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پیمان هوشمندیان
کارشناس اقتصادی

نعل وارونه برای رفع کمبود انرژی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صددند با تصویب طرحی، مصرف 
انرژی در کارخانه های سیمان را کاهش دهند.

برای کشوری چون ایران که مزیت انرژی در آن یکی از مهمترین مزایای 
جاری محسوب می شود، بی تردید کاهش مصرف انرژی یکی از اصولی ترین 
و منطقی ترین اقداماتی است که می تواند صورت گیرد. خصوصاً آنکه ایران با 
وجود حضور در میان بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی، با محدودیت جدی 
انرژی برای مصرف صنایع در شرایط کنونی روبروست و ناگفته پیداست که 
ایــن محدودیت می تواند به عاملی بازدارنده برای توســعه صنعتی ایران در 

آینده بدل شود.
آنچه در این میان اهمیت دارد، تدوین طرح ها و برنامه ها با هدف بهینه سازی 
صنایع بر مبنای آمار، ارقام و مفروضات واقعی است.چرا که در صورت تدوین 
برنامه بر پایه داده های اشــتباه، نه تنها هدف اصلی محقق نخواهد شد بلکه 

صنایع ایران را به بیراهه خواهند برد.
در مقدمه طرح نمایندگان مجلس موسوم به »طرح بهینه سازیمصرف انرژی 
در کارخانه های سیمان« تاکید شده است برابر محاسبات اولیه کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس، برای تولیدهر تن سیمان در کشور به طور متوسط ۱۱۵ متر 

مکعب گاز طبیعی و ۱۲۰ کیلووات برق مصرف می شود.
بحث اصلی و شاید انحراف در تصمیم گیری از همین نقطه آغاز می شود. در 
حالی میزان مصرف انرژی الکتریکی برای تولید هر تن سیمان به طور متوسط 
۱۲۰ کیلووات برق اعالم شده است که بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف 
برق در خطوط جدید تولید سیمان کشور که از باالترین استانداردهای اروپایی 
برخوردارند،حداکثر 9۵ کیلووات ساعت به ازاء هر تن سیمان و همچنینمیزان 
برق مصرفــی کارخانه های قدیمی نیز در باالترینمیزان مصرف حدود ۱۱۰ 

کیلووات ساعت به ازاء هر تن سیماناست.
در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور در 76 کارخانه و 99 کوره فعال، 
حدود 88.7 میلیون تن سیمان در سال است کهبالغ بر 7۰ درصد این خطوط 
در دو دهه اخیر در مدار تولیدقرار گرفته اند. این کارخانه های جدید غالباً از 
شرکت هایصاحب نام اروپایی خریداری شده و دارای مدرنترین و پیشرفته ترین 
تجهیزات با آخرین استانداردهای روز دنیاهستند و تنها سی درصد خطوط 
قدیمی می باشند که حتی این خطوط نیز چنین مصرف برقی را دارا نیستند.

در طرح ارائه شــده برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، 
تاکید شده است که مطابق با استانداردها و الگوهای جهانی، مصرف برق در 
کارخانجات سیمان باید بیست و پنج درصد و مصرف گاز در این واحدها برابر 
با سی و پنج درصد کاهش یابد. این در حالی است که میزان مصرف برق در 
واحدهای ســیمانی در ایران به هیچ وجه چنین انحرافی را از استانداردهای 

جهانی ندارد.
نگاهی به برخی آمارها در این حوزه، صحت این ادعا را نشان می دهد. در 
سال ۱4۰۰ کل کلینکر تولیدی کشور حدود 7۲ میلیون تن و کل سیمان 
تولیدی کشور 6۲.7 میلیون تن بوده استکه از این میزان، بالغ بر 7۰ درصد آن 
توسط خطوط با تکنولوژیروز و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و 3۰ 
درصدمابقی توسط خطوط قدیمی تولید گردیده است. بنابراین با لحاظ نمودن 
نسبت انرژی مصرفی در هر دو نوع خطوط جدید و قدیم و میزان تولید هر 
یک در سال ۱4۰۰، مصرف انرژی حرارتی)گاز طبیعی( ، برا ی تولید هر تن 
کلینکر، در خطوط جدید 9۵ مترمکعب و در خطوط قدیم ۱۱۰ متر مکعب 
بوده که متوسط انرژی حرارتی مصرف شده را به 99.۵ متر مکعب به ازای هر 
تن کلینکر می رساند. همچنین متوسط انرژی الکتریکی مصرفی با احتساب 
نسبت تولید در خطوط جدید و قدیمی به ازاء هر تن سیمان حدود ۱۰3 کیلو 
وات ساعت بوده است. لذا ارقام اعالم شده در خصوص اینکه میزان مصرف برق 
در واحدهای سیمانی بیست و پنج درصد و مصرف گاز سی و پنج درصد باالتر 
از استانداردهای روز دنیاست صحیح نمی باشد و مبنای واقعی و علمی ندارد.

نمایندگان مجلس در صدد هستند با تصویب این طرح، بهینه سازی مصرف 
انرژی را در واحدهای تولیدی سیمان اجرایی نموده و مصرف برق و گاز در 
کشــور را دستخوش کاهش کنند تا بلکه در زمستان و تابستان، واحدهای 
تولیدی سیمان با قطع گاز و برق روبرو نباشند و پیش بینی می کنند که از 
محل این بهسازیمصرف انرژی، نزدیک به ۲.7 هزار مگاوات برق و در حدود 
۲.۵میلیارد متر مکعب گاز در ســال صرفه جویی می شود. اما همان طور که 
توضیح داده شد، این محاسبات براساس مفروضاتی غیرواقعی صورت گرفته 
است و در نتیجه اجرای این طرح، چنین هدفی را محقق نخواهد کرد و حتی 
می تواند مشــکالت صنعت در ایران به طور عام و صنعت سیمان را به طور 

خاص دوچندان نماید.
در این مسیر شاید کماکان راه حل سرمایه گذاری در صنعت برق و افزایش 
ظرفیت تولید بهترین راه حل باشــد تا نه تنها مشکل عمده صنعت سیمان 
در زمســتان و تابستان را برطرف نماید بلکه گره از مشکالت عدیده صنعت 
سیمان و سایر صنایع نیز باز کند. بی تردید چنین اقدامی در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری برای افزایش ظرفیت تولید در کشور و خوداتکایی 

و بی اثر کردن تحریم ها نیز خواهد بود.
در انتها پیشنهادات به شرح ذیل خطاب به نمایندگان محترم مجلس ارائه 
می گردد تا در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان، تصمیمات 

مقتضی اتخاذ نمایند.

سهمیه بندی بنزین روی میز رییس جمهور سهمیه بندی بنزین روی میز رییس جمهور 

 آهنگساز برجسته کشــور گفت: موســیقی ایرانی زنانه و 
مردانه ندارد اما فرهنگی که در طول تاریخ به آن غالب بوده 
این تفکیک را ایجاد کرده است؛ خوشــبختانه امروز تعداد 
هنرمندان زن بســیار بیش از گذشته اســت و من آینده را 
بهتر می بینم.حســین علیزاده آهنگ ســاز، پژوهش گر و 
نوازنده شناخته شده موســیقی ایرانی و یکی از چهره های 
تحسین شده موســیقی فیلم در ایران به شــمار می آید. او 
تاکنون نامزد دریافت ســه جایزه ِگَرمی شده است؛ یعنی 
معتبرترین جایزه صنعت ضبط و پخش موسیقی در آمریکا 
و جهان. فیزیِک ساز، خیر اما موسیقی ایرانی در تاریخ مردانه 
بوده و این موضوع نیز از عقب افتادگی جامعه و نه از جنس 
ساز نشأت می گرفته اما این جریان همیشه واکنش های خود 
را به همراه داشته است. یعنی مواقعی که فرصتی پیش آمده، 
زنان درخشیده اند، همچنان که زمانی کسی فکر نمی کرد 
که این همه هنرمند زن در رشــته های مختلف و این اندازه 
متخصص زن در گرایش های گوناگون داشته باشیم. موسیقی 
ایرانی زنانه و مردانه ندارد اما فرهنگی که در طول تاریخ به 
آن غالب بوده این تفکیک را ایجاد کرده و خوشبختانه امروز 
تعداد هنرمندان زن بسیار بیشتر از گذشته است و من این را 
آینده بهتری می بینم. البته این موضوع، حاصل تالش خود 

خانم هاست.

در حالی که رییس کل بانک مرکزی از تخلیه شوک تورمی ناشی از حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی خبر داده و قول مهار تورم را داده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از برنامه 
ریزی دولت برای مهار تورم خبر داد . خاندوزی البته اخبار مهم تری نیز برای افکار عمومی 
ایران داشت. از گزارش مهم بنزین به رییس جمهوری تا تخصیص سهام عدالت جدید.

 حاال تورم در ایران به یکی از مهمترین دغدغه های دولت تبدیل شده است . سال 
گذشته در همین روزها، دولت با فرمان مدیریت بهینه، مدعی حل بحران اقتصادی ایران 
در کوتاه مدت بود اما در اولین سالگرد فعالیت دولت سیزدهم، نرخ تورم ماهانه همچنان 
باالتر از 4۰ درصد است و تورم اقالم خوراکی نیز بیشتر از 89 درصد گزارش شده است.

حاال احســان خانــدوزی، زویر امور اقتصادی و دارایی در قامت ســخنگوی دولت 
می گوید: اولویت اصلی رئیس جمهور کنترل تورم اســت. وی وعده داده اســت بعد از 
افزایش قیمت هایی که در خرداد و اردیبهشــت وجود داشت، اقدام هایی برای کنترل 

موتور تورم انجام شده است.
خاندوزی که پیش از تکیه زدن بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جایگاه 
نمایندگی مردم تهــران معتقد بود که تنها تغییر دولت می تواند منجر به کاهش ۱۵ 
درصدی نرخ تورم شــود، از توفیقات دولت در مهار کسری بودجه نیز پرده برداشته و 
تاکید کرده است: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در 

مقایسه با سال قبل 48 درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از 
جیب مردم و فعاالن اقتصادی تالشی هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می بینیم.

خانــدوزی درباره آخرین اقدامات بــرای عدم افزایش قیمت اقالم ثانویه گفت: این 
موضوع از مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار است و رصد کردن تخلفات و قیمت گذاری 
در دستور کار است و در برخی موارد منجر به توبیخ و حتی برکناری مدیر متخلف هم 

پیش رفته است.

 درآمد دولت از نفت و میعانات گازی ۵۸۰ درصد باال رفت
به گفته خاندوزی افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمت های جهانی نفت و 
تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر به افزایش ۵8۰ درصدی درآمد 
حاصل از نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ۱4 است. 

بنابراین دولت با تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامه های مالیاتی 
فعاالن اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در 4 ماهه 
امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بودیم گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه 
فعاالن اقتصادی با دولت تشکر می کنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض 

و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید.

 تصمیم گیری برای صدور سهام عدالت جدید تا پایان سال جاری
ســخنگوی اقتصادی دولت اظهار کــرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانک های دولتی 
ارقام تعهد شده ای از آنها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفته ایم تا خلق پول و بی 
انضباطی ها کنترل بشود و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانک ها به تولید کنندگان و مردم 

افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع بازماندگان سهام 
عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری 
سهام عدالت و سایر سهام ها در شبکه بانکی خواهیم داشت. در بند الف تبصره ۲ قانون 
بودجه ۱4۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه 
دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام می داد الویت را برای گروه 
اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که قریب 3 میلیون نفر هستند با فوریت 
مصوبه ای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان 

که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در ســال جاری به منظور کمک به تولید و 
کاهش هزینه ها انجام خواهیم داد برداشتن مجوزهاست به طوری که هم اکنون ۱۵7 
هزار درخواست مجوز وصول شده که 3۱ درصد درخواست های موجه منجر به صدور 

مجوز شده و صرفاً از طریق دولت الکترونیک انجام شده است.

 امضای قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به ترکیه
به گفته خاندوزی ســفر پوتین بر محور اجرایی شــدن توافق هایی بود که در سفر 
رئیس جمهور به مسکو انجام شده بود؛ همچنین در سفر اردوغان نیز 8 سند امضا شد 
که مهم ترین آن قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه و افزایش سقف مبادالت 
تجاری تا 3۰ میلیارد دالر بود.خاندوزی در خصوص الیحه برگشت وزارت بازرگانی از 
صمت گفت: در دوره مجلس، نظرم منفی بود اما االن مکلف هستیم رأی هیأت وزیران 
را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان رفته بود 

و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.

 دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیم
خاندوزی در خصوص الیحه برگشت وزارت بازرگانی از صمت گفت: در دوره مجلس، 
نظرم منفی بود اما االن مکلف هســتیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه به 
اصرار طراحان این طرح که یکبار به شــورای نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را 
پیگیری خواهیم کرد.وزیر اقتصاد درخصوص موضوع واردات بنزین نیز گفت: با توجه به 
تولید فراورده ها از جمله بنزین، وضعیت تولید مناسب است و با توجه به دستور رئیس 
جمهور برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیر قیمتی و 
روش هایی همچون گاز سوز کردن خودروها دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.

 استعفای صالح آبادی شایعه است
خاندوزی با رد شــایعه استعفای صالح آبادی گفت: سیاست دولت همچنان مطابق 

ابالغیه سیاست رسمی سال قبل است و چیز جدیدی دنبال نمی شود.
وی درخصوص تغییر نرخ سود سپرده بانکی و رویکرد دولت برای کاهش نرخ تورم 
گفت: نرخ ســود بانکی یکی از کلیدی ترین شــاخص هایی است که آثار چند بعدی و 
فرابخشی دارد و هم بر رفتار سرمایه گذاران و هم در حوزه بازار سرمایه مؤثر است. این 
موضوع در ستاد اقتصادی دولت یکبار مطرح شد اما مقرر شد در شورای پول و اعتبار 

از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.

 افسوس که همه زندگی ما 
شده پول و مادیات

  

»قاتالن ماه کامل« فیلم جدید »مارتین اسکورســیزی« با 
بازی »لئوناردو دی کاپریو« و »رابرت دنیرو« در سال آینده 

میالدی اکران خواهد شد.
 به نقل از ورایتی، فیلم »قاتالن ماه کامل« محصول کمپانی 
اپل برای رقابت در فصل جوایز ســینمایی و اسکار امسال 
حاضــر نخواهد بود و قرار اســت در ســال ۲۰۲3 میالدی 

عرضه شود.
»قاتــالن مــاه کامــل« جدیدتریــن ســاخته »مارتین 
اسکورسیزی« است. این فیلم بر اســاس کتاب پرفروش و 
غیرداستانی نوشته »دیوید گرن« ساخته شده و داستان آن 
درباره مجموعه قتل هایی است که در دهه ۱9۲۰ میالدی در 
اوکالهاما روی می دهد؛ زمانی که سرخپوستان منطقه اوسیج 
در زیرزمین های خود نفت کشف کردند و سپس تک به تک 
کشته شدند و با افزایش آمار قتل ها ســازمان تازه تاسیس 
اف بی آی پرونده را در دســت گرفت و یکی از هولناک ترین 

جنایت های سازمان یافته تاریخ آمریکا افشا شد. 

»اسکورسیزی« از رقابت 
اسکار جاماند
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ماجرای قطع یارانه برخی بازنشستگان چیست؟

حرمت اهلل رفیعی گفت: ایران عضو پیمان شانگهای است، 
در این پیمان حمل و نقل همه اتباع در تمامی کشور ها 
برابر است. نمیتوان برای اتباع خارجی قیمت متفاوتی 
لحاظ کرد و در هیچ جای دنیا شاهد این موضوع نیستیم. 

این کار غیر قانونی است.
نرخ یارانه ای بلیط برای اتباع خارجی باعث شــده بود، 
بلیط در تابستان و فصل ســفر از دسترس اتباع داخلی 
خارج شود. به همین دلیل به تازگی تصمیمی گرفته شده 
است که بلیط اتباع خارجی به نرخ بیزینس کالس برای 
آنها محاسبه شود. گسترش نیوز برای اطالع از این موضوع 
با حرمت اهلل رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 

آژانس های مسافرتی به گفتگو پرداخته است.
رفیعی؛ رئیــس انجمن صنفی آژانس های مســافرتی 
هواپیمایی در رابطه بــا تغییر قیمت بلیط هواپیما برای 
اتباع خارجی گفت: برای ایرالین ها حائز اهمیت نیست 
که با نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما گردشــگر خارجی 
کاهش پیدا کند. بدون توجه به منافع ملی، قیمت ها را 
اعالم میکنند و به فروش می رسانند. ایران عضو پیمان 
شانگهای است، در این پیمان حمل و نقل همه اتباع در 
تمامی کشورها برابر است؛ نمیتوان برای اتباع خارجی 
قیمت متفاوتی لحاظ کرد و در هیچ جای دنیا شاهد این 

موضوع نیستیم. این کار غیر قانونی است.
وی ادامه داد: پول رایج مملکت ما در ایران ریال است نه 
دالر. کمتر از ۵/۲ درصد مسافران ما، اتباع خارجی هستند 
که در ایران از پروازهای داخلی اســتفاده می کنند. وزیر 
راه و شهرســازی در مصاحبه ای اعالم کرد که این کار 
خطا و خالف قانون است. از زمان اعالم این خبر ۲۰ روز 
میگذرد و شرکت ها روند خود را ادامه می دهند. شرکت 
های هواپیمایی از راه های مختلف برای گران کردن بلیط 
تالش کردند اما به نتیجه ای نرسیدند، به نظر میرسد اتباع 

بهانه ای برای گران کردن بلیط هواپیما هستند.

رفیعی تاکید کرد: قیمت بلیط هواپیما در دنیا مشخص 
اســت. در تمامی کشــورها قیمت صندلی به ازای هر 
ساعت ۲۰ دالر است اما در ایران بیش از ۳۰ دالر محاسبه 
می شود. در همین مدت بلیط هواپیما مشهد را به بهانه 

اتباع خارجی ۵/۲ میلیون تومان فروختند.

 هواپیما ملک شخصی صاحبان هواپیمایی
وی خاطر نشــان کرد: آقایان هواپیمایی فکر می کنند، 
هواپیما ملک شخصی آنها است اما این سرمایه ملی است. 
در کنار آن با رانت، وام های کالن و تســهیالت ویژه که 
از جیب مردم اســت؛ ناوگان هوایی راه اندازی کرده اند. 
هواپیماهای از رده خارج شــده را وارد کرده و با وام های 

کالن به تعمیرات آن پرداختند.
رئیس انجمن صنفی آژانس های مسافرتی هواپیمایی 
اظهار کرد: ۳۰ درصد ناوگان هوایی به عمد از کار افتاده 
است تا مردم نتوانند استفاده کنند. آنها توقع دارند هزینه 
های جانبی شرکت ها از جیب مردم پرداخت شود که در 

این صورت جفا در حق مردم است. تمامی ایرالین ها اعالم 
می کنند که این صنعت زیان ده است. اگر واقعا آقایان از 
جیب خود هزینه میکنند و در ضرر هســتند، چرا درب 
شرکت های خود را نمیبندند. در هیچ جای دنیا این تعداد 
ایرالین وجود ندارد. وقتــی در حرفه ای متقاضی وجود 

دارد، یعنی درآمد آن باال است.
رفیعی گفت: متاســفانه نهادهای امنیتی و نظارتی ما 
نمیتوانند درآمد شرکتهای هواپیمایی را کنترل و بررسی 
کنند. هواپیماها در آشیانه ها می ماند و پرواز نداشت اما ارز 
۴۲۰۰تومانی میگرفتند. این پول ها کجا هزینه شد؟ در 

این میان تنها به مردم اجحاف می شود.

  بنگاه داری ایرالین ها
رئیس انجمن صنفی آژانس های مسافرتی هواپیمایی 
پیرامون ســود ایرالین ها از سفرهای هوایی گفت: تمام 
مسئولین ایرالین ها در کنار این شغل بنگاه داری میکنند. 
از کنار این صنعت هتلداری، باشگاه و کارخانجات ماشین 

راه اندازی کردند و سود کسب می کنند. در اخبار داخلی 
مطرح شد که یکی از صاحبان ایرالین های ایرانی جز ۱۰ 
فرد ثروتمند جهان است. اگر وضعیت مادی آنها قبل از 
تاسیس شرکت ها را بررسی کنید؛ متوجه می شوید که 
امروزه از قبل بنگاه داری ایرالین ها به اینجا رسیده اند. 

متاسفانه هیچ کس از پس این آقایان برنمی آید.

  ایران طالیه دار صدور گردشگر به ترکیه
رفیعی افزود: متاسفانه ما فکر میکنیم چون پول ما نسبت 
به دالر ارزش کمتری دارد، پــس قیمت هتل ها و پرواز 
هایمان برای اتباع خارجی ارزان درمی آید. در صورتی که 
این صحبت درست نیست. به این صورت که اگر شما در 
اروپا قصد سفر از یک کشور به کشور دیگر را داشته باشید، 
هزینه آن برایتان ارزان تر از سفرهای داخلی کشور ما در 
می آید. هرچه ارزش پول ما پایین می آید، زیاده خواهی 
صنوف مختلف بیشتر می شــود. ایران طالیه دار صدور 
گردشگر به کشور ترکیه است، به این دلیل که سفر به این 
کشور به صرفه تر از سفر در کشورمان در می آید. سالی 
یک و نیم میلیون ایرانی به شــهر وان ترکیه سفر دارند. 
اگر قیمت ها در کشورمان مناسب باشد، مردم شهرهای 

خودمان را برای سفر انتخاب می کنند.
وی در پایان گفت: یارانه ۳ درصد ایرالین ها در ۹۵ درصد 
مواقع از جیب مردم داده می شود. یعنی سوختی که ۲۵ تا 
۲۶ هزار تومان است را به قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان یعنی 
از پول بطری یک آب معدنی کمتر هزینه می کنند، بعد 
به دروغ اعالم می کنند که در حال زیان دهی هستند. اگر 
ایرالین ۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشند، ۵۰ درصد 
ســود و ۵۰ درصد دیگر آن هزینه های جانبی است. در 
حال حاضر گردشگر خارجی ریزش پیدا کرده است که 
در صورت تداوم اجرای طرح تغییر نرخ بلیط برای اتباع 

خارجی شاهد اوضاع بدتر در این صنعت خواهیم بود.

