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مرتضی قدیمی
کارشناس اقتصادی

 حلقه گمشده 
توسعه در کشور؟

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

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

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

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

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

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

تمدن شگرف ایران جز این نیست.

بیت کوین به پایان نزدیک است؟بیت کوین به پایان نزدیک است؟

علی نصیریان در نقش »چنگیزخان مغول« به جمع بازیگران 
کنسرت-نمایش »سی صد« پیوست.پیش از این رضا کیانیان 
نیز در این بخش حضور یافته بود تا در کنــار بازیگران روی 
صحنه، روایتگر حمله  مغوالن به نیشابور و ماجرای کتاب سوزی 
به کارگردانی امیر جدیدی شود.نصیریان با این نمایش پس 
از پنج سال به تئاتر باز می گردد. »سی صد« کاری از سهراب 
پورناظری با کارگردانی امیر جدیدی و موســیقی تهمورس 
پورناظری و با صــدای رضا بهرام و تهیه کنندگی حســین 

توتونچیان تیر ۱۴۰۱ در کاخ سعدآباد اجرا می شود.

»ون گوگ« در سن ۳۷ سالگی درگذشت و هفته های پایانی 
عمرش جزو پربارترین دوره های زندگی او از نظر خلق تابلوهای 

نقاشی بودند.
 » ون گوگ« در طول ۱۰ ســال، آثار هنری متفاوتی را خلق 
کرد که همچنان مردم نقاط مختلف جهان از تماشای آن ها 
لذت می برند. او به موجب سبک پست امپرسیونیسمی که به 
کار گرفت،  از رنگ های سرزنده و ضربات ضخیم قلمو برای به 

تصویر کشیدن محیط پیرامونش کمک گرفت.
او که در شهر »اور ســور اواز« زندگی و فعالیت می کرد، تمام 
وقتش را به نقاشی کردن اختصاص می داد و به طور میانگین هر 
روز یک تابلونقاشی خلق می کرد. او در فاصله بین اواسط ماه مه 
که به »اور سور اواز« نقل مکان کرده بود تا ۲۹ جوالی ۱۸۹۰ 
که درگذشت، بیش از ۷۰ تابلو نقاشی به عالوه چندین طراحی 
خلق کرد. »وینسنت ون گوگ« در مه سال ۱۸۹۰ بالخره پس 
از یک سال از آسایشگاه نزدیک »سنت رمی« خارج شد. با اینکه 
که او داوطلبانه وارد این آسایشگاه شده بود، اما از نامه هایش 
می توان دریافت در ماه های پایانی دوران حضورش در آسایشگاه 

احساس بی قراری می کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با تامین بخشی از برق مورد 
نیاز صنعت سیمان، قیمت این محصول در مقایسه با هفته گذشته به طور متوسط 

بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافت.
عبدالرضا شیخان گفت : با برگزاری جلسه اعضای این انجمن با وزیر نیرو و دستور 
تامین برق مورد نیاز برای تولید ماهانه پنج میلیون تن سیمان و کلینکر، تا امروز 

بخشی از برق مورد نیاز تامین شده است.
وی بیان داشت: اکنون برق مناسبی در اختیار واحدهای تولیدکننده سیمان است 

تا به تداوم تولید بپردازند.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: همین مساله سبب شده تا عرضه های بیشتر 
سیمان را نسبت به هفته گذشته شاهدباشیم که در ادامه به کاهش متوسط ۱۰ تا 
۱۲ درصدی قیمت ها در مناطق مختلف کشور نسبت به هفته گذشته انجامیده 
است.وی گفت: روز گذشته شاهد عرضه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن سیمان در 

بورس کاال بودیم که بیشتر از تقاضای مورد نیاز بود.
شیخان ادامه داد: البته عرضه سیمان مطابق انتظار نبود، زیرا قطعی برقی که در 
هفته های گذشته پیش آمده بود منجر به کاهش تولید کارخانجات شده بود، با 

این حال انتظار می رود در روزهای آینده شاهد متعادل تر شدن قیمت ها باشیم.
وی تصریح کــرد: با مدیریت دیماند اختصاص داده شــده از ســوی واحدهای 
تولیدکننده سیمان و همچنین شرکت های برق منطقه ای، خللی در تولید سیمان 

به وجود نخواهد آمد و التهابات موجود در این زمینه فروکش خواهد کرد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان همچنین گفت: صنعت سیمان با ۷۰ 
درصد دیماند برق خریداری شده نیز می تواند تولید خود را مدیریت کند تا شاهد 

توقف کارخانجات و التهاب بازار نباشیم.

فروش بیت کوین از روز پنجشنبه تا شنبه بزرگترین ضرر تحقق یافته برای ارزهای 
دیجیتالــی برتر از نظر ارزش بازار را رقم زد و ســرمایه گذاران ۷.۳ میلیارد دالر زیان 

قفل شده را ثبت کردند.
و به نقل از کوین، به گفته شرکت تحقیقاتی  گلسنود، حدود ۵۵۵ هزار بیت کوین 
در بازه ۱۸ هزار تا ۲۳ هزار دالر طی سه روز معامله شد و بسیاری از این فروشندگان 

در ابتدا بیت کوین را با قیمت های بسیار باالتر خریداری کردند.
دارندگان کوتاه مدت به نســبت سود خروجی مصرف شده، برابر با بازار نزولی سال 
۲۰۱۸ رسیدند، به این معنی که سود آنان به طور کلی کاهش یافته است، در حالی که 
برخی از دارندگان بلندمدت پس از خرید در باالترین قیمت بیت کوین یعنی نزدیک به 

۶۹ هزار دالر با فروش، تسلیم بازار کنونی شدند.
سه روز متوالی گذشته، بزرگترین ضرر تحقق یافته به دالر در تاریخ بیت کوین رقم 
خورد و بیش از ۷.۳۲۵ میلیارد دالر ضرر بیت کوین برای سرمایه گذارانی ثبت شد که 

سکه هایی با قیمت های باالتر انباشته کرده بودند و اکنون آنها را خرج کردند.
گلســنود گفت: »تقریبا همه گروه های کیف پول، از شریمپ گرفته تا والز، اکنون 
زیان های گســترده ای بدتر از مارس ۲۰۲۰ دارند؛ کم بازده ترین گروه کیف  پول دارای 

یک تا ۱۰۰  بیت کوین است«.
مارکوس سوتیریو، تحلیلگر ارزهای دیجیتال گلوبال بالک می گوید: بیت کوین ممکن 
است به نقطه پایانی موقتی نزدیک شود زیرا این ارز دیجیتال از لحاظ تاریخی درصد 
عرضه در سود )PSP( آن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و به کف خود رسیده است. در نهایت، 

شاهد بودیم که با رسیدن قیمت ها به پایین ترین سطح ۱۷.۷ هزار دالری دیروز، تنها 
۴۹ درصد از عرضه دالر بیت کوین سود داشت.

ســوتیریو در بیانیه ای گفت: »با نگاهی به این داده های تاریخی، توجه به این نکته 
مهم است که بیت کوین دوره ای از تورم مداوم را پشت سر نگذاشته است. ممکن است 
با وقوع انحالل های اجباری تر به پایین ترین سطح نزدیک تر شویم اما تا زمانی که تورم 
به طور قانع کننده ای کاهش پیدا نکند، نمی توانیم از روند صعودی پایدار مطمئن باشیم«.

 PSP یویا هاســگاوا، تحلیلگر صرافی ارز دیجیتال بیت بانک ژاپن، با توجه به اینکه
بیت کوین کمی باالتر از ۵۰ درصد است، نزولی بالقوه بیشتری می بیند.

هاسگاوا اظهار کرد: به بیان ساده، افت آخر هفته بیت کوین به اندازه کافی عمیق نبود. 
بیت کوین هنوز پتانســیل نزولی دارد و اگر PSP آن به زیر ۵۰ درصد برسد، در نهایت 

قیمت می تواند به پایین ترین سطح خود برسد.
مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۰۵.۹۸ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۰۷ درصد بیشتر شده است. در حال 
حاضــر ۴۳.۲۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک 
روز ۰.۱۱ درصد کاهش داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت 
گذشته ۷۲.۰۰ میلیارد دالر است که ۱۹.۱۷ درصد کاهش داشته است. حجم کل در 
امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۸۰ میلیارد دالر اســت که ۹.۴۴ درصد از کل 
حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۶۲.۸۹ 
میلیارد دالر است که ۸۷.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

 علی نصیریان در نقش
 » چنگیزخان مغول«

تماشاگر آخرین نقاشی های 
» ون گوگ«  باشید

کاهش 1۲ درصدی قیمت سیمان 
نسبت به هفته گذشته

  

جذب نیرو

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

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

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

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

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
6۲801-0۲1 یا شماره موبایل و واتس آپ 091۲954۲766 تماس حاصل نمایند .
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افزایش 9 برابری اجاره بها در 10 سال

با انتشار صورت های مالی دو خودروساز بزرگ کشور 
مشخص شد این شرکت ها در مجموع عملکرد تلفیقی با 
شرکت های زیرمجموعه، نتوانسته اند از جمع زیان ساالنه 
خود بکاهند و با احتســاب زیان ســال 1400، مجموع 
زیان انباشــته آنها به بیش از 116هزار و 807میلیارد 
تومان رســیده است. همچنین آمارهای منتشر شده از 
طرف دیگر خودروساز کشور نیز نشان می  دهد با وجود 
کاهش چشمگیر 67درصدی زیان ساالنه پارس خودرو، 
این خودروساز نیز با زیان 7هزار و 600میلیارد تومانی 
روبه رو شــده که با این حســاب مجموع زیان انباشته 
صنعت خودروسازی در بازار سهام )با توجه به اینکه ارقام 
سایر شرکت ها ناچیز است( به بیش از عدد 124هزار و 
407میلیارد تومان می  رســد. این زیان انباشته، نمودی 
از عملکرد مدیران صنعت در سال های قبل است که در 
وضعیتی نابســامان به دولت جدید واگذار شــده است. 
وضعیت اســفبار بازدهی صنعت خودروسازی در بازار 
سهام درحالی است که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو به ترتیب با افزایش 78،92 و 151 درصدی 
درآمدهای عملیاتی روبه رو شده بودند. درآمد هایی که 
بخــش عمده آن با هزینه های شــگفت انگیز در بخش 
عملیاتی از جمله بهای تمام شده محصوالت و هزینه های 

فروش، اداری و عمومی پوشش داده شده است.
هزینه هایی که به نظر می  رسد با توجه به حاشیه سود 
عملیاتی برخی از شرکت های قطعه ساز و خدمات رسان 
به شــرکت های اصلی خودروســازی، نامعقول و قابل 

اصالح باشد.

 چاه ویل زیان انباشته خودروسازان
وقتی آمارهای بازدهی خودروسازان را در کنار وضعیت 
کیفیت و ارائه خدمات این شرکت ها می  گذاریم، بازهم از 
خوشبینی ما نسبت به عملکرد آنها کاسته می  شود. این 
شرکت ها با وجود تولیدات باکیفیت و برخی محصوالت 
قابل دفاع در ســطح بین الملل، نتوانسته اند نظر عموم 
جامعه داخلی را نســبت به عملکرد خود )به طور کلی( 
جذب کنند. آمارها و نظرسنجی هایی که در این سال ها از 
تریبون ها و رسانه های مختلف انتشار یافته نشان می  دهد 
عموم مردم از وضعیت پیشرفت و توسعه این صنعت در 
ایران ناراضی هســتند و خودروسازان نتوانسته اند اقبال 

جمع را به سمت خود بازگردانند.
فعالیت های این شــرکت ها حتی در برخی مواقع به 
مثابه تقلب و دســتکاری در بازار تلقی شده و منجر به 
بدبینی جامعه به عملکرد آنها شــده اســت. نگهداری 
چندیــن واحد مســکونی و ملــک تجــاری از طرف 
خودروســازان کــه در صورت های مالــی آنها نیز ذکر 
شــده بود در کنار مالکیت تو درتوی سهام شرکت های 
زیرمجموعه که موضوع تعــارض منافع را بیش ازپیش 
نمایان می  کرد و وجود تعداد باالی شرکت های زیاندهی 
که با وجود انجام هیچ گونه فعالیتی همچنان دایر مانده 
و هزینه هــای اضافی را به شــرکت های اصلی تحمیل 
می  کردنــد، در کنــار قیمت های قابل تأمــل کاالها و 
خدمات دریافتی از شــرکت های وابسته به شرکت های 
 اصلی خودروســاز، همگی شــائبه ورود فســاد به این 
صنعت را تقویت می  کند.  این روند تا جایی ادامه یافت 
کــه رهبر معظم انقالب نیز وضعیــت صنعت خودرورا 
مــورد انتقاد قرار دادند و رئیس جمهور  ســید ابراهیم 
رئیســی نیز 8فرمان را برای تحــول در صنعت خودرو 
صادر کرد، اما به نظر می  رسد با تمام این تفاسیر صنعت 
خودروسازی نتوانسته خود را با انتظارات تطبیق دهد و 
روند زیان انباشته آن در هر دوره بیشتر و بیشتر افزایش 
می  یابد؛ روندی که به مثابه چاه ویلی شــده که هیچ گاه 

پر نخواهد شد.

در ادامه این گزارش به عملکرد ساالنه سه خودروساز 
بورسی به طور مجزا می  پردازیم.

 افزایش 38درصدی زیان انباشته ایران خودرو 
با وجود کاهش 10 درصدی زیان خالص

صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده ایران خودرو 
نشــان می  دهد این شرکت توانسته از فروش خدمات و 
محصــوالت خود در حدود 111 هــزار و 800 میلیارد 
تومان درآمد شناســایی کند که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل با افزایش 78 درصدی روبه رو شده است. با 
وجود این، هزینه 114 هزارو 300 میلیاردتومانی تولید 
و 6 هزار و 440 میلیارد تومانی فروش، اداری و عمومی 
در کنار 8 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه تســهیالت 
و مبلغ شــگفت انگیز 3 هزار و 580 میلیارد تومان سایر 
هزینه هــای عملیاتــی که بخش عمــده آن مربوط به 
هزینه های جذب نشده در تولید است، تمام درآمدهای 
مجموعه ایران خودرو را پوشــش داد تا این شرکت در 
نهایت با زیان خالــص 16 هزار و 244 میلیارد تومانی 

پرونده سال 1400 را ببندد.
بر این اســاس زیان شناسایی شــده این خودروساز 
جاده مخصوص به ازای هر ســهم به 539 ریال رسید و 
جمع حقوق مالکانه نیز با 112 درصد کاهش به منفی 

58 هزار و 333 میلیارد تومان رسیده است.

 افزایش 22 درصدی زیان خالص و 42درصدی 
زیان انباشته سایپا

صورت های مالی تلفیقی حسابرســی نشــده سایپا 
نشــان می  دهد این شــرکت خودروســاز نیز در سال 
1400، به رغــم شناســایی 49هــزار و 800میلیــارد 
تومان درآمد عملیاتی و رشــد 92درصدی این عنوان 
نسبت به ســال 1399، با افزایش بیش از 73درصدی 
هزینه هــای تولیــد و 50درصــدی هزینه های فروش، 
اداری و عمومــی و بازهم عنــوان قابل توجه یک هزار 
و 464میلیــارد تومانی ســایر هزینه هــای عملیاتی و 
 6هــزار و 910میلیــارد تومانی هزینه های تســهیالت

 دریافتــی، زیــان خالصــی بــه میــزان 15هــزار و 
890میلیــارد تومــان برای ســال 1400 شناســایی 
 کند کــه 22درصد افزایش را نســبت به ســال مالی 

قبل از آن نشان می  دهد.
با حساب زیان این سال، مجموع زیان انباشته سایپا 
به 54هزار و 670میلیارد تومان می رســد که 42درصد 

افزایش نسبت به دوره قبل داشته است.
 همچنین با احتساب سرمایه ثبتی این شرکت، جمع 
حقوق مالکانه صاحبان سهام نیز به منفی 47هزار میلیارد 
تومان رسیده که در حدود 2برابر از سال مالی قبل زیان 

بیشتری را برای سهامداران نشان می  دهد.
افزایش 10درصدی زیان انباشته پارس خودرو با وجود 

کاهش 67درصدی زیان خالص
صورت های مالی سومین شــرکت فعال در صنعت 
خودروی ایران هرچند که نشان دهنده کاهش معنادار 
روند زیانده بودن فعالیت های شرکت است اما در نهایت 
نمی تواند به عنوان یک کارنامه خوب و موفق برای مدیران 

این مجموعه تلقی شود.
طبق صورت های مالی تلفیقی حسابرســی نشــده، 
این خودروســاز با وجود رشد 151درصدی درآمدهای 
عملیاتی، نتوانســته عنوان های هزینه ای خود را به نحو 
مطلوبی کاهش دهد تا در سال 1400 با زیان یک هزار 
و 360میلیارد تومان مواجه شود که در حدود 67درصد 

از دوره مشابه سال قبل کمتر است.
با این حســاب مجموع زیان انباشته این خودروساز 
نیــز درحدود 10درصد افزایش یافته و به عدد 7هزار و 

623میلیارد تومان رسیده است.

سعیده محمد  -   ایده روز |  مهمترین عامل 
افزایش اجاره بها، عدم تولید و عرضه مسکن است. 
در 5 ســال گذشته صدور پروانه های ساختمانی 
نســبت به اوایل دهــه 90، پنجاه درصد کاهش 

یافته است
متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر 
تهران در اردیبهشــت سال 90 معادل 12هزار و 
950 تومان بود اما در یک دهه، قیمت های اجاره 
9 برابر شده و در حال حاضر این رقم 126 هزار و 
900 تومان است. صعود قیمت مسکن در سال های 
اخیر، مهم ترین عامل افزایش قیمت اجاره است. 
قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از 2 میلیون 
و 41هزار تومان در اردیبهشت سال 90، در حال 
حاضر به 36 میلیون و 247هزار تومان رسیده که 
حدود 10 برابر شــده است. روند افزایشی قیمت 
مسکن، دسترسی متقاضیان را برای خرید مسکن 
به تعویق انداخت. در 5سال گذشته صدور پروانه 
ساخت 50 درصد نسبت به اوایل دهه 90 کاهش 
یافته است، به این ترتیب از یک سو مسکن تولید و 
عرضه نشده و از سوی دیگر قیمت ها جهش مداوم 
داشته است. با کاهش توان مالی متقاضیان برای 
خرید خانه، بر تعداد مستأجران افزوده شده است. 
مهم ترین نکته در بازار اجاره این اســت که تورم 
اجاره بها از تورم عمومی گذشته است در حالی که 
در دهه های قبل رشد اجاره بها معادل تورم عمومی 
رشد کرده است. نرخ تورم اردیبهشت 38.7درصد 
است اما بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه ای 
اجاره مسکن در همین ماه در تهران 46 و در کل 

کشور 51 درصد بوده است.

 3برنامه کنترلی
با روند افزایشــی قیمت مســکن و ادامه آن 
در فصل جابه جایی، برنامه هایی برای حمایت از 
مستأجران در نظر گرفته شده است. برنامه هایی 
در دو ســال گذشته برای بازار اجاره تدوین شده 
است که تعیین ســقف برای افزایش اجاره بها و 
پرداخت وام ودیعه به مستأجران از جمله آن است. 
در کنار ایــن دو برنامه، مجلس طرح دوفوریتی 
برای ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی دارد. 
براساس برنامه حمایتی از مستأجران، برای سومین 
سال پیاپی، افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران 
25 درصد، شهرهای بزرگ 20درصد و سایر شهرها 

15 درصد تعیین شده است. همچنین پرداخت 
 تسهیالت کمک ودیعه مسکن نیز برای سومین 
سال توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این 
اساس در تهران تسهیالت رهن مسکن به میزان 
100 میلیون تومان، در مراکز استان ها 70 میلیون 
تومان و در شــهرهای بــاالی 200 هزار نفر 40 
میلیون تومان پرداخت می شود.  دوره بازپرداخت 
این تسهیالت 5 سال تعیین شده و نرخ سود آن نیز 
مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد 
شد. در جلسه  شنبه شب شورای    عالی هماهنگی 
اقتصادی که با حضور ســران قوا و به ریاســت 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس    جمهور برگزار 
شد، سران قوا تأکید کردند سیاست ها و اقدامات 
الزم برای مدیریت بخش مسکن سریع    تر اجرایی 
شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس 
برای کنترل بازار اجاره    بها نیز در اولویت تصویب 
قرار گیرد. همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی 
شدن سقف    های دستوری تعیین شده برای افزایش 
اجاره    بها، مقررات الزم به عنوان ضمانت اجرایی این 

مصوبه پیش بینی شود.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش 
مسکن، موظف به تدوین برنامه ها و سیاست های 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره است. اما برنامه ای 

که معاونت مسکن و ساختمان برای بازار اجاره به 
دولت ارائه کرده است همان برنامه ای است که در 
دو سال گذشته اجرا شد که برآوردها و شرایط بازار 

نشان می دهد برنامه ای موفق نیست.
آمارها نشــان می دهد طی سال های 1399 و 
1400، تعیین سقف برای رشد اجاره    بها تأثیری بر 
کنترل اجاره    بها نداشت و تورم بخش اجاره بیشتر از 
تورم عمومی بوده و افزایش اجاره بها بیشتر از سقف 
تعیین شده اســت. در بخش پرداخت وام ودیعه 
هم به علت مشکالت طرح، وام به تعداد کمی از 
مستأجران پرداخت شده و حتی کسانی وام را با 
قراردادهای صوری اجاره دریافت کرده اند درحالی 
که اصاًل مستأجر نیستند یا شرایط دریافت وام را 
ندارند. شرایطی که برای پرداخت این وام از سوی 
وزارت راه و شهرســازی اعالم شده است به گفته 
فعاالن بازار مســکن راه را برای افزایش تخلف در 
پرداخت وام باز کرده اســت. اما امسال هم همان 
شرایط برقرار است، مشکالت دریافت وام برطرف 
نشده است و شــرایط پرداخت تسهیالت ودیعه 
مســکن متفاوت از گذشته نیست. شرط جدید 
تاریخ اجاره نامه که باید برای سال 1401 باشد، 
حتی مشکالت مســتأجران را برای دریافت وام 
بیشــتر کرده و مستأجرانی که قرارداد اجاره آنها 

سال گذشته تنظیم شده است و هنوز موعد اجاره 
نامه آنها نرســیده، عماًل نمی توانند برای دریافت 
وام ثبت نام کنند. این درحالی اســت که به خاطر 
محدودیت منابع، این مستأجران نگرانند نتوانند 

وام را بگیرند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، از 12 خرداد امسال 
تاکنون  242 هزار و 198 متقاضی تسهیالت ودیعه 
مسکن، برای تأیید شرایط اولیه در سامانه وزارت 
راه وشهرسازی ثبت نام کردند. از این تعداد، طبق 
پایش ها، 1541 مستأجر به عنوان متقاضی واجد 
شرایط شناسایی شــده و به بانک عامل معرفی 
شده اند اما فقط 46 سرپرست خانوار مستأجر در 
کشور موفق به دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 
شــده   اند. سال گذشته نیز، تا انتهای شهریورماه، 
که موعد ثبت نام تعیین شده بود، یک  میلیون و 
200 هزار متقاضی برای تسهیالت ودیعه مسکن 
ثبت نام کردند از این تعداد 17 هزار نفر تسهیالت را 
دریافت کردند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
اما اعالم کرده است که با توافق با بانک مرکزی، 
امســال بانک ها موظف به پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان هستند و پرداخت تسهیالت به بانک ها 
ابالغ شده است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از 

تمدید خودکار اجاره نامه در صورت توافق مالک 
و مســتأجر خبر داد. بر اساس مصوبه ای که دو 
ســال پیش برای حمایت از مستأجران در زمان 
کرونا تصویب شده است قراردادهای مستأجران 
با موجران بصورت خودکار تمدید می شود. البته 
اســتثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده 
است، مثاًل اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج 
کرده خود را                            در واحد مســکونی ســاکن کند یا 
اعالم کند به واحد خود نیاز دارد، مستأجر ملزم 

به تخلیه است.
فعاالن بازار مسکن معتقدند کنترل بازار اجاره 
عالوه بر طرح هــای حمایتی به برنامه بلندمدت 
نیاز دارد. این برنامه ها شــامل ســاخت مسکن 
استیجاری و اســتفاده از ابزار مالیاتی برای ارائه 
واحدهــای خالی به بازار اســت. تولید مســکن 
راهکاری اســت که به اعتقاد کارشناسان حوزه 
مسکن موجب پاسخ به نیاز متقاضیان و همچنین 
کنترل قیمت ها در بازار می شود؛ برنامه ای که دولت 
در قالب نهضت ملی مســکن در دست اجرا دارد 
بخشــی از همین راهکار است.  معاونت مسکن و 
 ســاختمان، بارها اعالم کرده اســت که ساخت 
مسکن استیجاری یا برنامه اجاره داری حرفه ای در 
دستور کار قرار دارد اما هنور برنامه ای مدون برای 

آن ارائه نشده است.
عــالوه بر طرح های حمایتــی در بازار اجاره، 
مجلس نیز طرحی به منظور کنترل بازار اجاره    بهای 
مسکن ارائه کرده است که امروز در صحن علنی 
بررســی می شــود. با توجه به تأکید سران قوا بر 
تعیین  تکلیف هرچه زودتر ضمانت    های اجرایی 
مربوط به کنترل قیمت هــا در بازار اجاره، مقرر 
شده این طرح دوفوریتی در جلسه امروز مجلس 
بررسی شود. با توجه به طرح هایی که در دو سال 
گذشته در بازار اجاره اجرا شده و نتایج آن در این 
بازار نتوانسته انتظارات را برآورده کند، کارشناسان 
این حوزه، می گویند متولی بخش مسکن در وزارت 
راه و شهرســازی باید راهکارها و طرح هایی برای 
حمایت از مســتأجران تدوین کند که اجرای آن 
هدف دولت برای حمایت از مستأجران را برآورده 
کند و عالوه بر آن، معاونت مســکن و ساختمان، 
باید نقص و مشکالت دو برنامه تعیین محدودیت 
برای افزایش سقف اجاره بها و پرداخت تسهیالت 

ودیعه مسکن را برطرف کند.

