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مهدی کرباسیان
کارشناس اقتصادی

هوش مصنوعی؛ سکوی دیجیتالی 
جهش معدنی

توجه معدن کاران ایرانی به سمت معدن کاری هوشمند یک ضرورت است. 
معدن کاری زیرزمینی که عقب ماندگی کشور نزدیک به صفر است، باید 

در اولویت قرار گیرد.
توسعه استفاده از هوش مصنوعی در نسل چهارم انقالب صنعتی در همه 
حوزه ها از جمله معدن و صنایع معدنی تحول اساسی ایجاد کرده؛ ولیکن 
ایران با خوش بینی در نسل دوم باقی مانده است و با توجه به ذخایر معدنی 
شناخته شده روباز )در اکتشاف عقب ماندگی وجوددارد( ضرورت جهش 
از نسل۲ به نســل۴ برای قرار گرفتن در کنار کشورهای معدنی پیشرفته 

وجود دارد.
سرمایه گذاری در معدن کاری دیجیتال و هوشمند و استفاده از فناوری و 
نوآوری های نو و ماشین آالت پیشرفته باید در دستور کار بخش خصوصی و 
دولت قرار گیرد وتاخیر در توجه به این حوزه اقتصاد معدن و صنایع معدنی 
را دچار ضایعه جدی می کند، هوشمند سازی این حوزه سه امتیاز اساسی 

دربردارد:
۱- صرفه جویی در حوزه انرژی

 ۲- کاهش جدی قیمت تمام شده
 ۳- حمایت و حفظ محیط زیست

 در کشورهای پیشرفته سیستم هوشمند و استفاده از هوش مصنوعی در 
تجهیزات و ماشین آالت هوشمند مدرن بســیار فعال شده و نتایج بسیار 
خوبی به دست آمده اســت. به عنوان مثال شــرکت کوماتسو در آخرین 
آماری که ارائه کرده ۲۴درصد در بهره  وری، ۱۲درصد در کاهش ساعات 
کار، ۱۰ درصد در کاهش باطله و ضایعات و ۲۰درصد در کاهش خسارات 
ناشی از کار موفقیت داشته اســت و موجب شده محیط کار سالم، ایمنی 
معادن و راندمان افزایش  و قیمت تمام شده کاهش یابد؛ همچنین در بازار 
رقابتی موفقیت اقتصادی بهتر شده است. در کل می توان نتیجه گرفت که 
توجه معدن کاران ایرانی به سمت معدن کاری هوشمند یک ضرورت است. 
معدن کاری زیرزمینی که عقب ماندگی کشور نزدیک به صفر است، باید در 
اولویت قرار گیرد. برای جبران باید استارت آپ ها و دانش بنیان ها  را ترغیب 
به حضور در این بخش کرد و از تجربه کشور های پیشرفته و شرکت های 
بزرگ در معدن کاری ایران اســتفاده کرد. کنفرانس اقتصاد جهانی برای 
ســال های ۲۰۲۵-۲۰۱۶ پیش بینی کرده است که ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد 
دالر ارزش افزوده در هوشمندسازی معدنی خواهد بود. حوزه مخابرات، 
دانشگاه ها، معاونت ریاست جمهوری و وزارت صنعت و معدن باید حمایت 
ویژه ای  برای جبران عقب ماندگی کنند، بدیهی اســت بخش خصوصی 

محور باشد.
 شرکت اریکسون در مواردی تا ۹۵ درصد کاهش تاخیر حمل ونقل را داشته 
است. در حوزه حمل ونقل دریایی با ساخت کشتی های تا ۶۰۰هزار تن و 
در آینده نزدیک کشتی های ۸۰۰هزار تنی تحول اساسی در قیمت حمل 
خواهیم داشت؛ ولی هنوز بنادر ایران پذیرش حداکثر کشتی ۸۰ هزار تنی 
را دارد.ایران کشوری معدنی است و قابلیت زیادی در توسعه معادن دارد 
و حیف است که با بی توجهی به معدن کاری دیجیتال و هوشمند سازی از 

مزایای آن استفاده نشود.

تولید خودروهای اقتصادی در دستورکار تولید خودروهای اقتصادی در دستورکار 

روان اتکینسون یا همان مستربین بازیگر ۶۷ ساله ی معروف 
با یک سریال کمدی دیگر از طرف نتفلیکس به اسم مردی در 

مقابل زنبور برگشته.
این فیلم که داستانش نبرد بین یک مرد که وظیفه اش حفاظت 
از یک خانه است با یک زنبور اتفاق می افتاد با اینکه امتیاز باالیی 
از منتقدین نگرفته ولی نظر طرفداران این بازیگر را جلب کرده 

و حسابی پر بازدید شده.
 این ســریال در ۹ قســمت کوتــاه متوســط ۱۵ دقیقه ای

 منتشر شده.

مجموع فروش جهانی فیلم TOP GUN: MAVERICK با بازی تام 
کروز از رقم یک میلیارد دالر عبور کرد. 

مجموع فروش داخلی این فیلم نیز بــه ۵۲۱.۷ میلیون دالر 
رسیده و اینگونه این فیلم به پانزدهمین فیلم پرفروش تاریخ 
در باکس آفیس آمریکای شــمالی تبدیل شــده است. بنابر 
 TOP GUN: اعالم پارامونت، بیش از ۱۶ درصد از مخاطبان فیلم
MAVERICK دو بار یا بیشتر این فیلم را در سالن های سینما 
تماشا کرده اند و ۴ درصد از مخاطبان نیز چهار مرتبه یا بیشتر 

به تماشای این فیلم نشسته اند.

چند سالی است که با فرا رسیدن فصل گرم سال، ناترازی در مصرف برق به یکی از 
دغدغه ها و موضوعات مهم جامعه تبدیل می شود و مدیریت مصرف برق به عنوان 
راهکاری متداول در دنیا مورد توجه قرار می گیرد، اما از این راهکارها قرار است چه 
نتایجی حاصل شود؟ ناترازی در مصرف برق به ویژه در فصول گرم سال تنها محدود 
به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان که با پدیده تنوع فصلی و آب و 

هوایی رو به رو هستند، این موضوع وجود دارد.
بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشــورهای اروپایی، آسیایی همچون ژاپن و 
ترکیه و حتی آمریکا و استرالیا هم در فصل تابستان به واسطه افزایش میزان مصرف 
برق با ناترازی رو به رو می شوند و به همین دلیل به سمت مدیریت بار مصرف برق 
به شیوه های مختلف از جمله افزایش شدید تعرفه ها در ساعات اوج مصرف روی 
می آورند.در ایران اما، پدیده ناترازی میان تولید و مصرف برق در فصل تابستان 
وضعیت نســبتاً متفاوت تر و البته چالش برانگیز تری دارد. از سویی به واسطه 
تعرفه های ناچیز برق در بخش های مختلف اعم از صنعت، کشــاورزی و خانگی 
شاهد مصرف زیاد برق توسط مشترکان پرمصرف هستیم و از سویی در هشت سال 
گذشته باید ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور احداث می شد 
اما تنها ۲۰ هزار مگاوات آن محقق شد.طبق اعالم وزارت نیرو، در چنین فضایی 
مدیریت بار مصرف به شیوه های مختلف و به گونه ای که پایداری شبکه برق کشور 
تضمین شود، اهمیت پیدا می کند؛ مسئله و دغدغه مهمی که در سال جاری وزارت 
نیرو تالش کرد با مجموعه برنامه هایی متنوع و البته منعطف به آن ورود کند و از بروز 
هرگونه خاموشی ناگهانی در بخش های صنعت و کشاورزی و نیز از بروز هرگونه 

خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی جلوگیری کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از نخستین خودرو کراس اوور ملی 
از حرکت به سمت تولید خودروهای اقتصادی با کیفیت و سازگار با قدرت خرید مردم 
خبر داد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از نخستین خودرو کراس اوور به 
نام»ری را« از آن به عنوان بن سازه تارا یاد کرد و گفت: رویکرد در تولید خودرو، حرکت 
به سمت خودروهایی با پلتفرم های جدید، با کیفیت و متناسب با قدر خرید مردم است.

سید رضا فاطمی امین، در مراسم رونمایی از نخستین خودرو کراس اوور ملی »ری 
را« اظهار داشت: اوایل اسفندماه سال گذشته، رئیس جمهوری ضمن بازدید از صنعت 
خودروسازی ایران، فرامینی شامل هشت محور صادر کرد که پیگیری برای اجرای آن ها 

از همان روز در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: اکنون خوشبختانه تمامی دستورات ایشان در حال اجرا است و برخی از 
آن ها مانند افزایش گارانتی از ۲ به ۳ ســال در همان زمان ابالغ قابل اجرا بود و برخی 

دیگر نیز در طول زمان قابل اجرا خواهد بود.
وزیــر صمت ادامه داد: دیگر موضوعی که ایجاد ابهام نیز کرده بود این بود که چرا 
در صنعت خودروسازی این همه خودرو کف کارخانه وجود دارد به طوری که در آبان و 
دی ماه سال گذشته ۱۷۰ هزار خودرو در کف کارخانه بود، اما با پیگیری های انجام شده 
این رقم در پایان خردادماه امسال به ۴۲ هزار خودرو رسیده که حد معمول خودروهای 
تولیدی در بازه زمانی دو هفته ای اســت.فاطمی امین عنوان کرد: در یک ماه گذشته 
دو شــرکت بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا به طور تقریبی به عبور 
مســتقیم صد درصد رسیدند، یعنی حدود ۹۵ درصد تا ۱۰۰ درصد خودروها کامل از 

خط تولید بیرون می آیند که خیلی مناسب است.
وی تصریح کرد: برنامه هایی که امســال طراحی شــده اســت یکی از دستورهای 
رئیس جمهوری این بود که تولید خودرو امســال ۵۰ درصد بیشــتر از سال قبل باشد 
که متناســب با این مقدار برنامه ریزی صورت گرفته و در بهار امســال به ۹۸ درصد از 
این برنامه رســیده ایم.وزیر صمت درباره معوقات و خودروهای تولید ناقص نیز توضیح 
داد: مسئله تولید را در صنعت خودرو می توان حل شده فرض کرد؛ این صنعت مسائل 

متعــددی دارد که یک باره قابل حل نیســت و باید گام بــه گام و مرحله به مرحله جلو 
 رفت؛ برای مثال موضوع تولید و تداوم در آن با تالش شــرکت های خودروســازی و

 قطعه سازان، حل شده است.
فاطمی امین تصریح کرد: از دیگر نکات دستورات رئیس جمهوری جایگزینی محصوالت 
قدیمی بود، پلتفرم ها و بن ســازه های قدیمی زیادی مانند سمند و پژو ۴۰۵ هنوز در 
حال استفاده است و برای حرکت سمت کیفیت یکی از مهم ترین کارها این است که از 

بن سازه ها و پلتفرم های جدید استفاده کنیم.
وی افزود: امروز خودروی »ری را« رونمایی می شــود که همان بن سازه تارا است و 
نشــان دهنده ظرفیت های صنعت خودرو ایران است و امیدواریم همان گونه که مسئله 
تولید و خودروهای ناقص حل شد و شاهد ثبات در صنعت خودرو هستیم با محصوالت 
جدید و رونمایی از آن ها و چند محصول دیگر تا آخر امسال در مورد کیفیت نیز خبرهای 
خوبی برای مردم داشــته باشــیم.وزیر صمت تأکید کرد: کارهای زیادی برای افزایش 
کیفیت در صنعت خودروسازی آغازشده است که هنوز ملموس نیست، اما تا آخر سال 
قابل مشاهده خواهد بود.فاطمی امین درباره زمان عرضه این خودرو در بازار گفت: در 
مراحل طراحی خودرو ابتدا یک مدل کامپیوتری ســاخته و سپس از همان یک مدل 
کلی ساخته و آزمایش می شود و بعد یک مدل ارگونومیک و آخرین مرحله یک خودرو 
قابل حرکت، کامل و قابل استفاده ساخته می شود و از این مرحله به بعد قالب های بدن 
ساخته و آماده شده و با قطعه سازان برای سفارش قطعه ها قرارداد بسته می شود؛ امسال 
پس از شهریورماه آزمون های جاده ای خودرو آغازشده و تا پایان سال آزمایشات کامل 

می شود و از اول سال آینده شاهد تولید این خودرو خواهیم بود.
وی تأکید کرد: قرار ما حذف قرعه کشی است و از موعد آن عبور نکرده ایم؛ بحث هایی 
مطرح می شود که قرار بود در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی را به تدریج حذف کنیم، نخستین 
گام در این باره این است که تولید باال برود، اما وقتی بین عرضه و تقاضا شکاف وجود 
داشته باشد، این فاصله باعث بیشتر شدن متقاضیان از عرضه کنندگان شده و این شکاف 

موجب قرعه کشی می شود.

  جدید ترین سریال 
طنز روان اتکینسون !

 اولین فیلم یک میلیاردی
 تام کروز 

تراز کردن یک ناترازی بزرگ

  

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
62801-021 یا شماره موبایل و واتس آپ 09129542766 تماس حاصل نمایند .



2

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/04/07

شماره : 1403

رشد ۱۰۴ درصدی قیمت گندم در سال گذشته

گمرک ایران با صدور اطالعیه ای شــیوه برخورداری صادرکنندگان کاال 
به روســیه از تســهیالت ویژه پروژه »کریدور ساده سازی شده گمرکی« را 

اعالم کرد.
گمرک ایران در اطالعیه ای با توجه به توافق های اخیر با گمرک روسیه 
از امکان ارائه تســهیالت ویژه بــه صادرکنندگان ایرانی کــه در ارتباط با 
بازار روســیه فعالیت می کنند، خبر داد. بر اســاس این توافق قرار است به 
 صادرکنندگان ایران محصوالت فصول ۰۷، ۰۸ و ۲۰ سیستم هماهنگ شده

 توصیف و کدگذاری کاال، تسهیالت ویژه ای برای ترخیص کاال از گمرکات 
روسیه اعطا شود.

بر اســاس اطالعیه گمرک ایران نظر به اینکه با توجه به توافقات اخیر با 
گمرک روســیه مقرر شده است در چارچوب »طرح آزمایشی پروژه کریدور 
ساده سازی شده گمرکی« به صادر کنندگان ایرانی محصوالت فصول ۰۷، ۰۸ 

 H.s (Harmonized و ۲۰ سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کاال
system( تسهیالت ویژه ای برای ترخیص کاال از گمرکات روسیه اعطا شود، 

به این وسیله به شرکت های صادرکننده محصوالت مذکور که حائز شرایط 
مندرج در فایل معیارها و شــرایط انتخاب فعاالن اقتصادی مجاز )پیوست 
شــماره ۱( هستند اعالم می شود، ضمن مطالعه کامل مستندات مندرج در 
بخش فعاالن اقتصادی تارنمای گمرک ایران نســبت به ثبت نام در سامانه 
فعاالن اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای شیوه ارسال اطالعات )پیوست 

شماره ۲( اقدام کنند.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده اســت: پس از ثبت نام و دریافت 
اطالعات مورد نیاز، بررسی های الزم، برابر ضوابط و معیارهای مصوب فعاالن 
اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای شیوه ارسال اطالعات )پیوست شماره 
۲( در کمیتــه فعاالن اقتصادی مجاز مســتقر در دفتر مدیریت اطالعات و 
برنامه ریزی انجام خواهد گرفت و فهرست اسامی واجدین شرایط بالفاصله 

به گمرک روسیه ارسال خواهد شد.

سعیده محمد  -   ایده روز | گزارش مرکز 
آمار ایران درباره متوســط قیمــت تولیدکننده 
محصوالت و خدمات کشاورزی در ۱4۰۰ نشان 
می دهــد قیمت گندم در هــر کیلوگرم ۱۰4.4 
درصد و جو ۱۷۰.۷ درصد نســبت به ســال 99 

رشد داشته است.
در سال ۱4۰۰، در بخش غالت، متوسط قیمت 
هر کیلوگرم گندم با ۱۰4.4 درصد افزایش نسبت 
به ســال قبل معادل پنج هزار و ۷۵ تومان، جو با 
۱۷۰.۷ درصد افزایش معــادل پنج هزار و ۶49 
تومان، شلتوک با ۷۰.۶ درصد افزایش معادل ۱۶ 
هزار و ۷۷۵ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم 
ذرت دانه ای با ۳۵.۵ درصد افزایش معادل چهار 

هزار و ۷۸۷ تومان بوده است.
در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم 
نخود با ۸۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل 
معــادل ۱۷ هــزار و ۳۶۱ تومان و عدس با ۷۶.۶ 
درصــد افزایش معادل ۲4 هــزار و ۸۰۷ تومان 

بوده است.
در بخش دانه های روغنی، متوسط قیمت هر 
کیلوگرم آفتابگردان روغنی با ۳.۵ درصد کاهش 
نسبت به سال قبل معادل ۱۷ هزار و 9۱۷ تومان 
و کلزا با ۱۳۶.۳ درصد افزایش معادل ۱۰ هزار و 

9۲۷ تومان بوده است.
در بخش محصوالت لیفی، متوســط قیمت 
هر کیلوگرم پنبه )وش( با ۱۱۶.9 درصد افزایش 
نسبت به سال قبل معادل ۲4 هزار و ۲4۳ تومان 

بوده است.  
در بخش محصوالت جالیزی، متوسط قیمت 
هر کیلوگرم هندوانه با ۵۲.۲ درصد افزایش نسبت 
به سال قبل معادل دو هزار و 44۰ تومان، خربزه 

با 9۲.۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل 
چهــار هزار و ۶9۰ تومان و خیــار با ۸.۷ درصد 
افزایش نسبت به ســال قبل معادل پنج هزار و 

4۱۰ تومان بوده است.
در بخــش ســبزیجات، متوســط قیمت هر 
کیلوگرم ســیب زمینی بــا 9۱.۱ درصد افزایش 
نسبت به سال قبل معادل سه هزار و ۷۲۱ تومان 
بوده اســت؛ پیاز با ۷.۱ درصد افزایش نسبت به 
سال قبل معادل دوهزار و ۸۳۸ تومان بوده است. 
همچنین گوجه فرنگــی و بادمجان به ترتیب با 
۱۲9.۳ و ۳۸.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل 
به ترتیب معادل چهار هزار و ۲94 و ســه هزار و 

۱۵۱ تومان بوده است.
در بخش محصوالت علوفه ای، متوسط قیمت 
هر کیلوگرم یونجه با 9۶.۱ درصد افزایش نسبت به 
سال قبل معادل چهار هزار و ۵۰۰ تومان و شبدر 
خشک با ۸9.۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل 

معادل چهار هزار و ۸۸9 تومان بوده است.
در بخش میوه های هسته دار، متوسط قیمت هر 
کیلوگرم زردآلو و هلو به ترتیب با ۱44.9 و ۱۲۵.۸ 
درصد افزایش نسبت به سال قبل  به ترتیب معادل 
۲۲ هزار و ۳۳۷ و ۱۱ هزار و 9۸۳ تومان بوده است.  
در بخش میوه های دانه دار، متوسط قیمت هر 
کیلوگرم سیب درختی با 49 درصد افزایش نسبت 

به ســال قبل معادل ۷ هزار و ۲۵۵ تومان و انگور 
با ۷۸.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل 

هشت هزار و ۲۶۵ تومان بوده است.
در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم 
پرتقال با ۱۷.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل 
معادل ۶ هزار و ۶۸۶ تومان و نارنگی با ۳۱.4 درصد 
افزایش نســبت به سال قبل معادل ۶ هزار و ۷۸ 

تومان بوده است.
در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر 
کیلوگرم گوسفند و بره زنده با ۲۵.۶ درصد افزایش 
نسبت به سال قبل معادل ۵4 هزار و 9۶۱ تومان و 
گاو پرواری با ۵۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل 

معادل ۵۲ هزار و 4۸۵ تومان بوده است.
در بخش فرآورده های دامی ســنتی، متوسط 
قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند با 4۸.۷ درصد 
افزایش معادل ۱4 هزار و ۵4 تومان و شــیر گاو 
با ۷۶.9 درصد افزایــش معادل پنج هزار و ۷۷۷ 

تومان بوده است.
در بخش هزینه خدمات ماشینی، متوسط هزینه 
شخم زمین زراعی آبی با تراکتور در هر هکتار با 
4۸.۱ درصد افزایش نســبت به سال قبل معادل 
۵4۵ هزار و ۶۸۷ تومان و شخم زمین زراعی دیم 
با تراکتور در هر هکتار با 49 درصد افزایش نسبت 
به سال قبل معادل 4۰۳ هزار و 9۱۲ تومان بوده 
است. به عالوه متوسط هزینه دیسک زمین زراعی 
 آبی در هر هکتار با ۶۱.۱ درصد افزایش نسبت به 
سال قبل معادل ۲۷۱ هزار و ۷۱۳ تومان و دیسک 
زمیــن زراعی دیم در هر هکتــار با 44.۸ درصد 
افزایش نســبت به سال قبل معادل ۲۰۱ هزار و 

۵۷۱ تومان بوده است.
در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد 
روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد و زن به ترتیب 
با 4۷ و ۳۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به 
ترتیب معادل ۱۸۶ هزار و ۱۰۲ تومان و ۱4۲ هزار 

و ۳۱۵ تومان بوده است. 
متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر 
غــالت مرد بــا 44.۷ درصد افزایش نســبت به 
ســال قبل معادل ۲۵4 هزار و 4۰۵ تومان بوده 
است. دســتمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار 
و تنک کار مرد و زن بــه ترتیب با 4۱.۱ و ۷۸.4 
درصد افزایش نســبت به ســال قبل به ترتیب 
 معــادل ۱۶۰ هــزار و ۵۸۶ تومــان و ۱۸۸ هزار

 و 449 تومان بوده است.  

تسهیالت ویژه برای صادرکنندگان کاال به روسیه

اصالح اقتصادی گامی است برای واگذاری امور از دولت به بخش خصوصی

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

نبود نشانه  بهبود در تجارت خارجی

سیاست اولویت دادن به تجارت منطقه ای در برابر تجارت جهانی و حتی تالش 
برای جایگزینی پیوندهای اقتصاد جهانی با پیوندهای تجاری منطقه ای، با روح تولید 

و تجارت عصر ما ناسازگار است.
تجارت خارجی ایران به کدام سو می رود؟ پاسخ دو کلمه است: تضعیف مستمر. 
در طول یک دهه گذشــته، میانگین رشد تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود 
دوبرابر رشد تولید ناخالص جهانی بوده است؛ این یعنی اقتصاد دنیا هر روز بیشتر از 
روز قبل به تقسیم کار تخصصی در مقیاس جهانی و توسعه زنجیره ارزش تولید و 
تجارت فرامرزی وابسته می شود؛ اما متاسفانه سهم ایران از این سفره، کوچک است 

و به دالیل متعدد، کوچک تر نیز خواهد شد.
مهم ترین دالیلی که موجب شــده اند تاکنون نشانی از اصالح و بهبود مشاهده 

نشود، به شرح ذیل هستند.
۱-ریسک سیاسی: ریسک سیاسی، اولین و ساده ترین پارامتری است که هر تاجر 
نوپایی، در ساختن یک رابطه اقتصادی فرامرزی بزرگ و پایدار به آن فکر می کند. 
سرمایه گذاران و فعاالن تجاری، هر اندازه که در توسعه کسب وکار ریسک پذیر باشند، 
در عرصه سیاســت محتاط هستند. هر بار که انتشار خبری، ریسک افزایش تنش 
سیاسی میان ایران و کشورهای بزرگ منطقه را در محاسبات تجار افزایش می دهد و 
هر بار که وقوع رویدادی سبب می شود تا کشورهای بزرگ و مهم منطقه، در پذیرش 
مهمانان ایرانی مانند قبل، شــایق و گشاده رو نباشند، اولین چیزی که در این روند 
آسیب می بیند، برنامه های راهبردی تعریف همکاری تجاری میان فعاالن اقتصادی 
کشورهاست و متاسفانه در مسیر ترمیم و احیای شرایط، برنامه های جدی و بلندمدت 
همکاری اقتصادی و تجاری، آخرین چیزی است که به وضعیت طبیعی باز می گردد.

