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فرشید شکرخدایی 
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست 

 بهره وری حلقه گمشده 
توسعه در کشور

راهکار اصلی توســعه پایدار، تولید خالقانه ارزش از طریق ارائه خدمات و 
محصوالت دانش بنیان است؛ البته با توجه به مسئله بهره وری.

سال هاست که بر طبل توســعه می کوبیم و صدای فراخوان توسعه را به 
گوش همه ایرانیان و غیر ایرانیان رسانده ایم؛ برنامه های توسعه می نویسم 
و کتابخانه ها مملو از رساله های عدم موفقیت و اجرای برنامه های توسعه 
ماست. این همه سخن و مطلب درباره خرد و اندیشه همه از مسیر سخت و 
صعب العبوری به نام »بهره وری« می گذرد. راه ساده توسعه »ایجاد کردن« 
است و راه سخت ول پایدارِ توسعه استفاده حداکثری از »آنچه ساخته ایم«. 
بدیهی است که برای ایجاد یک طرح، روبان می بریم ولی برای تبدیل یک 
شیفت کار به دو شیفت هیچ تشویقی در نظامات کشور فراهم نشده است. 
نه در نرخ مالیات، نه در نرخ بیمه و نه در تشویق های معنوی از اینکه یک 
شیفت کاری را در کارخانه به دو شیفت تبدیل کرده اید دیده نمی شود و 

بهره ای از آن برده نمی شود.
سال هاست مشــوق های قانون گذاران و دولتمردان حول »ایجاد کردن« 
متمرکز شده است، و تا وقتی در بر این پاشنه بچرخد، ما همچنان از توسعه 
دورتر می شویم. از طرفی فرهنگ سنتی بهره ور کشور در طی استفاده از 
یارانه های نفتی کاماًل فراموش شده اند. ما ملت »کرسی« و »کفترخانه« 
بوده ایم ولی حاال ملت »اسراف« و »هدر رفت« هستیم. این تغییر فرهنگ ما 
را دیگرگونه و نامناسب تربیت کرده است؛ به گونه ای که در زمستان حاضر به 
پوشیدن لباس مناسب در منزل نیستیم و در تابستان با کوچک ترین تعرق 
آشفته می شویم. فرهنگ استفاده بهینه از منابع در فرهنگ ایرانی گم شده 

و بازگشت به فرهنگ غنی خودمان راهگشا خواهد بود.
در آستانه واقعی تر شدن قیمت ها به نظر می رسد فرصت تاریخی استفاده 
بهتر از منابع موجود بار دیگر مهیا شده است، ما باید خودروهای غیر بهره ور 
خودمان را اوراق کنیم و به خودروهای هیبریدی مجهز شــویم. توســعه 
فناوری های نوین و اینترنت اشیا باید ما را در بهره ور شدن یاری کند. انقالب 
صنعتی چهارم و اســتقبال از آن می تواند مســیر میان بر برای دستیابی 
به اهداف بهره وری در کشــور باشد. به شــرط آنکه جوانان و شرکت های 
دانش بنیان این کشور را برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختارها و بنیادها، 

حمایت کنیم.
همه ما مسئولیم که ایران را جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. کیفیت 
زندگی ایرانیان در طول زمان تحت فشارهای تحریم کاهش پیداکرده و باید 
با توسعه بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود به سمت تولید ارزش 

برویم و برای رفاه ملت فرهیخته تالش کنیم.
تولید خالقانه ارزش از طریق ارائه خدمات و محصوالت دانش بنیان، راهکار 
اصلی توسعه است. رفاه ملت ها از ایجاد ارزش در سطح ملی نشأت می گیرد. 
باید این طلسم نرخ منفی تولید ناخالص ملی شکسته شود و به سوی ایرانی 
آباد و توسعه یافته حرکت کنیم. شایسته منابع انسانی، منابع خدادادی و 

تمدن شگرف ایران جز این نیست.

قحطی بزرگ در کمین مردم جهانقحطی بزرگ در کمین مردم جهان

بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون: مدیران فرهنگی را نباید 
مثل کارمندانی که ۲۵ ساله به دنبال بازنشستگی هستند، 

بازنشسته کرد. 
پس از انقالب هم بسیاری از لطمه هایی که ما در حیطه کار 
نمایش خوردیم، از بی تجربگی مدیران فرهنگی جدید بود. 
در حال حاضر هم ما یکسری مدیران فرهنگی قابل و کارآمد 

داریم که نباید آنها را بازنشسته کرد.
واقعیت این است که من هم زیاد تلویزیون تماشا نمی کنم 
و برنامه ها را دنبال نمی کنم. چون تلویزیون به هر دلیلی از 

جذابیت خارج شده است.

همزمان با نزدیک شــدن به آغاز اکران »علف زار« از پوستر 
این فیلم سینمایی رونمایی شد. این فیلم از فردا در سینماها 

اکران خواهد شد.
موضوع ملتهب و جنجالی »علــف زار«  از نکات قابل توجه 
این فیلم سینمایی است که پیش بینی می شود مخاطبان 

بسیاری را به سالن های سینمایی بکشاند.
پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، ترالن پروانه، 
صدف اســپهبدی، مهدی زمین پرداز، عرفان ناصری، یسنا 
میرطهماسب، مائده طهماسبی، رویا جاویدنیا، الهه اذکاری، 
متین حیدری نیا، با حضور افتخاری: فرخ نعمتی، مهران امام 

بخش بازیگران »علف زار« هستند.

مجله اکونومیســت در جلد این هفته خود جمجمه انسان ها را به جای دانه های گندم 
طراحی کرده و »فاجعه غذایی« را مهم ترین ریسک پیش روی جهان دانسته است. حمله 
روســیه به اوکراین در کنار تغییرات شدید آب و هوایی، محدودیت های کرونایی و بحران 
انرژی، حدود ۲۵۰ میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. به اعتقاد این هفته نامه، 
راه برون رفت از این وضعیت آزاد گذاشتن بازارها در حوزه تجاری و هم زمان مذاکره همه 

قدرت های جهانی برای باز کردن مسیر تجارت اوکراین با جهان است.
والدیمیر پوتین با حمله به اوکراین، زندگی مردم دور از میدان جنگ را نیز نابود خواهد 
کرد که از جهتی ممکن است پشیمانی وی را هم به همراه بیاورد. این جنگ در حال ضربه 
زدن به سیستم غذایی جهانی است که پیش از آن توسط کووید-۱۹، تغییرات شدید آب 
و هوایی و شوک انرژی ضعیف شده بود. صادرات غالت و دانه های روغنی اوکراین عمدتا 
متوقف شده و صادرات روسیه نیز در معرض تهدید است. این دو کشور مجموعا ۱۲ درصد 
از کالری مبادله شده در جهان را تامین می کنند. پس از اینکه هند اعالم کرد صادرات خود 
را به دلیل موج گرمای شــدید متوقف می کند، قیمت گندم که از ابتدای سال ۵3 درصد 

افزایش یافته بود، 6 درصد دیگر افزایش یافت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، چهارشنبه هشدار داد که در ماه های آینده 
»شبح کمبود جهانی غذا« بزرگترین تهدید دنیا است که می تواند سال ها ادامه یابد. گرانی 
مواد غذایی ضروری، تعداد افرادی را که نمی توانند از خوردن غذای کافی مطمئن باشند از 
44۰ میلیون نفر به ۱.6 میلیارد افزایش داده است. نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفر آنها در آستانه 
قحطی قرار دارند. اگر جنگ ادامه یابد )که احتمال آن باالست( و عرضه محصوالت روسیه و 
اوکراین محدود باقی بماند، صدها میلیون نفر دیگر ممکن است در فقر بیفتند. ناآرامی های 

سیاسی گسترش می یابد، کودکان رشد کافی نمی یابند و مردم از گرسنگی می میرند.
آقای پوتین حق ندارد از غذا به عنوان ســالح استفاده کند. این قحطی مواد غذایی در 
دوران جنگ قابل اجتناب است. رهبران جهان باید گرسنگی را به عنوان یک مشکل جهانی 

ببینند که نیاز فوری به یک راه حل همگانی دارد.
تامین غذای ۴۰۰ میلیون نفر از اوکراین

روسیه و اوکراین ۲8 درصد گندم تجارت جهانی، ۲۹ درصد جو، ۱۵ درصد ذرت و 7۵ 
درصد روغن آفتابگردان جهان را تامین می کنند. روســیه و اوکراین حدود نیمی از غالت 
وارداتی توسط لبنان و تونس را تامین می کنند. برای لیبی و مصر این رقم حدود دو سوم 
اســت. صادرات مواد غذایی اوکراین کالری 4۰۰ میلیون نفر را تامین می کند. جنگ این 
منابع را مختل می کند زیرا اوکراین آب های خود را برای جلوگیری از حمله مین گذاری 

کرده است و روسیه بندر اودسا را   محاصره کرده است.
برداشت غالت سال گذشته اوکراین که حدود ۲۵ میلیون تن برآورد می شود هنوز در آنجا 
گیر کرده است؛ زیرا بنادر اودسا، که معموالً ۹8 درصد صادرات غالت از آن عبور می کند، 
مسدود شده است. رساندن غالت به بنادر جایگزین در رومانی، بلغارستان و بالتیک دشوار 
است. میکوال سولسکی، وزیر کشاورزی، می گوید: »قبل از جنگ اوکراین حدود ۵ میلیون 
تن غله در ماه صادر می کرد. ماه گذشته ما موفق شدیم فقط ۱.۱ میلیون تن صادر کنیم.«

میزان واردات گندم کشــورهای مختلف از روسیه و اوکراین )میزان واردات به میلیون 

تن و همچنین سهم روسیه و اوکراین از کل واردات آنها به درصد به ترتیب در ستون دوم 
و سوم نمودار آمده است(

میزان واردات گندم کشــورهای مختلف از روسیه و اوکراین )میزان واردات به میلیون 
تن و همچنین سهم روسیه و اوکراین از کل واردات آنها به درصد به ترتیب در ستون دوم 

و سوم نمودار آمده است(
نقش چین و هند در بحران غذا

حتی قبل از تهاجم، برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که سال ۲۰۲۲ سال وحشتناکی 
خواهد بود. چین، بزرگترین تولیدکننده گندم جهان گفته است که به دلیل بارندگی که 
کاشت را در سال گذشته به تاخیر انداخت، محصول امسال ممکن است بدترین محصول 
تاریخ باشد. اکنون، عالوه بر دمای شدید در هند، دومین تولیدکننده بزرگ جهان، کمبود 
باران باعث کاهش محصول در سایر سبدهای نان، از کمربند گندم آمریکا گرفته تا منطقه 
حاصل خیز فرانســه می شود. شاخ آفریقا نیز تحت تاثیر بدترین خشکسالی در چهار دهه 

اخیر قرار گرفته است.
شوک غذایی سنگین تر به کشورهای فقیر

همه اینها تأثیرات بدی بر فقرا خواهد داشت. خانوارها در اقتصادهای نوظهور ۲۵ درصد 
از بودجه خود را صرف غذا می کنند و در کشــورهای جنوب صحرای آفریقا تا 4۰ درصد. 
در مصر نان 3۰ درصد از کل کالری مردم را تامین می کند. در بســیاری از کشــورهای 
واردکننده، دولت ها قادر به پرداخت یارانه برای افزایش کمک به فقرا نیستند، به خصوص 

اگر آنها انرژی را نیز وارد کنند.
چرا در قیمت باال نیز عرضه غالت بیشتر نمی شود؟

بحران رو به وخامت بیشتر است. آن دسته از سیلوهای اوکراینی که در اثر جنگ آسیب 
ندیده اند همچنان پر از ذرت و جو هستند. کشاورزان جایی برای ذخیره سازی محصول بعدی 
خود )در ماه ژوئن( جایی ندارند. همچنین، آنها فاقد سوخت و نیروی کار برای کاشت فصل 
بعد هستند.با وجود افزایش قیمت غالت، کشاورزان در سایر نقاط جهان ممکن است این 
کمبود عرضه را جبران نکنند. یکی از دالیل این است که قیمت ها نوسانی و غیرقابل اعتماد 
اســت. بدتر از آن اینکه حاشــیه سود به دلیل افزایش قیمت کود و انرژی در حال کاهش 

است. این دو هزینه اصلی کشاورزان است و هر دو بازار به دلیل تحریم ها مختل شده اند.
مزارع به قیمت ســوخت وابسته اند. با توجه به اینکه روسیه بزرگترین صادرکننده گاز 
طبیعی در جهان و دومین صادرکننده بزرگ نفت است، قیمت سوخت افزایش یافته است. 
همچنین، مزارع به کود نیاز دارند. از بین ســه نوع اصلی کود صنعتی روســیه بزرگترین 
صادرکننــده در یک بازار )کودهای مبتنی بر نیتروژن(، دومین صادرکننده بزرگ در بازار 

دیگر )پتاس( و سومین صادرکننده در بازار سوم )فسفات ها( است.
محدودیت های تجاری به قحطی می انجامد

واکنش سیاستمداران نگران می تواند وضعیت بد را بدتر کند. از زمان شروع جنگ، ۲3 
کشور از قزاقستان تا کویت محدودیت های شدیدی را در صادرات مواد غذایی اعالم کرده اند که 
در مجموع شامل ۱۰ درصد کالری تجارت شده جهان می شود. بیش از یک پنجم کل صادرات 
کودها با محدودیت قانونی مواجه شده است. اگر تجارت متوقف شود، قحطی رخ خواهد داد.

 مدیران فرهنگی را
 بازنشسته نکنید !

 ستاره های سینما در فیلم 
جنجالی سال

  

جذب نیروی شرکت آنی یاب جذب نیروی شرکت آنی یاب 
در اداره پست سراسر کشور در اداره پست سراسر کشور 
شرکت آنی یاب از افراد واجد 
شرایط برای همکاری در زمینه 
 فروش محصوالت آنی یاب  

 دعوت به عمل می آورد.
 )محل کار ثابت و در اداره پست می باشد(

جهت هماهنگی با شماره 
۰۹۱۲۹۵۴۲۷۶۶ ۰۹۱۲۹۵۴۲۷۶۶ 

تماس بگیرید .
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سعیده محمد  -   ایده روز | کمال اطهاری 
دربــاره التهابات بازار اجــاره و دالیل افزایش 
جهشی نرخ اجاره اظهارکرد: بیشتر موجران 
بنا بر نرخ تورم، درآمد خود از اجاره دادن ملک 
را تعیین می کنند و به دنبال آن هستند که با 
درآمد حاصل از اجاره هزینه های خود را پوشش 
دهند و این در حالی است که هزینه ها هم به 
شدت افزایش پیدا کرده  و نمی توان مسئول این 
اجحاف را موجران دانست بلکه این اجحاف از 
سوی یک اقتصاد کج کارکرد صورت می گیرد.

 امکان افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
در این نوسانات فصلی و انتظارات تورمی امکان 
افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم وجود دارد، گفت: 
نرخ اجاره مانند فنر فشــرده شده و با افزایش 
نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت ها رساند 
وگرنه در چندین سال  گذشته شاهد آن بودیم 
که نرخ اجاره تا حــدودی کمتر از نرخ تورم 

پیش می رفت.
اطهاری افزود: این شرایط بیانگر این است 
که دولت نمی تواند قواعد توسعه را در اقتصاد 
و در عرصــه اجتماعی رعایت کند و دولت ها 
در ســال های گذشــته آن قواعدی که برای 
اقتصاد توســعه ای نیاز است را رعایت نکردند 
و فاقد الگوی توسعه بودند، به ویژه آنکه پس 
از برنامه چهارم توســعه شاهد ایجاد چنین 

وضعی هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: 
ایران فاقد سیاست اجتماعی و الگوی اقتصادی 
است و اساسا سیاست اجتماعی برنامه ریزی 
نشــده که مســکن اجتماعی با ساماندهی 
مستاجران را هدف قرار دهد و در گذشته دو 
بار طرح جامع یک بار در سال ۱۳۸۴ و یکبار 

هم در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشته شد.
اطهاری افزود: دو جناحی که مخالف از هم 
قرار داشتند، از طرح جامع مسکن روی گردان 
شدند چراکه هر دو این جریان به دنبال ادامه 
تراکم فروشی بودند در حالی که در هیچ کجای 

دنیا درآمد از تراکم فروشی معنا و مفهوم ندارد. 
سیستم مسکن کشور هم بر رانت استوار است 
در حالی که نئولیبرالیسم بر رانت نیست بلکه 
بر روی تولید ارزش افزوده استوار است و اگر 
یک جریان رانتی بر روی کار باشد سرمایه داری 

هم از بین می رود.
وی گفت: در سیستم جامع مسکن، مسکن 
اجتماعی تعریف شده و هدف این بوده که با 
اجرای این طرح برابری نســبی ایجاد شود و 
در کشوری مانند آلمان هم کارگران با مزد و 
حقوق نمی توانند مسکن مناسب خانوار خود 
تهیه کند و در این سیستم هم مسکن اجتماعی 
تعریف شده  اما در ایران تولید مسکن براساس 
رانت است و سیستم جامعی در این باره وجود 
ندارد که در این شــرایط افزایش اجاره بها هم 

صورت می گیرد.

 افزایش حقــوق کفاف هزینه های 
مسکن را نمی دهد

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: در 
این شرایط است که هر قدر هم مزد و حقوق، 

افزایش پیدا  کند باز هــم کفاف هزینه ها به 
ویژه هزینه های مسکن را نمی دهد و مسکن 
اجتماعی ضروری اســت و در آمریکا هم که 
نظام بازار آزاد حاکم است، هم مسکن اجتماعی 

وجود دارد.
اطهاری گفت: مسکن اجتماعی یک بسته ای 
اســت که مسکن اســتیجاری بخشی از آن 
محسوب می شود و اساسا نهضت ملی مسکن 
هیچ یک از سیاست های مسکن اجتماعی را 

محقق نمی سازد.
 در طرح مســکن اجتماعی چیزی شبیه 
به طرح پیاده شــده در آمریکا، توانمند سازی 

سکونتگاه های غیر رسمی وجود داشت. 
به  گونه ای که سیستم بانکی به طور بلوغ 
یافته به عنوان پشــتیبان وارد بازار مســکن 
می شــوند و اجازه خرید و فــروش را دارند و 
اگر این سیســتم بلوغ یافته وجود نداشــته 
باشد ســرمایه گذاری در بازار مسکن محقق 

نخواهد شد.
وی با اشاره به حذف طرح جامع مسکن در 
سال های گذشته ادامه داد: وقتی طرح جامع 

مسکن در ســال ۸۴ و در دولت احمدی نژاد 
کنار گذاشته شد نماینده های امور مسکن در 
آن دوران، به صراحت اعالم کردند که نیازی 
به نظام اســتیجاری نداریم و در نهایت طرح 

مسکن مهر پیاده شد.
اطهاری درباره نظام مســکن استیجاری 
برنامه ریــزی شــده در طرح جامع مســکن 
اظهارکرد: بعد از انقالب در نظام برنامه ریزی 
برای نخستین بار واژه نظام استیجاری در ایران 
عنوان شــد که در آن نظام، حقوق بگیرهای 
جــوان و زوج های جوان در اولویت بودند تا از 
این فرصت استقاده کنند که در یک چشم انداز 
مشخص صاحب مسکن شوند اما هیچ گاه این 

طرح عملی نشد.
این کارشــناس اقتصادی مسکن با اشاره 
به گسترش شهرها و افزایش حاشیه نشینی 
گفت: در دهه های گذشــته کالنشــهرها به 
دلیل گسترش شهرک های صنعتی در حال 
گســترش بودند و از این رو اساس ماموریت 
اصلی شهرهای جدید پشتیبان و توانمندسازی 

بوده است.

 تبعات اجتماعی معضل اجاره نشینی 
در کالنشهرها

وی ادامه داد: طرح جامع در حال تکمیل 
شــدن بود و از این رو در همان سال ها مقوله 
سکونتگاه های غیر رســمی و توانمندسازی 
ارائه شــد و تمام این مــوارد در طرح جامع 
مســکن تبلور پیــدا کردند اما ایــن طرح از 
برنامه چهارم توسعه کنار گذاشته شد و قانون 
جامــع رفاه و تامین اجتماعی هم در عمل به 
اجرا نرســید. از انجایی که سیستم توسعه از 
 لحاظ نهادی کج کارکــرد بود از همان زمان 
نئوفئودالیسم در اقتصاد ایران و اجتماع ایران 

حاکم شد.
اطهاری با اشاره به تبعات اجتماعی معضل 
اجاره نشــینی در کالنشــهرها گفت: تبعات 
اجتماعی به وجود آمده از افزایش نرخ اجاره 
امــروز به عیــان در جامعه دیده می شــود و 
خشنوت در حال گسترش است و کشوری که 
وارد اقتصاد دانش بنیان نشود، حذف تمدنی در 

آن شکل می گیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز 
دیگر مسئوالن نمی توانند پشت بام خوابی را 
تکذیب کنند چراکه این ســبک زندگی را در 

کشورمان می بینیم.
وی با اشــاره به افزایش جمعیت حاشیه 
نشــینی گفت: در فرآیند چند سال گذشته 
جمعیت ســاکن سکونتگاه های غیررسمی از 
۲۰ درصد به ۳۰ درصــد افزایش پیدا کرده 
است. همچنین نظام کج کارکرد کشاورزی در 
ایران و انقالب خرده بورژوازی و به نوعی تقسیم 
زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی 
به کالنشهرها شده به طوریکه که کل روستاها 
در حال ریشــه کن شدن هســتند. از سوی 
دیگر افزایش اجاره بهــا و هزینه های زندگی 
 باعث می شود که خانوار کم درآمدی شهری

 به ســمت ســکونتگاه غیر رسمی و حاشیه 
نشــینی هدایت شــوند و ســرعت حاشیه 
 نشــینی از نیمــه دهــه ۹۰ به طــور قابل

 توجهی افزایش یافته است.

یک پیش  بینی از تداوم جهش قیمت اجاره مسکن

پس از دوســال احیای سفرهای دریایی در دستورکار 
دولت قرار دارد و برای این منظور ایجاد زیرســاخت های 

الزم در دست بررسی است.
درپی اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی سفرهای 
دریایی به قطر در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال و 
از ســرگیری سفر دریایی بوشهر-کویت، به نظر می رسد 
ســفرهای دریایی خارجی در حــال راه اندازی مجدد و 

ازسرگیری است.
طی ماه های گذشته مذاکرات متعددی بین مسئوالن 
ایران و قطر برای رونق ســفرهای دریایی به ویژه در ایام 
جــام جهانی فوتبال صورت گرفته و دو طرف برای انجام 

این کار بارها اعالم آمادگی کرده اند.
حسین عباس نژاد، مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانوردی در این باره گفته بود که پیش از آنکه مسئله 
جام جهانی و برگزاری آن در قطر مطرح شود و خارج از 
این موضوع، راه اندازی خط کشتیرانی را در نظر داشتیم 
و برنامه ریــزی برای آن را انجام داده بودیم. هدف اول ما 
راه اندازی سفرهای دریایی بوشهر-  دوحه به دلیل نزدیکی 
دو بندر به یکدیگر بود، به همین دلیل هم مسئله تعمیرات 
اساسی و الیروبی اسکله مسافری بوشهر را در دستور کار 
قرار دادیم.وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
در اواسط تابســتان امسال اسکله مسافری بوشهر آماده 

سفرهای دریایی خواهد شد و با شرکت صاحب کشتی های 
مورد نظر نیز مذاکره کردیم تا هر چه سریعتر آماده سازی 

کشتی ها نیز انجام شود.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه 
داد: طبــق وعده ای که وزیر گردشــگری داده، قطر جزو 
اولویت های ما برای راه اندازی سفرهای دریایی و گردشگری 
دریایی است و معتقدیم که امکانات و زیرساخت در ایران به 
وجود آمده و در قطر هم وجود دارد و می توانیم از طریق 
سفرهای دریایی از امکانات گردشگری دو کشور به نحو 

احسن استفاده کنیم. همچنین در صحبت ها و مذاکرات 
دو جانبه بین ایران و قطر مقرر شد تا امکانات و بسترهای 
الزم برای راه اندازی هر چه سریعتر این خط کشتیرانی 
فراهم شود و امیدواریم در توافقنامه دیگری که توسط وزیر 
راه و شهرسازی امضا شد و در آینده نیز توافقات دیگری 
در این زمینه امضا خواهد شــد، پشتیبانی هایی از سوی 
دو کشور برای ارائه دیگر خدمات مانند هتلینگ و تامین 
مایحتاج در ایام جام جهانی و حتی پس از آن از طریق ایران 
صورت گیرد.البته پیش از این نیز رییس جمهور و وزیر 

راه شهرسازی مذاکرات مفصلی را با قطری ها برای رونق 
و توسعه روابط اقتصادی دو کشور در حوزه های مختلف 
از جمله حوزه های بندری، دریایی، تجاری، گردشــگری 
و... انجام داده بودند.روز گذشته نیز حسن بیگ محمدلو، 
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر 
و دریانوردی گفت: توجه دولت و دیگر ارکان کشــور به 
توسعه دریا محور فرصتی برای رونق بنادر است که باید 

از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
وی افــزود: یکی از موضــوع هایی که رونق اقتصادی 
استان های ساحلی را رقم می زند توجه ویژه به کشورهای 
همسایه از مســیر دریا است. در این راستا پس از توجه 
ویژه به راه اندازی خط مسافربری بوشهر- قطر، احیا خط 
مسافربری دریایی بوشهر- کویت مدنظر قرار گیرد که در 
این زمینه اقدام های ارزشمندی در سازمان بنادر صورت 
گرفته است.با توجه به اینکه در سال های گذشته و پیش 
از شیوع ویروس کرونا، سفرهای دریایی چابهار-مسقط، 
بوشهر-قطر،   لنگه-دوبی،   قشم- عمان و بوشهر-کویت 
انجام می شد و مذاکراتی نیز برای توسعه و افزایش کمی 
ســفرهای دریایی به مقاصد دیگر در دست انجام بود اما 
شیوع این ویروس همه سفرهای دریایی را در جهان تحت 
تاثیر قرار داد و سفرهای دریایی در ایران را تقریبا به مدت 

دو سال به تعطیلی کشاند.

