸۰ هزار و ۲۵۱ 
دســتگاه خودرو تولید کردند که بیانگر رشد ۱۵ درصدی است.همچنین در ۶ ماه 
نخست امسال تعداد ۵۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه وانت نیز تولید شده که نسبت به ۶ ماه 
نخست پارسال رشد ۴۸ درصدی را نشان می دهد.همچنین در این بازه زمانی یک هزار 

و ۳۹۰ دستگاه ون تولید شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال رشد ۵۸۵ درصدی 
را تجربه کرده است.در نیمه نخست امسال ۵۲۴ عدد اتوبوس در کشور تولید شده 
که رشــدی معادل ۵۱ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.در این بازه 
زمانی ۱۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده نیز تولید شده است که 
بیانگر رشد ۱۸۲ درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته است.بر این اساس، در 
مجموع تولید انواع خودرو در کشور از ابتدای سال تاکنون رشد ۸ درصدی یافته است.

 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحالل صندوق های قرض الحسنه ابالغ شد
 بانک مرکزی تکلیف صندوق های قرض الحسنه را با ابالغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحالل صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای مشخص کرد. 

 براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحالل صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای، تاسیس  صندوق های قرض الحسنه صرفاً با اخذ اجازه  نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق 
و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی شده است.

همچنین، بر اساس مفاد این دستورالعمل، صندوق های قرض الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت به سه دسته کوچک با  ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با ۳ میلیارد تومان تقسیم شده اند که سرمایه 
نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه نامه تاسیس پرداخت شده باشد.ذکر این نکته ضروری است که صندوق های قرض الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته اند، برای اخذ مجوز فعالیت 
از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول  بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس 

از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

رشد۳۰۰درصدیتولیدخودرویکامل
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/08/03

شماره : 1497

 مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شــرقی از بازدید هیئت روسی از 
برخی مراکز تولید محصوالت کشاورزی استان 
خبر داد و گفت: روسیه درصدد است معامالت 
تجــاری خود با ایــران در زمینه محصوالت 

کشاورزی را توسعه دهد.
 محمــود کیا در حاشــیه ســفر هیئت 
روســی به آذربایجان شــرقی که جمعی از 
مدیران استان نیز حضور داشتند در ارتباط 
با اهداف این ســفر به خبرنگاران افزود: این 
هیئت متشــکل از پنج کارشناس روسی از 
سوی وزارت کشاورزی دولت روسیه به این 
اســتان ســفر کرده اند و پس از آذربایجان 
شــرقی از استان آذربایجان غربی نیز بازدید 

خواهند کرد.
وی اضافه کرد: هدف از بازدید این هیئت 
بررسی مراکز تولید محصوالت کشاورزی به 
ویژه سیب و همچنین بازدید از سردخانه ها 
و سیستم سورتینگ و بسته بندی محصوالت 
کشاورزی است که در این راستا بازدیدی هم 
از گلخانه ارس تارالی شهرستان جلفا خواهند 
داشت تا از مراحل تولید، آفات، بیماری ها و 
عوامل خسارت زایی که به محصوالت خسارت 
وارد می کنند، بازدید به عمل آورده و در مورد 
آفت های موجود و سموم مورد استفاده جهت 
مقابلــه با آن و نیــز در ارتباط با بحث های 

بهداشتی دیگر اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: طبق اظهار هیئت روســی به 
دلیل مســائل سیاســی پیش آمده، دولت 
روســیه درصدد است معادالت تجاری خود 
با ایران را توســعه دهد لــذا برای باال بردن 
حجم واردات باید اطمینان خاطری از لحاظ 
محصوالت کشــاورزی به مصرف کنندگان 

روسی داده شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شــرقی بیان کرد: در جریان این 
بازدید برای هیئت مذکور تشریح شد که نهال 

های مورد اســتفاده در مرحله احداث باغات 
از نهالســتان های موجود در خود استان که 
دارای گواهی از سازمان های متبوع از جمله 
ســازمان حفظ نباتات بوده و به تولید نهال 
های استاندارد اقدام می کنند، تهیه می شود؛ 
بیشتر ارقام مورد استفاده ارقام رد و گولدن و 

اغلب آفات موجود کرم سیب
بوده و سموم مورد استفاده تولید داخل یا 
وارداتی است و در سازمان حفظ نباتات ثبت 
شده و در هر بخشی که محموله وارد کشور 
می شود از نظر کنترل کیفی مورد آزمایش 
قرار می گیرد؛ در مورد هر واحد تولیدی نیز 
مستندات مربوط به نوع سموم مورد استفاده 
و باقیمانده آن موجود اســت.وی ادامه داد: 
به اعضای هیئت روســی توضیح داده شــد 
که در مدیریت حفظ نباتات استان و در هر 
شهرستان کارشناس مسئول حفظ نبات و در 
هر منطقه در مراکز خدمات باز کارشناســی 

وجود دارد که به عنوان کارشناســان دولتی 
همراه با کارشناسان بخش خصوصی مشغول 
در کلینیک های گیاه پزشــکی نظارت های 
الزم را براساس دستورالعمل های وزارت انجام 
مــی دهند و در هر عرصه ناظری وجود دارد 
کــه مزارع و باغات را از نظر آفات و بیماریها 
چک کرده و زمان دقیق مبارزه با این عوامل 
را به باغداران توصیه می کند و مبنای تمامی 
توصیه ها نیز دستورالعمل های سازمان حفظ 
نباتات است. در مورد هر محصول نیز دستور 

العمل های خاص آن محصول وجود دارد.
وی افزود: از ســال گذشــته که کشــور 
روسیه بحث سموم مجاز خود را مطرح کرد، 
فهرست سموم مورد تایید ایران و روسیه با هم 
تطبیق داده شد و در نهایت سموم مورد تایید 
مشترک استخراج شده و برای محصوالتی که 
به روسیه صادر می شوند مورد استفاده قرار 
می گیرد، همه کارشناسان ما در جریان این 

موضوع هستند.کیا تشریح کرد: همین طور در 
مورد محصوالت گلخانه ای صادراتی به روسیه 
نیز ضوابطی برای گلخانه ها مشخص شده و 
کد رجیستری داده شده است و مسئوالن و 
کارشناسان فنی گلخانه هایی که تولیدات آنها 
صادر می شود، از سامانه سماک )سامانه مجوز 
های الکترونیکی کشــاورزی( دستورالعمل 
های الزم را دریافت کرده و به صورت مرتب 
توسط کارشناسان استان مورد بازرسی قرار 
می گیرند؛ از سوی دیگر کارشناسان سازمان 
غذا و دارو نیز از طریق سامانه لیمس با این 
ســامانه پیوند داشته و به صورت تصادفی از 
محصوالت نمونه برداری کرده و در خصوص 
باقیمانده سموم و آفتکش ها بررسی های الزم 
را به عمل می آورند و در صورتی که محصولی 
از استانداردهای الزم برخوردار باشد گواهی 

بهداشت گیاهی برای آن صادر می شود.
وی گفت: در مورد انتخاب سموم نیز برای 

هر محصولی سموم مجاز مشخص و پس از 
گذراندن مراحل قانونی ثبت شده و معموال 
ســمومی است که در دنیا برای آن محصول 
مورد استفاده قرار می گیرد و تا سال گذشته 
در مورد تمام محصوالت صادراتی برای کشور 
مختلف به همین روال عمل می شــد، اما از 
ســال گذشته با اعالم کشور روسیه مبنی بر 
مورد قبول بودن سموم مجاز این کشور، به 
تطبیق سموم مجاز ایران و روسیه اقدام شد؛ 
برای مثــال در مورد محصول فلفل، تطبیق 
ســموم مجاز مورد تایید ایران و روســیه به 
۳۲ ســم منتهی شــد که به دلیل وضعیت 
آب و هوایی کشور و آفات متنوعی که وجود 
دارد، استفاده از این تعداد سم کنترل آفات 
را با ســختی مواجه می کند و این موضوع با 
کارشناسان روسی مطرح شده تا همانند سایر 
کشورهای جهان، فهرست سموم هر ۲ کشور 
مــورد تایید ۲ جانبه قرار گیرد؛ تا زمانی که 
این موضوع تایید نشــود از سموم مشترک 

استفاده خواهد شد.
وی اضافــه کرد: فهرســت مذکور ابالغ 
عمومی شــده و به اطالع باغداران رسیده و 
کارشناسان نیز بر آن نظارت دارند در نهایت 
محصوالت تولیدی منطبق با استاندارد های 
روسیه به این کشــور و منطبق با استاندارد 
های سایر کشــور ها به آنها صادر می شود. 
در بازدیــد هیات روســی از شــرکت غزال 
ارسباران اهر و مجتمع گلخانه ای ارس تارال 
امیر و ارس تارال امین توضیحات الزم توسط 
مســئولین فنی این ۲ مجموعه داده شد و 
به سواالت آنان پاســخ داده شد.آذربایجان 
شرقی به دلیل نزدیکی به روسیه از ظرفیت 
های صادراتی فراوانی به این کشور در زمینه 
محصوالت کشاورزی برخوردار است؛ در زمان 
حاضر مجتمع های گلخانه ای فعال در منطقه 
آزاد ارس، محصوالت خود را به بازار روسیه 

صادر می کنند.

روسیه درصدد افزایش معامالت تجاری با ایران در زمینه محصوالت کشاورزی 

ــارد  ــک میلی ــد ی ــرای تولی ــی ب ــع طبیع ــزی مناب ــه ری  برنام
ــور ــال در کش ــه نه اصل

  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی کشور از کاشت و 
تولید یک میلیارد اصله نهال در کشور خبر داد و گفت: این مهم با جدیت دنبال 
می شود. عباســعلی نوبخت در دیدار با استاندار ایالم افزود: ارتقا کمی و کیفی 

پوشش گیاهی در استان ایالم در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی کشور تاکید کرد: 
در حــوزه دهلران، چهار هزار و ۵۰۰ هکتار مهیای درختکاری به منظور زراعت 
چوب و صادرات است.نوبخت ادامه داد: امیدداریم که استان ایالم نیز از سوددهی 
چوب سهمی قابل توجه در کشور داشته باشد.وی ادامه داد: در این سفر به استان 
ایالم توانمندی ها و ظرفیت های استان در بخش مختلف شناسایی خواهد شد و 
اعتبارات الزم برای بخش های مختلف استان اختصاص خواهد یافت.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی کشور بیان داشت: به دلیل ظرفیت 
های باالی اســتان در حوزه منابع طبیعی، این اســتان در اعتبارات سال ۱۴۰۲ 
بطور ویژه دیده خواهد شــد.نوبخت در ادامه نیز با قدردانی از تالش ها استاندار 
برای توجه ویژه به منابع طبیعی، گفت: در این سفر توانمندیها و پتانسیل های 

استان دیده می شود و اعتبارات خوبی اختصاص خواهد یافت. 

 تولید محصوالت آب بر با کشت فراسرزمینی
 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: نیاز آبی کشور اقتضا 
می کند که الگوی کشت اجرایی شود.محمد سبزی افزود: الگوی کشت با توجه به 
شرایط خشکسالی و کم آبی، نیاز کشور است و با اجرای آن و داشتن یک برنامه 
مدون می توان به خودکفایی در برخی محصوالت اساسی کشاورزی دست یافت.

عضو کمیســیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: الگوی کشت محصوالت در 
کشــور باید اصالح شــود و قرار نیست هر محصولی را تولید کنیم بلکه می توان 
محصوالت آب بر را با کشت فراسرزمینی تولید کرد.سبزی ادامه داد: در چارچوب 
الگوی کشت، گندم آبی افزایش نخواهد داشت و ممکن است کمتر هم بشود، اما 
ســطح کشت گندم دیم افزایش می یابد و این امر با به کارگیری دانش و فناوری 
و همکاری ســایر دستگاه های ذی ربط شدنی است.وی با اشاره به این که الگوی 
کشت در برنامه های پنج ساله کشور مطرح شده، اما عملیاتی نشده است، تصریح 
کرد: وزیر جهاد کشاورزی عزم جدی برای اجرای الگوی کشت دارد و اجرای این 
طرح و تامین امنیت غذایی مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز 
است.عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: 
امسال شروع طرح الگوی کشت در اراضی زراعی است و وزیر جهاد کشاورزی از 

همین ابتدا خواستند که این طرح در حد شعار نباشد

 خرید میوه اولویت مردم نیست
کارشناسان بازار میوه و تره بار معتقدند به دلیل فراوانی بار، تنوع زیاد و کاهش 
قــدرت اقتصادی، میوه اولویت خرید مــردم در مهرماه نبوده و همین امر باعث 
رکود بازار شده است.جواد باقری، در تشریح آخرین وضعیت بازار میوه، سبزی و 
صیفی گفت: بازار میوه و سبزی مانند هفته گذشته، راکد است و نوسانی نداشته 

است، زیرا تمایل و قدرت اقتصادی مردم برای خرید میوه کاهش یافته است.
کفــش  و  کیــف  و  مــدارس  بــرای  خانواده هــا  مهرمــاه  در   معمــوال 
فرزندانشــان هزینه می کنند و میوه در اولویت خرید نیست به همین دلیل بازار 

راکد می  شود.

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی گفت: ۱۵ راهبرد برای 
تحول کشاورزی کشور تعیین شده که چشم انداز آن پایداری فعالیت های این 

حوزه و تقویت امنیت غذایی است.
 حمید اورعی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین از این بخش 
به عنوان یکی از مسایل درجه یک کشور نام برد و خاطرنشان کرد: قزوین از 

استان های پیشگام کشور در حوزه امنیت غذایی بوده است.
وی اظهار داشت: در دولت سیزدهم کارهای بزرگی در حوزه امنیت غذایی 
انجام شــده، اگرچه در این حوزه هنوز مشکالت زیادی وجود دارد که باید از 
میان برداشته شود.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ارزیابی برنامه تحول 
کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: اجرای این برنامه، به 

ویژه در محور امنیت غذایی ما را به اهداف خود در بخش کشاورزی می رساند.
به گفته اورعی، برنامه تحول کشاورزی دارای ۱۵ راهبرد از جمله توجه به 
مدیریت جهادی با ریسک پذیری باال در امنیت غذایی می باشد.این مسوول 
یادآور شد: تالش برای حل چالش های پیش رو در حوزه امنیت غذایی را با 

رویکرد جهادی و انقالبی باید پیگیری کنیم.
وی با اشاره به رونمایی الگوی کشت کشور در هفته گذشته، خاطرنشان 
کرد: الگوی کشت برای ۱۳ سال مسدود مانده بود اما وزارت جهاد کشاورزی 
خود را با چالش اجرای این طرح روبرو ســاخت .اورعی افزود: توجه به الگوی 
کشت و کشت قراردادی اگرچه در اجرا ما را با چالش هایی روبرو می کند اما 
موجب رفع مشــکالت قدیمی و ریشه دار بخش کشاورزی می شود که طی 

ســال های قبل به آن توجه نشده بود. وی اظهار داشت: امروز به مرحله ای 
رسیدیم که همه بر خودکفایی گندم اذعان دارند اما تحقق این مساله نیازمند 
تدبیر و برنامه ریزی اســت و امســال یکی از برگ های برنده دولت و وزارت 
جهاد در حوزه خرید تضمینی گندم، رشد تولید این محصول استراتژیک بود.

اورعی اضافه کرد: راهبرد بعدی ما در تحول کشاورزی استفاده از سنجش 
هوشــمند در حوزه امنیت غذایی اســت که در آن تولید و تامین محصوالت 

تا چرخه مصرف با استفاده از دانش و فناوری روز ارزیابی و رصد می شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: حمایت ها از حوزه کشاورزی 
باید هدفمند باشد تا تولیدکنندگان واقعی را در بر بگیرد و به پیشبرد اهداف 

و چشم اندازها برای تامین امنیت غذایی کمک کند.

