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علی شمس اردکانی
کارشناس اقتصادی

یکه تازی روس ها در بازار نفت تحریمی

صنایع نفت و گاز ایران به ســرمایه نیاز دارد؛ تجار ایرانی برای استفاده از 
شبکه حمل ونقل مالی و پولی جهانی و جذب سرمایه گذار نیازمند پیوستن 

به fatf هستند.
داگالس نورث در کتاب »اقتصاد، سیاســت و مســائل توســعه در سایه 
خشونت« تالش می کند نوری به ابعاد پنهان مدیریت در جوامعی بتاباند که 
در آنها ظرفیت های طبیعی، انسانی و خدادادی فراوانی وجود دارد، اما این 
کشورها قادر نیستند از این ظرفیت ها برای دستیابی به توسعه و پیشرفت 
بهره ببرند. در یک چنین شرایطی است که برخی جریانات رانتی در این 
سرزمین ها پا گرفته و از ظرفیت های اقتصادی موجود در راستای گسترش 
خشونت و نهادینه سازی فساد و رانت بهره می برند. نورث معتقد است مقابله 
با یک چنین وضعیتی، تنها از طریق افزایش آگاهی عمومی و تشریح تبعات 

مخرب این رویکردهای مفسده انگیز ممکن است.
بالفاصله پس از اعمال تحریم های غرب علیه روســیه به دلیل تجاوز این 
کشور به اوکراین، صادرات نفتی روسیه متوجه کشورهای آسیایی شد و 
این کشور، صادرات نفت به کشورهای چین، هند، امارات و... را مورد توجه 
قرار داد. کشورهایی که به طور سنتی، مقاصد صادراتی نفت ایران را تشکیل 
می دادند و ایران طی ســال های اخیر از طریق صدور نفت به این کشورها 
تالش می کرد، کمی از بار سنگین فشار تحریم ها را پوشش دهد. در اثر این 
تغییر رویکرد روسیه، چین به عنوان یکی از مهم ترین خریداران نفت ایران 
در دوران تحریم ها، خرید نفت از ایران را کاهش داد و به همان نســبت بر 

واردات نفت از روسیه افزود.
جدای از چین، امارات نیز که بر اساس برخی برآوردها، طی سال های اخیر 
روزانه حدود ۲۴۰هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کرده، نفت روسیه 
را جایگزین نفت ایران کرده است. این گزاره در خصوص خرید نفت ایران 
توسط هند نیز به همین صورت محقق شده است. یعنی هند از واردات نفت 
ایران کاسته و بر خرید نفت از روسیه افزوده است. مبتنی بر این اخبار ذخایر 
نفت ایران روی دریا حدود ۲۵درصد افزایش پیدا کرده اســت که ناشی از 
افزایش اقبال مشتریان آسیایی به نفت روســیه بوده است. روسیه بعد از 
مواجه شدن با بحران تحریم ها، تالش می کند از طریق اعمال تخفیف های 
بیشتر، بازارهای صادراتی افزون تری را در آسیا به دست آورد و این بازارها را 
جایگزین مشتریان اروپایی و غربی خود کند. البته این نوع رفتار روس ها از 

منظر تاریخی، مسبوق به سابقه است و بارها تکرار شده است. 
مطالعه تاریخ روسیه، بیانگر آن است که این کشور، همواره مبتنی بر منافع 
خود عمل کرده است و هرگز شریک قابل اطمینانی برای طرف های مقابل 
نبوده است. در بســیاری از برهه های تاریخی، روس ها به رغم همه قول و 
قرارها و پیمان نامه ها، عمل می کردند و بارها جهت گیری های خود را تغییر 
داده اند. این روند از قرون ۱۷ و ۱۸میالدی تا پیمان نامه های قبل از جنگ 
جهانی دوم و حتی دوران معاصر وجود داشته است. بنابراین برای روسیه، 

اساس دوست و دشمن دایمی، معنا و مفهومی ندارد.
بنابراین خطاب به آن دسته از افراد و جریانات داخلی که تصور می کنند، 
روسیه می تواند به شریک راهبردی ایران بدل شود، باید یادآوری کرد که 
کمی تاریخ روســیه را مطالعه کنند تا متوجه شوند برای روسیه تنها یک 
اصل وجود دارد و آن هم اینکه هیچ اصولی در روابط با سایر کشورها )به جز 
منفعت های این کشور( وجود ندارد! با یک چنین پیشینه ای این پرسش 
مطرح اســت که ایران برای تداوم حضورش در بازار نفت چه باید بکند؟ 
باید توجه داشت، چنانچه مسووالن دســت روی دست بگذارند، روس ها 
باقی مانده بازار نفت آسیا را نیز از دست ایران خارج کرده و یکه تاز بازار نفت 

در آسیا خواهند شد.
تحریم های اقتصادی که روز و روزگاری رییس جمهوری در ایران، آنها را 
کاغذپاره های بی ارزش خطاب می کرد، امروز اقتصاد و معیشت ایرانیان را 
به هم دوخته است. روشن است ایران نیز باید براساس منافع ملی خود عمل 
کند. اما آیا تصویر شفافی از منافع ملی در ایران وجود دارد؟ در این شرایط، 
احیای برجام از نان شب هم برای ایران واجب تر است. براساس مطالعات 
میدانی ایران حداکثر  ۲الی ۳دهه فرصت دارد تا از ظرفیت ها و درآمدهای 
نفتی خود در مسیر توسعه اســتفاده کند. بنابراین عقل حکم می کند که 

موضوع احیای برجام هرچه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد.
در کنار لغو تحریم ها، پیوستن به fatf نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است. 
تجار ایرانی برای استفاده از شبکه حمل ونقل مالی و پولی جهانی نیازمند 
پیوستن به fatf هستند. از سوی دیگر ایران به جذب سرمایه های خارجی 
نیازمند است. صنایع نفت و گار ایران به ســرمایه نیاز دارد. بخشی از این 
سرمایه ها از طریق شرکای خارجی و بخشــی نیز از طریق ظرفیت های 
داخلی تامین می شود. اما هر عقل سلیمی می داند که در زمان تحریم ها، 
امکان جذب سرمایه وجود ندارد. بنابراین مهم ترین راهکار برای مقابله با 
نبرد تخفیف های روسیه، لغو تحریم ها است. در وهله بعد باید امیدوار باشیم 
آگاهی عمومی در این کشــور به اندازه ای رشد کند که دیگر فضایی برای 

جوالن رانتخواران خشونت طلب وجود نداشته باشد.

۶۰۰۶۰۰ میلیون وام  میلیون وام 2۰2۰ ساله برای ساخت مسکن  ساله برای ساخت مسکن 

فیلمبرداری فیلم کوتاه »زمین گیر« به نویسندگی و کارگردانی 
علی احمدی و تهیه کنندگی و بازی محسن کیایی به پایان 

رسیده و مراحل تدوین و صداگذاری آن در حال انجام است.
این فیلم کوتاه که در شمال کشور ضبط شده است، زندگی یک 

کشتی گیر را روایت می کند.
محسن کیایی، خســرو احمدی، حدیث بیابان گرد، مرتضی 
احمدی، آیان باربیگی و فریده سپاه منصور در این فیلم کوتاه به 

ایفای نقش پرداخته اند.

در شرایطی که سازمان سینمایی از ایجاد محدودیت نمایش و 
احتمال عدم اکران »بــرادران لیال« به علت حضور بدو ن پروانه 
نمایش در جشنواره کن خبر داده اند، شنیده می شود مدیران این 
سازمان مشکالتی را هم برای پخش بین الملل » قاتل و وحشی« 

در بازار جشنواره کن ایجاد کرده اند.
بر اساس شنیده ها پخش کننده بین الملل فیلم که در ایران هم 
فعالیت دارد، بعد از چند روز از نصب پوستر فیلم با تذکر مدیران 
سینمایی مواجه می شود که حق عرضه بین المللی فیلم حمید 
نعمت اهلل را بخاطر نداشتن پروانه نمایش ندارد. اقدامی که باعث 
شده پخش جهانی فیلم نعمت اهلل با مشــکل همراه شود و این 

پخش کننده هم از پخش فیلم انصراف دهد. 
»قاتل و وحشی« از سال ۹۸ در توقیف است و مدیران سینمایی 
حتی اجازه یک نمایش در جشنواره فجر یا خارج از این جشنواره 

به فیلم تازه حمید نعمت اهلل را نداده اند.

در قالب نهضت ملی مسکن، سازندگان می توانند برای ساخت هر واحد مسکونی 6۰۰ 
میلیون تومان وام بلندمدت ۲۰ ساله دریافت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: کسانی که تمایل دارند می توانند در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن تا سقف 6۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، وام ساخت با مدت 

بازپرداخت ۲۰ ساله دریافت کنند.
خلیل محبت خواه اظهار کرد: تمام کســانی که در سطح شهر تهران قصد ساخت وساز 
دارند، می توانند در صورت تمایل در قالب طرح نهضت ملی مسکن از تسهیالت تا سقف 6۰۰ 
میلیون تومانی با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله استفاده و از امتیازات این طرح بهره مند شوند.

وی افزود: با توجه به این که در شهر تهران، پروژه های دولتی در قالب نهضت ملی مسکن 
وجود ندارد، دولت تصمیم گرفته تسهیالت خودمالکی را در این حوزه به بخش خصوصی 
پرداخت کنند. سقف وام ساخت در تهران 6۰۰ میلیون تومان است و به پروژه های صنعتی 
که از فناوری های نوین استفاده می کنند تعلق می گیرد. به دیگر سازندگان ۴۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این که سود 

این وام ۱۸ درصد تعیین شده است گفت: تمامی کسانی که تازه قصد شروع ساخت وساز 
دارند یا افرادی که پروژه های آنها نیمه کاره اســت می توانند وارد این فرآیند شوند. برخی 
امتیازات ویژه این طرح، مدت بازپرداخت طوالنی ۲۰ ساله  آن و تخفیفاتی در پروانه ساختمان، 
خدمات نظام مهندســی، بیمه و مالیات است. در واقع بخشنامه های مصوب شورای عالی 
مسکن شامل حال این گروه از سازندگان نیز می شود.محبت خواه تأکید کرد: بعد از تکمیل 
واحدهای خودمالکی، سازندگان این اختیار رادارند واحدها را به افراد مدنظر خودشان که 
دارای فرم »ج« سبز هستند واگذار کنند. در غیر این صورت ما به آنها نفرات واجد شرایط 
معرفی می کنیم. به این ترتیب امکان عرضه مسکن در شهر تهران در قالب نهضت ملی به 
صورت خودمالکی وجود دارد.وی هم چنین با اشاره به پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
گفت: به متقاضیان دریافت وام اجاره در شهر تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استان ها ۷۰ میلیون 
و ســایر شهرها ۴۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود. از روز ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱ 
ثبت نام آغاز شده و کسانی که اجاره نامه با کد رهگیری دارند می توانند در سامانه طرح های 

حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی SAMAN.MRUD.IR ثبت نام کنند.

 دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند عرضه خودرو در بورس کاال نخستین گام 
برای حمایت هم زمان از تولیدکننده و مصرف کننده، پیاده سازی بازاری شفاف و رقابتی برای 
خودرو و رسیدن به مرز تعادل قیمتی است. بورس کاال در هفته پایانی اردیبهشت، پذیرای 
عرضه خودرو در بورس کاال بود و معامالت آن با خودروی کارا آغاز شد، با آماده بودن بسترها 
و زیرساخت ها برای عرضه خودرو در بورس کاال، هدف از این رویکرد، استفاده از بازار شفاف 
و رقابتی و فروش با قیمت منصفانه است و چهارشنبه این هفته نیز عرضه های جذاب خودرو 
بر تابلوی بورس پیگیری می شود.در همین زمینه کارشناسان و متخصصان، عرضه خودرو در 
بورس کاال را راهکاری برای شفاف شدن فرآیند معامالت خودرو می دانند و تاکید دارند در 
صورتی که عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، بازار خودرو به مرز تعادل نزدیک می شود.

بیش تر نمایندگان خانه ملت هم همسو با طیف کارشناسان تاکید دارند با شفاف شدن 
فرآیند معامالت خــودرو از طریق عرضه در بورس کاال، زمینه های بروز رانت میل به صفر 

می کند و سیاست گذار می تواند با تنظیم عرضه و تقاضا، بازار را به شرایط متعادلی برساند.
»محســن علیزاده و مسلم صالحی«، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همسو با این 
نظرات و حمایت از عرضه خودرو در بورس تاکید دارند: عرضه خودرو در بورس کاال ضمن 

شفافیت در نظام توزیع، باعث شکل گیری رقابت سالم در میان خودروسازان می شود. 
علیزاده که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است در این خصوص می گوید: با عرضه خودرو 

در شرایط رقابتی با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، رانت از بین می رود و برای رهایی از 
فرآیند غیر شفاف و حذف نظام ناکارآمد فعلی توزیع، راهکار اصولی و هدفمند، عرضه در بورس 
کاالســت.این عضو ناظر در مجلس در شورای عالی بورس تصریح می کند: با رونق معامالت 
خودرو در بورس کاال و حمایت کامل دولت از این شیوه شفاف معامالت، می توان شاهد از 
بین رفتن حاشــیه بازار و حذف شکل گیری قیمت های غیرواقعی در بازار آزاد بود و به این 
ترتیب سودی که تاکنون از فاصله زیاد قیمت های کارخانه و بازار به جیب دالالن می رفت، 

این بار به تولیدکننده و همچنین با کشف قیمت های معقول تر به مصرف کننده می رسد. 
همچنین »مسلم صالحی«، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر در مجلس 
در شورای عالی بورس نیز در این باره می گوید: عرضه خودرو در بورس کاال، خودروسازان را 
به شرایط رقابتی نزدیک می کند و سبب می شود از طریق سازوکار رقابتی اقدام به فروش 
تولیدات خود کرده، بنابراین این اقدام عاملی در جهت توسعه خطوط تولید خودروسازان به 
شمار می رود.به گفته این دو نماینده مجلس، باید سود حاصل از معامالت به جای دالالن 
به تولید سرازیر شده و صرف توسعه شود، از سوی دیگر عرضه در بورس کاال سبب تسریع 
دسترسی مصرف کننده و مردم به خودرو می شود.صالحی و علیزاده، هر دو بورس کاال را عامل 
شفاف سازی معامالت خودرویی می خوانند و می گویند: چنانچه برنامه دولت ایجاد شفافیت 

و تعادل بخشی به بازار خودرو است، باید بداند این موضوع از بستر بورس کاال می گذرد.

» زمین گیر« به پایان 
فیلمبرداری رسید

شفافیت بازار خودرو با عرضه در بورس

ممانعت از بازاریابی » قاتل و 
وحشی« در جشنواره کن
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مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسه آگهی : ۹۰۴۱۳۲۸۷۴۱ /م- الف

فراخوان خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل به همراه 185 دستگاه نمایشگر اضافه وزارت کشور در نظر دارد فراخوان 
خرید خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل به همراه 185 دستگاه نمایشگر اضافه به شماره 2001000012000017 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) به صورت 

بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

-تاریخ انتشار فراخوان : 1401/03/16 
- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/03/16لغایت 1401/03/18 

- مهلت ارسال پاکت پیشنهادات: تا ساعت 16:00 ، 1401/04/01
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه 1401/04/04

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1.350.000.000ریال
 اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : میدان فاطمی ، ســاختمان ســتاد وزارت کشــور ،  اداره کل رفاه و پشــتیبانی ، طبقه 2 .

 شماره تماس: 02184865233 )آقای ابراهیمی(



2

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/17

شماره : 1385

ســعیده محمد  -   ایده روز | شــکاف 
تورم میان اســتان ها در یک سال منتهی به 
اردیبهشــت ماه به 13.1 درصد رسیده است؛ 
کهگیلویه و بویراحمد با 46.7 درصد بیشترین 
و استان سیستان و بلوچستان با 33.6 درصد 

کمترین نرخ تورم ساالنه را تجربه کرده اند.
در اردیبهشت ماه 14٠1 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشــور به 4٢٩.6 رسید که 
نســبت به ماه قبل 3.٥ درصد افزایش نشان 
می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان های سیستان 
و بلوچســتان و البرز با ٥.4 درصد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با 

٠.7 درصد است.
در ایــن ماه تــورم نقطه بــه نقطه برای 
خانوارهای کشور 3٩.3 درصد بوده که استان 
مازندران با 4٥.7 درصد بیشترین نرخ این تورم 
و استان سیستان و بلوچستان  با 3٢.6 درصد 
کمترین نرخ تــورم نقطه به نقطه را در میان 

استان ها به خود اختصاص داده اند.
اما در حالی که در اردیبهشــت نرخ تورم 
ســاالنه برای خانوارهای کشور به عدد 7.3٨ 
درصد رسید، استان کهگیلویه و بویراحمد با 
46.7 درصد بیشترین نرخ تورم ساالنه و استان 

سیستان و بلوچستان با 33.6 درصد کمترین 
نرخ تورم ساالنه را تجربه کرده اند.

اما در همین حال در اردیبهشت ماه 14٠1 
عدد شــاخص کل برای خانوارهای شهری به 
4٢4.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد 
افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ 

تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان با ٥.٨ درصد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  خوزستان با 

٠.٩درصد است.
همچنین در حالی که تورم نقطه به نقطه 
برای خانوارهای شــهری کشور 3٩.٢ درصد 

بوده است، خانوارهای شهری استان مازندران 
بیشــترین میزان این تورم را با 4٥.1 درصد 
و خانوارهای شــهری استان های خوزستان و 
سیستان و بلوچستان با 33.٥ درصد کمترین 

نرخ تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده اند.
به عالوه اگرچه نرخ تورم ساالنه اردیبهشت 

مــاه 14٠1 برای خانوارهای شــهری به عدد 
3٨.3 درصد رسیده است اما این نرخ در استان 
کهگیلویه و بویراحمد با 4٥ درصد بیشترین و 
در استان سیستان و بلوچستان با 33.٥ درصد 

کمترین نرخ تورم ساالنه بوده است.
به عالوه در اردیبهشــت مــاه 14٠1 عدد 
شــاخص کل برای خانوارهای روســتایی به  
4٥٩.٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد 
افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به 
استان  هرمزگان با ٩.٢ درصد و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اســتان زنجان با 1.3- 
درصد بوده است. همچنین اگرچه تورم نقطه 
به نقطه برای خانوارهای روستایی 4٠.1 درصد 
بوده است اما این شاخص در استان  کهگیلویه و 
بویراحمد در بیشترین میزان خود یعنی ٨.47 
درصد و در اســتان سیستان و بلوچستان در 
کمترین میزان یعنی 3٠.6درصد تجربه شده 
اســت. نرخ تورم ســاالنه در این ماه نیز برای 
خانوارهای روستایی به عدد 4٠.٨ درصد رسید 
که بیشترنی آن مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد با ٥٠.3 درصد  و کمترین آن مربوط 

به استان همدان با 3٢ درصد بوده است.

شکاف تورم استان ها در یک سال گذشته به ۱۳,۱ درصد رسیدتورم

بنابر گزارش های بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن، 
نرخ تورم ماهانه این بخش در حال افزایش است به طوری 
که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مســکن از ٢ درصد در 
فروردین ماه به ٢.٥ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.

 بررســی آگهی های خرید و فروش و رهن و اجاره 
مسکن در سایت ها حاکی از آن است که میانگین قیمت 
رهن کامل واحدهای نوســاز در پایتخت ٥3٩ میلیون 

تومان است.
بنابر گزارش های بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن، 
نرخ تورم ماهانه این بخش در حال افزایش است به طوری 
که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مســکن از ٢ درصد در 
فروردین ماه به ٢.٥ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.

بازار مســکن مانند سایر بازارهای خودرو و ارز هدف 
اقدامات گســترده کنترلی از سوی دولت و مجلس قرار 
گرفت اما بررســی های میدانی حاکی از آن اســت که 
هیچ یک از این اقدامات در افسارگسیختگی نرخ اجاره 

بها کارساز واقع نشد.
در اواخر اردیبهشــت ماه ســتاد تنظیم بازار سقف 
افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد؛ 
در این جلســه که به ریاست معاون اول رییس جمهور 
برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به 
اجاره بهای ســال 14٠٠ ، در تهران حداکثر ٢٥ درصد، 
کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ٢٠ درصد 

و سایر شهرها 1٥ درصد به تصویب رسید.

 دور زدن مصوبه افزایش 2۵ درصدی اجاره بها
به گفته مشــاوران امالک اما دور زدن این مصوبه به 
راحتی و در بین مالکان و مستاجران اتفاق می افتد به این 
شکل که مستاجران برای اجاره قراردادی را با مالک و از 
سوی دیگر نیز قراردادی را با مشاوران امالک می بندند 
و در قراردادی که با مالک بسته می شود افزایش اجاره بها 

از سقف ٢٥ درصدی گذر کرده است.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف 
شد تا با مشاوران امالک متخلف که این سقف افزایش را 

رعایت نکنند، برخورد نماید.

به گفته مشاوران امالک اما بیش از نیمی از مالکان 
اجاره بها خود را در سال 14٠1 تا دوبرابر افزایش داده اند 
و در این بین مبلغ رهن را افزایش نداده اند و گویا به این 
نتیجه رسیده اند که از ارزش مبلغ رهن تا پایان قرارداد 
به دلیل فشــارهای تورمی کاسته خواهد شد و در این 
بین اقبال برای اخذ اجاره  ماهانه افزایش پیدا کرده است.

 مالیات خانه های خالی به بن بست خورد
از ســوی دیگــر دولــت و مجلــس بــرای کنترل 
بــازار مســکن اقدامات مالیاتــی گســترده ای انجام 
دادنــد؛ این اقدامــات مالیاتــی از مالیات دهی مالکان 
 خانه های خالی آغاز شد که فهرست نهایی این خانه ها

 در زمستان سال 14٠٠ به سازمان امور مالیاتی ارسال 
شد.

بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه 
سال 13٩٩، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 1٠٠ 
هزار نفر بیش از 1٢٠ روز خالی از سکنه باشد، مشمول 
مالیات می شــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، 
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره 
به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم معادل 1٢ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به 

بعد معادل 1٨ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
براساس گفته های جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر 
طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان مالیات »از 
٥6٨ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از سوی 
وزارت راه و شهرسازی، بین ٥٠ تا 6٠ مالک مالیات خود 

را پرداخت کرده اند.«
بررســی های صورت گرفته حاکی از آن است که در 
سال های 13٩٠ تا 13٩٥ تعداد خانه های خالی در کشور 
نزدیک به ٥٠ درصد رشــد کرده است و در بازه زمانی 
13٩٥ تا 14٠٠ نیز اعداد و ارقام این رشــد نباید از ٥٠ 
درصد کمتر باشد؛ کارشناسان بر این باورند که افزایش 
تعداد خانه های خالی از نبود آینده روشن اقتصادی است 
و مالکان بر این باورند که قیمت مســکن در سال های 
آینده بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه از خرید 

و فروش آن خودداری می کنند.

 سیاست های تنبیهی و تشویقی برای کنترل 
بازار مسکن

مطابق اصول حقوقــی )اصــل آزادی قراردادها( و 
فقهی )اصل تســلیط 1( مداخله اشخاص ثالث از جمله 
حاکمیت در حــوزه توافقات خصوصی افــراد از قبیل 

تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه 
و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت 
قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه 
توافقات اشخاص در عقود و معامالت خصوصی، از نظر 
شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان 

واقع خواهد شد.
با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توســط موجران، 
یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، 
حاکمیت میتواند در راســتای ساماندهی و تنسیق این 
موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی 
نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر 
تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته 
شــوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که 
آن دســته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر 
اسناد رسمی یا در سامانه امالک و اسکان موضوع ماده 
)1٨( قانون جهش تولید مســکن ثبت نموده و میزان 
اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص ساالنه کاالها 
اعالمی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده 
)٥٢٢( قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت 
تســهیالت خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از 
نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آســان تر از سایر 
داوطلبان بهره مند شــده و عوارض و مالیات وصولی از 

آنها کاهش یابد.

 کدام صاحبخانه ها تنبیه مالیاتی می شوند؟
در نقطــه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، 
اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش 
داده باشــند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت 

مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.
بنابــر تخمین ســایت های خرید و فروش مســکن 
میانگیــن قیمت هر مترمربع خانه در شــهر تهران 3٨ 
میلیون تومان است و قیمت تخمینی یک واحد مسکونی 
متوسط 4 میلیارد تومان برآورد شده است و قیمت رهن 
کامل یک واحد مســکونی نوساز نیز براساس آگهی ها 

٥3٩ میلیون تومان تخمین زده شده است.

در آستانه نشست وزرای نفت اوپک پالس، بازار جهانی نفت محتاط تر از قبل 
شده و همین مسئله به افت قیمت طالی سیاه دامن زده است.

