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بنا به اعالم دست اندرکاران موسسه نگار فیلم تبیان، شهاب 
حسینی در پروژه سینمایی »مسخ نرگس« حضور ندارد و 

جمشید هاشم پور جایگزین وی شده است.
گزارشی درباره فیلم سینمایی »مسخ نرگس« منتشر شد 
که در آن، شــهاب حســینی به عنوان یکی از بازیگران این 
فیلم معرفی شده بود. با این حال مشخص شد حسینی که 
در ابتدا به عنوان بازیگر با این پروژه قرارداد بسته بود، به علت 
هماهنگ نشدن برنامه ها، از این فیلم کنار رفته و جای خود 

را جمشید هاشم پور داده است.
حامد حقیقت مدیرعامل موسسه نگار فیلم تبیان، این خبر 
را تایید کرد.در فیلم سینمایی »مسخ نرگس« به کارگردانی 
حامد علیزاده، چهره هایی چون جمشــید هاشم پور، پدرام 
شریفی، بهناز جعفری و مجید نوروزی نقش آفرینی می کنند

 جمشید هاشم پور 
جایگزین شهاب حسینی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران و معمای فساد در آن

اولین قدم  برای اصالح امور اقتصادی کشور، فراهم کردن امکان برای مدیریت 
جامعه اســت که از جریان تولید ثروت و شیوه کســب دارایی شهروندان و 
به ویژه مقامات و صاحب منصبان مطلع شده و نقل و انتقال مشکوک اموال 

را شناسایی کند.
 یکی از وظایف مهم دولت، دفاع از حقوق مالکیت شهروندان است. جوامعی که 
در جریان مسابقه توسعه یافتگی گوی سبقت را از بقیه ربوده اند، دقیقا جوامعی 
هستند که دولت هایشان به خوبی توانسته اند حق مالکیت شهروندان را تثبیت 
کرده و از انواع گزندها محفوظ نگه  دارند. از این رو این مطالبه درستی است که 
شهروندان می توانند از دولت ها داشته  باشند. اما از سوی دیگر دولت برای اداره 
امور جامعه نیازمند مجموعه عظیمی از اطالعات و آمار است و بدون دسترسی 
به این اطالعات نمی توان توقع داشت دولتمردان بتوانند در مسیر هدایت قطار 
اقتصاد جامعه به ریل پیشرفت و توسعه کاری از پیش ببرند. اطالع از میزان 
اموال شهروندان و تغییرات آن در طول زمان جزء اولین قلم اطالعات است که 
دولت برای برنامه ریزی و نظارت بر اقتصاد جامعه به آن نیاز دارد. مقابله با فساد، 
مقابله با فرار مالیاتی و دریافت حقوق دولتی با هدف بهبود بنیه مالی دولت، 
همه و همه در گرو داشتن اطالعات کافی از اموال شهروندان است. دقیقا به 
همین دلیل مفهوم »از کجا آورده ای« در ایام تدوین قانون اساسی که اصالح 
امور اقتصاد کشور و مبارزه با بی عدالتی ها خواست همه مردم و صاحب منصبان 
بود، ورد زبان همگان شده  بود. اینک جامعه ما به دنبال اهمال طویل المدت 
دست اندرکاران گرفتار شرایطی شده  است که در عین گسترش فقر عمومی 
و افزایش فشار اقتصادی بر مردم، طبقه کم جمعیتی از متنفذان یک شبه ره 

صدساله طی کرده و به صنف مولتی میلیاردرها پیوسته اند.
همچنین گروهی از مدیران و صاحب منصبان در ســال های گذشته و در 
شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار انواع مشکالت رکودی و عدم  موفقیت ها 
بوده، با موفقیت تمام توانسته اند دارایی ها و امالک خود را افزایشی چشمگیر 
بدهند؛ درحالی که کارمندان زیردست آنان همواره نگران این بوده و هستند 
که چگونه حقوق اندکشان را خرج کنند که آخر ماه گرفتار نشوند. به راستی 
در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکالت مالی ویژه 
دست و پنجه نرم می کنند، چگونه این جریان کسب ثروت متوقف نمی شود 
و فالن فرد صاحب منصب بدون اینکه فعالیت تجاری خاصی غیر از شــغل 
جاری خود داشته  باشد و بدون برخورداری از ارثیه یا جایزه ثبت اختراع یا 
هر فعالیت تجاری دیگر، ناگهان با هنرنمایی »کارخانه تولید دارایی« به قشر 
مرفهین بی درد جامعه می پیوندد؛ به گونه ای که حتی خردساالن خانواده های 
وابسته اش نیز صاحب حساب های بانکی میلیاردی یا دارایی های آنچنانی 
می شــوند؟! بنابراین یکی از اولین قدم ها برای اصالح امور اقتصادی کشور، 
فراهم کردن این امکان برای مدیریت جامعه است که از جریان تولید ثروت و 
شیوه کسب دارایی شهروندان و به ویژه مقامات و صاحب منصبان مطلع شده 
و نقل و انتقال مشکوک اموال را شناسایی کند. اما مشکل در اقتصاد ما فراتر 
از این است! فرصت طلبان متنفذ با استفاده از تابلوی مؤسسات خیریه اهداف 

تجاری خود را پیش می برند.
به  عبارت دیگر، تعریف مالکیت در جامعه ما با تعریف جهانی آن متفاوت شده  
است: فالن فرد فرصت طلب دوراندیش می تواند رفتار مالی خود را به گونه ای 
تنظیم کند که دارایی آنچنانی به نام خود نداشته  باشد و توجه ناظران احتمالی 
را به خود جلب نکند، اما او و وابستگانش در پناه یک تابلوی فریبنده می توانند 
کسب وکار خانوادگی خود را حفظ کنند. قدرت متنفذان ثروت اندوز که معموال 
از ثروت خانوادگی موروثی بهره چندانی نداشته و تمام ثروت خود را فقط با 
زدوبندهای ویژه کسب کرده اند، در حدی است که تاکنون اجازه مطرح شدن 
هرگونه نظارتی از این نوع را از سوی جامعه نداده اند. چند سال پیش فشار 
اینان رئیس وقت دولت را ناچار کرد تا بگوید »دولت قصد سرک کشیدن به 
حساب بانکی افراد را ندارد«. حتی تشکل های مردم نهاد فعال در میدان مبارزه 
با فساد که توانسته اند افرادی خوش نام، خدوم و پاکدست را با نیت خدمت به 
جامعه گرد هم بیاورند، در خود جرئت ورود به این میدان را نمی بینند. امروز 
مبارزه با رانت یک وظیفه بزرگ ملی بر دوش دولت است و اولین قدم در این 
میدان مشخص کردن میزان دارایی صاحب منصبان و ارائه گزارش شفاف به 

جامعه است.
در جامعه ای که مردم حق ندارند بدانند فالن خــادم جامعه چقدر حقوق 
می گیرد و دارایی خود را چگونه کســب کرده ، یا مدرک تحصیلی خود را با 
استفاده از چه »تک ماده«هایی گرفته  اســت، یا فرزندان ذکورش خدمت 
سربازی شان را در کدام پاسگاه مرزی گذرانده اند و اینک با اتکا به کدام اندوخته 
خانوادگی به کسب وکار میلیاردی مشغول هستند، هرگز نمی توان امیدی 
به اصالح امور داشت.پیشنهاد روشن نگارنده این است که رئیس جمهوری 
شخصا همین امروز فعاالن میدان مبارزه با فساد را به نشستی صمیمانه دعوت 
کرده و به عنوان ســخنگوی مردم از آنان بخواهد با جدیت تمام وارد میدان 
حساب کشی از مقامات و متنفذان جامعه بشوند و با گسترش شفافیت، عرصه 
را بر دالوران رانت خوار که حقوق و امتیازات نجومی می گیرند و رندانه به ریش 

ملت می خندند، تنگ کنند. همین امروز که فردا دیر است.

آمارهای تجارت خارجی روسیه نشان می دهد با وجود جنگ بین روسیه و اوکراین، 
صادرات غالت این کشور به مشتریان عمده خود ادامه دار بوده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده با وجود تنش های نظامی بین روسیه و اوکراین، روسیه 
صادرات غالت خود به برخی از بزرگترین مشــتریان خود از جمله مصر، ترکیه و ایران 

را ادامه می دهد.
دیمیتری ریلکو، مدیر کل موسسه مطالعات بازار کشاورزی مسکو با ارائه این گزارش، 
تاکید کرد: با وجود افزایش هزینه های حمل و نقل، منابع صادراتی این کشور حفظ شده 
است.داده های تجاری روسیه همچنین نشان داد در ماه مارس نزدیک به ۹۰۰ هزار تن 
گندم در بنادر روســیه بارگیری شــده که مطابق با پیش بینی های صورت گرفته برای 
صادرات گندم در این ماه است. از سوی دیگر میزان صادرات کاالهای کشاورزی کلیدی 
این کشور از جمله گندم، تنها ۱ میلیون تن در ۱۳ روز اول آوریل کاهش یافته است، به 
این معنی که محموله های خارج از کشور به سطح مشابه در ماه مارس نزدیک شده است.

هفته گذشته، وزارت کشاورزی ایاالت متحده همچنین برآورد خود را برای صادرات 

گندم روسیه در فصل جاری به ۳۳ میلیون تن افزایش داد که فقط ۲ میلیون تن کمتر 
از پیش بینی قبل از بحران اوکراین است.

بر اســاس داده های تجاری صادرات گندم روسیه از فوریه تا ژوئن به ۸ میلیون تن 
محدود شده است. به گفته ریلکو محموله های صادراتی در ماه آوریل و در ماه های آینده 
کاهش می یابد که این امر ناشی از افزایش ارزش روبل و مالیات های باالی صادراتی است.

مالیات صادرات در حال حاضر به رکورد ۱۰۱ دالر و ۴۰ ســنت در هر تن رســیده 
است، که به معنای دریافت حدود ۳ میلیون دالر برای مسکو برای هر محموله ۳۰ هزار 

تنی گندم است.
هزینه های حمل و نقل از منطقه دریای سیاه نیز در حال حاضر به شدت افزایشی 
بوده است و نسبت به سال گذشته به دلیل خطرات ناشی از جنگ از ۵۰ درصد به ۸۰ 

درصد افزایش یافته است.
مصر در آخرین مناقصه گندم یک محموله بزرگ گندم از روسیه رزرو کرد، در حالی 

که بیشتر خریدهای دیگر توسط فرانسه صورت گرفته است.

ایران، مقصد صادراتی گندم روسیهایران، مقصد صادراتی گندم روسیه

این شما و این مهمون های فینال اول »جوکر«! اولین مهمون 
این فصِل ویژه، یکــی از برندگان فصــل اول، یعنی هومن 

حاجی عبداللهیه.
هومن می گه از شرکت در این فصل هم خوشحاله، هم ناراحت 
نیست! منظورش اینه که این بار کار سخت تری در پیش داره، 
با این حال هر کاری که در توانش بوده رو انجام می ده و قول 
داده تو این فصل از خنده به سقف می چسبید! مرده و قولش!

جوکر کاری ست از احسان علیخانی و گروهش در استودیو 
»قرن جدید« کــه به صــورت اختصاصی بــرای فیلیمو 
 تولید شده. تاریخ انتشــار فصل فینال اول جوکر به زودی 

اعالم می شود.

» این بار از خنده به سقف 
می چسبید!«

تولیدات خودروسازان پاسخگوی نیاز داخل نیست
 یک استاد دانشگاه گفت: در سال های اخیر به تجربه ثابت شده که تولیدات خودروسازان داخلی 
تامین کننده تقاضای بازار و همچنین تقاضای افراد برای خودروهای با قیمت مناسب و باکیفیت 

نیست و در این زمینه واردات خودرو هرچند به صورت محدود باید در دستور کار قرار گیرد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشورمان روز چهارشنبه )یازدهم اسفندماه( در 

یک بازدید از پیش اعالم نشده از ایران خودرو، دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کرد.
در این بازدید رئیس جمهوری ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی 
به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی 
برای ترخیص خودروها صادر کرد.رئیس جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، 
با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهای در حوزه 
تأمین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شــده در انبارهای ایران خودرو، افزایش ۵۰ 
درصدی تولید خودرو در ســال آینده، توقف تولید برخی خودروهــای قدیمی و آغاز تولید 
چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف سازی فرآیند قرعه کشــی و رفع ابهام کامل برای مردم با 
نظارت دقیق وزارت صمت صادر کرد.به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، واردات خودروهای 
خارجی در محدوده قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار دالر می تواند نسخه ای برای رهایی از وضع کنونی 

آشفته بازار خودرو در کوتاه مدت، تقابل با محصوالت بی کیفیت تولیدکنندگان داخلی و تلنگری 
بر خودروسازان برای اصالح اشکاالت موجود باشد.در زمینه دستور رئیس جمهور برای رفع 
موانع واردات خودرو، ابوالفضل خلخالی استاد مهندسی صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا اظهار داشت: باید نیاز بازار و تقاضا برای خودرو به صورت دقیق ارزیابی شود، زیرا 
نقل قول های مختلفی از سالیانه یک میلیون دستگاه تا ۱.۵ میلیون دستگاه و حتی ۲ میلیون 
دستگاه عنوان می شود.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 
با تاکید بر اینکه باید نیاز دقیق بازار به خودرو استخراج شود، یادآور شد: البته میزان تقاضا تا 
حدودی به قدرت خرید مردم نیز وابسته است و به نظر می رسد با توجه به تقاضای کاذب فعلی 
بازار و تبدیل شدن خودرو به یک کاالی سرمایه ای باید دست کم سالیانه ۱.۵ میلیون دستگاه 
را در نظر داشته باشیم.خلخالی ادامه داد: پس از آن با توجه به توانمندی تولیدکنندگان داخلی 
خودرو، باید مابه التفاوت عرضه و تقاضا استخراج و در ادامه اجازه داده شود که در موضوع تنظیم 

بازار، واردات مجاز شمرده شود.
وی بیان داشت: واردات خودرو از خارج کشور چه در قالب خودروهای کارکرده و دست دوم 
و چه خودروهای نو می تواند بازار داخل را رقابتی و خودروسازان را به فکر اصالح برنامه های 

تولیدی شان بیندازد.
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ســعیده محمد  -   ایده روز | بر اساس 
اظهارات رئیس سازمان برنامه وبودجه، سیاست 
دولت در قبال نحوه هزینه کرد ارزهای آزاد شده 
ایران از دیگر کشورها، حرکت در مسیر توسعه و 

رفع مشکالت مردم است.
آزاد شــدن ارزهای ایران از دیگر کشورها و 
امکان فروش نفت بیشــتر برای ایران از جمله 
موضوعاتی هســتند که این روزهــا به دلیل 
اثرگــذاری آنهــا در اقتصاد مــورد توجه قرار 
گرفته انــد. در این بین نگرانی هایی از ســوی 
تحلیل گران و فعاالن اقتصادی مطرح می شود 
مبنی بــر اینکه با توجه به شــرایط پیچیده 
اقتصادی و مشکالت موجود در سطح جامعه 
دوباره مانند گذشــته این منابــع صرف امور 
جاری و مصرفی می شــود و اثرات مخربی بر 

اقتصاد خواهد داشت.
به باور بخش خصوصی اگر قرار باشد بهبودی 
در وضعیت اقتصادی کشور اتفاق افتد، الزم است 
پیش از هر اقدامی، نیازهای اصلی نظام اقتصادی 
و امکانات موجود برای پاسخ دادن به این نیازها 
را شناسایی کرده و ترتیبی اتخاذ کنیم تا منابعی 
که در ادامه مسیر مذاکرات در اختیار دولتمردان 
قرار می گیرد به صورت اولویت بندی شده  صرف 

امور زیربنایی و توسعه ای کشور شود.
در این ارتباط محسن احتشام، رئیس اتاق 

بجنــورد طی گفت وگویی که بــا » اتاق ایران 
آنالین« داشــت طبق تجربه های گذشــته از 
امکان تثبیت اسمی نرخ ارز با توجه به افزایش 
درآمدهای ارزی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس 
اظهارات او همواره در کشور زمانی که درآمدهای 
ارزی رشد کردند نرخ ارز به صورت اسمی تثبیت 

شــده و این موضوع رقابت الزم در روند تولید 
داخل را مخدوش کرده است.

در این بین بی توجهی به تولید داخلی نکته ای 
است که به اعتقاد سعید پورآبادی، رئیس اتاق 
بجنورد می تواند بعد از ورود منابع ارزی جدید 
به کشور اتفاق افتد. او نیز در واکنش به اتفاقاتی 

که در صحنه سیاسی شاهد آن هستیم و برخی 
گشایش هایی که صورت گرفته از تصمیم سازان 
کشور می خواهد که با شناسایی ظرفیت های 
منطقه ای، احیای واحدهای تولیدی نیمه راکد 
با توان باال، استفاده از تکنولوژی ها و تجهیزات 
به روز، برقراری پیوند بین دانشــگاه و صنعت 

برای ارتقای ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
توجه به فناوری های نوآورانه در کنار پیش بردن 
برنامه های آمایش سرزمینی برای هر استان به 
بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.

تمرکــز بــر صنایــع پیشــران و برقراری 
ارتباط هوشمند با کشورهای مختلف از دیگر 
پیشــنهادهایی هستند که از ســوی فعاالن 

اقتصادی مطرح می شود.
با این حال ایــن نگرانی ها تنها محدود به 
فعاالن، کارشناســان و تحلیل گران اقتصادی 
نمی شــود؛ ایــن روزها در ســطح جامعه نیز 
پرســش هایی دربــاره چگونگــی هزینه کرد 
منابع آزاد شــده و ارزهــای حاصل از فروش 
نفــت مطرح اســت کــه در واکنــش به این 
ابهامات، مســعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه این نوید را داده اســت که طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته ارزهای آزاد شــده 
 در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و 
دولت قرار می گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه 

مشخصی هزینه شود.
بر اساس اظهارات اخیر او اگر ارزی آزاد شود، 
برای کمک به پیشرفت پروژه های عمرانی، امور 
زیرساختی و رفع مشکالت مردم صرف می شود 
و این موضوع به طور کامل برای همه بخش ها 

روشن است.

 منابع ارزی بلوکه شده چگونه صرف خواهد شد؟

مسکو در پی تحریم های سخت غرب، مقصد صادرات 
انرژی خود را به سمت بازارهای شرق آسیا تغییر داده است.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه گفته اســت 
که تحریم هــای غرب علیه بخش انرژی کشــورش، بر 
اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشــت و مسکو باید مسیر 
صادرات خود را به سمت آسیا برگرداند.به گزارش الجزیره، 
تحریم های غرب علیه بخش انرژی روســیه، اقتصاد این 
کشــور را به چالش کشیده اســت. از همان ابتدا هم که 
گزینه تحریم نفت و گاز روســیه مطرح بود، این گمانه 
وجود داشت که مسکو، جایگزینی برای بازارهای جذاب 
خود در اروپا پیدا کند و چین و دیگر کشــورهای شرقی 

به عنوان گزینه های اصلی مطرح بودند.
حــاال پوتین صراحتا در این باره صحبت کرده و گفته 
است که مقصد صادرات بخش انرژی کشورش باید تغییر 
کند. او در یک جلسه دولتی درباره بخش انرژی گفته است: 
» در آینده نزدیک، صادرات به غرب کاهش پیدا خواهد 

کرد. ما باید به صادرات خود تنوع ببخشیم.«
تحریم های غربی که تقریبا تمــام بخش های انرژی 
روســیه را هدف قــرار داده، به تالفی حمله روســیه به 
اوکراین وضع شــده است. کشــورهای غربی همچنین 
برنامه هایی جدی برای کاهش وابستگی خود به نفت، گاز 

و زغال سنگ روسیه دارند.
پوتین گفته است روسیه، که حدود یک دهم نفت دنیا و 
یک پنجم گاز دنیا را تامین می کند، باید در مسیری پیش 
برود که در ســال های اخیر در پیش گرفته و گام به گام، 
مســیر صادرات خود را به سمت بازارهای در حال رشد 
جنوب و شــرق تغییر بدهد. او گفته است: »تالش های 
کشورهای غربی برای خارج کردن تولید روسیه از بازار و 
جایگزین کردن تولیدات ما، در نهایت بر اقتصاد جهانی 

اثر خواهد گذاشت.«
او گفته اســت که اروپا نمی تواند بــه زودی تمام گاز 
روسیه را جایگزین کند؛ »کشورهای غربی گمان می کنند 
که می توانند از منابع انرژی روسیه، ازجمله گاز طبیعی 
پرهیز کنند، اما جایگزین منطقی این منابع برای اروپا وجود 
ندارد. ممکن است )که این منابع موجود باشند( اما فعال 
که اینطور نبوده. همه می دانند که هیچ انرژی رایگانی در 

بازار جهانی وجود ندارد.«
روســیه حدود ۴۰درصد گاز طبیعــی اروپا را تامین 
می کند و تحریم های غرب علیه روســیه، صادرات آن را 
به شدت به سختی انداخته؛ چون به خاطر تحریم ها، تامین 
قراردادهای فعلی و نحوه پرداخت آنها در شبکه های بانکی 
به شدت پیچیده شده است. پوتین همچنین خواستار شتاب 
بخشیدن به تکمیل پروژه های زیرساختی، ازجمله خطوط 
راه آهن و لوله هایی که نفت و گاز این کشور را به بازارهای 
در حال رشد در شرق و جنوب می رسانند، شده است. او 
به دولتش دستور داده که تا ابتدای ماه ژوئن )۱۱خرداد( 
برنامه ای برای توسعه ریزساخت های صادرات به آفریقا، 

آمریکای التین و آسیا و پاسیفیک طراحی کنند.

 چین؛ شریک ویژه
 بزرگ ترین هدف روسیه در این رویکرد جدید، بدون 
هیچ تردیدی، چین است که همین حاال هم قراردادهای 
همکاری چشمگیری را با روسیه در بخش انرژی و دیگر 
بخش ها بســته است. روسیه در همین زمستان گذشته 
قرارداد جدید ۳۰ســاله ای را برای فــروش گاز به چین 
بسته است. گازی که براساس این قرارداد به چین صادر 
خواهد شــد از طریق خط لوله جدیدی که هنوز ساخته 
نشده منتقل می شود. روسیه و چین، در زمستان قرارداد 
همکاری اســتراتژیکی با هم امضا کرده اند و بسیاری در 

مسکو معتقدند روسیه می تواند با کمک پکن از تحریم های 
غرب جان سالم به در ببرد. بزرگ ترین زمینه همکاری برای 
۲کشــور، بخش انرژی است. چین به شدت به منابع تازه 
انرژی برای حفظ رشد اقتصادی خود نیاز دارد و مسکو هم 
وابستگی بسیار زیادی به صادرات انرژی دارد و باید خیلی 

سریع جای خالی بازارهای اروپایی را پر کند.
بی اثر شــدن تحریم ها علیه مسکو به خاطر همکاری 
نکردن پکن با غرب، چنان جدی گرفته می شود که مقامات 
آمریکایی، رسما در این باره به چین هشدار داده اند. جیک 
سالیوان،مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، انتهای 
سال گذشــته صراحتا درباره همکاری اقتصادی چین با 
روســیه برای بی اثر کردن تحریم ها هشــدار داده بود. با 
این حال نیاز ۲کشور به واردات و صادرات انرژی، احتماال 
چیزی نیست که با تهدید آمریکا برطرف شود. براساس 
توافق ۲کشور در میانه بهمن، شرکت گازپروم که به صورت 
انحصاری گاز روسیه را به خارج از این کشور صادر می کند، 
متعهد شده است که ساالنه ۱۰میلیارد مترمکعب گاز به 
چین صادر کند. چین در سال۲۰۲۱ بیش از ۱۶,۵میلیارد 
مترمکعب گاز، چه از طریق خط لوله و چه به صورت گاز 
مایع )ال ان جی(  وارد کرده اســت. براســاس توافق های 
دوطرف، قرار اســت حجم صادرات روســیه به چین تا 

سال۲۰۲۵ میالدی به ۳۸میلیارد مترمکعب برسد.
قرار است خط لوله جدیدی که گازپروم تاسیس خواهد 

کرد، طی ۲ تا ۳سال آینده، شرق روسیه را به شمال غرب 
چین متصل کند. با این حال سطح همکاری های ۲کشور 
در بخش انرژی، همین حاال هم بسیار باالست و با وجود 
تحریم ها، صادرات نفت روسیه به چین افزایش یافته است.

