
021-62801 مرکز گمشده و پیدا شده کشور
www.aniyab.ir

تاثیر مشاوران امالک بر 
گرانی اجاره ها؟

 افت فشار پولی تورم در 
دولت سیزدهم

وضعیت مبهم پول در 
روزهای خرید میلیاردی 

حرکت صعودی طال 
مربوط به چیست؟

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

چهارشنبه   1401/04/08
2000 تومان 
شماره : 1404 

EIDEHROOZ.COM

2

3

7

8

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران

چاره ای جز تعامل با همسایگان نداریم

نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا ایران 
به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر بالقوه 

را به فعلیت می رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.
پایگاه تحلیل داده استاتیستا )Statista( به تازگی، با استناد به مطالعات نهادهای 
بین المللی همچون بانک جهانی، آمارهایی ارائه داده است که از رشد اقتصادی 
زیاد عراق حکایت دارد. این آمارها پیش بینی می کند که عراق با رشد اقتصادی 
۵/ ۹ درصد، دومین اقتصاد در حال رشــد جهان در سال ۲۰۲۲ لقب گیرد. 
حتی اگر نیمی از این پیش بینی محقق شود، عراق یکی از جذاب ترین مقاصد 
صادراتی طی سال جاری خواهد بود. افزایش شدید بهای نفت، مهم ترین عامل 
رشد پرشتاب اقتصادی عراق به شمار می رود و این درآمد سرشار، صاحبان 
کاال و خدمات را به برنامه ریزی برای حضور قدرتمند در این بازار روبه رشــد 
سوق می دهد.شاید برای هر یک از کشــورهای ترکیه و سوریه، کشورهای 
آسیای میانه یا همسایه های شرقی ایران، به صورت مصداقی و تک تک، چنین 
جهشی پیش بینی نشده باشد؛ اما تردیدی نیست که هر یک به تنهایی مقصدی 
جذاب به شمار می روند؛ از پاکستان ۲۰۰ میلیون نفری گرفته و عراق رو به 
رشد و نیازمند زیرساخت ها تا کشورهای آسیای میانه، باید از طریقی به دریای 
آزاد برسند یا ترکیه که با وجود همه چالش های اخیر اقتصادی اش، در کانون 
توجه قرار دارد. چنانکه امارات در سال ۲۰۲۱ ترکیه را به عنوان یکی از شرکای 
تجاری راهبردی خود در کنار بریتانیا، هند، اندونزی و کره جنوبی جای داده 
است.حال در روزهایی که حلقه تحریم ها تنگ تر شده و شاید تعامل و تجارت با 
اقتصادهای قدرتمند غربی یا حتی بازارهای نیازمند آفریقا و آمریکای جنوبی، 
کمی بعید به نظر برسد، بازارهای یادشده با سهولت بیشتری در اختیار ماست. 
هزاران کیلومتر مرز مشترک در چهار سوی ایران، غنیمتی است که به پشتوانه 
آن می توان، چرخ تولید را به حرکت درآورد. مرز زمینی و دریایی مشترک با 
۱۵ کشوری که در مجموع بیش از ۸ درصد جمعیت کل جهان را دارند، مزیت 
ذاتی و بالقوه ایران است که با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. شیب نزولی 
حضور ایران در بازارهای همسایه طی سال های گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز 
و صادراتی شدن کاالی تولیدی ایران، نشان می دهد که فراتر از حجم و قیمت 
تولید، چالش های دیگری مانع توسعه حضور کاالی ایران در بازار همسایه بوده 
است؛ همان جنس دغدغه هایی که ایران را از جمع شرکای تجاری پراهمیت 

همسایه ها کنار زده است.
مؤلفه دیگری که به توسعه تعامل با همسایگان اهمیتی مضاعف می بخشد، 
مشارکت در کریدورهای پراهمیت و تجاری جهانی و منطقه ای است. حدود 
یک دهه پیش، هنگامی که چین برنامه ۲۰۳۰ خود را برای تبدیل شدن به 
قدرت اول اقتصادی جهان ارائه داد، کمتر کســی گمان می کرد که تمرکز 
اژدهای شرقی برای گذر از آمریکا، بهره جستن از مزیت راه باشد؛ اما ابتکار چین 
مبتنی بر مزیت حمل ونقل بود؛ مزیتی که قدرت های بزرگ اقتصاد جهان را به 
تحرک واداشته است. روزگاری که فاکتوری همچون نهاده های تولید، قیمت 
تمام شده کاال را تعیین می کرد و مزیت می ساخت، گذشته و جهان نیز به این 
مهم واقف است. قیمت را آن هایی تعیین می کنند که کریدورهای انتقال مواد 
اولیه به کارخانه ها و همچنین ارسال کاال به بازار را در اختیار دارند؛ چنانکه 
تقابل دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین، هم امروز حول 

همین موضوع است.
پرواضح است که ایران در نقطه استراتژیکی از کره زمین قرار گرفته است و 
می تواند پلی برای انتقال کاال بین شرق و غرب یا شمال و جنوب جهان باشد؛ 
پلی که آب های آزاد را به آسیای میانه محصور در خشکی متصل می کند یا 
می تواند معبری برای انتقال تولیدات چینی به اروپا باشد یا حتی شمال آفریقا 
را به سهولت به هند و روسیه متصل کند. اما فعال شدن این معابر و بهره بردن 
از منافع ترانزیت، یک پیش شرط راهبردی دارد و آن، دیپلماسی اقتصادی 
با همسایگان است. اینکه ترکیه به عنوان کشــور معبر تردد هر روز، شرایط 
تبادل کاال میان ایران و سوریه را دشوارتر می کند یا ازبکستان برای رسیدن 
به اقیانوس، مسیر ســهل و امن ایران را با افغانســتان و پاکستان جایگزین 
می کند، ناشی از خأل و ضعف همان دیپلماسی اقتصادی است.نگاهی به حجم 
تفاهم نامه ها و قراردادهای تجاری میان همسایگان، گواه دیگری بر این مهم 
اســت که برای بهره مندی از مزیت های موقعیتی که در آن قرار گرفته ایم، 
چاره ای جز تعامل با همسایگان نداریم؛ امر مهمی که در عمل اتفاق نمی افتد. 
بازخوانی و بررسی اسناد راهبردی و اولویت های تجاری کشورهای همسایه 
نشان می دهد که ایران در اولویت تجاری همسایگان جای ندارد. کشورهایی 
همچون روسیه، ترکیه، پاکستان و عراق به عنوان همسایه های مهم ایران، 
هرسال اسناد راهبردی تجاری خود را تدوین و منتشر می کنند، سپس تعامل 
تجاری با همسایگان را براساس این اسناد راهبردی پیش می برند. بازخوانی 
اسناد تجاری این کشورها نشان می دهد که ایران حتی در میان ۱۰ کشوری هم 
قرار ندارد که کشورهای همسایه برای توسعه روابط تجاری روی آن ها تمرکز 
دارند. نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا 
ایران به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر 

بالقوه را به فعلیت می رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.

برجام به داد دالر تهران رسیدبرجام به داد دالر تهران رسید

اگرچه شهاب حسینی در سالهای اخیر عالوه بر بازیگری در 
مقام فیلمساز و مجری، فعالیتهای فرهنگی و هنری خود را در 
داخل و خارج از کشور گسترش داده است اما بازی های زیبای 
او و همچنین جوایز ارزنده اش در جشنواره فیلم فجر،جشنواره 
فیلم کن و جشنواره فیلم برلین در یادها و خاطره ها ماندگار 
شده است و هر بازی جدید او ، برگ دیگری از توانمندی اش در 

بازیگری را به نمایش می گذارد.
به اعتقاد بســیاری ایفای نقش در طالخون توســط شهاب 
حسینی یکی از ارزنده ترین بازیها در نقش یک مامور پلیس را 

به تصویر کشیده است.
شهاب حسینی همچنان محبوب مردم است و مردم همچنان 
در انتظار ایفای نقش های متفاوت اما دوست داشتنی توسط 

او هستند.
فیلم “طالخون” با بازی شــهاب حســینی هــم اکنون در 

سینماهای کشور در حال اکران است.

 آریا عظیمی نژاد موسیقی سریال شبکه نمایش خانگی »عقرب 
عاشق« به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی رضا 

محقق را می سازد.
فیلمبرداری »عقرب عاشق« همچنان در تهران ادامه دارد.

محمدرضا فروتن، آرمان درویش، ساقی حاجی پور، سیاوش 
خیرابی و ... بازیگران این سریال شبکه نمایش خانگی هستند.

 محسن چاوشــی ۲ تیر ۱۴۰۱ در صفحه شخصی خود تیزر 
سریال »عقرب عاشق« را منتشر کرد که تیراژ این سریال شبکه 

نمایش خانگی با صدای خود او بود.

 قیمت دالر که در هفته های گذشته با ناامیدی از احیای برجام مسیر تند صعودی 
را در پیش گرفته بود و حتی از سقف تاریخی نیز عبور کرد امروز با خبر آغاز احتمالی 
مذاکرات احیای برجام این بار در قطر با افت شدید همراه شد. در این میان ترمز موقت 
دالر در هفته های اخیر در مسیر صعودی در نتیجه برخی از دخالت های بانک مرکزی 

بود و اما ضربه اساسی را دوباره اخبار برجامی به بازار ارز وارد کرد.
حاال دالر به ۳۰ هزار تومان نزدیک شده است. شاید به نظر بی اهمیت جلوه کند اما 
تاکید بر این موضوع که دالر دقیقا با اخبار ناامیدی از برجام اوج گرفت و حاال با امید به 
احیای برجام دوباره مسیر نزولی را در پیش گرفت یک نتیجه ساده را به همراه دارد که 
بعضا شاهد تالش برای انکار این واقعیت هستیم.این نتیجه ساده نیز این است که اگر 
سناریو تحریم اقتصاد کشور و عدم احیای برجام پررنگ شود حتی خزانه ارزی پر بانک 
مرکزی جلودار انتظارات تورمی در بازارها نیست و بازار ارز هم در این ده سال گذشته 
به خوبی نشان داده که پیش از همه بازارها و بیش از سایرین به اخبار سیاسی حساس 
اســت. در نتیجه در فضای تحریم اقتصاد ایران همه منتظر رشــد نرخ دالر هستند و 
نگاهی به وضعیت همین چند ماه گذشته به خوبی این موضوع را نشان می دهد.در عین 
حال هر زمان خوشبینی به نتیجه مذاکرات ایجاد می شود دالر در سراشیبی تند نزولی 

قرار می گیرد و هیجان صعودی ارز مسیر معکوس در پیش می گیرد. بر این اساس این 
نتیجه گیری شاید بدیهی برای بسیاری از فعاالن بازار ارز و اقتصادی کشور بعضا با انکار 
عده ای همراه می شود و اتفاقا این آدرس غلط خود باعث تصمیمات اشتباه سیاسی و 
اقتصادی برای کشور شده است. اگر علت یک واقعه و بحران به درستی شناخته نشود 
تالش ها برای حل آن حتی می تواند شدت بحران را تشدید کند.مذاکرات “احیای برجام” 
در روزهای آینده در قطر آغاز می شود با چشم انداز رفع تحریم ها سقوط دالر کامال طبیعی 
است. در عین حال اگر دوباره مذاکرات بی نتیجه به پایان برسد جهش نرخ دالر دور از 
انتظار نیست. تحریم ها از دو جناح تقویت انتظارات تورمی با رجوع به حافظه تاریخی 
فعاالن اقتصادی کشور در ده سال گذشته )جهش نرخ تورم و نرخ دالر پس از هر دوره 
تحریــم اقتصاد ایران( و همچنیــن اثر واقعی کاهش درآمدهای نفتی بر تراز تجاری و 
تشدید کسری بودجه دولت و همچنین مشکالت در نقل و انتقال ارز نفتی و غیرنفتی 
ایران در اقتصاد جهانی و سایر موارد التهاب سنگین بازار ارز را به دنبال داشته است. در 
نتیجه رفع این موانع می تواند به کاهش التهاب بازار ارز کمک کند.بر این اساس سایر 
مواردی که در خصوص التهاب بازار ارز در شرایط فعلی مطرح می شود در جایگاه بعدی 
بوده و اگر وزن زیادی به آن ها داده می شود علت چنین آدرس اشتباهی باید جویا شد.

  شهاب حسینی
 در فیلم »طالخون «

 آریا عظیمی نژاد آهنگساز 
» عقرب عاشق« شد

  

فراخوان مناقصه 1401/01
شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( در نظر دارد مناقصه شماره 1401/01 برای خدمات حمل 
و نقل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستادایران( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد فراخوان : ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/04/11

مهلت ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21
زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه : ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21

اطالعات تماس شرکت ساتکاب : تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان شهید احمدی روشن 
)رویش( تلفن 02188369337 داخلی 305 

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 .

شناسه آگهی : ۱۳۳6۱۳۴۲76۳ / م - الف
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/04/08

شماره : 1404

تاثیرمشاورانامالکبرگرانیاجارهها؟

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 | یکی از نکات 
طرح جدید مجلس برای تنظیم گری بازار اجاره 
مســکن قطع ارتباط کمیسیون مشاوران امالک 
با رهن  و اجاره هر  معامله اســت. تصور طراحان 
این بوده که ذی نفع بودن این واسطه ها در شرایط 
فعلی که درآمدشــان درصدی از اجاره بها است، 
خود  باعــث افزایش نرخ اجاره بها می شــود. اما 
پژوهش هایی تجربی در آمریکا نشان می دهند این 
نوع کمیسیون لزوماً باعث  افزایش قیمت نمی شود 
و حتی انگیزه مشاور امالک جهت افزایش تعداد 
معامالت -به جای افزایش حاشیه ای قیمت در هر 
 معامله- می تواند قیمت را کاهش هم بدهد. فارغ 
از این موضوع، شناخت عوامل کالن افزایش مدام 
قیمت مسکن، از جمله  نااطمینانی های نهادینه 
در اقتصاد ایران باعث می شود تغییرات حاشیه ای 
قیمت تحت تأثیر بنگاه های مســکن را چندان 

نتوان  جدی گرفت. 
ضمن این که در مجموع نیاز به ارزیابی تجربی 
باکیفیت برای فهم اثر مشاوران امالک روی شیوه 
قیمت گذاری  بازار اجاره وجود دارد. در شــرایط 
فعلــی نمی توان پیش بینی کرد طرح مجلس در 
صورت اجرا چه تغییری در این موضوع رخ خواهد 
 داد و ممکن است حتی پیامد اصلی این مصوبه، 
غیرشفاف شدن بخشی از کمیســیون دریافتی 

مشاوران امالک شود.
 نفــس  تنظیم گــری در بازار مســکن اقدام 
پسندیده ای است اما این تنظیم گری باید مطابق 
با تجــارب جهانی و بررســی های تجربی دقیق 
 صورت گیرد. بورسان: مجلس در طرح جدید خود 
با هدف ســاماندهی بازار اجاره مسکن قصد دارد 
ارتباط کمیسیون دریافتی بنگاه های امالک را با 
میزان اجاره خانه توافق شده قطع کند. خضریان، 
نماینده مجلس و پیشنهاددهنده طرح در دفاع از 
آن گفته:»ما با ظرفیت باالیی در حوزه مشاورین 
امالک در کشــور مواجه هستیم که گران کننده 
مسکن و اجاره بها در کشور هستند، به این دلیل 
که سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار 
داده شده است؛ بنابراین ما در این طرح به دنبال 
این هستیم که این دو را مجزا کنیم، به طوری که 
به تعداد قراردادهای نوشته شده به آنها سود تعلق 
گیرد، یعنی مشاورین امالک تنها در ماه به دنبال 
انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد باالی قرارداد 
آنها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آنها را 

نیز افزایش دهد و تالش کنند با قیمت پایین عرضه 
و تقاضا را به یکدیگر متصل کنند.«به نظر می رسد 
این دیدگاه که واسطه های خرید و اجاره امالک 
از جمله عوامل اصلی قیمت نسبی و مطلق باالی 
مسکن هستند، دیدگاه نسبتاً رایجی است. بنابراین 
در این گزارش به این سوال می پردازیم که نقش 
بنگاه های امالک در وضعیت نابه سامان امروز بازار 
اجاره مسکن چیست و آیا رویکرد مجلس درمورد 
کمیسیون دریافتی بنگاهی ها اثر مثبتی خواهد 

داشت یا خیر.

 آیا افزایش رقم اجاره همواره به سود 
بنگاهی هاست؟

در شــرایط حاضر، ســهم بنگاهی ها از یک 
معامله ملکی به ارزش معامله وابسته است؛ مثاًل 
از مبلغ کامل اجاره یک ماه )با فرض تبدیل تمام 
رهن به اجاره( به اندازه ۵۰ درصد کمیســیون به 
مشاور امالک تعلق می گیرد. بنابراین در نگاه اول 
هر گونه افزایش نرخی به ســود مشاوران امالک 
اســت. در این راستا ممکن است بنگاه پیشنهاد 
قیمت باالتر را به موجران بدهد و تالشی هم برای 
اقناع مستأجر جهت پذیرش قیمت باالتر بکند. 
اما نکته ای که وجود دارد این اســت که مسئله 
بنگاه کمی پیچیده تر از این است؛ هم زمان که در 

صورت سرانجام رسیدن معامله درآمد بنگاه از طریق 
افزایش مبلغ اجاره توافق شده بیشتر می شود، اما 
هم زمان امکان کاهش احتمال انجام معامله هم با 
افزایش مبلغ اجاره به وجود می آید. بدیهی است 
که با افزایش قیمت تقاضا کم می شــود، چرا که 
متقاضیان اجاره قیدهای بودجه و سبد هزینه ای 
خاص خود را دارند و صرف اقناع بنگاه امالک بعید 
است اثر شدیدی روی تقاضایشان بگذارد. بنابراین 
افزایش اجاره پیشنهادی از سویی تقاضای کمتری 
دارد و از سوی دیگر در صورت انجام معامله، درآمد 

بیشتری برای بنگاه به ارمغان می آورد.
در بازار مسکن آمریکا خریدار و فروشنده هر 
کدام مشاور امالک خاص خود را برای رسیدن به 
مقصود خود دارند که کمیسیونشــان به صورت 
درصدی از ارزش معامله است )برای آشنایی بیشتر 
با تفاوت ساختار مشاوره ملکی ایران با بقیه دنیا 

این قسمت از چهارراه را ببینید(.
 در آن فضا این بحث مطرح اســت که مشاور 
امالکی که نماینده فروشنده است، تمایل به تعیین 
قیمت پایین تر دارد تا مســکن فروشنده زودتر 
فروش رود. چرا که احتماالً برای فروش با قیمتی 
اندکی باالتر، باید زمان خیلی بیشتری بگذارد، در 
حالــی که فقط درصد کمی از آن افزایش قیمت 
فروش به وی خواهد رسید. به بیان دیگر، به سود 

مشاور فروشنده است که زودتر معامله را با قیمتی 
پایین تر به سرانجام برساند تا در مجموع از طریق 
انجام تعداد معامالت بیشــتر برای فروشندگان 

بیشتر، درآمد بیشتری را کسب کند.

 اثر مشاوران امالک روی قیمت مسکن 
در آمریکا چیست؟

نیویورک تایمز در گزارشــی به پژوهش های 
استیون لویت -اقتصاددان امریکایی- در این زمینه 

پرداخته است.
 او و همکارش با مشــاهده داده های خرید و 
فروش مسکن امریکا نشان می دهند در سال های 
۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲، خانه هایی که فروشنده شان خود 
مشاوران امالک بوده اند، در شرایط یکسان به طور 
متوسط ۹.۵ روز بیشتر در بازار باقی می مانده اند و 
به طور میانه، به اندازه ۳.۷ درصد گران تر فروش 
رفته انــد. نکته مهم آن که پس از ســال ۲۰۰۰ 
اختالف گفته شده رو به کاهش گذاشته که احتماالً 
به خاطر فراگیری ســایت های اینترنتی خرید و 

فروش بوده است. 
در واقــع با کاهش اهمیــت قیمت گذاری از 
ســوی مشــاوران و ایجاد پلتفورم های مجازی، 
قیمت ها در یک بازار وســیع تر و با دخالت کمتر 
مشــاوران تعیین می گردند. اما به هر صورت این 

مشاهده در آمریکا نشان می دهد این امکان وجود 
دارد که مشاور امالک با وجود دریافت کمیسیون 
درصدی، در راستای منافع خودش، لزوماً با قیمت 

باال همراه نباشد.

 اثر مشــاور امالک نمی تواند فراتر از 
یک حاشیه باشد

این امکان وجود دارد که برایند اثر بنگاهی ها 
در ایران واقعا هم افزایش قیمت باشد؛ یعنی ممکن 
است با توجه به شرایط متفاوت بازار مسکن ایران، 
در مجموع اثر افزایش قیمت در راستای افزایش 
ســهم بنگاه و هم زمان کاهش احتمال رخ دادن 
معامله، به نفع مشاور باشد و در نتیجه آن ها واقعاً 
هم اندکی افزایش قیمت را ایجاد کنند )هر چند 
بررسی چنین موضوعی نیازمند پژوهش تجربی 
با داده مناســب است و در نتیجه ادعای مجلس 
نیازمنــد ارزیابی تجربی اســت(. اما با این فرض 
هــم نهایت اثر بنگاه به اندازه یک حاشــیه روی 
قیمت است و اصل تغییر وضعیت عرضه و تقاضا 
را نمی تواند دستخوش تغییر کند. عوامل کالنی 
مثل بیماری هلندی ناشــی از مدیریت نادرست 
منابع نفتی، نااطمینانی های بنیادی اقتصاد ایران 
و مهم تر از همه، تورم ناشی از کسری بودجه مزمن 
دولت ها آنقدر اثر بزرگی روی کاهش توان خرید 
و اجاره مسکن گذاشته اند که نسبت دادن عبارت 
»گران کننــده« برای مشــاوران امالک می تواند 

گمراه کننده باشد.