قیمت نفت اوایل معامالت روز پنجشــنبه بازار آسیا با انتظار سرمایه گذاران 
برای تصویب افزایش تولید در نشســت تولیدکنندگان اوپک پالس، حدود سه 

دالر در هر بشکه سقوط کرد.
به گزارش رویترز، بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و 76 سنت معادل 4.٢ 
درصد کاهش، به 113 دالر و ٥3 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته 
٠.6 درصد افزایش داشت. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو 
دالر و ٨٩ سنت معادل ٢.٩ درصد کاهش، به 11٢ دالر و 37 سنت در هر بشکه 
رسید. شاخص نفت آمریکا روز چهارشنبه با ٠.٥ درصد افزایش، بسته شده بود.

شــاخص های بازار نفت جهانی چندین هفته اســت که تحت تأثیر کاهش 
صادرات روســیه به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مســکو، روند 
صعودی داشته اند.اگرچه خروج تدریجی چین از قرنطینه های کووید، از قیمت ها 
پشتیبانی کرده است اما قوی تر شدن ارزش دالر آمریکا، به قیمت های نفت در 
معامالت پنج شنبه ضربه زد زیرا نفت را برای خریداران غیر آمریکایی گران تر کرد.

کازوهیکو ســایتو، تحلیلگر ارشــد شرکت فوجیتومی ســکیوریتیز گفت: 
ســرمایه گذاران در آستانه دیدار وزیران اوپک پالس و باال رفتن ارزش دالر، به 
سودگیری پرداختند. انتظار می رود نشست گروه اوپک پالس سوپرایزی نداشته 

باشد. وقتی سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه به عربستان سعودی سفر می کند، 
به معنای بعید بودن تغییر سیاســت این گروه اســت. بازار پس از این دیدار به 
دلیل تداوم محدودیت عرضه و تقاضای قوی برای ســوختها در آمریکا و اروپا، 
روند صعودی خود را بازخواهد یافت.منابع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفت: 
وزیران اوپک پالس به افزایش مالیم تولید ماهانه با وجود محدود شدن عرضه 

در بازارهای جهانی، پایبند خواهند ماند.
روزنامه وال اســتریت ژرونال روز ســه شــنبه به نقل از نمایندگان اوپک 

مدعی شــده بــود بعضی از اعضای ایــن گروه در حال بررســی ایده معافیت 
روســیه در توافق نفتی هستند. معافیت روســیه از توافق نفتی اوپک پالس، 
 به تولیدکنندگان دیگر اجازه خواهد داد نفت بیشــتری که خواســته آمریکا و

 اتحادیه اروپاست، تولید کنند.دو منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: در 
نشست فنی روز چهارشنبه درباره موضوع معلق کردن مشارکت روسیه در توافق 
نفتی گفت و گو نشد. یکی از این منابع آگاه گفت: هیچ صحبتی از معاف کردن 
روسیه نبود و به طور کلی چنین مذاکراتی وجود نداشته است. شش نماینده دیگر 
اوپک پالس گفتند: این ایده توسط گروه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

کمیته فنی اوپک پالس پیش بینی خود از مازاد بازار نفت در سال ٢٠٢٢ را 
حدود ٥٠٠ هزار بشکه در روز کاهش داد و 1.4 میلیون بشکه در روز برآورد کرد.

وزیران اوپک پالس روز پنج شنبه برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید 
نفت دیدار می کنند و انتظار می رود افزایش تولید به میزان 43٢ هزار بشکه در 
روز را برای ژوییه تصویب کنند.بر اساس این گزارش ، سرگی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه و همتای اماراتی وی شیخ عبداهلل بن زاید روز چهارشنبه در ریاض دیدار 
کردند و به همکاری نزدیک در اوپک پالس برای تضمین ثبات و قابل پیش بینی 
بودن قیمت های انرژی جهانی تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه پیش از آن با 
شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کرده 

بود و هر دو مقام از سطح همکاری در داخل گروه اوپک پالس تمجید کردند.

مالیات خانه های خالی به بن بست خورد

عقب گرد قیمت نفت در آستانه نشست اوپک پالس

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق ایران

ارزش زمان و بهره وری در اقتصاد ایران

گره های اقتصادی با تمرکز بر توانمندی همه ارکان به خصوص بخش خصوصی 
باز می شود،  در گفتار، همیشه بر لزوم توجه به بخش خصوصی تأکید می شود؛ 

اما در عمل، چرخه باطل آزمون وخطا ادامه دارد.
 باور داریم که گره های اقتصادی جز با توجه به ظرفیت همه ارکان درگیر در 
این بخش گشوده نمی شود و هر بار بخش خصوصی از عرصه تصمیم سازی و اقدام 
کنار گذاشته شده، خسارتی رقم خورده است؛ اما متأسفانه آنچه در گفتار پیرامون 

لزوم توجه به بخش خصوصی بیان می شود، در عمل اتفاق نمی افتد.
 برخــالف آنچه امروز در ظاهر و حــرف، پیرامون حمایت از بخش خصوصی 
بیان می شــود، ارزیابی ها نشان می دهد که رابطه مراکز تصمیم سازی با فعاالن 
این بخش تقویت نشده و تأکیداتی که بر زبان مسئوالن جاری می شود، مصداقی 
از اقدام و عمل ندارد. اثرات این بحث نیز درگذر زمان، خروج ســرمایه از ایران و 

افت سرمایه گذاری های جدید خواهد بود.
 فقدان نگاه کارشناسی که گاها از عدم اهلیت حرفه ای بعضی تصمیم سازان 

نشأت می گیرد، چرخه باطل آزمون وخطا را در عرصه اقتصاد تداوم می بخشد.
 کنار گذاشــته شــدن بخش خصوصی از واردات بعضی کاالهای اساســی و 
نهاده هــا هم زمان با اقدامات دولت در راســتای حذف ارز 4٢٠٠ تومانی،  حذف 
بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات، بازار رقابتی را تضعیف می کند و تبعات 
آن را مصرف کننده کاال متحمل می شــود. البته با رایزنی ها و پیگیری های اتاق، 
امیدواریم شاهد بازنگری در این حوزه طی روزهای آینده باشیم و بازگشت بخش 

خصوصی به چرخه واردات کاالهای اساسی رقم بخورد.
 خوشــبختانه آقای اژه ای، ریاســت این قوه شــناخت کافی نسبت به بخش 
خصوصی و مسائل اقتصادی کشور دارند و به اتکای همین شناخت نیز پیگیری های 
ارزشــمندی از سوی دستگاه قضایی در راستای کمک به بخش تولید و اقتصاد، 

انجام گرفته است که جای تقدیر دارد.
برنامه ریــزی برای تداوم این تعامالت با قوه قضائیه و همچنین پیگیری برای 
برگزاری نشست های مشترک با مسئوالن این نهاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد 
که این اقدامات به گشــودن گره ها و اخذ حمایت های بیشــتر از تولید و صنعت 

کشور، منجر شود.
 بقــای ما در بازارهای جهانی درگــرو توجه به تولیدات با فناوری و بهره وری 
باال است و این موضوع، اهمیت این حمایت را دوچندان می کند. بااین وجود، هر 

اقدامی در این راستا، الزاماتی دارد.
 مــا در اتاق ایران بــا اذعان به ضرورت اصالح در مدیریت اقتصادی کشــور، 
به متولیان امر توصیه نمودیم تا از رویه های شــعارگونه و تکیه بر شــاخص های 
تشریفاتی و تبلیغاتی که فقط کمیت را در تعداد شرکت های دانش بنیان، مدنظر 
دارد پرهیز نمایند و به ســراغ معیارهایــی بروند که بهره وری واقعی و کارآمدی 
مؤثر این واحدها را برای اقتصاد کشور با توسعه صادرات فناورانه و تولید مبتنی 

بر دانش، نشان می دهند.
 تنهــا در این صورت اســت که می تــوان از کار آیی حمایت هــا و اعتبارات 

تخصیص یافته به این بخش برای آینده کشور، اطمینان حاصل کرد.

  ساعات اداری در 2٠ استان تغییر می کند
مدیر عامل توانیر گفت: طبق مصوبه دولت، اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران 
داده شده و تاکنون، تغییر ساعات اداری در 1٠ استان که گرمسیر هستند، اجرایی 

شده است.
 آرش کردی در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه تغییر ساعات به شکلی است که 
ادارات قبل از ساعت 13 و 3٠ دقیقه تعطیل شوند تا در دوره اوج مصرف که از ساعت 
13 یا 14 آغاز می شود، ادارات تعطیل شده باشند، اظهار کرد: این طرح سبب تناسب 
بخشی به وضعیت ترافیک هم خواهد شد که مصوبات اولیه آن در 1٠ استان دیگر نیز 
تهیه شده است و احتماال در روزهای آینده، تعداد استان هایی که باید تغییر ساعات 

بخش اداری را داشته باشند، به ٢٠  استان می رسد.
وی افزود: محدودیت هایی که سال گذشته ایجاد شد و خاموشی هایی که اتفاق افتاد، 
امسال تکرار نخواهد شد، چراکه هماهنگی ها جهت مدیریت بار در بخش صنعتی  
امسال با هماهنگی وزارت صمت و با رعایت برنامه های مدیریت بازار، از مدتها پیش 

آغاز شده است.
کردی با اشــاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون شاهد رشــد بیش از 1٠ درصدی 
مصرف  برق صنایع بودیم، یادآور شد: همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، پس از 
اتمام دوره اوج بار، هیچ محدودیتی در مصرف صنایع وجود نخواهد داشت و حتی در 

صورت تجاوز از دیماند )مصرف برق بیش از قرارداد ( نیز با آنها همکاری خواهد شد.
مدیرعامل توانیر درباره برنامه های همکاری با بخش کشاورزی گفت: با برنامه های 
تعریف شده کشاورزان می توانند در صورت همکاری با برق، از تعرفه رایگان در 1٩ 

ساعت از شبانه روز بهره مند شوند.
کردی ادامه داد: این برنامه ها به گونه ای اســت که  هیچ خللی در کشاورزی  کشور 
ایجاد نخواهد شد و حتی می تواند باعث کاهش هزینه های  کشاورزان شود، چراکه 
در این برنامه ها، کشاورزان می توانند در صورت عدم استفاده از چاه های کشاورزی  به 
مدت ٥ ساعت در بازه زمانی 11 تا 1٨، از برق رایگان در بقیه ساعت ها استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین درباره نیروگاه های تولید برق نیز گفت: در کشور 
سبدی از انواع نیروگاه ها وجود دارد و این تنوع در منابع تولید، الزمه حفظ پایداری 
شبکه برق است.کردی افزود: براساس برنامه ریزی، 1٥ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، 
1٠ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 1٠ هزار مگاوات نیروگاه صنایع، باید طی 4 

سال دولت سیزدهم به مدار بیاید.
وی با بیان این که  ٨٢ درصد از نیروگاه هایی که قرار اســت به بهره برداری برسند، 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای تاریخ 
صنعت برق ایران تاکنون، فقط 1٠٠٠ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار آمده بود، 
درحالی که در طول 4 ســال آینده تنها 1٠ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید 

وارد مدار خواهد شد.
کردی همچنین درباره وضعیت تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق نیز اظهار کرد: 
خوشبختانه در حال حاضر به  خودکفایی نزدیک به صد درصدی در ساخت تجهیزات  
مورد نیاز صنعت برق رســیده ایم و حتی شــرکت های توانمند ایرانی، توان تامین 

کاالهای برقی مورد نیاز سایر کشورها را نیز دارند.
وی درباره تلفات شبکه های  برق نیز گفت: تلفات در ذات شبکه های برق است و این 
تصور که می توان تلفات را به صفر رساند اشتباه است. وی گفت: در حال حاضر تلفات  

شبکه های برق به زیر1٠ درصد رسیده است.
به گفته مدیرعامل توانیر،  ســختگیرانه ترین بخش مصوبه دولــت برای مدیریت 
 مصرف، مربوط به ادارات دولتی اســت؛ بــه طوری که  این دســتگاه ها، باید حتما 
در ساعات اداری 3٠ درصد و غیر اداری 6٠ درصد نسبت به پارسال کاهش مصرف را 
داشته باشند. وی همچنین گفت که تمام ادارات دولتی در تهران مجهز به کنتورهای 
هوشمند کنترل از راه دور شــده اند که باعث رؤیت پذیر شدن مصرف برق این این 
ادارات می شود و به این ترتیب و مصرف آن ها از راه دور در مرکز کنترل برق تهران 
بزرگ رصد می شود. اطالعات این ادارات هر ٥ ثانیه یک بار به مرکز کنترل  ارسال و 

در صورت نیاز برق آنها از راه دور قطع می شود.

  کدام کاالها بیشتر قاچاق می شوند؟
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران گفت که اردیبهشت امسال 71٢٥ مورد بازرسی در زمینه کشف کاالی قاچاق انجام شده که بیشترین کشفیات درحوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم یدکی خودرو، سیگار 
و مواد دخانی بوده است.سعید محمدی پور ، از برگزاری ٥6 هزار و 4٠٨ مورد بازرسی در اردیبهشــت ماه خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نظام پرداخت یارانه ها، بازرسی هایی با هدف بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای، انبارها، سوپر مارکتها و نظایر آن 
درسراسر کشور انجام شد و بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در استان تهران نیز افزایش یافت که دراین راستا تعداد 6667 پرونده تخلف به ارزش 1677میلیارد تومان در معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران تشکیل و جهت بررسی و تعیین 

تکلیف به مراجع ذی صالح ارجاع شد.

  خبرخبر

تا پایان اردیبهشــت ماه ارزش تجارت خارجی به 16 
میلیارد و 631 میلیون دالر رســید که ســهم صادرات 
کاالهای غیرنفتی با رشــد 37 درصدی به ٨ میلیارد و 
٥16 میلیون دالر رســید و تراز تجارت خارجی کشور 

4٠1 میلیون دالر مثبت شد.
مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه نخست سال 
14٠1، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور 
)به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین 
بدون صادرات از محل تجارت چمدانی(، بالغ بر 17 هزار و 
14 تن کاال به ارزش هشت میلیارد و ٥16 میلیون دالر 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 14٠٠، افزایش 

1.6 درصدی در وزن و 37 درصدی در ارزش داشته است.
 میزان واردات کشــور در دو ماهه نخســت سال با 
کاهش 3.37 درصدی در وزن و افزایش ٢4 درصدی در 
ارزش در مقایســه با مدت مشابه سال 14٠٠، به رقم ٥ 
هزار و 1٨٢ تن به ارزش هشت میلیارد و 11٥ میلیون 

دالر رسیده است.

 کشورهای عمده صادراتی کدامند؟
طی دو ماه نخســت ســال 14٠1، بیشترین میزان 
صادرات کشور به مقصد کشور چین با رقم ٢ میلیارد و 
7٢٠ هزار دالر و سهم 3٢ درصدی از کل ارزش صادرات، 

امــارات متحده عربی با یک میلیارد و ٥٠٢ هزار دالر و 
سهم 17.63 درصدی، عراق با یک میلیارد و 31٢ میلیون 
دالر و سهم 1٥.41 درصدی، ترکیه با 766 میلیون دالر و 
سهم ٩ درصدی و هند با ٢٩٠ میلیون دالر و سهم 3.41 

درصدی از کل ارزش، صورت گرفته است.

 کشورهای عمده وارداتی کدامند؟
طی دو ماه نخســت سال 14٠1،  کشــور امارات با 
اختصاص ٢ میلیارد و ٢47میلیون دالر و ســهمی در 
حدود ٢7.6٩ درصــد از کل ارزش واردات، در جایگاه 

نخست طرف معامله قرار گرفته است.

همچنین کشورهای چین با دو میلیارد و 117 میلیون 
دالر و ســهم ٢6 درصدی، ترکیه با ٨7٥ میلیون دالر و 
سهم 1٠.7٨ درصدی، هند با ٢ میلیارد و 117 میلیون 
دالر و ســهم ٢6 درصدی، فدراســیون روسیه با 31٩ 
میلیون دالر و سهم 3.3٩ درصدی از کل ارزش واردات 

در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.
با توجه به صادرات ٨ میلیارد و ٥16 میلیون دالری 
و واردات هشــت میلیارد و 11٥ میلیــون دالر در دو 
ماه نخست امســال، صادرات از واردات پیشی گرفت و 
تراز تجارت خارکی کشــور بیش از 4٠1 میلیون دالر 

مثبت شد.

تراز تجاری در دو ماهه امسال مثبت ۴۰۱ میلیون دالر شد
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بیتفاوتیبورسبهمحرکها
زهرا جعفری  -   ایده روز  | بازار سهام در 
هفته گذشته به رغم تداوم رشد قیمت دالر در 
بازار آزاد و ثبات نسبی قیمت جهانی مواد خام 
و کاالها در سطوح باالی قبلی، شرایطی کم            فروغ 
داشت که طی آن شاخص کل ۴/ ۱درصد کاهش 
یافــت و در میانه کانــال ۵/ ۱میلیون واحدی 
ایستاد. ارزش معامالت خرد سهام نیز همزمان، 
ســقوط قابل مالحظه ای را تجربــه کرد و در 
مجموع بازارها، به کانال چهار هزار میلیارد تومان 
در روز قدم گذاشت؛ این در حالی است که در 
روزهای رونق اردیبهشت ماه، متغیر مزبور به مرز 

هشت هزار میلیارد تومان رسیده بود.
حاکمیت فضای رکود بر بورس تهران این 
پرســش را در ذهن بسیاری از سرمایه گذاران 
ایجاد کرده که علت واگرایی روند بورس و عوامل 
بنیادی چیست و چه زمانی این واگرایی خاتمه 
می            یابد. در همین راســتا، عدم رشد نرخ ارز در 
سامانه نیما، تداوم مشکالت ناشی از قطع برق 
صنایع و نیز کاهش قابل مالحظه حاشیه سود در 
گزارش            های فصل زمستان شرکت ها از مواردی 
هستند که لختی طرف تقاضا و کم واکنشی بازار 

سهام را توضیح می دهند.

 گاو  در لباس خرس؟
در ادبیــات مالی چنین مرســوم اســت 
کــه بازارهای صعــودی که با رشــد بیش از 
۲۰درصدی قیمت از کف اخیر شناخته می شوند 
تحت عنوان بــازار گاوی )Bull Market( و افت 
بیش از ۲۰درصدی از ســقف قبلی به عنوان 
بازار خرسی )Bear Market( نامیده می شوند. 
بازارهای صعودی معموال با ویژگی            هایی نظیر 
جسارت خریداران، رونق فزاینده و خوش بینی 
سرمایه            گذاران توام می شوند و بازارهای نزولی 
نیز در نقطه مقابل، با بدبینی و ترس خریداران 
شناخته می شــوند. در این میان، در یک نگاه 
بزرگ تر، برخی سیکل های کوتاه مدت هم در 
جریان یک سقوط یا جهش بزرگ رخ می دهند 
 Bear( »که به عنوان »رونق در بازار خرســی
 Bull( »یا »اصالح در بازار گاوی )Market Rally
Market Correction( شناخته می شوند. نگاهی 
از این دریچه به رفتار دو سال اخیر بورس تهران 

حاکی از آن اســت که از مرداد ۹۹، این بازار با 
بزرگ ترین ســقوط تاریخ فعالیت خود مواجه 
شد که در مدت چند ماه موجب از میان رفتن 
بیش از ۴۰درصد از ارزش متوسط سهام شد. 
از آن پس تاکنون، در ســه نوبت، رشد بیش 
از۲۰درصدی نسبت به کف اخیر روی داده که 
آخرین مورد آن مربوط به افزایش ۳۳درصدی 
از شــاخص ۲/ ۱میلیون واحــدی در بهمن 
گذشته تا ۶/ ۱میلیون واحدی در هفته پایانی 
اردیبهشت ماه سال جاری است. ویژگی مشترک 
رالی های سه گانه مورد اشاره این بوده که در هر 
نوبت، به تدریج از رمق خریداران کاسته شده 
و با تردید سرمایه            گذاران و غلبه فروشندگان، 
موج اصالحی بعدی را شــکل داده است. این 
ویژگی رفتاری که با مختصات »رونق در بازار 
خرسی« سازگاری دارد، نمایانگر وضعیتی است 
که ســرمایه            گذاران، تحت تاثیر ضربه سقوط 
مهیب قبلی قرار داشته و نسبت به امکان تکرار 

آن واهمه دارند.
 به این ترتیب، سابقه ناخوشایند زیان اخیر 
موجب شــکل گیری نوعی ضعف و تردید در 
فعاالن بازار می شــود که به صورت یک چرخه 

تکرار شونده مانع از تبدیل ریز موج های صعودی 
به رونق پایدار می شــود. مانع مزبور در شرایط 
فعلی در بورس تهــران به صورت محدوده ۶/ 
۱میلیون واحدی شــاخص پدیدار شــده که 
به صــورت یک ترمز تکنیکی و ذهنی مهم در 
مسیر تداوم صعود بازار در ۱۹ماه گذشته عمل 

کرده است.
مصائب ارز ترجیحی جدید برای بورسی            ها

درحالی که بســیاری از کارشناسان از خبر 
حــذف دالر ۴۲۰۰تومانــی و تخصیص یارانه 
نقدی به لحاظ منطق اقتصادی دفاع کرده اند، 
رویکرد بعدی سیاستگذاران در زمینه نرخ گذاری 
در سامانه نیما و ایجاد شکاف با نرخ آزاد موجب 
انتقاد و نگرانی فعاالن اقتصادی شده است. در 
بازار ســرمایه هم میخکوب شدن دالر نیما در 
کانال ۲۴هزار تومانــی و افزایش فاصله با بازار 
آزاد، خبر خوشی برای تبدیل درآمدهای ارزی 
صادرکنندگان بورسی تلقی نمی شود، درحالی که 
مقامات رسمی ادعای وجود هرگونه نرخ گذاری 
در سامانه نیما را رد می کنند، برخی کارشناسان 
محدودکردن لیست کاالهای مجاز وارداتی را 
نوعی دستکاری در تقاضای واقعی می            دانند که 

منجر به عدم کشف نرخ منصفانه ارز می شود. از 
سوی دیگر، برخی هم گره زدن واردات کاالهای 
اساسی به قیمت دالر نیما را یک ضد انگیزه در 
جهت واقعی شــدن نرخ تلقی کرده اند. در هر 
صورت، آنچه مایه نگرانی اســت در درجه اول 
سابقه تاریخی نتایج حاصل از شکاف نرخ نیما با 
بازار آزاد است. بر این اساس، هرچه شکاف مزبور 
بزرگ تر شده، انگیزه عرضه کنندگان نسبت به 
فروش ارز کمتر شــده و این مســاله با ارسال 
سیگنال کمبود عرضه به بازار ارز موجب رشد 
بیشتر نرخ آزاد شده است. از سوی دیگر، با توجه 
به غیرقانونی بودن فروش ارز صادرکنندگان به 
نرخ آزاد و عدم رشد متناظر در سامانه سنا )که 
قبال به عنوان یک مجرای جانبی برای تبدیل 
ارز صادر کننــده مطرح بود( یکی از موتورهای 
مهم رشد سودآوری و رونق درآمدهای بخش 
مهمی از شرکت های بورسی با اختالل مواجه 
شــده اســت، با این حال نگاهی به تجربیات 
 تاریخی نشــان می دهد کــه وضعیت حاضر

 پایــدار نبــوده و در نهایت سیاســتگذاران 
 مجبور می شــوند که برای مهار بــازار آزاد به

 انعطــاف در نرخ گذاری نیما تــن در دهند؛ 

رویکــردی که با یــک فاز تاخیــر در نهایت 
برای ســهامداران بلندمدت بورس تهران نیز 
موجب انتفاع و ترمیم افق رشد سودآوری در 

شرکت های بنیادی خواهد شد.

 پیام نفت به بورس تهران
درحالی که از فضای تب و تاب تورم جهانی 
در هفته            های اخیر اندکی کاسته شده و قیمت 
برخی مواد فلزی، معدنی و غذایی نشانه            هایی 
از عقب            نشینی را بروز داده            اند، نرخ نفت و سایر 
مشتقات انرژی مقاوم مانده و در محدوده اوج 
تاریخی پرســه می زنند. کارشناســان یکی از 
اصلی            ترین دالیل وضعیت متفاوت بازار انرژی را 
به مناقشه اوکراین و محدودیت های اعمال شده 
بر صادرات روسیه مرتبط می            دانند، درحالی که 
در هفته            های نخست درگیری برخی این احتمال 
را مطرح می کردند  که جنگ در مدت کوتاهی 
فیصله یابد، اکثریت کارشناسان در حال حاضر 
نسبت به  دستیابی به هرگونه راه حل سیاسی 
در کوتاه مدت بدبین هســتند. این مساله در 
کنار پایان قرنطینه کرونا در چین و موج عظیم 
ســفرهای مردمی در آمریــکا و اروپا پس از 
چندسال محدودیت، موجب شده تا پیش بینی            ها 
مبنی بر ثبات نرخ سه رقمی طالی سیاه حداقل 
در افق سال جاری پررنگ باشد. به این ترتیب، 
شــرایط اقتصادی بــرای صادرکنندگان نفت 
حتی در کشورهای تحت تحریم )نظیر ونزوئال 
و روســیه( به گونه            ای است که به دلیل بهبود 
درآمدهــای ارزی در مدیریت ارزش پول ملی 
موفق بوده اند. با اقتدا به نمونه های موجود، این 
احتمال وجود دارد که به رغم نوسانات کاهشی 
اخیــر در ارزش ریال، بانــک مرکزی و دولت 
ایــران در مهار وضعیت کنونی و تثبیت ارزش 
پول ملی در سال جاری به موفقیت دست یابند؛ 
وضعیتی که از یک ســو با احتمــال انعطاف 
بیشــتر در نرخ گذاری سامانه نیما، درآمدهای 
صادرکنندگان بورسی را بهبود می            بخشد و از 
سوی دیگر، به دلیل باال ماندن ارزش محصوالت 
بخش انرژی، از سودآوری برخی از بزرگ ترین 
صنایع بورس تهران نظیر گروه پتروشــیمی و 

پاالیشی پشتیبانی می کند.