 رشد صادرات در دوران تحریم 
خرید نفت از روســیه،  چنان وسوسه برانگیز است که 
نه تنها چین، بلکه کشورهایی که با تحریم مسکو موافقند 
عمال تحریم را نادیده گرفته اند و خرید خود از روسیه را 
افزایش داده اند. یکی از این کشــورها، کره جنوبی متحد 
آمریکا در شــرق آسیاست. به گزارش نیکی آسیا، در ماه 
مارس )اسفند و فروردین(، واردات نفت چین از روسیه، 
۲۶درصد افزایش داشــته است. این رشد واردات نفت در 
حالی ثبت شــده که اقتصاد چین به خاطر قرنطینه های 
سراسری در شهرهای بزرگ، شاهد کاهش آمار کلی واردات 
بوده است. در همین مدت، کره جنوبی که در وضع تحریم ها 
علیه روسیه با آمریکا و متحدان غربی اش همکاری کرده، 
۴۴درصد رشد واردات نفت از روسیه را ثبت کرده است.

تایوان دیگر متحد آمریکا هم در مدت مشــابه، شاهد 
۹درصد افزایش واردات نفت از روسیه بوده است. افزایش 
واردات نفت در دورانی که آمریکا و متحدانش در اروپا و 
دیگر مناطق دنیا، بر ایزوله کامل روسیه تأکید می کنند، 
نشــانه ای از وجود شکاف و نقص در رژیم تحریم ها علیه 
روسیه است. یک عامل این است که بسیاری از کشورها، 
واردات انــرژی را از تحریم هــا مســتثنا کرده اند. برای 
نمونه، ســبربانک، بزرگ ترین بانک روسیه با تحریم های 
فلج کننده ای مواجه شده است، اما با این حال کشورهای 
دیگر می توانند برای مبادالت مالی بخش انرژی، همچنان 
با این بانک همکاری کنند. این استثنا از سوی خود آمریکا 

وضع شده است.
دلیل دیگر این است که روسیه، برای حفظ و به دست 
آوردن ســهم از بازارهای شرقی، تخفیف های زیادی به 
خریداران داده است. بسیاری از کشورها هم بعد از حمله 
روسیه به اوکراین، به این فکر افتاده اند که از شرایط پیش 
آمده استفاده کرده و تا جایی که می توانند نفت خام ارزان 

بخرند و ذخیره کنند.

در سه سال گذشته، با شروع جابه جایی مستأجران، بازار اجاره دچار التهاب 
و افزایش قیمتی افسار گسیخته ناشی از افزایش مداوم و ماهانه قیمت مسکن 
بود. امسال به خاطر ثبات قیمت مسکن و خروج التهاب از این بازار، قیمت های 
اجاره نیز رشد بی ضابطه ندارد. گزارش میدانی ایران از برخی بنگاه های امالک، 
نشان می دهد بیشتر مستأجرانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند، برای جابه جایی 
بعــد از ماه مبارک رمضــان و در اواخر خرداد، خود را آماده می کنند. یکی از 
مشاوران امالک در شرق تهران می گوید: رفت و آمد به بنگاه ها کم کم شروع 
شــده است اما امسال مانند سال های قبل خبری از قیمت های نجومی اجاره 
نیست و ثبات بازار مسکن باعث شده قیمت اجاره نسبت به سال قبل تغییر 

زیادی نداشته باشد.
فایل های عرضه شــده برای اجاره در بنگاه های امالک کاهش یافته است. 
مشاوران امالک علت کاهش عرضه فایل ها را تمایل به تمدید قرارداد می دانند. 
به گفته فعاالن بازار مسکن، وقتی قیمت ها به دور از التهاب باشد، بیشتر مالکان 
و بویژه مستأجران تمایل به تمدید قرارداد دارند چون با تمدید قرارداد، هزینه 
جابه جایی برای مســتأجران و همچنین هزینه قــرارداد جدید برای مالک و 

مستأجر پرداخت نمی شود.اطالعات مرکز آمار نشان می دهد که در سال های 
گذشــته قیمت اجاره حدود ۵ برابر شــده است. بر این اساس متوسط مبلغ 
اجاره ماهانه به عالوه سه  درصد ودیعه در سال ۹۱ به ازای هر مترمربع برابر 
با ۳  هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. این میزان در سال ۹۹ به ۲۰  هزار و ۲۰۰ 
تومان یعنی ۵ برابر افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمت اجاره در شهرهای 
کشور، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، در نیمه  اول سال ۱۳۹۹ و همزمان با 
افزایش تقاضا برای خرید مسکن و به تبع آن افزایش قیمت مسکن بوده است 
که اثر خود را با رشد ۲۵،۸ درصدی روی اجاره  مسکن گذاشته است. اما رشد 
شــتاب افزایش قیمت اجاره در سال گذشته و در نیمه دوم سال، کمتر شده 
است. در فصل زمستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق شهری، به عدد ۲7۹،7 رسید که نسبت به فصل قبل  ۶،۴ درصد 
افزایش داشــته است. این در حالی اســت که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به 
عالوه ســه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی 
در تابستان گذشته در کشور برابر با ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که نسبت به 
فصل قبل ۹،۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۸،۸ درصد افزایش 

داشته است. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ 
، برابر ۲۶،۹ درصد است.در کنار ثبات قیمت در بازار مسکن که تأثیر مثبتی 
بر ثبات قیمت های اجاره دارد، ادامه حمایت از مســتأجران در قالب مصوبات 
ستاد کرونا و همچنین تخصیص منابع در بودجه برای پرداخت وام ودیعه، از 
افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند. معموالً فصل جابه جایی مستأجران، 
از خرداد آغاز می شود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی حق  
ندارد حکم تخلیه برای مستأجر دریافت کند، جز آنکه بخواهد واحد مسکونی 
را برای سکونت خود و یا فرزندش تخلیه کند. مصوبه تعیین سقف اجاره در 
سال های گذشته خود توانســته بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش نرخ 
تورم هدایت کند. در این خصوص، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه امالک 
به باشــگاه خبرنگاران گفته است که »بازار اجاره آرام است و تمامی شایعات 
درخصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می کنم، چرا که هنوز مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص بازار اجاره در کشور اجرا می شود و هیچ 
مالکــی حق ندارد اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه 

برای مستأجر دریافت کند.«

چرخش روسیه به بازارهای انرژی شرق

عباس آرگون
کارشناس اقتصادی

هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد؛ 
تنها راه نجات

در سال جاری نیز با روند صعودی سطح نقدینگی روبه رو خواهیم بود، مگر اینکه 
شاخص های موثر بر آن تغییر کنند.

بانک مرکزی در اواخر اســفند ۱۴۰۰ گزارشی از تحوالت اقتصاد کالن کشور 
از جمله حجم نقدینگی به عنوان یکی از شــاخص های اثرگذار در اقتصاد، منتشر 
کرد. بر اســاس این گزارش حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ معادل 
۴۶ هزار و ۲۴۱ هزار میلیارد ریال بود که نســبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ 

درصد افزایش نشان می دهد.
طبق این گزارش، ۲,۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۱ماهه منتهی به بهمن 
۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک 
مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه به واسطه 
ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه بوده و فاقد آثار پولی است. بر 
همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ به ۳۹.7 درصد 
رسیده که ۲.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور می شود.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در 
پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰,۴ درصد و در ۱۲ماهه 

منتهی به بهمن  ۱۴۰۰ معادل ۳7 درصد است.
با توجه به میزان آثار مســتقیم رشد نقدینگی بر میزان تورم و سطح معیشت 
جامعه، بررسی این شاخص و پیش بینی آن در سال جدید مورد تاکید است. در این 
رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طی گفت وگو با » اتاق ایران آنالین« با تاکید 
بر لزوم هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و بخش های واقعی اقتصاد، پیش بینی 
کرد: با نگاهی به وضعیت موجود و رویکردهای حاکم، می توان گفت در سال جاری 

نیز شاهد افزایش نقدینگی در کشور و افزایش سطح تورم هستیم.
این فعال اقتصادی یکی از مشکالت امروز اقتصاد ایران را رشد نقدینگی عنوان 
کرد و افزود: رشد نقدینگی با تورم رابطه مستقیمی دارد و هرچه میزان نقدینگی 

در سطح جامعه بیشتر شود، تورم هم افزایش پیدا می کند.
بر اســاس اظهارات آرگون، افزایش تــورم، افت ارزش پول ملی، کاهش قدرت 
خرید مردم و پایین آمدن سطح رفاه مردم را به دنبال دارد و این رشد نقدینگی اگر 
متناسب با رشد اقتصادی اتفاق افتد اثرات مثبتی خواهد داشت؛ اما در ایران چنین 
تناسبی وجود دارد و در حال حاضر رشد نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی 

بوده و همین عدم تناسب، موجب افزایش تورم می شود.
آرگون دالیل متعددی را برای رشد نقدینگی در کشور برشمرد و تصریح کرد: در 
این میان می توان به استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک ها، اشاره 

کرد. البته در این رابطه نباید آثار ناشی از تحریم ها را فراموش کرد.
او با بیان این مطلب که میزان رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد 
بوده، گفت: در حال حاضر میزان نقدینگی کشور از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور 
کرده اســت و این مسئله تبعات زیادی برای اقتصاد ایران در سال جدید دارد. در 
صورت تداوم همین روند و با توجه به مشکالت موجود، پیش بینی می شود که رشد 

نقدینگی ادامه دار باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به نامناسب بودن روند رشد اقتصادی 
و از طرفی ادامه دار شدن شرایط تحریمی، گفت : این وضعیت به تدابیر خاصی نیاز 
دارد تا به کمک آن ســطح نقدنیگی را کنترل و تورم را کاهش دهیم. در این بین 
به رشــد اقتصادی، از بین رفتن کســری بودجه و عدم استقراض از بانک ها و رفع 

تحریم ها نیاز داریم.
آرگون تصریح کرد: باید پول و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید و 
بخش های واقعی هدایت و پول ها را مستقیم درگیر تولید کنیم، این منابع نباید وارد 

بانک ها شود و به شکل سود مجدد زمینه رشد نقدینگی را فراهم کند.

آمارهای موجود نشان می دهد میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور در 
سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تا ۲7 فروردین نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ 
درصد کاهش یافته است.آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد 
با سپری شدن ۲۰۶ روز از سال آبی تا ۲7 فروردین )سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( 
میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۲۶.۱۵ میلیارد متر مکعب 
است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد.

بررســی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن 
در سال آبی جاری به ۲۰.7۱ میلیارد مترمکعب رسیده است که کاهشی معادل 

۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.
همچنین  میزان پرشــدگی سدهای استان تهران، سد زاینده رود در استان 
اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط 
فعلــی به ترتیب حدود ۲۵ درصد، ۳۰ درصد، ۵7 درصد و 7۳ درصد بوده و با 
توجه به شرایط اقلیمی کشور و وضعیت ذخایر منابع آبی، رعایت الگوی بهینه 

مصرف در بخش های مختلف امری ضروری است.
از سوی دیگر طی ۵۰ سال برداشت از منابع آب زیرزمینی سبب شده است 
که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کاســته شود. افت 
سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند خشک شدن رودخانه ها و تاالب ها، 
از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله ها 

و شکاف های طوالنی در دشت ها و شور شدن آب زیرزمینی را به دنبال دارد.
نشست زمین عالوه بر خسارت هایی که به زیرساخت ها و ابنیه وارد می کند، 
خسارت جبران ناپذیری برای آبخوان ها دارد، چرا که نشست زمین به  معنی پرشدن 
حفره های خالی بین دانه های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان 

است و دیگر امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.
درحال حاضر نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتیمتر در سال گزارش 
شده و در دشت کبودرآهنگ ۲۵ فروچاله با ابعاد چند ده متری ایجاد شده است. 
پدیده شور شدن آب زیرزمینی در اغلب دشت های کشور و به ویژه در دشت های 

فالت مرکزی وجود دارد و در مناطقی برای اســتفاده از آب زیرزمینی نیاز به 
تجهیزات آب شیرین کن است.

تمامی این موارد نشــان می دهد که برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از 
اندازه بوده است و با وجود همه این پیامدها این اضافه برداشت ها همچنان ادامه 
دارد. با توجه به مخاطرات ناشــی از کســری مخزن، طرح احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی در ســال ۱۳۹۳ تصویب و از همان ســال اجرای آن شروع 
شد. محدودیت های موجود در کشور نشان می دهد، امکان تحقق کلیه اهداف 
پیش بینی شده با این روند فراهم نیست.لذا اهم برنامه های طرح برای سال های 
باقیمانده برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰(، استقرار حدود ۹۲۰ گروه گشت و بازرسی، 
اتمام آماربرداری سراســری مرحله سوم و تهیه بیالن منابع آب محدوده های 
مطالعاتی، استمرار فعالیت های اطالع رسانی و فرهنگ سازی، پیاده سازی الگوی 
مشارکتی مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشت های پایلوت و همچنین انسداد 
۱۰۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۲۰ هزار دســتگاه کنتور هوشمند حجمی 
روی چاه های مجاز است.در ضمن اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری و انجام 
فرایندهای بهره بردار محور با توســعه سامانه های ایجاد شده نیز در دستور کار 
وزارت نیرو قرار دارد. اقدامات کنترلی و نظارتی باال در مجموع منجر به مدیریت 
و کنترل برداشت در حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی از ابتدای طرح 

)۱۳۹۴( تا پایان برنامه ششم می شود.

منابع آبی کشور ۱۲ درصد کاهش یافت

وام ودیعه مسکن برای مستأجران 4 برابر شد

  خبرخبر
 جزئیات افزایش وام مسکن جوانان تا 2 میلیارد تومان

رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: افزایش سقف 
تسهیالت برای حساب های افتتاحی سال ۱۴۰۱ است و اگر متقاضیان در بانک 
مسکن افتتاح حساب و حداقل ۴۰۰ هزار تومان را ماهانه پرداخت کنند پس از دوره 

۱۵ سال می توانند از سقف وام استفاده کنند.
 صحابی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر در راستای تنوع بخشی در روش های 
پرداخت و تسهیالت مسکن ابزارهای متنوعی را در نظر گرفته است و یکی از این 
ابزارها که جدید هم نیست صندوق پس انداز مسکن جوانان است. وی افزود: اساس 
این صندوق بر مبنای سپرده گذاری است یعنی اگر خانواده ها بخواهند برای تأمین 
مسکن آینده فرزندانشان فکری کنند، می توانند افتتاح حسابی تحت عنوان حساب 
مسکن جوانان و براساس جدول و پرداخت ماهانه بعد از گذشت دوره مشخص از 

این تسهیالت استفاده کنند. 
رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در صورتی که 
خانواده ها بخواهند زودتر از این تسهیالت استفاده کنند شرایط ویژه ای دارد که پس 
از پایان ۵ سال تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان فراهم می شود و همچنین بین ۵ تا ۱۵ 
سال یک جدول مشخصی دارد که همان روز افتتاح حساب در اختیار متقاضی قرار 
می گیرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این تسهیالت، افرادی را که قبل 
از سال ۱۴۰۱ حساب باز کردند هم شامل می شود؟ گفت: این حساب هر سال یک 
شرایط و سقف های مشخصی دارد، ولی با توجه به افزایش قیمت ها و تورم هایی که 

اتفاق افتاد؛ امسال این حساب را افزایش بیشتری دادیم. 
تقریباً تا دو برابر سقف ها را اضافه کردیم یعنی کســی که از فردا حساب باز کند 
مشمول این سقف ها خواهد شد؛ بنابراین گزارش سقف تسهیالت در سال ۱۴۰۱ 
به مبالغ ۲ میلیارد تومان، یک میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
 جمعیت و سایر مناطق شهری برای حســاب های افتتاحی سال جاری افزایش 

یافته است.  

 خط مسافری بنادر بوشهر و قطر عید فطر راه اندازی می شود
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر اظهار داشت: خوشبختانه هیچ مشکل و کمبودی 
در بحث ناوگان دریایی برای جابه جایی مســافران بین بنادر ایران و قطر نداریم و 
حدود سه هزار صندلی آماده جابه جایی مسافران در این مسیر است که این ناوگان 

امکان حمل خودرو را هم دارد. 
حسین عباس نژاد ادامه داد: بحث برقراری خط مسافری بین بنادر ایران و بنادر قطر 
و عمان به طور جدی مطرح است. از هفته گذشته هم جابه جایی مسافر بین بنادر 
ایران )خرمشهر( و کویت مجدداً شروع شد. مدیرکل امور دریایی سازمان تأکید کرد: 
بحث راه اندازی خط مسافری بین بنادر بوشهر و کیش به قطر و همچنین راه اندازی 
خطر مسافری بین چابهار و قشم به بنادر عمان در دستور کار قرار دارد. مدیرکل 
امور دریایی سازمان بنادر تأکید کرد: به طور قطع خط مسافری بندر بوشهر و بندر 
قطر راه اندازی می شود و این ارتباطی به برگزاری مسابقات جام  جهانی ندارد و سعی 
ما این است که این خط مسافری طبق گفته وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و 

گردشگری در عید فطر راه اندازی شود.
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 انتشار لیست بدهکاران بانکی نتیجه داد
زهرا جعفری  -   ایده روز  |طی روزهای 
گذشته برای نخستین بار درطول تاریخ کشور، 
با پیگیــری رئیس جمهور، وزیراقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی، فهرســت ابربدهکاران بانکی 
بیش از 10 بانک دولتی منتشرشد. این فهرست 
قرار است در آینده با انتشار کامل از سوی بانک 
مرکزی و همچنین اضافه شــدن بدهکاران زیر 
100 میلیــارد تومان و همچنین ملزم شــدن 
بانک های خصوصی مفصل تر و دقیق تر شــود. 
هرچند پس از انتشــار عمومی این لیست که 
حقایق بسیاری را برای مردم آشکارکرد، برخی 
با آن مخالفت کرده و اعالم کردند که این اقدام 
هیچ نتیجه ای نخواهد داشت، اما طبق آخرین 
اخبار منتشر شده در این خصوص، انتشار لیست 
بدهکاران بانکی پس از گذشــت تنها چند روز 

نتیجه داده است.
براســاس گفته هــای وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی، تعدادی از بدهــکاران بزرگ  برای 
پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست 
بدهکاران مراجعه کرده اند. سیداحسان خاندوزی 
در آخرین ویدیوی گزارش 1۲0 ثانیه ای خود 
به مــردم درباره عملکرد ایــن وزارتخانه برای 
افشای ابربدهکاران بانکی گفت: مسأله افشای 
ابربدهکاران بانکی کشور که سال ها در اقتصاد 
ایران تنها حرفش زده می شــد، هفته گذشته 
با فشــار وزارت اقتصاد بحمداهلل در بانک های 
دولتی انجام شــد. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
افزود: معضل بدهی های کالن بانکی موجب عدم 
دسترســی بخش زیادی از مردم به تسهیالتی 
بود که ســال ها و ســال ها منجمد دست چند 
بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه 

دسترسی به آن حجم از تسهیالت به بقیه مردم 
داده نمی شد.

وی با انتقاد از اینکه از این مسأله در گذشته 
به عنوان یک حربه سیاســی استفاده می شد و 
لیســت بدهکاران در جیب برخی از افراد بود 
که از آن علیه جریان رقیب استفاده می کردند، 
گفــت: مــا در وزارت اقتصاد کامــاًل علمی و 
کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. 
در هفته های آینده هم این افشــای اطالعات و 
شفافیت کامل تر خواهد شد. در دیدار نوروزی 

که با مدیران عامل بانک ها داشــتم، حرف ها و 
حدیث هــا و مقاومت هایی در این زمینه وجود 
داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این 
سیاست را پیاده کنند هیچ مسأله ای به جهت 
اینکه منابع و سپرده ها از یک بانک خارج  و وارد 

بانک دیگری شود، رخ نخواهد داد.
خانــدوزی ادامــه داد: از مدیــران بانک ها 
خواســتیم که روزهای بیستم و بیست و یکم 
فروردین ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست 
اجرا می شود و الحمدهلل این سیاست در کشور 

پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که 
این رونــد را ادامه دهیم. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاســت منابع 
را به بانک ها برخواهد گرداند و خوش حســابی 
را تقویت خواهد کرد و ان شــاءاهلل این جریان 

موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.
خانــدوزی تأکید کــرد: در هفته جاری ان 
شــاءاهلل یک خبر بزرگ و امیدوار کننده دیگر 
راجع به شــفافیت اطالعات اقتصادی خواهیم 
داشــت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران 

اعالم خواهم کرد.

 بانکداری که ابربدهکار بانکی است
فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی نشان 
می دهد که فردی به نام »محمد ضرابیه« که از 
سهامداران بانک سامان است با نام شرکت های 
متعددی از بانک ملی تسهیالت گرفته و امروز 

جزو بدهکاران بزرگ این بانک است.
بــه گزارش ایرنــا، بانک ملی در راســتای 
اجرای سیاســت های دولت سیزدهم و دستور 
رئیس جمهــور مبنی بر شفاف ســازی عملکرد 
نظام بانکی کشور فهرســت ابربدهکاران خود 
را منتشــر کرده اســت.  هر چند مقدار بدهی 
آنها و تاریخ و دلیل اعطای تســهیالت به این 
بدهکاران مشــخص نیســت، اما شگفتی هایی 
در این فهرســت مشاهده می شود که مخاطب 
را انگشــت به دهان می کند. بــرای نمونه در 
ردیف دوازدهم فهرست ابربدهکاران بانک ملی 
نام »محمد ضرابیه« مشــاهده می شــود که با 
تأسیس ۶ شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از 
بانک ملی تسهیالت کالن دریافت کرده  است.

به نظر می رسد ثبت و تأسیس انواع شرکت های 
مختلف ترفندی است که اکثر ابربدهکاران بانکی 
برای دستیابی به تسهیالت کالن بانکی به کار 
برده اند. شرکت هایی که ممکن است بیشترشان 
وجود خارجی نداشــته و تنها نامی باشند روی 

کاغذپاره های بوروکراسی بانکی.
محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان 
اســت. خانواده ضرابیه جزو هیأت مدیره بانک 
سامان هســتند و حتی زمانی مدیرعاملی این 

بانک را هم در اختیار داشتند.