وزیر راه و شهرســازی از برگزاری هر ۲هفته یک بار جلســات شورای عالی 
مسکن به ریاست رئیس جمهور خبر داد.

نشست بررســی روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در موضوع تأمین 
زمین، تعیین تکلیف متقاضیان و آغاز عملیات اجرایی به ریاست رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر در حوزه های »مسکن و ساختمان، معماری و 
شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت 
بازآفرینی شهری ایران، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مدیران کل راه و 
شهرسازی استان ها در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

قاســمی در این نشست ضمن تأکید بر نقش استانداران در سرعت دادن به 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از تشکیل جلسات شورای عالی مسکن هر ۲هفته 

یک بار به ریاست رئیس جمهور خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که طرح نهضت ملی مسکن در 
مناطق شهری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است که بخش عمده تأمین اراضی 
آنها انجام گرفته است و مابقی نیازمند تأمین اراضی از سوی سایر دستگاه ها و 
ارگان ها است، گفت: در جلسه آتی شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، 
استانداران روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را در بخش های تأمین اراضی، 
تعیین تکلیف متقاضیان نام نویســی و معرفی شــده و شروع عملیات اجرایی 

واحدهای طرح ارائه خواهند کرد.
عضــو کابینه دولت ســیزدهم با تأکید بــر اینکه اجرای مصوبات ســفر 
ریاست جمهوری بر عهده استانداران و مسئوالن استانی است، اعالم کرد: امروز 
زمینه اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن فراهم است. تأمین اراضی در حال 
انجام است. روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن باید سرعت یابد و در این 
خصوص استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اهتمام الزم را داشته 
باشند.قاسمی افزود: نیاز است تا بویژه در استان هایی که تأمین اراضی انجام شده 
است عملیات اجرایی نیز روند مناسب تری داشته باشد تا سریع تر به تعداد تولید 

مسکنی که دولت بر آن متعهد شده است، دست یابیم.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مقرر شده است تا به هر یک از استان هایی 
که در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن، پیشرفت مناسبی داشتند مبالغی 

بودجه تخصیص یابد تا کار با سرعت مناسب تری انجام بشود.
قاســمی درخصوص روش های اجرای طرح نهضت ملی مســکن نیز اعالم 
کرد: ساخت به شیوه گروهی و خودمالکی از جمله روش های مناسبی است که 
مورد تأکید وزارت راه و شهرسازی است و این شیوه بویژه در بیشتر استان ها و 
شهرستان ها روش موفقی بوده است که ثمرات آن را در سفر آذربایجان غربی که 

هفته گذشته انجام شد شاهد بودیم.
وی افزود: مشارکت با پیمانکاران در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز از 
دیگر روش های مورد تأکید وزارت راه و شهرسازی است که استان ها و مدیران 

استانی بر انجام آن اهتمام داشته باشند.
وزیــر راه و شهرســازی گفت: به ایــن معنا که در اســتان هایی که زمین 
 داریم با پیمانکاران مشــارکت انجام شــود تا کار ساخت و اجرای طرح نهضت

 ملی مسکن سرعت یابد.
قاسمی تصریح کرد: ساخت مسکن در کشور با فرمان ریاست جمهوری و تحت 
نظارت دولت پیش خواهد رفت و با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مسکن هدف 
کالن دولت ســیزدهم در بخش مسکن است تمامی دست اندرکاران در اجرای 

بهینه آن اهتمام داشته باشند.
براســاس این گزارش زمان تأمین اراضی، پاالیش نهایی متقاضیان و اجرای 

طرح نهضت ملی مسکن پایان خردادماه است.
همکاری سایر دستگاه ها و سازمان ها در تأمین اراضی طرح نهضت ملی مسکن 
عالوه بر تأمین اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی راهکاری است که می تواند 
برای رفع نیاز مردم به مسکن مؤثر باشد. بنابراین در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن سایر دستگاه ها نیز باید در تأمین اراضی اهتمام داشته باشند. براساس 
قانون، استانداران رئیس شورای مسکن استان هستند و مسئولیت تأمین مسکن 

در استان ها و شهرهای کشور برعهده آنها است.
در نشست بررسی روند پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، وزیر راه و 
شهرسازی به تمامی مدیران کل راه و شهرسازی تأکید کرد که حداکثر تا پایان 
خردادماه فرصت دارند تا درخصوص تأمین اراضی، تعیین تکلیف متقاضیان طرح 

و اجرای طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
براساس اطالعات وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 
از متقاضیان به کارتابل استان ها معرفی شده اند تا روند پاالیش آنها تکمیل شود، 
اراضی یک میلیون و ۳۶۴ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن با کاربری مسکونی 
تأمین شده و بیشترین تأمین زمین در سیستان و بلوچستان و بوشهر و کمترین 
اراضی در کردستان، لرستان، کرمان و تهران تأمین شده است. به نظر می رسد 
با توجه به اینکه براساس برنامه، تا شهریورامسال باید ساخت حدود ۲میلیون 
مسکن نهضت ملی شروع شود، تأمین زمین بویژه در شهرهای بزرگ باید هر 

چه زودتر تعیین تکلیف شود.

سفرهای دریایی خارجی راه می افتد؟

جلسات شورای عالی مسکن 2بار در ماه تشکیل می شود

تیمور رحمانی 
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استراتژی سه سطحی کنترل پایدار تورم

ایران دارای رانت منابع طبیعی است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق 
کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و الزم اســت هدف گذاری 
تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد.

تورم در چهار سال اخیر از متوسط بلندمدت آن به طور چشمگیری باالتر بوده 
است و به همین دلیل چه به عنوان مطالبه عمومی، چه به عنوان توصیه مستخرج 
از تحلیل های علم اقتصاد و چه از منظر سیاستگذاران، کاهش تورم تبدیل به یک 
مطلوب شده است. آنچه در این نوشتار می آید، مطالبی است که اوایل سال۱۴۰۱ 
در یک جمع از صاحب نظران اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، 
اساتید اقتصاد و مدیران اجرایی مطرح کرده ام.ابتدا ببینیم منظور از کاهش تورم، 
کدام نوع تورم است. دلیل این پرسش آن است که جهش شدید تورم در سال های 
اخیر عمدتا )نه کامال( ناشــی از آن چیزی اســت که اقتصاددانان شــوک منفی 
عرضه می نامند و از محدودیت های ایجادشــده بر اقتصاد ایران ناشــی شده است. 
این نوع تورم که معموال جهش شدید ایجاد می کند، پدیده ای موقتی و مربوط به 
آن شــوک منفی عرضه است که اگر با واکنش های نامناسب سیاستگذاری همراه 
نشود، معموال نمی تواند خیلی دوام داشته باشد و در ضمن با رفع منشأ این شوک، 
تورم نیز فروکش می کند، بنابراین با رفع تحریم ها و محدودیت های اعمال شده بر 
اقتصاد ایران و برگشتن روابط تجاری و مالی ایران با جهان خارج و از جمله امکان 
افزایــش تولید و صادرات نفت، این بخش از افزایش تورم به طور خودکار تمایل به 
کمرنگ شدن دارد و حتی با تداوم سیاستگذاری قبلی هم تورم دچار کاهش می شود 
و رشد اقتصادی هم تا حدی بهبود می یابد. اما حتی اگر جزء موقتی تورم مرتبط 
با مساله تحریم یا هر شوک منفی دیگر عرضه مرتفع شود، هنوز اقتصاد ایران تورم 
نسبتا باالیی دارد. اگر متوسط نرخ تورم در طول سه دهه اخیر حدود ۲۰ درصد -یا 
اندکی بیشتر بسته به اینکه نقطه شروع و خاتمه را کجا در نظر بگیریم و نرخ تورم 
بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم یا نرخ تورم مرکز آمار ایران را- است، حتی با رفع 
تحریم ها و فروکش کردن تورم نیز اقتصاد ایران دارای تورمی در این حدود است که 
تورم باال محسوب می شود. در این نوشتار عمدتا تمرکز بر کنترل و کاهش این تورم 
متوسط است؛ گرچه آنچه بیان می شود دارای داللت هایی برای تورم باالی کنونی 
هم هست.چگونه می توان این نرخ تورم متوسط حدود ۲۰درصد بلندمدت ایران را 
به صورت پایدار کاهش داد و چه اســتراتژی برای کنترل آن باید در پیش گرفت؟ 
نکته با اهمیت آن اســت که اقتصاد ایران در طول دهه ها دچار ناترازی هایی بوده 
که بستر تورم متوسط باالی مورد اشاره را فراهم ساخته و در نتیجه منصفانه است 
که کاهش پایدار تورم را در حال حاضر کار بسیار دشوارتری از ۵ سال یا ۱۰سال 
یا ۱۵ سال پیش بدانیم و معضل فراروی سیاستگذاران کنونی را درک کنیم.ابتدا 
الزم است منشأ و علت این متوسط تورم باال را بشناسیم و آنگاه به تجویز و توصیه 
سیاستی بپردازیم. درباره علت مسلط متوسط تورم حدود ۲۰درصدی اقتصاد ایران 
)نه جهش های موقتی آن( یک توافق و اجماع نسبی میان اقتصاددانان وجود دارد 
که عامل این تورم رشد باالی نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. به زبان 
تکنیکی، رشد باالی نقدینگی به معنی رشد شدید تقاضای کاالها و خدمات است 
و رشد نسبتا پایین اقتصادی به معنی رشد پایین عرضه کاالها و خدمات است و 
نتیجه طبیعی فشار بر قیمت کاالها و خدمات و در نتیجه تورم است. اما این توافق 
و اجماع نســبی درباره رشد باالی نقدینگی به عنوان عامل و علت مسلط متوسط 
تورم باالی اقتصاد ایران، اصطالحا نوعی اختصارگویی یا Shortcut اســت. این به 
آن معنی اســت که ما می دانیم عوامل متعددی در حال ایجاد نیروی خرج کردن 
هستند )شامل رشد هزینه های دولت در چارچوب بودجه، دستورات منجر به ایجاد 
قدرت خرج کردن که در هزینه های دولت و بودجه عمومی هم منعکس نمی شود، 
تکالیف بودجه ای که بانک ها را وادار به اعطای وام و تسهیالت می کند، اعطای انواع 
یارانه پنهان در اقتصاد، مدارای مقرراتی با بانک های کژرفتار که با دادن تسهیالت 
پرریسک و تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی مشغول هستند و...( که در 
عین حال خود را به شکل رشد باالی نقدینگی منعکس می کنند. بنابراین، به جای 
اینکه ما به تک تک آن موارد بپردازیم که چگونه توان خرید برای کاالها و خدمات 
ایجاد می کنند و با افزایش تقاضای کاالها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد، 
سبب فشار بر قیمت ها می شوند، به طور مختصر می گوییم رشد نقدینگی فراتر از 
رشد حقیقی اقتصاد سبب تورم می شود. این به آن معنی است که اگر تصمیمات ما 
منجر به رشد باالی نقدینگی می شود، در عین حال همان تصمیمات در حال ایجاد 

توان خرید کاالها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد می شود.
اگر این اجماع نســبی و توافق نسبی میان اقتصاددانان را با تفسیری که اشاره 
کردم، بپذیریم، آنگاه می توان درباره یک استراتژی سه سطحی برای کنترل پایدار 
تورم نیز صحبت کرد. این اســتراتژی سه سطحی به طور خالصه شامل سطح یک 
برنامه ای برای کنترل نیروهای منجر به رشد نقدینگی باال، سطح دو برنامه ای برای 
شــکل دادن معقول انتظارات رفاهی جامعه و سطح سه برنامه ای فنی برای تثبیت 
نرخ تورم حول مقدار مطلوب آن است. در سطح یک این استراتژی سه سطحی الزم 
است کل نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور شامل دولت، مجلس و حتی قوه 
قضائیه، اقدام هماهنگی را شروع کنند تا نیروهای منجر به رشد نقدینگی مهار شوند.

 ممکن اســت تصور شــود که مثال قوه قضائیه چه ارتباطی با موضوع دارد. در 
مواردی مانند ورشکســتگی بنگاه های ناکارآمد و متکی به منابع بانکی برای تداوم 
فعالیت، همراهی قوه قضائیه اهمیت می یابد یا در مواردی که بانک ها و موسسات 
اعتباری دچار کژرفتاری هستند و کژرفتاری آنها خود را در خلق نقدینگی منعکس 
می کند، همراهی قوه قضائیه اهمیت می یابد، بنابراین برخالف آنچه معموال تصور 
می شود، مهار نیروهای منجر به رشد باالی نقدینگی نیازمند هماهنگی کل نظام 
تصمیم گیری و سیاستگذاری در سه قوه است و بدون چنین برنامه ای امکان کاهش 
پایدار تورم وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم بر استقالل بانک 
مرکزی تاکید می کنند. اما عمل گرایی و واقع بینی به ما تذکر می دهد که استقالل 
بانک مرکزی چیزی نیست که با تصویب یک ماده قانونی یا یک طرح و الیحه به طور 
خودکار حاصل شود. در واقع، اگر کل دستگاه تصمیم گیری و سیاستگذاری در سطح 
یک اســتراتژی سه سطحی تصمیم گرفت نیروهای منجر به رشد باالی نقدینگی 
را مهار کند، عمال به بانک مرکزی استقالل بخشیده است؛ بدون اینکه هیچ تغییر 
قانونی رخ داده باشد. بنابراین سطح یک اشاره به اراده کل نظام تصمیم گیری دارد 
که مصمم است نیروهای منجر به رشد باالی نقدینگی را مهار کند. اینکه چگونه 
این نیرو ها را شناســایی کند و چگونه به مهار آنها بپردازد، به نظرم به هیچ عنوان 
کار دشواری نیست و حتی در میان نسل جدید اقتصادخوانده های مشغول به کار 
در مراکر تحقیقاتی و اجرایی دولت و مجلس و قوه قضائیه، به اندازه کافی نیروی 
انســانی برای ارائه راه حل در این زمینه وجود دارد.در سطح دو این استراتژی الزم 
اســت کل دستگاه سیاســتگذاری برنامه ای تدوین کند تا سطح توقعات رفاهی و 
انتظارات جامعه را شــکل دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول 
دهه ها اقتصاد ایران به دلیل رشد اقتصادی پایین، استفاده از منابع ارزی حاصل از 
منابع طبیعی و اعطای گسترده یارانه های آشکار و پنهان سبب شکل دادن سطحی 
از توقع و ایجاد رفاه شده است که با توان تولید و ایجاد رفاه کنونی اقتصاد همخوانی 
ندارد و تالش برای پاسخ دادن به این سطح توقعات رفاهی از جمله عوامل موثر در 
تداوم رشد باالی نقدینگی و لذا تداوم تورم باال است. در واقع، ناترازی های اقتصاد 
ایران که طی دهه ها شکل گرفته  سطحی از توقعات فرا روی سیاستگذاران کنونی 
قرار داده است که منابع و امکانات موجود امکان پاسخگویی به آنها بدون تخریب 

بنیان رشد پایدار اقتصادی را ندارد. 

 آمادگی بنادر برای افزایش ترانزیت کاال
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار مقامات بندری و ریلی قزاقستان، اعالم کرد: ترانزیت کاال از مسیر ایران، کاهش قابل توجه قیمت تمام شده را برای این کشور به دنبال دارد.

»جلیل اسالمی« در نشست با »آنار ایرالین« مدیرکل حمل و نقل و مدیر ارشد بندر آکتائو و »آبای تورکپنبایف« رئیس بندر آکتائو و تعدادی از مدیران حوزه بندری دو کشور اظهار داشت: ظرفیت و فرصت ترانزیت از ایران همواره وجود داشته است و بنادر 
ایران برای ترانزیت کاال از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند.وی افزود: در نزدیکی دریای خزر ۵ بندر ایران معادل ۳۰ میلیون تن ظرفیت جابه جایی کاال دارند و در جنوب نیز بندر شهید رجایی به تنهایی ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت جابه جایی کاال دارد و از ۷ 

میلیون TEU، ظرفیت کانتینری برخوردار است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در بنادر جنوبی ایران بجز بندر شهید رجایی، از ظرفیت معادل ۲۵۰ میلیون تن برخوردار هستیم، گفت: بندر امام خمینی)ره( دارای ظرفیتی معادل ۶۰ میلیون تن ظرفیت و طی سال 
گذشته ۳۰ میلیون تن غالت در این بندر تخلیه و بارگیری شده است.اسالمی با بیان اینکه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به منظور انجام ترانزیت، ۲۵ درصد ظرفیت اختصاص داده ایم، خاطرنشان کرد: بجز فورواردرها، تخفیف های خوبی نیز برای ترانزیت 
کاال در نظر گرفته شده است.عضو هیأت عامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه قزاقستان و بویژه بندر آکتائو می تواند نقش هاب ترانزیتی منطقه را از طریق ایران بازی کند، عنوان کرد: این اتفاق هم در مورد کاالهای صادراتی و ترانزیتی قزاقستان و هم در خصوص 

کاالهای کشورهای اطراف قزاقستان همچون روسیه می تواند رخ دهد و زمینه ساز همکاری بلندمدت بین دو کشور باشد و امیدوار هستیم بتوانیم در یک قرارداد بلندمدت فعالیت ها را پیش ببریم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه ترانزیت از ایران قیمت تمام شده برای قزاقستان را بسیار کاهش می دهد، اظهار داشت: در بندر امیرآباد به عنوان بزرگ ترین بندر شمال ایران، امکانات بسیار خوبی  برای حمل ریلی و 

جاده ای ایجاد شده است و در سایر بنادر نیز امکانات بسیار خوبی داریم.
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راهبازارسهامازخودروییهاجدامیشود؟
زهرا جعفــری  -   ایده روز  |   انگار که 
رفتــار هیجانی و توده ای )گلــه ای( از بورس 
تهران جداناشدنی است. بسیاری سعی کرده اند 
که علــت چنین رفتاری با این شــدت را در 
بورس تهران شــرح بدهند با این حال عمده 
موارد مطرح شــده حق مطلب را ادا نمی کند. 
این که چرا سهام خودرویی به واسطه وضعیت 
بنیــادی معامالت خوبی ندارنــد اما همزمان 
سهامی که شاید چشم انداز مناسب سودآوری 
داشــته باشند نیز مسیر تند نزولی را در پیش 
می گیرند به فضای کلی حاکم بر بورس تهران 
از گذشــته های دور برمی گــردد. این موضوع 
مختص بــه معامله گران حقیقی یــا تازه وارد 
نیست و اتفاقا بسیاری از معامله گران قدیمی تر 
بورس به این چنین رفتــاری عادت دارند. به 
هر دلیلی چنیــن رفتاری در بــورس تهران 
مشــاهده می شود و شاید توجیهاتی مانند اثر 
 تکنیکال و ســایر موارد برای چند روز بتواند

 توجیهی ایجاد کند اما اگر مبنای بنیادی برای 
یک ســهم وجود دارد زیاد نباید نگران نوسان 

کوتاه مدت سهام بود.
اما قطعا مهم ترین سوال این جاست که کدام 
ســهم ارزنده و کدام سهم غیرارزنده است. آیا 
این که یک ســهم از نظر بنیادی ارزنده نباشد 
همچنان باید خرید یا حتما باید فروخت؟ این 
موارد نیازمند به علم و شاید مهم تر از آن تجربه 
کافی در بازار سهام و بازارهای مالی دارد. ممکن 
است حتی تحلیلگران برای یک سهم سودهای 
رویایی را مطرح کنند اما در واقعیت این سودها 
محقق نشود و صرفا روایت های زیبا شکل گرفته 
در ذهن تحلیلگران یا نوعی سوگیری باشد. اما 
از کجا باید این روایت هــای زیبا و رویایی اما 

غیرواقعی را از پیشبینی های دقیق تشخیص 
داد. وقتی میزان پیچیدگی اقتصاد و متغیرهای 
اثرگذار بر  قیمت ســهام یا سایر ابزارها در بازار 
مالی رصد می شــود مشخصا شاید این نتیجه 
حاصل شود که هنر یک معامله گر ارائه بهترین 
تحلیل یا دقیق ترین پیشبینی نباشد. صرفا یک 
ســرمایه گذار خوب باید بتواند منابع مطمئن 
تحلیلی را پیدا کرده و اعتبار سنجی کند تا بتواند 
صواب را از خطا تشــخیص دهد. در یک کالم 
یک سرمایه گذار خوب احتماال باید با کنترل بر 
هیجانات خود سعی کند تحت تاثیر هیجانات 
عمومی و حاکم بر بازارها تصمیم نگیرد و انتخاب 

درستی را انجام دهد.

وضعیــت کنونی ســهام بــورس تهران را 
کامال نمی توان هیجانی دانســت. به هر حال 
در هفته های گذشته برخی از سهام رشدهای 
قابــل توجهی را تجربه کــرده بودند و اصالح 
قیمت این سهام در شرایط کنونی غیرمنطقی 
نیست. طبیعتا بسیاری با روایت های زیبا اقدام به 
خرید کرده اند و این روایت ها برای تمامی سهام 
ارزنده و غیرارزنده مطرح بوده است و احتماال 
این تردید ایجاد می شود که اگر سهم دیگر )با 
برچسب ارزندگی( نیز صرفا با این رویابافی رشد 

کرده است نتیجه چیست؟
 این جاســت که نمی تــوان از همه انتظار 
داشت که درست را از غلط به راحتی تشخیص 

دهند و همین موضوع باعث می شود که موج 
فروش ســهام در یک گروه به سایر گروه های 
دیگر کشــیده شود و اما تجربه نشان داده که 
معموال این موضوع چنــدان طوالنی نخواهد 
شد و در نهایت اگر سهمی واقعا از نگاه بنیادی 
ارزنده باشد مسیر خود را از کل بازار حتی جدا 

خواهد کرد.

 سهام خودرویی زیر فشار
سهام خودرویی امروز با فشار فروش به سمت 
کف قیمتی روزانه در حرکت هستند. خگستر 
بیشترین ارزش معامالت این گروه را در اختیار 
دارد و در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفته 

اســت. برخی علت افت قیمت سهام در گروه 
خودرویی را قیمت گذاری بلوک ایران خودرو و 
سایپا مطرح کرده اند. در این خصوص در حالت 
معقول به نظر می رســد باید به زیان انباشته 
سنگین این دو شــرکت و مهمتر از آن علت 

اصلی ایجاد چنین زیان انباشته ای توجه کرد.

 راه فرار از زیان انباشته خودروسازان 
وجود داشت؟

در این خصوص ســوال این جاست که آیا 
اگر مدیریت دو شــرکت خودروساز در اختیار 
بخش خصوصی بود این زیان انباشــته ایجاد 
می شد یا خیر؟  دو دلیل برای ایجاد چنین زیان 
انباشته ای می توان مطرح کرد. نخست تحریم 
و بدتر از آن قیمت گذاری دســتوری و پایین 
خودرو درب کارخانه برخالف قیمت واقعی بازار 
بود. این دو موضوع نیز خارج از کنترل بخش 
خصوصی مالک جدید احتمالی این دو شرکت 
خودروساز به نظر می رسد. این موضوع از این 
جهت دارای اهمیت است که قیمت بلوک سهام 
ایران خودرو نباید آن چنان باال باشد زیرا پیدا 
کردن خریداری که بخواهد با دولت طرف شود 
و جلوی رانت خواهی های سیاست گذاران بایستد 

خیلی سخت است.
در شــرایط کنونــی معامله گران تکنیکال 
در انتظار واکنش ســهام خودرویی به سطوح 
حمایتــی در مســیر نزولی قیمت هســتند. 
برخی عنوان می کنند ادامــه این روند نزولی 
می تواند افت محسوســی را برای قیمت این 
 گــروه رقم بزند. بــا این حال برخــی نیز به

 ادامه بازی سهام خودرویی در هفته های آتی 
اشاره می کنند.

جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک و پژوهشگر ارشد 
در مؤسسه بروکینگز با تحلیل وضعیت اقتصادی دهک های دهگانه درآمدی در 
ایران پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در مقاله ای در 
وبسایت شخصی اش نوشته است که بیش از نیمی از مردم از این طرح منتفع 

می شوند و درباره سایر دهک ها هم افزایش هزینه ها بسیار ناچیز خواهد بود.
این استاد دانشگاه می نویسد: دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دوماه اعالم 
کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک 
حساب ساده نشان می دهد که تقریباً نیمی از ایرانی ها از آن منتفع خواهند شد.

صالحــی اصفهانی توضیــح داد: برای برآوردهای دقیق تــر از قیمت غذا و 
پرداخت های نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه 
خانوار در ســال HEIS( 2022( بمانیم که قرار است یک سال دیگر منتشر شود 
یا اینکه در انتظار مدل های هوشمندانه تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این 
میان بررسی های دوره آماری 2020 اطالعات خامی را راجع به اینکه از این برنامه 

دولت آقای رئیسی چه کسی سود خواهد برد، به ما نشان می دهد.
این اســتاد دانشگاه در مطلبی با عنوان »اصالح یارانه مواد غذایی در دولت 
رئیسی« در وبالگ شخصی خود با ترسیم جدولی از سرانه غذایی خانوار قبل و 
بعد از طرح اصالح یارانه غذایی در سال 2022 تأکید کرد: برآوردهای ابتدایی 
زیر براســاس دو فرضیه بیان می شود، نخست فرض می کنیم که توزیع درآمد 
و هزینه در ســال جاری به میزان سال 2020 خواهد بود و تورم هم همان 40 
درصد سال 2020 ادامه می یابد. مفهوم آن این است که سطح میانگین قیمت 
دوبرابر سال 2020 خواهد شد. این فرض اجازه می دهد که برای به دست آوردن 
هزینه ها در ســال 2022 هزینه های سال گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس 
پرداخت نقدی را از هزینه های افزایش یافته موادغذایی کم می کنیم تا رقم انتقال 
خالص به دست بیاید. فرض دوم این است که هزینه ها 50 درصد افزایش یابد 
که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی یک شبیه سازی 
واقعی بین درآمد و کشــش تقاضا برای پیش بینی هزینه های موادغذایی انجام 
می شــود. وی در ادامه نوشت: با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم که حدود 
 نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. جدول مقابل هم 
توزیع انتقال و ســرانه هزینه خانوار را به ریــال در روز، قبل و بعد از پرداخت 

یارانه ها نشان می دهد.

 سود 4 دهک اول از اصالح یارانه ها
براساس توضیحات این استاد اقتصاد، انتقال خالص که در جدول نشان می دهد 
به این معنی اســت که افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و دهک های 
میانی تقریباً سر به سر می شوند و آنهایی که در پنج دهک آخر قرار گرفتند تا 
حدودی ضرر خواهند کرد که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود 2 

هزار تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.
وی در ادامه نوشت: محاسبات اولیه نشان می دهد که توزیع درآمدها بهبود 
می یابد و ضریب جینی که نشان دهنده اختالف طبقاتی است، 5 واحد کاهش 
خواهد یافت و از 37.7 صدم به 32.7 صدم درصد افت پیدا می کند و نرخ فقر 

به شدت کاهشی خواهد بود و از 13.6 درصد به 6.1 درصد کاهش می یابد.

 کاهش ضریب جینی بعد از هدفمندی یارانه ها
بر اساس این گزارش بررسی روند تغییرات ضریب جینی در ایران بر مبنای 
گزارش مرکز آمار نشــان می دهد که ضریب جینی در سال 88 رقم 41 صدم، 
ســال 89 رقم 40 صدم، ســال 90 رقم 37 صدم واحد، سال 91 رقم 36 صدم 
واحد و سال 92 نیز رقم 36 صدم واحد بوده است. یکی از دالیل کاهش ضریب 
جینــی در ابتدای دهه 90، پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان بود که باعث 
شد قدرت خرید طبقات پایین جامعه را تقویت کند و یک نوع عدالت نسبی در 
بخش یارانه ها در اقشار مختلف جامعه ایجاد کند اما چیزی که باعث کمرنگ 

شدن تأثیر هدفمندی روی ضریب جینی شد تورم مهار نشده بود.

 دولت به دنبال مهار تورم
دولت حاال اما با اجرای سیاست های دیگری همچون مهار کسری بودجه ای 
که در ســال های اخیر به دنبال خود خلق پول، رشد پایه پولی، انتشار اوراق و 
اســتقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم را به دنبال داشت، عدم استقراض 
از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک ها، سیاست های جدید مالیاتی به دنبال 
اصالح شرایطی است تا فشار تورم مانع از احساس کاهش فقر برای مردم نشود. 
در نتیجه اجرای این سیاست ها و در شرایطی که دولت سیزدهم میراث دار تورم 
مهار نشده و بدهی های ناشی از انتشار اوراق و کسری بودجه در دولت قبل بود 
اما اســتقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود دانســت و بر آن پایبند بود تا 
جایی که مســعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: دولت 
سیزدهم در راستای مقابله با تورم هم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت 
و کنترل خلق پول توسط بانک ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این 
اقدامات باوجود اینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است، اما پرداخت های این 

ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریزشده است.
اصالح نظام یارانه ها نیز یکی دیگر از برنامه های اساسی دولت برای کاهش 
فشــار بر مردم بوده چرا که در 4 سال گذشته ارز 4200 تومانی جهت واردات 
کاالهای اساســی به واردکنندگان داده می شــد تا این کاالها با قیمت ارزان به 
دســت مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد 
این هدف هیچ گاه محقق نشود و با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص 
ارز 4200 تومانی به واردکنندگان متوقف شــد و یارانه نقدی به حساب مردم 
واریز می شــود. سیاستی که همچنان که اشاره شد کاهش ضریب جینی را به 
دنبال دارد. در روزهای اخیر نتایج بررســی های یک مرکز پژوهشی منتشر شد 
که نشــان می دهد یارانه های 300 و 400 هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر 
قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در 

شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
ضریب جینی یکی از شــاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و 
عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاماًل برابر درآمد یا 

ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.

نرخفقربشدتکاهشداشتهونصفمردمایرانسودمیبرند

  جزئیات به روزرسانی فهرست بدهکاران بانکی
مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی، با اشــاره به مطالبات معوق برخی از 
اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده تسهیالت و تعهدات کالن، گفت: متأسفانه 
عده کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن نسبت به بازپرداخت 
تسهیالت بموقع اقدام نمی کنند و در سرفصل تسهیالت غیرجاری قرار گرفته اند که 
در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین »تسهیالت کالن« و »تسهیالت غیرجاری« 

لحاظ شده است.
به گزارش ایسنا، محبوب صادقی ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران 
تسهیالت و تعهدات کالن گفت: این دسته اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که 
تسهیالتی را با مبلغ مشخص به میزان 10 درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت 
کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیالت و تعهدات کالن 
اطالق می شــود.وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیالت 
را اخذ کرده اند و نســبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند، درحالی که خیلی از 
این افراد با تســهیالت دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان 
شرکت های بزرگ فوالدی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در 

موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیالت اقدام کرده اند.
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تأمین مالی کشور توسط بانک ها انجام 
می گیرد، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولیدکننده چاره ای جز اخذ تسهیالت از 

شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند.
طبق اعالم بانک مرکزی، صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی دریافت کننده تسهیالت و تعهدات کالن گفت: متأسفانه عده کمی 
نیز از اشــخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن نسبت به بازپرداخت 
تسهیالت بموقع اقدام نمی کنند و در سرفصل تسهیالت غیرجاری قرار گرفته اند که 
در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین »تسهیالت کالن« و »تسهیالت غیرجاری« 
لحاظ شــده است.وی افزود: به این معنا که برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، 
تسهیالتشــان به هر دلیلی معوق شــده است و تحت عنوان تسهیالت غیرجاری 
رده بندی شــده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطالعات برای آگاهی هر چه بیشتر 

جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده اند.

 در معرض قضاوت عمومی
رئیس ســازمان اداری و استخدامی گفت: ســازمان ملی بهره وری هر سه ماه 
یک بار و به صورت فصلی، گزارشی از شرکت ها و بانک ها برای قضاوت مردم درباره 

آنها منتشر می کند.
بــه گزارش ایرنا، »میثم لطیفی« در حاشــیه همایش ملی بهره وری در جمع 
خبرنگاران گفت: بهره وری نیروی انسانی در سال های گذشته تابع بخش های دیگر 
عدد مناسبی نداشت اما در یکی دو سال گذشته شرایط بهتر شده و امیدواریم شرایط 
بهبود یابد و برای این منظور سامانه ای در سازمان ملی بهره وری ایجاد شده است و 
به تفکیک بخش ها و دستگاه ها در حوزه نیروی انسانی، اقتصاد، کشاورزی و خدمات 
گزارش ها در اختیار مردم قرار می گیرد. وی دلیل کاهش بهره وری کارکنان دولت 
را طوالنی بودن فرایندهای اداری دانست و گفت: کارمندان دولت کار می کنند، اما 
گاهی اوقات فرایندها پیچیده است و موضوعی که با یک یا دو امضا حل می شود به 
خاطر عدم اطمینانی که وجود داشته و از سازوکار سامانه ای کمتر استفاده شده این 
فرایند طوالنی می شود، اما اتفاقی که باید نمی افتد و بخشی از آن ناشی از تغییرات 
سریع قوانین و مقررات است. معاون رئیس جمهور افزود: در حوزه استخدامی طی 
سال های گذشته به دلیل قوانین و مقررات نیروهایی که کارایی و تخصص الزم را 
ندارند در دســتگاه اجرایی جذب شدند. وی درباره انتشار بهره وری بانک ها گفت: 
مقرر شده است سازمان ملی بهره وری هر سه ماه یک بار به صورت فصلی، گزارشی 
از شرکت ها و بانک ها را تهیه کند که در اختیار مردم قرار دهیم تا مردم از عملکرد 

آنها باخبر شوند و نسبت به شرایط دستگاه قضاوت کنند.

 رشد مثبت شاخص بهره وری طی دو سال گذشته
رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: طی دو سال گذشته، رشد شاخص بهره وری 
مثبت بوده و طبق محاسبات انجام شده از 4 درصد رشد اقتصادی در کشور طی 

سال 1400، 3 درصد آن سهم بهره وری است.
به گزارش ایســنا، میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره وری، به قدمت 
60 ساله موضوع بهره وری در ایران اشاره کرد و گفت: بهره وری در ایران از قدمت 
طوالنی برخوردار است که تا االن فرازوفرودهایی را شاهد بودیم. فرهنگ بهره وری 
هم در ایران قدمت بسیاری دارد و مفتخر به دینی هستیم که پیامبرش فرد مؤمن را 
شخصی توصیف می کند که کم خرج و کم زحمت، اما پرسود و پربازده است. پیشوایی 
با اشاره به رشد منفی یک درصد شاخص بهره وری طی 10 سال گذشته تصریح 
کرد: این مسأله نه تنها عملکرد خوبی نبوده بلکه بازگشت به عقب هم داشته ایم اما 
خبرهای خوبی هم داریم که طی دو ســال گذشته، رشد شاخص بهره وری مثبت 
بوده است، اما این نکته را باید در نظر داشت که اگر تا دو سال پی درپی رشد باالی 
3 درصد داشته باشیم، در واقع به شاخصی که در سال 1390 داشته ایم، می رسیم . 
وی افزود: سازمان ملی بهره وری در دوره جدید 3 رویکرد تکمیل چرخه تنظیم گری 
کشور، جریان سازی نوآوری و هوشمندسازی و مردمی سازی زیست بوم و بهره وری 

را در دستور کار خود قرار داده است.

 پتروشیمی کارون، برترین شرکت دانش بنیان عرضه کننده در بورس 
کاال شد

در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کاالی ایران از پتروشیمی کارون 
به عنوان بزرگترین عرضه کننده دانش بنیان  تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی 
پتروشــیمی کارون، این همایش با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، محمدرضا  پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
مجید عشــقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حامد  سلطانی نژاد مدیرعامل 
شرکت بورس کاالی ایران و همچنین دکتر علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس  برگزار شد. در این همایش، پتروشیمی کارون  به عنوان 
بزرگترین عرضه کننده دانش بنیان از نظر حجم و ارزش معامالت در بورس کاال 
 معرفی و تقدیر شد.  گفتنی است، پتروشیمی کارون، اولین و بزرگترین شرکت دانش 
بنیان در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. این شرکت از جمله شرکت های 

مشمول اصل 44 قانون اساسی است و در لیست واگذاری های دولت قرار دارد.

 عرضه 1.5میلیون تن انواع محصول در بورس کاال
دیروز، یکشنبه یکم خرداد 1401، تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران میزبان 
عرضه یک میلیون و 446هزارو 839تن انواع کاال بودند. در این روز تاالر ســیمان 
بورس کاالی ایران میزبان عرضه یک میلیون و 220 هزار و 635 تن سیمان بود.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 33 هزار و 700 تن قیر 
در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد و تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
در این روز عرضه 5 هزار تن مس کاتد، 11 هزار مس کم عیار، یک هزار و 590 تن 
شمش روی، 60 تن شمش سرب، شمش آلومینیوم، 870 تن بیلت آلومینیوم، 50 
هزار تن آهن اسفنجی و یک هزار و 500 تن هیدروکسید آلومینیوم را تجربه کرد.

تــاالر فرآورده هــای نفتی و پتروشــیمی عرضــه 14 هــزار و 244 تن مواد 
پلیمــری، مواد شــیمیایی، اســالک واکس، قیــر و PDA TAR را داشــت و تاالر 
 حراج باز نیز عرضه 100 هزار تن کنســانتره ســنگ آهن و 30 تن کنســانتره

 فلــزات گرانبها را تجربه کرد.بازار فرعی در این روز شــاهد عرضه 2 هزار و 210 
تن قیر اند آلومینیوم، منو کلرو استیک اسید، اکسید آلومینیوم، ام. دی. اف و هیپو 

کلریت سدیم )آب ژاول( بود.

 بی ثباتی اخیر در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه 
افزایش نرخ بهره و تورم باال در کشــورهای مختلف رخ 
داده است، سبب شده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
سقوط بازار کریپتوکارنسی را در سال 2022 پیش بینی 
 HS کننــد. هری دنت، اقتصاددان مشــهور و بنیان گذار
Dent Publishing که سابقه پیش بینی بحران های مالی 
اخیر را در کارنامه خود دارد، در رابطه با چشم انداز طال، 
بازار سهام و بیت کوین برآورد جدیدی اعالم کرده است.

او سقوط فعلی بازار سهام را در ماه ژانویه و پیش از وقوع 
تنش های نظامی میان روسیه و اوکراین پیش بینی کرده 
بود. حاال دنت معتقد است سقوط بازار سهام شروع شده 
است و ما در روزهای آغازین ریزش و رکود آنها هستیم 

و شاهد ریزشی بلندمدت خواهیم بود.

 سرنوشت بیت کوین چگونه خواهد شد؟
به گفته دنت، وضعیت فعلی در بازار رمزارزها منجر به 
سقوط آنها خواهد شد و او هشدار داده بیت کوین می تواند 
تا حوالی 3000 دالر هم کاهش قیمت را تجربه کند و در 
میانه این مسیر در دوره رونق ممکن است رشد قیمتی را 

تا حوالی 50 هزار دالر هم تجربه کند.
بنظر این اقتصاددان فارغ التحصیل شــده از دانشگاه 
هــاروارد، بیت کوین می تواند بــه 3000 یا 7000 دالر 
کاهش پیدا کند و ســپس در رونق جهانی بعدی که تا 
سال 2037 رخ خواهد داد به نیم میلیون تا یک میلیون 
دالر برسد. بنابراین اگر به این هدف در این بازار مانده اید 
نیاز است صبر بسیار باالیی به اندازه یک عمر داشته باشید.

دنت معتقد است در شرایط کنونی که پس از تجربه  
حباب مالی 2008 بزرگتری حباب بازارهای مالی است، 

فقط چاپ پول امکان پذیر نیست و همچنین کشورها نیاز 
به استانداردهای جدیدی دارند و در افق بلندمدت به سوی 

دارایی های دیجیتال خواهند رفت.
جهــان در دراز مدت عاشــق بیت کویــن و ارزهای 
دیجیتــال خواهد شــد. بیت کوین اســتاندارد جهانی 
دیجیتالی جدیدی برای پول خواهد بود. با وجود اینکه 
هنوز این اتفاق رخ نداده است ودالیل متعددی را برای این 
موضوع می توان مطرح کرد. به طور مثال این رمز دارایی 
به اندازه کافی هنوز بزرگ نیســت و به صورت گسترده 
میان مردم پذیرفته نشده است اما این اتفاق خواهد افتاد.

 رکود بزرگ در انتظار بازارهای جهانی
این اقتصاددان بر این باور است رکود مالی فعلی بازارها 
بزرگترین رکود تاریخ خواهد بود؛ او این پیش بینی را در 
ژانویه گذشته انجام داده است. او گفته لود اولین سقوط 

در ســه ماه اول ســال 2022 رخ می دهد و حاال مدعی 
اســت در حال حاضر داریم این اتفاق را تجربه می کنیم. 
از زمان انجام این پیش بینی، بازارها به طرز قابل توجهی 

بدتر شده است.
بــا این وجود زمانی که او این پیش بینی را انجام داد، 
حمله روســیه به اوکراین را به حساب نیاورده بود. دنت 
معتقد است هنگامی که قیمت ها به شکلی افسارگسیخته 
در حال رشــد هســتند، مردم باید متوجه این موضوع 
شــوند که جایی مشــکل وجود دارد و می بایســت در 

ارزش گذاری های خود تجدید نظر کنند.

 فدرال رزرو می تواند جلوی رکود را بگیرد ؟
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با رسانه کیتکو 
به این موضوع اشاره داشت که بازارها به ویژه بازار سهام به 
اوج خود رسیده است و تا سال 2024 بازار نزولی را تجربه 

خواهیم کرد و به عقیده وی فدرال رزرو در این رابطه کاری 
نمی  تواند انجام دهد. مردم اکنون فکر می کنند بازار تنها 
می تواند روند صعودی داشته باشد. اما بازار مردم را شوکه 
خواهد کرد. تاریخ نشان داده است در عرض چند ماه اول 
شروع ریزش بازار می تواند سقوط 40 درصدی هم داشته 
باشد.دنت توضیح داد که چاپ پول فدرال رزرو اقتصاد را 
تاکنون حفظ کرده است. با این حال زمانی که سقوط رخ 
دهد، بدتر از آن چیزی خواهد بود که مردم تصور می کنند.

وی پیش بینی های خود را بر اســاس روندهای رفتار 
عموم معامله گران بنا می کند و عقایدی درباره معامله گران 
 )Baby Boomer( سن باالی بازار ســهام که بیبی بومر
نامیده می شوند دارد. دنت معتقد است که با مرگ بیبی 
بومرها که عموما 57 تا 76 سال سن دارند و خروج آنها 
از معامالت، بازارها در آستانه ورود به دوره تورم منفی قرار 
می گیرند.این اقتصاددان می گوید ما هرگز نسل کوچک تر 
را ندیده ایم که از نسل بزرگ تر پیروی کند. بیبی بومرها 
بزرگترین رونق تاریخ را از ســال 1983 تا 2007 ایجاد 
کردند. وی همچنین معتقد است که اوراق قرضه بلندمدت 
خزانه داری ایاالت متحده بهترین عملکرد را خواهد داشت 

و همچنین قیمت طال کاهش خواهد یافت.
پیش بینی او در رابطه با طال این است طال دارایی است 
که دچار حباب قیمتی شده و همه دارایی های مالی که 
حباب دارند سقوط خواهند کرد. در یکی دو سال آینده، 

طال به 900 الی 1000 دالر کاهش خواهد یافت.
اما همچنان می توان دید که ســخت ترین عقیده را 
دنت در رابطه با بیت کوین دارد و معتقد اســت حباب 
تشکیل شــده در این دارایی نســبت به سایر دارایی ها 

بسیار بزرگتر است.

پیشبینیعجیبازحباببیتکوینوطال

  گشایش در آزادی پول های بلوکه شده ایران در ژاپن
رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن گفت: گویا در مورد پول های بلوکه شده ایران در ژاپن گشایش هایی ایجاد شده است، اما چون اطالعات آن را دقیقاً افشا نمی کنند، در نتیجه ما هم با حدس و گمان در این زمینه صحبت می کنیم.

بهرام شکوری در گفت وگو با ایلنا درباره سطح مبادالت کنونی ایران با ژاپن گفت: سطح مبادالت ایران با ژاپن نسبت به گذشته تغییری نکرده است. ژاپنی ها نوعاً شرکای امریکایی ها هستند و سرمایه گذاری های مشترکی با ایران و امریکا دارند و از این تحریم ها 
بسیار متأثر هستند. در نتیجه سطح روابط ما هنوز نزدیک به صفر است، ولی ژاپنی ها امیدوار هستند که برجام به نقطه ای برسد تا این روابط گسترش یابد.وی افزود: قبل از عید نوروز سازمان توسعه تجارت ژاپن جلساتی با اتاق بازرگانی ایران داشتند که عالقه مند 
بودند زمینه های همکاری با ایران را مشخص کنند، به خصوص با کمپانی های متوسطی که در ژاپن وجود دارد. درواقع باید بتوان از االن این بستر را فراهم کرد و مقدمات آن را انجام داد تا اگر برجام عملیاتی شد، مقدمات آن شکل گرفته باشد. با توجه به تغییر و 

تحوالتی که در اتاق ایران بود کمی این موضوع مغفول ماند که امیدوارم از هفته آینده بتوانیم این مذاکرات را شروع کنیم و استمرار آن موجب شود که سریعاً بعد از برجام این ارتباط برقرار شود و توسعه یابد.
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1015
ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــور  فرزن ــدی  علیپ ــه مه ــق ب ــی 0653245726 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب گواهینام

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

1056
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــر فرزن ــری بگل ــی بیگل ــه موس ــق ب ــماره 0922136882 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی کارت وســیله نقلیــه نــوع ســواری مالکیــت بــه نــام زکیــه زاهــد ریــو ســفید کارت ســوخت 
گوشــی همــراه مــدل نوتــه 9سامســونگ  بــه شــماره 0930861833 متعلــق بــه جغفــر افشــار فرزنــد 

محمــد علــی در تاریــخ 1401/02/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی گواهینامــه  بــه شــماره 0934052018 متعلــق بــه ســید رضــا بلخیــان پــور فرزنــد ســید 
احمــد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0939997721 متعلــق بــه ناصــر ســلطانی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/01مفق

1066
ــواز  ــماره 0759920982 و ج ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0759920982 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــماره 0466368788 متعل ــه ش ــرت ب ــماره 0466368788 و کارت مباش ــه ش ــازه ب ــب مغ کس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/09/01 مفق ــد در تاری ــد محم ــلطانی فرزن ــول س  رس

می باشد.

ــه شــماره 4560222241 و 3 کارت  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4560222241 و گواهینام ــی ب کارت مل
عابــر بانــک متعلــق بــه عمــاد هفتنــی فرزنــد محمودرضــا در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

1401
کارت ملــی بــه شــماره 2143108885 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2143108885 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/10 مفق ــی در تاری ــد نورعل ــوروزی فرزن ــپیده ن  س

می باشد.