طبق اعالم سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، فرایند بررسی جهت پرداخت 
معوقات یارانه افراد مشمول، در حال انجام است و به زودی با تکمیل اطالعات، به 

حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
 معوقه یارانه ها مربوط به دو گروه است؛ کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه 
نقدی دریافت می کردند ولی با واریز مبالغ جدید، به عنوان دهک پردرآمد یارانه 
آنها قطع شد و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir  اعتراض خود را ثبت کرده و 
درخواست بازبینی دهک بندی را داشتند. گروه دیگر کسانی که تا پیش از این 
یارانه ای دریافت نکرده و از اردیبهشت ماه برای ثبت نام در سامانه my.gov.ir  اقدام 
کردند. درنهایت درخواست های هر دو گروه بررسی و افرادی که بین دهک اول 

تا نهم قرار گرفتند، به لیست یارانه بگیران اضافه شدند.
بر این اساس برای افراد معترض، همراه با یارانه تیرماه، اولین پرداخت انجام شد 
و حدود یک هفته بعد برای ثبت نام کنندگان نیز به تناسب دهکی که در آن قرار 
داشتند، یک پرداخت پرداخت صورت گرفت. قرار بود که یارانه اردیبهشت و 

خرداد )مبالغ جدید( نیز به عنوان معوقه برای آنها پرداخت شود که در اعالم اولیه 
اواخر تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشده است.

در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت معوقات یارانه و زمان آن که مورد ســوال 
افراد مشمول قرار دارد، حسینی- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها - به 
ایسنا گفته است که این تاخیر به معنی عدم پرداخت معوقات نیست و حتما 

اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت مشموالن در حال انجام است، توضیح داد: در 
مورد افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کرده بودند، قبال یک مرحله 
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز و مسدود شده بود که این رقم متعلق به دهک چهار 
تا ۹ است، بنابراین باید برای کسانی که دهک اول تا سوم تشخیص داده شده اند، 
این مبلغ به تناسب پرداختی برای آنها که هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، تغییر 
کند. از این رو باید فرایند بررسی و انجام محاسبات طی شده و پرداخت های انجام 

شده در قالب دهک بندی صورت گرفته انجام شود.

به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، به محض تکمیل جریان بررسی 
و محاسبات، معوقه اردیبهشت و خرداد به حساب مشموالن واریز می شود.

یارانه های نقدی  از سال ۱۳۸۹ با شروع طرح هدفمندی یارانه ها با مبلغ ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در حال پرداخت بود و از سال ۱۳۹۸ نیز با افزایش 
قیمت بنزین، یارانه معیشتی از محل این مابه التفاوت در دستور کار قرار گرفت 
که دولت حدود ۶۰ میلیون نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر نقدی را گزینش 

و مبلغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به تناسب اعضای خانوار پرداخت کرد.
اما از اردیبهشت امسال و با اقدام برای حذف ارز ترجیحی و اصالح نظام یارانه ای، 
رویه پرداخت تغییر و با حذف حدود شش میلیون نفر تحت عنوان دهک دهم، 
پرداخت برای ۹ دهک دیگر شروع شد. برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ 
هزار تومان و دهک چهار تا شش نیز هر نفر ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه پرداخت 
می شود.متقاضیان دریافت یارانه همچنان می توانند نسبت به ثبت اعتراض به 

دلیل قطع یارانه و یا ثبت نام برای ورود به لیست یارانه بگیران اقدام کنند.

ســعیده محمد  -   ایــده روز | یک 
کارشــناس بــازار کار تاکیــد کــرد: بخش 
بزرگی از بازنشســتگان متاسفانه از کمک ها 
و حمایت هــای یارانه ای محروم هســتند و 
این نشان می دهد که بانک اطالعاتی کشور 
دچار نقص شدید است و باید مورد بازنگری 

قرار گیرد.
 اشــتغال فرزنــد بــرای بازنشســتگان 
دردسرآفرین شد؛ این را می شود در اظهارات 
اخیــر عضو کمیســیون بهداشــت مجلس 

مشاهده کرد.
محمدعلی بندپی در حاشیه آیین تجلیل 
از بازنشستگان برگزیده ملی در واکنش نسبت 
به قطع یارانه برخی از بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی کشــوری، گفت: رییس جمهور 
تاکید داشــتند آنهایی که یارانه شــان قطع 
شده است و به عقیده شــان باید یارانه شان 
وصل شــود، باید مجدد درخواست دهند تا 

یارانه آنها واریز شود.
وی عنوان کرد: بنده نیز این موضوع را از 
طریق سرپرست وزارت رفاه پیگیری خواهم 
کــرد؛ البته ما می توانیم از اختیارات مجلس 
شورای اســالمی نیز استفاده کنیم و نسبت 
بــه این موضوع ورود پیدا کرده که قطعا این 

مسیر را دنبال خواهیم کرد.
پیش از این نیز روح اله متفکرآزاد، نماینده 
مجلس در انتقاد به این موضوع عنوان کرده 
بود: بعضا شــنیده می شود به دلیل محاسبه 
مجموع درآمد خانوار، حتی یارانه جزئی پدر 
و مادر خانوار که سرپرست خانواده محسوب 
می شــوند نیز قطع شده اســت که غیرقابل 

پذیرش است.

 رییســی: قطع پرداخت یارانه به 
نیازمندان ناحق است

امــا گزارش هــا از قطع یارانــه برخی از 
بازنشســتگان و عدم واریــز یارانه جدید در 
حالی است که رییس جمهور در نیمه تیرماه 
امسال تاکید داشــت: هم پرداخت یارانه به 
افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت 
به نیازمندان، ناحق است و باید با اتقان کامل 

در این زمینه عمل کرد.
ســید ابراهیم رییســی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی، پس از گزارش وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روند رسیدگی 
به اعتراض کســانی که یارانه آنها در جریان 

اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، قطع شده 
است، گفت: بررســی ها دقیق، با نگاه مثبت 
و اعتمــاد به خوداظهاری هــا و تفکیک بین 
حســاب های تجاری و شخصی انجام شود تا 
حقوق ملت کامال مورد توجه قرارگیرد و حق 

کسی پایمال نشود.
وی تاکیــد کــرد: یارانه کســانی که در 
بررسی ها، صالحیت آنها برای دریافت یارانه 
احراز شــده است به ســرعت و بدون وقفه 

پرداخت شود.
رییســی همچنین تاکید کرد که وزارت 
تعاون، شرایط و تمهیدات الزم برای تفکیک 
اعضای خانوار، بررســی درخواست ها و اعالم 
نتیجــه بــه متقاضیــان را با رعایــت زمان 
بندی هــای تعیین شــده و در حداقل زمان 

ممکن فراهم کند.

چالش  به  بازنشســتگی  دوران   
تبدیل شده است

در همین خصوص حمید حاج اسماعیلی، 
کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالیــن دربــاره حذف یارانــه برخی از 
بازنشســتگان گفت: وقوع اتفاقات چند سال 
اخیر به خصــوص در بخش های اقتصادی و 
اجتماعی کشور، موضوع بازنشستگان و دوران 

بازنشستگی را واقعا به یک چالش بزرگ در 
کشور تبدیل کرده است.

وی افــزود: افراد ســال ها در بخش های 
مختلف کشــور کار کردند، با انگیزه این که 
بتواننــد بعد از یک دوره طوالنی که به طور 
متوســط در ایران ۳۰ سال است، در دوران 
بازنشســتگی زندگی راحتی داشــته باشند، 
چون شــرایط خاصی به لحاظ سنی بر آنها 
ایجاد می شود که توقعات و انتظارات آنها را 
از کشور به لحاط تامین انتظارات باال می برد.

وی افزود: اگر ما بی توجهی به بازنشستگان 
را ادامه دهیم و این شرایط را در کشور ایجاد 
کنیم، اولین آسیب را در جوانان خواهیم دید. 
جوانان می بینند بعد از سال ها کار، در دوران 
بازنشســتگی که از مزایای سابقه خدمت و 
دوران جوانــی می خواهند اســتفاده کنند، 
دولت به آنها بی توجه اســت، حقوقشــان را 
کامل پرداخت نمی کنــد و امکانات و لوازم 
آسان و راحت برای زندگی شان فراهم نیست.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: همین 
موضــوع، انگیزه را در جوانان از بین می برد. 
وقتی جوانان با انگیزه کار نمی کنند و امید در 
میان آنها برای آینده از بین می رود، به طور 
قطع حس تعلق به کار را از دست می دهند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: ما نباید کاری 

کنیم که دوران بازنشستگی با ابهام و تردید 
روبــه رو شــود. اگرچه بازنشســتگان دچار 
مشکالت اساسی می شوند و ما یک بی انصافی 

جدی را در حق آنها تحمیل می کنیم.
وی متذکر شد: چالش هایی که به خصوص 
در چند ســال اخیر در بخش های اقتصادی 
برای بازنشستگان ایجاد شده، می تواند برای 
کشور یک آفت باشد.این کارشناس بازار کار 
با اشــاره به نیازهای درمانی بازنشستگان و 
بی توجهــی به این موضــوع، گفت: حقوق و 
دستمزد متناسب با شرایط بازنشستگان برای 
تامین نیازهایشان را شاهد نیستیم. اتفاقاتی 
که در خصوص مســتمری بازنشستگان در 
کشــور ایجاد شــده، واقعا یک بحران است؛ 
چراکه این گروه عالوه بر نیازهای معیشتی، 
مستاجر هم هســتند و نیازهای بهداشتی و 
درمانی هم دارنــد. یعنی برای این بخش ها 
برنامه اختصاصی و جدی برای بازنشستگان 

نداریم.
حاج اســماعیلی افزود: وقتی ما به صورت 
عمومی نیازهای بازنشســتگان را در کهولت 
ســن، مثل بقیــه مردم می بینیــم، حتما با 
نارســایی هایی در بخش های مختلف مواجه 
می شــود.وی تصریح کرد: هر گونه ضعف در 
خصوص تامین مطالبات و معیشــت و حفظ 

قدرت خرید بازنشستگان، می تواند روی کل 
جامعه تاثیر بگذارد.

 دهک بندی ها نقص جدی دارد
این کارشــناس بازار کار در عین حال در 
رابطه با حذف یارانه برخی از بازنشستگان نیز 
گفت: واقعا بانک اطالعاتی کشور در خصوص 
پرداخــت یارانه مورد انتقاد اســت؛ با وجود 
این که دو دهه است در کشور یارانه پرداخت 
می کنیم و هنــوز دهک بندی ها و تخصیص 
یارانه به خانواده ها و افراد مختلف با اشکاالت 

و نقص های جدی روبه روست.
حاج اســماعیلی افــزود: خیلــی از افراد 
هســتند که تمکن مالی بسیار باال، امکانات 
و درآمدهــای باال دارنــد، اما در حال حاضر 
یارانه دریافت می کنند. این در حالی اســت 
که گروهی دیگر از مردم که نیازمند هستند، 

یارانه آنها قطع شده است.
وی با بیان این که دولت می گوید در حال 
حاضر به ۹ دهک یارانه می دهد، عنوان کرد: 
این واقعــا با آنچه کــه در جامعه می بینیم 
و نظراتی که از مردم می شــنویم، کامل در 

تناقض است.
این کارشــناس اقتصــادی تصریح کرد: 
من فکر می کنــم بخش بزرگی از جامعه در 
حال حاضر یارانه نمی گیرند و خیلی از افراد 
مستحق که حقوق بگیر هستند )مجموعه ای 
از کارمندان، کارگران و بازنشستگان( یارانه 

نمی گیرند.
حاج اسماعیلی متذکر شــد: یک اشکال 
جدی این اســت که وقتی این گروه به عدم 
دریافت یارانه اعتراض می کنند، با پاسخ های 
تهاجمی در حوزه دولت مواجه می شوند که 
برای مثال به آنها گفته می شود فالن میزان 
درآمــد یا گردش مالی دارید یا فالن ســفر 

را رفته اید.
وی ادامــه داد: این پرســش ها منطقی 
نیست، چون همه این پاسخ هایی که به این 
شکل به مردم داده می شود، می تواند بخشی 

از نیازهای روزمره مردم باشد.
این کارشــناس بــازار کار تاکید کرد: من 
فکــر می کنم بخش بزرگی از بازنشســتگان 
متاسفانه از کمک ها و حمایت های یارانه ای 
محروم هستند و این نشان می دهد که بانک 
اطالعاتی کشور دچار نقص شدید است و باید 

مورد بازنگری قرار گیرد.

ایران طالیه دار صدور گردشگر به ترکیه 

پرداخت معوقه یارانه های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی

کامران ندری
کارشناس بانکی

 نیاز به سیاست انقباضی در اقتصاد متورم

به خاطر کمتر بودن نرخ بهره وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانک ها و 
در نتیجه تقاضای کل برای کاالها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده 

و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می شود.
نرخ بهره   بین بانکی در هفته   آخر تیرماه با افزایش قابل توجهی به ۲۱,۴ درصد 
رسید. افزایش نرخ بهره بین بانکی محل پرسش و تحلیل فعاالن اقتصادی شده و آنها 
می پرسند که این امر نشانه   چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تشریح کرد 
که بازار بین بانکی چیست و نرخ بهره بین بانکی براساس چه سازوکاری تعیین می شود.

بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک 
مرکزی هســتند، از بانک هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود 
را برای انجام عملیات تسویه   بین بانکی قرض می گیرند. ذخایر قرض داده    و قرض 
گرفته شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس 
سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می   شود. به عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این 
ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره   )سود( بین بانکی تعیین می شود. تقاضا 
برای ذخایر از سوی بانک هاست و عرضه   ذخایر به طور انحصاری توسط بانک مرکزی 
تعیین می شود. در نتیجه، برای فهم تغییرات نرخ بهره   بین بانکی، باید به سراغ این 
دو عامل برویم. افزایش نرخ بهره بین بانکی به دو علت می   تواند اتفاق بیفتد: افزایش 
تقاضای بانک ها برای ذخایر بانکی و کاهش عرضه   ذخایر جدید از سوی بانک مرکزی. 
نکته   حائز اهمیت در این بحث این است که ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی، بخش 
مهمی از پایه   پولی اســت. بنابراین، افزایش میزان تزریق ذخایر جدید، در نتیجه 
سیاست انبساطی بانک مرکزی، موجب رشد پایه پولی و کاهش میزان تزریق ذخایر 

موجب کاهش نرخ رشد پایه پولی خواهد شد.
افزایش نرخ بهره   بین بانکی در ماه های اخیر، تحت تاثیر هر دو عامل بوده است. به 
بیان دیگر، افزایش نرخ بهره   بین بانکی، هم تحت   تاثیر افزایش تقاضای بانک ها برای 
ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت   تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک مرکزی 
در دوره جدید بوده است. در خصوص افزایش تقاضای بانک ها برای ذخایر باید گفت 
که این امر در چرخه   طبیعی و فصلی فعالیت   های اقتصادی در ایران ریشــه دارد. 
در توضیح این گزاره می توان گفت که به طور معمول، در دو ماه اول ســال، سطح 
فعالیت   های اقتصادی غالبا کم می شــود؛ اما از اواخر ماه دوم سال و به خصوص، از 
ماه های سوم و چهارم، سطح فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا می کند و به سطح 

طبیعی خود بعد از تعطیالت ابتدای  سال برمی گردد.
در نتیجه، نیاز بنگاه   های تولیدی به سرمایه در گردش و وام و تسهیالت بانکی 
نسبت به دو ماه اول سال افزایش پیدا می کند. بنابراین تقاضا برای وام و تسهیالت 
افزایش پیدا می کند و بانک ها شروع به ارائه   وام و تسهیالت بیشتر در مقایسه با دو 
ماه اول سال می کنند. بانک ها زمانی که به کسی وام می دهند، حساب او را بستانکار 
می کنند و در نتیجه، گیرنده   وام نیز پس از گرفتن وام برای برداشت منابع مالی از 
حساب   های سپرده خود به بانک ها مراجعه می کند و این امر موجب می شود تا میزان 
برداشت   ها از حساب   های سپرده افزایش پیدا کند. این امر در نهایت باعث می شود 
تا بانک ها دچار کمبود ذخایر شوند. بنابراین تقاضا برای ذخایر از سوی بانک ها از 

ماه   های سوم و چهارم رو به فزونی می   گذارد.
در خصوص کاهش عرضه   ذخایر از ســوی بانک مرکزی نیز می توان گفت، این 
مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه 
دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته 
که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه   پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش 
یافته است. به عبارتی، سیاست بانک مرکزی در دوره جدید این است که نرخ رشد 
پایه   پولی از میزان خاصی باالتر نرود. در نتیجه، عرضه   ذخایر از سوی بانک مرکزی 
کاهش یافته است. این امر به اضافه افزایش تقاضای بانک ها برای ذخایر موجب شده 
است تا هر دو عامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ بهره   بین بانکی فعال شوند و نرخ بهره 

در این بازار افزایش یابد.
حال با توجه به این شرایط، چند پرسش پیش می آید؛ اول اینکه آیا افزایش نرخ 
بهره   بین بانکی در مقایســه با سال های گذشته امری قابل توجه است یا خیر؛ دوم 
اینکه با توجه به نرخ هدف ۲۰درصدی که بانک مرکزی قبال تعیین کرده بود، باید 
عرضه   ذخایر را افزایش دهد یا به سیاست انقباضی خود در خصوص پایه پول ادامه 
دهد؟ در خصوص پرسش اول باید اشاره کرد که نرخ بهره   بین بانکی، در مقایسه 
با سال های قبل افزایش حدود یک تا ۲ درصدی داشته است. بنابراین، این افزایش 
چندان قابل اعتنا نیســت. اما در خصوص پرسش دوم باید گفت که بانک مرکزی 
با توجه به شرایط تورمی تالش می کند سیاست نسبتا انقباضی را دنبال کند که با 
توجه به شرایط کنونی تصمیم درست اما ناکافی است و باید بیشتر از این به سمت 
سیاست انقباضی گام بردارد. در حوزه سیاستگذاری پولی، دو چارچوب یا رویکرد 
کلی داریم. در رویکرد غالب که در اکثر کشورها دنبال می شود، هدف گذاری تورمی 

از طریق قاعده نرخ بهره )مدیریت نرخ بهره   بین بانکی( دنبال می شود.
در این رویکرد، نرخ بهره   بین بانکی متغیری برون   زا و رشــد پایه   پولی متغیری 
درون   زاست. در نتیجه بانک مرکزی خیلی نسبت به رشد پایه   پولی حساس نیست. 
در رویکرد دوم سیاستگذار به جای قاعده نرخ بهره از قاعده کنترل کمیت های پولی 
اســتفاده می کند و هدف گذاری عملیاتی عمدتا روی نرخ رشد پایه   پولی متمرکز 
است. در این چارچوب، نرخ رشد پایه   پولی متغیری برون   زا و نرخ بهره   بین بانکی، 
متغیری درون   زاست. براساس نشانه   های موجود می   توان گفت که بانک مرکزی ایران، 

چارچوب دوم را برای سیاستگذاری پولی انتخاب کرده است.
استمرار شرایط تورمی در کشور، هزینه   های بسیاری داشته است. این وضعیت 
موجب بی   ثباتی اقتصادی و بعضا بروز برخی ناآرامی های اجتماعی شــده است. در 
نتیجه لزوم مواجهه با آن برای بانک مرکزی محرز است. البته، سیاست   های مقابله با 
تورم ممکن است در کوتاه   مدت به رکود منجر شود. بنابراین، در حوزه سیاستگذاری 
پولی، دولت باید در کوتاه مدت بین دوگانه شدت رکود و شدت تورم تصمیم بگیرد. 
در شــرایط فعلی به نظر می رسد که هزینه   های رکود در قیاس با هزینه   های تورم 
شــدیدی که در حال تجربه آن هستیم، کمتر است.  در نتیجه، سیاست انقباضی 
سیاستگذار امری مثبت و الزم است. بنابراین سیاستگذار در تالش است تا با مهار 
نرخ رشد پایه پولی، تورم را کنترل کند. طبیعی است که در نتیجه این سیاست، نرخ 
بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد. در واقع، نرخ بهره، کانال انتقال سیاست پولی 
به اقتصاد است. پسندیده است که برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی با اجتناب 
از کنترل های دستوری نرخ بهره، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به 
بیان دیگر، بانک مرکزی نه   تنها نباید نرخ بهره   بین بانکی را ســرکوب کند، بلکه 
مطلوب است که سیاست های دستوری در خصوص نرخ بهره حساب   های سپرده و 

تسهیالت نیز تعدیل شود.
در این   صورت است که با افزایش درون   زای نرخ بهره   بین بانکی از طریق کنترل 
رشــد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته می شود و با افزایش نرخ بهره   
حساب   های سپرده، تمایل مردم به نگهداری دارایی   های ریالی در مقایسه با دارایی   های 
غیر ریالی افزایش پیدا می کند و از سرعت گردش پول کاسته می شود. به این ترتیب، 
افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می شود. بنابراین، در صورت 
سرکوب نرخ بهره بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ بهر   ه   بین بانکی به 
نرخ بهره   حســاب   های سپرده و نرخ بهره تسهیالت، مادامی که نرخ بهره   سپرده   ها 
کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس   اندازهای مردم نه به شکل حساب   های سپرده   

ریالی، بلکه به شکل دارایی های غیر ریالی، مانند سکه، ارز، زمین و... خواهد بود.

 سهامداران خرد به جای فروش سهم، وام بگیرند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فراهم شدن امکام توثیق سهام گفت: سهامداران خرد می توانند به جای فروش سهام، آن را وثیقه قرار داده و وام بگیرند. مجید عشقی در مراسم رونمایی از فاز اول سامانه توثیق الکترونیک هوشمند 
ستاره، با بیان اینکه یکی از برنامه های جدی بازار سرمایه این بود که با استفاده از بسترهای الکترونیک بتواند خدمات وسیعی را به سهامداران ارائه دهد، اظهار کرد: توثیق الکترونیک انواع دارایی مالی یکی از این برنامه ها بود و از امروز سهامداران 
میتوانند به صورت رسمی دست به انجام این کار بزنند زیرا در سیستم بانکی عملیاتی شده است. بنابراین اگر سهامداران خرد به وجه نقد نیاز داشتند، دیگر نیاز نیست حتما سهام خود را بفروشند بلکه می توانند به راحتی به جای فروش سهم، وام 

بگیرند. البته توثیق پیش از این هم بود اما فرایند پیچیده و حضوری داشت. درحال حاضر این امکان به صورت غیرحضوری فراهم شده است و سه بانک فعال در حوزه وام های خرد اماده خدمت رسانی هستند.
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وصول درآمد حاصل از فروش نفت ۵۸۰ درصد افزایش یافت
زهرا جعفری  -   ایده روز  | ســخنگوی 
اقتصادی دولت گفــت: وصول درآمد حاصل از 
فروش نفت و میعانات و درآمد حاصل از مالیات 
در۴ ماه نخست امســال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب ۵۸۰ و ۲۰۰ درصد رشد 

داشته است.
 ســید احســان خاندوزی روز سه شنبه در 
نشست خبری افزود: ۳۱ تیر وضعیت مالی دولت 
در ســال ۱۴۰۱ تهیه شد و پایان سال وضعیت 
مجامع و شــرکت های زیادی مشخص شد. وی 
ادامــه داد: مهار تورم بعــد از افزایش قیمت ها 
در اردیبهشــت و خــرداد از اولویت های جدی 
رئیس جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت 
ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد. عملکرد دولت در 
۴ ماه نخست امسال نشان می دهد دولت تا حد 
خوبی در جبران کسری بودجه موفق بوده است. 
خاندوزی از رشد ۴۸درصدی درآمد منابع بودجه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۱۶ 
درصــدی هزینه ها خبر داد و گفت: دولت روی 
این موضــوع متمرکز بود تا بتواند درآمد پایدار 
بیشتری کســب کند. این یعنی جبران کسری 
بودجه در دســتور کار دولت بــود و در ۴ ماهه 
نخست امسال محقق شد. سخنگوی اقتصادی 
دولت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش صادرات 
نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد 
حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در ۴ 
ماهه نخســت امسال بودیم و این موارد از موارد 
ذیل تبصره ۱۴ بود که باعث شد دولت با تنخواه 

کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.