 رشد 3۷ درصدی تجارت خارجی در زمستان ۱۴۰۰
ســخنگوی گمرک گفت: تجارت کشــور در سه ماه پایانی سال 1۴00 با ۴1 
میلیون و ۵۲۲ هزار تن کاال به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دالر، نسبت به 
زمستان سال ۹۹ رشد 1۴ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است. 
به گزارش گمرک، ســید روح اهلل لطیفی در خصوص تجارت کشور در زمستان 
ســال 1۴00 اظهار داشت: از مجموع تجارت 1۶۴ میلیون تنی کشور به ارزش 
101 میلیارد و ۶00 میلیون دالر، ۴1 میلیون و ۵۲۲ هزار تن کاال به ارزش ۲۹ 
میلیارد و ۵۴۹ میلیون دالر مربوط به فصل چهارم سال 1۴00 بود که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 1۴ درصد در وزن و ۳۷ درصد در ارزش رشد داشته اما 
نسبت به فصل پاییز، چهار درصد در وزن کاهش و ۹ درصد در ارزش افزایش را 
تجربه کرده است. وی افزود: سهم صادرات کشور در فصل زمستان، ۳0 میلیون 
و ۴۴۲ هزار تن کاال به ارزش 1۳ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دالر بود که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل، 10 درصد در وزن و ۳۹ درصد در ارزش رشد داشته و 
نســبت به پاییز 1۴00، پنج درصد در وزن کاهش و یک درصد در ارزش رشــد 
داشته است. سخنگوی گمرک در خصوص واردات در فصل زمستان خاطرنشان 
کرد: در زمســتان سالی که گذشت 11 میلیون و ۸0 هزار تن کاال به ارزش 1۶ 
میلیارد و ۷1 میلیون دالر از گمرکات اجرایی کشــور ترخیص شد که نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۲۹ درصدی در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش داشته 
و نســبت به فصل پاییز یک درصد در وزن و 1۶ درصد در ارزش با رشــد همراه 
بوده اســت. وی تأکید کرد: مجموع صادرات یکساله کشور در سال 1۴00 بیش 
از 1۲۲ میلیون و ۷۷۵ هزار دالر و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶1۹ میلیون دالر بود 
که رشد ۹ درصدی در وزن و ۴0 درصدی در ارزش نسبت به سال ۹۹ داشته و 
واردات در سال 1۴00 نیز ۴1 میلیون و 1۹۹ هزار تن کاال به ارزش ۵۳ میلیارد 
و 1۳ میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه، رشد ۲۲ درصدی در وزن و 

۳۶ درصدی در ارزش داشته است.

 افزایش  3۲ درصدی سپرده های بانکی
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۲.۳ درصدی مانده سپرده ها و ۳۶.1 درصدی 
مانده تســهیالت بانکی در 10 ماهه 1۴00  حکایت دارد. براساس گزارش بانک 
مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال گذشته، مانده کل سپرده ها به 
رقم ۵1۲۷ هزار و ۳00 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان ســال گذشته معادل ۴1.۸ و ۳۲.۳ درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۳۷ هزار 
و ۳00 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل 1۳ هزار و ۶۹0 میلیارد تومان است. عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در 
این زمان ۳۷۹۹ هزار و ۶00 میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۶ و ۳۶.1 درصد افزایش داشته است. طبق 
این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۴۲ 
هزار و ۵00 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل 1۳ هزار و ۵00 میلیارد تومان است. نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از 
کسر سپرده قانونی ۸۲.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
سال قبل، به ترتیب 1.۴ واحد درصد و ۲ واحد درصد افزایش را نشان می دهد که 
نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 111.۶ 
درصد اســت. بانک مرکزی تأکید کرده است که یکی از علل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها 
و مؤسســات تولیدی سایر استان ها در اســتان تهران بوده و عمده فعالیت های 
بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

 مدیران بانکی باید آزمون بدهند
از این پس، بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی 
در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون های مربوط 

و اخذ گواهینامه های حرفه ای مرتبط خواهد بود.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی نحوه اعطای 
گواهینامه های حرفه ای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در 
بانک ها و مؤسسات اعتباری را ابالغ کرد. گواهینامه های شش گانه طراحی شده 
و الزم برای بررســی صالحیت داوطلبان تصدی هر یک از سمت های مدیریتی 
در مؤسســات اعتباری عبارتند از، »اصول بانکــداری 1«، »اصول بانکداری ۲«، 
»حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری«، »مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری«، 
»مدیریت فناوری اطالعات مؤسسات اعتباری« و »گواهینامه حرفه ای بانکداری 
اسالمی«، که به تأیید »کمیته گواهینامه های حرفه ای بانکداری بانک مرکزی« 
رسیده است و سایر اقدامات الزم در این خصوص نیز در دستور کار قرار دارد که به 
محض حصول نتیجه، متعاقباً اعالم خواهد شد.   ضمناً خاطرنشان می سازد بدیهی 
است از این پس، بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی 
در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون های مربوط و 
اخذ گواهینامه های حرفه ای مرتبط خواهد بود. لذا انجام مصاحبه تخصصی بویژه 
برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل 
مؤسسات اعتباری از تاریخ زمانی مشخصی که متعاقباً اعالم خواهد شد، منوط به 
ارائه گواهینامه های حرفه ای مربوط است. شایان ذکر است اعطای گواهینامه های 
حرفه ای یاد شــده به داوطلبان صرفاً منوط به کسب حد نصاب امتیاز در آزمون 
اســتاندارد متمرکز در این خصوص است، البته داوطلبان می توانند برای کسب 
آمادگی شــرکت در آزمون مربوط و بنا به شرایط و صالحدید خود از دوره های 

آموزشی نیز بهره برداری کنند.

 درآمدهای مالیاتی ۷۲ درصد حقوق کارکنان دولت را تامین کرد
از ۳۲۴ هزار و ۹00 میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال 1۴00، حدود ۷۲ درصد 
حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت شد.بر اساس توضیحات خزانه داری کل 
کشــور، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1۴00 در حدود ۳۲۴ هزار و 
۹00 میلیارد تومان بود که این مبلغ، حــدود ۷۲ درصد از پرداخت های انجام 
شده بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت را پوشش داده است.طبق این گزارش 
با توجه به اینکه منابع و مصارف در قوانین بودجه سنواتی به صورت کالن دیده 
شــده، منابع عمومی یک بخش به طور عمده به صورت خاص در محل خاصی 

مصرف نمی شود.

 پیشرفت 8۲ درصدی ساخت مصالی تهران
علی نبیان، مدیرعامل ســازمان مجری ســاختمان ها و تأسیسات عمومی و 
دولتی، با اشاره به ادامه ساخت مصالی تهران گفت: ۸۲ درصد این پروژه آماده 
شــده اســت. وی افزود: ویژگی مصلی این اســت که همزمان با ساخت از آن 
بهره برداری می شود. در حال حاضر پیشرفت ساخت مصالی تهران ۸۲ درصد 
اســت. تالش ما این است تا گنبد اصلی و گلدســته ها تکمیل شود تا مسجد 
اصلی به بهره برداری برسد. به گفته نبیان، برای برگزاری نمایشگاه کتاب، فضای 
تخصیصی به نمایشگاه امسال افزایش یافته است و ساخت رواق ها نیز به پایان 
رســیده است. مدیرعامل سازمان مجری ســاختمان ها و تأسیسات عمومی و 
دولتی، مهم ترین پروژه های دولتی که امسال به بهره برداری می رسد را ۴پروژه 
شــامل بیمارستان خمین و ۳ ورزشگاه در خرم آباد، بروجرد و بناب اعالم کرد. 
نبیان مهم ترین مشکل تکمیل ساختمان های دولتی را کمبود منابع و تغییرات 

بی رویه قیمت در سال های گذشته عنوان کرد.

طبــق قانونی که بیســتم فروردین امســال ابالغ 
شد، حمل و نگهداری ارز قاچاق بوده و جرم محسوب می 
شود. کارشناسان معتقدند پیامدهای مثبت این تصمیم 

بزودی در اقتصاد ایران و بازار ارز نمایان خواهد شد
 پس از جهش های ارزی در ســال های گذشته که 
بهای دالر را به باالی ۳0 هزار تومان رســاند، این بازار 
در ماه های گذشــته با آرامش نسبی همراه بوده است. 
هرچند دالالن و واسطه ها همچون گذشته سعی دارند 
تا با موج سواری روی اخبار سیاسی و بخصوص مذاکرات 
هســته ای، از آب گل آلود ماهــی بگیرند، اما نگاهی به 
روند قیمتی ارزهای عمده بازار رســمی حاکی از سیر 

منطقی بازار  است.
با استقرار دولت سیزدهم و به واسطه افزایش قابل 
توجه صادرات نفتی و غیرنفتی، طرف عرضه ارز بشدت 
تقویت شد. این درحالی است که در سال های گذشته 
معضل اصلی بازار ارز ضعیف شدن طرف عرضه و رشد 
تقاضــا بود که موجب برهم خوردن تعادل بازار و ثبت 
رکوردهای قیمتی جدید می  شــد. اما همزمان با رشد 
صادرات غیرنفتی و نفتی و از آن مهم تر رشد بازگشت ارز 
حاصل از آن به کشور، باعث شد تا دستان بانک مرکزی 
به عنوان نهاد ناظر بازار ارز پر شود و توان مدیریت این 

بازار مهم را داشته باشد.
در همین راستا، وزیر نفت از ۲.۵ برابر شدن وصول 
درآمدهای نفتی و بازگشــت ارز آن به کشور خبر داده 
بود. آماری که با قرار دادن آن کنار آماری که از سوی 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم شده است، نشان دهنده 

تقویت قابل توجه بخش عرضه دربازار ارز است.
در همین ارتباط براساس گفته های رئیس کل بانک 
مرکزی، تأمین ارز در سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی 
در مقایســه با سال 1۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دالر 
رسید. علی صالح آبادی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار 
ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است، می  گوید: تأمین 
ارز انجام شــده در سال 1۳۹۹ مجموعاً ۳۶.۵ میلیارد 
دالر بوده اســت اما این رقم در سال 1۴00 به بیش از 

۵۷ میلیارد دالر افزایش یافت.
رئیــس کل بانک مرکــزی همچنین بــه افزایش 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور نیز اشاره و 
تأکید می  کند: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان 
در سامانه نیما در طول سال 1۴00، ۲۹ میلیارد و ۳00 
میلیون دالر بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال 
1۳۹۹ برخوردار است. عالوه بر این، برپایه گزارش های 
ارائه شده، میزان خرید و فروش اسکناس دالر در بازار 
متشکل معامالت ارزی با افزایش 1۷۶ درصدی درسال 
گذشته در مقایسه با سال 1۳۹۹ به رقم  یک میلیارد و 
۶۹۴ میلیون دالر رسید. نرخ اسکناس دالر در این بازار 
در ابتدای دوره ۲۴ هزار و ۷۵۴ تومان و در پایان دوره 

۲۴ هزار و ۸1۴ تومان بود.
همچنین میانگین نرخ دالری معامالت در سامانه نیما 
در ابتدای دوره سال 1۳۹۹ با رقم 1۳ هزار و ۸1۸ تومان 
آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم ۲۳ 
هزار و ۲۳ تومان رســیده است،  این در حالی است که 

میانگین نرخ دالری معامالت در سامانه نیما در ابتدای 
سال گذشته با رقم ۲۳ هزار و ۲00 تومان شروع شده 
و بــا میانگین معامالت ۲۳ هزار و ۸۹1 تومان به پایان 
رسیده است.  بدین ترتیب همان گونه که اعداد و ارقام 
و گزارش های رسمی تأیید می  کند، در بخش عرضه بازار 
ارز با تحول بزرگی مواجه شــده است. برهمین اساس 
بــا تغییراتی در بخش تقاضا که همواره تحت تأثیر جو 
روانی و عملیات دالالن بوده اســت، می  توان بازار ارز را 

به شرایط متعادلی رساند.

 قانونی برای ساماندهی طرف تقاضا
درهمین راستا، قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز که بیستم فروردین ماه امسال از سوی رئیس 
مجلــس برای اجرا بــه دولت ابالغ شــد، می  تواند در 
ساماندهی طرف تقاضا کمک زیادی به تنظیم گربازار 
کند. دراین اصالحیه جدید قانون، تغییراتی اعمال شده 
اســت که محدودیت هایی بــرای حمل و نگهداری ارز 
اعمال کرده و از سوی دیگر مجازاتی هم برای دالالن و 
قاچاقچیان ارز پیش بینی شده است. به طوری که حمل 

و نگهداری ارز غیرقانونی شده است.
برپایه قانون ابالغی ازســوی مجلس، »ورود ارز به 
کشور یا خروج ارز از کشور« و همچنین »هرگونه اقدام 
به خروج ارز از کشــور«، »بدون رعایت ضوابط مربوط 
که در حدود اختیارات قانونی توســط شــورای پول و 
اعتبار تعیین می شــود« از مصادیق قاچاق ارز شمرده 
می شود. برهمین اســاس تمام خرید و فروش های ارز 
باید درسامانه معامالت ارزی بانک مرکزی به ثبت برسد. 
 کســانی هم که پیش از ابالغ این قانون ارز در اختیار

 داشته اند باید میزان دارایی ارزی خود را در این سامانه 
ثبت کنند.

طبق بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر این اصالحیه عرضه، 
حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا 
فاقد مجوز ورود توســط اشخاصی غیر از صرافی، بانک 
یا مؤسســه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 
مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که ورود ارز 
به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول 
این بند خارج است. پیش از این و بر اساس دستورالعمل 
اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری 

و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی 
ابالغ شــده، هر مسافر می تواند تا سقف 10 هزار یورو 
یا معادل آن به ســایر ارزها وارد و نیز تا سقف ۵ هزار 
یورو یا معادل آن به ســایر ارزهای از مرزهای هوایی، 
تا ســقف ۲ هزار یورو یا معادل به ســایر ارز از طریق 
مرزهــای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، 
میزان ورود و خروج ریال توســط هر مسافر حداکثر تا 

۵00 هزار تومان مجازاست .
خرداد ۹۹ شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود 
ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت 
مطابق بــا ضوابط و مقررات بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و مقررات مبارزه با پولشــویی، توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان سال 1۴00 مجاز 
اعالم کرده بود. در قانون اصالح شــده جدید، مجازاتی 
هم برای متخلفان و قاچاقچی ها پیش بینی شده است. 
براین اســاس، جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر 
بهــای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به 
خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در ســایر 
موارد ضبط ارز انجام نشــده و تنها معادل بهای ریالی 

ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می شود.
همچنین عرضه یا فــروش کاالی قاچاق ممنوع و 
مرتکب عالوه بر ضبط کاال به حداقل مجازات های مقرر 
در این ماده محکوم می شــود. چنانچه عرضه یا فروش 
کاالی قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل 
شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، 
مرتکــب عالوه بر ضبط کاال بــه دو برابر ارزش کاالی 

قاچاق محکوم می شود.

 دالرهای خانگی در راه بازار
پس از ابالغ و رسانه ای شدن اصالحیه قانون مبارزه با 
قاچاق و سیگنال هایی که به واسطه افزایش درآمدهای 
ارزی دولت و نیز آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه 
شــده ایران، مخابره شــده، عرضه دالرهای خانگی به 
بازار افزایش یافته اســت. هرچند بازار ارز پس از افت و 
خیز شدید سال های اخیر دیگر جذابیت سابق را برای 
ســرمایه گذاران ندارد و برهمین اساس از تقاضای ارز 
کاسته شده است، اما طبق اعالم فعاالن بازار، صاحبان 
ارزهای خانگی در حال فروش ارزهای خود هســتند تا 

مشمول جرایم قانونی نشوند.
در همیــن زمینه نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهــران در گفت وگویی با ایرنا از افزایش عرضه ارزهای 
خانگی به بازار خبر داده اســت. براساس گفته محمد 
کشتی آرای، خبر آزادسازی منابع ارزی و اطالق قاچاق 
به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه 
ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید.

همچنین درخصــوص تأثیر اجرای اصالحیه قانون 
مبارزه با قاچاق، رئیس شورای عالی کانون صرافان اعتقاد 
دارد، قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده است 
که مشــکالت گذشته را حل کند و بر این اساس تمام 

معامالت باید به شبکه مجاز منتقل شود.
احمد لواسانی به ایِبنا گفت: بازار آزاد ارز دیگر رسمی 
نیســت و ثبت معامالت ارزی در سامانه ارزی ضرورت 
دارد. وی همچنین با اشــاره به وجود ارز چندنرخی در 
ســال های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار 
امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی 
به سمت کم کردن فاصله بین نرخ ها در بازارها برویم؛ 
در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شــکل گیری 
ارز تک نرخی، شاهد کاســته شدن از حجم بازار آزاد 
خواهیم بود و قانون در این راستا می تواند کمک کند.

 مرور بازار ارز درهفته گذشته
در هفته گذشته، شاخص ارزی با افت در کانال ۲۵ 
هزار تومانی همراه شــد. بررسی پنج روز فعالیت بازار 
ارز در ســومین هفته کاری سال جدید نشان می  دهد 
در اولین روز کاری هفته گذشته، )شنبه ۲0 فروردین 
ماه 1۴01(، در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور، 
میانگین موزون نرخ خرید هر اســکناس دالر امریکا از 
مــردم در بازار ارز به رقم ۲۵ هــزار و ۵1 تومان  و در 
مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اســکناس دالر 
امریــکا در بازار ارز نیز بــه رقم ۲۵ هزار و ۳0۲ تومان 
رسید. در دومین روز کاری هفته )یکشنبه ۲1 فروردین 
مــاه 1۴01( در این صرافی ها، میانگین خرید دالر در 
بازار ارز به رقم ۲۵ هزار و 10 تومان  و نرخ فروش دالر 
با کاهش نســبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و 
۲۶۲ تومان رسید. در سومین روز کاری هفته )دوشنبه 
۲۲ فروردیــن( نرخ خرید دالر به ۲۵ هزار و 1۴ تومان  
و نرخ فروش آن نیز با رشــد نسبت به روز کاری قبل، 
به رقم ۲۵ هزار و ۲۶۶ تومان رســید. در چهارمین روز 
کاری هفته )سه شــنبه ۲۳ فروردین(  میانگین دالر به 
رقــم ۲۴ هزار و ۹۸۲ تومان و نــرخ فروش  با کاهش 
نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و ۲۳۳ تومان 
رســید. در پنجمین روز کاری هفته )چهارشــنبه ۲۴ 
فروردیــن( نرخ خرید دالر به ۲۴ هزار و ۸۵۵ تومان  و 
نرخ فروش نیز با کاهش نســبت به روز کاری قبل، به 
رقم ۲۵ هزار و 10۵ تومان رسید. در ششمین و آخرین 
 روز کاری هفتــه )پنجشــنبه ۲۵ فروردین( میانگین 
مــوزون دالر به ۲۵ هــزار و 11۵ تومان  و نرخ فروش 
با افزایش نســبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و 

۳۶۷ تومان رسید.

واکاوی معامالت بورس انرژی ایران در آخرین ســال قرن نشان می دهد 
که ارزش مجموع معامالت این بورس در سال 1۴00 نزدیک به 1۵00 هزار 
میلیارد ریال بوده  که نسبت به 1۲ ماه سال 1۳۹۹ حدود 1۳ درصد افزایش 
یافته اســت. در سالی که گذشــت همچنین، مجموع تأمین مالی شرکت از 

طریق بورس انرژی ایران از ۲1۴ هزار میلیارد ریال گذرکرد.
بــه گزارش »ایران« و به نقل از روابط عمومــی بورس انرژی ایران، این 
شــرکت ســال 1۴01 را در حالی آغاز می کند که در واپسین روزهای سال 
1۴00 موفق به رونمایی از بازار آتی نفتا و متانول شد؛ بازاری که نخستین و 
البته مهم ترین قدم  بورس انرژی ایران برای رسیدن به مرجعیت قیمت گذاری 
در منطقه اســت. از سویی دیگر، مرور آمار معامالت این شرکت بیانگر این 
نکته است که ارزش مجموع معامالت این شرکت نسبت به سال 1۴00 رشد 
قابل  توجهی داشــته  و در این افزایش قراردادهای سلف موازی استاندارد با 

سررسید یک سال و بیشتر نقش پررنگی داشته اند.

 رشد ۱۴6 درصدی بازار معامالت فیزیکی
مجموع ارزش معامالت بورس انرژی ایران در ســال 1۴00، یک میلیون 
و ۴۸۶ هــزار و ۲0۵ میلیارد ریال بود که در مقایســه با ارزش معامالت در 

سال 1۳۹۹ که یک میلیون و ۳1۶ هزار و ۳۹0 میلیارد ریال بود، 1۳ درصد 
افزایش یافته  اســت.بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سال 1۴00 میزبان 
معاملــه ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۸۳۴ تن انواع فرآورده های هیدروکربوری 
بــه ارزش۲۸۹ هزار و ۲۷۳ میلیــارد ریال در رینگ داخلی بود که این رقم 
در مقایسه با سال 1۳۹۹ از نظر حجم و ارزش به ترتیب 1۴ درصد و 1۴۶ 

درصد افزایش یافته است.
رینــگ بین الملل بازار فیزیکی نیز در ســال 1۴00 میزبان معامله پنج 
میلیــون و 1۳۹ هزار و ۹۲۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش ۷۶۳ هزار 
و ۹۵1 میلیارد ریال بوده که نســبت به ســال 1۳۹۹ از نظر حجم و ارزش 
به ترتیب ۶۳ و 1۸ درصد کاهش یافته اســت؛ تحریم های ظالمانه، افزایش 
تنش ها میان برخی کشورها در جهان و در نهایت نوسانات بازار ارز در سال 
گذشــته موجب باال بردن ریســک داد و ستد در رینگ بین المللی شد و به 
همین ترتیب آمار معامالت رینگ صادراتی بورس انرژی ایران کاهش یافت.

در مجمــوع حجم معامالت کل بازار فیزیکــی بورس انرژی ایران از 1۶ 
میلیــون و 1۵۸ هزار و ۲۴۴ تن در ســال 1۳۹۹ بــه هفت میلیون و ۶۲۲ 
هزار و ۷۵۹ تن در ســال 1۴00 رسیده است، همچنین ارزش معامالت نیز 
از یــک میلیون و ۴۶ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال به یک میلیون و ۵۳ هزار و 

۲۲۵ افزایش یافته است.بازار فیزیکی برق و سلف برق در سال 1۴00 شاهد 
معاملــه 11 میلیارد و ۶۲0 میلیون و ۵0۳ هزار و ۲۴ کیلووات ســاعت به 
ارزش شش هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال بود که حجم و این ارزش معامالت در 
مقایسه با سال 1۳۹۹ به ترتیب ۲1 درصد و ۴۴ درصد افزایش یافته  است.

بورس انرژی ایران در سال 1۴00 تعداد ۳۶ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۵۶۳ 
قرارداد سلف موازی استاندارد با سررسید یک سال و بیش تر را شاهد بود که 
این عدد در مقایسه با ۲ سال قبل ۴۸درصد افزایش داشت. همچنین ارزش 
این معامالت ۴1۳ هزار و ۳۹ میلیارد ریال بود و این عدد نیز با رشدی ۶۳ 
درصدی نسبت به سال 1۳۹۹ مواجه بود.در بازار سایر اوراق بهادار قابل  معامله 
این شرکت نیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری از 1۹۶ میلیون و 1۹۲ هزار و 
۴۴۵ تعداد واحد ســرمایه گذاری در سال 1۳۹۹ به 11 میلیون و ۲۹۵ هزار 
و ۹0۲ تعداد واحد سرمایه گذاری در سال 1۴00 رسید و روندی کاهشی را 
تجربه کرد. همچنین ارزش این معامالت نیز از یک هزار و ۹۹ به ۸1 میلیارد 
ریال رســید.ارزش اوراق گواهی ظرفیت که بخشی دیگر از بازار سایر اوراق 
بهادار قابل  معامله در بورس انرژی اســت نیز از ۹ هزار و ۹۸1 میلیارد ریال 
در ســال 1۴00 به 1۳ هزار و 11۷ میلیارد ریال در ســال 1۳۹۹ رسید و 

رشدی ۳1 درصدی را تجربه کرد.