 آیا طرح مجلس درباره کمیســیون 
بنگاه های امالک مفید خواهد بود؟

طرح مجلس می خواهد کمیســیون بنگاه را 
ضریبی از ارزش معامالتی ملک )موضوع ماده ۶۴ 
قانون مالیات های مستقیم( قرار دهد. در صورتی که 
در عمل بشود کمیسیون مستقل از اجاره را پیاده 
کرد، ممکن است آن افزایش حاشیه ای قیمت رخ 
ندهد اما چون ارزیابی تجربی دقیقی انجام نشده، 

نمی توان از اثر آن مطمئن بود. 
نکته دیگر این اســت که اگر کمیسیون های 
جدید چنــدان انگیزه دهنده مشــاوران امالک 
نباشــد و راهی برای دورزدن آن پیدا شود، عماًل 
باعث می شــود دریافت کمیسیون ها در شرایط 
غیرشــفاف تری رخ دهد و کمیسیون پنهان در 

بازار اجاره گسترش پیدا کند.

تسهیالتویژهبرایصادرکنندگانکاالبهروسیه

افزایش۷۰درصدیظرفیتاینترنتکشورتامهرماه

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

رویایی لرزان

تجارت خارجی ایران به کدام سو می رود؟ پاسخ دو کلمه است: تضعیف مستمر.
در طول یک دهه گذشته، 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 طبیعتا 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 تاثیر آن بر مقوله یادشده، پیش از این بسیار گفته شده است؛ اما عالوه بر این نکته، 
باید توجه کرد که حضور موثر 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.
۴( 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، اصوال 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 شود، کافی است ببینید 
که هریک از این کشورها )ایران، امارات و ترکیه( تا چه اندازه و برای چه گروه هایی 

از مخاطبان، مقصد گردشگری جذاب هستند.
سال هاســت که گروه هایی از سیاســتگذاران و مدیران دولتی کشور، با نگاه به 
مزیت های ژئوپلیتیک ایران برای توســعه تجارت خارجی مبتنی بر ترانزیت، رویا 
می بافند و احتماال نام پروژه »جاده ابریشم« هم تقویت کننده این رویاپردازی هاست. 
اما واقعیت ســرد و و تلخ این اســت 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 کسب وکارهای پردازش کاال و 
خدمات زیرساختی تجارت، به ویژه خدمات مالی و همچنین وجود زیرساخت های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موثر 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، صرفا نقوش بی جانی 

هستند که حتی همان رفقای چینی هم از سرمایه گذاری جدی روی آن ابا دارند.
طــرح این موضوعات، صدالبته به معنای نادیده گرفتن ظرفیت ها و توانایی های 
کشور در جهت توسعه تجارت فرامرزی نیست؛ اما رویاپردازی 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.

  قیمت نفت اوج گرفت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار آسیا پس از این که امارات متحده عربی اعالم 

کرد به ظرفیت کامل تولید نزدیک شده است، حدود یک درصد افزایش یافت.
 بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و هفت سنت معادل یک 
درصد افزایش، به ۱۱۰ دالر و ۶۴ ســنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 

گذشته با ۱.۸ درصد افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و هشت سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۱۶ 
دالر و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید و به ۱.۷ درصد افزایش معامالت روز گذشته اضافه 
کرد.امارات متحده عربی و عربســتان ســعودی به عنوان تنها اعضای اوپک به شمار 
می رفتند که ظرفیت مازاد تولید برای جبران از دست رفتن عرضه روسیه و کشورهای 
دیگر دارند.توبین گوری، تحلیلگر کاالهای بانک کامن ولث در یادداشتی نوشت: اخبار 
جدید درباره محدود شــدن عرضه، از قیمت های نفت پشتیبانی کرد. گفته می شود 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دو تولیدکننده بزرگ هستند، در کوتاه مدت 

با محدودیت برای تولید بیشتر روبرو هستند.

  خبرخبر

 وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: بر اســاس 
قراردادی که با یک کنسرسیوم داخلی امضا کردیم، تا مهرماه 
۷۰ درصد به ظرفیت کل شــبکه زیرساخت کشور افزوده 
می شود؛ یعنی در مدت مدت هشت ماه به آنچه در ۱۵ سال 

گذشته انجام شده، ظرفیت چند برابری اضافه می کنیم.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
گفت وگوی تلویزیونی درباره افت کیفیت و سرعت اینترنت 
افزود: ســرعت اینترنت به عوامل مختلفی مربوط است. از 
تلفن همراه کاربر و مودم مصرفی وی گرفته تا سایت های 
BTS، شبکه انتقال مخابرات و شبکه زیرساخت، همگی روی 

سرعت اینترنت تاثیرگذار هستند.
وزیــر ارتباطــات تاکید کرد: بخشــی از این مجموعه 
عوامل مانند تامین ارتباطات بین الملل و افزایش کیفیت 
شــبکه در اختیار ما قرار دارد. عده ای شبهه وارد می کنند 
کــه دولت ســیزدهم در واردات پهنــای باند محدودیت 
 ایجــاد کرده اســت اما بایــد بگویم در حــال حاضر ما

 مشکلی در تامین اینترنت مورد نیاز کشور نداریم و اصال 
چنین بحثی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هر چقدر پهنای باند نیاز کشور باشد 
تامین می کنیــم و منابع مختلفی برای تامین اینترنت از 
مسیرهای مختلف و شرکت های مختلف در نظر گرفته ایم تا 
اگر قطعی پیش آمد، ظرفیتی برای جایگزینی داشته باشیم.

زارع پور درباره شبکه زیرساخت کشور و افزایش ظرفیت 
آن گفت: بهمن ماه پارسال قراردادی با یک کنسرسیومی 
ایرانی منعقد کردیم که به این واسطه ۷۰ درصد به ظرفیت 
کل شبکه زیرساخت کشور در مدت زمان هشت ماه اضافه 
کنند. فرآیند این کار آغاز شــده و تا مهرماه ۷۰ درصد به 
ظرفیت کل زیرساخت گذشته اضافه می شود؛ یعنی به آنچه 
در ۱۵ ســال گذشته انجام شده بود ما در مدت هشت ماه 

ظرفیت چند برابری اضافه می کنیم.

وی درباره دالیل افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت کشور 
اظهار داشت: با اینکه شبکه مادر زیرساخت ظرفیت مورد 
نیاز خود را دارد اما از آنجایی که قصد به سرانجام رساندن 
پروژه بزرگ واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری به کاربران  
و کســب و کارها را داریم، نیاز اســت خودمان را برای باال 
بردن سرعت دسترسی و تقاضا زیادی که از سوی کاربران 

وجود دارد، آماده کنیم.

 شبکه مخابراتی ما در برخی استان ها فرسوده 
است

زارع پور درباره تاثیر افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت 
به تجربه کاربران در استفاده از اینترنت، گفت: به طور قطع 
تاثیرگذار است و سرعت بهبود پیدا می کند. البته گلوگاه 
ما شبکه مادر، مخابراتی نیست. آنچه که در اختیار بخش 
خصوصی است یعنی شبکه تجمیع مخابرات، شبکه داخل 

شهرها و داخل استان ها، بین شهرها نزدیک به ۱۰-۱۲ سال 
است که متاسفانه به روز نشده است و در بعضی از استان ها 

شبکه مخابراتی ما فرسوده و نیاز به بازسازی فوری دارد.
وی ادامه داد: سال  گذشته کمک هایی به شرکت مخابرات 
کردیم تا بخشی از شبکه خودش را بازسازی کند، در حالی 
که این وظیفه ما نیست و بخش خصوصی باید خودش این 
کار را انجام دهد.وزیر ارتباطات تصریح کرد: مشکل اصلی 
این اســت که بار اصلی ترافیک کشور که باید روی شبکه 
ارتباطات ثابت باشد، در سال های گذشته از آنجایی که شبکه 
ثابت توسعه پیدا نکرده، به شبکه تلفن همراه منتقل شده 
اســت. ارتباط همراه هم محدودیت دارد و اگر ترافیک آن 
از یک حدی باالتر برود کیفیت اینترنت همراه کاهش پیدا 
می کند. گره اصلی و مسئله سرعت اینترنت کشور همین 
جاست که بار ترافیکی را شبکه همراهی به دوش می کشد 

که ذاتا برای این کار طراحی نشده است.

 واگذاری 2۰ میلیون پورت فیبرنوری
زارع پــور درباره اقدامات دولت برای افزایش ســرعت 
اینترنت و کاهش بارترافیکی از روی شــبکه همراه، افزود: 
اقدام نخست واگذاری۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان 
ســال ۱۴۰۴ برای ۸۰ درصد خانوارهای کشور است. این 
کار در کشورهای دیگر با گستره جغرافیایی ایران نزدیک 
به هفت تا هشت سال طول کشیده و قرار است ما این کار 
را در مدت مدت ســه ســال انجام بدهیم.وی تاکید کرد: 
برای دســتیابی به این هدف، بسته های حمایتی را برای 
اپراتورهــا در نظر گرفته ایم. ما باید فیبر را به در خانه های 
مردم ببریم. ســرعت های چند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ای و 
چند ۱۰ برابر سرعت فعلی در اختیار کاربران قرار بگیرد.  
زارع پور تصریح کرد: آمارهایی که از اپراتورها داریم، نشان 
می دهد واقعا وضعیت اینترنت نســبت به گذشــته بدتر 
نشــده، اما نیاز اســت در این حوزه تالش بیشتری انجام 
 شــود. اکنون کیفیت ســرویس ها در حال افزایش است

 و مراجع جهانی هم نشان می دهد که سرعت اینترنت کشور 
رو به کاهش نیســت اما متناسب با نیاز مردم نیز افزایش 

پیدا نکرده است.

 کیفیت اینترنت در یک سال گذشته کاهش 
پیدا نکرده است

وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید به اینکه در یک ســال 
گذشته کیفیت اینترنت کاهش پیدا نکرده است، افزود: دولت 
سیزدهم فناوری اطالعات را یک فرصت می بیند. شاه راه های 
جدید فیبرنوری هستند. زیرساخت توسعه در همه بخش ها، 
ایجاد یک شبکه ارتباطی پرسرعت و با کیفیت است، کسی 
که برنامه دارد تا فیبرنوری را در خانه مردم ببرد هیچ وقت 
به دنبال این نیست که سرعت اینترنت را کم کند. ما بیکار 

ننشسته ایم و روز به روز تالش می کنیم.

 مالیات ستانی از کارتخوان ها، قانون مجلس است
سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مالیات ستانی از دستگاه های کارت خوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانه ها توضیحاتی ارائه کرده و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانسته است.

به گزارش از سازمان امور مالیاتی این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه های کشور با عنوان »سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد« گزارشی  منتشر کرده است.
در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در 

معامالت و تراکنش های مالی است که به موجب بند )ب( ماده )۱( این قانون، دستگاه های کارتخوان )POS( به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.
در ادامه می خوانیم: به موجب بند )م( تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت  ماه سال 
۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان »حساب فروش« معرفی  کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت 
پیش فرض، »حساب فروش« هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.گزارش سازمان امور مالیاتی می افزاید: به موجب ماده )۸( قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و 

نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده )۴( قانون موصوف نخواهند بود.
همچنین،مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، )اعم از فیزیکی 

و الکترونیکی( یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند.
بعالوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعالم شده توسط سازمان، می توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به مراجع 

دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
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سراسری صبح ایران
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شماره : 1404

 افت فشار پولی تورم در دولت سیزدهم
زهرا جعفری  -   ایــده روز  | کمتر از 
یک سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد و 
دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل 
بحــران تورمی به جا مانــده از دولت قبل 
اســت؛ در میان عوامل تورم، شاخص های 
پولی ازجمله رشــد پایــه پولی و نقدینگی 
ســخت ترین بخش این بحران اســت که 
 بررسی ها، چشم انداز تورم در ماه های آینده 

را کاهشی نشان می دهد.
 مهار تورم افسارگســیخته به جا مانده 
از دولت قبل جــزو مهم ترین و فوری ترین 
برنامه هــای دولت ســیزدهم از آغاز به کار 

تاکنون بوده است.
آمارها نشــان می دهد در تابستان سال 
گذشته و درست در زمانی که کابینه دولت 
منتخب در حال تشــکیل و آغاز به کار بود، 
تورم به باالترین رقم خود در ده ســال اخیر 
رسیده بود. غلبه بر بحران تورمی به جا مانده 
از دولت قبل اما به سادگی ممکن نبود؛ چراکه 
نیروهای متعددی به رشد تورم دامن می زدند 
و حذف هر یک از آنها نیازمند صرف زمان و 

هزینه قابل توجه بود.
کسری بودجه هنگفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و افسارگسیختگی بانک ها در خلق نقدینگی 
تنها برخی از دالیل رکوردشکنی های پیاپی 
تورم در پایان دولت قبل بود. دولت سیزدهم 
در اولین اقدام کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را 
از طریق بهبــود درآمدهای نفتی و کاهش 

هزینه ها کنترل کرد.

 اصالح یارانه ارزی و کنترل رشد 

پایه پولی
گام دوم دولــت در کنترل تورم، اصالح 
یارانه کاالهای اساســی و جایگزین کردن 
پرداخت مستقیم به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانی بود.
 تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل پایه پولی، 
سرعت رشد پایه پولی را بیشتر کرد. همین 
موضوع باعث شد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی 
که برای کنترل تورم اجرا شد، عماًل به ضد 
خود تبدیل شــود با این تفاوت که عالوه بر 
پایدار ماندن تورم و ادامه رشد قیمت ها، ذخایر 
ارزی کشور به سرعت از بین می رفت. درنهایت 
دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری 
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به جای 
آن یارانه نقدی به حساب مردم واریز کرد تا 

از رهگذر این تغییر، فشــار کمتری به پایه 
پولی وارد شود.

 ساماندهی نظام پولی، غول مرحله 
آخر مدیریت تورم

سال هاســت که افسارگسیختگی پول و 
نقدینگی به یــک بیماری مزمن در اقتصاد 
کشور تبدیل شده است. از همین رو درمان 
این بیماری مزمن بیش از هر مسئله دیگری 
زمان بر اســت. همچنین با توجه به تأخیر 
چندماهه در اثرگذاری شــاخص های پولی 
بر تورم، آثــار اصالحات اقتصادی دولت در 
این زمینه اندکی زمان بر اســت. بااین حال 
کنترل شاخص های پولی از ابتدای شروع به 
کار بانک مرکزی در دولت جدید در دستور 

کار قرار گرفت.
بنــا بر اعــالم بانک مرکزی، نرخ رشــد 
دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ 
و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته 
به طوری که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی 
از ۴۲.۸ درصــد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به 
۳۸.۲ درصد در پایــان فروردین ماه ۱۴۰۱ 
رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از 
رشد نقدینگی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به 
افزایش پوشش آماری )اضافه شدن اطالعات 
بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی( مربوط 
بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش 
آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه 
منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد 

کاهش یافته است.

الزم به توجه است که کمترین نرخ رشد 
نقدینگــی در دوران قبل از مردادماه ســال 
۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ 
رشد دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ 
بوده است؛ لذا همان طور که مالحظه می شود 
روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت 
جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می رود 
با تداوم سیاســت های اقتصادی این دولت 
رشد نقدینگی ساالنه کماکان به روند نزولی 

خود ادامه دهد.
بانک مرکزی همچنین اعالم کرد بررسی 
روند رشــد دوازده ماهه پایه پولی در ســال 
۱۴۰۰ نیز نشــان می دهد که با آغاز به کار 
دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، 
به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد 
در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در 

پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
این ها اما پایان اصالحات پولی دولت برای 
کنترل تورم نبوده است. طبق گزارش بانک 
مرکزی بررسی روند اجزای نقدینگی  )پول و 
شــبه پول( در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و 
اولین ماه سال جاری نیز نشان دهنده بهبود 
ترکیب نقدینگی اســت، به طوری که سهم 
پــول از نقدینگــی از ۲۰.۱ درصد در پایان 
شــهریورماه ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان 
فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه 
پــول از نقدینگی نیز در ایــن دوره از ۷۹.۹ 
درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است که 
این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار 
با روند شاخص های قیمتی و کنترل و مهار 

انتظارات تورمی است.

بررسی چالش های پیش روی بیت کوین

 مجلس با تحقیــق و تفحص از عملکرد ســازمان تامین اجتماعی
 موافقت کرد

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.

 در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، گزارش کمیسیون اجتماعی 
مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و 
سازمان های تابعه تا به امروز در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته 
خصوصاً شستا در دستور کار قرار گرفت و ۱۷۲ نماینده مجلس با تحقیق و تفحص 
موافقت کردند.با توجه به رای موافق نمایندگان، هیاتی در کمیسیون اجتماعی برای 

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تشکیل می شود.
در حوزه های تحقیق و تفحص آمده اســت: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به 
عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صالحیت های 
غیر حرفه ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطالع رسانی صحیح و به موقع 
در خصوص ورود شرکت شستا به بورس و -بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی 
به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشــند از جمله 
محورهای تحقیق و تفحص است.همچنین ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی 
و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میالد تهران که باعث 
سرگردانی بیماران شهرستانی شده اســت، ضعف مدیریت در برخی استان ها 
نظیر استان اردبیل، عدم عدالت در پرداختی ها در داخل سازمان و فاصله فاحش 
در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سراها و مراکز 
اقامتی و فرسوده شدن آنها و ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ )paperless( و 
تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص خواهدبود.

اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی  و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای 
اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر 
قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین 
حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه ها از دیگر 

محورهای تحقیق و تفحص تعیین شده است.

  کاهش ساعات کار به زیان کارگران خواهد بود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اجرای طرح کاهش ســاعات کار را به 
زیان کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی دانست و گفت: در اجرای چنین 
طرح هایی باید تمام جوانب کار سنجیده شود چون ممکن است با کاهش ساعات 

کار، حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران نیز دچار کاهش شود.
فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اثرات اجرای طرح کاهش ساعات کار 
ادارات بر فضای کسب و کار اظهار کرد: به طور حتم این طرح در برخی از بخش های 
اداری مثل بانک ها و سازمان هایی که می  توانند از ساعت ۷ صبح فعالیت خود را آغاز 
کنند، خوب است ولی در بخش های صنعت و کارخانجات یا بخش های خدمات که 
در ساعات مختلف ارائه خدمات دارند و بعضی از بخش های دولتی که از ساعت ۶ 
بعد از ظهر به بعد ارائه خدمت دارند، جواب نمی دهد لذا نباید به شکل کلی و عمومی 

این طرح را لحاظ کنیم.
وی با اشاره به تأثیر اجرای طرح کاهش ساعات کار بر عملکرد کارخانه ها، گفت: 
این طرح روی فعالیت بخش های خصوصــی،  کارخانه ها و واحدهای تولیدی که 
نمی توانند توقف فعالیت داشته باشند، تأثیرگذار بوده است چون با اجرای مصوبه 
باید ساعاتی از کار را متوقف و خط تولید را تعطیل کنند. به گفته رئیس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی، در اجرای چنین طرح هایی باید تمام ابعاد و جوانب 
طرح سنجیده شود تا نیروی انسانی بیکار نشــود و ساعات کار کاهش نیابد و اگر 
کاهش پیدا می  کند به شکلی جبران شود چون ممکن است با کاهش ساعات کار 
حقوق و دستمزد پرداختی به کار نیز با کاهش همراه باشد. بیات افزود: وقتی حقوق 
و دستمزدی که به کارگر پرداخت می  شود، مصوب وزارت کار است و طبق قانون 
کار حق بیمه او از سوی کارفرما واریز می  شود نباید اجرای طرح باعث شود که بیمه، 
شیفت کارگر،  اضافه کار و حقوق او تحت تأثیر قرار گیرد و معیشت او دچار مشکل 

شود.
این مقام کارگری ادامه داد: در دوران کرونا که بیشــتر ادارات و سازمان ها دورکار 
بودند، کارگران سر کار بودند و مطالبات و حقوق آنها طبق قانون کار پرداخت شد 
و بیشتر در بخش های خدماتی که فعالیت خود را به ناچار متوقف کردند، کارگران 

بیکار شدند و درگیر دریافت بیمه بیکاری بودند.

  سهامداری صندوق توسعه ملی در پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی
عضو هیأت عامل صندوق توســعه ملی از نهایی شدن ســهامداری این صندوق 
در پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی خبر داد و گفت: ۵ نهاد مختلف با هم همکاری 

می کنیم تا طرح پتروپاالیشگاه شهیدسلیمانی به انجام برسد.
علیرضا میرمحمدصادقی، در گفـت وگو با تسنیم اظهار داشت: یک مشارکت نامه 
پنج جانبه برای پتروپاالیشگاه شهیدسلیمانی به امضا رسیده است. وی افزود: بر این 
اساس، ۵ نهاد مختلف با هم همکاری می کنیم تا طرح پتروپاالیشگاه شهیدسلیمانی 
به انجام برسد.میرمحمدصادقی تصریح کرد: ۲۰ درصد تأمین مالی از سوی صندوق 
توسعه ملی، ۲۰ درصد از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، ۲۰ 
درصد از سوی ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، ۲۰ درصد از سوی هلدینگ پتروشیمی 

خلیج فارس و ۲۰ درصد هم توسط گروه دیگری صورت می گیرد.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه »صندوق توسعه ملی سهامدار 
پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی می شود«، گفت: میزان سرمایه گذاری مورد نیاز هنوز 
نهایی نشده، هر مقدار مجموع سرمایه گذاری احداث این پتروپاالیشگاه شود، ۲۰ 
درصد آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین می شود و به همان میزان نیز صندوق، 

سهامدار پروژه خواهد شد.