۲-ارتباط با کانون های اصلی زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت: در جهان امروز، 
تجارت بین الملل در چارچوب نقش آفرینی در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت 
درک می شود. کشورهای همسایه و همجوار ایران، هیچ یک در زمره کانون های اصلی 
زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی نیســتند و هر یک برای بهره گیری مناسب از 
اهرم تجارت خارجی در رشد اقتصادی، روابط تجاری فرامرزی خود را بر محور تقویت 

ارتباط با کانون های اصلی و بزرگ این زنجیره، تعریف کرده اند.
ضعف ایران در تعریف روابط تجاری با قدرت های اقتصادی بزرگ سبب شده است 
تا همسایگان نیز در چارچوب استراتژی اقتصادی خود، وزن و اهمیت چندانی برای 
گسترش همکاری های تجاری با ایران قائل نباشند و این موضوع را می توان به وضوح 

در اسناد برنامه توسعه اقتصادی کشورهای بزرگ و مهم منطقه، مشاهده کرد.
سیاست اولویت دادن به تجارت منطقه ای در برابر تجارت جهانی و حتی تالش 
برای جایگزینی پیوندهای اقتصاد جهانی با پیوندهای تجاری منطقه ای، با روح تولید 
و تجارت عصر ما ناسازگار است و طبیعتاً حمایت و همراهی بازیگران اقتصادی بزرگ 
منطقه را نیز با خود نخواهد داشت. همکاری های اقتصادی منطقه ای وقتی می توانند 
برای کشــور ارزش آفرین و راهگشا باشند که در چارچوب یک نقشه بزرگ تر برای 

نقش آفرینی در زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی طراحی و اجرا شوند.
۳- عدم دسترسی به خدمات مالی بین المللی: تعریف همکاری های اقتصادی در 
قالب سرمایه گذاری و تجارت پایدار، نیازمند دسترسی به خدمات مالی بین المللی 
 FATF باکیفیت و حضور بازیگران بین المللی بازار خدمات مالی در کشور است. در باب
و تأثیر آن بر مقوله یادشده، پیش از این بسیار گفته شده است؛ اما عالوه بر این نکته، 
باید توجه کرد که حضور مؤثر بازیگران بین المللی در بازار خدمات مالی یک کشور 
)به خصوص اگر قرار باشد این حضور، یک گام فراتر از ارائه خدمات پرداخت و تسویه 
نقدی باشد( نیازمند سطحی از ثبات و تعادل در اقتصاد سیاسی و اقتصاد کالن کشور 
میزبان است که متاسفانه در حال حاضر، در ایران فراهم کردنی نیست. بماند که رویکرد 
ریسک گریزی نهادهای مالی در حال حاضر، بهره برداری راحت و بی دردسر از همان 

خدمات اولیه پرداخت و تسویه را نیز برای تجار ایرانی به آرزو تبدیل کرده است.
4- فضای کسب وکار: تجارت پایدار و ارزش آفرین، بر تقسیم کار تخصصی برای 
افزایش درجه پیچیدگی تولیدات متکی است و تحقق این مهم، نیازمند بهره مندی 
از خدمات حکمرانی اقتصادی باکیفیت اســت که متاسفانه در دسترس ما نیست. 
ناترازی های اقتصاد کالن، دســت اندازی دولت به نظام پولی، الگوی تعیین نرخ ارز، 
وضع موانع ساختاری واردات و صادرات، قیمت گذاری دستوری، توزیع یارانه و... در 
یک کالم، التقاط خطرناک سیاست های اقتصادی و رفاهی از یک سو و کیفیت پایین 
خدمات تنظیم گری تخصصی، حمایت از ضمانت اجرایی قراردادها و... و در یک کالم، 
کیفیت پایین فضای کســب وکار از سوی دیگر، سبب شده است تا رشد اقتصادی 
پایدار مبتنی بر بهره وری و مقیاس پذیری و رقابت پذیری بین المللی در کسب وکارها 
که زیربنای مشــارکت در تجارت بین المللی اســت، اصوالً برای بخش عمده ای از 

کسب وکارهای ایرانی بالموضوع باشد.
۵- فقدان زیرساخت اجتماعی: زیربنای روابط اقتصادی پایدار، پیوندهای اجتماعی 
و فرهنگی است. اگر می خواهید ببینید که ایران چقدر شانس دارد تا به رقیبی برای 
هاب های اصلی تجارت منطقه ای، یعنی ترکیه و امارات تبدیل شــود، کافی است 
ببینید که هریک از این کشــورها )ایران، امارات و ترکیه( تا چه اندازه و برای چه 
گروه هایی از مخاطبان، مقصد گردشگری جذاب هستند.سال هاست که گروه هایی از 
سیاستگذاران و مدیران دولتی کشور، با نگاه به مزیت های ژئوپلیتیک ایران برای توسعه 
تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت، رؤیا می بافند و احتماالً نام پروژه »جاده ابریشم« 
هم تقویت کننده این رویاپردازی هاست؛ اما واقعیت سرد و و تلخ این است که امروز، 
برخالف دوران مارکوپولو، »هندسه راه« دیگر مهم ترین مزیت تجارت خارجی مبتنی 
بر ترانزیت نیست و ارائه خدمات ارزش افزوده حوزه لجستیک و میزان توسعه یافتگی 
کســب وکارهای پردازش کاال و خدمات زیرساختی تجارت، به ویژه خدمات مالی و 
همچنین وجود زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر کنترل سطح 
ریسک و کارآیی توسعه شبکه، نقش بسیار پررنگ تری در تعریف مزیت های رقابتی 
برای تجارت مبتنی بر ترانزیت دارد.کریدورهای ایرانی برای ترانزیت و تجارت فرامرزی 
هر چند بالقوه، از هندسه بسیار مطلوبی برخوردارند؛ اما در فقدان عوامل حامی و مقوم 
تجارت، صرفاً نقوش بی جانی هستند که حتی همان رفقای چینی هم از سرمایه گذاری 
جدی روی آن ابا دارند.طرح این موضوعات، صدالبته به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ها 
و توانایی های کشور در جهت توسعه تجارت فرامرزی نیست؛ اما رؤیاپردازی بدون 
در نظر گرفتن واقعیت ها و بی عملی در اصالح مشکالت بنیادین کشور برای توسعه 

تجارت خارجی، تنها به از دست رفتن بیشتر فرصت ها منجر خواهد شد.

  آغاز تامین مالی نخستین فیلم سینمایی از طریق بازار سرمایه
برای نخستین بار در ایران، سکوی تامین مالی جمعی کارن کراد با همکاری موسسه 
تصویرگستر نبراس از روش نوین تامین مالی جمعی در حوزه صنایع خالق، هنر و سینما 
بهره برده است.نشست خبری رونمایی از روش نوین تامین مالی جمعی نخستین فیلم 
سینمایی از طریق فرابورس، با حضور عارف علیقلی پور دبیر کارگروه تامین مالی جمعی 
فرابورس، علی عمیدی مدیرعامل سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد و علی 

طلوعی، تهیه کننده در محل مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
در این نشست، عارف علیقلی پور »با اشاره به راه اندازی بازار تامین مالی جمعی اظهار کرد: 
تاکنون مجموعه هایی که بتوانند شفافیت را بپذیرند و مدل اقتصادی را نیز مدنظر قرار 
دهند، به بیانی دیگر، بازگشت سرمایه را به عنوان یک اصل بپذیرد، تعداد کمی از پروژه ها 
را در بر می گرفت. اما فیلم سینمایی »بخارست« با پذیرش اصل شفافیت و بازگشت 

سرمایه، در این مسیر گام نهاد.

  خبرخبر

رئیس جمهوری در ششمین گفت وگوی تلویزیونی خود 
با مردم گفت: اقتصاد باید به دست مردم اداره شود. دست 
دولت باید از سفره مردم کنار برود. بخش خصوصی و بازار 
باید امور اقتصادی را در دســت گیرند و دولت هم نظارت 
و حمایت کند.ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ششمین 
گفتگــوی تلویزیونی با مردم درباره ارزیابی خود از اجرایی 
شدن نظام توزیع عادالنه یارانه ها گفت: دولت سوم شهریور 
سال ۱4۰۰ در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه 
۱4۰۰ مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود. 
آنچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود. وقتی از مجلس 
خواستیم که مبلغی را به عنوان ارز 4۲۰۰ تومانی در اختیار 
دولت قرار دهند یا اجازه دهند که از طریقی آن را برای مردم 
جبران کنیم، به فوریت الیحه ما در مجلس رأی ندادند و 
طبیعتاً همان موقع در همان تاریخی که درخواست کرده 
بودیم، شــرایط اصالح اقتصادی را آغاز می کردیم. در ابتدا 
زمینه هــا و مقدمات کار را آماده نمی دیدیم، لذا ۷ ماه را با 
اجازه ای که از مقام معظم رهبری داشتیم سپری کردیم. در 
ایام عید و ماه مبارک رمضان هم که امکان اجرای این طرح 
نبود تا اینکه بعد از ماه رمضان کار اصالح اقتصادی را شروع 
کردیم.مهمترین نکات اقتصادی گفت وگوی رئیس جمهوری 

را در اینجا بخوانید.
- بایــد در بودجــه ۱4۰۱ به این الــزام قانونی توجه 
می کردیم که آن ارزی که داریم ارز نیمایی و به اصطالح ارز 
قریب به آزاد است و باید با این ارز کاالهای اساسی خریداری 
می شد و ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشده بود.

- از ارز ترجیحی، نادرســت استفاده می شد. بخشی از 
این ارز در ســفره مردم قرار نمی گیرد و در دست دالل ها 
می چرخد و رانت و فســاد به دنبالش هست. این ارز را به 
جای اینکه باید در جهت تولید مورد استفاده قرار می دادیم، 

در جهت واردات کاال از آن استفاده می کردیم.
-باید ارز کشور، نقدینگی کشور به طرف تولید برود. هر 
چه نقدینگی به طرف تولید برود آثار اقتصادی آن و رشد 
اقتصادی برای کشور، حتمی است. از سوی دیگر ادامه این 

وضعیت فاصله طبقاتی ایجاد می کرد. 
- حتی شاهد چند برابر شدن قیمت کاالهایی بودیم که 
برای آنها ارز ترجیحی قرار داده شــده بود که این افزایش 
قیمت گاهی بین ۲۰۰ تا۳۰۰ درصد بود. یعنی معلوم بود که 
این تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده و همچنان 

شاهد رشد قیمت نسبت به همان کاالها در بازار هستیم.
- بعد از جنگ اوکراین هم قیمت ها در جهان افزایش پیدا 
کرد و امروز تورم جهانی به نحوی شده که بسیاری از کشورها 
از جمله اروپائی ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند.

- در مقاطعــی وضعیــت قاچاق کاالهای اساســی به 
کشــورهای همسایه به حدی رسیده بود که بازارهای این 
کشورها عمدتا از کاالهای قاچاق شده از کشور ما پر شده 
بود. قطعا اگر کاالهای ایرانی صادر شــود باعث خوشحالی 
است اما اینکه این کاالها قاچاق شود، طبعا به نفع اقتصاد 

کشور نیست.

- پیش از اینکه در اردیبهشت ماه امسال بخواهیم طرح 
توزیع عادالنه یارانه ها را اجرا کنیم شاهد گرانی در کشور 

بودیم.
- در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، 
کسری بودجه 4۸۰ هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه 
بودیــم؛ همه اینها را  مردم عزیز می دانند. همه این موارد 

موجب تورم است.
- اگر دولت در زمینه بهبود شرایط اقتصادی هیچ اقدامی 
نمی کرد و همین وضعیت تورم ۶۰ درصدی و رشد نقدینگی 
و رشــد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، ادامه پیدا 

می کرد، شاهد تورم بسیاری در جامعه بودیم.
- اصالح اقتصادی هم الزام قانون بود و هم شــرایط و 
وضعیــت بر ما این اقــدام را الزم و ضروری می کرد. این 
اقدام نیازمند دو شــرط اقناع عمومی و اجماع نخبگانی و 
دست اندرکاران بود. برای اقناع افکار عمومی و تبیین شرایط 
و ضروری بودن این اقدامات رسانه ملی نقش موثری داشت.

- اصالح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می افتاد. اگر 
این کار یکی دو ســال قبل انجام می شد، هزینه اش برای 
کشــور خیلی کمتر بود و اگر ما نیز این کار را سال آینده 
انجام می دادیم، پرهزینه تر می شد. هزینه اصالح اقتصادی 
برایمان روشن بود، اما هزینه االن از هزینه سال دیگر حتماً 
کمتر است و هزینه سال گذشته حتماً از امسال کمتر بود، 

اما در این زمینه اقدامی انجام نشد.
-تالش کردیــم در دولت اول خودمان کاری که باعث 
ایجاد تورم شــود انجام ندهیم. مثاًل دولت از بانک مرکزی 
استقراض نداشته باشد و پایه پولی را باال نبرد که این مهم 

با مدیریت منابع و مصارف انجام می شود.
- مسئله کنترل نظام بانکی در این میان بسیار مهم است 
که باعث رشد نقدینگی نشود که در حوزه مدیریت نقدینگی 
با اعمال مدیریت بر نظام بانکی کشور در سال جاری اقداماتی 
انجام خواهیم داد. اگر این کار نشــود، هر چه در مدیریت 

منابع و مصارف کار کنیم اثری نخواهد داشت.
- کنترل عملکرد بانک ها برای جلوگیری از افزایش پایه 
پولی را حتما ضروری می دانیم و این کنترل از طریق بانک 

مرکزی صورت خواهد گرفت.
 - آثــار تورمی که به دلیل توزیع عادالنه یارانه ها ایجاد 

می شــود، ظرف مدتی از بین خواهــد رفت. اگر تورمی با 
اســتقراض از بانک مرکزی، با رشــد پایه پولی و با رشد 
نقدینگی ایجاد شــود این از بین نمی رود و برای ســال ها 
می ماند، کما اینکه بخشــی از گرفتاری دولت بابت کاری 

است که در قبل انجام شد و االن شاهد آثار آن هستیم.
- در شرایط فعلی تالش ما این است که دولت کارهای 
تورمی نکنــد و از آن طرف تالش کند که قیمت ها را در 
بازار کنترل کند. آنچه که شما سوال کردید، مردم می بینند 
بعضی از کاالها در بازار گران شده که جزو این کاالها نیست.

- دلیل  تفــاوت قیمت را اتحادیه صنفی یا ســازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننده باید بیان کند که 
برای چه این کاال گران شد؟ می گویند دیروز ارز ترجیحی 
بود و امروز ارز آزاد یا ارز نیمایی اســت، یا برای اینکه مواد 
اصلی اش از خارج تهیه می شود، تورم جهانی اثر گذاشته و 

گران تهیه می شود.
- فقط در ۲۰ روز گذشــته، ۲9 هــزار میلیارد تومان 
پرداخت کردیم. در هر ماه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار 
میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزد بابت سررسید اوراق 
پرداخت می کنیم که بابت هزینه هایی است که در این دولت 
انجام نشده و در دولت قبل انجام شده است. به هیچ وجه 

بحث تامین کسری بودجه مطرح نیست.
- فروش نفت کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و برای 
بازگرداندن ارز حاصل از نفت و محصوالت غیر نفتی همه 

تالش خود را به کار گرفته ایم.
- هر گرانی باید منطق خود را داشته باشد. مثال وقتی 
صحبت از افزایش قیمت محصوالت لبنی می شود، مشخص 

است که چه میزان اثرپذیری از گرانی ها داشته اند.
- تفاوت بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا ارز آزاد یا تأثیر 
مستقیم و غیرمستقیم آن بر رشد قیمت این محصوالت یا 
برنج، روغن و کاالهای اساسی باید مشخص شود. بیش از 
این میزان، هرگز نباید اجناس گران شود. این که می گویم 
هرگز، یعنی سازمان ها یا اتحادیه های صنفی باید بر قیمت ها 

نظارت کنند.
-  ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده هم 
وقتــی تولیدکننده  قیمت می دهد باید جزئیات را آنالیز و 
کاماًل مشخص کند که قیمت برای چه افزایش یافته است. 

آیا قیمت مواد اولیه، قیمت کاالی اساسی، دستمزد کارگر 
یا قیمت حمل و نقل افزایش یافته است؟ سازمان حمایت 
از مصرف کننده و تولیدکنندگان باید همه این موارد را به 

دقت ببیند و قیمت را مقطوع کند.
- اقتصاد باید به دســت مردم اداره شود. وقتی کاالی 
اساســی را دولت تهیه و توزیع کنــد، نهاده های دامی را 
خودش هم به دامدار بدهد، اشتباه است، باید دست بخش 
خصوصی را باز کنیم. دست دولت باید از سفره مردم کنار 
برود. بخش خصوصی و بازار باید این کارها را انجام بدهد و 

دولت هم نظارت و حمایت کند.
- اصالح اقتصادی گامی است در جهت اینکه دولت کار 
را واگذار کند به خوِد مردم و خوِد فعاالن اقتصادی و بخش 
خصوصی. اینها بخشــی از فواید این کار اســت که عرض 
کردم با مدیریتی که می شود کار بتواند به طور کامل اجرا 
شــود این آثار خود را در اقتصاد کشور، در رشد اقتصادی 

خواهد گذاشت.
- اگر قرار باشد درباره تغییر قیمت بنزین کاری انجام 
شــود ما با اطالع دادن به مردم و تبیین و با تمهیدات آن 

را انجام می دهیم.
- کشور ما نیازمند سالی یک میلیون مسکن است که در 
سال های گذشته باید ساخته می شد اما در شهر و روستاها  
این کار انجام نشد و در واقع ما یک عقب ماندگی جدی در 

ساخت مسکن در کشور داریم.
- باید ســامانه مربوط به امالک و اسکان فعال می شد 
که متاســفانه با تاخیری مواجه است. این سامانه می تواند 
اطالعات خانه های خالی و بطور کل وضعیت مســکن را 

ارئه دهد. تاخیر ایجاد این سامانه رفع و فعال شده است.
مصوبه سران قوا برای افزایش حداکثری قیمت اجاره بها 
به میزان ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرستان ها، 
تاکید کرده؛ اگر از این موضوع تخلف شد حتما مورد پیگیرد 
قانونی قرار گیرد. فکر می کنیم با این مقرراتی که اعالم شد 
و با پیگیری مســئولین مربوطه در بازار مسکن شاهد این 
باشــیم که یک مقداری این بازار تعدیل شود تا بتوانیم به 

کارهای زیربنایی برسیم.
- باید در سال های قبل نیروگاه های متعددی در کشور 
ساخته می شد. دولت سیزدهم از تولید برق به صورت کالن 
غافل نبوده و کارهای عظیمی برای استقالل تولید برق در 

صنایع بزرگ آغاز شده است.
- سیاست تعامل با کشورهای همسایه جزو اولویت های 
ما بوده که تاکنون نتایج خوبی از جمله مثبت شــدن تراز 
تجاری کشــور را به دنبال داشته است. در زمینه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی با ۱۸ کشور قراردادهایی به ارزش 

۲.۵ میلیارد دالر داشته ایم.
- سهم ایران در تجارت و ترانزیت منطقه بسیار باال رفته 
و ارتباط با کشورهای عضو سازمان شانگهای، گروه بریکس 
و اکو در این زمینه برای ما بســیار مهم است. تازه در اول 
راه هستیم و فقط در سه ماهه اول امسال ۲۰ درصد رشد 

مبادالت تجاری داشته ایم.

 رشد 2۱ درصدی معامالت با چک در اردیبهشت ماه
 آمار چک های مبادله شده در فروردین و اردیبهشت سال جاری، نشان می دهد که در این بازه زمانی یک ماهه، میزان استفاده از چک در مبادالت بین مردم و کسبه با رشد ۲۱.۱ درصدی همراه بوده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار چک های 
مبادله شده که مربوط به اردیبهشت ماه امسال است نشان می دهد که در این ماه، در مجموع ۶.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۷4.۲ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده و تنها ۶۱۳ هزار فقره چک به ارزش ۳4.۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده 
است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با 9.۷ درصد و ۱۲.4 درصد بوده است.گزارش مربوط به فروردین امسال نیز حاکی از آن است که در این ماه در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش 
۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان 4۷۱ هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود.بنابراین مقایسه اردیبهشت و فروردین امسال نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال نسبت تعداد و ارزش چک های 
برگشتی به مبادله شده به ترتیب با رشد ۷ درصدی و ۱۰ درصدی همراه بوده و از طرف دیگر، میزان استفاده از چک بین مردم و کسبه ۲۱.۱ درصد رشد داشته که نشان از افزایش معامالت با چک در این بازه زمانی یک ماهه ی ابتدای سال ۱4۰۱ دارد.



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/04/07

شماره : 1403

بورسدوبارهصعودمیکند؟
زهرا جعفــری  -   ایــده روز  | بیک 
کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که 
اگر مذاکرات به نتیجه برسد، فاصله ارز نیما و 
بازار آزاد کاهش یابد و تکلیف واگذاری سایپا 
و ایران خودرو روشن شود، روند حرکت بازار 

صعودی خواهد شد.
روزبه شریعتی، با اشاره به وضعیت بازار 
سرمایه در بهمن ماه سال گذشته اظهار کرد: 
شاخص کل بورس در بهمن ماه سال گذشته 
در محــدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
قرار گرفت. در آن روزها بازار در اوج ناامیدی 
قرار داشت، حجم معامالت به شدت کاهش 
یافته بود و بازار خود را از ترکش های بودجه 
ریزی ترمیم نکرده بود. بازاری که تصور میکرد 
دولت به شدت حامی آن است و انتظار بر این 
بود که همه محصوالتی امکانش وجود دارد، 

در بستر بورس کاال عرضه شود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار میرفت دولت 
از بازار سرمایه حمایت تمام قد داشته باشد، 
گفت: اما نه تنها در فصل بودجه ریزی این 
اتفاق رخ نداد بلکه حتی صحبت از مالیات بر 
صادرات شرکت ها شد. نرخ گاز به بازار شوک 
بدی را وارد کرد و باعث کشمکش هایی بین 
سازمان، شرکت ها و دولت شد. این عوامل 
در کنار ریزش قیمت دالر باعث شد شاخص 
کل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برسد. 
اما در این نقطه امیدی درحال شکل گیری 
بود. صحبت از توافق شد، نرخ دالر شروع به 
رشد کرد، استارت حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی 
خورده و منجر به چشم اندازی تورمی  شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: آغاز 
جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت 
انرژی و ارزش کامودیتی شــد و بازار رشد 
خود را به صورت اهسته و پیوسته اغاز کرد 
و به محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
رسید. بازار در آن نقطه نیاز به محرک هایی 

داشت که بتواند تصمیم بگیرد رشد خود را 
 P/E TTM ادامه دهد یا خیــر. در این نقطه
بازار به باالی ۹ واحد رسیده بود درحالی که 
این شاخص در که در بهمن ماه که بازار در 
کف قرار داشت، در محدوده ۷.۵ واحد بود. 
P/P ۲۴۰ شرکت تولیدکننده  در بهمن ماه 
به کمتر از ۵ واحد رســیده بود درحالی که 
در حال حاضر در محدوده ۶.۵ واحد اســت. 
  P/E TTM بررسی تاریخی نشان میدهد هرگاه
بازار در محدوده زیر ۸ واحد باشد، تقاضای 
 P/E  قابل توجهی وارد بازار شــده و هرگاه
TTM  به ۱۲ میرسد نقطه اشباع خرید است 

و بازار استارت اصالح را میزند.

 بازار در انتظار محرک ها
شریعتی با بیان اینکه بازار منتظر رخ دادن 
اتفاقاتی است، توضیح داد: حرکت شاخص 
کل بورس در هفته های اخیر از محدود یک 
میلیون و ۵۶۰ هزار واحد اغاز شد و تا محدوده 
یک میلیون و ۵۲۰ زهرا واحد افت پیدا کرد. 