آزادسازی دالرهای خانگی

رشد 13 درصدی ارزش معامالت در سال گذشته
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گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 0652038158 متعلــق بــه مجیدمحمــدی فرزنــد موســی 
در تاریخ  1401/01/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1066

شناســنامه بــه شــماره 2170343423 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2170343423 و گواهینامــه 
ــه شــماره ملــی 2170343423 و  ــم ب ــه شــماره 2170343423 و مــدرک تحصیلــی دیپل ــه ســه ب پای
مــدرک کامپیوتــر متعلــق بــه معیــن خراســانی لمراســکی فرزنــد موســی در تاریــخ 1400/10/15 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــیدباقر در تاری ــد س ــی فرزن ــه قربان ــه ســیده عارف ــق ب ــه شــماره 5789987036 متعل ــی ب کارت مل
1400/12/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد صفــر در تاریــخ1400/01/20   ــه زهــرا عــرب فرزن ــق ب ــه شــماره 4560296340 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 38/1400/00/42251/1 و شــماره پــاک ایــران 86 288 ج 52 و کارت 
ــور  ــماره موت ــی S1412284550522 و ش ــماره شاس ــران 86 288 ج 52 و ش ــماره ای ــه ش ــین ب ماش
01168300 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران 86 288 ج 52 متعلــق بــه ســحر 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/15 مفق ــود در تاری ــید محم ــد س ــینی فرزن  حس

می باشد.

ــماره 1104635  ــه ش ــده ب ــمند رانن ــماره 9505532088 و کارت هوش ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــران 86 856 ع 21  ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــماره 4150424 و کارت س ــه ش ــودرو ب ــمند خ و کارت هوش
متعلــق بــه حســین محمــودی فرزنــد حســین علــی در تاریــخ1401/01/27  ســرقت گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

1150

ــماره  ــه ش ــنامه ب ــر و شناس ــاض تمی ــه ری ــق ب ــی 1810505534 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــر   ــه کوث ــق ب ــه شــماره 1820423077 متعل ــنامه ب ــر و شناس ــب تمی ــه زین ــق ب 1821150791 متعل

تمیر فرزند مرنضی در تاریخ 1400/08/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره ملــی 4459984334  ــژاد ب ــه ســیدعلیرضا موســوی ن ــق ب ــه شــماره 295 متعل شناســنامه ب
فرزنــد ســیدرحمان در تاریــخ 1399/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1866

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0920871011 و کارت معافیــت از خدمــت بــه شــماره 0920871011و 
کارت ماشــین بــه شــماره 42ایــران847و72 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 42ایــران847و72 و ســند 
معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 42ایــران847و72 متعلــق بــه محمــد امیــر صفــت گل فرزنــد 

غام رضا در تاریخ 1400/12/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2006

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه آقــای مهــدی  نجفیــان قبادی فرزنــد محمد بــه کدملــی 0070860696 
در تاریخ 1400/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــلحه  ــل اس ــه دو و کارت بســیج و مجــوز حم ــه پای ــماره 0053290860 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه آقــای احمــد برومنــد نــژاد فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ 1401/01/21 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3379845159 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه و 
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 156 د31 ایــران55 و  شــماره شاســی S1412288248550 و شــماره 
ــود  ــخ 1400/12/10 مفق ــدی در تاری ــد مه ــادی فرزن ــد قب ــای وحی ــه آق ــق ب ــور 2898204متعل موت

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک755ن53 ایران20 
و شــماره شاســی NAS431100H1002014 و شــماره موتــورIRPC96R22BDB002014 متعلق 
بــه آقــای  حســین بیــگ وردی فرزنــد علــی بــه کدملــی 0021982287 در تاریــخ 1401/01/08 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014

کارت ملــی هوشــمند و کارت دانشــجویی و کارت بانکــی بــه شــماره 0019706261 متعلــق بــه مهــدی 
رجبعلــی گوالبــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1400/12/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت دانشــجویی و کارت بانکــی بــه شــماره 4810354751 متعلــق بــه 
 ریحانــه اســکندری فرزنــد اســکندر در تاریــخ 1401/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــخ  ــار در تاری ــد جب ــاد فرزن ــم دیمی ــه مری ــق ب ــه شــماره 0012029963 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 5050047579 متعلــق بــه ســعید رنجبــرزاده فرزنــد 
حســن در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0450325342 متعلــق بــه غفــار رحیمــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
 1400/04/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 2949359371 متعلــق بــه محمدرضــا محمــدی 
شــیرمرد فرزنــد دالوز در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1829960431 متعلــق بــه حدیــث آرمیــده فرزنــد شــاکر در تاریــخ1399/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه و کارت ویزیــت و کارت بانکــی و کارت ســوخت موتــور ب
ــخ1400/12/28   ــفعلی در تاری ــد یوس ــی فرزن ــاری میران ــان نث ــام ج ــه بهن ــق ب 5079750588 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد اصغــر در تاری ــه وحیــد الماســی فرزن ــه شــماره 0060820535 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3720625508 متعلــق بــه ســیوان رســتمی فرزنــد رحمــن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1450981240 متعلــق بــه رضــا حضرتــی رضــی آبــاد فرزنــد قــدرت 
در تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فتحــی فرزن ــه عل ــق ب ــماره 0080389589 متعل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
 1400/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــا ایمان ــه طاه ــق ب ــه شــماره 5260469895 متعل ــه ب ــی وگواهینام کارت مل
1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1262300703 متعلــق بــه مســعود خشــائی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

ــخ  ــن  در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــین فتاح ــه حس ــق ب ــماره 0040796043 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019036302 متعلــق بــه پریســا یوســف نــژاد فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0910236216 متعلــق بــه ســیدمهدیار وهابــزاده بهابــادی فرزنــد ســیدمحمد در 

تاریــخ 1401/01/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0016109406 متعلــق بــه بهزاد خاجــی  فرزند مرتضــی در تاریــخ 1400/07/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــدی راد فرزن ــادی موح ــه ه ــق ب ــماره 0066526388 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/09 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــور فرزن ــود پ ــعود محم ــه مس ــق ب ــماره 0061704865 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1397/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1650701251 متعلــق بــه مهــدی حبیــب نــژاد فرزنــد رحمــت الــه  در تاریــخ 
1401/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020

ــماره 2739255349 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 2739255349 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــه شــماره 815ج57 ایــران 99 متعلــق ب ــه شــماره 815ج57 ایــران 99 و کارت ســوخت ب ماشــین ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/01/22مفق ــرث در تاری ــد کیوم ــدی فرزن ــدا  موی  گیل

می باشد.

2065

ــد علــی در تاریــخ  ــادی فرزن ــه زهــرا اکبــری کریــم اب ــه شــماره 0410609927 متعلــق ب شناســنامه ب
1401/01/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت امایــش اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712157116 متعلــق بــه عبدالرحمــن اســحاقی فرزنــد غــام 
دســتگیر  در تاریــخ 1400/11/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد امی ــوی فرزن ــی گی ــد رمضان ــه محم ــق ب ــماره 0411027778 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/04 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0410540420 و کارت ملــی بــه شــماره 0410540420 متعلــق بــه ارزو 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/25 مفق ــد محســن در تاری ــدری فرزن ــد حی  هداون

می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــد فرزن ــحر احمدون ــه س ــق ب ــماره 0017625726 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/15مفق

2084

کارت ملــی بــه شــماره 0061442798 متعلــق بــه علــی اصغــر یزدچــی ششــگانی فرزنــد محمــود در 
تاریخ 1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0035476923 متعلــق بــه فرزانــه اکبــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــروز در تاری ــد فی ــرد فرزن ــی ف ــین غیاث ــه افش ــق ب ــماره 0035463491 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/21 مفق

ــد محمدحســن در  ــه حمیدرضــا نجــار نیارکــی فرزن ــق ب ــه شــماره 5889921851 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5029473491 متعلــق بــه اکــرم عربلــو فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ1401/01/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2240157781 متعلــق بــه امینــه الیاســی فرزنــد صفــر در تاریــخ1401/01/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کاظ ــدم فرزن ــی مق ــاهره کاظم ــه س ــق ب ــماره 4490250762 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/01/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0451552237 متعلــق بــه ابراهیــم مقدســی فرزنــد یدالــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/10/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4591020703 متعلــق بــه مهیــن رجبــی فرزند محمــود در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0870220470 ، تاریــخ تولــد 1321/08/09 متعلــق بــه آقاجــان 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1400/12/20مفق ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی چوینل  مرال

می باشد.

ــی 2269653173 ،  ــه شــماره مل ــد رمضــان ب ــه فرزن ــواد زنگان ــه ج ــق ب ــده متعل کارت هوشــمند رانن
شــماره شناســنامه 22 ، تاریــخ تولــد 1345/04/01 در تاریــخ 1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد1356/05/31   ــخ تول ــنامه 470 ، تاری ــماره شناس ــی 2121926429 ، ش ــماره  مل ــه ش ــنامه ب شناس
و کارت پایــان خدمــت  و کارت عابــر بانــک ملــی ، ) صــادرات ، ملــی بــه نــام مهیــن پهلــوان ( و کارت 
واکســن  متعلــق بــه غامرضــا گرگانــی فرزنــد یحــی در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302

ــد رجبعلــی در  ــه ســکینه  زارع  فرزن ــه شــماره ملــی 1062175298 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریخ 1401/01/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501

کارت ملــی بــه شــماره 1141185695 متعلــق بــه ســعید روح اللهــی ورنوســفادرانی فرزنــد رجبعلــی در 
تاریخ 1400/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2503

کارت ملــی بــه شــماره 1740289935 و شناســنامه متعلــق بــه شــریف نصیــری فرزنــد ســعید صالــح در 
تاریخ 1400/12/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1960218050 متعلــق بــه اللــه  جلیلی فرزنــد تتتتتــت در تاریــخ1401/01/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504

 NAALSRALDHA276164 کارت ســوخت و بیمه نامه ماشــین و کارت ماشــین به شــماره شاســی
و شــماره موتــور 100014021RR211101 و شــماره پــاک 43 ایــران 134 ه 79 متعلــق بــه غامرضــا 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق ــی 4172289691 در تاری ــد مل ــا ک ــد حســن ب ایرانشــاهی فرزن

درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه  و  پایــان خدمــت  کارت  و  ملــی 1840159995  بــه شــماره  ملــی هوشــمند  کارت 
شــماره  و   164B0025790 موتــور  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ســوخت  کارت  و  ســه  پایــه 
بــه  متعلــق   36 ص   277 ایــران   67 پــاک  شــماره  و   NAAN11FK880443 شاســی 
 ابراهیــم معنائــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 1401/01/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

پایــان  کارت  و   4670159054 ملــی  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت  رســید  و  شناســنامه 
خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و دفترچــه بیمــه بــه شــماره تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــه در تاری ــد جمع ــار فرزن ــلطانی تب ــم س  کاظ

ساقط می باشد.

 2507

ــه شــماره 4610401509  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4610401509 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه ویــدا نــادری فرزنــد داود در تاریــخ 1400/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

ــد احمــد در  ــه محمــود مــدرس مهــر فرزن ــه شــماره 1293282413 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1400/11/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد فرزن ــب ون ــرادی غری ــین م ــه حس ــق ب ــماره 1971679518 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
فرج اله در تاریخ 1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 1274157374  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــیدکارت مل ــماره 1274157374 و  رس ــه ش ــنامه ب شناس
متعلــق بــه علیرضــا شــیرزاد فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد مرتضــی در  ــری فرزن ــی اب ــه هاجــر کیان ــه شــماره 1293358258 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1400/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1757576827 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1757576827 و 
دو عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه ســروش رمضــان زاده نــگاری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ1401/01/25  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1292264098 متعلــق بــه احســان نبــی یــان ســیچانی فرزنــد حمیــد 
در تاریــخ  1400/12/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرام در تاری ــد به ــی فرزن ــی الیادران ــد  کدخدائ ــه محم ــق ب ــماره 51173 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

ــد ســید  ــم ســادات شــفیع اف فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 6609920060 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
مرتضــی در تاریــخ 1400/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273023749 متعلــق بــه محمدمهــدی ســرحدی فرزنــد احمــد در 
تاریــخ 1401/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508

کارت ملــی بــه شــماره 1274493587 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
98211022300011بــه ســجاد  علــی عســگری رنانــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 
ســند منــزل 6 دانگــی  واقــع دراســتان اصفهــان  شهرســتان اصفهــان خیابــان امــام خمینــی  خیابــان 
رســالت اول  کوچــه  امیــد  بــه کدپســتی  8189117184 بــه شــماره ملــی   1282261436  متعلــق 
بــه ســیف اهلل  کریمــی اندانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  1400/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273834453 متعلــق بــه محمــد  امیــن  توکلــی  علــون آبــادی فرزنــد احمــد 
در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1290479550 متعلــق بــه اشــرف  مارانــی  فرزند حیــدر در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره 2283020565 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــد محمدصــادق در تاری ــح اوجــی فرزن محمدصال

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291866109 و کارت پایــان خدمــت  معافیــت و گواهینامــه پایــه دو متعلــق 
بــه اکبــر  گرمســیری  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1400/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــین عل ــد حس ــی فرزن ــی قریب ــه عل ــق ب ــماره 2430881748 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/20مفق

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رضــا شــیروانی  فرزنــد محمــود بــا کــد ملــی 2298659095در تاریــخ 
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــع  در تاری ــر رفی ــد مه ــری فرزن ــد طاه ــه محم ــق ب ــماره 2500102300 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/11/01مفق

2602

ــی  ــد عل ــوران فرزن ــاری ت ــام غف ــه اله ــق ب ــی 0942500792 متعل ــماره مل ــی هوشــمندبه ش کارت مل
محمد در تاریخ 1401/01/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی 0924908051 متعلــق بــه محیــا دادگــر مقــدم فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2603

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0946762937 متعلــق بــه مهــری محمودیــان طرقبــه فرزنــد ابراهیــم 
در تاریخ 1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2901

کارت ملــی بــه شــماره 0559297637 متعلــق بــه مــاه منیــر مجیــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت آمایــش متعلــق بــه حســن نــوری فرزنــد طالــب بــه شــماره خانــوار 120385602269 در تاریــخ 
 1400/08/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت متعلــق بــه محمــد ناصرالمعمــار فرزنــد رضــا بــه شــماره ملــی 0042085446 در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران593ص23 و  ــی 20ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــماره 0041667646 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
کارت بهزیســتی متعلــق بــه ابوالقاســم بالــغ کام فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــد قربانعل ــری فرزن ــد جعف ــه محم ــق ب ــی متعل ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/18 مفق 1171220537 در تاری

موتــور  شــماره  و    NAAP03EDVAG071083 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــماره 0062864424  ــه ش ــی ب ــران 986 س 93 کارت مل ــی 55ای ــماره انتظام 14188033534 و ش
متعلــق بــه امیــد  جلــوه گرثابــت  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــی باشــد.= ــار ســاقط م اعتب

ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــی فرزن ــاه بابای ــا  ش ــه دنی ــق ب ــماره 0022698175 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/12/09مفق

ــه  ــق ب ــه شــماره 201905507متعل ــره شناســنامه  ب ــک فق ــه شــماره1463590865 و ی شناســنامه ب
فرزنــد وی رضــا خدایــاری فرزنــد اهلل وردی  در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــیادتی  فرزن ــم  س ــید قاس ــه س ــق ب ــماره 1219635601 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/25مفق
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کارت ملــی بــه شــماره 1753990548 متعلــق بــه محمــد علــی  محمــد پــور الپهنــی  فرزنــد علــی دانــا 
در تاریــخ 1400/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد مرتضــی در تاری ــو  فرزن ــری کلک ــه زری  صنوب ــق ب ــه شــماره 0051394987 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــکاوری  فرزن ــین  کن ــه حس ــق ب ــماره 0012478768 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/08/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0015801098 متعلــق بــه شــهاب  عبداالهــی طرقــی  فرزنــد علــی در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــق  ــه شــماره 35  متعل ــه شــماره 0453187651 و شناســنامه ب ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ  1400/11/03مفقــود گردی ــد محمــد در تاری ــی فرزن ــه محمــد بابای ب

مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره  ملــی 0081839901 متعلــق بــه ســپیده  ســیفی قراچــه نولــو فرزنــد نــادر در 
تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0022198131 متعلــق بــه مهــدی  فاختــه  فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/17مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0384106374 متعلــق بــه فاطمــه  بســیم  فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/01 مفق

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــی  4591991271 و کارت س ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
انتظامــی 23ایــران 787 ق 46 و جــواز کســب کارخانــه صنعــت چــوب متعلــق بــه قربانعلــی  رضایــی  

ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/11/30 مفقــود گردی ــی  در تاری ــد محمدعل فرزن

شناســنامه بــه شــماره  ملــی 0620599979متعلــق بــه فاطمــه  میرزایــی  فرزنــد یعقوبعلــی در تاریــخ 
1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 88ایــران795ن67 متعلــق بــه غامحســین گیلکــی بــه شــماره ملــی 
0050758276 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902

ــه  ــق ب ــران13142 متعل ــه شــماره 117ای ــور ب ــران74217 و کارت موت ــه شــماره 133ای ــور ب کارت موت
جــواد مشــهدی آقالــو فرزنــد ســیف الــه بــا کــد ملــی 1728515505 در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 33ایــران261ت17 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 2679541431 متعلــق بــه 
منوچهــر برکنــد فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1400/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد

کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره پــاک  33ایــران261ت17 متعلــق بــه منوچهــر برکنــد فرزنــد ابراهیــم  به 
شــماره ملــی 2679541431 در تاریــخ 1400/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0152303839 متعلــق بــه ســارا شــیبانی فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/01/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0022256652 متعلــق بــه علــی اقبــال فرزنــد احمــد در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 0074622706 متعلــق بــه حمیــد بهــادری صــدر فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
 1401/01/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2619439205 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه ســیفعلی بنــی 
افشــار فرزنــد بهمــن در تاریــخ 1399/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 0062002791 متعلــق بــه علیرضــا ایزدخــواه شــیخ مرجانــی فرزنــد جــواد در 
تاریــخ 1400/12/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه ب ــد ســیف ال ــو فرزن ــه جــواد مشــهدی آقال ــه شــماره 40ایــران882ب32 متعلــق ب کارت ماشــین ب
کــد ملــی1728515505 در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه ب ــد ســیف ال ــو فرزن ــه جــواد مشــهدی آقال ــق ب ــران581ن93 متعل ــه شــماره 66ای کارت ماشــین ب
کــد ملــی 1728515505 در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره ملــی 1728515505 متعلــق  ــه شــماره 115031  - 5تیــر نیمــه خــودکار ب کارت اســلحه ب
بــه جــواد مشــهدی آقالــو فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 0020596715 و کارت موتــور بــه شــماره 138ایــران23189 متعلــق بــه علیرضــا 
شــعبانی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــط در تاری ــی اوس ــد عل ــی فرزن ــر دمرچل ــه امی ــق ب ــماره 0078533856 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/07/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0065540018 و گواهینامــه متعلــق بــه معصومــه محرابــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1400/11/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه فاطمــه ســادات حســینی  شناســنامه و گواهینامــه  و گذرنامــه بــه شــماره 0075495317 متعلــق ب
زاد فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ 1401/01/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه در  ــد یدال ــرد فرزن ــه اســمعیل انوارف ــق ب ــه شــماره 2297368127 متعل ــی ب شناســنامه  و کارت مل
تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0052850226 متعلــق بــه غامرضــا رفعــی ســلطانی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
 1401/01/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 6039455306 متعلــق بــه عــادل رضایــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ1400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره 0071550909 و کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه و  گواهینامــه و کارت بســیج ب
معاینــه فنــی بــه شــماره 33ایــران594و44 متعلــق بــه هــادی معروفخانــی فرزنــد عصمــت الــه در تاریــخ 

1401/01/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه  متعلــق بــه معصومــه معروفــی فرزنــد عیــن الــه در تاریــخ 1401/01/03 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 0016560061 و کارت موتــور بــه شــماره 134ایــران14875 متعلــق بــه فــرزاد 
فــاح زاده فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا و کارت  ــم االنبی ــرارگاه خات ــت کارت ق ــان خدم ــماره 1530311381 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
یکســان ســازی متعلــق بــه عبدالــه شــهنازی فرزنــد خدمتعلــی در تاریــخ 1401/01/24 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و گواهینامــه بــه شــماره 0021539979 متعلــق بــه مهــران طالــب زاده فرزنــد حمدالــه در 
تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه متعلــق بــه زحــل قاســمی فرزنــد عبدالقاســم در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی زاده فرزن ــاد نق ــه می ــق ب ــماره 0022105638 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/01مفق

شناســنامه متعلــق بــه هانیــه فائــز فرزنــد حــادث در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه متعلــق بــه ابراهیــم فائــز فرزنــد حــادث در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد پنجعل ــی بیــک محمــدی فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره شناســنامه 527 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3933180491 و گواهینامــه متعلــق بــه ســیده مریــم حســینی فرزنــد ســیدعلی 
اکبــر در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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ــور 1601298 و کارت  ــماره موت ــی S1412285228496 وش ــماره  شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ماشــین بــه شــماره 11 ایــران 617 ه 47 متعلــق بــه کامــران عســگری فرزنــد والــی در تاریــخ 

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

مــدارک تحصیلــی بــه شــماره 4219845321 مــدرک لیســانس متعلــق بــه صالــح پــرور فرزنــد علــی 
محمــد در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4170434021 متعلــق بــه علــی حســن بیرالونــد فرزنــد علــی حســن 
در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــران 33 و کارت ســوخت ومــدارک ماشــین ب ــه شــماره 65ت 754ای کارت ماشــین وســایر ب
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــری ســلمانیان فرزن ــه پ ــق ب ــه تاکســیرانی متعل ــران 616 د 65 و کارنام 77 ای

 1401/01/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 393378  ــران 158 ه 89 شــماره شاســی K106166 وشــماره موت ــه شــماره 20 ای کارت ماشــین ب
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــدی فرزن ــه احم ــزت ال ــه ع ــق ب و VIN....IRNC869O0W6106166 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/12/10مفقــود گردی

ــد  ــدی فرزن ــر برغم ــی اکب ــه عل ــق ب ــی 0860106985 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد ــاقط میباش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/10 مفق خداداددرتاری

ــه مینــا خاکنــه فرزنــد علــی در تاریــخ1398/01/01   ــه شــماره 0017260418 متعلــق ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 124K0966172 ــور ــماره موت ــران 466 ت 61 ش ــماره 22 ای ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س کارت ماش
ــیرانی وکارت  ــه تاکس ــه دو و پروان ــه پای ــی NAAM11VE9GK490650 گواهینام ــماره شاس و ش
شناســایی ارتــش بــه شــماره 1465982183 متعلــق بــه محمــود بحرینــی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 

 1401/01/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0019189613 متعلــق بــه مریــم ســلیمان پورافشــار فرزنــد حســن در 
تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــت ال ــد آی ــادی فرزن ــمانه پیره ــه س ــق ب ــماره 4120032663 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 298 ط 28  ــماره 44 ای ــه ش ــین ب ــماره 0453005616 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
وومتعلــق کارت گارانتــی ودوعــددکارت ســوخت و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه عبدالرضــا قلــی بیگیــان 

فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــح  ــه وصل ــازه خان ــه مغ ــدد قولنام ــه ع ــت وس ــان خدم ــنامه و کارت پای ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
نامــه بــرق بــه شــماره 5739249929 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 44 ایــران 914 و 95 
VIN...  وشــماره NAAM01cA59K937888 شــماره موتــور 12488003905 وشــماره شاســی

ــک  ــند مل ــنامه وس ــن وشناس ــد حس ــدی فرزن ــلم برغم ــه مس ــق ب IRFC881V30B937888متعل
متعلــق بــه مرضیــه برغمــدی بــه شــماره ملــی 5739256070 فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ1401/01/21  

