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کشمکشیکصدساله؛از
سیاستگذاریتاتصدیگری

رشد و توسعه در ابعاد کالن کشوری و توان رقابتی یک کشور، به توان و 
ظرفیت نوآوری در بنگاه   های صنعتی آن کشــور بستگی دارد و این بنگاه   ها 

هستند که در سطح جهان با هم رقابت می کنند و نه کشورها.
موضوع جایگاه دولت و دســتگاه   های اجرایی در اقتصاد و صنعت و نقش 
آنها در روند توسعه   ای میهنمان، موضوع پرچالشی است. در طول حدود ۹دهه 
حیات نگارنده در این ســرزمین و هفت دهه کار و فعالیت صنعتی   ام، همواره 
دو تفکر و روش و منش اقتصادی با یکدیگر در کشــاکش بوده   اند. از یکسو 
تفکر به میراث مانده از صدر مشــروطه در قالب »اتاق تجارت« و »اتاق   های 
بازرگانی و صنایع و معادن« که نقش و جایگاه دولت را در حد ایجاد بسترهای 
الزم برای کار و فعالیت اقتصادی جامعه و نه مداخله در کســب وکار مردم و 
رقابت با بخش خصوصی معنا می   کرد؛ نزدیک به آنچه امروزه تفکر لیبرالی 
قلمداد می شود و از سوی دیگر، باوری که بر حضور بیشتر دولت در اقتصاد 
و موتور توسعه پنداشتن این نهاد در توسعه کشور تاکید می کرد؛ رویکردی 
کــه در دوران پهلوی اول و افکار و اقدامات علی اکبر خان داور، تجلی یافت 
و براســاس آن ده   ها شرکت دولتی انحصاری در حوزه   های مختلف، از قند و 
شکر تا بیمه و حمل ونقل و... تاسیس شد و در ادامه با همراهی و پشتیبانی 
تفکر تمرکزگرای چپ، ساختار غالب اقتصادی و صنعتی میهن   مان را به شکل 

امروزی   اش شکل داد.
من به   عنوان صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی، در تمام طول زندگی و فعالیت 
حرفه   ای ام، به راه و روش اول و نقش سیاستگذاری دولت باور داشته   ام و اینکه 
تصدی   گری و اداره بنگاه   های اقتصادی و صنعتی کار فعاالن این بخش   هاست.

همواره معتقد بودم، وظیفه صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی 
این است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص برآمده از علم، دانش و تجربه، 
فعالیت تولیدی خود را با فراهم آوردن سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز 
کند و در روند انجام کار با درس   گرفتن از ضعف   ها و خطاها و یادگیری مستمر 
و بهینه کاوی و... به ارتقای کمیت و کیفیت محصوالت و رشد و توسعه بنگاه 
تحــت تصدی خود بپردازد. مِن بنگاهدار برای بهبود امکانات الزم به منظور 
ارتقای فعالیت   هایم به قول پروفسور مایکل پورتر باید »استراتژی« مخصوص 
خود را داشــته باشــم تا بتوانم »در شرایط سخت و دشوار« تصمیم گیری و 
»هدفمند« کار کنم. بخشی از این استراتژی طبعا همکاری با سایر بنگاه   ها در 
قالب انجمن   ها و اتحادیه   ها و سایر نهادهای تشکلی به منظور پیگیری خواست   ها 
و مطالبات مشترک و در نهایت ارتقای اقتصاد ملی است.اما آن چنان که تمام 
عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند )به جز موارد خاص که همین عالمان 
از آن به »شکست بازار« یاد می کنند( کار دولت، تامین کاالی عمومی است. 
دولت موظف اســت قانون، امنیت و ثبات مولفه   های اقتصاد کالن را تامین 
کند و به   عنــوان نماینده منافع و خیر عمومی، فضای برون بنگاهی را برای 
حرکت روان و هر چه سهل   تر بنگاه   های اقتصادی و صنعتی فراهم آورد. باید 
نظام قانونی و اجرایی و قضایی به   گونه   ای سامان یابد که کارآفرین و صنعتگر 
واقعی هر چه بیشتر استعدادهای مادی و فکری خود را مصروف فعالیت خود 
کند و از طریق بزرگ شدن بنگاه   های اقتصادی، اقتصاد ملی یا به قول معروف، 
کیک اقتصاد بزرگ تر شود.رشــد و توســعه در ابعاد کالن کشوری و »توان 
رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه   های صنعتی آن کشور 
بستگی دارد و این بنگاه   ها هستند که در سطح جهان با هم رقابت می کنند و 
نه کشورها« )مایکل پورتر(. اما دولت متاسفانه در کشورمان به جای انجام این 
وظایف و کارویژه های ذکرشده، وظیفه خود را عالوه بر سیاستگذاری، تصدی 
و مداخله گری تعریف کرده و از آن به »حمایت اجتماعی« تعبیر می کند و 

نظام اداری و دستگاه بوروکراتیک را در این جهت سازمان داده و می دهد.

قیمت گذاری دستوری مخل تولید استقیمت گذاری دستوری مخل تولید است

روز شنبه وزیر ارشاد در یادداشتی از رایگان بودن نمایش دو 
فیلم »هناس« و »بدون قرار قبلی« به خاطر مناسبت های 
روز ۲۱ تیر خبر داد. تصمیمی که  توسط انجمن سینماداران 
اصالح شد و تنها یک سانس این فیلم ها رایگان شد که برای 

بعضی سینماها به دو سانس افزایش یافته.
تاثیر ایــن تصمیم اما تا اینجا ســه برابر شــدن مخاطبان 
»هناس« و »بدون قرار قبلی« نســبت به هفته پیش بوده! 
این دو فیلم  سه شنبه هفته قبل به ترتیب ۷ و ۴ هزار مخاطب 
داشتند که این هفته تا این لحظه به ۲۲ و ۱۳ هزار نفر افزایش 

یافته و تا پایان فردا به رقم باالتری هم خواهد رسید.
هرچند تصمیم وزیر ارشاد تاثیری روی فروش این فیلم ها 
نخواهد داشت اما بار دیگر می تواند تاثیر مشکالت اقتصادی 

را در کاهش روزافزون مخاطبان سینمای ایران یادآور شود.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی 
گذشته رشد مالیمی را تجربه کرد. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ژوئن 
به ۱۱۵ دالر و ۸۵ سنت رسید که ۳۷ ســنت معادل ۰.۳ درصد در مقایسه با 
قیمت ۱۱۵ دالر و ۴۸ ســنت در ماه مه، افزایش داشت. میانگین قیمت نفت 
سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، به ۱۰۵ دالر و ۱۴ سنت در مقایسه 
با میانگین قیمت ۶۳ دالر و ۶۳ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ رسید.ارزش 
سبد نفتی اوپک در ژوئن به ۱۱۷ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید که سه دالر 
و ۸۵ سنت معادل ۳.۴ درصد در مقایســه با ماه مه افزایش نشان داد. میانگین 
ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، به ۱۰۵ دالر و ۳۷ سنت 
در هر بشکه در مقایسه با ۶۳ دالر و ۸۵ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ رسید 
که ۴۱ دالر و ۵۲ سنت معادل ۶۵ درصد رشد داشته است.طبق گزارش منابع 
ثانویه، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ کشور تولیدکننده است، در ژوئن به 
۲۸.۷۲ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۳۴ هزار بشکه در روز افزایش ماه به ماه 
داشت. تولید نفت این گروه عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 
ایران، کویت و آنگوال افزایش پیدا کرد اما در لیبی و ونزوئال کاهش داشت. تولید 
نفت ایران در ژوئن به ۲.۵۷۴ میلیون بشکه در روز رسید که ۳۱ هزار بشکه در روز 

در مقایسه با سطح تولید ۲.۵۴۳ میلیون بشکه در روز در ماه مه، افزایش یافت.

 ستاره فیلم »ظهور ســیاره میمون ها« پس از ۴ سال دوری 
از سینما به دلیل اتهامات جنســی، در یک فیلم جدید بازی 
می کند. فرانکو که در سال ۲۰۱۸ به دلیل اتهامات جنسی چند 
 )ME, YOU( زن از دنیای بازیگری کنار رفته بود، در فیلم من، تو

ساخته بیلی آگوست بازی خواهد کرد.
این فیلم درام که اقتباسی از رمان TU, MIO نوشته اری د لوکا، 
نویسنده معروف ایتالیایی، است داستان یک پسر ۱۶ ساله به 
نام مارکو را روایت می کند که اهل لندن است و برای تعطیالت 
تابســتانی همراه پدرش )تام هالندر( به ایتالیا سفر می کند. 
مارکو در این سفر با یک ماهیگیر به نام نیکوال )جیمز فرانکو( 
آشنا می شود که او را با داستان هایی درباره فضای پس از جنگ 
جهانی دوم مسحور می کند. این نوجوان انگلیسی در ادامه با 
کایای ۲۰ ساله مالقات کرده و عاشق او می شود. اما این یک 
داستان عاشقانه معمولی نیست. پنج زن که چهار نفر از آنها 
هنرجویان مدرســه بازیگری فرانکو بودند، در سال ۲۰۱۸ با 
انتشار یک مقاله افشاگرانه در روزنامه لس آنجلس تایمز این 

بازیگر را به سوء استفاده جنسی متهم کردند.

مســعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران منتقد قیمت گذاری 
دستوری است و آسیب های ناشی از آن بر روند تولید را نگران کننده توصیف می کند.

تمرکز دولت بر قیمت گذاری دستوری با این استدالل که باید از مصرف کنندگان در 
شــرایط خاص حمایت کرد، اگر به صورت موقت باشد، قابل درک است؛ اما تداوم این 

سیاست، آسیب های جدی را متوجه تولید می کند.
مسعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران در گفت وگو با »اتاق ایران 
آنالین« ضمن انتقاد از ادامه دار بودن سیاست قیمت گذاری دستوری، تصریح کرد: در 
این رابطه با معاون اول رئیس جمهور که ریاســت جلســات ستاد تنظیم بازار را نیز به 
عهده دارد، نامه نگاری انجام شده و درخواست کردیم کاالهایی چون کنسرو ماهی تن 
و کنسرو رب گوجه فرنگی که دولت توان کنترل قیمت مواد اولیه آنها را ندارد از روند 

قیمت گذاری دستوری خارج شوند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی اگر قرار باشد دولت قیمت کاالیی را به صورت 
دســتوری کنترل کند باید توان کنترل قیمت مواد اولیه آن را داشــته باشد نه اینکه 
تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت های باال خریداری کند و 
در نهایت، کاالی نهایی را به قیمت دســتوری عرضه کند. این موضوع انگیزه تولید را 

از بین می برد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران به افزایش چشمگیر قیمت ماهی تن طی چند ماه 
اخیر اشاره و تاکید کرد: بعد از پیگیری هایی که از وزارت کشاورزی و سازمان شیالت 
داشتیم اعالم شد که امکان کنترل و نظارت بر قیمت ماهی تن وجود ندارد؛ این درحالی 
است که با وجود افزایش قیمت ماهی تن که ماده اولیه موردنیاز صنعت کنسرو ماهی 
است، تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت محصول نهایی خود را ندارند چون مشمول 

قیمت گذاری دولتی هستند.
او یادآور شــد: محصوالتی مانند کنسرو رب گوجه فرنگی و کنسرو تن ماهی هیچ 
کدام جزو کاالهای اساسی نیستند و در ضمن امکان نظارت بر مواد اولیه آنها هم وجود 
نــدارد پس تعیین قیمت برای آنها از ظرف دولت، روند تولید را مختل می کند که به 

نفع کشور نیست.
بر اساس اظهارات بختیاری، تولیدکنندگان شرایط بحرانی اقتصاد را درک می کنند 
و همواره خود را در کنار دولت می دانند؛ اما عملکرد دولت نشان می دهد که حمایت از 
تولید و فعاالن اقتصادی جزو اولویت هایش نیست. امروز صنعت گران، دولت را در کنار 

خود نمی بینند و نسبت به آینده فعالیت خود نگرانند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نقدنیگی واحدهای تولیدی اشاره و از 
آن به عنوان یک معضل جدی یاد کرد. به اعتقاد نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو 
ایران بعد از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کاالهای اساســی مانند روغن که جزو 
ماده اولیه اصلی بسیاری از محصوالت تولید صنایع غذایی است، قابل پیش بینی بود؛ 
اما متاسفانه دولت بدون برنامه ریزی برای مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت کاالهای 

اساسی که همگی وارداتی هستند، ارز ترجیحی را حذف کرد.
بختیاری ادامه داد: پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه یک تریلی روغن ۲۰۰ 
میلیون تومان بود که بعد از حذف ارز ترجیحی این رقم به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان رسیده است. این افزایش قیمت درحالی اتفاق افتاده که پیش از این هم در تامین 

منابع مالی دچار چالش بودیم و امروز شرایط به شدت وخیم تر شده است.
این فعال اقتصادی به جلسه ای که به تازگی با وزیر اقتصاد داشتند، اشاره و تشریح 
کرد: در این نشســت به ۳ چالش جدی اشاره شد که یکی موضوع سرمایه در گردش 
واحدهای تولید بود. در این رابطه وزیر اقتصاد به برنامه ای با عنوان »تامین مالی زنجیره های 
تامین« اشــاره کرد که هدف آن ارائه تسهیالت به کل حلقه های یک زنجیره تولید به 
جای حمایت از یک حلقه، است. به نظر می رسد این طرح در نهایت می تواند از انحراف 
منابع جلگیری کند؛ اما در کوتاه مدت کارساز نیست چون فراهم کردن زیرساخت های 
اجرایی آن زمان بر است.عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: حال امروز 
صنعت کشور خوب نیست و دولت باید برای حمایت از آن اقدام عاجلی را پیش بینی 
کند. واحدهای تولیدی راهی جز استفاده از تسهیالت بانکی ندارند که متاسفانه دسترسی 

به آن سخت و پرهزینه است. بنابراین منتظر یک اقدام ویژه در این حوزه هستیم. 

مخاطبان » بدو ن قرار 
قبلی«سه برابر شد!

مالزی شد

 رشد ماهانه قیمت 
نفت سنگین ایران

بازگشت جیمز فرانکو به 
دنیای بازیگری 

  

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 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/04/25

شماره : 1417

سرمایه گذاری گروه ۷ برای رقابت با ابتکار کمربند و راه چین

کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی یکی از نهادهای 
صنفی مهم ذی نفعان صندوق  تامین اجتماعی محسوب 
می شود که وظیفه آن نظارت و پیگیری نسبت به فرآیند 
تحقق مطالبات بازنشستگان بیمه شده توسط سازمان 

تامین اجتماعی است.
از آنجــا که در ســال های اخیــر بســیاری از تحوالت 
و تصمیمات اقتصــادی صندوق ها را بــا چالش مواجه 
کرده و تشعشعات تورمی موجب تبخیر آرام آرام حقوق 
بازنشستگان و ســرمایه های درون صندوق شده است، 
پیگیری حقوق بازنشستگان به امری حیاتی تر و جدی تر 
برای این کانون بدل گشته و شرایط را برای فعالیت این 

تشکل بیش از پیش فراهم ساخته است.
ماجرای کشمکش بازنشستگان، مجلس و دولت پیرامون 
افزایش حقوق بازنشستگان نیز در ماه های اخیر مزید بر 

علت شده است.
 با عبداهلل مختاری )مسئول اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری شرق تهران و عضو علی البدل هیات مدیره کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی اســتان تهران( پیرامون 
حراســت از منابع عظیم صندوق تامیــن اجتماعی به 
گفتگو نشستیم تا توان بالقوه کانون برای استیفای حقوق 

بازنشستگان از طرق مختلف مشخص شود:
 همواره گفته می شود که بازنشستگان تامین 
اجتماعی منابع عظیمی در صندوق سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان پشتوانه دارند، اما چرا اکنون 
هم صندوق اعالم ورشکســتگی می کند و هم 

بازنشستگان اعالم فقر؟
اعضای هیئت مدیره کانون های بازنشســتگی در واقع 
نمایندگان و وکالی بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
محسوب می شــوند، لذا باید جایگاه نظارتی بر سرمایه 
خودشان که صندوق های تامین اجتماعی است، داشته 

باشند.
 این صندوق ها اندوخته شــده از سرمایه سال های سال 
متمادی فعالیت فعالیــت کارگــران و کارکنان تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی اســت؛ صندوقی که باید 
به نســبت آورده های هرکــدام از کارگــران در دوران 
 اشــتغال از محل حق بیمه پرداختی، ماحصل حقوق

 مســتمری و مزایای دیگر را به افرادی که بازنشســته 
می شوند، پرداخت کند.

این سازمان ماحصل سرمایه گذاری همه افراد درگیر کار 
و تولید از مدیر و کارفرما و کارمند میانی تا کلیه گروه های 
کارگران است که ســرمایه خود را در چنین صندوقی 
جمع کرده و به عنوان پرداخت وجه حق بیمه به امانت 

گذاشته اند. 
کارفرمایان نیز حق بیمه خود را با محاسبه اینکه پرداخت 
آن برای کارگران ورودی به کارگاه یا واحد خود مانع سود 
نشود، پرداخت می کنند و بسیاری اساسا به این دلیل که 
حس می کنند هزینه بیمه باالست، اقدام به تعدیل نیرو 

می کنند.
ما بسیاری از مهمانان ناخوانده یا اضافه خوانده نیز در سفره 
تامین اجتماعی داریم که این خود مشکل و بار بیشتری 
است. برای مثال کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی 
حق بیمه متعــارف می  دهند اما گویــی مانند تافته ای 
جدابافته، بســیار بیشــتر از این میزان آورده برخوردار 
می شوند که این خالف اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بوده 
و باید از طریق کانون بازنشســتگان با شکایت از دیوان 
عدالت اداری ملغی شود، اما متاســفانه تاکنون چنین 

اتفاقی نیفتاده است.

 شــما در این حــوزه مســئله ورود کانون 
بازنشستگان را ضروری می دانید. اما مگر مشکالت 
سازمان تامین اجتماعی بســیار کالن تر از این 

پرداخت های جزئی نیست؟
مســئله جزئی بودن چند پرداخت نیســت بلکه زیاد 
بودن مــوارد پرداخت هایی اســت که جزئــی به نظر 
می رســد و در کل رقم های زیادی را شــامل می شود. 
 برای مثــال اخیــرا کــه مجلس طــرح تفحــص از 
شستا یا همان شرکت ســرمایه گذاری سازمان تامین 
اجتماعی را مطرح کرده است، بسیاری بر این باور هستند 
تحقیق و تفحص از این نهاد باید با حضور نهادهای نماینده 

ذی نفعان صندوق های تامین اجتماعی نیز باشــد. در 
شرایطی که بسیاری از شرکت های شســتا که خود را 
فاقد سود یا با ســود اندک از فعالیت ها نشان می دهند و 
بخش قابل توجهی نیز خود را زیان ده اعالم می کنند، این 
مجموعه به حیاط خلوت دولت ها بدل شده و بسیاری از 
مصادر و پست های ضروری و غیر ضروری را در آن برای 

اعضای جبهه و تیم خود قرار دادند.
 چه بســا در همین شــرکت ها با حقوق هــای نجومی 
نیز مواجه بوده ایم. این درحالی اســت کــه بنابر قانون 
جامع اســتخدام کشــوری، ســازمان ها بایــد برای 
 استخدام چارت ســازمانی داشته باشــند و بر مبنای

 تعداد نفرات مشخص در جای مشخص نیرو جذب کنند. 
ضمن اینکه استخدام باید بر پایه آزمون و مصاحبه شفاف 

در هر دستگاه باشد.
در چنین شرایطی عده ای ادعا می کنند که این قوانین 
ســفت و ســخت نهادهای دولتی برای جــذب نیرو و 
پرداخت حقوق در یک نهاد عمومــی غیر دولتی مثل 
تامین اجتماعی صدق نمی کند و این نهاد دولتی نیست! 
جالب اســت که همین دولتی نبودن را درباره پرداخت 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی گویند و مدعی 

آن نمی شوند.
 درست است که سازمان تامین اجتماعی و مجموعه های 
آن یک نهاد مردمی بین النسلی است اما قوانین اداری 
 آن تبعیت حقوقــی کاملــی از قوانین اداری کشــور

 داشته و دارد و در این مورد نیز باید از قوانین استخدامی 
پیروی شود.

وقتی وزیر کار، مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی و 
مدیرعامل شستا و سایرین، همه همه منصوب شده توسط 
دولتی هستند که خود بزرگترین بدهکار به صندوق است 
و اگر فردا مدیری بخواهد نسبت به پست های واگذار شده 
و ضرورت برگشت دادن این منابع و انتصابات تخصصی و 
دیگر مسائل به دولت نامه بنویسد و در جلسات از حقوق 

ذی نفعان دفاع کند، فورا عزل می شود. 
این اتفاق که مدیر پیگیر حقوقی یک نهاد، خود بدهکار آن 
نهاد باشد مثل این است که قاضی و دادستان یک پرونده 
یک نفر باشد. قاعدتا اگر رسیدگی و نظارت درون سازمانی 
این نهاد موثر بود، دیگر نیاز به تحقیق و تفحص مجلس 

برای چندمین بار وجود نداشت.

 گفته می شــود که صندوق تامین اجتماعی 
و شستا در آستانه ورشکســتگی است، در این 
شرایط آیا بهتر نیست همین مدیریت و نظارت 

دولتی بماند؟
این ادعای ورشکســتگی را بنده قبول نمی کنم. اوال اگر 
جایی ورشکسته شده اعالم کنند که بدهکاران وی بدهی 
خود را صاف کرده و دولت نیز مهمانان ناخوانده ســفره 

تامین اجتماعی را بردارد.
 ضمن اینکه در حوزه شســتا و ســرمایه گذاری منابع، 
بسیاری از شرکت ها به مدد افزایش نرخ ارز در چند سال 
اخیر و ممنوعیت واردات کاالهای مشــابه، به سودهای 

کالن چندصد میلیارد تومانی رسیدند. 
ضمن اینکه غیر از آن مهمانان ناخوانده، هرکس پای سفره 

تامین اجتماعی و صندوق است، روزی معادل ریالی روز 
حق بیمه خود را پرداخت کرده و صندوق از سرمایه دولت 

تغذیه نکرده است.
 لذا پرسش اساسی این اســت که چرا در هیئت مدیره 
این میزان از شــرکت های اقتصادی ذی نفعان صندوق 
حضور ندارنــد و هیئت مدیره شــرکت های شســتا 
 همگــی منصوبین دولت هســتند؟ اگــر مجموعه ای

 زیان می دهد ناشــی از بی کفایتی است هیئت مدیره و 
مدیرعامل آن باید تعویض شــود. این چیزی است که 

منطق حکم می کند.