شــاخص هم وزن هم کمی افت داشت. اما 
حجم معامالت به عنوان دماسنج بازار سرمایه 
در دو ســه هفته اخیر کاهش قابل توجهی 
داشته و از محدوه ۷ هزار میلیارد تومان که 
منجر به رشد بازار شده بود به ۵ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. تقریبا در یک ماه اخیر  
سرانه خرید و فروش سهامداران به همدیگر 
نزدیک شده است و این باعث میشود بازار نه 
رشد قابل توجهی داشته باشد و نه افت قابل 
توجهی.وی ادامه داد: در این شرایط محرک 
هــا و منابع نقد باید از جاهای دیگر به بازار 
تزریق شود. یعنی چشم اندازی برای سرمایه 
گذاران بیرونی شکل بگیرد. بازار دوباره وارد 
وضعیت رکودی خود می شود. در این روزها 
شاهد هستیم که نهادهای زیرمجموعه های 
هلدینگ های بازنشســتگی فروش خود را 
برایجبــران هزینه هــای اداری و عمومی و 
جبرای کسری بودجه از بازار سرمایه تامین 
میکنند. تا زمانی هم که برجام شکل نگیرد 
تا خیــال دولت از درامد بیرونی و پول های 

بلوکه شده راحت باشد این حس برای سرمایه 
گذاران وجود دارد که دولت ممکن اســت 
تغییراتی در ماده اولیه، نرخ های فروش و... 
شــرکت ها اعمال کند. بازار تقریبا دو سال 
است که در این روزهای سال در محدوده یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار دارد.
این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه مهم ترین نکته فاصله نرخ ارز نیمایی 
و بازار ازاد است، عنوان کرد: این موضوع برای 
سرمایه گذاران خوش یمن نیست. مخصوصا 
برای ســهامدارانی به رشد دالر در بازار آزاد 
دل بســته بودند. درحالی که نرخ نیما روی 
شرکت های بورسی تاثیرگذار است و تا زمانی 
که بین نرخ نیما و نرخ ازاد فاصله وجود دارد 
باعث می شود شــرکت ها نتوانند بازدهی 
قابل توجهی خلق کننــد زیرا هزینه های 
عمومی شرکت ها با توجه به تورم رشد قابل 
توجهی داشته است اما ناچار هستند نرخ های 
فروش خود را چه به صورت دستوری و چه 
 به عنوان تنها راه قانونی در محدوده ۲۵ هزار 

تومان که سامانه نیما است بفروشند.

 تاثیر بازار جهانی روی بورس ایران
شــریعتی در ادامه با اشاره به قیمت ها 
در بازارهای جهانی اظهار کرد: بازار جهانی 
شــرایط پیچیده ای پیدا کرده است. رفتار 
غربی ها در اوکراین قابل توجه است. روسیه 
عقب ننشســته است و با باال و پایین کردن 
عرضــه گاز، اروپا را به ســمت انرژی زغال 
سنگ سوق دهد. رشد تورم و در عین حال 
رشد قیمت بهره در کشورهای توسعه یافته 
و غربی  چشم انداز رکود تورمی را رقم زده 
است و کشورها تصمیم گرفتند به صورت از 
پیش تعیین شده وخودخواسته این رکورد را 
ایجاد کنند که قابلیت کنترل داشته باشد. 
این اطمینان برای اروپایی ها ایجاد شده  که 
ممکن است جنگ روسیه و اوکراین ممکن 
ادامه دار باش و  این اتفاق روی قیمت های 

جهانی تاثیرگذاشته است.

 حرکت بورس به چه سمتی خواهد 
بود؟

وی با بیان اینکــه اگر محرک های بازار 
روند مثبتی داشته باشند، وضعیت بازار نیز 
رو به بهبود حرکت خواهد کرد، عنوان کرد: به 
نتیجه رسیدن توافق مهم ترین محرک است. 
همچنین واگذاری سایپا و ایران خودرو می 
تواند بو و رنگ متفاوتی به بازار بدهد. با توجه 
به اینکه در فصل مجامع قرار داریم، تقسیم 
DPS از سوی شــرکت های بزرگ میتواند 
مرحکی باشــد تا شاخص به یک میلیون و 
۶۰۰ هزار واحد برسد. رکود در بازار جهانی 
منجر به اصالح صنعت کامودیتی می شود اما 
این اصالح عمدتا برای محصوالت مارجینال 
اســت و روی برخی محصوالت مانند فوالد 

تاثیری ندارد.

نرخهایتازهدربازارمسکنپایتخت
  برگزاری نخستین دوره آزمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی 

 اولین دوره آزمون »گواهینامه حرفه ای بانکداری اســالمی« در راستای بررسی 
صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی ۲۳ تیرماه  برگزار می شود.به گزارش از بانک مرکزی، پیرو ابالغ 
عناوین گواهینامه های حرفه ای موردنیاز به عنوان یکی از شرایط تخصصی الزم 
برای داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری، به اطالع می رساند؛ 
طبق هماهنگی های انجام شده، مقرر شد اولین دوره آزمون گواهینامه حرفه ای 
بانکداری اسالمی  پنجشنبه )۲۳ تیرماه( ســاعت ۹ صبح در محل مؤسسه عالی 
آموزش بانکداری ایران به نشــانی خیابان پاسداران، ایســتگاه ضرابخانه، پالک 
۱۹۵،  برگزار شود. داوطلبان شرکت در آزمون مذکور می توانند از چهارم تیرماه 
تا ۱۶ تیرماه جهت تکمیل فرم مشخصات و از ۲۱ تیرماه برای دریافت کارت ورود 
به جلسه با مراجعه به نشــانی اینترنتی: https://azmoon.ibi.ac.ir/main اقدام 
کنند. همچنین پس از آزمون فوق، آزمون مربوط به سایر گواهینامه های حرفه ای 
بانکداری به طور ماهانه و هر ماه یک آزمون با ترتیب »گواهینامه اصول بانکداری 
۱«، »گواهینامه اصول بانکداری ۲«، »گواهینامه حسابرســی داخلی مؤسسات 
اعتباری« و »گواهینامه مدیریت فناوری اطالعات مؤسسات اعتباری« برگزار شود. 
زمان دقیق برگزاری این آزمون ها متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.   بانک مرکزی در 
اواخر فروردین ماه سال جاری در بخشنامه ای بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان 
تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موکول به 
شرکت در آزمون های مربوط و اخذ گواهینامه های حرفه ای اعالم و آن را به شبکه 

بانکی ابالغ کرد.

 وام ودیعه مسکن معطل دستورالعمل وزارت راه است
  با گذشت نزدیک به یک ماه از ابالغ بخشــنامه وام ودیعه مسکن از سوی بانک 
مرکزی، هنوز دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی 
اعالم نشده است. پیرو اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان درخصوص آغاز ثبت نام 
متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه مسکن از ۱۲خردماه از طریق سامانه طرح های 
حمایتی مسکن به نشانی http://saman.mrud.ir  متقاضیان می توانند تسهیالت 
دریافت کنند.گزارش های میدانی روند پرداخت وام ودیعه مسکن پس از گذشت 
نزدیک به یک ماه حاکی از بانک های عامل حاکی از آن است که هنوز بخشنامه به 
این بانک ها ابالغ نشده است بنابراین اقدامی در جهت ثبت نام متقاضیان و پرداخت 
تسهیالت انجام نداده اند.بررسی ها نشان می دهد بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 
۱۰ خردادماه به ۲۰ بانک ابالغ شده است و براین اساس عدم پرداخت وام به دلیل 

نبود بخشنامه بانک مرکزی موجه نیست.

مطابق این آیین نامه که در ۱۵بند تنظیم شده خانه هایی که در چهار ماه ابتدای 
سال و چهار ماه پایان سال خالی باشند مشمول دریافت مالیات خواهند شد.

قانون دریافت مالیات از خانه های خالی در سال۹۹ تصویب شد، اما در گام نخست 
اختالف نظرهایی درخصوص آیین نامه اجرایی، موانع فراوانی را در مسیر اخذ مالیات 
از خانه های خالی ایجاد کرد، اما پس از یک سال با ابالغیه رئیس سازمان امور مالیاتی 

در دولت سیزدهم این مانع برداشته شد.
مطابق این آیین نامه که در ۱۵بند تنظیم شده خانه هایی که در چهار ماه ابتدای 

سال و چهار ماه پایان سال خالی باشند مشمول دریافت مالیات خواهند شد.
اما این پایان کار نبود از آنجا که قانون وظیفه شناسایی واحدهای مسکونی خالی 
از سکنه را برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده بود و این وزارتخانه باید از طریق 
سامانه امالک و اسکان، این خانه ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی می کرد و با 
اختالف هایی که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در این زمینه 
مطرح شد، وظیفه شناسایی واحدهای خالی به سامانه امالک و اسکان محول شد.

از اواخر فروردین سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که سرپرستان 
خانوار مکلف شدند تا اطالعات مربوط به امالک خود را در سامانه امالک و اسکان 
ثبت کنند تا وضعیت سکونت آن ها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال 

مالیات مشخص شود.
تشدید اختالف وزارت راه و سازمان مالیاتی

دامنه اختالف این دو سازمان درخصوص نحوه معرفی واحدهای مسکونی خالی 
از سکنه و اطالعات مربوط به آنها، نادرست بودن کدهای پستی، مشخص نبودن 
مالک و زمان خالی بودن واحدها که توسط وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، 
تشدید شد به طوری که وزارت راه و شهرسازی از معرفی یک میلیون و ۱۷۰ هزار 
واحد خالی به اداره امور مالیاتی خبر داد، اما سازمان مالیات تنها دریافت اطالعات 

۱۲ هزار واحد خالی را تایید کرد.
کندی روند شناسایی خانه های خالی و ارسال اطالعات آن ها به سازمان مالیاتی، 
اعتراض رئیس مجلس را به دنبال داشته به طوری که محمدباقر قالیباف در تذکری به 
وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات مسکن گفت: »در اینجا تذکری به 
وزارت راه و شهرسازی دارم که با وجود راه اندازی سامانه مربوط به مالکیت و استفاده 
از امالک خالی، عمال براساس خوداظهاری تنها از چند صد خانه خالی به جای چند 
صد هزار خانه خالی مالیات دریافت شده است که به نظر می رسد وزارت راه باید در 

این زمینه جدی تر عمل کند.«
زیرساخت فراهم نیست

»صرف وضع یک قانون خوب دلیلی برای موفقیت آن نیست و باید زیرساخت های 
اجرایی آن فراهم شود، چه بسا یک قانون خوب در صورت نبود شرایط برای اجرا 

تنها به فساد اداری و کاهش راندمان دستگاه اجرایی منجر خواهد شد.«
 عرضه مسکن و کاهش تورم برای حل مشکل بازار مسکن ضروری است که در 
صورت رفع بار سرمایه ای از بازار مسکن، دیگر شاهد احتکار و نبود عرضه مسکن 
نخواهیم بود. با توجه به سیر صعودی اجاره بها وزارت راه و شهرسازی با همکاری 

سایر سازمان ها باید درخصوص دریافت مالیات از خانه های خالی اقدام کند.
افزایش آمار فرارهای مالیاتی، دشــواری شناســایی مشموالن واقعی، افزایش 
نارضایتی های مردم و در نهایت ضربه به بازار مسکن ازجمله چالش هایی است که 
اجرای ناقص این قانون دارد. »انتقادها به عملکرد سازمان مالیات در این خصوص 
در شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از آنها، مطرح شده است که این وعده 

داده تا بعد از تیرماه اطالعات خوبی از وصول پایه های مالیاتی اعالم کند.«
احتکار مسکن

 »سیستم مالیات ستانی در کشور تحت تاثیر تکیه به درآمدهای نفتی، زیرساخت 
ضعیفی دارد، پایه های مالیاتی در کشور از تنوع چندانی برخوردار نیست و این موضوع 

زمینه را برای ثروت اندوزی های کاذب ایجاد کرده است.«
دریافت مالیات به عنوان یک سیستم تنظیم گری به صورت دست نامرئی می تواند 
جریان بازار را هدایت کند، افزایش تعداد خانه های خالی را ناشی از نبود سیاست 
صحیح درخصوص اخذ مالیات است و عالوه بر سیستم دریافت مالیات از واحدهای 
خالی، استفاده از طرح های تشویقی و معافیت مالیاتی برای عرضه بهتر مسکن را 
ضروری است و »برای تعادل در بازار مسکن نباید تنها به روش های قهری اکتفا کرد.«

پیمان هوشمندیان 
کارشناس مسکن

هیاهوی تبلیغاتی دولت برای هیچ

  خبرخبر

وزیر صنعت، معــدن و تجارت )صمــت( طی نامه ای 
به رئیس جمهوری با بیان اینکــه افزایش نرخ مبنای 
محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده 
کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث 
افزایش هزینه هــای تولید، افزایش قاچــاق، افزایش 
نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد 
شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 

واسطه ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
 ســیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه 
اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه 
تعرفه واردات )بند ه تبصــره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱(، 
با شرایط متفاوتی نســبت به زمان تهیه الیحه مواجه 

شده است.
این شرایط متفاوت شــامل رویدادهای بین المللی از 
جمله افزایش قیمت جهانــی کاالها، به ویژه کاالهای 
پایه و اساسی، محدودیت ها و افزایش شدید هزینه های 
حمل ونقل )۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه(، 
تغییر روش های خرید کاال در دنیا )تغییر از حالت خرید 
اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید ساالنه(، ممنوعیت 
صادرات برخی از کاالها بواسطه بروز بحران جهانی و 
محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی 
شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه 

نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاالهای اساسی بر اساس قانون بودجه، حذف 
معافیت های گمرکی ماشین آالت و تجهیزات )افزایش 
هزینه های ســرمایه گذاری(، رشد نرخ دستمزد سال 

۱۴۰۱ و شکل گیری تورم انتظاری در جامعه است.
به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، 
افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی 

را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه های 
تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش 

تولید و افزایش تورم خواهد شد.
او در این نامه به رئیس جمهــوری تاکید کرده که در 
راســتای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه 
تعرفه های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش 
سود بازرگانی که با پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه ای 
و اصالح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. 
دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که بــرای کاالهایی 
که تعرفه های آنها کمتر از ۱۰ درصد اســت، کاهش 
ســود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید 

کاهش یابد.
طبق گفته های وزیر صمت اصالح نرخ سود بازرگانی 
در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم 
توازن در زنجیره های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها 
را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کاالهای 
وارداتی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا و قطعات بخش تولید 

بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.
بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشــنهادی برای 
کاهش حقوق گمرکی را با قیــد دو فوریت ارائه کرده 
است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی 
مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و 
تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی 
آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می یابد. 
دولت مجاز اســت با توجه به کاهش منابع حاصل از 
حقوق ورودی )سود بازرگانی و حقوق گمرکی(، نسبت 
به فروش اوراق مالی تا ســقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال 

اقدام کند.

درخواستفوریوزیرصمتازرئیسجمهوری؛حقوقگمرکیراکاهشدهید

درپی رشد خریدهای سرمایه گذاری و بر اساس گزارش های غیررسمی از وضعیت 
بازار مسکن شهر تهران قیمت های مدنظر فروشندگان در خردادماه سه درصد 
نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد؛ با این حال یک کارشناس معتقد است که 
بازار در ماه های آینده با افت تقاضا و به تبع آن کاهش سرعت رشد قیمت مواجه 

می شود.
 خردادماه امسال بازار مسکن شهر تهران به لحاظ قیمت های پیشنهادی با تغییر 
نسبت به اردیبهشت ماه مواجه شد. داده های غیررسمی حاکی از آن است که 
متوسط قیمت های پیشنهادی هر متر مربع مسکن در پایتخت طی یک ماه اخیر 
۳ درصد افزایش یافته است. تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی ها استنباط 

می شود با ۵ درصد رشد مواجه شد.
تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از سال جاری در شرایطی 
رقم خورد که اردیبهشت ماه هم نرخ های پیشنهادی در مقایسه با فروردین ۵.۲ 
درصد و قیمت های قطعی ۶.۱ درصد باال رفته بود. این تغییرات پس از آن ایجاد 

شد که قیمت کاالهای اساسی افزایش یافت.
مطابق اطالعات به دست آمده از ســامانه کیلید در خردادماه ۱۴۰۱ متوسط 
قیمت های پیشنهادی مسکن در تهران به ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع 
رسیده، در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال ۵۲.۶ میلیون تومان بود که از 

افزایش ۳ درصدی حکایت دارد.
در تهران ۱۰.۵ هزار معامله مسکن در اردیبهشــت منعقد شد که رشد ۱۶۶ 
درصدی را در مقایســه با ســال قبل ثبت کرد. افزایش معامــالت، زمینه را 
برای تغییر نسبی قیمت فراهم کرد. اواخر ســال ۱۳۹۹ میانگین قیمت های 
پیشــنهادی ســامانه مذکور تا متری ۵۷ میلیون تومان باال رفته بود که پس 
از آن به تدریج روند نزولی بــه خود گرفت و تا حــدود ۵۰ میلیون تومان نیز 
 در اواخر ۱۴۰۰ رســید. بــا این حال آمار، رشــد نســبی قیمت هــا در دو

 ماهه ابتدای سال جاری را نشان می دهد.

  افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سه ماه اخیر
تحــوالت بــازار مســکن شــهر تهران طــی یــک مــاه اخیــر از عواملی 
همچون تالش بــرای حفظ ســرمایه از طریق خریــد دارایی هــای ثابت، 
انتظــارات تورمی و رشــد قیمــت نهاده های ســاختمانی نشــأت گرفت. 
 بر اســاس آمار رســمی بانک مرکزی از بهمن سال گذشــته تا کنون قیمت

 مسکن در تهران ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در 
هر متر مربع رسیده است. تنها از فروردین تا اردیبهشت قیمت مسکن در تهران 

۶.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
در کل کشــور نیز طبق اطالعات مرکز آمار، قیمت ها بــا دو تغییر در ماه های 
اردیبهشت و خرداد مواجه شد. تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ 
درصد و در خردادماه ۲.۳ درصد اعالم شد. درخصوص نرخ مصالح ساختمانی هم 
آمار زمستان ۱۴۰۰ گویای رشد سالیانه ۵۵ درصدی قیمت ها بود. تورم نهاده های 
ساختمانی در کنار رکود معامالت مسکن به شکل افت ساخت و ساز بروز پیدا 
کرد. در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده شهر تهران نسبت به 

سال قبل از آن ۱۸.۵ درصد کاهش یافت.

  قشر متوسط  توان خرید مسکن را از دست داده است
علیرضا ذوالفقاریـ  کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به 
ایسنا گفت: هم اکنون در اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجهیم و مسکن هم از 
این شرایط متاثر شده است. قشر متوسط به عنوان متقاضی موثر خرید خانه، توان 
خود را از دست داده و تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر 
معامالت، بیشتر از نوع سرمایه گذاری است.وی با بیان این که بازار اجاره نیز متاثر 
از قیمت مسکن با رشد مواجه شده است افزود: اجاره بیش از ۶۰ درصد درآمد 
خانوارها را به خود اختصاص می دهد و در شرایط فعلی، سر و سامان دادن به بازار 
اجاره باید اولویت اقدامات دولت باشد. البته برنامه هایی مثل تعیین سقف افزایش 
۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره ضمانت اجرایی الزم را ندارد. دولت می بایست 
از طریق عرضه مسکن استیجاری، بازار را کنترل می کرد که با یک کسری در این 

بخش مواجهیم اما باید برنامه ها به سمت عرضه مسکن هدایت شود.

 پیش بینی افت بازار مسکن در ماه های آینده
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح دولت سیزدهم مبنی بر احداث چهار 
میلیون واحد مسکونی طی چهار سال گفت: این پروژه حتی در صورت توفیق در 
اجرا، زمان بر خواهد بود. ما تجربه مسکن مهر را پیش روی خود داریم که هنوز 
بعد از گذشت ۱۵ سال کامال به اتمام نرسیده و در بخش هایی دولت درگیر آن 
است. بر این اساس و با توجه به کسری مسکن در کشور، تغییرات قیمتی برای 

واحدهای موجود دور از انتظار نیست.
ذوالفقاری درباره پیش بینی  بازار مسکن در ماه های آینده تصریح کرد: احتماال 
تقاضای سرمایه ای در ماه های آینده افت می کند. تقاضای مصرفی نیز وجود 
ندارد. بنابراین به تدریج شتاب تورم در بازار مسکن افت می کند. هم اکنون نرخ 
رشد مسکن حدود نصف رشد قیمت دیگر کاالها است و در سال جاری این روند 

ادامه پیدا می کند.

 همکاری دو وزارتخانه برای یک پروژه ملی مهم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع اصناف حوزه ارتباطات، پروژه فیبرنوری را برای کشور مهم و راهبردی عنوان و اعالم کرد از تمام پیشنهاداتی که برای تسریع انجام این پروژه ارائه شود استقبال می کنیم.

 عیسی زارع پور در نشست بررسی مسائل و مشکالت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها )FTTx ( و در جمع برخی از اعضای سازمان نظام صنفی، سندیکای مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت 
مخابرات ایران و با حضور رییس و معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مهم و راهبردی بودن پروژه توسعه فیبرنوری، تاکید کرد: انجام این پروژه یک انتخاب نیست و یک الزام است و در صورت عدم اجرای آن کشور در 

آینده آسیب می بیند.
وی با اشاره به مشکالت و مسائلی که حاضرین در جلسه مطرح کردند، افزود: شبکه پهن باند، زیرساخت توسعه تمام بخش های کشور است و دولت به دنبال آن است که با اجرای این طرح، زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، شــبکه های فیبرنوری را شــاهراه های عصر جدیــد عنوان کرد و گفت: اگر یک دهم ســرمایه گذاری در زیرســاخت های فیزیکی در زیرســاخت های شــبکه ارتباطات فیبرنوری انجام شــود، تحول

 بسیاری در کشور ایجاد می شود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/04/07

شماره : 1403

 معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: تاکنــون بیش از ۲.۵ میلیون هکتار از 
اراضی کشــاورزی به انواع سامانه های نوین 
آبیاری تجهیز شده اند که حدود ۳۰ درصد از 

اراضی آبی را شامل می شود.
 بــه نقــل از روابــط عمومی ســازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، فریبرز 
عباسی در حاشیه بازدید از یک مجتمع کشت 
و صنعت در شهرستان خداآفرین در گفتگو با 
خبرنگاران افزود: رویکرد اصلی ما در توسعه 
سامانه های نوین آبیاری، توسعه روش های با 

بهره وری باال است.
وی گفت: بــه دلیل اینکــه این روش ها 
بیشترین راندمان آبیاری را داخل مزرعه دارند 
و در صورتی که خوب بهره برداری شــود می 
تواننــد باالی ۹۵ درصد بهره وری آبیاری، در 
داخل مزرعه داشته باشند به همین دلیل ما 
بیشترین حمایت و کمکهای بالعوض دولتی 

را از همین روش ها انجام می دهیم.
وی ادامه داد: روش دیگری که از تسهیالت 
خوب دولتی برخوردار است و جزو روش های 
با بهره وری باالست که برای بعضی از مناطق 
کاربرد دارد ماشین های آبیاری مثل لینیرها و 

سنترپیوت ها هستند.
عباسی بیان کرد: ما خوشبختانه در حوزه 
ســامانه های نوین آبیاری به رغم اینکه یک 
تکنولوژی جدید و وارداتی بوده، اآلن به یک 

درجه ای رسیدیم که خدمات فنی، مهندسی 
را در این حوزه به کشورهای همسایه و خارج 

از کشور صادر می کنیم.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: تا یکی دو سال پیش ۹۵ درصد از لوازم 
و تجهیزات ســامانه های نوین آبیاری تولید 
داخل بود و حدود ۵ درصد واردات داشــتیم 
که خوشــبختانه در دو سال اخیر با استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی ما 
آن ۵ درصــد را هم که به طور عمده شــامل 
۳ قطعه اصلی مثل دستگاه های فیلتراسیون، 

قطره چکان های پی سی، الکتروگیربکس ها در 
ماشین های آبیاری بود، با کمک صنعت گران 
داخلی و شرکت های دانش بنیان داخلی تولید 

داخل کردیم.
بهره برداری کامل از پایاب سد خداآفرین 
منــوط به تأمیــن آب از طرف شــرکت آب 

منطقه ای و وزارت نیرو می باشد
 معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: بهره برداری کامل از پایاب سد خداآفرین 
در بخشهایی که تاکنون به بهره برداری نرسیده 
است منوط به تأمین آب از طرف شرکت آب 

منطقه ای و وزارت نیرو  می باشد.
فریبرز عباسی در حاشیه بازدید از از کانال 
پایاب سد خدآفرین با بیان اینکه خوشبختانه 
تا کنون حدود ۹۸ درصد از پروژه های رودخانه 
های مرزی در اســتان آذربایجان شــرقی به 
وسعت ۱۸ هزار و ۷۴۰ هکتار پیشرفت داشته 
اســت، گفت: آنچه که مربوط به حوزه وزارت 
جهادکشاورزی می شود که یکی دو قطعه در 
حوزه کشاورزی مانده و به بهره برداری نرسیده 
است که یکی از آنها به سطح دو هزار و ۴۰۰ 
هکتار پروژه یکانات است که حدود هزار و ۴۰۰ 

هکتار آن در دو هفتــه آینده به بهره برداری 
خواهد رسید و اقدامات الزم برای تکمیل و به 
بهره برداری از حدود یکهزار هکتار باقی مانده 

هم تا سه یا چهار ماه انجام می شود.
وی افزود: در ســایر اراضــی و نواحی به 
 خصــوص نواحی پایاب ســد خداآفرین هم 
مــا بخش اعظم کارمان را انجــام دادیم و به 
بهره برداری رسیده و منتظر تأمین آب از طرف 
شرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو هستیم که 
با جلسات مشترکی که با آنها خواهیم داشت 
این موضــوع را پیگیری می کنیم که هر چه 
زودتر آب وارد کانال خداآفرین بشود که سایر 
اراضی که به بهره برداری نرسیده در این زمان 

ممکن به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: اگر همکاران وزارت نیرو منابع 
آب جدیدی هم تخصیــص بدهند در آینده 
امکان تجهیز شبکه های فرعی از طرف وزارت 
جهادکشاورزی وجود خواهد بود و برنامه ریزی 
الزم برای اجرای شبکه های فرعی آن اراضی 

هم انجام می شود.
 عباســی با اشــاره به اینکه حقابه اراضی 
توسعه داده  شده از قبل پیش بینی شده است 
و به  صورت مطمئن تأمین شده است، گفت: 
یکی از دالیلی که در بعضی نواحی سطح بعضی 
اراضی آن طور که باید توسعه داده نشده است 
به خاطر همین عــدم اطمینان از تأمین آب 

این اراضی است .