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

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 1465773746 و 
کارت ماشــین  بــه شــماره 10 ایــران 724 ص 25 و دو عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه غامعبــاس اســام 

نــژاد فرزنــد منصــور در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  VIN....NAAM31FE4LK513609 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 40 ایــران 564 ن 17 و شــماره
و شــماره شاســی 181B0136913 و شــماره موتــور 181B0136913متعلــق بــه خســرو نانوایــی فرزنــد 

طــوس در تاریــخ 1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــان خدمــت و شناســنامه ب ــه دو و کارت پای کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پای
0440579457 و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 
11 ایــران 473 و 87 متعلــق بــه مصطفــی اذرهمایــون فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/01/26 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  وبه شــماره 0020435673 
ــد  ــی فرزن ــاد مددخان ــه فره ــق ب ــران 95656 متعل ــاک 144 ای ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــور س وکارت موت
محمدرضــا وکارت خودرومتعلــق بــه مــژگان ســمیعی ولوجــردی بــه شــماره پــاک 20 ایــران 731 ن 38 

در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــد  ــه اســماعیل  حاجــوی  فرزن ــه شــماره 0054810132 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب کارت ملــی ب
زید اهلل در تاریخ 1400/12/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019027850 متعلــق بــه ســید علیرضــا  زینلــی موســوی  فرزنــد ســعید در 
تاریــخ 1401/01/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0042332648 متعلــق بــه قاســم  پوریــان کاشــانی نــژاد فرزنــد 
حســن در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1729935605 متعلــق بــه جعفــر  فرحنــاک شــندی  فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
 1400/01/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد حاج ــهرکی  فرزن ــعلی  ش ــه عباس ــق ب ــماره 3673281951 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6340036309 متعلــق بــه علــی ویســی فرزنــد احمــد در تاریــخ1400/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0430029225 متعلــق بــه ابراهیــم خلیــل ارجمنــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــید محم ــد س ــدی سلحشــور فرزن ــید مه ــه س ــق ب ــماره 5530104312 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد بهمــن در تاری ــری نودهــی  فرزن ــه ســجاد  امی ــق ب ــه شــماره 5940055346 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6269653320 متعلــق بــه محمــد نــوروزی فیــروز فرزنــد علــی جــان در تاریــخ 
1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909

شناســنامه بــه شــماره 0481287477 متعلــق بــه اصغــر حســین زاده فرزنــد صالــح در تاریــخ 
 1401/01/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 0065318161 متعلــق بــه رقیــه آقایــی فرزنــد صفرعلــی 
در تاریــخ 1401/01/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــوخت ب ــین و کارت س ــماره 0084286342 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
شــماره ایــران78_479ب88 متعلــق بــه کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 1285099540 متعلــق 

بــه مهــدی عابدینــی در تاریــخ 1401/01/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران79_948س43 متعلــق بــه احمــد اســدی فرزنــد 
حجــت الــه در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 7946 و گواهینامــه  رانندگــی و چنــد فقــره چــک بانکــی بانــک پارســیان بــه و 
کارت ملــی بــه شــماره 5197890894 متعلــق بــه اردشــیر شــجاع فرزنــد جــواد در تاریــخ1401/01/09  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

4011

ــه  ــق ب ــی 83516894 متعل ــماره شاس ــور 11283101204 وش ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
کیــوان عذیــری ســی وســه مــرده فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1400/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــدان فرزن ــادری کرون ــد ن ــه فری ــق ب ــی 3732903184 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
حبیب اله در تاریخ 1400/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030

ــه نســرین یوســف  ــه شــماره 4189771074 متعلــق ب ــه شــماره 2موالیــه و کارت ملــی ب شناســنامه ب
وند فرزند شمسعلی در تاریخ  1400/10/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مونــا  بــه  متعلــق   4073372297 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و   10236 شــماره  بــه  شناســنامه 
 ســاحورزی فرزنــد میــرزا در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــر فرزن ــی ف ــا داراب ــه حمیدرض ــق ب ــماره 5929684340 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/01مفق

5502

ــد طاهــر  در تاریــخ  ــع رودبارکــی  فرزن ــه دانیــال  قان ــه شــماره 2580830650 متعلــق ب شناســنامه ب
 1400/10/14مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2594032018و شناســنامه بــه شــماره 956متعلــق بــه غامرضــا  اســام دوســت 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/18 مفق ــد محمــد  در تاری ســیاه اســطلخی  فرزن

مــی باشــد.

ــی  در  ــوروز عل ــد ن ــه فاطمــه  مشــفق مژدهــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 2590468164 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2668372526 متعلــق بــه کبــری  حســن خــواه کنــه گورابــی  فرزنــد عینعلــی  
در تاریــخ1400/12/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــگر  در تاری ــد عس ــل  فرزن ــه  والدی تی ــه مقبول ــق ب ــماره 1638775281 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1400/11/08 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5189926842 متعلــق بــه ســیامک  فرجــی شــویاری  فرزنــد علیرضــا  
در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2594350771 متعلــق بــه محمــود  تقــی زاده  فرزنــد محمــد حســن  در تاریــخ 
1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مهــدی  در تاریــخ  ــه هــادی  رمضــان رفیــق  فرزن ــه شــماره 6539259255 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/11/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0941386831 متعلــق بــه علــی  زرقامــی  فرزنــد 
حسین  در تاریخ 1400/12/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 1063226996 متعلــق بــه یونــس  مختــار پــور  فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/01/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  در  ــاض  فرزن ــی دشــت بی ــام  جهان ــه اله ــق ب ــه شــماره 0922919526 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــی 0920656773 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــه و کارت معافی ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
 جــال  ترابــی فــاز  فرزنــد قربانعلــی  در تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــد محمــد در  ــرود فرزن ــد  ســاالری کام ــه وحی ــق ب ــی 0921453329 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــد باب ــن  فرزن ــر ک ــری پ ــر  جعف ــه اکب ــق ب ــماره 0779547721 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد نورمحمــد  در تاری ــی  فرزن ــرد قرق ــول  ک ــه بت ــق ب ــه شــماره 0937213871 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و رســید کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره ملــی 
ــود  ــخ 1401/01/24 مفق ــد رســتم  در تاری ــور خاکســتر  فرزن ــد نادرپ ــه حام ــق ب 0923456163 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و پنــج فقــره گذرنامــه بــه شــماره ملــی 0939261081 و مــدارک بانکــی و مــدارک ثبــت 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/01/27 مفق ــم  در تاری ــد رحی ــه حســین  ناجــی  فرزن ــق ب امــاک و .. متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5560

ــخ  ــی در تاری ــد نجفعل ــاری فرزن ــان  حص ــه پیم ــق ب ــماره 0670777307 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/11/02مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0681772786 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0681772786 متعلــق بــه 
ســارا قدرتیــان فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 1400/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7009

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0013770632 و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره 51575/142 
ــران 793 ب 97   ــه شــماره 40ای ــران 793 ب  97 و کارت ســوخت ب ــه شــماره 40ای و کارت ماشــین ب
متعلــق بــه اقــای میثــم  عابــدی دهقــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

7010

ــن  ــد زی ــور فرزن ــی اوج ــد کریم ــه محم ــق ب ــماره 4311268483 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
العابدین در تاریخ 1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7032

ــران 68 و  ــه شــماره 82و543 ای ــران 68 و کارت ماشــین ب ــه شــماره 82و543ای ــه ماشــین ب بیمــه نام
ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 82و543ایــران 48 متعلــق بــه فرهــاد تقــی زاده فرزنــد 

قربانعلی  در تاریخ 1401/01/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 5770012358 و گواهینامه پایه ســه به شــماره ملــی 0011786612 
و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 78م291ایــران 38 و کارت ماشــین بــه شــماره 78م291ایــران 38 متعلــق 
بــه زهــرا کشــاورز ایراندوســت  فرزنــد امیــن الــه در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/01/29

شماره : 1347

ایجاد صنایع بزرگ برای حل بیکاری

 ۴۰ هزار هکتار از اراضی پارس آباد زیرکشت انواع محصوالت زراعی 
و باغی قرار گرفت

اردبیــل - مدیر جهاد کشــاورزی پارس آباد مغان گفت: 
امسال ۴۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت انواع 

محصوالت زراعی و باغی قرار گرفت.
علی صولت گفت : از مجموع اراضی آبـی و دیـم حـوزه 
کاری ایــن مـــدیریت، ۴۰ هزار و ۴۶۷ هکتار به کشــت 
محصوالت زراعــی و باغی پاییزه اختصاص یافته که از این 
میــزان ۱۵ هزار و ۲۹۹ هکتار گندم، دو هزار و ۵۹۹ هکتار 
جو،  یکهزار و ۸۳۰ هکتار کلزا ، دو هزار و ۱۰۰ هکتار ســیر،  چهار هزار و ۶۷۴ 
هکتار باغات میوه ، هزار و ۲۹۲ هکتار چغندر پاییزه و ۱۲ هزار و ۶۷۳ هکتار یونجه 

هکتار کشت شده است.
وی ادامه داد: در محصول گندم در ســطح ۱۴ هزار و ۱۲۱ هکتار با علف های 
هرز پهن برگ و نازک برگ با استفاده از سموم علف کش هایی از قبیل توفوردی ، 
گرانستار ، برومایسید ، تاپیک و آکسیال با مصرف حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ هکتار و در 
زراعت جو در سطح دو هزار و ۶۴۳ هکتار با علف های هرز پهن برگ و نازک برگ با 
استفاده از سموم علف کش هایی از قبیل توفوردی ، گرانستار ، برومایسید ،  پوماسوپر 
و آکسیال با مصرف حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ هکتار مبارزه شیمیایی انجام شده است.

مدیر جهاد کشــاورزی پارس آباد اضافه کرد: در کلزا  نیز هزار و ۴۴۶ هکتار با 
علف های هرز نازک برگ و پهن مبارزه شیمیایی با استفاده سموم لونترل و سوپر 
گاالنت و سلکت سوپر صورت گرفته و همچنین در سطح بیش از ۲۴۲ هکتار عملیات 

کنترل مکانیکی )وجین دستی( انجام شده است.
وی افزود: کنترل علف های هرز مزارع ســیر با استفاده از وجین دستی در طی 
چندین مرحله  انجام شده ولی با این حال در سطح حدود هزار و ۴۵۰ هکتار عملیات 
مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم علف کش توتریل ، گل و سوپر گاالنت اجرا شده 
است.صولت خاطر نشان کرد: در محصول چغندر پاییزه در سطح  ۹۵۰ هکتار مبارزه 
شیمیایی علیه علف های هرز نازک برگ و پهن برگ با بکارگیری سموم علف کش 
از قبیل بتانال ، سافاری و سلکت سوپر و همچنین در سطح بیش از ۷۵۰ هکتار با 

استفاده ادوات مکانیکی عملیات وجین صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در زراعت یونجه عملیات کنترل علف های هرز بیشــتر در مزارع 
یونجه جدید انجام می شــود  و در همین راســتا در سال زراعی جاری تاکنون در 
مجموع  حدود ۲۸۰ هکتار از مزارع یونجه جدید و قدیم مبارزه شیمیایی با استفاده 

سموم علف کش ایمازا تاپیر و گاالنت سوپر عملیات کنترل شیمیایی شده است.

 بانوی کارآفرین بوشهری: زنان از موانع کار نترسند
بوشهر- »زنان از موانع کار کردن نهراسند« این مهمترین 
توصیه »سمیرا سلیمیان« بانوی کارآفرین استان بوشهر است 

که در زمینه مشاغل خانگی فعالیت گسترده ای دارد.
 هنگامی که با اعتماد به نفس و تنها با پشتوانه همسر و 
خانواده دســت به تولید و فروش ترشی  خانگی زد، در میان 
طعنه بســیاری از کارگاه های بزرگ بود، کمتر کســی فکر 
می کرد که او ۱۲ ســال بعد در عرصه کارآفرینی مسئولیت 
۲هزار و ۸۵ نیروی کار شــامل ۵۸۰ مربی و بیش از یکهزار و ۵۰۰ تولید کننده را 

برعهده داشته باشد.
اما چاشنی پشتکار، اعتماد به نفس و اندیشه در کنار کار، تالش برای بر طرف 
کردن یک به یک دست اندازها، کارگاه کوچک سمیرا را به یک شرکت تعاونی بزرگ 
تبدیل کرد که حاال با عنوان » بانوان کارآفرین آسمان جنوب« و ۱۳ زیر مجموعه 

نقشی مهم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی جامعه پیرامونی خود دارد.
امروز این بانوی کارآفرین نه تنها در شهرســتان کنگان بلکه درمناطق مختلف 
کشور از جمله یزد، میناب، نیک شهر استان سیستان و بلوچستان و زرین شهر استان 
اصفهان برای زنان خود سرپرست و بد سرپرست سرزمین خود ایجاد اشتغال و درآمد 
کرده و باعث شده این گروه از زنان نه تنها دیگر آسیب پذیر به شمار نیایند بلکه به 
عنوان یک تولید کننده نقشی هرچند کوچک در رونق اقتصادی جامعه داشته باشند.

هنرآموزان این شــرکت  در ۳۳۰ رشته شامل ۲۸۰ رشته هنری و دستی، ۴۷ 
رشته محصوالت مواد غذایی و سه رشته خدمات، مهارت های الزم را فرا گرفته و 
در زمان حاضر۳۳۰ محصول با برند بانوی کارآفرین تولید و با بسته بندی خاص و 

ویژه در بازارهای داخلی و خارجی ارائه می شود.
شرکت »بانوی کارآفرین« با پشتکار تولیدکنندگان خود امروز موفق به دریافت 
ایزوهای متعددی از جمله ایزو ۲۲۰۰۰)سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی 
مواد غذایی(، ایزو استاندارد مراکز آموزشی، ایزو ۹۰۱۵)سیستم مدیریت کیفیت(، 
مجوز صادرات به کشورهای اروپایی، نشان)گواهینامه( حالل، ایزو سیستم تجزه و 
تحلیل، ایزو ۹۰۱۸)سیستم مدیریت ایمنی شغلی(، ایزوسی ای )استاندارد محصوالت( 
و مجوز سیب سالمت را دارد.سلیمیان بانوی جوان، فعال و سخت کوشی که خود 
مسلط به ۴۰۰ رشته هنری درآمدزا است، امروز به زنان توصیه می کند با فراگیری 
مهارت های مختلف، بروز خالقیت و اعتماد به نفس وارد بازار کار شوند و از کارکردن 
نهراسند.سلیمیان ۳۵ ساله دانش آموخته کارشناسی مدیریت حرفه ای ام، بی، ای 
و دانشــجوی ارشد رشته مدیریت اداری است و به عنوان یک هنرمند کارآفرین با 

فکری خالق به آینده می اندیشد.

  ضرورت توســعه زیرســاخت های آب پایدار در مناطق عشایری 
کهگیلویه و بویراحمد

گچساران -  توسعه زیرساخت های آب پایدار در مناطق 
عشایری اســتان کهگیلویه و بویراحمد ضرورتی برای رفاه 
اهالی عشایرنشین و پیش زمینه ای برای رونق گردشگری 

عشایری است.
رویای دسترسی آب پایدار برای عشایرنشینان کهگیلویه و 
بویراحمد با بهره برداری از چهار طرح  در مسیر تحقق قرار 
گرفته است اما اهالی مناطق عشایری این خطه  خواهان قرار 

گرفتن مناطق بیشتری زیرپوشش آب پایدار هستند.
عشایر کهگیلویه و بویراحمد که به دلیل خشکسالی های پیاپی، خشکیدگی چشمه 
ها و کمبود تجهیزات آبرسانی سیار در تنگنا قرار دارند همواره تامین آب پایدار را 
به عنوان مهمترین نیاز خود در دیدار با مسووالن مطرح می کنند آنان اعتقاد دارند 
که آب به عنوان نیاز حیاتی زندگی بشر باید به صورت پایدار در اختیارشان باشد تا 

بتوانند سالمت محصوالت تولیدی خود را تضمین کنند.
بانوان عشایرنشین این استان با اشاره به تجربه های تلخ خود برای از راه رسیدن 
تانکرهای آبرسانی سیار می گویند: نیاز خانواده های عشایری به آب برای مصرف 
اهالی و دام هایشان به ویژه در مناطق گرمسیری تامین نمی شود و ضرورت دارد 
تا مســووالن برای این امر چاره اندیشی کنند.با توجه به اینکه۷۰هزار نفر از مردم 
کهگیلویه وبویراحمد در مناطق عشایری سکونت دارند تحقق ایجاد آب آشامیدنی 
پایدار به صورت فراگیر می تواند به گردشگری عشایری و افزایش درآمد اهالی کمک 
چشمگیری داشته باشد.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جلوه های طبیعی و انسانی موجود در محیط 
زندگی عشایر مانندکوچ  یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری است که در صورت 
وجود زیرساخت هایی مانند آب پایدار می تواند زمینه ساز گردشگری عشایر باشد.

محمد حســین زاده تاکید کرد:زبان و گویش هــای محلی لری و ترکی،نوای 
موسیقی سنتی، غذاهای محلی، لباس های محلی بانوان، صنایع دستی، رقص به 
همراه آیین هایی مانند جشن های عروسی جاذبه های گردشگری مناطق عشایری 

کهگیلویه و بویراحمد است.

درحالی که کشاورزی و گردشگری اولویت 
مهم رونــق اقتصادی و ایجاد اشــتغال پایدار 
در مازندران محسوب می شــود، رویای ایجاد 
صنایع بزرگ برای حل بیکاری در شرق استان 
طی چند دهه گذشته به اعتقاد مردم منطقه 
تبدیل به بهانه ای شد تا زیر ساخت های این دو 
بخش به صورت جدی مورد غفلت قرار بگیرد 

و توسعه نیابد.
ارغ از هر گونه ســوگیری نسبت به چرایی 
توقف طــرح های بزرگ صنعتی بزرگ و مادر 
در مازندران ، استانی که طبق آمایش سرزمینی 
و اظهارات کارشناسان زیست محیطی عالوه بر 
کمبود زمین به هیچ عنوان شــرایط استقرار 
صنایع سنگین را ندارد ، به نظر می رسد مردم 
شهرستان های نکا ، بهشهر و گلوگاه در شرق 
استان بیشترین آسیب را طی چند دهه گذشته 
از این ناحیه متحمل شده اند ؛ به این معنا که نه 
تنها اولویت های توسعه ای در بخش کشاورزی 
و گردشگری را از دست دادند و به زیر ساخت 
های این دو بخش توجه الزم نشده است ، بلکه 
در دولت های مختلف به بهانه ایجاد اشــتغال 
پایدار و توسعه اقتصادی با وعده های ساخت 
پاالیشگاه ، پتروشــیمی و فوالد در حق آنان 

اجحاف شده است.
تازه ترین نمونه مغبون شــدن مردم شرق 
مازندران از طرح های توسعه ای و اشتغالزایی 
ناشی از طریق ایجاد صنایع بزرگ را می توان در 
طرح ساخت پتروشیمی در زمین ۹۰ هکتاری 
حسین آباد در منطقه زیست محیطی میانکاله 
شهرستان بهشهر مشــاهده کرد ، طرحی که 
همانند ساخت پاالیشــگاه و فوالد این بار نیز 
تحت شعاع مسایل زیست محیطی قرار گرفت 
و ساخت آن  در حاله ای از ابهام فرو رفته است. 
نمونه دیگر از وعده های ساخت کارخانه بزرگ 
در شرق مازندران ، طرح ساخت پاالیشگاه نفت 
شهرستان بهشهر در نزدیکی تاالب بین المللی 
میانکاله در سال ۱۳۸۷ بود که حتی  ۲۴ هکتار 
زمین کشاورزی نیز از مردم منطقه خریداری 
شد و تغییر کاربری یافت ، اما به دالیل درست 

زیست محیطی به سرانجام نرسید.
وضعیت توسعه ای شرق مازندران در حالی 
بین همه یا هیچ ایجــاد صنایع بزرگ عمدتا 
ناسازگار با محیط زیست دستکم از دو دهه پیش 
تاکنون در حالت تعلیق قرار گرفته است که در 
ســند آمایش سرزمینی برای توسعه مازندران 
چهار اولویت اصلی شامل کشاورزی، گردشگری 
، جنگل و محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته 

است و دست برقضا و با یک نگاه اجمالی شرق 
استان نیز همانند مناطق مرکزی و غرب استان 
دارای ظرفیت های توسعه ای در چارچوب این 
محورها اســت ، محورهایی که به اعتقاد مردم 
منطقه نه تنها به توســعه زیر ساخت هایشان 
توجه نشــده است ، بلکه به بهانه ایجاد صنایع 
بزرگ تولیدی و صنعتی مورد غفلت عمدی یا 

شبه عمدی قرار گرفته است.
بسیاری از شهروند شرق مازندران می گویند 
که مطالبه اشــان فقط ایجاد اشتغال پایدار و 
رونق اقتصادی است ، ولی این که راه حل این 
معضل بزرگ ایجاد صنایع بزرگ با حفظ الزامات 
زیست محیطی باشد و یا تقویت زیرساخت های 
کشــاورزی و گردشگری همانند مرکز و غرب 
مازندران باشد فرقی ندارد ، اگر چه کشاورزی 
و گردشگری با سبک و سیاق زندگی ، ترکیب 
نیروهای بیکار ، کم بودن هزینه های جانبی و 
مخلص کالم » پایدار بودن « دورنمای توسعه 
سازگاری بیشتری دارد.مردم شرق مازندران  ، 
بویژه آنانی که در خانه هایشان جوان بیکار اعم 
از تحصیل کرده دانشــگاهی یا غیردانشگاهی 
دارند این روزها به خاطر آنچه که وعده های بی 
سرانجام چند دهه ای برای حل مشکل اشتغال 
منطقه می نامند ، گله مند هستند و از این که 
هر سال کشاورزیشان به خاطر ضعف زیرساخت 
ها از جمله کمبود آب ، آب می رود و غبار بی 
توجهی به زیرســاخت های گردشگریشان با 
گذشــت ضخامت بیشتری پیدا می کند ، دل 
پردردی دارند و در این میان موکول کردن رفع 
مشکل بیکاری به ایجاد صنایع بزرگ ناسازگار با 

محیط زیست را هم نمک بر این زخم مزمن می 
دانند.به اعتقاد بسیاری از مردم این منطقه ، در 
حالی که ضریب بیکاری در خانواده های ساکن 
شهرستان های نکا ، بهشهر و گلوگاه بیشتر از هر 
منطقه دیگری از مازندران است ، الزمه رفع آن 
تقویت زیرساخت های کشاورزی ، گردشگری 
، اقتصاد مبتنی بر جنگل و دریا ، ایجاد صنایع 
مرتبط با کشاورزی و گردشگری است و نباید 
حل این مشکل پشت رویای ایجاد صنایع بزرگ 
تعلیق شود چون حتی اگر چنین صنایعی به 
مرحله اجرا هم برســد مشخص نیست تا چه 

حد بتواند مشکل بیکاری منطقه را حل کند.
شهروندان شرق مازندران می گویند که طی 
چند دهه اخیر نه تنها وعده های ساخت طرح 
های بزرگ صنعتی در این منطقه محقق نشده 
اســت ، بلکه در بخش کشاورزی و گردشگری 
نیز توسعه ای به وجود نیامد و حتی داشته های 
منطقه در این زمینه ها به خاطر بی توجهی و 

غفلت کاهش یافته است.
گالیه مردم این منطقه از مازندران چندان 
هم بیراه نیست . مثال در بخش صنایع وابسته 
به بخش کشاورزی این منطقه کانون کشت دانه 
های روغنی بود که به ســاخت کارخانه روعن 
کشی انجامیده بود و یا پنبه مهم ترین کشت 
شرق مازندران بود که ساخت کارخانه نساجی 
را به دنبال داشت ولی در حال حاضر هیچ یک 
از این صنایع که می توانستند حداقل بیش از 
نیمی از مشکل بیکاری کنونی منطقه را بدون 
اما و اگر و شاید و باید حل کنند ، فعال نیستند 
و از دســت رفته اند و جایگزینی هم برایشان 

تعریف نشده است.از سوی دیگر ، گردشگری 
نیز به عنوان مهم ترین مزیت اقتصادی مازندران 
در این بخش از استان ظرفیت های کم نظیری 
دارد که هیچگاه جدی گرفته نشد و به علت نبود 
زیرساخت حتی در حد یک هتل زیر ضخامت 
زیادی از غبار بی توجهی پنهان مانده اســت. 
شرق مازندران گذشته از این که مانند مرکز و 
غرب استان دارای ساحل دریا ، جنگل ، چشمه 
سارها و طبیعت بکر و زیباست در سه منطقه 
جلگه ای ، میانبند و باالدســت یا کوهستانی 
است ، آثار تاریخی ، فرهنگی و میراثی مهمی 
همچون کاخ صفی آباد ، محوطه تاریخی گوهر 
تپه ، منطقه گردشگری عباس آباد ، غار هوتو 
و دهها اثر دیگر را در خود جای داده است که 
ظاهرا هیچگاه به عنوان جاذبه گردشگرپسند 
مورد توجه قرار نگرفته اســت و محرومیت از 
زیرساخت و تبلیغات سبب شده است تا توسعه 
منطقه بر محور کشاورزی و گردشگری به دست 

فراموشی سپرده شود.
این که شرق مازندران در بخش کشاورزی و 
گردشگری مورد غفلت قرار گرفته است و این دو 
بخش در منطقه برخالف مرکزو غرب مازندران 
توســعه نیافته اند و به همین دلیل هم هر بار 
ایجاد صنایع بزرگ بدون توجه به شکنندگی 
محیط زیست منطقه برای حل مشکل بیکاری 
مورد توجه قرار می گیرد ، موضوعی است که 
برخی از مسووالن دستگاه های اجرایی مازندران 
هم اذعان دارند ، مانند آنچه که اخیرا مدیرکل 
صنعت ، معدن و تجارت مازندران آشــکارا بر 

زبان آورد.