 عضو هیات علمی دانشــکده اقتصاد خوارزمی با تاکید بر اینکه با کاهش 
تدریجی رشد نقدینگی می توانیم تورم را کاهش دهیم، گفت: اگر می خواهیم 
رشد نقدینگی را کنترل کنیم باید انضباط بانکی و مالی دولت را تقویت کنیم 

کاری که بانک مرکزی با جدیت دنبال می کند.
وحید شقاقی شــهری گفت : یکی از مهم ترین ریشه های تورم در اقتصاد، 
رشد نقدینگی است؛ البته همه تورم را نباید در رشد نقدینگی دنبال کنیم و 

مهم ترین ریشه های تورم ساز رشد نقدینگی است.
وی افــزود:  ایــن رشــد از دو زاویه به کشــور تحمیل می شــود؛ یکی 

بی انضباطی های بودجه ای و مالی و دیگری بی انضباطی نظام بانکی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما عماًل دو نا ترازی بودجه ای و بانکی داریم 
و هر دو ریشــه های خلق نقدینگی است و این تجربه گران سنگی که در ۵۰ 
سال گذشته به آن رســیدیم. اگر می خواهیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم 

باید انضباط بانکی و مالی دولت را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در همین راســتا حرکت می کند و تالش دارد 
به عنوان یکی از مهم ترین نهادها و سیاست گذار پولی، رشد نقدینگی را کنترل 

کند، چون اگر کنترل نشود تبعات سنگین دارد.
شقاقی شهری با بیان اینکه آخرین داده های آماری رشد نقدینگی ۳۸ درصد 
بود و این رقم نســبت به رشد اقتصادی باالست و باید به تدریج کاهش یابد و 

در این صورت است که می توانیم تورم را نیز کاهش دهیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه خوارزمی گفت: در موضوع کاهش تسهیالت 
تکلیفی، بانک مرکزی نسبت به افزایش این تسهیالت در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
مقاومت کرد و رییس بانک مرکزی در نامه ای که به رهبر معظم انقالب نوشت 

اجازه افزایش تسهیالت تکلیفی بانک ها را نداد.
این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین تالش بانک مرکزی برای 
انضباط بخشــی نظام بانکی و محدودســازی در خلق نقدینگی بانک هایی با 
ناترازی باال و پر ریســک، بهبود متغیرهای ســالمت بانکی و کاهش ریسک 

آن ها سیاست هایی است که بانک مرکزی به آن آگاه است و دنبال می کند.
شــقاقی شهری تاکید کرد: انضباط  بخشی نظام بانکی کار سختی است و 

به راحتی حل نمی شود، مگر اینکه اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با انضباط بخشــی نظام بانکی، تقویت و بهبود 

متغیرهای نظام بانکی، کاهش تسهیالت تکلیفی و جلوگیری از تحمیل نیازهای 
کشور به بانک مرکزی به دنبال کنترل نقدینگی در کشور است.

عضو هیات علمی دانشــکده اقتصــاد خوارزمی تصریح کرد: بانک مرکزی 
هدف گــذاری خود برای کنترل نقدینگی را انجام داده و امیدواریم با مقاومت 
در مقابل خواســته های فزاینده خلق نقدینگی در کنترل رشــد نقدینگی به 

نتایج مطلوبی دست یابد.
شقاقی شهری تاکید کرد: کیفیت نقدینگی یا کیفی سازی نقدینگی مهم 
اســت و اگر نقدینگی کیفی سازی نشود در بخش های غیرمولد ظهور و بروز 
کند و بار تورمی به اقتصاد تحمیل می کند؛ بنابراین، بانک مرکزی موظف است 

در کنترل ترازنامه بانک ها ورود کند.
وی تاکیــد کرد: کیفی ســازی بانک هــا، نیازمند کار جــدی در کنترل، 
بازبینی و آزادســازی منابع منجمد بانکی اســت و در شــرایطی که بسیاری 
از بانک هــا در ایــن زمینه مقاومــت می کنند باید بانک مرکــزی با آرامش، 
 جدیت و اقتدار این مسیر را دنبال کند تا هم شاهد کیفی سازی نقدینگی و 

هم کنترل رشد آن باشد.

اقداماتبانکمرکزیبرایکنترلرشدنقدینگیوکاهشتورم

  اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز افزایش یافت
شورای هماهنگی سران قوا در جلسه شب گذشــته ، اختیارات بانک مرکزی برای 
مداخله در بازار ارز را افزایش داد و از امروز این نهاد قادر است به صورت نامحدود در 

بازار ارز مداخله کند.
براساس مصوبات جدید شورای هماهنگی ســران قوا، معامالت فردایی طال و سکه 

ممنوع شد و اختیارات این بانک برای مداخله در بازار ارز افزایش یافت.
خبرهای رسیده بیانگر آن است که با مجوز سران قوا در جلسه شب گذشته، اختیارات 
بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است به صورت نامحدود در 

بازار مداخله کند.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفته بود 
اختیارات ویژه ارزی به بانک مرکزی داده می شود. برهمین اساس نیز شب گذشته به 
منظور کمک به بانک مرکزی در اجرای مصوبات جدید ارزی، تعدادی از صراف های 

منتخب در ساختان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند.

  شکر وارداتی به کمک تنظیم بازار می آید
با اصالح قیمت شکر، ثبت سفارش جدید برای واردات کاال آغاز شده و در کنار توزیع 

شکر داخلی، بخشی از شکر مورد نیاز کشور نیز از این طریق تأمین خواهد شد.
بنا بر اعالم شرکت بازرگانی دولتی ایران ۱۴۰ هزار تن شکر استحصال شده از محصول 
نیشکر تولید داخل، برای تنظیم بازار این کاالی استراتژیک به صورت سراسری توزیع 
خواهد شد و همچنین با آغاز ثبت سفارش های جدید بخشی از شکر مورد نیاز کشور 

وارد خواهد شد.
اخیراً شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرده که با برداشت محصوالت جدید بهاره از سطح 
مزارع نیشکر کشور و ارســال آن ها به کارخانه های تولید شکر، تولیدات داخلی این 

محصول برای توزیع و مصرف، وارد بازار خواهد شد.
بنا بر اعالم این شرکت از ابتدای ســال جاری تاکنون، ۱۵۰ هزار تن شکر نیز برای 
مصارف صنف و صنعت و خانوار توزیع شده است و ۱۰۰ هزار تن از این کاال نیز توسط 

شرکت بازرگانی دولتی ایران در جریان توزیع قرار دارد.
همچنیــن گفته شــده کــه تأمین شــکر کشــور از منابــع داخلــی و خارجی 
به طــور مســتمر ادامــه دارد کــه بــا توجــه بــه افزایــش تولیــدات داخلی 
 و تأمین از طریق واردات، انتظار می رود با توزیع این محصول راهبردی، بازار شــکر

 به آرامش و ثبات برسد.
در گزارش این شرکت آمده است که با اصالح قیمت شکر و ایجاد مزیت وارداتی برای 
آن، ثبت ســفارش جدید بخش خصوصی برای واردات آن آغاز شده و به این ترتیب، 

بخشی از شکر مورد نیاز کشور توسط این بخش تأمین خواهد شد.
مشاهدات میدانی از فروشگاه های سطح شهر تهران نیز حاکی از آن است که عرضه 
شکر با قیمت مصوب در فروشگاه های زنجیره ای محدود شده است و در حال حاضر هر 
بسته یک کیلوگرمی شکر برای مصرف کننده با قیمت مصوب حدود ۲۳ هزار تومان 

و در مغازه ها با قیمت آزاد کیلویی حدوداً ۳۰ هزار تومان است.

 سیگنال مهم برجامی به معامله گران دالر
 بازیگران ارزی تصور کنند افزایش تنش ها در مورد نشست شورای حکام می تواند 
مسیر رسیدن به توافق هسته ای را سخت کند و این امر زمینه ساز تقاضای احتیاطی 

در بازار دالر شود.
نشست شورای حکام و احتماالت بر سر صدور قطعنامه علیه ایران در بین معامله 
گران بازار ارز تهران برجسته شده اســت. عده ای از معامله گران معتقدند در این 

نشست قطعنامه ای بر علیه ایران امضا می شود.
سیگنال روس ها به بازار ارز ایران

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی وین با اشاره به آغاز 
نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش بینی کرد که 

آژانس مذاکرات دشواری در پیش داشته باشد.
پیش بینی اولیانوف باعث شده بازیگران ارزی تصور کنند افزایش تنش ها می تواند 
مسیر رسیدن به توافق هسته ای را سخت کند و این امر زمینه ساز تقاضای احتیاطی 

در بازار دالر شود و بازار دالر در حالت آماده باش به سر ببرد .
قوت گرفتن دخالت بازار ساز در بازار ارز

اما عده ای از معامله گان به مصوبه جدید ســران قوا اشــاره می کردند که در آن 
اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده شده است. منابع آگاه اعالم کردند که سران 
قوا در جلسه ای که اخیرا داشته اند، به بانک مرکزی مجوز دادند تا به طور نامحدود 

در بازار مداخله کند.
علی صالح آبادی هم پیش از این،  از افزایش اختیارات بانک مرکزی خبر داده بود. او 
در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد که اختیارات ویژه  ارزی به بانک مرکزی 
داده می شود.این خبر باعث شده که معامله گران تصور کنند که قدرت بازارساز 
بیشتر خواهد شد افزایش ساعت کاری بازار متشکل هم از نظر برخی از تحلیلگران 
به معنای آن است که بازارساز در بازار رسمی قصد دارد از کانال صرافی های مجاز 

میزان عرضه خود را باال ببرد.

  راه اندازی صندوق امالک، زمین و ساختمان
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک ها نسبت به عرضه 
اموال و امالک مازاد در بورس کاال ارزیابی مثبتی دارند که در این زمینه برای تاسیس 

و بهره برداری از صندوق امالک، زمین و ساختمان در این بازار اقدام کرده اند.
کورش پرویزیان، درباره تمهیدات بانک ها برای عرضه امالک و اموال مازاد در بورس 
کاالی ایران، اعالم کرد: ارزیابی ها نســبت به عرضه امالک و اموال مازاد در بورس 

مثبت است. 
وی در رابطه با مزیت فروش اموال و امالک مازاد در بورس کاال، گفت: مزیت برجسته 

فروش و واگذاری اموال و امالک در این بازار شفافیت در فرآیند معامالت است.
مدیرعامل بانک پارسیان دسترسی همه افراد برای حضور در معامالت بورس کاال را 
امکان پذیر اعالم کرد و اظهار داشت: درواقع به دلیل حضور ارکان منضبط و ناظر در 

بورس ها، واگذاری و فروش اموال و امالک مازاد شفاف و دقیق است. 
پرویزیان با اشاره به اینکه بیشتر بانک ها عالقه مند به واگذاری اموال و دارایی های 
خود از شیوه های مختلف هستند، خاطرنشان کرد: قانون هم در راستای حمایت 
از تولید به بانک ها کمک کرده که انگیزه بیشتری برای فروش امالک و اموال مازاد 

پیدا کنند.
به گفته رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، به طور مثال یکی از 
بانک های خصوصی در زمینه تاسیس و بهره برداری از صندوق های امالک و زمین 

و ساختمان در بورس اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه بانک ها حتی با استفاده از فناوری های جدید بالک چین و توکنایز 
کردن )فرآیند تبدیل دارایی های فیزیکی و غیر فیزیکی( به توکن های دیجیتالی در 
بالک چین به دنبال فروش امالک و اموال مازاد هستند، تصریح کرد: هدف بانک ها از 

این اقدام، ایجاد ارزش افزوده برای بانک ها و سهامداران خود است.
پرویزیان با بیان اینکه بانک ها از طریق مزایده و تشکیل صندوق های امالک به دنبال 
واگذاری اموال مازاد هستند، گفت: بخش اعظمی از اموال و دارایی های مازاد به شکل 
تملیکی و در ازای وصول مطالبات به بانک واگذارشده که بانک ها با آماده سازی و 

عرضه این اموال مازاد به دنبال تبدیل این اموال به دارایی های نقد هستند.
رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان تأکید کرد: در شرایط 
فعلی سیاست بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی، تزریق منابع و اعتبار دهی 

به امور زیربنایی و توسعه ای کشور است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی از 
دریافت مالیات ســودی که امسال به سپرده های بانکی 
اشخاص حقوقی تعلق می گیرد، در سال آینده خبر داد.

در ۱۳ خرداد ماه خبری منتشــر شد مبنی بر اینکه 
دولت قرار است امسال از سود سپرده های بانکی مالیات 
دریافت کند.این در حالی است که بر اساس بند ۲ ماده 
۱۴۵ قانون مالیات های مســتقیم، ســود سپرده بانکی 

اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند »ر« تبصره ۶ قانون بودجه ســال 
جاری، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های 

مستقیم وارد شده است.
بر اســاس این بند از قانــون بودجه ۱۴۰۱، معافیت 
مالیاتی ســود ســپرده های بانکی در خصوص اشخاص 
حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده های حقوقی ها در سال 
جاری مالیات اخذ می شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی 
که عمدتاً صندوق ها و بیمه گرها هســتند، این معافیت 

همچنان پا برجا خواهد بود.
نهادهای حقوقی مستثنی از پرداخت مالیات بابت سود 

سپرده های بانکی شامل:
صندوق توسعه ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی
بیمه مرکزی ایران

شرکت های بیمه بازرگانی
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

صندوق های بازنشستگی
و صندوق های بیمه خسارت بدنی می شود.

 تکذیب وزارت اقتصاد
اگرچه انتشار این خبر موجب بروز انتقاداتی از سوی 
برخی کارشناســان اقتصادی به این تصمیم دولت شد، 
اما مهــدی محمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی همان شب در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی، دریافت سود سپرده از اشخاص حقیقی 

را تکذیب کرد.
وی خواســتار دقــت بیشــتر برخی خبرنــگاران و 
 رســانه ها در انتشــار اخبار و بررســی صحت و ســقم 

آن از مراجع ذی ربط شد.

  اشــتباه برخی رســانه ها از کجا نشأت 
گرفته بود؟

دفتر هیئت دولت در راستای شفاف سازی فعالیت های 
دولت، اقدام به انتشار پیش نویس لوایح و پیشنهادهای 
وزارت خانه های می کند که در همین زمینه، اخیراً وزارت 
اقتصاد پیش نویس الیحه مالیات بر مجموع درآمد را به 
کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه داده که همچنان در 

مرحله بررسی کارشناسی است.
ولی برخی رسانه ها پیشنهاد مذکور در ماده ۴۲ پیش 
نویس این الیحه را در خصوص »کسر و واریز علی الحساب 

۱۰ درصد از ســود سپرده های بانکی، مؤسسات مالی و 
اعتباری، صندوق ها و مانند اینها هر ماه قبل از واریز سود 
به حســاب اشخاص، به حساب سازمان امور مالیاتی« را 
به اشتباه به عنوان مالیات ستانی از سپرده های بانکی در 

سال جاری عنوان کرده بودند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: قانون 
مالیات بر سپرده های بانکی حقوقی ها در حال اجراست 

ولی آثارش سال آینده مشهود است
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان 
امــور مالیاتی اظهار کرد: اجرای بند »ر« تبصره ۶ قانون 
بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده های بانکی 
اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار 
اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم را برای 

اشخاص حقوقی ملغی کرده است.
برزگری تأکید کرد: آثار مالیاتی این قانون در ســال 
۱۴۰۲ نمایان می شــود به این معنا که در سال ۱۴۰۱ 
ایــن معافیت حاکم نیســت ولی در ســال ۱۴۰۲ که 
اشخاص حقوقی قرار است اظهارنامه های مالیاتی خود را 
در خصوص عملکرد سال قبل از آن )۱۴۰۱( ارائه دهند، 
از معافیت مذکر در قانون مالیات های مستقیم برخوردار 
نخواهند شــد.این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی 
یادآور شد: ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابالغ شده 
و در حال اجراست؛ اما آثار مالیاتی سود سپرده های بانکی 

اشخاص حقوقی در سال آینده مشخص می شود.

خبرمهمدربارهاخذمالیاتازسودسپردههایبانکی

 یک کارشناس اقتصادی از عزم دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی 
خبــر داد و گفت: نظارت جدی و اقدامات بانک مرکزی باعث کاهش آهنگ 

رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال شد که این رویه باید تداوم یابد.
 بر اســاس آخرین اطالعــات داده ای از بانک مرکزی حجم نقدینگی در 
فروردین ماه امسال ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه 

سال گذشته ۰.۲ درصد از سرعت رشد نقدینگی کاسته شده بود.
محمدعلی خادم در مورد کاهش آهنگ رشد نقدینگی اظهار داشت: رشد 
نقدینگی در سه سال گذشته بخصوص در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ارقام 
باالیی رســید به طوری که رشــد آن روند بلندمدت را هم شکست و تاثیر 

قابل توجهی بر تورم گذاشت و باید این امر کنترل می شد.
وی با اشاره به عزم دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی، افزود: رییس 
کل بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی و افت شدید خلق پول بانک ها را، مهار 

اضافه برداشت بانک ها و خودداری دولت در استفاده از تنخواه خزانه بیان کرد.
این کارشــناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی به دنبال تدوین آیین نامه 

کنترل ترازنامه بانک هاســت و این امر تاثیر زیادی بر کنترل رشد نقدینگی 
دارد و موجب کنترل اضافه برداشت بانک ها می شود.

خادم ادامه داد: بانک مرکزی ظرفیت جدی برای کنترل نقدینگی دارد و 
آن آیین نامه کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست. بانک مرکزی با استفاده از این 
ظرفیت، می تواند با بانک هایی که ناترازی خود را افزایش می دهند، برخورد کند.

وی تاکید کرد: رشد ترازنامه )رشد مانده تسهیالت( تعدادی از بانک ها در 
دو ماه گذشته کمتر از عدد مشابه سال گذشته بوده است. این اقدام در راستای 
نظارت جدی و اعمال نفوذ بانک مرکزی رخ داد که حتماً باید تداوم داشته باشد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است 
و اگر ادامه داشــته باشد، اثر جدی بر کنترل و رشد نرخ تورم خواهد داشت؛ 
چنانچه رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته کاهش یابد و به کمتر از 

۳۰ درصد برسد، اثر جدی بر کنترل نرخ تورم می گذارد.

اقداماتونظارتجدیبانکمرکزیباعثکاهشرشدنقدینگیشد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/17

شماره : 1385

 برخی کارشناسان می گویند: تنش های سیاسی- نظامی 
مسبب اصلی بروز مشکل در حوزه انرژی و حامل های آن 
است و دامنه وسیع آن مانند دومینویی به دیگر بخش ها 
رسیده و رشد هزینه های حمل و نقل در کنار عواملی دیگر 
مانند جنگ، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی منجر به 

بروز بحران بزرگ تر مواد غذایی شده است.
کشورهای غربی و به خصوص ایاالت متحده با تحریک 
رقبای جهانی خود یعنی روســیه و چین، سعی در ناآرام 
کردن اوضاع اقتصادی آن ها دارند و در این راه از هیچ اقدامی 
دریغ نمی کنند؛ حتی اگر این مسیر به جنگ، خون ریزی 
و قحطی جهانی ختم شود. این کشورها برای رشد اقتصاد 
خــود و افزایش نفوذ و قدرت در ســطح جهان، با اعمال 
تحریم های گسترده بر چین و روسیه از جمله تحریم های 
شدید بر حوزه انرژی روسیه، در حال ایجاد بحرانی عظیم 
هستند که به طور قطع دامن خودشان را نیز خواهد گرفت 
اما با تصمیمات غلط و عدم مسئولیت پذیری و بدون توجه 

به عواقب آن هر روز بیشتر غرق در باتالق آن می شوند.
بحران غذا که در پی بحران انرژی بروز می کند ، شاید در 
ابتدا تاثیر چندانی بر روی کشورهای ثروتمند غربی نداشته 
باشد ولی با کاهش ذخایر استراتژیک این کشورها، در نهایت، 
بحران آن ها را نیز درمی نوردد و تنش های اقتصادی، سیاسی 

و امنیتی بسیاری را برایشان بوجود می آورد.
در آمریکا مالکان خودروهای بنزینی در طی هفته های 
گذشته به شدت با افزایش قیمت سوخت مواجه شده اند. آنها 
تصور می کنند که این افزایش قیمتی ناشی از تورم در ایاالت 
متحده است و هیچ ذهنیتی از بزرگی و شدت بحرانی که 
پیش رویشان است ندارند. بخشی از این عدم آگاهی مردم از 
بحران غذا و انرژی نشات گرفته از اقتصاددانان و دیدگاه های 
 ،NPR آماری آن هاست.بتازگی یکی از کارشناسان اقتصادی
از پرمخاطب ترین رسانه های آمریکایی در نقل قولی آورده 
است: »تنها راه کنترل قیمت بنزین، کنترل تورم است.« 
هر کسی که ذره ای آگاهی از شرایط فعلی جهان و نیز نحوه 
کارکرد شاخص های اقتصادی داشته باشد به راحتی متوجه 
نادرست بودن این گزاره می شود. قیمت  حامل های انرژی رو 
به افزایش گذاشته است و علت اصلی آن عوامل فیزیکی و 
شرایط فعلی جهان است و این افزایش قیمت ها در نهایت 
خود منجر به رشد تورم می شود و در مرحله بعدی باعث 

رشد بهره  های بانکی می شود.
اکنون عوامل فیزیکی و محیطی بســیاری در جریان 

هستند که همگی دست به دست هم داده اند و باعث بروز و 
تشدید بحران کنونی انرژی و غذا شده اند. عواملی که ظاهرا از 
چشم رهبران جهان و به خصوص کشورهای غربی و ایاالت 
متحده پنهان مانده  است. این رهبران بروز مشکالت را در 
آمار و ارقام جستجو می کنند و از قبول مسئولیت در قبال 
رفتار و تصمیمات خود که این بحران را بوجود آورده است 
شــانه خالی می کنند. در ادامه به تعدادی از این عوامل و 

شرایط بوجود آمدن آن ها اشاره و بررسی می کنیم.
جواب این سوال ساده است؛ کمبود حامل های انرژی. 
به دلیل شرایط محیطی که شامل پاندمی کرونا، جنگ و 
کاهش تولید می شــود همگی باعث افزایش قیمت انرژی 
شده اســت.آثار اقتصادی همه گیری کرونا که در پی آن 
کمبود نیــروی کار، محدودیت هــای مختلف، تعطیلی 
واحدهای صنعتی و بســیاری موارد دیگر را در پی داشته 
 اســت که نتیجــه آن کاهش تقاضا و نیــز کاهش تولید 
بوده است. با بهبود نسبی همه گیری کرونا، تقاضا افزایش 
یافته است اما همچنان تولید به سطوح پیشین بازنگشته 
است که این مساله یکی از عوامل افزایش قیمت حامل های 
انرژی بوده اســت.در کنار این عامل، جنگ اخیر روسیه و 
اوکراین و افزایش تنش های منطقه ای و جهانی که منجر به 
تحریم های گسترده صنایع روسیه و نیز کاهش تولیدات این 
کشور شده است، خود از مهم ترین عوامل افزایش قیمت های 

انرژی و بروز بحران فعلی در جهان شده است.