 آیا خود کانون بازنشستگان به عنوان نهادی که 
شما در آن حضور دارید، ابزار رسیدگی و نظارتی 
برای مقابله با انحرافات و تخلفات در مجموعه شستا 

و تامین اجتماعی را دارد؟
کانون بازنشستگان باید از مجلس بخواهد که در طرح های 
تحقیق و تفحص خود مثل همین طرح اخیر، از نیروهای 

کانون استفاده کند. 
ما در کانون اساسنامه ای داریم که مورد تایید و امضای خود 
وزارت کار قرار گرفته است. براساس اساسنامه، پیگیری 
حقوق حقه بازنشستگان در مراجع مختلف وظیفه کانون 
بازنشستگان است و این شــامل مجموعه  های سازمان 

تامین اجتماعی و دولت نیز می شود. 
وقتی این اساســنامه در وزارت کار تصویب شده باشد، 
این قید یک قدرت نظارتی ایجاد می کند و اکنون دولت 
می تواند از مجلس و وزارت کار بخواهد که به عنوان ذی نفع 
و بازوی نظارتی حکم بزند که بازرسان کانون حق داشته 
باشند اسناد مالی و راهبردی شرکت ها و مدیریت شستا و 

سایر ارگان های تامین اجتماعی را بررسی کنند. 
از آنجا که کانــون خود نماینــده اصلی ترین ذی نفعان 
صندوق است، دیگر خود را بازی نخواهد داد و جدی ترین 
پیگیری ها در زمینه بازرســی از طریق همین نهاد روی 
خواهد داد. در واقع در این زمینــه کانون بازوی کمکی 
خود مدیرعامل تامین اجتماعی و وزارت کار نیز محسوب 
می شود و عالوه بر بار نمایندگان مجلس، بار روی دوش 

آن ها را نیز خواهد کاست.
ســوال این اســت که در چه زمانــی بــه نمایندگان 
تشکل های کارگری و ذی نفعان بازنشسته حکمی برای 
بازرســی داده اند؟ حال آنکه ما اصلی ترین ذی نفع بوده 
و براســاس قانون و اساســنامه مورد تایید خود دولت، 
حق مواخذه و بررســی تخلفــات را داریــم! ما مخالف 
 رسیدگی و بازرســی خود دولت نیستیم اما اولویت این

 است که تصمیم گیری و مواخذه از سوی خود مالکین 
صندوق انجام بپذیرد. زیرا دســت دولتی ها برای چنین 

رسیدگی هایی بسته است.

 آیا امکان چنین بازرســی و مواخذه و مطالبه 
 گری جزئی ای میان کارگران و بازنشســتگان 

وجود دارد؟
روزگاری بود که کارگران نه سواد باالیی داشتند و نه اگر 
داشتند، فرصت قابل مالحظه ای برای چنین فعالیت هایی 
را داشتند. امروز اما ما استاد دانشگاه و افراد دارای مدرک 

دکترایی داریم که بازنشسته سازمان تامین اجتماعی بوده 
و روزگاری کارگر بوده اند.

برخی از این کارگران بازنشسته کارشناسان زبده مدیریت 
و اقتصاد محسوب می شوند و گاه خود دستی در مدیریت 

اقتصادی نیز داشته اند.
 اکنون چه ظرفیت های مدیریتی و علمی فراهم است، 
چرا اجازه داده نمی شود که از ظرفیت های خود مالکین 
صندوق برای چنین فعالیت هایی استفاده شود؟ ما حتی 
نمی خواهیم در این مدیریت ها دخالت کنیم اما نظارت و 
بازرسی قطعا حق ما به عنوان ذی نفع صندوق های تامین 

اجتماعی است.
 ضمن اینکه دست خود کانون نیز خالی نیست. کانون 
عالی به راحتی می تواند از ظرفیت تشکل های کارگری 
جوان تر و همچنین سازمان های مردم نهاد یا سمن های 
فعال در حوزه اقتصادی و اجتماعــی در امور نظارتی و 
پژوهشی و تحقیقاتی طلب یاری کند و قطعا بسیاری از 
افراد از چنین فراخوانی استقبال خواهند کرد زیرا همین 
افراد بازنشست نشده روزی خود به عنوان بازنشسته تامین 

اجتماعی باید پای همین سفره بنشینند.
اگر استفاده از این تشکل ها و ســمن ها بیرون از فضای 
کانون وجود داشت، امروز وضعیت بهتری داشتیم و این 
نیز باید دغدغه تعاملی اعضای کانون عالی و مدیران آن 

در آینده باشد.

 صرف نظر از بحث نظارتی، در حوزه مدیریتی 
کانون ها چه مداخله گری هایی می توانند انجام 

دهند؟
اصلی ترین چالش مدیریتی امروز سازمان تامین اجتماعی 
اختالف بین میزان پرداخت حــق بیمه افراد و دریافتی 

آن ها است.
 این مسئله عمال باعث شده تا فردی رغبت به پرداخت 
حق بیمه واقعی یا بیشتر نداشته باشد و بسیاری مایل به 
قانون شکنی شده و از کارفرما می خواهند برای مشمول 
شدن در افزایش حقوق حداقل بگیری، حق بیمه حداقلی 

پرداخت کنند.
 این تصمیم اخیر مدیریتی دولت و تمکین سازمان تامین 
اجتماعی بــه آن، در عمل ذخایــر صندوق های تامین 

اجتماعی را به مرور کوچک و تبخیر می کند.
اصلی ترین مطالبه مدیریتی کانون های بازنشستگی دست 
برداشتن دولت از این تصمیم نادرست است که علیه ماده 
نود و شش قانون تامین اجتماعی توسط دولت تصویب 

شده است. 
این بی عدالتی بین افراد متوســط بگیــر و حداقل بگیر 
با دســتان دولت رخ داده و موجبــات تبعیض را فراهم 
ســاخته اســت. ما باید معادل ارزش ریالی روز کسانی 
که ســی ســال کار کردند را بررســی و ارزش روز حق 
بیمه پرداختی را حســاب کنیم و ببینیــم اگر آن فرد 
 حق بیمه خــود را در بانــک و در حســاب بلند مدت 
ذخیره کرده بود، آیا کمتــر از صندوق تامین اجتماعی 

ماهانه دریافت می کرد یا خیر!
درست است که از مســتمری بازنشستگی پس از مرگ 
برای بازمانده حقوق واریز می شود اما این پول در نهایت 
در صندوق می ماند و برخالف حساب بانکی قابل انحصار 
و وراثت نیســت، پس در حقیقت اگر کسی در صندوق 
سرمایه ای را به عنوان حق بیمه گذاشته است، در پایان 
ذخایر حاصل کار خود را برای همه جامعه بازنشستگان 

باقی گذاشته است.
هم اکنون دولت می تواند فراخــوان دهد که افرادی که 
نه خدمات درمانی می خواهند و نه حقوق بازنشستگی، 
بیایند و معادل ارزش روز ریالــی آنچه به صندوق واریز 
کرده اند را یکجا دریافت کنند؛ آن روز خواهند دید که چه 
خیل عظیمی به دنبال دریافت این پول و استقبال از این 

پیشنهاد خواهند بود!
با ایــن توصیف کانــون بازنشســتگان وظیفــه دارد 
تمامی پیشــنهاداتی که در زمینه مدیریت صندوق ها 
و ســازمان تامیــن اجتماعــی در نظر دارد را رســما 
 منتقل کند و خود نقشــه راهــی برای بــرون رفت از

 وضعیتی که تصمیمات و مدیریت های نابهنجار دولتی 
ایجاد کرده اند، ترسیم کند.

ســعیده محمد  -   ایده روز | در اجالس 
ســران گروه 7 بر ســر اســتراتژی کالن رقابت 
ژئواکونومیک با چین توافقاتی صورت گرفته و قرار 
است کشورهای عضو این گروه در زیرساخت های 
کشــورهای درحال توســعه 6۰۰ میلیــارد دالر 

سرمایه گذاری کنند.
در ســی و پنجمیــن گــزارش از سلســله 
گزارش های »پایش تحــوالت تجارت جهانی«، 
گلچینــی از تحوالت اخیــر در دو الیه جهانی و 
منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و 
آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده 
توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، 
در قالب داده های تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.

در بخش تحوالت جهان، سرمایه گذاری 6۰۰ 
میلیارد دالری گروه 7 برای رقابت با ابتکار کمربند 
و راه چین خبرســاز شد. در اجالس سران گروه 
7 بر ســر استراتژی کالن رقابت ژئواکونومیک با 
چین توافقاتی صورت گرفته و وعده سرمایه گذاری 
6۰۰ میلیارد دالری در زیرساخت های کشورهای 
درحال توسعه داده شد. این توافق در قالب راهبرد 
کالن موسم به »مشارکت در توسعه زیرساخت ها و 
سرمایه گذاری در پهنه جهانی« اجرایی خواهد شد.

در تحوالت منطقه ای محمد بن ســلمان در 
روزهای اخیر راهی طیفی از کشــورهای منطقه 
شــد تا سیاســت منطقه ای عربســتان را گامی 
به پیش ببرد. یکی از مقاصد این ســفر مصر بود. 
در پی ســفر ولیعهد عربستان سعودی به مصر، 
دو کشــور ۱۴ توافقنامه و یادداشــت تفاهم به 
ارزش 7,7 میلیارد دالر امضا کردند. در ســفر به 
ترکیه مقامات بازرگانی عربستان اعالم کردند که 

این کشور، تحریم غیررسمی خود علیه صادرات 
ترکیه را لغو کرده است و هیچ محدودیت گمرکی 
برای کاالهای ترکی در عربستان سعودی وجود 
ندارد. اردن یکی دیگر از مقاصد ســفر منطقه ای 
بن ســلمان در هفته گذشته بود. در جریان این 
سفر قراردادهای اقتصادی مهمی میان دو کشور 
در حوزه های معدن، ساخت وســاز، انرژی اتمی، 

واردات و صادرات امضا شد.
مصر نیــز در پی فشــارهای اقتصادی اخیر 
تالش های تازه ای برای احیای روابط سیاسی در 
راســتای بهره برداری اقتصادی داشته است. امیر 

قطر برای نخستین بار پس از تنش های سال ۲۰۱7 
که منجر به تیرگی روابط این کشور با عربستان، 
امارات و مصر شد، راهی قاهره شد تا دوره ای تازه 
در روابط سیاسی دو کشور را شکل دهد. یکی از 
محورهای این دیدار سرمایه گذاری قطر در مصر 
بــود. در خالل این دیــدار مقامات مصری اعالم 
کردند که سرمایه گذاران قطری فرصت مشارکت 
در حــدود ۵۰ پروژه ســرمایه گذاری در مصر را 
دارند. مصر همچنین با روسیه توافق کرد که دو 
کشور از ارزهای محلی خود در معامالت تجاری 
دوجانبه استفاده کنند. وزیر تجارت و صنعت مصر 

اخیراً گفته است که قاهره مکانیسم پرداختی را 
برای استفاده از روبل روسیه در مبادالت تجاری با 
مسکو ایجاد خواهد کرد. در اقدامی دیگر رسانه ها 
از ســفر یک هیئت مصری متشکل از ۱۲ تاجر و 
اعضای فدراسیون صنایع مصر برای اولین بار پس 
از ۱۰ سال به اسرائیل خبر دادند. هیئت مصری 
در این ســفر با مقامات اسرائیلی از سازمان های 
مختلف ازجمله انجمن تولیدکنندگان اسرائیل، 
فدراسیون اتاق های بازرگانی اسرائیل و مؤسسه 

صادرات اسرائیل دیدار کرد.
 دولت طالبان از موافقت ازبکستان برای اجرای 

کریدور ریلی موسوم به ترنس افغان خبر داده است. 
قرار است در نشست آتی بازسازی افغانستان که 
در تاشــکند ازبکســتان برگزار می شود در مورد 
نحوه تأمین مالی این پروژه، توافق صورت گیرد. 
اخیراً بخش خصوصی روسیه نیز تفاهم نامه ای با 
اتاق بازرگانی افغانستان امضا کرده است. در قالب 
این تفاهم واردات گاز، گندم و سایر محصوالت از 
روسیه و صادرات محصوالت کشاورزی افغانستان 
به روسیه از طریق خط ریلی حیرتان مزار صورت 
خواهــد گرفت.اما داده های تازه نشــان می دهد 
واکنش شــرکت های چینی به تحریم روســیه 
دوگانه بود. درحالی که فعالیت شرکت های مهم 
چینی اغلب تداوم یافته، شرکت های بزرگ نفتی 
چین و نیز بانک های بزرگ این کشور همکاری با 
روســیه را متوقف کرده یا کاهش داده اند و یا از 
طریق زیرمجموعه های خود در بازار روسیه فعالیت 
می کنند. گزارش تازه انکتاد در مورد سرمایه گذاری 
خارجی در جهان نیــز داده های قابل تأملی ارائه 
می کند. آمریکا همچنــان به عنوان جذاب ترین 
مقصد ســرمایه گذاران مستقیم خارجی در سال 
۲۰۲۱ باقی مانده اســت. در محیط همســایگی 
ایران، موقعیت امارات و اسرائیل در مکان های ۱۲ 
و ۱۹ قابل توجه است.مرکز پژوهش های اتاق ایران 
تهیه و انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت 
تجــارت جهانی« را باهدف بررســی رویدادهای 
کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور 
کار قرار داده است. در این گزارش ها مسائل مهم 
روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و 
موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی 

قرار می گیرند.

صندوق تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی؟

مهدی بهکیش
اقتصاددان

رکود اقتصادی با بی توجهی به توسعه 
صنعتی

اگر ابزار توسعه    صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی 
شده   ایم و برای بازگشت به جامعه بین المللی تالش نمی کنیم.

دولت قصــد دارد وزارت بازرگانی را احیا کند؛ یعنــی می خواهد از ادغامی که 
چند سال پیش صورت گرفت و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی با هم ادغام شدند، 
عقب   نشینی کند. این خبر یا اقدام، از ضعیف شدن منطق ادغام حکایت دارد. پس 

باید به گذشته برگردیم و دالیل ادغام این دو وزارتخانه را مرور کنیم.
در بیشتر کشورهای جهان، وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، وزارتخانه واحدی 
هستند و تشکیالت واحدی دارند؛ زیرا بخش بازرگانی در بیشتر کشورها شاهرگ 
حیات صنایع است و برای فروش محصول کارخانه ها سیاستگذاری می کند. همان طور 
که می   دانیم، اگر دسترســی به بازارها، به خصوص بازارهای بین المللی کاهش یابد، 
صنایع به تامین نیازهای داخلی محدود می   شوند و نمی   توانند از پتانسیل   های خود 
برای صادرات اســتفاده کنند. کشورهای توسعه   محور، وزارت بازرگانی را در وزارت 
صنایع ادغام می کنند تا سیاستگذاری بخش بازرگانی در همان تشکیالتی صورت 

گیرد که سیاستگذاری صنعتی صورت می گیرد.
به عبارت دیگر، صنایعی که در تولید محصول خود مزیت دارند و ارزان   تر از رقیب 
خود کاال تولید می کنند، می   توانند تولید خود را به فراتر از نیاز داخلی گسترش دهند 
و بخشی از محصول را صادر کنند. بنابراین تولید و صادرات، دو وجه یک پدیده به 
نام »توســعه صنعتی« هستند. کشورهایی ســریع تر توسعه می یابند که نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر باشد و نرخ رشد زمانی افزایش می   یابد که اقتصاد 
ارزش افزوده بیشتری تولید می کند و این اتفاق بیشتر در بستر رقابت بین المللی و 
گسترش صادرات رخ می دهد. بنابراین تسهیل تجارت، مرکز ثقل توسعه صنعتی است.

ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، به مفهوم ادغام سیاســتگذاری در صنعت 
و بازرگانی اســت و اگر این دو را از یکدیگر مجزا کنیم، به این معنی اســت که به 
دوران قبل از جنگ جهانی دوم برگشــته   ایم؛ زمانی که مرزها عموما بسته بودند و 
فضای دیجیتال به وجود نیامده بود و ساکنان هرمنطقه کاالیی را مصرف می   کردند 
که خود آن را تولید کرده بودند.اما دهه   هاســت که از آن فضا دور شــده   ایم. درست 
است که در تحریم هستیم و تجارت بین الملل کشور رونق چندانی ندارد؛ ولی اگر 
ابزار توســعه    صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی 
شده   ایم و برای بازگشت به جامعه بین المللی تالش نمی کنیم. اگر این نوع استدالل 
در ذهن سیاستگذاران رخنه کرده باشد، آینده اقتصادی محدودتری را باید متصور 
شد که درآمد جامعه رو به کاهش بیشتر می   گذارد و آنچه در دهه ۹۰ تجربه کردیم، 
ادامه می   یابد. ادامه رشد منفی اقتصاد یا رشدهای بسیار پایین، حاصلی جز بیکاری 
بیشتر و گسترش فقر ندارد.شاید دولت حاضر، غافل از آن است که تولید صنعتی 
در ایران سود مناسبی برای سرمایه گذار تولید نمی   کند؛ چراکه قوانین به هم پیچیده 
صنعتی، اقتصادی و تجاری و البته قیمت گذاری، به نحوی است که اکثر صنعتگران 
به سودآوری تجاری صنعت خود یا افزایش قیمت زمینی که در آن استقرار یافته   اند، 
وابسته هستند. به همین دلیل، بیشتر صنایع مواداولیه خود را وارد می کنند تا بتوانند 
با استفاده از تفاوت نرخ ارز و رانت   های دیگر، کمبود سود در تولید صنعتی را جبران 
کنند. دولت   ها با نداشتن آگاهی از این واقعیت ها تعرفه   های گمرکی را باال می   برند 
تا از صنعت حمایت کنند. راه   حل این مساله آن است که راه صادرات هموار شود تا 
تولیدکنندگان ازاین مسیر، سود ببرند و چرخ تولید را بچرخانند. البته تسهیل مقررات 
به گسترش صادرات نیز کمک می کند. عقب   نشینی از ادغام دو وزارتخانه صنعت و 
معدن این پیام را به جامعه صنعتی می دهد که احتماال روابط بین المللی به زودی به 
شرایط عادی برنخواهد گشت و وزارت بازرگانی جدا می شود تا امر توزیع غذا و دارو را 
بر عهده بگیرد.  ای کاش سیاستگذاران موضوع را از دریچه مطرح شده نیز بازبینی کنند.

   ۳۰ درصد مرغداری های کشور در حال خروج از چرخه تولید هستند
نماینده قزوین گفت: مردمی سازی یارانه ها، وضعیت را به گونه ای رقم زده که واحدهای 
دامداری، خصوصاً مرغداری ها، آسیب پذیر شده اند و حدود ۳۰ درصد از آن ها عماًل در 

حال خارج شدن از چرخه تولید هستند.
نماینده قزوین امروز در صحن علنی مجلس در تذکری نسبت به خروج ۳۰ درصد از 
مرغداری ها از چرخه تولید هشدار داد. فاطمه محمدبیگی گفت: مردمی سازی یارانه ها، 
وضعیت را به گونه رقم زده که واحدهای دامداری، خصوصاً مرغداری ها، آسیب پذیر 

شده اند و حدود ۳۰ درصد از آن ها عماًل در حال خارج شدن از چرخه تولید هستند.
او با بیان اینکه دامدارکارت در نظر گرفته شــده برای دامداران، بازپرداخت ۹ ماهه 
دارد و ۵۰ درصد تسهیالت آن شارژ می شود، ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت 
گرفته تسهیالت پرداختی به دامداران فاقد اثربخشی مستمر بوده و تنها هزینه یک ماه 
تأمین نهاده های مورد نیاز دام آن ها را جبران می کند. تسهیالت دامداران سنتی باید 
تقویت شود.محمدبیگی همچنین گفت: تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکنون 
ابالغ نشده و شامل دامداری های سنتی نیســت و خرید دام را نیز پوشش نمی دهد. 
دامداری های پرواری نیازمند تأمین سرمایه در گردش هستند. اما عماًل شاهدیم که 
در حوزه تسهیالت حمایتی نمی شود، تسهیالت رونق تولید سود ۱۸ درصدی دارد و 
به حال دامداران سنتی مفید فایده نیست. پیشنهاد ما دیده شدن این موارد در تبصره 
۱۸ است.این تذکر نماینده مجلس در حالی است که گزارش شامخ خردادماه که دو 
روز پیش در اتاق ایران آنالین منتشر شد نیز نشان می دهد افزایش نرخ ارز باعث شده تا 
قیمت خرید مواد اولیه و محصوالت باال رفته و به همراه افزایش سایر نهاده های تولید 
مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام شده تولید افزایش یابد؛ اما قیمت گذاری 
دســتوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی از رشته فعالیت ها باعث شده تا 
صنایع با حاشیه سود بسیار پایین محصوالت خود را به فروش برسانند که بعضاً زیان ده 
شوند. از طرفی معضل قطعی های برق به خصوص در مواردی که بدون برنامه ریزی و 

اعالن قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است.

 سفر بایدن به عربستان و سرنوشت برجام
 جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه به دنبال چیست؟ این 
سفر در شرایطی انجام می  شود که دولت های ایاالت متحده از زمان اوباما تا امروز به 
دنبال خروج نیروهای نظامی خود از منطقه و تمرکز بر مهار چین هســتند. خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان، نمونه بارز گرایش آمریکا به کاهش حضور نظامی در 
منطقه غرب آسیاست.پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که معنای این خروج 
چیست و آیا گرایش آمریکا به خروج نظامی از منطقه به معنای رها کردن این منطقه 
کلیدی و حساس در جهان است؟بایدن در یادداشتی که پیش از انتخابش به عنوان 
رئیس جمهور در مجله »فارن افرز« منتشر شد به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد که 

استفاده از نیروی نظامی در منطقه باید آخرین گزینه باشد نه اولین گزینه.
به عبارت دیگر ایاالت متحده به دنبال اعمال سیاســتی اســت که در ادبیات روابط 
بین الملل از آن به عنوان »offshore balancing« یا »موازنه فراساحلی« یاد می شود. 
شارحان اصلی این نظریه، نئورئالیست هایی مانند اســتفان والت و جان مرشایمر، 
نظریه پرداز روابط بین الملل هستند.آنان بر این باورند که ایاالت متحده به جای اعزام 
نیروهای نظامی به خاورمیانه می تواند از متحدان منطقه ای خود با هدف ایجاد موازنه 
قوا در منطقه استفاده کند؛ موازنه ای که به باور رئالیست ها اگر بر هم بخورد خطر بروز 
جنگ وجود دارد. به عبارت ساده تر، واشنگتن باید بتواند با کمک به متحدانش مانع 
از شکست آنان شود، اما همزمان از اعزام نیروهای گسترده نظامی به این مناطق نیز 

خودداری کند.

  خبرخبر



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/04/25

شماره : 1417

پنج سقوط تاریخی بیت کوین
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  در طول تاریخ 
بازار کریپتوکارنسی بارها با ریزش های شدید 
مواجه شــده است. در حال حاضر از آخرین 

سقوط این بازار در حدود ۷ ماه می گذرد.
بیت کوین یکی از سخت ترین سقوط های 
خود را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد، به طوری 
که قیمت آن پس از رسیدن به ۶۹ هزار دالر 
در سال ۲۰۲۱، در ژوئن به زیر ۲۰ هزار دالر 

سقوط کرد.
در طی ۱۱ ســال اخیر، ژوئن ۲۰۲۲ به 
بدترین ماه برای بیت کوین بوده اســت، به 
طوری که افت قیمت ماهانه آن به ۴۰ درصد 
رسید. این ارز دیجیتال همچنین سنگین ترین 
زیان سه ماهه خود را در طی تاریخ ذکر شده 

تجربه کرده است.
از زمانی که نخستین بالک بیت کوین در 
ژانویه ۲۰۰۹ استخراج شد تا کنون، رمزارزها 
چندین زمستان را پشت سر گذاشته  و از آن 

جان سالم بدر برده اند.
کوین تلگراف پنج مورد از قابل توجه ترین 
سقوط قیمت ها را در تاریخ ارزهای دیجیتال 

مورد بررسی قرار داده است.