حســینقلی قوانلو با تایید این که شــرق 
مازندران نرخ بیکاری باالتری نســبت به مرکز 
و غرب استان دارد ، به ایرنا گفته بود که شرق 
مازندران نه مانند غرب استان از گردشگری بهره 
برده است و نه مانند مناطق مرکزی از توسعه 
صنایع وابسته به کشاورزی و زیر ساخت های 
کشاورزی برخوردار است و به همین دلیل هم 
طرح هایی مانند ایجاد پتروشیمی میانکاله برای 
حل معضل بیکاری منطقه مــورد توجه قرار 
گرفت. این مسوول تاکید کرده بود: » شاید اگر 
خدمات و زیرســاخت ها و رونق گردشگری در 
غرب مازندران را در شــرق استان هم داشتیم 
چنین پیشنهادی ) ایجاد پتروشیمی میانکاله 

( را نمی دادیم .
آنچــه که مدیرکل صنمــت مازندران می 
گویــد ، یک واقعیت تلخ و موید دیدگاه مردم 
شــرق مازندران در باره محرومیت این منطقه 
از زیرساخت های الزم گردشگری و کشاورزی 
است . صنعت نساجی به عنوان صنایع خاص در 
مازندران به دالیل مختلف از جمله از بین رفتن 
مزارع پنبه در شرق استان به عنوان مواد اولیه به 
طور جدی از بین رفته است. این صنعت با فراز و 
نشیب های مختلفی رو به رو شد و به رغم اینکه 
چندین مصوبه برای نوسازی و احیاء این صنعت 
وجود دارد ، اما همچنان با مشــکالت زیادی 
مواجه اســت که مهم ترین آن جدی نگرفتن 
زیرساخت های کشاورزی است ، چرا که کشت 
پنبه به عنوان فعالیت قالب کشــاورزی و مواد 
اولیه تولیدی در این بخش ازاستان بین رفته و 
اقدامی هم برای احیای آن  برداشته نشده است.

پنبه کاری در سال های نه چندان دور یکی 
از مشــغله های اصلی کشــاورزی مردم شرق 
استان مازندران بود و به همین دلیل نیز صنعت 
نساجی در این اســتان چنان رونق داشت که 
گویی صنعت ویژه استان است.صنعت نساجی 
قائمشهر و چیت سازی بهشهر و دیگر کارخانه 
ها و کارگاه ها در اقصی نقاط استان سال هاست 

که به تاریخ پیوستند.
نمونه بارز دیگر مزیت کشاورزی زراعی در 
شرق مازندران توسعه کشت دانه های روغنی 
کلزا، آفتابگردان و سویا است ، مزیتی که کارخانه 
های فرآوری دانه های روغنی با ظرفیت باال در 
این منطقه ایجاد شد ، اما به دالیل مختلف طی 
یک دهه گذشته سطح زیر کشت این محصول 
هــم از حدود ۴۰ هزار هکتار به کمتر از چهار 
هزار هکتار کاهش یافت و در نتیجه سبب نیمه 

فعال و در مواردی تعطیلی کاارخانه ها شد.

بیم و امیدهای بازگشت دوباره زاینده رود به اصفهان
رودخانه زاینده رود از سه روز پیش در حالیکه برخی 
مســووالن از امکان پذیر نبودن اســتمرار جریان آن در 
شرایط فعلی خبر داده بودند دوباره جاری شد، رخدادی 
که بار دیگر بیــم و اُمیدهای احیای این کهن رود نصف 

جهان را آشکار کرد.
 باز و بســته شدن زاینده رود در اصفهان که از مدت 
ها پیش از ســوی بسیاری از متخصصان و اندیشمندان 
نکوهش شده اســت، در نگاه نخست اگرچه خوشحالی 
زودگذر کشاورزان و مردم را بدنبال دارد اما این پرسش 
را در ذهن ها به وجود می آورد که اگر بازگشایی زاینده 
رود بطور متناوب امکان پذیر است چرا اقدامی برای برقراری 
جریان دائمی و با حجم اندک رودخانه نمی شود تا حقابه 
کشاورزان و محیط زیست محقق شود و مردم و گردشگران 

جریان زنده این رودخانه را ببینند.
زاینده رود پنجم تا پانزدهم فروردین امسال همزمان با 
نوروز و برای رفع نیاز آبی کشاورزان در اصفهان جاری شد 
و اکنون با بازگشایی دوباره آن پس از چند روز خشکی، 
بیم ها از فراق و وصال زنده رود شدت گرفته و امیدها نیز 
به همان اندازه برای خروش دائمی آن تقویت شده است.

معاون عمرانی اســتاندار اصفهــان اما می گوید این 
بازگشایی بر اساس توافق کشاورزان با جهاد کشاورزی، 
تایید آب منطقه ای و وزارت نیرو و بر اســاس مصوبات 

قبلی است.
مهران زینلیان گفت: این بازگشــایی سومین مرحله 
اختصاص آب به کشاورزان شرق و نخستین مرحله برای 
باغ های غرب استان اصفهان در سال زراعی جاری است.

زینلیان افزود: میزان آب رهاسازی شده بر اساس برنامه 
جهاد کشاورزی به میزان ۴۵ میلیون مترمکعب است که 

به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد یافت.
حسین وحیدا، عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان 
استان اصفهان درباره دلیل بازگشایی مجدد رودخانه زاینده 
رود، اظهار داشــت: کشاورزان شرق اصفهان بعد از نوبت 
دوم آبیاری برای اراضی گندم، نیاز به آبیاری دوباره کشت 

گندم خود داشتند.
به گفته وی، کشت گندم هر ۱۵ روز یک بار نیازمند 
آبیاری است، کشــاورزان بعد از ۱۰ روز آبیاری، در این 
دوره بعد از ۲۲ روز دوباره کشت خود را آبیاری می کنند.

 ضرورت تداوم آبیاری برای استحصال نهایی 
محصوالت کشاورزی

این در حالی اســت که دیگر عضو هیات مدیره نظام 
صنفی کشــاورزی اصفهان بر این باور است اتمام کشت 
فعلی کشــاورزان شرق این منطقه مستلزم تامین ۱۰۰ 
میلیون متر مکعب دیگر آب از رودخانه زاینده رود است.

حسین محمدرضایی افزود: مطالبه کشاورزان شرق 
اصفهان برای استحصال گندم کشت شده، جاری سازی 
رودخانــه زاینده رود از ۲۸ فروردین تا حدود ۲۰ خرداد 
با تخصیص حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب تحویلی 
در سد آبشار اصفهان است.عضو هیات مدیره نظام صنفی 
کشــاورزی اصفهان اضافه کرد: از بهمن ســال قبل که 
کشت پاییزه دیرهنگام در شرق اصفهان آغاز شد تاکنون 
با ۲ بار بازگشــایی رودخانه، آبیاری مزارع انجام گرفته و 
تداوم آبیاری برای استحصال نهایی الزم و ضروری است.

وی تصریح کرد: پیش بینی میزان ورود به سد زاینده 
رود نسبت به بارندگی ها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر 

مکعب اســت در حالی که سهم کشاورزان شرق و غرب 
اصفهان و محیط زیست رودخانه از این مقدار ۷۵ درصد آن 
یعنی ۸۲۵ میلیون متر مکعب و نه ۳۸۰ میلیون متر مکعب 
اســت.محمدرضایی افزود: از زمانی که بر خالف قانون و 
مصوبات شورای عالی آب، بارگذاری های متعدد در حوضه 
آبریز زاینده رود انجام شــد مشکالت زیست محیطی، 

خشکی رودخانه و چالش های کشاورزان افزایش یافت.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با بیان 
اینکه تصمیمات وزارت نیرو با یکدیگر همخوانی ندارد و بر 
اساس گفته های خودشان هم نیست، اظهارداشت: چگونه 
می شود رودخانه زاینده رود به بهانه کمبود آب جریان 
نداشته باشد اما طرح انتقال آب بن-بروجن که آب را از 
حوضــه بی آب آبریز زاینده رود به حوضه پر آب کارون 
انتقال می دهد، آغاز شود، این اقدامات نشان می دهد که 

تصمیم گیری بر مبنای قانون و مصوبات قانونی نیست.
بنابر بر اعالم روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان، از شــامگاه بیست و پنجم فروردین ماه جاری 

خروجی آب از سد زاینده رود افزایش یافته است.
بر این اســاس، ذخیره کنونی ســد زاینده رود ۳۶۸ 
میلیون متر مکعب و میزان حجم آب ورودی به این سد 
حدود ۸۲ متر مکعب بر ثانیه است.به گفته معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با افزایش 
خروجی سد زاینده رود در این مدت آب در غرب، کالنشهر 

و شرق اصفهان جریان خواهد داشت.

 زاینده رود کانال آب رسانی نیست
رودخانه زاینده رود آب نما یــا کانال انتقال آب برای 
کشــاورزی یا صنعت نیســت بلکه ماهیتی سیستمی، 
به هم پیوسته و یکپارچه دارد که از زرد کوه در رشته کوه 
های زاگرس شــروع و به تاالب گاوخونی ختم می شود؛ 
این هشــداری است که توسط دانشیار دانشگاه صنعتی 

اصفهان مطرح شد.
 سید احمد خاتون آبادی، افزود: توقف روش مدیریت 
استانی یا مدیریت گسسته حوضه های آبریز رودخانه ها و 
اجرای مدیریت یکپارچه و پیوسته در باالدست )سر آب( 
و پایین دست )پایاب( و کاهش پمپاژهای بی رویه در مسیر 

جریان آن، ضروری است.
وی تصریح کرد: نگاه به رودخانه زاینده رود یکســان 
نیست و به فراخور وابستگی افراد و نهادها متفاوت است، 
باید به اجماع برســیم و به ماهیت حقیقی این رودخانه 
به عنوان اکوسیستمی که زیست بوم های متعدد و گوناگون 
خاکــی، آبی )تاالب گاوخونی( گیاهی و انســانی به آن 

وابسته اند نگاه کنیم.

به تعبیر وی، زاینده رود تَن واحد و یکپارچه ای است که 
اگر رگ های این بدن تکه تکه شود و خون شریان هایش از 
هر قسمت برداشته شود این پیکر خواهد ُمرد و باالدست و 
پایین دست گوهر نایاب خود را همگی از کف خواهند داد.

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: جلوگیری از 
توسعه صنایع آب بر و دیگر طرح های صنعتی در مناطق 
خشک، زمان بندی میان مدت و بلندمدت برای جابه جایی 
صنایع به مناطق ســاحلی و توقف طرح های پرهزینه و 
زیان آور که با انتقال آب به کویر، تعادل طبیعت را بر هم 

می زند، ضروری است.
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان 
افزود: توقف کشت محصوالت آب بر و واردات محصوالت 
کشاورزی مانند برنج و برخی صیفی ها که آب فراوانی برای 
تولید آن ها مصرف می شود، همچنین کاهش سطح زیر 
کشت کشاورزی و باغداری در کنار دریاچه ها و در امتداد 
رودخانه ها برای کم کردن فشــار بر آبخوان یا منابع آب 

زیرزمینی برای این مهم پیشنهاد می شود.
این فعال محیط زیست، تأمین بودجه برای خرید امتیاز 
واگذاری های حقابه جدید کشاورزان در مسیر رودخانه ها 
از باالدست تا پایین دســت و بازگرداندن حقابه ها را از 
دیگر راهکارهای حفظ توان زیســت محیطی رودخانه ها 
عنوان کرد.عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، 
توقــف اعطای مجــوز جدید حفر چــاه عمیق، نظارت 
مکانیزه با نصب کنتور روی چاه ها و کاهش بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی با بستن چاه های مازاد در منطقه 

را ضروری دانست.
خاتون آبــادی افزود: محدود کــردن بهره برداری از 
آب های زیرزمینی و نیز حفر چاه عمیق زمانی میســر 
است که آب سطحی از طریق سیالب و جریان طبیعی 

رودخانه ها در دسترس کشاورزان باشد.
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 
ادامه داد: برای ایجاد تعادل در استفاده منطقی و متعادل 
از سه نوع آب مذکور، یکپارچگی و پیوستگی حوضه آبریز 
رودخانه ها از سرآب تا پایاب، ضروری است در غیر این 
صورت بحران های آب و محیط زیست و نابسامانی های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودنمایی خواهند کرد.

 کاهش پیشــروی فرونشست در اصفهان با 
جریان دائمی زاینده رود

کارشناســان همچنین حذف جریــان آب رودخانه 
زاینده رود از دل شــهر را باعث وقوع و شــدت گرفتن 

فرونشست زمین دانسته اند.
مدیر کل ســازمان زمین شناســی و اکتشافات مواد 

معدنی اصفهان با هشدار نسبت به این موضوع، گفت: دولت 
باید تکلیف خود را درباره اصفهان مشخص کند زیرا امروز 
همه کارشناسان به فوق بحرانی بودن فرونشست زمین در 

این استان اذعان دارند.
رضا اســالمی با بیان اینکه راهکارها در این مســاله 
مشخص است، افزود: برقراری جریان دائمی رودخانه زاینده 
رود به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه کننده آبخوان و به 
نوعی در اولویت قراردادن حقابه محیط زیست بعد از آب 

آشامیدنی ضروری است.
وی تصریــح کرد: شــرایط فعلی اصفهــان دیگر به 
گونه ای نیســت که بتواند به زنجیره غذایی کشــور به 
واســطه کشــاورزی کمک کند از این رو یا باید زمین 
های کشاورزی از کشاورزان خریداری یا شرایطی ایجاد 
شــود که کشاورزان این زمین ها را به نیروگاه های انرژی 

خورشیدی تبدیل کنند.
اسالمی درباره تاثیر بخش صنعت بر این مساله گفت: 
نمی گویم که صنایع بزرگ فوالدی در اصفهان به یکباره 
تعطیل شود اما باید از توسعه این صنایع آب بَر در اصفهان 
جلوگیــری کرد و برنامه ریزی برای انتقال این صنایع به 

کنار دریا انجام شود.
به گفته وی، هزینه ای که برای انتقال آب از دریا به 
فالت مرکزی انجام می شود اگر برای انتقال این صنایع 

انجام شود در دراز مدت به مراتب کمتر خواهد بود.
 حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی نواحی حقابه 
داران شرق این استان در پی افزایش خروجی سد زاینده 
رود و تخصیص بخشی از حقابه کشاورزان در بهمن ۱۴۰۰ 
زیر کشت رفت و بر همین اساس خروجی سد زاینده رود 
۱۲ بهمن پارسال با هدف جاری سازی آب در بستر این 
رودخانه در شهر اصفهان و سپس شرق استان به  منظور 
کشت غله در بخشی از اراضی کشاورزی بصورت پلکانی 
افزایش و ســاعت ۱۰ صبح ۲۴ بهمن کاهش یافت، در 
نتیجه بخش قابل توجهی از بستر زاینده رود در کالنشهر 

و شرق این استان دوباره خشک شد.
ســپس برای نوبت دوم آبیاری مزارع شرق اصفهان 
پنجــم تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۱ بــار دیگر با افزایش 
خروجی ســد، آب در رودخانه جریان یافت که استقبال 
بی نظیر گردشگران نوروزی را نیز به همراه داشت. پس 
از آن رودخانه خشــک شــد و از ۲۵ فروردین تا پنجم 
اردیبهشت برای کشاورزان غرب و شرق اصفهان دوباره 

جریان یافته است.
رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد چم آسمان 
در شهرستان لنجان واقع در غرب استان تا تاالب گاوخونی 
به دفعات خشــکانده و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این 

موضوع تکرار شده است.
به گفته کارشناســان، اصفهان با سابقه زیاد و شدید 
موارد متعدد فرونشســت، امروز استانی با وضعیت قرمز 
اســت که وضعیت آن از هشــدار گذشــته و به بحران 

تبدیل شده است.
زاینده رود به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین 

رودخانه منطقه مرکزی ایران به شمار می رود.
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز 
کشور و تأمین کننده آب شرب، محیط زیست، کشاورزی 
و صنعت در منطقه مرکزی ایران،با ظرفیت افزون بر ۱.۲ 
میلیــارد مترمکعب در۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در 

شهرستان چادگان قرار دارد.
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یک فدراسیون و چند رئیس

 سطح بازی در انگلیس باعث می شود مهاجم بهتری شوم
مهاجم ایرانی تیم هال ســیتی از درخشش در این تیم 
ابراز خوشــحالی کرد و عنوان کرد تالش می کند به بازیکن 

بهتری تبدیل شود.
به نقل از استار تایمز،  در یکی از دیدارهای هفته چهل  و 
دوم چمپیونشیپ انگلیس، هال سیتی از کاردیف میزبانی و 
میهمانش را با شکست ۲ بر یک بدرقه کرد. گل نخست این 
بازی را اللهیار صیادمنش در دقیقه ۸ وارد دروازه کاردیف کرد. 
مهاجم ایرانی بعد از حضور در لیگ اوکراین راهی تیم هال سیتی شد و توانست بعد 

از پشت سر گذاشتن مصدومیت، اولین گل خود را به ثمر برساند. 
صیادمنش بعد از ثبت اولین گل در لیگ دســته یک انگلیس گفت: از وقتی به 
اینجا آمدم همه چیز خوب پیش رفته اســت. همه چیز در تیم، تمرینات و بازی ها 
خوب اســت. جوی عالی این جا در تیم حاکم است. واقعاً استقبال گرمی از من شد 
و از این بابت خیلی خوشــحالم. بازیکنان هال سیتی بازیکنان خوبی هستند و من 
خوشحالم که در کنار آن ها بازی می کنم. امیدوارم فصل فوق العاده ای داشته باشیم 

و منتظر موفقیت های بیش تری هستم.
او درباره کیفیت باالی بازی در لیگ دســته یک انگلیس گفت: اینجا، کیفیت 
خوبی در چمپیونشیپ شاهد هستیم. من واقعاً این سطح از بازی را دوست دارم و 
در واقع باید بگویم که هر بازی جو فوق العاده ای دارد، بنابراین بازی کردن در اینجا 
برای هال سیتی خوب است و باعث می شود که کیفیت باالیی در بازی خود داشته 
باشــم. بازی در یک لیگ خوب و باکیفیت واقعاً برای من تجربه خوبی است و من 

امیدوارم اینجا خوب کار کنم.

 برنامه ویژه پرسپولیس برای دفاع در پرونده رادوشوویچ
باشگاه پرسپولیس اقداماتی را در خصوص محکومیت 

در پرونده شکایت دروازه بان سابقش انجام داده است.
 پس از شکایت بوژیدار رادوشوویچ از باشگاه پرسپولیس، 
فیفا این باشــگاه را مبلغ ۹۵۰ هزار دالر جریمه کرد که 
در صــورت عدم پرداخت این پول در موعد مقرر احتماال 
جرایم بیشتری گریبان باشگاه پرسپولیس را خواهد گرفت.

در همین رابطه باشگاه پرسپولیس خواهان انشای رأی 
محکومیت در پرونده رادوشــوویچ شده تا بر اساس آن دفاعیه خود در خصوص 

این رأی را تهیه و ارسال کند.
رادوشوویچ در زمان مدیریت مجید صدری در باشگاه، به دلیل بدعهدی برای 

پرداخت مطالباتش ایران را ترک کرد و درنهایت شکایت خود را به فیفا برد. 

 شیرهای ترانگا حریف تدارکاتی یوزهای ایرانی
یک ســایت سنگالی از احتمال برگزاری بازی دوستانه 

بین تیم ملی این کشور و ایران خبر داد.
 پایگاه خبری »wiwsport« ســنگال با انتشار گزارشی 
مدعی شــد که تیم های ملــی فوتبال ایــران و اروگوئه 
بــه منظور آماده ســازی خود برای جــام جهانی ۲۰۲۲ 
 قطــر، به دنبــال برگزاری بازی دوســتانه بــا تیم ملی 

سنگال هستند.
بر اســاس این گزارش؛ فدراسیون های فوتبال دو کشور سنگال و ایران برای 
برگزاری یک بازی دوســتانه با یکدیگر در حال رایزنی و مذاکره هســتند، این 
در حالی اســت که شیرهای ترانگا در گروه A با تیم های قطر، اکوادور و هلند و 
شاگردان دراگان اسکوچیچ در گروه B با تیم های انگلیس، آمریکا و برنده پلی آف 

اروپایی )ولز، اسکاتلند، اوکراین( همگروه هستند. 

 ستاره استقاللی در آستانه جدایی
احتمال اینکه ســتاره ســابق تیم فوتبال استقالل به 
زودی رسما خواهان جدایی از تیم اماراتی شود وجود دارد.

 مهدی قایدی ســتاره ســابق تیم استقالل که با سر و 
صدای زیادی در ابتدای فصل راهی لیگ امارات شــد، در 
تیم شباب االهلی شرایط مناسبی ندارد و بازی نکردن آن 
هم در سال منتهی به جام جهانی برای او می تواند تبعات 

جبران ناپذیری داشته باشد.
این بازیکن که به تازگی با حاشیه های جدیدی مواجه شده، ممکن است بعد 
از اتمام مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا خواهان جدایی از تیم اماراتی شود 
تا با بیشــتر بازی کردن در تیم جدید، شانس بازگشت به تیم ملی و حضور در 

جام جهانی را داشته باشد.
ایــن موضوع فعاًل تنها در حد یک فرضیه اســت، اما این فرضیه می تواند به 
وقوع بپیوندد. گفته می شود در صورت جدایی احتمالی قایدی از شباب االهلی، 

بازگشت به استقالل محتمل ترین حالت ممکن برای این بازیکن جوان است. 