جنگ اخیر روســیه و اوکرایــن و افزایش تنش های 
منطقه ای و جهانی که منجر به تحریم های گسترده صنایع 
روسیه و نیز کاهش تولیدات این کشور شده از مهم ترین 
عوامل افزایش قیمت های انرژی و بروز بحران فعلی در جهان 
استبسیاری از کشورهای اروپایی بواسطه بروز این جنگ، 
واردات نفت و فرآورده های نفتی از روسیه را تحریم و متوقف 
کردند؛ در پی این اقدام میزان تولیدات نفت روسیه در روز 
بیش از یک میلیون بشکه کاهش یافت و صادرات آن نیز 
بیش از ۴ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد که در مقابل 

نیاز ۱۰۰ میلیون بشکه ای جهان عدد بسیار باالیی است.
ایــن موضوع صرفا مختص به نفت نیســت و در دیگر 
منابــع انرژی همچون گاز طبیعی نیز وجود دارد. به طور 
مثال با تحریم های اعمال شــده بر گار روسیه، قیمت این 
حامل انرژی در سطح جهانی افزایش چشمگیری داشت 
به نحوی که قیمت گاز طبیعی در ایاالت متحده در حال 

حاضر سه برابر قیمت متوسط آن است.
انرژی عاملی حیاتی و جدایی ناپذیر از جهان امروز است 
و هر آن چه را که انجام می دهیم نیازمند وجود انرژی است. 
انرژی در اقتصاد جهانی در هم تنیده شــده و در واقعیت 
می توان انرژی را معادل اقتصاد در نظر گرفت؛ بنابراین هر 
زمان که بحران انرژی بوجود آید به سرعت به بحران های 
دیگری نیز ختم می شــود.ارتباط میان انرژی و اقتصاد در 
حــال حاضر در واضح ترین حالت خــود قرار دارد و کامال 

ملموس است. این ارتباط را در سوخت های دیزلی می توان به 
سرعت احساس کرد. بسیاری از وسایل لجستیکی همچون 
کامیون ها، قطارهای باری و تراکتورها از این سوخت استفاده 
می کنند، در نتیجه وقتی سوخت های دیزلی نایاب می شوند 
و یا قیمت آن ها افزایش می یابد، بالفاصله هزینه های حمل 

و نقل و به تبع آن قیمت مواد غذایی نیز افزایش می یابد.
هزینه های حمل و نقل و لجستیک از ابتدای سال جاری 
میالدی افزایشی بودند و شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز 
به این امر کمک کرد. در حال حاضر کمبود ســوخت های 
دیزلی در کشورهای آفریقای جنوبی، سریالنکا و بسیاری 
از مناطق اروپا وجود دارد. هزاران اتوبوس و کامیون تجاری 
در کامرون به دلیل نداشــتن ســوخت زمین گیر شــده، 
قطارهای مسافربری در هند از حرکت باز ایستاده اند و در 
ســریالنکا بحران سوخت و مواد غذایی، دولت مرکزی آن 
کشور را سرنگون کرد.انرژی در اقتصاد جهانی در هم تنیده 
شده و در واقعیت می توان انرژی را معادل اقتصاد در نظر 
گرفتنشانه های بحران شدید انرژی و مواد غذایی در تمام 
نقاط جهان در حال افزایش است. در نیجریه، پرجمعیت ترین 
کشور آفریقایی، بسیاری از خطوط هوایی به دلیل نداشتن 
ســوخت کافی برای ناوگان هوایی خود در شرف تعطیلی 
هستند. قیمت گازوئیل در ایاالت متحده به باالترین سطح 
تاریخی خود رسید و اروپایی ها نیز اعالم کرده اند که با کمبود 
شدید گاز طبیعی در زمستان پیش رو مواجه خواهند بود.

وزیر انرژی عربستان سعودی بتازگی در کنفرانس جهانی 
زیرساخت خطاب به رهبران جهان گفت:«دنیا باید از این 
خواب غفلت بیدار شود، ذخایر و ظرفیت منابع انرژی جهان 

رو به اتمام است و این یک واقعیت محض هست.«
همان طور که پیش تر اشــاره شــد بــا افزایش بهای 
ســوخت های دیزلی، هزینه های حمل و نقل و در نتیجه 
قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است. اما این مورد تنها 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر بحران فعلی غذا در جهان است.

با شروع تنش های جدید و جنگ روسیه و اوکراین، قیمت 
کودهای نیتروژنی که از گاز طبیعی به دســت می آیند به 
طور بی سابقه ای افزایش یافته است و کشاورزان را در سراسر 
جهان با کمبود کود و افزایش هزینه های تولید مواجه کرده 
است. در کشورهای جنوب آفریقا، افزایش قیمت کودهای 
شیمیایی، کشاورزان را به ناچار مجبور به استفاده کمتر از 
این مواد در روند تولید محصوالت خود کرده است که به تبع 
آن تولید برنج و ذرت در آفریقا به شدت کاهش یافته است.

چرا دنیا درگیر بحران غذا و انرژی است؟

ــی  ــام خمین ــدر ام ــات بن ــکله غ ــدم در اس ــتی گن ــه کش  س
ــو گرفتنــد پهل

 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: سه فروند کشتی اقیانوس پیما 
حامل گندم روز جمعه در اسکله غالت بندر امام خمینی پهلو گرفتند.امید جهان 
نژادیان افزود: هرکدام از این کشــتی ها حامل ۷۱هزار و ۵۰۰ گندم هستند.وی با 
بیان اینکه عملیات تخلیه گندم با استفاده از دستگاه های مکنده شروع شده است 
افزود: محموله های گندم بدون توقف و به صورت یکسره به استان های مختلف 
حمل خواهند شد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به اینکه تخلیه 
گندم از کشتی ها حدود چهار روز به طول خواهدانجامید افزود:چندین کشتی حامل 
گندم در مسیر بندر امام خمینی هستند.وی با بیان اینکه امسال بیش از ۷۰۰هزار 
تن گندم از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده است افزود:گندم وارداتی توسط 
شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سفارش و خریداری شده است.سال 
گذشــته حدود ۲.۹میلیون تن گندم از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده 
اســت.حدود ۸۰درصد حجم کاالهای اساسی )نهاده های دامی و غالت( مورد نیاز 

کشور از طریق بندر امام خمینی )ره( وارد کشور می شود.

 افزایش قیمت جهانی برنج
 دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از تنظیم بازار برنج گفت: تصمیم نهایی 
برای ممنوعیت فصلی واردات برنج قبل از افزایش مجدد قیمت ها اعالم شود.

مسیح کشاورز، در خصوص وضعیت واردات برنج و میزان ذخایر آن، افزود: 
واردکنندگان با مشــکل جدی عدم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث 
عوارض گمرکی، قیمت گذاری دستوری روی برنج وارداتی، افزایش نرخ جهانی 
برنــج، انحصــار واردات برنج از هند و پاکســتان و همچنین ممنوعیت فصلی 
واردات برنج روبرو هستند که همین عوامل موجب کاهش واردات شده است.

وی اضافه کرد: چندی پیش در جلســه ای آمار کســری برنج توسط بخش 
خصوصی اعالم شــد و از دولت خواســتیم تمهیداتی برای رفع مشکل واردات 
بیندیشــد که روز دوشنبه هفته گذشــته به دفتر امنیت غذایی وزارت جهاد 
کشــاورزی دعوت شدیم و مشکالت را مطرح کردیم.دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج ایران با اشاره به میزان کسری برنج، گفت: با توجه به گذران ایام نوروز و 
ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف طی این مدت، نیاز بود در دو ماه گذشته 
۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی تامین و وارد کشور شود، اما متاسفانه با وجود حجم 

باالی مصرف تنها ۲۷۰ هزار تن برنج وارد کشور شد .
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1015
گواهینامــه بــه شــماره ملــی 5630081721 متعلــق بــه حســین  عابدینــی فرزنــد عبدالرحیــم  در تاریــخ 

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

1056
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0690300883 متعلــق بــه فاطمــه  میرزابیگــی فرزنــد حســین 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0924661331 متعلــق بــه محمــد جــواد عظیمــی فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0944669549 متعلــق بــه غالمحســین رحیمــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی در  ــد عبداله ــزدی فرزن ــه ســعید ای ــق ب ــه شــماره 0942803272 متعل ــه  ب ــی گواهینام کارت مل
تاریــخ 1401/03/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مجتبــی شــرفی فرزندحســین در  ــق ب ــه شــماره  ملــی 0920368093 متعل ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0870374257 متعلــق بــه امــان اهلل تــاراس فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

شناســنامه ویــک عــدد ســیم کارت بــه شــماره 7435 متعلــق بــه محمــد صالحــی آغ چشــمه فرزنــد 
رشــید در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــداهلل در  ــد عب ــاس اســماعیلی فرزن ــه عب ــق ب ــه شــماره 6509742683 متعل ــی شناســنامه  ب کارت مل
تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1150
ــخ  ــد محمــد نســیم در تاری ــه محمــد فهیــم صافــی فرزن ــق ب ــه شــماره 600646480 متعل گذرنامــه ب

 1401/03/11مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گذرنامــه بــه شــماره po2111472 متعلــق بــه داوود بخشــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ1401/03/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1506
کارت ملــی بــه شــماره 2371261823 متعلــق بــه علــی مــرادی فرزند غالمرضــا در تاریــخ1400/10/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه غالمرضــا ســوکی فرزنــد عبــده در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت بــه شــماره 0047807547 متعلــق بــه محمــد منصوری 

فرزند اسماعیل در تاریخ 1401/03/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد اســماعیل  در  ــد فروغــی خــواه  فرزن ــه حمی ــق ب ــران36 متعل ــه شــماره 39م232ای کارت ماشــین ب
تاریــخ 1401/03/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2013
ســندکمپانی  خــودرو بــه شــماره موتــور 11283016478و بــه شــماره شاســی 83900630  بــه شــماره 
انتظامــی 99 ایــران 292 و 74 متعلــق بــه الهــه آذری بــه شــماره ملــی 0010203257 فرزنــد کاظــم در 

تاریخ1400/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2014
کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره 2283250943 متعلــق بــه محمدصــادق اســدی قجرلــو فرزنــد رضــا 

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

2065
 Huawei hono Light کارت ملــی بــه شــماره 2064838945 و گوشــی تلفــن همــراه بــه شــماره
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/20 مفق ــد منصــور در تاری ــی فرزن ــه ســمیه باباجان ــق ب 10 متعل

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0421083751 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0421083751 و 
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 53 س 487 ایــران 21 و کارت ماشــین بــه شــماره 53 س 487 ایــران 
ــد حمیــد در  ــی گلعبــاس فرزن ــه زمــان خان ــق ب ــه شــماره 0421083751 متعل 21 و کارت ســوخت ب

تاریــخ 1401/03/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 2260144187 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 2260144187 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/08 مفق ــد محمدســلیم در تاری ــوغ فرزن ــم تاب ابراهی

مــی باشــد.

2084
ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــر فرزن ــاری مه ــه منصــوره جب ــق ب ــماره 0051522209 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0080600999 متعلــق بــه ایمــان آذری فرزنــد حمدالــه در تاریــخ 1400/11/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0023012757 متعلــق بــه شــمیم احدیــان فرزنــد شــاهین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

2301
ــد  ــخ تول ــنامه 2018 - تاری ــماره شناس ــی 2121625089 - ش ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/02/15 مفق ــین در تاری ــد حس ــیبک فرزن ــه داود ش ــق ب 1360/01/01 متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــخ تول ــنامه 1935 - تاری ــماره شناس ــی 0681980141 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1363/02/02 کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین و بیمــه ماشــین بــه شــماره 
پــالک 94 ب 486 ایــران 69 متعلــق بــه عبــاس جعفــری فرزنــد ابوالقاســم و کار ملــی هوشــمند بــه نــام 
هــدی دلبــری فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی 0639802354 در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0081473060 متعلــق بــه مصطفــی ربــاط جــزی فرزنــد نصــراهلل 
و یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 500/000/00 ریــال متعلــق بــه ابــوذر رخســاری بــاغ گلبــن و یــک فقــره 
چــک بــه مبلــغ 390/000/000 ریــال متعلــق بــه ادریــس هنــدو کالیــی و یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 
ــه بنفشــه تجــری در تاریــخ 1401/03/06 مفقــود گردیــده و از درجــه  500/000/000 ریــال متعلــق ب

اعتبار ساقط می باشد.

2506
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1270450824 و کارت ماشــین برلیانــس H320 مشــکی رنــگ مــدل 
ــه  ــور BM15LF086882  ب ــماره  موت ــی NAPH320ABG1008698 وش ــماره شاس ــه ش 95 ب
شــماره پــالک 65 ب 178 ایــران 67بــه شــماره 1270450824 و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 65 
ــه شــماره  ــان ب ــس زب ــه شــماره 1270450824 و کارت دانشــجویی و کارت تدری ــران 67 ب ب 178 ای
1270450824 و دســته چــک بانکــی بــه شــماره 1270450824 متعلــق بــه آرش  خدابخشــی فرزنــد 

عزت اله  در تاریخ 1401/03/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1160209316 متعلــق بــه نرگــس  رحیمــی باباشــیخعلی فرزنــد رضــا 

در تاریخ 1401/02/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــه احســان موجــودی رنان ــق ب ــه شــماره 1293130214 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1274007569 متعلــق بــه امیررضــا یــاوری فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
 1401/03/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1273004140  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1273004140 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/08 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــه احم ــه فرزان ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1287884490 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1287884490 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد مــدل 1379  بــه شــماره 42 ب 343 ایــران 13 متعلــق بــه اکبــر 
ســنجیده فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ1401/03/13  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1280893494  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1280893494 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــران 13  ــه شــماره 84 س 727 ای ــدل 1394 ب ــا م ــه خــودرو ســواری تیب ــه نام و کارت ماشــین و بیم
متعلــق بــه مرتضــی ماهانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســینعلی در تاری ــام لنگــرودی فرزن ــه زهــرا مســکین ف ــق ب ــه شــماره 3518 متعل شناســنامه ب
 1401/02/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد عل ــی فرزن ــزت بشــیری گورت ــه ع ــق ب ــه شــماره 1291690646 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ1401/03/07  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــماره 72 ص 919 ای ــه ش ــدل 1388 ب ــد م ــواری پرای ــودرو س ــوخت خ ــین و کارت س کارت ماش
13 متعلــق بــه ناهیــد اقــا بابــا دســتجردی فرزنــد حســن در تاریــخ1401/03/10  مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1271380498 و کارت ســوخت  موتــور بــه شــماره  پــالک 632ایــران76692 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/03/10 مفق ــز در تاری ــد پروی ــادی فرزن ــی شــیخ آب ــه صــادق کیان ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1275302882 متعلــق بــه کوثــر قــوه عود فرزنــد جعفــر در تاریــخ1400/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره   ــه ش ــوخت  موتورب ــه و کارت س ــه س ــه پای ــماره 1270829831 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/03/01 مفق ــر در تاری ــد اکب ــدی فرزن ــا عاب ــه غالمرض ــق ب ــران63783 متعل پالک621ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــالک   ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــه دو  و کارت س ــه پای ــماره 1290188173 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
619ایــران 32666 متعلــق بــه رضــا  جعفــری فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه عصمــت  محمــدی  فرزنــد حاجــی اقــا  در تاریــخ  ــه شــماره 5499725896 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/03/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 0939979391 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــازی  ــی ای ــه مصطف ــق ب ــی 0939979391 متعل ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای 0939979391 و گواهینام

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0012246905 متعلــق بــه مســعود ســویزی فرزنــد حســن در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــار  ــازاده مخت ــس رض ــیده مون ــه س ــق ب ــی 0945356005 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد ــد ســیدجواد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردی فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0945768605 و گواهینامه پایه دو به شــماره ملــی 0945768605 
ــارس مشــکی  ــژو پ ــی پ ــی و کارت طالی ــه خــودرو،کارت گارانت و کارت ماشــین، کارت ســوخت،بیمه نام
بــه شــماره پــالک318/32 و91 متعلــق بــه محبوبــه ظهــور بنــا بــا شــماره ملــی 0945768605 فرزنــد 

مصطفــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــا ش ــی ب ــی بایگ ــعید صنعت ــه س ــق ب ــالک766/74 م65 متعل ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق ــا در تاری ــد غالمرض 0946786984 فرزن

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0940966621 و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتور ســیکلت 
بــه شــماره ملــی 0940966621 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک816/36  و 68 و کارت ســوخت بــه 
شــماره پــالک 798/74 ی 25 متعلــق بــه آرش آرمیــن راد فرزنــد رضــا در تاریــخ 1400/12/05 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0942887069 متعلــق بــه دانیــال شــفیعی لطــف آبــادی  فرزنــد 
رضــا در تاریــخ1400/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4568944384 متعلــق بــه منوچهــر صالحــی نــژاد فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0923602348 متعلــق بــه آقــای 

عباس  حسین زاده فرزند غالم علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 5228420053 و کارت  ــه ش ــودرو ب ــمند خ ــه و کارت هوش ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــخ  ــد غالمحســین  در تاری ــی فرزن ــی  جهان ــه محمــد عل ــق ب ــه شــماره 21س372 74 متعل ســوخت ب
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/03/17

شماره : 1385

 مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن تعداد مشترکین 
برق استان را یک میلیون و ۵۶۰ هزار اعالم کرد و گفت: 
از تعداد مشترکین برق در گیالن حدود ۷۴ تا ۷۶ درصد 
میــزان مصرف برق را رعایــت و حدود ۲۴ تا ۲۶ درصد 
میزان مصرف را رعایت نمی کنند و این تعداد حدود ۵۰ 

درصد انرژی برق در گیالن را مصرف می
محمدتقی مهدیزاده روز دوشنبه در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان گیالن در رشت اظهار داشت:  با وجود 
اینکه حدود ۲۰ هزار کیلومتر خطوط برق فشــار ضعیف 
و حدود ۹ هزار کیلومتر نیز خطوط برق فشــار متوسط 
در گیالن وجود دارد، اما زمستان سال گذشته خاموشی 
 نداشتیم و با رعایت الگوی میزان مصرف، می توانیم تابستان 

سال جاری را با کمترین میزان خاموشی سپری کنیم.
وی به الگوی مصرف در تابستان نیز اشاره کرد و گفت: 
از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه ، میزان الگوی مصرف 
برق در استان گیالن ۴۰۰ کیلو وات ساعت در ماه است 
که هر مشــترکی بیش از این در ماه مصرف برق داشته 
باشد، تعرفه آن مصرف کننده تصاعدی محسوب می شود.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق گیــالن اضافه 
کــرد: البته میزان مصــرف برق کنونی نیز نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته در گیالن افزایش یافته 
که بــه عنوان مثــال در ۱۴ خرداد ماه امســال میزان 
 مصرف بــرق در گیالن یکهــزار و ۸۰۱ مگاوات بود که

 نســبت به همین روز در سال گذشــته، افزایش ۱۲.۵ 
درصدی را نشان می دهد.

 رایگانی برق برای کشاورزان 
مهــدی زاده به نحوه برخورداری کشــاروزان از طرح 

رایگانــی برق نیز اشــاره و بیان کرد: کشــاورزانی که از 
دســتاگه پمپاژ آب اســتفاده می کنند اگر از ساعت ۱۲ 
ظهر تا ۱۷ عصر از پمپاژ اســتفاده نکنند، مابقی ساعات 
روز ، هزینه برق برای آنان رایگان محســوب می شــود 
و فقط با عدم اســتفاده در پنج ســاعت از شــبانه روز، 
 بهــای مصرفی برق برای کشــاورزان زحمتکش رایگان 

محسوب خواهد شد.

 ۲5 درصد از مشترکین گیالنی 5۰ درصد برق 
استان را مصرف می کنند

وی خاطرنشــان کرد: در حوزه صنعت نیز به ســوی 
هوشندسازی گام برداشتیم و حدود ۶۰ درصد از مشترکین 
برق صنعتی در اتاق پایش ، رصد می شــوند و می توان 

میزان مصرف برق آنان را مشــاهده کرد که در این راستا 
 نیز، توافقاتی با صنایع اناجم شده تا با رعایت الگوی مصرف
و تخفیــف  یط  شــرا ز  ا نیــز  نــان  آ بــرق،    

 پاداش بهره مند شوند.
مهدیــزاده به مصرف برق در ادارات و نهادهای دولتی 
اشــاره و اظهار کرد: میزان مصرفی بــرق در ادارات نیز 
کنترل می شود و همه ادارات و نهادها موظفند که نسبت 
به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش مصرف برق در ساعات 
اداری و ۶۰ درصد کاهش مصرف برق نســبت به ساعات 
غیر اداری داشته باشند که اگر این امر رعایت نشود، برق 

آنان قطع می شود.
وی افزود: به هر حال تمام هدف و سعی ما این است 
که توزیع عادالنه یارانه در بخش مصرف برق داشته باشیم 

که در این راستا، همه مشترکین اعم از خانگی، صنعتی ، 
کشاورزی و ادارات باید در این خصوص همکاری داشته 
باشند چون هم اینک میزان متوسط رشد مصرف برق در 
گیالن بیش از کشور است و با توجه به اینکه رشد متوسط 
 مصرف برق در کشور جهار درصد است، این رقم در گیالن 

حدود ۱۳.۵ درصد می باشد.

 سرقت ۶۱ تن سیم برق در گیالن
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن به سرقت تجهیزات 
برق در گیالن نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 
۶۱ تن سیم برق و همچنین ۴۷ دستگاه ترانس برق در 
گیالن سرقت شد که ســرقت این تجهیزات حدود ۲۰ 
میلیارد تومان به این شــرکت ضرر و زیان وارد کرد که 

البته سارقان زیادی نیز دستگیر شدند.
بــر ســرقت حــدود ۲۰  ادامــه داد: عــالوه  وی 
میلیــارد تومــان تجهیزات بــرق در گیالن، اســتفاده 
از دســتگاه های رمــز ارز دیجیتال نیــز ، دیگر معضل 
این شــرکت اســت که این دســتگاه ها، بــرق زیادی 
 را مصــرف می کننــد که در ایــن راســتا از هموطنان 
هده  مشــا صــورت  ر  د یــم  ر ا د ســت  ا درخو
بــه را  امــر  ایــن  ارز،  رمــز  دســتگاه  از   اســتفاده 
 شرکت توزیع برق و یا به نیروهای نظامی اطالع دهند.

مهدیــزاده بیــان کــرد: با وجــود اینکــه ۲ مرکز 
مجــاز رمــز ارز در گیــالن وجود دارد که هــر ۲ مرکز 
تعطیل هســتند، اما ســال گذشــته ۷۱ مرکز استفاده 
از دســتگاه های رمز ارز غیرمجاز در این اســتان کشف 
 شــد و طی ۲ ماهه اول امســال نیز، ۲ مرکز شناسایی و 

کشف شدند.

۲۵ درصد از مشترکین گیالنی ۵۰ درصد برق استان را مصرف می کنند

 کاهش 5 درصدی حجم آب سدهای کشور
 حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( 
تا ۱۴ خردادماه به ۲۶ میلیارد و ۸۹ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به پارسال 
۵ درصد کاهش را نشان می دهد. وضعیت بارش های سال آبی جاری )ابتدای مهر 
۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱( چندان مناسب ارزیابی نمی شود و بر همین اساس 

موجودی آب مخازن سدهای کشور هم تحت تأثیر وضعیت بارش ها قرار دارد.
تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد: حجم کل ورودی 
آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال ابی جاری تا روز ۱۴ خردادماه امسال 

به رقم ۲۶ میلیارد و ۱۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
این در حالی است که در سال آبی پارسال )ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور 
۱۴۰۰( این رقم )آب ورودی به ســدها( ۲۵ میلیارد و ۵۲ میلیون مترمکعب بوده 
که رشد ۲ درصدی را نشان می دهد.حجم خروجی آب از سدهای کشور از ابتدای 
ســال آبی جاری تا چهاردهم خردادماه رقم ۱۸ میلیارد و ۴۴ میلیون مترمکعب 
بوده است. در سال آبی پارسال این رقم ۲۴ میلیارد و ۴۲ میلیون مترمکعب بوده 
که کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد.حجم آب موجود نیز در سدهای کشور از 
ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( تا ۱۴ خردادماه در حالی به ۲۶ میلیارد 
و ۸۹ میلیارد مترمکعب رسید که در سال آبی گذشته این رقم ۲۸ میلیارد و ۴۴ 

میلیون مترمکعب بود که کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد. 

 کاهش هزار مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعت کار اداری
 معاون هماهنگی توزیع شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر 
گفت: تغییر ســاعات کاری ادارات، باعث کاهش یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی مصرف 

برق در ساعت های اوج بار )۱۲ تا ۱۸( خواهد شد.
به گزارش از پایگاه خبری شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(، 
»حمیدرضا پیرپیران« افزود: اختیار تغییر ساعات اداری بر اساس مصوبه هیات دولت 
به استانداران واگذار شده است.وی خاطرنشان کرد: براین اساس تاکنون ۱۰ استان 
نسبت به تغییر ساعات کاری ادارات اقدام کرده اند که این تعداد تا یکی دو روز آینده 

به بیش از ۲۰ استان خواهد رسید.
معاون هماهنگی توزیع توانیر  درباره مشوق های بخش صنعتی گفت: با همکاری 
وزارت صمت، با صنایع هماهنگی شده است که این مشترکان از طریق جابه جایی 
زمان تعطیالت آخر هفته و تعمیرات ســاالنه خود، در طرح های مدیریت بار برق 

مشارکت و از مشوق های صنعت برق بهره مند شوند.