08020802//110110//2424

10661066
ــی SS14122859052601412285905260 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 8686 -  - 687687 ب  ب 2424 و ش ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــران ب ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شــماره موتــور شــماره موتــور 16307861630786 متعلــق بــه مریــم گیــوه چــی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم گیــوه چــی فرزنــد محســن در تاریــخ 1385/12/011385/12/01 مفقــود  مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  
44ســند مالکیــت ســند مالکیــت 33 دانــگ بــه شــماره  دانــگ بــه شــماره 286435286435 و  و 286428286428 متعلــق بــه قدمعلــی خیرخــواه فرزنــد حســن  متعلــق بــه قدمعلــی خیرخــواه فرزنــد حســن 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 13071307 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00511854900051185490 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــخ 1401/05/301401/05/30   ــد محمــد در تاری ــا فرزن ــه مرتضــی صف ــق ب ــخ  کارت ســوخت متعل ــد محمــد در تاری ــا فرزن ــه مرتضــی صف ــق ب 00511854900051185490 و  و 11 کارت ســوخت متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20630887212063088721 متعلــق بــه فاطمــه شــوبکالیی فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه شــوبکالیی فرزنــد عزیــز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/021401/06/02 مفق

10971097

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 20811680142081168014 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 20811680142081168014 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
فاطمــه نــوروزی هلل مــرزی فرزنــد شــعبان در تاریــخ فاطمــه نــوروزی هلل مــرزی فرزنــد شــعبان در تاریــخ  1401/05/01 1401/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

12001200

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00137705190013770519 متعلــق بــه حســین محمــدی زاده زاغــه فرزنــد صاحبعلــی در تاریخ  متعلــق بــه حســین محمــدی زاده زاغــه فرزنــد صاحبعلــی در تاریخ 
1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
18661866

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15323249521532324952 و کارت عابــر بانــک ملــت وتجــارت متعلــق بــه محمــد باقــری  و کارت عابــر بانــک ملــت وتجــارت متعلــق بــه محمــد باقــری 
وردوق فرزند اله مدد در تاریخ وردوق فرزند اله مدد در تاریخ  1401/07/25 1401/07/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــعلی در تاری ــد عباس ــدی فرزن ــک احم ــه فران ــق ب ــخ  متعل ــعلی در تاری ــد عباس ــدی فرزن ــک احم ــه فران ــق ب ــماره 03866088490386608849 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/06/15 1401/06/15مفق

20652065

ــخ  ــی در تاری ــید یحی ــد س ــری فرزن ــه آزاده کطمی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــید یحی ــد س ــری فرزن ــه آزاده کطمی ــق ب ــماره 04214978660421497866 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/231401/07/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2175621756 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و بیمــه نامــه ماشــین  و  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و بیمــه نامــه ماشــین  و 
شاســی  شــماره  بــه  ســفید  شاســی   شــماره  بــه  ســفید   33 مــزدا  ماشــین  کارت  و  ســوخت  مــزدا  کارت  ماشــین  کارت  و  ســوخت   کارت 
ــران  ــران ای ــالک 7777ای ــماره پ ــه ش ــالک و ب ــماره پ ــه ش ــور LFLF1060489310604893و ب ــماره موت ــه ش ــور و ب ــماره موت ــه ش NAGBSXVCCNAGBSXVCC1111CC0455704557و ب
ســعیدی  مهــدی  بــه  متعلــق  ســعیدی   مهــدی  بــه  متعلــق   00634899960063489996 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   859 859هه2222 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ  1401/07/28 1401/07/28مفقــود  در  محمدتقــی  فرزنــد  تاریــخ  مســتقیم  در  محمدتقــی  فرزنــد   مســتقیم 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   00579052150057905215 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   2921529215 شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ  1401/07/20 1401/07/20مفقــود  در  هاشــم  فرزنــد  دانشــجو  تاریــخ  اعظــم  در  هاشــم  فرزنــد  دانشــجو   اعظــم 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــد هــادی در تاری ــی اقبالغــی فرزن ــه شــیرین امین ــق ب ــخ  متعل ــد هــادی در تاری ــی اقبالغــی فرزن ــه شــیرین امین ــق ب ــه شــماره 01505357590150535759 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/07/261401/07/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00519275860051927586 متعلــق بــه علــی پــروازی شــندی فرزنــد عباســعلی در  متعلــق بــه علــی پــروازی شــندی فرزنــد عباســعلی در 

تاریخ تاریخ 1400/06/011400/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا در  ــد محمدرض ــی فرزن ــزه  لرزمان ــه فائ ــق ب ــا در  متعل ــد محمدرض ــی فرزن ــزه  لرزمان ــه فائ ــق ب ــماره 01504168060150416806 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/07/26 1401/07/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00232108010023210801 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 00232108010023210801 و ســایر  و ســایر 
بــه شــماره بــه شــماره 00232108010023210801 متعلــق بــه علــی رضــا  شــاه رضایــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی رضــا  شــاه رضایــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/07/271401/07/27  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 32561297653256129765 متعلــق بــه زهــره  پورســنائی منــش فرزنــد ملــک در  متعلــق بــه زهــره  پورســنائی منــش فرزنــد ملــک در 
تاریــخ تاریــخ  1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301
ــد  ــه مشــهدی قاســم فرزن ــه معصوم ــق ب ــد  متعل ــه مشــهدی قاســم فرزن ــه معصوم ــق ب ــی 04914428820491442882 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

حسن در تاریخ حسن در تاریخ 1401/02/011401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 22696115942269611594 متعلــق بــه زینــب پلنــگ فرزنــد غلــی اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب پلنــگ فرزنــد غلــی اصغــر در تاریــخ 

1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــین در  ــد غالمحس ــدی فرزن ــمیرا زای ــه س ــق ب ــین در  متعل ــد غالمحس ــدی فرزن ــمیرا زای ــه س ــق ب ــماره 21203628412120362841 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12731537071273153707 متعلــق بــه طاهــا خــدادادی ســلوطه فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــا خــدادادی ســلوطه فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 

1401/07/151401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11303411611130341161 و کارت عابــر بانــک ســپه و ملــی متعلــق بــه محدثــه پریشــانی  و کارت عابــر بانــک ســپه و ملــی متعلــق بــه محدثــه پریشــانی 
فرزنــد حســین در تاریــخ فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــه شــماره 2413824138 و کارت ماشــین ب ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 11402329831140232983 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
  167167BB01190180119018 ــور ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــی NAARNAAR0303FEFE66MJMJ417434417434و ش ــماره شاس ــی وش ــماره شاس 5353ایرانایران553553یی9494وش
ــده و از  ــده و از  مفقــود گردی ــد حســین در تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردی ــدی ورنوســفادرانی فرزن ــه اکــرم عاب ــد حســین در تاریــخ متعلــق ب ــدی ورنوســفادرانی فرزن ــه اکــرم عاب متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 62194860646219486064 متعل ــان خدمــت و کارت ماشــین و دفترچــه بیمــه ب ــی و پای ــه شــماره کارت مل ــان خدمــت و کارت ماشــین و دفترچــه بیمــه ب ــی و پای کارت مل
امــراهلل مهدیــان شــاهرودی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ امــراهلل مهدیــان شــاهرودی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ  1401/07/26 1401/07/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

25072507
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــان فرزن ــا صناعی ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــان فرزن ــا صناعی ــه علیرض ــق ب ــماره 12710067311271006731 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/07/30 1401/07/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  
ــی  ــی روغن ــفید __روغن ــگ س ــفید  رن ــگ س ــال 13851385 رن ــدل س ــال  م ــدل س ــایپا141141 م ــد  س ــواری پرای ــودرو  س ــبز خ ــرگ س ــند و ب ــایپاس ــد  س ــواری پرای ــودرو  س ــبز خ ــرگ س ــند و ب س
بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک  6767ایــران ایــران 482482دد9292  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی SS14822851437511482285143751وبــه شــماره موتــور وبــه شــماره موتــور 
14559941455994متعلــق بــه زهــره  ایــزدی فرزنــد احمــد در تاریــخ متعلــق بــه زهــره  ایــزدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدی فرزن ــر مه ــود اکب ــه محم ــق ب ــن متعل ــد   و کارت واکس ــدی فرزن ــر مه ــود اکب ــه محم ــق ب ــن متعل ــماره 10919858201091985820  و کارت واکس ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
فضل اهلل در تاریخ فضل اهلل در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 3115131151 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 32507380773250738077 و گذرنامــه متعلــق بــه افســانه  و گذرنامــه متعلــق بــه افســانه 
اورعــی فرزنــد یوســف در تاریــخ اورعــی فرزنــد یوســف در تاریــخ  1401/04/01 1401/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49488875524948887552 و گواهینامــه پایــه یــک و کارت ماشــین و کارت ســوخت  ســواری  و گواهینامــه پایــه یــک و کارت ماشــین و کارت ســوخت  ســواری 
ــه شــماره  ــده ب ــه شــماره  و کارت هوشــمند رانن ــده ب ــران784784طط5454 و کارت هوشــمند رانن ــرانای ــالک 6767ای ــه شــماره پ ــالک ب ــه شــماره پ ــدل ســال 13901390ب ــد م ــدل ســال پرای ــد م پرای
20491972049197متعلــق بــه حشــمت الــه رنجبــر فرزنــد عزیــز در تاریــخ متعلــق بــه حشــمت الــه رنجبــر فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی اکبــر در  ــی فرزن ــه ابراهیــم حــدادی زفــره ئ ــد علــی اکبــر در  متعلــق ب ــی فرزن ــه ابراهیــم حــدادی زفــره ئ ــه شــماره 56595908295659590829 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63200531786320053178 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آرمــان فتحــی فرزنــد صــدراهلل  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آرمــان فتحــی فرزنــد صــدراهلل 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/10 1401/07/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
ســندکمپانی  و بــرگ ســبز خودروســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل ســال ســندکمپانی  و بــرگ ســبز خودروســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل ســال 13851385  رنــگ ســفید   رنــگ ســفید 
__روغنــی بــه شــماره پــالک  روغنــی بــه شــماره پــالک  5353ایــرانایــران716716لل1111  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی SS14122858789991412285878999وبــه شــماره وبــه شــماره 
موتــور موتــور 15888721588872متعلــق بــه مهــدی نصراصفهانــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی نصراصفهانــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود  مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11405211111140521111 متعلــق بــه شــهناز کریمــی فرزند عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه شــهناز کریمــی فرزند عبــاس در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571
ــخ  ــه  در تاری ــن ال ــد امی ــه فاطمــه  جاماســبی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــن ال ــد امی ــه فاطمــه  جاماســبی  فرزن ــق ب ــه شــماره 65598148076559814807 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 32532996193253299619 و گواهینامــه پایــه دو و گذرنامــه متعلــق بــه فریــده  و گواهینامــه پایــه دو و گذرنامــه متعلــق بــه فریــده 
مرزبانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ مرزبانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه شــکوفه بیگلربیگ ــی متعلق ب ــه شــکوفه بیگلربیگ ــه شــماره12891289متعلق ب ــنامه ب ــه شــماره و شناس ــنامه ب ــه شــماره 22989786972298978697 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد محمــود در تاریــخ فرزنــد محمــود در تاریــخ  1401/07/17 1401/07/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 33809628313380962831 متعلــق بــه ســیده شــیمیا  یگانــه فرزنــد ســید یونــس در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده شــیمیا  یگانــه فرزنــد ســید یونــس در تاریــخ 
 1401/03/25 1401/03/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ابراهیــم در تاری ــزاد  فرزن ــه کــورش  کشــاورز ن ــق ب ــخ  متعل ــد ابراهیــم در تاری ــزاد  فرزن ــه کــورش  کشــاورز ن ــق ب ــه شــماره 22935602442293560244 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22838163942283816394 متعلــق بــه ملیــکا معصومــی فرزنــد میســن در تاریــخ  متعلــق بــه ملیــکا معصومــی فرزنــد میســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــران 7373  ش ش   ش ش  ــران  ای ــماره 3838ی ی 592592 ای ــه ش ــی    ب ــمیه خلیل ــام س ــه ن ــماره  ب ــه ش ــی    ب ــمیه خلیل ــام س ــه ن ــدل 9696 ب ــد م ــین پرای ــدل کارت ماش ــد م ــین پرای کارت ماش
nasnas411100411100hh022809022809و ش م و ش م mm1313//59095625909562وکارت ســوخت موتــور بــه شــماره وکارت ســوخت موتــور بــه شــماره 5735257352ایــران ایــران 687687  
ــخ  ــه  در تاری ــن ال ــد عی ــادی  فرزن ــید  فره ــه فرش ــق ب ــخ متعل ــه  در تاری ــن ال ــد عی ــادی  فرزن ــید  فره ــه فرش ــق ب ــماره 22803415222280341522متعل ــه ش ــی ب ــماره وکارت مل ــه ش ــی ب وکارت مل

1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22952188102295218810 متعلــق بــه داریــوش بختیــاری فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه داریــوش بختیــاری فرزنــد جــواد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/101401/02/10 مفق

ــی  ــد مل ــه ک ــداله ب ــد اس ــری  فرزن ــی اخت ــد عل ــه محم ــق ب ــی متعل ــید کارت مل ــه ورس ــی گذرنام ــد مل ــه ک ــداله ب ــد اس ــری  فرزن ــی اخت ــد عل ــه محم ــق ب ــی متعل ــید کارت مل ــه ورس گذرنام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــخ در تاری 22921084612292108461در تاری

  ۱۵ راهبرد برای تحول کشاورزی کشور تعیین شده است
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/08/03

شماره : 1497

 مدیرکل دفتر توسعه سامانه های مقیاس 
کوچک ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و 
بهــره وری برق ایران گفت: فاز اجرایی نصب 
۱۱۰ هزار سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی تا 
پایان سال جاری هم زمان در همه استان ها 

به اتمام می رسد.
به گزارش از وزارت نیرو«جعفر محمد نژاد 
سیگارودی« افزود: سال گذشته معاون اول 
ریاست جمهوری مصوبه ای مبنی بر احداث 
۵۵۰ هزار سامانه خورشــیدی ۵ کیلوواتی 
طی ۵ ســال )سالی ۱۱۰ هزار سامانه( برای 
خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی 
داشــت.وی ادامه داد: این دســتورالعمل از 
طریق سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد 
امام )ره(، سازمان بهزیستی و معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
مصوب شد و چون موضوع مربوط به وزارت 
نیرو بود در دســتور کار این وزارتخانه قرار 
گرفت و در مردادماه نیز تفاهم نامه پنج جانبه 

بین نهادها مبادله شد.

نیروگاه   راه اندازی ۲۷5۰ مگاوات 
خورشیدی در کشور

به گفته مدیرکل دفتر توسعه سامانه های 
مقیاس کوچک ســاتبا، این طــرح یکی از 
طرح های بزرگ و کم نظیر حمایتی حتی در 
ســطح جهان بوده و در صورت اجرایی شدن 
کل آن به مقدار ۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات نیروگاه 

خورشیدی در کشور راه اندازی می شود.
محمد نژاد سیگارودی با بیان اینکه احداث 
سامانه های حمایتی تماماً از طریق تسهیالت 
دولتی و به صورت وام کم بهره قرض الحسنه 
است، افزود: در نتیجه مدل مالی اجرای این 
طرح باید به گونه ای طراحی شود که از طریق 
فرایند خرید تضمینی، مزیت اقتصادی برای 
خانوار داشته باشــد، بنابراین تعرفه ۲ هزار 

و ۲۰۰ تومــان به ازای هر کیلووات ســاعت 
مصوب شــد.وی خاطرنشان کرد: بررسی ها 
نشان می دهد که اگر سامانه خورشیدی برای 
مردم نصب شود، به صورت میانگین مبلغ یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ماهانه در سال اول 
برای خانوارها درآمد خواهد داشت که از این 
محل حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان را 
می توانند برای تسهیالت دریافتی بابت نصب 
سامانه پرداخت کنند و مابقی به حساب خود 
خانوار برود.مدیرکل دفتر توسعه سامانه های 
مقیاس کوچک ساتبا ادامه داد: این درآمد در 
سال های آتی، با به روزرسانی قیمت ها و ثابت 
ماندن اقســاط، افزایش می یابد. برای مثال 
پروژه های  حمایتی که در چهار ســال پیش 
اجرا شده اند، امروز درآمد میانگین ۵ میلیون 

تومان برای هر ۵ کیلووات دارند.
محمد نژاد ســیگارودی با بیان اینکه از 
بین سازمان های حاضر در اجرای تفاهم نامه 

احداث نیروگاه های حمایتــی، فقط وزارت 
نیرو و سازمان ساتبا از دانش فنی اجرای آن 
شناخت داشته؛ اما وزارت نیرو دراین خصوص 
دو دغدغه داشــته، گفــت: اوالً ما به دنبال 
احــداث نیروگاه های حمایتی هســتیم که 
دارای چارچوب و اســتاندارد مشخص بوده 
و بتواند بــدون کاهش راندمان به مدت ۲۰ 
ســال )بر اســاس قرارداد( برق تولید کند و 
همچنین قیمت تمام شده احداث نیروگاه ها 
 بر اســاس خرید متمرکز مناســب شود که 
در این راستا با هماهنگی نهادهای حمایتی، 
فراخوان آمادگی شرکت های تأمین کننده را 

صادر کردیم .
وی بــا بیان اینکــه برای احــداث این 
نیروگاه ها، شــرکت های ویژه ای وجود دارد 
که باید بررسی می شدند، افزود: این فراخوان 
دارای شروطی بوده و براین اساس، شرکت ها 
بایستی آمادگی مالی تأمین حداقل ۵ هزار 

ســامانه را در سال داشته باشند و در استان 
مشــخص شــده نیز دفتر خدمــات پس از 
فروش مســتقر کرده و تجهیزات استاندارد 
و مورد تأیید ســازمان ســاتبا داشته باشند 
و همچنیــن پول خود را ســه مــاه بعد از 
تأمین تجهیزات دریافــت کنند.محمد نژاد 
ســیگارودی خاطرنشــان کرد: تاکنون ۴۰ 
شرکت تأمین کننده توانمند کشور این شرایط 
را قبول کرده اند که مجموع درخواست آن ها 
به ۳۸۵ هزار ســامانه خورشیدی می رسد و 
هم اکنون در حال بررســی نهایی هستیم تا 

به نهادهای حمایتی استان ها معرفی شوند.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه سامانه های 
مقیــاس کوچــک ســاتبا، وزارت نیرو در 
چشــم انداز کالن این طــرح، خریدار برق 
خانوارها بوده و در فراتر از مســئولیت خود، 
کیفیت تجهیزات ســامانه ها را مورد بررسی 

قرار می دهد.