خودروسازان در گرداب زیان انباشته

اتفاقی در رجیستری نیفتاده؛ قبال هم نباید از گمرک خارج می شدید

مجتبی مراد حاصلی 
کارشناس  اقتصادی

استراتژی سه سطحی کنترل پایدار تورم

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

تورم در چهار ســال اخیر از متوسط بلندمدت آن به طور چشمگیری باالتر بوده 
است و به همین دلیل چه به عنوان مطالبه عمومی، چه به عنوان توصیه مستخرج 
از تحلیل های علم اقتصاد و چه از منظر سیاستگذاران، کاهش تورم تبدیل به یک 
مطلوب شده است. آنچه در این نوشتار می آید، مطالبی است که اوایل سال1401 
در یک جمع از صاحب نظران اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، 
اســاتید اقتصاد و مدیران اجرایی مطرح کرده ام.ابتدا ببینیم منظور از کاهش تورم، 
کدام نوع تورم است. دلیل این پرسش آن است که جهش شدید تورم در سال های 
اخیر عمدتا )نه کامال( ناشی از آن چیزی است که اقتصاددانان شوک منفی عرضه 
می نامند و از محدودیت های ایجادشــده بر اقتصاد ایران ناشی شده است. این نوع 
تورم که معموال جهش شدید ایجاد می کند، پدیده ای موقتی و مربوط به آن شوک 
منفی عرضه است که اگر با واکنش های نامناسب سیاستگذاری همراه نشود، معموال 
نمی تواند خیلی دوام داشته باشد و در ضمن با رفع منشأ این شوک، تورم نیز فروکش 
می کند، بنابراین با رفع تحریم ها و محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد ایران و برگشتن 
روابط تجاری و مالی ایران با جهان خارج و از جمله امکان افزایش تولید و صادرات 
نفت، این بخش از افزایش تورم به طور خودکار تمایل به کمرنگ شدن دارد و حتی با 
تداوم سیاستگذاری قبلی هم تورم دچار کاهش می شود و رشد اقتصادی هم تا حدی 
بهبود می یابد. اما حتی اگر جزء موقتی تورم مرتبط با مساله تحریم یا هر شوک منفی 
دیگر عرضه مرتفع شود، هنوز اقتصاد ایران تورم نسبتا باالیی دارد. اگر متوسط نرخ 
تورم در طول سه دهه اخیر حدود 20 درصد -یا اندکی بیشتر بسته به اینکه نقطه 
شروع و خاتمه را کجا در نظر بگیریم و نرخ تورم بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم یا 
نرخ تورم مرکز آمار ایران را- است، حتی با رفع تحریم ها و فروکش کردن تورم نیز 
اقتصاد ایران دارای تورمی در این حدود است که تورم باال محسوب می شود. در این 
نوشــتار عمدتا تمرکز بر کنترل و کاهش این تورم متوسط است؛ گرچه آنچه بیان 
می شود دارای داللت هایی برای تورم باالی کنونی هم هست.چگونه می توان این نرخ 
تورم متوســط حدود 20درصد بلندمدت ایران را به صورت پایدار کاهش داد و چه 
استراتژی برای کنترل آن باید در پیش گرفت؟ نکته با اهمیت آن است که اقتصاد 
ایران در طول دهه ها دچار ناترازی هایی بوده که بستر تورم متوسط باالی مورد اشاره 
را فراهم ساخته و در نتیجه منصفانه است که کاهش پایدار تورم را در حال حاضر 
کار بسیار دشوارتری از 5 سال یا 10سال یا 15 سال پیش بدانیم و معضل فراروی 
سیاستگذاران کنونی را درک کنیم.ابتدا الزم است منشأ و علت این متوسط تورم باال 
را بشناسیم و آنگاه به تجویز و توصیه سیاستی بپردازیم. درباره علت مسلط متوسط 
تورم حدود 20درصدی اقتصاد ایران )نه جهش های موقتی آن( یک توافق و اجماع 
نسبی میان اقتصاددانان وجود دارد که عامل این تورم رشد باالی نقدینگی در مقایسه 
با رشد اقتصادی است. به زبان تکنیکی، رشد باالی نقدینگی به معنی رشد شدید 
تقاضای کاالها و خدمات اســت و رشد نسبتا پایین اقتصادی به معنی رشد پایین 
عرضه کاالها و خدمات است و نتیجه طبیعی فشار بر قیمت کاالها و خدمات و در 
نتیجه تورم است. اما این توافق و اجماع نسبی درباره رشد باالی نقدینگی به عنوان 
عامل و علت مسلط متوسط تورم باالی اقتصاد ایران، اصطالحا نوعی اختصارگویی 
یا Shortcut اســت. این به آن معنی است که ما می دانیم عوامل متعددی در حال 
ایجاد نیروی خرج کردن هستند )شامل رشد هزینه های دولت در چارچوب بودجه، 
دستورات منجر به ایجاد قدرت خرج کردن که در هزینه های دولت و بودجه عمومی 
هم منعکس نمی شود، تکالیف بودجه ای که بانک ها را وادار به اعطای وام و تسهیالت 
می کنــد، اعطای انواع یارانه پنهان در اقتصاد، مدارای مقرراتی با بانک های کژرفتار 
که با دادن تسهیالت پرریسک و تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی مشغول 
هستند و...( که در عین حال خود را به شکل رشد باالی نقدینگی منعکس می کنند. 
بنابراین، به جای اینکه ما به تک تک آن موارد بپردازیم که چگونه توان خرید برای 
کاالها و خدمات ایجاد می کنند و با افزایش تقاضای کاالها و خدمات نامتناسب با 
توان تولید اقتصاد، سبب فشار بر قیمت ها می شوند، به طور مختصر می گوییم رشد 
نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد سبب تورم می شود. این به آن معنی است که 
اگر تصمیمات ما منجر به رشد باالی نقدینگی می شود، در عین حال همان تصمیمات 

در حال ایجاد توان خرید کاالها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد می شود.
اگر این اجماع نســبی و توافق نسبی میان اقتصاددانان را با تفسیری که اشاره 
کردم، بپذیریم، آنگاه می توان درباره یک استراتژی سه سطحی برای کنترل پایدار 
تورم نیز صحبت کرد. این اســتراتژی سه سطحی به طور خالصه شامل سطح یک 
برنامه ای برای کنترل نیروهای منجر به رشــد نقدینگی باال، ســطح دو برنامه ای 
برای شــکل دادن معقول انتظارات رفاهی جامعه و ســطح سه برنامه ای فنی برای 
 تثبیــت نرخ تورم حول مقدار مطلوب آن اســت. در ســطح یک این اســتراتژی

 سه سطحی الزم است کل نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور شامل دولت، 
مجلس و حتی قوه قضائیه، اقدام هماهنگی را شروع کنند تا نیروهای منجر به رشد 

نقدینگی مهار شوند.
 ممکن است تصور شود که مثال قوه قضائیه چه ارتباطی با موضوع دارد. در مواردی 
مانند ورشکســتگی بنگاه های ناکارآمد و متکی به منابع بانکی برای تداوم فعالیت، 
همراهی قوه قضائیه اهمیت می یابد یا در مواردی که بانک ها و موسســات اعتباری 
دچار کژرفتاری هستند و کژرفتاری آنها خود را در خلق نقدینگی منعکس می کند، 
همراهی قوه قضائیه اهمیت می یابد، بنابراین برخالف آنچه معموال تصور می شود، 
مهار نیروهای منجر به رشد باالی نقدینگی نیازمند هماهنگی کل نظام تصمیم گیری 
و سیاستگذاری در سه قوه است و بدون چنین برنامه ای امکان کاهش پایدار تورم 
وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم بر استقالل بانک مرکزی تاکید 
می کنند. اما عمل گرایی و واقع بینی به ما تذکر می دهد که استقالل بانک مرکزی 
چیزی نیســت که با تصویب یک ماده قانونی یا یک طرح و الیحه به طور خودکار 
حاصل شود. در واقع، اگر کل دستگاه تصمیم گیری و سیاستگذاری در سطح یک 
استراتژی سه سطحی تصمیم گرفت نیروهای منجر به رشد باالی نقدینگی را مهار 
کند، عمال به بانک مرکزی استقالل بخشیده است؛ بدون اینکه هیچ تغییر قانونی رخ 
داده باشد. بنابراین سطح یک اشاره به اراده کل نظام تصمیم گیری دارد که مصمم 

است نیروهای منجر به رشد باالی نقدینگی را مهار کند. 
اینکه چگونه این نیرو ها را شناسایی کند و چگونه به مهار آنها بپردازد، به نظرم به 
هیچ عنوان کار دشواری نیست و حتی در میان نسل جدید اقتصادخوانده های مشغول 
بــه کار در مراکر تحقیقاتی و اجرایی دولت و مجلس و قوه قضائیه، به اندازه کافی 
نیروی انسانی برای ارائه راه حل در این زمینه وجود دارد.در سطح دو این استراتژی 
الزم اســت کل دستگاه سیاستگذاری برنامه ای تدوین کند تا سطح توقعات رفاهی 
و انتظارات جامعه را شــکل دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول 
دهه ها اقتصاد ایران به دلیل رشــد اقتصادی پایین، استفاده از منابع ارزی حاصل از 
منابع طبیعی و اعطای گسترده یارانه های آشکار و پنهان سبب شکل دادن سطحی 
از توقع و ایجاد رفاه شده است که با توان تولید و ایجاد رفاه کنونی اقتصاد همخوانی 
ندارد و تالش برای پاسخ دادن به این سطح توقعات رفاهی از جمله عوامل موثر در 
تداوم رشــد باالی نقدینگی و لذا تداوم تورم باال است. در واقع، ناترازی های اقتصاد 
ایران که طی دهه ها شکل گرفته  سطحی از توقعات فرا روی سیاستگذاران کنونی 
قرار داده اســت که منابع و امکانات موجود امکان پاسخگویی به آنها بدون تخریب 

بنیان رشد پایدار اقتصادی را ندارد. 

درباره اینکه اعالم شده ضوابط رجیستری گوشی تغییر کرده و درصورت خروج 
مسافر از محدوده گمرک، امکان رجیستری گوشی وجود ندارد، باید یادآور شد 
که این تغییر تازه ای نیست و به بخشنامه دو سال پیش گمرک برمی گردد و از 

قبل هم امکان برگشت وجود نداشت.
 در برخی خبرها به نقل از شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( آمده که شرایط 
رجیستری موبایل طبق آخرین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کاال  و ارز تغییر 
کرده است. این مطرح شده که مسافرانی که از گمرک خارج می شوند، به هیچ 
وجه امکان رجیستری گوشی را ندارند، از این رو اگر مسافری قصد رجیستری 
موبایل را دارند باید قبل از خروج از گمرک، به گمرک فرودگاه مراجعه و اقدام 
کنند.این در حالی است که طی توافق صورت گرفته بین دستگاه های ذیربط و 
ابالغ گمرک ایران در سال 1399، از ابتدای دی ماه آن سال شرایط رجیستری 

تغییر کرد و همین موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت.
آن طور که ارونقی-معاون فنی وقت گمرک-  اعــالم کرده بود، طبق ضوابط 
تعیین شــده، پس از خروج مســافر از ســالن، گمرک از پذیــرش هرگونه 
درخواســت جهت ورود اطالعات گوشــی تلفــن همراه مســافر خودداری 
خواهد کرد. وی گفته بود که دســتورالعمل ابالغی در معرض دید مسافرین 
 ورودی قرار گرفته و به آنها اطالع رســانی صورت می گیرد کــه قبل از اقدام

 برای فرایند رجیستری، از ورودی خارج نشوند.

جریان تغییر فرایند رجیستری به مکاتبه آذرماه گمرک ایران با ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بر می گردد؛ از 12 مهر 1399 به گمرکات اجرایی ابالغ شد که 
هرگونه ثبت غیرحضوری گوشی تلفن همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی 
)مبادی ورودی( توسط مسافرین ممنوع است، براین اساس باید اظهار و ثبت 
گوشی همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و 
تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام 
می شــد. اما این، موجب ازدحام در مبادی ورودی شد که در زمان شیوع کرونا 
مشکالتی ایجاد کرد. البته مسایلی دیگر مثل اقدام سودجویان با سوءاستفاده از 

شرایط ایجاد شده برای خرید و فروش حق رجیستری نیز مطرح بود. از این جهت 
معاون وقت گمرک در مکاتبه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اعالم تبعات 
این جریان، خواستار اصالح روند شد و تاکید کرد که اجرای طرح رجیستری 
گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعالمات سیستمی از 

واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک، انجام شود.
بر این اساس از ابتدای دی ماه 1399، رجیستری غیرحضوری اجرایی و طی آن 
مسافر دارنده گوشی، می توانست در زمان محدودی نسبت به ثبت اطالعات اقدام 
کند. در این فرایند گمرکات مسافری ضمن رویت گوشی تلفن همراه مسافرین 
ورودی مکلف شدند با استفاده از دستگاه بارکدخوان نسبت به ورود اطالعات 
مربوط به کد ملی /کدفراگیر مسافر، شماره گذرنامه مسافر ، شماره  /شماره های 
IMEI گوشی تلفن همراه اقدام کنند و درصورت امکان شماره تلفن همراه به نام 
فرد متقاضی )در هنگام ورود مسافر ارائه سیمکارت بنام مسافر الزامی نیست( در 

سامانه merchant ثبت شود.
پــس از درج اطالعات اولیه گوشــی تلفن همراه مســافر توســط گمرک، 
مســافران ورودی می توانند، ســایر اطالعــات تکمیلــی و پرداخت حقوق 
ورودی مربوطــه را به صــورت غیرحضــوری و بدون مراجعه بــه گمرکات 
 اجرایی یا دفاترســتادی گمرک ایــران، از طریق ســامانه EPL و  ظرف یک

 ماه از تاریخ ورود خود به کشور انجام دهند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/04/04

شماره : 1400

کاالی اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ خاک شد!
زهرا جعفری  -   ایده روز  | دو دستگاه 
تریلی حــاوی کنجاله ســویا که از بندر 
خــارج و درنهایت با بــار خاک به مقصد 
رسیده، توقیف شــده است ولی ابهامات 
پرونده محموله ای که با ارز ۴۲۰۰ تامین 
ارز شده مشخص نیست؛ گمرک نیز اعالم 
کرده که محموله کنجاله را با تائید وزارت 
جهاد ترخیص کرده ولی مسئولیتی برای 

رهگیری بعد از آن ندارد.
 اعالمی که اخیرا دادستانی در رابطه با توقیف 
یک محموله کاالی اساسی داشت، بار دیگر از 
پرونده فساد در واردات کاالی اساسی پرده بر 
داشت. جباری-دادســتان عمومی و انقالب 
گالیکش)استان گلستان(- گفته که دو تریلی 
خاک که به اســم کنجاله سویا وارد گلستان 
شده بود، توقیف شده است، طبق  بارنامه این 
دو تریلی، ۵۰ تن کنجاله سویا از بنادر جنوبی 
خارج ولی در مقصد که گلستان بوده، خاک 

تحویل شده است.
این محموله برای یکی از دو شــرکت دولتی 
واردکننده کاالی اساسی بوده و باید در سیلوی 
دولتی شهر مقصد تخلیه و در قالب سهمیه 
کنجاله سویا و با تعرفه دولتی بین دامداران 
استان توزیع می شده ولی در نهایت کنجاله ای 

در کار نبوده است.
دستور دادند ســامانه رهگیری گمرک بعد 
از ترخیص غیر فعال شــود/ترخیص با تائید 

وزارت جهاد بود
اینکه از ابتدا در اظهار کاال تا ترخیص و مسیر 
حرکت به سمت مقصد چه اتفاقی افتاده که 
محموله از ســویا به خاک تغییر پیدا کرده، 
مشخص نیســت و به توضیح دستگاه های 

مرتبط از جمله وزارت جهاد و وزارت صمت 
نیاز دارد،  این در حالی اســت که  پیگیری از 
گمرک نشــان می دهد که ترخیص صورت 

گرفته، کنجاله سویا بوده است.
آن طور که لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- به 
ایسنا گفته، جزئیات این جریان فعال به گمرک 
اعالم نشده است ولی بررسی ها نشان می دهد 
که محموله مورد نظر از زمان اظهار تا ترخیص، 
کنجاله سویا ثبت شده و با تائید وزارت جهاد و 
دستگاه های ذی مدخل مجوز  ترخیص گرفته 
است، به عبارتی بار تریلی های مدنظر که از 

گمرک و بندر خارج شده، سویا بوده است.
وی گفت که حدود دو ســالی است که طبق 
مصوبه وزارت کشــور و با حضور نمایندگان 
دستگاه های مرتبط، ســامانه ای که پس از 
ترخیص کاال از گمرک، رهگیــری از زمان 

ترخیص به بعد را دنبال می کرده، غیر فعال 
شده و ســامانه جامع انبارهای وزارت صمت 
برای تکمیل فرایند نظارتی جایگزین شده 
است، بنابراین این سازمان هیچ مسئولیتی 
درباره پیگیری های محموله  بعد از ترخیص 
ندارد.سخنگوی گمرک یادآور شد که جریان 
ترخیص تا وصول کاال در سامانه جامع تجارت 
قابل رهگیری اســت و از زمان اظهار کاال با 
تائید وزارت صمت امکان ترخیص کاال فراهم 

می شود.

 مرغداران دنبال کنجاله می گردند 
ولی ...

کنجاله سویا از جمله  نهاده های دامی است که 
به همراه ذرت و جو بیش از ۵۰ درصد واردات 
کاالی اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را همواره 

به خود اختصاص داده اســت ولی به دفعات 
مرغداران و دامداران از عدم شــارژ ســامانه 
بازارگاه برای تامین این اقــالم به خصوص 
کنجاله ســویا انتقاد کرده اند. اخیرا رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران گفته 
بود که یکی از شرکت های متعلق به سازمان 
تعاون روستایی، نهاده دامی را فروردین ماه در 
سامانه بازارگاه به گاوداران فروخته و پول آن 
را نیز دریافت کرده، ولی هنوز  به آنها تحویل 

نداده است.

 روغن  وارداتی با ۴۲۰۰ هم پوچ درآمد
این اولین ماجرای فساد در ارز ۴۲۰۰ نیست 
که حتی در رســانه ها مطرح می شود؛ اعالم 
معاون وقت فنی گمرک، در ســال گذشته 
نیز نشــان داده بود که یک شرکت معتبر با 

وجود اینکه برای واردات روغن ثبت سفارش 
دریافت کرده و برای آن هشت تا ۱۶ میلیون 
یورو تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام داده 
بود، هیچ روغنی وارد نکرده و محموله مربوطه 
روغن نبوده اســت و در حالی که در جریان 
رفع تعهد ارزی بود بــا ورود مراجع نظارتی 

متوقف شد.

 چالش های بی پایان  سامانه های حوزه 
تجارت

به هر صورت این بخشی از گزارش هایی درباره 
تقلب در واردات کاالهای اساسی مشمول ارز 
ترجیحی است که در این جریان، عدم نظارت 
و رهگیری مناســب و ایرادات ســامانه های 
مربوطه در حوزه تجارت سهم قابل توجهی 
دارند که مسئوالن نیز به آن اذعان داشته اند، 
اما ظاهرا اقدام جدی برای ســاماندهی این 
سامانه ها و اعمال نظارت دقیق بر آنها صورت 
نگرفته است، نقصی که می تواند بعد از حذف 
ارز ترجیحی نیز همچنان چنین پرونده هایی 

را در حوزه تجارت باز کند.
دولت از ماه گذشــته و بنا به اختیارات قانون 
بودجه ۱۴۰۱،  نســبت به حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در واردات کاالی اساسی اقدام کرده 
است. در سال گذشــته حدود ۳۰.۹ میلیون 
تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه کاالیی با ارزش 
۱۹.۶ میلیارد دالر وارد ایران شد، از این میزان 
۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دالر 
مربوط به هفت قلم کاالی اساسی وارداتی با 
ارز ترجیحی بود که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از آن ۳۳ درصــد در وزن و ۷۵ درصد در 

ارزش افزایش داشت.

شناسایی ۳.۵ میلیون جامانده سهام عدالت

 تحریم های جدید پتروشیمی  فقط اثر روانی دارد
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه همیشه خود را با عامل تحریم ها 
وفق می دهد و صادرات شرکت ها از نظر مقداری با افزایش همراه می شود، گفت: 
موضوع تحریم ها بیشتر با جنبه روانی در بازار همراه هستند که این مساله هم بعد از 

چند روز در بازار برطرف می شود.
نوید خاندوزی به تحریم ســه شرکت پتروشــیمی اشــاره کرد و افزود: تحریم 
شرکت های پتروشیمی موضوع جدیدی نیست و این شرکت ها در گذشته بارها 

این مساله را تجربه کردند.
وی اظهار داشــت: باید این موضوع موردتوجه قرار بگیرد که تحریم ها می تواند 
مبادالت شرکت های پتروشیمی با دنیا و نیز طرف های تجاری را نسبت به گذشته 
سخت کند و هزینه ها را برای دور زدن تحریم ها افزایش دهد، البته افزایش قیمت 

دالر جبران کننده این هزینه خواهد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین مسایلی اما تحریم ها به عنوان 
تهدید جدی در فعالیت شرکت ها محسوب نمی شــود و شرکت ها در این مدت 

توانسته اند خود را با این مسایل وفق دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در گذشته بارها شرکت های پتروشیمی تحت 
تحریم ها قرار گرفته اند؛ بنابراین تحت تاثیر چنین مساله ای تاثیر تحریم ها بر فعالیت 

شرکت ها از گذشته پیشخور شده است.
وی ادامه داد: نکته مهم در این زمینه، نحوه برداشته شدن تحریم ها است که ممکن 
است فقط این مساله برای مدتی کوتاه تا حدودی تاثیرگذار بر فعالیت شرکت ها 

باشد.
خاندوزی با بیان اینکه شرکت های پتروشیمی ایران از مدت ها قبل در حال مبادله با 
چین و سایر کشورها بودند، گفت: این اتفاق فقط از لحاظ روانی در فعالیت شرکت ها 
تاثیرگذار است و نمی تواند چندان با جنبه عملیاتی در وضعیت شرکت ها همراه شود.

  این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه همیشه خود را با عامل تحریم ها وفق 
می دهد و صادرات آنها از نظر مقداری با افزایش همراه می شود، بازار تحریم ها را 

جدی نمی گیرد و این اتفاق دیگر دارای وزن قوی در معامالت بازار نیست.
وی اظهار داشت: با توجه به این موضوع تحریم ها بیشتر با جنبه روانی در بازار همراه 

هستند که این مساله هم بعد از چند روز در بازار برطرف می شود.

در ساختمان متروپل آبادان، ناظر به صراحت و با استدالل فنی نسبت به وضعیت 
سازه هشدار داده و همان زمان باید ضمن جلوگیری از ادامه احداث، حتی دستور 
تخریب بنا را صادر می کردند؛ اما در ساختار اشتباه، حتی به حرف ناظری که پاک 

و درستکار بوده گوش نداده اند و کار تا اینجا پیش آمده است.
متأسفانه کل ساختار و سازوکار اجرای ساختمان در ایران اشتباه است و در این 
ساختار اشتباه، همه ساختمان ها می توانند درصدی مشکل دار باشند زیرا ما از ابتدای 
کار با همین فرایند نادرست جلو می رویم و در هر مرحله ای اگر فسادی رخ بدهد، 
به راحتی مخفی می شود تا روزی که سازه بریزد و فاجعه ای رقم بزند. در حقیقت، 
ما در ساخت و اجرای ساختمان، در یک سوی ماجرا یک کارفرمای دارای پول داریم، 
ازیک طرف شهرداری با مسئولیت ارائه مجوزها قرار دارد و در طرفی هم مهندس 
ناظر داریم که فرایند احداث را نظارت می کند. در این میان ســازمان های دیگری 
مانند آتش نشانی هم نظارت هایی بر عهده دارند. وقتی در این فرایند قرار باشد یک 
اتفاق فسادانگیز رخ دهد، همه این مراجع امکان و احتمال آلوده شدن دارند و هیچ 
راهکار پلیسی برای صیانت از این ساختار هم در اجرای ساختمان و هم در سایر 
مسائل اقتصادی جواب نمی دهد؛ زیرا هر روش پلیسی اتخاذ کنیم، باید برای آن 
ساختار هم یک محافظ دیگر بگماریم و برای این محافظ هم یک محافظ دیگر و....