 رکورد قیمت طالی سیاه می شکند؟
قیمت نفت به دنبال تحریم نفت روسیه توسط اروپا روند صعودی خود را حفظ کرد و به باالی ۱۲۰ دالر در هر بشکه بازگشت و با توجه به سطح عرضه و تقاضا، افزایش قیمت نفت و رکوردشکنی آن در از انتظار نیست.

 قیمت نفت در حالی معامالت هفتگی خود را آغاز کرد که نگرانی ها نسبت به پایداری عرضه با توجه به تحریم نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا در حال افزایش است.
اقتصاد جهانی با کنترل کرونا در جهان به دنبال بازسازی خود است و برای این بازسازی نیازمند انرژی است.با توجه به این موارد، تقاضا برای نفت در جهان در حال افزایش است با این حال، اروپا به دنبال تنش نظامی بین روسیه و اوکراین، 
واردات نفت از روسیه را تحریم کرد.بر اساس این تصمیم، واردات نفت اروپا از روسیه تا پایان سال جاری میالدی تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می کند. اگرچه اروپا به دنبال جایگزین کردن نفت خود از سایر تولیدکنندگان است، اما این کار هزینه 
تامین انرژی را افزایش خواهد داد.در همین رابطه الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از روسیه، ممکن است به کمبود قابل توجه نفت و فرآورده های نفتی در اروپا منجر شود.نواک 
گفت: در نتیجه این تصمیمات، در وهله نخست، مصرف کنندگان اروپایی آسیب خواهند دید. ما شاهد افزایش قیمت نه تنها نفت، بلکه فرآورده های نفتی هستیم.در کنار تحریم نفت روسیه توسط اروپا، اوپک پالس نیز در نشست بیست و نهم 
خود که در روز پنجشنبه )۱۲ خرداد( برگزار شد اگرچه تا حدی توافق کاهش تولید را تسهیل کرد اما همچنان موضع روشنی نسبت به تحوالت بازار نفت نگرفت.تا پیش از برگزاری این نشست برخی از معافیت روسیه از اجرای این توافق 

صحبت می کردند.بر اساس تصمیم اعضای اوپک پالس، ادامه توافق کاهش تولید به جای آنکه تا ماه سپتامبر )شهریور( ادامه داشته باشد، تا دو ماه آینده به پایان می رسد.

0316/115/29

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/09 مفق

2801
ــخ1400/06/15   ــه در تاری ــد خلیــل ال ــزاده فرزن ــه ســلیم  ولی ــق ب ــه شــماره 1889 متعل شناســنامه ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2901
کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0023553650 متعلــق بــه ز هــره  فرقانــی   فرزنــد اســد اهلل  در تاریــخ 

1401/03/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0053983165 متعلــق بــه زهــرا  منتهــای کچــو مثقالــی  فرزنــد عــی  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــم کریم ــه اعظ ــق ب ــماره 0083627693 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 3849700046 و شناســنامه و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت 
ــخ  ــح در تاری ــد محمدصال ــادق زاده فرزن ــران ص ــه کام ــق ب ــه متعل ــازی یاران ــمند س ــایی هوش شناس

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/05مفق

گواهینامــه بــه شــماره 0534668151 متعلــق بــه متیــن آریافــر فرزند غالمرضــا در تاریــخ1401/03/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره ملــی0534668151 و کارت ماشــین بــه شــماره 40ایــران145د39 متعلــق بــه 
متیــن آریافــر فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ1401/03/05  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 84ایــران646ج36 بــه شــماره شاســی NAAC91CE3HF152680 و 
شــماره موتــور 124K1118823متعلــق بــه ناصــر محمــودی فرزنــد طاهــر بــا کــد ملــی 2649742909 

در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0083377409 متعلــق بــه داود ســلیمی فرزنــد قاســم در تاریــخ1401/03/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0035842105 متعلــق بــه مهناز براتلــو فرزند ابوالفضــل در تاریــخ1401/02/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــی فرزن ــواد یزدان ــه محمدج ــق ب ــماره 0157009181 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
 1401/03/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0154632015 متعلــق بــه فاطمــه یزدانــی فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/07مفق

2903
کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه بــه شــماره 0066639573 متعلــق بــه اکــرم ســادات موســوی تــرک 
آبــاد فرزنــد ســیدعلی وکارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه ســیدعلیرضا خــرم بــه شــماره ملــی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/30 مفق ــه  در تاری ــیدلطف ال ــد س 0037075349 فرزن

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 2296240712 متعلــق بــه علیرضــا عابــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وکارت ســوخت وکارت هــای بانکــی بــه شــماره 4132346511 متعلــق بــه فرشــاد 
نــوروزی فرزنــد غالمحســن در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 0020779933 و کارت موتور به شــماره 
 VIN....IRAIW9513A2518935.....  0E6CG2078759 135 ایــران 42267  وشــماره موتــور
متعلــق بــه آیدیــن اقشــائی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

فرزنــد  بــه سیدحســین حســینی  متعلــق  بــه شــماره 0016349245  ملــی هوشــمند    کارت 
سیدولی اله در تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0073219614 متعلــق بــه مائــده نژادمهــر فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0442235194 متعلــق بــه پنــدار قمــری فرزنــد محمــود در تاریــخ1401/03/07  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0077920082  ــه دو  ب ــه رانندگــی پای ــی هوشــمند و شناســنامه  وکارت گواهینام کارت مل
و کارت ماشــین وکارت ســوخت وبیمــه نامــه خــودورو  بــه شــماره 20 ایــران 976 ط 94  متعلــق بــه 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق ــد غالمحســین در تاری ــی فرزن ــی باغمیان علیرضــا علیخان

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد اســداهلل وکارت  ــد اســدی فرزن ــه محم ــق ب ــه شــماره 0533962099 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره پــالک 77 ایــران 256 ق 66 وکارت ســوخت متعلــق بــه ابراهیــم کاشــانی و کارت 

هــای بانکــی  در تاریــخ1401/03/10  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
ــجویی  ــماره 0312348266 و کارت دانش ــه ش ــی ب ــماره 0312348266 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
متعلــق بــه صبــا طالبــی  فرزنــد غــالم حســن در تاریــخ 1401/03/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــد محم ــاناز زبرجــدی فرزن ــه س ــق ب ــه شــماره 0440379271 متعل ــنامه ب شناس
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــر عل ــد مه ــه  موســوی نســب  فرزن ــیده راضی ــه س ــق ب ــماره 95 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/02/15 مفقــود گردی

ــخ  ــراد  در تاری ــه م ــید ال ــد س ــوادی  فرزن ــی  ج ــید عل ــه س ــق ب ــماره 4507 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/15مفق

شناســنامه بــه شــماره 484 و کارت ملــی بــه شــماره 1601311109 متعلــق بــه مســلم  عبــادی فرزنــد 
حســین در تاریــخ1400/03/30  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره * و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 38  136و 23 و کارت ماشــین 
ــه خاطــره  ــق ب ــران 38  136و 23 متعل ــه شــماره ای ــران 38  136و 23 و کارت ســوخت ب ــه شــماره ای ب

امینــی  فرزنــد خزایــار در تاریــخ  1401/02/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3016
شناســنامه بــه شــماره 915 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5249600591 متعلــق بــه فریبــا دائمــی 

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

3024
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0421853409 متعلــق بــه اقــای جــواد بوربــور اژدری فرزنــد کریــم 
ــه آقــای  مجیــد بوربــور  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 78 167 س 41 و کارت ســوخت متعلــق ب

اژدری فرزند کریم در تاریخ 1400/02/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2669579078 متعلــق بــه آقــای شــمس اهلل  پــور نصیــری فرزنــد حمدالــه در 
تاریــخ1401/03/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5228046781 متعلــق بــه آقــای علــی قربانــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/01مفق

ــد علیرضــا در  ــرادی مســعود فرزن ــالد م ــای می ــه آق ــق ب ــه شــماره 4000246348 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1399/01/01 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 0920595049 متعلــق بــه آقــای حمیــد  نوروزیــان جرفــی فرزنــد 
ابراهیــم در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6039904739 و گواهینامــه پایــه دو  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آقــای ناصــر  
جهانــی فرزنــد آیــت الــه در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره پــالک 36_316ن49 بــه شــماره ملــی 0703662287 متعلــق بــه 
عبــاس ایــل بیگــی قلعــه نــی فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ1401/02/15  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 0690946554 متعلــق بــه مهــدی فیــروزی 
پــور فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 2948916259 متعلــق بــه مجتبــی صــدری فرزنــد موســی در تاریــخ 

1401/02/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ایــران10 679 د 86 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران10 679 د 
86 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران10 679 د 86 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران10 679 د 86 و 
ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران10 679 د 86 متعلــق بــه مهــران حوائجــی فرزنــد 

نصــرت الــه در تاریــخ  1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2949213901 متعلــق بــه شــمس الــه مولــودی فرزنــد محمدرحیــم در تاریــخ 
 1401/02/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6740011559 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 6740011559 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 6740011559 متعلــق بــه امیــر صفــری فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ1401/02/09  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1640142460 متعلــق بــه ســجاد جلیلــی فرزند عیســی در تاریــخ1401/02/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0014194864 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0014194864 و گواهینامــه 
ــد اســماعیل در  ــی فرزن ــه محمــد یارمحمــدی ازندریان ــه شــماره 0014194864 متعلــق ب ــه ســه ب پای

تاریــخ 1401/01/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6360098989 متعلــق بــه محمــد یــاری فرزنــد احمــد در تاریــخ1401/03/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4200063301 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره حمیــد ویســی متعلــق بــه حمیــد 
ویســی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1640295119 متعلــق بــه یوســف اورج زاده فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/02مفق

ــم  ــه مری ــق ب ــماره 1531940226 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1531940226 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
عبدلــی فرزنــد دولــت در تاریــخ 1401/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
ــق در  ــد توفی ــه طیــب عبداللهــی فرزن ــق ب ــران 869د54 متعل ــالک 51 ای ــه شــماره پ کارت ماشــین ب

تاریخ 1401/01/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
ــدی  ــان محم ــه ایم ــق ب ــماره 2035 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 4072780227 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــه شــماره  ــه شــماره8050 و بیمــه نامــه و کارت ماشــین ب ــد میرزاخــان و شناســنامه ب چوالندیــم فرزن
393ع91ایــران31 متعلــق بــه پریســا مروتــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره 2595946447 متعلــق بــه میثــم  جعفــری خــواه جانکبــری  فرزنــد ناصــر  در 

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

ــاک هاشــمی  ــه مرضیــه  پ ــه شــماره 2593308974 متعلــق ب ــه دوم ب کارت ملــی و گواهــی نامــه پای
فرزنــد خلیــل  در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
شناســنامه بــه شــماره ملــی 0924359293 در تاریــخ 1401/03/10 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی 
بــه شــماره ملــی 0924359293 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 400205906 در تاریــخ1401/03/02  

متعلق به امیرحسین  کوشکی فرزند محمد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4621514520 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4621514520 و کارت 
شناســایی ســازمانی بــه شــماره 58598671 متعلــق بــه مریــم احمــدی فرزنــد زال در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 4621759698 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4621759698 و کارت ماشــین 
بــه شــماره 71 ایــران 478 ج 56 و کارت ســوخت بــه شــماره 71 ایــران 478 ج 56 متعلــق بــه محســن 
مظفــری فرزنــد عبدالحســن در تاریــخ1401/03/13  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4620984485 متعلــق بــه محمــد کریمــی فرزنــد نیازعلــی در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/17

شماره : 1385

سفر استانی آیت اهلل رئیسی نقطه عطفی در روند پیشرفت مراغه

 افزایش ۱۴۲ درصدی تردد خودروها در راه های ارتباطی قزوین
قزوین - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین گفت: میزان 
تردد وســایل نقلیه موتوری در سطح راه های ارتباطی استان در تعطیالت خرداد 

ماه، ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.
جواد حق لطفی گفت : از ۱۳ تا ۱۵ خرداد ماه جاری بالغ بر سه میلیون و ۶۹۰ 
هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو از سطح جاده های استان عبور کرد در حالی این این میزان 
تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیو ن و ۵۲۲ هزار و ۶۳۸ دستگاه بود.

به گفته وی، ۱۳.۹ درصد از ترددهای صورت گرفته مربوط به عبور وسایل نقلیه 
سنگین بوده است.

وی ادامه داد: این تعداد دســتگاه توسط ۶۳ دستگاه تردد شمار نصب شده در 
سطح راه های استان به ثبت رسیده و در عین حال نیز ۴۰ دستگاه دوربین ثبت 
تخلف به همراه ۲۹ دستگاه دوربین نظارت تصویری وظیفه نظارت بر سرعت و سایر 

تخلفات خودروها را برعهده داشتند.
حق لطفی میانگین سرعت ثبت شده در تعطیالت خرداد ماه را ۸۲.۸ کیلومتر 
بر ساعت اعالم و تاکید کرد: این در حالی است که حدود ۵ درصد از وسایل نقلیه 

عبوری نیز دارای سرعت غیرمجاز بودند.

 آغاز خرید تضمینی گندم در ۴۴ مرکز استان اردبیل
اردبیل-مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی اســتان اردبیل از آغاز خرید تضمینی 

محصول گندم در ۴۴ مرکز خرید استان خبر داد.
علی نوبخت  افزود: این ۴۴ مرکز شــامل مراکز خرید ملکی، سیلوهای بخش 
خصوصی و مباشــر جهت خرید محصول گندم در استان اردبیل از لحاظ سخت 

افزاری و نرم افزاری تجهیز و آماده شده است.
وی گفت: در ســال زراعی جاری ۵۲ هزار هکتار گندم آبی و ۲۲۲ هزار هکتار 
گندم دیم در استان زیر کشت رفته و پیش بینی می شود امسال  ۱۶۰ هزار تن گندم 

از گندمکاران استان به صورت تضمینی خریداری شود.
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی 
در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته افزایش داشته است افزود: گندم تولیدی 
کشــاورزان با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید هر کیلو به قیمت 
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای هرکیلو مبلغ یک هزار تومان هم به عنوان تشویقی 

به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورت نگهداری گندم در انبار بدون ثبت در ســامانه، گندم 
نگهداری شــده قاچاق محسوب شده و محصول انبار شده به نفع دولت مصادره و 

صاحب آن به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
نوبخت ادامه داد: امســال نیز به محض خرید و ثبت اطالعات کشــاورزان در 
سامانه پهنه بندی داده های کشاورزی بالفاصله بهای گندم خریداری شده به حساب 
کشاورزان واریز می شود.وی گفت: کشاورزانی که محصوالت گندم و کلزا  را تحویل 
مراکز خرید بدهند اطالعات خود را در پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی ثبت کنند 

تا در روند خرید هیچ گونه مشکلی پیش نیاید.
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی اردبیل از کشاورزان این استان خواست از برداشت 
زودهنگام محصوالت به خاطر داشتن رطوبت احتمالی خودداری کنند و در زمان های 

اعالم شده از سوی جهاد کشاورزی نسبت به برداشت محصوالت اقدام کنند. 

 خشکســالی حدود ۳۰ میلیارد تومان به محصوالت کشــاورزی 
شهرستان مالیر خسارت زد

همدان-  مدیر اداره جهاد کشــاورزی مالیر گفت: خشکســالی در سال زراعی 
جاری حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان به محصوالت بخش کشاورزی و زراعی این 
شهرستان خسارت وارد کرد به نحوی که در مقایسه با سال گذشته موجب کاهش 

تولیدات محصوالت کشاورزی منطقه شده است.
سیدمهدی میرباقری در جلسه بررسی مسایل و مشکالت خرید تضمینی گندم در 
شهرستان مالیر، اظهار داشت: خسارت های ناشی از خشکسالی مزارع گندم موجب 
شده که حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی گندم دیم این شهرستان غیرقابل برداشت 
شود.وی عدم پراکنش بارندگی را عامل مهم بروز این خسارت عنوان کرد و افزود: 
پیش بینی تولید محصوالت کشــاورزی در سال زراعی جاری قبل از بروز خسارت 
خشکسالی ۶۰ هزار تُن گندم آبی و دیم بود که با خسارت های وارد شده این رقم 

به حدود ۳۵ تا ۳۷ هزار تُن کاهش یافته است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر سطح زیر کشت گندم آبی در این شهرستان 
را هشــت هزار و ۴۸۱ هکتار، گندم دیم را ۳۳ هزار و ۷۴۰ هکتار، جو آبی ۶ هزار 
و ۶۴۰ هکتار و جو دیم را هشــت هزار و ۴۰۰ هکتار ذکر کرد و گفت: پیش بینی 
میانگین برداشت گندم آبی در هر هکتار بین سه تا ۳.۵ تُن و گندم دیم نیز ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ کیلوگرم اســت.میرباقری ادامه داد: در راستای افزایش تولید، طرح جهش 
تولید در ســطح ۱۷ هزار و ۸۹۳ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان با همکاری 
ســتاد فرمان اجرایی امام راحل اجرا و مبلغی به عنوان بیمه کشاورز در سطح ۱۶ 
هزار و ۹۲۱ هکتار در راستای کمک به کشاورزان این شهرستان پرداخت شده است.

وی ارایه آموزش های الزم به بهره برداران با هدف اجرای تناوب در کشت محصوالت 
علوفه ای و حبوبات را از دیگر اقدامات در راستای جهش تولید عنوان کرد و افزود: 
در این زمینه برای پنج هزار و ۸۰۰ نفر روز کالس آموزشی در بخش های مختلف 
و برای یک هزار و ۵۰۰ نفر روز در مراکز جهاد کشاورزی کالس های آموزشی برگزار 
شده است.مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر درباره توزیع کودهای شیمیایی نیز اظهار 
داشت: امسال هفت هزار و ۵۵۰ تُن کود ازته، ۸۰۳ تُن کود فسفاته و ۱۴۰ تُن کود 
پتاسه در این شهرستان توزیع شده و برای حفظ حداکثری محصول نیز در سطح 

۱۱ هزار و ۵۱۹ هکتار مبارزه با علف هرز اجرا شده است. 

 شناور حامل ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد
قشم -  رییس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل ۲۵ 

هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس خبر داد.
مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با هماهنگی دادستان عمومی و انقالب قشم، ماموران 
پایگاه دریابانی این جزیره پس از شناسایی یک فروند شناور لنج حامل سوخت قاچاق 

در آب های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی توضیح داد: در بازرسی از این شناور بیش از ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به 

ارزش تقریبی هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال کشف و ضبط شده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت 
عالوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشــی از جرم نیز محکوم 
می شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کاال، شناور دخیل 

در امر قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 قهرمانی یادآور شد: سوخت های کشف شده از این شناور طبق روال قانونی با 
دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی می شود و به چرخه 
توزیع قانونی بر می گردد.وی با اشاره به اینکه پرونده شناور متخلف در سیر مراحل 
رسیدگی قضایی قرار دارد، تاکید کرد: دادگستری استان با همکاری ضابطین، راهبرد 
مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت را با قاطعیت ادامه می دهد و در راستای صیانت 
از منافع و سرمایه های ملت ایران لحظه ای درنگ نخواهد کرد. خلیج فارس با گستره 
نزدیک به ۲۳۷ هزار و ۴۷۳ کیلومتر مربع بین ۲۴ تا ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض 
شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده 
است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی بر پهنه آب های نیلگون آن می درخشد.

استان هرمزگان با دارا بودن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی از سواحل شرق استان 
)جاسک( در دریای عمان تا سواحل نیلگون خلیج فارس در شرق استان )پارسیان( 
و برخــورداری از جزایــر ۱۴ گانه خلیج فارس، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین 

استان های ایران است.

- بیست وسومین سفر استانی آیت اهلل رئیسی 
و هئیت دولت به مقصد آذربایجان شرقی که با 
سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مراغه در 
قامت نماینده تام االختیار رئیس جمهور همراه 
شــد، دســتاوردهایی ماندگار برای کهن شهر 
دارد و نقطــه عطفی در روند پیشــرفت آن به 

شمار می رود.
 طرح هــای مهم این شهرســتان که برای 
سال های متمادی راکد یا نیمه فعال بوده است، 
در این سفر به خوبی شناسایی و برای تکمیل 
آنها اعتبار مناسبی اختصاص یافت تا بار دیگر 
چرخ های توسعه این شهرستان به حرکت در 
بیایــد و بار دیگر امیــدواری در دل مردمانش 

زنده شود. 
آزادراه مراغه - هشترود، فاز دوم بیمارستان 
سینا، جایگاه سوخت فرودگاه سهند، فاز دوم 
اســتادیوم پنج هزار نفری و کتابخانه عمومی 
خیرساز، آسفالت راه های روستایی و معابر شهری 
جزو طرح های عمرانی است که مردم شهرستان 
همواره تکمیل آنها را طی حدود یک دهه اخیر 
مطالبه کرده اند و دولت مردمی در این سفر با 
نگاه منطقی و مبتنی بر مشورت به این مطالبه ها 

پاسخ مثبت داد. 
البته به گفته معاون استاندار آذربایجان شرقی 
و فرماندار ویژه مراغه اعتبارات این سفر از چهار 
طریق سازمان برنامه و بودجه، دستور مستقیم 
رئیس جمهور، اعتبارات اســتانی و اختیارات 
نماینده ویژه دولت برای تکمیل و اجرای طرح ها 
اختصاص می یابد و کسب دستور مساعد برای 
۱۷ نامه مکتوب کــه در حوزه های فرهنگی، 
عمرانی، درمانی و روســتایی به نماینده عالی 

دولت تقدیم شد، پیگیری می شود. 
»داود اســدیان« می گویــد: نماینده ویژه 
رئیس جمهور در این ســفر توجــه زیادی به 
مطالبه ها و رفع مشکالت مردم داشت تا جایی 
که با وجود محدودیت در زمان، تعدادی از مردم 
مشــکالت خود را به صورت کتبی به ایشــان 
تحویل دادند و ۱۲ نفر هم به صورت حضوری 

درخواست های خود را مطرح کردند.

 احداث جایگاه ســوخت فرودگاه 
سهند مطالبه مردم و مسئوالن 

احداث جایگاه سوخت فرودگاه سهند که به 
توسعه روزافزون آن منجر خواهد شد، سالهاست 

که از سوی مردم و مسئوالن مطالبه می شود زیرا 
اکنون هوایپماهای کوچک با یکبار سوختگیری 
در تهران قابلیت نشســت و برخاست در این 
فرودگاه را دارد و همین محدودیت در تعداد و 
مقاصد پرواز به چالشی پیش روی توسعه فرودگاه 

تبدیل شده  است. 
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس 
شــورای اسالمی می گوید: همین هواپیماهای 
کوچک هم در روزهای گرم ســال به دلیل باال 
رفتن میزان مصرف سوخت، نمی تواند بین تهران 
- مراغه و بالعکس پرواز کند و بر همین اساس 
احداث جایگاه را از مدتها قبل پیگیری می کردم. 
»علی علیزاده« اضافه کرد: تخصیص اعتبار 
برای حــداث این جایگاه ســوخت را بارها از 
وزارت راه، ســازمان برنامــه و بودجه و وزارت 
نفت پیگیری کرده و دوبار برای آن از وزیر راه 
و یکبار هم از وزیر وقت نفت دســتور مساعد 
گرفتم اما با توجه به بخشنامه ریاست جمهوری 
مبنی بر اینکه وزارت نفــت نمی تواند در این 
زمینه سرمایه گذاری کند، موضوع مسکوت ماند. 
به گفتــه وی در این ســفر نماینده ویژه 
رئیس جمهــور با اهمیت احداث این جایگاه از 
نزدیک آشــنا و مقرر شد تا شرکت فرودگاه ها 
نسبت به ســاخت این جایگاه اقدام کند تا در 
آینده پروازهای مشهد - مراغه و بالعکس نیز از 

طریق این فرودگاه برقرار شده و مردم جنوب 
آذربایجان شرقی از امکانات و خدمات پروازی 

مناسب بهره مند شوند.

 نماینده مراغــه: دولت عزم جدی 
برای تکمیل آزادراه مراغه - هشترود دارد

نماینــده مردم و عجب شــیر با بیان اینکه 
طی یک ونیم سال گذشته پروژه آزادراه مراغه 
- هشترود با منابع داخلی قرارگاه خاتم االنبیا، 
کمک نقدی دولت و آورده بانک سپه تعطیل 
نشــده است، بیان کرد: دولت عزم جدی برای 
تکمیل بخش حادثه خیز این آزادراه دارد و در 
سفر رئیس جمهور اعتباری از محل منابع نقدی 
برای آن اختصاص یافت تا امسال بخشی از آن 

زیر بار ترافیک برود. 
»علیــزاده« اضافه کرد: دولت بر اســاس 
مصوبه های ســفر رئیس جمهور ۲۰۰ میلیارد 
تومان از طریق تامین قیر و ۴۰۰ میلیارد تومان 

به صورت نقدی به این پروژه تزریق می کند.
»مقصود محرم پور«، معاون مدیرکل و رئیس 
اداره راه و شهرسازی مراغه نیز با تاکید بر اینکه 
اکنون عملیات اجرایی در ۱۱ کیلومتر از قطعه 
نخست این آزادراه جریان دارد، ادامه داد: آمار 
باالی سوانح در جاده قدیمی مراغه – هشترود 
موجب شــده تا تکمیل این طرح ملی به یکی 

از دغدغه های اصلی مسئوالن محلی، استانی و 
کشوری تبدیل شود. 