  احداث ۱۰ هزار سامانه خورشیدی 
پشت بامی در سیستان و بلوچستان

وی با اشــاره به نحــوه  اختصاص تعداد 
سامانه های خورشیدی به استان های کشور 
نیز یادآور شــد: وزارت نیرو تعداد ســامانه 
اختصاصی به هر اســتان را بر اساس میزان 
تابش منطقــه و فقــر و محرومیت موجود 
تقســیم بندی کرده و بیشــترین تعداد این 
ســامانه ها نیز با ۱۰ هزار سامانه خورشیدی 
حمایتی برای استان سیستان و بلوچستان، ۷ 
هزار سامانه برای کرمان و ۶ هزار سامانه برای 
خوزستان و غیره است. پس از این، نهادهای 
حمایتی باید در خصوص نحوه تقسیم بندی 
ســامانه ها بین افراد تحت پوشــش خود در 
استان های کشــور همفکری و توافق داشته 
باشند.صالحیت سنجی برای نصب سامانه ها 
در منازل خانوارها )مثالً از بابت وجود انشعاب، 
شرایط ساختمان منزل و سایر مباحث فنی( با 
مشارکت توزیع برق و نماینده نهاد حمایتی 
انجام گرفته و دستورالعمل فنی نصب سامانه 
نیز توسط سازمان ساتبا آماده شده و به تمامی 

شرکت های تأمین فرستاده شده است.
وی همچنین با بیان اینکه آموزش نحوه 
نگهداری این ســامانه ها بــه خانوارها ارائه 
شــده و شرکت های تأمین کننده نیز موظف 
به رصد وضعیت ســامانه های نصب شــده 
هستند، ادامه داد: هرچند سامانه های بسیار 
ساده بوده و نیاز به نگهداری ویژه ای ندارند؛ 
اما پنل های خورشیدی نصب شده دارای ۲۰ 
سال گارانتی هستند و اگر به هر دلیلی دچار 
مشکل شوند، شرکت تأمین کننده موظف به 
تعویض آن هســتند.به گفته مدیرکل دفتر 
توسعه ســامانه های مقیاس کوچک ساتبا، 
همه سامانه های حمایتی خانوارها از طریق 
نهادهای حمایتی، بیمه تمام خسارت )مثاًل 

برای زمان وقوع تگرگ و زلزله( می شوند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: سند سازگاری با 
کم آبی خراسان جنوبی به دلیل شدت خشکسالی ها در چند سال اخیر و وقفه 

یک ساله اجرای سند، در برخی بخش ها از برنامه عقب است.
سعید ســروری افزود: سند سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی در مرداد 
سال ۱۳۹۸ به تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی رسید که براساس این 
سند، صرفه جویی از منابع آب زیرزمینی استان توسط دستگاه های متولی تا 

سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۷۵ میلیون مترمکعب مشخص شد.
وی گفت: اما در شورای حفاظت از منابع آب استان تصویب شد که اجرای 
سند ســازگاری با کم آبی به دلیل شرایط خشکسالی، یک سال با وقفه اجرا 
شود که با این مصوبه، اجرای سند از سالی آبی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در خراسان 
جنوبی آغاز شد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: در 
فاز دوم این طرح که از سال ۱۴۰۷ آغاز می شود و تا ۱۴۱۲ ادامه دارد باید ۱۲۲ 

میلیون مترمکعب فقط در بخش کشاورزی استان مدیریت مصرف داشته باشیم.
وی گفت: برنامه اجرایی هر دستگاه در قالب سند سازگاری با کم آبی تدوین 
شده و به عنوان مثال در بخش کشاورزی از مجموع ۱۶۳ میلیون مترمکعب 
مدیریت آب، ۱۴۳ میلیون مترمکعب باید در راستای اصالح و تعدیل پروانه ها 
و ۲۰ میلیون مترمکعب در زمینه جلوگیری از اضافه برداشت با نصب کنتور 

هوشمند صرفه جویی شود.
ســروری افزود: پلمب چاه های غیرمجاز در این سند برعهده شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی است که با انسداد این چاه ها یک میلیون مترمکعب 

آب باید در افق طرح صرفه جویی شود.
وی بیان کرد: براســاس این ســند تا افق ۱۴۰۵، شرکت آب منطقه ای با 
همکاری ســازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ۱۶۳ میلیون مترمکعب، 
انسداد چاه های غیرمجاز توسط شرکت آب منطقه ای یک میلیون مترمکعب، 

شرکت آب و فاضالب در مدیریت مصرف آب شهری و روستای ۹.۵ میلیون 
مترمکعب، اداره کل صنعت، معدن و تجارت ۱.۵ میلیون مترمکعب و بخش 
بوستان ها و فضای سبز شهری باید ۰.۹ میلیون مترمکعب در مصارف آب خود 
مدیریت داشته باشند.سروری گفت: براساس این سند دستگاه های متولی از سال 
۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۵ موظف هستند که ساالنه ۲۵.۱۲ میلیون مترمکعب در 
مصارف خود صرفه جویی داشته باشند.وی افزود: براساس افق اجرای سند باید 
۱۷۵.۹ میلیون مترمکعب آب در بخش های مختلف استان صرفه جویی می شد 
که تاکنون ۲۱.۵۵ میلیون مترمکعب در مصرف منابع آبی استان صرفه جویی 

شده و پیشرفت کلی سند ۱۲.۲۵ درصد است.
 از ابتدای اجرای سند تاکنون شهرداری های استان در آب مصرفی فضای 
ســبز ۰.۴ میلیون مترمکعب صرفه جویی داشته اند که باید تا افق طرح، ۰.۵ 

میلیون مترمکعب دیگر صرفه جویی داشته باشند.

سند سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی از برنامه عقب است

08020802//110110//2424

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــد محم ــت فرزن ــد هم ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد ه ــد محم ــت فرزن ــد هم ــه احم ــق ب ــماره 22981707112298170711 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/20 1401/02/20مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22933164082293316408 متعلــق بــه مــاه نــاز  حقیقــت  فرزنــد حســین علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مــاه نــاز  حقیقــت  فرزنــد حســین علــی  در تاریــخ 
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22822664812282266481 متعلــق بــه روژیــن دامنگیــر فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه روژیــن دامنگیــر فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/151401/07/15 مفق

ــخ  ــور در تاری ــد منص ــی فرزن ــد خلیل ــا برومن ــه روی ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد منص ــی فرزن ــد خلیل ــا برومن ــه روی ــق ب ــماره 22807191852280719185 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24802185622480218562 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه محمــد   و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه محمــد  
خواســته  فرزنــد موســی در تاریــخ خواســته  فرزنــد موســی در تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد محم ــی فرزن ــا  صادق ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــد محم ــی فرزن ــا  صادق ــه علیرض ــق ب ــماره 22835742262283574226 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 1401/07/27 1401/07/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22877352912287735291متعلــق بــه ژیــوان خمایــزی فرزند مهــران در تاریــخ متعلــق بــه ژیــوان خمایــزی فرزند مهــران در تاریــخ 1401/04/021401/04/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 10181018 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22965464632296546463 متعلــق بــه ربــاب  بصیــری فــرد   متعلــق بــه ربــاب  بصیــری فــرد  
فرزنــد محمــود در تاریــخ فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54799414885479941488 متعلــق بــه فهیمــه مقــدس  فرزنــد علمــدار در تاریــخ  متعلــق بــه فهیمــه مقــدس  فرزنــد علمــدار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/011401/03/01 مفق

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محمــود پیــش بیــن فرزنــد خورشــید در تاریــخ گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محمــود پیــش بیــن فرزنــد خورشــید در تاریــخ  1401/07/20 1401/07/20مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــالم عب ــد غ ــدی فرزن ــری اس ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــالم عب ــد غ ــدی فرزن ــری اس ــه کب ــق ب ــماره 52794474635279447463 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/06/10 1401/06/10مفق

28012801
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 04905160410490516041 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 04905160410490516041 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/231401/07/23 مفق ــد حســینعلی در تاری ــات فرزن ــخ  محســن بی ــد حســینعلی در تاری ــات فرزن  محســن بی

می باشد.می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــا کمان ــه صب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــا کمان ــه صب ــق ب ــه شــماره 22100314942210031494 متعل ــه شــماره کارت دانشــجویی ب کارت دانشــجویی ب
 1399/05/10 1399/05/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان  ــه ماه ــق ب ــان  متعل ــه ماه ــق ب ــماره 22104457872210445787 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 22104457872210445787 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
لزرنظریــان فرزنــد محمــد در تاریــخ لزرنظریــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/05/011400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد رحم ــور فرزن ــی پ ــده الهقل ــه فرخن ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد رحم ــور فرزن ــی پ ــده الهقل ــه فرخن ــق ب ــماره 22196149212219614921 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/221401/07/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901
کارت ملــی  گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی  گواهینامــه بــه شــماره 02001960140200196014 متعلــق بــه علیرضــا عقلیــم پــور فرزنــد عظیــم در  متعلــق بــه علیرضــا عقلیــم پــور فرزنــد عظیــم در 

تاریخ تاریخ  1401/07/28 1401/07/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــق فرزن ــوروی مطل ــه نرجــس نک ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــق فرزن ــوروی مطل ــه نرجــس نک ــق ب ــماره 00423754010042375401 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره 00808731460080873146 متعلــق بــه ســید مهــدی  حســینی اغــوز بنــی فرزنــد  متعلــق بــه ســید مهــدی  حســینی اغــوز بنــی فرزنــد 
ســید رحمــان در تاریــخ ســید رحمــان در تاریــخ 1401/06/021401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 47236567904723656790 متعلــق بــه شــوکت محــدث فرزنــد ســید احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــوکت محــدث فرزنــد ســید احمــد در تاریــخ 
1401/6/141401/6/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

29032903
ــماره  ــه ش ــی ب ــای بانک ــنلی و کارت ه ــور و کارت پرس ــنامه و کارت موت ــه دو و شناس ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــای بانک ــنلی و کارت ه ــور و کارت پرس ــنامه و کارت موت ــه دو و شناس ــه پای گواهینام
00824110690082411069 متعلــق بــه رضــا مقصــودی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا مقصــودی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/181401/07/18 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــرور فرزن ــعیدی مس ــا س ــد رض ــه محم ــق ب ــد  متعل ــرور فرزن ــعیدی مس ــا س ــد رض ــه محم ــق ب ــماره 00725665070072566507 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
هوشــنگ در تاریــخ هوشــنگ در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــواب فرزن ــد ن ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــواب فرزن ــد ن ــه محم ــق ب ــماره 22201701282220170128 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/07/25 1401/07/25مفقــود گردی

30413041
ــه حســین  ــق ب ــه حســین  متعل ــق ب ــی 06907802220690780222 متعل ــه شــماره مل ــی  ب ــات درمان ــه خدم ــی شناســنامه ودفترچــه بیم ــه شــماره مل ــی  ب ــات درمان ــه خدم شناســنامه ودفترچــه بیم

راستگو فرزند رضا در تاریخ راستگو فرزند رضا در تاریخ 1401/06/301401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40304030
ــه امیــر  ــه امیــر  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40604017064060401706 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب
کاکایــی چگنــی فرزنــد علــی حســن در تاریــخ کاکایــی چگنــی فرزنــد علــی حســن در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 40713896564071389656 متعلــق بــه ولــی اهلل دریکونــد فرزنــد محمدعلــی و  متعلــق بــه ولــی اهلل دریکونــد فرزنــد محمدعلــی و 
شناســنامه و کارت ملــی بــه اســم مهنازدریکونــد بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه اســم مهنازدریکونــد بــه شــماره 52897611365289761136 و شناســنامه و کارت ملــی  و شناســنامه و کارت ملــی 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــخ  در تاری ــماره 40713936024071393602 در تاری ــه ش ــد ب ــن دریکون ــم پروی ــه اس ــماره ب ــه ش ــد ب ــن دریکون ــم پروی ــه اس ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ملــی بــه شــماره 52800191195280019119 متعلــق بــه شــکوفه خادمــی فرزنــد قبــاد  متعلــق بــه شــکوفه خادمــی فرزنــد قبــاد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51095109
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00185082190018508219 متعلــق بــه فاطمــه ســادات  میــر حســینی  فرزنــد ســید جــواد  در  متعلــق بــه فاطمــه ســادات  میــر حســینی  فرزنــد ســید جــواد  در 

تاریخ تاریخ 1401/06/171401/06/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00529909900052990990 متعلــق بــه ناصــر  رنجبــر  فرزنــد براتعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر  رنجبــر  فرزنــد براتعلــی  در تاریــخ 1401/07/201401/07/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55605560
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  06702757000670275700 متعلــق بــه محمــد نوروزیــان فرزنــد رســول در  متعلــق بــه محمــد نوروزیــان فرزنــد رســول در 

تاریخ تاریخ 1401/07/151401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 46214090344621409034 متعلــق بــه تــوران حیدریــان دهکــردی فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه تــوران حیدریــان دهکــردی فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ 

1401/06/271401/06/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 21616449552161644955 و کارت  و کارت  ــه ش ــده ب ــمند رانن ــماره  و کارت هوش ــه ش ــده ب ــمند رانن ــماره 21616449552161644955 و کارت هوش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ســوخت بــه )بنــام وحیــد موقــن( بــه شــماره پــالک  ســوخت بــه )بنــام وحیــد موقــن( بــه شــماره پــالک  1313 ایــران  ایــران 964964 ن  ن 9595 متعلــق بــه حمیــد صادقــی  متعلــق بــه حمیــد صادقــی 
فرزنــد وحیــد در تاریــخ فرزنــد وحیــد در تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70517051
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــور: 54573015457301 متعل ــور:  و شــماره موت ــالک: 4040    549549  ب   ب 3636 و شــماره موت ــه شــماره شــماره  پ ــالک: کارت ماشــین ب ــه شــماره شــماره  پ کارت ماشــین ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/201401/07/20مفقــود گردی ــد در تاری ــد جاوی ــوز فرزن ــخ محمدصــادق رفیعــی زن ــد در تاری ــد جاوی ــوز فرزن محمدصــادق رفیعــی زن

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70597059
ــد ماشــااهلل در  ــاد فرزن ــه صــادق حســن آب ــه معصوم ــق ب ــد ماشــااهلل در  متعل ــاد فرزن ــه صــادق حســن آب ــه معصوم ــق ب ــه شــماره 09213913070921391307 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/07/151401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه نام ــه  و بیم ــه نام ــه شــماره 09004853710900485371 و بیم ــه ســه ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــه شــماره کارت مل ــه ســه ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــازی  ــاس ای ــه عب ــق ب ــک متعل ــر بان ــازی و کارت عاب ــاس ای ــه عب ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره7676بب268268ایرانایران1212و کارت عاب ــه ش ــی ب ــه فن ــین و معاین ــمارهماش ــه ش ــی ب ــه فن ــین و معاین ماش
بنــده قرایــی فرزنــد روح اهلل و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــمارهبنــده قرایــی فرزنــد روح اهلل و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره7676بب268268ایرانایران1212متعلق متعلق 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ  1401/05/23 1401/05/23مفقــود  در  قرایــی  بنــده  ایــازی  علــی  تاریــخ  بــه  در  قرایــی  بنــده  ایــازی  علــی   بــه 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 922386875922386875متعلــق بــه علیرضــا بربــری فرزنــد غــالم و گذرنامــه بــه متعلــق بــه علیرضــا بربــری فرزنــد غــالم و گذرنامــه بــه 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه  مفقــود گردی ــخ 1401/07/121401/07/12 مفقــود گردی ــری در تاری ــه شــهربانو قدی ــخ متعلق ب ــری در تاری ــه شــهربانو قدی شــمارهشــماره922386875922386875متعلق ب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــی باشــد.اعتب ــار ســاقط م اعتب

ــماره  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره  و کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره 2424 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/201401/07/20 مفق ــم در تاری ــد رحی ــاب  فرزن ــری می ــل اط ــه جبرائی ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــاب  فرزن ــری می ــل اط ــه جبرائی ــق ب 07798020120779802012 متعل

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردی گردی

بــه  ماشــین  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  بــه   ماشــین  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   55393716155539371615 شــماره  بــه  دو  پایــه  شــماره  گواهینامــه  بــه  دو  پایــه   گواهینامــه 
شــماره شــماره 1818یی416416ایــرانایــران4242 متعلــق بــه علــی اصغــر ابراهیمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اصغــر ابراهیمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/07/201401/07/20  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره PP0020642000206420متعلــق بــه محمدبشــیر توحیــدی فرزنــد محمدناصــر و گذرنامــه بــه متعلــق بــه محمدبشــیر توحیــدی فرزنــد محمدناصــر و گذرنامــه بــه 
شــمارهشــمارهPP0323096503230965متعلق بــه نجیبــه توحیــدی و گذرنامــه بــه شــمارهمتعلق بــه نجیبــه توحیــدی و گذرنامــه بــه شــمارهPP0323073403230734متعلق بــه زینــب متعلق بــه زینــب 

توحیــدی در تاریــخ توحیــدی در تاریــخ  1401/07/24 1401/07/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09233787740923378774 متعلــق بــه ســیدمحمد خلیلــی نســب فرزنــد ســیدعلی در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمحمد خلیلــی نســب فرزنــد ســیدعلی در تاریــخ 
1401/01/051401/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09219994880921999488 متعلــق بــه فاطمــه مســعودی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه مســعودی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/301401/07/30 مفق

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 4343لل165165ایــرانایــران1212 متعلــق بــه محمدرضــا پورشالشــور فرزنــد محمدعلــی  متعلــق بــه محمدرضــا پورشالشــور فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/11 1401/07/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70637063
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09415497040941549704 و کارت معافیــت  بــه شــماره  و کارت معافیــت  بــه شــماره 09415497040941549704 و گواهینامــه پایــه  و گواهینامــه پایــه 
دو بــه شــماره دو بــه شــماره 92813267449281326744 متعلــق بــه علــی  محمــد نــژاد فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  محمــد نــژاد فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1401/06/311401/06/31  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره 2163521635ایــرانایــران123123 متعلــق بــه زهــرا ســیاهوش فرزنــد  متعلــق بــه زهــرا ســیاهوش فرزنــد 
بــاال در تاریــخ بــاال در تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ماشــاهلل در تاریــخ  ــه گلنــاز جنتــی زاده فرزن ــد ماشــاهلل در تاریــخ  متعلــق ب ــه گلنــاز جنتــی زاده فرزن ــه شــماره ایــران243243//1212دد7979 متعلــق ب ــه شــماره ایــرانکارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

نصب ۱۱۰ هزار سامانه خورشیدی تا پایان امسال

  خط انتقال آب از دریای عمان در حوزه سرزمینی خراسان جنوبی 
عملیاتی شد

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی خط 
انتقال آب از دریای عمان در محدوده شهرستان قاینات و حوزه سرزمینی خراسان 
جنوبی توسط پیمانکار آغاز شده است.علیرضا عباس زاده افزود: طرح انتقال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان به شرق کشور از جمله طرح های کالن تعریف شده برای 
تامین بخشی از کسری آب این منطقه است که به جد در دستور کار دولت سیزدهم 
قرار گرفته است.وی با بیان اینکه انتقال آب از دریای عمان یکی از گزینه های تامین 
آب استان خراسان جنوبی است گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور 
با کاربری صنعتی در حال اجراست که در مرحله نخست فقط برای استان سیستان 

و بلوچستان، کاربری مصرف شرب نیز برای آن تعریف شده  است.
معاون استاندار خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی شیرین سازی و انتقال آب 
از دریای عمان به شــرق کشور و برای استان های سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی و خراســان رضوی خبر داد و افزود: افق اجرای طرح انتقال آب از دریای 

عمان برای خراسان جنوبی تا سال ۱۴۰۴ تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در افق این طرح ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب به سیستان و 
بلوچستان، ۶۰ میلیون مترمکعب برای مصارف صنعت و خدمات به خراسان جنوبی 
و ۱۲۰ میلیون مترمکعب نیز برای مصارف صنعت و خدمات به خراســان رضوی 
اختصاص می یابد.عباس زاده با اشاره به بحران کم آبی در خراسان جنوبی و کاهش 
منابع تجدیدناپذیر آب استان گفت: تامین آب پایدار برای خراسان جنوبی با توجه 
به خشکسالی های شدید یک ضرورت است و با اجرای طرح های انتقال آب از دریای 
عمان، بازتخصیص آب و بازچرخانی آن، نیاز آبی در بخش صنعت به صورت پایدار 
تامین خواهد شد.وی بیان کرد: اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان و خط شماره 
۲ انتقال آب از خلیج فارس یعنی اجرای خط انتقال برای استان های خراسان جنوبی 

و خراسان رضوی برعهده شرکت تامین آب صنایع و معادن »ایمواسکو« است.