 کفاشیان و شباهت ناگهانی به محمد دادکان
علی کفاشــیان با چهره ای تــازه در جمع خبرنگاران 

حاضر شد.
شب گذشته در یک ضیافت افطاری چهره های شناخته 
شــده و مهم تاریخ فوتبال ایران دور هم جمع شدند و با 
یکدیگر به این مناسبت دیدار کردند. یکی از مهمانان این 
مراسم افطاری، علیرضا کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال ایران بود. کفاشیان که سال ها در راس امور فوتبالی 

ایران بوده با چهره ای متفاوت در میان مهمانان دیده می شد.
او در حالی مقابل دوربین ها قرار گرفت که الغرتر از همیشه و شاید به وزنی 

رسیده بود که در دوران جوانی در آن قرار داشت و ورزش می کرد.
البته کفاشــیان سالهاست که تقریبا هرروز در ورزشگاه انقالب به دویدن می 
پردازد و هیچگاه ورزش خود را کنار نگذاشــته امااین کاهش وزن همه را به یاد 
محمد دادگان رییس اســبق فدراســیون انداخت که بعد از یک دوره سخت در 

فدراسیون ناگهان وزن کم کرد و همیشه در همان شرایط باقی ماند.
جالــب اینکه باوجود همه انتقادات ، پــس از رخدادهای جدید در فوتبال ، 
حاال دوران مدیریت کفاشــیان در فدراســیون کامال قابل دفاع و احترام برانگیز 

به نظر می  رسد. 

 طارمی قاتل گلرهای ایرانی لیگ پرتغال
مهدی طارمی در بازی شــب گذشته تیمشسه گل به 

ثمر رساند.
مهــدی طارمــی در حالــی شــب گذشــته مقابل 
 تیــم پورتیموننــزه هــت تریک کــرد کــه دروازه بان

این تیم کسی نبود غیر از پیام نیازمند.گلر سابق سپاهان  
و تیم ملی.

طارمی البته قبال هم این کار را با علیرضا بیرانوند کرده 
بود.در بازی با بوآویشــتا او کاری کرد که دو بار دروازه گلر شماره یک تیم ملی 
فرو ریخته شــد.در آن بازی مهدی دو پاس گل داد و یک گل هم به ثمر رساند 

که VAR اجازه نداد تا این گل به نام مهدی ثبت شود.
طارمی فصل گذشــته و در بازی مقابل تیم ماریتیمو هم یک پاس گل برای 

باز شدن دروازه امیرعابدزاده داده بود.

ذی حساب باشگاه پرسپولیس می گوید معاون اجرایی سابق این باشگاه 
اسناد مالی خود را به باشگاه ارائه نکرده است.

باقر صفری ذی حساب باشگاه پرســپولیس، درباره بدهی ۷۹۲ میلیون 
تومانی ابراهیم شــکوری معاون اجرایی سابق پرســپولیس به این باشگاه، 
اظهار کرد: در زمان سفر تیم به گوای هند، آقای شکوری از باشگاه مبلغی 
را به صورت یورو در قالب تنخواه دریافت کرد و بعد از بازگشت تیم، اسناد 
و مدارکی که ارائه کرد کسری داشت و بر همین اساس ۷۹۲ میلیون تومان 

به باشگاه بدهکار شد.
او درباره اینکه شــکوری مدعی شده ۱۸ هزار یورو در گوا به رادوشوویچ 
پرداخت کرده است هم گفت: اگر به رادوشوویچ پرداخت کرده چرا مدارکش 
را به باشگاه ارائه نکرده است؟ در این چند ماه بارها به او نامه دادیم و حتی 
پیش از آغاز ســال ۱۴۰۱ به باشــگاه آمد و صحبت کردیم و گفتیم که به 
باشگاه بدهکار هستید. او ادعا می کرد که مدارکی دارد و ما هم گفتیم اگر 

دارید مدارک خود را ارائه بدهید.
وی درباره اینکه شکوری گفته است اگر به اسناد مالی درست رسیدگی 

شود شاید از پرسپولیس طلبکار باشد هم گفت: مگر امکان دارد در سیستم 
او را بدهکار نشان بدهد اما بگوید طلبکار هستم؟ اگر سندی دارد چرا ارائه 
نکرده اســت؟ اگر ســندی درباره پرداخت به رادوشووچ هم هست باید به 
باشگاه ارائه شود و ما بررسی کنیم ببنیم اصال امضای رادوشوویچ زیر رسید 

وجود دارد یا خیر.
ذی حســاب باشــگاه پرســپولیس درباره اینکه چرا با گذشت بیش از 
۶ ماه از جدایی شــکوری حســاب های او با پرســپولیس تسویه نشده هم 
گفت: چون االن بدهی اش به پرســپولیس افشا شده می خواهد خودش را 
تبرئه کند. اینکه چه برنامه ای  بوده که شــکوری این سندهایی که مدعی 
اســت را از پارسال به باشــگاه ارائه نکرده، جای سوال است. حتما کاسه ای 
 زیر نیم کاســه بوده و قصد و غرضی داشته اســت. ما به او رسما نامه زدیم 
که بدهکار هســتید و اگر سندی دارید به باشگاه ارائه بدهید اما تا به حال 

سندی نداده است.

واکنش تند ذی حساب باشگاه پرسپولیس به ادعاهای شکوری

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تغییر و تحوالت اخیر در فدراسیون فوتبال و 
وجود جریان های مختلف برای گرفتن عنان 
اختیار این مجموعه، می تواند تیم ملی فوتبال 
ایران را در ســال منتهی به جــام جهانی از 
مسیر درست خود خارج کند و تبعات غیرقابل 

جبرانی را هم به دنبال داشته باشد.
 تیــم ملــی فوتبــال ایــران در یکی از 
حساس ترین برهه های تاریخی قبل از حضور 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با شرایط نه چندان 
مساعد مدیریتی در فدراسیون فوتبال رو به رو 
است؛ به نحوی که در این روزها که تیم ملی 
ایران نیازمند ســازماندهی و تعیین و تکلیف 
اردوها و دیدارهای تدارکاتی است، هر کسی 
ســاز خود را در این فدراسیون می زند و نقل 
و قول های مختلفی از ارکان فدراسیون خارج 
می شود. فدراســیونی که به نظر نفرین شده 
است، چراکه این فدراسیون نتوانسته در بیش 
از یک دهه گذشته روی آرامش به خود ببیند.  
میرشــاد ماجدی که به شــکلی عجیب و 
غیرمنتظره در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و 
در پی عزل موقت شهاب الدین عزیزی خادم 
به سرپرستی این فدراسیون رسید، از آن زمان 
تاکنون و در شــرایطی که انتظار می رفت با 
استراتژی قوی و ورزشی و نگاه فوتبالی خود 
پای به عرصه مدیریت فدراسیون بگذارد و در 
این دوره گذار فوتبال ایران را از دره ی عمیق 
مشکالت عبور دهد، اما به نظر می رسد او نیز 
راه مدیران پرحاشــیه گذشــته فوتبال را در 

پیش گرفته است و به جای تمرکز بر مشکالت 
فوتبال، حضور در برخــی محافل بی اهمیت 
ورزشــی و در عوض دوری از رسانه ها و مردم 

را در دستور کار قرار داده است.
تعیین استراتژی برای درآمدزایی، اجرای 
برنامه های تیم ملی در ســال منتهی به جام 
جهانــی، جلوگیری از بحران هــای جدید از 
طریق تعامل با دولت، کاهش اختالفات درونی 
در فدراســیون و یک پارچه کــردن مدیران 
برای اجرای برنامه های مدنظر می توانست از 

جمله اقدامات انجام شــده از سوی ماجدی 
و تیم همکار او در این فدراســیون باشــد اما 
در عوض متاســفانه در فدراســیون فوتبال 
شاهد سوءمدیریت و جنگ قدرت و البی های 
متضادی هســتیم که تنها هــدف آن منافع 

فردی است.
سکوت ماجدی در ماجراهای بازی ایران و 
لبنــان، قدرت گرفتن برخی از اعضای مجمع 
و جریان ســازی برای اتفاقات ناخوشایند در 
ماه هــای آینده و نقل قول هــای متناقض در 

ارتباط با بازی های تیم ملی از مســائلی است 
که در این مدت  بارها خودنمایی کرده است.

جالب ترین این موضوع جایی است میرشاد 
ماجدی بعنوان سرپرست فدراسیون فوتبال از 
اظهارات دبیرکل در ارتباط با انجام بازی تیم 
ملــی با برزیل یا آرژانتیــن اظهار بی اطالعی 
می کنــد، دبیرکلی که باید زیر نظر او فعالیت 

کند!
به نظر می رســد این روزها عمده فعالیت 
ماجدی به دیدار با برخی دوستان! می گذرد. 

سرپرستی که از رسانه ها گریزان است و با چراغ 
خاموش و بدون هیچ بازخورد اجرایی سکاندار 

فوتبال ایران شده است.
در دومیــن ماه از مدیریت ماجدی در این 
فدراســیون، روند مدیریتی به سمت و سویی 
رفته که به نظر می رســد فدراسیون فوتبال 
چندین و چند آقا باال سر دارد و ماجدی هم 
برخالف روسای قبلی، برای عبور از این برهه، 
ظاهرا هیچ اعتراضی نســبت به مدیریت های 
چندگانه ندارد تا شــاید کسی دلگیر! نشود و 
برنامه های احتمالی چیده شده نیز خدشه دار 

نشود.
حــال و روز کنونــی فدراســیون فوتبال 
بی شــباهت به حکومت های قاجاری نیست 
که در پی ضعف شــاهان زمانه، افراد مختلف 
داخلی و خارجــی، امور مملکت را در اختیار 
می گرفتند و در نهایت شــاهد تجزیه کشور و 
زوال روز افزون دولت های مختل بودیم. قطعا 
ادامه چنین وضعیتی در فدراسیون فوتبال به 
خصوص در مقطع کنونی که ایران باید با قدرت 
برای جام جهانی آماده شود، می تواند فجایع 
غیرقابل پیش بینی را، آن هم در آستانه جام 

جهانی ۲۰۲۲ خلق کند.
امید اســت که وزارت ورزش و دلســوزان 
منافع ملی برای فدراسیون فوتبال و آینده آن 
هوشیار عمل کنند تا فدراسیونی که مدیریت 
آن کمتر از یک وزارتخانه نیست بعد از سال ها 
تشــنج و درگیری در ۱۰ خــرداد ۱۴۰۱ به 

آرامش برسد. 

سرمربی تیم فوتسال زنان پیکان با اشاره به عدم پخش 
رســانه ای فوتســال زنان گفت: این حق طبیعی دختران 
فوتسال و فوتبال است که بتوانند شادی  هایشان را با عزیزان 

و خانواده هایشان تقسیم کنند.
تیم پیکان تهران موفق شد با پیروزی در دیدار برگشت 
فینال لیگ برتر فوتســال زنان مقابــل نصر فردیس جام 

قهرمانی را باالی سر ببرد.
نیلوفر اردالن سرمربی تیم فوتسال زنان پیکان در مورد 
این قهرمانی به ایسنا گفت: خدا را شاکرم که چنین شب 
خوبی را به من هدیه داد. این کار به تنهایی به دست نمی آمد 
و از کادر خیلی خوبم، خانم محمودی، خانم حمیدی پزشک 
تیم، خانم احمدی مدیر الیق تیم،  بازیکنان و باشگاه پیکان 
تشکر می کنم. خدا را شکر که جواب زحماتمان را گرفتیم. 
هفت ماه خیلی سخت و پرتالش را پشت سر گذاشتیم. در 
شب عید آمدیم، برنامه بازی مان از ۱۱ صبح به ۹ شب تغییر 
پیدا کرد که همه اینها سختی های خاص خود را داشت اما 
خوشبختانه با درایت کادر فنی، باشگاه و بازیکنان توانستیم 

مقامی که لیاقت بازیکنان است را به دست بیاوریم.
او در مورد وضعیت لیگ برتر و کیفیت مسابقات گفت: اگر 
لیگ دوره ای برگزار شود بهتر است و خوشبختانه قرار است 

امسال با تشکیل سوپر لیگ این اتفاق بیفتد. لیگ امسال 
پستی و بلندی های خاص خود را داشت؛ از مرحله گروهی 
شروع شد، به حذفی رسید و بعد هم فینال را داشتیم اما روند 
خوب بود. شعار تیم ما هم از ابتدا این بود که قهرمانی به این 
تیم می آید و به شعار و ذهن مثبتی که داشتیم، رسیدیم.

اردالن ادامه داد: بازیکنــان از اول فصل خوب تمرین 
کردند، فراز و نشــیب زیادی نداشتیم، سعی کردیم با یک 
ریتم حرکت کنیم و در دور گروهی تنها یک باخت به تیم 
خوب و پرمهره نصر فریس دادیم که تلنگر و تجربه ای برای 
ما شد چون می دانستیم در فینال با این تیم بازی خواهیم 

کرد. بنابراین  از تجربیات باخت درس گرفتیم و خدا را شکر 
آن باخت تبدیل به روحیه و انگیزه ما شــد و توانستیم در 

فینال نصر را شکست بدهیم و قهرمان شویم.
ســرمربی پیکان تهران درمورد اینکه در دومین سال 
حضورش در سمت مربیگری فوتسال قهرمانی لیگ را به 
دست آورد، گفت: به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ 
فوتبال و فوتسال چه در فوتبال باشم یا فوتسال سعی می کنم 
هر آنچه که دارم و یاد گرفته ام را انجام بدهم و دینم را به 
کشورم ادا کنم. امیدوارم این روند برای تمام کشور خوشایند 
باشد.او در مورد اینکه تیم پیکان در لیگ برتر باقی می ماند 
یا همچون برخی از اسپانسرهای مطرح از فوتسال زنان کنار 
می رود، گفت: با توجه به صحبت هایی که انجام شده پیکان 
عالقمند به تیم داری است اما وقتی یک سری مسائل مثل 
عدم پخش رسانه ای اتفاق می افتد ناخودآگاه شاید برخی از 
باشگاه ها بخواهند سرمایه گذاریشان را به سمت رشته هایی 
مثل والیبال و بسکتبال ببرند که پخش اینترنتی دارند. حیف 
اســت که عالقمندان رشته فوتســال با این همه هیجان، 
پتانســیل و قهرمانی آسیا از دیدن بازی ها محروم باشند. 
این حق طبیعی دختران فوتسال  و فوتبال است که بتوانند 
شادی  هایشان را با عزیزان و خانواده هایشان تقسیم کنند.

 پخش رسانه ای فوتسال حق دختران است

حضور تیم فوتبال امید در بازیهای کشورهای اسالمی هنوز نهایی نشده 
و بستگی به تصمیم مهدوی کیا دارد.

اصغــر رحیمی در باره ی وضعیت حضور تیم ملی فوتبال امید در بازی 
های کشورهای اسالمی به میزبانی قونیه ترکیه بیان کرد: با ماجدی سرپرست 
فدراســیون فوتبال صحبت کردم و قرار شد با مهدی مهدوی کیا صحبتی 
داشــته باشد. تیم فوتبال امید مســابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا را در 
ازبکســتان دارد و اگر بخواهد در بازیهای کشورهای اسالمی شرکت کند و 
سپس به بازی های آسیایی هانگژو برود، ممکن است خسته باشد. بنابراین 

ما تصمیم به حضور در این بازیها را به خودشان سپردیم.
رحیمی در مورد تعداد نفرات اعزامی به بازیهای کشورهای اسالمی گفت: 
هنوز در رشته هایی که به صورت ماده ای برگزار می شوند، تعداد نفرات نهایی 
نشده و حضور فوتبال هم نهایی نیست با این حال فکر می کنم حدود ۳۵۰ 

تا ۳۷۰ ورزشکار در این بازی ها داشته باشیم.
سرپرست کاروان ایران در بازی های کشورهای اسالمی در پاسخ به این 
پرســش که پیش بینی جدیدی از جایگاه ایــران در بازی ها دارد یا خیر؟ 
تصریح کرد: پیش بینی تقریبا همان است. ما همیشه در بازی های کشورهای 

اسالمی بین رده دوم تا چهارم بوده ایم.
 در این بازی ها هم جایگاه اول برای ترکیه میزبان اســت. ترکیه بیش 
از حد دنبال مدال اســت و رشــته ها و ماده هایی را گذاشته یا حذف کرده 
که خودش بتواند مدال بگیرد. البته همیشه این مسئله در بازی ها مرسوم 
است. ایران، آذربایجان و اندونزی کاروان های بزرگی دارند که برای جایگاه 

های بعدی به رقابت می پردازند.

به زمان رای گیری برای برکناری یا ماندن عزیزی خادم نزدیک می شویم، 
برخی از اعضای هیئت رئیسه از رییس سابق فدراسیون فوتبال شکایت کردند.

این شــکایت از سوی برخی از اعضای هیئت رئیسه تنظیم و در اختیار 
کمیته اخالق قرار گرفته است. البته همه اعضای هیئت رئیسه این درخواست 
را امضاء نکرده اند.بر اساس تصمیم اعضای هیئت رئیسه، جلسه اعضای مجمع 
عمومی فدراســیون فوتبال ۱۰ خرداد برگزار می شود و در این نشست در 
خصوص ماندن یا رفتن عزیزی خادم رای گیری خواهد شد. اگر تصمیم هیئت 
رییسه مبنی بر برکناری عزیزی خادم رای نیاورد او بار دیگر به سمت خود 
در فدراسیون فوتبال باز خواهد گشت. در عین حال شکایت اعضای هیئت 
رئیســه از عزیزی خادم در نوع خود جالب است و اگر با صدور رای از سوی 
کمیته اخالق پیش از برگزاری نشســت اعضای مجمع عمومی همراه باشد 
می تواند جلسه ۱۰ خرداد را تحت الشعاع قرار دهد.احسان اصولی، سخنگوی 
فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا شکایت اعضای هیئت رئیسه 
از عزیزی خادم به کمیته اخالق صحت دارد یا نه؟ گفت: طبق مســتندات 
آماده شده موارد را جمع بندی کرده و به کمیته اخالق ارسال کردیم. ارکان 
قضایی فدراسیون فوتبال مستقل هستند و این موارد را بررسی خواهند کرد. 
ان شاءاهلل با توجه به پرونده تشکیل شده، رسیدگی هایی صورت خواهد گرفت 
و تصمیم  الزم نیز اتخاذ خواهد شــد.این اتفاق در حالی رخ داده اســت که 
عزیزی خادم هم از اعضای هیئت رئیســه به خاطر برکناری خود به کمیته 
اخالق شکایت کرده است. او به استناد بند ۲ ماده ۳۷ معتقد است اعضای 
هیئت رئیســه برای برکناری او ادله الزم را نیاوردند و برکناری او از سمت 
ریاست فدراسیون فوتبال توسط اعضای هیئت رئیسه غیر قانونی بوده است.

کمیتــه برگزاری بازی های آســیایی هانگژو در مورد رشــته رویینگ 
تصمیماتــی گرفته که گرفتن مدال طال را برای کشــورهای دیگر محدود 

کرده است.
افشــین فرزام درباره ی اینکه برای بازی های آســیایی قول مدال طال 
در رویینگ داده اســت یا خیر، بیان کرد: خیر، محدودیتی که چین برای 
کشورهای دیگر از جمله ایران ایجاد کرده باعث شده است که نتوانیم قول 
مدال طال دهیم.  چین ماده هایی که هر دوره در بازی های آسیایی وجود 
داشــت را حذف کرده اســت مثال در  سبک وزن فقط دونفره مانده است و 
چهار نفره و یک نفره که همیشــه مدال گرفتیم را حذف کرده اند. رشــته 
تخصصی نازنین مالیی هم سبک وزن است که حذف شده است. چینی ها 
ماده هایی که ممکن اســت کشورها در آن قوی باشند را حذف کرده اند و 
شــرایط را به سمتی برده اند که برای خودشان ایده ال باشد. ما هم از این 

بابت تحت فشار خواهیم بود.
او ادامه داد: همچنین از بازی های آسیایی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، به این صورت 
بود که کشــورها از ۱۴ ماده می توانستند در ۱۰ ماده شرکت کنند و مدال 
ها پخش می شد.  برای بازی های آسیایی هانگژو، چین عالوه براینکه ماده 
هایی که خودش می تواند خوب باشد را انتخاب کرده، اعالم کرده است در 

هر ۱۴ ماده شرکت می کند. 
اگر به بازیهای آسیایی گوانگژو  و اینچئون مراجعه کنید می بینید ما در 
ماده هایی طال گرفتیم که کشور چین حضور نداشت. شرایطی که چین به قاره 
آسیا تحمیل می کند مورد مخالفت خیلی از کشورها  و حتی کنفدراسیون 

رویینگ آسیا قرار گرفته است.