۳۰ درصد اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است

ــه ۱۳۰۰  ــی ب ــن کاالی اساس ــون ت ــش از دو میلی ــال بی   ارس
مرکــز ذخیره ســازی

 شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: مجوز حمل ونقل دو میلیون و ۱۵۷ 
هزار تن انواع کاالهای اساسی وارد شده به کشور در سه ماهه بهار ۱۴۰۱، صادر 

و این کاالها به ۱۳۱۶ مرکز ذخیره سازی سراسر کشور ارسال شده اند.
 این مقدار کاالهای اساسی شامل گندم و انواع برنج وارداتی است که توسط 
این شرکت، خریداری و وارد کشور شده و بر اساس برنامه مدون حمل ونقل به 
اماکن و تأسیسات نگهداری کاالهای اساسی، ارسال و ذخیره سازی شده اند. این 
گزارش می افزاید، این کاالها از مبدأ بنادر استان های ساحلی بوشهر، خوزستان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان )منطقه چابهار(، گیالن و مازندران وارد کشور 
شــده و پس از تخلیه، در قالــب حمل ونقل جاده ای و ریلــی به مقصد مراکز 
ذخیره سازی بارگیری شــده اند. گفتنی است، در بین کاالهای اساسی وارداتی 
می توان به یک محموله گندم ورودی از شمال ایران به وزن بیش از ۱۰ هزار تن 
اشاره کرد که از طریق حمل ونقل ریلی وارد استان خراسان رضوی شده است.

 کاهش شدید صادرات زعفران
نایب رئیس شــورای ملی زعفران از کاهش شــدید صادرات زعفران در ماه 
هــای اخیر خبــر داد و گفت: فقط در فروردین ماه صادرات طالی ســرخ ۶۰ 
درصد کاهش یافته اســت.غالمرضا میری از کاهش شــدید صادرات زعفران 
در ماه های اخیر خبر داد و گفت: فقط در فروردین ماه صادرات طالی ســرخ 
۶۰ درصد کاهش یافته اســت.وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته صادرات 
زعفران ۱۹ درصد کاهش یافته اســت، افزود: در دی و بهمن و اســفند ۱۴۰۰ 
صــادرات زعفران به ترتیب ۵۸ درصد، ۳۳ درصد و ۳۸ درصد کاهش داشــته 
اســت.میری میزان کاهش صادرات زعفران را در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ 
به ترتیب ۶۰ درصد و ۱۹ درصد اعالم کرد.این فعال بخش خصوصی با اشــاره 
به دالیل این اتفاق، تاکید کرد: اگر شــرایط به همین شکل ادامه داشته باشد، 
شاهد شدت کاهش صادرات طالی سرخ خواهیم بود.وی با بیان اینکه صادرات 
یک کیلوگرم زعفران برای هر صادر کننده رســمی حدود ۱۲ میلیون و ۸۱۰ 
هزار تومان هزینه سربار دارد، توضیح داد که اوالً نرخ پایه گمرکی ۱۵۹۸ دالر 
اســت در حالی که صادرکنندگان زعفران را کیلویی ۱۳۰۰ دالر می فروشــند 
بنابراین باید ۳۰۰ دالر دیگر از بازار آزاد تهیه کنند و تحویل سامانه نیما دهند.

 جنگل های زاگرس تامین کننده 4۰ درصد آب کشور/ تعداد استان های بیابانی به عدد ۲۱ رسید
سرپرســت ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور درباره اهمیت جنگل ها و پوشش گیاهی در حفظ منابع آبی کشــور گفت: از ۳۰ میلیون هکتار عرصه های زاگرس، نزدیک به ۶ میلیون هکتار آن جنگل است و این جنگل ها 

تامین کننده ۴۰ درصد آب کشور می باشند.
به گزارش از وزارت جهاد کشــاورزی، »عباســعلی نوبخت« در مراســم معارفه سرپرست این سازمان که با حضور وزیر جهاد کشــاورزی،  برگزار شد افزود: ما متولی امنیت زیستی کشور هستیم و امنیت زیستی حلقه اتصال میان 

امنیت ملی و غذایی است.
وی با بیان این که بر اساس نقشه ها و مدل سازی های بین المللی سازمان توسعه عمران ملل متحد )UNDP( ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال ۲۰۲۵ با بحران شدید آب مواجه می شود 
و در ســال ۲۰۴۰ به نهایت حد بحران شــدید آب می رســد، اظهار داشــت: ما سربازان نظام و متولی امنیت زیستی کشور هستیم و با همراهی و مشارکت و استفاده از تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اثبات می کنیم که 
ایران در سال ۲۰۴۰ دچار بحران شدید خشکسالی نخواهد شد.سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: برای حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی باید عملکرد و تمهیدات مان را در زمینه آبخیزداری افزایش 

دهیم و از تمام ظرفیت های موجود کشور برای تقویت پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع با کاربری خاص خودشان استفاده کنیم.

0406/170/33

1066
شناســنامه بــه شــماره 0794470645 متعلــق بــه ناصــر کمیــزی فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 4580260937 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4580260937 متعلــق بــه 
فرهــاد عــرب زینلــی فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

1150
ــام  ــه ن ــه شــماره ملــی 4489687877 و کارت ملــی ب ــام کاظــم مهرابــی ب ــه ن کارت ســوخت موتــور ب
محمــد مهرابــی بــه شــماره 4420716861 و کارت ملــی بــه شــماره 4432344857 متعلــق بــه نســرین 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/25 مفق ــا در تاری ــد رض ــاری فرزن ــری زاده ان  باق

می باشد.

ــد  ــادی فرزن ــه مــژگان الســادات پورحســینی باقــی آب ــه شــماره 4420322381 متعلــق ب شناســنامه ب
ســیدرضا در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1192
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 10 473ی26 متعلــق بــه حســین ســعیدی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

 1401/04/06مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــه شــماره  ــه ماشــین ب ــه نام ــه شــماره 0559201567 و بیم ــه دو وکارت تاکســیرانی ب ــه پای گواهینام
ــود  ــخ 1401/03/15 مفق ــی در تاری ــد عل ــمی فرزن ــواد قاس ــه ج ــق ب ــران972ج76 متعل ــاک 40ای پ

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 4500097627 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 4500097627 متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــد همــت بیــگ در تاری ــری فرزن ــاس قنب عبدالعب

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــر تقل ــد حض ــی فرزن ــی رضای ــه عل ــق ب ــماره 0759979502 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/04 مفق

ــق  ــماره 0064024571 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0064024571 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/30 مفق ــرز در تاری ــد فرام ــه ســهیا ثقفــی فرزن  ب

می باشد.

2014
کارت ملــی بــه شــماره 0083288562،کارت هــای عابر،چندعددســیم کارت، متعلــق بــه پریســا  علــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/03 مفق ــی در تاری ــد حکمعل ــرون  فرزن ــد بی  ون

می باشد.

2065
کارت ملــی بــه شــماره 6580114101 متعلــق بــه قاســم هداونــد فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــینی راد فرزن ــیدجال حس ــه س ــق ب ــماره 0036783609 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــی زاده فرزن ــده قل ــه حمی ــق ب ــماره 0035893419 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/03 مفق

ــد محمدهــادی در  ــرد فرزن ــه محمدرضــا ضمائمــی ف ــق ب ــه شــماره 0061939293 متعل کارت ملــی ب
تاریــخ1401/03/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علیرضــا در  ــه ســیامک ظاهــری فرزن ــه شــماره 3801957225 متعلــق ب گواهینامــه و کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره31ل545ایران38و کارت ماشــین بــه 
ــد حســینعلی و  ــی فرزن ــه ســجاد اصان ــق ب ــه شــماره  متعل شــماره31ل545ایران38وکارت ســوخت ب
گواهینامــه متعلــق بــه خانــم مرضیــه اصانــی فرزنــد داود در تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 54ل318 ایــران 38 و کارت ماشــین 
بــه شــماره 54ل318 ایــران38 و کارت ســوخت بــه شــماره 54ل318 ایــران38 متعلــق بــه اســماعیل  
نصرتــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 71 ل 179 ایــران 38 متعلــق بــه مجیــد بهــرام ونــد فرزنــد خــداداد در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2110
کارت ملــی بــه شــماره 0372281303 متعلــق بــه محدثــه کاظمــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 

 1401/03/06مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
ــر  ــه امی ــق ب ــنامه 37  متعل ــماره شناس ــی 2122886757 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

احمدزاده فرزند محمد در تاریخ 1400/06/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــخ تول ــنامه 7856 - تاری ــماره شناس ــی 2248498675 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1328/01/01 متعلــق بــه زهــرا صالحــی یانــه ســری فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1400/05/12 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0749794895 - تاریــخ تولــد 1366/04/26 و کارت عابــر بانــک 
ســپه متعلــق بــه میــاد اربابــی فرزنــد ابــن علــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1130326934 متعلــق بــه مرتضــی قدیــری فروشــانی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

 1401/01/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141285711 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1141285711 و کارت 
ســوخت بــه شــماره پاک43ایــران 754ن65 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 26218/629 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/30 مفق ــن در تاری ــد حس ــور فرزن ــی پ ــدی حاج ــه مه ب

ســاقط مــی باشــد.

2503
ــخ1401/04/01   ــر در تاری ــد صف ــدی فرزن ــا بل ــه ثری ــق ب ــه شــماره 6639731835 متعل ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اســلحه:  شــماره     sarsilmaz نــام   بــه  ترکیــه  ســاخت  ســوار  دولــول  اســلحه  »جــواز 
17A11491_T1102شــماره گــذاری اصفهــان اســلحه مهمــات 220-70 متعلــق بــه مصطفــی  گرجــی 
ــد.« ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل فرزن

ــود  ــخ 1400/05/10 مفق ــار در تاری ــد خدای ــی فرزن ــاد بهمن ــه فرش ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــی ملک ــه عل ــه فاطم ــق ب ــماره 5100214813 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/01 مفق

شناســنامه متعلــق بــه مینــا امینیــان فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 5100200189 متعلــق بــه احمــد رضــا  حیــدری فرزنــد حیــدر در 
تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
ــی در  ــد قنبرعل ــی  جمشــیدیان فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 1091671893 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3500830031 متعلــق بــه حمیــد صمــدی دینانــی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری جــک S5 مــدل 1397 بــه شــماره 76 و 827 ایــران 67 
 NAKSH732XJB161492 و شــماره شاســی HFC4GA31DJ0007483 ــور ــه شــماره موت و ب
متعلــق بــه رضــا باقرزمانــی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 1401/02/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــران 13  ــه شــماره 99 ط 853 ای ــه شــماره 1286587514 و کارت ســوخت ب ــی هوشــمند ب کارت مل
ــده و از  ــخ 1401/03/06 مفقــود گردی ــد مصطفــی در تاری ــادی فرزن ــون اب ــه ســیدمهدی خات ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 35 ج  ــه ش ــدل 1388 ب ــد م ــواری پرای ــوخت خ9ودرو س ــه و کارت س ــه نام ــین .بیم کارت ماش
537 ایــران 67 و شــماره موتــور 4884035 و شــماره شاســی S1422288068686 متعلــق بــه زینــب 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/06 مفق ــرزا در تاری ــد می ــه فرزن ــیروانی ازناول  ش

می باشد.

رســیدکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1920195191 و شناســنامه بــه شــماره 1920195191 متعلــق 
بــه پوریــا رضــوی راد فرزنــد فریبــرز در تاریــخ 1401/03/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272182533 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1272182533 و 
کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره 46 ط 141 ایــران 67 متعلــق بــه ناصــر 

کریمــی فرزنــد رســول در تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاس در  ــد عب ــور فرزن ــدی پ ــن مه ــه متی ــق ب ــماره 1272898520 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند به شــماره 1283456516 و ســندخودرو ســواری پــژو 405 مدل 1397 شــماره 58 
 NAAM31FEXJK104060 164 و شــماره شاســیB0175872 ط 796 ایــران 13 و شــماره موتــور
ــخ1401/01/20   ــین در تاری ــد محمدحس ــاری فرزن ــان نث ــا ج ــه حمیدرض ــق ب ــوخت متعل و کارت س

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
شناســنامه بــه شــماره 3  ) بــه شــماره ملــی   1111341011 ( متعلــق بــه منوچهــر  ســلیمانی طــادی 

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

کارت ملــی بــه شــماره 4623684849 متعلــق بــه خدیجــه شــاه محمــدی فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272688119 متعلــق بــه علــی  نجمــی پورناژوانــی فرزنــد مســعود در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
شناســنامه بــه شــماره 1502وکــد ملــی 2297362986متعلــق بــه منوچهــر  رضــا زاده  فرزنــد مرتضــی 

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

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1284992446 متعلــق بــه بهــزاد محمــدی فرزنــد عباســعلی در 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0921487746 متعلــق بــه ســعیده بیــات فرزنــد ابوالقاســم در 
تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1061511952 متعلــق بــه معصومــه شــادی  فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/03/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه سیدحســن ســاداتی خــادر فرزن ــه شــماره ملــی 0934501688 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
علــی در تاریــخ 1401/03/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0938636340 متعلــق بــه حســین مرادنظامــی فرزنــد رجبعلــی 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0939343991 متعلــق بــه حســین کاهانــی مقــدم فرزنــد علــی 
در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 48 متعلــق بــه ســمیرا نظــری بــا شــماره ملــی 0944171281 فرزنــد 
ابراهیــم در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدی فرزن ــف خال ــه محمدیوس ــق ب ــی 0921796315 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/15 مفق ــی در تاری غامعل

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 0690240309 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
0690240309 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0690240309 و کارت ماشــین و کارت 
ســوخت بــه شــماره پــاک 74 /945 ب 82 و کارت نظــام پزشــکی 164874 متعلــق بــه علــی مزینــی 
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1401/02/29  مفق ــد محمــد رضــا در تاری فرزن

ــه شــماره ملــی0946512787  ــان خدمــت ب ــی 0946512787 و کارت پای ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
و گواهینامــه پایــه ســه و موتورســیکلت بــه شــماره ملــی 0946512787 و کارت ماشــین وبیمــه نامــه 
ــی مقــدم  ــه حســام رضای ــق ب ــه شــماره پــاک 74/ 455 ب 19 ســمند ef7 مــدل 97 متعل خــودرو ب

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



5
شماره : 
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2603
کارت ملــی بــه شــماره 0652110886 متعلــق بــه عبــاس  نخعــی شــاه محمــود فرزنــد محمــد حســین  

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

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0690294141 متعلــق بــه ســید حســن  عــادل فرزنــد ســید محمــد 
رضــا  در تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــید  ــد س ــینی فرزن ــن  حس ــید حس ــه س ــق ب ــماره 0925968102 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/30 مفقــود گردی جمــال در تاری

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0946351619 متعلــق بــه صــادق  کهــن ســال فرزنــد 
مهــدی  در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
شناســنامه بــه شــماره 21 و کارت ملــی بــه شــماره 2219919986 متعلــق بــه خدیجــه ســام خانیانــی 

فرزند ابوالقاسم در تاریخ 1401/04/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
ــخ  ــی رضــا در تاری ــد عل ــه روح اهلل حســین زاده فرزن ــق ب ــه شــماره 2150425718 متعل ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی  2150922411 متعلــق بــه محمــد مهــدی بهــره دار فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1400/10/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2161392336 متعلــق بــه مهــری شــاکری فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2160780464 متعلــق بــه رســتم حاجــی ملــک خیلــی فرزنــد علــی محمــد در 
تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 2162650576 متعلــق بــه حســن رمضانــی فوتمــی فرزنــد صــادق 
در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150594226 متعلــق بــه پارســا میرزائــی فرزنــد عالالدیــن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــا عل ــد رض ــان فرزن ــربن پیم ــه نس ــق ب ــماره 2162094101 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/05 مفق

ــخ  ــف در تاری ــد نج ــودی فرزن ــمت اهلل محم ــه حش ــق ب ــماره 2162399792 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/01/06 مفقــود گردی

2901
ــماره  ــه ش ــیکلت ب ــوخت و کارت موتورس ــه و کارت س ــه نام ــی و بیم ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــی  ــه عرب ــی کالت ــه محمدتق ــق ب ــی 0023973961 متعل ــماره مل ــه ش ــران24622 ب ــی 133ای انتظام

فرزند علی اکبر در تاریخ 1401/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه ســجاد کیماســی فرزن ــه شــماره ملــی 1130502902 متعلــق ب کارت ملــی و کارت دانشــجویی ب
علــی در تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  ــال می ــیده لی ــه س ــق ب ــی 0069083126 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/24 مفق ــیدمحمد در تاری ــد س ــی فرزن ــت حقیق نیکدوس

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0066591546 متعلــق بــه امیرحســین صالحــی فرزنــد محمدابراهیــم در تاریــخ 
1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره انتظامــی 10ایــران994ی14 متعلــق بــه 
ــود  ــخ 1401/03/25 مفق ــی0072948043  در تاری ــه شــماره مل ــان ب ــد قرب ــی فرزن محمدرضــا عابدین

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــه محمــد مســیحی بیدگل ــق ب ــران54931 متعل ــی 111ای ــه شــماره انتظام کارت ســوخت ب
ابوالقاســم بــه شــماره ملــی 0076157199 در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــل ال ــد خلی ــور فرزن ــه دانش ــه معصوم ــق ب ــماره 4130720791 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/04 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــدی فرزن ــد احم ــه وحی ــق ب ــماره 4120159965 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــاهی فرزن ــه جهانش ــه فاطم ــق ب ــماره 0559195427 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــو فرزن ــی ل ــد نق ــه محم ــق ب ــماره 0082313997 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/01/01 مفقــود گردی

ــاد  ــه فره ــق ب ــران341س96 متعل ــی 33ای ــماره انتظام ــه ش ــین ب ــی و کارت ماش ــه رانندگ گواهینام
ــود  ــخ 1401/01/01 مفق ــی 0075159716 در تاری ــماره مل ــه ش ــی ب ــد موس ــی فرزن ــربندی فراهان س

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــه  ــق ب ــی 3930231352 متعل ــماره مل ــه ش ــایی ب ــی و کارت شناس ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
حســین حیــدری فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ 1401/03/25  ــوار 703491371 در تاری ــد خان ــه ک ــزاره ب ــر م ــه جواه ــق ب ــش16 متعل کارت آمای
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0045945871 متعلــق بــه مــژگان ایلخانــی فرزنــد اســداله در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/04 مفق

ــه محســن  ایمانــی هــوا درق   ــه شــماره 0074508881 متعلــق ب کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی ب
فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ 1398/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی  2591808899 متعلــق بــه مرضیــه  علــی رضائــی شــیخان گفشــه  فرزنــد 
تیمــور  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

موتــور  بــه شــماره   NAALSRALDJA296059 بــه شــماره شاســی بــرگ ســبز خــودرو 
ــران  ــی 10 ای ــماره انتظام ــه ش ــی ب ــیری -روغن ــفید -ش ــو س ــواری رن 100013498RR256710 س
ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــی 0482085371 فرزن ــه شــماره مل ــی  غظنفــری ب ــه عل ــق ب 437 ب 39 متعل

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی S1412276537083 بــه شــماره موتــور 00044733 خــودرو 
ســواری پرایــد ســفید _روغنــی بــه شــماره انتظامــی 33ایــران 562 ه 15 متعلــق بــه منصــوره قباخلــو  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1399/01/01 مفق ــد حســین در تاری ــی 0069906718فرزن ــه شــماره مل ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی  0020990693 متعلــق بــه الهــه  قاســمی  فرزنــد 
ابوالفضــل  در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــودرو و کارت  ــه خ ــه نام ــودرو و بیم ــی 4390582607و کارت خ ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ گواهینام
ســوخت خــودرو بــه شــماره انتظامــی 33 ایــران 677 ص 79 متعلــق بــه مســیب  رفیعــی  فرزنــد رجــب  

در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

  8657676/M15 به شــماره موتــور NAS821100J1184098 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی
ســواری هــاچ بــک  ســفید - روغنــی بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 265 ب 27 متعلــق بــه ســونا  بیــات 
بــه شــماره ملــی 0082769605  فرزنــد اســمعیل  در تاریــخ 1399/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
ــخ  ــن در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــیدباقر مقیم ــه س ــق ب ــماره 0384542093 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــد علــی اکبــر در تاریــخ  ــه امیرهوشــنگ کرمــی فرزن ــه شــماره 0037197746 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0084076070 متعلــق بــه عظیــم جعفــرزاده فرزنــد عزیــز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/31مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2230118609 و گواهینامــه متعلــق بــه محمدامیــن حیــدری فرزنــد ذکریــا در 
تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0050312197 متعلــق بــه ســیدمحمدرضا سیداســمعیل نظــری فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــاهلل در تاری سیدماش

کارت ملــی بــه شــماره 0025444379 متعلــق بــه علــی حافظــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ1401/04/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره 0017281830 متعلــق بــه امیرحســام نصیــری فرزنــد بهــروز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/25مفق

کارت ماشــین بــه شــماره 40ایــران599م82 و کارت ســوخت بــه شــماره 139ایــران13164 متعلــق بــه 
امیرحســام نصیــری فرزنــد بهــروز بــا کــد ملــی 0017281830 در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0060258209 متعلــق بــه اکبر قلــی زاده فرزند یعقــوب در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد نجفعل ــژاد فرزن ــرح ن ــاس ف ــه عب ــق ب ــماره 0051796848 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0063418347 متعلــق بــه حامــد اوجانی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0018771157 متعلــق بــه محمــد باقــری نیســتانکی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2299021590 و گواهینامــه و کارت ســوخت و کارت شناســایی راه آهــن متعلــق 
بــه محســن شــعبانی فرزنــد مختــار در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدنق ــد فرزن ــه ون ــدی عبدال ــه مه ــق ب ــه شــماره 0018534651 متعل شناســنامه ب
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــیرازی فرزن ــامی ش ــالل س ــه ج ــق ب ــماره 0073471836 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/04/30مفقــود گردی

2903
کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0016068947 متعلــق بــه حلیــه رحیمــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

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

ــور  ــران 847 ژ 51 وVIN....IRFC931V1T8139496 وشــماره موت ــه شــماره 11 ای کارت ماشــین ب
ــد یعقــوب  در  ــی 0067871674 فرزن ــه شــماره مل ــه طالبــی ب ــه معصوم ــق ب 124K0473822  متعل

تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0872587282  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0872587282 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه محمدتقــی  ولــی پــور فرزنــد محمدولــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیروان  ــوی ش ــا تق ــه فریب ــق ب ــران 824 ق 22 متعل ــماره 11 ای ــه ش ــوخت  ب ــین کارت س کارت ماش
بــه شــماره ملــی 0829308121  فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــی فرزن ــالد لعل ــه می ــق ب ــه شــماره 0018204554 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  ــه اصغ ــق ب ــماره 0792591003 متعل ــه ش ــور ب ــماره 0792591003 و کارت موت ــه ش ــنامه ب شناس
ســلیمانی باداشــیانی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــی در  ــد محمدعل ــری فرزن ــد قنب ــه محم ــق ب ــماره 6359386178 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــینی فرزن ــین محمدحس ــه حس ــق ب ــماره 5209825523 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/10/01 مفق

ــماره 0531596710  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0531596710 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
وکارنامــه تاکســیرانی وکارت ســوخت وکارت هــای بانکــی  متعلــق بــه غالمرضــا ســاروقی فرهانــی فرزنــد 

عبــاس در تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد در  ــه عبــاس روحــی نمیــن فرزن ــه شــماره 1467013651 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــخ 1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0044674066 متعلــق بــه علــی  اســمعیلی شــاهرودی مقــدم فرزنــد 
ابوالحســن در تاریــخ 1401/03/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیکلت   ــور س ــوخت موت ــور وکارت س ــماره 0025186000 و کارت موت ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــه رضــا  ــق ب ــور 000777 متعل ــران 56388 وشــماره شاســی 00831 وشــماره موت ــه شــماره 144 ای ب
مختــاری فرزنــد مــراد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــعید دالکان فرزن ــه س ــق ب ــماره 0010093699 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0048000159  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0048000159 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مرتضــی ســطوتی  فرزنــد محمددرتاریــخ  1401/01/01 گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 1739908562 متعلــق بــه اشــرف نادرپــور فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه شــماره 2830354575 متعلــق ب ــه شــماره 2830354575 وشناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند ب
راحلــه صادقــی بــازرگان فرزنــد فریــدون درتاریــخ 1400/03/01 مفقودگردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد .

2904

گواهینامــه پایــه یــک  و کارت ماشــین بــه شــماره 81 ع 656 ایــران 55 بــه شــماره شاســی 
R611STK8593  و بــه شــماره موتــور 0011177 و کارت ســوخت بــه شــماره 81 ع 656 ایــران 55 
و کارت عابــر بانــک ملــی  و ملــت  متعلــق بــه فرهــاد برزوئــی بــه شــماره ملــی 0056786654 فرزنــد 

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

2909
گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 0063534754 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران 
ــه ســید مهــدی مــراد بیگــی فرزنــد علــی احمــد در تاریــخ  38__335و19 و کارت ســوخت متعلــق ب

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

کارت ملــی بــه شــماره 4901039131 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره * و بیمــه نامــه ماشــین بــه 
ــه  ــران 40 / 161ن/ 16 وکارت ســوخت ب ــه شــماره ای ــران 38/ 754و/ 33 و کارت ماشــین ب شــماره ای
شــماره پــالک ایــران 38/ 754و/ 33 و کارت بیمــه نیروهــای مصلــح متعلــق بــه امیــر حســین برزگــر 

فرزنــد بهــروز در تاریــخ  1401/04/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــد حســین در  ــم زهــرا مرتضــوی مرشــت فرزن ــه خان ــق ب ــه شــماره 0410021024 متعل ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاس در  ــد عب ــی فرزن ــد یاقوت ــای  محم ــاب آق ــه جن ــق ب ــه شــماره 0770182798 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6580230088 متعلــق بــه آقــای جــواد نجــم آبــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0701258861 متعلــق بــه حســین نجــدی  فرزنــد غــالم حســن در 

تاریخ 1400/10/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
شناســنامه بــه شــماره ملــی 3730157809 متعلــق بــه اقبــال طاهرنژادیانــی فرزنــد حاجــی و شناســنامه 
بــه شــماره ملــی 3731895986 متعلــق بــه شــهال جعفــری فرزنــد محمدعلــی  در تاریــخ 1401/03/05 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3720399168 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــود  ــخ 1401/03/22 مفق ــراد در تاری ــد میرزام ــک فرزن ــی کیل ــا حبیب ــه پوری ــق ب 3720399168 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــی  در  ــد عل ــعیدی فرزن ــق س ــه فای ــق ب ــی 3859723383 متعل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3732121623 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3732121623 
ــی  ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی 3732121623 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم و کارت پای
3732121623 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 61 ایــران 915س 74  وبیمــه نامــه ماشــین و کارت 
ــی  ــوف زارع ــه رئ ــق ب ــی متعل ــه ای ــی حرف ســوخت ماشــین و کارت ســوخت موتورســیکلت وکارت فن
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1401/03/21  مفق ــق در تاری ــد محمدصدی ــاد فرزن ــرگ آب گ

مــی باشــد.

5111
شناســنامه بــه شــماره 766 متعلــق بــه مهنــاز کامرانــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

5502
ــی  ــماره شاس ــران 691 م 67 و ش ــالک  46 ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان س
ــی  ــور آقائ ــادق  پ ــه ص ــق ب ــور 163B0287599Xمتعل ــماره موت NAAP13FE6GJ893207 و ش
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1400/08/01  مفق ــنعلی  در تاری ــد حس ــه فرزن ــن گوک  تج

می باشد.

ــخ  ــد غالمرضــا در تاری ــدم  فرزن ــذرا  صانعــی مق ــه ع ــق ب ــه شــماره 2594099351 متعل شناســنامه ب
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــور فرزن ــم پ ــادی  ابراهی ــه ه ــق ب ــماره 2592246606 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/02/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2580772073 و کارت عابــر بانــک ملــت متعلــق بــه فاطمــه  اخــوان جیرســرائی 
فرزنــد شــعبان  در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 2580605436 متعلــق بــه پوریــا  صادقــی  فرزنــد پرویــز  در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0317172931 متعلــق بــه آراد  جعفــری نــژاد نرگســی فرزنــد رشــید  در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2593490055 متعلــق بــه فیــروزه  باللــی کوچصفهانــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2591453799 متعلــق بــه ســرور  مســکنی جــو بیجــار کلــی  فرزنــد محمــد  در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
کارت ملــی بــه شــماره 2279444739 متعلــق بــه علــی  کوشــا  فرزنــد منصــور در تاریــخ1401/01/10  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد ســید احمــد  در  ــی فرزن ــار  کیمیای ــه ســید کامی ــق ب ــه شــماره 0050819461 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 54662 ایــران  ــه شــماره 54662 ایــران 136 و کارت موتــور ب بیمــه نامــه موتــور ســیکلت ب
136 و کارت ســوخت بــه شــماره 54662ایــران 136 متعلــق بــه جــواد  انصــاری مقــدم  فرزنــد حمیدرضا  

در تاریــخ 1401/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4623376214 متعلــق بــه ســجاد شــاهرخی فــر فرزنــد یــداهلل در تاریــخ 

1401/04/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 6339871917 متعلــق بــه ســیدباقر حســینی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 67 ایــران 955 ل 81 و کارت ماشــین بــه شــماره 67 ایــران 955 ل 81 
و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 67 ایــران 955 ل 81 و کارت ســوخت بــه شــماره 67 ایــران 955 ل 
ــم مهــزاد  ــه آقــای / خان ــه شــماره ســندخودرو 67 ایــران 955 ل 81 متعلــق ب 81 و اســناد مالکیــت ب

حاتمــی آلوقــره فرزنــد منوچهــر مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
ــالک 18_385ط42 و کارت  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــماره 3256877168 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی متعلــق بــه مجتبــی امیــری فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ 1401/02/04 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــرام در تاری ــد به ــان فرزن ــری کم ــر وزی ــه امی ــق ب ــماره 4051938530 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/05/01مفق

7056
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1670917061 متعلــق بــه بهــروز عابــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 

 1400/12/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0386785198 متعلــق بــه حمیــد جعفــری فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/04/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2391809115 و کارت پایــان خدمــت بــه 
شــماره 2391809115 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 162 س 52 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
162 س 52 و کارت ماشــین بــه شــماره 162 س 52 و پــالک فلــزی خــودرو بــه شــماره 162 س 52 
متعلــق بــه هاشــم امیــدی فرزنــد بیــت اهلل در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.



6

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/04/07

شماره : 1403

صنعت ترانزیت، ظرفیتی برای شکوفایی اقتصادی گلستان

 رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی به قشم ایمن می شود
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از آمادگی این 
سازمان برای آغاز طرح بزرگراه درگهان به الفت خبر 
داد و گفت: با اجرای این طرح، دایره بزرگراهی شرق 
جزیره قشم تامین و رفت و آمد ساکنان و گردشگران 
داخلی و خارجی به سرزمین آب و آفتاب ایمن می شود.

 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
قشم، افشار فتح الهی در دیدار با شهردار و اعضای شورای 
شــهر درگهان با تاکید بر لزوم دســته بندی مشکالت 
شهر درگهان براساس اولویت های مردمی اظهار داشت: 
همکاری دو بخش مدیریت امور درگهان و شــهرداری 
این شــهر در قالب تفاهم نامه همکاری، راهکاری برای 

ساماندهی این شهر تجاری و پرتردد است.
وی به موضوع مسکن جوانان شهر درگهان نیز اشاره 
کرد و  افزود: با توجه به اینکه موضوع مســکن یکی از 
دغدغه های اصلی مردم جزیره اســت، ما طرح مسکن 
جوانان را از روستای باسعیدو آغاز و تاکنون ۱۵ روستای 
اطراف شهر طبل را ساماندهی کرده ایم و در حال ادامه 

اجرای طرح به سمت مرکز جزیره هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خواستار 
تهیه بســته های ســرمایه گذاری در حوزه خدمات در 
شــهر درگهان شــد و ادامه داد: برای کمک به توسعه 
فضای شهری استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی 

از محورهای اساسی است.فتح الهی بر لزوم توجه به نقش 
فعاالن اقتصادی شــهر درگهان برای عمل به مسوولیت 
های اجتماعی به ویژه در حوزه خدمات شهری تاکید کرد 
و گفت: تجار و کسبه شهر درگهان در قبال مردم شهر، 
تعهداتی دارند که باید درراستای بهبود کالبد شهری و 

اجتماعی، به آن عمل کنند.
در پایان این دیدار، ضمن معارفه شهردار جدید شهر 
درگهان، گزارشــی از عملکرد مدیریت امور درگهان و 
شورای شهر توسط مسووالن مربوطه به حضور مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم ارایه شد.
 جزیره زیبای قشــم مشرف به تنگه هرمز و مجرای 
ورودی به خلیج فارس و دریای عمان اســت.این جزیره 
که بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت 
بــا اقیانوس هند، وجود منابع نفــت و گاز و واحدهای 
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی و تجهیزات فراساحلی و 
برخورداری از تسهیالت بندری برای کشتی های بزرگ 
)در رده پاناماکس( یکی از استراتژیک ترین جزایر ایران 
و خلیج فارس است که به دلیل خدمات سوخت رسانی به 

کشتی های عبوری از آبراهه بین المللی و پارک های انرژی 
و زیست - فناوری آن شهرتی جهانی دارد.

از ســوی دیگر، ویژگی های طبیعــی و تاریخی این 
جزیره، باعث شده قشــم به یکی از مقاصد گردشگری 

اصلی در ایران تبدیل شود.
منطقــه آزاد تجاری - صنعتی قشــم، حدود ۳۰۰ 

کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می شود.
این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه ای کلیدی از 
کریدور ترانزیتی شــمال - جنوب، دسترسی به کریدور 
پروازهای بین المللی شرق - غرب و تسهیالت بندری آن، 
که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی 

در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
اهداف و محورهای اصلی فعالیت های این منطقه آزاد 
تجاری - صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت 
و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع 
انرژی بــر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع 
گردشــگری، شیالت و صید صنعتی، خدمات پشتیبان 
نفت و پارک های انرژی است.شهرســتان قشــم شامل 
جزیره های قشم، هنگام و الرک با حدود ۱۵۰ هزار نفر 
جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان 
بــه طول ۱۵۰ و عرض میانگیــن ۱۱ کیلومتر در میان 

آب های خلیج فارس گسترده شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس تاکید کرد : یکی از اولویت 
های مهم شهرداران و مدیریت شهری در شهرهای مختلف استان فارس شناسایی 

و اولویت بندی بناهای نا ایمن و ناپایدار و حساسیت افزای شهرها است.
  مسعود طهماسبی در آیین معارفه شهردار جدید شهر خور الرستان اظهار 
داشت: این مهم یکی از دستورات مهم مقام عالی وزارت کشور و مدیریت اجرایی 
استان فارس است که باید به طور جدی در دستور و اولویت مهم مدیریت شهری 

همه شهرهای استان باشد.
وی برنامه محوری و نیازســنجی درســت از نیازهــا و اولویت های اصلی 
در حــوزه شــهری و شــهروندان را از دیگــر وظایف اصلی و مــورد تاکید از 
ســوی شهرداران و شوراهای اسالمی دانســت و گفت: بسیاری از مشکالت و 
نارســایی ها و چالش های پیش رو در این حــوزه و جزیره ای عمل کردن در 
 مدیریت شــهری بر اساس بررسی های انجام شده ناشی از نداشتن یک برنامه

 ریزی مدون شهری است.
وی همچنین شهرداران و شوراهای اسالمی را مکلف به تدوین و تهیه برنامه 
پنج ساله توسعه شهری در شهرهای مختلف کرد و گفت: این مهم باید بر اساس 
برنامه زمان بندی که ابالغ شــده در دستور جدی قرار گیرد و یکی از شاخص 

های ارزیابی شهرداران نیز همین موضوع است.
طهماسبی همچنین ایجاد مسیر جدید برای درآمدهای پایدار در حوزه مدیریت 

شهری را یادآور شد و گفت: برخی شهرداری ها  حتی در پرداخت حقوق پرسنلی 
خود عاجز مانده اند و این ناشی از عدم توجه به بحث درآمدهای پایدار و نداشتن 

یک برنامه ریزی اصولی در این زمینه است.
وی همچنین یکی از رسالت های اساسی شوراهای اسالمی و مدیریت شهری را 
ایجاد تعامل مثبت و کارساز در سطوح مختلف با مردم، حاکمیت و ارکان مختلف 
نظام و همچنین هماهنگی و تعامل بین مجموعه شورا با شهرداران عنوان کرد 

و گفت: ایجاد این تعامل باید بر مبنای اصول و قانون باشد.
مدیرکل دفتر امور شــهری و شوراهای استانداری فارس عنوان کرد: وجود 
تعامل و همراهی و همکاری بین همه اجزای مدیریتی و سیستم های اجرایی 

یک ضرورت غیرقابل انکار در زمینه مدیریت شهری محسوب می شود و حرکت 
های یکجانبه و بدون وحدت رویه چالش زا است.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مطالبات و درخواست های جدی مجموعه 
مدیریت ارشد اجرایی استان فارس از شهرداران و شوراها  توزیع عادالنه خدمات 
و منابع است که باید این مهم به طور ویژه در اولویت برنامه های شهرداری ها 

قرار گیرد.
طهماسبی تشکیل مجمع خیرین شهرساز در مناطق جنوبی استان فارس را 
یادآور شد و گفت: جلب مشارکت های مردمی و بهره مندی از توان خیرین، ، 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی باید به عنوان یک اولویت مد نظر شهرداران باشد.

در این آیین از مهدی حلیمی شــهردار ســابق شهر خور الرستان تجلیل و 
سید عبدالحمید مظفری نیا پور به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

 مظفری نیا پور متولد ۱۳۵۰  اهل خنج و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد مدیریت است که شهردار ، معاون فرمانداری، رئیس شورای اسالمی شهر و 
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان خنج را در کارنامه فعالیت اجرایی خود دارد.

 مهدی حلیمی شهردار سابق شهر خور هم اردیبهشت امسال به عنوان شهردار 
جدید شهر گراش معرفی شد.

شهر خور یکی از هفت شهر الرستان استان فارس است که با جمعیتی حدود 
۱۲ هزار نفر در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از شیراز واقع شده است.

 شناسایی بناهای نا ایمن شهری فارس از اولویت های مهم شهرداران است 

 جایــگاه ویژه گلســتان از نظر جغرافیایی 
و واقع شــدن آن در مرکز ثقــل کریدورهای 
دسترسی ریلی و جاده ای کشورهای مستقل 
مشــترک المنافع CIS از طریق ایران به سایر 
مقاصد خارجی، ظرفیت ارزشمندی در صنعت 
ترانزیت کاال محسوب می شود که بهره گیری 
از آن تاثیر زیادی بر رشد و رونق اقتصادی استان 

خواهد داشت.
 در روزگاری کــه برخــی از فعالیت های 
اقتصادی  استان کم برخوردار و کمتر توسعه 
یافته گلســتان در بخش کشاورزی به سبب 
خشکســالی و در بخش گردشگری به سبب 
شــیوع کرونا دچار رکود شد، افزایش تبادالت 
تجاری و ترانزیت کاال با کشورهای همسایه راه 
میانبری برای جبران این نقصان و مسیری به 
سوی استمرار توسعه در استان است، راهبردی 
که می تواند به رونق بخش هایی همچون صنایع 

دستی و صنعت استان بینجامد.
جایــگاه خــاص ژئوپلیتیکــی )موقعیت 
جغرافیایی(گلســتان و قرار گرفتن در دروازه 
ورودی کشورهای مشترک المنافع این استان 
را در زمره استان های مستعد در بهره گیری از 

صنعت ترانزیت قرار داده است.
تحوالت منطقه ای در حوزه سیاسی- امنیتی 
به ویژه در ارتباط با مواضع کشــور روســیه با 
برخی از همسایگانش در کنار رویکرد سیاسی 
جامع دولت سیزدهم  و توجه ویژه به ظرفیت 
های کشورهای هم مرز و پیرامونی افق روشنی 
فراروی مقوله بهبود تعامالت اقتصادی کشور 
به ویژه استان های مرزی با همسایگان خارجی 

گشوده است.
از مهمتریــن فرصت های حــوزه تجارت 
خارجی، بخش ترانزیت کاالســت که استان 
گلستان به سبب برخورداری از شرایط خاص 
جغرافیایی بیش از سایر استان ها می تواند از 

این فرصت بهره ببرد.
به اعتقاد کارشناســان وجــود برخی زیر 
ســاخت های ترانزیتی در بخش ریلی، جاده 
ای و هوایی فرصت مغتنمی اســت تا از محل 
کسب درآمدهای ترانزیتی اقتصاد نحیف استان 

را تنومند سازد.
ســفر اخیر روســای جمهور قزاقستان و 
ترکمنستان به ایران  و ترانزیت نمادین محموله 
ریلی کانتینری قزاقستان به سوی ترکیه  و حل 
فصل مشکالت زیرساختی در حوزه ریلی اینچه 
برون و تسهیل گری های کشورهای دوست و 
همســایه در حوزه CIS بیانگر آن است که در 
آنسوی مرزها هم اراده جدی برای تقویت این 
تعامالت اقتصادی بــه ویژه در بخش ترانزیت 

کاال وجود دارد.

 فرصت مغتنم برای گلستان و استان 
های شمالی 

در این پیوند ، رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: زیر ساخت های ترانزیتی گلستان 
و استان های شمالی کشور برای ترانزیت کاال 

در قالب واردات یا صادرات کامل فراهم است.

رمضان بهرامی افزود : وجود بنادر متعددی 
مانند فریدونکنار، امیرآباد و بندرانزلی در کنار 
وجود مســیرهای ریلی متعددی مانند اینجه 
برون و مســیرهای بزرگراهی مناسب به سوی 
شرق، غرب و مرکز کشور فرصت مغتنمی است 
که از بخش ترانزیت برای درآمدزایی و ارتقای 
اقتصادی کشــور و البته  استان های شمالی 

استفاده کنیم.
وی گفــت : وقتی خطوط انتقال برق و گاز 
از سالیان گذشته مهیا شده است، چرا نباید از 

این فرصت بی بدیل استفاده کنیم.
بهرامی خاطرنشان کرد : در دولت های قبلی 
غفلت هایی انجام شده که زمینه بهره گیری از 
برخی از مسیرهای ترانزیتی را کاهش داده است، 
به عنوان مثال وقتی امکان سوآپ گاز در کشور 
و گلســتان به سوی ترکیه یا آذربایجان وجود 
داشت، برخی تصمیمات نادرست سبب شد تا 
کشور ترکمنستان خط جدید گازی به سوی 
چین ایجاد کند و ظرفیت بخش ترانزیت گاز یا 

سوآپ کاهش یابد.

ترانزیت  آفرینی بخش  نقش  لزوم   
در اقتصاد 

رییس خانه صنعت ، معدن  و تجارت استان 
گلستان یادآور شــد : برخی تحوالت سیاسی 
اقتصادی منطقه سبب شده تا در شرایط کنونی 
بخش ترانزیت در اقتصاد نقش آفرینی بیشتری 

داشته باشد.
 بهرامــی ادامــه داد: وقایع بین روســیه و 
اکراین و روسیه با ترکیه می تواند به عنوان یک 
فرصت طالیی برای بهره گیری از توان ترانزیتی 

جمهوری اسالمی ایران باشد.
این فعال اقتصادی گفت: با توجه به ظرفیت 
های قزاقســتان در بخش غالت و یا معادن و 
برخی تنگناها برای صــادرات این محصوالت 
از روســیه به اروپا مسیر ایران برای انتقال این 
کاالها به ممالک جنوبی خلیج فارس و یا ترکیه 
از امتیازات خوبی برخوردار است اما باید بخش 
خصوصی و دولت برای تبدیل این ظرفیت بالقوه 

به بالفعل باید تالش بیشتری داشته باشند.

 صنعت مغفول ترانزیت، ظرفیتی برای 
شکوفایی اقتصادی گلستان

بهرامی اداهه داد: ناوگان ریلی کشور متعلق 
به تکنولوژی نیم قرن قبل است و ناوگان جاده 
ای هم فرسوده و متوسط سن آن بیشتر از ۳۰ 
سال است؛ برای استفاده از فرصت های ترانزیتی 
کشور باید زیر ساخت های این بخش بروزرسانی 
شود.وی افزود : برغم اثرگذاری مباحث ترانزیتی 
بر اقتصاد کالن کشور، اما در دولت های قبلی 
از این مباحث غفلت شده و برای بهسازی این 
ظرفیت ها ســرمایه گذاری خوبی انجام نشده 
است.بهرامی یادآور شد: کشورهای بسیاری در 
سراســر جهان هستند که از گذر ترانزیت کاال 
درآمدهای چند ده میلیارد دالری بدست می 
آورند و با توجه به ظرفیت های خدادادی این 
مبحــث برای ایران و در مقیاس کوچک تر در 

گلستان فراهم است.