 5۰۰ میلیون دالر قرارداد با فنــاوران برای افزایش تولید چاه های 
نفتی کم بازده

 وزیر نفت با اشاره به شناسایی ۷۰۰ حلقه چاه نفت کم بازده در کشور، از برنامه 
این وزارتخانه برای انعقاد قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر با ۵۴ شرکت دانش 

بنیان برای افزایش تولید این چاه ها با استفاده از روش های فناورانه خبر داد.
 جواد اوجی در پایان نشست با نایب رئیس مجلس شورای اسالمی که در رابطه 
با اختصاص قیر به دستگاه های مختلف برگزار شده بود، اظهار کرد: با راهکارهای 
مناسبی که نمایندگان مجلس از شهریور سال ۱۴۰۰ داشتند، همه حواله های قیر 
که صادر شده بود توسط دستگاه اجرایی جذب شده است.وی افزود: در سال ۱۴۰۱ 
نیز آقای نیکزاد و رضاخواه زحمات فراوانی در این رابطه کشیدند و ایراداتی که به 
بحث دو فوریت  قانون بودجه گرفته شده بود رفع شده و آئین نامه آن نیز در دولت 
بررسی می شود، از این رو منتظر تصویب آئین نامه نماندیم و  با توجه به تعامل 
خوب با مجلس، در این ۶ ماه اخیر همه حواله های سال گذشته را توسط پاالیشگاه 
ها اجرایی کردیم.اوجی بیان کرد: بحث مربوط به سهمیه حواله قیر سال ۱۴۰۱ که 
آقای نیکزاد هر دو ماه یکبار جلساتی را با وزارت نفت و دستگاه های اجرایی برگزار 
 می کنند تا تعهدات مربوطه بررســی شود، امروز هم وزارت نفت به عنوان تامین 
کننده و دستگاه های دیگر  نیز به عنوان اجرا کننده رضایتمندی خود را در این 

رابطه ابراز کردند.
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جایخالیحقوقدولتیمعادندرروندتوسعهآذربایجانشرقی
 اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن 
آذربایجان شرقی به این خطه از جمله قوانینی 
است که جای خالی آن در روند توسعه و آبادانی 
دیده می شود و تداوم این روند انتقاد مسووالن 

ارشد استان را به دنبال داشته است.
 وجود بیش از ۷۰۰ معدن آذربایجان شرقی 
با ظرفیت استخراج اســمی ۴۸ میلیارد تن، 
ثروت خدادادی برای این خطه از کشــورمان 
محسوب می شــود، اما تجربه نشان داده که 
برخورداری ساکنان مناطق معدنی از مزایای 

آن هیچ وقت راضی کننده نبوده است.
کارشناسان می گویند بهره برداری از معادن 
همواره آسیب هایی چون تخریب جاده های 
دسترسی، محیط زیست و تولید شیرابه های 
صنعتی خطرناک و آالینده را به دنبال داشته 
که هر چند تالش می شود با اعمال استانداردها 
به حداقل برســند، اما برون داد آن در نهایت 

نمره منفی می گیرد.
کارشناسان می گویند بهره برداری از معادن 
همواره آسیب هایی چون تخریب جاده های 
دسترسی، محیط زیست و تولید شیرابه های 
صنعتی خطرناک و آالینده را به دنبال داشته 
که هر چند تالش می شود با اعمال استانداردها 
به حداقل برســند، اما برون داد آن در نهایت 

نمره منفی می گیرد.
این امر به ویژه در مورد آذربایجان شرقی 
که از نظر ذخایر معدنی رتبه نخســت کشور 
را در اختیار دارد، دوچندان اهمیت می یابد؛ 
مردم و مســووالن این خطه انتظار دارند که 
اجرای برنامه های توســعه و عمران و آبادی 
آن از محل اختصاص حقــوق دولتی معادن 
متناسب با داشته های معدنی و رتبه کشوری 
شان باشد؛ امری که در سال های گذشته به 
شکل قابل قبولی محقق نشده و امید می رود 
در دولت مردمی آقای رییسی به شکل عملی 

آغاز و به طور کامل محقق شود.
در تشریح اهمیت اختصاص حقوقی دولتی 
معادن به مناطق استقرار آنها، اشاره به این نکته 
خالی از لطف نیست که بنا بر اعالم مسووالن و 
نمایندگان مجلس در زمان حاضر فروش ساالنه 
مس سونگون از کنسانتره به بیش از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان می رسد که باید ۱۵ درصد آن 
به عنوان حقوق دولتی برای توســعه و آبادنی 
این خطه مصرف شــود، که تاکنون رضایت 

بخش نبوده است.
در تاییــد این ادعا می تــوان به اظهارات 
اخیــر وزیر صنعت، معدن و تجارت اســتناد 
کرد که اعالم کرده »با پیشنهاد وزارت صمت 
برای نخســتین بار در الیحه بودجه امســال 
ســهم ۱۵ درصدی مناطــق معدنی از حقوق 
دولتی معادن جدا شــد«.به گفته »سیدرضا 
فاطمی امین«، این قانون سال ها وجود داشت، 
اما از آنجا که این درآمد وارد بودجه کشور شده 
و به صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری 

اختصاص می یافت، اجرایی نمی شد.
بنا بر اعالم وزیر صمت، »امسال به پیشنهاد 
وزارت صمت برای نخســتین بــار در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ  جدا شد و نمایندگان 

مجلس نیز آن را تصویب کردند. بنابراین امسال 
این مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی شود که به 

مصارف دیگر تخصیص یابد«.
بر اساس اظهارات وزیر صمت، برآورد امسال 
از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان اســت 
کــه ۱۵  درصد این میزان باید به مناطقی که 
معادن در آن حضور دارند، داده شود که با این 
حساب سهم آذربایجان شرقی از این محل باید 

رقم قابل توجهی باشد.
بر اساس اظهارات وزیر صمت، برآورد امسال 
از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان اســت 
کــه ۱۵  درصد این میزان باید به مناطقی که 
معادن در آن حضور دارند، داده شود که با این 
حساب سهم آذربایجان شرقی از این محل باید 

رقم قابل توجهی باشد.
البتــه در بحث از اختصاص حقوق دولتی 
معادن به آذربایجان شرقی نباید این نکته را 
فراموش کرد که این استان در اخذ این حقوق 
از معادن در سطح کشور پیشتاز است، به گونه 
ای که سال قبل افزون بر یکهزار میلیارد تومان 
از این محل به خزانه کشــور واریز شده است، 
اما مشکل اینجاست که بازگشت این مبلغ از 
خزانــه برای هزینه کــرد در عمران و آبادانی 
مناطق اســتقرار معادن به عنوان حق قانونی 
ساکنان آن به دشواری انجام می شود و درصد 

ناچیزی از آن نصیب آنان می شود.
هر گونه ناهماهنگی بین دستگاهی برای 
بازگشــت حقوق دولتی معادن به آذربایجان 
شــرقی از خزانه موجب می شــود این سوال 
در افکار عمومی شــکل بگیرد که آیا درصد 
برخورداری ســاکنان مناطق محل اســتقرار 
معادنی مانند مس ســونگون و طالی اندریان 
و دهها معدن ریز و درشــت دیگر متناسب با 

درآمدهای حاصل از آنهاست.
خوشــبختانه بارقه امید تخصیص حقوق 
دولتی معادن به آذربایجان شــرقی در دولت 
سیزدهم درخشــیدن گرفته، به گونه ای که 
کمتر از ۲ هفته قبل سه طرح عمرانی، ورزشی 

و زیست محیطی با سرمایه گذاری بیش از ۲ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع معدن مس 
سونگون و با حضور مقام های ارشد شرکت ملی 
صنایع مس ایران و استان در شهرستان ورزقان 

زمین زده شد.

 حقوق دولتی معادن آذربایجان شرقی 
باید به طور کامل اختصاص یابد

اســتاندار آذربایجان شرقی در این ارتباط 
گفت: منابع حاصــل از حقوق دولتی معادن 
اســتان به طــور کامل باید به خود اســتان 
اختصاص یابد و بنده به عنوان خادم مردم از 

این موضوع کوتاه نخواهم آمد.
عابدین خّرم اظهــار کرد: به همان میزان 
که سایر مناطق کشور از حقوق دولتی معادن 
بهره مند هستند آذربایجان شرقی هم باید از 
ایــن حقوق بهره مند شــود و تبعیض در این 

خصوص به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه مخالف توسعه معادن 
بویژه معدن مس سونگون نیستیم، افزود: ما به 
توسعه این صنعت و ایجاد صنایع پایین دستی 
آن معتقدیــم، اما در مقابل مســئولیت های 

اجتماعی این معدن هم باید عملیاتی شود.
خّرم خاطرنشــان کــرد: در توافقی که با 
شرکت ملی مس داشتیم بنا بود که اقداماتی در 
حوزه جنگل کاری توسط مجتمع مس سونگون 

انجام شود که متأسفانه عملی نشده است.

 مجتمع معدن مس سونگون ساالنه 
باید ۱۲۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی 

بدهد
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس 
شورای اســالمی نیز گفت: یک درصد درآمد 
ساالنه معدن مس ســونگون از بابت عوارض 
آالیندگی ۱۲۰ میلیارد تومان است که با صرف 
این مبلغ در جنگل های ارسباران می توان آن 
ها را از نابودی نجات داد و باید تالش شود تا 

این مبلغ به استان تخصیص یابد.

اللهوردی دهقانی افزود: بر اساس قانون باید 
۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان 
ها و بخش های دارنده معادن واریز شود و باید 
دستگاه های ذیربط این مورد را پیگیری کنند 
تا در برنامه بودجه امسال تحقق یابد، زیرا در 
قانون برنامه و بودجه سال های گذشته مبلغ 

ناچیزی از آن اختصاص می یافت.
اللهوردی دهقانی افزود: بر اساس قانون باید 
۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان 
ها و بخش های دارنده معادن واریز شود و باید 
دستگاه های ذیربط این مورد را پیگیری کنند 
تا در برنامه بودجه امسال تحقق یابد، زیرا در 
قانون برنامه و بودجه سال های گذشته مبلغ 

ناچیزی از آن اختصاص می یافت.
وی با تاکید بر اینکه معدن مس سونگون 
واقعا آالینده است، اظهار داشت: گرد و خاک 
حاصل از فعالیت هــای معدنی بر روی برگ 
درختان این منطقه می نشــیند و روزنه های 
تنفسی آن ها را می بندد و با این روند به تدریج 
۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده جنگل های این منطقه 

از بین خواهد رفت.
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس 
شورای اســالمی گفت: در این معدن ساالنه 
حداقــل ۳۰۰ هزار تن کنســانتره و ۸۰ هزار 
تن مس خالص تولید می شــود که ارزش آن 

به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
دهقانییادآوری کرد: شورای معادن استان 
می تواند تصویب کند که اگر آســیبی از این 
ناحیه وارد می شــود، یک درصد دیگر نیز از 
محل درآمد این معدن اخذ کند که مجموعا 
به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد و می 
توان این رقم را بــرای جبران عقب افتادگی 
استان و عوارض ناشی از آالیندگی هزینه کرد.

دهقانی، افزود: در ســال هــای ۹۱ و ۹۲ 
دادگاه این معدن را حدود ۷۸ میلیارد تومان از 
بابت عوارض محکوم کرد که حدود ۴۰ میلیارد 
تومــان آن را به خزانه واریز کرده اند و از این 
محل مبلغ قابل توجهی برای احیای این جنگل 

ها به استان بازنگشــته تا اقدامات الزم برای 
بازآفرینی و توسعه جنگل ها برداشته شود.

انتقاد از عدم تخصیص ۱۵ درصد   
حقوق قانونی دولتی معادن در آذربایجان 

شرقی
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شرقی نیز با اشاره به وجود معادن 
در اســتان و مطالبات قانونی برای وصول ۱۵ 
درصد حقوق قانونی دولتی معادن، خواســتار 
فعال ترشدن جلسات شورای معادن استان شد.

محمد کالمی با اشاره به وجود معادن در 
استان و مطالبات قانونی برای وصول ۱۵ درصد 
حقوق قانونی دولتی معادن، خواستار فعال تر 

شدن جلسات شورای معادن استان شد.
کالمی افزود: براســاس قانون بودجه ۱۵ 
درصد حقوق دولتی معادن در همان استانی 

که معادن در آن قرار دارد، باید هزینه شود.
 وی با بیان اینکه این میزان هنوز به طورکامل 
تخصیص نیافته گفت: ناهماهنگی هایی که در 

دستگاه های مرتبط است، باید حل شود.
 کالمی افزود: رقــم در نظر گرفته صرف 
بازسازی عوارض ناشــی از فعالیت معدنی و 
آسیب به محیط زیســت در استان می شود 
تاحدی آثار مخرب زیســت محیطی فعالیت 
معادن را جبران کنند.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید 
۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در راســتای 
زیرساخت ها هزینه شود که در این مورد مشکل 
در وصول داریم و دستگاه های مسئول یاید به 

صورت جدی پیگیری کنند.

 وصول یک هــزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومــان حقوق دولتی معــادن در نیمه 

نخست امسال
در همیــن حال معاون توســعه مدیریت 
و منابع ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
آذربایجان شرقی نیز از وصول یک هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان  حقوق دولتی از معادن استان 
در نیمه نخست ماهه امسال خبر داد و گفت: 

این رقم بسیار بیشتر از برنامه است.
ناصر آویشــن افزود: امسال وصول ۲ هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن 
آذربایجان شرقی به ما تکلیف شده که تالش 

می کنیم تا پایان سال آن را محقق کنیم.
ناصر آویشــن در گفت و گو با ایرنا افزود: 
امســال وصول ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
حقوق دولتی از معادن آذربایجان شرقی به ما 
تکلیف شده که تالش می کنیم تا پایان سال 
آن را محقق کنیم.وی یادآوری کرد: پارسال 
نیــز یک هزار و ۱۸۰ میلیــارد تومان حقوق 
دولتی معادن در آذربایجان شرقی وصول شد.

وی اضافه کرد: در راســتای تداوم توسعه 
مناطق محروم امسال از بودجه سال گذشته 
۱۱ میلیــارد تومان برای روکش و بهســازی 
آســفالت راه های روســتایی در شهرستان 

چاراویماق هزینه شد.

  سالمت تردد و سفر بی خطر برای رانندگان تردد کننده در جاده های استان 
ایالم هدف ارتقا ایمنی جاده های استان است

ســید زاهدین چشــمه خاور در گفت وگو با ایده روز در ایالم، از ارتقاء ایمنی محورهای 
ارتباطی استان ایالم خبر داد و اظهار داشت: سالمت تردد و سفر بی خطر برای رانندگان 

تردد کننده در جاده های استان ایالم هدف ارتقا ایمنی جاده های استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم اظهار داشــت: در طرح ارتقا ایمنی راه های 
استان ایالم اقداماتی نظیر به روز کردن عالئم و تابلوهای هشداردهنده و بازدارنده لحاظ 

که در این رابطه ۱۳ هزار تابلو راهنمایی و رانندگی تعویض و به روز رسانی شده اند.
وی به حذف و اصالح نقاط حادثه خیز اســتان اشــاره کرد و گفت: اصالح و حذف نقاط 
حادثه خیز در محور شهرستان های ملکشاهی، ایوان. چرداول و مهران به دهلران در حال 

انجام و این عملیات کمک موثر در کاهش تصادفات خواهد داشت.
این مقام مســئول در حوزه راهداری تاکید نمود که بیشــترین علت تصادفات در استان 
ایالم ناشی از خطای انسانی است که الزمه کاهش این آمار نیز آموزش و تقید رانندگان 
به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از ســرعت و ســبقت و  رانند گی در حال 

خستگی است.