 بازار نزولی شماره ۱: سقوط بیت 
کوین از 3۲ دالر به ۰.۰۱ دالر در ســال 

۲۰۱۱
قیمت بیت کوین در اواخر آوریل ۲۰۱۱ 
نخســتین مقاومت روانی عمده خود یعنی 
یک دالر را شکست و رالی قیمتی به سمت 
۳۲ دالر را آغــاز کرد. اما، این شــادی زیاد 
دوام نیاورد، زیرا بیت کوین متعاقباً به پایین 
ســقوط کرد و فقط طی چند روز به قیمت 

۰.۰۱ دالر رسید.
این ریزش شدید تا حد زیادی به مسائل 
امنیتــی در صرافی Mt. Gox نســبت داده 
می شود. این صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که 
در آن زمان بیشــترین میزان معامالت بیت 
کوین را داشــت به دلیل مشکالت امنیتی 
در پلتفرم خود با سرقت ۸۵ هزار بیت کوین 
مواجه شد. این موضوع نگرانی های عمده ای 
در مورد امنیت بیت کوین ذخیره شــده در 

صرافی ها ایجاد کرد.
با از دست رفتن حدود ۹۹ درصد ارزش 
بیت کوین تنها در طی چند روز، سقوط   بیت 
کوین در ژوئــن ۲۰۱۱ به بزرگترین ریزش 
تاریخ بیت کوین تبدیل شــد. با این وجود 
قیمت بیت کوین دو سال بعد در سال ۲۰۱۳ 
دوباره به ۳۲ دالر بازگشت و حتی رکوردهای 

باالتری را ثبت کرد.
ردیابی قیمت بیت کوین در تاریخ های قبل 

از ۲۰۱۳ اندکی دشوار است.

 CoinGecko بابی اونگ، مدیر عملیــات
به کوین تلگراف گفــت، بیت کوین قبل از 
ســال ۲۰۱۳ بســیار در مراحل اولیه قرار 
داشت و در آن زمان مکان های زیادی برای 
تجارت بیت کوین وجود نداشت. او افزود که 
CoinGecko درخواســت های زیــادی برای 
داده های قبل از ۲۰۱۳ دریافت نکرده است، 

بنابراین در اولویت پلتفرم قرار ندارد.

 بازار نزولی شماره ۲: ریزش بیت 
کوین از هــزار دالر به زیر ۲۰۰ دالر در 

سال ۲۰۱۵
بیت کوین در اواســط آوریل ۲۰۱3 
به ۱۰۰ دالر رســید و سپس در نوامبر 
۲۰۱3 در مدت کوتاهــی به هزار دالر 

دست یافت.
بیت کوین پس از فتح هزار دالر، وارد بازار 
نزولی شــد و قیمت بیت کوین یک ماه بعد 
به زیر ۷۰۰ دالر رســید. این کاهش قیمت 
زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی چین در 
اواخر سال ۲۰۱۳ شــروع به سرکوب بیت 
کوین کرد و موسسات مالی محلی را از انجام 

تراکنش های بیت کوین منع کرد.
بازار کریپتوکارنســی در طی دو سال به 
نزول خود ادامــه داد و در آوریل ۲۰۱۴ به 
حدود ۳۶۰ دالر رسید و سپس حتی بیشتر 
از ایــن کاهش یافــت و در ژانویه ۲۰۱۵ به 
پایین ترین ســطح خود یعنی ۱۷۰ دالر را 

لمس کرد.
زمستان طوالنی ارزهای دیجیتال در سال 
۲۰۱۴ با هک مجدد صرافی Mt. Gox همراه و 

شدیدتر شد. در این زمان تمام برداشت های 
بیت کوین در این صرافی متوقف گردید و بعد 
از مدت زمان اندکی این پلتفرم معامالت را به 
حالت تعلیق درآورد و در نهایت در توکیو و 

ایاالت متحده اعالم ورشکستگی کرد.
همچنین در این سال، برخی از مقامات 
مالی بزرگ نیز نگرانی هایی را در مورد بیت 
کوین مطرح کردند، به طوری که کمیسیون 
معامالت آتی کاالی ایاالت متحده ادعایی در 
مورد دستکاری قیمت بیت کوین مطرح کرد.

احساســات عمومی پیرامون بیت کوین 
تا آگوســت ۲۰۱۵، زمانی که روند معکوس 
بلندمدت شروع شد، عمدتا منفی بود. بیت 
کوین ســرانجام در ژانویه ۲۰۱۷ دوباره به 
قیمت ۱۰۰۰ دالر بازگشت. این طوالنی ترین 
دوره بازیابــی قیمت در تاریخ رمزارزها بوده 

است.

 بازار نزولی شماره 3: بیت کوین 
پس از رســیدن به ۲۰ هــزار دالر در 
دسامبر ۲۰۱۷ به زیر 3۲۰۰ دالر سقوط 

کرد.
بیت کوین پس از بازگشت به هزار دالر در 
ژانویه ۲۰۱۷، تا پایان آن سال به بیست هزار 
دالر رســید.با این حال، مانند پیک تاریخی 
قبلی پیروزی ۲۰ هــزار دالری کوتاه مدت 
بود، زیرا بیت کوین متعاقبا کاهش یافت و 
بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را در چند ماه 
از دست داد.سال ۲۰۱۸ به سرعت به عنوان 
زمستان ارزهای دیجیتال شناخته شد، زیرا 
بازار کریپتوکارنسی همچنان در حال کوچک 

شدن بود و بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۸ به 
حدود ۳۲۰۰ دالر کاهش یافت.

زمســتان رمزارزها با مشکالت امنیتی 
در Coincheck، یکــی دیگر از صرافی های 
ارز دیجیتــال ژاپنــی آغاز شــد. در ژانویه 
Coincheck ،۲۰۱۸ ایــن صرافی نیز مورد 
 حمله هکــری قرار گرفت که به از دســت 
دادن حدود ۵۳۰ میلیون دالر ارز دیجیتال 

منجر شد.
در مــاه مارس و ژوئــن ۲۰۱۸ به دنبال 
ممنوعیــت تبلیغات ارزهــای دیجیتال در 
غول های فناوری مانند فیس بوک و گوگل، 

روند نزولی این بازار شدت گرفت.
از طرف دیگر تالش هــای جهانی برای 
تنظیم مقررات بر ارزهای دیجیتال به کاهش 
قیمت ها کمک کرد، زیرا کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ایاالت متحده، درخواســت های 
مربــوط به وجوه قابــل معامله در مبادالت 

بیت کوین را رد کرد.

 بازار نزولی شماره ۴: از ۶3 هزار 
دالر به ۲۹ هزار دالر در ســال ۲۰۲۱ 

سقوط کرد
احساســات نزولی تا سال ۲۰۲۰ بر بازار 
ارزهای دیجیتال مســلط بود، اما در اواسط 
این ماه روند صعودی رمزارزها مجددا شروع 
شــد و بیــت کوین در مدت زمــان اندکی 
 نه تنها، توانســت دوباره ۲۰ هــزار دالر را 
تصاحب کند بلکه تــا حوالی ۶۴ هزار دالر 

نیز رشد کرد.
امــا مدت کوتاهی پس از دســتیابی به 

رکوردهای جدید، بیت کوین اندکی کاهش 
یافت و در طی ســه ماه قیمت آن در به ۲۹ 

هزار دالر کاهش یافت.
بازار خرســی کوچک ســال ۲۰۲۱ در 
بحبوحه یک روایت رســانه ای رو به رشــد 
مبنی بر این که استخراج بیت کوین مشکالت 

محیط زیستی ایجاد می کند، رخ داد.
دغدغه های جهانی مرتبط با این موضوع 
باعث شد که شرکت تسال پذیرش بیت کوین 
را به تعلیــق درآورد و این موضوع به ادامه 
ریزش های بازار دامن زد. اما تنها سه ماه بعد، 
ایالن ماسک اعتراف کرد که حدود ۵۰ درصد 
از استخراج بیت کوین از انرژی های تجدید 
پذیر تامین می شــود.با وجــود اینکه چین 
ســرکوب بزرگی را در استخراج بیت کوین 
آغاز کرد، بــازار نزولی چندان دوام نیاورد و 
روند صعودی در جوالی آغاز شد. در پی این 
روند که آخرین روند صعودی تاریخ ارزهای 
دیجیتال محسوب می شود قیمت بیت کوین 

تا حوالی ۶۹ هزار دالر افزایش یافت.

 بازار نزولی شماره ۵: بیت کوین از 
۶۹ هزار دالر به زیر ۲۰ هزار دالر در سال 

۲۰۲۲ سقوط کرد
بیت کوین نتوانست به باالی ۷۰ هزار دالر 
صعود کند و در اواخر سال ۲۰۲۱ روند نزولی 
خــود را آغاز کرد. این ارز دیجیتال از نوامبر 
سال گذشــته وارد بازار نزولی شد و یکی از 
بزرگترین سقوط های تاریخی خود را در سال 

۲۰۲۲ به ثبت رساند.
در ماه ژوئن، این ارز دیجیتال ۲۰۲۰ به 
زیر ۲۰ هزار دالر سقوط کرد و به ترس شدید 

در بازار دامن زد.
شدت یافتن ریزش قیمت  رمزارزها تا حد 
زیادی به بحران استیبل کوین  الگوریتمی ترا 

مربوط می شود.
این اســتیبل کوین در مــاه می  ارزش 
دالری خود را از دســت داد و از آنجایی که 
سومین استیبل کوین بزرگ بازار بود، باعث 
وحشــت گســترده ای در بازارهای ارزهای 
دیجیتال گردید.فروپاشــی تــرا به بحران 
پلتفرم هایی وام دهی ارزهای دیجیتال دامن 
زد و تأثیر دومینویی بر سایر بازار ایجاد کرد. 
تعــدادی از وام دهندگان کریپتویی جهانی 
مانند سلســیوس به دلیل ناتوانی در حفظ 
نقدینگی در میان شــرایط نامســاعد بازار 
 مجبور به توقف برداشت شدند.اوج قیمتی 
قبلی بیت کوین ۶۸ هزار دالر بود که حدودا 
در ۷ ماه گذشته رخ داد و مشخص نیست که 
آیا بیت کوین به ارتفاعات جدید بازمی گردد 

یا خیر.

  اتفاق مهم خودرویی-بورسی
پای خودرو پس از گذر از فراز و نشیب های بسیار دوباره به بورس باز شد و عالوه بر اینکه 
قرار است خودرو از بستر بورس کاال عرضه شود، بنا شده است تامین مالی خودروسازان 

از مسیر اوراق گواهی سپرده کاالیی و سلف موازی استاندارد عملیاتی شود.
 ماجرای عرضه خودرو در بورس کاال از همان ابتدا که مطرح شد با چالش های زیاد همراه 
بود اما در هر صورت این اتفاق با عرضه شاهین و پس از آن کارا در بورس افتاد. با این حال 
ترمز عرضه خودرو در بورس در سومین فرایند که طی آن  قرار بود فیدلیتی و دیگنیتی 

عرضه شوند کشیده شد.
این موضوع به چالشی میان بورس کاال و وزارت صمت تبدیل شد و درحالی که وزارت 
خانه عرضه خودرو در بورس را غیرممکن میدانست بورسی ها بر این باور بودند که این 

فرایند به شفاف شدن قیمت خودرو کمک خواهد کرد. 
موافقت شورا با عرضه خودرو در بورس

بر این اساس قرار بود این موضوع در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین 
اخبار از موافقت این شورا با عرضه خودرو در بورس حکایت دارد. آنطور که سید جواد 
جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران اعالم کرده است بحث عرضه 
خودرو در بورس کاال که طی هفته های اخیر با چالش هایی روبرو شده بود، یکبار در 
کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روز سه شنبه 
نیز در صحن شورا با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، ریاست سازمان بورس و سایر اعضا 
مورد بررسی قرار گرفته و با اعالم نقطه نظراتی که وزارت صمت درباره عرضه خودرو در 

بورس کاال داشته، این طرح مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
چه نوع خودرویی در بورس عرضه خواهد شد؟

به گفته وی با یک کالس خودرویی فرآیند عرضه آغاز می شود و همه خودروسازان که آن 
کالس را تولید می کنند اقدام به عرضه خودرو در بورس کاال خواهند کرد و کلیه تولیدات 
خودروسازان در آن کالس در بورس عرضه می شود و در مقابل تقاضا قرار خواهد گرفت.

به صورت کلــی وزارت صمت صالحیت هایی در مورد بحث عرضــه و الزام به عرضه 
خودروسازان و همینطور محدودیت هایی که در سمت تقاضا اعمال خواهد شد، دارد. 
این محدودیت ها شامل گواهینامه یا پالک فعال است که این موارد در زمان ثبت سفارش 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بورس کاال، 
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران همچنین اعالم کرده است که تامین 
مالی خودروسازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد از مواردی است که 
برای شرکت های خودروسازی در نظر گرفته شده که در هفته های آتی در این زمینه 

اطالع رسانی خواهد شد. 

 جزئیات پرداخت یارانه و معوقات معترضان و جاماندگان
افرادی که اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت یارانه، ثبت یا به عنوان متقاضی جدید 
ثبت نام کرده  و در مرحله شناسایی و دهک بندی تعیین  تکلیف شده اند، درصورت قرار 
گرفتن بین دهک اول تا نهم مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و تا آخر هفته جاری 

برایشان معوقه نیز پرداخت می شود.
 در اردیبهشت ماه سال جاری و با تغییر رویه در پرداخت یارانه های نقدی، از بین ۷۸ 
میلیون نفر یارانه بگیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود شش میلیون نفر حذف و باقی مانده 
در قالب ۹ دهک مشمول دریافت یارانه شدند. بر این اساس مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به 
ازای هر نفر برای دهک اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر دهک چهارم تا نهم از 

اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
در این بین بخشی از افرادی که تا اردیبهشــت ماه یارانه می گرفتند و از ماه خرداد در 
دهک دهم قرار گرفته و یارانه شان حذف شده، نسبت به این موضوع اعتراض داشتند. 
آنها می توانستند با ورود به سامانه hemayat.mcls.gov.ir  درخواست بازنگری کنند. در 
همین راستا با دستور رئیس جمهوری برای پیگیری وضعیت معترضان به عدم پرداخت 
یارانه نقدی،  برای تمامی سرپرستان خانواری که اعتراض کرده بودند، یک مرحله یارانه 
نقدی با مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار به صورت مشروط واریز شد؛ به 
این صورت که تا زمان نتیجه بررسی اعتراضات قابل برداشت نبود تا  لیست این افراد، در 

وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفته و دهک بندی شوند.
آن طور که حسینی- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها- به ایسنا اعالم کرده، طی 
بررسی های وزارت رفاه و لیستی که در اختیار این سازمان قرار گرفته، برای افرادی که 
اعتراض کرده و مشخص شد که بین دهک ۱ تا ۹ قرار گرفته اند، یارانه تیرماه همانند 

سایر مشموالن واریز شده است.
به گفته وی، برای این دسته از افراد یارانه دو مرحله اردیبهشت و خرداد نیز به عنوان 
معوق واریز می شود؛ با این توضیح که در صورت قرارگیری آنها در دهک اول تا سوم، 
یارانه مسدودی اردیبهشت  آنان که ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار بود، به ۴۰۰ 
هزار تومان افزایش پیدا می کند که همراه با یارانه خرداد تا پایان هفته جاری به حسابشان 
واریز خواهد شد.اما گروه دیگر کسانی هستند که تاکنون اصال یارانه ای دریافت نکرده 
یا یارانه آنها قبال قطع شده و متقاضی دریافت آن بودند. این دسته از افراد می توانستند 
از اواخر اردیبهشت ماه از طریق سامانه my.gov.ir ثبت نام کنند تا درخواست آنها مورد 

بررسی و پایش قرارگیرند.
طبق اعالم سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها، بررسی  درخواست کسانی که تا 
۱۵ خرداد نیز برای دریافت یارانه ثبت نام کرده بودند، انجام شده و براساس لیستی که 
از سوی وزارت رفاه در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است، یارانه اردیبهشت، 
خرداد و تیرماه آنان به صورت یکجا و به تناسب دهک بندی صورت گرفته، تا پایان هفته 
جاری به حسابشان واریز خواهد شد.در این رابطه یادآور می شود که متقاضیان ثبت نام و 
همچنین کسانی که یارانه  آنها از اردیبهشت ماه قطع شده است، همچنان فرصت مراجعه 

به سامانه های مربوطه و ثبت درخواست، دارند. 

 رشد تقاضا برای نفت در سال آینده آهسته می شود
اوپک پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ رشد می کند، اما روند 
کندتری در مقایسه با سال ۲۰۰۲ خواهد داشت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در 
سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۷ میلیون بشکه در روز معادل ۲.۷ درصد رشد می کند. این گروه 
پیش بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری را تغییر نداد و همچنان 

۳.۳۶ میلیون بشکه در روز حفظ کرد.
استفاده از نفت در مقایسه با اوج بحران همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، بهبود یافته 
است و انتظار می رود امسال از سطح سال ۲۰۱۹ عبور کند. چشم انداز سال ۲۰۲۳ نشان 
می دهد محدودیت عرضه ممکن است استمرار پیدا کند زیرا رشد تولید غیراوپک تحت 

تاثیر تحریم ها علیه روسیه، از رشد تقاضا عقب خواهد ماند.
در گزارش اوپک آمده است: در ســال ۲۰۲۳ با توجه به انتظارات برای رشد اقتصادی 
مطلوب جهانی با بهبود تحوالت ژئوپلیتیکی و پیشرفت در مهار کووید ۱۹ در چین، 
پیش بینی می شود مصرف نفت تقویت شود.پیش بینی اوپک از تقاضا برای نفت در سال 
۲۰۲۳، خوش بینانه تر از آژانس بین المللی انرژی و همچنین دیدگاه اولیه نمایندگان 
اوپک است که کندی شدیدتر رشد تقاضا به دلیل قیمت های باال را پیش بینی کرده 
بودند.اوپک اعالم کرد در پیش بینی ها برای سال ۲۰۲۳، فرض بر این گرفته شده که 
جنگ در اوکراین تشدید نمی شود و ریسکهایی مانند تورم، به رشد اقتصاد جهانی آسیب 
نمی زنند.این گروه پیش بینی خود از رشــد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری را 
همچنان ۳.۵ درصد و سال ۲۰۲۳ را ۳.۲ درصد حفظ کرد.دورنمای عرضه نفت در سال 
۲۰۲۳ نشان می دهد که بازار همچنان دچار محدودیت عرضه می ماند. اوپک پیش بینی 
کرد عرضه غیراوپک به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در روز رشد می کند و از رشد تقاضا 
۲۰۲۲ عقب می ماند. در نتیجه، اوپک پیش بینی کرد جهان به ۳۰.۱ میلیون بشکه در 
روز نفت این گروه برای متوازن کردن بازار نیاز دارد که ۹۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از 
سال ۲۰۲۲ خواهد بود.این مسئله ممکن است به کمبود عرضه دامن بزند زیرا اوپک و 
متحدانش شامل روسیه برای افزایش تولید متعهد شده در سال ۲۰۲۲ و خاتمه دادن به 

توافق محدودیت عرضه، به سختی تقال می کنند.

هر چند بازار مســکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی در کل دنیا است اما 
به نظر می رسد اهمیت آن برای ایرانیان دو چندان است. به طوری که برخی 
بررسی ها نشان می دهد که سهم مسکن از سبد دارایی خانوار ایرانی بیش از 
۸۰ درصد است. به نظر می رسد عدم دخالت دولت در این بازار، کوتاه مدت 
بودن سرمایه گذاری برای ساخت مسکن، فراوانی نیروی کار و مصالح، افزایش 
مدام هزینه اجاره نشینی، بیماری هلندی و در نهایت بازدهی بیشتر به واسطه 
هجوم سرمایه ها به ســمت این بازار از جمله عوامل اصلی عالقه دو چندان 

ایرانی ها به مسکن باشد.
 شاید بتوان گفت که پیدا کردن محل امن برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین 
سواالت هر فردی است. در این میان بازار مســکن در سراسر جهان یکی از 
مقاصد اصلی سرمایه ها اســت. به طوری که بررسی ها نشان می دهد حدود 
۴۰ درصد از دارایی خانوارها در دنیا امالک است. البته این عدد در کشورهای 
مختلف تفاوت زیادی دارد. به عنوان مثال در آمریکا در سال های ۲۰۱۳ تا 
۲۰۱۶ امالک سهم تقریبا ۳۳ درصدی از سبد دارایی خانوارها داشته است. در 
ایران اما مسکن از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. به طوری که برخی 
پژوهش ها نشان می دهد که سهم مسکن از کل سبد دارایی خانوارها بیش 
از ۸۰ درصد است. به این ترتیب می توان گفت که بازار مسکن مهم ترین بازار 
دارایی برای ایرانیان است. اما سوال این است که چرا مسکن برای خانوار ایرانی 

این چنین جذاب شده و از قدیم تا کنون مقصد اصلی سرمایه ها بوده است.

  عدم دخالت دولت
دخالت دولت ها در کسب وکارهای مختلف از طریق قیمت گذاری دستوری، 
مجوزهای متفاوت و قانون گذاری های پیچیده یکی از اصلی ترین مشکالت 
کسب وکارها در ایران اســت. در این میان اما بازار مسکن طی سالیان کمتر 
از دیگر بازارها در گزند دخالت های دولتی بوده است. به طوری که به اعتقاد 
بسیاری از فعاالن اقتصادی مسکن خصوصی ترین بخش اقتصاد ایران است. 
به نظر می رسد همین مهم ترین عامل میل ایرانیان به سرمایه گذاری در این 

بازار بوده است.

  سرمایه گذاری کوتاه مدت
اقتصاد ایران طی حداقل نیم قرن گذشته با بی ثباتی نسبتا باالیی مواجه بوده 
که تورم های سنگین با نوسان باال تنها یکی از پیامدهای آن بوده است که منجر 
شده سرمایه گذاری های بلندمدت از ریسک باالیی برخوردار باشند. در چنین 

شرایطی سرمایه گذاری در ساخت مسکن به واسطه این که دوره ساخت و 
فروش معموال زیر دو سال است جذابیت باالیی برای فعاالن اقتصادی دارد.

  فراوانی نیروی کار و مصالح
به واسطه تحریم هایی که ایران در سالیان مختلف با آن مواجه بوده بسیاری از 
کسب وکارهایی که نیاز به واردات مواد اولیه یا ماشین آالت از کشورهای دیگر 
دارند با مشکالت گسترده ای مواجه می شوند. در این میان اما صنعت ساخت و 
ساز از معدود صنایعی است که تقریبا هیچ نیازی به واردات ندارد و تمام مصالح 
مورد نیاز آن در داخل کشور تولید می شود. این عدم آسیب پذیری از تحریم ها 

یکی از جذابیت های این صنعت برای سرمایه گذاران بوده است.
همچنین برخالف بسیاری از مشاغل که نیاز به نیروی کار متخصص دارند، 
ساخت و ساز مسکن عموما به نیروی کار کم مهارت نیاز دارد. بر اساس آخرین 
گزارش مرکز آمار در ســال ۹۵، کمتر از ۲۲ درصد از جمعیت کشور دارای 
مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم بوده اند. چنین آماری حاکی از تناسب نیروی 

کار مورد نیاز در بخش ساختمان با ساختار بازار کار ایران است.

  بلعیدن نیمی از بودجه خانوار
طی سال های اخیر به واسطه رشد تند و تیز قیمت و اجاره مسکن، سهم هزینه 
مسکن در سبد خانوار مدام افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار سهم 
مسکن از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۹۹ به ۴۳ درصد رسیده است. 
برآوردها نشان می دهد که این عدد در شهری مانند تهران در سال جدید به 
حدود ۶۰ درصد هم رسیده است. این در حالی است که تنها ۵ سال پیش سهم 
مسکن در بودجه خانوار حدود ۳۰ درصد بود. به این ترتیب به نظر می رسد رشد 

تند و تیز هزینه مسکن طی سال های گذشته، اهمیت خرید آن را برای ایرانیان 
به شدت افزایش داده است.