اساســاً در هر بخشی، به ویژه در بخش ساختمان، هر اندازه ضوابط و شرایط را 
محکم تر کنیم، نرخ فساد را باالتر برده ایم و فساد هم توسعه یافته تر می شود چراکه 
در این ساختار حتی اگر یک مهره بلغزد، کل کار به خطا می رود. مشکل ما این است 
که به جای الگوبرداری از دنیا و خروج از حالت پلیسی به حالت تشویقی، از راه معمول 
و معیوبی استفاده می کنیم که بارها در همه بخش ها شکست آن را تجربه کرده ایم.

دنیا چه می کند؟ دنیا خیلی راحت این ماجرا را حل کرده اســت و هیچ گونه 
نظارت پلیسی هم ندارد. کشورهای توسعه یافته، بیمه ها را وارد عمل کرده اند و در 
این فرایند، هر ساختمانی اگر بیمه امنیت، بهره برداری، استهالک و... نداشته باشد، 
اصالً قابل بهره برداری نیست. حاال سؤال این است که اگر در بیمه فساد شکل گرفت، 
چه کنیم؟ در این سازوکار، معیاری به عنوان حداقل کیفیت و ایمنی، مبنای کار قرار 
گرفته و هرچه این شاخص باالتر برود هزینه بیمه کاهش پیدا می کند، پس کارفرما 
و سازنده تشویق می شوند که کار بهتری انجام دهند. در این میان برای پیشگیری 

از ایجاد فساد میان کارفرما و بیمه چه باید کرد؟ 
در فرایند جهانی، شرایط مانند نظام ساختمانی یا بیمه ای ما نیست که اگر بخشی 
از کارها با رشوه و فساد انجام شود، بازهم درمجموع فعالیت سازنده یا شرکت بیمه 
ســودآور باشد و ازنظر مالی و اعتباری خسارت نبینید. در فرایند جهانی، اگر یک 
ساختمان بیمه شده از سوی یک شرکت تخریب شود، به قدری هزینه جبران خسارت 
بیمه باالست که آن شرکت به ورشکستگی کشیده خواهد شد. حتی شرایط به گونه ای 
است که می تواند مصرف کننده ای را به طمع بیندازد تا به دنبال یک ساختمان کم 

کیفیت بیمه شده باشد تا اتفاقی ایجاد کند و خسارت سنگین بگیرد.
در مورد ســاختمان های بزرگ که ممکن است تخلف در آن برای یک شرکت 
بیمه حتی به قیمت ورشکســتگی هم بیانجامد. باید چند شــرکت بیمه ای وارد 
عمل شوند تا هم قدرت پوشش بیمه داشته باشند و هم یک نظارت درون گروهی 
جلوی تبانی یا تخلف را بگیرند. بسیار ساده، همه مسائل ما در صنعت ساختمان 
با این شــیوه حل شــده و کار هم به واسطه رقابت ســالم، با بیشترین دقت جلو 
 مــی رود. اگر یــک کارفرما، ســازنده و... در ایران می خواهد فســاد کند، همین

 افراد در کشــورهای دیگر هم از فساد کردن و کم گذاشتن در کار بیزار نیستند؛ 
اما در این فرایند ناچار است در بدترین حالت به قدری با کیفیت بسازد که حداقل 

پوشش بیمه را بگیرد.
ما خأل بزرگی داریم که از صفر تا صد ساخت وساز، به جز بیمه خسارت که حین 
کار انجام می شود، هیچ شرکت بیمه ای نداریم که از تشخیص خاک و فونداسیون و 
سایر جزئیات ساخت وساز را نظارت، بررسی و تأیید کند و ضامن کیفیت ساختمان 
بماند. این یک بیزینس بسیار وسیع برای صنعت بیمه است، اشتغالزایی بسیار باالیی 
دارد و جلوی همه مصایب موجود ما را می گیرد اما ما فعاًل ترجیح داده ایم با شیوه 

پلیسی و نظارت تودرتو کار را پیش ببریم.
در ســازوکار فعلی، نمی توان درصدی برای احتمال وقوع تخلف در هر یک از 
ساختمان ها مشخص کرد؛ چراکه واقعاً کسی نمی داند فرایند احداث از تشخیص 
خاک، گودبرداری، فونداسیون، اسکلت بندی و... چگونه بوده و هیچ شناسنامه معتبر و 
روشنی هم از مراحل مختلف احداث بنا نداریم. هیچ بیمه ای قرار نبوده که مسئولیت 
امنیت بنای نهایی ما را بپذیرد و بر همین اساس هیچ آزمایشگاهی هم صفر تا صد 
فرایند احداث را رصد و مستندسازی نکرده است. این حلقه مفقوده صنعت ساختمان 
ماست و به همین واسطه، در بهترین حالت هم نمی توانیم با ضریب اطمینان باال، 

اصالت یک سازه و کیفیت آن را احصا یا تضمین کنیم.

پیمان هوشمندیان
کارشناس حوزه مسکن

 صنعت ساختمان و ساختار اشتباه

  خبرخبر

 در ۴ دهه گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۶۶ حلقه چاه نفت 
و گاز در کشور توسط شرکت ملی حفاری ایران حفر شده 
که از این تعداد، ۴۱۱ حلقه در دریا بوده است. اما این روند 
ادامه دار است و آن طور که مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران می گوید، خط مقدم نگهداشت و افزایش تولید نفت 
و گاز موضوع حفاری است و با توجه به برنامه های افزایش 
تولید، این شرکت همچنان به عنوان بازوی اصلی حفاری 
و افزایــش تولید در کشــور فعالیت می کند. حمیدرضا 
گلپایگانی تأکید می کند: »شــرکت ملی حفاری در این 
مسیر آمادگی دارد که تمام ۷۳ دکل خود را به کار بگیرد 
و در این زمینه برنامه ریزی هایی شده است. البته فعالیت 
ما به داخل کشــور محدود نمی شود و در حال رایزنی با 
کشورهای منطقه مانند سوریه و عراق نیز هستیم.« سؤال 
اینجاست که آیا این زیرمجموعه شرکت ملی نفت برای 

فعالیت های داخلی و خارجی توانایی کافی دارد؟

 کاهش تعداد دکل های غیرفعال
رشــد بیکار شــدن دکل های حفاری کشور در سال 
گذشته کاهش یافت. به طوری که گلپایگانی می گوید: 
»سال ۱۳۹۴ تعداد دکل های حفاری غیرفعال شرکت به 
۱۶ دکل رســیده بود، اما این روند سال گذشته کاهش 
یافت و به این ترتیب سال ۱۴۰۰ رشد بیکار شدن دکل ها 
از ۱۶ دکل در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ دکل رسید. از این رو، در 
ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ دکل شرکت ملی حفاری 
غیــر فعال بود. البته از مدتی قبل، اقدامات بازســازی و 
نوســازی دکل ها را شــروع کردیم. بخصوص برای این 
۱۰ دکل که کنار گذاشته شده اند و امیدواریم با تکمیل 
ناوگان تعهدات را سریع تر انجام دهیم.« او ادامه می دهد: 
»ما تعهد به کار در ۲۸ میدان و بخشی خارج از این ۲۸ 
میدان داریم و با بازسازی و نوسازی دکل های موجود به 
دنبال آن هستیم تا پایان سال جاری تمام دکل ها - حتی 

این ۱۰ دکل- را به کار بگیریم.«
به گفته مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، االن ۶۳ 
دکل از ۷۳ دکل این شرکت فعال و ۱۰ دکل غیر فعال 

است. از این ۱۰ دکل، ۲ دکل دریایی است.

 در 1۰ سال گذشته هیچ سرمایه گذاری انجام 
نشد

گلپایگانی با اشاره به اینکه بزرگترین چالش ما این ۱۰ 
دکل نیست، می گوید: »متأسفانه کل دکل های موجود در 

۱۰ سال گذشته نوسازی و بازسازی نشده و امروز بهره وری 
برخی از آنها بسیار کاهش پیدا کرده است، اما برنامه داریم 

که این شرایط را بزودی اصالح کنیم.« 
او با اشاره به مجوز های اعطا شده از سوی مدیرعامل 
شرکت ملی نفت برای نوسازی و بازسازی دکل های موجود 
می گوید: »براســاس این مجوزی که مدیرعامل شرکت 
نفت داده اند، برنامه داریم که اولویت اصلی را به نوسازی 
دکل ها بدهیم و برای این موضوع ۷۰۰ میلیون دالر در ۵ 
سال طرح ارائه داده ایم. بر اساس این برنامه، برای دو سال 
ابتدایی ۲۰۰ میلیون دالر به بازســازی حدود ۲۰ تا ۳۰ 
دکل اختصاص داده می شود. این برنامه برای کل مجموعه 
بازسازی و نوسازی دکل ها و خدمات فنی حفاری است.«

 برنامه نوسازی دکل ها
برنامه نوســازی دکل ها بویژه دکل هــای حفاری با 
موافقت شــرکت ملی نفت دنبال می شود و مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری با اشاره به اینکه مصمم هستیم این 
دکل ها را نوسازی کنیم، نه بازسازی و تعمیرات اساسی؛ 
اذعان می کند: »به عبارتی به دنبال دکل های نو هستیم. 
این دکل ها حدود ۴۰ سال در خدمت شرکت فالت قاره 
بــوده و با کمک آنها تعمیرات چاه ها بخصوص در پارس 
جنوبــی و میادین فالت قاره را انجام می دادیم که اغلب 
فرسوده شده اند. لذا تا آخر سال برای نوسازی این دکل ها 
برنامه ریزی کرده ایم.« او بیان می کند: »ظرف دو ماه آینده 

۲ دکل به کار گرفته می شود و به همین ترتیب با تزریق 
نقدینگی، بازسازی و نوسازی دستگاه ها انجام می شود و 

می توانیم آنها را فعال کنیم.«

 فروش دکل های دریایی
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری بــا بیان اینکه فعاًل 
برنامه خرید دکل نداریم، مگر در میادین مشــترک که 
اگر شرکت ملی نفت موافقت کند، این کار انجام خواهد 
شد، ادامه می دهد: »در بخش دریایی و در توسعه میادین 
غرب کارون اگر بتوانیم دکل های نو را وارد ناوگان کنیم، 
احتمــال خرید دکل وجود دارد. اما قطعاً ناوگان دکل ها 
را از نظر تعداد توسعه نخواهیم داد.« او با اشاره به اینکه 
برنامه فروش برخی دکل ها نیز در دســت اقدام اســت، 
توضیح می دهد: »دکل های دریایی شرکت قدیمی و ۴۰ 
ساله شده اند و در برخی موارد مورد تأیید کارفرما نیست. 
لذا در حال رایزنی هستیم که بزودی ۲ یا ۳ دکل دریایی 
را به مناقصه بگذاریم و بفروشــیم. اگر برخی دکل های 

خشکی و دریا را واگذار کنیم، هزینه ها کمتر می شود.«

 حفر 1۰ حلقه چاه در غرب کارون
گلپایگانی با اشــاره به اینکه ۶ دکل در غرب کارون 
فعال است و با تزریق نقدینگی بزودی پروژه ها به جریان 
خواهد افتاد، اظهار می کند: »با برنامه تزریق منابع مالی 
و قــراردادی که برای ۱۰ حلقه چاه غرب کارون داریم تا 

پایان سال و حتی شاید زودتر حفاری این ۱۰ حلقه چاه 
تمام می شود.« او با اشاره به اینکه روند اصالح شرایط در 
زمینه نوســازی و بازسازی دکل ها و کاهش سن ناوگان 
شروع شده است، عنوان می کند: »امروز کشور در زمینه 
قطعات حفاری نیازی به خارج ندارد. در مورد تجهیزات 
حفاری نیز شــرکت های داخلی در حال ساخت هستند 
و ما قراردادهایی را با آنها داریم. دانش بنیان شــدن این 
صنعت در دستور کار است و مدتی است که قراردادهایی 
را با دانشگاه شریف و جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران 
امضا کرده ایم که برخی از آنها در حال تست میدانی است. 
برای مثال در خصوص موتور درون چاهی بزودی تست 
میدانی انجام خواهیم داد.«او با بیان اینکه برای نوسازی ها 
نیز در داخل کشور توانمندی الزم وجود دارد، می گوید: 
»در این زمینه از شرکت های ایرانی و سازندگان داخلی 
استفاده می کنیم. اینکه از توان خارج کشور استفاده کنیم، 
این اتفاق نخواهد افتــاد. همین حاال یکی از بزرگترین 
شاهکارهای صنعت نفت رخ داده و یکی از تجهیزات های 
تک در کشور ساخته شده است. شیر سر چاهی ۱۵۰۰۰ 
PSI را در داخل ســاخته ایم و در چاه های خامی که قرار 
اســت ما در میدان مارون حفاری کنیم، از این شیرهای 

۱۵ هزار استفاده می شود.«

 صادرات خدمات فنی و حفاری
با توجه به این ظرفیت های فنی، مدیرعامل شــرکت 
ملی حفاری می گوید که نه تنها نوسازی داخلی و جبران 
کاستی های ۱۰ ســال اخیر در دست اقدام است، بلکه 

صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز دنبال می شود.
او توضیح می دهد: »با کشور های سوریه و عراق در حال 
مذاکره هستیم و فکر می کنیم بزودی بخش خدمات فنی 
سوریه به سرانجام برسد. شاید ظرف یک الی دو ماه آینده 
با این کشــور توافق کنیم. در عراق هم به همین شکل 
اســت. برنامه ارائه شده ما این است که از توان آموزشی 
برای جوانان عراقی و سوری در خوزستان استفاده کنیم.«

گلپایگانی با بیان اینکه در آموزش و مشاوره به تمام 
کشــورهای متقاضی آمادگی صددرصــد داریم، تأکید 
می کند: »کشور ایران امروز در خصوص موضوع حفاری 
در منطقــه از نظر دانش فنی حرف اول را می زند. با اتکا 
به همین توان، در حــال مذاکره از طریق نماینده وزیر 
نفت با کشورهای منطقه و سایر نقاط دنیا هستیم. این 
درحالی است که توسعه ۲۸ مخزن را نیز در داخل کشور 

ایران صادرکننده خدمات فنی حفاری به سوریه و عراق می شود

 رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: فهرســت افراد جامانده از سهام عدالت 
و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی استخراج شده که حدود ۳.۵ 

میلیون نفر هستند.
حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه صف اول به سواالت 

زیر در حوزه واگذاری شرکت های دولتی پاسخ داد.

  اساس و هدف خصوصی سازی در کشور چه بود و چه میزان به این 
هدف دست پیدا کردیم؟

 طی دهه های گذشته اقتصاد مردم محور که افراد مشارکت واقعی داشته باشند 
اتفاق نیفتاده، قرار بود با سیاست های اصل ۴۴ ریل گذاری در این زمینه صورت 
بگیرد. اصل بر حکمرانی دارایی دولت است، ملی سازی  و خصوصی سازی فرع 

است و اگر فقط انتقال صرف شرکت صورت بگیرد هدف محقق نمی شود.

  آیا همه واگذاری ها مشکل داشــت و خصوصی سازی مترادف با 
مشکالت است؟

 در تصویری که از واگذاری بنگاه ها در دو دهه گذشته بیان شده در واقع اغراق 
نسبت به ایرادات و مشکالت صورت گرفته است.مهم ترین شرکت ها و ارزنده ترین 
سهام ها، زمانی در اختیار دولت بوده که واگذار شده اند و االن سودده هستند، صرفاً 
چند واگذاری چالشی بوده است.خصوصی سازی جزیره جداگانه از اقتصاد کشور 

نیست. هر تصمیمی در اقتصاد گرفته می شود، تاثیر بر خصوصی سازی دارد.
تا زمانی که تولید به صرفه نباشد و جذابیتی که تولید دارد، بخش های موازی 
نداشته باشند، نباید توقع داشته باشــیم خصوصی سازی گل وبلبل شود. باید 

مالکیت را پاداشی قرار دهیم برای مدیرت بهره ور.

 در سابقه سازمان خصوصی سازی خطا و تخلفاتی داریم چه برنامه ای 
تدوین شده از اینجا به بعد شاهد چنین خطاهایی نباشیم؟

 پیشنهاداتی که باید در عرصه اقتصاد کالن بیفتد ارائه شده است. معجزه ای جز 
رشد بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد. نمونه آن  ارز ترجیحی بود که  بازگشت 

به ریل صحیح اقتصاد است.
چنین تصمیماتی کمک می کند به اقتصاد متعادل نزدیک شویم که در عرصه 

واگذاری هم به تولید به صرفه خواهیم رسید.
در واگذاری ها مداخالت مســتقیم دولت ها وجود داشــته و با مقاومت هایی 
روبه رو بوده ایم. باید کاری کنیم تا وزارتخانه رغبت کند برای واگذاری شرکت 

زیرمجموعه خود.

این ایده را دادیم که ابتدا  مالکیت را واگذار نکنیم بلکه  ابتدا اهلیت فرد را بررسی 
کنیم. اگر در صورت های مالی شرکت این تغییر مثبت محسوس بود، آن فرد 
مالک بخشی از سهام شرکت شود. این سازوکار نظام انگیزشی ایجاد می کند که  
فرد بعد از بهره ور کردن بنگاه به تدریج مالک سهام شرکت شود و این ایده کمک 

می کند به سمت کارایی و بهره وری بنگاه حرکت کنیم.

 جایگاه بازار سرمایه در روند خصوصی سازی کشور چیست؟
 بازار سرمایه با همین واگذاری ها به عمق رســیده است. نقش مهم آن ایجاد 
شفافیت و انضباط مالی در ابتدای کار است. اولویت گسترش مالکیت در سطح 
عموم با عرضه تدریجی در بازار سرمایه اتفاق می افتد. عرضه های بلوکی ما هم 

در بازار سرمایه است.
ابزارهای بازار سرمایه متنوع هستند و می توانند در حیطه واگذاری دارایی های 

دولت کمک کنند حتی دارایی های ثابت.

  برنامه ای به صورت مشترک با بورس برای واگذاری شرکت ها دارید؟
دو شــرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل وثیقه بودن ســهام دولت شان قابل 
واگذاری نبودند که با دستور رئیس جمهور و عزم دولت سهم ۵ درصدی ایران 
خودرو و ۱۷ درصدی سایپا باید واگذار شود. ارزش واقعی ایران خودرو و سایپا 

بسیار ارزنده تر است.
این پیشــنهاد را به وزارت صمت دادیم که ســهام تودلی این دو شــرکت در 
 کنار ســهام باقیمانــده دولــت به صــورت بلــوک واحدی شــکل بگیرد

 و  یکپارچه عرضه شود.
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تاریــخ 1401/03/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0925357340 متعل ــه ش ــی  ب ــه فن ــه مایعن ــه برگ ــه گواهینام ــام وظیف ــی کارت نظ کارت مل
ــه رضــا کیقبــادی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ب

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0944078095 متعلــق بــه جغفــر  خــوش روش تبــادکان فرزنــد علــی در تاریــخ 
 1401/03/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی گواهینامــه پایــه 3 بــه شــماره 0690256124 متعلــق بــه زهــره تالشــان فرزنــد محمــد در 
تاریــخ1401/03/28  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین پرایــد ســفید کارت موتــور گواهینامــه بیــن المللــی کارت آمایــش  بــه شــماره 
44م296ایــران74 متعلــق بــه حســین  غالمــی بــه شــماره اختصاصــی 550236800059 فرزنــد قربــان 

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/20 مفق در تاری

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0680773347 متعلــق بــه مصیــب  احمــدی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ 
 1401/03/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 092076385 متعلــق بــه محمــد علــی ســبحانیان فرزنــد محمــد رضــا در 
تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد الل محمــد در تاریــخ  ــه علــی اکبــر تلگــردی فرزن ــه شــماره 0945878745 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/03/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه  بــه شــماره 0926677047 متعلــق بــه مائــده طیبــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 

 1401/03/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0938632515 متعلــق بــه طیبــه رهبــری عســکر ابــاد فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1398/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  ــژاد فرزن ــت ن ــه ابراهیــم دول ــق ب ــه شــماره 0934263711 متعل کارت ملــی و شناســنامه  ب
رضــا در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.1

کارت ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 5740024358 متعلــق بــه ســید حســن حســینی ازاد فرزنــد 
ســید ابوالفضــل در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
شناســنامه بــه شــماره 0839330901 متعلــق بــه جــواد برهانــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1400/02/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1185
ــه عبدالعلــی  ابراهیمــی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ  ــه شــماره 4591925587 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/03/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ1401/01/01   ــین در تاری ــد حس ــاری فرزن ــرا ذوالفق ــه زه ــق ب ــماره 1690 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  در  ــد احم ــری فرزن ــا  باق ــد رض ــه محم ــق ب ــماره 2031478788 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــخ 1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4580324404 متعلــق بــه فاطمــه  دروکــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ1401/03/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــری فرزن ــه عام ــه فاطم ــق ب ــماره 4591958922 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/25مفق

1506
شناســنامه متعلــق بــه دانیــال روانشــاد فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2006
 NAAM01CA5AK878877 کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 343ن28 ایــران88 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور 12488172411متعلــق بــه جــواد بختیــاری فرزنــد کریــم بــه کدملــی 0069646848 

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

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0082600481 متعلــق بــه ســمانه ســادات شــریعتی فرزنــد 

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

بــه   ،JLZCFH79632موتــور شــماره  بــه   ،92913/144 شــماره  بــه  موتــور  ســبز  بــرگ 
VIN:IRAMD9513WR512891 متعلــق بــه انیــس ســوری فرزنــد داراب در تاریــخ 1401/03/15 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0015012301 متعلــق بــه معصومــه نظــری فرزند جــواد در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0060078359 متعلــق بــه فاطمــه شــریعتمدار  فرزنــد   علــی اصغــر در تاریــخ 
1400/12/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوب در تاری ــد ای ــب  فرزن ــامی نس ــمن س ــه یاس ــق ب ــماره 1742429882 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0077571142 وکارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران 20  526م17 
،شــماره موتــور 160B0051840،شــماره شاســی NAAP13FE4DJ930041 متعلــق بــه کیومــرث 
اســرافیلی  فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5989972415 ،رســید کارت ملــی هوشــمند،کارت پایــان خدمت،بــرگ 
 124K1377168ســبز،برگ کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــالک ایــران 44 557ق35 بــه شــماره موتــور
ــد صحــت  در  ــه کیومــرث ســوری فرزن ــه شــماره شاســی NAAM01CE6KK184164 متعلــق ب ,ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/15 مفقــود گردی تاری

ــه  ــد کیومــرث وشناســنامه ب ــه  ســوری  فرزن ــه آپام ــق ب ــه شــماره 0077571142 متعل شناســنامه  ب
ــود  ــخ 1401/03/15 مفق ــرث  در تاری ــد کیوم ــوری فرزن ــارش س ــام کی ــه ن ــماره 0028250745 ب ش

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

 ایده روز
شنبه 1401/04/04

شماره : 1400

خشکسالی و فقر منابع آب سطحی و زیر 
زمینی، متولیان کشاورزی در البرز را به سمت 
تغییر الگوی کشت و استفاده از روش های نوین 
آبیاری فراخوانده، مسیری که در گام نخست 
با تکمیل نخستین شهرک گلخانه ای مشترک 
دولت و بخش خصوصــی روزهای تحول در 

کشاورزی استان را نوید می دهد.
 سال های پربارش با اینکه وفور و فراوانی 
آب را با خود داشــت امــا طبق گزارش های 
رسمی کشاورزی و باغداری سنتی بیش از ۸۰ 
درصد این منابع آبی را به تاراج برده بدون آنکه 
به تناسب مصرف آب، بازدهی خوبی به لحاظ 

کمی و کیفی محصول داشته باشد.
اینکه در این ســال ها بــارش کم باران و 
نزوالت جوی سبب شده تا مشکالت فراوانی 
برای کشور و جهان حادث شود که نمونه آن 
می توان به گردوخاک منطقه ای اشاره کرد، 
خود موضوعی است که باید در ابعاد مختلف 
به آن پرداخت امــا در این بین تغییر الگوی 
کشت و آبیاری یکی از مهمترین اقدامات برای 
بهبود کشــت و کار و ارزش افزوده در بخش 
کشاورزی است که استان البرز در سال های 
اخیر به مدد سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و مروجان وزارت جهاد کشاورزی پای در رکاب 
کشاورزی نوین تحت عنوان کشت گلخانه ای 

گذاشته است .
 امــروزه بخــش کشــاورزی با داشــتن 
ظرفیت های بی نظیر و متنوع رکن اساســی 
رونق تولید و امنیت غذایی و اقتصادی کشور 
به شمار می رود از سوی دیگر موقعیت اقلیمی 
کشور ما این امر را ضروری می سازد که باید 
هرچه ســریع تر از کشــاورزی سنتی فاصله 
گرفت و به کشاورزی مدرن پناه آورد. بحران 
خشکســالی در دهه های اخیر و متعاقب آن 
حفاری بی رویه چــاه های غیر مجاز آب در 
استان البرز سبب شده تا در این سال ها شاهد 
پدیده شوم دیگری به نام فرونشست زمین و 
گســترش مناطق بیابانی باشیم ، بحرانی که 
اگر چه ریشــه در تغییــرات اقلیمی دارد اما 
اقدامات مخرب انسانی مزید برعلت شده و تیغ 
 تیز و بی رحم خشــم طبیعت را متوجه تمام 
کانون های انســانی ، گیاهی و جانوری کرده 
اســت و اگر دیر بجنبیم داشته های اندک از 
دست خواهد رفت و منابع آبی سطحی و زیر 

زمینی خواهد خشکید.