   سرمایه گذاری ۴ میلیارد دالری برای هوشمندسازی کنتورهای گاز
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران ضمن اعالم آمادگی برای همکاری گسترده با 
شرکت های دانش بنیان، از سرمایه گذاری ۴ میلیارد دالری برای هوشمندسازی 
کنتورهای گاز طبیعی خبر داد. به گزارش شانا، مجید چگنی در نخستین رویداد 
توســعه همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندســازی نظام توزیع گاز 
طبیعی گفت: شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها همواره مورد توجه رهبری 
بودند و ایشان به ویژه در ســال های اخیر تأکید زیادی بر حمایت از این سربازان 
مجاهد خط مقدم اقتصاد کشور داشتند. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه 
صنعت گاز کشــور برای استفاده از توان داخلی پیشگام اســت و مراکز نوآوری و 
انستیتوهای زیادی تشکیل شده است، تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران بیش 
از ۲۶ میلیون مشترک گاز طبیعی در کشــور دارد و همه به انرژی گاز وابسته اند. 
می توان گفت که با همه ارکان کشور در ارتباط هســتیم و پارسال بیش از ۲۳۲ 
میلیارد مترمکعب گاز توزیع شــد که مقداری بی نظیر در دنیاست بنابراین این 
 صنعت مهم دســت نیاز خود را به سوی شــرکت های دانش بنیان دراز می کند 
تا بتوان بخشی از نیازمندی های صنعت گاز کشــور را تأمین کرد. چگنی با بیان 
اینکه در حوزه سخت افزاری، ساخت کنتورهای هوشمند در اولویت است، ادامه 
داد: اکنون در اروپا نیز بحث های هوشمندســازی پیگیری می شود و این پروژه 
کالن باید در طول چهار سال عملیاتی شود که طبق برآورد اولیه، ۴ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس از لغو آیین نامه 
قبلی این سهام با دستور دادستانی و سازمان بازرسی 

کل کشور خبر داد.
رئیس فراکسیون ســهام عدالت مجلس با اعالم خبر 
لغو آیین نامه قبلی سهام عدالت با دستور دادستانی و 
سازمان بازرسی از تهیه آیین نامه جدید ظرف یک ماه 

آینده سخن گفت.
مهدی سعادتی، رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس 
در نشســت خبری فعالیت اتحادیه تعاونی های سهام 
عدالت گفت: موضوع سهام عدالت، موضوع حساسی 
است و رئیس جمهور به جد آن را پیگیری می کند. در 
این بین آیین نامه قبلی سهام عدالت از سوی سازمان 
بازرسی و دادســتانی غیر قانونی اعالم شد و قرار است 
ظرف مدت یک مــاه آئین نامه جدیــد مجدد تهیه و 

ابالغ شود.
بر اساس اظهارات او در حال حاضر ۴۹ میلیون سهامدار 
عدالت هســتند و برآورد می شــود تا ۲۰ میلیون نفر 

جاماندگان سهام عدالت باشند.
وی با بیان اینکه به شرکت های تعاونی در کشور توجه 
چندانی نشده و این شرکت ها رشد نکرده اند افزود: بر 
اساس برنامه ریزی دولت سیزدهم باید رشد ۸ درصدی 
اقتصادی در کشور محقق شود که یکی از محورهای آن 

مردمی کردن اقتصاد کشور است.
نماینده مجلس یازدهم سرمایه سهام عدالت با توجه به 

گستردگی آن را ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان 
و اظهار کرد: شرکت های پتروشــیمی، پاالیشگاه ها، 
بانک ها، بیمه ها، معادن و سایر کارخانجات در مجموعه 

شرکت های ذیل سهام عدالت حضور دارند.
وی یادآور شــد: از اسفند سال گذشــته فراکسیون 
سهام عدالت مجلس شــکل گرفت و آغاز به کار کرد 
و در جلســات آن از همه قوا و همچنین مقامات ارشد 

دستگاه های مرتبط حضور یافته اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

تصریح کرد: به دستور وزیر اقتصاد، انتخابات فرمایشی 
شرکت های سهام عدالت لغو شــد و ساختار جدیدی 
برای این اتحادیه شــکل گرفت تا خواسته های ۳۵۲ 
شرکت تعاونی سهام عدالت در اتحادیه مربوطه منعکس 
شود.وی ادامه داد: در دولت قبل ۱۲ هزار میلیارد تومان 
از سرمایه سهام عدالت نگهداری شده بود و معلوم نبود 

که کجاست.
سعادتی در خصوص تفاوت اتحادیه تعاونی های سهام 
عدالت با کانون شــرکت های ســرمایه گذار استان ها 

گفت: تعاونی های ســهام عدالت مربوط به آن دسته 
از سرمایه گذارانی می شــوند که روش غیر مستقیم را 
برای آزادسازی ســهام عدالت انتخاب کرده بودند اما 
کسانی که روش مستقیم را انتخاب کردند عضو کانون 

شرکت های سرمایه گذاری استان ها هستند.
به گفته نماینده مجلس یازدهم تاکنون ســرمایه ای 
به تعاونی های سهام عدالت داده نشــده بود ولی قرار 
است از این پس مدیریت پرتفوی سهامداران در اختیار 
این شــرکت ها قرار داده شــود. همچنین نهادهایی 
مانند اتاق تعاون، وزارت تعــاون، اتحادیه تعاونی های 
ســهام عدالت، سازمان بورس و شــورای عالی بورس 
به عنوان نهادهای ناظر بر فعالیت تعاونی های ســهام 
عدالت نظارت خواهند کرد.وی خاطرنشان کرد: قرار 
نیست نام نویســی مجدد از جاماندگان سهام عدالت 
داشته باشــیم و در این مرحله فقط خانوارهای تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی که پیش از این سهام 
 عدالت نداشته اندو لیست آنها مشخص شده، مشمول 

دریافت این سهام خواهند شد.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس تاکید کرد: لغو 
اختیارات نامحدود سازمان بورس در خصوص تعیین 
تکلیف سهام عدالت را پیگیری می کنیم چون معتقدیم 
این برداشت آنها، تفسیر غیر قانونی سازمان بورس از 
نامه رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور در خصوص 

سهام عدالت است.

آیین  نامه سهام عدالت لغو شد؛ تهیه آیین نامه جدید ظرف یک ماه آینده

 در روزهای رونق کریپتوکارنسی اغلب افراد از مزیت های این بازار و انقالبی که 
در آینده می تواند به پا کند صحبت می کردند اما اکنون با ریزش شدید قیمت 

بیت کوین و آلت کوین ها معایب رمزارزها پررنگ تر شده است.
یکی از نقدهای مهمی که به بیت کوین وارد می شــود این است که بیت کوین 
با وجود قدمت حدودا ۱۳ ساله خود هنوز نتوانسته است چندان جای خود را 
در سیستم مالی باز کند و درصد بسیار کمی از افراد برای معامالت خود از این 
سیستم استفاده می کند.هرچند استقبال از رمزارزها در برخی موارد مانند نقل 
و انتقاالت فرامرزی در برخی نقاط جهان محبوب اســت اما غالبا افراد به قصد 
سرمایه گذاری و منتفع شدن از افزایش قیمت رمزارزها وارد این بازار می شوند و 

تمایل به استفاده از ارزهای دیجیتال در پرداخت های روزانه اندک است.
دالیل مختلفی برای این موضوع وجود دارد از جمله اینکه بیت کوین در تبادالت 
مالی، کند، پر هزینه و بسیار پرنوسان است.در واقع افراد برای خرید یک قهوه از 
بیت کوین استفاده نمی کند، از طرف دیگر در حالتی که استیبل کوین های با 
ثبات و یا حتی مسترکارت و ویزا کارت با سهولت استفاده باال وجود دارد چرا باید 

از بیت کوین استفاده کرد؟

 راه حلی برای برای بهبود شبکه بیت کوین
برای حل مشــکالت کندی و هزینه باالی شبکه بالکچین بیت کوین، شبکه 

الیتنینگ ارائه شده است.
شبکه الیتنینگ بیت کوین )LN( شبکه الیه دومی است که به شبکه بیت کوین 
اضافه شده است که امکان انجام تراکنش ها را بین طرف های خارج از بالکچین 
فراهم می کند که تراکنش های خارج از زنجیره نامیده می شوند. شبکه الیتنینگ 
اغلب به عنوان یک تغییر دهنده بازی در تکامل ارز دیجیتال در نظر گرفته شده و 
هدف آن سرعت بخشیدن به زمان پردازش تراکنش و کاهش هزینه های مرتبط 
 Joseph و Thaddeus Dryja ،با بالکچین است. این شبکه توسط دو توسعه دهنده

Poon، در سال ۲۰۱۵ طراحی شد.
اگرچه شبکه الیتنینگ از زمان آغاز به کار خود رشد و توسعه را تجربه کرده است، 
اما همچنان چالش هایی وجود دارد. نوسانات قیمت بیت کوین مانع از تبدیل 
شدن کریپتو به روشی گسترده برای پرداخت برای تراکنش های مصرف کننده و 
تجاری شده است. همچنین، استفاده از شبکه الیتنینگ دارای هزینه هایی است 

زیرا تراکنش ها هنوز باید روی بالک چین انجام شوند.
در این مقاله دلیل نیاز به شبکه الیتنینگ و سه مشکلی که شبکه با آن مواجه 
است را بررسی کرده و همچنین، آینده شبکه الیتنینگ بیت کوین را با بررسی 
پیشرفت های فناوری اخیر که می تواند شبکه را در سال های آینده تحت تأثیر 

قرار دهد و بهبود بخشد، مرور می کنیم.

 چرا الیتنینگ ضروری است؟
با افزایش محبوبیت بیت کوین، تراکنش های بیشتری در شبکه بالک چین 

انجام می شود. فناوری بالک چین اساسا یک پایگاه داده مشترک است که در 
آن دفتر کل توزیع شده به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا تمام تراکنش های 
ثبت شده را مشاهده کنند. تراکنش هایی که در شبکه بالک چین انجام می شود، 
تراکنش های زنجیره ای نامیده می شوند.داشــتن نســخه هایی از داده های 
توزیع شده بین شرکت کنندگان شبکه به جلوگیری از مسائل و اختالفات مربوط 
به تراکنش ها و همچنین جلوگیری از کالهبــرداری کمک می کند. به عنوان 
مثال، اگر شخصی یک شبکه را هک کند و جزییات یک تراکنش را تغییر دهد، 
کپی های موجود در دفتر کل توزیع شــده را می توان بررسی کرد و کالهبردار 

معامله می تواند متوقف شود

 مسئله مقیاس پذیری بیت کوین
با این حال، از آنجایی که همه شرکت کنندگان یا گره ها کپی هایی از تراکنش ها 
را دریافت می کنند، فرآیند اعتبارسنجی تراکنش ها توسط هر گره - که ماینر 
نامیده می شود - می تواند سیستم را به ویژه در دوره هایی که حجم تراکنش های 
باال است، با مشکل مواجه کند.در نتیجه، بیت کوین با مشکل مقیاس پذیری 
مواجه شده است، به این معنی که وقتی شــبکه سعی می کند تراکنش های 
بیشتری را به طور همزمان پردازش کند، چالش هایی وجود دارد. برای اینکه 
بیت کوین به سطح بعدی حرکت کند و داده های بیشتری را پردازش کند، شبکه 
نیاز به ایجاد مقیاس دارد که امکان پردازش سریع و کارآمد تراکنش های بیشتری 
را فراهم می کند.تأخیر در شبکه منجر به کارمزد تراکنش های باالتر شده است 
زیرا ماینرها برای اعتبارسنجی تراکنش ها زمان بیشتری نیاز دارند. همچنین، 
شرکت کنندگان گاهی اوقات می توانند هزینه بیشتری را برای پردازش سریع تر 
تراکنش های خود بپردازند. شبکه الیتنینگ بیت کوین برای کمک به بهبود زمان 

پردازش، ایجاد مقیاس پذیری و کاهش هزینه تراکنش های شبکه معرفی شد.
به طور خالصه، شبکه الیتنینگ به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا بیت کوین ها 
را بدون هیچ هزینه ای با استفاده از کیف پول دیجیتال خود بین یکدیگر انتقال 
دهند. در این حالت کانال های پرداخت بین دو کاربر ایجاد می شود تا بتوانند 
با یکدیگر تراکنش های خارج از زنجیره داشــته باشند. شبکه الیتنینگ الیه 

دیگریست که به بالک چین بیت کوین اضافه شده است تا بتواند پرداخت های 
خرد را بین کاربران پردازش کند.هدف این شبکه ایجاد کانال هایی بود که در 
آن پرداخت ها بین کاربران بدون هیچ کارمزد یا تاخیری انجام شــود. با انجام 
تراکنش های خارج از زنجیره، زمان پردازش و تعداد تراکنش های انجام شده 

بهبود می یابد.

 مشکالت شبکه الیتنینگ
شبکه الیتنینگ اغلب به عنوان راه حلی برای مشکل افزایش کارمزد تراکنش 
بیت کوین معرفی می شود. طرفداران آن ادعا می کنند که کارمزد تراکنش ها، که 
یکی از پیامدهای مستقیم شبکه مسدود شده بیت کوین است، پس از اینکه این 

فناوری تراکنش ها را از بالک چین اصلی حذف کرد، کاهش می یابد.
اما ازدحام تقاضای انتقاالت یکی از چندین عاملی است که بر کارمزد تراکنش های 
آن تأثیر می گــذارد. عالوه بر ایــن، کارمزد ارز دیجیتال خــود جزء بزرگی از 

هزینه های کلی شبکه الیتنینگ است.

 هزینه های افتتاح و بسته شدن کانال ها
به طور خاص، هزینه ها شامل دو بخش می شوند. بخش اول شامل کارمزد هزینه 
های تراکنش بیت کوین به منظور باز و بسته شدن کانال ها بین طرفین است. 
اگرچه شبکه الیتنینگ امکان پرداخت بین دو طرف را فراهم می کند، معامله 
باید از طریق زنجیره ای انجام شود.سپس دو طرف می توانند چندین تراکنش 
را بین یکدیگر پردازش کنند، اما پس از تسویه صورت حساب، باید یک تراکنش 
پایانی برای مبلغ تسویه شــده در بالک چین ثبت کنند.هزینه دوم مربوط به 
هزینه های مسیریابی اســت. عالوه بر کارمزد تراکنش برای باز کردن و بستن 
کانال ها، هزینه مسیریابی جداگانه ای برای انتقال پرداخت ها بین کانال ها وجود 
دارد. از آنجایی که هزینه های شبکه الیتنینگ بسیار کم است، در تئوری، باید 
مشارکت کنندگان بیشتری را جذب کند.با این حال، اگر هزینه ها برای مسیریابی 
پرداخت ها بین گره ها بسیار کم باشد، ممکن است هیچ انگیزه ای برای گره ها 
برای تسهیل پرداخت ها وجود نداشته باشد. همچنین، از آنجایی که کسب وکارها 
شــبکه الیتنینگ را به عنوان روشــی برای پرداخت می پذیرند، ممکن است 
هزینه هایی نیز دریافت کنند.این مشکل با رویکردی که سایر ارزهای دیجیتال 

برای افزایش تجارت پرداخت خود در پیش گرفته اند، در تضاد است.

 همیشه آنالین ماندن گره ها )نودها( را مستعد می کند
گره ها در شــبکه الیتنینگ بیت کوین باید همیشــه آنالین باشند تا بتوانند 
پرداخت ها را ارسال و دریافت کنند. از آنجایی که طرف های درگیر در تراکنش 
باید آنالین باشند و از کلیدهای خصوصی خود برای ورود به سیستم استفاده 
می کنند، این احتمال وجود دارد که در صورت به خطر افتادن رایانه نگه داری 

کننده کلیدهای خصوصی، رمزارزها به سرقت بروند.
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شرکت واردکننده نهاده های دامی در حالی 
برای عرضه کاالی خود در ســامانه بازارگاه، 
کوتاژ جعلی ثبت کرده است که اعالم گمرک 
نشان می دهد این کوتاژ اصال در سامانه گمرک 
ثبت نشده بلکه با توجه به قابل رصد نبودن 
ســامانه بازارگاه که در انحصار وزارت جهاد 
کشــاورزی قرار دارد، شرکت با ثبت دستی و 
اعالم این کوتاژها موجب جذب متقاضی برای 
خرید نهاده شده در حالی که کاالیی در میان 

نبوده و وارد نشده است. 
در نیمه خردادماه، مقدسی رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی گاوداران  از خالی ماندن 
دســت دامداران از نهاده  با وجود اینکه بابت 
خرید آن هزینه هــم پرداخت کرده اند خبر 
داد و گفت که یکی از شرکت های متعلق به 
سازمان تعاون روستایی در فروردین ماه، نهاده 
دامی را در سامانه بازارگاه به گاوداران فروخته 
و پول آن را نیز دریافت کرده ولی هنوز نهاده 

به آنها تحویل نداده است.
 مدتی بعد ســازمان بازرســی کل کشور 
جزئیاتی از تخلــف در واردات نهاده دامی را 
منتشــر کرد که نشان داد کوتاژ جعلی صادر 
شده است و شرکت واردکننده متعهد به تامین 
۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی شده 
و با گذشــت زمان، هنوز  تامین نشده  است. 
این ســازمان توضیح داد که موضوع ساخت 
کوتــاژ صوری مطرح بــوده و حتی محموله 
نهاده های دامی وارد بندر نشــده اســت، در 
حالی که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه 
به مردم، کشــاورزان و اتحادیه ها ارائه شــده 
و آنها با دیدن کوتاژ ثبت شــده در ســامانه 
 بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن را مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد 
تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت 

واریز کرده اند.
اما با توجــه به اینکه بحث ثبت کوتاژ در 
میان بود، ایــن احتمال را مطرح می کرد که 
پیش اظهاری به گمرک صورت گرفته باشــد 
بــه عبارتی واردکننده قبــل از ورود کاال به 
بنادر، نســبت به اظهار آن در سامانه گمرک 
اقــدام کرده تا کاال وارد شــود، روالی که در 
گمرک مرسوم نیست و با مجوز خاص امکان 

آن وجود خواهد داشــت. این در حالی است 
که زمانی کوتاژ برای کاالیی ثبت می شــود 
کــه واردکننده با دریافت مجوز الزم از جمله 
ثبت سفارش و قبض انبار، نسبت به اظهار کاال 
 در سامانه گمرک اقدام کرده باشد که بعد آن

 بخشی دیگر از فرایند ترخیص از جمله دریافت 
مجوزهای ســالمت و استاندارد کاال از طریق 

سیستمی طی می شود.
اینکه ماجرای عرضه کاالیی که وارد نشده 
ولی کوتاژ آن در ســامانه بازارگاه چیســت، 
در توضیح گمرک قابل تامل تر شــده است؛ 
به طوری که عســگری معــاون امور گمرک 
گمرک ایــران در اظهاراتــی، هرگونه ثبت 
اظهارنامه توسط این شرکت در سامانه گمرک 
را رد کرده و گفته که گمرک اصال در جریان 
چنین وارداتی نبوده و کوتاژی در سامانه خود 

صادر نکرده است.

 گمرک: ما حتی مدعی هستیم چرا 
اسم ما را آوردند وقتی به سامانه انحصاری 

جهاد وصل نیستیم
 معاون گمرک توضیح داد: سامانه بازارگاه 
از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه دولت که در اختیار 

وزارت جهاد قرار گرفت جهت رصد وضعیت 
نهاده ها و اعالم تائیدیه به گمرک ایجاد شده 
ولــی در انحصار وزارت جهاد قــرار دارد که 
بــا وجود مکاتبات صورت گرفته از گذشــته 
تاکنون، هیــچ آمار و اطالعاتــی نه تنها در 
 اختیــار گمرک بلکه ســامانه جامع تجارت

 هم قرار نداده است.
 این در حالی اســت که بعد از اظهار کاال، 
گمرک اطالعات اظهارنامــه را برای دریافت 
مجــوز قرنطینه دامی، نباتی، دامپزشــکی و 
اســتاندارد به صورت سیســتمی در اختیار 
دســتگاه مربوطــه قرار می دهــد، اما تبادل 
 اطالعاتی با بازارگاه ندارد و تائیدیه نهایی برای 
خروج کاال را وزارت جهاد به صورت دســتی 
به گمرک می دهــد؛ بنابراین اینجا ما مدعی 
هستیم که چرا حتی نامی از گمرک بردید در 
حالی که سامانه وصل نیست و تبادل اطالعاتی 

با  گمرک ندارد.

   کتبا می نویسم که این کوتاژ جعلی 
است و وجود خارجی ندارد

عســگری با اشــاره به صوری بودن کوتاژ 

اعالمی شــرکت واردکننده نهــاده دامی در 
سامانه بازارگاه گفت: اظهارنامه ای که گمرک 
برای وزارت جهاد می فرستد، متکی به قبض 
انباری اســت کــه دارای بارنامه بوده و حتی 
مشــخص اســت که کاالی وارداتی در کدام 
انبار قــرار دارد ولی برای این محموله قبض 
انباری صادر نشــده که در ســامانه گمرک 
برای آن کوتاژ ثبت شده باشد ولی واردکننده 
در ســامانه بازارگاه به صورت دســتی کوتاژ 
 وارد کــرده اســت، آنهم وقتــی که گمرک

 به این سامانه دسترسی ندارد تا آن را رویت، 
تائید یا رد کند، بر این اساس به صورت کتبی 
به هر مرجعی که الزم باشــد می نویسم که 
این کوتاژها وجود خارجی ندارند و مشــخصا 
 گمــرک نباید در مــورد این اتفــاق افتاده

 در سامانه بازرگاه که هیچ ارتباطی با آن ندارد 
پاسخگو باشد.