  بیماری هلندی و عدم امکان واردات
یکی دیگر از عوامل بسیار مهم تجمع ثروت ایرانیان در بازار مسکن را می توان 
بیماری هلندی اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته دانست. در این مدت اغلب 
دولت ها به واسطه درآمدهای نفتی ارزپاشی های سنگینی انجام داده اند و در 
اغلب دوره ها شاهد سرکوب قیمت دالر بوده ایم. چنین چیزی منجر می شود 
اغلب فعالیت های تولیدی با خطر جانشینی کاالی خارجی ارزان مواجه شوند 
و به همین علت سرمایه به بخش های غیرقابل تجارت مثل مسکن میل پیدا 

می کند.

 رشد بیشتر از تورم
هجوم سرمایه ها به سمت مسکن منجر به رشد تند و تیز قیمت مسکن طی 
سالیان گذشته شده است. به عنوان مثال در حالی از سال ۸۸ تاکنون سطح 
عمومی قیمت ها یا همان تورم ۱۳ برابر شده است که طی همین مدت متوسط 
قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت تقریبا ۲۶ برابر شده است که حاکی از 
بازدهی واقعی ۱۰۰ درصدی در این مدت است. به نظر می رسد همین رشد 
بیشتر از تورم که حاصل تجمع ثروت در بخش مسکن است خود عاملی برای 

هجوم بیشتر سرمایه ها به سمت این بازار شده است.

  ستیز دولت با مسکن
دولت ها تاکنون حداقل دو مرتبه قصد دخالت گســترده در بازار مسکن را 
داشــته اند. مرتبه اول در دولت احمدی نژاد و با ابرپروژه مسکن مهر بود که 
دولت عزم خود را جزم کرد تا قواعد این بازار را بهم بریزد. هر چند دولت در این 
پروژه چندان به اهداف خود نرسید اما هزینه زایی گسترده آن در دولت نهم و 
دهم یکی از عوامل اصلی بهم خوردن تعادل بازار مسکن و جهش قیمت ها شد. 
حال در دولت جدید برای دومین بار و این بار با عزمی راسخ تر شاهد ورود دولت 
به بازار مسکن هستیم. از ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تا قانون گذاری 
دستوری در بازار اجاره و واسطه گری امالک از جمله مهم ترین اقدامات این 
دولت و مجلس برای دخالت در بازار مسکن طی یک سال گذشته بوده است. 
تجربه مسکن مهر نشان می دهد که این قبیل دخالت ها صرفا بر افزایش هیجان 

و رشد قیمت ها در بازار می انجامد.

  میزان مالیات پرداختی مشاغل اعالم شد
در شرایطی که صاحبان مشاغل و اصناف تا پایان ماه جاری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند، بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده اند. صاحبان مشاغل و اصناف باید هر ساله تا پایان 

خردادماه اظهارنامه عملکرد درآمدی خود در سال گذشته را برای پرداخت مالیات مربوطه، پر کنند که این فرصت تا پایان ماه جاری تمدید شد.  
بنابراین، صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه سالجاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه خود را پر کنند زیرا، درصورت انجام ندادن تکالیف قانونی، عالوه بر محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه ۳۰ درصدی 
غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می شوند.در این بین، برخالف سال های قبل در روند اخذ مالیات از اصناف تغییراتی صورت گرفت که صدای مشاغل را بلند کرد.  ماجرا از این قرار بود که از این به بعد براساس قانون بودجه و قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان،  مبنای محاسبه مالیات برای مشاغل و اصناف، واریزی های کارتخوان و حساب تجاری آن ها خواهد بود.  
البته، اگر از مبالغ واریزی به کارتخوان و حساب تجاری اصناف درآمدی عاید آنها نشده باشد، در صورت ارائه اسناد و مدارک، از مبلغ مورد نظر مالیات گرفته نمی شود.  در این بین، از آنجا که صاحبان مشاغل و اصناف می توانند به دو روش اظهارنامه 
عملکرد درآمدی خود را تکمیل کنند، اعالم سازمان امور مالیاتی به ایسنا نشان می دهد که بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه مالیاتی تا ۲۰ تیرماه، صاحبان مشاغل معادل یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۶۵۰ اظهارنامه پر کرده اند.  همچنین، صاحبان 

مشاغل و اصناف معادل دو میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۲۹ اظهارنامه برمبنای فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم پر کرده اند تا مشمول مالیات مقطوع شوند.  
از سوی دیگر، متوسط مالیاتی که مشاغل از طریق ارائه اظهارنامه پرداخت کرده اند، معادل دو میلیون و ۳۶۵ هزار و ۱۸ تومان بوده که متوسط مالیات پرداختی مشاغل با تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، به میزان دو میلیون و ۶۱۸ هزار و ۲۹ تومان بوده است.  
عالوه براین، براساس فرم های تبصره ماده ۱۰۰ دریافتی میزان مالیات پرداختی در محدوده های زیر قرار دارد که طبق آن،  بیش از ۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده اند.  همچنین، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مشاغل مالیاتی 

بین صفر تا ۵ میلیون تومان و بیش از ۲۴۰ هزار نفر از آن ها نیز مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند.

چرا مسکن بازار مورد عالقه ایرانیان است؟
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با وجود اینکه کشــور طی یکی دو دهه اخیر با مشکل 
جدی محدودیت منابع آبی و استمرار خشکسالی روبروست، 
اما دولت سیزدهم با اقدامات موثر و زیربنایی خود توانست 
در افزایش تولید گندم موفق عمل کند، به طوری که اکنون 
تولید و خرید تضمینی گندم کشور نسبت به سال گذشته 

رشد خوبی را نشان می دهد.
 طبق آمارها مجموع نیاز گندم خوراکی کشور ساالنه 
بیش از  ۱۲ میلیون تن است که از این میزان ۱۰ میلیون 
تــن برای مصرف نان و دو میلیون تن برای صنایع غذایی 
مرتبط با آرد و نان اختصاص دارد که طی سال های گذشته 
بــا توجه به وضعیت بارندگی ها، تولید داخل در دهه های 
گذشته کفاف نیاز داخل را تامین می کرد، اما طی سال های 
اخیر بخصوص در ۶ سال گذشته با تداوم خشکسالی ها و 
محدودیت منابع آبی به شدت رقم تولید افت داشت تا جایی 
که سال گذشته حدود ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان 
خریداری شــد.در بیش از ۱۸ میلیون هکتــار از اراضی 
کشاورزی کشور ۶ میلیون هکتار به طور مستقیم زیرکشت 
گندم به صورت آبی و دیم قرار دارد که انتظار می رود ساالنه 
حدود ۱۴ میلیون تــن گندم تولید و حداقل نزدیک ۱۰ 
میلیون تن آن توسط دولت به صورت تضمینی خریداری 
شود و مابقی تولید به خودمصرفی کشاورزان و تولید بذر 
برسد، اما طی سال های اخیر در سایه شوم خشکسالی ها و 
سیاست های دولت گذشته میزان تولید روند کاهشی یافت 
تا جایی که کشور را به یک واردکننده گندم تبدیل کرد، 
به طوری که اکنون برای تامین نیاز داخلی کشور بیش از 

۸ میلیون تن گندم از طریق وارد تامین می شود.

البته با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضا 
برای غالت در جهان و علیرغم تحریم های علیه ایران خرید 
گندم توسط دولت سیزدهم به میزان کافی صورت گرفته 
اســت و کمبودی در این زمینه در کشور وجود ندارد اما 
دولت ســیزدهم سیاست ها خود را معطوف به حمایت از 

کشاورزان ایرانی و تولید داخل کرد.
در سال های گذشته در کنار خشکسالی، سیاست های 
دولت قبل باعث شد که کشاورزان انگیزه کافی برای کشت 

گندم و حتی فروش آن به دولت را نداشته باشند.
دولت ســیزدهم برای افزایــش تولید گندم و حمایت 

از کشــاورزان، در روزهای نخست سال جاری به پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه، قیمت خرید تضمینی گندم برای 
سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد در 
حالی که این رقم برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

 این اقدام دولــت در افزایش تولید گندم و 
خودکفایی، همچنین ایجاد امید در کشاورزان موثر 

واقع شد.
پیش بینی می شد که امسال ۶ ۵. میلیون تن نیاز کشور، از 

گندمکاران داخلی کشور تامین می شود؛ این در حالی است 
که سال گذشته برخالف وعده های دولت قبل مبنی بر خرید 
تضمینی ۹ میلیون تن گندم، تنها ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تن گندم در پایان زمان خرید تضمینی گندم خرید شد.
حال دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با اقدامات 
موثــر خود در تامین نهاده هــای موردنیاز تولید، افزایش 
قیمت نرخ خرید تضمینی و اعالم به موقع این نرخ در سایه 
تحریم ها، برای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی، 
عملکرد مطلوبی داشته است و با ایجاد درآمدزایی و انگیزه 
برای تولیدکنندگان، تولید باال و مستمر این محصول را در 
اولویــت برنامه های خود قرار دهد، به نحوی که تاکنون با 
وجود اینکه خرید گندم تا پایان شهریورماه ادامه دارد، بیش 
از ۴.۵ میلیون تن از این محصول را از کشاورزان خریداری 
و تحویل گرفته شــد. این رقم معادل کل خرید تضمینی 
در ســال زراعی گذشته است که البته پیش بینی ها نشان 
می دهد که امســال رقم خرید تضمینی گندم به بیش از  

۶.۵ میلیون تن برسد.
این در حالی است که به دلیل کاهش بارندگی ها و تداوم 
خشکســالی در بخش زیادی از دیمزارهای کشور به ویژه 
در استان هایی همچون خوزستان، ایالم و بوشهر با تنش 

خشکی در تولید محصوالت ازجمله گندم روبرو هستیم.
حال به نظر می ر سد با توجه به اینکه دولت سیزدهم 
تامین امنیت غذایی مردم را در اولویت فعالیت های خود 
قرار داده با ایجاد شرایط مناسب برای سال های آینده شاهد 
افزایش تولید گندم که قوت اصلی مردم کشور است، باشیم 

تا به مرحله خودکفایی در این محصول برسیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد با اشــاره به افزایش هزینه 
های تولید، از سیاســت گذاری ها در این حوزه انتقاد کرد و گفت: باتوجه به 
شرایط بازارهای جهانی، مسئوالن باید هوشیارتر عمل کنند.هانی تحویل زاده، 
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره به چالش هایی که برای 
تولیدکنندگان در این حوزه بوجود آمده اســت، گفــت: اتفاقاتی که در طول 
ماه های گذشــته رخ داده و قباًل نیز مرتب درباره آن اطالع رســانی و هشدار 
داده شده، منجر به توقف ۴۰ درصد خطوط تولیدی در این بخش شده است.

وی تاکید کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم رسیدگی به وضعیت 
تولیدکنندگان، در آینده نیز با چالش های بسیار جدی تر در تولید شیرخشک 
نوزاد مواجه خواهیم شــد.تحویل زاده با اشاره به قیمت گذاری دستوری برای 
شیرخشک نوزاد، افزود: بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حال حاضر با 
زیان انباشته مواجه هستند.وی اضافه کرد: به دلیل اینکه جامعه هدف واحدهای 
تولیدی در این حوزه، نوزادان هستند، واحدها نیز تمام تالش خود را برای حفظ 
تولید می کنند تا عالوه بر حفظ آرامش جامعه، برند خود را نیز نگه دارند اما در 
حال حاضر شرایط برای آنان بسیار دشوار شده است.این فعال بخش خصوصی 
با اشاره به تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به نیما 
نیز افزود: این مسأله هزینه ترخیص مواد اولیه را از گمرکات ۵ تا ۶ برابر کرده و 

نامه نگاری با مسئوالن مختلف در این زمینه بی نتیجه مانده است.تحویل زاده 
با بیان اینکه به دلیل جنگ اوکراین و روسیه قیمت جهانی مواد اولیه شیرخشک 
به شــدت افزایش یافته و در بسیاری از نقاط دنیا نیز کمبود ایجاد شده است، 

گفت: در چنین شرایطی ما باید بسیار هوشیارتر عمل کنیم.
وی ادامه داد: عالوه بر این در سال جاری با رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد 
کارگران و افزایش قیمت ملزومات بسته بندی از جمله قوطی، چسب، لیبل و 

قاشق مواجه بودیم که هزینه تمام شده تولید را به شدت افزایش داده است.

تحویل زاده توضیح داد که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت 
شــیرخام، قیمت هر کیلوگرم شیر خشک صنعتی به ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
رســیده در حالی که قیمت شیرخشــک نوزاد بین ٣۸ تا ۵۰ هزار تومان است 
و این امر خطر قاچاق شیرخشــک نوزاد و استفاده از آن به عنوان شیرخشک 
صنعتی را افزایش می دهد که نکته خطرناکی اســت ضمن اینکه با قاچاق این 
محصول به کشورهای همسایه مواجه هستیم.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه در ماه های اخیر تأمین ارز از سوی سازمان غذا و دارو نیز با 
تأخیر زیادی مواجه و میزان ارز تخصیصی ناچیز بوده است، گفت: این امر سبب 
شده ما در خرید مواد اولیه نسبت به رقبای خارجی خود، عقب بمانیم و نتوانیم 
به موقع مواد اولیه را خرید و وارد کشــور کنیم و در صورت ادامه این روند در 
یکماه آینده تولید و بازار با چالش های جدی مواجه خواهد شد.تحویل زاده از 
مسئوالن مربوطه خواست سرعت تصمیم گیری ها را افزایش دهند و هوشیاری 
الزم را در این حوزه داشته باشند و اضافه کرد: مسئوالن باید از سرکوب قیمت 
دست بردارند و اجازه بدهند که قیمت واقعی و منطقی محصوالت لحاظ شود 
در این صورت خواهیم دید که بازار براساس عرضه و تقاضا و رقابت میان برندها 
تنظیم می شود و نه تولیدکننده زیان می کند و نه بازار با کمبود مواجه می شود 

که مصرف کننده به دردسر بیفتد.

عملکرد موفق دولت سیزدهم در تامین امنیت غذایی کشور

قاچاق شیرخشک نوزاد به کشورهای همسایه

 راهکارهای مناسب مبارزه با آفات جنگل های زاگرس
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعالم کرد: در پی دستور فوری وزیر جهاد 
کشاورزی راهکارهای مناسب جهت اجرای برنامه عملیاتی مبارزه با آفت برگ خوار 
و جوانه خوار بلوط جنگل های زاگرس ارایه شد.به گزارش از سازمان منابع طبیعی 
کشور، استفاده از محلول »بی تی« در مناطق آلوده و بحرانی، به کارگیری از تله های 
نوری، رعایت زمان محلول پاشــی جهت جلوگیری از هدررفت سرمایه، استفاده از 
سازمان های مردم نهاد، تشکل ها، بسیج، همیاران طبیعت، خیرین و استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان و برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت مشترک از سوی 
بخش های تحقیقاتی و اجرایی از جمله مواردی بود که در این جلسه حاضرین بر 

اجرای آن اتفاق نظر داشتند.
در این جلسه همچنین بر حضور توأمان کارشناسان متخصص از بخش تحقیقات 
و اجرا در مناطق جنگلی جهت پایش و ارزیابی مســتمر آفت درختان بلوط تاکید 
و مقرر شــد؛ دستورالعمل اجرایی و آنی برای استفاده روش های ترکیبی مبارزه به 
عنوان یک سند تصویب و به وزیر جهاد کشاورزی جهت ابالغ ارائه شود.همچنین 
در این جلســه رییس سازمان جنگل ها و روسای دستگاه های مرتبط بر اتخاذ یک 
روش واحد و تهیه دستورالعمل اجرایی از سوی بخش تحقیقات و اجرا برای مبارزه 
با آفت برگ خوار بلوط زاگرس تاکید داشته و آن را در دستور کار خود قرار دادند.

در این نشست  ضوابط فنی مشترک توسط بخش های علمی، تحقیقاتی و اجرایی 
وزارت جهاد کشاورزی به استان ها برای مقابله همه جانبه با آفت برگ خوار و جوانه 

خوار بلوط زاگرس تدوین شد.
نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای مناسب جهت اجرای برنامه عملیاتی و تدوین 
ضوابط فنی مشترک توسط سازمان ها و موسسات مختلف وزارت جهاد کشاورزی به 
استان ها برای مقابله همه جانبه با آفت برگ خوار و جوانه خوار بلوط زاگرس با حضور 
نوبخت معاون وزیر و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، علیزاده 
رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات 
کشور، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان در محل 
سالن جلسات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار و بر روش ترکیبی 

مبارزه با آفات درختان بلوط به عنوان روش کوتاه مدت تاکید شد. 

 کشور در تولید ذرت سیلویی به خودکفایی رسیده است
مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساســی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشور 
با تولید ساالنه ۱۵ میلیون تن ذرت سیلویی، به خودکفایی در تولید این محصول 

دست یافته است.
 فرامک عزیزکریمی در کارگاه بهره وری تولید ذرت سیلویی که در محل مرکز 
تحقیقات کشاورزی استان تهران مستقر در ورامین برگزار شد اظهار داشت: تولید 
ذرت علوفه ای ســیلویی مورد نیاز کشور برای دامداران از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت و کشاورزان باید مسائل مربوط به مراحل کاشت، داشت و برداشت آن برای 

تولید ماده خشک مناسب را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: کشاورزان در خط مقدم جنگ  اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام به 
ویژه در تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور قرار دارند و در شرایطی که کمر کشورهای 
مدعی از آمریکا تا اتحادیه اروپا به دنبال اثرات منفی ناشی از جنگ اوکراین شکسته 
و به دنبال تامین محصوالت اساسی خود هستند، ایران اسالمی با تالش کشاورزان 

به حرکت رو به رشد خود در این حوزه ادامه می دهد.
وی اظهار داشت: اگر کشوری بخواهد روی پای خود بایستد، ابتدا باید  امنیت 
غذایی خود را تأمین کند لذا الزم اســت تا عالوه برکمیت، بر افزایش کیفی تولید 

محصوالت نیز توجه کند.
عزیزکریمی بر نقش مهم علوفه و پروتئین دامی در تامین امنیت غذایی تأکید کرد 
و افزود: نیاز ساالنه کشور به ذرت سیلویی ۱۵ میلیون تن است که در حال حاضر این 

میزان محصول در کشور تولید شده و در این زمینه خودکفا هستیم.
مدیرکل دفتر عالت و محصوال اساسی وزارت جهاد کشاورزی میزان تاب آوری 
کشت ذرت کشور را ۴۰۰ هزار هکتار اعالم کرد و گفت: متأسفانه کشاورزان به دالیل 
اقتصادی از ابتدای کاشــت، از نظر تراکم و موارد فنی، تفکیکی بین محصول ذرت 
علوفه ای و ســیلویی قائل نمی شوند و با اینکه ۱۵ میلیون تن تولید ذرت سیلویی 
عددی قابل اتکایی است و در این زمینه خودکفا هستیم ولی باید به اصول برداشت 

دقت بیشتری شود.
در ایــن کارگاه آموزیــش، مدیران امور دام و زراعــت با حضور در مزرعه نمونه 
 کشــاورزی صفــاری، از اجــرای طرح های نوین علمــی در حــوزه دام و زراعت

 بازدید کردند.

0422/150/32

1015
و شــماره  بــه شــماره 52ایــران 142ع17و شــماره شاســی 14271873  بــرگ ســبز خــودرو 
ــود  ــخ 1401/03/15 مفق ــین در تاری ــد حس ــتگردی فرزن ــد  دس ــه محم ــق ب موتور10009941متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

1056
کارت ملــی  ســند ازدواج طــا بــه شــماره 0941217116 متعلــق بــه اعظــم قرائــی فرزنــد علــی اصغــر 

در تاریخ 1401/01/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 0925814369  ــه ش ــجویی 9811115785 ب ــد کارت دانش ــه نق ــی وج ــی کارت بانک کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/04/19 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــرده فرزن ــی ب ــی  عطائ ــه عل ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
ــخ  ــی در تاری ــد محمدول ــدی فرزن ــدر احم ــه حی ــق ب ــماره 5309616292 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــور  ــروش موت ــه ف ــه شــماره DA946288 و وکالتنام ــه شــماره DA946288 و کارت کار ب ــه ب گذرنام
و 1 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه قاســم نظــری فرزنــد غــام حســین در تاریــخ1401/04/20  مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1502
کارت موتــوروکارت ســوخت بشماره693ایران62584شــماره شاسی125P8406177***ND4شــماره 
ــخ  ــی در تاری ــد مهــر عل ــه فرزن ــی افراخت ــه قدمعل ــق ب موتورLK157FM150596410مدل1384متعل

1400/01/01 مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
 

1866
کارت ملــی و کارت بیمــه طایــی و بیمــه  تکمیلــی ،تامیــن اجتماعــی، قالیبافــی بــه شــماره 
0384479413 و کارت عابــر بانــک  متعلــق بــه فاطمــه  حاجــی احمــدی قمــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 

1401/04/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد فتحعل ــی فرزن ــچ خان ــن قلی ــه حس ــق ب ــماره 0046792317 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/20 مفقــود گردی

ــخ  ــور در تاری ــد منص ــدی  فرزن ــین  محم ــه حس ــق ب ــماره 0052661024 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/10 مفق
 

2006
ــه شــماره  ــه شــماره 1461355338 و کارت ماشــین ب ــی ب ــه شــماره 14556 و کارت مل شناســنامه ب
پاک199ع34 ایران55 و شــماره شاســی A609028730 و شــماره موتور 804005200603901متعلق 
ــده و از  ــخ 1401/02/01 مفقــود گردی ــد محمدســلیم در تاری ــای دانیــال ســرمدی عنبــران فرزن ــه آق ب

درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2014
ــا  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3821270829 و کارت موتــور بــه شــماره 51688 ایــران 142 و ب
ــماره  ــا ش ــی 125B9003938***N1D و ب ــماره شاس ــا ش VIN:IRAHD9010MB003938 و ب
ــخ  ــعید در تاری ــد سیدمحمدس ــان فرزن ــیدلقمان پیرخضرانی ــه س ــق ب ــور N1D029807050 متعل موت

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

ــه  ــق ب ــماره 0076008185 متعل ــه ش ــی ب ــای بانک ــت و کارته ــمند و کارت بهداش ــی هوش کارت مل
مهــرداد جاویدآلوچــه فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــی شــریفی  ــه ســعیده ربان ــق ب ــه شــماره 0925120189 متعل ــی هوشــمند و کارت بانکــی ب کارت مل
فرزنــد هــادی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرخابی  ــاری س ــدی س ــه مه ــق ب ــماره 0018736432 متعل ــه ش ــه ب ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــوری فرزن ــه تیم ــروزه بلف ــه فی ــق ب ــماره 0051912457 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2980309508 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2980309508 متعلــق بــه 
راضیــه  اســدی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2027
کارت ملــی بــه شــماره 0079774407 و ســایر بــه شــماره کارت بیمارهــای خــاص)ام اس( متعلــق بــه 
درجــه از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/04/18 مفقــود  در  علــی  فرزنــد  مقــدم  افشــین   محمــد 

 اعتبار ساقط می باشد

2065
کارت ملــی بــه شــماره 0410559458 متعلــق بــه زهــرا ســادات طباطبایــی فرزنــد ســیدجواد در تاریــخ 

1401/02/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
ــخ  ــم در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــکینه دخیل ــه س ــق ب ــماره 0036293563 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــین در تاری ــد غامحس ــلیمانی فرزن ــا س ــه لی ــق ب ــماره 0039696871 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــا فرزن ــی نی ــره روح ــه مطه ــق ب ــماره 2181771995 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/17 مفق

ــماره  ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره 0013522000 و گواهینام ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم کارت پای
9406789288 متعلــق بــه علیرضــا حاجــی میــرزا کوچــک فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/04/02 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
ــا  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110292024 - تاریــخ تولــد 1370/07/01 متعلــق بــه مون