  کشت گلخانه ای نسخه نجات بخش 
برای کشاورزی البرز و ایران 

همانطور که اشاره شد کمبود آب مسووالن 
امر را در کشور و استان البرز  به فکر راه و چاره 
ای انداخت تا بتوان از این نعمت خدادادی برای 
تامین غذای مردم و همچنین پایداری امنیت 
غذایی اســتفاده بهینه و بهره وری باال داشت 
که ایجاد شــهرک های گلخانه ای و کشــت 
گلخانه ای از جمله این راهکارهای نجاتبخش  

می باشد.
از مزایای ایجاد شــهرک های گلخانه ای 
وجود یک تیم مدیریتی منســجم است که 
عالوه بر نقش داشتن در بهبود کیفیت و کمیت 
محصوالت، مزیت های چشمگیر اقتصادی و 
صادراتی ایجاد می کند؛ در واحدهای انفرادی 
گلخانــه ای، تولیدکننده تــوان برنامه ریزی 
برای صــادرات را ندارد زیــرا خریداران بین 
المللی محصــوالت گلخانه ای نیازمندحجم 
زیادی از محصوالت با استانداردهای مختلف 
و بسته بندی مناسب هستند و امکان تحقق 
ایــن مهم در واحدهای انفــرادی گلخانه ای 
 وجود ندارد و باید در بســتر شــهرک های 
 گلخانه ای شکل گیرد. ایجاد شبکه واحد تامین 

نهاده های مورد نیاز گلخانه ها از دیگر مزایای 
احداث شهرک های کشاورزی می باشد زیرا 
 در این شبکه بسیاری از نهاده های مورد نیاز 
گلخانه ها همچون کود، سم و نیروی کارشناسی 
با قیمت کمتری برای حجم بیشتری از زمین 
در نظر گرفته می شــود. ایجاد شبکه واحد 
بازاریابــی برای محصــوالت گلخانه ها نیز از 
اهداف ایجاد شهرک های کشاورزی می باشد 
زیرا زمانی کــه گلخانه های انفرادی در کنار 
یکدیگر یک شهرک گلخانه ای ایجاد کنند، 
فروش بیشتری خواهند داشت و بسته بندی 

محصوالت نیز آسانتر خواهد بود.
ایجاد شهرک کشاورزی و کشت گلخانه ای 
بــه دلیل این که می توان عوامل طبیعی را در 
آن کنترل کرد مزایای زیادی دارد که کاهش 
مصرف آب، بهبود و تقویت کیفیت خاک که 
در سال های اخیر به دلیل کم آبی دستخوش 
تغییرات کیفی شده و همچنین جلوگیری از 
آســیب های طوفان و بارش شدید و نابهنگام 

برای محصوالت اشاره کرد.
اســتان البرز نیز علیرغم اینکه سه دهم 
درصد سطح کشور را به خود اختصاص داده 
ولی در تولیدات کشاورزی سهمی ۲ درصدی 
دارد کــه با توجه به قرارگرفتن در منطقه ای 
 خشک و نیمه خشک می تواند با بهره گیری از 
کشت های گلخانه ای به خصوص با راه اندازی 
شــهرک گلخانه ای باالترین بهره وری را در 

کمترین میزان آب و خاک را داشته باشد.
 مسووالن جهاد کشاورزی استان البرز از 
سال ۱۳۹۸ به فکر ایجاد یک شهرک گلخانه 
ای در استان افتادند که کلنگ احداث نخستین 
شهرک گلخانه ای دولتی در منطقه چوپان آباد 

شهرستان نظرآباد به زمین زده شد.

   ابالغ ایجاد ۲ هزار هکتار گلخانه 
در البرز برنامه ۱4۰۱

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز نیز 
به تشکیل ستاد توسعه گلخانه ها در استان به 
ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست 
فرمانداران و تشــکیل قرارگاه امنیت غذایی 
تحت عنوان توســعه گلخانه ها هر هفته در 
سازمان جهاد کشــاورزی اشاره کرد و گفت: 
برنامه تحولی ۴ ساله توسعه گلخانه ها و تهیه 
شیوه نامه اجرایی توام با دستورالعمل تسهیل 
گرایانه صدور مجوز ها و رفع موانع صدورمجوز 
ها طی ۲۳جلسه فنی و تخصصی با مشارکت 
اعضای ستاد توسعه گلخانه های استان ارایه و 

تصویب شده است. 
عبدالرضا روشــن نژاد افــزود: همچنین 
 حــذف کاغــذ بــازی هــای اداری صدور 

مجوز ها و در نتیجه تقلیل زمان صدور پروانه ها 
 و مجوزها  از طریق تدوین و ابالغ شیوه نامه و 
دســتورالعمل ها  از حدود ۱۲ ماه به ۲۱ روز 

رسیده است.
وی در خصوص ابالغ استانی برای توسعه 
کشت گلخانه ای، اظهار داشت: پس از ارزیابی 
و بررسی محدودیت های متعدد، امکانات، زیر 
ســاخت های موجود برنامه تحولی در جهت 
انتقال ســبزی و صیفی از کشت های فضای 
 آزاد سبزی و صیفی به محیط کنترل شده و 
گلخانه ها با تهیه برنامه و برش شهرستانی و 
مکلف شــدن اعضای ستاد در سراسر استان 

تدوین شد.
وی گفــت: در حال حاضــر ۶۵۰ هکتار 
از اراضــی ملــی و ۷۵۵ هکتــار اراضــی 
 بخــش خصوصی برای ایجاد شــهرک های 
گلخانــه ای با رویکرد توســعه گلخانه های 
دانش بنیان  شناسایی و  استعداد یابی شده 
 اســت و به دنبال آن در جهت تأمین و ایجاد 
زیرساخت ها  و مجوز های مربوطه پیگیری ها 

در حال اقدام می باشد.
روشــن نژاد افزود: از طــرف دیگر حدود 
۷۰۰ هکتار پروانه تأســیس گلخانه در طی 
سالیان اخیر در حوزه بخش خصوصی صادر 
 شده که جلســات تخصصی برای رفع موانع 

احداث آن ها در حال اقدام می باشد.
وی با بیان اینکه بــا رویکرد وزارت جهاد 
کشاورزی بر توسعه کشت های گلخانه ای برای 
بهره وری بیشتر از منابع آبی و خاکی، اظهار 
داشت: بر اساس دستور استاندار در سال جاری 

ایجاد ۲ هزار هکتار گلخانه دیده شده است.
وی گفت: در زمان حاضر حدود ۳۷۱ هکتار 
از اراضی استان زیر پوشش کشت گلخانه ای 
اســت و این موضوع در مقام مقایسه سطح 
اراضی آبی به کشت گلخانه در مقایسه با کشور 

در رتبه پنجم قرارداریم.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان 
البرز با بیان اینکه کشت های گلخانه ای استان 
برای تولید محصوالت گل و گیاه زینتی، توت 
فرنگی، صیفی و سبزی و نشا مکانیزه اختصاص 
دارد، افزود: کشــت گلخانه ای در البرز از نوع 

خاکی و هیدروپونیک می باشد.
وی اظهارداشــت: همچنین تدوین برنامه 
احداث گلخانه های موقت ارزان قیمت برای 
پیش رس و پس رس کردن محصوالت سبزی 
و صیفی و ابالغ آن به شهرســتان ها همراه با 
اختیار تام صدور مجوز  آنها که در برنامه چهار 
ســاله توسعه گلخانه ها نیز لحاظ شده است 
 که در این راستا اولین پروانه فعالیت اینگونه 

گلخانه ها در ساوجبالغ صادر شد.

   گلخانــه های ارزان قیمت موقت 
کوتاه و تونلی نتیجه خوبی می دهد

روشن نژاد گفت: تجربیات عملی در سالیان 
اخیر نشان داده استفاده از گلخانه های ارزان 
قیمت موقت کوتاه و تونلی با پوشش  دو جداره 
توام با تزریق هوای گرم و یا پوشش دوجداره  
برای پس رس یا پیش رس کردن محصوالت 
فصل خنک نتیجه خوبی داشــته است بدین 
صورت که کشت دور اول را به طریقه کشت 
نشایی زودتر از کشت فضای آزاد در این گلخانه 
هــا انجام داده و به محصول زودرس با قیمت 

مناسب دست پیدا می کنیم.
وی افزود: زمین در ماه های خیلی گرم سال 
از اواخر خرداد تا مرداد از کشت خالی می کنیم 
تــا بتوانیم  حدود ۲ ماه در مصرف آب صرفه 
جویی داشته باشیم و از طرفی برای اینکه در 
استانی هستیم که به شدت با محدودیت منابع 
آبی مواجه هستیم و نباید محصوالت پرآب بری 
بکاریم که قیمت آن با سایر مناطق کشور در 
این برهه فرقی ندارد، این در حالی است که در 
اردیبهشت و خرداد محصوالت بیشتر استان ها 

به بازار قابل عرضه نیست.
وی ادامه داد: یعنــی با زودرس کردن به 
اهداف کاهش مصرف آب و نیز تولید محصول 
با قیمت مناسب و تأمین امنیت غذایی دست 
پیدا می کنیم و متعاقب آن با وقفه ۲ ماهه اقدام 
به کشت روش نشایی محصول برای کشت دوم 
در از نیمــه دوم تا اواخر مرداد و برای بعضی 
محصوالت در شهریور و استفاده از تونل ها و 
گلخانه های فوق الذکر می نماییم تا به هدف 
محصول پس رس با قیمت مناســب )زمانی 
که محصوالت مناطق سردســیر تمام شده و 
محصوالت مناطق گرمسیری به بازار عرضه 

نشده ( دست پیدا کنیم.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان 
البرز اضافه کرد: در این روش از تولید سبزی 
و صیفی در فضای آزاد با تبخیر و تعرقی فوق 
العاده  و با نیاز آبی باال در تیر و مرداد ) زمان 
اوج مصرف آب ( خودداری می کنیم  که این 
موضوع  نیاز به رفع موانع صدور مجوز ها داشت 

که صدور دستور انجام گرفت.
وی یادآور شــد که در حال حاضر گرانی 
ســازه گلخانه مهمترین مانع عمومی توسعه 

گلخانه ها می باشد.

 ۹۵ درصد زیرساخت های شهرک 
گلخانه ای البرز تامین شد

مدیر شــرکت شــهرک های کشاورزی 
 اســتان البرز اعالم کرد: تاکنــون ۹۵ درصد 
زیر ساخت ها و امکانات تنها شهرک گلخانه ای 

این استان به نام »چوپان آباد« در شهرستان 
نظرآباد تامین شده است.

محمدرضا میرزایی با بیان اینکه  آب، برق و 
گاز شهرک گلخانه ای  البرز تامین شده است، 
افزود:  احداث تنها شهرک گلخانه ای پیشرفته 
دولتی در البرز از ســال ۱۳۹۸ در سطح ۵۰ 

هکتار آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد این شهرک ۶۹ 
سرمایه گذار پای کار آمده اند، اظهار داشت: 
هر کدام از سرمایه گذاران پنج هزار متر مربع 

را برای ایجاد گلخانه در اختیار دارند.
میرزایی گفت: از ۶۹ واحد سرمایه گذاری 
شــده در این شهرک گلخانه ای که به تولید 
ســبزی و صیفی اختصاص دارد، حدود ۶۰ 
درصد در حال ساخت سازه هستند و ۲ واحد 

نیز به تولید محصول رسیده اند.
وی محصول تولیدی در این ۲ واحد گلخانه 
ای را توت فرنگی عنوان کرد و بیان داشــت : 
طبق پیش بینی تا شهریور ماه سال جاری ۵۰ 
درصد از واحدهای این شهرک گلخانه  بهره 
برداری خواهد شد. مدیر شرکت شهرک های 
کشاورزی استان البرز افزود: برای ساخت این 
شهرک گلخانه ای سرمایه گذاری انجام شده 
۲۰ درصــد از طریق آورده شــخصی و ۸۰ 
درصد آن نیز از طریق تسهیالت بانکی تامین 

شده است.

از   اختصاص ۲۰ میلیــارد تومان 
محل ســفر رییس جمهور برای ایجاد 

زیرساخت ها
میرزایــی با بیان اینکه تاکنون برای ایجاد 
زیرســاخت های شهرک گلخانه ای البرز ۲۲ 
میلیارد تومان توسط دولت و بخش خصوصی 
هزینه شده است، گفت: سرمایه گذاری دولتی 
در بخش ایجاد زیرســاخت های این شهرک 
گلخانه انجام می شــود ولی ساخت سازه ها 
فقط توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی 
انجام می شــود؛ ایجاد سازه هر گلخانه بین 
۳.۵ تا ۶ میلیارد تومان توســط سرمایه گذار 

هزینه در بردارد.
مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان 
البرز بیان داشت: همچنین از محل سفر ۱۸ 
فروردین ماه ســال جاری رییس جمهور به 
اســتان البرز ۲۰ میلیارد تومــان برای ایجاد 
زیرساخت های باقی مانده این شهرک شامل 
آســفالت، فاضالب و فضای ســبز اختصاص 
یافت.در بخش خصوصی نیز برای چهار واحد 
گلخانه ای در ســطح ۱۰۰ هکتار حدود ۸۰ 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی جذب شده که 
در حال ساخت می باشد. برای ساخت سازه 
های واحدهــای گلخانه ای از مدرنترین و به 
روزترین امکانات و سازه ها استفاده می شود.

با ایجاد این شــهرک هــای گلخانه ای با 
کنترل عوامل موثر بر رشد می توان محصوالت 
باکیفیت تــری تولید کرد و میــزان تولید و 
برداشت ســالیانه و در نتیجه سوددهی را به 

حداکثر رساند.
با عنایت به ارزش افزوده باالی محصوالت 
گلخانه ای و صرفه جویی و استفاده بهینه از 
آب در کشــت های گلخانه ای در مقایسه با 
کشت های فضای باز، این نوع کشت ها مورد 
استقبال بهره برداران منطقه قرار گرفته است 
کــه در صورت تامین اعتبارات و تســهیالت 
دولتی و حمایت های ویژه در خصوص تامین 
و ثبات بازار و فراهم آوردن زمینه های صادرات 
محصوالت تولیدی و وجود امکانات زیربنایی 
هم چون راه های ارتباطی، تامین انرژی، نیروی 
انسانی و نزدیکی به بازارهای مصرف می توان 

شاهد توسعه گلخانه ها بود.

الگوهای نوین آبیاری نسخه نجات بخش کشاورزی

ــاد  ــرای ایج ــاورزی ب ــش کش ــی در بخ ــش فن ــن دان  تبیی
ارزش افــزوده

 رییــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی گفــت: بــه دنبــال 
تبییــن و تســری دانــش فنــی در بخــش کشــاورزی بــرای ایجــاد ارزش افــزوده 

. هستیم
»مجتبــی خیــام نکویــی«  در پنــل تخصصــی گردهمایــی سراســری مدیران 
ــون خــوش  ــا مدی ــه م ــان اینک ــا بی ــاد کشــاورزی، ب ــی وزارت جه روابط عموم
فکــری شــهید بهشــتی هســتیم چرا کــه ایشــان اولیــن نماینــده امــام راحل در 
جهــاد ســازندگی بودنــد افــزود: مأموریــت اصلــی فرمــان مقــام معظــم رهبــری 

در تحقــق شــعار ســال بــر عهــده جهــاد کشــاورزی اســت.
ــرد:  ــح ک ــاورزی تصری ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــس س ریی
روابــط عمومــی بــه عنــوان پرچمــدار ارتباطــات وزارت جهــاد کشــاورزی، بایــد 

ــردازد. ــان بپ ــه اقتصــاد دانش بنی ــه مقول ــژه ب ــه طــور وی ب
وی بــا بیــان ایــن کــه ســازماندهی و هدایــت تمــام ظرفیت هــا بــرای امنیــت 
غذایــی مهم تریــن مأموریــت وزارت جهــاد کشــاورزی اســت، در رابطــه بــا ســند 
امنیــت غذایــی گفــت: ســند امنیــت غذایــی پایــدار کشــاورزی هفتــه گذشــته 
بــا امضــای وزیــر جهــاد کشــاورزی تقدیــم شــورای عالی انقــالب فرهنگــی شــد.
خیــام نکویــی خاطرنشــان کــرد: بر اســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبری 
و اســناد باشالدســتی، تولیــد مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری کــه متکی بــر دانش 

و مهارت هــای علمــی - تجربــی اســت، تولیــد دانش بنیــان اســت.
ــع  ــان در واق ــع دانش بنی ــه داد: صنای ــاورزی ادام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع

صنایعــی هســتند کــه دانــش باعــث تحــول تولیــد در آنهــا شــده اســت.
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــا ب ــرد: بن ــوان ک ــی عن ــام نکوی خی
شــرکت های دانش بنیــان از بهتریــن مظاهــر و مؤثرتریــن مؤلفه هــای اقتصــاد 
ــانی  ــروی انس ــامل نی ــان ش ــاد دانش بنی ــت اقتص ــتند. ظرفی ــی هس مقاومت
ــی  ــات تحقیقات ــاخت موسس ــکده ها و زیرس ــاخت های دانش ــه، زیرس فرهیخت

می شــود.

   افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم
 سرپرســت مجــری طــرح گنــدم وزارت جهــاد کشــاورزی از خریــد تضمینی 
ــی  ــرکت بازرگان ــن محصــول توســط ش ــن از ای ــزار ت ــون و ۴۷۰ ه ــه میلی س
دولتــی ایــران از ابتــدای فصــل برداشــت تاکنــون خبــر داد و گفــت: ایــن میــزان 
خریــد تضمینــی گنــدم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته نزدیک بــه ۳۰ 

درصــد افزایــش نشــان می دهــد.
 »ســهراب ســهرابی« بــا بیــان اینکــه در مــدت مشــابه ســال زراعــی گذشــته 
ــد  ــاورزان خری ــرف کش ــر مص ــازاد ب ــدم م ــن گن ــزار ت ــون و ۶۹۰ ه دو میلی
ــغ  ــدم، مبل ــی گن ــد تضمین ــت خری ــون باب ــزود: تاکن ــود اف ــی شــده ب تضمین
ــب کشــاورزان  ــادل ۷۵ درصــد طل ــول مع ــان پ ــارد توم ۲۷ هــزار و ۵۰۰ میلی
بــه حساب شــان واریــز شــده و مابقــی پــول آنــان از طریــق تامیــن نقدینگــی 

ــود.  ــت می ش پرداخ
ــد  ــزان خری ــترین می ــون بیش ــت تاکن ــان برداش ــرد: از زم ــه ک وی اضاف
ــا یــک میلیــون و ۳۵۴  تضمینــی گنــدم مربــوط بــه اســتان های خوزســتان ب
ــا ۱۶۷  هــزار تــن، گلســتان ۶۷۱ هــزار تــن، فــارس ۳۴۱ هــزار تــن و ایــالم ب
ــاورزی  ــاد کش ــدم وزارت جه ــرح گن ــری ط ــت مج ــت. سرپرس ــن اس ــزار ت ه
پیش بینــی کــرد؛ ســال زراعــی جــاری ۶.۵ میلیــون تــن گنــدم از کشــاورزان 

خریــد تضمینــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بخشــی از تولیــد گنــدم کشــور مربــوط بــه بــذر 
مصرفــی و بخشــی دیگــر مربــوط بــه نیــاز صنایــع غذایــی اســت، تصریــح کــرد: 
مجمــوع نیــاز گنــدم خوراکــی کشــور ســاالنه ۱۲ میلیــون تــن اســت کــه از این 
میــزان ۱۰ میلیــون تــن بــرای مصــرف نــان و دو میلیــون تــن بــرای صنایــع 
غذایــی مرتبــط بــا آرد و نــان اختصــاص می یابــد. بــه دلیــل کاهــش بارندگــی 
ــادی از دیمزارهــای کشــور به ویــژه در اســتان های  و خشکســالی در بخــش زی
گــرم همچــون خوزســتان، ایــالم و بوشــهر کشــور بــا تنــش خشــکی در تولیــد 
ــه داد: در  ــدم  ادام ــرح گن ــری ط ــت مج ــم. سرپرس ــه بودی ــوالت مواج محص
اســتانی ماننــد فــارس نیــز بــه علــت کاهــش بارندگــی و ذخایــر آب، نزدیــک به 

۶۰ تــا ۷۰ هــزار هکتــار اراضــی گنــدم غیرقابــل برداشــت شــد.
ــه دارد،  ــهریور ادام ــر ش ــا اواخ ــدم ت ــت گن ــه برداش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
اذعــان داشــت: در اســتان های گــرم کشــور ماننــد خوزســتان، بوشــهر، 
هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان برداشــت گنــدم در حــال اتمــام اســت و در 
 اســتان هایی همچــون فــارس، لرســتان، گلســتان و کرمانشــاه عملیات برداشــت 

در حال انجام است.
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ــخ1401/01/01   ــور  در تاری ــین قنادپ ــه محمدحس ــق ب ــماره 0022223355 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1401/01/01 مفق ــزی در تاری ــا  عزی ــه هم ــق ب ــماره 0021574138 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0063017032 متعلــق بــه وحیــد ادوائــی  فرزنــد علــی در تاریــخ1401/03/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
ســند منــزل و کارت ملــی بــه شــماره 1971176958 متعلــق بــه قــوام باورســاق فرزنــد درویــش علــی 

در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــدی فرزن ــی آقامحم ــه عل ــق ب ــماره 2948604036 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5939152309 متعلــق بــه فرهــاد الماســی حشــیانی فرزنــد هدایــت در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0013854224 متعلــق بــه امیــد رضائی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/03/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090
ــه در  ــد یدال ــان فرزن ــد مســعود خ ــه حام ــق ب ــماره 0056241811 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

تاریخ 1401/03/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2110
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4911438231 و کارت ماشــین و بیمــه نامه به شــماره 38ج124ایران78 
ــران  ــوخت 33ج 236ای ــه وکارت س ــه نام ــین و بیم ــمی وکارت ماش ــگ یش ــدل 83رن ــزدا م ــت م وان
30هایمــا VSمشــکی مــدل 97 متعلــق بــه ســیدمحمد حســینی فیروزآبــاد فرزنــد ســیدعلی بمــان در 

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

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــژاد فرزن ــدی ن ــا مجی ــه رعن ــق ب ــماره 0081222106 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/01مفق

ــد  ــکندری فرزن ــین اس ــه حس ــق ب ــماره 3871123706 متعل ــوم ش ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
بهمــن در تاریــخ 1400/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
ــد محمــد  در  ــه الهــه احمــدی  فرزن ــه شــماره ملــی 2121688315 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

تاریخ 1401/03/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی بازپرســی اصنــاف 
و کارت دانشــجویی بــه شــماره ملــی 4580089685  متعلــق بــه میثــم گرزیــن فرزنــد رمضانعلــی در 

تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 2249901937   متعلــق بــه محمدرضــا 
بادلــی فرزنــد موســی در تاریــخ 1400/09/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2501
ــه کریــم  ــه شــماره 1289415587 و کارت بانــک صــادرات وکارت بانــک ســپه متعلــق ب کارت ملــی ب

سیامکی فرزند غالمرضا در تاریخ 1401/03/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه پای ــماره 1130452840 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره 1130452840 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ســه بــه شــماره 1130452840 و کارت ماشــین بــه شــماره 53ایــران663ی69 شــماره موتــور

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  NAS421100K1250907و  شاســی  شــماره  و   6220456/M13
53ایــران663ی69 متعلــق بــه ایمــان اعمــازاده فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد. ــار ســاقط م از درجــه اعتب

2503
ــم در  ــد جاس ــاوی فرزن ــا مع ــه غالمرض ــق ب ــنامه متعل ــماره 1756681619 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــی  ــد عل ــی  گرجــی فرزن ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 86م582-53و کارت ســوخت  متعل کارت ماشــین ب
اکبــر در تاریــخ1401/03/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1960479490 متعلــق بــه باربــد هاشــمی راد در تاریــخ 1401/03/28 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه پرینــاز صــارم فرزنــد      ذالللللــل در تاریــخ1400/12/01  مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6229887886 متعلــق بــه فاطمــه احقاقــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد رحمــت ال ــه خســروی فرزن ــه روح ال ــق ب ــه شــماره 5110593736 متعل ــی ب کارت مل
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1401/03/29 مفق ــتان در تاری ــه صــادق اوس ــق ب ــک متعل ــر بان ــه دو و کارت عاب ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد یوســف در  ــه رضــا آل خمیــس فرزن ــق ب ــه شــماره 5100070269 متعل ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
تاریــخ 1401/03/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 57ق931-67و بیمــه نامــه  متعلــق بــه بهنــام اکبــری فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــه در  ــد حمدال ــه مهســا اســدی فرزن ــق ب ــی 1171216602 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریخ 1401/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره موتــور 139B0210913 و شــماره  گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب
ــا  ــه رض ــق ب ــران 729 ص 43 متعل ــالک 67 ای ــماره پ ــی NAAM31FE1MK651514 و ش شاس
امیــدی فــر فرزنــد غالمرضــا بــا کــد ملــی 1111936544 در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 1156 و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 1817514644 متعلــق بــه مریــم 
شــکاری فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272463192 متعلــق بــه محمدحســین امینــی  فرزنــد عبــاس در 