    متخلفان با علم به رصد نشدن، 
اقدام کرده اند

امــا در همین رابطه لطیفی-ســخنگوی 
گمرک ایران نیز توضیحات دیگری ارائه کرده و 
در بخشی از آن گفته که این شرکت با استفاده 

از امکان خود اظهاری در سامانه داخلی  بازارگاه 
وزارت جهاد کشاورزی، اعدادی را به صورت 
جعلی در سامانه بازارگاه وارد کرده است و از 
آنجایی که به دلیل عدم دسترسی گمرک به 
این سامانه داخلی وزارت جهاد، تبادل دیتایی 
بــا گمرک به صورت وب سرویســی صورت 
نمی گیرد، در مقام رد یا تایید رویه ها و اطالعات 
آن سامانه نیست و مسئولیت صحت یا عدم 
صحت اطالعات در آن سامانه با وزارت جهاد 

و کاربران بازارگاه است.
 از ایــن رو کوتــاژ جعلــی اعالمــی از 
ســوی این  شــرکت به صورت سیســتمی 
یا حتی غیرسیســتمی از گمرک اســتعالم 
 نشــده، مســئولیت هرگونه اقــدام در این

 ســامانه متوجه و برعهده وزارت خانه متبوع 
آن خواهد بود.

لطیفی یادآور شد که با وجود درخواست های 
گمرک،  تا این لحظه هیچ ارتباط سیستمی و 
سامانه ای با سامانه بازارگاه وجود ندارد و امکان 
راستی آزمایی برای چنین ادعاهایی برای وارد 
کنندگان در بازارگاه فراهم نشده است، از این 
رو احتماال متخلفین با علم به این موضوع، با 
تخلفی آشکار و با وارد کردن اعدادی غیرواقعی 
در فیلــد کوتاژ اظهاری به بــازارگاه موجب 

خسارات و زیان شدند.
این ماجرای مبهم و عجیب در حالی رقم 
خورده که این اولین حاشــیه سامانه بازارگاه 
نبوده و سیســتمی نبــودن آن بارها موجب 
ایجاد بحث هایی در مورد اقدام به تخلف در آن 
شده است که از جمله آن می توان به جریان 
ترخیص ۸۰ هــزار تن ذرت از گمرک در دو 

سال اخیر اشاره کرد. 
بــه هر حال ابعــاد این تخلــف هنوز به 
صورت واضح مشخص نیست و وزارت جهاد 
توضیحــی در این رابطه بــه اذهان عمومی 
ارائــه نکرده اســت، در هر صــورت باز هم 
تاکید بر نابسامانی سامانه های تجارت و عدم 
هماهنگی و تبادل دیتا بین آنها دارد که ظاهرا 
 قرار نیســت با گذشت ســال ها و هزینه های

 ســنگین که برای آنها انجام شده به صورت 
کارآمد عمل کند.

جزئیات تخلف در واردات نهاده با کوتاژ جعلی

 مجلس به قطعی برق بخش کشاورزی ورود خواهد کرد
 رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر برق بخش کشاورزی 
به ویژه الکتروپمپ ها و صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی قطع شود مجلس از جایگاه 

نظارتی خود به مسئله کمبود برق این بخش ورود خواهد کرد.
 محمدجواد عسکری با حضور در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با اهمیت تولید و بهینه سازی 
مصرف برق در کشــور و همچنین کاهش قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی 
گفت: در برنامه هفتم توسعه باید یک نقشه راه داشته باشیم و وزیر نیرو و وزیر جهاد 
کشاورزی برای تامین اعتبارات و بودجه الزم در تامین برق مورد نیاز برنامه ریزی کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست  با اشاره به مشکالت 
تولید برق در کشور عنوان کرد: نیروگاه های برق آبی به دلیل نبود منابع آبی مورد نیاز 

با مشکل تولید برق مواجه هستند که باید این مسئله تعیین تکلیف شود. 
عســکری تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی و همچنیــن بانک ها باید با در 
نظرگرفتن اعتبارات الزم جهت سرمایه گذاری در تولید برق انگیزه ایجاد کنند. اما 
یکی از دالیلی که مانع سرمایه گذاری در تولید برق شده است مربوط به بروکراسی 

اداری است.
وی با اشاره به بکارگیری ظرفیت نیروگاه های برق آبی، گازی و خورشیدی برق 
تصریح کرد: با توجه به تابش آفتابی که در ایران وجود دارد اگر برنامه ریزی دقیقی 
انجام شود و طبق نقشه راه حرکت کنیم وضعیت بسیار مطلوبی برای تولید برق محیا 
است. رییس کمیسیون کشاورزی، امنیت غذایی را یکی از موضوعات مطرح جوامع 
بشری دانست و گفت: در حال حاضر کمبود آب داریم و در تامین نیازها با توجه به 
مناقشات جهانی باید تدبیر شود تا در امنیت غذایی دچار مشکل نشویم. عضو شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر لزوم حاکم شدن نگاه بلندمدت در 
بخش کشاورزی گفت: توسعه ظرفیت تولید برق به حوزه تولید در بخش کشاورزی 

بسیار حائز اهمیت است تا در زمینه قطعی برق به تولیدکنندگان آسیبی نرسد.
عسکری یادآور شد: اگر برق بخش کشاورزی به ویژه الکتروپمپ ها و همچنین 
دامداری ها، گلخانه ها، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی قطع شود در تامین نیازها و 
تولید محصوالت کشاورزی آسیب های جبران ناپذیری را شاهد خواهیم بود و با گفتار 

درمانی به اهداف مدنظر نخواهیم رسید.

 دولت از ســرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 
حمایت ویژه دارد

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: دولت خط اعتباری ویژه ای برای صنایع تبدیلی 
آذربایجان غربی باز کرده و به صورت ویژه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در این 

زمینه حمایت می کند.
»سیدجواد ساداتی نژاد« در بازدید از محل اجرای کارخانه تولید کنسانتره و پوره 
میوه در روستای »حاجی بهزاد« میاندوآب اظهار کرد: همچنین دولت امسال با حذف 
واسطه ها خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از تولید کننده را در برنامه دارد که 
این اقدام دولت گام مهمی برای افزایش درآمد کشاورزان است. مدیر جهاد کشاورزی 
میاندوآب نیز گفت: برای احداث این کارخانه با ظرفیت تولید ساالنه پنج هزار تُن 
کنسانتره و پوره میوه، اعتباری در حدود ۷۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز است که وزیر 
جهاد کشاورزی قول مساعد جهت تامین اعتبار و راه اندازی این طرح تولیدی را داد.   
علی دیانتی هدف از اجرای این طرح را جذب و فرآوری محصوالت باغی تولید شده 
در شهرستان، جلوگیری از خام فروشی و بازگشت ارزش افزوده به بخش کشاورزی 

و رونق تولید عنوان کرد.
دولت از سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی به صورت ویژه حمایت می کند

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰ نفر به 
صورت غیر مستقیم اشتغال زایی می شود.

در این سفر، مهدی عیسی زاده نماینده مردم شهرستان های میاندوآب، چهاربرج 
و باروق در مجلس شورای اسالمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
و مدیران کل اداره های تابعه جهاد کشــاورزی استان، معاونان استاندار و مسووالن 

محلی، وزیر جهاد کشاورزی را همراهی می کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشــور رسیدن قیمت دام سبک 
زنده به کیلویی ۱۳۹ هزار تومان را نتیجه بی تدبیری و عدم حمایت وزارت 
جهادکشــاورزی از صنعت دامپروری دانســت و گفت: دولت باید به نحوی 
عمل کند که هم تولیدکننده ســرپا باشد و هم مصرف کننده راضی باشد. 
این درست نیست که با سرکوب تولیدکننده، مصرف کننده را راضی کرد یا 

از حق مصرف کننده به تولید کننده داده شود.
افشین صدر دادرس، با بیان اینکه قیمت نهاده های تولید داخل بسیار باال 
است، گفت: جو با قیمت حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان، یونجه ۸۰۰۰ تومان، کاه 
۵۰۰۰ تومان به دست دامدار می رسد. ذرت هم که در بازار بسیار کم است.

وی ادامه داد: این در حالیست که با وجود افزایش قیمت همه مولفه های 
تولید قیمت دام زنده نه تنها افزایش معقولی نداشته بلکه از اسفند ماه سال 
گذشته روند نزولی نیز به خود گرفته است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور 
اضافه کرد: بر اساس محاسبات و اعالم اتحادیه های حوزه دامپروری به وزارت 
جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلو بره نر زنده برای دامداران ۱۳۹ هزار تومان 

تمام می شود اما در بازار قیمت بره نر زنده بین ۶۵ تا  ۷۰ هزار تومان است.
وی با اشــاره بــه اینکه بخش زیادی از دامــداران از این اختالف قیمت 
ورشکســت شده اند و مابقی نیز شرایط سختی را تحمل می کنند، گفت: در 
حال حاضر خرید تضمینی و حمایتی انجام نمی شود و دامداران دام هایشان را 
به قیمت بازار می فروشند. در این بازار هم چون برای دام با قیمت تمام شده 
خریداری نیست مجبور هستند با قیمت های کمتر، دام هایشان را عرضه کنند.

به گفته وی با وجود اینکه عرضه دام زیر قیمت واقعی اســت، صادرات 
هم ممنوع است، اما گوشت قرمز همچنان با قیمت های باال به دست مردم 
می رسد. که این موضوع حاکی از عدم وابستگی قیمت گوشت به دام زنده 

در شرایط کنونی است.
صدر دادرس تصریح کرد: زمســتان سال گذشته شرکت پشتیبانی امور 
دام هر کیلو دام سبک زنده را از دامداران با قیمت ۶۲ هزار تومان خریداری 
می کرد. بخشی از این پولی که باید پرداخت می شد به صورت نقدی و بخشی 
با تحویل نهاده انجام می شد که هنوز برخی از دامداران نتوانسته اند مطالبات 

نهاده های ســال قبل خود را از این شــرکت دریافت کنند، از طرف دیگر به 
دلیل تاخیر چندین ماهه بازپرداخت به موقع وجه نقدی فروش دام ها، این 

شرکت اعتبار خود را نزد دامداران از دست داده است.
وی با بیان اینکه به علت ورشکسته شده فعاالن صنعت دامپروری، کشتار 
دامها زیاد شده و دامداران می خواهند دام هایشان را رد کنند و از این حرفه 
خارج شــوند. صدر دادرس افزود:تولید کننده موظف به تولید است و دولت 
نیز باید به نحوی عمل کند که هم تولیدکننده ســرپا باشــد و هم مصرف 
کننده راضی باشد. دولت ابزارهای زیادی برای برقراری این تعادل دارد. این 
درســت نیست که با سرکوب تولیدکننده، مصرف کننده را راضی کرد یا از 

حق مصرف کننده به تولید کننده داده شود.
مدیرعامــل اتحادیه دام ســبک کشــور در پایان گفــت: اینکه قیمت 
تمام شــده دام ســبک امــروزه بــه کیلویــی ۱۳۹ هزار تومان رســیده 
 نتیجــه عدم حمایت درســت و بی تدبیری وزارت جهاد طی ســه ســال 

گذشته از صنعت دامپروری است.

0407/155/29

1015
ســند و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 52 ایــران316ب79 و شــماره شاســی s5430091721034 و 
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــک فرزن ــی بی ــین  صالح ــد حس ــه محم ــق ب ــور 4745498 متعل ــماره موت ش

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

1056
ــخ  ــد محمــد رضــا در تاری ــه ابوالفضــل کریمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 0947173706 متعل ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0943140110 متعلــق بــه راضیــه  اصلحــی ملکــی بیلنــدی فرزنــد شــکراهلل در 
تاریــخ 1400/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــران74 متعل ــماره 93ی981ای ــه ش ــوخت ب ــه کارت س ــیله نقلی ــین کارت وس ــه ماش ــه نام بیم
غالمرضــا محمــد علــی زاده  فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 44ص768ایــران 74ســمند رنــگ ســفید شــخصی  متعلــق بــه مهیــن کاخیــان 
طرقــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه  بــه شــماره 0921660790 متعلــق بــه امیــن خیــر خــواه فرزنــد محمــد رضــا در 
تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0922445753 متعلــق بــه جــالل کیــان ارشــد فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ 
1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4569851991 متعلــق بــه حســین حســینی عالئــی فرزنــد علــی در 

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

1502
ــی  ــعه مهندس ــرکت توس ــه ش ــق ب ــماره 63ایران298ج11متعل ــه ش ــوخت ب ــین وکارت س کارت ماش
ملــی شرکت10530172599بشــماره شاســی ثبــت شرکت4734شیرازوشــماره  جنــوب شــماره 
موتور12483150831سال1383درتاریخ1401/01/01مفقودگردی IRFC831V3GJ848880شماره 

ده وازدرجه اعتبارساقط می باشد

1504
ــد  ــر  فرزن ــاس  صغی ــه عب ــق ب ــی 2298796742 (متعل ــماره مل ــه ش ــماره 254 )ب ــه ش ــنامه ب شناس

حیدرعلی  در تاریخ1401/03/15  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
کارت ملــی بــه شــماره 0923792880 متعلــق بــه علــی  بخشــیان  فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 

1401/01/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0937613215 و شناســنامه بــه شــماره 988 متعلــق بــه حســین پیــش بیــن 
فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1398/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــر فرزن ــروری ف ــم مس ــه قاس ــق ب ــماره 3149540046 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/12/13 مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــین حریم ــه حس ــق ب ــماره 5740005515 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/15 مفق

2014
کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره 2230118609 متعلــق بــه محمدامیــن حیــدری فرزنــد ذکریــا در 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0070020418 متعلــق بــه  علیرضــا دوختــه چــی زاده عظیمــی  فرزنــد احمــد 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 44  623ی68 ،شــماره شاســی 83605988 ،شــماره موتــور 
10FSM84627120متعلــق بــه غالمرضــا حامــدی خــواه  فرزند محمدحســین در تاریــخ 1400/06/15 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی

ــخ  ــی  در تاری ــب عل ــد نای ــری فرزن ــحر جواه ــه س ــق ب ــماره 4840071594 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5160041834 متعلــق بــه مــژده ملــک نــژاد نفوتــی فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0016502299 متعلــق بــه علــی همتــی  فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/03/24 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره 1210108437 متعلــق بــه شــهرزاد اشــراقی فرزنــد مســعود در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0012916234 متعلــق بــه پریســا عزتــی فرزنــد حســین در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد مص ــعار فرزن ــض ش ــولماز فی ــه س ــق ب ــماره 0074089889 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0022674896 متعلــق بــه امیرمهــدی کرمــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0070805482 متعلــق بــه محبوبــه بیــات فرزنــد ابــاذر در تاریــخ 

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

2302
بــرگ ســبز خــودرو تیبــا بــه رنــگ ســفید - روغنــی بــه مــدل 1394 بــه شــماره پــالک 88 د 515 -59 
بــه شــماره شاســی NAS811100F5348863 بــه شــماره موتــور 8213133  و کارت ماشــین و بیمــه 
ــد غــالم عبــاس در  ــه مســعود اســدیان  فرزن ــق ب ــه شــماره پــالک 88د515-59 متعل نامــه ماشــین ب

تاریخ 1401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2122059516 متعلــق بــه خدیجــه دانــه کار فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2503
ــخ  ــی در تاری ــاد عل ــد ن ــری فرزن ــد ناص ــه محم ــق ب ــماره 5559392871 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1399/11/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5100126965 متعلــق بــه فــرزاد شــریفیان جــزی فرزنــد محمــد رصــا در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه علــی خســروی فرزنــد امیــر حســین در تاریــخ1400/06/02  مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1272212777 متعلــق بــه مجیــد احمــدی اشــکفتکی فرزنــد 

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

2507
ــد  ــیچانی فرزن ــت س ــی خداپرس ــه مصطف ــق ب ــماره 1288648243 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 9500246653 و بــه شــماره ملــی 1817387286 متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/26 مفقــود گردی ــد حســین در تاری ــور فرزن ــه پ امیرهوشــنگ زنگن

ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1286659418 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1286659418 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ســوخت متعلــق بــه محمدعلــی بهزادنــژاد فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292640189 متعلــق بــه مصطفــی جبلــی فروشــانی فرزنــد رضــا در 
تاریــخ 1401/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1274971411 متعلــق بــه یلــدا یزدانــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/03/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 دامِ  کیلویی ۱۳۹هزار تومان نتیجه عدم حمایت از صنعت دامپروری است
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1281798495 و گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه 
شــماره 1281798495 متعلــق بــه محمدعلــی ناظــری گهکانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ1401/03/28  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1292858321 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292858321 متعلــق بــه 
مســعود عظیمــی موســی ابــادی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/03/07 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل 1392 بــه شــماره 65 س 876 ایــران 53 متعلــق بــه رضــا 
عابــدی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ1401/03/07  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 1291784111 و کارت جانبــازی و کارت واکســن متعلــق بــه مصطفــی 
عابــدی گیچــی  فرزنــد جعفــر در تاریــخ1401/03/07  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــان  فرزن ــن تربتی ــه پروی ــق ب ــماره 1288853076 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 1270117300 متعلــق بــه حســین الوي فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1400/10/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد اکب ــتاني فرزن ــاهي  کوهانس ــد باباش ــه محم ــق ب ــماره 1130060357 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 2539712150 متعلــق بــه محمــد چــواد  ثابــت اقلیــدی  فرزنــد 

عباسعلی  در تاریخ 1400/12/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــوذر  در تاری ــد ن ــه حمیــد  شــکوهی برشــنه فرزن ــق ب ــه شــماره 2540110320 متعل ــی ب کارت مل
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه محمــد  شاســوندی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 2280150131 متعلــق بــه ســمیرا رضایــی فرزنــد حســین 
در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت پرایــد79 ایــران93 793ط18 و کارت ملــی بــه شــماره 2300406659 متعلــق بــه امیــد 
یارمحمــدی فرزنــد خلیــل در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه باکدملــی 2282374053 متعلــق بــه صــادق قوچــی فرزنــد علمــدار در تاریــخ 1401/03/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2296246192 متعلــق بــه علــی اذری  فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/31 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2380048738 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت  و کارت ماشــین پرایــد 
ــران  ــه شــماره 85ب 238 ای ــه ش ش s5430091722428و ش م 4753840ب مــدل 111مــدل 91 ب
83 متعلــق بــه محمــد  عباســی فرزنــد سرمســت در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــه دو متعل ــه پای ــه شــماره 2471668925 و گواهینام ــی ب ــه شــماره 3787 و کارت مل شناســنامه ب
ــد عبدالحمیــد  در تاریــخ 1401/02/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه محســن ســاالری فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2360596055 متعلــق بــه فرنــوش شــجاعی فرزنــد امرالــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــجاعی  فرزن ــهناز ش ــه ش ــق ب ــماره 2371871044 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0927967898 متعلــق بــه محمــد شــاقوزائی فرزنــد رحمــت الــه 

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

ــه شــماره ملــی 0670842346  ــه شــماره ملــی 0670842346 و شناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند ب
متعلــق بــه اســماعیل مقیمــی فرزنــد صفــر محمــد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0942370562 متعلــق بــه فاطمــه نعیمــی فرزنــد غالمرضــا در 
تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0931450561 متعلــق بــه فاطمــه ســادات ســرائی فرزنــد ســید 
جعفــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0702347191 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
0702347191 متعلــق بــه بــی بــی فاطمــه تقــوی فدکــی فرزنــد ســید معصــوم در تاریــخ 1401/03/06 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
ــخ  ــی در تاری ــد موس ــرادی  فرزن ــم  انف ــه ابراهی ــق ب ــماره 0923136134 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

2801
ــور  ــماره موت ــران 82 ش ــماره 624ط99ای ــه ش ــک ب ــره ای متالی ــارس نق ــژو پ ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ب
ــد  ــورا  محســنی فرزن ــه ن ــق ب 12488178580 شــماره شاســی  NAAN01CA7AE663701 متعل

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

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــگواری فرزن ــی اش ــه موس ــق ب ــماره 2219560236 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/10/20 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2210256372 متعلــق بــه مهســا مشــهدی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/07 مفق

شناســنامه بــه شــماره 21 و کارت ملــی بــه شــماره 2219919986 متعلــق بــه خدیجــه ســام خانیانــی 
فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ1401/04/02  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2901
شناســنامه بــه شــماره ملــی 0200018949 متعلــق بــه حســین  احمــد ابــادی  فرزنــد غــالم در تاریــخ 

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

ــد  ــد محم ــژاد  فرزن ــدی حســینی ن ــان  محم ــه ایم ــق ب ــماره 0386670579 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
اســحاق  در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی   ــه یوســف رحیم ــق ب ــماره 1501 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 5889677144 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد یعقــوب  در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی  0022233423 متعلــق بــه ســعید  حســینی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 
1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 10641 متعلــق به محســن  معرفــت اترابی بــه شــماره ملــی 0082000921فرزند 
حمیــد  در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه شــماره 4282013958  متعلــق  ــه شــماره 157 و کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی ب شناســنامه ب
بــه اســد الــه  حســنلو فرزنــد گــرز علــی  در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

ــد صفــر  در تاریــخ  ــه فاطمــه  ســعادتی شــرفه  فرزن ــه شــماره 0019056214 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/03/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد محمــد  در تاری ــد فرزن ــد  ملوکان ــه مجی ــق ب ــی  0052736997 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
1401/03/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــودرو ب ــی  1378055306  و کارت خ ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
انتظامــی 20 ایــران 886 ص 92متعلــق بــه معصومــه  ادریســی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ1399/03/11  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
گواهینامــه بــه شــماره 0046278974 متعلــق بــه احمــد رمضــان خانــی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 