 ۱۷۵ هزار درخواســت مجوز وصول 
شده است

وزیر امور اقتصــادی و دارایی درباره آخرین 
وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی، گفت: یکی 
از نقــاط مورد تأکید دولت در ســال کمک به 
تولید، کاهش هزینه ها و رفع موانع تولید از جمله 
مجوزهاست که پیگیری می شود و تا کنون ۱۷۵ 
هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه های دولتی 
وصول شده است که یک سوم این درخواست ها 
منجر به صدور مجوز شــد و درخواست کننده 
بدون عبور از مســیر مراجعه حضوری، تنها از 
طریــق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت 
کرد. وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررسی 
هستند و برخی دستگاه ها تخلف کردند و برخی 
هم در اتصال به شبکه ملی درگاه ها دچار مشکل 
هستند. خاندوزی به سفر رؤسای جمهور روسیه 

و ترکیه و موارد اقتصادی این سفرها اشاره کرد 
و گفت: این ســفرها در راستای سیاست کلی و 
زیر چتر سیاست همسایگی که اولویت نخست 
سیاســت خارجی اســت انجام شد. سخنگوی 
اقتصــادی دولت افزود: در ســفر رئیس جمهور 
روســیه بر اجرایی شدن محورهایی تأکید شده 
که درسفر آیت اهلل رئیسی به روسیه انجام شده 
بــود و در حال پیگیری اجرای آن هســتیم که 
یکــی از آنها اجرای روبل در واحد ارزی اســت. 
خاندوزی گفت: با سفر رئیس جمهور ترکیه به 
ایران ۸ سند و موافقتنامه بین تهران و آنکار امضا 
شد که مهم ترین آن به قرارداد ۲۵ ساله انتقال 
گاز برمی گشت و مورد دیگر اجماع نظر رؤسای 
جمهور دو کشور بر افزایش سقف مبادالت تجاری 
بیش از ۳۰ میلیارد بود که امیدواریم در همین 

دولت شاهد به ثمر نشستن آن باشیم.

 ۹۰ درصــد خرید نــان ذیل طرح 
هوشمندسازی یارانه انجام می شود

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی بــا ارائه 
توضیحاتــی دربــاره طــرح هوشمندســازی 
یارانــه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشــور 
 ذیــل این طــرح انجام می شــود و ۷۰ میلیارد

 تومان روزانه خرید نان ثبت می شــود که ۱۰۰ 
میلیون قرص نان است.

افزایش قیمت  برای   دســتورکاری 
بنزین در سال  جاری وجود ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه 
آیا آمار دقیقی از مصرف بنزین در کشور دارید 
و اینکه گمانه زنی ها برای واردات بنزین صحت 
دارد، اظهار داشــت: با توجه به تولید بنزین  در 
کشــور ، دقت آماری خوبی وجود دارد و نسبت 
به مصرف هم آمار موجود اســت؛ اما سیاســت 
دولــت با توجه به دســتور رئیس جمهور مبنی 
بر عدم افزایش قیمت، تالش بر این اســت تا از 
راه های دیگر مانند گازسوز کردن خودروها شرایط 
طوری باشد که مصرف بنزین افزایش نیابد و نیاز 

به واردات بنزین نداشته باشیم . 
وی درباره احتمــال افزایش قیمت بنزین و 
طرح آزمایشــی بنزین در جزیره کیش، تأکید 
کرد: مکرراً عرض می کنم دســتور کاری برای 
افزایــش قیمت بنزین در ســال  جــاری وجود 
ندارد. خاندوزی اضافه کرد: ۵ ماه است که طرح 
آزمایشــی بنزین اجــرا و درحال حاضر متوقف 
 شده و قرار است این طرح انجام  و بررسی شود 
و اگــر نیاز به اصالحات یا توســعه دارد صورت 
پذیــرد، هنوز تصمیماتی اتخاذ نشــده اســت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شــد: اگر هر 
تصمیمی هم گرفته شود، برنامه ای برای افزایش 

قیمت بنزین در سال  جاری نداریم .

  خبــری از اســتعفای رئیس بانک 
مرکزی نبود

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ 
سود بین بانکی اظهار کرد: به شایعات بی پایه دامن 
نزنید. استعفایی از سوی رئیس بانک  مرکزی در 
کار نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت 
همانی اســت که در بهمن سال گذشته توسط 
معاون اول ابالغ شــد که تکالیف متعددی برای 
دستگاه ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی 
و موضوع جدیدی دنبال نمی شــود. بنا اســت 
موضوع در جلسه شــورای پول و اعتبار مطرح 
شــود. وی در پاسخ به پرسشــی درباره آخرین 
وضعیــت بازماندگان ســهام عدالت هم گفت: 
در بین بازماندگان دو ســطح  داریم که سطح 
اول برمی گشــت به گروه هایی که تحت پوشش 
نهادهــای حمایتی قرار دارند، ســطح دوم در 
مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای 
سیاست های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می توانند 
مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد 
این افراد در ســطح دوم بیشتر است. خاندوزی 
ادامه داد: با توجــه به اینکه دولت باید تکالیف 
دیگری را هم در زمینه واگذاری ســهام امسال 
انجــام می داد، اولویــت را در دولت بر این قرار 
دادیم که در سریع ترین زمان ممکن برای گروه 
اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 

این کار را انجام دهیم که طبق اطالعاتی که بین 
دســتگاه ها رد و بدل شده قریب به سه میلیون 
نفر افراد بازمانده  از ســهام عدالت هســتند که 
اطالعاتشــان در نهادهای تحت پوشش کشور 
وجود دارد و مشمول دریافت سهام هم هستند، 
ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده 
شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب 
شــده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد. 
امیدواریــم که در همین مردادماه مصوبه هیأت 
دولت را در این زمینه داشته باشیم. وی در پاسخ 
به پرسشی درباره ادعاهای مسئوالن دولت قبل 
درخصــوص خزانه دولت و تورم گفت: آمارهای 
اقتصادی شــهریور ۱۴۰۰ روشن است و مرجع 
انتشار این آمارها هم بانک مرکزی بوده که تا آن 
زمان هنوز رئیس کل تغییر نکرده بود. اگر نقدی 
وجود دارد به همان زمان است. عدد و ارقامی  که 
من هم در بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور و 
بدهی به صندوق های بازنشستگی اعالم کردم با 
دقت و صحت است. اگر دوستان از مراجع رسمی 
اطالع دیگری دارند استقبال می کنیم تا آمارهای 

جدید را بشنویم.

 دو مدیرعامل دولتی به خاطر گرانی 
تا مرحله برکناری پیش رفتند

وی در پاســخ به پرسشی در رابطه با آخرین 
اخبــار از اقدامــات وزارت اقتصاد در مورد عدم 
افزایــش قیمت اقالم ثانویــه طبق قولی که به 
مردم داده شده گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار  
رصدکننده میزان تخلفاتی اســت که نسبت به 
مقررات قیمتگذاری ها و سقف قیمت مصوب رخ 
می دهد. در این موضوع هم در برخی موارد منجر 
به توبیخ شدید مدیران شرکت های خاطی شده 
است و در دستگاه های دولتی تا مرحله برکناری 
یکی دو نفر از مدیر عامالن آن شرکت ها پیش 

رفته است.
 آخرین اخبار در خصوص وام ودیعه مسکن

خانــدوزی درباره وام ودیعه مســکن اظهار 
کــرد: در خصوص وام ودیعه مســکن ۲۷ هزار 
تقاضای رسمی با فرم تکمیل شده برای استفاده 
از این وام ارســال شده اســت که ۱۰ هزار نفر 
برای دریافت تسهیالت معرفی شده اند و برخی 
در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم 
ارسال شده که بانک ها برای دادن این تسهیالت 
تعلل کرده اند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی 
و وزارت راه این بهانه ها گرفته خواهد شــد. باید 
با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت 

فعلی مطلوب نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در نشســت مشــترک با رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارچگی سیاست های پولی و مالـی، تأکید 
کرد نرخ سود بین بانکی در چهارچوب سیاست های پولی کنترل خواهد شد.

دکتر علی صالح آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی 
از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً 
متناســب با عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی 
به عنوان بازارســاز و در چهارچوب سیاســت پولی ضــد تورمی که به تأیید 
دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در 
چهارچوب مشخصی کنترل می کند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته 
تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود 

در بازار بین بانکی کنترل خواهـد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه 
را از موضوعات چندگانه دانســت که  باید مورد توجه قرار گیرد و در همین 
راستا افزود: دغدغه فعاالن بازار سرمایه مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک 
مرکزی است و تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ خواهد شد؛ البته باید توجه 
داشت هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه  باید هم راستا با سایر 

سیاست های دولت بویژه سیاست کنترل تورم و اصالح نظام بانکی باشد.

صالح آبادی در ادامه با تأکید بر لزوم پایبندی بانک ها و نهادهای مالی به 
نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس ساز وکارهای 
حمایت نظام بانکی از شــرکت ها و نهادهای مالی فعال در بازار ســرمایه، از 
جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست های هدایت 
اعتباری با هدف تســهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت های فعال 
در بازار سرمایه از بانک ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک 

مرکزی نیز برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلســه با ارائه تحلیلی از 
وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص بورس طی 
ماه ها و روزهای اخیر، از اهتمام رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی 
به دغدغه فعاالن بورس قدردانی کرد و افزود: با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر 

کنترل نرخ سود بین بانکی، یکی از این دغدغه ها برطرف خواهد شد.
دکتر مجید عشقی ادامه داد: البته متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی 
کاالها یا برخی تصمیمات از جمله نرخ گذاری دستوری کاالها نیز بر وضعیت 
درآمدی شــرکت های بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار 
ســرمایه اثرگذار است که امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر الزم 

اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.
وی همچنین به برخــی راهکارها به منظور تقویت هم افزایی بازار پول و 
سرمایه از جمله رفع برخی محدودیت ها در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری 
در صندوق های سرمایه گذاری، اصالح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته 
به بانک ها، تســهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت ها و نهادهای فعال 
در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد 
و مقرر گردید تدابیر پیشنهادی در کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان 

بورس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

نرخ سود بین بانکی کنترل می شود

یک مسئول شورای عالی انقالب فرهنگی می گوید: در کنکور ۱۴۰۱ ورودی 
گروه فنی ومهندسی دانشگاه صنعتی شریف ۵۵.۱ درصد فقط از یک دهک یعنی 
دهک دهم هستند. بعد آن طرف دهک یکم صفر درصد، دهک دوم سه نفر! این 

فاصله خیلی زیاد است.
امســال را باید ســال تغییرات مهم برای نظام آموزش عالی به ویژه در حوزه 
پذیرش دانشجو دانست؛ سالی که در آن بعد از نیم قرن کنکور که تنها راه ورود 
به دانشگاه ها به شمار می رود، دستخوش تغییرات مهمی شده و بناست از سال 

آینده نیز به مرحله اجرا برسد.
از طرف دیگر شرایط برای داوطلبانی که خواهان پوشیدن روپوش سفید پزشکی 
هستند نیز از همین امســال با افزایش قابل توجه ظرفیت پذیرش آن هم در 

شرایطی که جامعه پزشکی هیچ گاه موافق این مهم نبوده، دگرگون شده است.
همزمانی این دو اتفاق بزرگ در یک سال با واکنش های متفاوت و حواشی زیادی 
روبه رو بود که همه آن ها هم شورای عالی انقالب را نشانه گرفته بودند. از این رو 
به سراغ سیدجالل موسوی، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های 
آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
رفتیم تا از دالیل واکنش های متفاوت به این دو تصمیم مهم شورا و همچنین 

آینده نظام پذیرش دانشجو در کشور بپرسیم.

 نگرانی هایی در حوزه بومی گزینی وجود دارد. مثال یکی از موارد 
پایین آمدن کیفیت آموزش در این حین است.

ما این موضوع را کامال قبول داریــم و یکی از دالیلی که کیفیت آموزش پایین 
می آید این اســت؛ زمانی که ما ظرفیت تعهد را ۳ برابر دوران تحصیل در نظر 
می گیریم، رقابت پایین می آید و با پایین آمدن رقابت قطعا نخبه وارد این رقابت 

نمی شود.
اگر امسال رتبه ۷هزار بیاورد، صبر می کند تا سال بعد با رتبه پایین تر، اما بدون 
تعهد قبول شود. اگر تعهد را یک برابر دوران تحصیل کنیم بهتر است. ۲۱ سال 
یعنی اینکه پزشک تمام عمر خود را در مناطق محروم بگذراند. ما کاری کردیم 
ظرفیت ها خالی بماند و دانشجویان مستعد و توانمند وارد این حیطه نمی شوند 

که کیفیت حفظ شود.

  این موضوع باید از طریق شورا اصالح شود؟
این قانون مصوب مجلس است. مجلس هم قائل است که باید اصالح شود، اما 
چون فرآیند مجلس طوالنی است شاید به راحتی نتوان آن را اصالح کرد یا اینکه 
شورا همکاری کند و فرآیند را تغییر دهد. ما به تعهد یک برابر قائل هستیم که 
دانشجویان با استعداد بیایند و این ظرفیت کامل شود. اگر این ظرفیت خالی 

بماند، نمی توان آن را پرکرد. برخی هم دوست دارند که خالی بماند!

 دو سه نکته در این بحث وجود دارد. شما بحث را که شروع کردید 
ضرورت های بحث افزایش را به لحاظ قانونی مطرح کردید. سازمان 
نظام پزشکی کشور بخشی از این آمار را رد می کند. معتقدند تعداد 
پزشکان را ۱۲ برابر کردند و بحث انحصارطلبی را قبول ندارند. بحثی 
که مطرح می کنند این است که ما پتانسیل افزایش ظرفیت روی کاغذ 
را نداریم. بحث خأل ها و مشکالت صنفی که در جریان آموزش وجود 
دارد، موردی است که دانشجویان نیز بر آن تاکید دارند. شورا این مورد 
را چطور دیده است؟ فعاالن دانشجویی می گویند درحال حاضر آمار 
مهاجرت پزشکان را در نظر نمی گیریم. افزایش ظرفیت می دهید، اما 
تربیت پزشک به درستی انجام نمی شود. سرریز این افزایش ظرفیت 
به جای اینکه در مناطق محروم دیده شود در کشور های همجوار دیده 

می شود. شورا نسبت به این موارد چه تمهیداتی اندیشیده است؟
بحث مهاجرت را ما هم قبول داریم. نظام پزشکی نیز می گوید که مهاجرت زیاد 
است. یکی از مسئوالن وزارت بهداشت نکته ای گفت که در یکی از کشور های 
حاشیه خلیج فارس اگر پزشکی تنها ۱۵ روز در ماه به این کشور برود ۳۰۰ میلیون 
می دهد.ما اگر افزایش هم ندهیم، اما بحث منبع درآمد در میان باشد، پزشکان 
باز هم مهاجرت می کنند. رئیس زاده هم بار ها گفته است که آمار مهاجرت باال 
رفته است. آمار های ما هم نشان دهنده این است که یکی از رشته هایی که آمار 

مهاجرت در آن بسیار باالست، حوزه پزشکی است.
موضوع تنها منبع درآمد نیست و بسیاری از پزشکان به ایران عرق دارند و دوست 
دارند نزدیک خانواده و دوستان خود باشند. مشکل دیگری نیز وجود دارد و باید 
بگویم اگر بحث درآمد باشد در حال حاضر هم وجود دارد و پزشکان مهاجرت 

می کنند.
نکته دوم این اســت که برخی مهاجرت ها از جای دیگری نشات می گیرد. ما 
دانشجویانی را داریم که از دستیاری انصراف می دهند به این دلیل که بسیار در 
بیمارستان اذیت می شوند. مشکالت روحی و روانی می گیرند و بیمار زیاد است 
و ظرفیت پایین است و تحت فشار هستند. این مورد هم باعث مهاجرت می شود.

آمار هایی که خود وزارت بهداشت می گوید این اســت که در یک دانشگاه در 
روسیه، هزار ایرانی در یک سال برای رشته پزشکی و دندانپزشکی ثبت نام کردند. 

عدد بزرگی است. تمام ظرفیت کشور ما ۷هزار نفر است.
نامه ای از دانشجویان پزشکی در چین به دست ما رسیده که نشان می دهد ۷۰۰ 
نفر در یک سال برای پزشکی به چین رفتند. این موارد را نمی بینند درصورتی که 
خطر بیشتری دارد. ما با یکی از مسئوالن وزارت بهداشت حدود یک ماه پیش 
جلسه داشتیم.او به شدت ناراحت بود از وضعیت دانشجویان پزشکی که برای 
تحصیل به کشور های حاشیه دریای خزر رفتند. می گفت من سه کشور رفتم 
و وضعیت اسفبار است. وضعیت آموزشــی، رفاهی و فرهنگی این کشور ها و 
دانشگاه ها نامناسب است.هزینه ها بسیار باالست و فرد دوست دارد که فرزندش 
پزشک شود، اما خب نمی تواند هر هزینه ای را تحمل کند. خوابگاه های بی کیفیتی 
دارند، این کشور ها سیستم دولتی ندارند که اکثر دانشگاه ها پانسیون یا خوابگاه 

می گیرند. از نظر اقتصادی، رفاهی و فرهنگی بسیار وضعیت نامناسبی دارند.
دانشجوی ۱۸ساله ما اگر به این کشور برود آسیب های مختلفی برای او پیش 
می آید. این موضوع در کشور های حاشیه دریای خزر و ترکیه نیز رخ می دهد. 
بعد شما یک جوان ۱۸ ساله یا ۲۰ ساله را بفرستید قطعا بیشتر تاثیر می پذیرد تا 
یک پزشک بفرستید. پزشک حتی اگر به کشور همسایه هم برود می تواند تبعات 

مثبتی داشته باشد.

 شما معتقدید ما در هر صورت مهاجرت را داریم؟
ما چه بعد و چه قبل از افزایش ظرفیت، این مهاجرت را خواهیم داشت. زمانی که 
دانشگاه های علمی کاربردی، غیرانتفاعی و ... نبود خیلی از افراد به مالزی و هند 

مهاجرت می کردند.
محور های دیگر هم برای ما مهم است. برای مثال خانواده و افراد مهم هستند. مثال 
آن زمان ارگان های دخیل تصمیم گرفتند که درست است هزینه می برد، سرمایه 

می برد، اما فرهنگ را هم می برد.
چنین است که دانشجو می خواهد هزینه بدهد، قطعا یک دهم آن هزینه می دهد، 
اما خب پیش خانواده اش است. در این فرهنگ اســت، ارز هم درنهایت خارج 
نمی کند. می خواهم بگویم که صفر و صد نبایــد نگاه کنیم، به این دلیل نباید 

فضا را ببندیم.

آمار عجیب از قبولی ثروتمندان در دانشگاه های برتر کشور

 میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۰۰ میلیون لیتر گذشت
آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد: میانگین توزیع بنزین 
در کشور در ۴ ماهه امسال از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده که ۱۴ درصد از 
بیش از میانگین مدت مشابه سال قبل است.مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از توزیع روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون بنزین به صورت میانگین در 
کشور در چهار ماهه ۱۴۰۱ خبر داد.طبق اعالم وزارت نفت، افشین مهدوی اظهار 
کرد: از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه امسال به طور میانگین روزانه 
۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.وی افزود: میانگین 
توزیع روزانه نفت گاز در کشور در بازه زمانی یکم فروردین تا ۳۱ تیرماه امسال روزانه 
۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده اســت.میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در 
سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۷ میلیون لیتر بود که این عدد حاکی از افزایش حدود ۱۴ 
درصدی مصرف بنزین کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال )۱۴۰۰( در کشور است.مدیریت و بهینه سازی مصرف 
انرژی در کشور ازجمله اولویت هایی است که وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در صدر برنامه های خود قرار داده اســت، 
اما کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره کننده مصرف بنزین در 

سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است.