تاریخ1401/02/20  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 4679406321  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4679406321 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه اکــرم نظــری پیــل ابــادی فرزنــد علــی  اکبــر در تاریــخ 1401/03/28 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1285417534 متعلــق بــه بتــول طالئــی کمــال ابــادی فرزنــد غــالم 
حســین در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4689151253 متعلــق بــه صمــد ظفــری فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1190011794 و شناســنامه بــه شــماره 1190011794 و گذرنامــه 
بــه شــماره 1190011794 و کارت نظــام پزشــکی و دانشــنامه پزشــکی متعلــق بــه ازاده تاکــی فرزنــد 

منوچهــر در تاریــخ 1401/03/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین در  ــد حس ــان فرزن ــه روحانی ــه فاطم ــق ب ــماره 1291343210 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردی

ــان  ــماره 1292640243 و کارت پای ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 11159 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ  ــی در تاری ــد احمدقل ــو فرزن ــی نیک ــان قربان ــه ایم ــق ب ــماره 1292640243 متعل ــه ش ــت ب خدم

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/25 مفق

2508
ــخ  ــد محمدعلــی در تاری ــه مجیــد  نیــک نفــس فرزن ــه شــماره 1290852189 متعلــق ب کارت ملــی ب

 1401/03/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 1271424851 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه اصغــر  رضایــی 
برزانــی فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1270381768 متعلــق بــه زهــرا  عنایــت دســتجردی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 1830048562 و گواهینامــه پایــه دو   و  کارت بهزیســتی  متعلــق بــه 
ابراهیــم  جعفــری فرزنــد قنبــر در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1819275892 و گواهینامــه پایــه دو  وکارت ماشــین وبیمــه نامــه  ماشــین  وکارت 
ســوخت  ســواری پرایــد  نــوک مــدادی   مــدل ســال 1378 بــه شــماره شاســیS1412278614417وبه 
ــر   ــه منوچه ــق ب ــران 787ج17 متعل ــالک 13 ای ــماره پ ــه ش ــور M13/137469 وب ــماره موت ــماره  ش ش
فرهمنــد  واال فرزنــد قدیرعلــی در تاریــخ1401/03/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

2571
شناســنامه باکدملــی 0925493503 متعلــق بــه علیرضــا امیرجــوان فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 

 1401/03/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2281230910 متعلــق بــه ســارا قایــدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1400/10/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــروز در تاری ــد به ــرام فرزن ــل داودی م ــه ابولفض ــق ب ــماره 5480125087 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/18 مفق

کارت پایــان خدمــت و کارت موتــور بــه شــماره پــالک 68916115 و کارت ملــی بــه شــماره 
2291886916 متعلــق بــه محمــود شــهریاری فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1399/05/20 مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب

ــالک63 684س18  ــه شــماره پژو206باشــماره پ ــه شــماره * و کارت ســوخت ب ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــالک93  ــماره پ ــپورتیچ باش ــماره اس ــه ش ــماره 5139525909 و کارت ســوخت ب ــه ش ــی ب و کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــد رضــا مفق ــی کاظمــی فرزن ــم عل ــای / خان ــه آق ــق ب 247س93 متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین 206شــماره شاسی:NAAP414474J251248_شــماره موتــور:16380129798_ 
ــخ1401/03/27   ــم در تاری ــد هاش ــور فرزن ــوض پ ــدی ع ــه مه ــق ب ــالک:93 648م46 متعل ــماره پ ش

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 2 و کارت ملــی بــه شــماره 2372370715 و اســناد مالکیــت و عقدنامــه و گذرنامه 
ــه شــماره 45ن 677 ایــران 13 بــه ش ش NAAD03EEXKJ31119و ش  و بــرگ ســبز خــودرو ب
م 182A0049486متعلــق بــه ساســان زارعــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  وسندماشــین  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ماشــین  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه 
شاســی:NAS841100K1018163 وشــماره موتــور:M1518795307 وشــماره پــالک:93 897ی65 
ــن  ــت زمی ــناد مالکی ــا و اس ــی2281049515 فرزندمحمدرض ــماره مل ــی پورباش ــم عل ــه مری ــق ب متعل
قولنامــه ای دارای کدرهگیــری وپروانــه ســاخت متعلــق بــه معصومــه صباحــی باکدملــی:2410114016 
فرزندعزیزمحمــد و شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2400060940 متعلــق بــه احمــد اســدی فرزنــد 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/30 مفق ــید در تاری جمش

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0921862032 متعلــق بــه شــهاب الدیــن کریمــی پــور فرزنــد محمــد 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0922747131 متعلــق بــه نــگار زینالــی فرزنــد منوچهــر  در تاریــخ 
1401/03/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاس در  ــد عب ــی  فرزن ــان  خانجان ــه مرج ــق ب ــماره 2050013868 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0943331730 و کارت ماشــین بــه شــماره 88د754 ایــران12 و کارت 
ــم  در  ــد ابراهی ــزدی فرزن ــوی ی ــان موس ــه احس ــق ب ــماره 0943331730 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم پای

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0312328303 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0312328303 و 
گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 0312328303 و کارت ماشــین بــه شــماره 57ن154 ایــران38 و 
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 44ط833 ایــران21 متعلــق بــه ســید ســینا ســخاوتی فرزنــد ابوالفضــل  

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

2603
ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــتانی  فرزن ــد  کوهس ــه مجی ــق ب ــماره 0939669234 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2807
کارت ملــی بــه نــام محمــد علــی کریمــی کمــرودی بــه شــماره ملــی 5309662936 نــام پــدر غالمعلــی 

در تاریخ 1401/3/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2901
ــخ  ــاس در تاری ــی عب ــد عل ــوری فرزن ــواد ن ــه ج ــق ب ــماره 5340002551 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/03/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.*

کارت ملــی بــه شــماره 0622132512 متعلــق بــه زهــرا شمســی فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ 
ــد.* ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/25 مفق

ــی  ــه امیرعل ــق ب ــران 725د35 متعل ــی 40 ای ــه شــماره انتظام ــی و کارت ماشــین ب ــه رانندگ گواهینام
ــده و از  ــود گردی ــخ 1400/03/01 مفق ــرداد در تاری ــد مه ــی 0024178871 فرزن ــد مل ــه ک ــری ب صاب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.*

ــخ  ــلیمان در تاری ــد س ــور فرزن ــی پ ــن لطف ــه حس ــق ب ــماره 6509218100 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.* ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/05 مفق

ــه کــد ملــی  ــو ب ــه مرحــوم شــهرام کــرد قرچــه ل شناســنامه و ســهام عــدات و وکالــت نامــه متعلــق ب
0082201961 فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.*

ــی 0421222018  ــماه مل ــه ش ــو ب ــه ل ــرد قرچ ــی ک ــه محمدتق ــق ب ــک متعل ــت چ ــنامه و دس شناس
ــار ســاقط مــی باشــد.* ــده و از درجــه اعتب ــخ 1387/01/01 مفقــود گردی ــد کاظــم در تاری فرزن

2902
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــد فرزن ــاه محم ــدی ش ــه مه ــق ب ــماره 0042334391 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــی در  ــد حکمعل ــی آغجــه رود فرزن ــه نریمان ــه فاطم ــق ب ــماره 0014065916 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــماره موت ــی J040439و  ش ــماره شاس ــه ش ــران249ج43 ب ــماره 33ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
353607 متعلــق بــه رحمــن اســفندی آغجــه رود فرزنــد همــت علــی بــا کــد ملــی 0035666145 در 

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

ــور  ــه شــماره شاســی J040439و  شــماره موت ــه شــماره 33ایــران249ج43 ب ســند کمپانــی خــودرو ب
353607 متعلــق بــه رحمــن اســفندی آغجــه رود فرزنــد همــت علــی بــا کــد ملــی 0035666145 در 

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

ــران25211  ــماره 144ای ــه ش ــه ب ــه نام ــور و  بیم ــماره 0016717090 و کارت موت ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه ســینا احمدخانــی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــدم فرزن ــرداد ســلیمی مق ــه مه ــق ب ــه شــماره 0052891143 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــور فرزن ــی پ ــه واحدان ــه رقی ــق ب ــماره 0040202496 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/29 مفق

ــه محــرم  ــق ب ــه متعل ــور و بیمــه نام ــه و کارت موت ــه شــماره 1718083351 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــی در تاری ــم عل ــد حک ــو فرزن  احمدخانل

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0081559331 متعلــق بــه محســن امینــی کافــی آبــاد فرزنــد علــی اکبــر  در 
تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخانی   ــق پیش ــروی خال ــد خوب ــه محم ــق ب ــه متعل ــماره 0077370368 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد حجــت در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 99ایــران78ی51 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 2677644703 متعلــق 
ــد شــهباز علــی در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه فاطمــه جعفــری فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد عبداالح ــزی فرزن ــا پورعزی ــه نیم ــق ب ــماره 0010197141 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

گواهینامــه بــه شــماره 4323253834 متعلــق بــه اصغــر کاکونــدی فرزنــد محــرم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/21 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1756983968 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه جــالل الدیــن 
امیــری فرزنــد دعیــر در تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2802660756 متعلــق بــه جابر قنبــرزاده فرزند حســین در تاریــخ1401/03/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 19ایــران343و19 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
3256450415 متعلــق بــه مجیــد ویســی پــور فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5899867371 متعلــق بــه عبدالرحمــان فضــل اللهــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 
 1401/03/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5909562991 متعلــق بــه امینــه خاتــون محمــدی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
 1401/01/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0076693856 و کارت ســوخت بــه پــالک 88ایــران713م33 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/24 مفق ــید گل در تاری ــد س ــوی فرزن ــاد موس ــه فرش  ب

ساقط می باشد.

2909
کارت ملــی بــه شــماره 3359813952 متعلــق بــه هــادی  فدائــی فرزند مصیــب در تاریــخ 1401/01/13 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3024
ــدی  ــای رســول قهاون ــه آق ــق ب ــک  متعل ــه ی ــه پای ــه شــماره 6470038131 و گواهینام ــی ب کارت مل

فرزند محمد در تاریخ 1401/03/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 2213 متعلــق بــه آقــای ناصــر بــر آهویــی فرزنــد همــزه در تاریــخ1401/03/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
شناســنامه بــه شــماره 0779780981 متعلــق بــه ربابــه غــالم نــژاد  ســراب فرزنــد حســن  و استشــاد 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/12/05 مفق ــام ســعید ادیجــی در تاری ــه ن ــت ب  معافی

می باشد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 6469414222 متعلــق بــه فاضــل امانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

 1401/02/19مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره ملــی 3730273051 و  ــه شــماره ملــی 3730273051 و گذرنامــه ب کارت پایــان خدمــت ب
ــه طالفروشــان  ــران 331س44 و کارت ســوخت و کارت اتحادی ــه شــماره پــالک 51 ای کارت ماشــین ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/02 مفق ــح در تاری ــد صال ــری فرزن ــا زرگ ــه رض ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

4030
کارت ملــی بــه شــماره 4060060941 متعلــق بــه محمــد نــوری فرزنــد حســین در تاریــخ1401/03/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072929395 متعلــق بــه هاشــم رشــنو فرزنــد ابراهیــم درتاریــخ1401/02/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
ــخ  ــی در تاری ــد تق ــه زاده  فرزن ــه  نصرال ــه طلیع ــق ب ــماره 2590763352 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5690058599 متعلــق بــه ســید مجتبــی  علینــژاد مژدهــی  فرزنــد ســید احمــد  
در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5560
کارت ملــی بــه شــماره 0945226969 و کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره 0945226969 متعلــق 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/02/01 مفقــود  در   . فرزنــد  مهنانــی  مهــدی    بــه 

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 936 و کارت ملــی بــه شــماره 0680654283 متعلــق بــه رســول لنگــری فرزنــد 
رجبعلــی در تاریــخ1401/03/15  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
ــی در  ــد عبدالعل ــردی فرزن ــان دهک ــزت میرزائی ــه ع ــق ب ــماره 4621490958 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/04/04

شماره : 1400

ضرورت تضمین غذای فردا با علم و فناوری

ضرورت تخصیص حقابه و کاشت گیاه برای کاهش گرد و خاک از آسمان قم
 چند سالی است چهره آسمان قم به خصوص درایام گرم سال با نفوذ گرد و خاک 
تیره می شود و میزان آلودگی هوا به سطح خطرناک برای سالمت مردم می رسد، در 
همین رابطه مسئوالن و کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند، تخصیص حقابه و کاشت 

گیاه می تواند اقدام هایی موثر برای کاهش نفوذ گرد و خاک به آسمان قم، باشد.
پیرامون این موضوع مدیرکل حفاظت محیط زیســت قم گفت: عدم تخصیص 
حقابه هــا از عوامل مهم در افزایش کانون های گرد و خاک و ریزگرد نمکی در این 

استان و بحرانی تر شدن این پدیده زیست محیطی است.
سید رضا موسوی مشکینی افزود: کاهش بارندگی در سال آبی گذشته و خشکسالی 
بی سابقه ۵۰ سال گذشته وضعیت بحران گرد و غبار در قم را پیچیده تر کرده است.

وی با اشاره به ابالغ آیین نامه مبارزه با گرد و خاک، تاکید کرد: برای کاهش آثار 
منفی نفوذ گرد و خاک در آسمان استان، باید موارد خواسته شده در این آیین نامه با 

در نظر گرفتن سهم هر دستگاه در کاهش آالینده ها عملیاتی شود.
وی بیان داشــت: کانون های تولید گرد و خاک در اطراف قم فعال اســت و در 
فصل تابستان جهت وزش بادهای غربی و شرقی این گرد و خاک را به سمت شهر 

قم روانه می کند.

 جلوگیری از گســترش بیابان  در قم با کاشت گیاهان مقاوم دنبال 
می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نیز در این خصوص گفت: اجرای عملیات 
جلوگیری از گسترش سطح بیابان ها در استان با استفاده از کشت گیاهان مقاوم به 
تنش های محیطی و کم آبی در مناطق مستعد بیابان شدن، در حال پیگیری است.

محمد شعاعی اظهار داشت: قم به سمت بیابان شدن پیش می رود و عوامل انسانی 
موجب تشدید این روند شده ، بنابراین الزم است هرچه سریع تر برای مقابله با این پدیده 
اقدام های عملی مورد نیاز همچون افزایش سطح زیر کشت گیاهان مقاوم در مناطق 
مستعد بیابان شدن،  انجام شود.وی با اشاره به این که ۱۰۵ هزار هکتار از مساحت  
قم به عنوان کانون تولید گرد و خاک شناسایی شده است، افزود: یکی از چهار کانون 

شناسایی شده تولید گرد و خاک در استان، منطقه کوه نمک است که از سال ۷۶ 
عملیات نهال کاری و حفظ پوشش گیاهی در این منطقه برای جلوگیری از نفوذ گرد 
و خاک در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار گرفته و این 

روند طی سال های اخیر با اهتمام بیشتری از سوی این دستگاه پیگیری می شود.
وی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری اســت که اصالح وضعیت کانون های تولید 
گرد و خاک در اســتان قم تنها با اکتفا به بودجه های دولتی و فعالیت یک دستگاه 
مشخص به نتیجه دلخواه نمی رسد و برای سرعت بخشیدن به این کار الزم است تا 
از توان و ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی، تشکل های مردم نهاد و خیران عالقه مند 

به فعالیت های محیط زیستی نیز استفاده شود.

 طرح های مدیریت هرزآب با بذرکاری در کانون های تولید گرد و خاک 
قم اجرا می شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نیز در این رابطه گفت: طرح های 
مدیریت هرزآب با تشکیل هاللی نگهداری آب در بیابان ها و بذرکاری در کانون های 
تولید گرد و خاک قم در دســت اجراســت که در نتیجه آن سطح قابل توجهی از 
بیابان های مستعد تولید گرد و خاک در قم، با کاشت گیاهان مقاوم پوشیده شده است.

مرتضی داودی افزود: همچنین طی سال های گذشته سطح قابل توجهی از مناطق 
بیابانی استان با گیاهان مقاوم پوشیده شده است که عملیات مراقبت و نگهداری از 

آن ها توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم دنبال می شود.
وی ادامــه داد: بــا مدیریــت هرزآب هــا، امــکان جمــع آوری آب و کشــت 
 گیاهــان مقــاوم در مناطــق بیابانی مــورد نظر ایجاد می شــود بــه نحوی که

 اکنون بیش از ۹۰ درصد نهال هایی که در بخشی از عرصه بیابانی کوه نمک کشت 
شده اند، سبز هستند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با اشاره به این که عملیات نهال 
کاری در بیش  از پنج هزار هکتار از مناطق بیابانی محدوده کوه نمک انجام شده است، 
گفت: گونه های گیاهی همچون اسفناج وحشی، قره داغ و تاغ برای مقابله با بیان زایی 

در مناطق مستعد تولید گرد و خاک در استان قم کشت می شود.
داودی با بیان این که عملیات حفظ و نگهداری از نهال های کشت  شده در مناطق 
بیابانی استان کاری زمان بر و پرهزینه است، افزود: نحوه کشت گونه های گیاهی مقاوم 
در مناطق مورد نظر به نحوی است که رشد آن ها در طول سالیان طوالنی ادامه یابد و 
بتوانند به طور میانگین در طول چند دهه سبز بوده و مانع از خیزش گرد و خاک شوند.

وی ادامه داد: طرح های بیابان زدایی در قم با استفاده از همه ظرفیت های در اختیار 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دنبال می شود تا از گسترش سطح مناطق 
بیابانی تا حد امکان جلوگیری شود،  اما تحقق این هدف نیازمند استفاده از امکانات 

همه بخش های استان است.
گفتنی است از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا بیست و نهم خردادماه شرایط هوای قم در 
وضعیت، هفت روز پاک، ۵۴ روز قابل قبول، ۱۶ روز ناسالم برای گروه های حساس، 

۱۲ روز ناسالم برای عموم و ۲ روز بسیار ناسالم بوده است.
خشکسالی های مستمر و بارش های حداقلی در سال گذشته و امسال، کانون های 
داخلی گرد و غبار در استان قم را به شدت فعال بنابراین تأمین حقابه های زیست 
محیطی تاالب ها و رودخانه های استان، یک مسأله بسیار جدی است که در صورت 

کم توجهی آسیب های گسترده ای در مرکز کشور به دنبال دارد.  

 ۷۵ درصد فرایند کشاورزی خراسان رضوی 
همچنان سنتی است و حال آنکه گسترش دامنه 
نفوذ دانش و فناوری، عالوه بر توسعه و ترویج 
کشاورزی اقتصادی و ارتقای اقتصاد کشاورزی، 
می توانــد در افزایش بهره  وری و تولید، تقویت 
کیفیت و کمیــت و در نهایت تضمین امنیت 

غذایی تاثیر چشمگیری داشته باشد.
 امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق 
امنیــت ملی و یکی از کارکردهای مهم بخش 
کشــاورزی است و ســنجش امنیت غذایی و 
شناسایی تاثیر توســعه کشاورزی بر آن برای 
سیاست گذاری بهتر در زمینه غذا اهمیت دارد 
که در ایــن روند نقش و جایگاه نقش آفرینی 
دانش و فناوری حرف اول را در عصر تکنولوژی 

می زند.
امنیت غذایی و زیرشــاخص های آن شامل 
دسترسی به غذا، توانایی اقتصادی برای خرید 
غذا و بهداشــت غذا همه و همه مواردی است 
که تامین هر ســه بعد آن در ارتباط با رشد و 
توسعه بخش کشاورزی است و تقویت و رشد 
حضور فناوری و دانش در عرصه کشاورزی به 

این مهم ختم می شود.
نتایج تحقیقات جهانی نشان می دهد توسعه 
بخش کشاورزی )افزایش ارزش افزوده در این 
بخش( با بهبود دسترسی به غذا، موجب ارتقای 
امنیت غذایی می شود و باید به این نکته توجه 
داشت که تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر 
امنیت غذایی دارد. به طوری که هر ســه بعد 

امنیت غذایی با افزایش درآمد بهبود می یابد.
از طرفی افزایش قیمت با کاهش دسترسی 
به غذا و کاهش قــدرت خرید، امنیت غذایی 
را کاهــش می دهد و از ســوی دیگر افزایش 
شهرنشینی در ابعاد مختلف تأثیرات مختلفی 
بــر امنیت غذایی دارد، اما به طور کلی امنیت 
غذایــی را کاهش می دهد زیرا اســاس و پایه 
کشاورزی با زندگی روستایی و جمعیت  فعال 

روستاها مرتبط است.
در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم های 
ظالمانه دشمنان قرار گرفته است، دانش و همت 
جوانان و اساتید ایرانی توانست با ایده پردازی بر 
پایه دانش نوین و علم روز اقدام به تولید قطعات 
و جایگزین هایی در عرصه های مختلف و صنایع 
متعدد کند تا بار دیگر ثابت شود هوش و استعداد 
ایرانیان تمام ثروت و سرمایه این مرز و بوم است.

شرکتهای دانش بنیان به عنوان بنگاههای 
اقتصــاد مبتنی بر آخرین دانش  روز، نقشــی 
محوری در ســاختار اقتصــاد دانش بنیان ایفا 
می کنند؛ بر اســاس ماده  یکم "قانون حمایت 
از شرکتهای دانش بنیان" اینگونه موسسات و 
شرکتها واحدهای خصوصی یا تعاونی هستند که 
به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه  اقتصاد 
دانش محور، تحقــق اهداف علمی و اقتصادی 
شــامل گســترش و کاربرد اختراع، نوآوری و 
تجاری ســازی نتایج تحقیق و توســعه شامل 
طراحی و تولید کاال و خدمات در حوزه فناوری 
های برتر و بــا ارزش افزوده  فراوان به ویژه در 

تولید نرم افزارها تشکیل می شوند. 
نام گذاری ســال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم 
انقــالب به نام  "تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
 آفرین" و تاکیدات معظم له در خصوص تولید 
و اشــتغال و خودکفایی در کشاورزی و امنیت 
غذایی کشــور، در حقیقت برای وزارت جهاد 
کشــاورزی در گام دوم انقالب اسالمی حکم 
"منشــور راهبردی تحول بنیادین کشاورزی" 
را دارد کــه به تامین امنیت غذایی و در نهایت 

اقتدار غذایی کشور شتاب مضاعف می بخشد.
بی تردید با ادامه روند افزایش جمعیت و نیاز 
مبرم به فرآورده های کشاورزی در آینده نزدیک 
باید نیاز غذایی این جمعیت از زمین و بخش 
کشاورزی به صورت چندبرابری تامین شود؛ نظر 
به بحران غذایی موجود در دنیا، ضروری است 
کشاورزی دانش بنیان که متکی به فناوری روز 
دنیا اســت، توســعه یابد تا در ادامه آن شاهد 
تامین و تضمین امنیت غذایی برای مردم باشیم.

خطه زرخیز خراسان رضوی که هم در عرصه 
کشــاورزی و نیز در عرصه فعالیت شرکتهای 

دانش بنیان در کشــور رتبه دار است، فرصتی 
طالیی بــرای خودنمایی و نقــش آفرینی در 
همگام سازی ۲ حوزه کشاورزی و دانش بنیان را 
دارد تا شاهد توسعه کشاورزی اقتصادی و رشد 

اقتصاد کشاورزی باشد.
ســاالنه برای تولید هشت میلیون تن انواع 
محصوالت باغی، زراعی و دامی در خراســان 
رضوی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین 
زیر کشــت ۸۳ نوع محصول می رود و به زبانی 
دیگر بخش کشاورزی ۲۸ درصد اشتغال و ۳۰ 
درصد صادرات غیرنفتی خراسان رضوی را به 
خود اختصاص داده است و درآمد ساالنه بخش 
کشاورزی خراسان رضوی با ۳۶۳ هزار بهره بردار، 
۱۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال است و این گویای 
اهمیت این بخش در اقتصاد استان و سهم آن 

در اقتصاد ملی است.
عالوه بر نقش گسترده و سهم تعیین کننده 
خراســان رضوی در تولید محصوالت دامی از 
جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر؛ حجم 
قابل توجهی از محصوالت باغی از جمله زعفران، 
پسته، داروهای گیاهی به خصوص زیره و میوه 
هایی مانند آلو، انگور و سیب در این استان تولید 

و البته صادر می شود.
خراسان رضوی میزبان بیش از پنج درصد 
شرکتهای دانش بنیان کشور است و از دیگر سو 
۷۵ درصد کشــاورزی این استان سنتی است 
که این امر نشان از نیاز به همتی مضاعف برای 
نزدیک  کردن و هم سوسازی کشاورزی با دانش 

و فناوری نوین دارد.