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

ــد  ــخ تول ــنامه 413 - تاری ــماره شناس ــی 2031780832 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــا  ــه محمدرض ــق ب ــهر متعل ــک ش ــیان ، بان ــک پارس ــه 2 ، کارت عابربان ــه پای 1363/03/20 و گواهینام
قاضــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــد 1374/07/19 متعل ــخ تول ــی 2110593865 - تاری ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/22 مفق ــی در تاری ــد نورعل ــی فرزن ــه کلوئ ــن تازیک  متی

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122375523 - شــماره شناســنامه 10 - تاریــخ تولــد 
1340/06/01 متعلــق بــه طیبــه کرامتــی فیــض آبــاد فرزنــد الــه قلــی در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. گردی

2503
ــود  ــخ 1400/12/20 مفق ــر در تاری ــد امی ــی فرزن ــی دورک ــدر قل ــه حی ــق ب ــت متعل ــان خدم کارت پای

 معــاون امور زراعت وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه به رغم همه 
گرانی ها قیمت کود کشاورزی کاهش پیدا کرد، افزود: دولت برای افزایش 
میزان تولید و بهره برداری بیشــتر، ٣۸ هزار میلیارد تومان به یارانه کود 

اختصاص داد.
 علیرضا مهاجر در آیین برداشــت نخستین برنج مکانیزه کشور که در 
روستای زاهدکالی شهرستان فریدونکنار برگزار شد، افزود: در حال حاضر 
قیمت واقعی کودهای کشاورزی همچون پتاس کیسه ای سه میلیون تومان 
اســت در حالیکه این کود به قیمت کمتر از کیسه ای ۲۰۰ هزار تومان به 

کشاورز عرضه می شود.
وی توضیح داد: دولت در راســتای افزایش عملکرد زمین  و همچنین 
کاهش هزینه های تولید کشاورزان قیمت نهاده های دامی را بیش از ۴۵ 
درصد کاهش داده و به همین منظور برای تامین کودهای پتاس و فســفر 
دولت بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.معاون امور 
زراعت وزیر جهاد کشاورزی همچنین به کشت قراردادی برنج نیز اشاره کرد 

و گفت: این نوع کشــت برای کاهش هزینه های کشاورز و همچنین بهره 
مندی بیشتر از زمین در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته  تا 
کشاورزان بدون توجه به هزینه و با استفاده از کارشناسان متخصص از کود 
بیشــتری در جهت ارتقاع محصوالت خود استفاده کنند.وی  همچنین بر 

لزوم بهره مندی بیشتر از زمین های کشاورزی تاکید کرد و افزود: متاسفانه 
بیش از ۷۰ درصد زمین های زراعی شمال کشور تنها ٣ ماه از سال مورد 
استفاده قرار می گیرند در حالیکه الزم است با برنامه ریزی صحیح از این 
زمین ها برای کشــت سبزیجات برگی اســتفاده شود.مهاجر خاطر نشان 
کرد: با توســعه مکانیزاسیون می توان کشت ســبزیجات برگی را در ایام 
غیر از فصل زراعی برنج کامال به صورت مکانیزه انجام داد و به کشورهای 
همسایه از جمله روسیه  صادر کرد.وی همچنین بر کشت  هیبریدی برنج 
نیز تاکید کرد و گفت: الزم است کشاورزی ما با کمک محققان و استفاده 
از علم کشاورهای دیگر در این زمینه، به سمت تولید برنج هیبریدی برود، 
تا بتوانیم با تولید این نوع محصول در راستای خودکفایی برنج و همچنین 
امنیت غذایی کشور گام برداریم.   معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود:برنامه 
دیگری که باید در استان های شمالی انجام شود تسطیح اراضی و زهکشی 
است تا کشاورزان از آب کافی برای آبیاری مزارع برخوردار شوند و این مهم 

باید با کمک استانداران ونمایندگان محقق شود.

 دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین کود کشاورزی اختصاص داد
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گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1816682403 متعلــق بــه احمــد عابدیــن پــور فرزنــد محمــد نبــی در تاریــخ 
1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 1940114179 متعلــق بــه امیــر ســقایی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2298175039 و شناســنامه بــه شــماره 502 متعلــق بــه خلیــل ســقا  ئی فرزنــد 
ابراهیــم در تاریــخ1401/04/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و رســید کارت ملــی  متعلــق بــه ســمانه محکــم کار ســیاه پیرانــی فرزنــد حســن در 
تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1271169002 متعلــق بــه مهــدی حــدادی زفــره فرزنــد رجبعلــی در 

تاریخ1401/04/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1289445087 متعلــق بــه محمداســماعیل افشــاری فرزنــد علمــدار 
در تاریــخ1401/02/21  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272641392 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1272641392 و 
کارت دانشــجویی دانشــگاه شــهرکرد بــه شــماره 960201243 متعلــق بــه احســان بنائــی فرزنــد حســام 

در تاریــخ1401/04/21  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1291951342 متعلــق بــه داود پزشــکي فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/03/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1284771482 متعلــق بــه ناهیــد حســیني فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــر فرزن ــدي فوالدگ ــه مه ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 1272959236 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
حســین در تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت )بــه شــماره ملــي1286064449 (متعلــق بــه علــي امیــدي 
فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــد ابوالحســن در تاری ــه برهمــن فرزن ــت ال ــه هدای ــق ب ــه شــماره 5279430951 متعل ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 2283536278 و شناســنامه کارت واکســن کپــی ســند منــزل متعلــق بــه زهــرا 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/20 مفق ــب در تاری ــد ابوطال ــت دوســت  فرزن لیاق

مــی باشــد.

ــد  در  ــید احم ــد س ــره حســینی  فرزن ــیده زه ــه س ــق ب ــماره 2433222788 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2391981058 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت بــه 
شــماره 81ن 744 ایــران 63 متعلــق بــه محمــود  اســدی  فرزنــد بــال در تاریــخ1401/04/18  مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــه شــماره ملــی 0921655762 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت  ــه ســه ب گواهینامــه پای
ــماره  ــور MVM472FGD033465 وش ــماره موت ــاك 74 / 597 و 58 وش ــماره پ ــه ش ــوخت ب س
شاســی NATEBAFB8D1012497 متعلــق بــه نجمــه زردکانلــو فرزنــد امیرجــان در تاریــخ 

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

ــد  ــی زاده فرزن ــی ربان ــه مصطف ــق ب ــی 0720104841 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
نجیب اهلل در تاریخ 1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5749277488 متعلــق بــه ســید مجتبــی حســینی فرزنــد ســید 
محمــد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی بــه شــماره 0943212677 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0943212677 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/21 مفق ــه  در تاری ــح ال ــد ذبی ــادر فرزن ــا خ ــول دلگش بت

ساقط می باشد.

2801
شناســنامه بــه شــماره 330 و کارت ملــی بــه شــماره 2218491710 متعلــق بــه محمدرضــا الکتراشــی  

فرزند حسن در تاریخ 1400/12/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2807
کارت ملــی بــه شــماره 2161358928 متعلــق بــه عمرانــه افــرادی فرزند کریــم در تاریــخ 1401/04/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 2150843781 متعلــق بــه شــاهین اتشــی امنــاب فرزنــد محمــد رضــا در 
تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
کارت ملــی بــه شــماره 0071180397 متعلــق بــه شــهربانو عموهاشــم عاقبنــد فرزنــد محمدحســین 

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

ــخ  ــی 0021095892 در تاری ــماره مل ــه ش ــوش ب ــین آذرن ــه امیرحس ــق ب ــی متعل ــه رانندگ گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/01 مفقــود گردی

ــژگان  ــه م ــق ب ــران421ق24 متعل ــی 33ای ــه شــماره انتظام ــدارك ماشــین ب ــی و م ــه رانندگ گواهینام
عبــدی فرزنــد نعمــت الــه بــه شــماره ملــی 0056686277  در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــنگ در تاری ــد امیرهوش ــدی فرزن ــود زن ــه محم ــق ب ــماره 0059448547 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 
88ایــران548ق17 بــه شــماره ملــی 0052451844 متعلــق بــه مهــدی صالحــی مجــرد فرزنــد احمــد 

در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0078783577 متعلــق بــه مهــدی صابــری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/10 مفق

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 0061114200 و کارت خــودرو ســواری وانــت بــه شــماره 
ــران 945 و 34   ــی 33 ای ــماره انتظام ــه ش ــواری پژوب ــودرو س ــران 983 و 12 و کارت خ ــی 20 ای انتظام
ــه  ــق ب ــران 193 ن 22 متعل ــی 33 ای ــماره انتظام ــه ش ــکان  ب ــواری پی ــودرو س ــوخت خ و کارت س
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/14 مفق ــی  در تاری ــد فتحعل ــیدی  فرزن ــا  رش  علیرض

ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0942067177 متعلــق بــه حیــدر  نیــک فرجــام نظریــه  فرزنــد غامرضــا  
در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد احمــد  در تاری ــه مرتضــی  رادســر  فرزن ــق ب ــی 0075311275 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه فرزنــدان بــه نــام علیرضــا ضرغامــی و اراس ضرغامــی  و کارت ملــی و شناســنامه و دفترچــه 
ــودرو  ــه خ ــه نام ــی 2390626335 و بیم ــماره مل ــه ش ــرورش  ب ــوزش و پ ــازمانی ام ــه و کارت س بیم
ــخ  ــوذر  در تاری ــد ن ــی  فرزن ــران  ضرغام ــه مه ــق ب ــران 229 م 35  متعل ــی 93 ای ــماره انتظام ــه ش ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= 1401/04/21 مفقــود گردی

ــد  در  ــز محم ــد عزی ــودرزی  فرزن ــواد  گ ــه ج ــق ب ــی 0074269501 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد ســید  ــه فهیمــه ســادات  میرکاظمــی  فرزن ــق ب ــی 1189855488 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
حســن  در تاریــخ 1401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی  4120469484 و کارت هایــی بانکــی متعلــق بــه زکریــا  گــودرزی  فرزنــد 
چنگیــز در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه - ــه نشــانی شــهرك رضوی ــند ب ــت س ــناد مالکی ــی 0702297291 و اس ــماره مل ــه ش ــی ب  کارت مل
ــه عفــت  حســین زاده  ــق ب ــاك 11 واحــد 3 متعل ــام رضــا -کوچــه شــهید ضابطــی -پ ــری ام 20 مت
پوســتی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 4120254674 متعلــق بــه پرویــن  گــودرزی  فرزنــد غامعبــاس  در تاریــخ 
1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــه رضــا  نامنــی  فرزن ــه شــماره 0794514928 متعلــق ب ــه شــماره 22 و کارت ملــی ب شناســنامه ب
حســن  در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 0013691848  متعلــق بــه زینــب  رضایــی بروجــردی  
فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 2274 متعلــق بــه عبــاس ســهراب پــور بــه شــماره ملــی 0053910605 فرزنــد 
رحمــت الــه  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــا  فرزن ــت  کی ــه عف ــق ب ــی  0059677759 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/04/21مفق
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ــخ  ــد اژدر در تاری ــاد فرزن ــال آب ــر عباســی جم ــه جاب ــق ب ــه شــماره 1739555740 متعل ــه ب گواهینام

1399/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــی در تاری ــد بیرامعل ــی فرزن ــیروس خالق ــه س ــق ب ــماره 1638113939 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1050055901 متعلــق بــه احســان گنجعلــی  فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

ــخ  ــنگ در تاری ــد هوش ــرلک فرزن ــا س ــه احمدرض ــق ب ــماره 0041356081 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

گواهینامــه بــه شــماره 0939458675 متعلــق بــه محمــد رضــا غفاریــان عطــاردی فرزنــد عباســعلی در 
تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــق ب ــه شــماره 1219592935 متعل ــد ب ــرم درخواســت خری ــرگ چــک و ف دفترچــه بیمــه و یــک ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/10 مفق ــم در تاری ــد ابوالقاس ــری فرزن ــی غضنف محمدعل

ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد شــبیر در تاری ــاد فرزن ــم عیوضــی هــل آب ــه مری ــق ب ــه شــماره 0110733282 متعل شناســنامه ب
1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2259622984 متعلــق بــه زهــرا ثابــت وش فرزنــد منصــور در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

ــخ  ــیح در تاری ــد آقامس ــمی فرزن ــیدناصر هاش ــه س ــق ب ــماره 4569130593 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/10/10 مفقــود گردی

ــد  ــری فرزن ــی صنوب ــم خلیل ــه ابراهی ــق ب ــه متعل ــماره 0700328564 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/15 مفقــود گردی حســن در تاری

ــدرت در  ــد ق ــودیان فرزن ــن اس ــه حس ــق ب ــنامه متعل ــماره 0084785004 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1388/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــی ثمری ــه غامرضــا افضل ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه شــماره 0012830399 و کارت پای ــی ب کارت مل
فرزنــد جمیــل در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0072202300 متعلــق بــه اکبــر امیــری فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1398/01/01 مفق

ــی   ــه عل ــق ب ــماره 0046729135 متعل ــه ش ــران458ت42 ب ــاك 11ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
غامــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره پروانــه 97047972 و بــه شــماره ملــی 0046729135 متعلــق بــه علــی  
غامــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0083037187 متعلــق بــه راهلــه پرتــو فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــم  ــه رضــا رحی ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه شــماره 0075492725 و گواهینام ــی ب کارت مل
یــزدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0077702646 متعلــق بــه محســن میرزایــی فرزنــد زیــن العابدیــن  در تاریــخ 
1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه علــی ایمانــی دویــج فرزنــد  ــه شــماره 0019607733 و کارت پایــان خدمــت متعلــق ب گواهینامــه ب
حاتــم در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــین و بیم ــماره 0065651103 و کارت ماش ــه ش ــه ب گواهینام
40ایــران127ب34 متعلــق بــه امیــر اســدی  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0014533367 و شناســنامه بــه شــماره 0014533367 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــین در تاری ــد غامحس ــا فرزن ــدی نی ــا محم روی

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 3930988690 و شناســنامه بــه شــماره 3930988690 متعلــق بــه 
علــی سیاوشــی فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0025048163 متعلــق بــه مصطفــی قلیــزاده فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه عل ــق ب ــدد کارت ســوخت خــودرو متعل ــه شــماره 4032407673  ودوع ــی هوشــمند ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــه در تاری ــد حمدال ــد فرزن ــی وحی ــر کیهان اصغ

ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 0043662722 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0043662722 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــخ  ــی زاده  در تاری ــد امامعل ــه ناهی ــق ب ــوخت متعل ــن وکارت س ــد محمدحس ــودبخش فرزن ــم س قاس

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/10 مفق

ــه شــماره 0070358801  ــت ب ــان خدم ــه شــماره 0070358801 و کارت پای ــی هوشــمند ب کارت مل
ــد شــهریار وکارت  ــه محمــد شــهبازی فرزن ــه شــماره 0070358801 متعلــق ب و گواهینامــه پایــه دو ب
ــخ  ــژاد در تاری ــهبازی ن ــهریار ش ــه ش ــق ب ــران 511 ت 78 متعل ــاك 33 ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب س

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/16 مفق

کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره 55 ایــران 553 ع 74 شــماره موتــور HC509693NA09 و 
شــماره شاســی NAD061A329D107971 و VIN...IRDD865K0ZH107971  وکارت ماشــین 
ــماره  ــور 32908102757 و ش ــماره موت ــران 267 م 33 وش ــاك 20 ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب وکارت س
ــه شــماره  ــه شــهین غامــی ب شاســی 81204002 و VIN....IRFC811V06V2044002  متعلــق ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/16 مفق ــی  در تاری ــد محمدعل ــی 3934048579 فرزن مل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 1379409705 متعلــق بــه حبیــب حســنی اعظمــی فرزنــد مجیــد در 
تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 77 ایــران 922 ل 16  وشــماره شاســی S5420089011600 و شــماره 
موتــور 3740881 و VIN...IRPC891VXRJ011600 متعلــق بــه علــی قریــب طــرزه فرزنــد مهــدی 

در تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0384862934 متعلــق بــه حســین ســخنور فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 1460861159 وکارت شناســایی بازنشســتگی  متعلــق بــه فــرض الــه 
رســتمیان فرزنــد رســتم در تاریــخ 1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری فرزن ــب جعف ــه زین ــق ب ــدارك متعل ــایر م ــماره 0075771721  وس ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
خلیــل در تاریــخ 1399/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  غامرضــا در  ــرزاده فرزن ــه مرتضــی اکب ــق ب ــه شــماره 0068153198 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0016930551 متعلــق بــه علیرضــا مومنــی فرزنــد جلیــل  و 
ــد حســن در تاریــخ  ــه طیبــه ناصــری فرزن ــه شــماره 1100344683 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/04/01 مفق

ــماره 0052803457  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0052803457 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
 28 م   747 ایــران   44 شــماره  بــه  خــودرو   نامــه  وبیمــه  ماشــین  کارت  و  بیمــه  دفترجــه  و 
VIN... و   14187024797 موتــور  شــماره  و    NAAP03EDX9J021399 شاســی  وشــماره 

IRFC871V10O021399 متعلــق بــه ســهراب رحیــم زاده فرزنــد محمدولی در تاریــخ 1401/04/17 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

ــه عبدالمجیــد صافــی  ــه شــماره 4221784751 متعلــق ب شناســنامه ورســید کارت ملــی هوشــمند  ب
فرزنــد محمدعثمــان در تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  بــه شــماره 0200476807 متعلــق بــه ثمیــن ســبزی کار فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/10 مفق

2904
ــوخت و کارت  ــه دو و  کارت س ــه پای ــماره 00544958792 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ماشــین بــه شــماره 91 د 458 ایــران 99 بــه شــماره شاســیS1412288397221 و شــماره 
موتــور3278086  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه وکارت شناســائی نیروهــای مســلح متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــا  در تاری ــد گل باب ــور  فرزن ــدی پ ــم  واح  کاظ

ساقط می باشد.

ــوی   ــی  مرتض ــد عل ــه محم ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــماره 5209777871 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــد حســین در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردی فرزن

3044
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 77ج635ایــران30 و کارت ماشــین بــه شــماره 77ج635ایــران30 متعلــق 
بــه مهــدی خدادانــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــام  ــه اس ــق ب ــماره 1520307225 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1520307225 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
شــیخی فرزنــد رســتم در تاریــخ 1401/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 4199373950 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4199373950 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــرزا در تاری ــد گل می ــان فرزن ــراد میرزائی ــه م ــق ب ــران38 متعل ــماره 56ل417ای ــه ش ــین ب ماش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/16 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 8700585051 متعلــق بــه رضــا علیا طلــب فرزند عــزت در تاریــخ 1401/04/07 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3257254598 و شناســنامه بــه شــماره 3257254598 و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره 3257254598 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 3257254598 و ســایر بــه شــماره فلش.

رم.کیف.البوم.ســیم کارت متعلــق بــه علــی اکبــر چــراغ ویســی فرزنــد نورعلــی در تاریــخ 1401/04/19 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4372344041 متعلــق بــه علــی بیگدلــی فرزنــد فرمانعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/20 مفق

4011
ــی 3732111032 و  ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 3732111032 و کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3732111032 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاك 51 ایــران 371س 49  
و ســه عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه حمیــد نصرتــی فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3732525783 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3732525783 متعلــق بــه ســیده نرگــس حســینی فرزنــد ســید عــارف در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
ــد  ــه ســمیه  خرســندی  فرزن ــه شــماره 2595684711 متعلــق ب کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم ب

اکبر  در تاریخ 1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
ــه شــماره شاســی NAAN11FE6MH665593 و شــماره پــاك  ســند ماشــین و فاکتــور فــروش ب
71_541 ص 17 متعلــق بــه ســلطنت آقابابائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/07/29 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7015
ــد خلیــل اهلل در  ــاد فرزن ــی عباســی گبرآب ــه عل ــق ب ــی 0860511766 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل

تاریخ 1400/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031
ــونار  ــاد س ــه می ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4380251926 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل

فرزند عباس در تاریخ 1394/04/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــعبان  در تاری ــد ش ــی فرزن ــم  ارجین ــه ابوالقاس ــق ب ــماره 5099456367 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4380286177 متعلــق بــه آریــا طاهرخانــی فرزنــد کــورش در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/01/20 مفق

7032
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 46ی161ایــران33 متعلــق بــه عاطفــه  حاجــی آقابزرگــی  فرزنــد رحیــم  

در تاریخ 1401/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/04/25

شماره : 1417

 از نمره قبولی به ساماندهی سواحل تا نگرانی بابت پسماند
 احمد وحیدی، وزیر کشــور باهدف بررســی 
نحوه اجرای طرح ساماندهی سواحل مهمان 
مردم خطه سبز گیالن بود، که پس از بازدید 
میدانی اجرای این طرح را از زبان مردم رضایت 
بخــش عنوان کرد. اما نگرانــی وزیر و رئیس 
جمهور نسبت به موضوع پسماند استان از دیگر 

محورهای این سفر یکروزه بود.
 وزیر کشور روز گذشته در امتداد سفر استانی 
خود در سواحل خزر وارد گیالن شد. وحیدی 
با همراهی اســداهلل عباسی و جمعی دیگر از 
مسئوالن در بدو ورود خود به سواحل مروارید 
خزر در منطقه زیباکنار شهرستان بندری انزلی 
رفت که یکی از مهم ترین مقاصد مســافران و 
گردشگران گیالن برای دسترسی به دریا بشمار 
می رود. وحیدی که هدف سفر خود را بررسی 
میدانی طرح سالمسازی دریا عنوان کرد، طی 
بازدید با مسافران و مردم محلی نیز گفت و گو 
کرد تا نگاهی همه جانبه به وضعیت ساماندهی 
سواحل و همچنین وضعیت خدمات رفاهی و 

ایمنی به سواحل استان داشته باشد. 
وزیر کشور پس از بازدید و نظرخواهی از مردم 
و مسافران شرایط طرح ساماندهی در سواحل 
استان را رضایت بخش) آن هم از نگاه مردم( 
توصیف کــرد و گفت: در صحبت هایی که با 
مردم انجام شد، عمدتا راضی بودند و مشکل 
خاصی نداشتند. وزیر کشور در جمع خبرنگاران 
نیــز اولویت دولت در اجرای طرح های دریا را 
ارقــای امنیت مردم و برخوداری از خدمات با 
کیفیت دانست و از مسئوالن خواست تا برای 
تداوم خدمات رسانی و همچنین حفظ امنیت 
مســافران و مردم به طور مستمر و میدانی در 
ســواحل حاضر بوده و طرح سالمسازی را به 

صورت میدانی مدیریت کنند.
وحیدی ایمنی مردم در بهره مندی از سواحل 
را مسئولیت تمامی مدیران عنوان کرد و با اشاره 
به فعالیت طرح های ســاحلی برای خانم ها و 
آقایان و نجات غریــق ها افزود: باید از ایمنی 
و نشــاط اجتماعی که برای مردم و مسافران 

فراهم شده، مطمئن شویم و این مهم با حضور 
میدانی خواهد بود.وی استاندارســازی طرح 
ایمنی شناگاهی، آزادسازی و خدمات رسانی در 
سواحل گیالن را مطلوب و پیشتاز عنوان کرد 
و گفت: مدیریت سواحل گیالن به خوبی انجام 
 شده و شاهد بودیم مردم با کمترین مشکلی 

مواجه هستند.

 شادسازی سواحل
پس از بررسی های میدانی وزیر کشور در ستاد 
ساماندهی سواحل استان گیالن حاضر شد که 
در این جلسه بر اجرای برنامه های شاد ساحلی 
در چارچوب شرعی تاکید کرد و گفت: امروزه 
بیش از هر چیزی به شادسازی سواحل استان 
و ایجاد نشــاط در آن بر اساس موازین ضرعی 
نیازمندیم که الزم است مسئوالن در این حوزه 

تدبیر کنند.
وحیدی همچنین به مسئله برخوداری اقشار کم 
درآمد از خدمات ساحلی تاکید کرد و افزود: باید 

در تمامی برنامه های فرهنگی و خدماتی به فکر 
ارزان سازی برای قشر ضعیف باشیم.