در  گامی  بیمارستان سینا  تکمیل   
جهت تبدیل شدن مراغه به قطب درمان 

منطقه
زیرســاخت های درمانی مراغه اگرچه طی 
سال های اخیر به صورت چشمگیر توسعه یافته 
اما تکمیل فاز دوم بیمارســتان سینا تا حدود 
زیــادی مورد بی مهری قــرار گرفته و آن را به 
مطالبه مردم و مسئوالن تبدیل کرده است تا 
گام دیگری در جهت تبدیل شدن مراغه به قطب 

درمان منطقه برداشته شود.
تا جایی که آیت اهلل محمدتقی پورمحمدی، 
امام جمعه مراغه نیز در ســفر وزیر بهداشت 
به مراغه طی ۲۲ اردیبهشــت مــاه، تکمیل 
این بیمارســتان را مورد تاکید قرار داد و بیان 
کرد: این بیمارســتان نیمه تمام رها و با توجه 
به تاکیــد رئیس جمهوری مبنــی بر تکمیل 
طرح های نیمه تمام، تکمیل آن از ضرورت های 

شهرستان است.
بر همین اســاس نیز عالوه بر نماینده ویژه 
رئیس جمهور، »علی نبیان« معاون وزیر راه و 
شهرسازی روز پنج شنبه گذشته به مراغه سفر 
کرد و اظهار داشت: ساختمان الحاقی بیمارستان 

سینا مراغه با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
به واســطه تامین منابع در ســال مالی جاری 

تکمیل و بهره برداری می شود.

 اختصاص قیر مناسب برای آسفالت 
معابر شهر مراغه 

»علی علیــزاده«، نماینده مــردم مراغه و 
عجب شــیر در مجلس شــورای اسالمی بیان 
کرد: جمعیت ۱۵ شهرستان منطقه برای تردد 
به پایتخت و دیگر شــهرهای مرکزی کشور از 
مراغه عبور می کنند و زیرساخت های شهری 
به واسطه تردد باال تخریب می شود؛ بر همین 
اساس درخواست اختصاص سه هزار تن قیر به 
نماینده ویژه رئیس جمهور داده شد که امیدواریم 
به زودی در اختیار مجموعه مدیریت شهری قرار 
گیرد. فرماندار مراغه نیز به سایر دستاوردهای 
این سفر اشاره کرد و اظهار داشت: در این سفر 
نه تنها اعتبار مناسبی برای طرح های نیمه تمام و 
مهم شهرستان اختصاص پیدا کرد، بلکه با وجود 
محدودیت تخصیص اعتبار برای پروژه های زیر 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، مساعدت دولت 
برای تکمیل برخی از این طرح های فرهنگی و 

عمرانی نیز جلب شد. 
»اســدیان« بیان کرد: تخصیــص اعتبار 
برای ورزشــگاه پنج هزار نفری مراغه از دیگر 
دســتاوردهای سفر آیت اهلل رئیسی به استان و 

نماینده ویژه ایشان به مراغه به شمار می رود.
وی ادامــه داد: در ســفر نماینــده ویــژه 
رئیس جمهور به مراغه مشکل کتابخانه عمومی 
مراغه به صورت قطعی حل شد و وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی قول اعطای تسهیالت بانکی 

را برای ساخت این پروژه خیرساز صادر کرد.
فرماندار مراغه خاطر نشان کرد: راه اندازی 
خانه مطبوعات مراغه، پیگیری ایجاد دفتر حوزه 
هنری، پیگیری احداث پردیس سینمایی، کمک 
به تکمیل موسســه  قرآنی هدایت و همچنین 
مساجد و سایر موسسه های قرآنی روستایی و 
ایجاد موزه هنر از دیگر مواردی بود که نماینده 
تام االختیار رئیس جمهور برای حل آن ها قول 

پیگیری دادند.
»محمدمهدی اســماعیلی« وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی به عنــوان نماینــده ویژه 
رییس جمهور در سفر استانی آذربایجان شرقی 

در مراغه حضور پیدا کرد.

احوالپرسی نیاز محیط زیست گیالن برای تداوم حیات
 شانزدهم خرداد همزمان با آغاز هفته محیط زیست 
را شاید بهترین فرصت دانست تا از خود بپرسیم که حال 
طبیعت و داشته هایمان چطور است و با وجود پذیرایی 
مهربان محیط زیست از جوامع انسانی ما با این سرمایه 
های حساس و زخم خورده بخصوص محیط زیست آسیب 

پذیر گیالن چه کرده ایم؟
طبیعت میراثیست برای زندگی و شانزدهم خرداد ماه 
آغاز هفته محیط زیست میتواند هشداری باشد تا با نگاه 
واقع گرایانه از خود بپرسیم با دخالت،خودخواهی ، بهره 
وری نامعقول ،عدم آینده نگری و مدیریت ناصحیح چه بر 

سر زیست بوم طبیعی مان آورده ایم؟
چنان دغدغه زیســت محیطی بر تــار و پود آگاهان 
رخنه کرده اســت که علی نصیریان هنرمند پیشکسوت 
و محبوب ســینمای ایران در ســریال نمایش خانگی » 
مهمونی«  بعنوان میهمان در قسمتی از این برنامه حاضر 
می شــود و در دغدغه زیست محیطی برای اینکه یادآور 
شــود محیط زیست تنها متعلق به نسل امروز نیست » 
آب زالل » و »هوای خوب« را یکی از عبارات خوشــایند 

ذهنش عنوان می کند.
نصیریان در گفت و گو با ایرج طهماســب می گوید : 
این واژگان خوشایند با محیط زیستمان در ارتباط است 
اما متاســفانه زمانه بگونه ای است که نماد بارز »یکی بر 
سر شاخ، بُن می بُرید »شده است؛ و ضدیت با کره زمین 
و تخریب کره زمین را عباراتی می داند که تنفرش را بر 
می انگیزد و در تجســم خیال انگیزش با واژه ها ،جنگل 
و رودخانه ای زالل را تصور می کند که همواره از عوامل 
آرامش برانگیز انســان است و می بایست پاس داشته و 

نگهداری شود.
زیست بومی که قرن ها و از دیرباز گذشتگانمان در آن 
همدالنه زیسته اند، امروز میزبان خبرهای ناخوش زیست 
محیطی است؛ نه از خشم طبیعت بلکه از زیاده خواهی 
انســان مدرن، انسانی که تیشه بر دست گرفته و آگاه و 

ناآگاه به جان ریشه طبیعت افتاده است.
کشــف ۲ هزار و ۵۳۵ عدد بال کوســه های درحال 
انقراض توسط ماموران دریابانی جزیره کیش گرفته، تا از 
بین رفتن توله یوزهای ایرانی ، تا تلف شــدن پلنگ های 
قائمشــهر و کهگیلویه و بویر احمد تا شــهادت ۲ تَن از 
حافظان محیط زیست )محیط بان محمد فرهمند و همیار 
محیط زیست، رضا بهرام پور( و مجروح شدن یکی دیگر از 
حافظان انفال الهی )همیار محیط زیست، علی اسدی( در 
استان فارس ، پسماند سراوان ،خشکسالی ، گرد و غبار ، 

آلودگی هوا و چه بسیار دیگر .
هوا، آب، خاک، گونه های گیاهی، حیات وحش و هر 
آنچه که محیط زیست را می سازد امروز دچار چالش های 
فراوانی شده است و رفع آنها که برای ادامه حیات ضروری 
است در گرو بازنگری رفتارها و روش های توسعه و روی 
آوری به توسعه پایدار دور از تخریب، بازآفرینی و ترمیم 
طبیعت دارد.متاسفانه روح دردمند فضای زیست محیطی 
گیالن نیز در میان ناخشنودی و بدخبرهای هر روزه آشفته 
تر می شــود، بارزترینش ظلمی اســت که پسماندهای 
فاضــالب بر پیکره طبیعت وارد مــی کنند از جمله در 
تاالب انزلی به عنوان یکی از زیســت  بوم های ارزشمند 
جهان که از ۴۶ سال قبل در کنوانسیون بین المللی رامسر 
به ثبت رســید و طی سال های اخیر با دست اندازی ها و 
مشکالت مکرر انسانی و طبیعی نفسش تنگ تر شد و یکی 
از مهم ترین این آالم  ورود انواع فاضالب اســت که چون 
تیغی گلویش را خراشــیده است.رسوبات و فاضالب های 
صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم 

کشاورزی، پسماندها و نخاله ها، گیاهان مهاجمی چون آزوال 
و ســنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و سازها در حریم 
تاالب، آتش زدن نیزارها با هدف تصرف و انتقال آلودگی 
از دریا و کاهش میزان آب موجود تاالب، زخم هایی است 
که طــی چند دهه اخیر هر بار پیکره تاالب بین المللی 

انزلی را می خراشد.
همین زخم ها بود که موجب شــد تاالب انزلی با ۵۲ 
گونه انواع ماهی، صدها گونه گیاهی و اکوسیستم کم نظیر 
با محدوده ۲۰ هزار هکتاری سال ۱۹۹۳میالدی در زمره 
تاالب های در معرض خطر نابودی )فهرست مونترو( قرار 
گیرد و تالش ها برای خروج آن از این فهرســت آغاز شد 
و البتــه مدیران نیز در اقداماتی گاه بی گاه نظر و تالش 
برای بهبود وضعیت تاالب دارند.سرپرست اداره کل محیط 
زیست گیالن احوال زیست طبیعت استان را در سخنرانی 
پیش از خطبه های نمازجمعه چنین تشــریح می کند: 
گیالن یکی از کوچکترین استانهای ایران است که ۹دهم 
از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد، همین استان 
کوچک از پُرتراکم ترین استان های کشور است ، سومین 
استان پر تراکم بعد از تهران و البرز که ۳۴ درصد استان 
جلگه و مابقی کوهپایه یا کوهستان است و بخش اعظم 

جمعیت در جلگه سکونت دارند.
رضا زمانی می افزاید: گیالن دارای پتانسیل های ملی 
و جهانی است؛ ۶۰ گونه پستاندار چون پلنگ،شوکا )گوزن 
مینیاتوری ( خرس قهوه ای و فک بخشی از تنوع زیستی 
استان است ؛ پرندگان یکی از مهمترین شاخص های حیات 
وحش در دنیاست تعداد ۵۳۳ گونه پرنده در ایران داریم 
۶۰ درصد از پرندگان کشور در گیالن مشاهده می شود 
و ۲۰ ایستگاه تاالبی و سه تاالب مهم بین المللی تاالب 

انزلی ،پارک ملی بوجاق و امیرکالیه است.
وی ادامه می دهد: بخشی از معروفترین جنگل های 
دنیا جنگل های هیرکانی یا جنگل های باستانی است که 
بخشی از آنها در گیالن است و به ثبت جهانی رسیده است .

این مســئول زیســت محیطی در بخش دیگری از 
ســخنانش ؛گیالن را با تولید روزانه دو تا دو هزار و ۵۰۰ 
تن بطور روزانه پسماند یکی از بزرگترین تولید کننده های 
پسماند کشور عنوان می کند و بیان می کند: درحال حاضر 
ده ها مرکز رسمی زباله و مراکز غیر رسمی دفن زباله داریم 
ولی عمده آن مرکز دفن سراوان است که یک میلیون تن 
زباله از گذشــته و روزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن زباله 
ورودی به سراوان است که متاسفانه شیرابه آن وارد طبیعت 
و وارد انهار می شود و از طریق رودخانه زرجوب و گوهر 

رود به تاالب انزلی و وارد زندگی ما می شود.

زمانی، چالش پــر مخاطره دوم گیالن را فاضالب ها 
عنوان می کند و مــی گوید: با توجه به طبیعت گیالن 
و شــرایط خاصی که داریم و باالبودن آب سفره های زیر 
زمینی نه جایی برای دفن زباله داریم و نه دفع فاضالب؛ 
۸۲ درصد کل فاضالب های خانگی گیالن یا وارد انهار یا 

مناطق طبیعی یا وارد طبیعت می شود.
سرپرست اداره کل محیط زیست گیالن تاالب های 
استان را از ارزشمندترین منابع طبیعی گیالن عنوان می 
کند و معتقد اســت: این تاالب ها زیســتگاه صدها هزار 
پرنده هستند و ثابت شده که در کنترل بیماری، سیل  و 

فرسایش خاک تاثیر گذار هستند.
زمانی می گوید: تاالب انزلی با مشــکالتی مانند وارد 
شــدن رسوب و فرســایش از باال دست و از حوزه آبخیز 
حدود ۶۰۰ هزار تن سالیانه رسوب وارد تاالب انزلی می 
شــود و عدم مدیریت صحیح زباله در روستاها که روزانه 
۱۵ تــن زباله را وارد  تاالب می کند و گونه های مهاجم 
نیازمند به همت جدی برای حفظ تاالب ارزشمند است .

وی ،کنتــرل فاضالب های خانگــی را به عهده آب و 
فاضالب های شــهری و روستایی می داند که در قبض 
پرداختی بهای آب خانوار بخشی به عنوان بهای فاضالب 

قید شده است.

 طبیعت گیالن ،حساس و شکننده  
 کارشناسان زیست محیطی تخریب بخش های زیادی 
از اراضی جنگلی، تصرف و ایجاد کاربری های مســکونی 
غیرقانونی، تخریب زیستگاه های آبزیان در رودخانه ها و 
مناطق مجاور ساحل و درنتیجه کاهش جمعیت آبزیان و 
در معرض خطر انقراض قرارگرفتن برخی از گونه ها ،عدم 
مدیریت مناسب پسماند، و عملکرد ضعیف در ایجاد و بهره  
برداری از کارخانه های بازیافت زباله ها و زباله سوز و عدم 
توجه به استانداردهای ایجاد لندفیل)فضای ایزوله جهت 
دفن پسماند به مدت طوالنی( دفن زباله و تخلیه حجم 
قابل توجهی از شــیرابه ها به منابع آب های سطحی را از 
رئوس مخاطرات زیست محیطی استان گیالن می دانند.

آنــان معتقدند، شــرایط خاص اقلیمــی و طبیعت 
حساس و شــکننده  گیالن، به واسطه خطرات ناشی از 
منابع مختلف آلودگی شــهری، صنعتی، کشاورزی و به 
طور کل انسانی آسیب های جدی بر پهنه های خشکی و 
آبی این استان وارد می شود، به عالوه اینکه عدم توسعه 
مناسب تصفیه خانه های فاضالب و تخلیه حجم باالیی از 
فاضالب ها به منابع آب سطحی که در نهایت وارد تاالب 
انزلی و دریای خزر شده است، شرایط نامطلوبی را از نظر 

آلودگی بر جوامع انسانی و نیز آبزیان گیالن بوجود آورد.
به گفته بسیاری از متخصصان حوزه محیط زیست، 
برداشت بی رویه و در نتیجه تخریب فزاینده رودخانه ها، 
خســارت به ســازه های احداث شــده و تخریب اراضی 
کشــاورزی مجاور آن ها ، عدم الزام واحدهای صنعتی به 
تصفیه پساب های خروجی و تخلیه آن ها به منابع آب های 
ســطحی که وضعیت نامطلوبی را ایجاد کرده اســت و 
کم توجهــی به اجرای قانون حدنــگار و تصرف محدوده 
بستر رودخانه ها و پهنه های آبی نظیر تاالب انزلی و عدم 
توجه به طرح های جامع مدیریت آبخیزداری و مدیریت 
سیالب و در نتیجه تحمیل هزینه های باالی خسارت ناشی 
از سیالب از دیگر موارد مورد اهتمام در بحث چالش های 

زیست محیطی استان است.

 ورود قوه قضا برای پیشــگیری از جرم های 
زیست محیطی

حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم یکی از سه 
پایه توسعه پایدار شناخته می شود و چالش های زیست 
محیطی همچنان در جزر و مد اقدام های نیک و بد مدیران 
در ســالهای اخیر به جایی رسید که دغدغه عالقمندان 
زیست محیطی را برانگیخت و ورد کالم مدیران شد و بر 
همین اساس اخیراً در نشست شورای مدیریت پیشگیری 
از وقوع جرم، دادگستری گیالن موضوع جلوگیری از ورود 
پساب کارخانجات و واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی 
و فاضالب های خانگی شهری و روستایی به رودخانه ها و 

محیط زیست گیالن را در دستور کار قرار داد.
حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل 
دادگســتری گیالن در آن نشست اظهار داشت: سرمایه 
گذاران واحدهای تولیدی و کارخانجات موظف هستند 
پیش از راه اندازی واحدهای تولیدی نســبت به ساخت 

تصفیه خانه مطابق با استاندارد واحد خود اقدام کنند.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشــتر اداره کل حفاظت 
محیط زیســت گیالن افزود: آلوده کردن محیط زیست 
به بهانه ایجاد اشتغال به هیچ عنوان پذیرفته نیست و با 

واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.
با همه این احواالت روابط عمومی و امور رسانه حفاظت 
محیط زیست گیالن در گزارشی برنامه های گرامیداشت 
هفته محیط زیست ۱۴۰۱ را با شعار » محیط زیست مردم 
پایه ، هوشــمند و فناورانه« تشریح می کند و سرپرست 
اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن در جریان دیدار 
با خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز گیالن)ایرنا( مردم 
را در بحث مدیریت پسماند همواره از مسئوالن جلوتر و 
مطالبه آنان را جدی تر می داند.رضا زمانی با بیان اینکه 
الگوهای مدیریت پسماند به طور زنجیره و به هم پیوسته 
است، افزود: اولویت این اداره کل محیط زیست در سال 
۱۴۰۱ مدیریت پســماند و اجرایی کردن مطلوب آن در 
تمامی ابعاد است.وی اظهار داشت: معتقدم باید در زمینه 
مدیریت پسماند استراتژی مدونی شکل بگیرد و سازمان 
حفاظت محیط زیست بعنوان ناظر بخش کوچکی از این 
استراتژی است؛ این دستگاه نظارت کننده و گزارش دهنده 
است و متاســفانه در چند دهه گذشته چون استراتژی 
مشخصی نداشتیم غالباً شاهد اقدامات یک سویه بوده ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن با بیان اینکه 
یکی از شیوه های حداکثری کردن برنامه مدیریت پسماند 
تفکیک از مبدا است، افزود: متاسفانه وقتی که بر آموزش 
تاکیــد کردیم از دیگر نیازهای چرخه مدیریت همچون 
تشکلهای، برنامه ریزی و سیاست گذاری محروم بودیم؛ 

لذا، در این راه بخشی از اعتماد مردم سلب شده است.
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 صعود پس از ۶۴ سال
تیم ملی فوتبال ولز با پیروزی یک کله برابر اوکراین پس 

از ۶۴ سال به جام جهانی صعود کرد و هم گروه ایران شد.
تیم ملی فوتبال ولز در مرحله پلی آف با پیروزی یک بر 
صفر مقابل اوکراین به جام جهانی 2022 قطر راه یافت. به 

این ترتیب آخرین هم گروه ایران مشخص شد.
براســاس این گزارش، ولز دقیقــه 3۴ با گل به خودی 
یارمولنکو از حریف پیش افتاد و به رغم موقعیت های گلزنی 
فراوان اوکراین، درخشــش خیره کننده دروازه بان ولز این پیروزی را تا دقیقه آخر 
حفظ کرد. وین هنسی سنگربان ولز در این مسابقه درخشش چشمگیری نشان داد 

و بارها مانع گلزنی اوکراین شد.
بنابراین گزارش، ولز پس از ۶۴ سال دوری، سرانجام به جام جهانی صعود و در 
گروه B مسابقات با تیم های ایران، انگلیس و آمریکا قرار گرفت. بازی تیم های ملی 

ولز و ایران، ۴ آذر ماه برگزار می شود. 

 یحیی ۳ بازیکن اسمی دیگر را هم می خواهد!
 بزرگ ترین نقد وارده به یحیی گل محمدی و باشــگاه 
پرسپولیس در لیگ بیست و یکم خریدهای نه چندان مناسب 

در تابستان سال ۱۴00 بوده است.
برهمین اساس سرمربی پرسپولیس به درستی تصمیم 
گرفته اســت در نقل و انتقاالت تابستانی لیگ بیست و دوم 
حداقل ۵ خرید اسمی با سابقه ملی داشته باشد. دیروز رسماً 
علیرضا بیرانوند با عقد قراردادی ســه ساله به پرسپولیس 
پیوست. بیرانوند که در فوتبال بلژیک و پرتغال نتوانست شرایط خوبی را داشته باشد 
در نهایت دوباره به پرسپولیس بازگشت تا دروازه بان شماره یک سرخ ها برای فصل 

آینده لقب بگیرد.
مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش و شناخته شده کشورمان نیز با پرسپولیس 

قرارداد بسته است تا دومین خرید یحیی گل محمدی لقب بگیرد.
سرمربی پرسپولیس به اطرافیان خود هم گفته است که در فصل جدید به هیچ 
عنوان نمی خواهد ریسک کند و دنبال خرید اسمی و بزرگ است. او حداقل 3 بازیکن 

اسمی با سابقه ملی می خواهد و به نظر می رسد تصمیم درستی گرفته باشد.
خریدهای معمولی اشتباه بزرگی بود که یحیی گل محمدی و مدیران سابق باشگاه 
پرســپولیس مرتکب شدند و گذشــت زمان هم نشان داد یک تیم بزرگ با بازیکن 
معمولی جام نمی گیرد. از سوی دیگر سرمربی پرسپولیس خوب می داند خریدهای 
معمولــی را دیگر طرفداران تیمش برنخواهند تابید. دیگر بهانه هایی مثل بی پولی 

باشگاه یا بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس نیز پذیرفتنی نخواهد بود.
پرسپولیس ستاره می خواهد و شنیدیم یحیی گل محمدی بارها در مکالمه تلفنی و 
گفت و گوی حضوری با رضا درویش روی این موضوع تأکید کرده و از مدیرعامل باشگاه 
متبوعش خواسته است با هرقیمتی نسبت به خرید گزینه های مورد نظرش اقدام کند.

شروع خریدهای یحیی گل محمدی نوید آن را می دهد که پرسپولیس نمی خواهد 
اشتباه فصل گذشته را مرتکب شود. باید منتظر ماند و دید!

 ۶ بازیکن در فهرست خروجی پرسپولیس
 هر چند نشســت ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با 
مدیرعامل این باشــگاه تکلیف فهرســت ورود و خروجی 
سرخپوشان برای فصل آینده را مشخص خواهد کرد اما خروج 

۶ بازیکن از جمع بازیکنان این تیم قطعی است.
اتمام بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال 
با پایان سلطه پنج ساله پرسپولیس در این مسابقات همراه 
بود تا استقالل تهران رقیب سنتی آنها با جام قهرمانی عکس 
یادگاری بگیرد.همین امــر باعث انتقاداتی از عملکرد بازیکنان و اعضای کادر فنی 
پرسپولیس شد تا آنها منتظر ایجاد تغییراتی از سوی یحیی گل محمدی سرمربی 
تیم باشند.گل محمدی تصمیم دارد امروز با رضا درویش مدیرعامل باشگاه جلسه ای 
را برگزار کرده تا تکلیف نهایی لیســت مازاد را مشخص کند. ۶ بازیکن پرسپولیس 
بدون شــک در لیست مازاد گل محمدی قرار گرفته اند اما نفر هفتم که اسم حامد 

لک در مقابل آن نوشته شده هنوز وضعیت مشروطی برای ماندن یا رفتن دارد.
عقد قرارداد علیرضا بیرانوند با پرسپولیس باعث شده تا گل محمدی چاره ای جز 

کنار گذاشتن یکی از گلرهای فعلی خود نداشته باشد.
همچنین عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس که بیشتر بازی های فصل گذشته را به 
دلیل مصدومیت از دست داده بود یکی دیگر از بازیکنانی است که احتمال می رود به 
دلیل حاشیه های فصل گذشته جایی در لیست تمدیدی  های پرسپولیس نداشته باشد.

آل کثیر قرار است به زودی مورد معاینه پزشکان تیم قرار گرفته و گل محمدی پس 
از مطالعه وضعیت او درباره ادامه حضورش در جمع سرخپوشان تصمیم  گیری کند.