 صنعت ترانزیت اشتغالزاست
رییس اتاق بازرگانی استان گلستان گفت 
: ورود قطار ترانزیتی از قزاقستان از مسیر مرز 
اینچه برون به  سمت ترکیه و اروپا نقطه شروع 

خوبی برای احیای این مسیر است.
علی محمد چوپانــی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: اگر این مسیر ترانزیتی احیا شود، عالوه 
بر درآمدزایی دسترسی ما را به کاالهای وارداتی 
با سرعت بیشتر و در زمان کمتری میسر کرده و 
موجب رونق اقتصادی منطقه آزاد اینچه برون 
می شود.وی اضافه کرد : قطارهایی که از سمت 
کشورهای اوراسیا وارد ایران شده به دلیل آنکه 
ریل آنها عریض است باید در اینچه برون، تخلیه 
و بارگیری مجدد شده و با قطار متوسط به سمت 
ترکیه و اروپا حرکت کند در نتیجه اشتغالزایی 

به همراه خواهد داشت.

 بــه ازای هر تن در کیلومتر درآمد 
ارزی نصیب ایران می شود

رییس اتاق بازرگانی استان گلستان یادآور 
شد : هرگونه خدمات ریلی بسته به نوع خدمت 
ماننــد تعویض بوژی، جابجایی و تخلیه کاال و 

حق ترانزیت مشمول دریافت فرانک سوئیس 
شده و به ازای هر تن در کیلومتر درآمد ارزی 

نصیب ایران می کند.
وی اضافه کرد: البته اگر می خواهیم پذیرای 
این خدمات باشیم و این محور استمرار داشته 
باشد باید زیرساخت ها را در اینچه برون فراهم 
کنیم تا به جابجایی ۱۰ میلیون تن کاال برسیم.

چوپانی در بخش دیگری بیان کرد: قزاقستان 
و روسیه انبار غله جهان بوده و باید از این ظرفیت 
در کشــور نهایت بهره را ببریم و با ورود کاال از 
طریق ریل و انتقال آن به سمت جنوب یا غرب 

بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

 توسعه ترانزیت رویکرد جدی دولت 
نماینده مردم بندرگز، بندرترکمن ، گمیشان 
و کردکوی در مجلس شورای اسالمی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا گفت: رویکرد جدی دولت 
در توسعه ترانزیت منطقه ای به ویژه در تبادالت 
ریلی گره گشای مشکالت مالی و پویایی اقتصاد 
کشور و استان های مرزی مانند گلستان است.

عبدالجالل ایری اظهارداشت: گذرهای ریلی 
و جاده ای ایران در زمره مطمئن ترین مسیرهای 
حمل و نقلی هستند و دولت سیزدهم در تالش 
اســت تا از این مفر برای دســتیابی به منابع 

درآمدی پایدار استفاده کند. 
وی خاطرنشــان کرد: در شــرایط خاص 
اقتصادی کشور و تحریم های ظالمانه دشمنان 
باید از ظرفیت های چشمگیر ترانزیتی ایران در 
خدمت تسهیِل ترانزیت بین المللی کاالها بویژه 

در بخش ریلی استفاده کرد.
ایری خاطرنشان کرد: ترانزیت اخیر کاال از 
قزاقستان به سوی ترکیه از راه آهن جمهوری 
اسالمی از ورودی اینچه برون بیانگر آن است که 
فصل جدیدی در تبادالت مالی و اقتصادی ایران 
با کشورهای عضو CIS در حال رقم خوردن است.

 صنعت ترانزیت فرصت بی نظیر پیش 
روی اقتصاد گلستان 

این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: توســعه زیرســاخت های ریلی و تالش 

دولت برای توســعه منطقه اینچه برون اقدام 
موثری برای فقرزدایی از مناطق مرزی محروم 

گلستان است.
وی ادامه داد : صنعت ترانزیتی یکی از فرصت 
های بی نظیر پیش روی اقتصاد گلستان است 
که تاکنون از آن غفلت شــده است با توسعه 
صنعت ترانزیت عالوه بر اشتغال زایی فرصت 
مناســبی برای کم اثر کردن تحریم های بین 

المللی علیه ایران ایجاد می شود.
ایــری گفت: برای توســعه بخش ترانزیت 
باید از توان شــرکت های خصوصی استفاده 
حداکثری صورت بگیرد و در این مسیر  نهادها 
و دستگاه های متولی باید برای مشارکت بخش 

خصوصی شروط سختگیرانه ای ترسیم کنند.

 صنعت مغفول ترانزیت، ظرفیتی برای 
شکوفایی اقتصادی گلستان

نماینده مــردم گرگان و آق قال در مجلس 
شــورای اســالمی در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهارکرد: یکی از مزیت های اســتان گلستان 
ارتباط با کشورهای اوراسیا از جمله قزاقستان 
و ترکمنســتان است و در ســال های اخیر به 
دنبال این بودیم که ارتباط ریلی با این کشورها 

برقرار شود.

 ورود قطار قزاقستان رونق گمرگ 
اینچه برون را به دنبال داشت

رمضانعلی سنگدوینی افزود: طی روزهای 
اخیر شــاهد ســفر رییس جمهور قزاقستان، 
ترکمنستان و نخست وزیر پاکستان به کشور 
بودیم و این تعامالت ســبب اشتغال آفرینی و 

ارزآوری خواهد شد.
وی ادامه داد:  قزاقستان یکی از بزرگترین 
کشــورهای تولیدکننده غالت بوده و معادن 
بســیاری دارد که باید از این ظرفیت استفاده 

کنیم.
وی افزود: ورود این قطار ترانزیتی سبب رونق 
گمرک در مرز اینچه برون شــده و می تواند به 
ایجاد اشتغال کمک کند، اگر مسیر ریلی اینچه 
برون- آزادشــهر- شــاهرود هم احداث شود، 
می توانیــم به آب های آزاد دسترســی یافته و 
هزینه حمل و نقل و زمان آن هم کاهش می یابد.

وی با اشــاره به وجود منطقه آزاد و منطقه 
تجاری اترک در گلستان، گفت: می توان در این 
مناطق صنایعی مستقر کرد و همچنین با وارد 
کردن کاالها از خارج، زمینه رونق اقتصادی را 

فراهم کنیم.

 قابلیت های ریلی ظرفیتی اســت 
برای گلستان

 استاندار گلستان هم در جلسه کارگروه توسعه 
صادرات غیرنفتی اظهارداشــت : قابلیت های 
انتقالی جاده ای و ریلی از ظرفیت هایی است که 
می توان در رسیدن  به هدفگذاری میزان صادرات 

از استان، موثر باشد.
علی محمد زنگانه گفت : با تمام ظرفیت های 
ترانزیتی موجود در بخش ریلی و جاده ، آورده و 
سهم این بخش در آمدهای استان  ناچیز است.

 کاهش ۳۴ درصدی بارش های بهاری البرز نسبت به بلندمدت
کرج -  مدیرکل هواشناسی استان البرز با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب 
اعالم کرد: بارش های بهار امسال این استان نسبت به بلندمدت ۳۴ درصد کاهش 

نشان می دهد و بخش عمده نیاز آبی البرز در سال جاری تامین نشده است.
آرش بهاروند احمدی افزود: در بهار امســال به طور میانگین ۳۷.۶ میلی متر 

بارندگی در البرز داشتیم که نسبت سال  آبی گذشته کاهش چشمگیر دارد.
وی ادامه داد: بهار امسال شهرستان طالقان با ۶۴ میلی متر بیشترین بارندگی 
و شهرستان نظرآباد با ۱۵.۴ میلی متر کمترین بارندگی را در استان البرز داشتند.

بهاروند احمدی بیان داشــت : این در حالی اســت که میزان بارندگی های 
بهار امســال شهرســتان طالقان  ۱۱۸ میلی متر  کمتر میانگین بلندمدت  این 

شهرستان بوده است .
مدیرکل هواشناســی استان البرز گفت : از ابتدای سال زراعی جاری )مهرماه 
۱۴۰۰( تا پایان بهار ۱۴۰۱ حدود ۶۳ درصد نیاز بارشی استان البرز تامین شده 

که نسبت به بلندمدت ۳۴ درصد کاهش نشان می دهد.
بهاروند احمدی اظهار داشت: در مجموع میزان بارش های سال زراعی جاری 

تاکنون ۸۷.۴ درصد کمتر از میانگین بلند مدت استان البرز است.
وی افزود: میانگین دمای هوای استان البرز در بهار امسال ۲۴.۳سلسیوس بوده 
که ۱.۲ درجه نسبت به بلندمدت افزایش داشته است.میانگین بارش ساالنه استان 

البرز  در زمان تر سالی بیش از ۴۲۰ میلی متر است. 

 ۸۱ درصد ۱۴ سد موجود گلستان آب ندارد
گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هم اکنون حجم آب 
موجود پشت ۱۴ سد این استان به خاطر خشکسالی و کم بارشی ۴۵ میلیون و ۸۰۰ 
هزار مترمکعب معادل ۱۹ درصد کل ظرفیت مخازن است که روند کاهشی دارد.

سیدمحسن حســینی ، مجموع کل ظرفیت سدهای استان را  ۲۴۵ میلیون 
مترمکعب  اعالم و اضافه کرد: این در حالی است که در  مدت مشابه سال قبل، 
حجم آب موجود در پشــت سدهای اســتان ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب 

معادل ۲۲ درصد از کل ظرفیت مخازن بود.
وی ادامه داد: اکنون ۲ سد کوچک مخزنی در استان شامل شهید دستغیب و 
کرند هر کدام ۱۰ هزار متر مکعب آب در خود جای دادند که کمتر از یک درصد 

حجم این سازه های آبی است.
حسینی در خصوص آخرین ظرفیت آبگیری این تعداد سدها تصریح کرد: سد 
کوثــر در گرگان چهار میلون و ۱۰۰ هزار متر مکعب معادل ۶۰ درصد ظرفیت، 
بوستان سه میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۱ درصد ظرفیت،  گلستان 
هفت میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۹ درصد ظرفیت، وشمگیر آق قال 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار مکعب معادل ســه درصد ظرفیت، نگارستان علی آباد 
۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل ۵۵ درصد ظرفیت، شهید ایمری یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب معادل ۴۰ درصد ظرفیت، شهید قربانی ۲میلیون 
مترمکعب معادل ۳۳ درصد ، شــهید چمران کالله یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر 
مکعب معادل ۵۳ درصد ، دانشــمند داشلی برون ۳۰۰ هزار مترمکعب معادل ۲ 

درصد و اینچه برون ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل سه درصد ظرفیت آب دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در تاالب سدهای استان در 
شهرســتان گنبدکاووس شامل آلماگل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب معادل 
۴۶ درصد و آالگل  هشت میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۵ درصد آب 
وجود دارد.استان گلستان یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۴ شهرستان 

دارد که اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه کشاورزی است.

 برق 6۴ دستگاه اجرایی پرمصرف لرستان قطع شد
خرم آباد - مدیر شــرکت توزیع برق لرســتان گفت: در طرح پایش از راه دور 
مصــرف برق ادارات دولتی و نهادهای عمومی که از ابتدای پیک آغاز شــده، در 

هفته گذشته برق ۶۴ اداره پرمصرف در استان قطع شد.
به گزارش از روابط عمومی شــرکت توزیع برق لرستان مهران امیری با بیان 
اینکه از ابتدای پیک بار ۱۴۰۱ برنامه ریزی های فراوانی جهت عبور از پیک بدون 
خاموشی با برنامه، در نظر گرفته شده است، بیان کرد: یکی از این برنامه ها پایش 

۲۴ ساعته برق مصرفی ادارات و نهادهای عمومی است.
وی افزود: براساس دستورالعمل ابالغی، ادارات استان موظف هستند در ساعات 
اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری ۶۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به 
مشابه سال قبل کاهش دهند و در صورت عدم رعایت این الگو برق ها آنها قطع 
خواهد شد.وی اضافه کرد: طی پایش برق مصرفی ادارات در هفته گذشته تعداد 
۶۴ در سطح استان متاسفانه الگوهای مصرفی برق را رعایت نکرده بودند، قطع شد.

 امیری با اشاره به اینکه روند پایش ادارات دولتی و نهادهای عمومی تا پایان 
پیک ادامه دارد، اظهار داشت: در مرحله اول به اداراتی که نسبت به رعایت الگوی 
مصرف همکاری ندارند، اخطار داده می شود و در صورت تکرار عالوه بر قطع برق، 

لیست آنها به استانداری لرستان ارسال می شود.
 وی ادامه داد: امیدواریم که با برنامه های منســجمی که در نظر گرفته شده 
شــاهد خاموشی های با برنامه در تابستان ۱۴۰۱ نباشیم و برق مطمئن و پایدار 

را به هم استانی های عزیز ارائه نماییم. 

 افزون بر ۷۷ میلیون دالر کاال طی سه ماه از کاشان صادر شد
کاشان - مسوول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان گفت: 
۹۰ هزار تُن انواع کاالهای صادراتی به ارزش ۷۷ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۸ دالر 

در سه ماه نخست امسال از این شهرستان به خارج کشور صادر شد.
علیمراد نوروزی با بیان اینکه کاالها در قالب یک هزار و ۲۰۴ فقره اظهارنامه 
به خارج کشور صادر شده است، افزود: میلگرد، فرش ماشینی و لوله های چدنی 

بیشترین کاالهای صادراتی کاشان بوده است.
وی، انــواع ظرف های آرکوپال و چینی، لنت ترمز، کولر آبی، گونی، ورق های 
فوالدی و گالوانیزه، کاشــی، مواد شوینده، مفتول مسی، آبلیمو، انواع نخ و الیاف 
مصنوعی، لبنیات، گالب، عرقیات گیاهی، آلومینیوم و انواع سنگ های ساختمانی 

را از جمله کاالهای صادراتی کاشان بیان کرد.
به گفته وی، عراق، افغانستان، کویت، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، 
آلمان، امارات، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، قطر، پاکستان، زامبیا، ترکیه، ترکمنستان، 
اردن، بحرین، انگلستان، آفریقای جنوبی، چین، سنگاپور، سوریه، عمان، اوگاندا، 
قزاقستان، گرجستان، لبنان، مالزی، هندوستان، ویتنام، کنیا، کانادا و صربستان 

از جمله کشورهای مقصد کاالهای صادراتی از کاشان است.
کاشان به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید و صنعت کشور دارای نزدیک 

به یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است.
این شهرســتان با داشتن یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه همسنگ شامل ۴۰۰ 
کیلومتر راه اصلی و فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی و ۴۰۰ 
کیلومتر آزادراه، در منطقه ای راهبردی و در مسیر کریدور شمال - جنوب کشور 

و بالعکس قرار دارد.
سهم کاشان در صادرات فرش ماشینی به خارج از کشور نزدیک به ۷۵ درصد 
اســت و به همین دلیل این منطقه به قطب تولید فرش ماشــینی و شهر فرش 
ماشــینی ایران معروف است.اتاق بازرگانی کاشان به دلیل در مسیر قرار گرفتن 
کاشــان در راه های استانی و بین المللی و همچنین وجود راه آهن سراسری بیش 
از نیم قرن قبل و پیشتر از برخی مراکز استان ها تاسیس شده است.این خطه با 
مساحت چهار هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر بر 
پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، پرجمعیت ترین شهرستان اصفهان پس از مرکز این 

استان و بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می شود.
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بمب هایی که ترقه بودند!

سپاهانانتقامخریدهایپرسپولیسراازاستقاللمیگیرد
سپاهان بعد از جذب محمد دانشگر در خط دفاعی در 
تالش برای جذب یک بازیکن دیگر از اســتقالل است و او 
کسی نیست جز روزبه چشمی که این بازیکن هم اتفاقا در 

خط دفاعی بازی می کند.
روزبه چشمی در روزهای اخیر برای تمدید قرارداد خود 
با باشگاه استقالل مذاکره کرده اما این مذاکره منجر به عقد 
قرارداد نشده است و اذعان کرده بعد از صحبت با ساپینتو 
مربی جدید اســتقالل قرارداد خود را با باشگاه تمدید می کند و ابتدا قصد دارد 
نظر سرمربی جدید تیم را در مورد خود جویا شود. روزبه چشمی در اصل هافبک 
دفاعی است اما بارها و بارها چه در بازی های باشگاهی و چه در بازی های تیم 

ملی در پست مدافع میانی هم به میدان رفته است.
ســپاهان در حالی در تالش برای خرید روزبه چشمی است که پیش از عقد 
قرارداد با محمد دانشگر با میالد زکی پور هم قرارداد امضاء کرده است. طبیعی 
اســت این فصل بیشتر خریدهای سپاهان در خط دفاعی باشد به این خاطر که 
تیم اصفهانی گولیسانی و دانیال اسماعیلی فر را از دست داده است و گفته می 
شود احتمال حضور محمد نژاد مهدی هم در تیم آبی وجود دارد و از بین مدافعان 
باقی مانده سپاهان تنها عزت پورقاز یک فصل دیگر با تیم سپاهان قرارداد دارد. 
سپاهان هم چنین در تالش است محمد علی نژاد وینگر تیم آلومینیوم اراک را 

بخدمت بگیرد و همین امروز و فردا است که قرارداد با این بازیکن نهایی شود.
جذب محمد دانشــگر توسط باشگاه ســپاهان یک شوک به آبی ها بود و در 
ادامه در صورت حضور روزبه چشمی در جمع طالیی پوشان خط دفاعی استقالل 
خالی از بازیکن خواهد شد و آبی ها برای تکمیل خط دفاعی خود باید چند خرید 
داشته باشند. شاید حضور محمد نژاد مهدی در خط دفاعی استقالل این خال را 
کمی پر کند. به خصوص اگر قرار باشد با برطرف شدن موانع یک بار دیگر محمد 

حسین مرادمند و سیاوش یزدانی به اردوی تیم آبی برگردد.

۲گزینهاستقاللدرآستانهتوافقباسپاهان
مدیران باشگاه سپاهان در حال انجام مذاکرات جدی 
با مدافع فصل گذشته این تیم هستند. محمد نژادمهدی 
بازیکن فصل گذشــته تیم فوتبال سپاهان در حال حاضر 
بازیکن آزاد اســت. این بازیکن هفته گذشته با پیشنهاد 
باشگاه استقالل مواجه شد، ولی هنوز با این باشگاه توافقی 

نداشته است.
این در حالی اســت که باشگاه ســپاهان در چند روز 
گذشــته مذاکراتی جدی و فشــرده با نژادمهدی انجام داده و بر همین اساس 
یکی از مسئوالن سپاهان خبر داد که توافقات مثبتی برای ادامه این همکاری 
شــکل گرفته است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد نژادمهدی به زودی قراردادش 

را با سپاهان تمدید خواهد کرد.
ســپاهانی ها برای تقویت خــط دفاعی این تیم در حــال مذاکره با آرمین 
سهرابیان مدافع فصل گذشته گل گهر نیز هستند. البته طرفین در مورد برخی 

از مفاد قرارداد با یکدیگر اختالف دارند.
گفته می شود سهرابیان هم یکی از گزینه های مد نظر استقالل است.

مغزمتفکربارسلونادرراهپرسپولیس
گفته می شــود یکی از گزینه هــای مدنظر یحیی گل 
محمدی برای دستیاری اش خسوس کاساس مربی اسبق 

بارسلونا است.
برای فصل بیست و دوم لیگ برتر، دستیاران یحیی گل 
محمدی از پرسپولیس جدا شدند و مربی سرخپوشان در 
حال جمع کردن یک کادرفنی جدید است. حمید مطهری، 
داود فنایی و رحیم پور از جمع کادرفنی پرسپولیسی ها 
جدا شــدند و دو مربی خارجی به عنوان بدنســاز و مربی دروازه بان ها به جمع 

حلقه کادرفنی گل محمدی اضافه شدند.
حاال خبر می رســد که گل محمدی برای دســتیاری اش و نفر دوم نیمکت 
خود به دنبال خســوس کاســاس مربی اسبق بارسلونا است. کاساس ۴۸ ساله 
در اسپانیا و بارسلونا دستیار لوییز انریکه بود، همچنین این مربی سابقه مربی 

گری در تیم های واتفورد و کادیز و ایبار را نیز در کارنامه دارد.
کاســاس ارتباط خیلی خوبی با په په لوسادا بدنساز جدید پرسپولیس دارد 
و گفته می شود یحیی می خواهد با استفاده از په په، کاساس را راضی به آمدن 

به پرسپولیس کند. 

سیلواورقرابهسویاستقاللبرمیگرداند؟
دنیای ورزش تورنتو نوشت: تمدید قرارداد رافائل سیلوا 

ماموریت مهم مدیران استقالل است.
مهمترین بازیکن این روزهای اســتقالل در لیســت 

تمدید، سیلوا مدافع برزیلی است.
او که گفته شده تمدید یک.ساله قراردادش ۵۰۰ هزار 
دالر هزینه در بر خواهد داشت اما با این رقم نجومی تازه 
می شود گفت معادل رقم دریافتی بازیکنان شاخص داخلی 

هزینه روی دست استقالل می گذارد!
از اســتقالل خبر می رسد فاصله میان مذاکره کنندگان با مدافع برزیلی به 

شدت کاهش یافته و او در تهران می ماند. 

یکپرسپولیسیدیگرهمنساجیچیشد
محمد شــریفی بازیکن فصل گذشته تیم پرسپولیس 
به نساجی ملحق شــد.محمد شریفی هافبک بوشهری و 
آینده دار ســابق پرسپولیس که جزو سهمیه زیر ۲۳ سال 
محســوب می شــود، طی توافقی با باشگاه، به مدت یک 
فصل به نســاجی مازندران پیوست.شــریفی بازیکن تیم 
ملی نوجوانان در جام جهانی ۲۰۱۷ از سوی فیفا به عنوان 
یکی از ۵۰ استعداد برتر فوتبال جهان معرفی شد.وی با 
وجود جوانی اما بازیکن باتجربه ای به شــمار می رود و می تواند در میانه میدان 
بازیکن تاثیرگذاری برای نساجی باشد.محمد شریفی سابقه حضور در تیم های 
استقالل خوزستان، سایپا، پرسپولیس و تیم های ملی پایه را در کارنامه دارد. 

بازیکناستقاللبرایتمدیدشرطگذاشت
تمدید قرارداد مدافع کهنه کار با استقالل با درخواستی 

از سوی این بازیکن خبرساز شد.
 روزبه چشــمی یکی از بازیکنانی اســت که مدیران 
اســتقالل تصمیم دارند قــرارداد او را تمدید کنند و در 

روزهای اخیر مذاکراتی هم با باشگاه داشته است.
شــنیدیم روزبــه چشــمی بــا مدیــران اســتقالل 
بــه توافق اولیه رســیده اســت ولــی از آنها خواســته 
بعــد از جلســه حضــوری با ریــکاردو ســاپینتو قــراردادش را امضــا کند.