1400/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4979852432 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه حبیــب اهلل دوگونچی 
فرزنــد تــاج گلــدی در تاریــخ1401/04/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4271430821 و گواهینامه و کارت دانشــجویی به شــماره 99210040324019 
متعلــق بــه اکبــر محمــدی فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت74124 و شــماره ملــی  0794339824 متعلــق بــه محمدرضــا دروکــی 
فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــماره 1920105336 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد گــودرز در تاریــخ 1401/04/04 مفقــود  ــور فرزن ــه فردیــن ســلیمان پ ــران793ص77 متعلــق ب 40ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1360149791 متعلــق بــه زینــب مهــدی پــور حدیقــه فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1395/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0048773980 و شناســنامه متعلــق بــه حســن هماونــد آق قلعــه  فرزنــد صفــر 
در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــی فرزن ــد غبرائ ــه محم ــق ب ــماره 1250242118 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــه  ــه شــماره 4579250842 و گواهینامــه و کارت شناســایی اداره بــرق و پــالک موتــور ب کارت ملــی ب
شــماره دامغــان 1371متعلــق بــه محمــد مهــدی  رضائــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــری  فرزن ــه س ــری کهن ــال اکب ــه دانی ــق ب ــماره 0021290393 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0057396825 و گواهینامــه متعلــق بــه حمیدرضــا طاهــری فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مــدرک تحصیلــی فــوق لیســانس رشــته روانشناســی بالینــی دانشــگاه آزاد ســاوه ســال 1396_97 بــه 
ــد حســین در تاریــخ 1401/02/01  ــه حمیدرضــا طاهــری فرزن شــماره ملــی 0057396825 متعلــق ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد عظی ــکندری فرزن ــین اس ــه امیرحس ــق ب ــماره 0022980301 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
ــه بابــک شــجاعی فرزنــد هرمــز در تاریــخ  کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0065946431 متعلــق ب

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

ــماره 0059714875 وکارت  ــه ش ــنامه ب ــماره 0059714875 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
مهــارت و دفترچــه بیمــه  و کارت ماشــین وکارت ســوخت وبیمــه نامــه  بــه شــماره 44 ایــران 614 م 33  
متعلــق بــه فتــح علــی  کولیایــی فرزنــد امیــن الــه در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0069258074 متعلــق بــه مریــم خدابنــده ســامانی فرزنــد اردشــیر 
در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــران 927 ق 48  و گواهینام ــماره 40 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــود  ــخ 1401/03/25 مفق ــم در تاری ــد محمدهاش ــیدی  فرزن ــد رش ــه ناهی ــق ب 4280635382 متعل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4650641251 متعلــق بــه محمدعلــی ملــک پــور فرزنــد محمدتقــی 
در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0035083719  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0035083719 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مهنــاز وهابیــان طهرانــی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد اکبــر در تاریــخ  ــه جعفــر شــکیبی فرزن ــه شــماره 0049808338 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــی  S1412287869215  وش ــماره شاس ــران 925 و 26  و ش ــماره 88 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ  ــم در تاری ــد کری ــا شــماره ملــی 0052115488 فرزن ــه اعظــم ســرباز ب ــق ب ــور 2668697 متعل موت

1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2229558277 متعلــق بــه نادعلــی یزدانــی فرزنــد فریــدون در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0010567070 و گواهینامــه پایــه دو وکارت ســوخت وکارت 
ــخ  ــد حســن  در تاری ــی نظــر فرزن ــد یزدان ــه وحی ــق ب ــه شــماره 0010567070 متعل ــی  ب ــای بانک ه

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0795129548 متعلــق بــه مریــم ســادات موســوی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــم در تاری سیدابوالقاس

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  پــالک55 ایــران 853 ص 14 و VIN.NAKNF752XMB106103و 
 NAKNF752XMB106103 ــی ــماره شاس ــور HFC4GB203DM0000953 و ش ــماره موت ش
ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــی 2720354236 فرزن ــماره مل ــه ش ــکه ب ــت سرش ــری خداپرس ــه پ ــق ب متعل

1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0068958994 متعلــق بــه فاطمه اشــتیاقی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/03/16 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 2668739640 متعلــق بــه اســمعیل روزدار فرزنــد عســگر در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0453154999 متعلــق بــه حبیــب الــه کیــا دربندســری فرزنــد حیــدر 
در تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
ســند ملــک بــه شــماره پــالک اصلــی 6974 فرعــی 22090 قطعــه2 طبقه1حــوزه ثبتــی نارمــک تهــران  
متعلــق بــه ســیدمحمدرضا  متولــی امینــی بــه شــماره ملــی 0077669835  فرزنــد ســیدمحمدرضا در 

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

شناســنامه بــه شــماره 0017456495 متعلــق بــه علیرضــا ظهوریــان وحیــدی فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1401/03/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــخ 01/01/1401(متعل ــازی ) درتاری ــه شــماره 0049751670  وکارت جانب ــی هوشــمند  ب کارت مل
بــه جعفــر طاهــر ســبزوار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدعلــی در  ــه عــرب زاده فرزن ــه رباب ــق ب ــه شــماره 2142362052 متعل کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره * و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 30 /219ب/ 11 ومعاینــه 
فنــی خــودرو بــه شــماره پــالک ایــران 30 /219ب/11متعلــق بــه حمیــد رضــا جــوان فرزنــد رضــا در 

تاریخ 1401/01/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه شــماره * و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره 5197974168 و گواهینامــه پایــه دو ب کارت ملــی ب
شــماره ایــران 21 /283 ه / 85 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 21 / 283ه/ 85 وکارت ســوخت بــه 
ــارت نقاشــی  ــک ســپه و صــادرات ، کارت مه ــر بان ــران 21 / 283 ه/ 85 و دو عددعاب ــالک ای شــماره پ
متعلــق بــه اســالم  عیــدی فرزنــد بیرامعلــی در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــران 30 / 219 ب/ 11  ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــران 30 / 219ب / 11 و کارت س ــماره ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/13 مفق ــی  در تاری ــد غالمعل ــعبانی  فرزن ــد ش ــه وحی ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
»بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 21 785 ن 61 و شــماره شاســی NAS831100M570930 و 
شــماره موتــورM15/9360927 متعلــق بــه آقــای  امیــر حســین عیــدی به شــماره ملــی 6580345497 

فرزند احمد در تاریخ 1401/04/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

ــری  ــای احســان  جعف ــه آق ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــه شــماره 4000142471 و گواهینام ــی ب کارت مل
فرزنــد رســتم در تاریــخ1401/02/06  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــای ســید ســیروس موســوی  ــه آق ــق ب ــه شــماره 8216990163888723 متعل دســته چــک بانکــی ب
ســید محمــدی بــه شــماره ملــی 4669942026 فرزنــد  ســید عزیزالــه در تاریــخ 1401/04/05 ســرقت 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
شناســنامه بــه شــماره 0157613836 متعلــق بــه ســهیل ارونقــی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/03/19 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5560502464 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5560502464 متعلــق بــه 
آرزو جبرئیــل زاده گلیجــان فرزنــد عیــواض در تاریــخ 1401/01/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــلمان  ــه س ــق ب ــه شــماره 6149989402 متعل ــنامه ب ــه شــماره 6149989402 و شناس ــی ب کارت مل
زهــره مغانلــو فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4200160021 متعلــق بــه زینــب غالمــی فرزنــد یاریجــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/04 مفق

شناســنامه بــه شــماره 1451674163 متعلــق بــه زهــرا باقریــان فرزنــد حســین در تاریــخ1401/02/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه وحی ــق ب ــماره 1653045604 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1653045604 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
بزرگــی فرزنــد غیبعلــی در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــعید  ــه س ــق ب ــماره 5560025453 متعل ــه ش ــی ب ــماره 5560025453 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد بهمــن در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ارونقــی فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 0017906458 و شناســنامه بــه شــماره 0017906458 متعلــق بــه پریــا آبــداری 
فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6020082199 متعلــق بــه محمــد احمدپــور فرزنــد عــادل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/22 مفق

4011
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3720447081 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی  ــاد عل ــه فره ــق ب ــی 3720447081 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای 3720447081 و گواهینام

محمدی فرزند جهانگیر در تاریخ 1401/03/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3732115313 متعلــق بــه اســماعیل قوامــی فرزنــد عــزت الــه 
در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره 2659135411 متعلــق بــه زهــرا  پیمائــی نــژاد شــمامی  فرزنــد نــور محمــد  در 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0062855761 متعلــق بــه اســماعیل  عبدالــه پــور  فرزنــد عبدالــه  در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــود  در تاری ــد محم ــون  فرزن ــه  آذری ــه معصوم ــق ب ــماره 2595676474 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2659834008 متعلــق بــه فیــروزه  امیــن زاده لیافوئــی فرزنــد هــادی  در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوی  ــم  مول ــه ابراهی ــق ب ــه شــماره 1001 متعل ــه شــماره 2659145547 و شناســنامه ب ــی ب کارت مل
گنجــه فرزنــد کمــال  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــماره 0049594192 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0049594192 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 92296ایــران 137 متعلــق بــه محمــد  جوادیــی مقــدم  فرزنــد خیرالــه  در تاریــخ 

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

7010
شناســنامه بــه شــماره 4311041527 و کارت ملــی بــه شــماره 4311041527 و گواهینامــه پایــه ســه 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1400/04/01 مفق ــرام در تاری ــد به ــم صحــرا شــافعی فرزن ــه خان ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 3874543676 متعلــق بــه نرگــس فتاحیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4623332365 متعلــق بــه علــی طالبــی پــور دهکــردی فرزنــد نصــراهلل 
در تاریــخ 1400/01/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1971344524 متعلــق بــه فرشــته حیدریــان دهکــردی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 
1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6330050910 متعلــق بــه راحلــه ایــزدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1399/10/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 59د144_18 متعلــق بــه علــی اکبــر کریمــی فرزنــد علــی در 

تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/04/08

شماره : 1404

کود و سم تقلبی، تهدیدی برای محصوالت زراعی و باغی خراسان رضوی

فرآیندهای آموزشی بر مدار تقاضای بازار نیستند
مدیرکل کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و 
حرفه ای با بیان اینکه در زمینه آموزش نیازمند اصالحاتی 
هستیم، گفت: فرآیندهای آموزشی بر مدار تقاضای بازار 

و منطبق بر فرصت های شغلی نیستند.
 سید علی موسوی در آیین افتتاح کنسرسیوم صنایع 
خودرو، صنایع شیمیایی، مکانیک و پوشاک که به میزبانی 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس برگزار شد با اشاره 
به برخی مدل های نظام آموزش های فنی و مهارتی اظهار 
کرد: می خواهیــم در حوزه نظام آموزش واقعیت های 
موجود را ارائه داده و بر اســاس آنها به آسیب شناسی 

نقص های موجود بپردازیم.
مدیرکل کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه فنی 
و حرفه ای کشــور افزود: امروز شــاید در دانشگاه ها و 
همایش هایی که برگزار می شود به بازگویی نکات مثبت 
بســنده کنیم. اما واقعیت آن است که زمانی می توانیم  
یکدیگر را تشــویق کنیم که آموزش های فنی و حرفه 
ای در رشــد تولید ناخالص اســتان و اقتصاد کشور اثر 

مطلوبی داشته باشد.
وی با تأکید بر کاهش معضالت اجتماعی بواسطه رشد 
آموزش فنی و حرفه ای و در نتیجه اشتغال زایی بیشتر 
اظهار داشت: ما در زمینه آموزش نیازمند اصالحاتی بودیم 
اما این اصالح در نظام آموزش عالی صورت نگرفت و فقط 
در نظام آموزش و پرورش تا حدودی انجام شد. البته این 
روند هم چندان مثبت نبوده اســت. چرا که فرآیندهای 
آموزشی همچنان بر مدار تقاضای بازار و منطبق بر فرصت 

های شغلی نیستند.
موسوی اظهار داشت: امروز دانشگاه های نسل پنجم 

در دنیا خودشــان به شــغل تبدیل شــده اند و یکی از 
فاکتورهای تعیین رنکینگ ها در جهان، اشــتغالزایی و 
تعداد فارغ التحصیالنی است که وارد فرصت های شغلی 
شده اند و تمام تالش آنها این است که فارغ التحصیالن 

آنها سر کار بروند.

 تشکیل بانک اطالعاتی در حوزه های صنعتی
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای استان فارس نیز از 
تشــکیل بانک اطالعاتی در حوزه های صنعتی با هدف 
شناســایی توانمندی ها و قابلیت های استان و پرورش 
اســتعدادها خبر داد و گفت: در پرتو تعامل و همکاری 
های فرادســتگاهی به این نتیجه خواهیم رسید که در 
دانشگاه چه رشته هایی را برای تحصیل و دانش افزایی 
جوانان ایجاد کنیم.محمد جامعی با بیان این که همگرایی 

دانشگاه فنی و حرفه ای و بخش های صنعتی به توسعه و 
پیشرفت کشور خواهد انجامید اظهار داشت: تالش های 
زیادی انجام شــد تا مرکز رشد مهارتی با مجوز وزارت 

علوم تاسیس شده و آغاز بکار کند.
این مقام عالی آموزشــی استان فارس یکی از اهداف 
مرکز رشــد مهارتی را استعدادیابی معرفی کرد و افزود: 
بسیاری از ایده ها و نوآوری ها به دلیل اینکه در پرورش 
و بازاریابی آنها غفلت صورت می گیرند، تاثیرگذاری خود 
را از دست داده و به فراموشی سپرده می شوند. در حالی 
که در پرتو ایده های خالقانه و نوآورانه می توان درآمد 
ناخالص ملی را ارتقا داد و از سرخوردگی افراد مستعد و 

افزایش آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.
جامعی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای استان از مدیران 
صنایع درخواست دارد تا متخصصان و استادکاران را به 

ما معرفی کند تا از حضور این اســاتید به منظور دانش 
افزایی و مهارت افزایی جوانان استفاده کنیم.

 تــالش برای تحقق ارتبــاط بین صنعت و 
دانشگاه

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی فارس هم 
بــا بیان اینکه تحقق ارتباط بین صنعت و دانشــگاه از 
اولویت های اصلی این شرکت است گفت: با انعقاد تفاهم 
نامه با دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی فارس، به 
دنبال این هدف مهم هستیم.سید مصطفی هاشمی به 
ظرفیت های مهم آموزش کاربردی در دانشــگاه فنی و 
حرفه ای استان اشاره و گفت: قطعا در قالب اجرای این 
تفاهم نامه از ظرفیت های موجود در این دانشگاه برای 
کمک به ارتقای فنی واحدهای صنعتی و کمک به تأمین 
نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده برای واحدهای صنعتی 
استفاده می کنیم و افزایش سطح همکاری ها از برنامه های 
آینده ما خواهد بود.در این جلسه تفاهم نامه همکاری بین 
شرکت شهرکهای صنعتی فارس و دانشگاه فنی و حرفه 
ای فارس به منظور تقویت ارتباط دانشــگاه با صنعت و 
توسعه پژوهش های کاربردی در راستای رفع مشکالت 
صنایــع منعقد شــد.در این تفاهم نامــه که به امضای 
محمد جامعی رییس دانشــگاه فنی وحرفه ای استان و 
سید مصطفی هاشــمی مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی فارس رســید بر همکاری مشترک طرفین در 
زمینه امور آموزشــی، پژوهشــی، تحقیقات کاربردی، 
اجرایی و مدیریتی، ارتقــای بهره وری و رقابت پذیری 
صنایع کوچک و متوسط استان فارس تاکید شده است.

نیروگاه شهید سلیمی نکا چند سال است که از منبع پایدار تولید برق به یک 
منبع پایدار تولید آلودگی و تهدید سالمت مردم منطقه هم تبدیل شده است. 
واحدی که بیخ گوش میانکاله به دلیل تأمین نشدن گاز مورد نیاز، نه فقط در 
زمســتان، بلکه در کل سال مازوت می سوزاند؛ چقدر؟ حدود یک میلیارد لیتر 
در سال! مازوت سوزی نیروگاه شهید سلیمی نکا چند سال است که به قصه ای 
خطرناک برای ســاکنان مناطق اطراف نیروگاه، طبیعت و زیست مندان تاالب 
میانکاله و حتی بسیاری از شهرها و روستاهای منطقه شرقی و نوار ساحلی شرق 

تا نقاط مرکزی مازندران انرژی تبدیل شده است.
ســوزاندن حدود ۵ تا ۶ میلیون لیتر مازوت که گفته می شود از نوع مازوت 
بی کیفیت هم هست، اتفاقی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اما 
در سال های اخیر با وجود همه هشدارهایی که درباره تهدیدهای جدی آالیندگی 
این نیروگاه مطرح شد، جز برخی وعده های تکراری مانند تامین گاز نیروگاه، گام 
عملی برای حذف مازوت ســوزی آن برداشته نشد تا این برداشت برای ساکنان 
منطقه و دوست داران محیط زیست ایجاد و به مرور تقویت شود که اصال عزمی 

برای جلوگیری از ادامه این روند پرخطر وجود ندارد.

آلودگِی چهارفصل
اگر آلودگی هوا در کالنشهرها فصلی است، در مناطق مرکزی و شرقی مازندران 
چهارفصل است. بزرگترین منبع آلودگی هم نیروگاه نکا محسوب می شود. اتفاقا 
دائمــی بودن آلودگی هــوا در مناطق اطراف نیروگاه نکا طی چند روز اخیر در 
فضای مجازی خبرساز شــد. پس از این که حر منصوری عبدالملکی کنش گر 
محیط زیســت و مدیر انجمن دیده بان میانکاله صبح روز ۶ تیر مانند بسیاری 
از روزهای ســال با خاکستر ناشی از مازوت سوزی روی خودروی شخصی اش و 
برخی سطوح دیگر مواجه شد، تصمیم گرفت با زیر میکروسوپ قرار دادن برخی 
ســطوح طبیعی مانند برگ درخت و میوه های کشت شده در منطقه، آلودگی 

هوای مناطق شرقی مازندران را به تصویر بکشد.

منصوری همراه با این تصاویر، متن کوتاهی را هم در فضای مجازی منتشر 
کرد و نوشت:»تصاویری که می بینید از اثر خاکستر مازوت روی گیاهان، برگ، 
ســبزی و میوه در حیاط منزل یک شــهروند محلی هست که با میکروسکپ 
استریو ثبت شده. در گذشته بررسی های ما نشان داده که این خاکستر می تونه 
کیسه اسانس مرکبات رو سوراخ و به درون پوست میوه برسه و میوه رو خراب و 
آلوده کنه. )اراضی اطراف نیروگاه عمدتا محل تولید محصوالت کشاورزی و باغی 
هستند(. با این احوال برای شستن میوه و سبزی در منطقه باید توجه ویژه ای 
صورت بگیره. حاال شما قضاوت کنید که این خاکستر در صورت ورود به چشم 

و ریه چه شرایطی رو برای فرد پیش میاره؟«

 مازوت سوزِی ۱۵ ساله
ماجرای مازوت ســوزی نیروگاه نکا از سرمای سراسری دی ۱۳۸۶ آغاز شد. 
شدت سرما و یخبندان به حدی باال بود که کشور و بویژه مازندران دچار بحران 
تأمین گاز شــد. طبیعتا در تأمین برق هــم اختالالتی رقم خورد. برای برخی 
واحدهای نیروگاهی از جمله نیروگاه نکا مجوز مازوت سوزی صادر شد. از همان 
زمان مازوت سوزی بالی جاِن طبیعت و کشاورزی و ساکنان و زیست مندان منطقه 
شد. حاال هم چند سال است که آلودگی ناشی از مازوت سوزی را می توان روی 

نوار ساحلی مشاهده کرد.مسیر دود برآمده از دودکش های نیروگاه را که دنبال 
کنیم گاهی تا نور و رویان هم می توان آن را دید. از شــرق هم این آلودگی تا 
برخی شهرهای گلستان را در بر می گیرد. ضمن این که با جریان هوا و وزش باد 

بین ساحل دریا و دامنه  کوه ها حرکت می کند و در رفت وآمد است.
 مازوت سوزی قرار بود برای مدتی محدود انجام شود و سپس هم اعالم شد 
صرفا به ماه های سرد سال محدود خواهد شد. اما خالف آن ثابت شد. یعنی حاال 
این نیروگاه طی طول سال مازوت می سوزاند. دودش هم به چشم »همه« می رود. 
»همه« یعنی طبیعت، کشاورزی، مردم و حتی خود مسئوالنی که خودشان و 

خانواده های شان در این استان زندگی می کنند.
اهالی منطقه می گویند میزان آلودگی رو به افزایش است. یعنی با خاکستر 
بیشتری در محیط زندگی شان مواجه می شوند. حتی به اعتقاد آن ها ذرات خاکستر 

مازوت هم درشت تر از قبل دیده می شوند.

 بی توجهی نیروگاه به نظر محیط زیست
طبیعتا این طور نیست که طی این سال ها هشدار و اخطاری به نیروگاه نکا 
و کادر مدیریتی آن نداده باشند. اتفاقا بارها در این زمینه هشدار و اخطار داده 
شــد. حتی گفته می شود که پرونده هایی نیز برای پیگیری حقوقی موضوع باز 

شده است. اما آن چه که هنوز دیده می شود دود ناشی از مازوت سوزی است.
اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در چند سال اخیر بارها نسبت به 
این وضعیت اعتراض کرد. اما کماکان نتیجه ای حاصل نشد. معاون محیط زیست 
انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران هم یکی از مسئوالنی است که 

دغدغه جدی برای جلوگیری از این روند دارد.
علی اکبر یداللهی می گوید: طرح حذف مازوت را در قالب کارگروه ماده ۱۴ 
قانون هوای پاک از سال ۱۳۹۶ آغاز کردیم. تمام دستگاه های ذیربط هم دعوت 
شدند و برای مسئوالن مربوطه از اهمیت موضوع و این که مصرف مازوت سالمت 

مردم و طبیعت و کشاورزی را به خطر انداخته گفته شد. 

نیروگاه نکا؛ منبع چهارفصل آالیندگی هوا در مازندران

 ضعیف شدن تدریجی خاک به دلیل کشت 
مستمر، استفاده کشــاورزان از انواع کودها و 
سموم زراعی را ضروری کرده است، اما در مقابل 
گرانی و افزایش قیمت نهاده های کشــاورزی، 
موجب ورود سم و کودهای تقلبی به بازار شده 
است که این امر فعاالن این حوزه را در خراسان 
رضوی، به ویژه شهرستان کاشمر آزار می دهد.