 رشد 3۱ درصدی صادرات ایران به چین در ۶ ماهه ۲۰۲۲
آمارهای منتشر شــده از سوی گمرک چین حاکی از این است که واردات 
این کشور از ایران در ۶ ماهه ۲۰۲۲ میالدی، ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش نشــان می دهد.صادرات ایران به چین در نیمه نخست سال 
جاری میالدی با رشد ۳۱ درصدی مواجه شد و تجارت دو کشور در این دوره 
از ۸ میلیارد دالر فراتر رفت.جدیدترین آمار منتشرشــده از سوی گمرک چین 
نشان می دهد: مبادالت تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری 
میالدی با رشــد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 
۸ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دالر رسیده است.ارزش مبادالت دو کشور در ماه های 

ژانویه تا ژوئن سال قبل بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دالر اعالم شده بود.
واردات چین از ایران در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد قابل توجه ۳۱ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۸۱ میلیون دالر 
رســیده است. چین در مدت مشابه ســال قبل ۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دالر 
کاال از ایــران وارد کرده بود.صادرات چیــن به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن 
امسال نیز با رشد ۱۶ درصدی مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دالر 
رسیده است. چین در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل چین ۳ میلیارد و ۶۰۶ 

میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

  بازارهای جهانی در انتظار اعالم نرخ بهره آمریکا
در آستانه اعالم تصمیم احتمالی فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره، 
بازارهای جهانی محتاط شده اند؛ در این میان بازار جهانی طال به واسطه کاهش 

اندک ارزش دالر از افت قیمت در امان مانده است.
قیمت طال با کاهش اندک ارزش دالر افزایش یافت درحالی که سرمایه گذاران 
منتظــر تصمیم کلیدی فدرال رزرو آمریــکا در مورد نرخ بهره بودند، می تواند 
چشــم انداز طال را تحت تأثیر قرار دهد.بهای هر اونس طال تا ســاعت ۷ و ۱۵ 
دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۷۱۷ دالر و ۱۰ ســنت 
رســید و قیمت طالی آمریکا نیز بــا ۰.۰۱ درصد کاهش به ۱۷۱۸ دالر و ۱۰ 
ســنت رسید.سهام وال استریت سقوط کرد و اوراق خزانه ایاالت متحده در روز 
سه شــنبه، یک روز قبل از افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافت 
زیرا سرمایه گذاران با نگرانی های اقتصادی فزاینده و نشانه هایی از بحران عرضه 
گاز در اروپا دست به گریبان بودند.انتظار می رود بانک مرکزی ایاالت متحده در 
پایان نشســت سیاســت خود در روز چهارشــنبه، نرخ بهره را ۷۵ واحد دیگر 
افزایش دهد. نرخ بهره باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری شمش های 
بدون بازده را افزایش می دهد.دالر پس از افزایش شدید در روز سه شنبه اندکی 
کاهش یافت. دالر ضعیف تر به جذابیت طال در میان خریدارانی که ارزهای دیگر 
دارنــد کمک می کند.اعتماد مصرف کننده ایاالت متحده در جوالی در بحبوحه 
نگرانی هــای مداوم در مورد افزایش تورم و نرخ های باالتر که می تواند هزینه ها 
را کاهش دهد، به پایین ترین حد در یک تا یک و نیم ســال اخیر ســقوط کرد 

که نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در آغاز سه ماهه سوم است.
بر اســاس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، اقتصاد جهانی در چنگال رکود 
جدی اســت، به طوری که برخی از اقتصادهــای کلیدی در معرض خطر باالی 

رکود هستند و تنها کاهش معنی داری در تورم در سال آینده وجود دارد.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد افزایش به 
۱۸.۶۸ دالر رسید، پالتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۷۶.۲۲ دالر رسید و 

پاالدیوم با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۰۱۷ دالر و ۵۶ سنت رسید. 

 مهلت صاحبان خانه های خالی 
ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد که مالیات خانه های خالی شناسایی شده 
در ســال ۱۴۰۰ محاسبه و به اطالع صاحبان این خانه ها رسیده که آنها برای 
پرداخــت مالیــات تا پایان مردادمــاه فرصت دارند. به گزارش ایســنا، دیروز 
ســازمان امــور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم کرد: حســب اطالعــات واصله از 
وزارت راه و شهرســازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ در 
اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مســتقیم محاسبه و از طریق 
پیامــک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکــی مالیاتی به اطالع مالکین 
 واحدهای مذکور رســیده اســت، بنابراین مالکین واحدهای یاد شده حداکثر

 تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی 
ســازمان به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند. 
در غیــر این صورت برابر مقررات نســبت به مطالبه و محاســبه جرایم مقرر 
در قانون اقدام خواهد شــد. در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شــده )از 
جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت(، این اشــخاص با انتخاب گزینه عدم 
پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه ســامانه امالک و اسکان کشور وزارت راه 
و شهرســازی هدایت شده تا نســبت به ثبت، اصالح و به روز رسانی اطالعات 
 امالک خود در ســامانه اقدام کنند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعالم 
شــده منوط به اعالم مراتب اصالح یا غیرخالی بودن واحد مســکونی از طریق 

وزارت راه و شهرسازی است.

 روند غیرشــفاف برگزاری مزایده های اموال تملیکی تا پیش از 
دولت سیزدهم

مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش اموال تملیکی با اشــاره به روند 
غیرشــفاف برگزاری مزایده اموال تملیکی در گذشــته با حضور افراد محدود 
و تبانی در نرخ گذاری، تأکید کرد: با رویکرد تحولی دولت ســیزدهم در ایجاد 
فضای رقابت و شــفافیت، مزایده و حراجی ها با تعداد باالی شــرکت کنندگان 
برگزار می شــود. عبدالمجید اجتهادی، در گفت و گو با شــبکه اخبار اقتصادی 
و دارایــی )شــادا( توضیح داد: بعــد از اتفاقاتی که در این ســازمان رخ داد، 
رئیس جمهــور و پس از آن رئیــس قوه قضائیه ورود کردند و تغییراتی بنیادین 
ایجاد شــد. وی یادآوری کرد: پس از این اتفاقات، نخســتین مزایده ها برگزار 
و از طریــق صداوســیما اعالن عمومی شــد و با مشــارکت گســترده ای که 
صداوسیما داشت، نخستین حراجی را در اواسط آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور تعداد 
 گســترده ای از متقاضیان برگزار کردیم و نزدیک بــه ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ کاالی

 مختلف را در حراجی قرار دادیم.
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 مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی 
مجموع سطح کشــت این محصول در سال 
جــاری را نزدیــک به ۵۵۰ هــزار هکتار در 

استان های شمالی کشور پیش بینی کرد.
شایگان ادیبی، گفت: امسال در کشت اول 
۵۰۰ هزار هکتار از شــالیزارهای استان های 
گیالن، مازندران و بخشــی از استان گلستان 
زیر کشت برنج رفته و با احتساب کشت دوم 
یا مجدد در استان مازندران نیز برآورد می کنیم 

این عدد به ۵۵۰ هزار هکتار برسد.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی 
اظهار داشت: پیش بینی می کنیم در استان های 
گیــالن و مازندران نزدیک به ۹۰ هزار هکتار 
پرورش برنج رتون انجام شــود که به میزان 

تولید می افزاید.
وی درباره کشــت ارقام برنــج در اراضی 
شمالی کشور نیز گفت: در کشت اول حدود 
۱۶۰ هزار هکتار ارقام پرمحصول نظیر ارقام 
شیرودی، فجر، خزر، تیســا، آنام و گیالنه و 
مابقی ارقام بومی و محلی از گروه ارقام صدری 

هاشمی و طارم داشته ایم.
ادیبی در همین حال سطح زیر کشت برنج 
در کشــت اول در استان گیالن را ۲۲۰ هزار 
هکتار، مازندران ۲۱۵ هزار هکتار و در استان 

گلستان ۶۵ هزار هکتار عنوان کرد.
وی با بیان این پیش بینی که امسال تولید 
برنج سفید با ۲۰ درصد افزایش نسبت تولید 
دو میلیون تن سال های نرمال به بیش از دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن می رسد، اذعان داشت: 
عواملــی همچون توزیع بذور گواهی شــده، 
همراهی کشاورزان، رعایت توصیه های فنی، 
شرایط آب و هوایی و افزایش مصرف کودهای 
پایه فسفاته و پتاسه موجب شده امسال، سال 
استثنایی برای تولید برنج باشد.مجری طرح 

برنج وزارت جهاد کشاورزی دریاره توزیع بذور 
گواهی شده برنج تصریح کرد: امسال نزدیک 
به دو هزار و ۵۰۰ تن انواع بذور گواهی شــده 
اعم از ارقام اصالح شــده، محلی و پرمحصول 
با قیمت یارانه ای میان کشاورزان استان های 
شمالی کشور توزیع شــده است.وی با اشاره 
بــه افزایش کودهــای پایه در شــالیزارهای 
شمال کشور گفت: امسال با توجه به کاهش 
۴۵ درصدی قیمت کودهــای پایه مقارن با 
کشت های بهاره، مصرف کودهای فسفاته ۳۵ 
درصد و کودهای پتاسه ۷۵ درصد در شالیزارها 
نسبت به سال های قبل افزایش یافت که در 
افزایش تولید اثرگذار بوده است.ادیبی اضافه 
کرد: تاکنون در اســتان مازندران نزدیک به 

۸ هزار هکتار شــلتوک برنج برداشت شده و 
نخستین برداشت از مزارع استان گیالن نیز 

از این پنجشنبه آغاز خواهد شد.

 ۳۸۰ هزار هکتار کشت مکانیزه برنج 
در سال جاری

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی به 
اهمیت توسعه مکانیزاسیون در شالیزارها اشاره 
کرد و اظهار داشــت: با ورود ۱۴ هزار دستگاه 
ماشین نشــاکار برنج در استان های شمالی، 
حدود ۳۸۰ هزار هکتار معادل ۷۵ درصد این 

اراضی به صورت مکانیزه کشت شد.
وی پیش بینی کرد برداشت مکانیزه برنج 
با توجه به تعــداد کمباین های ویژه برنج در 

سال جاری در سه استان شمالی به ۴۸۰ هزار 
هکتار برسد.ادیبی ادامه داد: امسال برای مصرف 
بهینه نهاده ها نیز پایلوت های تغذیه گیاهی و 
همچنین پایلوت ارقام جدید برای معرفی به 
کشاورزان و آشنایی آنان با مزیت های این ارقام 

در استان های شمالی اجرا شد.

 معرفی ۱4 محصول جایگزین برنج 
در استان های غیر شمالی

ادیبی گفت: با توجه به افزایش نسبی قیمت 
برنج در شرایط تولید کنندگان نسبت به سال 
های گذشته، همراهی کشــاورزان از طریق 
رعایت توصیه های فنی کارشناسان کشاورزی 
در گستره شالیزاری بیشتر شده و تالش می 

کنند با ارتقا عملکرد و بهره وری سود مناسبی 
را از تولید و عرضه برنج در سال جاری بدست 
آورند، ضمن آن که شرایط آب و هوایی هم تا 
این لحظه به گونه ای بوده که خسارات کمتری 
از حیث آفات و بیماری ها داشته ایم و مبارزات 
در مزارع با این عوامل خســارت زا به صورت 
لکه ای بوده است.مجری طرح برنج وزارت جهاد 
کشاورزی درباره کشــت برنج در استان های 
غیرشمالی اذعان داشت: امسال به رغم کم آبی 
و توصیه های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 
عدم کشت برنج در استان های غیرشمالی، در 
۱۶ استان غیرشمالی، برنج کاری صورت گرفت.

وی ســطح کشــت برنج در اســتان های 
غیرشمالی را تاکنون ۱۸۰ هزار هکتار عنوان 
و پیش بینی کرد از این سطح نزدیک به یک 

میلیون تن شلتوک تولید شود.
ادیبی با تاکید بر این که در اســتان های 
غیرشمالی به دلیل کم آبی و بهره وری پایین، 
کشت برنج توصیه نمی شــود، تصریح کرد: 
ضروری اســت در این استان ها منابع پایه به 
ویژه آب برای کشــت محصوالت استراتژیک 
کم آب بر اســتفاده شــود. وی بــا بیان این 
که وزارت جهاد کشــاورزی کشت جایگزین 
۱۴ محصول اســتراتژیک کم آب بر همچون 
انواع گیاهان علوفه ای و دانه های روغنی را به 
کشــاورزان معرفی کرده است، گفت: مصرف 
آب این محصــوالت کمتر از یک پنجم برنج 
است و وزارت جهاد کشاورزی، سیاست های 
حمایتــی خــود را از محصــوالت جایگزین 
اســتراتژیک کم آب بر اعالم کرده است.ادیبی 
ابراز امیدواری کرد در سال آینده سطح کشت 
برنج در استان های غیرشمالی از طریق توسعه 
حمایت های وازرتخانه از کشــت محصوالت 

استراتژیک جایگزین، کمتر شود.

افزایش کشت برنج به ۵۵۰ هزار هکتار در استان های شمالی

عرصه هــای  در  تخصصــی  گروه هــای  همزمــان  حضــور   
ــور ــتان کش ــه در ۱4 اس ــدی پنب تولی

تهران - ایرنا - سرپرست معاونت آموزش و ترویج کشاورزی از حضور همزمان 
گروه های تخصصی در عرصه های تولیدی پنبه در ۱۴ استان کشور خبر داد.

 عطاءاهلل ابراهیمی  گفت: در حال حاضر گروه های تخصصی پنبه در استان های 
آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
ســمنان، فارس، سیستان و بلوچستان، مازندران، گلستان، قم، کرمان و اصفهان 
حضور دارند. سرپرست معاونت آموزش و ترویج کشاورزی افزود: نهضت جهادی 
بســیج مروجان، محققان و متخصصان کشاورزی همراه با بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت شــبکه ترویج غیردولتی به منظور ترویج دانش و فناوری برای ارتقای 
بهره وری عوامل تولید در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی در حال اجرا است.

ابراهیمی هــدف از راه اندازی این کاروان را، ارتقای بهره وری به منظور انتقال 
دانش و آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی به بهره برداران و انتقال دغدغه های 
کشاورزان به محققان عنوان کرد و اظهارداشت: این مهم منجر به افزایش تولید و 

رفع خالء عملکردی محصول پنبه خواهد شد.
وی بــا تاکید بر حضــور گروه های تخصصی در عرصه بــا اولویت محصوالت 
اســتراتژیک در همه حوزه های کشاورزی، تصریح کرد: در ۱۴ استان و ۱۷ مسیر 
و ۵۱ نقطه، کارگاه های آموزشی ترویجی پنبه با هدف مساله یابی و پاسخگویی به 

مسایل با سه ضلع تحقیق، ترویج و اجرا با محوریت بهره برداران برگزار می شود.
معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات با بیان این که محصول پنبه کاالی 
مهمی در بخش کشاورزی بوده و صنایع زیادی به آن وابسته است، یادآور شد: این 
محصول بسیار مدیریت پذیر است، به طوری که میزان تولید کشاورز برگزیده حدود 
۸ تن بوده و این در حالی است که میانگین تولید پنبه ۲ تن و ۷۰۰ کیلو است.

 کشــت و صنعت مغان تولید ماهیان خاویاری را در دستور کار 
قرار داد

 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: با توجه به منابع 
آبی و ظرفیت های موجود در شــرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تولید 

ماهیان خاویاری در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
 اسداهلل محسن زاده در جلسه بررسی راه اندازی آبزی پروری و زنبورداری در 
کشت و صنعت مغان اظهار کرد: تولید محصوالت در این شرکت از نظر سطح، 
محتوا، کیفیت، کمیت و تنوع فعالیت در حال رشد است و در نظر داریم زنجیره 
تولید در این مجموعه کامل شــود.وی افــزود: با توجه به منابع آبی و ظرفیت 
موجود در کشت و صنعت مغان تولید ماهیان خاویاری در این شرکت در دستور 
کار قرار گرفته و الزم است مطالعات در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت کشــت و صنعت و دامپروری مغان بیان کرد: در طول 
فعالیت این شرکت، تولید گندم، جو و کلزا به این میزان افزایش نیافته و دلیل 

آن احیای زمین های زراعی شرکت طی این مدت بوده است.
محمد اهلل بخشــی، مدیرکل شیالت استان اردبیل هم در این جلسه گفت: 
شــیالت یکی از ریزبخش های مهم اقتصادی بــرای تامین امنیت غذایی، رفع 
محرومیــت و اشــتغالزایی بوده و نگاه علمی تر با دید اقتصادی باعث توســعه 
اجتماعی و اقتصادی می شــود.وی افزود: با وجود حوضه های آبریز متعدد مثل 
ارس و قزل اوزن و تنوع آب و هوایی، زمینه پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی 
در اســتان اردبیل وجود دارد اما این ظرفیت در مقایسه با استان های همجوار 
مورد غفلت واقع شده است.مدیرکل شیالت استان اردبیل ادامه داد: ۸۰ مزرعه 
پرورش ماهی در اســتان به دلیل افزایــش قیمت خرید بچه ماهی، اجاره بها، 
پرداخت هزینه آب بها، هزینه برق و کارگر راکد شــده اســت که برای احیای 
آنها ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیالت از محل بند الف تبصره ۱۸ از سوی بانک های 
عامل پرداخت می شود.وی افزود: شیالت در این استان فقط به پرورش ماهیان 
سردآبی معطوف گردیده و ماهیان گرمابی، خاویاری و زینتی مورد غفلت قرار 
گرفته و به نظر می رســد پرورش گونه های دیگر و همچنین فرآوری و بســته 

بندی این محصول ایجاد صنایع تبدیلی در استان ضروری است. 

 رییس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان با بیان اینکه سالیانه ۲.۵ میلیارد 
دالر برنج از این کشور به دیگر کشورها صادر می شود، گفت: تهاتر برنج با گاز 
ال. پی. جی )LPG( یکی از راهکارهای افزایش تبادالت تجاری ایران و پاکستان 

است که می تواند مشکالت انتقال مالی دو کشور را برطرف کند.
علی حسام اصغر، درخصوص مبادالت تجاری با ایران و زمینه فعالیت های 
دو کشور و بازدید تجار برنج پاکستانی از ایران، افزود: ایران بزرگترین واردکننده 

برنج باسماتی در جهان و یکی از واردکنندگان برنج از کشور پاکستان است.
وی گفت: انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان دومین انجمن صادرکننده 
بزرگ در این کشور است که سالیانه ۲.۵ میلیارد دالر صادرات برنج در جهان 
را انجام می دهد که در یک سال اخیر ) از جوالی گذشته تاکنون( به تنهایی 

صادرات برنج پاکستان به ایران ۶ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.
رییس انجمن صادرکنندگان برنج پاکســتان تصریح کرد: انجمن ما تصور 
می کند که صادرات برنج پاکســتان به ایران می تواند به یک میلیون تن در 

سال برسد.
وی، یکی از مشــکالت مبادالت تجاری با ایران را مکانیزم پرداخت مالی 
مستقیم دانست و گفت: اکنون هیچ کانال و تراکنش بانکی بین ایران و پاکستان 
وجود ندارد و اگر برنجی صادر شود نمی توانیم پول را مستقیم دریافت کنیم 

که یکی از مشکالت تجار است.
اصغر با اشاره به اینکه ایران خانه دوم صادرکنندگان برنج پاکستان است، 
افزود: بنابراین باید کانال بانکی مســتقیم بین ایران و پاکستان ایجاد شود و 
یا اینکه از سیســتم تهاتر کاال به کاال بهره ببریم بنابراین اکنون مکانیزم در 

دسترس تهاتر است.وی با بیان اینکه پاکستان یکی از واردکنندگان بزرگ گاز 
ال پی جی )LPG( در جهان است اظهارداشت: ایران می تواند این محصول را 

برای پاکستان تامین و صادر کند.
رییس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان، دلیل اصلی سفر خود به ایران 
را تهاتر و توسعه تجارت بین دو کشور عنوان کرد و گفت: با همکاری سفیر 
پاکستان اولین جشنواره بازدید گروه REAP تجار برنج پاکستانی در ایران روز 
چهارشــنبه در هتل اسپیناس پالس برگزار می شود که در این جشنواره از 
افراد تاثیرگذار دعوت شده است تا با برنج پاکستانی و ارزش غذایی باالی آن 

آشنا شوند.
وی درباره حجم مبادالت تجاری پاکســتان و ایران در زمینه برنج گفت: 
نزدیک ۴۰۰ میلیون دالر صادرات برنج پاکستان به ایران است که بخشی از 

طریق  کشتی و بخشی از مرز رسمی وارد ایران می شود.
اصغر، به شباهت برنج ایرانی و باسماتی پاکستانی اشاره کرد و افزود: برنج 
باسماتی پاکستان از لحاظ عطر و شکل و مزه شبیه برنج صدری و دم سیاه 

ایرانی است.
این صادرکننده برنج به ایران، درباره جنگ اوکراین و روســیه و افزایش 
قیمــت غالت در جهان  و تاثیر این موضوع روی قیمت برنج پاکســتانی در 
جهان گفت: قیمت برنج پاکستانی تقاضای باالیی در جهان دارد، بنابراین با 
اتفاقــات اخیر در جهان قیمت این محصول بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته 
است اما به دلیل افزایش تولید به نظر می رسد بتوانیم قیمت ها را کنترل کنیم 

تا افزایش مجددی پیدا نکند.

وی اضافه کرد: سال گذشته کشاورزان پاکستانی از محل تولید برنج درآمد 
خوبی کسب کردند، بنابراین با افزایش تولید و صادرات این محصول به نظر 
می رســد شرایط قیمتی برنج افزایش چندانی نداشته باشد و قیمت ها قابل 

کنترل باشد.
اصغر در پاسخ به این پرسش که با توجه به استمرار خشکسالی ها و تغییر 
اقلیم در جهان اکثر کشورها با بحران مواد غذایی روبه رو هستند و آیا این اتفاقات 
روی تولیدات پاکستان اثرگذار است، گفت: به دلیل تغییرات اقلیم تولید برنج 
نیز در اکثر نقاط جهان دســتخوش تغییر شده است، اما با این وجود امسال 

بیش از ۹ میلیون تن برنج در کشور پاکستان تولید شده است.
به گفته وی، از این میزان تولید ۴.۸ میلیون تن به کشورهای هدف از جمله 

ایران صادرات انجام شده است.
رییس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان درباره اینکه این کشور در تهاتر 
با ایران به دنبال چه کاالهایی است، گفت: پاکستان محصوالتی همچون گاز ال. 
پی. جی )LPG(، پتروشیمی، فوالد، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی همچون 
زعفران را می تواند با برنج تهاتر کند یا اینکه مکانیزم تبادل مالی مستقیم برقرار 
شود که این امر موجب افزایش چشمگیر صادرات ایران به پاکستان می شود.

وی براین باور است که ایران می تواند هر محصولی که پاکستان توان تولید 
آن را ندارد، به این کشور صادر کند.

اصغر اضافه کرد: ســالیانه یک میلیون تن گاز ال. پی. جی )LPG( از ایران 
به پاکستان صادر می شود، ما به دنبال مکانیزمی  هستیم که تبادل با ایران 

داشته باشیم و تبادل تهاتری بهترین راهکار است.