البته وی به اقدامات هنجار شکنانی برخی در 
سواحل نیز اشــاره کرد و گفت: البته کسانی 
که در ســواحل قصد هنجارشکنی دارند باید 
تذکر داده شــود. هنجارهای فرهنگی نه تنها 
در ســواحل بلکه باید در سایر مراکز از جمله 
هتل ها رعایت شود.وزیر کشور به ضعف تعداد 
غریقان نجات در سواحل خزر اشاره کرد و ۴۰۰ 
نیروی نجات غریق برای حدود ٣۰۰ کیلومتر 
نوارساحلی گیالن کم و ناکافی دانست و افزود: 
غریق نجات ها باید بیمه شــود؛ ضمن اینکه 
مردم را نیز برای تعداد معینی باید بیمه بی نام 
کنیم تا خدای نکرده در صورت غریق خیالمان 

راحت باشد.

 استاندارسازی ایمنی ۹۰ درصد سواحل 
گیالن

اســتاندار گیالن نیز در این نشست با اشاره به 

اجرای ٣۴ طرح سالم ســازی دریا در استان 
گفــت: در حال حاضــر ۹۰ درصد طرح های 
سالم سازی گیالن، تمامی مؤلفه های استاندارد 
مورد نظر ســتاد ساماندهی سواحل را رعایت 
کرده اند. تالش اســتان در اجرای طرح های 
سالم سازی دریا همواره با محوریت رضایت مردم 
و مسافران بوده است.اسداهلل عباسی با تاکید بر 
اینکه در طرح های سالم سازی دریا باید از همه 
ظرفیت ها استفاده شود، گفت: جذب سرمایه 
گذاری بخش خصوصی یکــی از برنامه های 
استان برای ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات 
در ســواحل گیالن است که برای این منظور 
رایزنی ها و اقداماتی در حال انجام است.وی با 
بیان اینکه مسئولیت کامل سواحل محدوده هر 
شهرستان برعهده فرمانداران است، تصریح کرد: 
فرمانداران به عنوان رؤســای ستاد ساماندهی 
سواحل و رئیس شورای تامین شهرستان باید از 
همه ظرفیت های قانونی در جهت افزایش کمی 

و کیفی ارائه خدمات بهره بگیرند.

 وزیر کشور و دغدغه سراوان
وزیر کشــور در طی سفر خود دغدغه پسماند 
اســتان را نیز در صحبت های خود داشت و 
در گفت و گوی رســانه ای و جلسه با مدیران 
استان نیز این نگرانی را بارها مطرح کرد. این 
درحالیست که وحیدی بهمن ماه سال گذشته 
در جریان ســفر هیئت دولت و رئیس جمهور 
به گیالن به عنوان نماینده آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیســی به محل دفن زباله ســراوان 

اعزام شد.
وی در آن ســفر ، زباله و پسماند را به عنوان 
بزرگترین مشــکل شهرســتان رشت عنوان 
کــرد و با انتقــاد از عملکرد مدیران ســابق 
گفت: متاسفانه مشــکالت در این شهرستان 
 انباشــته شده است و مشخص نیست که چرا

 مســئوالن در ادوار گذشته به این مشکالت 
رسیدگی نکرده اند.

اما وحیدی بار دیگر با بیان اینکه پسماند یک 
مشــکل نسبتا طوالنی مدت بوده که به اندازه 
کافی مــورد توجه قرار نگرفته اســت، اظهار 
داشت: ماه های گذشته برای رفع این مشکل 
توجه خوبی شده و استاندار گیالن و مسئوالن 

شهری اهتمام کردند.
وی اقدامات صورت گرفته و گزارشات ارائه شده 
را قابل قبول دانســت، اما تاکید کرد: اقدامات 
برای حل دائمی و کامل مشــکل سراوان باید 
تداوم داشــته باشــد و نباید به صورت نیمه 
کاره رها شــود.نماینده عالی دولت در استان 
 نیز در ادامه با اشــاره به  اجــرای پنج پروژه 
عمرانی و زیســت محیطی در گیالن، گفت: 
پســماند و ســاماندهی محل دفــن زباله در 
سایت ســراوان رشــت یکی از این پروژه ها 
اســت که ٣۰ تا ۴۰ درصد مشــکالت مرتفع 
شده است و بقیه اقدامات در حال انجام است.

وزیر کشــور پس از جلسه ســتاد ساماندهی 
 سواحل گیالن این استان را به مقصد پایتخت

 ترک کرد تا پرونده سومین سفر احمد وحیدی 
به دیار میرزا بسته شود.

  عمده بار ترانزیتی قزاقستان از طریق راه آهن سرخس وارد ایران 
خواهد شد

مشهد- مدیرکل راه آهن خراسان گفت: بر اساس توافقات انجام گرفته، قرار است 
ساالنه پنج میلیون تن بار ترانزیتی کشور قزاقستان از طریق ایران منتقل شود که 

بخش عمده آن از طریق مرز ریلی سرخس صورت خواهد گرفت.
مصطفی نصیری ورگ افزود: پیش از این نخستین قطار ترانزیتی از مبدا کشور 
قزاقســتان در آسیای مرکزی از طریق مرز ریلی اینچه برون استان گلستان وارد 
کشور شده بود تا بار خود را در قالب داالن شمال- جنوب به مقاصد دیگر از طریق 

ایران منتقل کند.
وی گفت: با توجه به زیرســاختها و سابقه فعالیت مناسب در عرصه تجارت و 
حمل و نقل ریلی کاال، بخش عمده ترانزیت ریلی در منطقه از ایستگاه بین المللی 

راه آهن سرخس صورت می گیرد.
مدیرکل راه آهن خراسان ادامه داد: دیروز نیز نخستین قطار ترانزیتی در مسیر 
روسیه - هند، بار خود شامل مصالح ساختمانی را از طریق سرخس وارد ایران نمود 

تا در ادامه از طریق بنادر جنوبی کشور به هند ترانزیت شود.
نصیری ورگ خاطرنشــان کرد: ایران با سامانه های حمل و نقلی مناسب، یک 
گذرگاه ترانزیتی اقتصادی، پایدار و ســریع در مسیر شمال تا جنوب منطقه غرب 
آسیا است که می تواند میلیونها تن بار ترانزیتی را در داالن اصلی شمال - جنوب 
با ظرفیت ریلی و حمل و نقل مناسب جابه جا کند.  پیش از شیوع کرونا ساالنه 
حدود ۴.۵ میلیون تن کاال در حوزه ریلی خراســان رضوی شــامل ادارات کل راه  
آهن خراسان و راه آهن شرق کشور جابه جا می شد که حدود ۴۰ درصد آن مربوط 
بــه حمل و نقل داخلی بود.هزار و ۴۰۰ کیلومتر، معادل ۱۴ درصد از مجموع ۱۰ 

هزار کیلومتر ظرفیت شبکه ریلی ایران مربوط به محدوده خراسان رضوی است.
این اســتان بیشترین سهم و رتبه نخست جابه جایی مسافر کشور را از طریق 

ناوگان ریلی دارد. 

 مصرف برق در کردستان رکورد زد
سنندج- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: براساس بررسی 
صورت گرفته، میزان مصرف برق روزانه استان در ساعات اوج بار، به بیش از ۵۰۸ 

مگاوات رسیده است که رکورد جدیدی محسوب می شود.
هیوا لهونیان گفت: مصرف برق مشترکان کردستانی در ساعت اوج بار، نسبت 
به مدت مشابه پارسال ٣۷ مگاوات افزایش یافته است و هشت درصد رشد نشان 
می دهد.وی افزایش دمای هوا و استفاده از سیستم های سرمایشی را دلیل اصلی 
افزایش مصرف برق در اســتان عنوان کرد و افزود: با این وجود تاکنون هیچگونه 
خاموشی با برنامه ای در سطح استان اعمال نشده است اما در قالب تفاهم نامه های 
منعقد شده میزان و روند مصرف مشترکان بخش های اداری، صنایع و کشاورزی 
مدیریت می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به اینکه 
هم اکنون شبکه برق در سراسر نقاط استان پایدار است، اضافه کرد: ضروری است 
برای تامین برق مطمئن و پایدار مراکز حســاس و حیاتی و بخش های خانگی و 
صنایع، با همکاری و همراهی دستگاه ها و مراکزی که دارای مولدهای خود تامین 

)دیزل ژنراتور( هستند مدیریت بار به نحو احسن در سطح استان اجرایی شود.
لهونیــان با تاکید بر اینکه صرفه جویی در مدت زمان پیک مصرف یعنی بین 
ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۴ در تاثیر بسزایی در مدیریت بار شبکه دارد از شهروندان 
خواست برای تداوم استفاده از انرژی برق به صورت پایدار وسایل سرمایشی خود را 
در حالت متوسط و درجه سرمایشی کولرهای خود را در دمای آسایش قرار دهند 
تا عالوه بر تامین هوای مطبوع امکان بهره مندی همگانی و مستمر انرژی برق برای 
بقیه همشهریان فراهم شود.وی به نحوه استفاده صحیح از سیستم های سرمایشی 
اشاره کرد و اظهار داشت: وجود سایبان برای کولر آبی، تعویض به موقع پوشال و 

سرویس آن می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف برق داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: درجه مناسب برای کولرهای 
گازی بین ۲۵ تا ۲۶ درجه است، ضمن اینکه مشترکان خانگی استفاده از وسایل 
پرمصرف مانند جارو برقی و لباسشویی را به ساعات غیر اوج مصرف موکول کنند.

در حال حاضر ۷۱۲ هزار مشــترک در بخش های مختلف از خدمات شرکت 
توزیع نیروی برق کردستان بهره مند هستند.

 آمار مبتالیان به کرونا در گلستان سه رقمی شد
گرگان -  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در نتیجه کم توجهی 
به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، تعداد بیماران کرونایی 

بستری در مراکز درمانی استان سه رقمی شد.
به گزارش از روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی گلستان، سعید گل فیروزی 
اظهار داشت: روز گذشته ۸۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری بودند 
که این تعداد امروز به ۱۰۰ نفر رســید که از این تعداد ۱۷ نفر در بخش مراقبت 

های ویژه درمان می شوند و وضعیت هفت بیمار نیز وخیم است.
پنج شهرســتان کردکوی، بندر ترکمن، علی آبادکتول، گمیشان و گالیکش در 
وضعیت زرد و گنبدکاووس، گرگان، بندرگز، مراوه تپه، آزادشــهر، کالله، رامیان و 

مینودشت نیز در وضع آبی شیوع کرونا قرار دارند.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی گلستان یادآور شد: با توجه به روند افزایش 
مبتالیان به کرونا با ســویه جدید در کشور، در استان نیز شاهد افزایش مبتالیان 
هستیم که در این شرایط مردم باید دستورالعمل ها و نکات بهداشتی فردی و جمعی 
را رعایت کنند.وی اضافه کرد: استفاده از ماسک در همه فضاها و مکان های روباز 
و سربسته در شهرهای قرمز و نارنجی، استفاده از این وسیله بهداشتی در فضاهای 
روباز در شهرهای زرد، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شرکت نکردن در تجمعات 

و رعایت بهداشت فردی همچنان توصیه می شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: دورهمی های خانوادگی، جشن و 
عزاداری به خصوص در اماکن سرپوشیده، رستوران ها و تاالرهای با فضای سرپوشیده، 
کاهش استفاده از ماسک و رعایت نکردن فاصله گذاری از جدی ترین عوامل افزایش 

مبتالیان به کرونا در گلستان طی هفته گذشته بود. 

 افزایش ۵۲ درصدی صادرات از بندر امام خمینی )ره( خوزستان
اهواز -  مدیرکل گمرک بندر امام خمینی)ره( گفت: میزان صادرات از این بندر 
در سه ماه نخست امسال از نظر وزنی هشت درصد و از نظر ارزشی ریالی ۵۲ نسبت 

به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
علیرضا توکل با بیان کــرد: صادرات از اداره کل گمرک بندرامام خمینی )ره( 
در ایــن مدت، به ارزش وزنی یک میلیون و۶۸٣ هزار و ٣۱۸ تن و به ارزش ریالی 
۲۰۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال معادل ۸۲۹ میلیون و ۸۲۲ هزار و 

٣۱۸ دالر بوده است.
وی افزود: عمده کاالهای صادراتی از بندر امام خمینی)ره( شامل کلینگر، کود 

اوره ، شمش فوالدی سیمان ، پروپان، پنتان، بوتان و ورق فوالدی بود.
توکل ادامــه داد: همچنین کاالهای صادراتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی در بندرامام خمینی )ره( نیز شــامل گوگرد، نفتای سنگین، پروپان، 

متانول ، اوره گرانول ،آمونیاک پروپان و  ریفورمیت بود.
مدیــرکل گمرک بندر امام خمینی)ره( بیان کرد: کشــورهایی هدف صادرات 
کاالهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، امارات، کویت، چین، ترکیه، افغانستان، 

هندوستان، عراق و تایلند بودند.
وی گفت: عمده کشورهای مورد هدف صادرات از بندر امام خمینی)ره( نیز چین، 
عراق، ترکیه، امارات، پاکستان، هند، ازبکستان، افغانستان، روسیه و ارمنستان بودند.

توکل ادامه داد:کشورهایی که بیشترین واردات از آنها نیز انجام شد شامل امارات، 
چین، تایلند، هلند، عمان، سویس ، آلمان و ترکیه بودند.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: مطالبات این اداره کل ۷۰۰ میلیارد تومان است که سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس با ۱۲۷ میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را به این اداره کل دارد.

 عباس دیری گفت:  از مجموع جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان بوشهر شمار بیمه شده  های اصلی 
تامین اجتماعی ٣۴۸ هزار نفر است که با احتساب خانواده ها جمعیت آن به ۹۰۰ هزار نفر ) ۷۵ درصد جمعیت این 

استان( می رسد.
دیری ادامه داد: خدمات موردنیاز جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی در استان بوشهر توسط ۱۵ شعبه اصلی، 
۱۵ شعبه اقماری و هفت کارگزاری ارائه می شود که ۷۰ درصد خدمات غیرحضوری و مابقی به صورت حضوری است.

وی اظهار کرد: در استان بوشهر اکنون یکهزار و ۷۰۰ نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند که مبلغ دریافتی ماهانه 
آنها در مجموع هشت میلیارد تومان است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: این شمار دریافت کننده بیمه بیکاری در سال گذشته حدود ۲ هزار 
نفر بود که نشان از بهبود وضعیت اشتغال در این استان است.

دیری افزود: شمار پرونده های بازنشستگی در استان بوشهر نیز اکنون ٣۵ هزار فقره )حدود ۷۷ هزار نفر( است که 
پرداختی ماهانه به آنها در مجموع ۱۶۸ میلیارد تومان است.وی ادامه داد: این میزان پرداختی در سال گذشته ۱٣۶ 
میلیارد تومان بود که با افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای حداقل بگیران و افزایش ۱۰ درصد برای بیشترین میزان 

حقوق دریافتی به ۱۶۸ میلیارد تومان  افزایش یافته است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در بخش تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر 
نیز ماهانه پنج میلیارد تومان به بیمه شده ها پرداخت می شود.دیری افزود: راهبرد جدید سازمان تامین اجتماعی برای 
حفظ منابع در مقابل مصارف، پوشش بیمه ای افراد فاقد هر گونه بیمه مانند دانشجویان، زنان، زنان سرپرست خانوار 

و غیره است که استان بوشهر در این حوزه بخوبی ظاهر شده است.
وی گفت: در طرح های یاد شده میزان پرداختی افراد بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعریف شده و مزیتی بسیار 

مهم برای زنان خانه دار و دانشجویان است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر  یادآور شد: در این استان بوشهر امسال عدد تکلیفی برای افزایش شمار 
بیمه شده ها با استفاده از طرح های ویژه مانند بیمه زنان خانه دار و دانشجویان در حدود ۹ هزار نفر است که با این 

وجود برای افزایش بیمه شده ها به میزان ۱۰ هزار نفر برنامه ریزی شده است.
دیری افزود: در سه ماه نخست امسال نیز در مجموع سه هزار و ۵۰۰ نفر در استان بوشهر تحت پوشش بیمه سازمان 
تامین اجتماعی قرار گرفتند و میزان جذب در سال ۱۴۰۰ نیز در مقایسه با سال ماقبل آن رشد ۶ درصدی تجربه کرد.

وی بیان کرد: ضریب پشتیبانی بیمه تامین اجتماعی )شمار بیمه شده به مستمری بگیر( در کشور به طور متوسط 
۴.۶ درصد است که این میزان در استان بوشهر آماری بسیار مطلوبی در حدود ۱۰ نفر دارد.دیری اظهار کرد:  در استان 
بوشهر ۲۲ هزار کارگاه تحت پوشش بیمه سازمان سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که انواع کارگاه ها و شرکت های 

پیمانکاری را شامل می شود.

همدان-  استاندار همدان با اشاره به سقر قریب الوقوع رییس جمهور به این استان، گفت: حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان 
پروژه های عمرانی، نیمه تمام و طرح اقتصادی با کار کارشناسی دقیق برای طرح در این سفر تعریف و آماده شده است.

علیرضا قاسمی فرزاددر جلسه انجمن یادآوران عاشورای حسینی)ع( شهر همدان، اظهار داشت: درهمین ارتباط حدود 
۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه  عمرانی و طرح های نیمه تمام برای سفر رییس جمهور به استان همدان تعریف شده است. 
وی تصریح کرد: همچنین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت نیز برای مجموعه های اقتصادی استان همدان 

در جریان سفر آیت اهلل رییسی و اعضای هیات دولت در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به آمادگی کامل استان همدان برای سفر رییس جمهور و اعضای هیات دولت، تصریح کرد: از این 
سفر به عنوان فرصتی مغتنم و مهم در راستای رشد و توسعه و رفع مسائل و مشکالت استان به بهترین شکل ممکن 
استفاده خواهیم کرد.نماینده عالی دولت در استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های جدی استان 
بحران کم آبی در حوزه کشــاورزی و همچنین تامین آب شرب مصرفی است، گفت: برهمین اساس یکی از اولویت 
ها و برنامه های محوری دولت ســیزدهم در راستای رفع مشکل آب شرب مردم شهر همدان، اجرای طرح آبرسانی 

بین  حوضه ای است.
استاندار همدان: ۲۴ هزار میلیارد تومان طرح  عمرانی و اقتصادی برای سفر رییس جمهور تعریف شده است

قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: به رغم شرایط ناشی از تحریم و کاهش اعتبارات پروژه ها، دولت سیزدهم در چند 
ماهه اخیر حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه آبرسانی بین  حوضه همدان)تالوار( اختصاص داده 
شده است.وی با اشاره به اقدامات موثر و پیگیری های مستمر انجام شده از وزارت نیرو و دستگاه های مسئول برای 
تسریع در اجرای این طرح آبرسانی، تصریح کرد: در حالی که این پروژه در طول ۱۷ سال گذشته حدود ۴۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت، در طول سه ماه اخیر و با همت دولت سیزدهم پروژه آبرسانی)انتقال( بین حوضه ای همدان 
بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.استاندار همدان در ادامه به دیگر فعالیت های شاخص دولت سیزدهم 
برای خدمت به مردم اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد و توزیع عادالنه یارانه ها یکی از ضرورت های 
اساسی کشور بود که دولت سیزدهم در نهایت دقت و شجاعت آن را با همراهی قابل توجه مردم عملیاتی و اجرا کرد.

وی تصریح کرد: حمایت از بخش تولید با محوریت شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« که همواره مورد 
تاکید مقام معظم رهبری است از دیگر اقدامات و اولویت های دولت سیزدهم محسوب می شود.

قاسمی فرزاد همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد مرگ و میر  روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به علت شیوع 
ویروس کرونا در کشور بودیم، افزود: با تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست های مدبرانه دولت سیزدهم در واکسیناسیون 
عمومی و گسترده مردم، روند همه گیری  ویروس کرونا کنترل و میزان مرگ و میر ناشی از آن به کمترین حد ممکن 
رســیده اســت. وی گفت: یکی از موفقیت های بزرگ دولت سیزدهم در عرصه مبارزه با کرونا، تولید ۶ نوع واکسن 
است که به دیگر کشورهای جهان نیز صادر شده است.نماینده عالی دولت در استان همدان با تاکید بر اینکه وظیفه 
مسئوالن خدمت و خدمت رسانی به مردم است، اظهار داشت: اتحاد و انسجام خوبی در بین ارکان مدیریتی نظام در 

استان برقرار شده که این امر نقش مهم و موثری در توسعه استان دارد.

مطالبات تامین اجتماعی بوشهر ۷۰۰ میلیارد 
تومان است

۲۴ هزار میلیارد تومان طرح  عمرانی و اقتصادی 
برای سفر رییس جمهور تعریف شده است

 استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر مدیران ما در مسائل فرهنگی و فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر دغدغه مند باشند، در این امر موفق تر خواهیم بود.

جواد قناعت در نشســت شورای استانی امر به معروف و نهی از منکر که با 
حضور نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبی برگزار شد افزود: تحول گرایی در 
دستور کار جدی دولت سیزدهم قرار دارد و این تحول فقط در حوزه معیشت و 
اقتصاد متوقف نشده، هرچند در این حوزه دولت جراحی های بزرگی اقتصادی 
را در راستای تحول انجام می دهد.وی گفت: در کنار تحول اقتصادی، دولت در 
حوزه های فرهنگی هم بسیار دغدغه مند است و در سطح کشور قرارگاه عفاف و 
حجاب تشکیل و شرح وظایف آن به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.استاندار 
خراسان جنوبی اضافه کرد: االن وظیفه دستگاه های اجرایی استان این است که 
ترویج موضوعات فرهنگی از جمله موضوع عفاف و حجاب، رعایت شئونات اسالمی 
و نماز اول وقت را در دســتور کار خــود قرار دهند و در این زمینه دغدغه مند 
باشند.وی گفت: باید از فضای همدلی بین سه قوه در کشور بیشترین استفاده 
را در جهت ترویج موضوعات فرهنگی، عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از 

منکر داشته باشیم، در این خصوص با سرعت قابل قبول و منطقی پیش برویم و 
از جهتی دچار خطا و اشتباه هم نشویم.قناعت با اشاره به اهمیت موضوع امر به 
معروف و نهی از منکر براساس آموزه های دینی افزود: اگر از این موضوع در کشور 

و نظام غفلت کنیم قطعا مشکالت فراوانی در جهت پیشرفت و تعالی نظام اسالمی 
ایجاد خواهد شد.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند هم 
در این نشست گفت: امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر فرایض دینی 
مانند دریا به قطره است و حتی بیشتر از این، چرا که دشمن تهاجم می کند و 
این یک جبهه است که باید همه ساز و کارهای الزم از سخت افزار و نیروی انسانی 
آن که فرصت طالیی در اختیار است، فراهم شود.حجت االسالم و المسلمین سید 
علیرضا عبادی افزود: امیدواریم در این فریضه اهم، مسوولیت انسانی و اسالمی 
خود را به بهترین شکل انجام دهیم.وی گفت: از جهت اینکه این مساله قانون 
اســت و در هر کشوری این گونه نیست که همه فلسفه یک قانون را برای تک 
تک افراد باز کرد؛ وقتی قانون است باید برای همه رعایت شود.رئیس ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر خراســان جنوبی ادامه داد: نباید به این موضوع اکتفا 
کنیم و چه خوب است که از جهت نرم افزاری و منطق و فلسفه عملی یک عده 
در کنار زحماتی که می کشند در بعد تبلیغاتی و محتوایی به گونه ای دست مبلغ 

و تذکر دهنده را پر کنند تا منطق قوی داشته باشد.