حضور تیم فوتبال امید در بازیهای 
کشورهای اسالمی قطعی نیست

 بمب خبری جدید در
 فدراسیون فوتبال

زرنگ بازی چینی ها در بازی های آسیایی 
به ضرر رویینگ ایران



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

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

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

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 

وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

زی
عزی

ی 
هد

: م
وز

ن ر
تو

ار
ک

زی
عزی

ی 
هد

: م
وز

ن ر
تو

ار
                    ک

  دوشنبه 1401/01/29-شماره 1347    اذان صبح 05:00:56    طلوع آفتاب06:31:16     اذان ظهر13:04:00     غروب آفتاب19:35:20     اذان مغر ب 19:55:46     نیمه شب 00:20:56     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
27.920   ق

 30.400

 36.700
  7.650

 1.940
 13.370.000
 12.940.000
 7.370.000
 4.250.000
2.580.000

امام حسن علیه السالم :
را  رمضان  ماه  متعال،  خدای 
برای مسابقه  میدانی  به عنوان 
به وسیله  تا  آفریدگانش آفرید 
به سوی  از خدا،  بُرداری  فرمان 
بگیرند.  سبقت  الهی  رضای 
گروهی پیش افتاده، برنده شدند 
و گروهی هم عقب مانده ، محروم 

گشتند.
كتاب من ال یحضره الفقیه ج 2 ص 174 ح 2057

پیش بینی وضعیت طال در هفته آینده : طال هفته دوم را در شرایطی عالی 
بست و به سوی ۲۰۰۰ دالر صعود میکند. تقاضا برای پناهگاه امن در بازار افزایش 
خواهد یافت.به نقل از اف ایکس استریت: طال توانست مازاد بر هفته قبل رشد 
کند و در باالترین سطح هفتگی خود در یک ماه، باالی ۱۹۷۰ دالر بسته شود. 
طال افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده را در طول هفته نادیده 
گرفت و همچنان تقاضای عموم را به عنوان محافظ تورم و پناهگاه امن به خود 
جلب کرد.طال هفته را با ثبات آغاز کرد اما پس از افزایش تا ۱۹۷۰ دالر در روز 

دوشنبه، بخش بزرگی از رشد روزانه خود را از بین برد.
به این ترتیب، این تغییر منفی که در روز سه شنبه شاهد بودیم، طال را تقویت 
کرد. کمرنگ شــدن امیدها در مورد دستیابی شرق اروپا به توافق، قرنطینه های 
مداوم مرتبط با ویروس کرونا در چین و ترس از تورم، سرمایه گذاران را مجبور 
کرد به دنبال پناهگاه بروند. با انعکاس وضعیت نامطلوب بازار، شاخص های عمده 

سهام در ایاالت متحده نیز متحمل زیان سنگین شدند.
اداره آمار کار ایاالت متحده گزارش داد که تورم، همانطور که با شاخص قیمت 
مصرف کننده )CPI( اندازه گیری می شود، از ۷.۹ درصد در فوریه به باالترین حد 
خود در چند دهه اخیر یعنی ۸.۵ درصد در ماه مارس افزایش یافت. در همین 

دوره، CPI اصلی از ۶ ۴ درصد به ۶.۵ درصد افزایش یافت.
فشار فروش گسترده پیرامون دالر در روز چهارشنبه به XAU/USD )نرخ برابری 
طال به دالر( اجازه داد تا رالی خود را تا باالترین قیمت ماهانه ۱۹۸۱ دالر افزایش 
دهد. در غیاب انتشــار داده های کالن اقتصادی موثر، کاهش شدید بازده اوراق 

قرضه خزانه داری آمریکا، یافتن تقاضا را برای دالر دشوار کرد.
روز پنجشنبه، افزایش بازده اوراق قرضه آمریکایی و تقویت مجدد دالر، رشد 

هفتگی طال را محدود کرد.
پس از نشست سیاستگذاری ماه آوریل، بانک مرکزی اروپا )ECB( اعالم کرد 
که تنظیمات سیاســت خود را بدون تغییر رها کرده اســت. بانک مرکزی اروپا 

تصمیم گرفت به برنامه خود برای کاهش خرید دارایی خالص تحت برنامه خرید 
دارایی )APP( به ۲۰ میلیارد یورو در ماه ژوئن قبل از انعقاد QE در سه ماهه سوم 
پایبند باشد. در طول کنفرانس مطبوعاتی، رئیس بانک مرکزی اروپا، تکرار کرد 
کــه افزایش نرخ »مدتی« پس از پایان برنامه کاربردی خواهد بود. )نرخ برابری 
یورو به دالر آمریکا( EUR/USD به پایین ترین ســطح خود در دو ســال گذشته 
زیر ۱.۰۸۰۰ پس از ECB رسید که منعکس کننده قیمت گذاری بازار ناشی از 
واگرایی سیاســت بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو بود. عالوه بر این، بازده اوراق 
قرضه ۱۰ ساله آمریکا در آستانه تعطیالت عید پاک ۴.۵ درصد افزایش یافت و 

به باالی ۲.۸ درصد رسید.
اگرچه  طال )XAU/USD( در جریان رشد دالر در روز پنجشنبه تا ۱۹۶۰ دالر 
کاهــش یافت، اما تقریباً به طور کامل کاهش روزانه خود را جبران کرد و هفته 
 )XAU/EUR( را باالی ۱۹۷۰ دالر بست. در همین حال، نرخ برابری طال به یورو
تقریباً ۲ درصد به صورت هفتگی افزایش یافت و به این فلز گرانبها کمک کرد 

در برابر افزایش بازدهی ایاالت متحده انعطاف پذیر بماند.
چین روز دوشــنبه تولید ناخالص داخلی )GDP( را منتشــر خواهد کرد که 
انتظار می رود رشد ساالنه ۴.۴ درصدی در سه ماهه اول را نشان دهد. کاهش 
تولید ناخالص داخلی اگر ضعیف تر از انتظارات باشد، می تواند منجر به آن شود 
که بازار ها در ابتدای هفته ریسک گریز شوند و به طال برای پیدا کردن متقاضی 

و یا حتی بالعکس، کمک کند.
روز چهارشــنبه، فدرال رزرو کتاب بژ خود را منتشر کرده و سرمایه گذاران 
به جزئیات مربوط به فشارهای قیمتی توجه زیادی خواهند کرد. در روز جمعه، 
گزارش های اولیه شاخص مدیران خرید )PMI( تولید و خدمات ماه آوریل شاخص 
S&P Global برای ایاالت متحده برای کاتالیزورهای تازه مورد بررسی قرار خواهد 
گرفــت. انتظار می رود که ارقــام اصلی PMI تأیید کند که فعالیت های تجاری 
در بخش خصوصی با ســرعت چشمگیر در اوایل آوریل به گسترش خود ادامه 
داده اســت. تا زمانی که این گزارش ها به کاهش قابل توجهی از شتاب فعالیت 
اشاره نکنند، دالر باید بتواند جایگاه خود را در برابر رقبای اصلی خود حفظ کند.

روز پنجشنبه، رئیس کمیته بازار آزاد فدرال )FOMC(، در رویدادی که توسط 
صندوق بین المللی پول برگزار شد، درباره اقتصاد جهانی صحبت کرد.

ابزار FedWatch Group CME نشــان می دهد که بازارها با احتمال نزدیک به 
۷۰ درصد، افزایش متوالی ۵۰ واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مه و ژوئن 
را، در مقایســه با ۵۵ درصد در هفته گذشــته، قیمت گذاری می کنند. علیرغم 
افزایش ۱۵ درصدی احتمال افزایش ۱۰۰ واحدی در ثانیه تا ژوئن، بازده اوراق 
قرضه ۱۰ ساله آمریکا را ۴ درصد به صورت هفتگی افزایش می دهد. این تحول 
حاکی از آن است که چشم انداز تندروانه فدرال رزرو در حال حاضر تا حد زیادی 
قیمت گذاری شده است و بازدهی ایاالت متحده ممکن است در کوتاه مدت به 

شرکت اوپرا از عرضه نسخه سازگار با سیستم عامل آی او اس مرورگر کریپتوی 
خود خبر داده که ویژه استفاده به منظور بهره گیری از خدمات رمزارز است.

به نقل از تک کرانچ، مرورگر رمزارز اوپرا که با استانداردهای وب 3 سازگاری 

دارد، دارای یک کیف پول خاص ارز دیجیتال نیز هست تا نقل و انتقال این نوع 
ارزها را برای کاربران ساده کند.مرورگر یادشده قبال برای کاربران سیستم عامل 
اندروید و رایانه های رومیزی مانند مک و ویندوز نیز عرضه شده بود. اپرا می گوید 
این مرورگر را برای کســانی که از قبل با ارزهای رمزنگاری شده آشنا هستند و 
همچنین تازه واردانی که تازه می خواهند با این محیط آشنا شوند، ساخته است.

 Polygon ،کیف پول رمزنگاری داخلی این برنامه از فناوری بالک چین اتریوم
و Celo پشتیبانی می کند و اپرا قصد دارد اکوسیستم های بیشتری را در آن ادغام 
کند. کاربران می توانند ضمن خریداری ارز دیجیتال، توکن های پشتیبانی شده 
را ارسال و دریافت کنند. کاربران همچنین می توانند کیف پول های رمزنگاری 
موجود خود را به شــرط سازگاری با ماشین مجازی اتریوم در کیف پول داخلی 
 Crypto همچنین دارای ویژگی به نام Crypto Browser مرورگر ادغام کنند.برنامه
Corner است که اخبار و اطالعات مربوط به ارزهای دیجیتال را همراه با جزئیات 
رویدادها، پادکســت ها و غیره جمع آوری می کند تا به کاربران کمک کند تا در 

این زمینه به روز بمانند.

محققان تاکید می کنند، گرمای بیش از حد در تابستان می تواند منجر به خستگی، 
کم آبی، سوء هاضمه و کاهش ایمنی ما شود و با توجه به شیوع سویه جدید کرونا 

الزم است افراد از مواد غذایی که ایمنی را افزایش می دهند استفاده کنند.
 به نقل از هندوســتان تایمز، محققان تاکید می کنند، گرمای بیش از حد در 
تابستان می تواند منجر به خستگی، کم آبی، سوء هاضمه و کاهش ایمنی ما شود 
و با توجه به شیوع سویه جدید کرونا به نام  »XE« الزم است افراد از مواد غذایی 
که ایمنی را افزایش می دهند استفاده کنند.  گفته می شود که جدیدترین سویه 
امیکرون از همه بیشتر قابل انتقال است، با این حال تاکنون عالئم آن خفیف است و 

اطالعات کافی در مورد آن وجود ندارد؛ به همین دلیل بهترین راه برای آماده سازی 
سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها، عفونت های فصلی یا موج گرما، اتخاذ تغییرات 
پایدار در سبک زندگی و گنجاندن گروه های مختلف غذایی بر اساس فصل است. 
محققان می گویند، داشتن هر پنج گروه غذایی به صورت روزانه در بشقاب خود 
ضروری اســت تا نیاز روزانه به مواد مغذی برآورده شود. در صورت عدم موفقیت، 

کمبود مواد مغذی می تواند کارکرد و ایمنی مطلوب بدن را تضعیف می کند.
سیســتم ایمنی ما مکانیسم دفاعی بدن ما است و سعی می کند هر آنتی ژن 
خارجی را از بین ببرد؛ آب نقش حیاتی در دفع سموم دارد و به عنوان مایع ایمنی 
طبیعی شناخته می شود. نوشیدن حداقل 3 لیتر آب در روز به روان شدن فرآیندهای 
داخلی کمک می کند و شما را به خوبی هیدراته نگه می دارد تا از ابتال به عفونت 
در امان باشــید. مصرف پروبیوتیک ها نیز  به ایمنی سیستم بدن کمک می کند؛ 
غذاهایی مانند کشک، کلم ترش، دوغ و غیره به روده سالم کمک می کند و به نوبه 

خود از سیستم ایمنی بدن شما حمایت می کند.
به گفته کارشناسان، مصرف میوه هایی مانند آنبه در فصل تابستان نقش پررنگی 
در افزایش سیستم ایمین بدن دارد؛  انبه مملو از آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین 
A، C و K است که برای جلوگیری از عفونت و کاهش استرس اکسیداتیو شناخته 
شــده است. دانه های ریحان نیز مواد معدنی حیاتی مانند کلسیم، منیزیم و آهن 
را برای ما فراهم می کنند که برای ایجاد ایمنی قوی بسیار مهم هستند زیرا برای 

سالمت استخوان، عملکرد عضالت و تولید گلبول های قرمز خون مفید هستند.

محققان به افرادی که دچار بی خوابی هستند هشدار جدی دادند و تاکید کردند 
این افراد در معرض یک بیماری شایع قرار دارند. به نقل از هندوستان تایمز، یک 
مطالعه جدید نشان داده که تقریبا نیمی از بیماران قلبی دچار بی خوابی هستند.

الرس فرود، نویســنده اصلی این مقاله و دانشجوی پزشکی در دانشگاه اسلو، 
نروژ می گوید: »مشــکالت خواب با مسائل مربوط به سالمت روان مرتبط است، 
اما مطالعه ما نشان داد که بی خوابی به طور قابل توجهی با بیماری های قلبی  نیز 

مرتبط است، حتی پس از در نظر گرفتن عالئم اضطراب و افسردگی«. وی افزود: 
یافته ها نشــان می دهد که بیماران قلبی باید از نظر بی خوابی مورد ارزیابی قرار 
گیرند و مدیریت مناسب ارائه شود. دراین پژوهش بیش از هزار و ۶۸ نفر  براساس 
معیارهای تشــخیصی بی خوابی نظیر به خواب رفتن و خواب ماندن، بیدار شدن 
زودهنگام، احساس استراحت ناکافی، خستگی در طول روز که بر توانایی عملکرد 

در روز تاثیر می گذارد مورد سنجش قرارگرفتند. 

طال مستعد به عبور از مرز ۲۰۰۰ دالر!

مرورگر ویژه رمزارز از راه رسید

مواد غذایی که ایمنی بدن را افزایش می دهد

هشدار محققان به افراد بی خواب

ببینید گرانی نخود با مردم چه کرد؟!ببینید گرانی نخود با مردم چه کرد؟!
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 اختالل بویایی كرونا احتماالً نتیجه آسیب دیدن مغز است
یافته های مطالعه ای جدید نشان می دهد بین ابتال به ویروس کرونا و آسیب 

به پیاز بویایی مغز ارتباط وجود دارد.
 JAMA Neurology براساس مطالعه ی جدیدی که نتایج آن چند روز پیش در
منتشر شد، ارتباطاتی بین ابتال به کووید ۱۹ و آسیب به بخشی از مغز که به 
حس بویایی ارتباط دارد پیدا شــده است. آن طور که Forbes می نویسد، این 
مطالعه توضیحی احتمالی برای دلیل از دست دادن حس بویایی پس از ابتال 

به ویروس کرونا ارائه می دهد.
مطالعه ی جدید روی ۲3 بیمار فوت شده ی کووید ۱۹ و گروهی متشکل  از 
۱۴ فرد فوت شده  ی غیرمبتال به کووید انجام شده است. براساس این مطالعه، 
ظاهراً احتمال این که در پیاز بویایی بیماران مبتال به کووید ۱۹ رگ خونی و 
آکسون آسیب  ببیند بیشتر از افراد عادی است )آکسون بخشی از سلول عصبی 
است که سیگنال را به سلول های دیگر منتقل می کند. همچنین پیاز بویایی 

ناحیه ای از مغز است که وظیفه ی پردازش بوها را برعهده دارد(.
به طور مشخص تر اعالم شده در افرادی که مبتال به ویروس کرونا هستند 
تحلیل آکســون ها به میزان ۶۰ درصد شــدیدتر و آســیب بــه عروق خونی 
میکروسکوپی در حدود 3۶ درصد شدیدتر از کسانی بوده که به ویروس کرونا 
مبتال نبوده اند. به عالوه آن دسته از بیماران کرونایی که متوجه تغییر در بویایی 

شده اند در مجموع به شدت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته اند.
در همین حین مطالعه نشان می دهد احتمال آسیب به سلول های عصبی و 
عروق خونی میکروسکوپی در پیاز بویایی افرادی که عالئم شدیدتری از کووید 
۱۹ داشــتند، بیشتر نبود. محققان می گویند مشاهده ی آسیب به آکسون در 
شماری از بیمارها احتماالً یعنی از دست رفتن بویایی ناشی از ابتال به کووید 

»ممکن است شدید و برگشت ناپذیر« باشد.
هنوز به طور دقیق نمی دانیم که بیماری کرونا چگونه باعث از دست رفتن 
حس بویایی می شــود. احتمال دارد این وضعیت نتیجه ی صدمات مستقیم 
ویروس کرونا به بدن باشد یا به صورت غیرمستقیم در اثر عالئمی مثل التهاب 

ایجاد شود.
یک تئوری می گوید ویروس کرونا ازطریق غشای مخاطی وارد سلول های 
عصبی مرتبط به حس بویایی می شــود، اما محققان می گویند اسناد علمی 
درباره ی اینکه ویروس کرونا بتواند به این نوع از ســلول های عصبی گسترش 
پیدا کند، ضد و نقیض است. در مطالعه ی جدید JAMA Neurology، محققان 
اعالم کردند آسیب به پیاز بویایی مستقیماً توسط ویروس کرونا ایجاد نمی شود 

و ممکن است نتیجه ی التهاب ناشی از این ویروس باشد.
براساس داده های اپلیکیشن موبایلی COVID Symptom Study که داده های 
سالمتی حدوداً ۴.۷ میلیون نفر را در ایاالت متحده و بریتانیا جمع آوری می کند، 
از دســت رفتن حس بویایی یکی از شایع ترین عالئم ابتال به کرونا محسوب 
می شود و تاکنون بالغ بر ۶۰ درصد از افراد ۱۶ تا ۶۵ ساله  ای را که به این ویروس 

مبتال شده اند درگیر کرده است.
برای بیمارانی که به مدت طوالنی حس بویایی را از دست می دهند روش های 
درمانی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد؛ نظیر قرار دادن اسفنج های آغشته 
به پالســما در داخل بینی یا مصرف کاموستات مسیالت )دارویی که به طور 
معمول به منظور درمان التهاب پانکراس استفاده می شود(. نتیجه گیری قطعی 
درباره ی میزان اثربخشی این روش های درمانی بسیار مشکل است چون هنوز 

به طور دقیق نفهمیده ایم که کووید ۱۹ چگونه حس بویایی را از بین می برد.
دانشمندان امیدوار هستند مطالعه هایی که روی پیاز بویایی انجام می شوند، 
مشــخص کنند ویروس کرونا به چه روش های دیگری روی مغز انســان اثر 
می گذارد. درحال حاضر به نظر می رسد بســیاری از آثار کووید ۱۹ روی بدن 
انســان درنتیجه ی التهاب و عوامل دیگر ایجاد می شود و نتیجه ی اثرگذاری 

مستقیم ویروس نیست. 

 رونمایی از عجیب ترین پهپاد تحویل بسته
یک پهپاد جدید عجیب و غریب با شش رانشگر غیرعادی قادر خواهد بود 
۵۰ کیلوگرم بار را با سرعت ۱3۰ کیلومتر بر ساعت تا مسافت ۴۰ کیلومتری 

حمل کند.
 )Cyclotech(»به نقل از آی ای، یک شرکت اتریشی موسوم به »سیکلوتک 
با شرکت تحویل ژاپنی به نام »یاماتو«)Yamato( برای توسعه مفهومی از یک 

پهپاد تحویل غیرعادی همکاری کرده است.
این پهپاد مفهومی که »CCY-۰۱« نام دارد، با اســتفاده از شــش رانشگر 
منحصربه فرد موسوم به »سیکلوروتور«)CycloRotor( پرواز می کند که به شکل 
استوانه هایی هستند که دو مقطع آنها با چندین تیغه به یکدیگر متصل شده 

است و هر کدام از این تیغه ها قابلیت تغییر زاویه دارند.
طراحان این پهپاد می گویند »CCY-۰۱« می تواند در شرایط چالش برانگیز 

مانند وزش شدید باد، در یک فضای محدود به شکل ایمن فرود بیاید.
رانشگرهای استوانه ای »CCY-۰۱« با سرعت باالیی به دور خود می چرخند، 
در حالی که تیغه ها زاویه خود را به منظور بلند کردن پهپاد و نگه داشتن آن 

در هوا و همچنین فرود آن تغییر می دهند.
این شــرکت اولین آزمایش پرواز خود را انجام داده است. در این آزمایش، 
»CCY-۰۱« از چهار سیکلوروتور استفاده کرد که طوری چیده شده بودند که 
پهپاد را به جای اینکه شبیه به یک پهپاد سنتی به پرواز دربیاید، تقریباً شبیه 

به یک خودروی پرنده از زمین بلند کرد.
با این حال، این طراحی مفهومی جدید، چینش رانشگرها را در یک پیکربندی 
شــش تایی قرار می دهد و دو رانشــگر را در زوایای ۹۰ درجه در پشت پهپاد 
اضافه می کند تا به آن اجازه دهد رانش افقی به طرفین را بدون کج شــدن 
داشته باشد و همچنین به آن اجازه می دهد در شرایط وزش شدید باد، بسیار 
پایدارتر بماند. این پهپاد همچنین دارای دو پیشران عمودی اضافی برای ایجاد 

امنیت بیشتر است.
این پهپاد دارای یک غالف باری موسوم به »واحد غالف برای حمل و نقل 
هوایی بسته«)PUPA( است که توسط شرکت »یاماتو« طراحی شده است. اگرچه 
 PUPA این شرکت ژاپنی در حال توسعه چندین نسخه از غالف حمل محموله
است، اما نسخه ای که برای »CCY-۰۱« طراحی شده است، می تواند تقریباً 3۰ 

کیلوگرم بار را حمل کند.
-CCY« این غالف حمل محموله طوری طراحی شده است که مستقیماً زیر

۰۱« قرار می گیرد و هنگام پرواز، پهپاد می تواند برای کاهش کشش، به جلو 
خم شود و از »PUPA« به عنوان ایرفویل استفاده کند.

»ســیکلوتک« می گوید به طور کلی »CCY-۰۱« دارای ظرفیت حمل بار 
حدود ۵۰ کیلوگرم است و می تواند تا ۴۰ کیلومتر را با سرعت ۱3۰ کیلومتر 

در ساعت پرواز کند.

براساس شواهد جدید، به نظر می رسد به تاریخ معرفی رسمی ساعت هوشمند 
پیکسل واچ گوگل نزدیک شده ایم.

گوگل ســابقه ی درخشــانی در حفــظ اطالعات مربــوط به محصوالت 
معرفی نشده ی خود ندارد و این موضوع به خصوص درباره ی پیکسل واچ به خوبی 
دیده می شود؛ زیرا تاکنون جزئیات زیادی از این ساعت هوشمند دردسترس 
قرار گرفته اســت. ظاهراً شواهد جدیدی که ایوان  بلس به دست آورده است، 
نشان می دهد به معرفی ساعت هوشمند پیکسل )با اسم رمز Pixel Rohan( و 

WearOS 3.۱ نزدیک شده ایم.
به گزارش Phonearena، اطالعات جدید نشان می دهد گوگل همچنان قصد 
دارد ساعت هوشمندش را برای رقابت با ساعت های هوشمند اپل واچ روانه ی 
بازار کند. عالوه براین، اکنون تقریباً اطمینان داریم که پیکسل واچ از نسخه ی 
جدید پلتفرم WearOS بهره خواهد برد. البته به نظر نمی رســد نسخه ی 3.۱ 
این سیستم عامل درمقایسه با نسخه ی 3 که سال گذشته معرفی شده است، 

تغییرات چندانی کرده باشد.
عرضه ی پیکسل واچ با نسخه ی جدیدی از WearOS منطقی به نظر می رسد؛ 
زیرا گوگل قطعاً به نرم افزار جدیدی نیاز دارد تا به اولین نسل پیکسل واچ کمک 
کند بیشتر بین کاربران جلب توجه کند. شایان  ذکر است پیش از این سامسونگ 
در گلکسی واچ ۴ و گلکسی واچ ۴ کالسیک از WearOS استفاده کرده است.

براســاس شایعات اخیر، گوگل در حال کار روی آموزش های تعاملی برای 
خریداران اولیه ی ساعت هوشمند خود است و اکنون باید دید آیا گزارش های 

مربوط به تأخیر در معرفی این محصول واقعیت خواهد داشت یا خیر. شاید 
در کنفرانس I/O ۲۰۲۲ که ۱۱ می برگزار خواهد شد، رونمایی رسمی پیکسل 

واچ را شاهد باشیم و عرضه ی این محصول نیز از اواخر همان ماه آغاز شود.
با   توجه   به گزارش ها و شایعه هایی که در یک  سال گذشته درباره ی ساعت 
هوشــمند گوگل منتشر شــده اســت، انتظار می رود این محصول بهترین 
قابلیت های ساعت های هوشمند و مچ بندهای سالمت را ارائه دهد. همچنین، 
به نظر می رسد از نمایشگر دایره ای بدون حاشیه و سطح حساس به  لمس بزرگی 
در لبه بهره ببرد تا کاربر با استفاده از آن بدون لمس کردن نمایشگر، با رابط 
کاربری تعامل برقرار کند. از دیگر قابلیت های موردانتظار پیکسل واچ گوگل 
می توان به ردیابی سطح استرس و بررسی کیفیت خواب و امکان ردیابی ده ها 

نوع مختلف از فعالیت های ورزشی اشاره کرد.
گفته می شود پیکسل واچ مثل اپل واچ سری ۷ از 3۲ گیگابایت حافظه ی 
ذخیره سازی بهره خواهد برد و این یعنی کاربران می توانند درمقایسه با گلکسی 
واچ ۴ کالسیک تا دوبرابر اطالعات بیشتری روی این ساعت هوشمند ذخیره 
کنند. این ویژگی نشان می دهد گوگل احتماالً از پردازنده ای بسیار قدرتمند 

در پیکسل واچ استفاده خواهد کرد.
گفتنی است که به نظر نمی رسد پیکسل واچ به پردازنده های سری تنسور 
مجهز شود. به هرحال درصورت واقعی بودن شایعات اخیر، زمان زیادی تا معرفی 
این ساعت هوشمند باقی نمانده است؛ بنابراین، انتظار می رود به زودی اطالعات 

بیشتری از آن دردسترس قرار گیرد.

پیکسل واچ با پیکسل واچ با 
  3.13.1  WearOSWearOS
 و قابلیت های سالمت و و قابلیت های سالمت و
 ردیابی حرکات ورزشی  ردیابی حرکات ورزشی 
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