1504
ــه کدملــی  ــه شــماره شناســنامه 352 ب ــد المــاس ب مــدرک تحصیلــی اینجانــب رامیــن  بهرامــی  فرزن
4269542462 دوره کارشناســی مهندســی صنایــع )تکنولــوژی صنعتــی( از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

گچساران در تاریخ 1397/01/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو مــزدا3 بــه رنــگ ســفید مــدل 1396 بــه شــماره پــالک 63ایــران 
و   LF11600852 موتــور  شــماره  و   NAGS7CC26HC621721 شاســی  شــماره  و  956 ه 91 
شــماره VIN:IROD961VWBA621721 متعلــق بــه حســین  دیالمــه  فرزنــد داریــوش  در تاریــخ 

1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــفیدروغنی  ــگ س ــه رن ــی ب ــایپا 111 اس ای ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان ــه ،س ــه نام »بیم
شاســی  شــماره  و   5623371 موتــور  شــماره  و  63ایــران446ل77  شــماره  بــه   1395 مــدل 
بــن  فرزانــه   بــه  VIN:IRPC95R22BD868983متعلــق  و   NAS431100G5868983
 ســعید رامــز  فرزنــد عبدالواحــد  در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.«

1866
کارت ملــی بــه شــماره 0690046332 متعلــق بــه محمدرضــا محمــدی کامــه علیائــی فرزنــد حســین 

در تاریخ 1401/01/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0372224962 وکارت بانکــی متعلــق بــه فاطمــه حــالج صفــت فرزنــد پرویــز در 
تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2006
کارت ملــی بــه شــماره 0794322921 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه آقــای علــی  عربــی الرهنــگ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 4209917729 متعلــق بــه خانــم ســمیه دوســتیان فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ 
 1401/02/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 3309808939 متعل ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای ــه شــماره 9 و گواهینام ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه  ــخ 1401/03/01 مفقــود گردی ــرز در تاری ــد فریب ــم اکــرم عســگری داربســری  فرزن خان

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 1815278366 متعلــق بــه فاطمــه  پریــوش رضــوی  فرزنــد آقانقــی در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0078814855 متعلــق بــه پریــزاد حســینی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/27مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0020984189 متعلــق بــه عارفــه افســریان فرزنــد علــی در تاریــخ1401/01/27  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0040205290 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0040205290 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه بهنــوش فرهمنــد  فرزنــد اصــالن خــان در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2027
کارت ملــی بــه شــماره 0013182048 متعلــق بــه پیمان شمســعلی فرزند رضــا در تاریــخ1401/02/03  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2084
کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 4432512016 متعلــق بــه علــی مهــرزاد فرزنــد رضــا در 

تاریخ 1401/02/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1750538921 متعلــق بــه طاهــره ســیدمرتضائی فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ 
1401/01/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
ــخ  ــعلی در تاری ــد بخش ــرکبودی فرزن ــدی س ــه مه ــق ب ــماره 6479717333 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــه شــماره  ــایر ب ــه شــماره 0078424781 و س ــنامه ب ــه شــماره 0078424781 و شناس ــی ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت وگواهینامــه موتــور وخــودرو و ســایر بــه شــماره کارت عابربانــک ملــی وتجــارت  و 
ســایر بــه شــماره ســفته 30 میلیــون تومانــی متعلــق بــه محمــد محمددوســت فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 

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

2090
ــه  ــه شــماره 367 ط 17 متعلــق ب ــه شــماره 2650202645 و کارت ســوخت ب کارت ملــی هوشــمند ب
ســید محمــد نبــی پــور دو آبســری فرزنــد ســید ســجاد در تاریــخ 1400/12/09 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2503
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــی غالم ــا روحان ــه ماندان ــق ب ــماره 1757449167 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/02/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/03

شماره : 1375

در همه دنیا یارانه به بخش کشاورزی تعلق می گیرد، اما 
ما یارانه را به واردکننده اختصاص دادیم که امر موضوع باعث 
شــد بهره وری در بخش کشاورزی از بین برود و دستیابی 
به آن اهمیتی نداشــته باشد.ســید جواد ساداتی نژاد در 
همایش ملی بهره وری ایران که با حضور »میثم لطیفی« 
به سمت معاون رئیس جمهور و ربیس سازمان امور اداری 
اســتخدامی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود، 
افزود: طرح مردمی سازی یارانه ها، انقالبی در صنعت دام و 
طیور است به طوری که بیشترین منفعت مربوط به بخش 
کشــاورزی خواهد بود.وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: 
بخش کشاورزی در تمامی دنیا یک بخش یارانه بگیر است، 
زیرا ارزش افزوده این بخش نسبت به صنعت پایین تر است؛ 
بنابراین اگر دولت ها کسری ارزش افزوده در بخش کشاورزی 
را تامین نکنند، غذایی تولید نمی شود، زیرا منافع حوزه های 
صنعتی دیگر باالتر است که دولت ها کسری ارزش افزوده را 
با حمایت های مالیاتی و تسهیالتی در دنیا جبران می کنند 

تا با مابقی حوزه ها هم سنگ شود.

ارز4۲۰۰تومانیرابهواردکنندهمیدادیم!
ساداتی نژاد اادامه داد: این بدان معناست که یارانه بخش 
کشاورزی به واردکننده ای اختصاص یافته که  ۹ میلیون 
تن ذرت، ۵ میلیون تن کنجاله سویا و ۴ میلیون تن جو را 
وارد کشور کرده است؛ نتیجه این شد که بهره وری در این 
صنعت خشکید. اکنون نرخ یک کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و 
۳۰۰ تومان است درحالی که ما به قیمت ۱۹۰۰ تومان به 
تولیدکننده عرضه کردیم؛ بنابراین در این بخش نمی توان 
از بهره وری صحبت کرد.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در 
دنیا برای تولید یک کیلوگرم مرغ ۱.۶ کیلوگرم دان )نهاده( 
مصرف می شود، اما در کشور ما۶ .۱ گیلوگرم مصرف می شود 
زیرا یارانه را در جایی پرداخت می کردیم که بهره وری را از 
بین برد و  دســتیابی به آن اهمیتی نداشت.در واقع با این 
اقدام صنعت دام و طیور را به ســمت عدم بهره وری سوق 
دادیــم و خروجی این کار اتفاقات بزرگ دیگری همچون 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

همهکشــورهایدرحالذخیرهسازیمواد
غذاییهستند

ســاداتی نژاد گفــت: در دنیای امروز شــرایط خاصی 
پیش آمــده، مانند جنگ اوکراین و روســیه که حوزه غذا 
جهان را با چالش روبرو کرده اســت، به طوری که  امنیت 
غذایی تقریباً در همه جوامع، دولت ها و اجالس ها به یکی 
از موضوعات قابل بحث تبدیل شده است.وی اضافه کرد: 
در جوامع امروز یکــی از مؤلفه های  مهم اقتدار )امنیت( 
غذایی اســت، شاید تا چند سال گذشته به امنیت غذایی 
می پرداختند، امــا اکنون این موضوع بــه قدرت غذایی 
 تبدیل شــد. امروز کشــورها بــه دنبال قــدرت و اقتدار 

غذایی هستند.
 تقریباً اتفاقات جهانی در سال های اخیر نشان داده که 
اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست و یا هم پای هم 
و در برخی مواقع مهم تر اســت؛ کمااینکه اکنون اتفاقات 
دنیا مثل جنگ اوکراین همین را نشان می دهد.وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: اکنون همه کشورهای به دنبال تامین 
و ذخیره ســازی مواد غذایی هستند و  افزایش سرسام آور 

قیمت ها در دنیا چالش دولت هاست و نگرانی هایی ایجاد 
کرده اســت. موضوع غذا را باید در کشاورزی پیدا کنیم؛ 
واقعیت این اســت که برای تامین غذا راهی به جز رفتن 
به سمت یک تحول بنیادی و جهادی نداریم.ساداتی نژاد 
اضافه کرد: وقتی ســخن از پایین بودن بهره وری می شود، 
عموماً به سراغ بخش کشاورزی می آیند، البته اعداد و آمارها 
نشان می دهد که رشد بهره وری بخش کشاورزی از خدمات 
و صنعت جلوتر بوده است، زیرا در حوزه ترویج در سال های 
گذشته تالش زیادی صورت انجام شده است، اما به طورکلی 
وقتی بخواهیم عدد بهره وری را اعالم کنیم در کشور زود 
ســراغ کشاورزی می آیند، زیرا در این حوزه کار زیادی در 

بخش بهره وری و علمی انجام نشده است.

سندبهرهوریبخشکشاورزیتصویبوابالغ
شدهاست

وی تصریح کرد: سال گذشته سند بهره وری  در بخش 
کشــاورزی در دولت تصویب و ابالغ شــد و عوامل اصلی 
بهره وری، عوامل بازدارنده و اقداماتی که باید انجام دهیم 

در این ســند مشخص شده اســت.وزیر جهاد کشاورزی 
افزود: در ســند تحول دولت مردمی هم به طور کامل در 
حوزه کشــاورزی مورد بررسی قرار گرفته و وظایف وزارت 
جهاد کشاورزی در حوزه بهره وری تعیین شده است. امروز 
در حوزه غذا برای ما بهره وری یک امر اجتناب ناپذیر است 
که باید در این سمت گام برداریم. این امر تنها یک وظیفه 
سازمانی نیســت، زیرا تامین امنیت و اقتدار غذایی مردم 
راهی جز بهره وری ندارد.ساداتی نژاد با بیان اینکه امسال 
سال تولید و دانش بنیان نام گذاری شده است، گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی در ابتدای سال نخستین دستگاهی بود که 
در ۱۹ بند آیین نامه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی را 
در دولت ارایه و تبیین کرد که چند بند آن از جمله ماده 

۱۸ به حوزه بهره وری می پردازد.

ارزترجیحییکیازعللتغییرکاربریاراضی
کشاورزیاست

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه از زمان تخصیص  
ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش کشاورزی میزان تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی افزایش یافته است، گفت: در واقع به دلیل 
نوع یارانه دادن به بخش کشاورزی، نه تنها این حوزه به یک 
بخش غیر بهره ور تبدیل شــد، بلکه به یک بخش با تغییر 
کاربری باال تبدیل کردیــم.وی افزود: با اصالح تخصیص 
یارانه در این بخش از هم اکنون رشــد بهره وری در حوزه 
کشاورزی دیده می شــود، به طور قطع بهره وری در حوزه 
کشاورزی افزایش می یابد و انگیزه کشاورزان برای کاشت 
بیشتر خواهد شد.ساداتی نژاد اظهار داشت: انتظار می رود 
مردم  در سال ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی، دامپروری و طیور 
از بهره وری در بخش کشاورزی و تولید غذا حمایت کنند.

وی بزرگ ترین حامی کشاورزی را مردم و مصرف کنندگان 
دانست و ادامه داد: مصرف باعث تولید می شود و تولید باعث 
ارزان سازی خواهد شد. تالش داریم غذای سالم و ارزان به 
دست مردم برسانیم و این راهی به جز رشد بهره وری در این 
بخش نیست؛ یعنی غذا را ارزان به دست مردم می رسانیم و 

وضعیت مالی کشاورزان را ارتقا پیدا می کند.

همه کشورها در حال ذخیره سازی مواد غذایی هستند

امنیتغذاییایرانبیشتراز۱۱۹کشورجهاناست
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، ایران را از نظر شاخص امنیت 
غذایی در رتبه ۷۶ جهان قرار داد و اعالم کرد ۱۱۹ کشــور جهان امنیت غذایی 

کمتری در مقایسه با ایران دارند.
یکی از شاخص هایی که برای تشخیص میزان امنیت غذایی کشورها مورداستفاده 
اقتصاددان هــا قرار می گیرد نســبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات هر 
کشــور است.سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( آمار مربوط به 
ارزش واردات غذای ۱۹۵ کشــور جهان به کل صادرات این کشورها را سنجیده و 

این کشورها را به لحاظ میزان برخورداری از امنیت غذایی رده بندی کرده است.
بر اســاس محاسبات این سازمان بین المللی، ایران حدود ۱۱ درصد کل ارزش 

صادرات خود در هر سال غذا وارد می کند که کمتر از ۱۱۹ کشور جهان است.
بر این اساس مردمان ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری نسبت به ایرانی ها 
دارند و ایران از این نظر در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته است. نسبت واردات غذا به کل 
صادرات در ۷۵ کشور جهان کمتر از ایران است و این کشورها امنیت غذایی بیشتری 
در مقایسه با ایران دارند.کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات مربوط به چین 
تایپه است. ارزش واردات ساالنه غذای تایوان معادل ۳ درصد کل صادرات آن در 
یک سال است. سنگاپور، سوئیس، تایلند، برزیل، هنگ کنگ، چین، جمهوری چک، 
قطر، آرژانتین، آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روسیه ازجمله کشورهایی هستند 
که باالتر از ایران رده بندی امنیت غذایی فائو قرار گرفته اند.آمریکا در این رده بندی 
رتبه ۶۳ را به خود اختصاص داده اســت. ۸ درصد کل صادرات این کشــور صرف 
واردات مواد غذایی می شود.ازجمله کشورهایی که امنیت غذایی کمتری نسبت به 
ایران دارند عبارتند از پرتقال، لوکزامبورگ، لتونی، یونان، الجزایر، قبرس، پاکستان، 
اردن، و مصر.سومالی در میان کشورهای جهان کمترین امنیت غذایی را دارد. میزان 
واردات غذای سومالی در هر سال معادل ۳۷۲ درصد کل صادرات این کشور است. 

نسبت واردات غذا به کل صادرات افغانستان نیز ۳۰۵ درصد برآورد شده است.

هشداردامپزشکیگیالنبرایپیشگیریتبکریمهکنگو
 دامپزشکی استان گیالن در اطالعیه ای نسبت به پیشگیری از ابتال به بیماری 
تب کریمه کنگو هشدار داد و برای جلوگیری از این بیماری توصیه های بهداشتی 

را به مردم بخصوص دامداران ارایه کرد.
در اطالعیه دامپزشکی استان گیالن که امروز دوشنبه منتشر شد، آمده است: 
با توجه به افزایش احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو در فصول گرم سال 
همزمان با فصل فعالیت مخزن بیماری »کنه ها«، ضروری است عموم مردم به 
ویژه گروه های در معرض خطر شامل دامداران، کارکنان کشتارگاه ها، قصابان، 
کشــاورزان و به ویژه روســتائیان و عشایر که به نحوی با دام سر و کار دارند و 
شــهروندانی که برای تفریح به اطراف شهرها و گردشگاه های طبیعی می روند، 
توصیه های بهداشــتی را رعایت کنند.در توصیه های بهداشــتی دامپزشکی 
گیالن درباره پیشــگیری از بیماری تب کریمه کنگو آورده شده: مردم گوشت 
مصرفی خود را حتما از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی مجاز تحت نظارت 
دامپزشــکی تهیه کنند و هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و منازل از 
دســتکش استفاده نمایند.در ادامه آورده شده: از خرید گوشت های بدون مهر 
دامپزشــکی و کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها خودداری شود، گوشت تازه 
خریداری شــده باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت در یخچال صفر تا چهار درجه 
سانتی گراد نگهداری و سپس مصرف شود، خودداری از مصرف جگر به صورت 
خام »جگر خریداری شــده هم باید به مدت حداقل ۴۸ ســاعت در یخچال ۰ 
تا ۴ درجه ســانتی گراد، نگهداری و ســپس مصرف شود« و اصول بهداشتی 
و اســتفاده از وسایل حفاظت فردی توســط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال و 
عرضه کنندگان گوشــت به صورت جدی رعایت شود.در اطالعیه دامپزشکی 
اســتان گیالن بیان شده: کودکان، روستائیان و دامداران از لمس کنه ها پرهیز 
کنند، از جدا و له کردن »کشــتن« کنه های بدن دام خودداری شــود، هنگام 
پشم چینی دام ها، تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده مورد استفاده قرار 
گیرد ضمن اینکه از اســتراحت در مراتع و کوهستان ها بدون رعایت استفاده 
از وســایل ایمن شــامل زیرانداز خودداری و بدن دام و اصطبل های روستایی 
با ســموم مخصوص دامپزشکی برای کاهش جمعیت کنه ها سمپاشی شود.تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو از جمله بیماری های مشــترک بین انسان و دام 
اســت که نشانه درمانگاهی مشــهودی در دام های آلوده ندارد ولی در انسان 
ایجاد بیماری شــدید و گاهی کشنده می کند، تاکنون موردی از این بیماری 

در استان گیالن گزارش نشده است.

 ایجاد آرامش در بازار
 روغن نباتی

حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد بازار 
رقابتی دام زنده و گوشت قرمز می شود

خرید محصوالت کشاورزان بیله سوار از 
۱۰خرداد ماه آغاز می شود

 رییــس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی گفت: با افزایش تولید روغن 
نباتی، تولید این محصول از تقاضای بازار پیشی گرفته و آرامش در بازار روغن 

نباتی برقرار شده است.
به گــزارش ا از اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتــی ایران، »عبدالرحیم 
گلستانی« افزود: پس از اعالم قیمت های جدید روغن نباتی تقاضای کاذب در 
بازار روغن نباتی به شدت کاهش یافت و با تالش زیاد کارخانجات روغن نباتی 

در اردیبهشت ماه، ثبات و آرامش به بازار روغن نباتی بازگشت.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی تصریح کرد: مشکل توزیع روغن 
نباتی در سراسر کشور نیز برطرف شده و به زودی برخی نارسایی های موجود 
نیز برطرف می شود.گلستانی خاطرنشان کرد: پارسال با وجود تولید ۲.۲ میلیون 
تن انواع روغن نباتی، به دلیل قیمت پایین روغن نباتی در کشور تقاضای کاذب 

در بازار وجود داشت و رکورد شکنی در تولید نیز جوابگوی نیاز بازار نبود.
وی تصریح کــرد: در صورت تامین روغن خام مورد نیاز کارخانجات روغن 
نباتی مشکلی برای تنظیم بازار روغن نباتی وجود نخواهد داشت.این مقام صنفی 
ادامه داد: به دلیل کاهش مواد اولیه کارخانجات و همچنین غیر واقعی بودن قیمت 
روغن نباتی، تولید روغن نباتی در فروردین ماه سال جاری کاهش محسوسی 
داشت که این روند در اردیبهشت ماه و پس از اصالح نرخ ارز واردات کاالهای 

اساسی تا حد زیادی بهبود یافت و بازار روغن نباتی به روال عادی بازگشت.

رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باعث بازار 
رقابتی دام زنده و گوشت قرمز می شود، گفت: در پی این اقدام دولت، نرخ دام 

زنده و گوشت قرمز در فرایند عرضه و تقاضا واقعی خواهد شد.
منصور پوریان درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز اظهار کرد: با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعالم قیمت جدید برای نهاده های دامی بازار دچار 
شوک موقتی شد اما طی روزهای گذشته قیمت ها در فرایند عرضه و تقاضا 
به شرایط عادی بازگشت.وی با توجه به مازاد جمعیت دامی کشور، ادامه داد: 
مشکل جدی خشکسالی و  کم آبی، فراگیری افزایش عرضه دام زنده و گوشت 
قرمز در کشور است و در حالی تولیدکنندگان با مشکل تامین آب و علوفه روبرو 
هستند.رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه گوشت قرمز  به سه شکل 
با قیمت های متفاوت در کشور عرضه می شود، گفت: گوشت بسته بندی در 
فروشگاه های زنجیره ای )گوشت در بسته بندی های لوکس(، قصابی ها )عرضه 
الشه( و گوشت های وارداتی با نرخ های تنظیم بازاری است تا اقشار مختلف 

مردم بتوانند از این محصول بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: شرایط فعلی نشان می دهد که بازار کشش عرضه گوشت 
قرمز با قیمت های ۲۰۰ هزار تومان را ندارد و ادامه این روند توســط برخی 
ســودجوها باعث کاهش مجدد مصرف گوشــت قرمز از سبد خانوار ایرانی 

خواهد شد.

 فرماندار بیله سوار گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته خرید محصوالت 
کشاورزی در شهرستان بیله سوار از ۱۰خرداد ماه آغاز خواهد شد و کشاورزان در 

برداشت محصول زراعی خود عجله نکنند.
صاحبعلی اصغری در جلسه بررسی خرید محصوالت کشاورزی کشت پاییزه  
که روز دوشــنبه در محل فرمانداری بیله سوار برگزار شد، اظهار کرد: با توجه 
به خشکسالی در مزارع بیله سوار که طی سال های گذشته بی سابقه بوده است، 

برداشت محصول در مزارع این شهرستان کاهش چشمگیری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در حالی که در سالهای گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن گندم از 
مزارع بیله سوار برداشت می شد،بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی 

این میزان در سال جاری به ۵۰ هزار تن کاهش می یابد.
فرماندار بیله سوار افزود: بیش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بیله سوار 
به کشــت گندم اختصاص یافته است که حدود ۶ هزار و۵۰۰ هکتار آن آبی و 
۶۰هزار هکتار دیم اســت.اصغری با بیان  این که ثبت نام در سامانه پهنه بندی 
از ضروریات خرید تضمینی اســت، افزود: بدون ثبت در ســامانه امکان خرید 
محصوالت کشــاورزی امکان پذیر نخواهد بود.به گفته فرماندار بیله سوار بانک 
کشــاورزی بانک عامل کشاورزان خواهد بود.وی عنوان کرد: تعداد شش مرکز 
خرید در شهرستان شناسایی شده است و تعاون روستایی مباشر خرید محصوالت 

گندم و جو کشاورزان خواهد بود.
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کارت ملــی بــه شــماره 1810325145 متعلــق بــه رضــوان جمالــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/28مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1751090833 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و کارت ماشــین متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/31 مفق ــی در تاری ــد رجــب عل ــی فرزن ــهباز گهروع ــرج ش ــه ای ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــژاد  ــی نظــری ن ــه عل ــق ب ــه شــماره 1810113059 متعل ــان خدمــت ب ــه و پای ــی و گواهینام کارت مل
فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1819365141 متعلــق بــه عبــاس گشتاســبی نســب فرزنــد قیطــاس در تاریــخ 
 1401/02/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه زهــرا رفیعــی ناغانــی فرزنــد قیطــاس در تاریــخ 1401/02/13 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد نعمــت اهلل در  ــه محمــد سیاوشــی شــاه عنایتــی فرزن گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت متعلــق ب
تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــد  ــی فرزن ــودرزی وانان ــد گ ــه حمی ــق ب ــی 1291635084 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

موسی در تاریخ 1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1817098519 متعلــق بــه ســیمین  اخالقــی اصفهانــی  فرزنــد احمــد 

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1270247107 متعلــق بــه الهــه منانــی فرزنــد محمــد نبــی  در تاریــخ 
 1401/02/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ســند تــک بــرگ زمیــن  و  پروانــه  ســاختمان  واقــع دراســتان اصفهــان  شهرســتان اصفهــان خیابــان  
ــه باقــری  ــه عبدال ــق ب ــه شــماره ملــی 1290309851 ( متعل ــان ملــت  کوچــه 52  ) ب کهنــدژ   خیاب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/24 مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــی  فرزن  گنیران

می باشد.