 وجود ســموم تقلبی، فاســد و بی کیفیت 
و افزایش افسارگســیخته قیمت  کود در کنار 
خشک سالی بی ســابقه، موجب نابودی بخش 
زیــادی از محصوالت زراعی و باغی در مناطق 
جنوبی اســتان خراســان رضوی، به خصوص 
شهرســتان کاشمر شده اســت و در شرایطی 
که مشکالت پرشمار بخش کشاورزی از جمله 
کم آبــی، گرما و تغییر اقلیم، تولیدات زراعی و 
باغی این منطقه را تهدید می کند؛ گاه شاهدیم 
که کودهای شیمیایی مورد استفاده با کیفیت 
بســیار پایین و قیمت باال وارد این شهرستان 
می شود و از سویی ارائه راهنمایی های نادرست 
کارشناسی در چند و چون استفاده از سموم، به 

مرگ تدریجی باغ ها و کشتزارها می انجامد.

 انتخاب سموم بر اساس تجربه
گیاهان برای رشد و نمو خود نیاز حیاتی به 
برخی از عناصر دارند. خاک زمین، تمام عناصر 
را به میزان کافی در دل خود جای نداده است. 
لذا برای افزایش بازدهی محصوالت کشاورزی به 
برخی کودها و سموم نیاز است که کشاورزان باید 
با کمک کارشناسان این بخش نسبت به استفاده 
از آن اقــدام کنند و در این میان ارتقای دانش 
کارشناســان فروش سم و کود و حضور بیشتر 
متخصصان جهاد کشاورزی در بین کشاورزان 
و باغــداران، به منظور راهنمایی آنها به منظور 
انتخاب و نحوه استفاده درست، ضروری است.

یکی از کشاورزان منطقه ترشیز در خصوص 
نحوه انتخاب و اســتفاده از کود و سم برای باغ 
خود گفت: بر اســاس تجربــه ای که طی این 
ســال ها کسب کرده  ام با آزمون وخطا از کود و 
سم استفاده می کنم و البته گاهی هم شده که 
به دلیل استفاده نادرست از کود و سم، تمامی 

محصول خود را از دست داده  باشم.
حســین نخعی افزود: اغلب فروشگاه های 
عرضه و فروش سموم، در این حوزه کارشناس 
نیستند و افراد حاضر در این فروشگاه ها تجربه 
و تخصــص کافی برای راهنمایی کشــاورزان 

را ندارند.
حسن اسماعیل نژاد، یک کشاورز کاشمری 
هم با بیان این که کارشناسان جهادکشاورزی 
فقط نوع آفت را به ما گفته ولی نوع سم مورد 
نیاز برای از بین بردن آن را معرفی نمی کنند، 
گفت: متأسفانه برای از بین بردن آفات از سوی 
کارشناســان جهاد کشاورزی برنامه مشخصی 
وجود ندارد تا اگر باغ ها گرفتار آفت شــد همه 
باغداران هم زمان مجبور به اســتفاده از ســم 

مشخصی شوند.
وی تصریح کرد: از طرفی قیمت بسیار گران 
کودها و سموم موجب شده تا کشاورزان نتوانند 
نیاز باغ خود را تأمین کنند، و این در حالی است 
که هزینه های کارشناسی هم افزایش  یافته است.

هزینه  پرداخــت  افــزود:  اســماعیل نژاد 
کارشناســان بخــش خصوصی در تــوان هر 
کشــاورزی نیســت و تنها شــمار اندکی از 
کارشناســانی که ســم مورد نیاز باغ را از آنها 
خریداری می کنیم، هزینه کارشناسی را از باغدار 

و کشاورز دریافت نمی کنند.
علی حمیدی، یکی از باغداران منطقه نیز 
اظهار داشــت: برخی از فروشــندگان با تغییر 
متقلبانه بسته بندی های کود و سم، محصوالت 

خود را با نام دیگر کشورها از جمله کشورهای 
اروپایی و آمریکایی با قیمت هایی بسیار گزاف 
می فروشند، اما کیفیت برخی نهاده های عرضه 
شده مزبور حتی از کشورهای آسیایی همجوار 

نیز کم می آورد.
وی گالیه کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی 
سموم معتبر و تضمین شده ای را برای تولید 
محصول بهتر به کشــاورز معرفی نمی کنند و 
باید کشاورز خود با آزمون وخطا از بین چندین 
نوع سم داخلی و خارجی، یکی را انتخاب کند.

 بی اعتمادی کشاورزان به کارشناسان
یک کارشناس کشــاورزی و مسوول مرکز 
فروش ســم و کود در کاشمر در این خصوص 
گفت: به دلیل قیمت باالی نهاده ها، شــرایط 
آب وهوا و دیگر عوامل، مصرف کود و سم توسط 
باغداران و کشاورزان این شهرستان نسبت به 

قبل کمتر شده است.
مهــدی عظیمی با بیــان اینکه ۹۰ درصد 
کشــاورزی منطقه سنتی اســت و کشاورزان 
ترجیح می دهند به صــورت تجربی کار کنند، 
اظهــار کرد: چون برخی افــراد فاقد تخصص 
با راهنمایی های غلط ، زیان های بســیاری به 

کشاورزان وارد آورده اند، اکنون میزان اعتماد 
کشاورزان به کارشناسان بسیار کم شده است.

وی با بیان اینکه ُمنکر عرضه کود و ســم 
تقلبی و تاریخ گذشته در بازار نیست، تصریح 
کرد: کود و سم تقلبی و تاریخ گذشته در بازار 
به خصوص در فروشگاه های غیرمجاز و برخی 
مناطق روستایی، که نظارت چندانی بر فعالیت 
آن ها وجود ندارد، بسیار زیاد است و این می طلبد 
کشاورزان سموم موردنیاز خود را از فروشگاه های 
معتبر تهیه  کرده و به تاریخ تولید و انقضای آن 

دقت کنند.
این کارشناس، مصرف کود و سم را به عنوان 
یک برنامه غذایی، نیاز باغ و مزرعه دانســت و 
گفت: هرچند میزان و زمان اســتفاده از کود و 
سم در تولید محصول بسیار تأثیرگذار است، اما 
بسیاری از کشاورزان به این امر توجهی ندارند.

عظیمی با بیان اینکه برای تولید یک محصول 
سالم و باکیفیت، مجموعه ای از کودها و سموم 
مختلف باید استفاده شود؛ عنوان کرد: به دلیل 
سنتی بودن کشاورزی در منطقه، در استفاده از 
کود و سم با مشکل مواجهیم، حتی گای برخی 
باغداران تفاوت ســم و کود و محلول پاشــی و 

سم پاشی را نمی دانند.

 فعالیت ۲۳ فروشگاه مجاز عرضه کود 
و سم در کاشمر

اقتصاد منطقه کاشمر و مناطق مجاور آن بر 
پایه کشاورزی استوار است و بدون تردید افزایش 
قیمت ها و از طرفی بی کیفیت بودن کود و سم بر 
تولید و اقتصاد این شهرستان ها تأثیرگذار است. 
گاه عدم کنترل قیمت ها و بی کیفیتی کود و سم 
به دلیل وجود بیش از اندازه دالل ها در این حوزه 
دردسرساز می شود و اگر مبدأ ورود سم و کود 
به منطقه مشخص شده و فروشگاه های عرضه 
این اقالم اجازه نداشــته باشند هر محصولی را 

خریداری کند، اوضاع بهتر می شود.
مســوول حفظ نباتات جهاد کشــاورزی 
کاشــمر با بیان اینکه شهرستان کاشمر دارای 
۲۳ فروشــگاه عرضه ســموم دفع آفات نباتی 
یا داروخانه گیاه پزشــکی است که از سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی مجوز دریافت کرده اند، 
گفت: هم اینک هیچ فروشــگاه غیرمجازی در 
زمینه عرضه سموم دفع آفات نباتی در کاشمر 

فعالیت ندارد.
دکتر زهرا حســینی افزود: به منظور اعمال 
نظارت بر تأمین و چگونگی توزیع سموم دفع 
آفات نباتی، گروه های فنی نظارتی شبکه توزیع 
سموم کشاورزی تشکیل شده است که وضعیت 

منطقه را کنترل می کنند.
وی با اشــاره به اینکه تهیه و توزیع سموم 
قاچاق و غیرمجاز ممنوع اســت و در تخلفات 
کشف شده در شهرستان با خاطیان برابر قانون 
برخورد شده است، تصریح کرد: عمده کودهای 
موجود در بازار تولید داخل و البته مواردی نیز 
وارداتی است.حســینی با تأکید بر اینکه ورود، 
ساخت، تبدیل، بسته بندی، توزیع و صدور کلیه 
سموم دفع آفات و بیماری های نباتی نیاز به اخذ 
پروانه از طرف سازمان حفظ نباتات دارد، اظهار 
داشــت: کشاورزان باید مراقب عرضه سموم از 
سوی عرضه کنندگان غیرمجاز باشند و سموم 
موردنیاز خود را از داروخانه های گیاه پزشکی و 
فروشگاه مجاز دارای پروانه تهیه کنند تا گرفتار 

افراد سودجو و فرصت طلب نشوند.
شهرستان کاشمر با ۲۰ هزار خانوار بهره بردار 
بخش کشاورزی، دارای ۱۲ هزار و ۷۰۰ هکتار 

کشتزار و ۳۲ هزار و ۴۰۰ هکتار باغ است.
هــزار   ۱۳۸ شهرســتان  ایــن  مرکــز 
جنــوب  کیلومتــری   ۲۲۸ در   نفــری 

غربی مشهد واقع است.

 سرانه مصرف روزانه آب در کردستان بیش از میانگین کشوری 
است

سنندج-  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان گفت: طبق بررسی های 
صورت گرفته، سرانه مصرف شبانه روزی آب در استان حدود ۱۹۴ لیتر است که 

۱۹ لیتر از میانگین کشوری )۱۷۵ لیتر( بیشتر است.
محمد فرهاد با اشاره به اینکه مصرف استاندارد آب در شبانه روز به ازای هر نفر 
۱۵۰ لیتر است، اظهار داشت: بخشی از مصرف باالی آب مشترکان کردستانی به 
دلیل مصارف سنتی از جمله شستشوی معابر، کوچه ها و شستشوی فرش است.

وی اضافه کرد: اگرچه شــرکت آبفا برنامه ریزی های الزم برای جلوگیری از 
وقوع تنش آبی و همچنین کمترین قطعی و افت فشــار را انجام داده اما با این 

حال توصیه ما به شهروندان مدیریت مصرف و صرفه جویی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان یادآور شد: برخی شهروندان نسبت 
به مصرف بهینه آب حساسیت الزم را ندارند به گونه ای که کوچه  و خودرو را با 
آب شرب شستشو می دهند که نشان می دهد در این زمینه نیاز مبرم به فرهنگ 

سازی داریم تا شهروندان آب شرب را برای اینگونه مصارف به کار نبرند.
فرهاد ادامه داد: برخی از خانوارهای روســتایی اهمیت زیادی برای آب شرب 
قائل نیستند و آن را بی هدف هدر می دهند و یا در آبیاری صیفی جات و باغات 
از آن مصرف می کنند که صحیح نیســت و در این راستا نیاز فراوان به فرهنگ 
سازی و اطالع رسانی درباره جایگاه و اهمیت آب است.وی گفت: با توجه به فرا 
رسیدن تابستان و قرارگیری در دوره اوج مصرف آب استفاده از کولرهای آبی به 
جای گازی، کاهش زمان اســتحمام و بکارگیری سردوش های کاهنده مصرف و 
عدم باز گذاشتن آب در هنگام مسواک زدن می تواند از جمله راهکارهای ساده 
و در عین حال کاربردی مدیریت مصرف آب در میان خانواده ها باشــد.در حال 
حاضر ۵۴۵ هزار مشترک در کردستان از خدمات شرکت آب و فاضالب بهره مند 
هستند که ۴۱۰ هزار مشترک آن شهری و ۱۳۵ هزار مشترک نیز روستایی است.

  بررسی ۲6۲ پرونده در کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی قزوین
قزوین- مدیرکل اســتاندارد قزوین گفت: طی ســه ماهه امسال ۲۶۲ پرونده 
مربوط به محموله های صادراتی در کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان 

بررسی شده است.
ســیروس صارمی افزود: با توجه به مشــکالت صادرکنندگان مشتقات نفتی 
استان قزوین به علت تاخیر در  اعالم نظر کارگروه مرکزی و در پی مصوبات ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و براســاس دستورالعمل ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی 
مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، کارگروه تعیین ماهیت مشــتقات 
نفتی استان قزوین و همینطور کارگروه تعیین ماهیت های منطقه ای )استانهای 
تهران، البرز، مازندران و گیالن( از تیرماه سال قبل به اداره کل استاندارد استان 
قزوین واگذار شــد و تاکنون ۴۱ جلسه کارگروه تعیین ماهیت استان به صورت 

منظم تشکیل شده است. 
صارمی افزود: در سه ماهه اول سال جاری ، ۱۰ جلسه کارگروه تعیین ماهیت 
مشتقات نفتی صادراتی استان قزوین تشکیل شده است که در آنها ۲۶۲ پرونده 
محموله های صادراتی به وزن ۲۵ هزار و ۵۵۳ کیلوگرم مطرح و بررسی شده است.

این مسوول گفت: از این تعداد محموله، ۲۴۶ محموله فاقد مواد سوبسید دار 
بوده و با اظهارصاحب کاال مطابقت داشــته اســت و پنج پرونده جهت بررسی و 

تکمیل اسناد به گمرک استان اعالم شده است.
صارمی یادآور شد: همچنین ۱۱ محموله صادراتی مشتقات نفتی با وزن تقریبی 
۷۵۰ هزار کیلوگرم دارای مشابهت با محصوالت نفتی سوبسید دار بوده است که 

جهت اقدامات قانونی به گمرک استان اعالم شده است. 
مدیر کل استاندارد قزوین گفت: با تشکیل جلسات منظم کارگروه تعیین ماهیت 
در بازه زمانی  یک ســال اخیر ، زمان اعالم نظــر پرونده های نفتی صادراتی از 
زمان تشکیل پرونده به کمتر از ۲ هفته کاهش یافته در حالی که قبل از این بازه 
زمانی، اعالم نظر بعضی از پرونده ها بیشتر از ۶ ماه بود و این موضوع باعث کاهش 

مشکالت شرکتهای تولیدی و همچنین دستگاه های نظارتی استان شده است. 
مدیرکل استاندارد قزوین افزود: با تشکیل کارگروه تعیین ماهیت استان و کاهش 
مشکالت شرکت های تولیدی صادرکننده در این حوزه، میزان صادرات فرآورده 
های نفتی استان قزوین، در بازه زمانی یکساله افزایش قابل توجهی داشته است. 
صارمی اظهار داشت: علیرغم اقدامات خوبی که در راستای شناسایی و جلوگیری 
از قاچاق محموله های مشتقات نفتی در کارگروه تعیین ماهیت استان انجام شده 
اســت، این کارگروه همچنان با مشــکالتی مواجه می باشد که یکی از آنها عدم 
اختصاص بودجه و همچنین کمبود تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای کارگروه 
تعیین ماهیت استان می باشد که امید است با همراهی دستگاههای ذیربط این 

مشکالت مرتفع شود. 

۴۰ درصد پرونده های شوراهای حل اختالف آذربایجان شرقی منجر 
به سازش می شود

تبریز- رییس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی گفت: حدود ۴۰ درصد از 
مجموع پرونده های ورودی به شــوراهای حل اختالف این استان منجر به صلح 

و سازش می شود.
موسی خلیل اللهی، یکی از اهداف مهم و اصلی ایجاد شوراهای حل اختالف را 
تالش برای همگانی کردن فرهنگ سازش در میان طرفین دعوی بیان و اضافه کرد: 
دادگستری آذربایجان شرقی  نیز بر اساس همین اهداف تالش های خود را انجام 
می دهد اما باید توجه داشت گه تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

وی فلسفه وجودی شــوراهای حل اختالف را توسعه فرهنگ صلح و سازش 
دانســت و اظهار داشت: طی چند سال گذشته شوراهای حل اختالف به سمت 
صدور رای پیش رفته و تبدیل به یک ساختار اداری شده است که این امر برخالف 

اهداف تعیین شده می باشد.
خلیل اللهی ادامه داد: نظر ریاست قوه قضاییه گسترش و توسعه صلح و سازش 
ریش سفیدانه و استفاده از ظرفیت خود مردم و پیشکسوتان هر صنف در شوراهای 
حل اختالف و البته عدم صدور رأی و محکومیت طرفنی دعوی در این نهاد است.

وی با تأکید بر ایجاد و توسعه شوراهای حل اختالف تخصصی در بین اصناف 
مختلف و شــورایارها در حوزه رســیدگی به دعاوی، یادآور شد: تالش برای حل 
اختالفات فی مابین طرفین دعوی با بهره گیری از سازش باید جزو اولویت های 

اصلی و محوری این شوراها قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تالش برای حل مشکالت مردم با بهره 
گیری از مالقات های چهره به چهره را یکی از رویکردهای مهم این مجموعه برای 
رسیدگی سریع به مشکالت مردم بیان و اضافه کرد: بر همین اساس طی پارسال 
بالغ بر ۵۰ هزار مورد دیدار مردمی توســط معاونان دادگســتری استان به انجام 
رســیده است.خلیل اللهی بیشترین میزان مراجعه طرفین پرونده به دادگستری 
استان را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اعالم و اضافه کرد: 
پارسال تعداد۴ هزار و ۵۵۹ فقره درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری 
بررســی و تنها کمتر از ۳ درصد آراء خالف شرع بّین تشخیص داده شد که آمار 

قابل توجهی به شمار می رود.
بــه گفته وی، طبق این ماده، در صورتی کــه رئیس قوه قضائیه رای قطعی 
صادره از هر یک از مراجع قضائی را خالف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده 
دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس 

قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
خلیل اللهی گفت: پرونده های فوق پس از ارسال به قوه قضاییه نیز تنها یک 
هزارم درخواســت ها مورد رســیدگی مجدد قرار گرفته که نشان از اتقان آرای 

صادره از محاکم استان دارد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/04/08

شماره : 1404

وضعیت مبهم پول در روزهای خرید میلیاردی پرسپولیس

 مجیدی به دنبال جذب مهاجم ایرانی
روزنامه االتحاد امارات اعالم کرد که تیم اتحاد کلباء با 
هدایــت فرهاد مجیدی به دنبال جذب یک مهاجم ایرانی 

در فصل نقل و انتقاالت تابستانی است.
 به نقل از االتحاد، فرهاد مجیدی بعد از قهرمان کردن 
استقالل در لیگ برتر ایران به عنوان سرمربی جدید اتحاد 

کلباء انتخاب شد.
مجیدی به دنبال تغییرات در تابستان و جذب بازیکنان 
جدید است. این مربی ایرانی جلسه ای را با مدیران باشگاه برگزار کرد تا درباره نقل 
و انتقاالت با آنها صحبت کند و اسامی بازیکنان مورد نظر خود را به آنها بدهد.

در فهرست فرهاد مجیدی نام یک مهاجم ایرانی به چشم می آید و او از مدیران 
باشگاه خواسته است که زمینه جذب این بازیکن را مهیا کنند.

این روزنامه اماراتی نامی از این مهاجم به میان نیاورده اســت اما به نظر می 
رســد که گزینه مورد نظر مجیدی حسین زاده است که گمانه زنی های زیادی 
درباره جدایی او از آبی پوشان به گوش می رسد هر چند که او با تیم قرارداد دارد.

پیش از این هم روزنامه های اماراتی از مهدی قایدی به عنوان یکی از گزینه 
های مورد عالقه مجیدی برای تقویت خط حمله اتحاد کلباء یاد کردند.

این تیم اماراتی فصل قبل در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت و باید دید 
که با مجیدی چه نتایجی کسب خواهد کرد.

 امید حامدی فر به استقالل پیوست
هافبک سابق صنعت نفت آبادان به طور رسمی به جمع 

شاگردان ساپینتو ملحق شد.
 امید حامدی فر، هافبک فصل گذشته صنعت نفت آبادان 
پس از مذاکره با مسئوالن باشگاه استقالل به طور رسمی 

به جمع آبی پوشان پایتخت پیوست.
حامدی فر سابقه بازی در تیم های صنعت نفت آبادان و 

فوالد خوزستان را در کارنامه خود دارد.

 الهالل قهرمان لیگ عربستان شد
الهالل با شکست الفیصلی قهرمان لیگ عربستان شد 
این درحالی اســت که االهلی برای نخســتین بار به لیگ 

دسته پایین سقوط کرد.
 الهــالل در هفتــه پایانی لیگ عربســتان به مصاف 

الفیصلی رفت.
الهالل در این بازی توانســت بــا نتیجه دو بر یک به 
پیروزی دست پیدا کند تا با ۶۷ امتیاز عنوان قهرمانی را 
به دست آورد.هر دو گل الهالل را در این بازی ایگالو، مهاجم پیشین منچستر 

یونایتد به ثمر رساند.
االتحاد با ۶۵ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

و اما  تیم ریشه دارد و سرشناس االهلی با قرار گرفتن در رده پانزدهم جدول 
رده بندی به لیگ دسته پایین تر سقوط کرد. این برای نخستین بار در تاریخ این 

باشگاه عربستانی است که به لیگ پایین تر سقوط می کند.
االهلی در هفته پایانی با تساوی برابر الشباب متوقف شد و اگر در این بازی 
پیروز می شــد در لیگ باقی می ماند. عملکرد ضعیف این تیم در فصل جاری 
باعث شــد تا هواداران تیم  بارها اعتــراض کنند و حتی در بازی هفته قبل با 

هم زد و خورد داشته باشند. 