  روزانه ۳۰۰ دستگاه کامیون کاال از مرز مهران در استان ایالم به عراق صادر 
می شود

روح اهلل غالمــی در گفت وگو با خبرنگار ایده روزدر ایالم، از صادرات ۵۸۳ هزار تن کاال در 
مرز مهران به کشــور عراق خبر داد و اظهار داشــت: ارزش کاالهای صادره ۷۳۴ میلیون 

دالر  است.
مدیرکل گمرگات اســتان ایالم با بیان این که این آمار از نظر وزنی ۷۳ و از لحاظ ارزش 
دالری نیز ۵۷ درصد رشد داشته است، گفت: عمده کاال های صادراتی از این مرز را کاشی، 
ســرامیک، آهن آالت، محصوالت فلزی، محصوالت پالســتیکی، تره بار و میوه  بوده که 

صادرات این محصوالت موثر در ارزآوری، تولید و اشتغال پایدار است.
غالمی به مزیت مرز مهران برای صادرات توسط تجار اشاره و گفت: مرز مهران نزدیک ترین 
و امن ترین مرز کشور بوده که روزانه ۳۰۰ کامیون کاال از آن صادر می شود که این تعداد 

کامیون ۷ هزار تن کاال را حمل و صادر می کنند.

 تقویت شبکه امداد و نجات هالل احمر کشور در دستور کار است
قزوین -  معاون برنامه ریزی و امور مجلس جمعیت هالل احمر کشور گفت: سیاست کلی 

ما تقویت شبکه امداد و نجات هوایی، کوهستانی و دریایی است.
 نامدار عبدالهیان در مراســم تجلیل و تکریم از مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
قزوین، اظهار داشت: امروزه بسیاری از بالگردهای ما به دلیل به روز رسانی نشدن، زمین 

گیر شده و برای رفع این مشکل به اعتبارات الزم نیازمندیم.
وی با بیان اینکه بایســتی از منابع داخلی، خود را تقویت کنیم و برای تکمیل ست های 
امداد و نجات که واقعا الزم است، اقدام کنیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری 
حادثه خیز اســت از مجموع ۴۳ بالیای طبیعی ۳۰ تا ۳۱ عنوان حادثه در کشــور ما رخ 
داده یا در حال رخ دادن است و به همین جهت بایستی به موضوع هالل احمر توجه ویژه 
تری صورت بگیرد.وی یادآور شد: درخواست ما از دولت و مجلس کمک ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومانی بوده که تاکنون ۶ هزار میلیارد آن محقق شده و این مساله بیانگر آن است که برای 

خدمت به مردم باید گام های سخت و محکمتری را برداشت.
معاون برنامه ریزی و امور مجلس جمعیت هالل احمر کشور، تقویت روابط بین المللی را 
سیاست دوم این جمعیت دانست و گفت: در یکصدمین سالگرد راه اندازی جمعیت هالل 
احمر گفته شــد که ایران جزو پنج کشــور برتر در حوزه هالل احمر بوده و از میان ۱۹۲ 

کشور جهان نیز رتبه نخست در امداد و نجات را کسب کرد.
عبدالهیان، وجود ۲۰ تا ۲۲ هزار امدادگر پاره وقت در کشور را یکی از مشکالت جمعیت 
هالل احمر دانســت که با بهره مندی از حداقل حقوق دریافتی و بیمه، رضایت مندی را 
نیز برای این جمعیت ایجاد کرده اند، افزود: یکی از برنامه های ما یکپارچه سازی سیستم 
ها بوده که در حال انجام آن هســتیم.وی با بیان اینکه نهضت مولدسازی در هالل احمر 
شــکل گرفته، تصریح کرد: بعد از آستان قدس رضوی، بیشترین موقوفات را داریم که در 
حال مولدســازی آنها هســتیم و عایدات آن را هم برای پیشبرد اهداف سازمان استفاده 

خواهیم کرد.
این مسوول خاطرنشان کرد: آموزش همگانی برعهده جمعیت هالل احمر است تا افزایش 
تاب آوری را در جامعه داشــته باشــیم.معاون برنامه ریزی و امور مجلس جمعیت هالل 
احمر کشــور با اشاره به جذب اعتبارات دولتی در سفرهای استانی رییس جمهور، گفت: 
در ســفر هیات دولت به اســتان قزوین ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به استان جهت تکمیل 
پروژه های باالی ۵۰ درصد و تقویت بی ســیم های امداد و نجات اختصاص یافته و مدیر 
جدید هالل احمر اســتان باید ایــن منابع را جذب کند.عبدالهیان یادآور شــد: تقویت 
 خانه های هالل به عنوان یک ایده از ســوی جمهوری اســالمی شکل گرفته و به عنوان

 یک راهبرد استراتژیک برای آموزش و استفاده از ظرفیت آن در بالیای طبیعی استفاده 
خواهد شد. 

معاون برنامه ریزی و امور مجلس جمعیت هالل احمر خاطرنشــان کرد: اعتبارات هالل 
احمر طی ســال گذشته ۲ برابر شده که با نگاه مثبت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
صورت گرفته و توجه به امور رفاهی کارکنان در سال آینده هدفگذاری شده و در مسکن 
کارکنان نیز ورود پیدا خواهیم کرد. وی با اشــاره به اصل برنامه ریزی در پیشبرد اهداف 
ســازمانی، اظهار داشــت: ســابقه برنامه ریزی در هالل احمر طوالنی تر از برنامه ریزی 
سیستماتیک، مرتب و تعریف شده در کشور است و امروز اگر در دستگاهی برنامه ریزی 
نباشد مانند کشتی در دریا است که قطب نما ندارد و نمی توان براساس شانس و گمان 
دستگاه های مهم و بزرگ را به حال خود گذاشت به همین دلیل در جمعیت هالل احمر 

برای نخستین مرتبه معاونت برنامه ریزی شکل گرفته است.
این مســوول با اشاره به اینکه امروز سیاســت کلی دولت و کشور به سمت برنامه ریزی 
ماموریت گرا پیش می رود تا میزان تاب آوری جامعه را باال ببریم و این مساله در برنامه 
هفتم توســعه نیز مورد توجه قرار دارد، گفت: در گذشته اسناد باالدستی در هالل احمر 
نداشــتیم و عمده کار ما امداد و نجات بود که این مساله حاکمیتی بوده و مابقی کارهای 
آن هم داوطلبانه می باشد.در ادامه این مراسم، ضمن تقدیر از تالش های حسن آصفی در 
سمت مدیرعاملی جمعیت هالل احمر استان قزوین، حسین خوئینی به عنوان سرپرست 

این جمعیت معرفی شد.

  ۴۵ هزار تن انبه توسط مرزنشینان سیستان و بلوچستان وارد شد
زاهدان- مدیر بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان گفت: ۴۵ هزار تن انبه امسال از 
 طریق  بازارچه های مرزی و گمرکات با روش ثبت آماری از ســوی مرزنشینان این استان 

وارد کشور شده است.
مبین علی میر گفت: درآمد حاصل از واردات محصول   انبه از سوی مرزنشینان سیستان و 

بلوچستان از کشور پاکستان بیش از ۶ هزار میلیارد ریال بوده است. 
وی بــا بیان اینکه بازارچه ها در تمامی عرصه های واردات و صادرات فرصت برای   کشــور 
بوده و منجر به ایجاد درآمد شده است، افزود: مجوز واردات صرفا در اختیار مرزنشینان و 
پیله وران  بوده امکان واردات برای تجار فراهم نیست که این خود حکایت از نگاه و توجه 

ویژه دولت به مرزنشینان دارد.  
مدیر بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچســتان گفت: با فعالیت بازارچه های مرزی در 
استان زمینه اشــتغال بیش از ۱۰ هزار نفر به   صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده 
که این امر یکی دیگر از عملکردهای دولت سیزدهم در عرصه  اشتغال، اقتصاد و توجه به 

بازارچه های مرزی به شمار می رود. 
وی تصریح کرد: در برخی از بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچســتان با کمبود نیروی 

کار مواجه ایم، به نحوی که   در این عرصه به شدت نیازمند یک هزار نیروی کار هستیم. 
میر با اشــاره به اینکه میزان واردات انجام شده منجر به عملکرد اثرگذار سایر دستگاه ها 
نظیر گمرک، جهاد   کشــاورزی، امور مالیاتی، استاندارد شده است،اظهارداشت: واردات و 

صادرات کاالها تاثیر بسزایی در اشتغالزایی در   داخل و خارج استان بدنبال دارد. 

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، ضمن اعالم خبر تولید فوالد زنگ نزن 
)stainless steel( گفــت: تولیــد این نوع فوالد بــه روش ریخته گری مداوم برای 
نخستین بار در منطقه غرب آســیا توسط فوالد مبارکه پس از تولید موفقیت آمیز 
فوالد API مخصوص تولید لوله های انتقال نفت و ســیاالت در محیط ترش و تولید 
فوالد الکتریکی موردنیاز تولید موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و ترانســفورماتورها، 
حماســه دیگری اســت که به دســت پوالدمردان بلندهمت ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد.

 با تولید فوالد زنگ نزن )stainless steel( فوالد مبارکه تنها تولیدکننده 
این نوع فوالد خاص در منطقه غرب آسیا خواهد بود

وی با بیان اینکه با کســب این موفقیت ایران به جمع معدود تولیدکنندگان فوالد 
زنگ نزن دنیا پیوست ادامه داد: هرچه تحریم ها در حوزه اقتصاد و صنعت در سال های 
اخیر بیشــتر شــد، کارکنان جهادگر فوالد مبارکه با عزمی راسخ تر و منسجم تر از 
همیشــه تالش کردند با تولید روزافزون انواع گریدهای خاص و محصوالت فوالدی 

تحریم ها را بی اثر کنند و اجازه ندهند صنایع پایین دست با مشکل مواجه شوند.
طیب نیا اظهار داشــت: علی رغم اینکه طراحی اولیه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه به منظور تولید فوالدهای ساختمانی و کم آلیاژ پایه گذاری شده 
است، از ماه ها قبل با توجه به تنوع و کاربرد فوالدهای خاص در صنایع مختلف دنیا، 
شــرکت فوالد مبارکه استراتژی خود را مبنی بر تنوع حداکثری سبد محصوالت با 
تولیــد فوالدهای خاص و با ارزش افزوده باالتر قرار داد، به گونه ای که بتوان با تولید 
حداکثری انواع فوالدهای خاص، نیاز صنایع داخلی را تأمین و از خروج ارز از کشور 

جلوگیری کرد.
مدیرعامــل فوالد مبارکه تصریح کرد: همچنان کــه پیش ازاین نیز تأکید کرده ایم، 
بــا توجه به نیاز و کشــش بازارهای داخلــی و جهانی، در مواقعــی باید تمرکز را 
 بــر کمیت و حجم حداکثــری تولید و در مقاطعی بر کیفیــت محصوالت و تولید

 فوالدهای کیفی و خاص گذاشــت تا برای ذی نفعان و اقتصاد کشــور ارزش افزوده 
حاصل گردد.

وی کســب این موفقیت ارزشــمند را که می تواند آغاز راه تولید ورق های زنگ نزن 
در کشــور باشــد به همه کارکنان فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشور تبریک گفت 
و خاطرنشــان کرد: با تغییراتی که همکاران ما در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم در ســاختار خطوط تولید ایجاد کردند، تولید این نوع فوالد در شرکت بدون 
سرمایه گذاری و اضافه کردن تجهیزات جدید و یا ایجاد خط مخصوص میسر شد و 
این موفقیت محکی بود برای کارشناسان و خبرگان ناحیه جهت برداشتن قدم های 

بزرگ تر در تولید فوالدهای خاص، به خصوص فوالد زنگ نزن.

 طراحی و اجرای عملیات تولید فوالد گرید ۴۰۹ با اتکا به بسته دانشی 
نهادینه شده نزد متخصصان داخلی شرکت

در همین زمینه غالمرضا ســلیمی معاون بهره برداری فــوالد مبارکه گفت: ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مــداوم به عنوان خط مقدم تولیــد گریدهای خاص در 
ســال های اخیر، اقدام به اصالح خطوط تولید و تجهیزات، کســب دانش فنی الزم 
و تولید گریدهای ویژه کرده اســت.وی در تشــریح چگونگی بازطراحی ماشــین 
ریخته گری برای دست یابی به قابلیت این نوع فوالد ادامه داد: مدیران و کارشناسان 
متخصص داخلی ناحیه با تشکیل تیم های کاری متخصص در قسمت های مختلف 
کوره، متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم شــرایط موجود و الزامات اصلی در تولید 
گریدهای فوالد زنگ نزن را بررســی و روش تولید فوالد گرید ۴۰۹ را در کوره های 
قوس الکتریکی، کوره های پاتیلی، واحد RH و ماشــین ریخته گری طراحی و آماده 
اجرا کردند.وی جلوگیری از اکسیداسیون کروم و کنترل خصوصیات سرباره حاصل 
از ذوب فروکروم را یکی از چالش های تولید این نوع فوالد برشمرد و گفت: با توجه 
به نوع کوره های قوس که از نوع EBT یا تخلیه از کف اســت، با طراحی متناســب 
فرایند کوره، ذوب مذکــور با بازدهی کروم باالتر از ۹۸ درصد در پاتیل تخلیه و به 
واحد متالورژی ثانویه ارسال شد. چالش بعدی برای تولید فوالد زنگ نزن در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه استفاده از واحد RH جهت آماده سازی 
ذوب به جای واحد VOD است که خوشبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی 

همکاران، این چالش ها به خوبی مدیریت شد.
ســلیمی تصریح کــرد: با کســب این موفقیــت ارزشــمند، از این پــس امکان 
تولیــد بســیاری از گریدهای فــوالدی پرآلیاژ در فوالد مبارکه میســر شــده و 
 می توان به درخواســت مشــتریان زیادی کــه این قبیل محصوالت را ســفارش

 می دادند، پاسخ مثبت داد.

 نهادینه شدن دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی 
در ناحیه

قاســم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز 
ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت ارزشمند که با تالش بی شائبه همکاران 
ناحیه به دســت آمد، خاطرنشــان کرد: در بیشتر شــرکت های بزرگ تولیدکننده 
فوالدهای زنگ نزن آماده ســازی ذوب در واحد VOD انجام می پذیرد و اســتفاده از 
واحد RH چالش های زیادی را در پی دارد، اما کارشناسان خبره ناحیه موفق شدند 
ذوب مذکور را طبق استاندارد آماده و جهت ریخته گری به واحد ریخته گری مداوم 

ارسال کنند.
وی ادامــه داد: با توجه به طراحی و ســاختار ماشــین های ریخته گری شــرکت، 
ریخته گری فوالد زنگ نزن  چالش بســیار بزرگی بود که با انجام پروژه های مختلف 
قبلی بر روی ماشین های ریخته گری ازجمله تبدیل قالب ۷۰۰ میلی متری ماشین 
۴ به قالب ۹۰۰ میلی متری و طراحی خنک کاری ثانویه تختال های با ضخامت های 
۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متری در ماشــین های ریخته گری که همگی به دست همکاران 
متخصص و دانش پژوه ناحیه اجرا گردید، دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای 

مختلف فوالدی نیز در ناحیه نهادینه شد.
خوشدل پور در بخش دیگری از سخنان خود برش فوالد زنگ نزن  تولیدی به وسیله 
مشــعل برش را از دیگر معضالت تولید این نوع محصول دانســت و تصریح کرد: با 
تمهیدات صورت پذیرفته، روش برش فــوالد زنگ نزن  طراحی و تجهیزات مربوطه 
نصب گردید و پوالدمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق شدند اولین 
فوالد زنگ نزن  را در منطقه غرب آسیا به روش ریخته گری مداوم تختال تولید کنند.

به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، تولید گریدهای 
دیگــر زنگ نزن  و تولید انبوه آن ها در نقشــه راه تنوع و گســترش تولیدات ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم قرار دارد و امیدواریم این موارد با توکل به خداوند 
متعال و حمایت های همیشــگی تیم مدیریت عالی فوالد مبارکه و تالش همکاران 

ناحیه و در راستای حرکت به سوی ایرانی قوی، هرچه زودتر محقق گردد.
وی خاطرنشــان کرد: پیش از این نیز فوالدهای زنگ نزن به شکل مقاطع در کشور 
تولید شــده اســت؛ اما تولید تختال زنگ نزن  به روش ریخته گری مداوم که امکان 
تولید ورق این محصول را امکان پذیر ســاخته اســت، برای نخســتین بار است که 
در کشــور توسط فوالد مبارکه انجام می شــود.وی در بخش پایانی سخنان خود از 
تالش، همدلی و همکاری واحدهای متالورژی و روش های تولید، ناحیه فوالد سبا، 
واحدهای خرید مصرفی، یدکی، مواد اولیه، برنامه ریزی تولید و تالشــگران دانشی 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و تیم معاونت و مدیریت شرکت در حمایت از 

اجرای این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

پروازدوبارهققنوسصنعتایران

  مشکل مهم شهرداریهای خراسان رضوی پایین بودن سرانه درآمد است
 مدیر کل شهری و امور شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: پایین بودن سرانه درآمدی از مشکالت مهم شهرداریهای این استان است که توجه بیشتر مسووالن نسبت به این چالش را می طلبد.

 علیرضا خادم پیر روز دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه شهردار گناباد افزود: عالوه بر پایین بودن سرانه درآمدی، میزان جلب مشارکت در امور شهری در شهرداریهای خراسان رضوی نسبت به سایر استانها پایین تر است و باید با بهره گیری از ظرفیتهای بخشهای 
مختلف نسبت به ایجاد درآمد پایدار در این بخش اهتمام جدی داشت.