ــن  در  ــد محس ــی فرزن ــم نژاداصفهان ــادی  کری ــه ه ــق ب ــماره 1285119746 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــد رض ــی فرزن ــر اصفهان ــر  نص ــه امی ــق ب ــماره 1271293951 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/01/01مفق

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــاج  آســان  فرزن ــن ت ــه زری ــق ب ــه شــماره 1911355651 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــد قاســم در تاری ــی فرزن ــه مصطفــی کوشــک جالل ــه شــماره 0040506827 متعلــق ب شناســنامه ب

1397/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 2291845950 متعلــق بــه مریــم صابری فرزنــد اســکندر در تاریــخ1400/06/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2480245071 متعلــق بــه مجتبــی منفــرد فرزنــد علــی در تاریــخ1400/02/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد لطفعلــی در  ــادی  فرزن ــه میــالد کاظمــی احمــد آب ــه شــماره 2281890945 متعلــق ب شناســنامه ب
تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2282188152 متعلــق بــه امیــر حســین ســرخوش طســوجی فرزنــد خالــق در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد براتعل ــندی  فرزن ــژگان  خورس ــه م ــق ب ــران 93 متعل ــماره 76م 942ای ــه ش ــوخت ب کارت س
تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــیف ال ــد س ــد فرزن ــن  ارجمن ــه مهی ــق ب ــماره 4621922319 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/24مفق

ــد در  ــید محم ــد س ــر فرزن ــی ف ــید آوش حضرت ــه س ــق ب ــماره 2288938463 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــدی خاکپ ــه مه ــق ب ــماره 2295452600 متعل ــه ش ــی ب ــماره 1600 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ1400/08/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 669وکــد ملــی 4230469284 متعلــق بــه زهــرا انصــاری نــژاد فرزنــد تیمــور در 
تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0720028485 متعلــق بــه ســحر  ســرگل زائــی ثانــی  فرزنــد محمــد علــی در 
تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0690338430 متعلــق بــه فرزانــه محوالتــی فرزنــد ارســالن در تاریــخ 

1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدی در تاری ــد محمدمه ــی فرزن ــه فنای ــه فاطم ــق ب ــماره 0925191817 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/29مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0925792081 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0925792081 و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره 0925792081 متعلــق بــه ســجاد صنعتــی فرزنــد ســعید در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/15مفق

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0935437231 و کارت ملــی بــه شــماره 0935437231 و گواهینامــه 
ــن  ــه محمدحس ــق ب ــازی متعل ــماره کارت جانب ــه ش ــایر ب ــماره 0935437231 و س ــه ش ــه ب ــه س پای
اکبــری حاجــی ابــادی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــری فرزن ــه  دبی ــه فاطم ــق ب ــماره 2991721499 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

2801
کارت ملــی بــه شــماره 2210295173 متعلــق بــه محمدصــادق ســمیعی املشــی فرزنــد محمدولــی در 

تاریخ 1401/02/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
کارت ملــی بــه شــماره 2161835653 متعلــق بــه محمــد خلیلــی ســنگتابی فرزنــد جمشــید در تاریــخ 

 1400/12/02مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2161322184 متعلــق بــه فرنگیــس مهــدی زاده قادیکالئــی فرزنــد غالمحســین 
در تاریــخ 1400/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد غالمحس ــی فرزن ــس گرگان ــه نرگ ــق ب ــماره 2050967918 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/02مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2150388278 متعلــق بــه حمیــد رضــا حمیــدی اهنگــر کالئــی فرزنــد محمــد 
حســین در تاریــخ 1400/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5779573281 متعلــق بــه عبــاس میرزائــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/02مفق

گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و کارت شناســایی ســازمانی هــالل احمــر حقــوق . کارت شناســائی 
امــداد . جوانــان بــه شــماره ملــی  2150383438 متعلــق بــه رضــا علیپــور بورخیلــی فرزنــد امیــد علــی 

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

ــد حســین در  ــه فاطمــه  مهــدوی کوچکســرائی فرزن ــق ب ــه شــماره 2161381199 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــزاده فرزن ــروز علی ــه به ــق ب ــماره 2161491581 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــروی انتظام کارت نی
مصعیــب در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2160763020 متعلــق بــه بــوری محمــدی⁶ فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

2901
پــالک فلــزی موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی 139 ایــران 32858 متعلــق بــه محمــد مهــدی  کیائــی  
ــده و از درجــه  ــخ 1401/01/05 مفقــود گردی ــد حســن  در تاری ــه شــماره ملــی 0022699104 فرزن ب

اعتبار ساقط می باشد.=

اســناد مالکیــت دفترچــه بــه نشــانی  تهــران خیابــان خــاوران شــهرک رضویــه )کاروان (خیابــان امــام 
ــی 5209430812  ــه شــماره مل ــالک 78ب ــی پ ــروف شــرقی کوچــه مطلب ــرادران مع ــان ب ســجاد خیاب
متعلــق بــه ســلیمان  ســلیمانیان  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه شــماره ملــی 0055950094 و بیمــه نامــه  کارت شناســایی فــرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران ب
خــودرو و کارت خــودرو و معاینــه فنــی خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 33 ایــران 449 س 
59 متعلــق بــه آقــای مصطفــی  باقــری کاشــانی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/2/18 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد مهــدی  در  ــه نازنیــن  صالحــی  فرزن ــه شــماره 0150298821 متعلــق ب شناســنامه و کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــور  فرزن ــوش  خورســندی پ ــه مهن ــق ب ــه شــماره 0019537506 متعل ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
محمــد  در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0062141740 متعلــق بــه محمــد  خــداداد پــور فرزنــد محســن  در تاریــخ 
1401/02/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد حســین  در تاری ــه محمــد جعفرکماســائی فرزن ــق ب ــه شــماره 0015013871 متعل ــی ب کارت مل
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــر   ــوان باق ــرا پهل ــه زه ــق ب ــی 0059994071 متعل ــه شــماره مل ــی  ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 0073211176 و کارت ســوخت 
ــخ  ــراهلل  در تاری ــد ام ــی  فرزن ــی  فراهان ــه عل ــق ب ــران 641 ق 36 متعل ــی 33 ای ــماره انتظام ــه ش ب

ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب  1401/02/30مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0440809983 متعلــق بــه محمــد مهــدی  ســلمانیان  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 3750169152 و کارت ســوخت موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی 139 ایــران 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/20 مفق ــی  در تاری ــد عل ــه رزگار اســدی  فرزن ــق ب 41773 متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
ــخ  ــی در تاری ــد موس ــزه فرزن ــری من ــری فک ــه کب ــق ب ــماره 3873270900 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/02/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت شــش ماهــه زمــان جنــگ و کارت احتیــاط و مــدارک تســویه حســاب بــه شــماره 
ــود  ــخ 1390/01/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــدم فرزن ــداده مق ــر دل ــه اصغ ــق ب ــی 1465160981 متعل مل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0558148395 و گواهینامــه و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/02/29 مفق ــد حســین در تاری ــری فرزن ــان رنجب ــه محمدقرب ــق ب ــران58137 متعل 119ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــخ  ــر در تاری ــد امی ــی فرزن ــد همدان ــی محم ــه عل ــق ب ــماره 3874533824 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/04مفق

ــخ  ــی در تاری ــد بیرامعل ــق فرزن ــی آه ــم زمان ــه مری ــق ب ــماره 0041802748 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/12/01مفقــود گردی

ــا در  ــی باب ــد عل ــاد فرزن ــدس منصــور ســیف آب ــه اق ــق ب ــه شــماره 0036344834 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5389336429 متعلــق بــه احمــد عســگری  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/12 مفق

ــد ولــی در تاریــخ  ــه رقیــه  دارابــی فرزن ــه شــماره 4050657058 و شناســنامه متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5389346130 متعلــق بــه محمــد یارلــو فرزنــد حســین در تاریــخ1401/02/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــع در  ــد رفی ــیاهمزگی فرزن ــری س ــن جهانگی ــه پروی ــق ب ــماره 5699417753 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره 5029909435 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه مهــدی عباســی فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــرا غالمرضای ــه زه ــق ب ــه متعل ــه بیم ــنامه   دفترچ ــماره 0049547429 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/10 مفقــود گردی ــد محمدصــادق در تاری فرزن

ــخ  ــردارعلی در تاری ــد س ــب فرزن ــدی طهماس ــه مه ــق ب ــماره 3875954106 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/01/28 مفقــود گردی

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــوگند چراغ ــه س ــق ب ــه متعل ــماره 0024612634 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019797826 متعلــق بــه مهســا وکیلــی فرزنــد حســن در تاریــخ1401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4722341958 متعلــق بــه حســن ســردابی فرزنــد غــالم در تاریــخ 1401/02/19 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2721654489 متعلــق بــه فاطمــه عمــل آور ابریشــم فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0021961433 و شناســنامه متعلــق بــه ملیــکا طالبــی فرزنــد آیــت در تاریــخ 
 1399/12/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رســیدکارت ملــی بــه شــماره 0044901682 و شناســنامه و گواهینامــه و کارت واکســن و کارت 
ــخ 1401/02/22  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــی کالچ ــر رضای ــی اصغ ــه عل ــق ب ــش متعل ــایی ارت شناس

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

کارت ماشــین بــه شــماره 22ایــران162ت11 متعلــق بــه علــی اصغــر رضایــی کالچــی فرزنــد حســین بــا 

کــد ملــی 0044901682 در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0480766551 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه و 
ــه شــماره شاســی S1412284637594 ,  شــماره   ــران 40  ب ــه شــماره 45 د 362 ای کارت ماشــین ب
موتــور 01286402 متعلــق بــه محســن  یزدانــی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1400/10/15 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  
بیمــه نامــه ماشــین وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه شــماره 25ط427 ایــران 10 بــه شــماره ملــی 
ــه  ــق ب ــور 10FSS14888792  متعل ــماره موت ــماره شاســی 83658492 و ش ــه ش 0042270944 ب
شــهربانو حاجــی قاســم فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــین   ــه ماش ــه نام ــه دو  و بیم ــه پای ــماره 0057118825 و گواهینام ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
 NAAP41FD6CJ347800 ــی ــماره شاس ــه ش ــران 66 ب ــماره 67ه478 ای ــه ش ــین ب و کارت ماش
ــک   ــر بان ــره کارت عاب ــور و 9فق ــماره مذک ــه ش ــوخت ب ــور 15090049860 و کارت س ــماره موت وش
ــا  ــه رض ــق ب ــپه متعل ــادرات س ــک ص ــت بان ــکن پس ــن مس ــاد نوی ــارت اقتص ــی تج ــت مل ــالت مل رس
افصحــی فرزنــد منصــور  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند  مالکیــت موروثــی   متعلــق بــه مرحــوم منصــور  افصحــی بــه شــماره ملــی 1239601913فرزنــد 
هدایــت الــه  بــه پــالک  ثبتــی 2963 فرعــی از 2281 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه کالک کــرج 

در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4219177388 متعلــق بــه غــالم گــودرزی  فرزند یدالــه در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051291029 متعلــق بــه بابــک  بهرامــی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/16 مفق

2909
شناســنامه بــه شــماره 0019259220 و کارت ملــی بــه شــماره 0019259220 متعلــق بــه امیــر ظهیــر 

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

3044
بــه شــماره  پایــه یــک و کارت ماشــین  بــه شــماره 6369799238 و گواهینامــه  کارت ملــی 
ــک صــادرات ومســکن  ــر بان ــه و کارت عاب ــرگ ســبز خــودرو ب ــران78 و کارت ســوخت و ب 97م513ای
متعلــق بــه مجیــد اهلل وردیــان فرزنــد بایرامعلــی  و کارت ملــی لیــال مالکــی زره شــوران فرزنــد محمدبــا 

کدملی1590003144 در تاریخ 1401/02/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
شاســی  وشــماره   0196NBJ221312 موتــور  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  ســبز  بــرگ 
200T9462076***NBJ وســند کمپانــی بــه شــماره موتــور 0196NBJ221312 وشــماره شاســی 
200T9462076***NBJ  وکارت موتورســیکلت بــه شــماره پــالک 462 ایــران 37361 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/04 مفق ــرج در تاری ــد ای ــدی فرزن ــز مجی  کامبی

می باشد.

5111
ــخ  ــان98/59839 /ص/108 در تاری ــروش عی ــش ف ــرار داد پی ــل ق ــماره اص ــه ش ــت ب ــناد مالکی اس
1398/7/28ثبــت گردیدمتعلــق بــه رضــا میــر کمالــی رامینــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1400/06/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051152223 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره  
و کارت ســوخت بــه شــماره 88ایــران 513ل 77 متعلــق بــه منصــوره جمشــیدی فرزنــد محمــد علــی 

در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد عباســعلی در تاری ــا ابراهیمــی زاده فرزن ــه فریب ــق ب ــه شــماره 0055722229 متعل ــی ب کارت مل
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 2581153563 متعلــق بــه علیرضــا  لطفــی نیــا  فرزنــد 

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

کارت ملــی بــه شــماره 2679803604 متعلــق بــه حمیــد  آذری  فرزنــد قربانعلــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/12 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0037039954 متعلــق بــه فــرزاد  عزیــزی فرزنــد فریــدون  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/02مفق

ــخ  ــم  در تاری ــی اعظ ــد عل ــی  فرزن ــره  توکل ــه نی ــق ب ــماره 2229277715 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/02مفق

7009
کارت ملــی بــه شــماره 1376406853 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1376406853 متعلــق بــه 
بهــزاد  بالغــی مبیــن  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــن   ــه حس ــق ب ــماره 0070367744 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0070367744 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
فیضــی فرزنــد یوســف  در تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد  در  ــه محمدرضــا  ســلطان محمــدی  فرزن ــق ب ــه شــماره 0022275290 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 0030794838 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0030794838 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/01/20 مفق ــن اهلل  در تاری ــد عی ــادی  فرزن ــی  نظــری ســنگر اب گیت

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7010
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4311507372 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 4311507373 
ــه ســهیل   ــق ب ــه شــماره 52594864 متعل ــه شــماره 52594864 و کارت ســوخت ب ــور ب و کارت موت

سپاهی فرزند محمود در تاریخ 1401/02/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6249929827 متعلــق بــه معصومــه قاســمی فرزنــد عیســی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/25مفق

7031
کارت ملــی بــه شــماره 6179325073 متعلــق بــه داوود زارعــی فرزنــد خــدا مــراد در تاریــخ 

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

ــخ  ــان در تاری ــد قهرم ــی فرزن ــه محراب ــمس ال ــه ش ــق ب ــماره 4380226255 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/01/15 مفقــود گردی

7032
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک 68ه331ایــران68 و کارت ماشــین بــه شــماره 68ه331ایــران68 
و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 68ه331ایــران68 متعلــق بــه گیتــی  برخــورداری  فرزنــد احمــد  در 

تاریخ 1396/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران30 و  ــماره 73د395ای ــه ش ــین ب ــران30 و کارت ماش ــماره 73د395ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام بیم
ــه شــماره  ــه ب ــه فنــی وســائط نقلی ــران30 و ســند معاین ــالک 73د395ای ــه شــماره پ کارت ســوخت ب
پــالک 73د395ایــران30 و ســایر بــه شــماره  تاییدیــه نصــب مخــزن ســی ان جــی بــه شــماره پــالک 
ــود  ــخ 1400/12/01 مفق ــی در تاری ــد براتعل ــدی  فرزن ــین بازوبن ــه حس ــق ب ــران30 متعل 73د395ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/03

شماره : 1375

پسروی پروتکل های کرونایی در گیالن

 تامین منابع آب از دغدغه های دولت در سیستان و بلوچستان است
زاهدان- معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: 
تامین منابع آب از مهمترین دغدغه های دولت و مسووالن در سیستان و بلوچستان 

است و دولت برای دستیابی به این هدف در چند محور وارد فعالیت شده است.
 سیدصولت مرتضوی در بازدید از پروژه های۲ حوزه تامین منابع آب و تامین نیرو 
در زاهدان اظهارداشت: حفر چاه های ژرف در دستورکار دولت قرار دارد و هم اینک 
تعدادی از این چاه ها حفر شده اند و تصفیه خانه ها و آب شیرین کن ها نیز در حال 
تکمیل است و دولت مصمم به حفر تعداد دیگری چاه ژرف در سیستان و بلوچستان 
است.  وی ادامه داد: محور دومی که دولت برای تامین آب در سیستان و بلوچستان 
دنبال می کند تامین آب از دشت هایی است که ممنوع نیستند و استعداد تامین آب 
دارند، که این موضوع در دشت حرمک برای تامین آب شهر زاهدان اجرا و تا کنون 
۶ حلقه چاه حفر و تجهیز و برنامه ریزی برای ۱۰حلقه چاه طی ماه های آینده انجام 
شده است.معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: برای انتقال آب از دریای عمان 
نیز دولت برنامه دارد و امیدواریم هرچه ســریعتر موضوع انتقال آب از دریا محقق 
و پیمانکار انتخاب شود.وی اظهارداشت: در حوزه تامین انرژی نیز سه نیروگاه ۴۲ 
مگاواتی بزودی به بهره برداری می رسد که انرژی مورد نیاز استان را تامین و بخشی 
از این انرژی صادر خواهد شــد.مرتضوی افزود: عالوه بر این ســاخت پروژه نیروگاه 
۵۰۰ مگاواتی قرار است در سالجاری آغاز شود و موانع در حال برطرف شدن است.

 مردم پرچمدار برنامه های اقتصادی دولت هستند
بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: طرح مردمی سازی یارانه ها باعث شکوفایی 

اقتصاد می شود و مردم پرچمدار اجرای این طرح هستند.
محمدرضا حسین نژاد در آیین گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر در مسجد 
شهدای بجنورد اظهار داشت: والیتمداری و اعتقاد راسخ به اسالم در بین تیم اقتصادی 
دولت وجود دارد و شک نکنید که مشکالت جامعه با این رویکرد برطرف می شود.

وی تصریح کرد: اکنون رســانه هایی که فکر می کردند با بزرگنمایی مســائل 
معیشتی و اقتصادی می توانند به نتیجه دلخواه خود دست یابند ناامید شده اند؛ 

سال  ۱۴۰۱ سال شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای و رزمندگان عملیات 
بیت المقدس افزود: هر گونه تالش و عزمی که با اعتقاد به خداوند همراه باشــد 

محکوم به پیروزی است و رزمندگان دفاع مقدس نیز چنین اعتقاداتی را داشتند.
وی خاطرنشــان کرد: صحنه میدان اکنون مدرن و متفاوت تر از گذشته شده 
است و دشمنان سعی دارند تا با فشار اقتصادی ملت بزرگ ایران را شکست دهند 
که در مســیر نیز شکست خورده اند.حسین نژاد با اعتقاد و ایمان نیروهای مسلح 
در اطاعت از امام راحل )ره( در زمان جنگ اشاره کرد و گفت : با این عزم و اعتقاد 
قلبی توانســتیم در جنگ پیروز شویم و امروز که در شرایط جنگ اقتصادی قرار 

گرفتیم این مسیر را نیز با پیروزی و موفقیت طی می کنیم.
وی بیان کرد: هدایت های دلســوزانه جامعه روحانیت ، نخبگان و دانشگاهیان 

موجب شده تا در جهت روشنگری مردم قدم های موثری برداشته شود .
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد نیز در ادامه این آیین اظهار داشت: امام 
خمینی)ره( انقالب بزرگی را در جهان رقم زد و دشمنان این موفقیت را برنتافتند 
و با تحریک قومیتی و ترور و جنگ احزاب سعی در کمرنگ کردن انقالب کردند 

ولی مردم هوشیار این اجازه را به دشمنان ندادند.

 وضعیت نرخ رشد جمعیت در مازندران فرابحرانی است
ساری - مدیر سالمت، جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار 
داد : وضعیت نرخ رشــد جمعیت در اســتان به دلیل بی رغبتی زوج های جوان به 

فرزندآوری از شرایط بحرانی عبور کرده و وارد مرحله فرابحرانی شده است.
سید محسن سلیمانی روز دوشنبه در نشست قرارگاه رسانه ، سالمت و جوان در 
ساری افزود : در زمان حاضر مازندران به دلیل کاهش روزافزون فرزندآوری در تله 
جمعیتی قرار گرفته و میزان نرخ رشد سالمندی در استان پنج برابر زادآوری است.

وی با بیان این که اکنون از مجموع جمعیت بیش از سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفری 
استان طبق نتایج آخرین سرشماری حدود ۵۰۰ هزار نفر سالمند هستند ، گفت: 
مازندران در حال حاضر رتبه نخست پیری جمعیت را در میان استان های کشور دارد.

سلیمانی توضیح داد : از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعداد موالید در استان با ۳۵ 
درصد کاهش از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسید و میزان باروری 

کلی هم در استان در این دوره زمانی از ۱.۵ به ۱.۲ کاهش یافت.
وی با بیان این که میزان باروری عمومی در استان در سال  ۱۴۰۰ به کمتر از 
۳۰ در یک هزار تولد برای خانم هایی که در سن باروری هستند، کاهش یافت ، گفت 

: این رقم در سال ۱۳۹۰ طبق آمار ثبت احوال ۵۰ در یک هزار تولد بود.
مدیر سالمت، جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مازندران از آنچه که کم 
رغبتی برای اجرای قانون جوانی جمعیت نامید ، انتقاد کرد و اظهار داشت : با وجود 
تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسالمی اما به 
معنای واقعی دستگاه های اجرایی رغبت چندانی برای اجرای دقیق این قانون ندارند 
و در این بین اصحاب رسانه با افزایش آگاهی از قوانین افزایش جمعیت و سیاست 
های تشویقی آن، نسبت به پیگیری وعده های مسووالن و مصوبات مجلس شورای 

اسالمی در ارتباط با افزایش زادآوری بیش از پیش در تالش باشند.
اگر چه مازندران طبق نتایج آخرین سرشــماری نفوس و مسکن که سال ۹۵ 
برگزار شد سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت داشت و نرخ رشد جمعیتش هم 
حدود ۱.۵ درصد بود ولی نگاهی به نتایج چهار دوره سرشماری در استان از سال 
۶۵ به بعد حاکی است که این استان همواره با کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش 
سالمندی بویژه در روستاها که کانون تولید و محور اقتصاد و تولید ثروت استان به 
شــمار می رود ، مواجه بوده است.  طبق گزارش های رسمی مرکز آمار ایران نرخ 
رشد جمعیت در مازندران طی سه دهه گذشته همواره از میانگین کشوری کمتر و 
از دغدغه های برنامه ریزان استان بوده است. به عنوان نمونه طی نخستین سرشماری 
جمهوری اسالمی در سال ۱۳۶۵، نرخ رشد جمعیت در کشور ۳.۹ درصد و در استان 
مازندران ۳.۷ درصد و در سرشــماری سال ۱۳۹۵، نرخ رشد جمعیت در کشور به 
۱.۷ درصد و در استان مازندران به ۱.۳ درصد تنزل پیدا کرد.همچنین طبق اعالم 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مازندران با ۱۳.۲۶ درصد جمعیت سالمند 
پس از استان گیالن اکنون در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار می رود

 مدرسه خیرساز با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار در سیرجان افتتاح شد
کرمان -  مدرسه شش کالسه خیرساز گل های داودی با اعتباری بیش از ۵۰ 
میلیارد ریال روز دوشنبه در بخش بَلَورد شهرستان سیرجان در کرمان افتتاح شد.

 این مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع با زیربنای ۵۴۰ مترمربع 
به همت خیران معصومه قلبی آهنگری و زهرا گیتی نژاد ساخته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان در مراســم افتتاح این مدرسه با 
تکریم خیرانی که در مدرســه سازی فعالیت دارند گفت: به همت خیران طی 

چهار ماه اخیر عملیات ساخت بیش از ۲۰ مدرسه در استان آغاز شده است.

 آغاز ساخت ۱۱ سالن ورزشی در مدارس دخترانه کرمان 
رضا رضایی همچنین با اشــاره به آغاز عملیات ساخت ۱۱ سالن ورزشی در 
مدارس دخترانه اســتان با اعتباری افزون بــر ۱۱ میلیارد تومان طی ماه های 
اخیر خاطرنشــان کرد: تجهیز مدارس دخترانه به تجهیزات ورزشی در اولویت 
برنامه های آموزش و پرورش اســتان قرار دارد.وی از انعقاد تفاهم  ساخت ۳۲ 
مدرســه در قالب ۱۹۲ کالس درس در استان با موسسه خیریه مهر گیتی نیز 
خبر داد و گفت: بر اساس رایزنی های صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش 

در تمامی این مدارس سالن ورزشی احداث می شود.

 با روند نزولی بیماری کووید ۱۹ در گیالن 
طی هفته های اخیر، اما توصیه های پیشگیری از 
ابتال و انتشار ویروس کرونا در این استان کاهش 
یافته و طبق آمارها اغلب نسبت به مراعات شیوه 

نامه ها غفلت می شود.
 با فراز و نشــیب بیش از ۲ ساله کووید ۱۹ 
در استان گیالن، این بیماری تقریباً از نیمه سوم 
فروردین ماه امسال روند نزولی را طی می کند 
اما ۱۷ روزی اســت که روند کاهشی آن مداوم 
ادامه دارد و آمار بستری های مبتال به کرونا در 
بیمارستان های گیالن در این مدت "۱۷ روز" 

بیش از ۵۱ درصد کاهش یافته است.
رنگ آبی کرونایی نیز از شانزدهم ماه جاری 
ابتدا به پنج شهرســتان گیالن شامل آستارا، 
تالش، رودســر، فومن و لنگرود رسید و بعد از 
یک هفته شهرستان های آستانه اشرفیه، رشت، 
خمام، رضوانشهر و الهیجان آبی شدند اما در 
تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت ۲ شهرستان 
گیالن شامل " رضوانشهر و الهیجان" از وضعیت 
آبی کم خطر خارج شده و وارد رنگ بندی زرد 
شدند که نشان دهنده شکننده بودن وضعیت 

همه گیری کرونا است.
بر این اســاس اکنــون شهرســتان های 
صومعه ســرا، آســتارا، تالش، رودسر، فومن ، 
لنگرود آستانه اشرفیه، رشت و خمام در نقشه 
جدید کرونایی گیالن آبی هستند و بندرانزلی، 
رودبار، سیاهکل، شفت، رضوانشهر، الهیجان، 
ماســال و املش زرد هستند و رنگ های قرمز 
و نارنجی هم در نقشه کرونایی گیالن مشاهده 

نمی شود.
طبق آماردانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اســتان هم اکنون ۵۳ بیمار 
مبتال به کووید ۱۹ در مراکز درمانی بســتری 
بوده، ۲۳ نفر طی ۲۴ ســاعت گذشته بستری 
شدند و تعداد بیماران بدحال نیز هشت نفر است.

همچنین آمار فوتی های ناشــی از کرونا در 
گیالن طی یک ماه اخیر بین صفر و یک بوده 
که با توجه به این آمارها کرونا در استان گیالن 

آرام گرفت که این وضعیت نیز دلیلی بر عادی 
انگاری نسبت به کرونا شده است.