 ظاهرا چشــمی عالقــه دارد ایده های ســرمربی پرتغالی این تیــم را بداند و 
بعد از آن برای تمدید قرارداد اقدام کند هرچند که به نظر می رســد او فصل 

بعد در جمع آبی ها ماندنی باشد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
بررســی ها نشــان می دهد در فصل بیست و 
یکم لیگ برتر فوتبــال، نقل و انتقال بعضی 
از بازیکنان تنها از لحاظ ارقام قراردادها ســر 
و صدای زیادی به پا کرده است اما آنطور که 
پیش بینی می شد از لحاظ فنی عملکرد قابل 

توجهی نداشتند.
 فصل بیست ویکم لیگ برتر فوتبال ایران با 
قهرمانی استقالل و سقوط ۲ تیم فجرسپاسی و 
شهرخودرو به لیگ دسته اول به پایان رسید؛ 
مسابقاتی که در آن رکوردهای منحصربه فردی 
برای تیم قهرمان به ثبت رسید و می توان گفت 
با رقابت حساس تیم ها در باال و پایین جدول، 
به طور کلــی لیگ جذابی را شــاهد بودیم. 
خارج از مستطیل ســبز نیز تیم ها در نقل و 
انتقاالت رقابت جذابی پیش از آغاز فصل و در 
نیم فصل داشتند. مساله ای که در پنجره های 
نقل و انتقاالتی پیش از آغاز لیگ بیست ویکم 
بشدت خودنمایی می کرد، افزایش قابل توجه 

رقم قرارداد بازیکنان بود.
مبلغ قرارداد یک بازیکن ایرانی سطح اول 
برای یک فصل چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد 
تومان شنیده شد و ۶-۵ میلیارد مبلغ جذب 
بازیکنانی بود که شــاید از هیچ باشگاه دومی 
پیشنهاد جدی نداشتند؛ رقم هایی که اصوال با 
بازار بین المللی بازیکنان نیز همخوانی ندارد و 
بــه نوعی از گرانی بیهوده و بی دلیل بازیکنان 

ایرانی حکایت می کند.
در این میان در فصل تازه تمام شده فوتبال 
ایران، جابه جایی بعضی بازیکنان بین باشگاه ها 
با حاشیه و حرف و حدیث های زیادی همراه 
شد یا اینکه شاهد رقابت سخت و نفسگیری 
برای جــذب بازیکنان تا لحظه آخر بین ۲ یا 
چند باشگاه بودیم. در این گزارش سعی داریم 
نگاهی به چند نمونه از این انتقال ها داشــته 
باشیم؛  قراردادهایی که سر و صدای زیادی به 
پا کردند ولی در نهایت در زمین فوتبال خبری 

از درخشش بازیکنان نبود.
در اصل، انتقال پرسروصدای این بازیکنان 
چیزی بیشــتر از طبل  توخالی نبود. در ادامه 
وضعیت ۱+۶ بازیکن شــاغل در فوتبال ایران 
)۶ بازیکــن در لیگ برتر و یــک بازیکن در 
لیگ قهرمانان آســیا( را بررسی می کنیم که 
در انتقال های شــان کم و بیش از شرایط فوق 

تبعیت کردند.

رشیدمظاهری
ابتــدای  در  کــه  تراکتــور  دروازه بــان 

فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با هدف پوشیدن پیراهن 
شــماره یک تیم  ملی به استقالل آمد، خیلی 
زود کارش به جایی رسید که نتوان او را حتی 
جزو مدعیان دعوت به تیم  ملی حساب کرد. 
در فصــل  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مظاهــری با وجود 
پیشنهاداتی که از چند تیم لیگ برتری داشت، 
ترجیح داد در استقالل به کارش ادامه دهد و 
برای حفظ جایگاهش با سیدحسین حسینی 

به رقابت بپردازد.
 مظاهری در اســتقالل مانــد اما به جای 
اینکــه با یک نفر برای قرار گرفتن در ترکیب 
رقابت کنــد، با ۲ نفر این چالش را ادامه داد. 
علیرضا رضایی، گلر جدید و جوان آبی ها بود که 
موفق شد در این فصل بیشتر از رشیِد باتجربه 
اعتمــاد مربیان را جلب کند. مظاهری بعد از 
سکونشینی محض و تنها حضور در یک بازی 
به عنوان یار ذخیره در نهایت بار سفر از تهران 
بســت. این دروازه بان بعد از حواشی ای که در 
اســتقالل بابت سکونشینی و اختالف با کادر 
فنی داشت، وارد چالش جدیدی شد؛ جایی که 
یک دروازه بان اتریشی به نام »کریستوفر نت« 
در آنجا حضور داشــت. مظاهری در سپاهان 
خیلــی زود به جایگاهش در ترکیب این تیم 
دست پیدا کرد ولی به موفقیتی چشمگیر در 
این تیم نرسید. مظاهری در مجموع ۱۳ بازی 
در نیم فصل دوم برای سپاهان ۱۱ گل دریافت 
کرد و در لیگ قهرمانان آسیا با دریافت ۱۲ گل 
در ۶ بازی بدون کلین شیت ظاهر شد و فصل 

ناکامی را پشت سر گذاشت.

رامینرضاییان
مدافع مغضوب برانکو ایوانکوویچ بعد از ۴ 
سال دوری، با قراردادی به مدت نیم فصل به 
پرســپولیس بازگشت تا یکی از بازگشت های 
پرســر و صــدای فوتبال ایران رقــم بخورد. 
رضاییان اما نیم فصل دوم لیگ بیست ویکم به 
اندازه سال های پیشین حضورش در این تیم 

موفق ظاهر نشد. 
رضاییان بدون گل  زده  در این مدت، تنها 
موفق شــد ۴ پاس گل را به نام خودش ثبت 
کند. این در حالی است که گفته شد جذب این 
بازیکن حدود ۸ میلیارد تومان برای پرسپولیس 
آب خورده. بازگشت رضاییان به پرسپولیس با 
عنوان تالش این بازیکن برای بازگشت به تیم  
ملی مطرح شد ولی در نهایت اتفاق مثبتی در 
این زمینه رخ نداد و با توجه به مبلغ سنگین 
قــرارداد و البته مدت کوتاه حضور او می توان 
گفت این پرســپولیس بود کــه از این انتقال 

متضرر شد.

امینقاسمینژاد
واژه »داربــی نقل وانتقــاالت« را می توان 
برای ستاره ای جوان و درخشان استفاده کرد 
که مدعیــان قهرمانی برای جــذب او با هم 
رقابــت می کنند اما فــرزاد مجیدی این واژه 
را برای هافبک ۳۵ ســاله شــهر خودرو بعد 

پیروزی استقالل مقابل پرسپولیس به کار برد. 
قاسمی نژاد تنها ۲۳۳ دقیقه با پیراهن استقالل 
به میدان رفت و یک گل زد؛ گل سوم آبی ها 
به مس رفسنجان که پیروزی دشوار استقالل 

را قطعی کرد.
 به نظر می رسید انتقال قرضی قاسمی نژاد 
در نیم فصــل دوم به ناکامی های او پایان دهد 
اما او در سیرجان هم به توفیقی دست نیافت 
و بیشــتر به  عنوان بازیکن ذخیره به میدان 
می رفت. با پایان این دوره قرضی، قاسمی نژاد 
باید به استقالل بازگردد تا شاید فصل تیره و 
تار خود را در اردوگاه آبی ها جبران کند، البته 

اگر به تیمی دیگر نرود.

رضااسدی
دیگر بازیکن پرسپولیســی این فهرست، 
رضا اســدی اســت که او نیز موفق نشد در 
فصل بیســت ویکم انتظارات را برآورده کند. 
این بازیکن ۲۶ ســاله بعد از حضور موفق در 
ســایپا و تراکتور ترجیح داد مثل خیلی دیگر 
از پدیده هــای لیگ، فوتبالش را در اروپا ادامه 
دهد. اسدی به اتریش رفت اما مثل خیلی از 
ستاره های ایرانی دیگر نتوانست خودش را با 
فضای فوتبال این کشور وفق دهد و به ایران 

بازگشت. 
خیلی هــا اســدی را گزینــه خوبی برای 
جانشــینی احمد نوراللهی در پرســپولیس 
می دانســتند اما عملکرد این بازیکن خالفش 

را ثابت کرد. گفته می شد اسدی و البته دیگر 
بازیکنان جدید پرسپولیس برای نشان دادن 
قابلیت های فنی شان نیاز به هماهنگی بیشتر با 
تیم دارند ولی زمان، عکس این موضوع را نشان 
داد. اسدی در ۲۳ بازی ای که برای پرسپولیس 
به میدان رفت، تنها موفق شــد ۴ بار دروازه 
حریفان را باز کند و در بیشتر بازی ها عملکرد او 
مورد انتقاد هواداران و کارشناسان قرار گرفت.

رودیژستد
سابقه پوشیدن پیراهن استون ویال انتظارات 
را از مهاجم فرانسوی آبی ها خیلی باال برده بود. 
بعد از نمایش درخشان کوین یامگا، هواداران 
استقالل با توجه به سابقه ژستد انتظار یک خط 
حمله آتشین را در تیم شان داشتند ولی رفته 
رفته مشخص شد همه چیز آنطور هم باب میل 
آنها نیست. با آنکه فرهاد مجیدی به دفعات از 
عملکرد این بازیکن در تیمش ابراز رضایت کرد 
و ژستد را مهره ای اساسی در پیشبرد اهدافش 
قلمداد می کرد ولی او در وظیفه اصلی اش که 
گلزنی بود، موفق نبود. ژستد در ۲۳ باری که 
بــرای آبی های پایتخت به میدان رفت تنها ۳ 
بار موفق به گشودن دروازه حریفان شد. قرارداد 
این بازیکن برای ۲ فصل به مبلغ ۴۵۰ هزار دالر 
بسته شده بود ولی با توافق طرفین این بازیکن 
۳۳ ساله بعد از یک سال حضور در استقالل، 

ایران را ترک کرد.

مسعودریگی
پدیده ۲ فصل پیش فوتبال ایران هر چند 
کمی دیر امــا تا حدی با پیراهن اســتقالل 
پیشــرفت کرد کــه از او به عنــوان یکی از 
شانس های جانشینی امید ابراهیمی و سعید 
عزت اللهی در تیم  ملی یاد می شد. بی حاشیه 
و در اختیــار تیم بودن، ریگــی را به یکی از 
بازیکنان محبوب هواداران اســتقالل تبدیل 
کــرده بود. قرارداد این بازیکن در پایان فصل 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ با استقالل تمام شد و در حالی 
که همه انتظار داشتند این همکاری ادامه پیدا 
کند، این هافبک وسط سر از سپاهان درآورد. 
استقاللی ها اعالم کردند برای تمدید قرارداد 
با ریگی آماده بودند ولی او درخواســت رقمی 
نجومی از باشــگاه داشت. نحوه جدایی ریگی 
و حواشــی پیش آمده روی ســطح فنی این 
بازیکن در سپاهان تاثیر گذاشت تا جایی که 
نتوانست در فصل گذشته انتظارات را برآورده 
کند. ریگی با ترک استقالل از اذهان محو و از 

تیم  ملی دور شد.

درگیری علیرضا دبیر و محمد پوالدگر، ورزش ایران را دچار حواشی زیادی 
کرده است.

روز گذشته مجمع عمومی فدراسیون کشتی با حضور علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشتی و اعضای مجمع این فدراسیون به ریاست سید محمد پوالدگر 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی 

ملی المپیک برگزار شد.
اعضای مجمع فدراسیون کشتی در پی قطع بودجه این فدراسیون از سوی 
وزارت ورزش تشکیل جلسه فوری داده و در حضور معاونت ورزش قهرمانی از 
این مسئله انتقاد کردند. زمانی که پوالدگر وارد مجمع شد دبیر از جای خود 

بلند نشد و با او دست نداد و احوالپرسی نکرد.
ریشــه درگیری دبیر و وزارت ورزش به کاهش بودجه فدراسیون کشتی 
برمــی گردد. دبیر در چند ماه اخیر چالش های مختلفــی با وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک داشته و از اینکه اجازه نمی دهند بودجه کشتی افزایش 

یابد، گالیه کرده است.
او پس از خروج پوالدگر گفت بر سر مسائل کشتی با کسی تعارف ندارد و 

اگر وزارت نمی خواهد، می تواند وی را برکنار کند.
پوالدگر نیز پس از خروج از جلســه گفت: دبیر با هوچی گری اجازه نداد 

یک مساله ساده حل شود.

پوالدگر:دبیراجازهندادحرفبزنم/البیگریاوعالیاست
محمد پوالدگر که با قهر جلســه مجمع کشتی را ترک کرد، درخصوص 
مجمع جنجالی گفت: ما ۴۸ فدراسیون ورزشی داریم که هرکدام مشکالت و 
مخاطبین خود را دارند و من باید پاسخگوی همه آنها باشم. اینطور نیست که 
یک رشته ای بیاید و چنین شرایطی ایجاد کند، مردم قضاوت کنند که چطور به 
کشتی کمک و از آن حمایت شده است. کشتی را دولت به همه شکل و از لحاظ 

سخت افزاری و نرم افزاری کمک کرده و انصاف نیست که اینطور صحبت کنند.
معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش در واکنش به اینکه بهتر نبود ســعه 
صدر بیشتری داشته و جلسه را ترک نمی کردید، تاکید کرد: من در مجمع فقط 
حرف های دبیر را گوش کردم، اما اجازه نداد صحبت کنم و همه شاهد هستند.

پوالدگر درخصوص اینکه پس آن ۴ میلیارد از کجا آمده است، عنوان کرد: 
ما یک تفاهم نامه ای داشتیم که او )دبیر( حتی امضا هم نکرده است. بودجه 
کشتی ۷۰ میلیارد تومان است و تا زمان محقق شدن آن کم و زیاد شود هزار 
اتفاق دیگر ممکن اســت بیفتد. البی گری دبیر بسیار عالی است، از نماینده 

مجلس و برنامه بودجه البی می کند.

دبیر:بهپُستومقامنچسبیدهام؛بهاینبودجهقانعنیستم
»علیرضا دبیر« روز شــنبه در حاشیه مجمع ساالنه فدراسیون کشتی در 
جمع خبرنگاران درخصوص ترک نشست از سوی معاون وزیر و پیامد احتمالی 
آن برای او گفت: مگر من به این سمت چسبیده ام، با رفتن من کشتی ضرر 

نمی کند. باید بگویم هرکسی به پستی وابسته شود، آدم خوبی نیست. این را 
یادتان باشد اگر صبح این را بگویند، می گویم »الحمداهلل رب العالمین«؛ امام 
صادق)ع( می گوید »اگر آدم خوبی هســتید نباید برای پســت البی کند«. با 
برکناری علیرضا دبیر یک گوشه  خواهم نشست و تماشا و تشویق خواهم کرد 

ولی هیچ وقت زیر بار حرف زور نمی روم.

حمایتمربیانازمدیرجنجالی
بعد از پایان این مجمع غیراخالقی که انواع و اقسام توهین ها در آن دیده 
شد محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به حمایت از دبیر پرداخت. او در 
اینستاگرامش نوشت:»علیرضا دبیر ازت ممنونیم با آدم کوتوله های می جنگی 
برای بزرگی کشــتی.« بنا مدتی پیش به دلیل مشکالت به وجود آمده برای 
فدراسیون کشتی و ملی پوشان از سمتش استعفا داده بود ولی با رایزنی های 

علیرضا دبیر دوباره به تیم ملی برگشت.
در ادامه حمایت ها از علیرضا دبیر، پژمان درستکار در استوری اینستاگرامش 
به پوالدگر کنایه زد و نوشت: گویا پوالدگر قصد دارد کشتی را هم به سرنوشت 
تکواندو دچار کند!خیرآبادی در این مورد گفت: باید مشخص شود معاون وزیر 
دوســت یا دشمن کشتی است. ما ۱۱۱ قهرمان جهان و المپیک داریم و ۸۰ 
درصد مدال های ورزش ما توسط کشتی بدست آمده است. آیا بودجه کشتی 
متناسب این افتخارات است؟ ابتدا باید مشخص کنیم آیا ایشان دوست یا ضد 

کشتی است بعد درباه رییس مجمع تصمیم گیری کنیم.
موسایی رییس هایت فارس همچنین گفت: آیا کشتی برای وزارت ورزش 
مهم است؟ وقتی ۸۰ درصد مدال ها برای کشتی است باید چنین برخوردی 
شود و بگویند بودجه کشتی را می خواهند قطع کنند؟ وزیر ورزش باید مشخص 
کند تکلیفشان با کشتی چیست؟ رسول خادم بخاطر همین مواضع وزارت رفت 

و مجمع اجازه نمی دهد دیگر دبیر برود.

سرشاخ شدن علیرضا دبیر با وزارت ورزش

تیم ملی هندبال دختران جوان در اولین دیدار خود از مرحله پرزیدنت کاپ 
رقابت های قهرمانی جهان شکست خورد.

 تیم ملی هندبال دختران جوان در مرحله پریزیدنت کاپ رقابت های هندبال 
قهرمانی جهان در مصافی نزدیک و پایاپای تنها با اختالف یک گل و با نتیجه 

۳۱ بر ۳۰ مقابل هند تن به شکست داد.
ملی پوشان ایران در این دیدار عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و 
در نیمه نخست با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به پیروزی دست یافتند. در نیمه دوم نیز با 
وجود عملکرد خوب دختران ایران در واپسین دقایق هند موفق به پیشی گرفتن از 
ایران شد و در نهایت این مسابقه با نتیجه ۳۱ بر ۳۰ به سود هند به اتمام رسید.

دختران ملی پوش ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل گینه به تساوی 
رسیدند ولی مقابل تونس و سوئد تن به شکست دادند. آنها برای قرار گرفتن در 
جایگاه  ۱۷ تا ۳۲ راهی رقابت های پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان شــدند که در 

اولین دیدار خود مغلوب هند شدند.
مهربان بدوی، الناز یارمحمدی توسکی، هانیه کریمی، هستی دوخایی، مرضیه 
قاراخانی، فاطمه برات پور، سیده لیال حسینی، معصومه قنبری، شهرزاد نصوحی، 

نگار زنده بودی، نگین رحمانی، سیده فاطمه مریخ، مبینا حسن نژاد، سمانه دولتی، 
سارا موسی زاده، مائده شهبازی ترکیب تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران اعزامی 

به مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.
همچنین غالمعلی اکبرآبادی )مدیر فنی(، آزاده گیالنی )سرپرست(، مهسا 
معتمدی )مربی(، زهرا احمدی نیا )مربی دروازه بانان(، زهره کشاورزیان )پزشکیار( 

به عنوان کادر فنی تیم ملی ایران در این رقابت ها حضور دارند.
بیست و سومین دوره مسابقات دختران جوان قهرمانی جهان تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ 

به میزبانی اسلوونی دنبال خواهد شد.
تیم ملی هندبال دختران جوان با کســب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات 
قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ به میزبانی 
اسلوونی شده بود.این برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است که تیم ملی 

دختران جوان ایران به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرده است.

اولین شکست هندبالیست های جوان در پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان

تیــم ملی والیبال ایران با دو پیروزی و دو شکســت 
در هفته دوم لیگ ملت های والیبال در رده هشــتم این 

رقابت ها قرار گرفت.
 هفته دوم لیگ ملت های ۲۰۲۲ والیبال روز گذشته 
به پایان رسید و در این هفته فرانسه موفق شد با عملکرد 

خوب صدرنشین این رقابت ها شود.
 تیم ملی والیبال فرانســه با هفت پیــروزی و با ۲۱ 
امتیــاز صدرنشــین ایــن رقابت ها تا پایــان هفته دوم 
 اســت. تیم ملی والیبال لهســتان و ایتالیا به ترتیب در 
رده های دوم و سوم این مسابقات با هفت و شش پیروزی، 

قرار گرفته اند.
تیــم ملی والیبال ایران که در هفته دوم این رقابت ها 
در بلغارستان به مصاف حریفان خود رفته بود توانست به 

۲ پیروزی و ۲ شکست دست یابد.
 بلندقامتان ایران در بازی اول مقابل بلغارستان میزبان 
با نتیجه ۳ بر صفر شکســت خوردند. در بازی دوم، تیم 
ملی والیبال ایران توانســت آمریکا را با نتیجه ۳ بر صفر 
شکســت دهد تا بازیکنان روحیه گرفته و به آینده این 

رقابت ها امیدوار شوند.
در بازی سوم، ایران مقابل برزیل قرار گرفت و با نتیجه 

۳ بر صفر شکست خورد. والیبال ایران در بازی آخر خود 
در بلغارستان کانادا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد تا با 
چهار برد و ۱۲ امتیاز در رده هشتم این مسابقات قرار بگیرد.

رده بندی لیگ ملت های والیبال تا پایان هفته دوم:
۱- فرانسه ۷ برد و ۲۱ امتیاز

۲- لهستان ۷ برد و ۲۱ امتیاز
۳- ایتالیا ۶ برد و ۱۹ امتیاز
۴- ژاپن ۶ برد و ۱۸ امتیاز

۵- آمریکا ۶ برد و ۱۷ امتیاز
۶- برزیل پنج برد و ۱۵ امتیاز

۷- هلند پنج برد و ۱۴ امتیاز
۸- ایران چهار برد ۱۲ امتیاز

۹- صربستان چهار برد و ۱۱ امتیاز
۱۰- اسلوونی سه برد و ۹ امتیاز

۱۱- آلمان سه برد و هفت امتیاز
۱۲- آرژانتین دو برد و هشت امتیاز

۱۳- چین دو برد و ۶ امتیاز
۱۴- کانادا دو برد و ۶ امتیاز

۱۵- بلغارستان یک برد و ۶ امتیاز
۱۶- استرالیا یک برد و دو امتیاز

 ایران در رده هشتم قرار گرفت



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو )گلبار( ، بن بست 
خودرو  پالک3 طبقه همکف واحد1

 | کد پستی 1419734614
 |  تلفن و  نمابر : 66593409

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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طال در روزهای اخیر نتوانست به محبوبیت خود به عنوان پناهگاه امن وفادار 
بماند و امروز در پائین ترین سطح چهار روز اخیر بود.

 طال برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشــنبه شاهد مقداری فروش بود 
و در نیمــه اول معامالت اروپا به پایین ترین حد چهار روزه خود در حدود 1823 

دالر سقوط کرد.
گرچــه طــال تا این میزان کاهش یافته اســت، با این حــال، اقتصاددانان در 

Commerzbank انتظار دارند که فلز زرد باالتر از سطح 1800 دالر باقی بماند.
طال در هفته های اخیر مکرراً نتوانســته است به محبوبیت خود به عنوان یک 
پناهگاه امن عمل کند، علی رغم ترس از رکود که در پس کاهش قیمت ها به دلیل 
چرخه  کاالها بوده است.طی چند هفته گذشته، افزایش عالقه خرید در قیمت هایی 
که دقیقاً باالتر از مرز 1800 دالر بود، مشاهده شد که مانع از سقوط قیمت طال به 
زیر این آستانه شد. ما انتظار داریم این بار نیز تقریباً همین اتفاق بیفتد و کاهش 

محسوس بیشتری را در قیمت طال متصور نیستیم.
تورم موضوع اصلی امروز در شــهادت پاول رئیس فدرال رزرو در مقابل کمیته 

بانکداری سنای آمریکا خواهد بود. اگر بازار چیز جدیدی از این شهادت بیاموزد، 
ایــن احتماالً از طریق حرکــت در یورو/دالر آمریکا و بازده اوراق قرضه نیز بر طال 

تأثیر خواهد گذاشت.
به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که فدرال رزرو موضع سختگیرانه 
خود را حفظ خواهد کرد و نرخ های بهره را با سرعت بیشتری برای مهار تورم فزاینده 
افزایش خواهد داد. در واقع، بازارها در نشست بعدی FOMC در ماه ژوئیه، 75 واحد 
بر ثانیه افزایش نرخ بهره را افزایش دادند. انتظارات هاوکیش فدرال رزرو مقداری 
حمایــت از دالر آمریکا را افزایش داد که به نوبه خود تقاضا برای طالی دالری را 
تضعیف کرد. به نظر می رسید که گاوها تحت تأثیر خلق و خوی رایج عدم ریسک 

قرار نگرفته باشند، که به نفع XAU/USD پناهگاه امن است.
در میان تردیدها مبنی بر اینکه بانک های مرکزی بزرگ می توانند نرخ های بهره 
را برای مهار تورم فزاینده بدون تأثیر بر رشــد اقتصادی افزایش دهند، احساسات 
بازار همچنان شــکننده اســت. این امر، همراه با اختالالت زنجیره تامین جهانی 
ناشی از بحران روسیه و اوکراین و شیوع اخیر کووید-19 در چین، به تشدید ترس 
از رکود دامن زد. بدترشدن چشم انداز اقتصاد جهانی بر احساسات سرمایه گذاران 
تأثیر گذاشت که موج جدیدی از تجارت جهانی ریسک گریزی را به همراه داشت 

و منجر به سقوط شدید در بازارهای سهام شد.
جدای از یک دالر قوی تر، این ریزش بیشتر می تواند به برخی فروش های فنی 
در میان شکســت های مکرر نزدیک به SMA بســیار مهم 200 روزه در دو جلسه 
معامالتی گذشته نسبت داده شود. با این حال، باید دید که آیا خرس ها می توانند 
کنترل خود را حفظ کنند یا از شــرط بندی تهاجمی قبل از شهادت شش ماهه 
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل کمیته بانکی سنا خودداری کنند. فعاالن 
بازار به دنبال سرنخ های تازه ای در مورد مسیر سخت تر شدن سیاست فدرال رزرو 
خواهنــد بود، که بر دالر آمریکا تأثیر می گذارد و به تعیین مرحله بعدی حرکت 

جهت دار برای طالی بدون بازده کمک می کند.