 کی روش در گل گهر ماند
قــرارداد مهاجم بلنــد قامت گل گهر با این باشــگاه 

تمدید شد.
 کی روش استنلی، مهاجم بلند قامت گل گهر قراردادش 
را برای یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد. کی روش 
که ســابقه آقای گلــی لیگ برتر )لیــگ نوزدهم( را در 
کارنامه اش دارد، در نیم فصل فصل گذشــته به گل گهر 
اضافه شد و ۵ گل و یک پاس گل به نام خودش ثبت کرد.

همچنین مرتضی منصوری، مدافع ۳۲ ساله سابق پدیده، سپاهان و نساجی 
با عقد قراردادی به مس رفســنجان پیوســت تا این باشگاه که در مقاطعی از 
لیگ بیســت و یکم با کمبود مدافع مواجه شــده بود، ایــن نقطه ضعف را تا 

حدودی پوشش دهد. 

 دانشگر سپاهانی  شد
مدافع استقالل به سپاهان پیوست.

 مدافع اســتقالل پس از مذاکره و توافق با مسئوالن 
باشگاه سپاهان با عقد قراردادی به جمع شاگردان مورایس 

اضافه شد.
پیش از این مذاکرات دانشگر با استقاللی ها بی نتیجه 
بود تا این بازیکن تصمیم بگیرد در فصل جدید طالیی پوش 

شود. مدت قرارداد دانشگر با سپاهانی ها ۳ سال است.

 تمدید قرارداد دروازه بان سابق تیم ملی با نساجی
علیرضا حقیقــی برای ادامه همکاری با نســاجی به 

توافق رسید.
 علیرضا حقیقــی پس از عملکرد قابل قبول در فصل 
گذشــته و قهرمانی جــام حذفی به همراه نســاجی، با 
مدیران این باشــگاه برای ادامه همکاری در فصل جدید 

به توافق رسید.
قرارداد دروازه بان سابق تیم ملی و پرسپولیس با نساجی 

به مدت یک فصل تمدید شده است.

 شجاعیان با هوادار تمدید کرد
بازیکن تیم فوتبال هوادار قرارداد خود را با این باشگاه 

برای دو فصل دیگر تمدید کرد.
 داروش شــجاعیان بازیکن تیم فوتبــال هوادار بعد 
از مذاکره با مدیران این باشــگاه قــرارداد خود را با این 

باشگاه تمدید کرد.
قرارداد شــجاعیان با هوادار برای دو فصل دیگر اعتبار 

دارد.

 توافق شماره یک استقالل برای تمدید قرارداد
دروازه بان تیم فوتبال استقالل برای تمدید قراردادش 

با مدیران این باشگاه به توافق رسید.
شــماره یک آبی هــای تهران که با کلین شــیت های 
خــودش نقش پررنگی در قهرمانی بدون باخت داشــت، 
برای تمدید قراردادش بــه مدت ۲ فصل دیگر به توافق 
رسید.ســید حسین حسینی، دروازه بان اول استقالل که 
یک فصل دیگر با این تیم قرارداد داشــت، در مذاکره با 

مدیران باشگاه برای قراردادی جدید به توافق رسید.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
ریخت و پــاش مالی پرســپولیس در نقل و 
انتقاالت تابستانی بی آنکه میزان دریافتی های 
این تیم برای فصل پیش رو مشخص شود می 

تواند مورد بحث قرار بگیرد.
 نقل و انتقاالت تابستانی فوتبال باشگاهی 
کشور در حالی جریان دارد که پرسپولیس با 
فعالیت زودهنگام تاکنون توانسته است هفت 

خرید داشته باشد.
علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، دانیال 
اسماعیلی فر، مرتضی پورعلی گنجی، سروش 
رفیعی، محمد مهدی احمدی و سعید صادقی 
در حالی به پرســپولیس پیوستند که هر یک 
از آنها را می توان مهم ترین نقل و انتقاالت در 

وضعیت فعلی بازار بازیکنان داخلی دانست.

 میلیاردها برای جذب ملی پوشان
مصوبه هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در 
تعیین سقف مالی قراردادها کافی بود تا رضا 
درویش ســراغ تک تک بازیکنان مهم فوتبال 
کشور رفته و بتواند بیرانوند و رفیعی را بار دیگر 
به پرســپولیس برگرداند. او در ادامه توانست 
پورعلــی گنجی را پس از ســال ها حضور در 
فوتبال آسیا به پرسپولیس بیاورد. اسماعیلی 
فر هم پس از سه فصل حضور در لیست خرید 
این تیم باالخره با پیراهن سرخ پایتخت عکس 

یادگاری گرفت.
او در ادامه ســراغ ســعید صادقی رفت تا 
پدیده فصل گذشته لیگ برتر را با وجود داشتن 
پیشنهاد از استقالل و سپاهان اصفهان به این 
تیم بیاورد و توانســت در نهایت با قرار دادن 
بندهای پیشنهادی او را به پرسپولیس بیاورد.

پول های فرعی از جیب یک متمول
بازیکنان تازه وارد پرسپولیس در حالی با 
این تیم قرارداد بســته اند که شایعاتی درباره 
ولخرجی یکی از هواداران متمول این باشگاه 
به گوش می رســد. شنیده ها حکایت از واریز 
۱۹ میلیــارد تومانی او به حســاب بازیکنان 
جدید دارد و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و 
او را دلیل ماندن میالد سرلک و مهدی ترابی 

بر شمرده اند.
به هر حال آنچه قطعی شده حضور بازیکنان 
جدید در تیمی اســت که حداقل ۱۰ بازیکن 

خود نظیر: حامد لک، علی شــجاعی، احسان 
پهلوان، سعید آقایی، محمد شریفی، علیرضا 
ابراهیمی، منوچهر صفروف، شیرزود تمیروف 

و... را از دست داده است.

 بودجه نامشــخص برای فصل پر 
هزینه

قیمت بازیکنان داخلی در نقل و انتقاالت 
تابستانی به قدری سرسام آور شده که صدای 
مدیران برخی باشگاه ها را در آورده است و آنها 
دنبال مجوز برای جذب خارجی های بیشتر ولی 
ارزان تر هستند. با این حال باشگاه هایی نظیر 

پرسپولیس، سپاهان اصفهان و فوالد خوزستان 
بودجه ای عظیم را برای پرداخت مبالغ مندرج 
در قراردادها باید کنار گذاشته تا دچار مشکالت 

حقوقی نشوند.
بودجه پرسپولیس در حالی نسبت به فصل 
گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است که 
این تیم هنوز موفق به تسویه حساب قرارداد 

فصل گذشته با بازیکنان خود نشده است.

 خروجی های مشخص برای ورودهای 
مالی مبهم!

پرسپولیس خیلی خوب می داند در فصل 

آینده چه میزان پــول باید به بازیکنان خود 
بدهد اما درویش با اعضای جدید و قدیم هیأت 
مدیره برای پرداخت ایــن پول چه برنامه ای 
دارند؟ آنها هنوز بابت قرارداد فصل گذشــته 
با کارگزار خود دچار مشکالت حقوقی فراوان 
هستند و مشخص نیست تا چه میزان می توانند 
از برنــد خــود درآمدزایی کننــد. همچنین 
بخش قابل توجهــی از پول مربوط به فروش 
عرضه اولیه ســهام خــود را باید طبق قانون 
در جریان آزادســازی آن قرار دهند. بنابراین 
باشگاه پرسپولیس تمام ۳۰۰ میلیارد تومان 
انباشته مالی بابت فروش سهام عرضه اولیه را 
نمی تواند خرج کند اما اینکه چه میزان از این 
پول باید صرف امور جاری باشــگاه شود نیز 

نامشخص است.

 خطر استعفا در کمین است!
یحیی گل محمدی در دو فصل گذشــته 
که هدایت پرســپولیس را بر عهده داشت سه 
بار اســتعفا داد. او در اعتراض به عدم تحقق 
وعده های باشگاه تصمیم به استعفاهای متوالی 
گرفت اما با آنها مخالفت شد. حاال بعید نیست 
با افزایش قابل توجه مبالغ قرارداد بازیکنان این 
تیم نه تنها گل محمدی زیر فشار قرار بگیرد 
بلکه مدیران باشــگاه نیز در تحقق وعده های 
خود دچار مشــکل شده و پرسپولیس را رها 
کنند. از این رو الزم است آنها در قراردادهای 
خــود نهایت دقت را به کار بــرده تا با رفتن 
احتمالــی آنها خبری از مصاحبه های تکراری 
درباره ناتوانی مدیران وقت در اجرای تعهدات 
خود از رختکن پرســپولیس بــه بیرون درز 

پیدا نکند.

تاجیکستان ۳۱ سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعالم استقالل 
به عنوان یک کشور مستقل، با پرورش بازیکنان با استعداد و کار روی فوتبال 

پایه خود، توانسته خود را به جمع ۲۰ تیم برتر فوتبال آسیا نزدیک کند.
 تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای نخستین بار در طول تاریخ فوتبال خود 
سهمیه مسابقات جام ملت های آسیا را به دست آورد تا در باالترین سطح فوتبال 

قاره کهن حضور داشته باشد.
صعود دیرهنگام تاجیکستان به این رقابت ها، جهشی بزرگ برای این کشور 
واقع در آسیای مرکزی است که از فرهنگ و زبانی واحد با ایرانیان برخوردار 
اســت. تاجیک ها که سال ها درگیر مشکالت داخلی بعد از جدایی از شوروی 
بودند، این روزها در حال برنامه ریزی برای رسیدن به سطح دوم و سوم فوتبال 
آســیا هستند که می توان بخشی از این جهش را در عملکرد تیم های پایه و 

همین طور باشگاهی تاجیکستان دید.
در ایــن گزارش نگاهی به پیشــرفت تاریخی تاجیک ها در فوتبال آســیا 

خواهیم داشت:

 صعود به جام ملت های آسیا
با فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی در اواخر سال ۱۹۹۱، تاجیکستان به 
عنوان یکی از کشورهای مستقل در آسیای مرکزی ظهور کرد و هیچ تالشی 

برای حضور در جام ملت های  ۱۹۹۲ ژاپن نداشت.
تاجیک ها در سه دوره بعد، نتوانستند به مرحله نهایی جام ملت ها صعود 
کنند و در ســال ۲۰۰۷ نیز در این بازی ها شــرکت نکردند. آن ها در انتخابی  
جام ملت های ۲۰۱۱، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ نیز در صعود به مرحله نهایی ناکام بود.

تاجیک ها باالخره ۳۱ سال بعد از اعالم استقالل به عنوان یک کشور مستقل، 
موفق به کســب سهمیه جام ملت های آسیا شدند. آن ها در شرایطی به جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۳ صعود کردند که در مرحله پلی آف و در حضور تیم های 
قرقیزستان، سنگاپور و میانمار، صدرنشین شدند و مجوز حضور در این بازی ها 
را کســب کردند. ۲۴ تیمی شدن جام ملت ها از دوره گذشته، کمک بزرگی 
به کشــورهایی مانند تاجیکستان بود تا با افزایش تالش خود، حضور در این 

بازی ها را تجربه کنند.

گام بعــدی تاجیک ها در رده ملی، صعود از مرحله گروهی جام ملت های 
آسیا خواهد بود تا به این شکل فوتبال خود را قدم به قدم به کشورهای درجه 

دو و شاید روزگاری به کشورهای درجه یک آسیا نزدیک کنند.

 نسل طالیی تاجیکستان
تحول در فوتبال تاجیکســتان از چندین سال قبل کلید خورد؛ جایی که 
تیم های پایه این کشور، یک به یک توانستند در مسابقات قهرمانی آسیا نتایج 
بی سابقه ای را کسب کنند و برای اولین بار در تاریخ کشورشان به مراحل نهایی 

مسابقات صعود کنند.
جرقه شکل گیری تیم کنونی تاجیکستان، از حدود یک دهه قبل و با تغییر 
ساختار استعدادیابی و آموزش بازیکنان آغاز شد. تیم ملی تاجیکستان برای 
موفقیت در رده بزرگساالن، ابتدا روی بازیکنان پایه خود کار کرد و یکی بعد 

از دیگری، توانست در رده های سنی مختلف شکوفا شود.
آن ها در سال  ۲۰۱۶ بعد از یک وقفه طوالنی به مسابقات قهرمانی جوانان 
آسیا راه یافتند. این حضور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ هم استمرار داشت و 

حتی از دور گروهی هم صعود کردند.
یکی از بهترین نسل های فوتبال تاجیکستان که در آینده مطالب بیش تری 
از آن ها می شنویم، مربوط به تیم ملی امید این کشور است. این تیم در سال 

۲۰۱۸ نایب قهرمان نجوانان آسیا شود و سهمیه جام جهانی را به دست آورد. 
تاجیک ها با این نسل از ستاره های خود راهی جام جهانی شدند و در برزیل، یک 
پیروزی هم مقابل کامرون به دست آوردند اما از صعود به مرحله حذفی بازماندند.

 فوتبال باشگاهی
پرورش بازیکنان مستعد نسبت به نسل های گذشته، منجر به تقویت تیم های 
باشگاهی تاجیکستان هم شد. استقالل تاجیکستان با لباس های قرمز رنگ خود 
توانست پا را از لیگ داخلی فراتر بگذارد و در اولین حضورش در آسیا، باالتر از 

الهالل عربستان در سال ۲۰۲۱ صدرنشین شد.
تاجیک ها که عمدتا از بازیکنــان داخلی و ملی پوش خود بهره می بردند، 
توانســت در گروهی متشکل از الهالل، شــباب االهلی و اولمالیق ازبکستان 
صدرنشین شدند و در مرحله یک هشتم نهایی در زمین خود مقابل پرسپولیس 

بازی را واگذار کردند و حذف شدند.
آن ها در فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشتند ولی در این دوره 

کاری از پیش نبردند و در همان مرحله گروهی حذف شدند.

 لژیونرهای تاجیک
رشــد فوتبال در تاجیکستان، منجر به انتقال فوتبالیست های تاجیک به 
کشورهای همسایه شــده است. در حال حاضر ۱۰ تن از بازیکنان ملی پوش 

تاجیکستان را لژیونرها تشکیل می دهند.
وحدت هنانوف، منوچهر صفروف )پرسپولیس(، داورونژن ارگاشف )بنیادکار(، 
پرویزجان عمربایف )لوکوموتیو بلغارستان(، شهروم سامیف )تورپدو بالروس( و 
شرردین بوبویف )ماکتارال قزاقستان( از لژیونرهای برجسته این کشور هستند.

 سرمربی کروات روی نیمکت تیم ملی
پیتر سرگات، مربی ۵۶ ساله کروات، هدایت تیم ملی تاجیکستان را برعهده 
دارد. او پیش از این سرمربی تیم های ملی مالدیو و افغانستان بوده است. سرگات 
از سال ۲۰۲۲ هدایت این تیم را برعهده دارد و در همین پنج بازی اخیر توانسته 

نتایج درخشانی را با این تیم کسب کند و به جام ملت های آسیا راه یابد.

دورخیز فوتبال تاجیکستان برای خلق شگفتی در آسیا

»فدراسیون ایران می خواست یک مربی مرد باالی سر من بگذارد«، »می گفتند 
ُکردها دســتم را در حنا می گذارند«، »هفته اول از سرمربیگری عراق پشیمان 

شدم«. این گزیده صحبت های سرمربی تیم ملی عراق است.
شهناز یاری بعد از قهرمانی با تیم ملی فوتسال زنان عراق در مسابقات غرب 
آسیا، به کشور عراق بازگشت تا برنامه های آماده سازی خود را برای رقابت های 
آینده در اختیار فدراســیون این کشــور قرار بدهد. این مربی در حالی با عراق 
قهرمان شد که تنها ۴۰ روز در این تیم حضور داشت و حاال امیدوار است عراق 
را برای مسابقات جام خلیج فارس که ۳ ماه دیگر برگزار می شود، آماده تر کند.

یاری که پیش از این سابقه کار در تیم ملی فوتسال زنان ایران را هم دارد، 
می گوید به دلیل دخالت فدراســیون فوتبال ایران و اجبار به حضور یک مربی 
مرد در راس کادر فنی، از هدایت تیم ملی ایران کنار کشید و فدراسیون ایران 

بعد از قهرمانی او با عراق، از این کار او پشیمان است.
یاری در تازه ترین گفتگوی خود به اختالفات بین بازیکنان ُکرد و عرب تیم 
ملی عراق هم اشاره می کند: »به من گفتند حتی ممکن است بازیکنان کرد روز 

آخر دست شما را در حنا بگذارند و در مسابقات شرکت نکنند.«

 ریسک کردم چون به کارم ایمان دارم
زمان خیلی کمی داشتم و شاید هر مربی قبول نکند در این شرایط هدایت 
تیمی را قبول کند. ولی این ریسک را قبول کردم چون به کارم ایمان دارم. ابتدا 
۳۰ نفر به من برای شــروع کار معرفی شدند این زمان را نداشتم که بازیکنان 
عراق را کامل ببینم ولی سعی کردم از همین نفرات معرفی شده بهترین نفرات 
را انتخاب کنم. انتخاب من بر اساس تکنیک های فردی و شرایط بدنی و فیزیکی 

بازیکنان بود.

 از بازیکنان ایرانی که در عراق بودند تحقیق کردم
از فوتسال عراق اطالعاتی نداشتم ولی قبل از حضور در عراق تحقیق کردم. 
چند بازیکن ایرانی در لیگ عراق بازی می کردند و ســعی کردم از آنها سئوال 

کنم. فیلم بازی ها را هم تماشا کردم. 
با توجه به شرایط بازیکنان، ابتدا می خواستم یک حضور آبرومند در مسابقات 
غرب آسیا داشته باشیم اما در ادامه روند کار به گونه دیگری پیش رفت. با توجه 
به استعدادی که در بازیکنان عراقی دیدم و توانایی های آنها، کم کم حس کردم 
می توانیم روی سکو برویم. شناختی از تیم های شرکت کننده در مسابقات غرب 

آسیا داشتم.

 اردو در ایران خیلی به من کمک کرد
اول تکنیک بازیکنان و شرایط فیزیکی آنها از نظر آمادگی بدنی را سنجیدم. 
۸ نفر را خط زدم و روی یک لیســت ۲۲ نفره کار کردم. به مرور متوجه شــدم 

از این ۲۲ نفر، تعدادی از آنها بازیکنان خوش فکری نیســتند. در ایران اردوی 
۱۲ روزه داشــتیم و این اردو خیلی به مــن کمک کرد. همانطور که می دانید 
ایران یکی از قدرت های برتر فوتسال آسیا است و ما دو بار قهرمان آسیا شدیم. 
بنابراین بازی های دوستانه بسیار خوبی می توانستم در ایران تدارک ببینم. این 
اتفاق مهم خیلی به من کمک کرد.هفت، هشــت سال سرمربی تیم ملی ایران 
بودم هم در تیم جوانان و هم در تیم بزرگساالن. قرار شد آنجا راس کادر فنی ما 
یک مربی مرد باشد ولی نپذیرفتم. من اختیار تام می خواستم ولی نایب رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال ایران قبول نکرد. او می خواست من تحت نظر یک مرد 

کار کنم. به همین دلیل من هدایت تیم ملی ایران را نپذیرفتم.

 فدراسیون ایران االن پشیمان است
همانطور که شــاهد هستید ابراز احساســات مردم در ایران و عراق بازتاب 
خیلی زیادی داشته است. شاید یک جورهایی بتوان گفت االن آنها )فدراسیون 

ایران( پشیمان باشند!

 »خانم گل« هندبال بودم اما به فوتسال آمدم
زمانی که فوتسالی وجود نداشت، بازیکن تیم ملی هندبال بودم و عنوان خانم 
گل مسابقات هندبال را هم دارم اما از آنجا که از کودکی عاشق فوتبال و فوتسال 
بودم، ۲۳ سال پیش فوتسال را برای اولین بار در ایران استارت زدیم. از همان 

سال های اول هم بازی می کردم و هم مربیگری.

 در ایران پیشنهاد داشتم اما عراق را ترجیح دادم
در عرصه باشگاهی کار می کردم و سال گذشته با سایپا نایب قهرمان شدم. 
برای فصل جدید هم چند پیشــنهاد داخلی داشتم. اما از عراق پیشنهاد آمد و 
ترجیح دادم کارم را در تیم ملی به جای باشــگاه ادامه بدهم. احســاس کردم 
می توانم در عراق تحول بزرگی ایجاد کنم و این چالش جدید را آگاهانه انتخاب 
کردم. می دانســتم شاید مشکالت زیادی برای ما ایجاد بشود اما دوست داشتم 

وارد چنین چالشی بشوم.

 ساختار فوتسال در عراق حرفه ای نیست
قطعاً در شروع راه مشکالتی را در عراق دیدم چون اصالً ساختار اینجا حرفه ای 
نیست و نیاز به یک دید بسیار وسیع از نظر سخت افزار و نرم افزار دارید؛ همچنین 
یک برنامه ریزی بسیار مدون. اگر می خواهید در این مسیر حرفه ای قدم بردارید 
باید همه چیز حرفه ای باشد. از نظر امکانات و شرایط اردویی اصاًل قابل قیاس 
با ایران نیست اما دارند توجه و رسیدگی می کنند و امیدوارم در ادامه مسیر به 

سمت حرفه ای شدن پیش برود.

 عراق نیاز به یک کمپ فوتسال دارد
بیشتر این مشکالت مربوط به شرایط سالن است. نیاز به یک کمپ و مجموعه 
بزرگ دارید. یک کمپ که سالن تمرین، استخر و سالن وزنه و حتی استراحت 
بازیکنان در آن و نزدیک به هم باشــد. در اردوها، انرژی زیادی از بچه ها گرفته 
می شد و ساعت ها در ترافیک و شلوغی بین سالن و هتل بودند. این مشکالت 

زیادی را ایجاد کرده بود.