نکته جالب توجه در لیست مازادهای پرسپولیس حضور دو بازیکن اصلی فصل 
گذشته این تیم است که نشان می دهد سرمربی سرخ ها از عملکرد آنها نیز رضایت 
نداشــته است اما نیمکت ضعیف تیمش چاره ای جز بازی دادن به آنها برایش قرار 
نداده است.ســرمربی پرسپولیس با توجه به روند شروع جذب بازیکن هیچ نگرانی 
برای انتخاب جانشین آنها ندارد چراکه درویش قول جذب تمام گزینه های مد نظر 

گل محمدی را داده است و در همین راستا به توافقاتی نیز رسیده است. 

 مهلت ۴۸ ساعته باشگاه استقالل به جواد نکونام
باشگاه استقالل به سرمربی فصل گذشته فوالد خوزستان 
۴۸ ساعت فرصت داده است تا به پیشنهاد این باشگاه پاسخ 
بدهد. بعد از قطعی شدن جدایی فرهاد مجیدی از استقالل، 
مسئوالن این باشگاه با جواد نکونام وارد مذاکره شدند، ولی 
هنوز طرفین با یکدیگر به توافق نهایی دست پیدا نکرده اند. 
باشگاه استقالل پیشنهاد خود را به نکونام ارائه کرده و به این 
مربی ۴۸ ســاعت فرصت داده است تا پاسخ این پیشنهاد را 
بدهد.اگر جواد نکونام پاسخ پیشنهاد استقالل را تا ۴۸ ساعت دیگر ندهد از لیست 
گزینه های این تیم خارج خواهد شد. نکونام تنها گزینه مدیران استقالل نیست و آنها 
چند گزینه دیگر هم دارند که در صورت منتفی شدن حضور نکونام در استقالل، با 

دیگر گزینه ها مذاکره خواهد شد.

 جلسه سرنوشت ساز درویش با گل محمدی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هرگونه جذب بازیکن را به 
نظر سرمربی تیم منوط کرد و گفت: همه چیز پس از جلسه 

با آقای گل محمدی مشخص می شود.
 رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هنگام ورود 
به ساختمان باشگاه به خبرنگاران گفت: آقای گل محمدی 
هنوز لیست خرید یا مازادی را اعالم نکرده است. قرار است 
تا پایان هفته، جلسه ای با آقای گل محمدی داشته باشیم 
تا در این باره تصمیم گیری شــود. همه چیز پس از این نشست مشخص می شود.

مدیرعامل پرسپولیس با امتناع از صحبت درباره زمان معرفی دانیال اسماعیلی فر به 
عنوان بازیکن جدید تیم تاکید کرد: اجازه دهید ابتدا نشستی را با آقا یحیی داشته 
باشــم.وی درباره جذب بازیکن خارجی جدید یا جدایی خارجی های فصل گذشته 
تاکیــد کرد: درباره بازیکن خارجی جدید یا مازاد هم با آقای گل محمدی صحبت 

می کنیم و سپس تصمیم گرفته می شود.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تیم هــای ملی کشــتی آزاد و فرنگــی ایران 
در رقابت هــای بین المللی قزاقســتان خوش 

درخشیدند.
 بدون تعارف باید اذعان کرد که کشــتی، 
چشــم و چراغ ورزش ایران است؛ ورزش اول 
این سرزمین که همیشه در مسابقات مختلف 
و رقابــت های بین المللــی، از جمله المپیک، 
مســابقات جهانی و بازی های آســیایی برای 
ورزش آبروداری کرده و خورجینی از افتخارات 

را به ورزش ایران هدیه داده است.
سال گذشته پس از درخشش ملی پوشان 
آزاد و فرنگی ایران در رقابت های جهانی پاریس، 
شور و نشاط کشتی دوباره به جامعه تزریق شد 
و نام مدال آوران ایران بر ســر زبان ها افتاد تا 
بار دیگر ثابت شود دایره طالیی، محبوب ایرانی 

هاست و کشتی، ورزش اول آن ها.
پس از رقابت های جهانی، ملی پوشان ایران 
و به اســتراحت پرداختند تا خود را برای سال 
پرفشار 2022 و بازی های آسیایی، و مسابقات 
جهانی آماده کنند. موضوعی که به یک چالش 
جدی برای مســئوالن کشتی و ورزش تبدیل 
شده بود که با توجه به فاصله کم این دو رقابت 
مهم، کار برای کادر فنی سخت می شد اما لغو 
بازی های آسیایی هانگژو، باعث شد تا سردرد 
کشتی کمتر شود و کادرهای فنی، این روزها با 

آرامش خاطر بیشتری کار را پیش ببرند.
رقابت های بین المللی کشتی قزاقستان جام 
بوالت تورلیخانوف، یکی از همین رقابت ها بود 
که در برنامه کادر فنی، در مســیر آماده سازی 
مسابقات جهانی جایگاه ویژه ای داشت و نفرات 

شاخصی به این مسابقات اعزام شدند.

 تورنمنــت رنکینگ دار؛ یک تیر و 
دو نشان

اگر چه به عقیده خیلی ها، سطح فنی رقابت 
های قزاقستان نسبتا متوسط بود و شاید میدان 
چندان سختی برای ملی پوشان محسوب نمی 
شد، اما دوری چند ماهه نفرات شاخص همچون 

میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، حسن یزدانی، 
کامران قاســمپور و... از میادین، باعث شد تا 
کادرهای فنی تصمیم بگیرند این نفرات را به 
یک تورنمنت ســبک ببرند تا پس از مدت ها 
تمرین، بدن آن ها در فضای کشتی باشد و هم 
با سرشاخ شدن با رقبا، دوباره شرایط برای حضور 

پدرقدرتشان روی تشک فراهم شود.
از طرفی طبق چرخه انتخابی تیم های ملی، 
نفرات مختلفی در رقابت های قهرمانی کشور، 
قهرمانی آسیا و جام تختی، محک خورده یا می 
خورنــد اما قهرمانان المپیک و جهانی نروژ، به 
دلیل اینکه در چرخه انتخابی در مراحل آخر وارد 
می شوند، نیاز به مسابقه دارند تا دوباره روی ریل 
کشتی قرار بگیرند و با حضور در چنین رقابت 
هایی، نقاط ضعف و قوتشان مشخص و رفع شود.

 اهمیت باالی مسابقات برای محمد 
بنا و فرنگی کاران

یکی از نکات مهمی که در رقابت های بین 
المللی قزاقستان وجود داشت، نگاه کادر فنی 

کشــتی فرنگی به این مسابقات و تالش برای 
باز کردن گره بعضی اوزان بود. اگر چه محمد 
بنا، اعتقادی به انتخابی رو در رو ندارد و همین 
موضوع جای نقدهای بسیاری است، اما سیستم 
بنا بر این شیوه اســت که نفرات مدنظر را در 
تورنمنت های مختلف محک بزند تا عیار آن ها 

برای پوشیدن دوبنده تیم ملی مشخص شود.
یکی از این اوزان، وزن ۶0کیلوگرم است که 
پویا ناصر پور و علیرضا نجاتی، دو ستاره ایران 
باید با یکدیگر مصاف کنند که اولین قدم از دوئل 
آن ها، در فینال همین رقابت ها بود که برتری 

نجاتی همراه شد.
از این مهم تر اما، گره کور سنگین وزن است 
که می تواند هر سرمربی را دچار سردرد کند. 
سال گذشته امین میرزازاده، نماینده ایران در 
المپیک بود که در اوج جوانی، عملکردی مناسب 
داشت و پنجم شد. او قرار بود دوبنده تیم ملی 
کشتی فرنگی، در مسابقات جهانی را هم بر تن 
کند اما در آســتانه اعزام به مسابقات، به کرونا 
مبتال شد تا علی اکبر یوسفی جایگزین او شود. 

یوسفی از فرصت پیش آمده ب خوبی بهره برد 
و بــا قهرمانی در جهان، برای اولین بار ایران را 
در ســنگین وزن صاحب مدال جهانی کرد تا 

تاریخ ساز شود.
پس از آن هم میرزازاده درمسابقات امید های 
جهان قهرمان شد تا کادرفنی برای انتخاب فرد 
برتر به دردسر بیفتد. به همین دلیل هم به نظر 
می رســد محمد بنا، نگاه ویژه ای به تورنمنت 
های خارجی داشته باشد تا بتواند با محک زدن 
این دو نفــر، فرد برتر را انتخاب کند. در نیمه 
نهایی این مسابقات هم دو سنگین وزن ایران با 
یکدیگر روبرو شدند که در یک کشتی نزدیک، 
میرزازاده با نتیجه 2 بر 2 یوسفی را شکست داد 
تا گره کور این وزن، پابرجا بماند و کادر فنی به 
دنبال محک آن ها در رقابت های پیش رو باشد.

 بازگشــت طالیی مثلث درخشان 
ایران در نروژ

یکی دیگــر از مهم ترین نکات رقابت های 
قزاقستان، بازگشت سه قهرمان ایران در کشتی 

آزاد بــود که پس از هفت ماه دوری، دوباره به 
روی تشک برگشتند.

حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین 
زارع، مثلث طالیی کشتی آزاد ایران در مسابقات 
جهانی نروژ بودند که ســال گذشــته، سالن 
مســابقات اســلو را زیر گام های خود به لرزه 
در آوردند. به جز کامران قاسمپور که در لیگ 
یکی-دو کشــتی گرفت، بقیه نفرات در قریب 
به ده ماه اخیــر محک جدی نخورده بودند تا 
کادرفنی تصمیم بگیرد در یک مسابقه نسبتا 
متوسط و سبک، از آن ها بهره ببرد. مسابقاتی که 
البته جنبه بازگشت به روی تشک و قرارگرفتن 
در مسیر موفقیت را داشت و برای این سه نفر 

چالش سختی نبود.
حسن یزدانی و کامران قاسمپور در اوزان ۸۶ 
. ۹2 کیلوگرم، با صالبت ظاهر شدند و به کسی 
بــاج ندادند تا از همینجا برای رقبای داخلی و 
خارجی خط و نشان بکشند. در سنگین وزن هم 
امیرحسین زارع اگر چه به مدال طال رسید اما 
به دلیل مصدومیت، و البته عدم آمادگی کافی، 
صالبت همیشــگی را نداشت اما با تجربه خود 

موفق شد قهرمان این وزن شود.
حــاال و با پایــان این مســابقات، مطمئنا 
کادرهای فنی کشتی آزاد و فرنگی با دید بازتر 
و بهتــری می توانند برای آینده ملی پوشــان 
برنامــه بریزند. ویترین بیرونی این مســابقات 
اگرچه درخشــش همیشگی کشتی گیران را 
به دنبال داشــت اما نشان داد در بعضی اوزان، 
همچون ســنگین وزن در کشتی آزاد، نفرات 
ما با شــرایط آرمانی فاصله زیادی دارند و بهتر 
است این اشکاالت در تمرینات رفع شود تا در 
مسابقات جهانی با آمادگی کامل حاضر شوند.

از طرفی بعضی فرنگی کاران هم مشکالتی 
مانند ضعف در دفاع و خاک را داشتند که بهتر 
است از همین حاال، در تمرینات و تورنمنت ها، 
نســخه های شفابخشی برایشان پیچیده شود 
تا با برطرف شــدن آن ها، در مسابقات جهانی 
کشتی ایران دوباره بدرخشد و این مشکالت در 

مسابقات جهانی سر باز نکنند.

جالل چراغپور در جواب به یک ســوال مهم درباره 
مربیــان خارجی می گوید کســی کــه در اروپا مدرک 
مربی گری خود را گرفته، بهتر از مربی ایرانی اســت و 
ترکیب مربی ایران و ســرمربی خارجی در ایران جواب 

می دهد اما ...
 اســتقالل در حالی به قهرمانی لیگ بیست و یکم 
دســت یافت که فرهاد مجیدی از یک مربی ایتالیایی 
سرشــناس به عنوان دستیار خوب بهره می برد و افراد 
بسیاری نقش گابریله پین را در این موفقیت، انکار ناپذیر 
می دانند و حتی برخی پا را فراتر گذاشــته و معتقدند 
اســتقالل بدون پین، به این موفقیت نمی رسید. با این 
حال، تاریخ فوتبال ایران نشانگر حضور مربیان خارجی 
به عنوان نفر دوم تیم های لیگ برتری اســت که برخی 

موفق و برخی ناموفق بوده اند.
جالل چراغپور ســرمربی ســابق تیم ملی و مدرس 
فوتبال در گفت وگو با ایسنا، به بررسی عملکرد مربیان 
خارجی به عنوان دستیار نخست مربیان ایرانی پرداخته 
اســت و به این مسئله پاســخ داده که آیا خارجی ها در 
ایران موثرتر از ایرانی ها هســتند؟ چرا بخش اعظمی از 
موفقیت  و شکست ها به این خارجی ها اختصاص می یابد؟ 
این مسئله که چرا مربیان خارجی در مواقع مختلف، دایره 
اختیارات دســتیار خارجی را کوتاه می کنند تا آن ها به 
عنوان نقش اول تیم مطرح نشــوند و مبادا در ادامه به 

عنوان سرمربیگری تیم هم دست یابند.

 مربیان خارجی بهتر از کمک مربیان ایرانی 
هستند

ایــن مدرس فوتبال درباره اهمیت حضور یک مربی 
خارجی در تیم های فوتبال ایران به عنوان دستیار تاکید 
کرد: باید واقعیت را بگوییم. کســی که در فوتبال اروپا 
کالس مربی گری رفته اســت و مربی شده، با کسی که 
مدرک مربیگری »آ و ب« ایران را گذارنده و در کالس 
قصه شنیده، در یک سطح است و همان کارایی را دارد؟ 
نه اینطور نیست. قطعا آن کسی که در اروپا دوره دیده 
و سابقه مشــخصی دارد، از دانش و اطالعات بیشتری 

هم برخوردار است.

 کمک خارجی بخشی از موفقیت و شکست 
را سهم می برد

او به واکنش مطبوعات در هنگام مواجهه با یک مربی 
خارجی به عنوان دستیار یک سرمربی ایرانی پرداخت 
و افزود: وقتی مطبوعات در اثر بازی ضعیف به سرمربی 
یک تیم حمله می کنند، اگر صد کمک مربی ایرانی هم 
وجود داشته باشد، یک هزارم هم نقد نمی شوند اما وقتی 
فردی یک دســتیار و مشاور خارجی داشته باشد، او را 

هم گزنک می زنند. 
ســرمربی می تواند مقداری از زیر بار فشارها خارج 
شــود چرا که می گوینــد این ســرمربی از یک مربی 
خارجی مشــورت گرفته و ناکام بوده و شاید مشکل در 
جای دیگری اســت. در نتیجه مربیان قسمتی از فشار 
اجتماعــی را با وجود یک مربی خارجی هم وزن خود، 
جبران می کنند. همینطور که االن استقالل نتیجه گرفته، 
از نقش پیــن می گویند، در صورت ناکامی هم از نقش 

پین سخن به میان می آمد.
 همانطور که در شکســت ها مربی خارجی سهم بر 
می دارد، نباید در موفقیت ها هم ســهم مربی خارجی 
نادیده گرفته شــود. این یک مسئله منطقی، انسانی و 

فرهنگی است.

 همیشه ترس از جایگزینی توسط سرمربی 
حس می شود

جالل چراغپور درباره ترس برخی از مربیان از افزایش 

اعتبار دســتیار خارجی به عنوان نقش اول تیم گفت: 
کسی که سرمربی است، از برکناری خود به مجردی که 
پایش بلغزد، ترس دارد. در این اتفاق، کسی که نخستین 
گزینه جانشینی است، دستیار اول تیم است. دستیار اول 
هم معموال جو تیم را عوض می کند و با میدان دادن به 
چند بازیکن آلترناتیو، به موفقیت می رسد و قراردادش 

هم برای فصول بعد تمدید می شود. 
از این دست نمونه ها بسیار است. پس نخستین عامل 
در چنین تفکری، ترس از جایگزینی اســت که موجب 
می شــود مربیان دایره اختیارهای دستیار خارجی خود 
را کمتــر کنند. البته این ترس از مواردی اســت که در 

فوتبال اروپا هم دیده می شود.

 پرکتیشنرها چه کسانی هستند؟
این مــدرس فوتبال بــه نقش »پرکتشــینرها« یا 
دانشــمندان فوتبال اشــاره کرد و گفت: »پرکتیشنر« 
کسی است که از داده های آنالیز حریف، داده های آنالیز 
تیم خودی، داده های علمی و دســتگاه هایی که به بدن 
وصل می شود، max VO2 )حداکثر توان هوازی(، شدت 
 ضربــان قلب و داده های دیگــر را می تواند از تمرینات

 اســتخراج کند و به گونه ای تنظیــم نمایدکه تیم در 
خالل فصل دچــار EXTRA LOAD )کارکرد مضاعف( یا 
EXTRA TRANING )تمرین مضاعف( نشوند. پرکتیشنرها 
 SCIENTIST دانشــمندان فوتبال هســتند و به آن هــا

SOCCER می گویند.

نبود  معجزه  اســتقالل  ناپذیری   شکست 
بلکه ...

وی با اشــاره به وضعیت اســتقالل در فصل جاری 
و اســتفاده از »پرکتیشــنر« گفت: در تمــام فصل به 
جز یــک مورد اســتقالل مدیریت خوبــی روی توان 
بازیکنــان داشــت. به جز یــک بازی کــه از بازیکنان 
 انــرژی زیادی کشــیدند و آن ها با ســالم و صلوات د

ر همان بازی مســاوی کردند. وقتــی یک فصل کامل 
شکست نمی خورید و در هر آب و هوایی بازی می کنید 
و نمی بازید، این معجزه نیســت بلکه یک پرکتیشنر به 

تیم شما آمده است. 

 تیمی را می شناســم که 7۰ درصد فصل را 
خسته بود

چراغپور خاطرنشــان کرد: من تیمی را ســراغ دارم 
کــه میزان آمادگی تیمش را نمی دانســت و در هفتاد 
درصد بازی ها بازیکنان این تیم خســته بودند و بدون 
 اســتارت و شــتاب بــازی می کردند. گویــا بازیکنان

 این تیم از نیمه سوم وارد زمین می شدند و نمی دویدند. 
این مســئله را از روی برداشــت خودم از فیلم بازی ها 

بیان می کنم.

 موفقیت اســتقالل حاصــل حضور یک 
پرکتیشنر است

این مدرس فوتبال درباره اظهار نظر فرهاد مجیدی 
درباره بازی ندادن به عزیزبک آمانوف، بازیکن ازبک این 
تیم در چند مسابقه به علت افت بدنی این بازیکن براساس 
اطالعات به دســت آمده از دستگاه های GPS گفت: من 
این مســئله را نمی دانستم و مصاحبه فرهاد را نخواندم 
امــا از اطالعاتی که به دســت آورده بودم، فهمیدم که 
یک پرکتیشنر در این تیم حضور دارد که شرایط بدنی 
بازیکنان را در تمرینات و مســابقه می ســنجد و اجازه 
خستگی و کارکرد مضاعف را به این بازیکنان نمی دهد.

 مربــی خارجی با ســرمربی ایرانی جواب 
می دهد

چراغپور درباره اینکه آیا می توان از اظهارات او گفت 
که سرمربی ایرانی با حضور یک مربی خارجی، موفقیت 
بیشتری کسب می کند گفت: تجربه نشان داده داده مربی 
خارجی و سرمربی ایرانی موفق می شوند اما مشکالتی 
وجود دارد. من به گوش خودم شنیدم که بازیکن بزرگ 
یک تیم به مربی خارجی ناســزاهای فارسی می دهد و 
این مربی خارجی هم که اصطالحات را می دانســت، به 
روی خود نمی آورد. علتش این بود که مربی خارجی از 
کاپیتان تیم خواسته بود با کیفیت بیشتری تمرین کند، 
بیشتر بدود و شوت بزند و چون این مسئله عمر فوتبال 
و در نتیجه قراردادشــان را کاهش می دهد، به او ناسزا 
می گفتند.وی تصریح کرد: من آماری دارم که بازیکنی 
به مدت دو ســال است که شــوت نزده  است. وقتی از 
یک بازیکن پرسیدم چرا شوت نمی زنی، گفت می دانی 
قیمت »همسترینگ« چند است؟ چون شوت زدن باعث 

کشیدگی همسترینگ می شود، شوت نمی زنند!

 علت ناکامی مربیان خارجی بزرگ و نامدار 
در ایران چیست؟

چراغپور در پاسخ به این سوال که چرا مربیان خارجی 
بزرگ و نامدار که سابقه حضور در تیم های بزرگ اروپا 
را هم دارند، در ایران موفق نمی شــوند؟ مانند لکیچ که 
با سابقه دستیاری رئال مادرید در استقالل و با مجیدی 
موفق نشد، گفت: یکی چیزی در کالس های مربی گری 
کالسیک درس می دهند این است که وقتی یک مربی 
 PLAYER به تیم و کشوری می رود، باید با یک خط کش
AVAILBLE یا بازیکن در دسترس را بسنجد. یعنی یک 
مربی باالترین سطح مربیگری را هم طی می کند اما اگر 
در کشوری مانند افغانستان یا آفریقا بودی، آنجا »بازیکن 
در دسترس« نداری. دانش باید متناسب با داشته ها باشد. 
اگر یک پروفسور را به کالس دوم دبستان بفرستند، از 
دید بچه ها او پروفسور نیست چرا که بچه ذهنیت الزم 
برای برداشت مطالب او را ندارد. آن بچه به اندازه ذهنیت 

خود نیازمند معلم اســت. در این شرایط دانش آموز در 
دسترس مطرح می شود. 

 کی روش از هشت خصوصیت خود، سه جنبه 
را در ایران اجرا کرد

او با استناد به گزارشی که از توانمندی های کی روش 
در جام جهانی 20۱0 منتشــر شده بود گفت: فیفا در 
سال 20۱0 گزارشی را منتظر کرد و نوشت که کی روش 
هشــت خصوصیت دارد. دلبوســکه هفت خصوصیت 
داشت. بعضی ســرمربیان، سه خاصیت داشتند. وقتی 
کی روش به ایران آمد، من هشــت ســال او را زیر نظر 
داشــت و عملکردش را یادداشت کردم. من از او چهار 
خصوصیــت را دیــدم. او در حالی که از هشــت جنبه 
مختلف فکر می کرد، فقط سه خصوصیت و در این اواخر 
 حضورش هم چهارمین خصوصیــت را اجرا کرد که با

 اتفاقات بازی با ژاپن فهمید که خصوصیت آخر را نباید 
اجرا می کرد.

 مربی باید بازیکن ایرانی را بشناسد
این مدرس فوتبال خاطرنشــان کرد: مربی باید باید 
باهوش باشد و جامعه فوتبال را بشناسد و بداند چه چیزی 
در دسترس دارد. مربی ای که در ایران کار می کند باید 
بداند که انعطاف پذیری بازیکن ما صفر اســت، میزان 
آســیب دیدگی او باال اســت و در کودکی کالس های 
ژیمناستیک، شنا و دوومیدانی را نرفته و اگر صبح بازی 
یک مقدار به او حرکت کششی دهید، عضالتیش جا به 

جا می شود و بعد از ظهر به مشکل می خورد.

 برانکو به شناخت ایرانی ها نزدیک شده بود.
چراغپور در واکنش به این مســئله که آیا این مربی 
با دانش نمی توانند این اطالعات را از ایرانی ها به دست 
بیاورند، گفت: باید این اتفاقات به سرشان بیاید تا بفهمند. 
در کالس مربیگری که نمی گویند شــما می خواهید به 
ایران یا آفریقا بروید. در این کالس برای کار با بازیکن در 
دسترس آموزش می دهند. باید به این مربیان زمان بدهیم 
که ابتدا جامعه فوتبال ما را بشناســند. ما این فرصت را 
نمی دهیم. عربستانی ها همیشه با یک مربی بزرگ به جام 
می روند و با یک مربی وطنی بر می گردند. قطری ها هم 
اینطور هستند. برانکو وقتی پرسپولیس را گرفت، چهار 
سال دستیار بالژویچ بود و چهار سال هم خودش در تیم 
مل کار کــرده بود. به همین دلیل به محض حضور در 
پرسپولیس محمد نوری را رد کرد چون عصالتش تمام 
شــده بود. تازه محمد نوری با همین شرایط چهار سال 
دیگر هم قرارداد بســت. به عالیشاه گفت برو. به فرشاد 
احمــدزاده گفت تو را مهاجم نمی گذارم. او فهمیده بود 
کدام بازیکن در حال تمام شدن هستند. البته در همین 
شرایط هم اشتباه کرده بود. به همین خاطر ارزش حضور 
مهدی طارمی را در تیمش ندانســت. او هم کامل نبود. 
برانکو به شناخت ایرانی ها نزدیک شده بود. برانکو نزدیک 

شده بود که ایران چیست؟

ایرانی  بازیکن   گل محمدی هم در شناخت 
اشتباه کرد

ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران به شناخت 
مربیان ایرانی اشاره کرد و گفت: یحیی گل محمدی با 
ته مانده تیم قبلی پرسپولیس بسیار روان بازی می کرد. 
وقتــی تیمش را تغییر داد و هافبک و مدافع را خودش 
انتخاب کرد، قیافه تیم یک چیز دیگر شــد، فهمیدیم 
که داخلی ها هم در شناخت بازیکن اشتباه می کنند. او 
مهاجم تیمش را نخواســت و استقالل با همین مهاجم 
در این فصل چند بازی سرنوشــت ساز را برد. آن آرمان 

رمضانی از پرسپولیس به استقالل فرقی نکرد.