عقب نشــینی و سکوت کرونا در گیالن اگر 
چه موجب خوشحالی اســت اما کارشناسان 
و مســئوالن بهداشــتی بر ضــرورت رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی تاکید دارند و می گویند: 
بیماری کووید ۱۹ پایان نیافته بنابراین در چنین 
شرایط رعایت توصیه های بهداشتی  همچنان 
باید رعایت شود.این در حالی است که طی چند 
هفته اخیر اکثر شهروندان در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی بی توجه بوده و این سهل انگاری در 
بیشتر اماکن عمومی شامل فروشگاه های ادارات 
و بازار مشاهده می شود و در اماکن شلوغ بیشتر 

مردم ماسک نمی زنند.

توصیه های   کمرنگی ماســک در 
کرونایی

مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن گفت: رعایت 

پروتکل های بهداشــتی پیشــگیری از انتشار 
ویروس کرونا شامل استفاده از ماسک طی یک 

ماه اخیر تقریبا پنج درصد کاهش یافته است.
مهدی جواهر شناس افزود: میانگین رعایت 
بهداشــت فردی در هفته گذشته ۸۲ درصد، 
استفاده از ماسک ۶۵، فاصله گذاری اجتماعی 
۷۳ و اســتفاده از تهویه هوا مطبوع در اماکن 
سرپوشیده ۷۷ درصد گزارش شد که با همکاری 

مردم باید افزایش یابد.
وی یادآور شد: این میزان از رعایت پروتکل  
ها؛ بهداشت فردی، استفاده از ماسک و رعایت 
فاصلــه  گــذاری اجتماعی و تهویه از ســوی 
متصدیــان و مردم در اماکــن عمومی، مراکز 
تهیــه و توزیع مواد خوراکی و آشــامیدنی را 

شامل می شود.
مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن بیان داشت: 
رعایت توصیه های بهداشتی در اماکن یاد شده ، 

هفتگی ارزیابی می شود.

به گفته متخصصان بیماری عفونی گیالن؛ 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن 
بیماری کوویــد ۱۹ آرام گرفت، بنابراین برای 
تداوم این شــرایط همچنان عمل به این سپر 
محکم برای مقابله با ویروس کرونا ضروری است.

دکتر توفیق یعقوبی متخصص بیماری های 
عفونــی در این باره گفت: با همکاری مردم در 
رعایت توصیه ها و تزریق واکسن آمار مبتالیان به 
کرونا در گیالن کاهش یافت اما باز هم مشارکت 
مردم نیاز اســت.وی با اشاره به اهمیت تزریق 
کامل واکسن از واکسن نزده ها خواست تا حتما 
واکسن بزنند و بقیه نیز نسبت به تکمیل واکسن 

هر سه دز اقدام کنند.

 تغییر سه درصدی تزریق ُدز سوم در 
جدول واکسیناسیون گیالن

تزریق واکســن کرونا در گیالن نیز تقریبا 
از ســال جدید با کندی پیش می رود، دریافت 
دز سوم واکسن کرونا بعد از نوروز تاکنون، سه 

درصد و دز دوم یک درصد افزایش یافت و نوبت 
اول هیچ تغییری نکرد.تاکنون ۲ میلیون و ۱۵۱ 
هزار و ۸۵۳ نفر شــامل ۹۶ درصد از گروه های 
هدف ُدز اول و ۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۰۸ نفر 
معادل ۹۲ درصد نوبت دوم واکســن کرونا را 
دریافت کرده اند و واکسیناسیون مرحله سوم 
نیز در گیالن به یک میلیون و ۸۸ هزار و ۹۴۲ 

نفر ۴۹ درصد رسیده است.
در زمــان حاضر شهرســتان های شــفت، 
سیاهکل، املش، بندرانزلی، رودسر، الهیجان، 
صومعه ســرا، لنگرود، آستانه اشرفیه، رشت و 
خمام، تالش، فومن، رودبار، رضوانشهر، ماسال 
و آستارا به ترتیب بیشترین تزریق واکسن نوبت 

سوم را به خود اختصاص داده اند.
شــفت، ســیاهکل، رودســر، صومعه سرا، 
الهیجان، املش، بندرانزلــی، فومن، لنگرود، 
آستانه اشرفیه، ماسال، رضوانشهر، رشت و خمام، 
تالش، رودبار و آستار به ترتیب بیشترین تزریق 
واکســن کرونا را در ُدز دوم و سیاهکل، شفت، 
املش، الهیجان، رودســر، صومعه سرا، ماسال، 
بندرانزلی، فومن، رضوانشــهر، آستانه اشرفیه، 
لنگرود، تالش، آســتارا، رودبار، رشت و خمام 
بیشترین تزریق واکسن در نوبت اول را داشته اند.

استاندار گیالن نیز در جلسه ۲ روز گذشته 
ستاد کرونا استان با بیان اینکه در زمان حاضر 
وضعیت کرونا مطلوب اســت اظهار داشت: اما 
نیازمند تقویت ایمنی و کاهش آســیب مردم 
هستیم لذا مردم می خواهم که ضمن استمرار 
رعایت پروتکل های بهداشتی، نسبت به تزریق 

واکسن اقدام کنند.
اسداهلل عباســی با بیان اینکه متولیان امر 
واکسیناســیون مکلف به دقت نظر و جدیت 
در تزریق واکسن کارکنان دستگاه های اداری 
دولتی و غیردولتی به صورت اقناعی هستند، 
اظهار داشت: سالمت مردم موضوع مهمی است 
که باید مشارکت آنان در تحقق این امر، برای 
افراد جامعه به خوبی تبیین شود.گیالن دومین 

استان درگیر بیماری کووید ۱۹ است.

 بحران آب و خالی شدن زیرپای زمین

وجود ۲۰ میلیون تحصیل کرده دانشگاهی از دستاوردهای بزرگ نظام اسالمی است

 برداشــت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی از بهره 
برداری به بهره کشی از زمین رسیده است، فعاالن منابع 
طبیعی بر این باورند ادامه این روند و تخریب منابع آبی 
به قیمت بدست آوردن معیشتی ناچیز ما را با فرونشست 

وحشتناک زمین مواجه می کند.
 کمبــود منابع آب زیر زمینی در حال حاضر یکی از 
بحران های زیست محیطی در کره زمین است، در ایران 
حدود ۶۰۹ آبخوان وجود دارد که شرایط ۳۰۰ مورد آنها 
بحرانی است و حدود ۵۰ آبخوان هم در آستانه ممنوعیت 
هستند که در مجموع نشان دهنده یک وضعیت منفی 

در دشت های کشور است.
فعاالن بخش حفاظت از منابع طبیعی بر این باورند که 
نوسانات سطح آب زیرزمینی ما را به این سمت هدایت می 
کند که برنامه ریزی مدیریت آب، نیازمند یک بازنگری 
اساسی است، در تاکید کاهش سطح آب زیرزمینی می 
توان یادآور شــد که در گذشته سطح آب زیرزمینی در 
عمقی بین پنج تا هفت متری سطح زمین بود و اینک با 

افت شدید به عمق ۵۰ تا ۶۰ متری رسیده است.
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از اقدامات زیربنایی در 
راستای حفظ آب و خاک است، در یک طرح آبخیزداری 
سعی می شود با شناخت ظرفیت ها و قابلیت های مختلف 
یک منطقه جغرافیایی در قالب یک حوزه آبخیز، ضمن 
حل مشــکالت مختلف اکولوژیک، زیرساختی، انسانی 
و زیستی بیشــترین بهره برداری انسانی در جهت رفاه 
حال آبخیزنشینان، در کنار تضمین توسعه پایدار آبخیز 

انجام شود.
عالوه بر اقدامات آبخیزداری، مردم نقش موثری در این 
مسیر دارند، مردم به عنوان بهره برداران آب در مواردی 
رفتار مناسبی از خود نشان نمی دهند و حاصل آن کاهش 
آب زیرزمینی و فرونشست زمین است، که تغییرات رفتاری 
در این بخش ها را می طلبد تا به درک و شناخت صحیحی 

از آسیب پذیری آب های زیرزمینی رسید.
در اســتان لرستان بنا بر گفته اســتاندار با توجه به 
گزارشات اعالم شده توسط دستگاه های اجرایی مرتبط می 
توان گفت؛ وضعیت منابع آب استان قابل مقایسه با سال 
های گذشته نیست و با توجه به کاهش شدید بارندگی 
ها با کمبودهای بسیاری در این زمینه مواجه هستیم که 
همین موضوع ضرورت همکاری بین دستگاهی را برای 

استفاده صحیح از منابع موجود دو چندان می کند. 
در شهرستان بروجرد نیز بنا بر گفته مسووالن مخازن 
آب های زیرزمینی سیالخور و اشترینان وضعیت منفی 
دارند در این خصوص رییس امور آب منطقه ای بروجرد 
می گوید: آب های زیرزمینی در دشت سیالخور ۲۸ میلیون 
مترمکعب و در بخش اشترینان هشت میلیون مترمکعب 

کاهش داشته است، این امر نشان دهنده به صدا درآمدن 
زنگ خطر برای کشاورزی است.

حسین یاری افزود: برای مبارزه به بحران بی آبی باید 
به صورت عملی وارد عرصه شویم و قانون ممنوعیت کشت 
برنج باید در کل استان اجرایی شود، برای کنترل بحران 
بی آبی برق چاه های مجاز که اقدام به کشت برنج می کنند، 

باید قطع شود.
ممنوعیت کشت محصوالت آبدوست بدیهی ترین و 
ابتدایی ترین راهکاری است که در بهره وری بهتر از آب 
مطرح می شود در این باره رییس جهاد کشاورزی بروجرد 
می گوید: در سال های گذشته کشت محصوالت آب دوست 
محدودیت داشت اما امسال ممنوع است، سیاست جهاد 
کشاورزی در جایگزینی کشت های آب دوست به کشاورزان 

کمک می کند تا آسیب نبینند.
وی گفت: جهاد کشاورزی با برنامه ریزی برخی کشت ها 
را مانند سیب زمینی و چغندر که آب دوست هستند را از 
کشت بهاره به پاییزه تغییر داده است، جایگزینی کشت های 
کلزا و زعفران و دیگر کشت ها به جای محصوالت آب دوست 
از دیگــر اقدامات خواهد بود و کشــاورزان می توانند با 
کشت های گلخانه ای که مورد تایید جهاد کشاورزی است 

مصرف آب را کاهش دهند.
اســتدالل می شود که از ۱۱۴ میلیارد مترمکعب آب 
تجدیدپذیر کشور، حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد به طور خالص 

در بخش کشاورزی مصرف می شود.
در این خصوص دانش آموخته دکترای خاک شناسی 
می گوید: بخش قابل توجهی از کل آب تبخیر می شود و 
بیــش از ۲۰ درصد هم در اثر نفوذ عمقی هنگام آبیاری، 
به آب های زیرزمینی می پیوندد، با همه  این استدالل ها اما 
باید بپذیریم که بخش کشاورزی ضربات سختی به منابع 

آب کشور به خصوص منابع زیرزمینی زده  است.
مراد سپه وند اظهار داشت: ساالنه حداقل ۴۰ میلیارد 

مترمکعــب معادل حدود ۶۰ درصد آب مورد نیاز بخش 
کشاورزی از آب های زیرزمینی استخراج می شود که آثار 
ملموس آن به صورت افت ســطح آب چاه ها و خشــک 
شدن آن ها و فرونشست دشت ها جلوی چشم همه  ماست، 
کشت های بسیار آب بر، همچون برنج، سبزی و صیفی امان 
حق آبه ی زیست محیطی را هم بریده اند و آب آشامیدنی 
و برق مورد نیــاز زندگی عموم مردم را در معرض خطر 
جدی قرار داده اند که باز هم شواهد آن هر روز نمایان تر 

از روزهای گذشته می شود.
ســپه وند می گوید: موضوع بسیار مهم قبل از ورود 
به کشاورزی یعنی جایی که آب عمدتا مصرف می شود، 
پرداختن به محدوده های جغرافیایی باال دســت اراضی 
کشــاورزی یعنی جاهایی اســت که می توانند به عنوان 
تولیدکننــده  آب عمل کند، از مســاحت ۱۶۵ میلیون 
هکتاری کشــور ما حدود ۱۲۵ میلیون هکتار به عنوان 
عرصه های باالدست دشت ها و اراضی کشاورزی و محل 

استقرار جنگل و مرتع و حیات وحش وجود دارد.
وی افزود: متخصصان آبخیزداری این عرصه  وسیع را 
تحت عنوان حوضه های آبخیز می شناسند و معتقدند این 
عرصه می تواند کانون تولید آب برای کشــور در مقیاس 
بزرگ باشد، اعتقاد بر آن است که تنها متمرکز شدن بر 
کانون های مصرف آب )کشاورزی و باغداری، سکونت گاه ها، 
صنعت ( به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف کافی 
نیســت بلکه، مهم تر از آن باید به فکر »تولید« آب یا به 

عبارت بهتر جایگزین کردن آب مصرفی بود.
سپه وند افزود: آبخیزداری)البته به صورت تمام و کامل 
آن( راهی برای جایگزینی فراتر از آب مصرفی است، سپس 
ضرورت دارد حداقل سالی پنج میلیون هکتار از این طریق 
و اتخاذ ره یافت مدیریت جامع حوضه های آبخیز )که بر 
اساس مطالعه و پژوهش دقیق شکل می گیرد( سامان دهی 
شود تا مناطق باالدست به صورت قطعی و درازمدت به 

تولید و تامین آب برای جایگزینی در کانون های مصرف 
بپردازند.وی افزود: واضح است که عملیات آبخیزداری تنها 
آن نیست که االن در آبراهه های اصلی به منظور کاهش 
ســرعت آب و تاخیر در بروز سیل انجام می گیرد بلکه، 
منظور جامعیت آن اعم از حفاظت جنگل و مرتع، تمشیت 
معیشــت بهره برداران، عملیات بیولوژیکی و مکانیکی و 
بیومکانیکی، اصالح و بهبود روش های شخم و کشت، تعادل 
دام و مرتع با مشارکت خود بهره برداران محلی است، به رغم 
تالش های تحســین برانگیز، تا کنون تنها در یک پنجم 
وسعت حوضه های آبخیز کشور عملیات آبخیزداری آن 

هم نه به صورت کامل و جامع، انجام شده است.

 بهــره کشــی از آب و خطر فرونشســت
 وحشتناک زمین

پدیده فرونشست زمین نوعی زلزله خاموش و حادثه 
ای تدریجی تلقی می شــود، فرونشســت در اثر کاهش 
رطوبت زمین رخ می دهد و فشرده شدن خاک و از بین 
رفتن الیه نفوذپذیر از پیامدهای اصلی آن است و به گفته 
کارشناسان پیامد متراکم شدن زمین، نفوذ نکردن آب های 

جاری به عمق است.
در این خصوص رییــس منابع طبیعی و آبخیزداری 
بروجــرد گفت: ما به عنوان کســانی که در بخش منابع 
طبیعی کار می کنیم شاهد فرونشست وحشتناک زمین 
ناشی از افت سفره های آب زیرزمینی هستیم، در گذشته 
سطح آب زیرزمینی بین عمق پنج تا هفت متری سطح 
زمین بود اما به دلیل حفر چاه های متعدد این ســطح 

دچار افت شده و به عمق ۵۰ تا ۶۰ متری رسیده است.
امیر ثقلینی با تاکید بر اینکه در کشــور شاهد تغییر 
کیفیت آب هســتیم، افزود: شور شدن منابع آبی کشور 
در حال حاضر خطر بزرگی برای توسعه کشاورزی است 
و باید ما آگاه ســازی الزم در خصوص این تغییرات کمی 
و کیفی آب در مناطق مختلف را انجام دهیم تا به سمت 

شوری آب نرویم.
وی بیان کرد: افزایش شوری موجب کاهش حجم سفره 
آب شیرین است که این هم خود یکی از چالش های مهم 
زیست محیطی زمین است، اینک شاهد این هستیم که 
مثال در دشت کاشان سطح ایستابی در سال های ۴۴ تا 
۷۶ به میزان ۱۶ متر افت داشته است و نتایج سایر بررسی 
ها هم نشــان می دهد در دشت ها و قنوات استان های 
مختلف از جمله » استان قم« هم همین قضیه صادق است.

ثقلینی یادآور شد: آب های زیر زمینی وضعیت خوبی 
ندارند، مدیریتی صحیحی در بحث منابع آب در دسترس 
وجود ندارد که همین بحران آبی را ایجاد می کند و باعث 

تشدید خشکسالی می شود.

 وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: امروز به برکت 
نظام اسالمی در کشور ۲۰ میلیون تحصیل کرده دانشگاهی 
داریم و این ظرفیت، دستاورد بزرگی است که نشان می دهد 

جامعه مسیر دانایی را به سرعت طی می کند.
 محمدعلی زلفی گل در آیین تکریم و معارفه سرپرست 
دانشــگاه حضرت معصومه)س ( ضمن گرامیداشت سوم 
خرداد و حماسه رزمندگان اسالم در آزادسازی خرمشهر، 
بیان کرد: نظام اسالمی تالش می کند که مردم ما بصیر و 
دانا شوند و در همین رابطه بسترهای الزم برای علم آموزی 
در کشور بسیار گسترده شده است.وی بیان داشت: درشرایط 
فعلی دشمنان تالش دارند که موفقیت های نظام اسالمی را 
نادیده بگیرند اما برای ما که از نزدیک محرومیت های قبل 
از انقالب را دیدیم،  دســتاوردها به خوبی نمایان است.وی 
ادامه داد: صادقانه باید خدمت شما عرض کنم با وجود همه 
تالش های نظام سلطه در این کشور اتفاق های خیلی بزرگی 
رخ داده است.وی افزود: برای نمونه قبل از انقالب ۱۷۰ هزار 

دانشــجو داشتیم و اکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو 
داریم، در آن زمان دوره دکتری در کشور ما وجود نداشت 
و نخبگان را به خارج  اعزام می کردند که موجب بازنگشتن 
بسیاری از آنان به کشور می شد اما اکنون ساالنه ۲۰ هزار 
دانشجوی دکتر داریم.وزیری علوم افزود: امروز باالی ۶۰ تا 
۷۰ درصد دانشجویان برخی دانشگاه ها خانم ها هستند، نظام 
جمهوری اسالمی این فرصت ویژه علم آموزی و تحصیل را 
در اختیار بانوان قرار داد، مسئوالن ما به دنبال این هستند 
که مادران دانا در کشــور پرورش یابند چرا که آنان محور 
خانواده هستند.وی ادامه داد: اکنون خانم ها عالوه بر تحصیل 
و کسب مدارج باالی علمی در زمینه های مدیریتی کشور 
حضور پررنگی دارند و این از ثمره های نظام اسالمی است.

زلفی گل با بیان اینکه دشــمنان دائم تالش دارند بذر 
ناامیدی را در میان جوانان بکارند، گفت: باید در عرصه های 
مختلف تالش کرد و نشــان داد که می توان به بزرگترین 

موفقیت ها رسید و توطئه دشمان را خنثی کرد.

وی افزود: دختران ما امروز باید نسبت به مطالعه و کسب 
مدارج علمی توجه بیشتری داشته باشند و با اراده و انگیزه 
ســفیران علمی و فرهنگی ایران در عرصه های بین المللی 
باشــند.وی ادامه داد: چرا نباید از میان ایرانی ها و دختران 
ما کسی جایزه نوبل را بگیرد در حالی که این ظرفیت در 
کشور وجود دارد و دانشجویان  می توانند با اراده، انگیزه و 
تالش به این موفقیت ها دست  یابند.وزیر علوم گفت: آینده 
کشــور برای دانشجویان اســت، آنان مسئوالن و مدیران 
آینده کشــور هستند، اساتید باید به دانشجویان به عنوان 
سرمایه های کشور نگاه کنند.مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
رهبر معظم انقالب در دانشگاه حضرت معصومه)س( نیز 
در این آیین گفت: تاسیس دانشگاه حضرت معصومه)س( 
از یک ایده معنوی نشــات می گیرد تا دختران و بانوان که 
در همه مراحل حساس کشور حضور داشتند و سهم خود را 
انجام دادند بتوانند در یک فضای علمی و دانشگاهی مطلوب 
تحصیل کنند.حجت االسالم و المسلمین محمدرضا آخوند 

زاده افزود: در سال ۸۶ این اتفاق در شهر مقدس قم افتاد 
و دانشگاه حضرت معصومه)س( با بهره گیری از اساتید برتر 

برای تحصیل بانوان در مقاطع دانشگاهی تاسیس شد.
وی با اشاره به موفقیت های این دانشگاه درعرصه های 
مختلف علمــی و فرهنگی، ادامه داد: دانشــگاه حضرت 
معصومه)س(در زمینه فعالیت های فرهنگی و قرآنی سرآمد 
بوده و فعالیت های بسیاری دارد و سرانه ازدواج دانشجویی 
نیز در آن باالاست.سرپرســت ســابق دانشــگاه حضرت 
معصومه)س(  در این آیین گفت: این دانشگاه در سال های 
اخیر مسیر رشد و شکوفایی خود را به خوبی طی کرده است 
و توانسته نقش موثری در توسعه فضای علمی کشور داشته 
باشد.نسرین صادق زاده افزود: از آنجا که زنان و بانوان نقش 
موثری درشکوفایی جامعه اسالمی دارند، دانشگاه حضرت 
معصومــه)س(  تالش کرده با ایجاد بســترهای الزم برای 
توانمند سازی دانشجویان در بخش های مختلف، تکالیف 

خود در این رابطه را به خوبی ایفا کند.
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تا این حددر تیم اختیار عمل نداشتماحتمال سقوط فجرسپاسی و شهرخودرو با بنا در پاریس نتایج بهتری می گیریم

نایب رییس فدراسیون کشتی تاکید کرد: بر اساس چرخه انتخابی تیم های ملی 
کشتی، هیچ کشتی گیری بدون انتخابی رو در رو یا اعزام به تورنمنت خارجی به 
عضویت تیم ملی درنمی آید. حمید سوریان در حاشیه مراسم رونمایی از تصاویر 
برترین های کشــتی ایران، گفت: قطعا این عزیزان انتخاب شــده شایسته ترین 
بوده اند که به این عنوان انتخاب شــده اند. پهلوان تختی به عنوان ورزشکار قرن 
به جهت مدال آوری و منش که الگوی ورزش کشور بوده است. محمد بنا هم در 
حوزه مربی گری طی ۱۷ سال خودش را اثبات کرده و نتایج قابل قبولی گرفته 
که کشتی فرنگی نسبت به گذشته نتایج چشمگیری بدست اورده است.او افزود: 
ما در هر ۱۰ وزن کشتی فرنگی تاکنون فکر می کنم در جهانی مدال گرفته ایم 
و در المپیک هم درخشش داشته ایم و مطمئنا المپیک پاریس با وجود بنا نتایج 

بهتری خواهد برای ما داشت.
نایب رییس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: حسن یزدانی هم با شکست 
تیلور صحنه ماندگاری با اشک و لذت برای ما آفرید که متفاوت تر از همیشه بود. 
افتخار این را داشتیم که طلسم شکنی را از نزدیک ببینیم و آرای مردمی نشان گر 
حساسیت و ویژگی این افتخار بود.وی خاطرنشان کرد: خیلی از عزیزان به من 
برای رای دادن محبت داشتند اما من گفتم رای به تختی بدهند، او فراتر از یک 
قهرمان و ورزشــکار بوده و گامی از سایر مدال آوران جلوتر بوده که شادی ما را 
دوچندان کرده است.سوریان در ادامه با بیان این که اثرات منفی شرایط اقتصادی 
بر روی ورزش هم بوده و مستثنی نیست، گفت: اما باید بگویم با حضور دبیر در 
فدراسیون و فعالیت شبانه روزی اش، اتفاقات خوبی را شاهد بوده ایم که منتهی به 

نتایج خوبی خواهد بود و فضای کشتی را مناسب می دانم.

۲ تیم فوتبال فجرسپاسی و شهرخودرو در صورت رخ دادن برخی نتایج، در 
فاصله یک هفته مانده تا پایان لیگ بیست و یکم سقوطشان به لیگ یک مسجل 
می شــود. )سه شنبه( هفته بیســت و نهم لیگ برتر فوتبال ایران با ۸ دیدار در 
شهرهای مختلف پیگیری می شود که سه تیم کاندیدا سقوط نفت مسجدسلیمان، 
فجرسپاسی و شهرخودرو باید به مصاف رقبای خود بروند. نفت مسجدسلیمان 
میزبان صنعت نفت آبادان اســت، فجرسپاسی در تبریز مهمان تراکتور است و 
شــهرخودرو در تهران به مصاف پرسپولیس می رود. در جدول رده بندی، نفت 
مسجدسلیمان با ۲۰ امتیاز در رده چهاردهم است و فجر با ۱۷ و شهرخودرو با 
۱۶ در رده های پانزدهم و شانزدهم هستند.نکته حائز اهمیت این است که نفت 
مسجدسلیمان تحت هیچ شرایطی سقوطش به دست یک در هفته بیست و نهم 
رخ نمی دهد و اگر نتایج طوری رقم بخورد که این تیم به دسته پایین تر برود، 
همه چیز در خصوص این تیم خوزستانی در پایان هفته سی ام قطعی خواهد شد.