 هفته اول گفتم با انتخاب عراق چه ریسک بدی کردم!
بازیکنان عراق یک هفته اول اصالً خوب نبودند. بارها در آن یک هفته با خودم 
فکر کردم که چه ریسک بدی کردم! با خودم گفتم کارنامه ام را زیر سئوال بردم 
ولی االن از کار بزرگی که انجام دادیم خوشحالم. به همه دختران ورزشکار عراق 

و مردم نجیب عراق تبریک می گویم.

 بعد از باخت به بحرین مطمئن شدم فینالیست می شویم
به دلیل انجام چند بازی در ایران، از نظر روحی باال رفته و انتظارات را خیلی 
باال برده بودیم. بازی اول را با نتیجه یک بر صفر مقابل بحرین و روی یک اتفاق 
باختیم. در حالی که کامل سوار بر بازی بودیم. شاید تنها کسی که در آن جمع 
به تیم امیدوار بود، خود من بودم چون بحرین را در این مسابقات بهترین تیم 
دیدم. با خودم گفتم وقتی این همه موقعیت ایجاد کردیم و یک بر صفر باختیم، 

قطعاً به فینال صعود می کنیم. این حس را به بازیکنان تیم منتقل کردم.

 مسئوالن عراق ناامید بودند اما ایران من را امیدوار کرده بود
از هفته دوم اردوها مدام در گوش بازیکنان می گفتم که قطعاً -در مسابقات 
غرب آسیا- روی سکو می رویم. سعی کردم ذهن برنده را در بازیکنان ایجاد کنم. 
بعد از چهار بازی دوستانه در ایران، با خودم گفتم باید برای قهرمانی -در غرب 
آسیا- برویم چون می دانستم تیم های غرب آسیا، قدرتمندتر از تیم های ایرانی 
نیستند در حالی که مسئوالنی که از عراق آمده بودند کاماًل ناامید بودند و تصور 
می کردند بازی های بعدی را هم واگذار می کنیم اما طرز تفکر من مثل آنها نبود 

و ایمان داشتم یک پای فینال هستیم.

اولین شکست هندبالیست های جوان در پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان
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با کاهش ارزش دالر آمریکا و خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات طال از روسیه، 
طال قیمت های قبلی خود را بهبود بخشید.

 قیمت طال )XAU/USD( بهبود روز جمعه را به 1836 دالر قبل از جلســه روز 
دوشنبه اروپا افزایش داد. حرکت صعودی این فلز گرانبها می تواند به کاهش ارزش 
دالر آمریکا و همچنین صحبت های مربوط به ممنوعیت واردات طال از روســیه 

مرتبط باشد.
شاخص دالر آمریکا )DXY( در حول و حوش پایین ترین سطح روزانه 103.95 

تحت فشار باقی می ماند زیرا بازارها برای مسیرهای روشن تالش می کنند.
احساسات بازار در بحبوحه ی ترس از افزایش سریع تر نرخ بهره و کندی رشد 
اقتصادی ایاالت متحده ضعیف اســت و نگرانی های ژئوپلیتیکی پیرامون چین و 
روسیه را فراموش نکنید. با این حال، باید توجه داشت که امید به غلبه بر دوران 
سخت و همچنین خوش بینی محتاطانه پیش از مناظره کلیدی این هفته میان 
سیاســتگذاران بانک مرکزی اروپا )ECB(، فدرال رزرو و بانک انگلستان )BOE( به 

نفع خریداران طال به نظر می رسد. 

شــایان ذکر است که چهار کشور ثروتمند گروه هفت )G7( روز یکشنبه برای 
تشــدید فشار تحریم ها علیه مسکو و قطع ابزارهای مالی برای تهاجم به اوکراین، 

واردات طالی روسیه را ممنوع کردند.
در میان این بازی ها، Futures 500 S&P در حدود 3920 ثابت باقی می ماند که 
0.20 درصد در روز تا زمان انتشار افزایش می یابد، در حالی که بازدهی خزانه داری 
10 ساله ایاالت متحده پس از ثبت اولین ضرر هفتگی در چهار هفته گذشته، سه 

واحد پایه )bps( افزایش می یابد و به حدود 3.16 درصد می رسد.
اگرچه نگرانی ها و ترس های متفاوت از ممنوعیت طالی روســیه ممکن است 
زمینه ساز حرکت صعودی طال باشد، مشکالت افزایش نرخ ممکن است فروشندگان 
طال را فرا خواند. برای این موضوع، ســفارش کاالهای بادوام ایاالت متحده برای 
ماه می، که انتظار می رفت 0.1درصد در مقابل 0.5درصد قبل باشد، و همچنین 
مناظره روز چهارشنبه ایاالت متحده، بریتانیا و بانک های مرکزی اروپا در مجمع 

ECB در مورد بانکداری مرکزی، مهم است.
تحلیل تکنیکال

خریداران طال با نزدیک شــدن به خط مقاومت یک هفته ای نزدیک به 1840 
دالر، شکســت واضح HMA-100 و HMA-20 و همچنین ســیگنال های صعودی 

MACD را تشویق می کنند.
بــا این حال، توجه عمده به ســطح اصالح فیبوناچــی 61.8درصد در رکود 
12-14 ژوئن، در حدود 1850 دالر، برای حرکت صعودی بیشــتر معطوف شده 
است. همچنین به عنوان مقاومت، نوسان اواسط ژوئن نزدیک به 1858 دالر است.

در همین حال، حرکت عقب نشــینی ممکن اســت در ابتدا برای HMA های 
اعالم شــده، نزدیک به 1830 دالر باشــد، قبل از اینکه سطح اصالحی فیبوناچی 

23.6درصد در اطراف 1822 دالر را بررسی کند.
در صورتی که XAU/USD به زیر 1822 دالر کاهش یابد، پایین ترین قیمت ماهانه 

1805 دالر به عنوان آخرین دفاع خریداران ظاهر می شود.

با کاهش شدید عرضه روسیه، قیمت گاز طبیعی افزایش یافت.
 به نقل از بلومبرگ، قیمت گاز طبیعی اروپا در حالی افزایش یافت که کاهش 
شدید عرضه روسیه سرعت پرکردن مجدد مکان های ذخیره سازی را کاهش می دهد 
و تهدید می کند که در زمســتان آینده از ســطح مورد نیاز برای گرم نگه داشتن 

خانه ها پایین تر می آید.

معامالت آتی هفته را با افزایش 6.9 درصدی آغاز کرد. پس از قطع 40 درصدی 
جریان گاز روسیه از طریق یک مسیر اصلی به اروپا در اوایل ماه جاری، خریداران 
برای جایگزینی گاز روســیه از جاهای دیگر بیشــتر دچار مشکل شده اند. سطح 
موجودی انبارها در اروپا روز شنبه 1 درصد عقب نشینی کرد و روند افزایشی را که 

به میانگین 5 ساله رسانده بود، شکست.
وضعیت تنها با تعطیلی کامل خط لوله نورد استریم - بزرگترین اتصال روسیه 
به اتحادیه اروپا - ممکن اســت بدتر شود. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، گفت 
که نمی تواند مطمئن باشــد که روســیه از طریق پیوندی که به دنبال کار است، 
محموله ها را از سر خواهد گرفت، و این امر باعث افزایش چشم انداز افزایش قیمت ها 

و جیره بندی در زمستان امسال می شود.
ذخیره ســازی کامل برای اروپا برای پشت  سر گذاشتن زمستان در زمانی که 
تقاضا برای گرمایش به اوج می رســد ضروری اســت. به گفته دیپلمات ها، وزرای 
انرژی اتحادیه اروپا در نشســتی در روز دوشــنبه در لوکزامبورگ درباره آمادگی 
صحبت خواهند کرد. کمیســیون اروپا به دنبال ارائه پیشنهادی در ماه ژوئیه در 

مورد چگونگی کاهش تقاضا است.

حرکت صعودی طال مربوط به چیست؟

افزایش گاز تا کجا؟

بال تکلیفی و گرانی کاال ؟ بال تکلیفی و گرانی کاال ؟ 
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اینفوگرافیاینفوگرافی
نقره امروز به حرکت های بازیابی روز جمعه خود ادامه داد و در ابتدای هفته 

کشش بهتری پیدا کرد.
 نقره با حرکت بازیابی محکم روز جمعه از منطقه 20.60 دالر، یا پایین ترین 
ســطح از 13 می، افزایش یافت و در اولین روز هفته جدید، کشش بعدی را به 
دست آورد. این دومین روز متوالی از یک حرکت مثبت بود و قیمت های نقدی 

را در اوایل جلسه اروپا به اواسط 21.00 دالر نزدیک کرد.
از منظر فنی، هر حرکت صعودی بعدی به احتمال زیاد با مقاومت سخت در 

نزدیکی SMA 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته روبرو می شود که در حال حاضر 
XAG/ در محدوده 21.65-21.70 دالر است. برخی از خریدهای متعاقب باید به

USD اجازه دهد تا بر روی شتاب حرکت کند و هدف خود را برای فتح مرز 22.00 
دالر قرار دهد.قدرت پایدار فراتر از دومی، هرگونه چشم انداز منفی کوتاه مدت را 
نفی می کند و به عنوان یک محرک تازه برای معامله گران صعودی تلقی می شود. 
XAG/USD ممکن است حرکت به سمت مقاومت متوسط   را در نزدیکی منطقه 
22.30 دالر در مسیر مانع 22.50-22.60 دالر و رقم گرد 23.00 دالر تسریع 
بخشد.از طرف دیگر، به نظر می رسد که پایین ترین سطح روزانه، در حدود منطقه 
21.10 دالر، اکنون از نزول فوری محافظت می کند. یک شکست متقاعدکننده 
در زیر، که منجر به شکســت بعدی از حمایت 21.00 تا 20.90 دالر می شود، 
نشان می دهد که تالش برای بازیابی به پایان رسیده است و سوگیری را به نفع 

معامله گران نزولی تغییر می دهد.
حمایت مربوطه بعدی نزدیک به پایین ترین ســطح ماهانه، در حدود منطقه 
20.60 دالری که در روز جمعه لمس شــد، جلوتر از پایین ترین سطح YTD، در 
XAG/ حدود منطقه 20.45 دالر اســت. سیر نزولی ممکن است گسترش یابد و

USD را به ســمت چالش کشــیدن عالمت روانی 20.00 دالر برای اولین بار از 
ژوئیه 2020 بکشاند.

محققان موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شدند که می تواند استقامت و 
توانایی افراد دارای معلولیت را افزایش بدهد. به نقل از آی ای، محققان موسسه 
فدرال زوریخ سوئیس)ETH( موفق به طراحی و ساخت جلیقه ای پارچه ای شدند 
که به عنوان یک الیه اضافی از ماهیچه ها، برای کسانی که به آن نیاز دارند، عمل 
می کند.محققان در این پروژه عضله ای پارچه ای ساختند که با حسگرهایی که 
دارد می تواند برای تشخیص اهداف حرکتی کاربر استفاده و در صورت نیاز نیروی 
بیشتری وارد کند.این پوشیدنی Myoshirt نام دارد و نوعی جلیقه با سرآستین 

خاص برای بازوها و ساعد همراه با جعبه کوچکی است که شامل تمام فناوری هایی 
است که مستقیماً روی بدن استفاده نمی شوند. این دستگاه از طریق حسگرهای 
تعبیه شده در پارچه کار می کند و حرکات عمدی پوشنده و میزان نیروی مورد 
نیاز را تشخیص می دهد. سپس موتور کابلی که به موازات ماهیچه های پوشنده 

کار می کند، حرکت کرده و نقش تاندون مصنوعی را ایفا می کند.
این دســتگاه همیشه با حرکات کاربر هماهنگ اســت و می تواند بر اساس 
ترجیحات فردی تنظیم شود. هنگام استفاده از جلیقه، کاربر همیشه کنترل خود 

را حفظ کرده و در صورت نیاز می تواند دستگاه را در هر زمان غیرفعال کند.
محققان این دســتگاه را روی 12 فرد آزمایش کردند که 10 نفر سالم بودند 
و هیچ نقصی در بدنشان نداشتند. در بین این افراد یک نفر مبتال به دیستروفی 
عضالنی و یک نفر مبتال به آســیب نخاعی بود. در پایان این آزمایش مشخص 
شد که همه افراد توانستند با کمک این جلیقه بازوها یا اشیای موردنظرشان را 
برای مدتی طوالنی تر در هوا نگه دارند.نتایج نشــان داد که میزان استقامت در 
افراد سالم حدود یک سوم و در فرد دارای دیستروفی عضالنی 60 درصد افزایش 
یافته اســت. شرکت کننده ای آســیب نخاعی داشت سه برابر دیگران توانست 
تمرینات را انجام دهد. شرکت کنندگان در این آزمایش گفتند که این دستگاه 

بسیار آسان و کاربردی است.

حرکت به سوی نقره

ساخت یک جلیقه برای کمک به افراد معلول

  جهش های ژنتیکی که می توانند عامل پارکینسون باشند
دانشمندان فرانسوی در بررسی جدید خود، جهش های ژنتیکی را معرفی 

کرده اند که می توانند عامل بیماری پارکینسون باشند.
 به نقل از نیوز مدیکال نت، بررســی جدید دانشمندان فرانسوی نشان 
می دهد که طول عمر شخص مبتال به بیماری پارکینسون ممکن است به 

جهش های ژنتیکی خاصی بستگی داشته باشد.
دانشمندان چهار موسسه علمی در پاریس از جمله »موسسه مغز پاریس 
در »دانشگاه سوربن، سوابق 2037 بیمار مبتال به پارکینسون را از نخستین 
مراجعه آنها به بیمارستان مورد بررسی قرار دادند و باور دارند در مواردی که 
یک ژن نقش دارد، انواع ژنتیکی ممکن است عامل سرعت یا کندی پیشروی 

بیماری پارکینسون باشند.
نسبت خطر محاسبه شده توسط دانشمندان، امکان مقایسه بقای بیماران 
مبتال به جهش ژنتیکی را با گروه کنترل شــده بدون جهش ژنتیکی فراهم 
کرد. بیمارانی که دارای جهش ژن »LRRK2« یا »PRKN« بودند، زمان بقای 
طوالنی تری نسبت به بیماران بدون جهش ژن داشتند. در مقابل، کسانی که 
دارای جهش در ژن »SNCA« یا »GBA« بودند، زمان بقای کوتاه تری نسبت 

به افراد بدون جهش داشتند.
دکتر »آیمریک النور«، پژوهشــگر ارشد این پروژه گفت: این نخستین 
پژوهشــی است که به مقایسه زمان بقای بیمارانی می پردازد که حامل این 

چهار ژن مسئول بیماری پارکینسون هستند.
دکتر »آیمریک النور، از پژوهشگران این پروژه گفت: نتایج بررسی ما نشان 
می دهند که کاهش بقای بیمارانی که جهشی در ژن های SNCA و GBA دارند، 
ممکن است با پیشروی سریع تر بیماری و گسترش اختالل شناختی مرتبط 
باشد. این نتایج، دستاوردهای جدید و مهمی هستند که می توانند به توسعه 
داروهای جدیدی بیانجامند که با هدف قرار دادن این گونه های ژنتیکی، به 

کاهش یا توقف بیماری کمک کنند.
طی بیماری پارکینســون، بخش هایی از مغــز به مرور زمان و به تدریج 
آسیب می بینند. مشکالت حرکتی، از جمله لرزش غیرارادی قسمت هایی 

از بدن، کندی حرکت، سفتی ماهیچه ها نیز پیش می آیند اما این بیماری، 
نشانه های غیرحرکتی مانند زوال پیش رونده شناختی را نیز در بر دارد. حدود 
1.2 میلیون نفر در اروپا با بیماری پارکینسون زندگی می کنند و پیش بینی 

می شود تا سال 2030، این آمار دو برابر شود.
انواع مونوژنیک بیماری پارکینسون، یعنی انواعی که توسط یک نوع ژن 
ایجاد می شــوند، تقریبا پنج درصد از موارد را تشکیل می دهند زیرا به نظر 
می رسد بیشتر آنها به صورت پراکنده و بدون توجه به سابقه خانوادگی رخ 

می دهند.
 تغییر در ژن LRRK2 احتماال شــایع ترین نوع ژنتیکی مرتبط با بیماری 
پارکینسون است. افرادی که حامل این نوع تغییر هستند، ممکن است بعدا 
به این بیماری مبتال شوند و 70 درصد احتمال می رود که بیماری آنها تا 80 

سالگی تشخیص داده شود.
النور اضافه کرد: این یافته ها نه تنها درک ما را در مورد عواملی که باعث 
پیشرفت بیماری پارکینسون می شوند، افزایش می دهند، بلکه ممکن است به 
پزشکان کمک کنند تا در مورد زمان  بقای مورد انتظار، گفتگوهای صادقانه ای 
را با بیماران خود داشته باشند؛ درست مانند پیش آگهی که به بیماران سرطانی 
ارائه می شود. این امر می تواند بیماران را برای تصمیم گیری در مورد مراقبت 

از خود و فرصت باقیمانده، توانمند سازد.
این پژوهش، در هشتمین کنگره »آکادمی نورولوژی اروپا«)EAN( ارائه شد.

  خونریزی مغزی نوزادان، به مشــکالت بینایی بلندمدت 
منجر می شود

بررســی جدیدی که در »دانشگاه بریســتول« انجام شده است، نشان 
می دهد که خونریزی مغزی نوزادان می تواند مشــکالت بینایی بلندمدت را 

در پی داشته باشد.
 به نقل از نوروساینس نیوز، پژوهشگران »دانشگاه بریستول انگلستان، در 
بخشی از یک پژوهش 10 ساله دریافتند خونریزی های مغزی شدیدی که 
برخی از نوزادان در سال نخست پس از تولد تجربه می کنند، به بروز مشکالت 

بینایی بلندمدت منجر می شوند.
این پژوهش، 32 کودک بین 10 تا 11 ســال را مورد بررســی قرار داده 
است که تجربه خونریزی مغزی داشته اند. کودکان طی این پژوهش موسوم 

به »DRIFT10«، تحت ارزیابی های دقیقی قرار گرفتند.
پژوهش DRIFT10، برای بررســی یک روش شستشــوی مغزی پس از 
خونریزی های مغزی راه اندازی شد که توسط پژوهشگران دانشگاه بریستول 
ابداع شده و نخستین و تنها درمانی است که برای نوزادان مبتال به خونریزی 
مغزی جدی، کارآیی دارد. این روش به شســتن بطن های مغز می پردازد تا 

مایع سمی را حذف کند و فشار را کاهش دهد.
این گروه پژوهشــی، 32 کودک بین 10 تا 11 سال را مورد بررسی قرار 
دادند و ارزیابی کردند که آیا سطح خونریزی مغزی تجربه شده در نوزادان، بر 
بینایی آنها در پایان سال های دبستان تأثیر می گذارد یا خیر. همچنین آنها، 
ارتباط بین نتایج بصری را با پیامدهای شناختی و نیاز به حمایت اضافی در 

مدرسه بررسی کردند.
معاینات بصری، بخشــی از یک پیگیری 10 ساله در مورد کودکان طی 
کارآزمایی اصلی بود. پژوهشگران از یک پروتکل پیروی کردند و این موضوع 
برای آنها ناشناخته بود که کودک چه سطحی از خونریزی مغزی را تجربه 

کرده است.
این پژوهش نشان داد که همه 32 کودک مورد بررسی، حداقل یک اختالل 
بینایی دارند. میانگین تعداد اختالالت برای کودکانی که خونریزی درجه چهار 

را تجربه کرده بودند، شش بود. در مقابل، میانگین تعداد اختالالت در کودکانی 
که خونریزی درجه سه را تجربه کرده بودند، سه مورد بود. هر اختالل بینایی 
اضافی برای هر کودک، با افزایش نیاز به حمایت آموزشی در مدرسه همراه بود.

این مشکالت بینایی که 10 سال بعد کودکان را تحت تأثیر قرار می دهند، 
اغلب به دلیل آسیب رسیدن به نواحی بینایی در مغز پدید می آیند. والدین 
این کودکان از چنین مشــکالتی بی اطالع بودند و اغلب گزارش دادند که 
فرزندان آنها تا زمانی که عینک داشته اند، از بینایی طبیعی برخوردار بوده اند.

پژوهشگران دریافتند که به ازای هر مشکل بینایی اضافی که یک کودک 
به آن مبتال بود، احتمال بیشتری وجود داشت که طی یادگیری، به حمایت 
بیشتری نیاز داشته باشد. این موضوع نشان می دهد که مشکالت بینایی ممکن 

است به مشکالت یادگیری این گروه از کودکان منجر شوند.
»کیتی ویلیامز«)Cathy Williams(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: پژوهش 
ما نشان می دهد همه کودکانی که در دوران نوزادی دچار خونریزی مغزی یا 
مشکالت مشابه می شوند، باید آزمایش های چشم را برای شناسایی مشکالت 
بینایی مرتبط با مغز پشت سر بگذارند تا مشخص شود که آیا حمایت مناسب 

برای آنها سودمند است یا خیر.
وی افزود: پژوهشگران در آینده باید بدانند که والدینی که بینایی طبیعی 
کودکان را گزارش می دهند، ممکن است مشکالت بینایی را که بر یادگیری 

و رشد فرزندان آنها تاثیر می گذارند، متوجه نشوند.

  بهترین شــهرهای جهان برای 
زندگی در سال 2022

با بررســی شــاخص های مختلفی 
همچون بهداشت، فرهنگ، ساختارهای 
زیربنایــی، محیط زیســت و آموزش، 
هر سال بهترین شهرهای جهان برای 
زندگی معرفی می شــوند؛ انتخابی که 
کیفیــت زندگی در هر منطقه را عمال 
نشان می دهد و میانگین امتیازهای هر 
شــهر، تعیین کننده رتبه آن از همین 
منظر، در ســطح جهانی است. در این 
اینفوگرافیک 11 شــهر نخست جهان 
به همــراه نمره آن ها ذکر شــده و به 
رتبــه و نمره تهران هم نگاهی انداخته 

شده است.
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