تهاتر برنج با گاز مایع برای افزایش مبادالت تجاری ایران و پاکستان

0505/155/31

1015
ــد  ــی فرزن ــین  حبیب ــه حس ــق ب ــماره 0652952666 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام  کارت مل

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

1056
ــژ مهرانــی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  ــه راضیــه ب ــه شــماره 1063636582 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/04/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــور فرزن ــین پ ــدی حس ــه مه ــق ب ــماره 0933874723 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

1066
ــه  ــق ب ــماره 4569049583 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4569049583 و گواهینام ــه ش ــی ب  کارت مل

نبی اهلل کاشفی فرزند رضا در تاریخ 1401/04/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــران 86 533 ب 74 و کارت ماش ــماره ای ــه ش ــه ب ــث و بدن ــین ثال ــه ماش ــه نام  بیم
 147H0154792 و شماره موتورNAACJ1JW7FF512533 ایران86 533 ب 74 و شــماره شاســی
متعلــق بــه ســعیده زرگــر فرزنــد ســید ابوالقاســم در تاریــخ 1401/04/13 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4869716682 متعلــق بــه حمــزه صانعــی احمدآبــادی فرزنــد محمدحســن در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1185
کارت ملــی بــه شــماره 4590166976 متعلــق بــه فاطمه رضائــی فرزند حســین در تاریــخ 1401/04/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1504
کارت ملــی بــه شــماره 4911068541 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4911068541 و کارت ســوخت 
ــاک  ــه شــماره پ ــی ب ــگ ســفید روغن ــه رن ــدل 1387 ب ــارس م ــژو پ ــه و کارت ماشــین پ ــه نام و بیم
93ایــران 599م31 و شــماره موتــور 12487001195 و شــماره شاســی 50352074 و شــماره 
VIN:IRFC501V119352074متعلــق بــه علــی  ســلطانی  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 1401/03/30 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــخ  ــان در تاری ــد آرم ــم فرزن ــایگان ج ــا ش ــه آنیت ــق ب ــماره 0441211240 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6189878121 متعلــق بــه معصومــه توکلیــان فرزنــد هــادی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/22 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0740377698 متعلــق بــه یونــس خوافــی فرزنــد عبدالقیــوم در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/04 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0926510428 متعلــق بــه ســعید  دیمــه کار محمدابــادی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6359138123 متعلــق بــه علــی اصغــر  نصیــری راد  فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2006

کارت ملــی بــه شــماره 0024239771 متعلــق بــه خانــم مریــم طهماســی قصابســرائی فرزنــد حســین 
در تاریخ 1401/04/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2014
ــخ  ــی در تاری ــش عل ــد بخ ــی فرزن ــر یزدان ــه اصغ ــق ب ــماره 5940014739 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره 2500475761 متعلــق بــه مهــدی اکبــری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0780360222 متعلــق بــه معصومــه ســادات موســوی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــن فرزن ــی روش ــن جان ــرا حس ــه زه ــق ب ــماره 0013095536 متعل ــه ش ــه ب ــنامه وگذرنام شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/08/01 مفق ــن در تاری محمدحس

ــخ  ــین در تاری ــد رضاحس ــه فرزن ــمیرا ناظری ــه س ــق ب ــماره 4609938383 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــفیان فرزن ــماعیل یوس ــه اس ــق ب ــماره 4579924630 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0083120289 متعلــق بــه زهــرا خــدادادی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2391931591 متعلــق بــه اســماعیل احمــدی فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0077483987 متعلــق بــه ســعید برزگــر انــدرود فرزنــد ســبقت الــه 
در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0077746805 متعلــق بــه نــدا ماهروئــی فرزنــد ابوالحســن در تاریــخ 
1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0068549601 متعلــق بــه احســان  لطیفــی داریانــی  فرزنــد پرویــز در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1650702086 متعلــق بــه امیــر شــیری  فرزنــد جــال در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4324104166 متعلــق بــه ســیدفرهاد بابائــی چگینــی  فرزنــد ســیدمحمدعلی 
در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه شــماره پــاک ایــران 20 742س41 ب ــه شــماره 0021747520 وکارت ماشــین ب »کارت ملــی  ب
ــا  ــه مهس ــق ب ــی NAAp03ED3AJ087734  متعل ــماره شاس ــور 14188053105 ش ــماره موت ش
جائــی  فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

کارت ملــی بــه شــماره 0023181133 متعلــق بــه نیمــا یعقــوب زاده  فرزنــد بهــروز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/15 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عیس ــگرخانی  فرزن ــد عس ــه حام ــق ب ــماره 4310271235 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/31 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3319740131 متعلــق بــه زهــرا آزادپــوری فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1462701949 متعلــق بــه طاهــره احمــدی دوشــانباغی فرزنــد دنیامعلــی در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020

کارت ملــی بــه شــماره 2298014213 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2298014213 متعلــق بــه آزاده 
قاسمی فرزند عباس در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــماره 2411447302 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 2411447302 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/02 مفق ــودرز در تاری ــد گ ــی فرزن ــعود ایرج  مس

می باشد.

ــق  ــماره 0452852013 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0452852013 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه نــازک  امــی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0036961302 متعلــق بــه مریــم  عقبایــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/04/03 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150229651 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2150229651 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/20 مفقــود گردی ــد داریــوش در تاری علــی  مهاجــری  فرزن

مــی باشــد.

ــماره 4000813786 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0440855772 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی بــه شــماره 972004286 متعلــق بــه ســید بردیــا صــدر زاده  فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 

1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2420486730 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 9813791002 متعلــق بــه ســمیرا 
خلیقــه فرزنــد نصــر الــه  در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــه  ــق ب ــماره 2739966776 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 2739966776 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد کیانــوش در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ســیاوش  شــفیعی ثابــت فرزن

ســاقط مــی باشــد.

2065
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 89 ن 247 ایــران 21 و شــماره شاســی  S1412276539018 و شــماره 
بــه  ســوخت  کارت  و   21 ایــران   247 ن   89 شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   00048923  موتــور 
شــماره 89 ن 247 ایــران 21 متعلــق بــه فاطمــه آبیــل غامــی فرزنــد بدیــل در تاریــخ 1401/02/24 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره 0150234422 متعلــق بــه محمدامیــن محمدشــیرازی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/04/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــیدعباس در تاری ــد س ــر فرزن ــاداتی ف ــگاه س ــه پ ــق ب ــماره 0010899431 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/03 مفقــود گردی

ــخ  ــد حســین در تاری ــه فرزن ــارا کرباســی خامن ــه س ــق ب ــه شــماره 0024443670 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0057274495 متعلــق بــه اردشــیر شــاداب شــهریوری فرزنــد رحمــان در تاریــخ 
1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــعید در  ــد س ــدر فرزن ــین ب ــه امیرحس ــق ب ــماره 0012403156 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک  شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و   0017071887 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  گواهینامــه 
ــخ 1401/05/04  ــد شــهرام در تاری ــن فرزن ــدی زاده نمی ــه شــمیمه مه ــق ب ــران20_843ق83 متعل ای

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

کارت ملــی بــه شــماره 0021820988 متعلــق بــه ســیدمهدی نظامــی پــور ماســوله فرزنــد سیدســعید 
در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــزی فرزن ــی مهری ــا ابوئ ــه مبین ــق ب ــماره 0150134551 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/04 مفق

ــد ســید یوســف در  ــه حســانه الســادات صالحــی فرزن ــه شــماره 0580056112 متعلــق ب شناســنامه ب
تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0151022331 متعلــق بــه یلــدا رحمانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/11 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد قرب ــه غامرضــا  صالحــی اصــل فرزن ــق ب ــه شــماره 6020038661 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیروان در  ــد انوش ــی فرزن ــی یرک ــا توکل ــه حمیدرض ــق ب ــماره 0077630165 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090
ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــی  فرزن ــه  کرمان ــه عطی ــق ب ــماره 0925242772 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110279680  متعلــق بــه ارســان صامــت فرزنــد مرتضــی در 

تاریخ 1401/04/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1130614344 متعلــق بــه ســجاد شــیرازی فرزنــد درویــش در تاریــخ 

1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1129261921 متعلــق بــه شــکر هلیلــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
شناســنامه بــه شــماره 127483005 متعلــق بــه شــهرزاد شــیروی فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ 

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

شناســنامه بــه شــماره 11374 متعلــق بــه حســین ولــی زاده فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــتاره محمــدی  ــه س ــق ب ــر 180287824031متعل ــا شــماره فراگی ــه شــماره 1249027 ب پاســپپرت ب
فرزنــد داد محمــد در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6299627743 متعلــق بــه علــی اســماعیلی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

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

ــد  ــی فرزن ــدی جوزدان ــعود محم ــه مس ــق ب ــماره 1285752066 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
نعمت اله در تاریخ 1401/05/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5100151749 و شناســنامه بــه شــماره 5100151749 و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــماره 5100151749 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 5100151749 و کارت پای ــه ش ــه دو ب پای
ــه  ــدل 1385 ب ــد م ــواری پرای ــودرو س ــوخت و کارت خ ــم و کارت س ــد رحی ــریفی فرزن ــا ش محمدرض
شــماره 61 ق 781 ایــران 67 متعلــق بــه رحیــم شــریفی بــه شــماره 5110533342 در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/05 مفق

ــد  ــه شــماره 1287279414 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو ســواری پرای ــه دو ب گواهینامــه پای
مــدل 1390 بــه شــماره 14 ب 414 ایــران 67 و کارت پرســنلی ارتــش بــه شــماره 80090286 
ــق  ــی 520101675384 متعل ــماره 520101675383 ال ــه ش ــاورزی ب ــک کش ــک بان ــره چ و دو فق
 بــه حســین اکبــری فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4623208869 و کارت ســوخت موتورســیکلت به شــماره 15159/618 
متعلــق بــه ســید ذبیــح الــه احمــدی شــیخ شــبانی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 0057784507 متعلــق بــه فهیمــه رجبــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 

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

ــد مخمــد  در  ــه ســیدناصر صمدانــي شهشــهاني فرزن ــه شــماره 1280268141 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی بــه شــماره 0937014370 متعلــق بــه علــی محمــدی فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ 

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

شناســنامه بــه شــماره 0928774066 متعلــق بــه زهــرا الســادات  حســینی نــژاد فرزنــد ســید علــی در 
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  در  ــی اصغ ــد عل ــره فرزن ــتمند به ــود مس ــه محم ــق ب ــماره 0922075530 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
ــه کاوه   ــه شــماره 2296367331 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره 2296367331 و گواهینامــه پای کارت ملــی ب

خلیلی تهرانی فرزند ابراهیم در تاریخ 1401/04/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
کارت ملــی بــه شــماره 2150589206 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه پوریــا 

خدادادی فرزند حسن در تاریخ 1401/04/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2160083372 متعلــق بــه رضــا حاجــی حاجیکائــی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ 
1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشــجویی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 2150604108 متعلــق بــه علیرضــا 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/08 مفق ــد رضــا در تاری ــی فرزن حاجــی حاجیکائ

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5770039051 متعلــق بــه اناهیتــا بــذار فرزنــد کوچکعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/02 مفق

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ملــی بــه شــماره 2080365932 متعلــق بــه فاطمــه اکبــری فرزنــد بابــا 
در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6039527544 متعلــق بــه گل اوغــان  همتــی خادملــو فرزنــد ســام الــه در 
تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 2150529335 متعلــق بــه مهــران غفــاری فرزنــد اســد 
در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  کارت  و   1239734239 ملــی  شــماره  بــه  رانندگــی  گواهینامــه 
NAAC61CA4AF059149 و شــماره موتــور 12488182481 و شــماره انتظامی 33ایران933ت73 
متعلــق بــه علــی  ربیعــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

موتــور  شــماره  بــه   NAALSRALDCA212376 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  کارت 
انتظامــی  شــماره  بــه  روغنــی   - شــیری   - ســفید  رنــو  ســواری   100014067RD206207 
ــد  ــی 0065110064  فرزن ــماره مل ــه ش ــی ب ــم خان ــب  کری ــه حبی ــق ب ــران 439 ل 24 متعل 20 ای

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/03 مفق ــعبانعلی  در تاری ش

کارت ملــی بــه شــماره 0042919487 متعلــق بــه گیتــا  اذری  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0019289091 متعلــق بــه امیــد  محتشــم پارســا  فرزنــد مجتبــی  در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0056441363 متعلــق بــه فضیــه  باشــین  فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/03 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــور Fea41740 و  ــماره موت ــه ش ــی nagp2pc11ga228998 و ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب کارت خ
کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره انتظامــی 55 ایــران 391 ب 24 و کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی 
بــه شــماره ملــی 0072741767 متعلــق بــه جــواد  فراتــی  فرزنــد قلــی در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــا  در تاری ــد حمیدرض ــدی  فرزن ــم  محم ــه میث ــق ب ــماره 0024807478 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/04/31 مفقــود گردی

کارت ملــی و کارت واکســن  بــه شــماره 0062739174 متعلــق بــه نرگــس  دهقــان قلعــه  فرزنــد علــی 
محمــد  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 4591930920 متعلــق بــه زهــرا  کرامتــی  فرزنــد خلیــل  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/22 مفق

برگــه ســبز خــودرو و کارت خــودرو بــه شــماره شاســی NAAD6C342NY072076 و شــماره موتــور 
ــه  ــق ب ــران 945 و 34 متعل ــه شــماره انتظامــی 33 ای ــک ب GN15TF21000640A ســواری هــاچ ب
ــود  ــخ 1401/03/27 مفق ــن  در تاری ــد حس ــی 1129243079 فرزن ــماره مل ــه ش ــی ب ــه  یبلوی عزیزال

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0250945940  متعلــق بــه ملیــکا  حســین زاده  فرزنــد محســن  در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
کارت ملــی بــه شــماره 3781864693 متعلــق بــه اقــدس دانیالــی فرزند یوســف در تاریــخ 1401/04/19 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0013546988 متعلــق بــه میــاد ســلمانزاده فرزند رضــا در تاریــخ 1399/04/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رمضــان در  ــه رقیــه آلهویــردی زاده قزلگچــی فرزن ــه شــماره 1652551840 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مجتبــی در  ــم ســلیمانپور فرزن ــه مری ــه شــماره 0012101222 و شناســنامه متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــور و کارت س ــماره 0083740783 و کارت موت ــه ش ــی ب کارت مل
771ایــران14976 متعلــق بــه وحیــد رســتمی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 1401/04/03 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0048859648 و شناســنامه و مبایــه نامــه منــزل متعلــق بــه مریــم قیطاســی 
بــک فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1397/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــه حمیدرض ــق ب ــت متعل ــان خدم ــنامه و کارت پای ــماره 0080483011 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
نعمتــی فرزنــد فضــل الــه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــور هــدش فرزن ــه احمــد احمــدی پ ــق ب ــه شــماره 0082102971 و شناســنامه متعل ــی ب کارت مل
حســن در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوخت  ــک و کارت س ــته چ ــه و دس ــنامه و گواهینام ــماره 0083314180 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه محمــد مــرادی فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4390723472 متعلــق بــه صغــرا رنجبرمحمــدی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
1400/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0032248598 متعلــق بــه اصغــر خدادادپــور فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0053540425 متعلــق بــه وحیــد زمردنیــا فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0492747237 متعلــق بــه داود پیــری زاده فرزنــد روح الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/03 مفق

ــد کریــم در تاریــخ  ــو فرزن ــه بهــرام جوانبخــت آرغازل ــه شــماره 0074173189 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی 562071 و شــماره موتــور 14190080243 بــه شــماره ملــی 
0020618093 متعلــق بــه ســحر محمــدی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــور 14190080243 ب ــماره موت ــی 562071 و ش ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــی خ ــند کمپان س
0020618093 متعلــق بــه ســحر محمــدی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســیدجلیل در  ــه ســادات میرشــجاعی فرزن ــه مهدی ــق ب ــه شــماره 0082555346 متعل شناســنامه ب
تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــدزاده فرزن ــا محم ــه علیرض ــق ب ــماره 4665578186 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه در تاریــخ  ــه محمدحســین رضائــی فرزنــد ســیف ال ــه شــماره 0023811935 متعلــق ب شناســنامه ب
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 3978654865 و  ــه دو ب ــه شــماره 3978654865 و گواهینامــه پای کارت ملــی هوشــمند  ب
کارت ماشــین بــه شــماره 10 ایــران 133 ی 53 متعلــق بــه منصــور بختیــاری فرزنــد بهارعلــی در تاریــخ 

1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0016541367  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0016541367 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مهســا شــیری فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــه غامرضــا نورمحمــدی روزبهان ــق ب ــران 131 ع 72  متعل ــه شــماره 11 ای کارت ماشــین ب
علــی بــرار در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0059800844 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0059800844 و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0059800844 متعلــق بــه ســجاد مرادیــان فرزنــد جعفــر وگواهینامــه 
پایــه دو متعلــق بــه ســعید مرادیــان فرزنــد پیرولــی  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 1717369911 متعلــق بــه طیبــه تقــی زاده فرزنــد ولــی در تاریــخ 
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0052928098 متعلــق بــه علیرضــا ناصــر فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0049698869  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0049698869 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 0049698869 وکارت ســوخت  متعلــق بــه محمدتقــی 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/01 مفقــود  در  عبدالخالــق  فرزنــد   محمــدی 

ساقط می باشد.

ــد عبــاس در تاریــخ  ــه زهــرا نورعلــی فرزن ــه شــماره 0043976735 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
ــدا  ــد ن ــری  فرزن ــام طاه ــه غ ــق ب ــماره 195038312011 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب کارت اقام

محمد در تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــد ابوالحس ــاری  فرزن ــی  انص ــه قربانعل ــق ب ــماره 5389839056 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 3920453026 و کارت پایــان خدمــت  و کارت ماشــین بــه 
شــماره  و   NAAP31EG1AJ233260 شاســی  شــماره  یــه   28 ایــران   935 ل   64 شــماره 
ــود  ــخ 1401/04/26 مفق ــی در تاری ــد عل ــو فرزن ــان حاجیل ــه احس ــق ب ــور14188065995  متعل موت

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

2909
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــات فرزن ــین بی ــه محمدحس ــق ب ــماره 2659521557 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

4011
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3732937615 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3732937615 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 3732937615 متعلــق بــه آرام شــاکری فرزنــد 

محمد در تاریخ 1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3720966062 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــام  ــه پره ــق ب ــجویی 40011041054040 متعل ــماره دانش ــه ش ــجویی ب 3720966062 و کارت دانش
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/25 مفق ــریف در تاری ــد ش ــد محم ــی فرزن  زمان

می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3780385813 و شناســنامه بــه شــماره ملــی 3780385813 
وکارت بهزیســتی و دفترچــه درمانــی  متعلــق بــه ســید خدیجــه نبــوی فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ 

1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 0322343755 متعلــق بــه مرجــان  حبیبــی سقالکســاری  

فرزند جهاندار  در تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2580723498 متعلــق بــه معصومــه رمضــان بیگــی  فرزنــد رمضانعلــی  
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5560
ــد تقــی در تاریــخ  ــه محمدحســین تقــی پــوران فرزن ــه شــماره 0680171878 متعلــق ب کارت ملــی ب

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

7009
شناســنامه بــه شــماره 4710465819 متعلــق بــه امیــر حســین  اخاقــی راســته کنــاری  فرزنــد عبــاس  

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

ــه  ــق ب ــه شــماره 0018764290 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0018764290 و گواهینام ــی ب کارت مل
امیرحســین  حســینی جــوادی  فرزنــد عــا الدیــن  در تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــهریاری  فرزن ــدون  ش ــه فری ــق ب ــماره 3780151731 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/22 مفقــود گردی

7014
ــخ  ــد مســیب در تاری ــاس ابراهیمــی فرزن ــه عب ــق ب ــه شــماره 6339746731 متعل ــژه ب ــه وی گواهینام

1401/02/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران 849 س29 و  ــماره 71 ای ــه ش ــین ب ــماره 4621419161 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت ســوخت بــه شــماره 71 ایــران 849 س 29 متعلــق بــه امــراهلل صفدریــان فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 

1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
ــران 18  و کارت  ــماره 63ص819ای ــه ش ــوخت ب ــماره 3875688546 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
عابربانــک )خــاور میانــه ، پاســارگاد،بلو بانــک ســامان، ملــت، مســکن ،رفــاه، ســپه ، صــادرات( متعلــق بــه 
آقــای / خانــم جــواد ســرمدی نــوری فرزنــد عــرب علــی  در تاریــخ1401/03/01 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3875630513 متعلــق بــه ســحر کامرانــی فرزنــد بهمــن در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/05/08

شماره : 1428

امنیت شغلی خواسته جامعه کارگری استان همدان از دولت مردمی

 ۷۰۰ خانه فرهنگ کار در کشور راه اندازی شده است
قزویــن  - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ۷۰۰ خانه فرهنگ کار در کشــور راه اندازی شده که به غیر از پرداختن 
به مباحث معرفتی، با برنامه های مناســبتی و شــعائر دینی بر ارتقای فرهنگ 

کار تمرکز می کنند.
محمد چکشــیان روز چهارشنبه در بازدید از نیروگاه شهید رجایی قزوین، 
افزود: رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگران در هفته کارگر امســال با اشاره 
به فرهنگ کار فرمودند کار ارزشــمند اســت و منزلت و جایگاه دارد و باید در 
جامعه ایران به خودی خود ارزش داشــته باشــد که به فرموده شهید مطهری 

نیز کار عامل تربیت جامعه است.
وی گفت: رهبر انقالب همچنین در این دیدار بر مولفه های ارتقای فرهنگ 
کار و محکــم کاری و اتقان کاری تاکید کردند چون وقتی کار فرهنگی انجام 
می شود در رشد سرمایه انسانی و ارتقای خروجی و بهره وری کار تاثیر دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه 
گذاری در فرهنگ هزینه محسوب نمی شود چون مهمترین عنصری که عامل 

حرکت، بهره وری و پیشرفت نیروی انسانی است فرهنگ می باشد.
چکشیان گفت:اگر به موضوعات معیشت، فرهنگ، آسیب های اجتماعی و 
نشاط جامعه کار و تولید توجه شود خود به خود توان و اثر نیرو بیشتر می شود 
و بهره وری آن باال می رود و ماموریت سازمان و شرکت بهتر محقق می شود.

وی افزود: رهبر معظم انقالب از فرهنگ به هوا و زیربنای جامعه تعبیر کرده 
اند یعنی فرهنگ، جهت دهنده همه اقدامات اســت و بدون توجه به آن نمی 

توان در پیشبرد امور و تحقق اهداف ترسیم شده موفق بود.
این مسوول گفت:به فرموده معظم له، مهمترین موانع تولید، موانع فرهنگی 
اســت به همین دلیل در بیانیه گام دوم انقالب بر موضوع مولفه های فرهنگی 
توجــه ویژه می کنند.چکشــیان اضافه کرد: در همین راســتا حوزه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است تا 
به موازات کار و تولید به حوزه فرهنگی و اجتماعی کارگران نیز پرداخته شود.

وی افزود: در کنار اشتغال و تولید باید به حوزه فرهنگی و اجتماعی کارگران 
نیز توجه شــود چون اگر فرهنگ سرمایه انسانی مترقی، متعالی، رشد یافته و 
با نشاط باشد تحول جدی در خروجی کار و افزایش بهره وری خواهد داشت.