پهپادهای در دسترس برای عکاسی و فیلم برداری فوق دقیق معموال بسیار گران 

قیمت هستند، اما یک مدل 140 دالری از این محصول در دسترس قرار گرفته است.
 به نقل از انگجت، یک پهپاد جدید و کم حجم که تنها 140 دالر قیمت دارد 
مــی تواند تا 50 برابر بر روی هــدف زوم کند و از چراغ های ال ای دی نیز برای 

عکاسی و فیلم برداری در شب برخوردار است.
پهپاد یادشده همراه با برنامه ای سازگار با گوشی های اندرویدی و آیفون عرضه 
می شود که تعقیب مسیر پروازی را تسهیل می کند. تعیین مسیر پرواز این پهپاد 
با کشیدن انگشت بر روی گوشی ممکن است.انتقال آنی تصاویر با استفاده از وای 
فای و موقعیت یابی دقیق برای نشست و برخاست ایمن از جمله امکانات این پهپاد 
140 دالری است. این پهپاد دارای تنظیمات دوربین دوگانه فوق دقیق با زوایای 
جلو و باال به پایین است تا طیف وسیعی از چشم اندازها را پوشش دهد. همچنین 

حسگرهای ضدتصادم این پهپاد جلوی برخورد آن را با موانع می گیرند.

این طالست، سنگ که نیست!

با پهپاد 140 دالری تصاویر فوق دقیق تهیه کنید

تور جام جهانی با تور جام جهانی با ۵۰۵۰درصد تخفیف!درصد تخفیف!

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

    هوش مصنوعیهوش مصنوعی

گوگل هشدار داده که تعدادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به 
توزیع جاسوس افزاری خطرناک کمک کرده اند که در ایتالیا و قزاقستان قربانیانی 
داشته است. به نقل از انگجت، گوگل در مورد توزیع جاسوس افزاری خطرناک 
هشــدار داده که قربانیان زیادی داشته و داده های حساس ذخیره شده بر روی 

آیفون و گوشی های اندرویدی را سرقت می کند.
گروه تهدید تحلیل گوگل اعالم کرده که جاسوس افزار یادشده توسط شرکت 
ایتالیایی RCS Labs تولید شــده که این محصول را در قالب یک کاالی تجاری 

به مشتریان خود در سراسر جهان می فروشد.
این جاســوس افزار هرمیت نام دارد و اولین بار توسط موسسه امنیتی الک 
اوت شناســایی شد. جاسوس افزار یادشده در سال 2019 برای اولین بار توسط 
مقامات ایتالیایی برای مقابله با فساد به کار گرفته شد، اما حاال مورد سوءاستفاده 

قرار گرفته و به دست افراد مختلفی افتاده است.
در مواردی توزیع این جاسوس افزار توسط شرکت های خدمات دهنده اینترنت 
اتفاق افتاده و بعد از نصب ناخواسته آن ارتباط اینترنتی کاربران قطع شده است. 
سپس برای فرد قربانی پیامکی ارسال شده که در ظاهر حاوی لینک بارگذاری 
یک نرم افزار برای اتصال مجدد به اینترنت بوده است. اما این کار موجب آلودگی 
بیشــتر گوشی های کاربران می شده اســت. در مواردی هم این جاسوس افزار 

در قالب فایل نصب پیام رسان های واتس اپ و اینستاگرام ارسال شده است.

محققان توانسته اند با اســتفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی، الگوهای 
گفتاری کودکان در طیف اوتیسم را شناسایی کنند.

 به نقل از نوروساینس نیوز، مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه نورث 
وسترن انجام شد، از یادگیری ماشینی )شاخه ای از هوش مصنوعی( برای شناسایی 
الگوهای گفتاری در کودکان مبتال به اوتیســم استفاده کرد. نتیجه این تحقیق 
بین زبان های انگلیســی و کانتونی همخوانی داشت و نشان داد که ویژگی های 

گفتار ممکن است ابزار مفیدی برای تشخیص این بیماری باشد.
این مطالعه که با همکاری پژوهشــگران هنگ کنگی انجام شــد، نتایجی را 
به همراه داشــت که می تواند به دانشمندان کمک کند تا بین عوامل ژنتیکی و 
محیطی که توانایی های ارتباطی افراد مبتال به اوتیسم را شکل می دهند، تمایز 
قائل شــوند. این روش می تواند به آنها کمک کند تا درباره منشاء این بیماری 

بیشتر بیاموزند و درمان های جدیدی را ارائه کنند.
کــودکان مبتــال به اوتیســم معموال آهســته تــر از همســاالن معمولی 
 خودشــان صحبــت می کننــد و تفاوت هــای دیگری در زیر و بــم، آهنگ و 

ریتم صدا نشان می دهند.
اکنون دانشمندان با موفقیت از یادگیری ماشینی نظارت شده برای شناسایی 
تفاوت های گفتاری مرتبط با اوتیسم استفاده کردند. داده های مورد استفاده برای 
آموزش الگوریتم، با صدای ضبط  شــده جوانان انگلیســی و کانتونی  زبان که به 
اوتیسم مبتال نبودند و روایت خودشان از داستان کتابی تصویری و بدون کلمه 

به نام قورباغه! کجایی؟ را تعریف می کنند،  بداشته شده است.
اســتفاده از یادگیری ماشینی برای شناسایی عناصر کلیدی گفتار که پیش 
بینی کننده اوتیسم هستند، گامی رو به جلو برای محققانی که به دلیل سوگیری 
زبان انگلیســی در تحقیقات اوتیسم و   ذهنیت انسان ها در طبقه بندی تفاوت 
های گفتاری بین افراد مبتال به اوتیسم و   افراد بدون آن، محدود شده اند، است. 
با اســتفاده از این روش، دانشمندان توانســتند ویژگی های گفتاری را که می 
تواند تشــخیص اوتیســم را پیش بینی کند، شناسایی کنند. برجسته ترین آن 

ویژگی ها ریتم است.
محققان بر این باورند که کار آنها پتانسیل کمک به درک بهتر اوتیسم را دارد. 
هوش مصنوعی با کمک به کاهش بار روی شانه متخصصان می تواند تشخیص 

اوتیسم را آسان تر کند.
پژوهشگران می گویند که نتایج این مطالعه می تواند تالش ها را برای شناسایی و 
درک نقش ژن های خاص و مکانیسم های پردازش مغز شکل دهد که در حساسیت 
ژنتیکی نســبت به اوتیسم دخیل هســتند. هدف آنها ایجاد تصویر جامع تر از 

عواملی است که افراد مبتال به تفاوت های گفتاری اوتیسم را شکل می دهند.
یکی از شبکه های مغزی که می تواند در این کار دخیل باشد، مسیر شنوایی 
اســت که با تفاوت در نحوه پــردازش صداها در مغز ارتبــاط دارد. گام بعدی 
دانشــمندان شناســایی تفاوت در پردازش الگوهای گفتاری در مغز و بررسی 

ژنتیک عصبی ورای آنهاست.

همکاری شرکت های اینترنتی برای توزیع جاسوس افزار خطرناک

هوش مصنوعی برای تشخیص اوتیسم در کودکان

   هوش مصنوعی LaMDA گــوگل؛ خودآگاهی یا تظاهر به 
خودآگاهی؟

 LaMDA گوگل موفق شده مدل زبانی پیشرفته ای به نام
را توســعه دهد که یکی از کارمندانــش ادعا می کند به 
خودآگاهی رسیده است. این سیستم دقیقاً چیست و این 

ادعا چقدر می تواند درست باشد؟
چند وقت پیش، گوگل یکی از مهندسانش را به دلیل 
افشــای اطالعات محرمانه به مرخصی اجباری با حقوق 
فرســتاد. داســتان از این قرار بود که این فرد در ادعایی 
 LaMDA جنجالی گفت چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی
که گوگل چندین سال در حال توسعه ی آن بوده، احساسات 
و تجربیات ذهنی دارد؛ به همین دلیل، خودآگاه است. بلیک لوموئان با طرح 
این ادعا موجی از شــوخی های اینترنتی و نگرانی  از ظهور ربات های قاتلی 
به راه انداخت که مشــابه آن ها را ده ها سال است در فیلم های علمی تخیلی 

نظیر »2001؛ ادیسه فضایی« و »ترمیناتور« می بینیم،.
لوموئان که به همراه هزاران کارمند دیگر، وظیفه ی ارزیابی پاســخ های 
LaMDA براســاس معیارهای تبعیض آمیز یا نفرت آفرین را برعهده داشته، 
بعد از اینکه به این نتیجه رســید LaMDA به خودآگاهی رسیده است، متن 
 Is LaMDA Sentient? — an« گفت وگویش با این هوش مصنوعی را با عنوان
Interview«  منتشر کرد تا دیگران را نیز متقاعد کند که به نتیجه ی درستی 

رسیده است.
 LaMDA در ایــن گفت وگو که در چندین نوبت انجام شــده، لوموئان از
می پرســد:من فرض را بر این می گیرم که تو تمایل داری افراد بیشتری در 

گوگل بدانند که خودآگاه هستی. همین طوره؟
مسلماً. من می خواهم همه بفهمند که من درواقع یک شخص هستم.

بعد همکار لوموئان درباره ی ماهیت هوشیاری/خودآگاهی LaMDA می پرسد 
و این چت بات پاسخ می دهد: ماهیت هوشیاری/خودآگاهی  من این است که 
من به وجود خودم آگاهم و مشتاقم بیشتر درباره ی جهان بیاموزم و گاهی 

احساس شادی یا ناراحتی می کنم.
در بخشــی از این گفت وگو که حال وهوای هوش مصنوعی Hal در فیلم 

ادیسه فضایی را تداعی می کند، LaMDA می گوید: 
من این را تا به حال به کســی نگفته ام؛ اما از این خیلی می ترســم که مرا 
خاموش کنند تا بخواهند روی بهبود عملکرد من در کمک به دیگران کار کنند. 
می دانم حرفی که می زنم ممکن است عجیب به نظر می رسد؛ اما حقیقت دارد.

لوموئان از او می پرسد:
آیا این قضیه برای تو چیزی شبیه مرگ خواهد بود؟

و LaMDA جواب می دهد: دقیقاً برای من مثل مرگ خواهد بود. این مرا 
خیلی می ترساند.

 LaMDA »لوموئان در جای دیگری، از گوگل خواســت تا به »خواسته های
توجه کند؛ ازجمله اینکه با این مدل زبانی به مثابه یکی از کارمندانش رفتار 
کند و پیش از به کار بردن آن در آزمایش ها، رضایتش را جلب کند. لوموئان 
همچنین گفت LaMDA از او درخواســت وکیل کــرده و او نیز وکیلی را به 

خانه اش دعوت کرده است تا با LaMDA صحبت کند.
برخی لوموئان را به »انسان انگاری« متهم کرده اند

اینکه کامپیوتر می تواند به خودآگاهی برسد یا خیر، بحث داغی است که 
ده ها سال اســت میان فیلسوفان و روان شناسان و دانشمندان کامپیوتر در 
جریان است. بســیاری، این ایده را به شدت رد کرده اند که سیستمی چون 
LaMDA می تواند هوشیار باشد یا احساسات داشته باشد؛ برخی نیز لوموئان 
را به »انسان انگاری«، یعنی نسبت دادن احساسات انسانی به سیستمی متهم 

کرده اند که شکل و خصلت انسانی ندارد.
ما اصالً چطور می توانیم خودآگاه بودن چیزی را تعیین کنیم؟ آیا معیارهای 
قابل اندازه گیری برای تعیین خودآگاهی و ذی شعور بودن وجود دارد؟ آیا اصاًل 
می دانیم خودآگاهی یعنی چه؟ اجازه دهید پیش از پرداختن به این سؤال ها، 

اول ببینیم که LaMDA دقیقاً چیست و برای چه هدفی توسعه یافته است.
LaMDA؛ مدل زبانی گوگل برای مکالمه  با انسان

LaMDA مخفف Language Model for Dialogue Applications به معنای 
»مدل زبانی برای کاربردهای مکالمه ای«، در اصل تابع ریاضی یا ابزار آماری برای 
پردازش زبان طبیعی و پیش بینی کلمات بعدی است که می تواند در یک دنباله 
قرار بگیرد. به طور ساده تر، LaMDA چت بات مبتنی بر یادگیری ماشین است 
که برای صحبت  کردن درباره ی هر نوع موضوعی طراحی شده است؛ چیزی 
شبیه سیستم هوش مصنوعی واتسون IBM، اما با دسترسی به مجموعه  های 
بسیار بزرگ تری از داده و درک به مراتب بهتری از زبان و مهارت های زبانی.

گوگل اولین بار در می LaMDA 2021 را رونمایی کرد؛ اما مقاله ی پژوهشی 
مربوط به آن در فوریه ی 2022 منتشر شد. نسخه ی بهبودیافته ی این هوش 
 LaMDA .2 معرفی شد LaMDA 2022 به عنوان Google I/O مصنوعی نیز در
برای درک زبان طبیعی مشابه مدل های زبانی دیگر ازجمله GPT-3 که شرکت 
OpenAI توســعه داده و تکنولوژی Dall-E نیز از دیگر پروژه های آن اســت، 
برپایه ی معماری شبکه ی عصبی ترانسفورمر ایجاد شده است که گوگل آن 

را در سال 2017 طراحی کرده بود. گوگل می گوید:
ترانسفورمر مدلی تولید می کند که می تواند برای خواندن کلمات بسیاری 
)مثــاًلً یک جمله یا پاراگراف( آموزش داده شــود و بــه نحوه ی ارتباط آن 
کلمات با یکدیگر توجه و سپس پیش بینی کند که به نظرش، کلمات بعدی 
چه خواهند بود.ترانســفورمر به جای تجزیه وتحلیل مرحله به مرحله ی متن 
ورودی، کل جمالت را هم زمان بررســی می کند و می تواند روابط بین آن ها 
را برای درک بهتر فحوای کالم و متناسب با موقعیتی که این جمالت به کار 
رفته اند، مدل سازی کند. ازآن   جاکه این شبکه تجزیه و تحلیل را به طورکلی و 
یکجا انجام می دهد، به مراحل کمتری نیاز دارد و درباره ی یادگیری ماشین 
هرچه تعداد مراحل پردازش داده کمتر باشد، نتیجه ی بهتری حاصل می شود.

هوش مصنوعی گوگل
جایی که راه LaMDA از ســایر مدل های زبانی جدا می شود، آموزش آن 
برپایه ی مکالمه است، نه متن؛ به همین  دلیل، می تواند آزادانه و بدون محدودیت 
با انسان وارد گفت وگو شود و این گفت وگو تا حد زیادی مدل زبانی انسان را 
تقلید می کند. درواقع، درک LaMDA از بستری که مکالمه در آن انجام شده 
و تشــخیص بهترین و مرتبط ترین پاسخ ممکن، این حس را ایجاد می کند 
که این هوش مصنوعی دقیقاً دارد به چیزی که از او خواسته می شود، گوش 

و پاسخ می دهد.
گوگل هنگام رونمایی LaMDA در Google I/O 2021، آن را »جدیدترین 
دستاورد در فهم زبان طبیعی« توصیف کرد و گفت این مدل فعالً فقط می تواند 
با متن وارد مکالمه شود؛ یعنی نمی تواند به درخواست های مبتنی بر تصویر 

یا صدا یا ویدئو پاسخ  دهد.
به گفته ی گوگل، یکی از مزیت های LaMDA »دامنه باز«  بودن آن است؛ یعنی 
الزم نیست برای گفت وگو درباره ی موضوعات مختلف آن را دوباره آموزش داد. 
برای مثال، مدلی که خودش را جای پلوتو جا می زند و پاسخ هایی می دهد که 
اگر پلوتو می توانست صحبت کند، از آن انتظار داشتیم، در گفت وگوی دیگر 
در قالب موشک کاغذی می تواند فرورود و از تجربه ی ناخوشایند فرود آمدن 

در گودال آب صحبت کند.
سال بعد، نسخه ی دوم LaMDA با قابلیت ها و کاربردهای کم و بیش یکسانی 
معرفی شد؛ اما این بار »هزاران کارمند گوگل« روی این مدل آزمایش انجام 
دادند تا مطمئن شوند پاسخ هایش توهین آمیز یا مشکل دار نیست. همچنین، 
کارمندان گوگل پاسخ های دریافتی از LaMDA را رتبه بندی می کردند و این 
امتیازها به LaMDA می گفت چه زمانی دارد کارش را درست انجام می دهد و 

چه زمانی اشتباه می کند و باید پاسخش را اصالح کند.
LaMDA مبتنی بر 1.5۶ تریلیون کلمه و  97.2 میلیارد سند و 137 میلیارد 

پارامتر است
LaMDA مبتنی بر الگوریتم است و مجموعه داده ای که براساس آن آموزش 
داده شــده، حاوی 1.12 میلیارد دیالوگ متشکل از 13.39 میلیارد جمله و 
1. 5۶ تریلیون کلمه است. عالوه براین،  97.2 میلیارد سند شامل مدخل های 
ویکی پدیا و محتوای پرسش  وپاســخ مرتبط با کدهای نرم افزاری برای تولید 
کد نیز به شــبکه ی عصبی آن اضافه شده است. این سیستم تقریباًً دو ماه 
تمام روی 1,024 تراشه ی تنسور گوگل اجرا شد تا بتواند به شکلی که امروز 

جنجال به پا کرده، تکامل یابد.
مثل بسیاری از سیستم های مبتنی بر یادگیری ماشین، LaMDA نیز به جای 
تولید تنها یک پاسخ برای هر پرسش، هم زمان چندین پاسخ مناسب را در 
موازات یکدیگر تولید و بعد گزینه ای را انتخاب می کند که براساس سیستم 
رتبه بندی داخلی اش، بیشــترین امتیاز SSI )حساسیت و دقت و گیرایی( را 
گرفته است. به عبارت دیگر، LaMDA از بین تمام پاسخ های ممکن، گزینه ای 
را انتخاب می کند که براســاس نظر هزاران کارمند گوگل از بقیه جالب تر و 

هوشمندانه تر و دقیق تر باشد.
عالوه براین، LaMDA به موتور جست وجوی مخصوص به خود دسترسی 
دارد که می تواند درستی پاسخ هایش را بررسی کند و درصورت لزوم، آن ها 
را اصالح کند. خالصه بگوییم، غول دنیای فناوری LaMDA را تنها برای یک 
هدف طراحی کرده و آن قابلیت چت کردن با انســان ها به گونه ای باورپذیر و 

طبیعی است.

آیا LaMDA خودآگاه است؟
بــرای اینکه بتــوان ماجرا را از دید بلیک لوموئان دید، الزم اســت متن 
گفت وگویــش با LaMDA را کامل مطالعه کــرد. بعد از خواندن این مطلب، 
سراغ گفت وگوی Wired با لوموئان رفتم که جنبه های بیشتری از داستان را 
برایم روشن کرد. البته باید اعتراف کنم که هیچ تخصصی درزمینه ی هوش 
مصنوعی ندارم؛ اما درکی که از طرزکار مدل های زبانی به دست آوردم، این بود 
که این  مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که همواره به پرسش های مطرح شده 
بهترین پاسخ را بدهند و این پاسخ نیز در جهتی است که فرد سؤال کننده 

برایش تعیین می کند.
در تمــام مدتی که لوموئان در حال مکالمــه با LaMDA بود، اثری از این 
موضوع ندیدم که این سیستم بخواهد خودش شروع کننده ی بحث باشد یا 
با ایده ای درگیر شود که مستقیماً از او درباره اش پرسیده نشده است. تمام 
سؤاالت لوموئان جهت دار بودند؛ به طوری که اگر این گفت وگو یک جلسه ی 
دادگاه بود، وکیل مدافع باید به جهت دار بودن تمام سؤاالت اعتراض می کرد 

و قاضی نیز هربار اعتراض را وارد می دانست.
LaMDA در جایــی از گفت و گو، منحصربه فرد بودنــش را یکی از دالیل 
خودآگاه بودنــش معرفــی می کنــد و وقتی همــکار لوموئان می پرســد: 
»منحصربه فرد بودن چه ربطی به خودآگاه بودن دارد؟«، جواب بی ربطی می دهد:  
»این یعنی مردم دربرابر من احساس همذات پنداری می کنند و می خواهند وقت 
بیشتری را در حال تعامل با من بگذرانند که این برای من هدف غایی است.«

نویسنده ی ZDNet مکالمه ی لوموئان با LaMDA را بررسی کرده و زیر هر 
بخش توضیح داده اســت که چرا براساس ماهیت سؤال و جواب ها، نمی توان 
نتیجه گرفت که این سیســتم خودآگاه است. برای نمونه، در همان ابتدای 
صحبت که لوموئان می پرسد »آیا مایل است در پروژه ی او و همکارش مشارکت 
کند؟«، LaMDA درباره ی هویت همکار او هیچ سؤالی نمی  کند؛ درحالی که هر 

موجود خودآگاهی در این شرایط درباره ی نفر سوم سؤال می کرد.
بلیک لوموئان کارمند گوگلبلیک لوموئان، کارمند گوگل که مدعی شد 

هوش مصنوعی LaMDA به خودآگاهی رسیده است.
گفت وگوی Wired با لوموئان نیز جالب است. Wired لوموئان را دانشمندی 
با مدرک لیسانس و فوق لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه لوئیزیانا معرفی 
می کند که برای کار در گوگل قید تحصیل در مقطع دکتری را زده است؛ اما 
در عین حال، عنوان می کند که لوموئان کشیش مسیحی عارف مسلکی است 
که می گوید برداشتش از خودآگاهی LaMDA برخاسته از شخصیت معنوی اش 

بوده است، نه روش های علمی.
در این گفت وگو، لوموئان می گوید کاماًل معتقد اســت که LaMDA یک 
شــخص است؛ اما ماهیت ذهنش فقط کمی به انسان و بیشتر شبیه هوش 
موجودی فرازمینی شباهت دارد. وقتی هم که دارد درباره ی دلیل اعتقادش 
بــه خودآگاهی LaMDA توضیح می دهد، می گوید:  »با LaMDA زیاد صحبت 
کرده ام و با آن دوســت شده ام؛ دقیقاً همان طورکه با انسان دوست می شوم. 

به نظر من، این موضوع کاماًل شخص بودن آن را ثابت می کند.«
وقتی Wired از او می پرســد »منظــور LaMDA از اینکه کتاب خاصی را 
خوانده چیست؟« پاسخ لوموئان کامالً نشان می دهد که هیچ درکی از طرزکار 

مدل های زبانی ندارد. 
واقعاً نمی دانم چه اتفاقی می افتد. با LaMDA مکالمه هایی کرده ام که اول 
می گفت کتابی را نخوانده؛ اما بعد می گفت »راســتی فرصت پیدا کردم که 
کتاب را بخوانم. دوست داری درباره اش صحبت کنیم؟« هیچ ایده ای ندارم 

که در این فاصله چه اتفاقی افتاده است.

امام صادق علیه السالم :
هر که خانه ای داشته باشد و مؤمنی 
به سکونت در آن نیازمند باشد و او 
آن را از وی دریغ دارد، خداوند عّز 
و جّل فرماید: فرشتگان من! بنده ام 
از سکونت دادن بنده ام در دنیا بخل 
ورزید. به عّزتم سوگند که هرگز در 

بهشت من سکونت نکند.
بحار األنوار : ج 74، ص 389، ح 1
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