وی ضمن تاکید بر لزوم اهتمام مسووالن  از جمله مجمع نمایندگان خراسان رضوی به افزایش اعتبار درآمدی شهرداریهای این استان بیان کرد: هر اندازه به این بخش توجه بیشتر شود شاهد توسعه بهتری در اجرای طرحهای عمران شهری و خدمات مطلوب به 
مردم خواهیم بود.مدیر کل شهری و امور شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به پایین بودن ارزش افزوده و درآمدهای حاصل از فعالیتهای بخش صنعت و معدن در روند توسعه و عمران شهری این استان به نسبت بسیاری از استانهای کشور گفت: با پیگیری 
مسووالن ذیربط و از جمله مجمع نمایندگان استان ، درآمدهای حقوق دولتی معادن سنگ آهن سنگان خواف که تا سال گذشته به حسابهای مربوطه کشوری در تهران واریز می شد از امسال به خراسان رضوی اختصاص می یابد و این مساله نقش مهمی در افزایش 

درآمدها و اعتبارات شهرداریها خواهد داشت.
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تجربه کی روش در جام جهانی زبانزد خاص و عام

 بازگشت آزمون از بوندس لیگا به روسیه جدی شد
رسانه روسی خبر داد باشگاه زنیت مصمم به برگرداندن 

ستاره ایرانی به لیگ روسیه است.
 ســردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان بعد از دوران 
طالیی اش به همراه زنیت در لیگ برتر روســیه زمستان 
گذشته با قراردادی 5 ساله به بایرلورکوزن آلمان ملحق شد.

آزمون با انتقال به بوندس لیگا بدشانسی های زیادی آورد 
و چندین مصدومیت و کسالت باعث شد تا در نیم فصل اول 

حضورش در لورکوزن نتواند حضور چندان موثری داشته باشد.
آزمون در فصل جدید بوندس لیگا هم نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی 
لورکوزن داشته باشد و در نهایت نتایج بد تیم آلمانی باعث شد تا سیوان سرمربی 
تیم برکنار شود و ژابی آلونسو اسطوره رئال هدایت این تیم آلمانی را برعهده بگیرد.

آزمــون این روزها دوران نقاهت خــود را می گذراند تا خود را برای حضور در 
مســابقات جام جهانی 2022 برساند. رســانه های روسیه هفته گذشته از عالقه 
مندی باشــگاه زنیت به برگرداندن آزمــون خبر دادند.در جدیدترین خبر در این 
زمینه ســایت »اسپورت« روسیه اعالم کرد مسئوالن باشگاه مصمم به برگرداندن 
سردار آزمون در زمستان به لیگ روسیه هستند و برنامه خود را برای جذب قرضی 

ستاره ایرانی آماده کردند. 

 جدال سعودی-اماراتی برای شکار سرمربی سابق استقالل
باشگاه های عربستان و امارات به دنبال امضای قرارداد 

با سرمربی پیشین استقالل هستند.
 نشــریه »االمارات الیوم« خبر داد یکی از باشگاه های 
فوتبال عربســتان برای جذب وینفرد شفر سرمربی سابق 

استقالل عالقه نشان داده است.
شفر سرمربی سابق بنی یاس از لیگ امارات هم مشتری 
دارد و این باشگاه سعودی با همتای اماراتی اش برای امضای 

قرارداد با سرمربی آلمانی وارد رقابت شده است.
طبق گزارش رسانه اماراتی وینفرد شفر به پیشنهاد باشگاه اماراتی تمایل دارد 
ولی هنوز مسئوالن باشگاه اماراتی تصمیمی رسمی در زمینه سرمربی کنونی خود 
نگرفتند.وینفرد شــفر از سال 2017 تا 2019 هدایت استقالل را برعهده داشت. 
مربی آلمانی بعد از رفتن از تهران هدایت تیم های بی یاس امارات و الخور قطر را 

برعهده داشت و اکنون تیمی ندارد. 

 مجیدی قلب اماراتی ها را تسخیر کرد
هواداران الوصل محبت خود را به سرمربی سابق استقالل 

به شکل ویژه ابراز کردند.
 فرهاد مجیدی بعد از سال ها شب گذشته به ورزشگاه 
خانگی الوصل برگشت. اسطوره استقالل این بار در قامت 

مربی مقابل الوصل ایستاد.
اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی موفق شــد الوصل 
صدرنشــین لیگ امارات را با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف 
کند.اما نکته جالب در این بازی فراموش نشدن فرهاد مجیدی در میان هواداران 
الوصل بود. هواداران این باشگاه اماراتی بنری بزرگ به ورزشگاه آوردند تا یادآوری 

کنند درخشش مجیدی به عنوان بازیکن را فراموش نکردند.
در بنر هواداران الوصل این شــعار نوشــته شــده بود: فرهاد تو اینجا خاطرات 
شیرینی و عشق بزرگی داری...این ابراز محبت هواداران الوصل به سرمربی سابق 
استقالل همچنین سوژه توئیتر رسمی سازمان لیگ فوتبال امارات شد که در این 
زمینه نوشت: نشانه وفاداری از سوی هواداران الوصل برای فرهاد مجیدی بازیکن 

سابقشان و سرمربی کنونی اتحاد کلباء. 

 افتخارآفرینی داور ایرانی در تاریخ جام جهانی سوژه شد
رسانه های قطر از تاریخ سازی داور ایرانی در جام جهانی 
تمجید کردند. مســابقات جام جهانی 2022 قطر 27 روز 
دیگر آغاز می شــود. تیم ملی فوتبال کشــورمان در این 
مسابقات با تیم های انگلیس، آمریکا و ولز رقابت می کند.

اما ششــمین حضور تیم ملی کشــورمان در مسابقات 
جام جهانی تنها افتخار ایران نیســت. علیرضا فغانی داور 
سرشناس کشورمان برای سومین دوره در مسابقات بزرگ 
جام جهانی سوت می زند.این افتخار بزرگ برای داور بین الملی کشورمان سوژه 
رسانه های میزبان جام جهانی شد. فغانی در این زمینه به رسانه های قطر، گفت: 
خیلی خوشــحالم که افتخار این را دارم که برای ســومین بــار برای قضاوت در 
مسابقات جام جهانی انتخاب شدم.فغانی پیش از این در جام های جهانی 2014 
برزیل و 2018 روســیه سوت زده بود و با حضور در مسابقات جام جهانی 2022 

قطر رکوردی بزرگ به نامش ثبت می شود.

  رونمایی از ارزش ایران و گران ترین شاگرد کی روش در جام جهانی
ارزش تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر 
سوژه شد. مسابقات جام جهانی 2022 دقیقا 27 روز دیگر 
به میزبانی قطر آغاز می شــود. تیم ملی کشورمان در این 
تورنمنــت در گروه دوم با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و 

ولز رقابت می کند.
در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی ارزش مادی تیم ملی 
کشورمان از سوی رسانه اسپانیایی بررسی شد تا مخاطبانش 
ارزش تیم کی روش و گران قیمت ترین بازیکن ایران را در جام جهانی بشناسند.
ارزش تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی معادل 70.63 میلیون یورو است.

مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو با ارزش 20 میلیون 
یورو گران ترین شاگرد کی روش در جام جهانی است.تیم ملی ایران در 5 دوره جام 
جهانی شرکت کرده و حضور در قطر ششمین دوره حضور ایران در این تورنمنت 
بزرگ فوتبالی است. بهترین نتایج ایران در تاریج جام جهانی به سال 2018 برمی 
گردد. بدترین نتایج ایران در جام جهانی 1978 رقم خورد.اولین دیدار شــاگردان 
کارلوس کی روش در مسابقات جام جهانی 2022 در تاریخ 30 آبان در ورزشگاه 

بین المللی خلیفه مقابل انگلیس است.

  ستاره پرسپولیس در انتظار رای جنجالی
امروز قرار است رای کمیته تعیین وضعیت در خصوص 
پرونده ســینا اسدبیگی اعالم شود. با گذشت 10 هفته از 
لیگ برتر، کمیته تعیین وضعیت امروز قرار است با بررسی 
مستندات دو باشگاه ذوب آهن و پرسپولیس در خصوص 

سینا اسدبیگی رای نهایی خود را اعالم کند.
سینا اسدبیگی که در نقل و انتقاالت تابستانی ناگهان 
با تغییر مسیر از ذوب آهن راهی پرسپولیس شد و این در 
حالی بود که باشــگاه اصفهانی مدعی عقد قرارداد داخلی و توافق با این هافبک 
دفاعی بود. در این رابطه ذوب آهن پرونده ای را در کمیته تعیین وضعیت تشکیل 
داد و از سوی دیگر این بازیکن و باشگاه پرسپولیس نیز مدعی شدند که مستنداتی 
در اختیــار دارند کــه تحت اختیار ذوب آهن نبوده و به صورت بازیکن آزاد راهی 

این باشگاه شده است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
رسانه خارجی در گزارشی به وضعیت تیم ملی 
ایران و بازگشت کارلوس کی روش قبل از جام 

جهانی پرداخت.
 مسابقات جام جهانی 2022 قطر 27 روز 
دیگر آغاز می شود. تیم ملی کشورمان  در این 
تورنمنت باید با تیم های ملی آمریکا، انگلیس 

و ولز رقابت کند.
در همین رابطه نشریه »republika« اندونزی 
در گزارشی به وضعیت ایران قبل از جام جهانی 
2022 با هدایت کارلوس کی روش پرداخت و 
مرد پرتغالی را باتجربه ترین مربی جام جهانی 

2022 نامید.
این رسانه آسیایی نوشت:کارلوس کی روش 
در تاریخ 7 ســپتامبر دوباره به عنوان سرمربی 
تیم ملی ایران منصوب شد.کارلوس کی روش، 
ســرمربی تیم ملی ایران، یکی از باتجربه ترین 
مربیان تاکتیکی جام جهانی 2022 قطر خواهد 
بود. سرمربی 69 ساله پرتغالی ایران را با هدایت 

خود به سومین جام جهانی رساند.
او در سال های 2014 و 2018 هدایت این 
تیــم را در جام های جهانی برزیل و روســیه 
برعهده داشت که ایران دو بار در مرحله گروهی 

حذف شد.
کی روش یکی از متنوع ترین مربیانی است 
که راهی قطر می شود. کی روش دو دوره مختلف 
هدایت تیم ملی ایران را پشت سر گذاشت و این 
بــار در گروه B به همراه آمریکا و ولز به مصاف 

انگلیس می رود. اولین دوره حضور او در ایران 
از ســال 2011 آغاز شد و تا سال 2019 ادامه 
داشت. این طوالنی ترین دوره مربی تاریخ تیم 

ملی ایران است.
چیــزی که به طور گســترده در آن زمان 
مورد تحســین قرار گرفت، استقبال کی روش 
از بازیکنان خارجی که اصالت ایرانی داشتند به 
اردو تیم ملی بود. این یعنی بازیکنانی با خون 
ایرانی از کشورهایی مانند آلمان، هلند و آمریکا 

می توانند برای آن کشور بازی کنند.
در جام جهانی 2014 برزیل، ایران با تساوی 
0-0 مقابل نیجریه شروع کرد و سپس با گل 
دیرهنگام لیونل مســی مقابل آرژانتین یک بر 
صفر شکست خورد. شکست 3-1 مقابل بوسنی 
و هرزگوین آنها را حذف کرد.کی روش پس از 
صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 
آســیا 2015، خود را برای جام جهانی 2018 
روسیه آماده کرد. تیم او بسیار بدشانس بود و 

جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را کسب 
نکرد زیرا تساوی اسپانیا مقابل مراکش به معنای 
کافی نبودن تساوی 1-1 ایران مقابل پرتغال بود.

این ناکامی در جام جهانی در کنار شکست 
نیمه نهایــی در جام ملت های آســیا 2019 
مقابل ژاپن، کی روش را برآن داشــت تا ایران 
را ترک کند. او سپس در سپتامبر 2022 پس 
از سرمربیگری در تیم های ملی کلمبیا و مصر 
دوباره سرمربی ایران شد.در اروپا، کی روش به 

احتمال زیاد به خاطر نقشش به عنوان دستیار 
سرمربی سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد 
و همچنین سرمربی رئال مادرید شناخته می 
شود. اولین دوره او در یونایتد تنها یک فصل به 
طول انجامید زیرا به سرعت توسط رئال مادرید 
تعقیب شد. کی روش با توجه به اینکه فرصت 
همکاری با زیــن الدین زیدان، رونالدو و لوئیز 
فیگو را داشــته، به راحتی می توانست از این 

بازیکنان استفاده کند.
با وجود شــروع خوب کارلوس کی روش با 
رئــال در فصل 04/2003 اما فصل بد به پایان 
رسید و کی روش از وظایفش کنار گذاشته شد. 
استانداردهای یونایتد با رفتن او کاهش یافته بود 
و آنها از بازگشت او در فصل بعد استقبال کردند.

او به عنوان دســتیار فرگوسن دو قهرمانی 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد 
و نشان داد که چقدر در نقش خود موثر است. 
اما در سال 2008 پیشنهاد مربیگری تیم ملی 
پرتغــال برای او آمد که او نتوانســت آن را رد 
کند. کی روش دو سال مربی تیم ملی کشورش 
بود، سپس هشت سال سرمربی ایران، دو سال 
کلمبیا، یک سال در مصر شد و سپس در آستانه 
جام جهانی 2022 به ایران بازگشت.دستمزد 
کــی روش در ایران در حال حاضر مشــخص 
نیســت اما در جام جهانی 2014 سیزدهمین 
مربی پردرآمد با دستمزد ساالنه 2 میلیون و 98 
هزار دالر بود. او در جام جهانی 2018 با دریافت 

1.9 میلیون دالر هفتمین مربی پردرآمد بود.

 هانیه رستمیان پس از مسابقات جهانی مصر و کسب 
اولین ســهمیه المپیک پاریس اظهار داشت: خدارا شکر 
می کنم که توانســتم در اولین مسابقات کسب سهمیه 
اولین ســهمیه ایران را به دست آورم و خیلی خوشحالم 
که این ســهمیه از طریق جامعه تیراندازی کسب شده 
اســت. مسابقات جهانی مصر بعد از رقابت های المپیک 
یکی از بزرگترین رقابت هایی اســت که از سطح باالیی 
برخوردار بوده و تمام تیراندازان به دلیل مهم بودن رقابت 
هــا با آمادگی صد درصد به این رقابت ها آمده بودند. در 
این مسابقات خداراشکر توانستم عالوه بر شکستن رکورد 
شــخصی خودم و ایران را ارتقا دهم و به عنوان نفر دوم 
راهی فینال شــدم و در فینال هم رقابت بسیار سختی 
داشــتم و طبق قوانین 4 ســهمیه توزیع می شد که با 
توجه به این که یکی از تیراندازان که از رقابت های قبلی 
سهمیه گرفته بود من به عنوان نفر پنجم سهمیه المپیک 

پاریس را کسب کنم.
وی در خصــوص برنامه ریــزی کادر فنی برای این 
مسابقات عنوان کرد: باتوجه به برنامه ریزی فدراسیون و 
کار فنی تیم ملی مسابقات جهانی مصر مسابقات هدف 
برای کســب ســهمیه المپیک نبود. چرا که قبل از این 
مسابقات هم مســابقات کره جنوبی را از دست دادیم و 

هم اردوی هانوفر آلمان لغو شد که برنامه های تیراندازان 
کمی با مشکل مواجه شد چرا که می خواستیم با استفاده 
از مســابقات کره جنوبی و اردوی هانوفر آلمان برای این 
رقابت ها آماده شــویم که چنین اتفاقی نیفتاد و باتوجه 
به همه شرایط این مسابقات هدف تیم ملی برای کسب 

سهمیه نبود.
رســتمیان با اشاره به تیراندازان تیم ملی گفت: همه 
تیرانــدازان تمام تالش خود را کردند تا تجربه الزم را در 
این مســابقات به دست آورند و آماده رقابت های بعدی 
شــوند. در آخرین رقابت های این مسابقات موفق شدم 

سهمیه را کسب کنم و از این به بعد تا المپیک پاریس با 
خیالی آسوده تر و منسجم تر تمرینات خود را دنبال کنم. 
کار من تازه شروع شده است و باید تمرین کنم و رکورد 

خودم را برای رقابت های المپیک ارتقا دهم.
ملی پوش کشــورمان درباره حضــور در رقابت های 
بعدی هم گفت: ما نیاز داریم در مسابقاتی که بر رنکینگ 
جهانی انفرادی تیراندازان مؤثر هســتند حضور داشــته 
باشــیم و حتی اگر در یکی از مســابقات حضور نداشته 
باشیم از رقبای خودمان عقب می مانیم و رنکینگ را از 
دست می دهیم. حداقل تیراندازان اصلی باید در مسابقات 
حضور پیدا کنند و رنکینگ جهانی خود را حفظ و ارتقا 
دهند،چرا که یک سهمیه هم از طریق رنکینگ داده می 
شود با شرکت در این رقابت ها می توانیم یک سهمیه هم 

از این طریق کسب کنیم.
رســتمیان در پایان خاطر نشان کرد: تیراندازی تنها 
تیر زدن نیســت و خیلی از عوامل کمک می کند مانند 
تغذیه، بدنسازی و روانشناسی که الزم است همه آن ها در 
تمرینات داشته باشیم و به صورت منظم 3 مورد پیگیری 
شود و کمک کند تا برای مسابقات آینده آماده شویم. در 
پایان از همه کسانی که برای رسیدن به این موفقیت مرا 

همراهی و کمک کردند تشکر می کنم.