 ارتقــای امنیت غذایی کشــور با 
توسعه دانش 

رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
در زمینه میزان توجه به تولید دانش بنیان در 
صنعت غذای کشور گفت: جایگاه صنعت غذا در 
کشور نسبت به سایر بخش های صنعتی شرایط 
ویژه ای دارد و به تبع آن نیازمند توجه خاص و 

برنامه ریزی ویژه است.
دکتر قدیــر رجب زاده گفت: ذکر این نکته 
ضروری اســت که حدود ۲۰ درصد از کارگاه 
های صنعتی کشــور در حــوزه صنایع غذایی 
فعالیــت می کنند که بخش قابل توجهی را به 

خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که بررسی 
ها نشــان می دهد، تولید در بخش عمده ای از 
کارگاه های صنعتی غذایی کشــور به صورت 
ســنتی انجام می شود و سطح دانش و فناوری 
در این بخش نسبت به سایر بخشهای صنعتی 

در سطح پایین تری است.
رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
اظهار کرد: همچنین می توان گفت جایگاهی که 
این بخش از صنعت در توسعه و ارتقای شاخص 
های امنیت غذایی به عنوان یکی از مسایل اصلی 
و مهم کشور دارد بسیار حایز اهمیت است. از 
این رو توجه به توسعه دانش در این حوزه بسیار 

مهم و کلیدی است.
رجب زاده افزود: از سوی دیگر بخش عمده 
مواد اولیه در صنایع غذایی و تبدیلی کشــور 

محصوالت کشــاورزی اســت. بنابراین با علم 
به اینکه ســهم قابل توجهی از اقتصاد کشور 
مربوط به بخش کشــاورزی است، جلوگیری 
از خام فروشی محصوالت کشاورزی و توسعه 
دانــش برای افزایش صــادرات از طریق تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر امری ضروری  

به نظر می رسد.
وی با اشاره به مواجهه کشور با محدودیت های 
منابع آبی در سالهای اخیر افزود: این امر از جمله 
دیگر عواملی است که ضرورت استفاده بهینه از 
منابع موجود را بیش از پیش ضروری می سازد 
لذا توسعه دانش و فناوری در زمینه ارتقای بهره 
وری در کارخانجــات صنایع غذایی و کاهش 

ضایعات امری بسیار مهم است.
ضرورت تضمین غذای فردا با علم و فناوری/ 
۷۵ درصد کشاورزی خراسان رضوی همچنان 

سنتی است

 ضرورت به کارگیری علوم نوین در 
صنایع غذایی

رجب زاده تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر 
ضرورت به کارگیری نتایج پژوهش های مبتنی 
بر علوم نوین همانند زیست فناوری و نانوفناوری 
در صنایع تولیدی  است چراکه امروزه روش های 
زیست فناوری و نانوفناوری، تولید محصوالتی 
را که فرایند تولید بسیارســخت و پیچیده ای 
دارند، میسر ساخته  است.وی ادامه داد: از طریق 
این علوم می توان راهکارهایی برای نگهداری 
بهینه منابع غذایی، حذف آلودگی های زیست 
محیطی، افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی، 
کاهش وابستگی به مواد شیمیایی کشاورزی و 
کاهش هزینه ها ارائه کرد و تولید مواد غذایی 
سالم، بهداشتی، کافی و ارزان و با کیفیت تغذیه  
ای باال را با بهره گیری از این دانش های نوین و 

کاربردی امکان پذیر ساخت.

 بی توجهی به امنیت غذایی و تهدید 
سالمت جامعه

رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
با بیان اینکه برخورد منفعالنه با امنیت غذایی 
مردم، در سال های آتی آثار زیانباری بر سالمت 
جامعــه به دنبال خواهد داشــت، ادامه داد: از 
آثار ســوء تغذیه و گرسنگی پنهان در جامعه 
می تواند ضعف سیســتم ایمنی بدن و ابتال به 
بیماری ها، کوتاه قدی، چاقی یا الغری مفرط، 
ناتوانی جسمی و کاهش بهره هوشی و کاهش 
قدرت یادگیری، تغییــرات رفتاری به صورت 
بی حوصلگی، بی تفاوتی و انزواطلبی و در نهایت 

افزایش مرگ  و میر باشد.
رجب زاده با اشــاره به کاهش ۲۰ درصدی 
تولید غذا در جهان، افزود: به طور کلی کمیت 
و کیفیت تولیدات کشاورزی در کشور از عوامل 
بسیار مهم و تاثیرگذار در فراهم ساختن و در 
دسترس بودن مواد غذایی در جامعه است که 
بر اســاس آمار رسمی منتشــر شده از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی در ۲۰ ساله منتهی به 
سال ۱۳۹۷ شاهد روند نسبتا باثبات و صعودی 
در تولید محصوالت کشاورزی در کشور بودیم 

که تولید محصوالت کشاورزی از ۶۵.۲ میلیون 
تن در ســال ۱۳۷۹ به ۱۱۷.۸ میلیون تن در 

سال ۱۳۹۷ رسید.
رجــب زاده ادامه داد: این در حالی اســت 
که در ســال های اخیر )به ویژه ۲ سال اخیر( 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و وضعیت 
بارش های آســمانی به گونه ای بوده است که 
باعث نوسانات قابل توجهی در تولید محصوالت 
کشاورزی شده که این امر نیز باعث ایجاد تالطم 
در قیمت این محصوالت در بازار شــده و آثار 

منفی در سفره مردم داشته است.
رییس موسســه علوم و صنایع غذایی بیان 
کرد: از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مواد 
اولیه در کارخانجات صنایع غذایی، محصوالت 
کشاورزی هستند. لذا این تالطم ها و عدم توازن 
ها در تولید محصوالت کشاورزی، آسیب های 
جدی به صنایع غذایی وارد کرده است و به نوعی 
می توان گفت اثر این بی ثباتی ها در تولیدات 

این کارخانجات کامال مشهود است. 
رییس موسســه پژوهشــی علوم و صنایع 
غذایی گفت: تالش برای ایجاد ثبات اقتصادی 
خانوار، تأمین نیازهای غذایی خانوار با نگاه بر 
نیازهای غذایی فرد و سبد غذایی مطلوب، بسیار 

ضروری است.

 سهم اندک دانش در مزارع خراسان 
رضوی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان رضوی، سهم دانش در 
کشتزارهای این استان را اندک دانست و گفت: 
هــم اینک بیش از ۷۵ درصد کشــاورزی این 
استان سنتی است که سهم دانش در این مزارع 
صفر است و حال آنکه با ورود دانش و فناوری 
می توان تحولی بزرگ را در عرصه کشــاورزی 

منطقه ایجاد کرد.
حمیدرضا شریفی افزود: برای علمی شدن 
کشاورزی و همچنین توانمندشدن مهندسان به 
علوم روز و مهارتهای الزم، آموزش های مهارتی با 
همکاری اداره کل فنی و حرفه ای، مرکز علوم 
و تحقیقات کشاورزی، اتحادیه های تخصصی 
حوزه کشاورزی و دانشگاه علمی کاربردی استان 

به جامعه هدف ارائه می شود.
وی ادامه داد: در این راســتا تاکنون ۱۱۰ 
کارشناس مهندسی جذب شده اند که سومین 
دوره مهارتی خود را نیز گذرانده اند و در ســال 
گذشــته ۹۲ دوره آموزشی با ۲۷ هزار و ۵۰۰ 

ساعت آموزش در استان برگزار شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان رضوی، شمار اعضای این 
سازمان در استان را بیش از ۱۸ هزار نفر اعالم 
کرد و افزود: هم اکنون هشت هزار و ۱۰۰ نفر 
از این تعداد اعضای فعال هستند ضمن اینکه 
۴۱۹ عضو حقوقی نیز در قالب شرکتها به عنوان 

عضو فعالیت دارند.
شــریفی ادامه داد: هم اکنون ۲۰۱ شرکت 
خدمات غیردولتی در حوزه کشاورزی خراسان 
رضوی فعالیت دارند که به صورت تخصصی یا 
عمومی در حال فعالیت هستند و دفاتر آنها در 

مراکز بخش و روستاها مستقر است.
وی گفت: حضور مهندســان کشاورزی و 
توسعه دانش در عرصه تولید موجب افزایش بهره 
وری و امنیت غذایی می شود و این امر در تمامی 

فعالیتهای سازمان مدنظر و مورد توجه است.

توســعه دانش در صنعت غذا، رشد 
اشتغالزایی در کوتاه مدت

رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
با تاکید بر اینکه توســعه دانش در صنعت غذا 
می تواند به صورت قابل توجهی اشتغالزایی کشور 
را در کوتاه مدت افزایش دهد، افزود: ظرفیت ها 
و پتانسیل های باالیی در صنعت غذا وجود دارد 
که از آن جمله می تــوان به وجود مواد اولیه 
ارزشــمند که عمدتاً خام فروشی می شود و از 
سوی دیگر شمار زیاد دانش آموختگان در رشته 
های مرتبط دانشگاهی وجود دارند، که هر یک 
می توانند صاحب ایده برای ایجاد یک کسب و 

کار جدید باشند.
 رجب زاده اظهار کرد: همچنین کارگاه های 
صنعتی در صنعت غذا در مقایسه با کارگاه های 
تولیدی در ســایر بخش های صنعتی، کوچک 
محسوب شده و با سرمایه گذاری کمتری قابلیت 
ایجاد و راه اندازی داشــته و طبیعتاً زودبازده تر 

خواهند بود.
وی افزود: این امر از یک سو نیازمند تسهیل 
قوانین و مقــررات ذی ربط و ایجاد زمینه های 
ســرمایه گذاری و هدایت سرمایه های خرد به 
ســمت تولید )به ویژه تولید دانش بنیان( و از 
سوی دیگر همسویی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
و فناوری با نیازهای جامعه و صنعت است، به 
نحوی که بتوان از پتانســیل های تخصصی و 
علمی دانش آموختگان دانشگاهی برای افزایش 

کارآفرینی در کشور بهره برد.

 ضرورت کاهش ضایعات
کاهش ضایعات و استفاده مجدد از ضایعات 
برای تولید محصوالت جدید یکی از راهکارهای 
افزایــش بهــره وری در صنعت غــذا و رفع 
 مشکالت ناشی از کاهش تولید مواد غذایی به

 شمار می رود.
رجب زاده گفت: به طور کلی بررسی حجم و 
ارزش ضایعات مواد غذایی کشور در سال های 
گذشته نشان از اهمیت چشمگیر ضایعات در 

اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار دارد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار منتشر شده 
از سوی سازمان جهانی غذا )فائو( ارزش ضایعات 
مواد غذایی در ایران ساالنه بالغ بر ۱۵ میلیون 
دالر اســت که بررســی این رقم در مقایسه با 
صادرات نفتی کشور از سهم چشمگیر این بخش 

از ضایعات حکایت دارد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار رسمی فائو، ۲.۷ 
درصد از ضایعات مواد غذایی در دنیا در ایران 
اتفاق می افتد در حالــی که ایران تنها ۱.۱۴ 
درصد از جمعیت دنیا را دارد و این امر متأسفانه 
بیانگر استفاده ناصحیح از مواد غذایی در کشور 
اســت و از این رو مقابله با پدیده ضایعات مواد 

غذایی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
اظهار کرد: عالوه بر تالش برای کاهش ضایعات، 
یکی از اقدامات مهم در این رابطه استفاده مجدد 
از این ضایعات و توســعه فرآیندهای تولیدی 
مبتنــی بر آنها در بخش صنعت و ایجاد ارزش 

افزوده از این ضایعات است.
وی ادامه داد: از یک سو حجم باالی ضایعات 
مواد غذایی در کشــور و از سوی دیگر قیمت 
زیاد تمام شده مواد غذایی وارداتی و همچنین 
افزایش قیمت مواد غذایی در کشور در ۲ سال 
گذشته، سرمایه گذاری در توسعه فرایندهای 
مبتنی بر بازگرداندن ضایعات مواد غذایی را بیش 
از پیش سودآور و مقرون به صرفه کرده است.

رجب زاده بیان کرد: نکته دیگر این اســت 
که با توســعه این صنایــع و طراحی خطوط 
تولید بومی برای آنها، عمال وابستگی این بخش 
از صنعت به مواد اولیه وارداتی بســیار پایین 

خواهد بود.

 بحران کم آبی و فرونشست ابرچالش های شهرستان ابرکوه
یزد - اقلیم بیابانی و خشک استان یزد با کم آبی بیگانه نیست اما تداوم بیش 
از ۲ دهه کاهش بارندگی و اســتیالی خشکســالی در برخی مناطق این استان 
مانند شهرستان ابرکوه که از قطب های مهم کشاورزی استان است، باعث ایجاد 

فرونشست و فروچاله در مناطق مختلف این شهرستان شده است.
سرو ۴۵۰۰ ساله ابرکوه که کهنسال ترین موجود زنده ایران محسوب می شود، 
از نشــانه های آبادانی این دیار در دوره های مختلف تاریخی است اما این روزها 
تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در کم بارش ترین استان ایران، نفس حیات 
را در شهرســتان ابرکوه که از مهمترین قطب های کشاورزی در اقلیم خشک و 

بیابانی مرکز ایران است، به شماره انداخته است. 
تامین آب برای تداوم حیات بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه که ۴۰ درصد 
)۲۵هزار نفر( اشتغال این شهرستان را به خود اختصاص داده، بسیار حیاتی است، 
کشاورزان استان یزد و به ویِژه شهرستان ابرکوه در سال های اخیر با استفاده بهینه 
از منابع آب، شیوه های نوین کشاورزی و آبیاری و تغییرالگوی کاشت محصوالت 
کشاورزی در زمینه مدیریت برداشت آب قدم های قابل توجهی برداشته اند اما 
این اقدامات نیز جبران کسری منابع آب را نمی کند و کم آبی کماکان گریبان 

کشاورزی این شهرستان را گرفته است .
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد در گفت و گو با گزارشگر ایرنا گفت: به 
دلیل برداشــت بی رویه سال های اخیر از منابع آب زیرزمینی، به طور متوسط 
ساالنه ۳۴ سانتیمتر سطح آب سفره های زیرزمینی استان یزد کاهش یافته است.

محمدمهــدی جوادیــان زاده افزود: هم اکنون عالوه بــر مصرف تمامی آب 
تجدیدپذیر زیرزمینی استان ،۲۴۳ میلیون مترمکعب از ذخایر چندین هزار ساله 
ســفره های زیرزمینی استان نیز استفاده شــده است که تداوم این روند عوارض 

شدیدی را در استان به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: هم اکنون در اســتان یــزد ۱۳۰ درصد از منابع تجدیدپذیر 
اســتفاده می شــود که این درصد برای کشورهای توسعه یافته حدود ۴۰ درصد 

است که مبین فشار بیش از حد بر منابع آب استان است .

 سازگاری با کم آبی، کلید حل مشکل خشکسالی در لرستان
خرم آباد -  وقوع خشکســالی های مداوم، تغییرات اقلیمی و استفاده نامناسب 
از منابع آب تجدیدپذیر در گذشــته اکنون لزوم اتخاذ تدابیری برای سازگاری با 

کم آبی را دوچندان کره است.
 با شروع خشکسالی ها، افت سطح آب های زیرزمینی و وقوع فرونشست زمین 
، حساســیت ها درباره آب را افزایش داد و بــه آرامی، عبارت »بحران آب« نقل 
محافل علمی و دولتی و رسانه ای شد.در استان لرستان همزمان با شروع فصل 
گرما اســتفاده از آب شــرب به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که اگر با 
رعایت الگوی مصرف همراه نباشد شاهد بحران کم آبی در لرستان خواهیم بود.

به گفته کارشناســان مصرف بهینه آب شرب و پرهیز از افزایش مصرف بی رویه 
می تواند تابستان بدون چالش کم آبی را به همراه داشته باشد در غیر اینصورت 
ممکن است در برخی مناطق شهری و روستایی لرستان که مشکالت زیرساختی 

دارند، کم آبی و بحران قطعی آب را تجربه کنیم.
با شــروع فصل گرما مصرف آب شرب در شهر و روستاهای لرستان به دلیل 
استفاده از کولرهای آبی چند برابر افزایش می یابد که این مساله باتوجه به کاهش 
بارندگی ها به یک چالش مهم تبدیل شده است.»حمیدرضا کرموند« اظهار داشت: 
با توجه به آغاز فصل گرما پیش بینی می شود مصرف آب تا پایان خردادماه ۱۰ 
درصد و تا پایان تیرماه ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد.

وی افزود: منابع آبی در لرستان نسبت به بلندمدت بیش از ۳۵ درصد و نسبت 
به کوتاه مدت بیش از هشــت درصد کاهش نشان می دهد که برای جلوگیری از 

کاهش و بحران به همراهی مردم نیاز است.
کرموند بیان کرد: ۴۳ دســتگاه تانکر آبرسانی برای انتقال به مناطق با بحران 
آبی شدید در لرستان آماده است، تا در صورت لزوم اقدام به آبرسانی به مردم کند.

وی با بیان اینکه در لرستان سدی برای تامین آب شرب پایدار شهر و روستاها 
وجود ندارد، اضافه کرد: در صورت مصرف نکردن بهینه و صرفه جویی، مشکالتی 

در بسیاری از مناطق استان که زیرساخت مناسبی ندارند به وجود خواهد آمد.
وی با اشاره اینکه به تمام مشترکان توصیه می شود که از آب شرب فقط برای 
مصارف آشــامیدنی و بهداشتی استفاده کنند، ادامه داد: مردم وسایل سرمایشی 

مانند کولرهای آبی را بررسی و از نشت آب جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان نیز گفت: ۶۴ درصد حجم مخزن ۶ 

سد فعال استان با توجه به کاهش بارندگی ها، خالی است.
»داریوش حســن نژاد« اظهار داشت: هم اکنون ۳۶ درصد از مخازن سدهای 
لرستان پر و حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۷۴.۹۵ میلیون مترمکعب 
گزارش شــده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را نشان 
می دهد.وی اضافه کرد: در حال حاضر مجموع آب ورودی  ۶ ســد اســتان ۰.۲۶ 
مترمکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۱.۳۷۵ مترمکعب بر ثانیه می باشد.

به گفته حســن نژاد با توجه به میزان نزوالت جوی تا این لحظه و کاهش قابل 
مالحظه حجم آب موجود پشــت ســدها، رعایت الگوی کشت و مدیریت میزان 

برداشت از منابع آبی و مصرف بهینه ضروری می باشد.

 قشم می تواند منطقه آزمایشی توســعه دیپلماسی اقتصادی و 
سیاسی با همسایگان باشد

قشم- رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قشم گفت: موقعیت این 
جزیره در دهانه تنگه هرمز و ظرفیت های اقتصادی آن در دریا و خشکی، نقش 
راهبردی به این منطقه داده و می توان آن را با احیای ظرفیت های قانونی مناطق 
آزاد و اعطای اختیارات بیشــتر به منطقه آزمایشی توسعه دیپلماسی اقتصادی و 

سیاسی با همسایگان مطرح کرد.
جعفر زمانی در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی برای ارائه تسهیالت الزم 
کنسولی به سرمایه گذاران خارجی، صاحبان مشاغل مختلف و جهانگردان برای 
ســفر به جزیره قشم دارید، اظهار داشت: مهمترین نمونه تسهیالت کنسولی در 
نظر گرفته شــده از سوی وزارت امور خارجه برای صاحبان سرمایه و گردشگران 

خارجی لغو روادید برای اتباع تمامی کشورها برای حضور در مناطق آزاد است.
وی ادامه داد: با تمهیدات در نظر گرفته شده برای گردشگران فوتبال در ایام 
برگزاری جام جهانی در قطر، صدور روادید برای اتباع کشورهایی که تیم ملی آن 
ها در جام جهانی حضور دارند و اتباع ســایر کشورها که از مبدا قطر وارد کشور 
می شوند، رایگان انجام خواهد شد.رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
قشــم توضیح داد: اخیرا مدت زمان اقامت در ایران به ســرمایه گذاران خارجی 
از ســه سال به پنج سال و میزان ســپرده گذاری مورد نیاز از ۲۵۰ هزار دالر به 
میزان ۹۰ هزار یورو کاهش یافته و ظرفیت خوبی برای ســرمایه گذاران خارجی 
در قشــم ایجاد شده است.زمانی اضافه کرد: همچنین این نمایندگی موضوعات 
مختلف کنســولی را در زمان حضور اتباع خارجی در جزیره پیگیری می کند و 
به ویژه با ارایه مشــورت های الزم به سرمایه گذاران خارجی سعی در جذب آن 
ها به منظور ســرمایه گذاری در قشم داشته است.وی در پاسخ به این سوال که 
فلســفه وجود دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در جزیره قشم چیست، افزود: 
دفتر وزارت امور خارجه در منطقه آزاد قشم همانند ۲۸ دفتر نمایندگی دیگر در 
استانها و مناطق آزاد با هدف تقویت و توسعه روابط خارجی این منطقه در عرصه 
های مختلف اقتصادی و فرهنگی و ارتقا جایگاه بین المللی آن، معرفی ظرفیت 
ها و توانمندی های منطقه به ســایر کشورها با استفاده از ساز و کار وزارت امور 
خارجه و همچنین ارایه خدمات کنسولی به اتباع ایرانی و خارجی ایجاد شده و 

در حال فعالیت است.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/04/04

شماره : 1400

تعویق مجدد انتخابات کمیته  ملی  المپیک!

 هندی ها به دنبال شکار مهاجم تیم ملی ایران
فارس نوشــت: رســانه یونانی خبر داد باشگاه هندی 
با مهاجم ملی پوش کشــورمان و عضو باشــگاه آ.اک وارد 

مذاکره شد.
نشریه »novasports« یونان خبر داد یک باشگاه هندی 
به دنبال جذب کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی آ.اک است.

کریم انصاری فرد یکی از بازیکنانی اســت که مدیران 
آ.اک از ایــن تیم خارج کردند و بــه مهاجم ایرانی اعالم 
کردند تیمی جدید برای ادامه کار در جای دیگر پیدا کند.چند روز پیش اولین 
ســناریوی اعالم شده این بود که مهاجم ایرانی با باشگاه سامسون اسپور ترکیه 

وارد مذاکره شده است.
باشگاه محد باگان که در لیگ هند به مقام سوم دست یافت، با کریم انصاری 
فرد تماس گرفت تا وی را متقاعد کند که به این کشــور برود. با این حال، این 

بازیکن می خواهد در یونان و آ.اک بماند. 

 انصراف خرید جدید پرسپولیس از بازی به دلیل پیراهن آبی
علی علیپور و مرتضی پورعلی گنجی در تورنمنت محلی 

شهید سجودی حضور یافتند.
شهرستان بابل این روزها محل برگزاری تورنمنت های 
دوســتانه و خیریه فوتبال اســت و یکی از آنها دو ستاره 
ملی پــوش را نیز به خود جلب کــرد؛ علی علیپور مهاجم 

تیم ملی و مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم پرسپولیس.
مسابقات شهید ســجودی که هر ساله در بابل برگزار 
می شــود، این بار دو میهمان ویژه داشــت و آنها در حاشیه این بازی با یکدیگر 

برخورد صمیمانه ای نیز داشتند و برای دقایقی باهم صحبت کردند.
نکتــه مهم اینکه قرار بــود پورعلی گنجی در این بازیها به میدان هم برود اما 
پیراهن آبی رنگ تیمش باعث شــد تا ترجیح بدهد که در ترکیب قرار نگیرد و 
حاشیه خاصی به وجود نیاید.بنابراین وی این بازی را از نزدیک تماشا کرد و در 
حالی که همشــهریهایش نیز عالقه زیادی به عکس گرفتن با او و علی علیپور 

داشتند، به درخواست هایشان پاسخ داد.
پورعلی گنجی به دلیل مصدومیت سنگین خود چند ماهی از میادین دور بود 
اما حاال کامال آماده بازگشــت به تمرینات و همچنین مسابقات است و مشکلی 

برای همراهی پرسپولیس ندارد. 

 شباهت جالب سرمربی جدید استقالل با فرهاد مجیدی
گزینه پرتغالی نیمکت استقالل شباهت جالبی به فرهاد 

مجیدی دارد.
وقتی آرمان رمضانی در دقایق پایانی دیدار استقالل و 
شهرخودرو گل پیروزی آبی پوشان را به ثمر رساند فرهاد 
مجیدی خوشــحالی جالبی انجام داد و به سبک بازیکنان 
فوتبال روی زمین سر خورد. خوشحالی پس از گل سرمربی 
استقالل باعث خلق تصویر جالبی از او در کنار وریا غفوری 
شد و بدون شک این یکی از تصاویر ماندگار قهرمانی بدون شکست استقالل در 

لیگ بیست و یکم خواهد بود.
ریکاردو سا پینتو، سرمربی پرتغالی که این روزها گفته می شود حضورش در 
استقالل نهایی شده هم در کنار زمین جنب و جوش فراوانی دارد و از این حیث 
بســیار شبیه به فرهاد مجیدی است. جالب اینجاست که او هم تصویری مشابه 
با خوشحالی پس از گل مجیدی مقابل شهرخودرو دارد که البته در اعتراض به 

یکی از تصمیمات داور آن را انجام داده است.
بدون شــک حضور ســا پینتو می تواند به نیمکت اســتقالل در فصل آینده 

جذابیت ویژه ای ببخشد.