 هوشمند سازی یارانه نان جهشی برای ارتقای کیفیت و مدیریت 
توزیع و مصرف

ارومیه -  نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی های آذربایجان غربی که 
از واخر اردیبهشت امسال شکل عملی به خود گرفته این روزها در حال تحقق 
۱۰۰ درصدی است تا از این طریق نظارت بیشتری برتوزیع یارانه نان، ارتقای 
کیفیت و مصرف آرد شــود. اردیبهشت ماه بود که طرح مردمی سازی یارانه ها 
و حذف ارز ترجیحی در مورد واردات برخی کاالها خبرســاز شــد و بدنبال آن 
نگرانی از کمبود دسترسی به نان از سوی مردم موجب شد تا تب خرید و ذخیره 
ســازی نان اضافی نیز افزایش پیــدا کند.بدنبال این موضوع و همچنین اعالم 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و به تبع آن افزایش قیمت آرد، نانوایی های 
آزاد پز نیز دســت از کار کشیدند که این امر موجب تشکیل صف هایی طویل 
برای تهیه نان مقابل نانوایی ها شــد البته در این میان نباید از تخلفات برخی 
نانوایی ها در استان که به سمت خام فروشی رفتند نیز غفلت کرد که علت آن 
هم شــکاف عمیق بین قیمت آرد یارانه ای )کیلویی ۶۶۰ تومان( و قیمت آرد 

در بازار آزاد )بین ۱۱ تا ۲۰ هزار تومان( بود.
با گذشــت زمان و اطالع رسانی و فضاسازی های رسانه ای انجام شده هدف 
از اجرای این طرح برای مردم شــفاف سازی شد و شوک ناشی از حذف یارانه 
ترجیحی با هدف مردمی سازی آن در بازار نان و نانوایی ها هم فروکش کرد و 
مردم دیدند که با اجرای این طرح نه تنها نان کمیاب و نایاب نشد، بلکه دولت 
برای تســهیل دسترسی شــهروندان به نان، به تعدادی از نانوایی های آزادپز 
نیز ســهمیه نوع دوم اختصاص داد و نانوایی هایی نیز سه شیفت بخصوص در 
ارومیه و نقاط پر ازدحام مشــغول کار شــدند.با گذشت زمان و تشریح مزایای 
حذف ارز ترجیحی و اهداف مردمی ســازی یارانــه ها همچنین ایجاد اعتماد 
در بین شــهروندان از سوی مسووالن درباره عدم افزایش قیمت نان و وجود و 
وفور این کاال نوبت به کنترل تخلفات در نانوایی ها شــد تا این صف های طویل 
مجدد تشــکیل نشود و از سوی دیگر دست متخلفان در عرضه و فروش خارج 

از شبکه آرد یارانه ای کوتاه شود.
این طرح با نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی های همه مناطق کشور از 
سوی دولت آغاز شد و با پیشرفتی مطلوب به تدریج با آماده سازی زیرساخت ها 
با تحقق ۸۷ درصدی در استان آذربایجان غربی هم اکنون به گفته کارشناسان به 
مرحله اجرای کامل نزدیک شده است.هر چند برخی از شهروندان و نانوایان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا نقاط ضعفی در اجرای این طرح و یا به اصطالح برای 
دور زدن این طرح را نیز مطرح می کنند ولی پاســخگویی مسووالن استانی به 
این مسایل و بیان راهکارها حکایت از برنامه ریزی دقیق برای این موارد را دارد.

  دهکده فناوری کشاورزی در مازندران ایجاد می شود
ساری -  رییس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه در حال پیگیری 
برای ایجاد دهکده فناوری کشــاورزی در مازندران هســتیم، گفت: تاکنون ۲ 
منطقه در پهناب جویبار و گاودشــت در بابل به عنوان نقاط پیشنهادی برای 
راه اندازی این دهکده به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شده است.

دکتر قربانعلی نعمت زاده در بازدید از دفتر ایرنا مازندران افزود: بخش عمده 
ای از فعالیت های دهکده کشاورزی به حوزه صنایع تبدیلی محصوالت ، فرآوری 
محصوالت کشــاورزی و ماشین آالت اختصاص داده می شود که با راه اندازی 
دهکده فرصت استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی فراهم خواهد 
شــد.رییس پارک علم و فناوری اســتان مازندران گفت: همچنین در دهکده 
کشاورزی مزارع های نمایشی ایجاد می شود که در آنها تمامی مراحل کاشت 
، داشــت و برداشت محصوالت با اســتفاده از فرآیند فناوری انجام می شود و 
کشــاورزان با حضور در این مزارع از تجربه های موفق شیوه مدرن کشاورزی 

بهره مند می شوند و می توانند در مزارع خود استفاده کنند.
نعمت زاده با اشاره به ترسیم چشم انداز و در دست اجرا بودن برنامه های 
ارتقا بخشــی پارک علم و فناوری استان مازندران بیان کرد: با اقداماتی که در 
دست اجرا است این پارک در حال طی کردن مسیر دستیابی به سطوح باالتر 

رتبه بندی و طبقه بندی کشوری قرار دارد.
وی ادامه داد: در سطح بندی های انجام شده هم اکنون پارک علم و فناوری 
مازندران در ســطح ۲ قرار دارد که مرحله در حال توسعه بودن پارک قلمداد 
می شود .رییس پارک علم و فناوری مازندران گفت: برای قرار گرفتن این نهاد 
در ســطح باالتر یعنی ســطح یک به عنوان سطح توسعه یافتگی باید اقدامات 
و زیر ســاختی برای این منظور در این استان انجام شود تا به این پله از ترقی 
دست یابد که در چشم انداز و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته حول همین 
محور است .نعمت زاده توضیح داد: استقرار مراکز رشد در تمامی شهرستان ها 
،اســتقرار دهکده فناوری ،  خانه های خالق ، ایجاد کارخانه نوآوری و پردیس 
های فناوری به عنوان بخش هایی از زیر ســاخت هایی به شــمار می روند که 
نیاز اســت تا در مازندران ایجاد شود تا مالک های ارزیابی برای ارتقای پارک 
فناوری اســتان تکمیل شــود .وی همچنین به پیگیری برای راه اندازی دیگر 
ســاختار مورد نیاز برای ارتقای پارک علم و فناوری اســتان مازندران اشاره و 
تصریح کرد : ایجاد کارخانه نوآوری به عنوان دیگر برنامه مورد نظر پارک است 

که خود مبین سطح باالی فناوری در استان به شمار می رود.

همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین یکی از اســتان هایی است که جمعیت 
کارگــری باالیی در بخش هــای مختلف دارد 
که نداشتن امنیت شغلی از مهمترین دغدغه 

های آنها است.
دولــت مردمی ســیزدهم که با هــدف رفع 
تبعیض و رســیدگی به مشکالت قشر ضعیف 
جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است با اجرای 
طرحها و برنامه های مختلف از جمله افزایش 
حقوق کارگــران و راه اندازی و احیای صنایع 
راکد ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران 
ســعی دارد با اشتغال زایی، جوانان بیشتری را 

وارد بازار کار کند. 
معیشت کارگران در ســالهای اخیر به دالیل 
مختلف از جمله شــیوع کرونا و تحریم های 
ظالمانه دشمنان تحت تاثیر قرار گرفت و قدرت 
خرید کارگران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین 
گروه های اجتماعی که بیش از نیمی از جامعه 

را تشکیل می دهند، کاهش یافت.
در حال حاضر حدود ۴۵ درصد جمعیت استان 
همدان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارنــد که ۷۰ درصد بیمه شــدگان از جامعه 
کارگری هستند، می طلبد که به جامعه کارگری 

استان توجه ویژه ای شود.
دبیــر اجرایی خانه کارگر اســتان همدان در 
آستانه سفر رییس جمهور به استان در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: قانون کار از سال ۶۹ 
اجرا شــده اما طی این سال ها با وجود تورم و 
تحریم های ظالمانه و هم چنین افزایش قیمِت 
اجنــاس و در پی آن کاهــش قدرت خرید و 
قراردادهــای موقت کارفرمایــان با کارگران و 
هم چنین تخلفــات صورت گرفته، باعث ظلم 
در حق کارگران شــده است که دولت مردمی 
سیزدهم با نگاه به قشر ضعیف جامعه می تواند 

به کارگران کمک کند.
»چنگیز اصالنی« قراردادهای سه ماهه، ۶ ماهه 
و سفیدامضا را از معضالت اصلی کارگران ذکر 
کرد و افزود: خالء قانونی باعث می شــود ظلم 

در حق کارگران شــود و آنها از روی ناچاری با 
کارفرمایان سودجو همکاری می کنند.

وی بــا تاکید بر اینکه این روزها با وجود تورم 
و همچنین قراردادهــای موقت کارفرمایان با 
کارگران، داشتن یک ســرپناه برای کارگران 
به یک رویا تبدیل شــده است، گفت: حضور 
دولت و کارفرمایان در عرصه ساخت مسکن و 
ارائه تسهیالت به کارگران بسیار ضروری است 
که امیدواریم با حضور رییس جمهور در استان 

همدان به این بخش توجه ویژه شود.
اصالنی با بیان اینکه در اســتان ۱۳۸ هزار نفر 
شــاغل قراردادی فعال داریم، تصریح کرد: در 
اســتان ۵۴ هزار نفر بازنشسته داریم که ۷۰ 
درصد آن هــا حداقل حقوق ممکن را دریافت 
می کنند و تاکنون افزایــش حقوق این افراد 

لحاظ نشده است.
وی ادامــه داد: برخی از جوانان با دســتمزد 
بسیار پایین در مراکز مختلف مانند رستوران ها 
مشغول به کار هستند و تنها خواسته آنها اعمال 

قانون است.
وی تاکید کرد: با توجه به سیاست رهبر معظم 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی برای افزایش 
جمعیت باید به امنیت شغلی جوانان توجه ویژه 

داشت تا آرامش فکری در جامعه ایجاد شود.

 پنج هزار و ۴۱۳ شغل در سامانه رصد 
ثبت شد

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان گفت: پنج هزار و ۴۱۳ شغل سال جاری 
در سامانه رصد ثبت شد که نشان از تحقق ۲۳ 

درصدی از تعهد استان دارد.
»یوسف شعبانی« با اشاره به اینکه تعهد اشتغال 
اســتان همدان در سالجاری ایجاد ۲۰ هزار و 
۵۸۹ شــغل است، اظهار داشت: سال گذشته 
تعهد اســتان همدان ۱۹ هزار و ۷۰۰ شــغل 
بود که تا پایان سال ۲۳ هزار شغل ایجاد شد.

وی یادآور شد: در سه ماهه نخست امسال ۴۶۰ 
میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ تســهیالت 

اشــتغال پرداخت شــده این درحالیست که 
سهم استان همدان از این محل ۹۶۰ میلیارد 
تومان است و همچنان در حال معرفی طرح به 

بانک ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه از محل تبصره ۱۶ مربوط 
به دستگاه های حمایتی نیز هزارمیلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحســنه در نظر گرفته شده 
اســت، افزود: در بودجه ۱۴۰۱ سهم استان ۲ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در بخش 
مســکن، خدمات، کشاورزی و صنعت در نظر 

گرفته شده است.
شعبانی با تاکید بر اینکه ۱۱۰ میلیارد تومان 
بودجه مشاغل خانگی برای استان اختصاص 
داده شده که دستگاه ها در حال معرفی طرح  
هســتند، بیان کرد: امســال یک هزار و ۸۴۴ 
مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با تاکید بر اینکه امسال تسهیالت خوبی 
در زمینه اشتغال به استان تخصیص داده شده 

اســت، از صاحبان طرح های اشتغالزا خواست 
هرچه زودتر برای دریافت تسهیالت ثبت نام 
کنند ادامه داد: در بخش مشاغل روستایی نیز 
امسال ۱۰۰ میلیارد تومان طرح به بانکها معرفی 

شده و ۸۷۸ طرح در دست بررسی است.
شعبانی از پرداخت تسهیالت به سربازان مهارت 
دیده خبر داد و گفت: سهم استان همدان در 
این بخش حدود ۴۰ میلیارد تومان است که ۱۰ 
میلیارد تومان آن پرداخت شده است و سربازان 
متقاضی می توانند برای دریافت این تسهیالت به 

معاونت نظام وظیفه ناجا مراجعه کنند.
 آیت اهلل رییســی رییس جمهور در سی امین 
سفر اســتانی دولت روز پنج شــنبه)فردا( ۶ 
مردادماه جاری به دارالمومنین و دارالمجاهدین 

همدان سفر می کند.
دیــدار عمومــی با مــردم شهرســتان های 
کبودرآهنگ و همدان، بازدید از برخی طرح ها و 
پروژه ها، دیدار با نخبگان، شورای اداری استان، 
بازدید سرزده و در نهایت نشست خبری از جمله 
برنامه های رییس جمهور در ســفر به استان 
همدان است.همچنین بر اساس برنامه ریزی ها، 
وزیر کشور در شهر همدان، وزیر جهاد کشاورزی 
در مالیــر، وزیر آموزش و پــرورش در نهاوند، 
وزیر علوم در اســدآباد، وزیر میراث فرهنگی و 
گردشگری در تویسرکان، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در کبودرآهنگ، رییس سازمان محیط 
زیست در شهرستان بهار، وزیر ورزش و جوانان 
در فامنین و وزیر بهداشت نیز در شهرستان های 
 رزن و درگزیــن حضور یافته و عالوه بر دیدار

 مستقیم با مردم و بازدید از طرح ها و بررسی 
مشکالت و مســایل، نتیجه کار را برای جمع 
بندی و تصمیم گیری در جلسه شورای اداری 
اســتان همدان با حضور رییس جمهور، بیان 

می کنند.
خبرها و گزارش های بیشــتر از سفر استانی 
رییس جمهور به این استان را در پرونده خبری 
»دیار هگمتانه میزبان ســی امین سفر استانی 

رییس جمهور« دنبال کنید.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه مازندران در معرض 
خطر جدی بیماری کویید ۱۹ قرار دارد، گفت : سیر بیماری در مازندران بشدت 
افزایشی شده است و در حال حاضر ۳۵ درصد از تخت های بیمارستان ها پر 

شده است.
 دکتر ســیمین بابایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به 
قرمز شدن رنگ کرونایی ۹ شهرستان مازندران از امروز ، پیش بینی کرد که 
با پیشروی کنونی و بر اساس معیارهای موجود  تا پایان هفته تمامی شهرهای 

مازندران وارد وضعیت قرمز شوند.
وی با بیان این که در دو هفته اخیر شــمار  مراجعه سرپایی و بستری در 
استان حدود سه برابر شده است ، گفت : کودکان به علت عدم تزریق واکسن 
بیشتر در معرض خطر قرار دارند و میزان بستری کودکان در این پیک بیشتر 

از پیک های قبلی است .
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار  نسبت به 
خطر سویه جدید برای بانوان باردار ، افزود : از شروع پیک هفتم تاکنون ۱۲۹ 
مادر باردار با عالئم کرونا به مراکز درمانی مراجعه کردند که از این تعداد ۳۲ 

نفر در بیمارستان بستری شدند.
وی از آماده باش بیمارســتان های دولتی و خصوصی اســتان برای ارائه 
خدمات به مبتالیان کرونا در پیک هفتم خبر داد و گفت : بیمارســتان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حال آماده شدن برای شرایط 

فوق بحرانی احتمالی هستند.
دکتر  بابایی توضیح داد: در همین راســتا از تمامی دستگاه های اکسیژن 
ساز و ونتالتور بیمارستان ها بازدید به عمل آمده و اقدامات الزم برای سرویس 

دستگاه ها انجام شده است.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران مهم ترین علت شیوع مجدد 
کرونا مازندران در پیک هفتم را ساده انگاری و کاهش رعایت  پروتکل های 
بهداشتی عنوان کرد و توضیح داد : متاسفانه طی ۲ ماه اخیر با بهبود شرایط 
کرونایی اســتان و افزایش گستره رنگ آبی رعایت پروتکل های بهداشتی به 
خصوص استفاده از ماسک به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است که همین امر 

زمینه ساز شروع پیک جدید کرونا در استان شد.
وی با بیان این که هفته سخت کرونایی در انتظار مازندران است ، افزود : 
تنها راه کنترل این ویروس اجرای جدی پروتکل های بهداشتی و محدودیت 

های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی است.
دکتر بابایی گفت : شــیوه نامه های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک در 

تمامی مکان ها ، فاصله اجتماعی و عدم برگزاری تجمعات  که تقریبا در استان 
کامال کنار گذاشته شده است باید به صورت جدی برگردد و رعایت شود.

وی همچنین خواستار تزریق دز یادآور واکسیناسیون شد و افزود : با توجه به 
افزایش موارد ابتال در استان تزریق یک نوبت یادآور به تمامی افراد باالی ۱۸ سال 
که حداقل ۶ ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن آنها گذشته است توصیه می شود.

دکتر بابایی تاکید کرد : در خصوص گروه ســنی ۱۲ تا ۱۸ ســال نیز در 
یافت نوبت ســوم بهتر اســت در افراد با بیماری زمینه ای و نقایص سیستم 

ایمنی انجام شود.
بر اساس آمارهای علوم پزشکی مازندران و بابل طی یک هفته اخیر تعداد 
بیماران بستری کرونایی در مازندران حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است و از 
۲۱۴ نفر در جمعه گذشته به ۳۸۵ نفر رسیده است که از این تعداد  ۷۵ نفر 
با عالئم حاد تنفسی در بخش های مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند.

بررســی آمارهــای علــوم پزشــکی بابــل و مازنــدران نشــان مــی 
 دهــد که  از ابتــدای تیر مــاه تاکنون، تعــداد بیماران بســتری کرونایی

 در بیمارستان های استان به بیش از ۷.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین 
بر اساس این آمار در یک هفته اخیر ۶ بیمار بر اثر ابتال به کرونا در مازندران 

جان باختند.
همچنین بر اساس آخرین اطالع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف 
کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشــکی ، در حال حاضر ۹ شهرستان مازندران در وضعیت قرمز، ۶ 
شهرستان در وضعیت نارنجی و ۷ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند و  رنگ 

آبی هم از جغرافیای مازندران حذف شد.

وضعیت بحرانی کرونا در مازندران

 ۳۵ درصد تخت های بیمارستان پر شد

توقف دفن پسماند در عمارت آمل
با تصمیم اعضای کارگروه ملی مدیریت پسماندها دستوری مبنی بر توقف 

دفن پسماند در عمارت آمل صادر شد .
ســی و پنجمین کارگروه ملی مدبریت پسماندها درمحل سازمان حفاظت 
محیط زیســت باحضور معاون رییس جمهور ورییس سازمان حفاظت محیط 

زیست ونمایندگان دستگاه ها و سازمان های ذیربط تشکیل شد.
در این جلسه، گزارش آخرین وضعیت پیشرفت مدیریت پسماند استان های 
گیالن و مازندران ازجمله احداث تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن سراوان رشت، 
تعیین تکلیف نهایی پروژه زباله سوز رشت، احداث خطوط جدیدکارخانه کمپوست 
رشت، تکمیل پروژه کارخانه کمپوست تنکابن و تکمیل زباله سوز ساری توسط 

نماینده وزارت کشور ارائه شد.
همچنین در این جلســه با تصمیم اعضای کارگروه ملی مدیریت پسماندها 
هرگونه اقدامی برای دفن پسماندها در مجموعه عمارت متوقف می شود و طرح 

جامعی که توسط اداره کل محیط زیست استان مازندران و وزارت نیرو تهیه شده 
است  دراختیار وزارت کشور قرار می گیرد تابه مرحله عملیاتی برسد.

عمارت آمل میزبان ۲۵۰ تن پسماند ازشهرها وروستاهای اطراف است که طی 
یک دهه گذشته طرح سدسازی مازندران بر روی رودخانه هراز را متاثر کرده است.

 )RDF( استفاده از سوخت های مشتق شده ازپسماندها 
 در دســتور کار دوم این جلســه به استفاده از ســوخت های مشتق شده 
ازپســماندها )RDF( پرداخته شــد و کارخانه ســیمان تهران بــرای دریافت 
بخشــی از پســماند مجموعه آراد کوه به عنوان سوخت جایگزین درمجموعه 
 کارخانــه داوطلبانــه اعــالم آمادگی کرد و مقــرر شــد،کارگروهی عملیاتی

 با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگانی از سازمان های برنامه و 
بودجه و استاندارد، وزارت کشور، شهرداری تهران،انجمن سیمان تهران وانجمن 

سیمان کشور تشکیل شود.
گفتنی است، ۵ کارخانه سیمان کشور دراستفاده ازسوخت های مشتق شده 

ازپسماندها )RDF( اعالم آمادگی کردند.