مدیران در مسائل فرهنگی دغدغه مند باشند
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تاوان اشتباه در آسیایی را دادیممعضل اصلی کشتی ایران

رئیس فدراســیون کشتی در کالس یکسان ســازی آموزش مربیان استان 
تهران گفت: معضل اصلی کشتی، شیوه آموزش مربیان باشگاهی است که باید 

اصالح شود.
کالس یکسان سازی آموزش مربیان استان های تهران و قم از ساعت ۹ صبح 
امروز چهارشــنبه ۲۲ تیرماه و به میزبانی هیات کشتی استان تهران به منظور 
یکسان سازی تمرینات مربیان کشتی آزاد و فرنگی با حضور علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون و حسن یوسفی افشار مشاور عالی رئیس فدراسیون در امور فنی در 

سالن دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان رودهن در حال برگزاری است.
علیرضا دبیر در ابتدای این کالس در سخنانی برای شرکت کنندگان با اشاره به 
اینکه روش یاد دادن فنون مهم است، گفت: ما در این کالس ها به دنبال آموزش 
فن نیستیم، بلکه روش آنالیز و یادگیری فنون را آموزش می دهیم. ۸۰ تا ۹۰ 
درصد معضل کشتی ایران مربوط به مربیان باشگاهی و شیوه آموزش آنهاست و 
ما به دنبال اصالح این روش هستیم. اگر تحولی بخواهد در کشتی صورت بگیرد 
باید از پایه باشد.رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: از وقتی خانه های کشتی 
احداث شد، باشگاه های کشتی را در سطح محالت تعطیل کردند و کشتی از 
این مساله ضربه خورد و سبب شد تا جمعیت کشتی گیران رو به کاهش برود. 
باشگاهی که ۵ تا ۶ سانس در روز کشتی گیر آموزش می دید، به یک سانس 
در روز رسید.وی افزود: سال ۹۸ که فدراسیون کشتی را تحویل گرفتم، جمعیت 
کشتی گیر بیمه شده به همراه پیشکسوتان که کارت کشتی داشتند، تنها ۳۰ 
هزار نفر بود و با تالش هایی که شده است امروز این جمعیت را به ۲۵۰ هزار 
نفر رسانده ایم. البته این جمعیت هم کم است و باید افزایش پیدا کند. به همین 
خاطر در تمام سفرهای استانی از دستگاه های مختلف، از سپاه گرفته تا بخش 
های دیگر می خواهم که سالن و باشگاه در اختیار ما بگذارند تا باشگاه ها زیاد 

شود و این باعث می شود مربیان کشتی هم زیاد شوند.
رئیس فدراســیون کشتی خطاب به مربیان حاضر در کالس یکسان سازی 
تمرینات مربیان کشــتی آزاد و فرنگی گفت: شما آن سمت کار هستید و من 
این سمت کار. کار اصلی با شما مربیان است و اتفاق اصلی روی تشک می افتد 
که کشــتی گیر نتیجه بگیرد. من این سمت کار من در دفاع از حق کشتی و 
باال بردن جایگاه آن تالش می کنم و آن سمت دیگر زحمت اصلی با شماست.

ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان با بیان اینکه نسبت به ترکیب 
آسیایی، ۳ تغییر در رقابت های جهانی داریم، گفت: هدفمان حضور قدرتمند 
در این مســابقات اســت.مجید ترکان، درباره آماده ســازی تیم ملی کشتی 
آزاد نوجوانــان برای حضــور در رقابت های قهرمانی جهــان، اظهار کرد: در 
رقابت هــای قهرمانی آســیا از آنجا که بچه ها هیچ تجربــه حضور در میدان 
 خارجی را نداشــتند، توانســتند تجربه خوبی را برای حضــور در رقابتهای 

قهرمانی جهان کسب کنند. 
در مجموع حرکت تیم ملی رو به جلو اســت. این بچه ها در دوران کرونا 
بودند و در بخش نونهاالن تجربه ای نداشتند و یکباره وارد رده نوجوانان شدند. 
به همین دلیل این موضوع در کارشــان تاثیر زیادی داشت.سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد نوجوانان، خاطرنشان کرد: نفرات ما در شرایطی عازم رقابت های 
آسیایی شدند که هیچ تجربه خارجی نداشتند و فقط در جام موحد که یک 
رویداد داخلی بود به میدان رفتند. کشــورهای دیگر ســرمایه گذاری بسیار 
خوبی در بخش نوجوانان کرده اند و اینطور نیســت که فکر کنیم کار راحتی 

در رقابت های بین المللی داریم.
 از ســوی دیگر مهمترین هدف آن ها برای ســرمایه گذاری در نوجوانان، 
پشــتوانه سازی برای رده بزرگساالن اســت تا در سال های آینده به مشکل 
برنخورند.وی با بیان اینکه شیوه مبارزه در مسابقات جهانی با آسیایی متفاوت 
است، گفت: کشتی گیران آسیا بیشتر سرعتی کار می کنند و کمتر در بخش 
استقامتی کار می کنند اما در جهانی مقابل تیم هایی مثل آمریکا باید قدرت 
بدنی را هم چاشنی کار کنیم تا بتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم. این ها مواردی 
اســت که در اردوها روی آن ها کار می کنیم و ســعی می کنیم با استفاده از 
تجربه حضور در قهرمانی آسیا، ایرادات کارمان را برطرف کنیم.ترکان درباره 
کسب عنوان چهارمی آسیا با اشتباهات فاحش کادر فنی ایران در وزن کشی 
مســابقات، گفت: ما با از دست دادن سکوی مسابقات، تاوان اشتباهاتمان را 
دادیــم. با توجه به کاری که کرده بودیم بایــد نتیجه بهتری می گرفتیم اما 
متاســفانه به دلیل اشتباه خودمان، حضور بر روی ســکو را از دست دادیم. 
مطمئنا نفرات بســیار خوبی را در تیممان داریم که می توانند پشتوانه های 

خوبی برای کشتی ایران باشند.

بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال کیست؟

 خاقانی مصدوم شد
بازیکن تیم فوتبال استقالل به علت پارگی رباط صلیبی 

از همراهی آبی پوشان پایتخت محروم شد.
 ســبحان خاقانی، مهاجم تیم فوتبال استقالل به علت 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی زانوی پای راست، تا مدتی 

در تمرینات استقالل حضور نخواهد داشت.
این بازیکن که گفته می شــود در جریان اولین جلسه 
تمرینی اســتقالل دچار این مصدومیت شــده است، روز 
گذشته تست ام آرآی گرفت تا وضعیت مصدومیتش به طور دقیق مشخص شود و 
فعال تحت نظر کادر پزشکی استقالل است تا زانوی خود را زیر تیغ جراحان بسپارد.

 ماجرای پرسپولیس - استوکس به خط پایان رسید
داستان باشگاه پرسپولیس با مهاجم پرحاشیه خودش 

به پایان رسید.
، باشــگاه پرسپولیس اقداماتی را                            برای باز کردن پنجره 
نقل و انتقاالت این باشــگاه انجام داده و به نظر می رسد تا 
هفته آینده پنجره نقل و انتقاالت باشــگاه پرسپولیس که 
بسته شده بود، باز شود.باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر 
مطالبات آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی اسبق خود را                            به 
حساب او واریز کرد و حاال منتظر است تا این پول که از طریق صرافی واریز شده 
به حساب این بازیکن بنشیند تا مطالبات استوکس تسویه شود.استوکس که با 
حاشیه های زیادی که داشت از پرسپولیس جدا شد، به محض دریافت پول، ایمیلی 
به فیفا خواهد زد تا دریافت طلبش را                            تایید کند و بعد از این موضوع فیفا پنجره 
نقل و انتقاالت پرسپولیس را                            باز خواهد کرد.در صورت رقم خوردن این اتفاقات 
باید منتظر بود تا پنجره نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس طی روزهای آینده باز 
شود و بازیکنان جدید این تیم بتوانند قرارداد خود را                            به صورت رسمی ثبت کنند. 

 موش و گربه بازی در نیاورید!
ابراهیم قاســمپور، ســخنگوی کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال گفت: موش و گربه بازی درنیاورید و توپ مشخص 

شدن وضعیت اسکوچیچ را در زمین من نیندازید.
ابراهیم قاســمپور می گوید:»اینکه بگوییم نباید فالن 
موضوع را می گفتید درست نیست. از ما درخواست کردند 
به عنوان اعضای کمیته فنی نظر خود را در مورد اسکوچیچ 
بگوییم. موارد فنی را کنار بحث های مدیریتی این مربی قرار 
دادیم و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که او نمی تواند به تیم ملی کمک 
کند. این نظر را نیز اعالم کردیم. آیه قرآن که غلط نشده است. تصمیم گیرنده 

نیز خود اعضای هیأت رئیسه هستند و تکلیف را مشخص کنند.«
او ادامه داد:»با ماجدی در آن جلســه تلفنی صحبت کردیم. او نیز اعالم کرد 
هرچه نظر کمیته فنی باشــد مورد تأیید من نیز هســت زیرا خودش به دلیل 
انجام یک کار مهم نمی توانســت به جلسه کمیته فنی بیاید. شاید این کار هم 
اساســی تر از حضور در جلســه کمیته فنی بود اما تلفنی در جریان مسائل قرار 
گرفت.برای جمع بندی جلســه به این نتیجه رسیدیم که همان موضوعی را که 
در جمــع خبرنگاران گفتم، بگوییم. همانگونه که خیلی از چیزهای دیگر را که 
می توانســتیم بگوییم، نگفتیم. اما درمورد اینکه می خواهند توپ را در زمین ما 
بیندازند باید بگویم فوتبالم در جوانی بد نبود و اگر آقایان فوتبال بازی  کردن شان 
خوب نبود مقداری روپایی تمرین کنند.«قاسمپور در پایان گفت:»بحث من این 
است چرا زودتر تکلیف اسکوچیچ مشخص نمی شود تا موضوع تا این اندازه کش 
و قوس پیدا نکند. مشــخص شدن وضعیت اسکوچیچ خیلی طوالنی شده است. 
خودشان باید یکبار تصمیم بگیرند تا پس از تأیید یا رد کمیته فنی آن را اعالم 

کند. همیشه عادت داریم کار را دقیقه ۹۰ بیندازیم.« 

 شکایت آقای گل از پرسپولیس
زمان بررســی شکایت بازیکن سابق پرسپولیس از این 

باشگاه مشخص شد.
 جلسه رسیدگی به شکایت علی علیپور به طرفیت باشگاه 
پرســپولیس روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در کمیته وضعیت 

فدراسیون فوتبال برگزار می شود.
علیپور چند فصلی برای پرسپولیس بازی کرد و حتی با 

این تیم آقای گل لیگ برتر شد.

 استارت فرهاد مجیدی در امارات
سرمربی سابق استقالل کارش را با اتحاد کلباء امارات 

به صورت رسمی آغاز کرد.
 فرهاد مجیدی ماه گذشته به صورت رسمی با باشگاه 
اتحاد کلباء امارات قراردادی یک ساله و قابل تمدید برای 
ســال دوم امضا کرد.در همین رابطه فرهاد مجیدی شب 
گذشــته به صورت رسمی کارش را با حضور در تمرینات 
اتحاد کلباء آغاز کرد.اســتارت سرمربی سابق استقالل با 
اتحاد کلباء بازتاب گســترده ای در رسانه های امارات داشت. نشریه »االتحاد« 
از تعبیر استارت ستاره سابق الوصل و العین با اتحاد کلباء استفاده کرد.بسیاری 
از صفحات خبری امارات با انتشار تصویر مجیدی در کنار گابریل پین ایتالیایی 
نسبت به عملکرد خوب اتحاد کلباء در فصل جدید ابراز امیدواری کردند.مجیدی 

این روزها به دنبال تجدید قوای تیمش در فصل جدید است.

 پروین پیراهنش را به ستاره پرسپولیس داد
سروش رفیعی در فصل جدید لیگ برتر دوباره شماره 
۷ پرســپولیس را برتن خواهد کرد. ســالها بود شماره ۷ 
پرســپولیس به خاطر احترام به علی پروین بایگانی شده 
بود و در سالهای اخیر در معدود دفعاتی این شماره پیراهن 
بین چند بازیکن دســت به دست شد. آخرین بار سروش 
رفیعی این شماره پیراهن را بر تن کرد و پس از جدایی اش 
از پرسپولیس این شماره دیگر به بازیکن دیگری نرسید.

حال دوباره با بازگشت سروش رفیعی به پرسپولیس، او عالقه مند بود تا شماره 
۷ سرخها را برتن کند و به همین خاطر از علی پروین اجازه و رخصت گرفت. 
گویا علی پروین هم مشکلی با این اتفاق ندارد و به نوشته روزنامه خبرورزشی 

حتی پروین بابت این اتفاق به سروش رفیعی تبریک گفته است. 

 عملکرد ستاره جدید استقالل در لیگ برتر
پیمان بابایی یکی از خریدهای جدید اســتقالل برای 

فصل آینده است.
 پیمان بابایی، مهاجم فصل گذشته تراکتور چند روز 
قبل به استقالل پیوست تا فصل آینده در جمع آبی پوشان 
به میدان برود.او سابقه حضور در تراکتور، ماشین سازی، 
گسترش فوالد و سومقاییت آذربایجان را در کارنامه دارد 
و در فصل نقل و انتقاالت پیشنهاداتی از چند تیم مدعی 
هم داشت. جدایی این ستاره تراکتور باعث خشم هواداران تیم تبریزی هم شده 
بود و حتی مدیران این باشگاه هم موضع گیری تندی علیه پیمان بابایی داشتند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
بازیکن اســبق تیم ملی معتقد است که  هیچ 
کســی در فوتبال ایران از علی دایی بزرگ تر 
نیست و او در حال حاضر بهترین گزینه برای 

نشستن روی نیمکت تیم ملی است.
ادموند اختر، پیشکسوت فوتبال ایران درباره 
احتمال انتخاب مربی ایرانی به عنوان جانشین 
اسکوچیچ توضیح داد: افتخار هر مربی ایرانی 
است که مربی تیم ملی شود. باالتر از آن، افتخار 
هر مربی ایرانی است که در جام جهانی حضور 

داشته باشد.
 ما در تجربیات گذشــته مان علی دایی را 
ســوزاندیم و با قلعه نویی هم بد رفتار کردیم 
و به او وقت ندادیم. جواد نکونام در این برهه 
زمانی باید از دایی و قلعه نویی الگوبرداری کند 
چرا که او مربی جوان، آینده دار و موفقی است 

و نباید خودش را بسوزاند. 
برای نکونام وقت بسیار است که در دوران 
مربی گری اش هم آقایی کنــد.او افزود: علی 
دایی وجهــه بین المللی و کاریزماتیک دارد و 
یکی از بزرگان فوتبال ایران و جهان اســت. 
او می تواند ســرمربی تیم ملی شود به شرطی 

که کارش فقط محدود به جام جهانی نشــود 
و بتوانــد تیمی بــرای جام ملت ها آماده کند. 

قلعه نویی هم پرافتخارترین مربی ایرانی است 
و تجربه انــدوزی اش می تواند به او کمک کند 

اما به دلیل این که االن سرمربی گل گهر است، 
ممکن است حضور او در تیم ملی سخت باشد.

این پیشکسوت فوتبال ایران در پاسخ به این 
ســوال که کدام گزینه بهترین انتخاب برای 
تیم ملی است؟ بیان کرد: هر سه نفری که اسم 
بردم می توانند موفق باشند اما اولویت من، علی 
دایی و بعد امیر قلعه نویی اســت. نه تنها هیچ 
کدام از بازیکنان بلکه هیچ کس در فوتبال ایران 
از علی دایی بزرگ تر نیســت و او می تواند دو 
دستگی تیم ملی را هم از بین ببرد و جمع کند.

 امیــر قلعه نویــی هم می توانــد این کار 
را بکنــد. اســکوچیچ نتوانســت بازیکنــان 
تیم ملــی را جمع کند.اختــر در پایان گفت: 
 من امیدوارم دو دســتگی بــه وجود آمده در 
تیم ملــی از بین بــرود. دلخوشــی مردم ما 

فوتبال است. 
ما می دانیم که جام جهانی چه شور و شوقی 
در فوتبال ما ایجاد می کند و حیف اســت که 
نمایش خوبی در جام جهانی نداشــته باشیم. 
بهتر اســت هرچه زودتر ســرمربی تیم ملی 
انتخاب شــود تا فیفا دی بعدی را از دســت 
ندهیم و برای سه بازی جام جهانی که باید به 
 چشم بازی های دوستانه برای جام ملت ها به آن

 نگاه کنیم، آماده شویم.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال می گوید هیات رئیسه فدراسیون همیشه 
تصمیمات این کمیته را تایید کرده و دراگان اســکوچیچ با صد درصد آرا از 

هدایت تیم ملی برکنار شده است.
علی اصغر مدیر روستا، درباره تصمیم کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای 
برکناری دراگان اسکوچیچ از هدایت تیم ملی گفت: عملکرد آقای اسکوچیچ 
به لحاظ فنی و مدیریتی آنالیز شــد و بدون اینکه یک نفر هم مخالفت کند، 
اعضا به برکناری ایشان رای دادند. اعضای کمیته فنی شناخته شده و صاحب 

نظر هستند و تصمیم کارشناسی گرفته اند.

 اسکوچیچ به اتفاق آرا رد صالحیت شد
این عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره اینکه چرا زودتر از این درباره 
ماندن یا رفتن اسکوچیچ تصمیم گیری نشد، گفت: کمیته فنی در صدد این 
بود که زودتر جلسه ای با اسکوچیچ داشته باشیم اما متاسفانه ایشان خارج از 
کشور بودند و برگزاری جلسه به صورت آنالین به صالح نبود. خودمان گفتیم 
که او باید به ایران بیاید. پیش از این هم هنگام برگزاری اردوی تیم ملی در قطر 
این امکان وجود نداشت. در نهایت روز گذشته با سوال هایی که به لحاظ فنی 
و مدیریتی مطرح شده بود، کمیته فنی به اتفاق آرا تصمیم به قطع همکاری 

با اسکوچیچ گرفت.
این عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال درباره دو دستگی در تیم ملی و 
تاثیر این مساله در برکناری اسکوچیچ و همینطور حضور استیلی به عنوان مدیر 
تیم ملی در این نشســت گفت: یکی از دالیل مهم همین مساله بود. استیلی 
هم عضو کمیته فنی است و از نزدیک با این تیم زندگی می کند. او اطالعات 
خود را در میان گذاشت و ما شاهد چند دستگی در تیم ملی بودیم. این مساله 

نشان می داد که اسکوچیچ نتوانسته مدیریت خوبی بر تیم ملی داشته باشد و 
کادر فنی تسلطی بر این تیم ندارد.

وی با بیان اینکه مطرح کردن رد صالحیت برای اسکوچیچ درست نیست، 
افزود: ما صالحیت ایشــان را زیر ســوال نمی بریم. منظور این است که ادامه 

همکاری با ایشان در جام جهانی به صالح نیست.

 هیات رئیسه تصمیمات کمیته فنی را تایید می کند
مدیر روستا در پاسخ به این سوال که اگر هیات رئیسه تصمیم کمیته فنی 
را تایید نکند، چه اتفاقی رخ خواهد داد اظهار کرد: اصوال هیات رئیســه روی 
تصمیماتی که کمیته فنی گرفته، صحه گذاشته است. وظیفه کمیته فنی این 
است که تصمیمات فنی را ارائه دهد. تصمیم گیرنده هیات رئیسه است. آقای 
رضاییان )عضو هیات رئیسه( هم در تلویزیون گفت ما تصمیمات کمیته فنی 
را لحاظ می کنیم. اگر کامرانی فر )دبیرکل فدراســیون فوتبال( طور دیگری 
صحبت کرده نظر خودش است. البته نظرش هم درست است. البته باید این را 
هم اشاره می کرد که هیات رئیسه با نظر کمیته فنی موافقت می کند و قبول 

دارد. در نهایت باید هیات رئیسه نظر خود را اعالم کند.
مدیر روســتا در واکنش به اینکه بعد از برکناری اســکوچیچ چه راهکار و 
گزینه هایی را در نظر دارند؟ گفت: ســه هفته پیش به گزینه ایرانی رســیده 
بودیم و تصمیم بر انتخاب یک مربی ایرانی اســت. هنوز صحبتی با گزینه ها 
نشــده و شــایعاتی در این زمینه مطرح است اما گزینه های ما مربیان ایرانی 
و خارجی هســتند. مربیان خارجی هم مدنظر ما هســتند. اگر این عزیزان 
)مربیان ایرانی( پیشــنهاد مربیگــری را قبول نکنند، مــا نمی توانیم به هر 
 جهــت یک مربــی داخلی را بیاوریم کــه توانایی الزم را هم نــدارد. گزینه

 خارجی در مرحله دوم و سوم مطرح است.

 برانکو و کی روش رد شدند
او درباره اینکه آیا مربی خارجی باید نسبت به فوتبال ایران شناخته داشته 
باشد یا خیر؟ گفت: باید با فرهنگ ما همخوانی داشته باشد. مربیان خارجی 
که دوستان مطرح می کنند، مدنظر ما نیستند. آقای برانکو و کی روش در این 

جلسه رد شدند.
این عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره گزینه های خارجی مدنظر 
کمیته فنی یادآور شــد: زبان فوتبال زبان بین المللی است. درست است که 
فرصت کم اســت اما  مربیان خارجی خوب وجود دارد. الحمداهلل بازیکنان ما 
لژیونر و حرفه ای هستند و زبان بین المللی فوتبال را می فهمند. اینطور نیست 
که یک مربی ماه ها وقت بگذارد و تیمش را بشناســد. البته هر چه زمان زیاد 
باشد بهتراست. بازیکنان ومربیان حرفه ای زبان هم را می فهمند و بازیکنان ما 
باید ۷۰ درصد خواسته مربی را اجرا کنند. مربی در مدت کم می تواند  فلسفه 

خود را جا بیاندازد.

 سه نفر جزو گزینه های ایرانی هستند
او درباره تعداد مربیان ایرانی مدنظر کمیته فنی گفت: تعداد گزینه ها اندک 
است. شاید دو، سه نفر مدنظر ما باشند ولی تعداد از سه نفر باالتر نرفته است.

 تا هفته آینده باید سرمربی جدید معرفی شود
مدیر روستا درباره زمان تغییرات در تیم ملی گفت: هر چه زودتر بهتر است 
ولی بیشتر از دو، سه روز وقفه جایز نیست. تا هفته آینده باید جابجایی انجام شود.

قرنطینه برای واکسن نزدها

بازیکنان و افرادی که واکسن کرونا نزدند در بدو ورود به قطر برای جام جهانی 
مدتی در قرنطینه خواهند بود.