 مهاجم پیشین فوالد به پیکان پیوست
مهاجم فصل گذشــته فوالد خوزستان با عقد قرارداد 

رسمی به پیکان تهران پیوست.
 ساســان حســینی مهاجم جوان فصل گذشته فوالد 
خوزستان، امروز با حضور در ساختمان باشگاه پیکان در 
جلسه ای با امیر عطابخش مدیرعامل باشگاه شرکت کرد 

و به توافق نهایی با این تیم رسید.
این مهاجم ۲۳ ساله ســابقه بازی در تیم های پارس 
جنوبــی جم، نفت مسجدســلیمان، آلومینیوم اراک و فوالد خوزســتان را در 

کارنامه خود داراست.
جالب اینکه ساســان حســینی در نفت مسجدسلیمان ســابقه همکاری با 
سیدمجتبی حسینی را دارد و حاال بار دیگر زیر نظر این مربی کار خواهد کرد. 
حســینی دو فصل پیش در نفت مسجدسلیمان ۸ گل به ثمر رساند و یکی از 

بهترین گلزنان لیگ برتر در آن مقطع بود.
حســینی اولین خرید خودروســازان در نقل و انتقاالت تابستانی محسوب 

می شود. 

 تیم مجیدی در اتریش اردو می زند
تیــم اتحاد کلباء بــا هدایت فرهــاد مجیدی اردوی 

تابستانی خود را در اتریش برگزار خواهد کرد.
 به نقل از اتحاد، تیم اتحاد کلباء در فصلی که گذشت 
در رده دهم جدول رده بنــدی رقابت های لیگ امارات 

قرار گرفت.
اتحاد کلباء کادر فنی خود را در  تابستان تغییر داد و 
فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب 
شــد.قرار است که اتحاد کلباء اردوی تابستانی خود را در اتریش برگزار کند تا 

خود را آماده فصل بعد رقابت های لیگ امارات کند.
این تیم اماراتی در تالش اســت که بــا فرهاد مجیدی خریدهای خوبی در 
تابســتان داشته باشد. یکی از بازیکنانی که خبرهای زیادی درباره پیوستن او 
به این تیم به گوش می رسد مهدی قایدی است که در تیم شباب االهلی بازی 

می کند و فصل خوبی را با این تیم تجربه نکرد. 

 وضعیت هتل ها در قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲
فورفورتو در گزارشــی به شرایط هتل های دوحه برای 

میزبانی از هواداران فوتبال پرداخته است.
به نقل از فورفورتو، اگر به دنبال حضور در کشور قطر 
برای جام جهانی هستید، هتل های دوحه احتماالً اولین 
گزینه ای است که هواداران فوتبال در سر خواهند داشت.

صدها هزار هوادار که به قطر سفر می کنند، احتماالً همین 
ایــده را دارند. بنابراین، گزینه هــا در مورد محل اقامت 

هواداران در قطر تا حدودی محدود است.
گزینه هایی که برای مسافران دوحه وجود دارد شامل دهکده های هواداران، 

آپارتمان ها، ویالها، کشتی های تفریحی و حتی کشورهای همسایه است. 
خیلــی از هتل هــا بــرای جــام جهانیــاز همیــن حــاال رزرو شــده اند 
 و اکنــون پیــدا کــردن هتــل بــرای اقامــت هــواداران در طــول جــام 

جهانی بسیار سخت است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
مجمع انتخاباتــی کمیته ملی المپیک فاصله 
زیادی برای از دست وجاهت قانونی خود ندارد 
و با این شــرایط به نظر می رســد باید منتظر 
چهارمین تعویق در برگزاری انتخابات کمیته 

ملی المپیک باشیم.
 برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک به 
نظر می رسد کم کم دارد به یک مسئله پیچیده 
تبدیل می شــود و هر زمــان که تاریخی برای 
برگزاری انتخابات تعیین می شــود، یک اتفاق 

مانع از برگزاری آن در موعد مقرر شده است.

انتخابات  دلیــل  به  تعویق  اولین   
فدراسیون های المپیکی

انتخابــات کمیته ملی المپیــک ابتدا قرار 
بود نیمه اول بهمن برگزار شــود اما از آنجا که 
انتخابات تعدادی از فدراســیون های المپیکی 
مهم برگزار نشــده بــود، کمیته ملی المپیک 
بنابر درخواست روسای این فدراسیون ها که در 
نظر داشتند در انتخابات حضور داشته باشند، 
تصمیم گرفت انتخابات را به تعویق بیندازد و 
۱۷ اســفند را به عنوان زمان برگزاری مجمع 

انتخاباتی اعالم کرد.

  آیین نامه بدون تاییدیه تعویق دوم 
را رقم زد

در شرایطی که کمیته ملی المپیک باید آماده 
آغاز پروسه انتخابات می شد، مشخص شد که 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به بحث آیین 
نامه برگزاری انتخابات ورود نکرده و این آیین نامه 
نیاز به تایید مجمع و کمیته بین المللی المپیک 
دارد. از ایــن رو انتخابات باز هم به تعویق افتاد 
و مجمع ۱۷ اسفند به یک مجمع عادی برای 

تصویب آیین نامه برگزاری انتخابات تبدیل شد.

 تغییــر زمان انتخابــات از مهر به 
شهریور

در  مجمــع ۱۷ اســفند، دو گزینــه برای 
برگزاری انتخابات در ســال ۱۴۰۱ پیش روی 
اعضا قــرار گرفت که اعضا مهر ماه یعنی پس 
از بازی های آسیایی را به عنوان زمان برگزاری 
انتخابــات در نظر گرفتند.زمانی که بازی های 
آســیایی به تعویق افتاد، مجمع فوق العاده ای 
سوم خرداد برگزار شد و در آن  مجمع، ششم 
شهریور )پس از بازی های کشور های اسالمی( 
 بــه عنوان زمــان برگــزاری انتخابات کمیته

 ملی المپیک تعیین شد.

 این بار اما آمار باالی فدراسیون های 
المپیکی بدون رییس!

اکنون که تاییدیه آیین نامه برگزاری انتخابات 
رسیده و کمیته ملی المپیک کم کم باید آماده 
آغاز پروسه ثبت نام از کاندیداها شود، به نظر می 
رسد باز هم داستان بدون رئیس بودن تعدادی 
از فدراســیون های المپیکی مانــع از برگزاری 

انتخابات شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۴ اساسنامه کمیته ملی 
المپیک، تعداد فدراسیون هایی که رشته های آنها 
در بازی های المپیک قرار دارند و شش ورزشکار 
المپیکی باید حداکثر آرای مجمع را تشــکیل 
دهند. در واقع باید رای اعضای المپیکی مجمع 

بر غیر المپیکی غالب باشد.

در مجمع کمیته ملی المپیک ۲۹ فدراسیون 
المپیکی به اضافه ۶ نماینده ورزشکاران حضور 
دارند کــه در واقع این ۳۵ نفر، عضو المپیکی 
مجمع کمیته ملی المپیک را تشکیل می دهند. 
در مقابــل ۲۸ عضو غیــر المپیکی در مجمع 

حضور دارند.
فدراســیون های فوتبال، دوچرخه سواری، 
ژیمناستیک و شمشیربازی در دوران سرپرستی 
به سر می برند و خبری از برگزاری انتخابات آنها 
نیست. اکنون به این فدراسیون ها، وزنه برداری 
هم اضافه شــد و انتخابات این فدراســیون با 
رای دیوان عدالت اداری باطل اعالم شد و این 

فدراسیون هم وارد دوران سرپرستی شد. 
انتخابات فدراسیون سوارکاری هم برگزار شد 

اما از آنجا که وزارت ورزش ایراد قانونی به این 
انتخابات وارد کرده است، گفته می شود که به 
زودی سرپرستی هم برای این فدراسیون تعیین 
می شود.دوره ریاست فدراسیون بدمینتون هم 
ســوم مرداد به پایان می رسد و هنوز مشخص 
نیست که وزارت ورزش انتخابات این فدراسیون 
را قبل از مجمع کمیته ملی المپیک برگزار می 
کند یا خیر. محمدرضا پوریا رییس فدراسیون 
که اکنون دوباره کاندیدا شده جزو مدیرانی که 
سه دوره متوالی رییس فدراسیون بوده است و 
فعال امکان حضور مجدد در انتخابات را ندارد.  
فدراسیون جودو هم تعلیق است که البته 
گفته می شــود که حضور فدراسیون جودو در 
مجمع باید مورد بررسی قرار گیرد. از آن جایی 
که کمیته ملی المپیک باید اعضای حاضر در 
مجمــع و آرا را  به اطــالع کمیته بین المللی 
المپیک برسد بنابراین کمیته ملی المپیک در 
نظر دارد که بررســی بیشتری در مورد حضور 

جودو در مجمع انتخاباتی داشته باشد. 
در واقع فدراسیون های المپیکی در وضعیت 
بدی حضور دارند و اگر انتخابات فدراســیون 
بدمینتون برگزار نشــود و جودو هم نتواند در 
مجمع حضور داشته باشد در این صورت تعداد 
اعضای المپیکی مجمع ۲۷ نفر می شود که این 
تعداد نسبت به اعضای غیر المپیکی کمتر است 
و در این صورت مجمع وجاهت قانونی نخواهد 
داشــت. این احتمال اینکــه انتخابات کمیته 
ملی المپیک به دلیل برگزار نشــدن انتخابات 
فدراســیون های المپیکی دوباره دچار چالش 
شــود، زیاد است و وزارت ورزش و جوانان باید 
هرچه زودتر فکری به حال انتخابات فدراسیون 
ها کند در غیر این صورت یکبار دیگر شــاهد 
تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک خواهیم بود.  

مدیرعامل سابق پرسپولیس می گوید در فوتبال امروز 
مدیران و بازیکنان، آن هویت رنگی سابق را ندارند.

امیر عابدینــی، درباره مباحث اقتصــادی لیگ برتر 
فوتبال ایران اظهار کرد: به این مسئله باید از دو زاویه نگاه 
کنیم. در ورزش یا به تولید محتوا کیفی نگاه می کنیم یا 
کمی. وقتی به هنجارهای اجتماعی می رســیم به دنبال 
تولید محتوا می رویــم. وقتی برای هنجارهای اجتماعی 
هزینه می کنیم به دنبال این هســتیم که آن پول دوباره 
برگردد. یعنی در قالب یک ســود از ســرمایه گذاری ما، 
پــول برگردد. از طرفی وقتی هر ســاله دســتمزدها در 
لیگ ایران باال می رود محاســبه نرخ تورم انجام می شود 
و براساس آن می گویند که فالن قدر باید روی دستمزد 
بازیکنان برود اما این موضوع در برخی از جاهای فوتبال 
 ما نظام گســیخته شده است. این هزینه ها معنا و مفهوم

 درستی در اقتصاد ندارد. هیچ تعریفی برای این هزینه ها 
نمی شود کرد.

وی افــزود: در ســال ۱۳۸۰ وقتی که من مدیرعامل 
پرسپولیس بودم کل بودجه باشگاه ما یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان بود. در آن سال ما به قهرمانی هم رسیدیم. 
االن ۲۰ ســال از آن روز می گذرد. نرخ تورم هم تعریف 
دارد. براساس هیچ معیار و قوانین اقتصادی، هزینه هایی 
که امروز در فوتبال می شود با محتوایی که تولید می شود، 
همخوانی ندارد. یعنی حتی براساس نرخ تورم هم هزینه ها 
باال نرفته و بیش از آن در فوتبال هزینه شده است. مثال 
ما می توانیم بگوییم باشگاه پرسپولیس در سال ۸۰ چقدر 

هیجان به مردم داده است؟ 
و آیا این هیجان و نشــاط اجتماعی االن بیشتر شده 
اســت؟ پس یعنی اگر بتوانیم ایــن را اندازه گیری کنیم 

می توانیــم بگوییم خب تولید محتوای ما تأثیرگذار بوده 
و هزینه هم باید بیشتر انجام شود اما چنین اندازه گیری 
وجود ندارد و از طرفی من هم این موضوع را اصال قبول 
ندارم که االن کیفیت کار باال رفته اســت و شرایط بهتر 
شده اســت. چه کردیم که تا این حد هزینه ها باال رفته 
اما محتوایی که تحویل می دهیم رشد نکرده است؟ چرا 
وقتی در فوتبال هزینه می کنیم شــفافیت کافی نداریم 
که در فوتبال بین المللی با محرومیت روبه رو نشــویم. در 
فوتبال روز دنیا مشخص است که باشگاه ها چقدر و از کجا 

درمی آورند و در کجا هزینه می کنند.
عابدینــی در ادامــه گفــت:  وقتی بــرای یک مربی 
حاضر هســتیم ۱۰ میلیارد تومان فقــط هزینه انتقال 

بدهیــم خــب در ادامه آن مربــی هم برای دو ســال 
درخواســت ۴۰ میلیــارد تومان دســتمزد می کند. ما 
بیشــتر مدیریت هزینه داریم و فکری به حال درآمدها 
نمی کنیم. آیا ما براساس درآمدهایمان در باشگاه ها هزینه 
 می کنیم یا اینکه پول های مردم را می آوریم و به مربیان

 و بازیکنان می دهیم؟ دراین شرایط بین باشگاه ها کورس 
ایجاد می شــود و فکر می کنند هر چه بیشتر به بازیکن 

بدهند راحت تر می توانند این مسابقه را ببرند. 
یــک زمانی از آقای عزیزی خادم انتقاد می کردند که 
چرا به مهــدی مهدوی کیا یا یک فرد دیگر در تیم ملی 
پــول زیادی داده اند اما وقتی این پول ها را با هزینه هایی 
که در باشگاه ها می شود مقایسه می کنیم، می بینیم تیم 

ملی واقعا مظلوم واقع شــده است. در تیم های باشگاهی 
ما چــه اتفاقی رخ می دهد. آیا تماشــاگر مــا به همان 
 انــدازه که پــول پرداخت می کند، از شــرایط و اتفاقات 
رضایت دارد؟مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در ادامه 
اظهار کرد: در گذشته رقم و عددهایی که امروز پرداخت 
می شــود اصال معنایی نداشت و رقابت بین باشگاه ها هم 

انقدر بی حساب و کتاب نبود.
 زمانی آقای فتح اهلل زاده بمب هایی منفجر می کرد اما 
این ها برای داغ شدن فوتبال بود و به هیچ عنوان سیستم 
بهم نمی ریخت. همه مدیران به دنبال این بودند که رقابت 
شیرین و سالمی با هم داشته باشند. آن زمان بازیکن یا 
پرسپولیسی بود یا استقاللی و یا طرفدار تیم های دیگر بود و 
تکلیف اش با خودش مشخص شده بود. یعنی بازیکنان روی 
باشگاه محبوب خود تعصب داشتند. مگر می شد بازیکنی 
که پرسپولیسی هست را به باشگاه استقالل ببرند. البته 
بودند یکی دو مورد که از باشگاه رقیب به تیم مقابل رفتند 
و آن هم به خاطر مسائل خاصی بود که به باشگاه رقیب 
می رفتند. وی تاکید کرد: قدیم مدیران هم هویت خاصی 
نســبت به یک باشگاه داشتند اما امروز هویت باشگاهی 
بازیکنان آن تعریف گذشته را ندارد. بدتر از آن این است 
که مدیران هم این هویت را ندارند. وقتی مدیری هویت 
باشــگاهی را ندارد یعنی باری به هر جهت آمده است و 
خیلی زود هم می رود. مدیر وقتی قرار باشد زود برود، سعی 
می کند صرفا برای خودش کار کند تا حداقل محبوب بشود 
یعنی منافع باشگاه را در نظر نمی گیرد. االن هم همه نگران 
این شرایط هستند چون دغدغه های ما بسیار زیاد شده 
است. االن رقم هایی که پرداخت می شود غیرقابل تصور 

شده است و کسی کاری به مردم ندارد.

وزیر ورزش و جوانان گفت : یکی از عرصه هایی که هر 
روز و هر لحظه با واژگان عدل، داد، قضاوت و داوری سر 

و کار دارد، ورزش است.
به نقل از وزارت ورزش و جوانان، حمید ســجادی در 
همایش صلح، داوری ، ورزش اظهار داشت :پیامبر گرامی 
اسالم می فرمایند: » بهترین مردم کسی است که به دیگران 
سود برساند، آن ها را به هم نزدیک کند و در امر خیر، آن ها 
را یاری کند.«وی افزود :» عدل « از کلیدواژگان اصلی و 
عجین شــده با هویت ایرانی و اسالمِی ملت شریف ایران 
است. عدالت محوری با تاریخ، فرهنگ، تمدن، دین و سنت 
ما ایرانیان آمیخته شده و چه در اسناد معتبر تاریخِی به جا 
مانده از تمدن غنی و کهن ایران و چه در اصول اساســِی 
پنجگانه ی دین، شــاهد جایگاه عدل و عدالت هستیم. 
آنچنان که بشــریت، از ابتدای زندگی در ُکره ی خاکی 
تا به امروز، با هر فرهنگ، زبان، ســبِک زندگی و آیین و 
اعتقادی که داشته باشــد، همواره، عدالت را برای تداوم 
زندگِی اجتماعی، آرامش و موفقیِت خود، طلب کرده است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه یکی از عرصه هایی 
که هر روز و هر لحظه با واژگان عدل، داد، قضاوت و داوری 

سر و کار دارد، ورزش است ، گفت: در عرصه های ورزش 
قهرمانی و حرفه ای و همگانی ، ورزش های بومی و محلی 
و سنتی و ورزش های آیینی و عرصه توسعه مدیریت، منابع 
و زیرســاخت ها، اگر روِح داوری و عدالت محوری حاکم 
نباشد، ورزش کردن، ورزشکار بودن، رقابت های ورزشی، 
اســتعدادیابی و همگانی کردن ورزش و فعالیِت بدنی به 
معنای واقعی از بین خواهد رفت و برای همیشه فراموش 
خواهد شد.وی تصریح کرد: به همین دلیل است که همواره 
ورزشکاران، پیشگامان فعالیت های داوطلبانه و بشردوستانه 
هستند و صحنه های بی بدیِل پهلوانی، جوانمردی و اخالق 
مداری را در رقابت های ورزشی می توانیم به وفور در نقاط 
مختلف ایران و جهان مشاهده کنیم. حمید سجادی با اشاره 
به ورزشکاران نام آور ایران اظهار داست: تاریِخ ورزِش ایراِن 
عزیِز، شاهد درخشش انسان های بزرگ و آزاده ای است 
که نام و آوازه شــان با عدالت، مردم داری و انســانیت در 
هم آمیخته است.وی افزود: پهلوانانی چون پوریای ولی و 
غالمرضا تختی و پهلوانان و قهرماناِن گرانقدری که جاِن 
شیرین را فدای عزت و آزادی وطن کردند، بویژه شهدای 

معززِ ورزشکار که مدال شان، پالکشان است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: امروز و در آییِن افتتاِح 
»مرکز داوری، میانجی گری، صلح و ســازش در ورزش 
جمهوری اسالمی ایران« عرض می کنم در هر حوزه ای 
که ارتباطات و تعامالت و منافع کاری و جمعی وجود دارد، 
احتمال وقوِع اختالِف نظر نیز هست. ورزش نیز از این امر 
مســتثنی نیست و بویژه با ورود ورزش به حوزه ی حرفه 
ای، امکان تضارب آرا و اختالف نظر وجود دارد.وی تاکید 
کرد : آنچه مهم است، چگونگی حل و فصل اختالف، رفع 
ابهام و شــفافیت در اقدام است، تا هر نوع اختالف و سوء 
تفاهمی به خوبی پاسخ داده شود و جای خود را به آرامش، 
همدلــی، همراهی، وفاق و تفاهم دهد.وی تاکید کرد: به 
همین منظور و با همت و همیت دستگاه قضا و باالخص 
» مرکِز توسعه ی حل اختالِف قوه ی قضائیه «، » مرکز 
داوری، میانجی گری، صلح و سازش در ورزش جمهوری 
اســالمی ایران « در کنار جامعه ی بزرگ ورزش کشور 
خواهد بود تا همچون همیشه، خانواده عزیز ورزش، به دور 
از هر مشاجره، مجادله و دعوی حقوقی و قضایی، بتواند 
به سمت تعالی، پیشرفت و موفقیت گام بردارد. سجادی 
در ادامه ضمن قدردانی از تالش های مسووالن دستگاه 

قضا گفت: همکاران ارجمندمان در نهاد دادگســتری به 
عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات و شکایات، با 
حفظ کرامت انسانی، نقش قانونی مؤثری را ایفا می کنند 
و همکاران گرانقدرمان در این مرکز نیز با صیانت از شأن 
فردی و اجتماعِی جامعه ی ورزِش کشور و به منظور تسریع 
و تسهیل در رسیدگی به اختالفات، با تکیه بر مفاهیم واالی 
فرهنگی و اجتماعی همچون صلح، سازش، میانجی گری 
و داوری، در کنار دیگر ارکان دستگاه قضا، به ایجاد تفاهم 

در بین جامعه ی هدف می پردازند.
 به عنوان خادم ملِت شــریِف ایران و خانواده ی بزرگ 
ورزش کشور، این اقدام ارزشمند و ماندگار را که نقشی موثر 
و سهمی بسزا در توسعه و پیشرفت ورزش ایران عزیزمان 
دارد، ارج می نهم و از حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای ریاســت محترم قوه ی قضائیه و همکاران گرانقدر 
دستگاه قضا، حجت االسالم و المسلمین صادقی ریاست 
محترم مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه و همکاران 
ارجمندشان، همکاران عزیزمان در معاونت امور حقوقی، 
مجلس و اســتان هــای وزارت ورزش و جوانان و تمامی 

دست اندرکاران برگزاری این آیین باشکوه سپاسگزارم .

بمب های فتح اهلل زاده سیستم را بهم نمی ریخت

عدل از کلید واژگان اصلی و عجین شده با هویت ایرانی اسالمی است

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید شرایط در تیم های بزرگی مثل 
آبی پوشان مشخص می کند که سرمربی آینده  می تواند موفق عمل کند یا خیر.

ایمان عالمی، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل، درباره شرایط این روزهای 
آبی پوشــان پایتخت اظهار کرد:  پس از قهرمانی استقالل، من فکر می کردم 
شــرایط خوبی خواهیم داشــت و موفقیت ما تداوم خواهد داشت اما بعد از 
قهرمانی، فرهاد مجیدی از استقالل جدا شد و شرایط تیم در هاله ای از ابهام 
قرار گرفت. اســتقالل بدون سرمربی در حال فعالیت در نقل و انتقاالت است 
و چندین روز است که می گویند سرمربی استقالل مشخص خواهد شد اما تا 
اینجای کار وضعیت مشخص نیست. از آن طرف می گویند مدیرعامل استقالل 
می خواهد به فدراسیون برود و از طرفی دیگر هنوز بازیکنان تمدید نکرده اند.

او در پاسخ به این سوال که آیا مربی خارجی برای استقالل تاثیرگذارتر است 
یا مربی خارجی؟ گفت: با توجه به مسائل اقتصادی که برای فوتبال ایران وجود 
دارد، گزینه داخلی احتماال بهتر باشــد اما اگر شرایط برای حضور یک مربی 

خارجی وجود داشته باشد، قطعا بهتر خواهد شد. امیدوارم هر اتفاقی که رخ 
بدهد، استقالل بتواند به قهرمانی های خود تداوم ببخشد.

عالمی درباره وضعیت اســتقالل در پنجره نقل و انتقاالت گفت: تا وقتی 
سرمربی مشخص نشده باشد، هر نقل و انتقاالتی که انجام شود، بازهم جای 

سوال دارد. به هر حال سرمربی باید با نظر  خود بتواند بازیکن جذب کند. اگر 
مربی خارجی به استقالل بیاید، شناختی از تیم نخواهد داشت و باید دستیارانی 
باشند که بتوانند به سرمربی کمک کنند. وقتی سرمربی در تیم حضور داشته 
باشد، نقل و انتقاالت بهتری صورت خواهد گرفت و مربی باید با ابزار خودش 

بتواند امور خود را پیش ببرد.
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در پایان در پاسخ به این سوال که آیا با توجه 
به شرایط موجود، آبی ها می توانند در فصل آینده مدعی قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر باشند؟ گفت: اگر بازیکنان فصل گذشته در تیم حضور داشته باشند 
و تمدید شوند، اتفاقات خوبی در انتظار تیم خواهد بود. استقالل باید هر چه 

سریع تر سرمربی خود را مشخص کند.
 در استقالل و تیم های بزرگ، شرایط مشخص می کند که یک مربی می تواند 
موفق عمل کند یا خیر و باید مربی فصل آینده به تیم اضافه شود و باید دید 

چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

سرمربی آینده استقالل می تواند موفق باشد؟
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به دلیل تاثیر نگرانی های اقتصادی، معامالت آتی مس در کامکس به پائین ترین 
حد خود از ماه آگوست رسید.