احتماالت ســقوط دو تیم از این سه تیم در فاصله یک هفته مانده به پایان 
بیست و یکمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

پیروزی، تساوی و شکست هر ۳ تیم
با وجود این که فجر و شهرخودرو در هفته بیست و نهم کار سختی در تبریز 
و تهران دارند اما در صورت پیروزی این دو تیم و همچنین برتری شــاگردان 
مهاجری در داربی نفتی ها، هر دو تیم فجرسپاســی و شهرخودرو به لیگ یک 
سقوط خواهند کرد زیرا اختالف شهرخودرو با نفت رده چهاردهمی در فاصله یک 
هفته به پایان لیگ، ۴ امتیاز باقی می ماند و هفته آخر کفاف بازگشت شاگردان 

سیدعباسی را نمی دهد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از شرایط و امکانات تیم ملی کشتی فرنگی 
ابراز رضایت کرد.محمد بنا در حاشــیه مراسم رونمایی از تصویر خود به عنوان 
برترین مربی قرن ورزش ایران، درباره آســیب دیدگی محمدعلی گرایی گفت: 
درباره آســیب دیدگی او با دکتر صحبت کردیم اما مشکلی نیست و تا یک ماه 
دیگر او را خواهیم داشت. کشتی ذاتش با مصدومیت عجین است. مشکل مشابه 

محمدرضا را برادر بزرگ تر در زانو دارد و تا ۵ هفته مشکلش رفع می شود.
او درباره انتخابش به عنوان مربی برتر قرن، گفت: هر جایی قرار بگیریم که 
طرف حســاب ما مردم باشند، بزرگ ترین لذت ماست و از این انتخاب خیلی 
خوشحالم.ســرمربی تیم ملی درباره وضعیت تیم ملی خاطرنشان کرد: در این 
۱۷ ســال هیچ وقت به اندازه االن اختیار نداشته ام، همه چیز عالی است و فکر 
می کردیم بازی های آسیایی را داریم که از لغو شدن آن متاسف شدم. در حال 
حاضر با این شرایط خودمان را برای کشورهای اسالمی و جهانی آماده می کنیم.

وی افزود: بازی های کشــورهای اسالمی از آسیایی در کشتی فرنگی باالتر 
است. االن دیگر چین و ژاپن نیستند اما آذربایجان و ترکیه و مراکش هستند. 
مسابقات سطح خوبی خواهد داشت، شاید ارزش مدالی اش باال نباشد اما محک 
خوبی برای نفرات اعزامی خواهد بود.او درباره غایبان تورنمنت قزاقستان گفت: 
ساروی به علت وزن زیاد در قزاقستان نیست، فالح به قزاقستان می رود و بالی 
به ایتالیا که سپس وضعیت را بررسی می کنیم. رنک ساروی خیلی باالست، فالح 
هم که از لحاظ رنکینگ شاید نرسد اما بالی شانس باالتری خواهد داشت.بنا در 
پایان درباره روش انتخابی تیم های ملی گفت: احتمال انتخابی رودررو در برخی 
وزن ها هست اما سعی داریم در مسابقات برون مرزی ترکیب تیم ملی را ببندیم.

خطر بازگشت عزیزی خادم!

کاپیتانپرسپولیسجایمربیمحبوبرامیگیرد؟
جدیدترین شــایعه در آسمان پرسپولیس، اضافه شدن 
سیدجالل حسینی به کادرفنی پرسپولیس در پایان فصل 

جاری است!
سیدجالل حسینی به سن ۴۰ سالگی رسیده و در حال 
حاضر مســن ترین بازیکن حاضر در لیگ برتر است. البته 
کاپیتان ســرخ ها هربار که برای پرسپولیس بازی می کند 
آنقدر مســلط نشان می دهد که شرایط سنی اش چندان به 
چشــم نمی آید، با این حال در اواخر فصل گذشته و این فصل بازی های زیادی را از 
دست داد و در بازی اخیر پرسپولیس هم به دلیل آنچه مصدومیت عنوان شد، روی 
نیمکت نشست و برخی پیشکسوتان هم در مصاحبه های مختلف اعالم کردند برای 
فصل بعد باید قرمزها به دنبال جانشین کاپیتان شان باشند؛ چراکه باتوجه به وضعیت 

سنی احتماال بیشتر از قبل درگیر مصدومیت خواهد شد.
تیم فوتبال پرســپولیس را امسال می توان ناکام ترین تیم این فصل دانست چرا 
که در کمتر از سه ماه این تیم ابتدا سوپرجام را از دست داد. سپس در جام حذفی 
مقابل آلومینیوم اراک شکست خورد تا از جام حذفی کنار برود و پس از آن هم با 

قبول شکست برابر سپاهان شانس قهرمانی در لیگ برتر را از دست بدهد.
این در حالی بود که سیدجالل حسینی از زمان حضورش در پرسپولیس هر سال 
به عنوان کاپیتان تیم حداقل یک جام را با دستانش لمس می کرد اما امسال فصل 
خوبی را سپری نکرد. حسینی نیز یکی از نفراتی است که قراردادش در پایان فصل 
به اتمام خواهد رسید و این فصل را می توان آخرین فصل حضور او در پرسپولیس 
دانست اما او هنوز تصمیم نگرفته که دوران بازی گری اش را به اتمام برساند یا خیر؟

حاال شنیده می شود کاپیتان پرسپولیس در صورتی که قصد خداحافظی از دنیای 
فوتبال را داشته باشد به کادر فنی سرخپوشان اضافه می شود و در صورتی هم که 
قصد داشته باشد به دوران بازی گری اش ادامه دهد به احتمال زیاد به ملوان که لیگ 
برتری خواهد شد خواهد پیوست. البته همه چیز بستگی به تصمیم خود سیدجالل 
حسینی دارد اما اگر این شایعه صحت داشته باشد و او به کادرفنی پرسپولیس اضافه 

شود قرار است جای چه کسی را بگیرد؟
شنیده ها حکایت ازآن دارد که احتماال سیدجالل حسینی با توجه به رابطه مطلوب 
و رفاقت با بازیکنان فعلی پرسپولیس جانشین کریم باقری در این تیم شود! آیا این 

اتفاق می افتد؟ باید منتظر ماند و دید!

طارمیرکوردشدرپرسپولیسراشکست
مهدی طارمی توانســت با دو گل برابر توندال بهترین 

عملکرد دوران باشگاهی خود را در پرتغال ثبت کند.
 خوب یا بد، مهدی طارمی همیشه در طول فصل یک 
فرد برجســته بوده اســت. برای برخی به این دلیل که او 
شبیه ســازی می کرد و برای برخی دیگر مهاجمی بود که 
توانســت از کوچکترین فرصت ها گل بسازد. بعد از رفتن 
لوئیس دیاز به لیورپول، او توانســت به خوبی جای خالی 
ایــن بازیکن را پر کنــد و بتواند به تیمش کمک کند و قهرمانی در لیگ و جام 

حذفی پرتغال را به دست بیاورد.
مهدی طارمی در جشــن قهرمانی پورتو درباره انتقادهایی که از او می شود، 
گفت: فکر می کنم فصل خیلی خوبی داشتم. من هرگز به هیچ حریفی یا کسی 
بی احترامی نکردم، اما افرادی از باشــگاه های دیگر بودند که به من بی احترامی 
کردند. هیچ وقت جواب ندادم فکر می کنم فقط به این دلیل که در باشگاه پورتو 
بــازی می کنم مورد انتقاد قرار می گیرم. این ها انتقادات از طارمی نبودند، بلکه 
انتقــادات از پورتو بودند.او درباره خطاهای پنالتی که می گیرد گفت: این روش 
عادی بازی من اســت، مدافعان باید در نزدیک شــدن به ضربات دقت بیشتری 
داشــته باشند. تقصیر من نیســت که اول به توپ می رسم و مدافعان روی من 
خطا می کنند. وقتی خطا در منطقه جریمه اتفاق می افتد، پنالتی اســت. تمام 

پنالتی ها با VAR آنالیز می شوند. مسئولیت این اتفاق با من نیست.
طارمی با دو گلی که در فینال به ثمر رساند )که می توانست سه گل هم باشد، 
اگر یکی از دو پنالتی را به تیرک دروازه نمی زد(، پس از هرنی، ششمین بازیکن 

پورتو شد که در فینال جام حذفی پرتغال دو گل یا بیشتر به ثمر می رساند.
مهــدی طارمی عالوه بر اینکه اولین بازیکن آســیایی بود که در جام حذفی 
گلزنی کرد، به رکورد دیگری نیز دست یافت و به فصلی رسید که بیشترین گل 
را در دوران حرفه ای خود داشت و از آنچه در پرسپولیس در فصل ۲۰۱۶-۱۷ 

انجام داده بود، پیشی گرفت.
مهــدی طارمی در این فصل در ۴۸ بازی در تمامی رقابت ها، برای پورتو ۲۶ 
گل زد. این بهترین عملکرد دوران باشگاهی طارمی بوده است. او توانست با دو 
گل در دیدار برابر توندال رکورد ۲۴ گل خود برای پرســپولیس در یک فصل را 

بشکند و بهترین عملکرد خود را ثبت کند.
آمار طارمی در رقابت های لیگ پرتغال

۲۰۱۹-۲۰: ۳۰ بازی - ۱۸ گل
۲۰۲۰-۲۱: ۳۴ بازی - ۱۶ گل
۲۰۲۱:۲۲: ۳۲ بازی - ۲۰ گل

مهاجم ایرانی هم چنین در تمامی رقابت ها توانســته است در فوتبال پرتغال 
در ۹۶ بازی ۴۹ گل ثبت کند که آمار تقریبا یک گل به ازای هر دو بازی است.

تارتارباذوبآهنتمدیدکرد
مهــدی تارتار در لیگ بیســت ودوم نیز روی نیمکت 

ذوب آهن می نشیند.
 مهــدی تارتار پــس از عملکــرد تیمــش در لیگ 
بیســت ویکم، برای تمدید قراردادش با مدیران ذوب آهن 

وارد مذاکره شد.
او پس از توافق با مدیران ذوب آهن امروز)دوشــنبه( 
قــرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با این باشــگاه 

تمدید کرد.
ذوب آهنی ها اکنون در رده هفتم قرار دارند و فردا )سه شنبه( در هفته بیست  

و نهم لیگ برتر باید به مصاف نساجی بروند.

بازیایرانواکوادورلغوشد
حمید استیلی از لغو بازی تدارکاتی دوم تیم ملی ایران 
مقابل اکوادور خبر داد و گفت که جایگزین این دیدار یعنی 

دیدار با سنگال هم نهایی نشد.
حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران که چندین 
روز قبل از توافق با فدراسیون فوتبال اکوادور برای انجام 
بازی دوستانه میان تیم ملی دو کشور در کانادا خبر داده 
بود، امشب اعالم کرد که این دیدار به علت فراهم نشدن 

شرایط میزبانی در کانادا و نبود ورزشگاه لغو شده است.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران پیش از این گفته بود که اگر این دیدار لغو شد، 
رایزنی هایی با تیم ملی سنگال انجام خواهد شد تا این تیم برای بازی جایگزین 
راهی تهران شــود اما این دیدار هم به علت برنامه سنگال، قهرمان آفریقا امکان 

پذیر نیست.
تیم ملــی ایران تاکنون فقط یک بازی تدارکاتی هماهنگ شــده در پنجره 

بازی های ملی دارد که روز ۱۶ خرداد در ونکوور کانادا انجام خواهد شد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
درحالی که تصور می شــد با عزل شهاب الدین 
عزیزی خادم فدراسیون فوتبال کمی به آرامش 
برســد و شــرایط بهتری را تجربه کند اما در 
فاصله کمتر از ۶ ماه تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
اوضاع در ساختمان اصال مساعد نیست و حتی 
شایعات زیادی در خصوص عزل دسته جمعی 
اعضای هیات رییســه هم به گوش می رســد. 
این روزها گفته می شــود اعضای مجمع قصد 
دارند در مجمع عمومی ۱۰ خرداد درخواست 
عزل دسته جمعی هیات رییسه را بدهند و به 
دنبال برکناری تمام اعضا هســتند. اتفاقی که 
اگر رخ دهد آماده سازی تیم ملی را هم شدیدا 
تحت الشعاع قرار خواهد داد و بحران جدیدی 
برای فوتبال خواهد ساخت؛ البته اعضای فعلی 
هم در چند ماه اخیر و در مسائلی چون اتفاقات 
بازی ایران - لبنان در مشهد نشان دادند توانایی 
اداره صحیح فوتبال را ندارند. به هرحال تا کنون 
درخواست عزل ۵ تن از اعضای هیأت رئیسه به 
دبیرکل فدراسیون رسیده و اتخاذ تصمیم درباره 
پیشنهاد عزل ارکان فدراسیون فوتبال، یکی از 
موارد دستور جلسه مجمع ۱۰ خرداد ماه است. 
میرشاد ماجدی، احسان اصولی، مهرداد سراجی، 
احمدرضا براتی و طهمــورث حیدری افرادی 
هستند که اعضای مجمع درخواست عزل آنها 
را ارائه داده اند و قرار است در این رابطه در مجمع 

تصمیم گیری شود.
در این بیــن عزیزی خادم هم هنوز عزل را 
نپذیرفته و با وجود محرومیت دوساله از سوی 
کمیته اخالق قصد دارد در مجمع ۱۰ خرداد 
حاضر شود و از عملکرد خود دفاع کند. رییس 
معزول فدراسیون فوتبال که با وعده های بسیار 
به این ســمت رسیده بود در میان هیئت های 
فوتبال هنوز طرفدارانــی دارد ولی با توجه به 
حکم کمیته اخالق و اســناد منتشرشــده از 

دوران یک ســاله ریاســتش خیلی بعید است 
بتواند جایگاهش را پس بگیرد و احتمال اعضای 
مجمــع در نهایت او را عزل کنند. البته رییس 
سابق فدراسیون فوتبال با توجه حکم کمیته 
اخالق مجوز حضور در جلسه را نخواهد داشت 
اما حسن کامرانی فر درباره حکم صادر شده از 
سوی کمیته اخالق از فیفا استعالم گرفته که 
پاسخ این اســتعالم هم در نوع خود می تواند 

سرنوشت ساز باشد.
این طور که شنیده می شود، گویا تغییراتی که 
انتظار فدراسیون فوتبال را می کشد، بنیادی تر 
از آن اســت که امروز می توان تصور کرد. اگر 
عزل عزیزی خادم و اعضای هیات رییسه تایید 

شــود آن موقع مشــخص نیست چه کسی تا 
زمان انتخابات و رای گیری برای انتخاب اعضای 
جدید هیات رییسه و رییس فدراسیون اختیار 
امور را به دســت خواهد گرفت. این در حالی 
است که تیم ملی در شرایط بسیار حساسی قرار 
دارد ولی هیچ کدام از تصمیم گیران فدراسیون 
فوتبال در خطر عزل در امان نیستند. از طرفی 
از بین خداداد افشاریان و بهرام رضاییان هم که 
رضاییان دیگر نمی تواند نماینده مدیران عامل 
باشــگاه ها در هیأت رئیسه باشد چون در حال 
حاضر مدیریت هیچ باشگاهی را برعهده ندارد. 
با این حساب معلوم نیست تکلیف هیأت رئیسه 
و سرپرست فدراسیون فوتبال بعد از این مجمع 

چه باشد؟ همین حاال جلسات هیات رییسه به 
سختی به رسمیت می رسد و با عزل هرکدام از 

اعضا اوضاع عجیب تر هم خواهد شد.
این در حالی است که امروز هم ایران ورزشی 
گزارشی را درباره اتفاق های ترسناکی که ممکن 
است رخ بدهد منتشر کرده است.وقتی هیأت 
رئیسه فدراسیون فوتبال، شکایت خود از شهاب 
عزیزی خادم را با نیت محروم کردن او به کمیته 
اخالق ارائه کرد، بین کارشناسان حقوقی این 
ابهام به وجود آمده بود که بعد از بررسی عزل در 
مجمع باید این موضوع در کمیته اخالق بررسی 
شود. هیأت رئیسه اما با اصرار درخواست بررسی 
تخلفات عزیزی خادم در کمیته اخالق را پیگیری 

کردند.کمیته اخــالق هم توجهی به قوانین و 
دردسرهایی که حکم او می تواند به وجود بیاورد، 
نداشت. وگرنه حداقل در صدور حکم، محرومیت 
را تا پایان دوره ریاست احتمالی عزیزی خادم در 
نظر می گرفت. حاال که مدت زمان محرومیت 
در نظر گرفته شــده برای شهاب عزیزی خادم 
۲ سال اســت، در صورتی که موضوع عزل او 
در مجمع مطرح شود و اعضای مجمع رأی به 
عــزل دائم او ندهند، عزیزی خادم بعد از پایان 
دوره محرومیتش به صندلی ریاست فدراسیون 
فوتبال برمی گردد و تا پایان این دوره از ریاست 
فدراسیون یعنی ۹ ماه، باید ریاست کند. حتی 
اگر عزل عزیزی خادم در مجمع ۱۰ خرداد مطرح 
نشود، باز هم این معضل پابرجا خواهد بود.در 
این زمینه نوشته است:این اتفاق امکان برگزاری 
انتخابات را هم از فدراسیون فوتبال می گیرد و 
در صورتی که رئیس فدراسیون فوتبال از سوی 
مجمع عزل دائم نشده باشد، فدراسیون فوتبال 
تا پایان محرومیت او باید با سرپرست اداره شود 
و این یعنی ادامه بالتکلیفی ها و بی ثباتی های 
فدراســیون فوتبال برای دو ســال آینده.البته 
که اســتیناف هنوز حکم خود را در پاســخ به 
درخواســت عزیزی خادم برای بازبینی حکم 
کمیته اخالق اعالم نکرده است اما با توجه به 
اینکه زمان زیادی تا برگزاری مجمع باقی نمانده، 
تصمیم گیری درباره رسیدگی به موضوع عزل 
عزیزی خادم در مجمع و صدور مجوز حضور او 
در جلسه مجمع در تاریخ ۱۰ خرداد، از مهم ترین 
دغدغه های این روزهای مسئوالن فدراسیون 
فوتبال اســت.تا جایی که میرشــاد ماجدی و 
حســن کامرانی فر برای تصمیم گیری در این 
رابطه جلسه ای هم با حراست فدراسیون فوتبال 
برگزار کرده اند اما هنوز تصمیم قطعی و نهایی 
خود را درباره اینکه آیا عزیزی خادم در جلسه 
مجمع حضور خواهد داشت یا نه اعالم نکرده اند.

یکــی از گزینه های جانشــینی یحیی گل محمدی، 
خودش را از فهرست گزینه های پرسپولیس خط زد.

این اواخر همزمان با افت نتایج پرسپولیس، شایعات 
زیادی در مــورد برکناری یحیی گل محمدی به گوش 
می رســید. برخی می گفتند )و هنوز می گویند( ممکن 
است یحیی در پایان فصل به همکاری اش با سرخپوشان 
پایان بدهد. در این شرایط طبیعتا بازار گمانه زنی در مورد 
جانشین احتمالی او هم داغ است. از گزینه همیشه جذاب 
خارجی که بگذریم، بین مربیان ایرانی پرتکرارترین اسمی 
که به گوش می رســید، مهدی مهدوی کیا بود. اسطوره 
ســرخ ها هم اکنون ســرمربی تیم ملی امید است و این 
چند روز مدام گفته می شــد ممکن اســت ضمن فسخ 
قراردادش، هدایت قرمزها را برعهده بگیرد. مهدوی کیا 
امــا در تازه ترین مصاحبه اش پیــش از اردوی عراق، به 
صراحت این شایعه را تکذیب کرد: »از بعضی خبرهایی 
که می شنوم تعجب می کنم. من با تیم ملی امید قرارداد 
دارم و نســبت به آن متعهد هســتم. آدمی هم نیستم 
کــه کارم را نیمه تمام رها کنم. ضمنا به این تیم خیلی 
امیدوارم.« به این ترتیب سایه بزرگ ترین آلترناتیو یحیی 
از سر او کنار رفت، البته شاید با چاشنی طعنه ای دردناک 

علیه خود گل محمدی.

برخالفیحیی
مهدوی کیا در حالــی از پایبندی خود به تعهداتش 
ســخن گفته که یحیی گل محمــدی طی هر دو نوبت 
حضورش روی نیمکت پرســپولیس این نکته کلیدی 

را نادیــده گرفــت. او اوایل لیــگ دوازدهم درحالی که 
ســرمربی صبای قم بــود، قلــب دردش را بهانه کرد، 
به تهران آمد و در پرســپولیس دســتیار مانوئل ژوزه 
 شــد. بعد از مدتــی هم در میانــه بدگمانی های مربی

 پرتغالی نسبت به گل محمدی، رویانیان ژوزه را اخراج 
کــرد و خود یحیی را به جایش نشــاند. به این ترتیب 
گل محمــدی نیم فصــل دوم لیگ دوازدهــم هدایت 
قرمزها را بر عهده داشــت و این تیــم را تا فینال جام 
حذفی پیــش برد، هرچند شکســت در بازی نهایی و 
مخصوصا تــراژدی خداحافظی غریبانه مهدوی کیا، تیر 
خالص را به نخستین دوره حضور یحیی در پرسپولیس 

زد. گل محمــدی در نوبت دوم هم به همین شــکل به 
نیمکت پرسپولیس رسید. او نیم فصل اول لیگ نوزدهم 
سرمربی پدیده مشهد بود، اما در پی اجرای پروژه عبور 
از گابریل کالدرون از ســوی محمدحسن انصاری فرد، 
یحیــی هم طی یــک انتقال جنجالی به پرســپولیس 
آمد. صدور رضایتنامه او از طرف باشــگاه مشهدی یک 
فرایند بســیار پردردسر بود و جالب اینجاست که هنوز 
 هم هزینه اش پرداخت نشده است. بنابراین شاید بتوان 
جمله مهدوی کیا در مورد پایبندی به تعهدش در قبال 
تیم امید را کنایه ای خواســته یا ناخواسته به سرمربی 

فعلی سرخپوشان دانست.

تالیگ۲۴خارجازدسترس
درصورتــی کــه مهدوی کیــا به آنچــه گفته عمل 
کنــد و اتفاق خاصی هم برایــش رخ ندهد، این مربی 
احتماال تا شــروع لیگ بیســت وچهارم در دســترس 
پرسپولیســی ها نخواهد بود. برخــالف تصور برخی ها، 
مســابقاتی که تا چند روز دیگر در ازبکســتان برگزار 
 می شود، هیچ ربطی به المپیک ندارد و صرفا یک دوره

 بازی قاره ای است. 
مســابقات انتخابی جام ملت های آسیا زیر ۲۳ سال 
قرار است پاییز همین امسال برگزار شود. انتظار می رود 
تیــم ملــی از گروهش صعود کند و بــه مرحله نهایی 
جام ملت ها برســد. در این صورت شاگردان مهدوی کیا 
زمستان سال ۱۴۰۲ باید به مصاف رقبا بروند. این همان 
تورنمنتی اســت که ۳ تیم اولش به طور مستقیم راهی 
المپیک خواهند شد؛ فاز آخر ماموریت کیا و بچه ها که 
تا میانه های لیگ بیست وسوم به طول خواهد انجامید. 
اگر نزدیک به نیم قرن طلسم فوتبال ایران هم بشکند و 
ما به المپیک ۲۰۲۴ پاریس برویم، قاعدتا مهدوی کیا در 
آن تورنمنت هم هدایت تیم کشورمان را بر عهده خواهد 
داشت. المپیک پاریس مرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد 
شــد، یعنی تقریبا همان زمانی که لیگ بیست وچهارم 
آغاز می شــود. بنابراین مصاحبه اخیر کیا، به منزله یک 
خداحافظی طوالنی با نیمکت پرسپولیس است. هرچند 
شــاید خیلی از هواداران هم ترجیح بدهند او به کارش 
برسد و در زمان مناســب، به عنوان سرمایه ای باتجربه 

هدایت تیم را برعهده بگیرد.

گزینه اصلی جانشینی یحیی

دومینقهرمانیزنانکشتیایراندرآسیا
تیم ملی کشتی زنان ایران در آلیش آزاد هم قهرمان آسیا شد. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در رقابت های آلیش آزاد قهرمانی آسیا با کسب ۳ مدال طال، یک مدال نقره و دو مدال برنز به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.