 تپش دوباره نبض زندگی و جاری شدن خون در رگ ۳۲۷ واحد صنعتی 
راکد خراســان رضوی، به انتظارها برای رونق مجدد تولید و اشــتغال در این 
بخش پایان داد و با اقدامات دولت جهادی بار دیگر نسیم امید و آرزو در حوزه 

صنعت این خطه وزیدن گرفت.
 خراسان رضوی استانی صنعت خیز با مشارکت بیش از ۹۰ درصدی فعاالن 
بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است و حضور 
حدود ۶ هزار واحد صنعتی در رسته های مختلف تولیدی، سهم قابل توجهی 

از اشتغال این استان را به خود اختصاص داده است.
بی تردید نمی توان از سهم قابل توجه خراسان رضوی در صنایع غذایی، 
قطعه ســازی، لوازم خانگی و خودرو کشــور گذشت، زیرا این استان صاحب 
برندهای نام آشنا در هر یک از این رسته های صنعتی است که هم در حوزه 

اشتغال و هم در بخش صادرات نقش برجسته ای را ایفا می کنند.
اما بدون شک در این وضعیت، تعطیلی واحدهای تولیدی که برای خراسان 
رضوی مزایای زیادی دارند، نمی تواند اتفاق خوشــایندی در حوزه تولید این 
استان باشد و با توجه به نقش قابل توجه بخش صنعت در اقتصاد کشور، موضوع 
احیای واحدهای راکد چند ســالی است که مورد توجه مسووالن دولتی قرار 
گرفته و امسال نیز به یک هدف مهم اقتصادی کشور در برنامه دولت سیزدهم 
بدل شده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره 
به هدفگذاری رشد اقتصادی استان در سال جاری به خبرنگار ایرنا گفت: امسال 
رشد ۷.۲ درصدی برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده است تا بتواند سهم 

۴.۵ درصدی منظور شده خود در رشد اقتصادی کشور را ایفا کند.
به گفته رضا جمشیدی، این رشد اقتصادی باید از محل مولفه های مختلفی 
مانند رشد سرمایه گذاری با اتکا بر افزایش منابع بانکها، صندوق توسعه ملی، 
منابع شرکتهای دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای 
عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی های دولت، تشکیل صندوقها و جذب 

سرمایه گذاری خارجی و فاینانس داخلی و خارجی تحقق یابد.
وی اظهار داشت: بر این اساس رشد اقتصادی استان خراسان رضوی برای 
ســال ۱۴۰۱ معادل ۷.۲ درصد مشــخص و با احتساب آن، رشد بخش های 
کشاورزی، شکار، جنگل داری و ماهیگیری ۴.۴ درصد، بخش استخراج معدن 
۱۲.۴ درصد، بخش صنعت و انرژی و ســاختمان ۵.۲ و رشد بخش خدمات 
برابر با ۸.۲ درصد پیش بینی شده است.جمشیدی بیان کرد: تحقق این الزامات 
کمک خواهد کرد که ســه درصد از رشد اقتصادی خراسان رضوی از طریق 
بهره وری در سال جاری میسر شود که در این راستا شناسایی موانع استفاده 
از ظرفیتها و مزیتهای اســتان از جمله مهمترین اقداماتی است که در مسیر 

تحقق رشد اقتصادی استان انجام پذیرفته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: فعال سازی 
و راه اندازی واحدهای تولید راکد، توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و 
فناوری و ظرفیتهای موجود، شناسایی گلوگاههای رشد تولید و حذف رانت و 
تسهیل فضای کسب و کار، حفظ و نگهداشت واحدهای فعال تولیدی، ارتقای 
ظرفیت کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و تجاری از جمله مهمترین 

الزاماتی است که رشد اقتصادی را از طریق بهره وری محقق خواهد کرد.
اکنون خراسان رضوی در ۲ جبهه در حال پیگیری برای احیای واحدهای 
تولیدی راکد است، یک جبهه به دبیری سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
در قالب قرارگاه صنعت و جبهه دیگر توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان 

در قالب کلینیک سیار صنعت فعال شده است.
روند احیای واحدهای صنعتی راکد در خراســان رضوی از سال ۱۳۹۸ با 
تشکیل کلینیک صنعت با محوریت شرکت شهرکهای صنعتی استان آغاز شد 
که براساس آن واحدهای صنعتی راکد شناسایی و مشکالت آنها احصا می شد 
تا از این طریق به بهبود تولید و بازگشت دوباره آنها به چرخه تولید کمک شود.

هنوز هم کلینیک صنعت با محوریت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی و بهره گیری از مشاوران زبده برای احصا و ارایه راهکارهای هوشمندانه 
برای حل مشکالت واحدها در خراسان رضوی فعال است که توفیقات زیادی 

نیز داشته است.
معاون صنایع کوچک شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این 
باره به خبرنگار ایرنا گفت: امســال طبق برنامه ریزی انجام گرفته به منظور 
احیای واحدهای تولیدی، سه شنبه هر هفته در قالب کلینیک سیار صنعت 
به اتفاق مشــاوران، نمایندگان ســازمان صنعت معدن و تجارت، بخشداری، 
فرمانــداری، اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی، اداره امــور اقتصاد و دارایی 
 به یکی از شــهرکهای صنعتی در اســتان مراجعه و واحدهای مشــکل دار 

را شناسایی می کنیم.

احیای واحدهای صنعتی در خراسان رضوی نتیجه داد
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تحلیل ESPN از ایران و معرفی پدیده تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲

 رضا اسدی به تراکتور پیوست
هافبک فصل گذشته پرسپولیس به تراکتور پیوست.

 رضا اســدی، هافبک فصل گذشته پرسپولیس با عقد 
قراردادی به تراکتور پیوست.

اسدی سابقه حضور در نفت تهران، سایپا، تراکتور، سنت 
پولتن و پرسپولیس را دارد و در فصل ۹۹-۱۳۹۸ با پیراهن 

تراکتور به قهرمانی جام حذفی رسید. 

 مهاجم پیشین تراکتور در لیگ امارات
مهاجم الجزایری فصل قبل تراکتور با تیم الفجیره امارات 

به توافق نهایی رسید و رسما به این تیم پیوست.
 به نقل از الخبر، باشــگاه الفجیره با حمزاوی عکاشــه 
قرارداد یک ســاله امضا کرد.این مهاجم الجزایری ســابقه 
حضــور در تیم های زیادی از جمله تراکتــور تبریز را در 
کارنامــه دارد و این بار باید در لیگ امارات و برای الفجیره 
به میدان رود.عکاشه یکی از خریدهای خارجی تراکتور بود 
که نتوانست در این تیم انتظارات را برآورده کند و عملکرد خوبی از خود نشان 
دهد.این مهاجم الجزایری با پستی که در توییتر منتشر کرد از فسخ قرارداد خود 

با شباب قسنطینه خبر داد و انتقال خود را به الفجیره تایید کرد.

 سرمربی تراکتور بهترین مربی تاریخ انتخاب شد
مهاجم تیم ملی روسیه سرمربی تراکتور را بهترین مربی 
زندگی فوتبالی اش معرفی کرد. قربان بردیف ســرمربی 
باتجربه فوتبال روسیه در این فصل هدایت تراکتور را برعهده 
دارد تا این تیم را از لحاظ ســاختاری و تاکتیکی اصالح 
کند.بردیف یکی از سرشــناس ترین مربیان تاریخ فوتبال 
روسیه به شمار می آید و بازیکنان  زیادی را کشف کرده 
و به دنیای فوتبال تحویل داده است.ســردار آزمون ستاره 
تیم ملی کشورمان یکی از استعدادهای مطرح فوتبال است که به دست سرمربی 
تراکتور در روبین کازان کشــف شد.در همین رابطه آرتور ساگیتوف مهاجم تیم 
ملی روســیه در مصاحبه با سایت »چمپیونات«  به معرفی بهترین مربی تاریخ 
مســیر فوتبالی اش پرداخت و سرمربی تراکتور را انتخاب کرد.مهاجم تیم ملی 
روسیه در این زمینه، گفت: به طور طبیعی بهترین مربی در دوران حرفه ایم قربان 
بردیف اســت. من با او در تماس نیستم اما اخبار او  را دنبال می کنم. او اکنون 
در ایران است. خوشحال خواهم شد که با او صحبت کند. برای من، بردیف یک 
معیار نه تنها برای مربیگری، بلکه برای ویژگی های انسانی است.وی افزود: من در 
ترکیه بودم و برای مذاکره با Ordybasy رفتم. رئیس باشگاه با من تماس گرفت 
و بــه صراحــت گفت که می خواهند مرا ببرند، اما باید با بردیف تماس بگیرم تا 
در این زمینه مشورت کنم. آرتور ساگیتوف از سال 20۱۸ تا 2020 در روبین با 
قربان بردیف کار کرد. او در لیگ برتر روسیه یک گل با تیم کازان به ثمر رساند. 

 پایان کار رسمی قائدی با االهلی/هدف مجیدی محقق شد
مهاجــم ملی پوش ایرانی بعد از یک فصل از شــباب 
االهلی دبی جدا شد. باشگاه شباب االهلی لحظاتی پیش 
از دبی عازم صربســتان شد تا اردوی تدارکاتی خود را در 
این کشور اروپایی برپا کند.در همین رابطه باشگاه شباب 
االهلی گزارشی تصویری از اعزام کاروان تیم به صربستان 
منتشــر کرد که خبری در این تصاویــر از مهدی قائدی 
مهاجم سابق اســتقالل نیست.رسانه های امارات از خط 
خوردن نام قائدی از لیست کاروان تیم برای اردوی صربستان خبر داده بودند و 
عدم حضور قائدی در این تصاویر جدایی این بازیکن ایرانی از االهلی را تایید می 
کند.احمد نوراللهی هافبک ســابق پرسپولیس هم در میان کاروان االهلی برای 
اردوی تدارکاتی حضور داشت و بدین ترتیب هافبک ملی پوش کشورمان در این 
تیم اماراتی ماندنی شــد.با جدایی قائدی از االهلی کار فرهاد مجیدی سرمربی 
سابق استقالل و کنونی اتحاد کلباء برای جذب این بازیکن آسان شده و می تواند 

دوباره این بازیکن را تحت نظر خود داشته باشد. 

 هشدار فدراسیون فوتبال به سودجویان در جام جهانی
اســتفاده غیر مجاز از لوگو و عنوان فدراسیون فوتبال 
و جــام جهانی 2022 قطر تبعات قانونی به همراه خواهد 
داشت. به نقل از سایت فدراسیون فوتبال با توجه به مشاهده 
برخی موارد از درج لوگوی فدراسیون فوتبال و جام جهانی 
2022 قطــر در فعالیت ها و رویدادهای تبلیغاتی و موارد 
مشــابه با اطالع عموم عالقمندان، شرکت ها و بنگاههای 
تبلیغاتی می رســاند هرگونه اســتفاده غیر مجاز و بدون 
هماهنگی از لوگو، نشــان و عنوان فدراســیون فوتبال و تصاویر تیم ملی فوتبال 
جمهوری اســالمی ایران همچنین عنوان و نشــان جام جهانی 2022 قطر غیر 
قانونی بوده و با اقدام فوری حقوقی وکالی فدراسیون فوتبال ، فدراسیون جهانی 
و کمیته برگزاری جام جهانی مواجه خواهد شــد.بر این اســاس از کلیه شرکت 
ها و بنگاههای اقتصادی، تجاری و تبلیغاتی دعوت می شــود در صورت تمایل 
به استفاده از اینگونه موارد نسبت به هماهنگی با دپارتمان بازاریابی فدراسیون 

فوتبال اقدام نمایند. 

 ۴ تیم لیگ برتری به دنبال بازیکن پرسپولیس
شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی پرسپولیس از ۴ تیم 
لیگ برتری پیشنهاد دارد. اگر باشگاه پرسپولیس بتواند طبق 
خواسته یحیی گل محمدی، مهاجم خوب و خارجی بگیرد 
جدایی شرزود تمیروف قطعی خواهد بود اما در صورتی که 
مهاجم یا مهاجمان مدنظر گل محمدی جذب نشوند آن وقت 
احتمال ماندن تمیروف در پرســپولیس باال خواهد رفت.

تمیروف عملکرد ضعیفی در پرسپولیس داشت و نتوانست 
آنطور که باید در امر گلزنی خوب عمل کند. او فصل گدشته تنها یک گل به ثمر 
رساند و همچنان در بازی های دوستانه هم عملکرد خاصی از خودش به نمایش 
نگداشــته است.همچنین گفته می شود مهاجم ازبکستانی چند پیشنهاد از تیم 
های لیگ برتری دارد که مبالغ بهتری از پرسپولیس به او خواهند داد. حال باید 
دید این مهاجم در پرسپولیس می ماند یا با حضور یک مهاجم خارجی، پرونده 

این بازیکن ازبک بسته خواهد شد. 

 قرارداد دو پرسپولیسی ناگهان چند برابر شد!
حواشــی مربوط به حضور بازیکنان تاجیکســتانی در 
پرسپولیس، تمام شدنی نیست. منوچهر صفروف و وحدت 
هنانوف در حالی به پرسپولیس پیوستند که این دو بازیکن، 
آبان سال گذشته با این تیم قرارداد بسته بودند اما به دلیل 
بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه پرسپولیس، تا دی 
ماه امکان همراهی تیمشان را پیدا نکردند و دو سه ماهی 
توریست بودند!هنانوف هم که قبل از بازی برای پرسپولیس 
مصدوم شد و تا بهمن ماه نتوانست برای این تیم بازی کند. جدا از آنکه کیفیت 

این بازیکنان، به هیچ وجه باب میل هواداران پرسپولیس نبود.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
سایت ESPN در گزارشی به تیم ملی فوتبال 
ایران پرداخت و از اهلل یار صیادمنش به عنوان 

پدیده این تیم یاد کرد.
 به نقل از ESPN، در طول هشــت ســال 
حضور کارلوس کی روش، بین سال های 20۱۱ 
تــا 20۱۹، تیم ملی ایران هویت مشــخصی 
برای خود ســاخت. سرمربی پرتغالی طرفدار 
استحکام دفاعی بود و تیمی را تشکیل داد که 
برای مثال می دانســت چگونه شرایط را برای 
تیم هایی مانند آرژانتین، اسپانیا و پرتغال در 
جام های جهانی 20۱۴ و 20۱۸ پیچیده کند. 
امروز دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات، ایده ای 

متفاوت دارد.
فراتــر از رفتن ســرمربی پرتغالی، اکنون 
فرهنگ جدیدی در تیم ایران شــکل گرفته 
اســت. هیچ کس شــک ندارد که آنها حریف 
سرســختی برای تیم های دیگر خواهند بود. 
ورود سرمربی جدید شرایط متفاوتی را برای 
ایران رقم زد. اکنون زمان اثبات آن در خارج از 
آسیا و برابر رقبای قدرتمندتر فرا رسیده است.

اسکوچیچ در سال 2020 وارد شد و در ۱۵ 
بازی از ۱۸ بازی که مربیگری کرده است، به 
برد رسید، اگرچه در ۳ بازی اخیر دو شکست 
را تجربه کرده است. او همیشه از چهار نفر در 
دفاع استفاده می کند.امیر عابدزاده دروازه بان 
اصلی اســت. او تجربه اروپایــی دارد و برای 
باشگاه دســته دومی اسپانیا یعنی پونفرادینا 
بازی می کند. در خط دفاعی، مجید حسینی 
و حسین کنعانی زادگان در بازی های اخیر در 
خط دفاعی به میدان رفتند. البته شجاع خلیل 

زاده و امید نورافکن نیز عملکرد خوبی داشتند. 
همه آنها در باشگاه های آسیایی بازی می کنند 
به جز حسینی که در تیم کایسری اسپور ترکیه 
حضور دارد. کاپیتان احسان حاج صفی در آاک 
آتن یونان در ســمت چپ و صادق محرمی از 
دیناموزاگرب در سمت راست بازی می کنند.

سعید عزت اللهی هافبک دفاعی است که در 
کنار احمد نوراللهی و علی قلی زاده فعالیت می 
کند و وحید امیری و سامان قدوس جایگزین 
آنها هستند. علیرضا جهانبخش، یکی از ستاره 
های این تیم و فوتبالیســتی با تجربه زیاد در 

فوتبال اروپاست. مهدی طارمی از پورتو  قابلیت 
بازی در سمت چپ را دارد و سردار آزمون از 

بایر لورکوزن در مرکز خط حمله قرار دارد.
ترکیب احتمالی تیم ملــی ایران در جام 
جهانی: امیر عابدزاده، صادق محرمی، مجید 
حسینی، حسین کنعانی زادگان، احسان حاج 
صفی، سعید عزت اللهی، علیرضا جهانبخش، 
احمد نوراللهی، علی قلی زاده، مهدی طارمی 

و سردار آزمون.
ایــن ســایت در ادامه به معرفــی اهلل یار 
صیادمنــش مهاجــم جوان تیم ملــی ایران 

پرداخته است.
در چند وقت اخیر، بازیکنان خوب زیادی 
در فوتبال ایران معرفی شدند ولی در فوتبال 
ایران معمول نیست که یک فوتبالیست در سن 
۱۷ سالگی مورد توجه تیم های اروپایی قرار 
بگیرد؛ این اتفاق برای اهلل یار صیادمنش افتاد 
و حاال او احتماال یکی از مســافرهای ایران در 
جام جهانی است.برای بازی دوستانه ژوئن ایران 
مقابل الجزایر، دراگان اسکوچیچ، ۱۱ بازیکنی 
را دعوت کرد که در لیگ های مختلف اروپایی 
بازی می کنند. همه آنها باالی 2۵ سال سن 

دارند. تنها جوانی که در این فهرســت حضور 
داشت اهلل یار صیادمنش بود.

او در ژوئن 200۱ متولد شــد و در سن ۹ 
سالگی به عنوان برترین گلزن رده خود شناخته 
شــد. او در ۱۷ سالگی اولین بازی خود را در 
استقالل در ایران انجام داد و چند ماه بعد به 
فنرباغچه ترکیه پیوست. این تیم ترکیه ای ۸۵0 

هزار دالر برای او پرداخت کرد.
او بــرای اولین بــار در لیگ ترکیه حضور 
داشــت و بعداً به استانبول اســپور در لیگ 
دســته دوم ترکیه رفت. اهلل یار نتوانست خود 
را به عنوان یک بازیکن ثابت کند و دوباره به 
زوریا لوهانسک در اوکراین قرض داده شد. در 
آنجا او بیشتر خود را نشان داد و در ۳۵ بازی 
۱۳ گل به ثمر رساند. آن عملکرد خوب باعث 
شد تا این بازیکن به هال سیتی برود. در ژانویه 

سال جاری او به هال سیتی پیوست.
عملکرد او در لیگ دســته دوم انگلیس به 
قــدری خوب بود که هال ســیتی خیلی زود 
قرارداد قرضی او را دائمی کرد. آکون ایلیکال 
مالک باشگاه او را به عنوان یک جواهر توصیف 
کرد و عنوان کرد که او بسیار با استعداد و در 
حال پیشرفت است. مالک هال سیتی در ادامه 
افزود: من قبال گفته بودم که فکر می کنم او 
مــی تواند محمد صالح بعدی باشــد. او باید 
پیشرفت کند.او در تیم ملی اولین بازی خود 
را در ۶ ژوئن 20۱۹ در حالی که تنها ۱۷ سال 
سن داشت، مقابل سوریه انجام داد. او تنها ۹ 
دقیقــه پس از ورود به زمین، گل زد و رکورد 
سعید عزت اللهی را به عنوان جوان ترین گلزن 

تاریخ ایران شکست.

سیروس دین محمدی، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل  درباره قرعه کشی 
فصل آینده رقابت های لیگ برتر و تقابل آبی های پایتخت مقابل سپاهان در 
بازی افتتاحیه گفت: به نظر من قرعه خوبی برای اســتقالل افتاده است. یک 
بازی مقابل ســپاهان مقداری سخت است و در کل فکر می کنم قرعه خوبی 
برای استقالل رقم خورده است. ۵ بازی اول برای قهرمانی استقالل از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و طبیعی است که سپاهان تیم قدرتمندی بوده است 
و تقابل سپاهان و استقالل بستگی به این دارد که تیم چگونه و با چه قدرتی 

ظاهر شود و امیدوارم استقالل بتواند با قدرت خوبی به میدان برود.
او درباره اردوی استقاللی ها در ترکیه و بازی های دوستانه ای که این تیم تا 
االن برگزار کرده اســت، اظهار کرد: به نظر من، مربی استقالل دارد کارش را 
حرفه ای پیش می برد. فکر نکنید استقالل مهره های زیادی از دست داده است 
و به نظر من شرایط استقالل از نظر نفرات، خوب است و بازیکنان خوبی هم 
جذب شده است. استخوان بندی استقالل تغییری نداشته است و این می تواند 

روی روند تیم تاثیرگذار باشــد. امیدوارم این روند ادامه دار باشــد. از هواداران 
می خواهم که در ۵ بازی اول حمایت کنند تا شرایط مربی در این مدت مشخص 

شود و باید هواداران صبور باشند.

دین محمدی درباره ریکاردو ساپینتو گفت: برخی می گفتند رزومه خیلی 
خوبی ندارد اما شرایط در فوتبال ایران متفاوت است و ممکن است ساپینتو در 
فوتبال ایران بتواند عملکرد خوبی از خودش برجای بگذارد. باید ببینیم شرایط 
ســاپینتو در ایران چگونه پیش می رود و در ۵ بازی اول عیار ساپینتو در تیم 

مشخص خواهد شد.
این پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در پاســخ به این ســوال که آیا 
آبی پوشــان پایتخت در فصل آینده رقابت های لیگ برتر می توانند قهرمانی 
خود را تکرار کنند؟ گفت: تیمی که شکل خود را حفظ کرده است، همیشه 
بوی قهرمانی می دهد. استقالل و پرسپولیس همیشه قهرمان یا نایب قهرمان 
بوده اند و طبیعتا هم هواداران هم این انتظار را دارند. اســتقالل ساختار خود 
 را تقریبا حفظ کرده اســت و این مســاله بســیار مهمی برای تیم به شمار 
می آید و با این شرایط، فکر می کنم شاگردان ساپینتو برای فصل آینده بتوانند 

مدعی قهرمانی باشند.

 احتمال بازگشت ستاره محبوب به تیم ملی والیبال قوت گرفته است.
بعــد از پایان رقابت های المپیک بود که تغییر و تحوالت بزرگ در تیم ملی 
والیبال ایران کلید خورد. اول از همه ســعید معروف با انتشار پستی در صفحه 
شــخصی خود بعد از سال ها با تیم ملی وداع کرد تا یکی از بهترین های تاریخ 

والیبال ایران کار خود را در عرصه ملی به پایان برساند.
در مورد دو ســتاره دیگر اما هنوز وضعیت کامال مبهم است. امیر غفور بعد 
از المپیک همیشه از صحبت در اینباره طفره رفته است. این پشت خط زن با 
تجربه نه برای بازگشت چراغ سبز نشان داده و نه حرفی از خداحافظی زده است.

با این حال در مورد غفور یک نکته وجود دارد. تیم ملی در پست پشت خط زن 
چند بازیکن فوق العاده مثل امین اسماعیل نژاد، صابر کاظمی و بردیا سعادت را در 
اختیار دارد و به همین خاطر خیال بهروز عطایی از این پست خیلی راحت است.

ابهام دوم مربوط به ســتاره محبوب والیبال ایران یعنی سیدمحمد موسوی 
است. یکی از بهترین مدافعان دنیا در یک دهه اخیر که والیبال دوستان خاطرات 

بســیار خوبی از او در ذهن دارند. از طرفی با وجود در اختیار داشتن بازیکنان 
جوانی مثل امیرحسین توخته، مهدی جلوه، امیررضا سرلک و چند سرعتی زن 
دیگر به نظر می رسد که هنوز تیم ملی در این پست نیاز به تجربه بیشتری دارد.

نکته دیگر این که بهروز عطایی همواره از رابطه بسیار خوبی با سیدمحمد 
موسوی برخوردار بوده است و در واقع مجموعه ای از این دالیل بازگشت موسوی 
به تیم ملی را بســیار محتمل کرده است. ستاره والیبال ایران خودش واکنش 
خاصی به احتمال بازگشت نشان نداده است تا همه چیز در حد گمانه زنی باشد.