 معامالت آتی مــس در COMEX روی زمین های لغزنده نزدیک به 4.00 دالر 
ایستاده است که به پایین ترین سطح از آگوست 2021 رسیده است، زیرا نگرانی های 

اقتصادی بر فلز صنعتی در اوایل دوشنبه در اروپا تأثیر می گذارد.
به گفته رویترز، مس سه ماهه در بورس فلزات لندن )LME( پس از سقوط به 
کمترین میزان خود از اول اکتبر در معامالت اولیه آســیا، تا ساعت 2:42 به وقت 
گرینویچ با 0.1 درصد کاهش به 8955 دالر در هر تن رسید. در این خبر همچنین 
اشــاره شد که پرمعامله ترین قرارداد مس ژوئیه در شانگهای با 1.6 درصد کاهش 
به 68460 یوان )10233.49 دالر( در هر تن رسید.واشــنگتن پست )WaPo( به 

دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت متحده )فدرال رزرو( به میزان 75 واحد 
پایه )bps( ترس از شرایط سخت اقتصادی جدید را افزایش داد. در این خبر ذکر 
شد که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آزمایشی را برای توانایی اقتصاد در رهاکردن 
وابستگی خود به اعتبارات بی حد و حصر و تحمل هزینه های استقراض باالتر برای 
مصرف کنندگان، مشاغل و دولت آغاز کرد. در همین راستا نگرانی ها در مورد رشد 

3 درصدی چین در سه ماهه دوم )سه ماهه دوم( سال 2022 بود.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس در ماه ژوئیه از افزایش ۷۵ واحدی 
دیگر نرخ بهره حمایــت کرد، در حالی که رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، لورتا 
مستر، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ تورم در آینده را رد کرد. عالوه بر این، جانت 
یلن، وزیر خزانه داری نیز به انتظارات خود از کاهش رشــد اقتصادی اشاره کرد اما 

نگرانی های مربوط به رکود را رد کرد.
همچنین عدم تغییر نرخ های سیاست پولی بانک خلق چین )PBOC( بر فلز قرمز 
تاثیرگذار است. با این حال، PBOC نرخ اولیه وام 5 ساله و یک ساله )LPRs( را بدون 
تغییر به ترتیب در 4.45% و 3.70% طی اعالمیه روز دوشنبه نگه داشت. انفعال 
بانک مرکزی چین در تضاد با سوگیری جنگ طلبانه سیاست گذاران غربی است، اما 

نتوانست خوش بینی بازار را تجدید کند اما در تجدید خوش بینی شکست خورد.
براســاس داده های اداره ملی آمار روز جمعه به نقل از رویترز، عالوه بر کاهش 
قیمت فلزات، تولید مس پاالیش شده چین در ماه می با 4.7 درصد افزایش نسبت 

به مدت مشابه سال قبل به 0.91 میلیون تن رسید.
 PMI در ادامه، شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و قرائت اولیه شاخص های

S&P 500 ایاالت متحده در ماه ژوئن، برای مسیرهای جدید مهم خواهد بود.

یک شــرکت آمریکایی، نوعی عصای هوشمند ابداع کرده است که می تواند به 
بیماران حرکتی کمک کند تا برای راه رفتن، نیازی به کمک نداشته باشند.

به نقل از فوربس، استفاده از یک چوب برای پیاده روی که قدمت کاربرد آن به 
زمان اجداد غارنشین ما می رسد، همیشه یک راه حل برای افرادی بوده است که با 

مشکالت راه رفتن دست و پنجه نرم می کنند.
شــرکت آمریکایی »کن موبیلیتیز«)CAN Mobilities( به مدت پنج ســال به 
بررسی راه حل هایی پرداخته  است که می توانند با این مشکالت مقابله کنند. این 
شرکت، نوعی عصای هوشمند موسوم به »کن گو«)CAN Go( ابداع کرده است که 
نشان دهنده تالشی هیجان انگیز برای ادغام طرح قدیم با جدید و ارائه کردن یک 

وسیله جابه جایی کالسیک به قرن بیست و یکم است.
کن گو پیش از هر چیز، یک عصای بسیار راحت، محکم و شیک به شمار می رود 
که از آلومینیوم مخصوص بدنه هواپیما تراشیده شده و دارای یک دستگیره نرم و 

بدون لغزش برای ایمنی بیشتر است.
حسگرهای داخلی، ژیروسکوپ ها و شتاب سنج ها، عصا را قادر می سازند تا سطح 
فعالیت و ســرعت راه رفتن را ردیابی کند. همچنین، اتصال از طریق سیم کارت 

تعبیه شده برای تماس صوتی و مکان یاب GPS امکان پذیر می شود.
مهم ترین نکته در مورد عصای هوشمند کن گو، ثبت داده های پزشکی حیاتی 

همراه با ویژگی های ایمنی پیشــرفته اســت. عصا پس از ثبت آنالین، به صورت 
یکپارچه کار می کند و تماس های صوتی، از طریق فشار دادن یک دکمه روی پنل 

نزدیک به دسته عصا فعال می شوند.
کــن گو که بیش از پنج ســال در حال ســاخت بوده، زاییــده فکر »احمد 

الغازی«)Ahmad Alghazi(، بنیان گذار و مدیر عامل شرکت کن موبیلیتیز است.
الغازی شــاهد شرایط مادر بزرگ خود بود که با مشکالت حرکتی خود دست 
و پنجه نرم می کرد و به کمک های مختلفی نیاز داشــت. این امر موجب شد که 
الغازی تصمیم بگیرد تا به یافتن راه های جدیدی برای ارائه یک عصای ساده مجهز 

به نرم افزارها و فناوری های جدید و نوظهور مانند هوش مصنوعی بپردازد.
هدف نهایی از این کار که با سال ها آزمایش دقیق همراه بوده، نه تنها افزایش 
استقالل سالمندان باالی ۶۵ سال است که به کمک حرکتی نیاز دارند، بلکه ارائه 
خدمات واقعی به مراقبان آنها مانند اعضای خانواده یا متخصصان پزشکی را شامل 
می شود. گزارش های مبتنی بر داده های زمانی در مورد این که پارامترهای تحرک 
و راه رفتن این افراد چگونه ممکن است به مرور زمان تغییر کنند، متغیر هستند.

بخشی از افراد مبتال به مشکالت حرکتی نیز بیماران جوان تری را شامل می شود 
که به بیماری هایی مبتال هســتند که می توانند بر تحرک آنها تاثیر بگذارند. این 
بیماری ها، پارکینسون، ام اس و آرتروز را در بر دارند و همچنین، افرادی را شامل 

می شوند که جراحی یا حوادث را پشت سر گذاشته اند.
به غیر از ویژگی های عصای هوشمند، الغازی بر یک مورد دیگر نیز اصرار داشت؛ 
او معتقد بود که محصول باید خوب به نظر برسد. وی افزود: رویای من این بود که 
این عصا را به ایمن ترین و جالب ترین دستگاه تبدیل کنم و جالب ترین بودن آن 
واقعا برای من بسیار مهم است.الغازی ادامه داد: روزگاری در تاریخ، عصا نمادی از 
ثروت و مقام بود اما اکنون به یک کمک پزشــکی تبدیل شده است. داشتن یک 
طراحی زیبا، نه تنها احساس مردم را هنگام استفاده از آن بهبود می بخشد، بلکه 

به پذیرش و سازگاری بهتر با آن نیز کمک می کند.
طرح این عصای هوشمند در ماه گذشته اعالم شد و اکنون برای پیش خرید و 

تحویل در پاییز در دسترس است.

مس ایستاده بر زمین های لغزنده

عصای هوشمندی که می تواند مشکل بیماران حرکتی را برطرف کند

 تماس دین  محمدی با یورگن کلوپ! تماس دین  محمدی با یورگن کلوپ!
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  علمیعلمی

بررســی جدید پژوهشگران »دانشگاه نورث وسترن« نشان می دهد که هوش 
مصنوعی می تواند الگوهای گفتار را در کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی کند.

 به نقل از نوروســاینس نیوز، پژوهش جدیدی که به سرپرســتی »دانشگاه 
نورث وسترن«انجام شده است، از یادگیری ماشینی استفاده می کند تا الگوهای 
گفتار را در کودکان مبتال به اوتیســم شناســایی کند. نتیجه این پژوهش، بین 
زبان های انگلیسی و کانتونی هم خوانی داشت و نشان داد که بررسی ویژگی های 

گفتاری ممکن است روش مفیدی برای تشخیص دادن این بیماری باشد.
این پژوهش که با همکاری پژوهشگران هنگ کنگ انجام شد، نتایجی را به 
همراه داشــت که می توانند به دانشمندان کمک کنند تا بین عوامل ژنتیکی و 
محیطی که توانایی های ارتباطی افراد مبتال به اوتیسم را شکل می دهند، تمایز 
قائل شوند. همچنین، این روش می تواند به دانشمندان کمک کند تا درباره منشاء 
این بیماری بیشــتر بیاموزند و درمان های جدیدی را ارائه دهند.کودکان مبتال 
به اوتیسم، اغلب آهسته تر از کودکان معمولی صحبت می کنند و تفاوت هایی را 
در زیر و بم، آهنگ و ریتم صحبت از خود نشان می دهند. با وجود این، توصیف 
این تفاوت ها همیشه به  طور شگفت انگیزی دشوار بوده و منشأ آنها برای دهه ها 
 Joseph(»و »جوزف الو )Molly Losh(»نامشخص مانده است.اکنون »مالی الش
Lau(، پژوهشگران دانشــگاه نورث وسترن و »پاتریک وانگ«)Patrick Wong( و 
گروهش در هنگ کنگ، با موفقیت از یادگیری ماشینی برای شناسایی تفاوت های 
گفتاری مرتبط با اوتیسم استفاده کرده اند.داده های مورد استفاده برای آموزش 

این الگوریتم، با ضبط صدای جوانان انگلیســی زبان و کانتونی زبان به دست آمد 
که به اوتیســم مبتال نبودند و روایت خود را از داســتانی بیان می کردند که در 

یک کتاب تصویری کودکانه و بدون کلمه  به نام »قورباغه! کجایی؟« آمده بود.
الش گفت: تفاوت های ســاختاری که ما مشــاهده کردیم، ممکن اســت به 
ویژگی های گفتاری اشــاره کنند که انعطاف پذیرتر هســتند و می توانند اهداف 
خوبی برای مداخله باشند.الو گفت: استفاده از یادگیری ماشینی برای شناسایی 
عناصر کلیدی گفتار که پیش بینی کننده اوتیسم هستند، گامی رو به جلو برای 
پژوهشــگرانی است که به دلیل سوگیری زبان انگلیسی در تحقیقات اوتیسم و 
ذهنیت انســان ها در طبقه بندی تفاوت های گفتاری بین افراد مبتال به اوتیسم 
و افراد بدون آن، محدود شــده اند.وی افزود: ما با استفاده از این روش توانستیم 
ویژگی های گفتاری را شناسایی کنیم که می توانند به پیش بینی اوتیسم کمک 
کنند. برجســته ترین مورد از این ویژگی ها، ریتم گفتار اســت. ما امیدواریم که 
این پژوهش بتواند پایه ای برای پژوهش های آینده در مورد اوتیســم باشد که از 
یادگیری ماشــینی استفاده می کنند.پژوهشگران بر این باورند که پژوهش آنها 
می تواند به درک بهتر اوتیســم کمک کند. الو گفت: هوش مصنوعی با کاهش 
باری که روی شانه متخصصان مراقبت های بهداشتی قرار دارد، می تواند تشخیص 
اوتیسم را آسان تر کند و امکان تشخیص را برای افراد بیشتری در دسترس قرار 
دهد. همچنین، هوش مصنوعی می تواند روشی را ارائه کند که ممکن است روزی 
از فرهنگ ها فراتر رود زیرا رایانه قادر است کلمات و صداها را به روشی کّمی و 
بدون توجه به زبان تجزیه و تحلیل کند.الش گفت: از آنجا که ویژگی های گفتاری 
شناسایی شده از طریق یادگیری ماشینی، ویژگی های مشترک در زبان انگلیسی و 
کانتونی را در بر دارند، یادگیری ماشینی می تواند برای توسعه روش هایی سودمند 
باشــد که نه تنها جنبه های گفتار مناســب برای مداخالت درمانی را شناسایی 

می کنند، بلکه می توانند آنها را به مرور زمان ارزیابی کنند.
پژوهشگران می گویند که نتایج این پژوهش در نهایت می توانند تالش هایی 
را برای شناسایی و درک نقش ژن های خاص و مکانیسم های پردازش مغز شکل 
دهند که در حساســیت ژنتیکی نسبت به اوتیسم دخیل هستند. هدف آنها در 
نهایت، ایجاد تصویر جامع تری از عواملی اســت که در افراد مبتال به تفاوت های 

گفتاری اوتیسم وجود دارند.

هوش مصنوعی، کودکان مبتال به اوتیسم را شناسایی می کند

   آموزش آشپزی چینی به ربات ها

محققان یک الگوریتم یادگیری ماشــینی طراحی کرده اند که آشپزی 
چینی و سرخ کردن مواد غذایی روی آتش با تابه های چینی با دو دست را 

به ربات ها آموزش می دهد.
 به نقل از تک اکسپلور، رباتیک در زمینه های مختلف از جمله برخی از 
موارد کاماًل غیرعادی و عجیب، پیشرفت های زیادی کرده است. اکنون نیز 
محققان مؤسسه تحقیقاتی »آیدیاپ«)Idiap( در سوئیس به همراه محققان 
دانشگاه »چینی هنگ کنگ«)CUHK( و دانشگاه »ووهان«)WHU( در چین 
یک روش مبتنی بر یادگیری ماشینی را برای آموزش ربات ها طراحی کرده اند 

که مانند سرآشپزهای حرفه ای به سرخ کردن غذا بپردازد.
»جونجیــا لیو« یکی از محققان این مطالعه می گوید: کار اخیر ما تالش 
مشترکی از جانب سه آزمایشگاه گروه یادگیری و تعامل ربات به رهبری دکتر 
»سیلوین کالینون« در موسسه تحقیقاتی »آیدیاپ« و آزمایشگاه ربات های 
مشارکتی و همه کاره به سرپرستی پروفسور »فی چن کوک« و یک آزمایشگاه 

به رهبری پروفسور »میائو لی« در دانشگاه »ووهان« است.
وی افزود: این ســه آزمایشــگاه حدود ۱۰ سال است که با هم مطالعه و 
همکاری می کنند. ما عالقه خاصی به ساخت ربات های هوشمند داریم که 

می توانند برای مردم غذا تهیه کنند.
این پژوهش جدید امیدوار است که یک سرآشپز رباتیک ایجاد کند؛ چیزی 

که تاکنون دستیابی به آن بسیار دشوار بوده است.
»لیو« می گوید: در حالی که ربات های خدمات خانگی به طور قابل توجهی 
در سال های اخیر توسعه یافته اند، ایجاد یک ربات سرآشپز در محیط آشپزخانه 

همچنان یک چالش بزرگ است.
آماده سازی غذا و پخت و پز دو فعالیت مهم در خانه است و یک سرآشپز 
رباتیک که بتواند دســتور العمل های دلخواه را دنبال و تهیه کند و به طور 
خودکار آشپزی کند، دور از ذهن نیست و یک تجربه سرگرمی تعاملی جدید 

را به ارمغان می آورد.
»لیو« و تیمش برای دستیابی به کارهای پیچیده در آشپزی مانند سرخ 
کردن روی شعله ی سرکش ابتدا باید یک مدل هماهنگی دو دستی معروف 
به »ترانسفورماتور ساختاری« را آموزش می دادند. آنها این کار را با استفاده 

از شبیه سازی از روی انسان انجام دادند.
»لیو« توضیح داد: این مکانیسم، هماهنگی را به عنوان یک مشکل انتقال 
توالــی بین حرکات هر دو بازو در نظر می گیرد و یک مدل ترکیبی را برای 
دستیابی به آن اتخاذ می کند. بنابراین در این فرآیند، حرکت بازوی چپ با 
توجه به بازخورد بصری تنظیم می شــود و حرکت بازوی راست نیز توسط 
مدل ترانسفورماتور ســاختاریافته و از پیش آموزش دیده بر اساس حرکت 

بازوی چپ انجام می شود.
»لیو« اکنون امیدوار است که مدل جدید و بهبود یافته این تیم تحقیقاتی 
بتواند روزی ربات هایی را معرفی کند که می توانند غذا را هم در خانه و هم 
در خارج از خانه بپزند. همچنین می توان از آن در ساخت ربات هایی استفاده 
کرد که می توانند کارهای دیگری را که نیاز به اســتفاده از دو دســت دارد، 
انجام دهند. یکی از نمونه های خوب این ربات ها، ربات پیتزاپز محبوب است.

»لیــو« در پایان گفت: مــا اکنون اطالعات بهتــر و عمیق تری را برای 
یادگیری حرکات شبیه به انسان در مهارت های آشپزخانه مانند سیگنال های 
بصــری و »الکترومیوگرافی«)نــوار عصــب و عضلــه( در اختیــار داریم.

  اندروید 13 رسماً از exFAT پشتیبانی خواهد کرد
امکان خوانــدن درایورهایی که از فرمت exFAT بهره می برند، در آپدیت 
اندروید ۱۳ برای دارندگان پیکســل ۶ پرو فراهم می شــود.اندروید ۱۳ به 
دارندگان دســتگاه های سری پیکسل اجازه می دهد فایل های حجیم تر از ۴ 
گیگابایت را در حافظه ی دیسک مدیریت کنند؛ البته اضافه شدن پشتیبانی 
از فرمت exFAT در پیکســل ۶، طی دوره ای طوالنی امکان پذیر شده است. 
به گزارش AndroidPolice، میشل رحمان، ویراستار فنی Esper، اعالم کرده 
است که پشتیبانی از exFAT فقط پس از انتقال از اندروید 12L به نسخه ی 

آزمایشی اندروید ۱۳ در پیکسل ۶ پرو دردسترس است.
با توجه  به اینکه پشتیبانی از این فرمت برای نسخه های اندرویدی دردسترس 
است که از نســخه ی ۵٫۱۰ هســته ی لینوکس یا جدیدتر بهره می برند، 
 5.10.81-9-android12 12 با شماره نسخه یL دستگاه های مجهز به اندروید
 5.10.107-4-android13 و نسخه ی آزمایشی اندروید ۱۳ با شماره نسخه ی

می توانند از این ویژگی استفاده کنند.
اگر دستگاه های اندرویدی غیرپیکسلی شما با درایورها exFAT سازگاری 
دارد، دلیلش همکاری شــرکت های ســازنده ی محصــوالت اندرویدی با 
مایکروســافت اســت که با پرداخت پول به این شــرکت، امکان پشتیبانی 
ســخت افزاری از این فرمت را در محصوالتشان فراهم کردند. گفتنی است 
مایکروسافت فرمت exFAT را اولین بار در سال ۲۰۰۶ معرفی کرد. سامسونگ 
یکی از شــرکت هایی بود که هزینه ی پشــتیبانی از این ویژگی را به گوگل 
 exFAT ساخت.هنگامی که مایکروسافت exFAT پرداخت کرد و سپس یک درایور
را در سال ۲۰۱۹ به طور عمومی دردسترس قرار داد و آن را با لینوکس ادغام 
کرد، جامعه ی توسعه دهندگان تالش هایی برای پشتیبانی از این فرمت در 
دستگاه های مختلف انجام داد. درنهایت، درایور exFAT سامسونگ نیز ساخته 
و در لینوکس ۵٫۷ استفاده شد.آشنایی با سیستم فایل ها و نحوه فرمت کردن 

درایو های خارجی در مک
توسعه  دهندگان هسته ی اندروید و توسعه دهندگان زنجیره ی محصوالت 
اندرویدی تمایل ندارند به ســرعت از نســخه های جدید اســتفاده کنند. 

این دســته  از توســعه دهندگان ترجیح می دهند برای اطمینان از پایداری 
پلتفرم، پشتیبانی از هر نســخه  مدت طوالنی تری انجام شود. در آن  زمان، 
هســته ی مشــترک اندروید که گوگل وظیفه ی نگــه داری آن را برعهده 
داشــت، برپایه ی لینوکس ۵٫۴ توســعه داده شده بود و تا نسخه ی ۵٫۱۰ 
انشــعاب جدیدی از آن دردســترس قرار نگرفت.درهرصورت، دستگاه های 
 exFAT مجهــز بــه اندرویــد ۱۳ مبتنی بر نســخه ی ۵٫۱۰ لینوکــس از
 exFAT پشــتیبانی می کنند؛ بنابراین، چه عاملــی مانع از خوانــدن درایو 

روی پیکسل ۶ پرو با اندروید 12L شد؟
ظاهراً سرویس نصب exFAT بررسی می کند که آیا به چند باینری کمکی 
خاص دسترســی دارد یا خیر. اگر این دسترســی ها وجود نداشته باشند، 
سرویس نصب و بررسی نمی شود؛ بنابراین، کار نخواهد کرد. به نظر می رسد 
بیلدهای اندروید ۱۲ که پیکسل ۶ پرو روی آن ها اجرا می شد، از این فایل های 
باینری بی بهره بوده اند؛ زیرا کتابخانه ی تعیین شده ی آن ها فراخوانی شدنی 
نبود. احتماالً این ارتباط در بیلد های اندروید ۱۳ وجود دارد؛ به همین دلیل، 

این نسخه از سیستم عامل موبایل گوگل رسماً از exFAT پشتیبانی می کند.
زمانی کــه گوگل تغییرات خود را در اندرویــد ۱۳ اعمال کرد، برخی از 
شرکت های تولیدکننده ی می توانند پشتیبانی از exFAT را مستقیماً از روی 
پروژه ی متن باز اندروید روی دستگاه های مجهز به این سیستم عامل ارائه دهند.

  ظاهراً عینک واقعیت افزوده اپل وارد مرحله توسعه  طراحی 
شده است

براساس گزارشی جدید، به نظر می رسد عینک واقعیت افزوده ی اپل اکنون 
وارد مرحله ی توسعه ی طراحی شده است.

طبق خبرها و گزارش های اخیر، اپل مشــغول کار روی هدست واقعیت 
ترکیبی جدید خود است. عالوه براین، گفته می شود این شرکت احتماالً اواخر 
سال ۲۰۲۴ عینک واقعیت افزوده ی جدیدش را رونمایی خواهد کرد. براساس 
اعالم جف  پو، تحلیلگر Haitong Intl، عینک واقعیت افزوده ی اپل اکنون وارد 

مرحله ی توسعه ی طراحی شده است.
به گزارش 9to5mac، پو هفته ی گذشــته اعــالم کرد Luxshare یکی از 
تأمین کنندگان اصلی دســتگاه های واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده ی اپل 
خواهد بود؛ محصوالتی که انتظار می رود در فاصله ی بین اواخر سال ۲۰۲۲ 
تا سال ۲۰۲۵ معرفی شوند. عالوه براین، انتظار می رود عینک واقعیت افزوده ی 

این شرکت نیمه ی دوم ۲۰۲۴ روانه ی بازار شود.
اکنون پو اطالعات بیشتری درباره ی عینک واقعیت افزوده ی اپل به اشتراک 
گذاشــته است. وی معتقد اســت این محصول درحال حاضر وارد مرحله ی 
توسعه ی طراحی شده اســت و نمونه ی اولیه ی آن نیز تا پایان سال جاری 
آماده خواهد شد و تولید انبوه آن از نیمه ی دوم ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. او در 

بخشی از توضیحات خود گفت:
انتظار داریم اپل از فناوری موج بَر )WaveGuide( اســتفاده  کند و اکنون 
کورنینگ و Hoya در حال نمونه برداری از شیشه های موردنیاز اپل هستند. 
افزون براین، به نظر می رسد Lante در این زمینه با کورنینگ همکاری خواهد 
کرد.راهنمای امواج )موج بَر( ساختاری است که نور را به مسیر دیگر منتقل و 
در نهایت آن  را هدایت می کند. در دستگاه های واقعیت افزوده، از این مکانیزم 
معموالً برای مسیریابی اطالعات گرافیکی از منبع خروجی به صفحه نمایش 

در جلو چشم کاربر استفاده می شود.

درحال حاضر، بیشتر شایعات به هدست واقعیت ترکیبی اپل اشاره می کنند 
و خبرهای کمتری از عینک واقعیت افزوده ی این شــرکت دردسترس قرار 

گرفته است.
 با اینکه گفته می شــود هدست واقعیت ترکیبی غول فناوری مستقر در 
کوپرتینو احتماالً اواخر ســال جاری یا اوایل سال آینده معرفی خواهد شد، 
عینک هوشمند این شرکت کامالً بر فناوری واقعیت افزوده تمرکز خواهد کرد؛ 
محصولی که طبق تحلیل ها می تواند در ۱۰ سال آینده جایگزین آیفون شود.

جــف پو عالوه بر ارائه ی جزئیات پروژه ی عینــک واقعیت افزوده ی اپل، 
می گوید مشخص نیست چند مدل از سری آیفون ۱۵ از دوربین پریسکوپی 
بهره خواهند برد. وی اظهار کرد که Lante در حال گسترش ظرفیت تولید 
لنزهای پریسکوپی است؛ به همین دلیل، آیفون ۱۵ به احتمال زیاد به این نوع 

لنز مجهز خواهد شد.
همچنین، گفته می شود Lante یکی از تأمین کنندگان اصلی این نوع لنزها 
برای آیفون ۱۵ اپل خواهد بود. با  توجه  به آنچه گفته شد، انتظار می رود آیفون 
۱۵ پرو نیز به دوربین پریسکوپی مجهز شود؛ اما این احتمال هم وجود دارد 

که قابلیت یادشده فقط در مدل مکس ارائه شود.

پیامبر اکرم ) ص ( :
امِرًی  َفِمن َحظِّ  تََزوَّجوا وَزوِّجوا، أال 
َِّمٍة، وما ِمن َشيٍء  ُمسِلٍم إنفاُق قیَمِة أی
أَحبَّ إلَی اللِّ عز و جل ِمن بَیٍت یُعَمُر 

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

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