کارم برای المپیک پاریس تازه شروع شده است

چه طلبکار خوشبختی داره این تیم پرسپولیس!
روزنامه اطالعات نوشت: حساب باشگاه پرسپولیس به دلیل شکایت طلبکار 
27 میلیارد تومانی بســته شــد. این طلبکار در سال 94 فقط 2 میلیارد تومان 
طلب داشت و همان موقع از باشگاه شکایت کرد و اکنون دادگاه رأی به پرداخت 

27 میلیارد تومان با توجه به جریمه و دیرکرد داده است.
مبلغ 2 میلیارد تومان در مقایســه با هزینه های باشــگاه عدد قابل توجهی 
نیســت و امکان پرداخت آن در 7 سالی که از تاریخ سررسید آن گذشته است 
بارها وجود داشته ولی چه شده که این مبلغ سال ها پرداخت نشده است تا کار 
به جایی بکشد که حساب باشگاه بسته شود و طلبکار هم فقط با دریافت تمام 

طلب خود رضایت دهد؟
در مدت 7 سال گذشته در باشگاه پرسپولیس چند مدیرعامل جابجا شده است 
و چرا هیچکدام اقدامی برای تسویه حساب طلبی که پرونده قضایی دارد نکرده 
و اجازه داده اند این طلب ناچیز، طی 7 سال تبدیل به مبلغ قابل توجهی شود؟

اگــر بخواهیــم به این موضوع به عنوان کوتاهــی در انجام وظایف و اهمال 
مســئولین باشــگاه نگاه کنیم بیراهه رفته ایم زیرا بالفاصله بعد از جابجایی هر 
مدیرعامل، اولین کاری که مدیر جدید انجام می دهد بررسی صورت های مالی 

باشگاه است.
چطور امکان دارد چند مدیر عامل طی 7 سال نسبت به پرداخت این مبلغ 

که طلبکار بابت آن شکایت کرده بود اقدامی نکرده باشند؟
در این مورد، این بهانه که باشــگاه بودجه کافی برای پرداخت طلب مذکور 
نداشته است، به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا با توجه به گردش مالی باشگاه، 

مبلغ 2 میلیارد تومان عددی نیست و به راحتی قابل پرداخت است.
کافی است به مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی پرسپولیس در همین 

سال ها توجه کنید تا متوجه ناچیز بودن این مبلغ در برابر آنها شوید.

باید دید در باشگاه چه عواملی اقداماتی انجام داده اند تا پرداخت این بدهی 
ناچیز طی 7 سال )علیرغم داشتن پرونده شکایت قضایی( انجام نشود و گذشت 

زمان آن را از 2 میلیارد تومان تبدیل به 27 میلیارد تومان کند؟
احتماالْ مشــابه چنین پرونده هایی در اسناد مالی این باشگاه و باشگاه های 

دیگر هم وجود دارد.
طلبکاران خوشبختی که علیرغم تزریق پول به باشگاه و هزینه میلیارد بابت 
خرید بازیکن و هزینه های جاری، به شکل عجیب و غریبی طلب آنها پرداخت 
نمی شود تا بعد از سال ها، اصل طلب و دیرکرد آن یکجا و چند برابر طلب اولیه 

به حسابشان واریز شود.
وجود چنین چرخه ای در باشگاه های فوتبال آفتی جدی است که معلوم نیست 
هر سال چند میلیارد تومان هزینه اضافه به فوتبال تحمیل می کند و پول مفت را 
به جیب طلبکارانی می ریزد که هیچ عجله ای برای دریافت طلب خود ندارند و هر 
وقت اراده کنند می توانند با بستن حساب های باشگاه طلب خود را وصول کنند.

با توجه به خطراتی که این روزها ســرمایه گذاری در بازار کسب و کار دارد، 
تأخیرهای مشکوک در تسویه بدهی باشگاه ها و دریافت دیر کرد و جریمه از سوی 
طلبکار می تواند روش کســب درآمد کم خطری باشد که به لطف بی توجهی 

مدیران فوتبالی محقق می شود.

کارشــناس فوتبال با بیان اینکه سرمربی استقالل به دلیل بازی ندادن به 
چند بازیکن آنها را بی انگیزه کرده، گفت: او نباید انتظار داشته باشد بازیکن 

در دقایق پایانی به زمین بیاید و معجزه کند.
هاشم حیدری  در خصوص تساوی بدون گل استقالل برابر آلومینیوم اراک 
گفت: آلومینیوم یک بازی بسته را مقابل استقالل به نمایش گذاشت و توانست 
یک امتیاز را از دین دیدار حســاس به دست بیاورد. آبی پوشان در طول 90 
دقیقه به دلیل بازی بسته ای که آلومینیوم انجام داد نتوانستند موقعیت های 

زیادی را به وجود بیاورند.
وی با اشــاره به سخت تر شدن شرایط تیم ها برای ادامه مسابقات افزود: 
هر چه از زمان بازی ها می گذرد بازی ها ســخت تر می شود. استقالل با اینکه 
بازیکنان خوبی دارد اما نمی تواند نتیجه درخشانی بگیرد و این نشان می دهد 

که ضعف هایی در استقالل است که هنوز برطرف نشده است.
حیدری در ادامه گفت: یکی از ضعف های استقالل نبود یک بازیکن بازیساز 
و خالق است، مشکلی از ابتدای فصل وجود داشته و هنوز آبی پوشان نتوانستند 

آن را برطرف کنند.
وی تاکید کرد: اســتقالل مهره سوزی هم می کند. متأسفانه ساپینتو به 
برخی بازیکنان آنقدر بازی نداده که آنها بی انگیزه شده اند. آمانوف، حردانی و 
نیک نفس بازیکنانی هستند که کیفیت خوبی دارند اما اینکه چرا هیچ کدام 
بازی نمی کنند مشخص نیست. ضمن اینکه آنها نمی توانند با حضور 10 یا 15 

دقیقه ای در زمین برای استقالل معجزه کنند. با این روش استقالل شرایطش 
سخت تر خواهد شد مگر اینکه سرمربی استقالل در خصوص تفکرات تاکتیکی 

اش تجدیدنظر کند.
کارشــناس فوتبال تصریح کرد: خط هافبک اســتقالل هنوز ضعف دارد، 
بازیکنی که بتواند از لحظه ها استفاده کند و نتیجه را تغییر دهد در تیم وجود 
نــدارد. مهدی پور تالش زیادی می کند ولی او به تنهایی نمی تواند همه چیز 

را تغییر دهد.
وی خاطرنشان کرد: استقالل مقابل پیکان و آلومینیوم به خاطر بازی تدافعی 
حریفان نتوانست پیروز شود. در مقابل ذوب آهن هم با اشتباه بازیکن حریف 

به پیروزی رسید و اگر تیم های دیگر هم بخواهند مقابل استقالل تدافعی بازی 
کنند این آبی پوشان هستند که باز هم امتیاز از دست خواهند داد.

حیدری افزود: آبی ها مقابل آلومینیوم خسته بودند و نمایش قابل قبولی 
نداشتند و نتوانستند دفاع حریف را وادار به اشتباه کنند. آنها دو امتیاز از دست 
دادند تا پرســپولیس که برنده بازی برابر ملوان بود تا حدودی خیالش بابت 

صدرنشینی راحت باشد.
وی در مورد دیدار آینده استقالل برابر هوادار تهران گفت: هوادار یک تیم 
جونان و با انگیزه است. کادر فنی اش همه استقاللی هستند و شناخت خوبی 
از این تیم دارند. انگیزه های باالیی دارند تا بتوانند استقالل را شکست داده و 
یا حداقل به یک مساوی دست پیدا کنند. آبی پوشان هم باید تغییراتی را در 
تیم خودشان بوجود بیاورند. برخی بازیکنان را بی انگیزه نکنند و مراقب باشند 
که اگر هوادار در مقابل آنها همانند آلومینیوم تدافعی بازی کرد راهکاری برای 

پیروزی در این دیدار داشته باشند.
حیدری در پایان با اشاره به مشکالتی که برای داوری مسابقات لیگ برتر 
وجود دارد، گفت: دو راهکار وجود دارد که بازیکنان و حتی کادر فنی تیم ها 
کمتر اعتراض کنند. اول جریمه های سنگین است که می تواند بازدارنده باشد 
و دوم که مهمتر از هر چیزی اســت آوردن سیستم VAR به فوتبال است که 
بتواند میزان اشتباهات را به حداقل برساند تا شاهد این حجم از اعتراضات و 

رفتارهای غیرحرفه ای در فوتبالمان نباشیم.

نقطه ضعفی که به استقالل لطمه زده است

 وعده مدیرعامل استقالل در مورد بازیکن خبرساز برزیلی
مدیرعامل باشگاه استقالل وعده داد مطالبات مدافع سابق برزیلی این تیم را پرداخت و وی را به جشن قهرمانی دعوت کند.

 یکی از پرونده هایی که در ســالهای اخیر برای اســتقالل دردســر شــده بود، مربوط به لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی این تیم بود که چند سال برای آبی ها بازی کرد و در یکی از دیدارهای این تیم به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر برای 
همیشه فوتبال را کنار گذاشت.

پادوانی پس از این اتفاق خواستار دریافت مطالباتش از باشگاه استقالل شد اما هر مدیری که آمد وعده داد و پرداخت نکرد تا کار به شکایت بکشد و در نهایت قرار شد استقالل مبلغ 100 هزار دالر طلب این بازیکن را پرداخت کند.
علی فتح اهلل زاده که به تازگی مدیرعامل آبی پوشان شده در تازه ترین اظهار نظر خود وعده داد مطالبات این بازیکن را پرداخت و در صورت قهرمانی استقالل پادوانی را برای حضور در جشن قهرمانی به ایران دعوت کند.

وی در این مورد گفت: حتما مطالبات این بازیکن را پرداخت خواهیم کرد. او یک بازیکن بااخالق و استقاللی متعصب بود و بیشتر از خیلی ها به فکر موفقیت تیم بود. ما حتما مطالبات او را پرداخت خواهیم کرد و در صورت قهرمانی 
استقالل از او برای حضور در جشن قهرمانی دعوت خواهیم کرد.
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طال و بیت کوین شــباهت های زیادی دارند، تا جایی که گاهی بیت کوین به 
عنوان طالی دیجیتال تبلیغ می شود.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از وب سایت »الیو مینت«، با نزدیک شدن 
به فصل دیوالی در هند، تقاضای سنتی طال در حال افزایش است. چرا که فلز زرد 
در این کشور نماد ثروت، امنیت و رفاه مالی است. همچنین در میان عدم قطعیت 
های اقتصاد کالن، طال به عنوان یک پناهگاه امن تلقی می شــود. در این میان 
ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین، ستاره ی طالی دیجیتال نامیده می شوند. در 
گذشته، بیت کوین به عنوان جایگزینی برای طال در زمان سرمایه گذاری محسوب 
می شــود. با این اوصاف کدام سرمایه گذاری بهتری است؟ به گفته یک تحلیلگر 
سرمایه گذاری )Palash Udhwani(، طال و بیت کوین شباهت های زیادی دارند، 
تا جایی که گاهی بیت کوین به عنوان طالی دیجیتال تبلیغ می شود. مهم ترین 

دالیلی که این دو شبیه در نظر گرفته می شوند؛ یکی در دسترس بودن جهانی و 
دیگری تقاضای باال و عرضه کم بیت کوین است. عرضه بیت کوین )BTC( را نمی 

توان در بازار با برنامه ریزی الگوریتمی تغییر داد. 
برطبق آمارهای ارائه شده توسط اولین پلتفرم مدیریت دارایی های کریپتو هند 
)Kunji(، در پنج سال گذشته، بیت کوین در پنج دیوالی گذشته بهتر از طال عمل 
کرده است. بیت کوین شاهد افزایش 312.5 درصدی در دیوالی 19 اکتبر 2017 
بود، در حالی که طال شاهد افزایش 29.5 درصدی بود. عالوه بر این، در دیوالی که 
در 6 نوامبر 2018 برگزار شــد، بیت کوین 196.3 درصد در مقابل افزایش 36.1 
درصدی طال رشد کرد. در دیوالی که در 27 اکتبر 2019 برگزار شد، بیت کوین 
و طــال هر دو به ترتیب به 99.9 و 11 درصد کاهش یافتند. با این حال، در طول 
دیوالی 2019، بیت کوین همچنان عملکرد بهتری داشــت.در  دیوالی 14 نوامبر 
2020، بیــت کوین افزایش 18.7 درصــدی را ثبت کرد، در حالی که طال 11.6 
درصد سقوط کرد. اما در دیوالی 4 نوامبر 2021، بیت کوین به میزان 68.9 درصد 
کاهش داشت در حالی که طال تنها 6.7 درصد کاهش یافته بود. در سال 2021، 
طال عملکرد بهتری نســبت به بیت کوین داشت. به طور کلی، طی 5 سال، بیت 
کوین بازدهی بیشتری نسبت به طال داشت.اودهوانی همچنین افزود: بیت کوین به 
عنوان »طالی دیجیتال« و پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود، سرمایه 
گذاران چندان موافق فلز زرد نیستند. با افزایش تورم در چند ماه گذشته، ارزش 
بیت کوین و طال به شــدت افزایش یافته است. دالر قوی و بازده اوراق قرضه باال 
ممکن است سرمایه گذاران را از فلز گرانبها و بیت کوین دور و به بازارهای دیگری 
هدایت کند.روز شنبه، در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین باالی 19200 دالر 

معامله می شود و سود 24 ساعته آن در حدود 1.5 درصد است.

وضعیت انرژی اروپا به شــرایط آب و هوایی بستگی دارد. طبق نظرات تحلیل 
گران و کارشناســان، مشــکل اصلی اتحادیه اروپا ذخیره سازی سال آینده بدون 

عرضه روسیه است.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از »راشا تودی«، به نظر می رسد که کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، با وجود داشتن ذخایر فراوان انرژی، کنترل کمی بر منابع خود 
دارند. از آنجایی که اتحادیه اروپا سعی دارد واردات انرژی خود را از روسیه کم کند، 

ذخیره گاز به عنوان یک اولویت امنیت ملی مطرح شده است.
اتحادیه اروپا به منظور تامین و پاسخگویی به تقاضای گاز طبیعی، سطوح جدیدی 
را برای سقف ذخایر گاز کشورهای عضو تعیین کرده است. اما باید دید که ذخایر 

اتحادیه اروپا در حال حاضر در چه سطحی قرار دارند؟
کشــورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر به این هدف رسیده اند که  80 درصد 
از اهداف ذخیره سازی گاز طبیعی خود را تا نوامبر انجام دهند. براساس آمارهای 
زیرساخت گاز اروپا )GIE( سطح ذخایر اتحادیه اروپا در حال حاضر 94 درصد است 
که با سطوح میانگین سال 2017 تا 2021 مطابقت دارد. آلمان تا 93 درصد ذخایر 

خود را پر کرده است که با هدف 95 درصدی برلین برای نوامبر مطابقت دارد.
انبارهای ذخایر اروپا در کجا قرار دارند؟

بزرگ ترین انبارهای ذخیره سازی اتحادیه اروپا با امکانات گسترده در کشورهای 
فرانســه، آلمان، ایتالیا و هلند توزیع شده است. در این میان بزرگترین انبارها در 
آلمان قرار دارد. براســاس آمارهای زیرساخت گاز اروپا )GIE(، در حال حاضر اروپا 
بیش از 117 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ذخیره کرده است که برابر یک پنجم 

مصرف ساالنه آن است.
چه کسی روی گاز ذخیره شده کنترل دارد؟

فقدان داده های شفاف در مورد اینکه چه کسی ذخایر را کنترل می کند وجود 
دارد، اما به نظر می رســد که دولت های ملی کنترل چندانی بر ذخایر ندارند. بر 

اســاس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، تنها حدود 10 درصد از گاز 
موجود در تاسیسات ذخیره سازی از ایتالیا تا هلند تحت کنترل مستقیم مقامات 
دولتی از طریق ذخایر استراتژیک ملی است. بقیه در دست شرکت های بازرگانی 
بین المللی مانند گلنکور و ویتول، شرکت های برق و گروه های صنعتی است. این 
شرکت ها آزادند به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشند، حتی اگر در کشور دیگری 

باشد، در حالی که منافع اصلی آنها حداکثر کردن حاشیه سود است.
سوخت چگونه توزیع می شود؟

قرار اســت شبکه گاز این بلوک با اجازه دادن به جریان عرضه بین بازارها کار 
کند. تا زمانی که سوخت کافی در سیستم وجود داشته باشد، تعادل برقرار است. 
بــا این حال، در مواقع اضطراری، دولت ها می توانند مقدار مورد نیاز گاز را از این 
ذخایر سفارش دهند. کشورهای ثروتمندتر می توانند از کشورهای فقیرتر برای تامین 

گاز پیشی بگیرند و این امر می تواند کشورهای همسایه را با کمبود مواجه کند.
آیا راه حلی وجود دارد؟

ایجاد و تهیه سایت های گاز و ذخیره سازی برای ذخایر استراتژیک تحت کنترل 
دولت از جمله پیشنهادات برای امنیت انرژی اتتحادیه اروپا در بلندمدت است. این 
به معنای یک پلت فرم متمرکز اروپایی است که در آن کشورهای عضو می توانند 
به طور مشترک گاز بخرند و از آن برای ایجاد ذخایر استراتژیک استفاده کنند. به 
عبارت دیگر، کشورها ذخیره گاز خود را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت. با 
این حال، کارشناسان هشدار می دهند که روند راه اندازی چنین پلتفرمی ممکن 

است سال ها طول بکشد.
آیا استراتژی اشتراک گاز می تواند کارساز باشد؟

پیمان های تقســیم گاز بین کشورهای عضو بخشی از یک مکانیسم بزرگتر 
اتحادیه اروپا برای شرایط اضطراری انرژی است. آنها تضمین می کنند که اگر یک 
کشــور گاز کافی برای تامین نیازهای خانوارها و خدمات اجتماعی نداشته باشد، 
کشور دیگری این نیاز را تامین خواهد کرد، که تحت قوانین اتحادیه اروپا از حمایت 
ویژه برخوردار هستند. کمیسیون اروپا می گوید خرید مشترک گاز طبیعی توسط 
کشــورهای عضو می تواند به جلوگیری از رقابت در داخل بلوک و افزایش بیشتر 
قیمت ها کمک کند. با این حال، با بدتر شــدن بحران انرژی در سراسر اتحادیه، 
برخی از کشورها از مشارکت در چنین قراردادهای همبستگی خودداری کرده اند.