 به نقل از تلگراف، تعدادی از بازیکنان پس از ورود به قطر برای جام جهانی 
امسال به دلیل امتناع از واکسینه شدن در برابرکرونا  مجبور به قرنطینه می شوند. 
برگزارکنندگان مسابقات روز سه شنبه تأیید کردند که شرایط ورود به قطر قرنطینه 

کردن به مدت پنج روز در هتل است.
اخیرا چلســی اعالم کرد که انگولو کانتــه و روبن لوفتوس چیک تور پیش 
فصل خود به ایاالت متحده را به دلیل نزدن واکسن کرونا از دست خواهند داد و 

کریستال پاالس مجبور شد چند بازیکن را از تور خود حذف کند.  
کانته یکی از ستارگان قهرمانی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ بود و می تواند 
نقش مهمی در دفاع از عنوان قهرمانی فرانسه داشته باشد، در حالی که لوفتوس 
چیک نیز عضو تیم انگلیس بود که در دوره قبل جام جهانی به نیمه نهایی رسید  
اگرچه او برای تیمش بازی نکرد. افرادی مانند روبن لوفتوس چیک باید در قطر 

قرنطینه شوند. این قرنطینه به مدت ۵ روز به طول خواهد انجامید.
ویلفرد زاها، مایکل اولیس، جیمز مک آرتور، جفری شالپ و ویل هیوز از دیگر 

غایبان برجسته کریستال پاالس در تور شرق آسیا بودند.
مهم ترین محدودیت برای نزدن واکسن کرونا برای نواک جوکوویچ لحاظ شد. 
جوکوویچ به دلیل امتناع از واکسینه شدن قادر به بازی در مسابقات آزاد آمریکا 
در ماه آینده نیست. استرالیا و ایاالت متحده از جمله کشورهایی بودند که در 
دوران اوج همه گیری، ممنوعیت های تقریباً کاملی را برای مســافران خارجی 

واکسینه نشده اعمال کردند.
بازیکنان واکسینه نشده که برای  جام جهانی در قطر انتخاب می شوند باید 
بتوانند قبل از اولین بازی های کشورشان قرنطینه خود را در آن جا کامل کنند 

در غیر این صورت بازی اول تیم ملی کشورشان را از دست می دهند. 
فیفا در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای معافیت بازیکنان یا هواداران 
دارای بلیت مسابقات از قرنطینه دارد یا خیر؟ اعالم کرد: همه افراد و هواداران 
باید توصیه های مقامات قطری و آخرین دستورالعمل های وزارت بهداشت عمومی 
را رعایت کنند. با نزدیک شدن به جام جهانی، اطالعات کامل در مورد اقدامات 

ایمنی کرونا به همه گروه ها اطالع داده می شود.

انتخاب جانشین اسکوچیچ تا هفته آینده

  جام جهانی رویای هر بازیکنی است
لژیونر ایرانی فوتبال بلژیک ابراز امیدواری کرد بتواند فصل خوبی داشته باشد و برای جام جهانی قطر انتخاب شود.

 به نقل از ســایت بلژیکی dhnet، علی قلی زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران تصمیم گرفت بعد از مالقات با مدیران باشــگاه شــارلوا قرارداد خود را تا ســال ۲۰۲۵ تمدید کند. قلی زاده در این فصل عملکرد بسیار خوبی در تیم 
شارلوا داشت و در هفته های اخیر به عنوان گلزن ظاهر شد.

بدیهی است با توجه به آمارهای چند هفته گذشته، این موضوع به یکی از اولویت های میز مهدی بیات تبدیل شده بود. علی قلی زاده در یک ماه گذشته هم با اسپورتینگ و هم در تیم ملی در کانون توجهات قرار گرفته بود.
علی قلی زاده نگاهی انتقادی و شفاف به فصل گذشته دارد. فصل قبل پنجمین فصل او در شارلوا  بود که با خستگی شروع شد. برای شماره ۸ کمی زمان برد تا سرعت بیشتری بگیرد. او درباره فصل قبل گفت: من تقریباً دو 
هفته دیرتر از بقیه تیم به خاطر تیم ملی برگشــته بودم و از ناحیه زانو آســیب جزئی دیدم که باعث شــد نتوانم در تمام مســابقات بازی کنم.  وقتی از نظر بدنی احســاس بهتری داشتم، دوباره با تیم ارتباط برقرار کردم و شروع به 
درخشش کردم. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم که قرار است از سمتش برکنار شود به قلی زاده هشدار داده بود برای حضور در تیم ملی ایران و بازی در تیم ملی از ابتدا، باید در فوتبال اروپا بیشتر بازی کند. بازیکن ایرانی درباره 
این موضوع گفت: این طبیعی اســت. اگر شــما به طور منظم در باشــگاه خود بازی نکنید چگونه می توانید ادعا کنید که در جام جهانی بازی خواهید کرد و عملکرد خوبی خواهید داشــت؟ عالوه بر این، شما نباید فقط بازی کنید، 
بلکه باید خود را در تیم باشــگاهی خود نشــان دهید. می خواهم در این ســال خودم را نشــان دهم. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. من روی شارلوا تمرکز کرده ام. نمی خواهم دروغ بگویم. البته من به جام جهانی فکر می کنم اما 
می دانم که اگر خودم را بیش از حد درگیر کنم، این روند می تواند به من آســیب بزند و بر عملکردم تأثیر منفی بگذارد یا بدتر، باعث آســیب دیدگی من شــود. بنابراین واضح اســت که مهمترین چیز، لحظه حال اســت. کار کردن، 

تمرکز و کمک به تیم؛ این چیزی است که برای من مهم است. 
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یورو                         

پوند انگلیس            
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 سکه گرمی              
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با توجه به اینکه دالر آمریکا به افزایش خود در باالترین سطح 20 سال اخیر 
ادامه می دهد، طال امروز در آسیا نتوانست افزایش چندانی داشته باشد.

 به نقل از اینوســتینگ، طال صبح روز ســه شنبه در آسیا تنها اندکی افزایش 
یافت، زیرا با ادامه تقویت دالر آمریکا به باالترین سطح خود در 20 سال اخیر، این 

حرکت ها مجال چندانی نیافت.

معامالت آتی طال تا ساعت 23:37 به وقت شرقی )0337 به وقت گرینویچ( با 
0.04 درصد افزایش به 1732.45 دالر رسید. قیمت طال در جلسه قبل به پایین ترین 

سطح خود از 30 سپتامبر یعنی 1730.42 دالر در هر اونس رسید.
دالر که بــه طور معمول معکوس به طال حرکت می کند، صبح چهارشــنبه 

افزایش یافت.
بازدهی شاخص 10 ســاله خزانه داری ایاالت متحده پس از افت روز دوشنبه 

ثابت ماند.
سهام ایاالت متحده روز دوشنبه سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران به دنبال اطالعات 
تورم ماهانه برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت 

متحده هستند که قرار است روز چهارشنبه انجام شود.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتالنتا، گفت که اقتصاد ایاالت متحده می تواند 
بــا نرخ های بهره باالتر کنار بیاید و حمایت خــود را از افزایش دیگر نرخ بهره در 
این ماه تکرار کرد.در جای دیگر، وزرای دارایی منطقه یورو روز دوشنبه گفتند که 
مبارزه با تورم اولویت فعلی است، اگرچه ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد.

در ســایر فلزات گرانبها، نقره 0.67 درصد کاهش یافت. پالتین 1.16 درصد 
سقوط کرد در حالی که پاالدیوم 1.56 درصد کاهش یافت.

میگوهای اقیانوس کریپتو در نمایشی با شکوه به لشگر نهنگ ها پیوسته اند تا به 
زمستان تلخ و تاریک بیت کوین پایان دهند.

 به نقل از رویترز، میگوها و نهنگ های اقیانوس ارزهای دیجیتال تالش می کنند تا 
بیت کوین را سر پا نگه دارند تا دوران زمستانی آن به سر برسد. میگوها و نهنگ ها، 
هر دو به عنوان هودلرهای بازار کریپتو شناخته می شوند - هودلرها سرمایه گذارانی 
هستند که بیت کوین )BTC( یا سایر ارزهای دیجیتال را خریداری می کنند و فارغ 
از نوسان های بازار، برای مدت طوالنی نزد خود نگه  می دارند و از فروش دارایی های 
خود امتناع می کنند. ولی این دو گروه از هودلرها، از لحاظ میزان دارایی های دیجیتال 
خود، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند؛ با وجود این، در دوره ی دشــوار کنونی 
بازار ارزهای دیجیتال، هر دو گروه، علی رغم آن که پرتفوی شان به شدت قرمز رنگ 
اســت، مصمم هستند که خرس ها )معامله گرانی که برای کاهش قیمت ها تالش 
می کنند( را عقب برانند، و گرمای و روشنی را به بازار ارزهای دیجیتال باز گردانند.

بر اســاس داده های موسسه ی تحلیلی گلسنود، مجموع میگوها - هودلرها یا 
ســرمایه گذارانی که کم تر از 1 بیت کوین دارند - ماهانه 60460 بیت کوین را به 
موجودی خود اضافه می کنند؛ این باالترین نرخ افزایش موجودی در تاریخ ارزهای 

دیجیتال است.
از سویی دیگر، نهنگ ها - هودلرهایی که بیش از 1000 بیت کوین در اختیار 
دارند - 140000 کوین در ماه به موجودی خود اضافه کرده اند؛ این یعنی باالترین 
نرخ از ژانویه ی 2021.گلســنود طی یادداشتی به این مسئله اشاره کرد که »بازار 
ارزهای دیجیتال به یک رژیم تحت رهبری هودلرها تبدیل می شــود.« اصطالح 
هودلر )HODLer( از واژه ی انگلیســی HOLD آمده اســت که سال ها پیش یکی 

از معامله گران در یک فروم آنالین در نوشــتن آن دچار اشــتباه امالیی شده بود. 
همان طور که پیش تر گفته شد، هودلرها سرمایه گذارانی هستند که از استراتژی 

خرید و نگهداری دارایی های دیجیتال پیروی می کنند.
بر اساس داده های گلسنود، ماه ژوئن امسال بدترین ماه بیت کوین طی 11 سال 
اخیر بود؛ ولی اکنون به نظر می رســد که دوره ی کاهش تقاضا سپری شده، زیرا 
ظاهرا از شیب منفی نمودار تقاضا برای تراکنش ها کاسته شده است؛ این مسئله 
نشان دهنده ی کاهش ورود معامله گران جدید و حفظ دارایی ها نزد سرمایه گذاران 
قدیمی یعنی هودلرها است.قیمت بیت کوین در چهار هفته ی گذشته بین 19000 
تا 21000 دالر در نوســان بوده است؛ قیمت کنونی بیت کوین کم تر از یک سوم 

سقف تاریخی خود - 69000 دالر - در سال 2021 است.

نمودار قیمت بیت کوین
بر اساس نظرسنجی شرکت ایتورو از سرمایه گذاران خرد، حدود 55 درصد از 
ســرمایه گذاران خرد کریپتو در ایاالت متحده، در واکنش به هیجان فروش اخیر، 
دارایی های خود را نگه داشــته و از فروش آن ها امنتاع کردند؛ در حالی که حدود 
16 درصد از سرمایه گذاران در سراسر جهان در طول ماه ژوئن دارایی های کریپتوی 

خود را افزایش دادند.
بن الیدلر، استراتژیست بازارهای جهانی در شرکت ایتورو، می گوید: »کریپتو 
یک کالس دارایی اســت که به طور نامتناسبی بیش تر در اختیار سرمایه گذاران 
جوان تری قرار گرفته که ریسک بیش تری را تحمل می کنند، زیرا آن ها مثال 30 
سال دیگر فرصت دارند تا ضررهای خود را جبران کنند و شاهد شکوفایی ارزهای 

دیجیتال باشند.«

طال و موانعی بر سر راه صعود

نهنگ ها و میگوها بیت کوین را زنده نگه داشته اند

گرم شدن زمین و کم بود آب در ایران مشهود است  ؟گرم شدن زمین و کم بود آب در ایران مشهود است  ؟
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طبق گزارش دولت آمریکا، مرگ و میر ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی 
بیوتیک ها در این کشور در سال 2020، افزایش 15 درصدی داشته است.

 به نقل از رویترز، طبق گزارش دولت ایاالت متحده، مرگ و میر ناشــی از 
باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها، که ابر میکروب ها نیز نامیده می شوند، 
در سال 2020، 15 درصد افزایش یافت. این داروها به طور گسترده برای درمان 
کرونا و مبارزه با عفونت های باکتریایی در طول بســتری های طوالنی مدت در 

بیمارستان تجویز می شدند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا )CDC( اعالم کرد که عفونت 
های باکتریایی اکتســابی بیمارستانی نیز در سال 2020 نسبت به سال 2019 

بیش از 15 درصد افزایش یافته است. تقریبا 80 درصد از بیماران کرونایی بستری 
شده در بیمارستان یک آنتی بیوتیک دریافت کردند.

CDC گفت که بیش از 29 هزار و 400 نفر بر اثر عفونت های مقاوم به آنتی 
بیوتیک در سال اول همه گیری جان خود را از دست دادند و از این تعداد، نزدیک 
به 40 درصد در بیمارســتان به این عفونت مبتال شده بودند. مقاومت دارویی با 
اســتفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضد میکروبی رخ می 
دهد. این مقاومت به برخی از باکتری ها اجازه می دهد تا به ابر میکروب هایی 
که تحت تأثیر داروها قرار نمی گیرند، تبدیل شوند. مدت هاست که نیاز شدید 
به آنتی بیوتیک های جدید برای مبارزه با این باکتری های مقاوم وجود داشته، اما 
انگیزه کمی در میان داروسازان وجود دارد، زیرا آنتی بیوتیک ها سودآور نیستند 

و باید از مصرف بیش از حد آن جلوگیری کرد و فروش را کاهش داد.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( گزارشی را منتشر کرد که در آن 61 واکسن 
معرفی شده که گفته می شود باید برای پیشگیری از بیماری و کمک به کنترل 
عفونت های باکتریایی و اســتفاده بیش از حد آنتی بیوتیک که منجر به مقاومت 
ضد میکروبی می شــود، ساخته شوند. این ســازمان اعالم کرد که ساالنه 1.27 
میلیون مرگ به دلیل مقاومت ضد میکروبی رخ می دهد.گزارش CDC می گوید 
که تجویز آنتی بیوتیک زمانی که خطر عفونت های باکتریایی یا قارچی ناشناخته 
باشد، مناسب است. اما این تجویز بیماران را در معرض خطر عوارض جانبی قرار 

می دهد و مسیری برای مقاومت بیشتر ایجاد می کند.

متا مدل جدیدی از هوش مصنوعی را معرفی کرد که محققان ادعا می کنند 
می تواند به دقیق تر کردن نوشته های ویکی پدیا کمک کند. این سیستم اطالعات 

خود را از 134 میلیون صفحه عمومی جمع آوری می کند.
 به نقل از انگجت، در ســال 2020، یک نوجوان آمریکایی 27 هزار ورودی 
ویکی پدیا را به زبانی که نمی دانست،  تغییر داد. همین موضوع باعث بی اعتباری 
این سیســتم شد و نشان داد که دایره المعارف آنالین منبع کاملی از اطالعات 
نیست. گاهی اوقات افراد سعی می کنند ورودی های ویکی پدیا را ویرایش کنند، 
اما اغلب اشتباهات بسیاری در این بین پیش می آید و اطالعات غلط در این وب 

سایت وارد می شود.اکنون ویکی مدیا با متا همکاری کرده تا این اشتباهات را به 
حداقل برساند. هوش مصنوعی منبع باز متا اخبار جعلی یا اطالعات نادرست را 
پیدا کرده و از بین می برد.  این سیستم که Sphere نام دارد، قادر است صدها 
هــزار نقل قول را به طور همزمان اســکن و صحت آنها را تایید کند. همچنین 
زمانی که متنی با منبع ضعیف پیدا می کند، می تواند نقل قول های جایگزین 
را پیشنهاد کند. به گفته محققان این پلتفرم منابع را از 134 میلیون صفحه وب 
عمومی اســتفاده می کند. هدف از ساخت این سیستم ایجاد یک پلتفرم کامل 

برای ویراستاران ویکی پدیا برای حل آسان تر مشکالت است.

آنتی بیوتیک، قاتل خاموش بیماران آمریکایی

هوش مصنوعی حقیقت سنج متا به کمک ویکی پدیا می آید

 آیا چاقی سبب زوال عقل می شود؟

محققان ژاپنی در یافته های اخیرشــان بروز زوال عقل در افراد مسن را با 
چاقی سارکوپنیک مرتبط دانسته اند.به نقل از اس تی دی، بیش از 15 درصد 
از بزرگساالن ژاپنی باالی 65 سال از زوال عقل رنج می برند. به خوبی شناخته 
شده است که زوال عقل کیفیت زندگی افراد مسن را به شدت کاهش می دهد، 
زیرا این وضعیت باعث عملکرد کند حافظه، تفکر و توانایی های اجتماعی در افراد 
مبتال می شود.از سوی دیگر، چاقی به عنوان یک بیماری مرتبط با سبک زندگی 
به طور فزاینده ای در حال افزایش است و اغلب در افراد با توده عضالنی ضعیف 
 sarcopenic(رخ می دهد و این وضعیتی اســت که با نام چاقی سارکوپنیک
obesity( شناخته شده و بر اساس شاخص توده بدنی)BMI( و قدرت گرفتن 
دست ارزیابی می شود. در کمال تعجب، این وضعیت با افزایش خطر اختالالت 
شناختی شناخته شده است. این موضوع باعث تعجب دانشمندان شده که آیا 

این رابطه در مورد زوال عقل نیز صدق می کند یا خیر؟
محققان دانشگاه جونتندو«ژاپن به سرپرستی دکتر »یوشیفومی تامورا«در 
مطالعه اخیر که در مجله »Clinical Nutrition« منتشر شده است به این سوال 
پاسخ دادند. دکتر تامورا با تاکید بر اهمیت مطالعه شان گفت: در صورت اثبات 
ارتباط بین چاقی سارکوپنیک و زوال عقل، می توان اقدامات پیشگیرانه مناسبی 
را برای کاهش ظهور این بیماری و خطر ابتال به زوال عقل در بیماران مسن 
انجام داد.در این مطالعه محققان 1615 فرد مسن ژاپنی که 65 تا 84 سال 
سن داشتند و در مطالعه سالمت Bunkyo شرکت داشتند را مورد بررسی قرار 
دادند. با توجه به وضعیت سارکوپنیا و چاقی افراد، محققان شرکت کنندگان 
را به چهار گروه تقسیم کردند: افراد مبتال به چاقی، افراد مبتال به سارکوپنیا، 
آنهایی که چاقی سارکوپنیک داشتند و افرادی که چاق نبودند یا سارکوپنیا 
نداشتند. آنها سپس رابطه بین سارکوپنیا، چاقی و چندین عملکرد ذهنی را 
بررســی کردند. کم ماهیچگی یا سارکوپنیا)Sarcopenia( به از دست رفتن و 

زوال توده ماهیچه های اسکلتی بدن به دلیل پیری گفته می شود. 
قدرت دســت کمتر از 28 کیلوگرم برای مردان و 18 کیلوگرم برای زنان 
نشــان دهنده سارکوپنیا یا قدرت عضالنی ضعیف است، در حالی که افراد با 
شــاخص توده بدنی بیش از 25 کیلوگرم بر متر مربع به عنوان چاق طبقه 

بندی می شدند. برای تعیین اینکه آیا زوال عقل و اختالل شناختی متوسط  
)MCI( وجود دارد یا خیر، محققان از دو تکنیک ارزیابی استفاده کردند. اختالل 
شناختی متوسط و زوال عقل به ترتیب با نمره کمتر از 22 در آزمون ارزیابی 
شناختی مونترال و کمتر از 23 در آزمون کوتاه وضعیت ذهنی تعیین شدند.

آنها دریافتند که 59.4 درصد از جمعیت نه چاق هستند و نه دچار سارکوپنیا 
هســتند، 21.2 درصد چاق، 14.6 درصد مبتال به سارکوپنیا و 4.7 درصد از 
جمعیت چاقی سارکوپنیک دارند. شرکت کنندگان مبتال به چاقی سارکوپنیک 
بیشترین میزان اختالل شناختی متوسط و زوال عقل را داشتند و پس از آن 
افراد مبتال به سارکوپنیک، چاقی و در نهایت گروه کنترل قرار گرفتند.هنگامی 
که محققان تجزیه و تحلیل های چند متغیره را برای بررسی ارتباط های آماری 
مرتبط انجام دادند، دریافتند که چاقی سارکوپنیک به تنهایی با افزایش شیوع 
میزان اختالل شناختی متوسط و زوال عقل مرتبط است. این مطالعه همچنین 
نشان داد که سارکوپنیا به طور قابل توجهی با زوال عقل در زنان مرتبط است، 
اما در مردان اینگونه نیســت.دکتر تامورا گفت: از آنجایی که اکنون می دانیم 
که بین چاقی سارکوپنیک و زوال عقل ارتباط قوی وجود دارد، ممکن است 
روش های درمانی جدیدی برای مدیریت این بیماری ایجاد کنیم و در نتیجه 

حتی شیوع زوال عقل را کاهش دهیم.

 آزمایش جدید پیوند قلب اصالح شده خوک به انسان 
دکتر »نادر معظمی« مدیر جراحی پیوند قلب در موسسه پیوند »ان وای یو 
النگون هلث«)NYU Langone Health( یک تیم پزشکی را رهبری کرد تا یک 
قلب اصالح ژنتیکی شده خوک را به شکل آزمایشی به یک بیمار که مرگ مغزی 
 NYU Langone« شده بود، پیوند بزنند. به نقل از نیو اطلس، محققان موسسه
Health« نتایج موفقیت آمیزی از روش آزمایشــی پیوند قلب اصالح ژنتیکی 
شده خوک به انسان را که بر روی افراد مرگ مغزی انجام شد، اعالم کرده اند. 
این افراد به مدت سه روز تحت تهویه مکانیکی قرار گرفتند و اعضای بدن آنها 
تحت نظر بود.امسال قطعاً به نقطه عطف مهمی در حوزه »پیوند خارجی« یا 
»پیوند بین گونه ای«)xenotransplantation( تبدیل شده است. دانشمندان 
برای چندین دهه نسبت به حل بحران کمبود اعضای بدن اهدایی تالش کرده اند 
و یک استراتژی توسعه اندام اصالح شده ژنتیکی خوک ها طراحی شده است 
که در صورت پیوند به بدن انســان پس زده نشوند.در اوایل سال جاری، یک 
عمل پیوند فوق العاده توسط جراحان مرکز پزشکی دانشگاه »مریلند« انجام 
شد که طی آن، اولین پیوند قلب خوک اصالح شده به انسان انجام گرفت. در 
این جراحی، قلب خوک به یک انسان زنده پیوند زده شد و بیمار توانست به 

مدت دو ماه قبل از مرگ بر اثر نارسایی قلبی به زندگی ادامه دهد.
این پیوند خارجی و بین گونه ای به یک انسان زنده، یک جهش غیرمنتظره 
رو به جلو برای این حوزه بود. اما پیش از آن، محققان موسسه »النگون« در 
آزمایش اندام های خوک در افراد تازه درگذشته در خط مقدم این حوزه بودند.

این تیم ســال گذشته اولین گروه در جهان بود که اعضای خوک اصالح 
شــده ژنتیکی را به انسان پیوند زد و جراحان این موسسه در دو جراحی، با 

موفقیت کلیه خوک را به افراد مرگ مغزی پیوند زدند.

   راهکار ساده برای کاهش خطر سرطان در مردان
برخی متخصصان معتقدند مردان می توانند با انتخاب سبک زندگی سالم، از بروز دست کم یک سوم سرطان ها در بدن خود پیشگیری کنند و درنتیجه مرگ 
و میرهای ناشی از این بیماری کمتر شود. در این اینفوگرافیک که به نقل از داده های moretondaily تهیه شده، به چند راه ساده برای کاهش خطر سرطان 

در مردان اشاره شده است.

امام صادق علیه السالم :
ٍد  َ افَتَرَض َعلی  اُمَِّة ُمَحمَّ إنَّ اللَّ
صلی اللَّ علیه وآله َخمَس َفرائَِض 
یاَم ، وَالَحجَّ  الةَ ، وَالزَّکاةَ ، وَالصِّ : الصَّ

، وِوالیََتنا .
خداوند بر اّمت محّمد صلی اللَّ 
علیه وآله پنج کار را واجب کرده 
است: نماز، زکات، روزه، حج و 

والیت ما اهل بیت.
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