رقابت های کشــتی آزاد آلیش قهرمانی آســیا طی روزهای ۱ و ۲ خرداد در شــهر اوش قرقیزســتان برگزار شد که طی آن فاطمه فتاحی در ۶۰ کیلوگرم، سحر غنی زاده در ۷۰ کیلوگرم و هانیه عاشوری در مثبت ۷۵ کیلوگرم به 
مدال طال دست پیدا کردند. سپیده بابایی در ۵۵ کیلوگرم نقره گرفت و مریم احمدی در ۷۵ کیلوگرم و الهه روزبه در ۶۵ کیلوگرم به گردن آویز برنز رسیدند.  

تیم آلیش زنان ایران پیش از این در رقابت های آلیش کالســیک آســیا نیز با یک مدال طال، ۴ نقره و یک برنز قهرمان شــدند.همچنین در رقابت های آلیش آزاد مردان قهرمانی آســیا تیم ایران توســط شادمان عظیمی در وزن 
۱۰۰+ کیلوگرم به مدال نقره، روح اهلل نعمتیان در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز و عیسی روایی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
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پیامبر اكرم ) ص ( :
امِرًی  َفِمن َحظِّ  تََزوَّجوا وَزوِّجوا، أال 
َِّمٍة، وما ِمن َشيٍء  ُمسِلٍم إنفاُق قیَمِة أی
أَحبَّ إلَی اللِّ عز و جل ِمن بَیٍت یُعَمُر 

ِفي اإلِسالِم بِالنِّکاِح .
ازدواج كنید و به ازدواِج هم درآورید 
)همسر دهید(. بدانید كه از خوش بختی 
مرد مسلمان این است كه به زنی نفقه 
بدهد. هیچ چیز نزد خداوند عز و جل 
در اسالم دوست داشتنی تر از خانه ای 

نیست كه با ازدواج آباد شود.
الکافي : ج 5 ص 328 ح 1

با امیدواری ســرمایه گذاران نسبت به کاهش محدودیت ها در چین و بهبود 
اقتصاد جهانی، دالر امروز در آسیا کاهش یافت.

دالر روز دوشنبه در آسیا کاهش یافت؛ زیرا سرمایه گذاران شرط بندی خود را 
بر روی سود بیشتر ناشی از افزایش نرخ های بهره آمریکا کاهش دادند و امیدوار 
بودنــد که کاهش محدودیت ها در چیــن بتواند اقتصاد جهانی را تقویت کند و 

بدین ترتیب مسیر افزایش های متداوم اخیر دالر مسدود شد.
شــاخص دالر آمریکا که دالر آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای دیگر دنبال 
می کند تا ساعت 22:46 به وقت شرقی )2:46 بامداد به وقت گرینویچ( با 0.43 

درصد کاهش به 102.735 رسید.
جو کاپورسو، استراتژیست بانک مشترک المنافع استرالیا، به رویترز گفت: با 
توجه به مقاومت اروپا در برابر شوک انرژی و کاهش احتمالی قرنطینه در چین، 

دالر ممکن است در حال رسیدن به اوج باشد.
جفت USD/JPY با 0.40 درصد کاهش به 127.31 رسید.

NZD/ با جهش 0.75 درصدی به 0.7085 رســید و جفت AUD/USD جفت

USD با 1.04 درصد افزایش به 0.6455 رســید.ری آتریل، رئیس استراتژی ارز 
خارجی بانک ملی استرالیا به رویترز گفت: »این شروع هفته نسبتا مثبتی است.«

آتریل افزود: »ما در یک ساعت گذشته یا بیشتر در روز جمعه یک معکوس 
شدید از ضعف بازار سهام ایاالت متحده داشتیم، بنابراین شاید حرکتی در آنجا 
وجود داشته باشد. به نظر می رسد دالر آمریکا در حال حاضر در حال از دست دادن 
حرکت صعودی است.«کاپورســو به رویترز گفت: »بــا توجه به نوع حمایت از 
سیاســت، ما انتظار داریم که سرمایه گذاری سریع تر از هزینه های مصرف کننده 
بازگردد. سرمایه گذاری برای استخراج کاالهای سنگین )و بنابراین( برای ارزهای 

کاالیی مانند دالر استرالیا و دالر کانادا، عالوه بر یوان، بسیار مثبت است.«
جفــت USD/CNY با 0.05% کاهش به 6.6894 رســید، در حالی که جفت 
GBP/USD با 0.42% افزایش به 1.2538 رسید. چین در حال کاهش قرنطینه 
خود در شــانگهای و کاهش نرخ اولیه وام پنج ساله خود در هفته گذشته است 

که نشان می دهد مقامات از بهبود حمایت می کنند.
ژئوپلیتیک نیز در رادار سرمایه گذاران است. جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت 
متحده، جمعه گذشته سفر آسیایی خود به سئول و توکیو را برای ترویج تعامل 
اقتصادی بیشتر ایاالت متحده و مقابله با نفوذ چین آغاز کرد. بایدن با ناروهیتو 
امپراتور ژاپن اوایل امروز پیش از گفتگو با نخست وزیر فومیو کیشیدا دیدار کرد.

در آســیا و اقیانوسیه، استرالیا روز شــنبه دولت جدیدی را انتخاب کرد، اما 
انتظار نمی رود که جهت افزایش نرخ بهره را تغییر دهد.

انتظــار می رود که بانــک مرکزی نیوزلند نرخ نقدی معیــار خود را در روز 
چهارشنبه 50 واحد پایه افزایش دهد. سرمایه گذاران همچنین منتظر صورتجلسه 
آخرین جلسه فدرال رزرو آمریکا هستند که قرار است در همان روز برگزار شود.

از منظر داده ها، فروش خانه های جدید در ایاالت متحده و همچنین شاخص 
مدیران خرید تولید و خدمات، روز سه شنبه منتشر خواهد شد.

بر اساس داده کوین مارکت کپ، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در طول هفت 
روز گذشته تغییر چندانی نکرده و در 1.29 تریلیون دالر قرار دارد.

به نقل از اف ایکس استریت، بیت کوین در هفته گذشته 3.6 درصد کاهش یافت و 
نزدیک به رقم 29900 دالر به پایان رسید. اتریوم 5.8 درصد کاهش یافت، در حالی 
که ســایر 10 آلت کوین پیشروی برتر از 5.4 درصد )XRP( تا 9.2 درصد )کاردانو( 

سقوط کردند. استثنا بایننس کوین بود که 3.3 درصد رشد کرد.
بر اســاس CoinMarketCap، ارزش کل بازار کریپتو در طول هفت روز گذشته 
تغییر چندانی نکرده و به 1.29 تریلیون رسیده است، زیرا کاهش ارزش در ابتدای 

هفته گذشته تا پایان هفته جبران شد.

تا روز دوشنبه، شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال با 4 واحد کاهش به 10 
رسیده است.بیت کوین برای هفت هفته متوالی در بحبوحه فروش در بازارهای سهام، 
کاهش یافته است. بیت کوین در سیزدهمین روز معامله خود در سطح 30 هزار دالر 
است. در آخر هفته، شاهد خریدهای تقریباً سنتی توسط سرمایه گذاران خرده فروشی 

بودیم، اما قدرت آن ها تنها به آنها اجازه داد تا از زیان روز جمعه بازگردند.
اگر به بیت کوین به عنوان یک شاخص پیشرو برای تقاضای ریسک به جای کاهنده 
حرکت در S&P500 یا نزدک نگاه کنیم، ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که 

دم بر سگ حکومت کند.
مایک نووگراتز، مدیرعامل گلکسی دیجیتال گفت که با سیاست فدرال رزرو آمریکا 
و روند نزولی، بازار آلت کوین تا 70 درصد دیگر سقوط خواهد کرد. بیل گیتس، یکی 
از بنیانگذاران مایکروسافت، گفت که او فقط در دارایی هایی سرمایه گذاری می کند 
که »بازدهی ارائه می دهند«. از نظر او، ارزهای دیجیتال در این دسته قرار نمی گیرند.

بیلی مارکوس، یکی از خالقان Dogecoin، گفت که بازار ارزهای دیجیتال ترکیبی 
از خوش بینی ناسالم، FOMO، وحشت، کالهبرداری، قمار و حماقت گسترده است. 
او گفت که بیش از 7.5 سال است که در پروژه DOGE شرکت نکرده است اما خود 
را حامی این میم کوین توصیف می کند. کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا 
گفت که برخالف ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی ندارند 
و بر اساس هیچ چیز نیستند. گروهی از وزرای دارایی G7 به اهمیت قانون گذاری 
 UST تسریع شده برای تنظیم دارایی های دیجیتال پس از فروپاشی استیبل کوین

و ارز دیجیتال LUNA اشاره کردند. 

اقیانوس ها دو سوم سطح کره زمین را پوشانده اند و مملو از کابل های زیردریایی 
هستند. محققان می گویند می توان از این شبکه برای پیش بینی دقیق زلزله استفاده 
کرد. به نقل از پاپیوالر ساینس، در نگاه اول برای زلزله شناسان، اقیانوس شناسان و 
دیگرانی که می خواهند به طور مداوم حرکات سیاره زمین را رصد کنند، پوشیده 
بودن بخش زیادی از زمین از آب مشکل ایجاد می کند. دریاها می توانند مکان های 
تاریک و تاریکی باشــند که در آن داده های مهم  در مورد چیزهایی مانند زلزله 
و ســایر خطرات لرزه ای به سختی به دست می آیند.اما مرموز بودن اقیانوس ها ، 
به این معنا نیســت که زیرساخت های موجود در آنها رهگشا نیستند.برای مثال، 
بیش از 750000 مایل کابل های مخابراتی که به اینترنت اجازه عبور از قاره ها را 
می دهند در کف آب وجود دارند. دانشمندان هم این را می دانند. آنها استفاده از 
این زیرساخت برای تشخیص زلزله را آغاز کرده اند.آخرین گام آنها در این زمینه 
اســتفاده از کابل های کف اقیانوس اطلس برای پیش بینی زمین لرزه هاســت. 

محققان به رهبری جوزپه مارا در آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا، دو زمین لرزه را 
به همین شیوه شناسایی کرده اند.

زک اسپیکا، زلزله شناس دانشگاه میشــیگان در این مورد می گوید:»ما توان 
سنجش بسیار محدودی در فراساحل داریم. اما، اکنون، متوجه شده ایم که در واقع 
هزاران حسگر احتمالی در  اقیانوس ها داریم، بنابراین احتماالً می توانیم شروع به 
کاوش و پیش بینی زلزله ها کنیم.«امروزه شــرکت های مخابراتی فیبرهای نوری 
را در قالب شــبکه ای پیچیده در سراســر جهان بسط داده اند. این کابل ها اجزای 
پنهان و در عین حال حیاتی هستند که باعث می شوند اینترنت در دسترس باشد.

این کابل های زیردریایی را می توان به عنوان حسگرهایی دقیق نه تنها برای 
پیش بینی زلزله، بلکه برای شناســایی امواج مختلف و جریان های آبی در عمق 
اقیانوس ها و دریاها به کار گرفت.روش مورد استفاده بدین منظور سنجش صوتی 
توزیع شده )DAS( نام دارد. برای انجام این کار، دانشمندان پالس های نوری کوتاهی 
را از یک سر کابل منتشر می کنند. به عنوان مثال، اگر یک زلزله کابل را تکان دهد، 
لرزش مقداری از آن نور را به فرستنده منعکس می کند، که می توان از آن برای 
فهم و بازسازی آنچه اتفاق افتاده و محل وقوع زلزله استفاده کرد.فناوری DAS یک 
محدودیت کلیدی دارد: فاصله. همانطور که نور )یا هر سیگنال دیگری( در طول 
یک خط حرکت می کند، به تدریج ضعیف می شــود یا قدرت خود را از دســت 
می دهد. بنابراین اســتفاده از DAS برای احساس و درک رویدادهای فراتر از چند 
ده مایل دشوار است. لذا استفاده از آن در وسط اقیانوس و در فاصله هزاران مایل 
دورتر از ساحل دشوار است.برای حل این مشکل از تعدادی تقویت کننده و تکرارگر 
بر روی کابل ها اســتفاده می شود تا انرژی الزم برای درک رویدادها فراهم شود. 
 این ابزار هر 45 کیلومتر بر روی کابل نصب می شود تا دقت پیش بینی زلزله به

 حداکثر برسد. 

روند پیشروی دالر قیچی شد

 بیت کوین بازدهی ندارد

پیش بینی دقیق زلزله با کابل های اینترنت

گرانی با غول چراغ جادو چه کرد!گرانی با غول چراغ جادو چه کرد!
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  فناوریفناوری

  اولین لپ  تاپ گیمینگ كورسیر با تاچ بار 

کورسیر اولین لپ تاپ گیمینگ خود موسوم به Voyager را که به طور کامل 
از سخت افزار AMD بهره می برد در نمایشگاه کامیپوتکس 2022 معرفی کرد.

کورســیر اولین لپ تــاپ گیمینگ خود را در جریان ســخنرانی AMD در 
کامپیوتکس 2022 معرفی کرد. این دســتگاه وویجــر )Voyager( نام دارد و 
به طور انحصاری با ســخت افزار AMD عرضه خواهد شد. طبق گفته ی فرانک 
آزور از AMD، این لپ تاپ همچنین چند قابلیت منحصربه فرد ارائه می کند که 
آن را به اولین لپ تاپ قدرتمندی که برای استریم درحال حرکت طراحی شده 

است تبدیل می کند.
همان طور که DigitalTrends می نویسد، لپ تاپ جدید وویجر کورسیر از مرکز 
فرمان استریم بهره می برد که شامل 10 کلید است که در لوالی این دستگاه 
تعبیه شده اند. این محصول همچنین به وب کم Full HD مجهز شده است. کاربران 
می توانند این دو قابلیت را با نرم افزار Elgato مدیریت کنند: Stream Deck برای 
مرکز فرمان و Camera Hub برای وب کم که امکان تنظیم میدان دید را ارائه 
می دهد. با این نرم افزار همچنین می توانید ورودی و ظاهر ویدیوها را تغییر دهید.

Corsair Voyager بخشــی از برنامه ی AMD Advantage است و بنابراین 
کاماًل برپایه ی ســخت افزار AMD تولید شده اســت. این دستگاه از تراشه ی 
Ryzen و پردازنده ی گرافیکی Radeon بهره می برد. AMD در ســخرانی خود 
در کامپیوتکس، به مشخصات فنی دقیق این لپ تاپ اشاره نکرد اما گفت این 
دستگاه با آخرین نسل پردازنده های این شرکت عرضه خواهد شد. شایان ذکر 
اســت که اوایل ماه جاری گزارشی منتشر شد که به لپ تاپ جدید کورسیر با 
 6800M Radeon RX 6900 و پردازنده ی گرافیکــیHX 9 Ryzen تراشــه ی
اشاره داشت؛ دستگاهی که احتماالً پیکربندی لپ تاپ پرچم دار Voyager است.

درحال حاضر اطالعات زیادی درمورد حافظه ی دسترسی هوشمند نداریم، 
اما AMD اعالم کرده اســت در ماه های آینده، خبرهای بیشتری در این زمینه 
منتشر خواهد کرد. این شرکت می گوید، به جای استفاده از پردازنده ی مرکزی 
برای خارج کردن محتویات بازی از حالت فشرده، به پردازنده ی گرافیکی اجازه 
می دهد تا این عملیات را انجام دهد و درنتیجه سرعت بارگذاری بازی ها افزایش 
خواهد یافت. این فناوری قبال در Forspoken که می تواند در کم تر از یک ثانیه 

بارگذاری شود، دیده شده است.
کورسیر وویجر تابستان امسال به بازار عرضه خواهد شد. این محصول در 
 Origin مدل ازپیش تنظیم شده و همچنین نسخه ی قابل تنظیم که ازطریق
PC ارائه خواهد شد، دردسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. قیمت این لپ تاپ 
نیز هنوز اعالم نشده است، اما با توجه به قابلیت های مرکز فرمان استریم و بهره 
گرفتن از سخت افزار پرچم دار AMD، احتماالً محصولی گران قیمت خواهد بود.

 شیائومی برای توسعه گوشی پرچمدارش با الیکا همکاری 
می كند

با پایان  یافتن همکاری هواوی و الیکا، شــیائومی رســماً تأیید کرد که 
برای فناوری دوربین گوشی های پرچم دار خود با الیکا همکاری کرده است 

و در ماه ژوئیه 2022 گوشی مشترکی را عرضه می کنند.
به گزارش androidauthority، امروز شایعات درباره ی همکاری احتمالی 
شــیائومی و الیکا )Leica( تأیید شد. شــیائومی از »همکاری استراتژیک 
بلندمدت« بــا تولیدکننده دوربین آلمانی خبر داده اســت. به موجب این 
همکاری، شرکت مذکور توســعه ی گوشی هوشمند جدیدی را آغاز کرده 

که ظاهراً تا چند ماه دیگر )ژوئیه 2022( رونمایی می شود.
شیائومی چهارمین شرکتی محسوب می شود که پس از شارپ، هواوی و 
پاناسونیک برای تصویربرداری موبایل با الیکا همکاری می کند. باوجوداین، 
غول فناوری چین شیائومی هنوز اطالعات زیادی مرتبط با گوشی هوشمند 

پرچم دار آینده اش افشا نکرده است.
با توجه به رونمایی احتمالی گوشــی آینده شیائومی تا چند ماه دیگر، 
پیش بینی می شــود که با تراشــه ی Gen +8 Snapdragon 1 کوالکام که 
اخیراً معرفی شــده، به بازار راه پیدا کند. لی جون، مدیر عامل شــیائومی، 
گفت این همکاری به استراتژی تصویربرداری شرکت کمک می کند.شیائومی 
ظاهراً قصد دارد برای ارائه ی ویژگی متمایز در گوشی پرچم دار خود شیوه ی 
دیگــر برندهای چینی را پیش بگیرد تا در بین گوشــی های دیگر برندها 
متفاوت باشــد. این روند روبه رشد توسط هواوی در سال 2016 آغاز شد و 
این شرکت با Leica برای ویژگی های دوربین گوشی های هوشمند پرچم دار 
خود همکاری کرد. از سوی دیگر، وان پالس و اوپو نیز با Hasselblad و ویوو 

با Zeiss همکاری کرده اند.

شــیائومی هنوز اعالم نکرده که کدام گوشی از ویژگی های خاص بهره 
می برد؛ اما پیش بینی می شود که شیائومی 12 اولترا باشد. اگر شایعات به 
واقعیت تبدیل شود، به نظر می رسد این گوشی در مقایسه با سایر گوشی های 

پریمیوم از ویژگی های درخورتوجهی بهره ببرد.

 لنوو از تبلت Xiaoxin Pad 2022 با نمایشــگر 10.6 اینچ و 
Snapdragon 680 رونمایی كرد

Xiaoxin Pad 2021 جدیدترین تبلت لنوو محسوب می شود که از باتری 
7700 میلی آمپرساعت بهره می برد و احتماالً با نام Lenovo Tab P12 وارد 

بازارهای جهانی می شود.
لنــوو در اکتبــر 2021 از تبلــت Xiaoxin Pad 2021 بــا تراشــه ی 
Snapdragon 662 در چین رونمایی کرد. به گزارش Gizmochina، شرکت 
مذکور اکنون از Xiaoxin Pad 2022 به عنوان جانشــین خود در بازار چین 

پرده برداری کرده است.
تبلت Xiaoxin Pad 2022 لنوو صفحه نمایش 10٫6 اینچی LCD با وضوح 
2000 در 1200 پیکسل دارد. دوربین جلوی آن 8 مگاپیکسل است و پنل 

پشتی نیز از دوربین 8 مگاپیکسلی بدون فالش LED میزبانی می کند.
 2022 Xiaoxin Pad 680 قدرت سخت افزاری Snapdragon تراشــه ی
را تأمین می کند که با 4 یا 6 گیگابایت رم و 64 یا 128 گیگابایت حافظه 
ذخیره ســازی با قابلیت ارتقا ازطریق کارت microSD همراه شده است. از 
نظر نرم افزار، این تبلت به صورت پیش فرض توســط سیستم عامل اندروید 
12 اجــرا می شــود.وظیفه ی تأمین انــرژی Xiaoxin Pad 2022 را باتری 
7700 میلی آمپرســاعتی بر عهده دارد. هنوز اطاعات دقیقی از قابلیت های 
شــارژ سریع تبلت دردسترس نیســت. ابعاد آن 251.2 در 158 در 7.45 
میلی متر و وزن آن 465 گرم است. از دیگر ویژگی های تبلت لنوو می توان 
 Wi-Fi ،1 5 بلوتوث ،Dolby Atmos به اســپیکرهای چهارگانه با پشتیبانی از

802.11ac و پورت USB-C اشاره کرد.

 رندرهای فاش شــده اپل واچ سری 8 را در طراحی جدید 
به نمایش می گذارند

تصاویر جدیدی از رندرهای اپل واچ سری 8 منتشر شده  است که شش 
رنگ مختلف این ساعت هوشمند را نشان می دهند.

پیــش  از  رونمایی اپل واچ ســری 7 ، درباره ی اعمــال تغییرات عمده 
روی طراحی ســاعت هوشــمند مذکور پیش بینی های زیادی شــده بود؛ 
اما زمانی که اپل گجت پوشــیدنی خود را رونمایی کرد، متوجه شــدیم 
این ادعا درســت نیست. به نظر می رســد طراحی بهبودیافته ای که سال 
 گذشــته به اپل واچ سری 7 نسبت داده می شد، در اصل متعلق  به اپل واچ 
ســری 8 بوده اســت.طراحی با آی دی @Volodymyr تصاویر جدیدی از 
رندر اپل واچ سری 8 را در توییتر به اشتراک گذاشته است که این ساعت 
هوشمند را در رنگ های جذاب نشان می دهد و طراحی زیبای آن را به نمایش 
می گذارد. رندرها به ما می گویند اپل همچنان به طراحی مســتطیلی خود 
پایبند است و فعاًل نمی توان انتظار ساعتی با بدنه ی گرد از این شرکت داشت.

رندر اپل واچ سری هشت در سه رنگ سبز، سفید و بنفشرندر اپل واچ 
سری 8رندر اپل واچ سری 8 در دو رنگ بنفش و سبزرندر اپل واچ سری 

8 در دو رنگ قرمز و نقره ای.
تصاویــر منتشرشــده اپــل واچ ســری 8 را در شــش رنــگ زیبــا 
نشــان می دهــد. همچنیــن، می تــوان مشــاهده کرد طراحی ســاعت 
 هوشــمند جدید کوپرتینویی ها مشــابه آیفــون خواهد بــود و لبه های

 تخت خواهد داشــت.طبق گزارش های منتشر شده، اپل احتماالً امسال در 
 سری 8 ساعت هوشمند خود مجموعه ی جدیدی از قابلیت های ورزشی را 
معرفی می کند. درواقع، اپل واچ سری 8 بهتر از قبل می تواند فیبریالسیون 
دهلیزی را تشــخیص دهد و توانایی آن در اندازه گیری دمای بدن بهبود 
خواهد یافت. همچنین، نمی توان حالت کم مصرف آن را فراموش کرد که عمر 
باتری را افزایش می دهد.همچنین، گفته می شود اپل به دنبال اضافه کردن 
سیســتم ارتباط ماهواره ای به اپل واچ و آیفون است. نسل جدید اپل واچ 
واچ فیس های جدیدی خواهد داشــت و روی تنوع بیشتری از فعالیت های 

ورزشی نظارت خواهد کرد.

وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد شــرکت اپل به برخی از 
سازندگان تولیدات خود که با آنها قراردادهای حرفه ای دارد، اعالم کرده می خواهد 

تولید خود را در خارج از چین افزایش دهد. 
به نقل از رویترز، در این گزارش چنین آمده که هند و ویتنام که در حال حاضر 
برخی مجموعه های تولید اپل در آنها قرار دارد، از جمله کشــورهایی هستند که 

توسط این شرکت به عنوان جایگزین انتخاب شده اند.
اپل ماه گذشته از مشکالت تازه و اساسی برای عرضه تولیدات خود خبر داد، 

زیرا قرنطینه های چند هفته اخیر در چین برای مقابله با کرونا باعث کاهش تولید 
و تقاضا در این کشور شده است.

اگر چه اپل مدعی است به علت سیاست سختگیرانه چین برای مقابله با کووید 
قصد دارد خط تولید خود را در دیگر کشــورهای آسیایی توسعه دهد، اما دالیل 
دیگری نیز برای این تصمیم وجود دارد که به طور صریح بیان نشــده اند. به نظر 
می رسد افزایش رقابت ها و خصومت ها میان چین و آمریکا نیز در این تصمیم 

بی تاثیر نباشد.

اپل به دنبال افزایش تولید در خارج از چین است
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