چه چیزی در انتظار اتحادیه اروپا است؟
باید پذیرفت که همه چیز به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. طبق نظرات تحلیل 
گران و کارشناسان، تحت شرایط بحران فعلی چنین برنامه ای کارساز نخواهد بود. 
و با داشتن یک زمستان سرد، ممکن است موجودی انبارها تا پایان ماه مارس به 
کمتر از 10 درصد برسد! مشکل اصلی اروپا در اصل زمستان سال آینده است که 

باید بتواند ذخایر خود را مجددا و بدون عرضه گاز روسیه پر کند.

طال برای سرمایه گذاری بهتر است یا بیتکوین؟

حرکت نزولی قیمت گاز طبیعی

صید ماهی در مازندرانصید ماهی در مازندران
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  علمیعلمی

محققان دانشگاه سیتی هنگ کنگ از توسعه سیستم رندرینگ لمسی پوشیدنی 
جدید خبر داده اند که می تواند حس های لمسی را با وضوح فضایی باال و نرخ پاسخ 

سریع تقلید کند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از تی ان، یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی 
دانشگاه سیتی هنگ کنگ)CityU( یک سیستم رندرینگ لمسی پوشیدنی ایجاد 
کرده اند که می تواند حس لمس را با وضوح فضایی باال و نرخ پاسخ سریع تقلید کند. 
 )Rendering( پرداز یا پرداز زدن یا ارائه ماشینی تصاویر یا نمایان سازی یا رندرینگ
فرایند تولید ماشینی تصاویر بر پایه-مدل های محاسباتی و سپس نمایاندن رایانه ای 
آنها بر روی نمایشگر را شامل می گردد. این تیم پتانسیل فناوری خود را در یک 
صفحه نمایش بریل نشــان داد و حس المســه را در متاورس برای عملکردهایی 

ماننــد خرید و بازی واقعیت مجازی اضافه کــرد و به طور بالقوه کار فضانوردان، 
غواصان در اعماق دریا و افراد دیگری را که نیاز به پوشیدن دستکش های ضخیم 

دارند، تسهیل کرد.
دکتر یانگ ژنگبائــو رهبر این مطالعه گفت: ما می توانیــم خانواده هایمان را 
از راه دور از طریــق تلفن و دوربین بشــنویم و ببینیــم، اما هنوز نمی توانیم آنها 
را حــس کنیــم یا در آغوش بگیریم. مــا از نظر مکان و زمان بــه  ویژه در طول 
این همه گیری طوالنی مدت منزوی شــده ایم. اگرچه پیشرفت زیادی در توسعه 
حسگرهایی که به صورت دیجیتالی ویژگی های لمسی را با وضوح باال و حساسیت 
 باال ثبت می کنند، صورت گرفته اســت، اما ما هنوز سیســتمی نداریم که بتواند 
حس المسه را به طور مؤثر مجازی کند و بتواند حس المسه را در فضا و زمان ضبط و 
پخش کند.محققان این مطالعه با همکاری غول فناوری چینی  یک سیستم رندرینگ 
الکترولمسی جدید برای نمایش احساسات مختلف لمسی با وضوح فضایی باال و 
 Science Advances نرخ پاسخ سریع ایجاد کردند. یافته های آن ها در مجله علمی
منتشر شد.تکنیک های موجود برای بازتولید محرک های لمسی را می توان به طور 
کلی به دو دسته تقسیم کرد: تحریک مکانیکی و الکتریکی. با اعمال یک نیروی 
مکانیکی یا ارتعاش موضعی بر روی پوست، محرک های مکانیکی می توانند احساسات 
لمسی پایدار و مداوم را برانگیزند. با این حال، آنها معموالً حجیم هستند و وضوح 
فضایی را در هنگام ادغام در یک دستگاه قابل حمل یا پوشیدنی محدود می کنند. 
در مقابل، محرک های الکترولمســی که با عبور جریان الکتریکی از پوست، حس 
لمس را در پوست در محل الکترود برمی انگیزند، می توانند سبک و انعطاف پذیر 

باشند در حالی که وضوح باالتر و پاسخ سریع تری ارائه می دهند. 

بازسازی احساس المسه با دستکش هوشمند

 كاهش اثرات مضر نیکوتین با باكتری های روده

نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهــد، باکتری های روده احتماال 
می توانند اثرات مضر نیکوتین روی کبد را کاهش دهند.

بــه گزارش تجریش آنالین و به نقــل از چاینادیلی، نیکوتین یک ماده 
مضر در تنباکو است که باعث اعتیاد و خطرات زیادی برای سالمتی دارد 

و می تواند سبب بیماری کبد چرب شود.
نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد، افراد سیگاری با ُکلنی خاصی 
از باکتری های روده که قادر به تجزیه نیکوتین هســتند، به بیماری های 
کبد با شــدت کمتری مبتال می شــوند و آزمایش های انجام شــده روی 
موش ها حاکی از آن اســت که احتماال میکروب ها می توانند از آســیب 

کبدی پیشگیری کنند.
گروهی از دانشمندان چینی و آمریکایی در این پژوهش، نوعی باکتری 
را در روده شناســایی کرده اند که از پتانســیل تجزیه نیکوتین برخوردار 
اســت. بر اساس آخرین مطالعه منتشر شده در مجله نیچر، مشخص شد 
که ُکلنی خاصی از باکتری های روده، غلظت نیکوتین روده را در موش های 

در معرض نیکوتین کاهش داده است.
پژوهشگران دانشگاه های پکن، ژجیانگ، فودان، بیمارستان وابسته به 
دانشگاه پزشکی ونژو و مؤسسه ملی بهداشت ایاالت متحده دریافتند که 
»Bacteroides xylanisolvens« می تواند نیکوتین های انباشته شــده در 

روده افراد سیگاری را تجزیه کند.
طبق گفته پژوهشــگران این مطالعــه، نیکوتین به عنوان فعال کننده 
نوعی مولکول روده به نام شناخته شده است و این مولکول ها به پیشرفت 
بیمــاری کبد چرب غیرالکلی )Non-alcoholic fatty liver disease( )به 

اختصار NAFLD( کمک می کنند.
بیمــاری کبد چرب غیرالکلی نوعی از کبد چرب اســت که در نتیجه 
تجمع چربی به دلیلی غیر از مصرف زیاد الکل در کبد بروز می کند. التهاب 
کبدی غیر الکلی )NASH( شدیدترین و پیشرونده ترین نوع از بیماری کبد 
چرب غیر الکلی است و بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری 

کبدی در کشورهای پیشرفته محسوب می شود.
یافته های این مطالعه یک استراتژی احتمالی را برای کاهش پیشرفت 
بیماری کبد چرب غیرالکلی ناشــی از اســتعمال دخانیات، با استفاده از 
باکتری هایی که به طور طبیعی در روده انسان وجود دارند و به طور ایمن 

در تولید مواد غذایی استفاده شده اند، پیشنهاد می کند.

 تاثیر آب و هوا بر وخیم شدن بیماری های پوستی
مطالعه جدید پژوهشگران دانشــگاه وندربیلت آمریکا نشان می  دهد، 
پدیده های آب و هوایی شدید باعث بدتر شدن بیماری های پوستی می شود.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اس اف، پوست، اولین خط دفاعی 
در برابر دنیای بیرون است. اکنون پژوهشگران در یک مطالعه جدید هشدار 
داده اند که پوست بدن با خطر شدید تغییرات آب و هوایی مواجه است.

به گفته پژوهشگران دانشگاه واندربیلت، افزایش رویدادهای شدید آب 
و هوایی، خطر ابتال به بیماری های پوستی مختلف را افزایش می دهد. از 
آنجایی که بســیاری از بیماری های پوستی حساس به آب و هوا هستند، 
بالیای طبیعی مانند سیل، طوفان و امواج گرمای شدید می توانند مشکالت 
جزئی که بســیاری از افراد هر ســاله با آن دست و پنجه نرم می کنند را 

تشدید کنند.
»اوا رالینگز پارکر«  نویســنده ارشد این مقاله گفت: می خواستیم به 
متخصصان پوست و سایر پزشکان یک اطالعات کلی از بیماری های پوستی 
شــدید مرتبط با آب و هوا و نحوه مداخالت درمانی اولیه و بهبود نتایج 
بیمــاری ارائه دهیم. از گســتردگی تأثیراتی که رویدادهای آب و هوایی 

شدید بر بیماری های پوستی می گذارند، شگفت زده شدیم.
پژوهشــگران حدود 200 مقاله را که اثرات مختلف آب و هوای شدید 
بر پوست را مســتند کرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند 
که سیل - یکی از رایج ترین بالیای طبیعی - اغلب به زخم های آسیب زا 
و عفونت های باکتریایی و قارچی منجر می شود. سیل همچنین می تواند 
منجر به درماتیت تماسی شود، زیرا این آب اغلب با آفت کش ها، فاضالب، 

کودها و سایر مواد شیمیایی مضر آلوده می شود.
در نقطــه مقابل این طیف، نویســندگان مطالعــه دریافتند که دود 
آتش سوزی حتی در بزرگساالنی که سابقه بیماری پوستی ندارند، می تواند 
باعث درماتیت آتوپیک )اگزما( شــود. پژوهشگران خاطر نشان کردند که 
قرار گرفتن در معرض دود همچنین می تواند باعث بدتر شدن آکنه شود.

حتی بدون آتش، گرما به تنهایی می تواند به پوســت انســان آسیب 
برساند. به گفته پژوهشگران، پوست ما نقش مهمی در تنظیم دمای بدن 
دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، امواج گرمای شــدید از خنک شــدن 
مناســب پوســت جلوگیری کرده و خطر گرمازدگــی و مرگ را افزایش 
می دهد. چندین شــکل از بیماری هــای التهابی مزمن نیز با افزایش دما 
بدتر می شوند. در طول ماه های تابستان، افراد بیشتری در بیرون از خانه 
حضور دارند و زمان بیشــتری زیر نور آفتاب قرار می گیرند؛ با این حال، 
پژوهشگران دانشگاه وندربیلت معتقدند این گرما افراد را در معرض سطوح 
باالتری از آلودگی هوا، حشرات ناقل بیماری و اشعه فرابنفش قرار می دهد 

که می تواند باعث سرطان پوست شود.
پژوهشــگران دریافتند کــه رویدادهای شــدید آب و هوایی به طور 
نامتناسبی بر جمعیت آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده تأثیر می گذارد 
و باعث نابرابری حتی در سالمت عمومی می شود. این جوامع اغلب شامل 
کودکان، زنان باردار، ســالمندان، محله های با اقلیت خاص، مهاجران و 

کارگران کم درآمد می شوند.
بــه طور خاص، این مطالعه نشــان داد که جمعیت سیاه پوســتان و 
هیسپانیک و محله های کم درآمد بیشتر در مناطقی زندگی می کنند که 
ســیل در آن ها شایع تر اســت. بنابراین، این جوامع همچنین در معرض 
خطر بیشتری برای ابتال به مشکالت پوستی مختلف هستند و دسترسی 
کمتری به مراقبت دارند.پژوهشــگران خاطرن شان کردند که وقتی هوا 
بد می شــود، مردم به مکانهای مختلف می روند. به همین دلیل است که 
بیماری های پوســتی یکی از رایج ترین مشکالتی است که مهاجران در 

سفر بین ایالت ها و کشورها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

 پیشرفت در جراحی با یک سوزن جراحی جدید
پژوهشــگران دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس از توسعه یک 
سوزن جراحی پیشرفته خبر داده اند که استفاده از آن، دقت جراحان در 
عمل   های جراحی را افزایش داده و میزان احتمال بروز خطر برای بیماران 

را کاهش می دهد.
بــه نقل از تــی ای، گاهی اوقات در حین جراحــی، حتی دقیق ترین 
جراحان، مسیر ســوزن را در حین حرکت تنظیم می کنند. گاهی اوقات 
ممکن است که بافت در زیر یک عضو جمع شود یا دسترسی به آن بسیار 
دشوار باشد؛ چنین شرایطی می تواند فرآیند جراحی را به تاخیر انداخته 

و احتمال آسیب یا عفونت را افزایش دهد.
»چارلــز باور« ، مهندس آزمایشــگاه اکــول پلی تکنیک فدرال لوزان 
ســوییس با همکاری لنارت روبرت  پژوهشگر دانشگاه استراسبورگ، نوع 
جدیدی از ســوزن انعطاف پذیر )ARC( را طراحی کرده اند که به حا این 
مشــکل کمک می کند. به لطف نوک انعطاف پذیر این ســوزن که با یک 

دکمه ساده کنترل می شود، جراحی دقیق امکان پذیر می شود.
دکمه تعبیه  شــده روی دسته سوزن به جراحان امکان می دهد مسیر 
حرکت ســوزن را اصالح کنند و این امر آنها را قادر می ســازد تا سریعتر 
به بافت های بیمار برســند و در صورت نیاز، بافت مجاور را بدون بیرون 

کشیدن دست بررسی کنند.
باور گفت: امروزه در بیمارســتان ها تصور می شــود که هر چه سوزن 
سفت تر باشد، دقت بیشتری می تواند داشته باشد. این به این دلیل است 
که استفاده از یک ســوزن سفت برای جراحان آسان تر است، زیرا دقیقاً 

همانطور که می خواهند می توانند سوزن را حرکت دهند.
این نوع ســفتی را می توان در ســوزنی که باور و همکار فرانسوی اش 
توســعه داده اند نیز یافت، اما همراه با نوک سوزنی که جراحان می توانند 

در صورت نیاز آن را منحنی کنند.

 ساخت پهپاد با الهام از عادات پرواز حشرات

دانشــمندان هلندی و فرانســوی به تازگی نظریــه جدیدی در مورد 
عادت پرواز حشــره ها ارائه کرده اند که این اطالعات می تواند روند تولید 

پهپادها را بهبود بخشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ای او، دانشمندان دانشگاه فناوری دلفت 
هلند و دانشگاه اکس مارســی فرانسه، نظریه جدیدی در مورد چگونگی 
تعیین حس گرانش حشرات در حین پرواز ارائه کردند. نتایج این مطالعه 

ممکن است بر ساخت پهپادهای کوچک خودران تأثیر بگذارد.
همانطور که در این مقاله توضیح داده شــده، روشــی که حشرات از 
آن برای تعیین جهت گرانش اســتفاده می کنند و در حین پرواز شــتاب 
می گیرند، هنوز برای دانشــمندان یک معماست. از آنجایی که آنها اندام 
حسگر خاصی را ندارند، شواهد روشنی مبنی بر اینکه چگونه آنها تفاوت 
سطح باال از پایین را متوجه می شوند، وجود نداشت. با این حال، یافته های 
جدید نشان می دهد که حشرات از روش تشخیص حرکت بصری همراه با 

حرکات خود استفاده می کنند تا حس جهت را دریابند.
این توضیح احتمالی برای عادات پروازی آنها نه تنها یک کشــف مهم 
بیولوژیکی است، بلکه فناورانه نیز هست. پهپادها معموالً شتاب سنج هایی 
برای کمک به پرواز دارند، اما اجرای مدل پرواز حشرات ممکن است راه را 
برای توسعه نسل جدیدی از گجت ها هموار کند. به طور خاص، این نظریه 
ابتکاری ممکن است از توسعه پهپادهای خودران کوچک پشتیبانی کند.

چه هواپیماهای بدون سرنشــین، چه حشرات و چه خلبانان انسانی، 
داشتن حس جاذبه در هنگام پرواز ضروری است. به عنوان مثال، خلبانی 
که در میان ابرها پرواز می کند ممکن است حس جهت را از دست بدهد، 
به همین دلیل است که ارتفاع سنج هواپیما این امکان را فراهم می کند. 
به طور مشــابه، در حالی که هواپیماهای بدون سرنشین از شتاب سنج ها 
استفاده می کنند، حشرات از شار نوری )optical flow( استفاده می کنند.

شــار نوری الگوی حرکت آشــکار اشیاء، ســطوح و لبه ها در یک صحنه 
بصری است که ناشی از حرکت نسبی بین یک ناظر و یک صحنه است. 
شــار نوری را همچنین می توان به عنوان توزیع سرعت آشکار حرکت در 
الگوی روشــنایی در یک تصویر نیز معرفی کرد. مفهوم شار نوری توسط 
جیمز جونیور گیبسون، روانشناس آمریکایی در دهه 1940، برای توصیف 
محرک های دیداری فراهم شده برای حیوانات در حال حرکت در سراسر 

دنیا معرفی شد.
واژه شــار نــوری در علم رباتیــک، در مواردی همچــون روش های 
مرتبط با پردازش تصویر و کنترل جهت یابی شــامل تشــخیص حرکت، 
قطعه بندی جســم، اطالعات زمان تماس و تمرکز محاســبات گسترده، 
روشنایی، کدگذاری جبران شــده حرکت و اندازه گیری اختالف استریو 

استفاده می شود.

امام علی  علیه السالم :

ِعباَدُه  یَخَتِبُر  ُسبحانَُه  الّل  ..إّن 
الُمسَتکِبریَن ِفي أنُفِسِهم بِأولِیائِِه 

الُمسَتضَعفیَن ِفي أعُیِنِهم.
خداوند سبحان، بندگاِن خود را 
به  و مستکبرند،  كه خودپسند 
دوستانش كه در نظر آنان مستضعف 

و خوار و زبون اند، می آزماید.

 نهج البالغة : خطبة 192.
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