مربیانخارجیبهترازایرانیهاهستند



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

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

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

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 

وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

لد
ه و

شا
یر

ا م
رض

مد
مح

ز:  
رو

ن 
تو

ار
ک

لد
ه و

شا
یر

ا م
رض

مد
مح

ز:  
رو

ن 
تو

ار
ک

 سه شنبه 1401/03/17-شماره 1385    اذان صبح 04:01:28    طلوع آفتاب05:48:02     اذان ظهر13:02:32     غروب آفتاب20:17:43     اذان مغر ب 20:37:17     نیمه شب 00:09:33     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
31.900   ق

 32.690

 39.320
  8.80

  1.920
 15.300.000
 14.700.000
 8.550.000
 5.600.000
3.110.000

بازار طال و سکه در چند هفته اخیر به تاثیر از روند صعودی دالر در بازار آزاد 
و همچنین اونس جهانی و سایر اخبار سیاسی نوسانات افزایشی را تجربه می کند.

نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران در رابطه با وضعیت بازار گفت: 
در اواسط هفته جاری، نوسانات شدیدی را در بازار جهانی نداشتیم. این در حالی 
است که از نخستین روز معامالتی هفته به دنبال افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش 
تقاضا در بازار داخلی برای خرید سکه و مصنوعات طال، برخالف روند کاهشی هفته 

گذشته، روند افزایشی قیمت ها را شاهد بودیم؛ به طوریکه قیمت انواع سکه ٣۵٠ 
هزار تومان افزایش یافت. علت این جهش قیمت نیز جو روانی حاکم در بازار درباره 

ادامه دار شدن افزایش قیمت طال بود.
این کارشناس پیرامون وضعیت بازار پس از تعطیالت بیان کرد: به عقیده من 
قیمت ها در بازار طال و سکه به اوج خود رسیده و احتمال اینکه دوباره روند افزایشی 
داشته باشیم کم است. از سوی دیگر نیز اگر قیمت دالر توسط بانک مرکزی کنترل 

شود این روند افزایشی متوقف می شود.
وی با بیان اینکه طی هفته آتی بین ١ تا ٣ درصد روند کاهشی خواهیم داشت 
از افزایش تقاضا نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد می شود مردم 
برای خرید، انواع مصنوعات طال و برای ســرمایه گذاری، طالی کم اجرت و انواع 
سکه را تهیه کنند. هرچند حباب سکه افزایش یافته اما نسبت به اجرت مصنوعات 
مبلغ چشمگیری نیست. طالی آب شده با در نظر داشتن تخصصی بودن آن به 
مردم توصیه نمی شود. بعضا دیده شده افرادی با خرید طالی آب شده درباره عیار 

آن دچار مشکل شدند.
دبیر اتحادیه طال و جواهر در پایان درباره خرید مصنوعات طال و ســکه خاطر 
نشان کرد: مردم حتما مصنوعات طال و انواع سکه را از محل های دارای جواز و از 

واحدهای صنفی به همراه وکیوم و هولوگرام اتحادیه تهیه کنند.

یک طرح مفهومی جدید از خودروی »المبورگینی« یک خودروی مفهومی با 
شمایلی جالب توجه را نشان می دهد که با سیستم جابجایی شبیه به تانک قادر 

خواهد بود به راحتی از میان شن و حتی سنگالخ عبور کند.
به نقل از آی ای، خودروهای ســاخت شرکت »المبورگینی » همیشه از لحاظ 
مهندسی شگفت انگیز بوده اند، اما زمانی که طراحان تصمیم به ارتقای آنها می گیرند، 
این شگفتی حتی بیشتر نیز می شود. این همان کاری است که »مایکل هریتزکریگ« 

با مدل جدید المبورگینی به نام »LMXX2« انجام داده است.
از تصاویر می توان دید که این خودروی مفهومی به جای چرخ های رایج، دارای 
آج های غول پیکری است که دور تا دور ماشین چرخیده اند و بنابراین واضح است 
که می تواند حتی ســخت ترین و صعب العبورترین مسیرها مانند تپه های شنی، 

سنگالخ ها و جاده های خاکی را به راحتی پشت سر بگذارد.
جالب اینجاست که »هریتزکریگ« در مورد این طراحی خالقانه می گوید آن را 
خیلی با عجله برای رسیدن به مهلت یک مسابقه اینستاگرامی طراحی کرده است.

رقابتی که او به آن اشاره می کند »مسابقه AGP« در اینستاگرام است که از شرکت 
کنندگان خواسته است با استفاده از کلمات کلیدی »کویر+المبورگینی+آینده« 

طرحی را طراحی کنند.
»هریتزکریگ« می گوید: شب قبل از پایان مهلت ارسال آثار با خودم فکر کردم 
که ایتالیایی ها چه نوع دیوانگی را در پیش خواهند گرفت و در حالی که تجربه ی 
رانندگی در تپه های شنی را داشتم، می دانستم که تمام قسمت زیرین ماشین باید 
توانایی حرکت در شرایط دشوار را داشته باشد. بنابراین باید شبیه به یک تانک باشد. 
اما برای اینکه دید سرنشینان مختل نشود، باید این زنجیر را از سقف عبور می دادم.

وی افزود: من به سرعت دست به کار شدم و از یک برنامه نرم افزاری مخصوص 
برای خلق آنچه در سرم بود، ظرف یک ساعت استفاده کردم. سپس طرح خودم را 
در سه نما ارائه کردم.این طراح می گوید، تمام فرآیند خلق این طراحی، پنج ساعت 

طول کشیده است و البته با در نظر گرفتن کارایی و قدرت ساخته شده است.
وی می گوید: زمانی که به سرعت در حال مدل سازی سه بعدی بودم، به برخی 
از ویژگی هــا فکر می کردم، مانند زاویه دادن به بخش های باالی زنجیر، به طوری 
که هنگام بازگشــت به جلو کمی آیرودینامیک تر باشد و موانع را بهتر پشت سر 
بگذارد. همچنین به اضافه کردن یک بال عقب که بیشتر شبیه به یک گلگیر است 

تا یک عنصر برش هوا فکر کردم.
وی ادامه داد: می خواستم تا جایی که ممکن است روی سقف خودرو از شیشه 

استفاده شود تا سرنشینان کمتر احساس در قفس بودن داشته باشند.
»هریتزکریگ« می گوید: من انتظار دارم که این طراحی وزن زیادی نداشته باشد 
تا بتواند حتی از شیب دارترین تپه های شنی نیز به راحتی باال برود. البته در واقعیت 
می دانم که ساخت این طرح به طرز وحشتناکی از لحاظ مهندسی پیچیده است.

در حال حاضر این طراحی تنها مجموعه ای از چند تصویر است، اما چه کسی 
می داند، شاید »المبورگینی« برای ایجاد یک نسخه واقعی از آن الهام بگیرد.

افزایش قیمت طال و سکه در خردادماه ادامه دارد؟

المبورگینی تانک نما!

 جدیدترین روش بیهوشی در اتاق عمل! جدیدترین روش بیهوشی در اتاق عمل!

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

  علمیعلمی

بررسی جدید پژوهشگران انگلیسی نشان می دهد که بروز تغییرات ژنتیکی در 
سلول های خونی می تواند کلید آغاز پیری باشد.

به نقل از ادونسد ساینس نیوز، پژوهش جدیدی نشان می دهد تغییرات ژنتیکی 
که در طول عمر به آرامی در سلول های خونی رخ می دهند، احتماال مسئول بروز 
تغییرات چشمگیر در تولید خون پس از ۷٠ سالگی هستند. این تغییرات می توانند 

کلید آغاز پیری باشند.
همه ســلول های بدن طی زندگی ما، تغییرات ژنتیکی را پشت سر می گذارند 
که به عنوان جهش های جسمی شناخته می شوند. پیری احتماال ناشی از رسیدن 

چندین نوع آسیب به سلول های ما است. 
یک نظریه این است که ایجاد جهش های جسمی باعث می شود تا سلول ها به 
تدریج ذخیره عملکردی خود را از دست بدهند. با وجود این، در حال حاضر مشخص 
نیست که تجمع تدریجی آسیب مولکولی چگونه می تواند به وخامت ناگهانی عملکرد 

اندام های ما پس از ۷٠ سالگی منجر شود.
گروهی از پژوهشگران »موسسه ولکام سنگر« )Wellcome Sanger Institute( در 
انگلستان برای بررسی این روند پیری، تولید سلول های خونی از مغز استخوان را مورد 
بررسی قرار دادند. آنها ژنوم ٣۵۷۹ سلول بنیادی خون را توالی یابی کردند و توانستند 
همه جهش های جسمی موجود در هر سلول را شناسایی کنند. پژوهشگران برای 
نخستین بار دیدگاهی بی طرفانه را در مورد روابط بین سلول های خون و چگونگی 

تغییر این روابط در طول عمر انسان نشان دادند.
یافته های به دســت آمده، پژوهشگران را به سوی ارائه مدلی سوق داد که در 
آن تغییرات مرتبط با ســن در تولید خون، ناشــی از جهش های جسمی هستند 
 که باعث می شــوند ســلول های بنیادی خودخواه بر مغز اســتخوان افراد مسن

 تسلط پیدا کنند.
 این مدل با معرفی جهش های محرک، کاهش تنوع جمعیت سلول های خونی 
پس از سن ۷٠ سالگی را توضیح می دهد. همچنین این مدل، تغییرات مشاهده شده 
در بیماری و ســایر ویژگی ها را در افراد مسن توضیح می دهد.دکتر امیلی میچل، 
پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: یافته های ما نشان می دهند که تنوع سلول های 
بنیادی خون در سنین باالتر، با بروز جهش های محرک از بین می رود. در بسیاری 
از موارد، توانایی سلول های بنیادی برای تولید سلول های خونی بالغ مختل می شود. 
این می تواند توضیحی برای از دست دادن عملکرد مرتبط با افزایش سن در سیستم 
خونی باشد.دکتر پیتر کمپبل، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما برای نخستین بار 
نشان دادیم که جهش های رخ داده در طول عمر چگونه به بروز تغییر فاجعه بار و 
اجتناب ناپذیر در جمعیت سلول های خونی پس از ۷٠ سالگی منجر می شوند. آن 
چه در مورد مدل ما فوق العاده هیجان انگیز به شمار می رود، این است که شاید در 

سایر سیستم های یک اندام نیز کاربرد داشته باشد.

دادگاهی در استرالیا روز دوشنبه گوگل را به پرداخت ۷١۵٠٠٠ دالر استرالیا 
)۵١۵٠٠٠ دالر( به یک سیاستمدار ارشد سابق محکوم کرد.

 به نقل از رویترز، گوگل متهم شــده که در جهت متوقف کردن کمپین بی 
امان، نژادپرســتانه، توهین آمیز و مملو از افترای یکی از مفسران یوتیوب که یک 
سیاستمدار استرالیایی را مجبور به ترک پیش از موعد دنیای سیاست کرده، اقدامی 

به عمل نیاورده است.
دادگاه فدرال براین باور است که گوگل مالک وب سایت به اشتراک گذاری محتوای 
یوتیوب، با میزبانی دو ویدیو با موضوع حمله به معاون نخست وزیر پرجمعیت ترین 
ایالت استرالیا، نیو ساوت ولز، هزاران دالر درآمد کسب کرده و این ویدئوها از زمان 

ارسال در اواخر سال 2٠2 نزدیک به 8٠٠٠٠٠ بار مشاهده شده اند.
قاضی استیو رارس، به دادگاه گفت که ویدئوهای جوردن شانکس، مفسر سیاسی، 
صداقت جان باریالرو را زیر سوال برده و از جمله استفاده از برچسب »فاسد« بدون 

ارائه مدرک و کاربرد نام های نژادپرستانه غیرقابل قبول است.
به گفته رارس، کنار رفتن باریالرو در اکتبر 2٠2١ از دنیای سیاســت، به این 
دلیل بود که وی از کمپین یوتیوب و آقای شانکس آسیب دیده بود و همین باعث 

شد تا او پیش از موعد منصب خود دولتی را ترک کند. 
وی تصریــح کرده که رفتار گوگل در این روند را نادرســت و غیرقابل توجیه 

دیده است.

کدام تغییرات ژنتیکی کلید آغاز پیری هستند؟

گوگل در استرالیا نقره داغ شد

  خانه های گهواره ای!

چندین ســال قبل ایده ای مبنی بر ساخت خانه های معلق با استفاده از 
نیروی مغناطیس مطرح شد. خانه هایی که به دلیل معلق بودن حین وقوع 
زلزله های بزرگ آسیب زیادی نمی بینند اما اکنون این سوال مطرح می شود 

که این ایده به کجا رسید؟
 زلزله خود باعث مرگ افراد نمی شود بلکه تخریب و فرو ریختن خانه ها 
است که جان بســیاری از مردم را پس از وقوع زلزله می گیرد بنابراین چه 
راهی بهتر از معلق کردن خانه ها در هنگام وقوع این بالی طبیعی؟ این ایده ای 
است که چندین سال قبل مطرح شد. در ادامه با شرکت ها و افرادی که ایده 
شناور کردن خانه ها با روش های مختلف را مطرح کرده اند آشنا خواهیم شد 
و به این سوال پاسخ می دهیم که آیا انجام چنین کاری امکان پذیر است و 

این ایده تا این لحظه  به چه مرحله ای رسیده؟  

خانه های گهواره ای!

خالق هاوربورد به دنبال ساخت خانه های معلق
یکی از کسانی که ایده ی ساخت چنین سیستم های ضدزلزله ای را مطرح 
کرد فردی به نام »گرگ هندرسون«)Greg Henderson( بود. او می خواست 
کاری کند که با اســتفاده از نیروی مغناطیس، خانه ها به صورت معلق در 
هوا باقی بمانند. »هندرسون« موسس و مدیرعامل شرکت »Arx Pax« است. 
شرکتی که هاوربوردهای »Hendo« را می سازد. به گفته ی او، هاوربوردهای 
الکترومغناطیسی ممکن است آینده ی خانه های ضد زلزله را رقم بزنند. در 
هنگام وقوع زلزله خطر اصلی برای ساختار یک سازه، حرکت جانبی است. 
سازه ها معموال برای تحمل بارهای عمودی از جمله وزن خودشان و نیروی 
جاذبه طراحی شده اند و بعضا قادر به تحمل نیروهای جانبی نیستند. امروزه 
بخش عمده ی سیستم های ضد زلزله ساختمان ها را از زمین جدا می کنند 
 Arx« تا ساختمان بتواند به صورت یکپارچه و بی خطر حرکت کند. شرکت
Pax« در حال حاضر حق اختراع سیستم  »بافر«)buffer( را دارد که در آن از 
آب یا گاز برای باال بردن خانه ها و محافظت از آن ها در برابر حرکات مخرب 
جانبی استفاده می شود. اما سیستم پیشنهادی »هندرسون« متکی بر نیروی 
الکترومغناطیسی است که با ایجاد نیروی دافعه باعث معلق شدن خانه می شود. 
خانه ها را می توان به سیستم هشدار لرزش زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا 
متصل کرد تا زمانی که زلزله تشخیص داده می شود، سیستم الکترومغناطیسی 
فعال شــود و در صورت شناســایی زلزله خانه برای مدت بیش از ۹٠ ثانیه 
در هوا شناور شود.خانه ها را می توان به سیستم هشدار لرزش زمین شناسی 
ایاالت متحده آمریکا متصل کرد تا زمانی که زلزله تشخیص داده می شود، 
سیستم الکترومغناطیسی فعال شود و در صورت شناسایی زلزله خانه برای 
مدت بیش از ۹٠ ثانیه در هوا شناور شود.»هندرسون« محاسبه کرد که برای 
معلق ماندن یک خانه سه طبقه به مدت ۹٠ ثانیه انرژی معادل پنج باتری 

خودرو باید استفاده شود.

معلق شدن با فشار هوا
یک شرکت ژاپنی به نام »Air Danshin« نیز ایده ی شناور کردن خانه ها 
را مطرح کرد اما با روشــی متفاوت. براســاس ایده ی این شرکت، خانه در 
شــرایط عادی بر روی یک کیسه ی هوای خالی قرار می گیرد اما به محض 
آنکه حسگرها لرزش را حس کنند، یک کمپرسور در عرض چند ثانیه روشن 
شده و هوا را با فشار به داخل این کیسه ی هوا می دمد. این کیسه ی هوا در 
عرض چند ثانیه پر می شود و در نهایت خانه برای چند سانتی متر از زمین 
فاصله می گیرد. پس از اتمام شرایط اضطراری کیسه ی هوا به آرامی خالی 

شده و خانه به وضعیت قبلی خود برمی گردد.
این شرکت چنین خانه ای را بر روی یک »صفحه ی متحرک« ساخت و 
درون آن چندین نفر ساکن و کمی وسایل خانه قرار داد. زمانی که لرزه های 
ساختگی آغاز شد، ساکنین به سختی آن را متوجه شدند و هیچ چیز بر روی 
زمین نریخت. به گفته ی آن ها، این سیستم را می توان به خانه های جدید با 

وزن مناسب یا حتی  سازه های موجود افزود.
 Building(»ک اســمیت، مدیر اجرایی »شــورای امنیت لرزه  ساختمان

Seismic Safety Council( می گوید: این سیستم قطعا برخی از حرکات ناشی 
از زلزله را کاهش می دهد. اما من فکر می کنم وجود آن بیشتر باعث اطمینان 

خاطر افراد می شود تا کاهش خطر.
آزمایش لرزش »Air Danshin« تنها با حرکات جانبی و پهلو به پهلو انجام 
شد این در حالی است که تکان های ناشی از بیشتر زمین  لرزه ها به یک حرکت 
دو بُعدی محدود نمی شود. شناور شدن به اندازه سه سانتی متر تنها از خانه ها 
در برابر زلزله هایی محافظت کند که بیش از سه  سانتی متر باال نمی روند و اگر 
یک خانه شــناور با موج زلزله برخورد کند چه خواهد شد؟ احتماال از روی 

پایه و پی  اش ُسر می خورد.
یکی دیگر از مشکالت این سیستم آن است که اولین لرزه ممکن است 
بسیار بزرگ و مخرب باشد و کیسه  هوا پیش از باد شدن با آوار یک خانه از 
پیش تخریب شده رو به رو شود. »اسمیت« می گوید: هر زمین لرزه ویژگی های 
خاص خودش را دارد. برخی از آنها ممکن است در آغاز، برخی در میانه یا 
پایان تکان های شدید داشته باشند. متاسفانه حسگرهای لرزه ای ما هنوز در 
سطح حیواناتی مانند سگ ها هشیار نیستند که بتوانند زمین لرزه ها را قبل از 

وقوع و مدت ها پیش از آنکه انسان ها بفهمند، تشخیص دهند.
هر زمین لرزه ویژگی های خاص خودش را دارد. برخی از آنها ممکن است 
در آغاز، برخی در میانه یا پایان تکان های شــدید داشــته باشند. متاسفانه 
حسگرهای لرزه ای ما هنوز در سطح حیواناتی مانند سگ ها هشیار نیستند 
که بتوانند زمین لرزه ها را قبل از وقوع و مدت ها پیش از آنکه انسان ها بفهمند، 

تشخیص دهند.

زلزله تنها بالی طبیعی خطرناك نیست
خانه های معلق تنها برای جلوگیری از خطرات ناشی از زمین  لرزه مفید 
نیســتند. با افزایش ســطح آب دریاها برخی از شــهرها شروع به آزمایش 
 Lira(»ساختمان های شــناور و خانه های آبی-خاکی کرده اند و »لیرا لوئیس
Luis( که یک معمار است باور دارد که با معلق کردن خانه ها می توان از بروز 

یک فاجعه طبیعی دیگر یعنی جاری شدن سیل جلوگیری کرد.
این ایده زمانی به ذهن »لوئیس« رسید که بر حسب اتفاق در حال کار 
بر روی تاسیساتی شناور روی آب بود و به پیوست های نامرئی که به راحتی 
جابجا می شدند، نیاز داشت. او شروع به استفاده از آهن ربا برای این اتصاالت 
کرد، و هنگامی که به طور تصادفی آهن رباها را در جهت اشتباه نگه داشت، 

متوجه شد که آنها حتی با وجود یک الیه از آب یکدیگر را دفع می کنند.
»لوئیس« می گوید: این لحظه ای بود که با خود گفتم اگر ســاختمان ها 
و شهرها معلق شــوند چه اتفاقی می افتد؟ اگرچه شناوری مغناطیسی در 
سیستم های حمل و نقل عمومی، مانند قطارهای تندرو ژاپن استفاده می شود 
اما »لوئیس« متوجه شــد که کسی هرگز از آن در معماری استفاده نکرده 
است. ممکن است دلیلی داشته باشد. ممکن است این کار کامال غیرعملی 

باشد. اما لوئیس می خواست که آن را امتحان کند.
او که اصالتاً اهل فیلیپین است، می خواست مدلی از این سیستم را در یک 
روســتای فیلیپینی در جزیره ای بسازد که مردم در آن با سیالب های مکرر 
مواجه هســتند و با باال آمدن سطح آب دریاها در آینده خطر جاری شدن 

سیل در آن بیشتر نیز می شود.
اگر چنین سیستم هایی ساخته شود، مردم ممکن است با نردبان یا پل 
به خانه های معلق خود دسترسی پیدا کنند و یا اگر ثروتمند باشند ممکن 
اســت از بالگرد برای این کار استفاده کنند. »لوئیس« تصور می کند که در 
آینده مردم از طریق جت پک به بخش های باالیی ساختمان پرواز می کنند.

اگرچه این ایده غیر ممکن به نظر می رسید اما او در تالش است که آن را 
بسازد. »لوئیس« معموالً از نرم افزارهای معماری استفاده می کند، اما در حال 
حاضر در حال ساخت مدل های سنتی است. او می گوید: من به روشی قدیمی 
 Frank(»به آن نزدیک می شوم. او که در مدرسه معماری »فرانک لوید رایت
Lloyd Wright( آموزش دیده، از »رایت« الهام گرفته است. زمانی که مهندسان 
به »رایت« گفتند طراحی خاص او برای ستون های بسیار نازک کارآمد نیست، 

او مدل هایی در مقیاس کوچک از آنها ساخت.
مدل فعلی بسیار کوچک اســت. تنها ١٣ اونس)٣۶8.۵ گرم( وزن دارد 
و می تواند ١.۵ اینچ)حدود چهار ســانتی متر( در هوا معلق شود. »لوئیس« 

می گوید که ارتفاع شناور به ارتفاع ساختمان بستگی دارد.
لوئیس به دنبال ساخت نمونه اولیه بزرگ تری نیز هست. اگرچه احتمال 
 ،)Martin Simon(»زیادی دارد که این فناوری کار نکند. »مارتین ســیمون
محقق فیزیک در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس )UCLA( که متخصص در 
حوزه شناورهای مغناطیسی است، می گوید: شما تنها می توانید ساختاری 
حدود یک اینچ یا چند اینچ را قبل از اینکه کارایی خود را از دست دهد، معلق 
کنید. این که چگونه این سیستم در هنگام جاری شدن سیل کمک کننده 
خواهد بود را نمی دانم و نیازی نیســت که به میلیون ها مشکل و هزینه ی 

زیاد آن اشاره کنیم.
با وجود تمام این ایده های مطرح شــده اکنون طرح خانه های معلق در 

چه مرحله ای قرار دارد؟
معماران و مهندســان در سرتاســر جهان سال هاســت که برای ایجاد 
ساختمان های مقاوم در برابر زلزله تالش می کنند و برخی نیز موفق شده اند.

در ارزیابی هایی که سال گذشته انجام شده است، این شرکت اعالم کرد 
که ٣٠ خانه این شرکت پس از وقوع یک زلزله ۷.٣ ریشتری که در ماه فوریه 

که بخش هایی از ژاپن را لرزاند، آسیبی ندیده اند.
 ،»Air Danshin« سخنگوی شرکت ،)Masatake Honda(»ماساتاکه هوندا«
در سال 2٠١٣ به فایننشال تایمز گفت که تمام خانه های دارای فناوری این 

شرکت از زلزله سال 2٠١١ »بدون آسیب« جان سالم به در بردند.

امام رضا  ) ع ( :
نَحُن نورٌ لَِمن تَِبَعنا ، وُهدًی لَِمِن 

اهَتدی بِنا .

ما برای كسی كه از ما پیروی 
كند ، روشنایی هستیم ، و برای 
كسی كه به وسیله ما راه بجوید 

، مایه راه نمایی.
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