پیگیری های ما حکایت از آن دارد که پیش از این صحبت هایی بین محمد 
موسوی و بهروز عطایی شکل گرفته و سرمربی تیم ملی از تمایل خود به بازگشت 
او خبر داده است. همچنین موسوی نیز برای کمک به تیم ملی در صورت نیاز 
به او چراغ سبز نشان داده است.مسابقات والیبال قهرمانی جهان از اوایل شهریور 
ماه به میزبانی دو کشــور لهســتان و اسلوونی برگزار می شود و انتظار می رود 
طی روزهای آینده لیست تیم ملی اعالم شود که احتمال وجود یک سورپرایز و 
بازگشت سید محمد موسوی به جمع ملی پوشان بسیار باالست. در صورت رقم 
خوردن این اتفاق موســوی در کنار علی اصغر مجرد گزینه های اصلی ایران در 

پست سرعتی زن در رقابت های جهانی خواهند بود.

 عیار ساپینتو در ۵ بازی اول مشخص می شود

بمب خبری؛ سورپرایز جدید سرمربی تیم ملی

 بازیکن پرسپولیسی رسماً استقاللی شد!
بازیکن سابق پرسپولیس به استقالل مالثانی پیوست.

 در ادامه خریدهای استقالل مالثانی احسان علوان زاده بازیکن دزفولی سابق 
تیم پرسپولیس تهران با عقد قراردادی شاگرد اشکش در این تیم شد. علوان زاده 

سابقه بازی در فجر سپاسی شیراز را نیز در کارنامه دارد.
استقالل مالثانی اکنون در کردان کرج اردونشین است و خود را برای حضور 

در لیگ یک آماده می کند.

ساپینتو با سود پولش را نقد کرد
رســانه معتبر برزیلی از جزئیات مبلغ دریافتی سرمربی استقالل در پی 

شکایت به فیفا خبر داد.
نشریه »گلوبو« برزیل در گزارشی به جزئیات شکایت ریکاردو ساپینتو 
ســرمربی استقالل علیه باشگاه واسکادوگاما و در نهایت جزئیات پرداخت 

این باشگاه برزیلی به سرمربی پرتغالی پرداخت.
این رســانه برزیلی نوشت: باشگاه واسکادوگاما مجبور شد ۱.۴ میلیون 
رئال برزیل به ســرمربی پرتغالی و دو عضو کادرفنی اش بپردازد تا بتواند 

بازیکنان را ثبت کند.
واسکو در فوریه گذشته توسط فیفا مجازات شد تا کبلغ ۱00۵۳۷۵ رئال 
به ریکاردو سا پینتو پرداخت کند. این باشگاه جمعه گذشته اعالم کرد که 
بدهی خود را به طور کامل پرداخت کرده و اکنون در انتظار رفع محرومیت 

از باالترین نهاد فوتبالی)فیفا( است تا بتواند بازیکنان را ثبت نام کند.
ساپینتو در ۱0 دسامبر سال گذشته علیه واسکو به فیفا شکایت کرد. این 
مربی مدعی شد که حتی یک رئال از مبلغ پیش بینی شده در قراردادش 

که در ژانویه با باشگاه منعقد شده دریافت نکرده است.
تصمیم فیفا به نفع ســاپینتو در تاریخ ۸ فوریه 2022 منتشر شد. این 
حکم واســکو را وادار کرد که همه بدهی هایش را یکباره با ســود ماسبق 

ساالنه ۵ درصد بپردازد. 

 پرسپولیس دست بردار مهاجم محبوب استقالل  نیست
بعد از اظهارات روز گذشته یحیی گل محمدی اکنون درویش در سکوت 

به دنبال این است تا اقدامات خود را به نتیجه برساند.
مدیرعامل پرسپولیس که انتظار نداشت بعد از جذب هفت بازیکن که از 
قضا چهار نفر آنها عضو تیم ملی هستند، با واکنش تند یحیی گل محمدی 
در خصوص توقف نقل و انتقاالت مواجه شود، اکنون علیرغم تالش هایی که 
برای پاسخگویی برای این موضوع از سوی رسانه ها صورت گرفته، به دنبال 
پایان دادن به بهترین شکل در خصوص نقل و انتقاالت این باشگاه است.

پرسپولیس تا به اینجای نقل و انتقاالت توانسته علیرضا بیرانوند، سروش 
رفیعی، مرتضی پورعلی گنجی و سعید صادقی را به عنوان چهار ملی پوش 

به خدمت بگیرد و گئورگی گولسیانی، محمد مهدی احمدی )بازیکن تیم 
المپیک ایران( و دانیال اسماعیلی فر نیز دیگر بازیکنانی بودند که در تابستان 
داغ نقل و انتقاالتی به جمع سرخپوشان اضافه شدند.با این حال مشکالتی 
که بر سر انتقال مهاجمان مدنظر یحیی  گل محمدی شکل گرفت باعث شده 
تا اکنون ســرمربی سرخپوشان با احساس خطر در خصوص ضعفی که در 
طول فصل گریبان تیمش را در فاز تهاجمی و گلزنی خواهد گرفت، از هم 
اکنون اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعالم کند. با این حال باشگاه 
پرسپولیس اکنون برخالف فضای شکل گرفته و در سکوت در تالش است 
تا این خوان پایانی نیز را به سالمت عبور کرده و نمره قبولی اش را در پنجره 
تابســتانی دریافت کند.یحیی گل محمدی و البته هواداران پرسپولیس با 
توجه به داشته های تیم در خط حمله، تنها با جذب دو مهاجم خارجی و 
باکیفیت و البته گلزن قانع خواهند شد. موضوعی که طی ماه ها و هفته های 

اخیر علیرغم تالشی که در این خصوص شده بی نتیجه مانده است.
درویش اما توانسته تا این لحظه با گزینه نهایی یحیی گل محمدی که 
مهاجمی از ســری B برزیل اســت به نتایج مثبتی دست یابد و مذاکره با 
باشگاه این بازیکن در خصوص رقم رضایتنامه و همچنین دستمزد بازیکن 
مدنظر در حال پیگیری است. باشگاه کامال امیدوار نسبت به این انتقال نشان 
می دهد و اگر مشکل خاصی بار دیگر پیش نیاید باید منتظر این انتقال بود.

مدیرعامل پرســپولیس اما در آخرین اقدام خود شاید دست به اتفاقی 
جالب توجه بزند؛ شیخ دیاباته مهاجم اسبق استقالل که سابقه آقای گلی 
در فوتبــال ایران را نیز در کارنامه دارد، گزینه ای بوده که طی چند مدت 
اخیر بارها به یحیی گل محمدی پیشــنهاد شده است و سرمربی سرخ ها 

بنا به خواسته فنی خود با این موضوع مخالفت کرده است.
با این حال کیفیت قابل توجه این مهاجم فرانسوی که فصل گذشته نیز 
در تیم الغرافه و در جمع شــاگردان آندره آ استراماچونی موفق شده طی 
۱۶ بازی ۱۱ گل به ثمر برســاند، باعث شده تا باشگاه همچنان در انتظار 

این باشد که این انتقال صورت گیرد. 

 لباس پرسپولیس برتن همسر مدافع خارجی
لیندا کیکوالشویلی همسر مدافع پرسپولیس عکسی در اینستاگرامش 

با لباس پرسپولیس منتشر کرد.
 گئورگی گولسیانی مدافع گرجستانی با قراردادی دو ساله به پرسپولیس 
پیوست. این مدافع که سابقه بازی در نساجی و سپاهان را در کارنامه دارد، 
مورد توجه گل محمدی قرار گرفت و پس از توافق با مدیران پرســپولیس 
راهی این باشگاه شد.گولسیانی همچنین در مصاحبه با خبرورزشی گفته 
عالقه دارد مثل ســیدجالل قهرمانی های زیادی به دســت بیاورد. )اینجا 
بخوانید(لیندا کیکوالشــویلی همسر گئورگی ولســیانی با انتشار عکسی 
با لباس پرسپولیس در اینســتاگرام حسابی جنجالساز شده و رگ خواب 

هواداران پرسپولیس را به دست آورد.

  آقای گل پرسپولیسی قید دســتمزد ۵۰۰ هزار یورویی را 
می  زند؟

کریم انصاری فرد باید هرچه زودتر درباره آینده اش تصمیم بگیرد.
 ســایت sdna آخرین وضعیت نقل و انتقاالت فوتبال یونان را بررسی 
کرده است که در بخشی از این گزارش به وضعیت کریم انصاریفرد مهاجم 

ایرانی تیم آاک اشاره شده است.
انصاریفــرد با وجود باقی ماندن یک فصل دیگر از قراردادش با آاک، در 
لیســت مازاد ســرمربی این تیم قرار دارد. او باوجود اینکه پیشنهاداتی از 

یونان، ایران و سوئیس دارد اما هنوز وضعیتش نامشخص است.
این رسانه یونانی تاکید کرد که شاید باشگاه المیا انصاریفرد را بخواهد اما 
جذب این بازیکن دشوار است چون احتماالً این باشگاه نمی تواند دستمزد 
۵00 هــزار یورویی که انصاریفــرد در آاک می گیرد را برای او تأمین کند 
مگر اینکه این مهاجم ۳2 ســاله تصمیم بگیرد که قید این پول را بزند و 

به المیا برود.

 واکنش مهدی طارمی به مصاحبه جنجالی با فردوسی پور
مهدی طارمی با انتشار توئیتی به زبان پرتغالی، از تمایلش برای حضور 

در پورتو و تالش برای موفقیت این تیم سخن گفت.
 مصاحبه اخیر و جنجالی مهدی طارمی، بازتاب های زیادی در فوتبال 
پرتغال داشت. در بخشی از این گفتگو، مهاجم تیم ملی تلویحا از تمایلش 
برای جدایی و حضور در یک باشــگاه انگلیسی سخن به زبان آورد. اما این 

گفته ها چندان به مذاق هواداران پورتو خوش نیامد.
طارمی در این مصاحبه و در پاســخ به این ســوال که آیا در پورتو می 
ماند یا خیر، اینگونه پاســخ داد: تصمیم با باشگاه است. باید دید اولویت ها 

چیست. در اروپا و کاًل در همه جای دنیا تصمیم نهایی با باشگاه است.
وی درباره اینکه تمایل خودش به ماندن در پورتو است یا جدایی؟ گفت: 
اگر مدیرعامل باشــگاه بودم و بازیکنی با این شــرایط که دارد ۳0 سالش 
می شود… من در آینده نمی توانم دستاورد زیادی برای پورتو داشته باشم. 
از نظر مالی حساب کنید می توانند بازیکنان جوان خود را نگه دارند و بعداً 
با قیمت باالتر بفروشــند ولی شرایط من طوری نیست که مرا نگه دارند و 

دو سال دیگر بفروشند.
ظاهرا این مصاحبه طارمی در پرتغال باعث ســوءتفاهماتی شده است و 
متن این گفتگو بدین صورت ترجمه شــده که طارمی بیان کرده که اگر 
او مدیر باشــگاه پورتو بود، قطعا در این شرایط خودش را می فروخت چرا 
که او اکنون ۳0 سال سن دارد. حاال این بازیکن ایرانی با تکذیب این ادعا 

مدعی شده با جان و دل برای پورتو به میدان می رود.



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

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

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              
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32.760   ق

 34.890

 38.220
  8.780

  1.810
 14.820.000
 14.050.000
 8.200.000
 5.220.000
3.050.000

نگرانی فزاینده در مورد رکود اقتصادی جهانی، از طالی امن حمایت می کند و 
مانعی در برابر صعود و سود قابل توجه برای دالر است.

 ارز قیمت طال در روز سه شنبه نزدیک به منطقه 1728 دالری مقداری فروش 
را جــذب کــرد و در نیمه اول معامالت اروپا بــه پایین ترین محدوده روزانه خود 
عقب نشــینی کرد. XAU/USD آخرین بار در زیر ســطح 1720 دالر، تقریباً بدون 

تغییر در روز، معامله شد.
دالر آمریکا از نزدیکی پایین ترین سطح خود از روز گذشته که روز 5 ژوئیه به 
آن رســیده بود، بازگشــت خوبی داشت که به نوبه خود به عنوان یک باد مخالف 
برای طالی دالری عمل کرد. این، همراه با چشم انداز حرکت تهاجمی تر بانک های 
مرکزی بزرگ برای مهار تورم فزاینده، به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر فلز 

زرد غیر بازده تلقی می شود.

بــا این اوصاف، نگرانی های فزاینده در مــورد رکود اقتصادی احتمالی جهانی 
همچنان بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و از طالی امن حمایت می کند. 
پرواز به سمت امن باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده می شود، 
که می تواند مانع از هر گونه سود قابل توجه برای دالر شود و به محدودکردن ضرر 

این فلز گرانبها، حداقل در حال حاضر، کمک کند.
احساسات سرمایه گذاران

همچنین ممکن اســت سرمایه گذاران تمایلی به شرط بندی تهاجمی پیش از 
داده های کالن سنگین ایاالت متحده و ریسک رویداد بانک مرکزی نداشته باشند. 
هفته نســبتاً شلوغی با انتشار شاخص اعتماد مصرف کننده ایاالت متحده توسط 
هیئت کنفرانس در روز سه شنبه آغاز می شود. با این حال، تمرکز بر نتیجه نشست 

دو روزه FOMC که قرار است روز چهارشنبه اعالم شود، باقی خواهد ماند.
انتظار می رود بانک مرکزی ایاالت متحده به طور گســترده ای نرخ بهره را 75 
واحد در ثانیه افزایش دهد و درها را برای افزایش بیشــتر باز بگذارد. چشــم انداز، 
همراه با اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر پویایی قیمت دالر تأثیر خواهد 
گذاشــت. گزارش اقتصادی این هفته ایاالت متحده همچنین بر انتشار داده های 
سفارشات کاالهای بادوام در روز چهارشنبه و گزارش پیش فروش GDP سه ماهه 

دوم در روز پنج شنبه تاکید می کند.
جدای از این، معامله گران از گزارش هزینه های مصرف شخصی ایاالت متحده 
)گزارش PCE( - نشانگر تورم ترجیحی فدرال رزرو - که برای انتشار در روز جمعه 
برنامه ریزی شده است، استفاده خواهند کرد. این به نوبه ی خود نقش کلیدی در 
افزایش قیمت طال در کوتاه مدت ایفا می کند و به سرمایه گذاران فرصتی می دهد 

تا مرحله بعدی حرکت جهت دار را تعیین کنند.

در حالی که سرمایه گذاران نگران کندی اقتصاد و نشانه هایی از مشکالت انرژی 
در اروپا بودند، طال امروز در آسیا نوسان کاهشی داشت.

 طال صبح چهارشــنبه در آســیا پیش از تصمیم سیاستی فدرال رزرو آمریکا 
کاهش یافت.

معامالت آتی طال تا ساعت 23:52 به وقت شرقی )3:52 بامداد به وقت گرینویچ( 

با 0.15 درصد کاهش به 1715.20 دالر رسید. دالر که به طور معمول معکوس به 
طال حرکت می کند، صبح چهارشنبه کاهش یافت.

در حالی که سرمایه گذاران نگران کندی اقتصاد و نشانه هایی از مشکالت انرژی 
در اروپا بودند، سهام ایاالت متحده روز سه شنبه در آستانه تصمیم فدرال رزرو برای 
افزایش نرخ بهره کاهش یافت.به طور گسترده انتظار می رود که فدرال رزرو در پایان 
نشست سیاست خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را 75 واحد دیگر افزایش دهد.

صندوق بین المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهان ممکن است به زودی در 
آستانه یک رکود کامل قرار گیرد. انقباضات پولی، کمبود انرژی اروپا به دلیل بحران 
روسیه و اوکراین و بخش امالک چین، و محدودیت های کووید همچنان به عنوان 

بادهای معکوس برای رونق اقتصاد جهانی باقی مانده اند.
اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس ایاالت متحده )CB( به 95.7 کاهش یافت 
که پایین ترین رقم در ژوئیه تقریباً در دو سال اخیر است، در حالی که نگرانی های 

مداوم در مورد افزایش تورم و نرخ های باالتر وجود دارد.
در ســایر فلزات گرانبها، نقره 0.28 درصد کاهش یافت. پالتین 0.23 درصد 

سقوط کرد در حالی که پاالدیوم 0.38 درصد افزایش یافت.

پارادوکس »حامی نگران« برای طال 

طالی آسیا همگام کدام نوسان؟

باز هم دلواپسی گرانی نان ؟ !باز هم دلواپسی گرانی نان ؟ !
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علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی

دوره ی فروش شدید بیت کوین به پایان رسیده، ولی بازار هنوز به زمان نیاز 
دارد؛ افزایش شدید تقاضا برای خرید در 20000 دالر، سطوح حمایتی جدیدی 

ایجاد کرده است.
به گزارش شــبکه اطالع رســانی طال و ارز به نقل از کوین تلگراف، بر اساس 
داده های بازار، تقاضای »شــدید« برای خرید بیت کوین )BTC( در نقطه قیمت 
20000 دالری، این ارز دیجیتال را به دســت سرمایه گذارانی بازگردانده است 
که کم تر به قیمت اهمیت می دهند؛ در عین حال، تقاضا برای خرید بیت  کوین 
در 20000 دالر، ســطح قیمت تحقق یافته ی جدیدی را ایجاد می کند - قیمت 
تحقق یافته به نوعی میانگین قیمت های خریداری شــده ی بیت  کوین توســط 
ســرمایه گذاران اســت و از طریق تقســیم ارزش کل بیت کوین ها در قیمت 

خریداری شده بر میزان عرضه ی بیت کوین به دست می آید.
گلســنود در آخرین گزارش خود در روز دوشــنبه به »تقاضای شــدید« در 
منطقه ی 20000 دالر اشــاره و تاکید کرد که هر ســطحی از قیمت روانی، از 
40000 دالر و 30000 دالر گرفته تا 20000 دالر، گروه جدیدی از »دارندگان 

کوتاه مدت بیت کوین« را ایجاد می کند.
تحلیل گلسنود نشان داد که بسیاری از بیت کوین هایی که این گروه جدید 
در پی کاهش قیمت ها خریداری کردند، هنوز فروخته نشده اند - حتی با توجه به 
این که قیمت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته بودند. دلیل این اتفاق ممکن 
است این باشــد که این گروه از خریداران حساسیت کم تری به قیمت دارند یا 
در مقایسه با سود سرمایه گذاری )یعنی فروش به محض افزایش قیمت( اهمیت 
بیش تری به مسائل بنیادین می دهند؛ همین مسئله باعث افزایش تقاضا شده است.

سطوح روانی قیمت بیت کوین
بر اســاس داده های کوین جکو، از اواخر آوریل تــا ماه ژوئن، بیت کوین 55 
درصــد از ارزش خــود را از دســت داد و از 40000 دالر به کف 18100 دالر 

کاهش یافته است.
به گزارش گلسنود، این مسئله نشان می دهد که گروه جدیِد »دارندگان کوتاه 
مدت بیت کوین« خریدارانی هستند که نسبت به قیمت حساس نیستند و صرفا 
به خود بیت کوین اعتماد دارند؛ هم چنین، به اعتقاد گلســنود، تبدیل این گروه 
از خریداران به »دارندگان بلندمدت بیت کوین« - که دست کم بیت کوین های 

خود را 155 روز نزد خود نگه می دارند - تایید می کند که:
»بیت کوین هایی که توســط دارندگان کوتاه مدت در سطوح 40 تا 50 هزار 
دالر خریداری شــده اند، در هفته های آتی به طور کامل به دست دارندگان بلند 

مدت بیت کوین خواهند رسید.«
در بــازار نزولــی کنونی، دارندگان بلند مدتی کــه نزدیک به 400 روز بیت 
کوین های را نزد خود نگه داشته اند، نسبت به دارندگان 30 روزه ی بیت کوین، 

سود بیش تری به دست آورده اند.
این تقریبا همان مدت زمانی است که دارندگان بلند مدت بیت کوین در بازار 
نزولی 2018 تجربه کردند. به نوشــته ی گلسنود، این مسئله نشان می دهد که 
خریداران جدید نسبت به گروهی که بیت کوین های شان را فروخته اند حساسیت 
کم تری به قیمت دارند؛ یعنی آن ها می توانند به جدیدترین گروه دارندگان بلند 

مدت بیت کوین تبدیل شوند.

میزان سود دارندگان بلند مدت بیت کوین
نکته ی دیگری که در این گزارش جلب توجه می کند، این اســت که »فشار 
فروش بی ســابقه « بر روی شــرکت های ارز دیجیتال - کــه در حال انحالل و 

ورشکستگی بودند - شرایطی را برای افزایش قیمت ها فراهم کرد.
به نوشــته ی گلســنود، با این که »شاید دوره ی کاپیتوالســیون - فروش از 
روی ترس و ناچاری - به پایان یافته باشد،« بیت کوین احتماال برای مدتی در 

محدوده ی پایین قیمت باقی بماند.
قیمت بیت کوین در 24 ســاعت گذشته 3.1 درصد کاهش یافته و این ارز 

دیجیتال در زمان نگارش این خبر ،با قیمت 21146 دالر معامله می شود.

افزایش شدید تقاضا برای بیت کوین در 20000 دالر

  نکاتی که باید درباره آبله میمون بدانید
اگر قصد سفر به مناطقی را دارید که آمار ابتال به آبله میمون در آن افزایش 
داشته، بهتر است درباره این بیماری بیشتر بدانید. در این اینفوگرافیک تالش 

کرده ایم شــما را با نکاتی درباره این بیماری آشنا کنیم؛ از راه های انتقال آبله 
میمون از انسان و حیوان گرفته تا نخستین عالئم بیماری و راه هایی ساده برای 

پیشگیری از ابتال.

 شمردن گوسفندان را برای خوابیدن فراموش کنید!

دانشــمندان دانشگاه »تگزاس در آســتین« با همکاری »شهاب حقایق« 
دانشمند ایرانی دانشگاه »هاروارد« یک سیستم بالش و تشک ابداع کرده اند که با 
استفاده از گرمایش و سرمایش، بدن را فریب می دهد تا سریع تر به خواب برود.

 به نقل از دیلی میــل، هیچ چیز آزاردهنده تر از غلت زدن و چرخیدن در 
رختخواب و تالش برای آرام کردن خود و خوابیدن نیست.

اگر شمارش گوسفندان شما را به جایی نمی رساند، ممکن است یک مطالعه 
جدید راهگشا باشد.

محققان دانشگاه »تگزاس در آستین« یک سیستم بالش و تشک منحصربفرد 
ابداع کرده اند که بدن شما را از طریق گرم کردن و خنک کردن، سریع تر به 

خواب می برد.
محققان در طول یک آزمایش نشان دادند که این سیستم به شرکت کنندگان 

کمک می کند تقریباً 58 درصد سریع تر از حالت عادی به خواب بروند.
متأسفانه هنوز مشخص نیست که این سیستم چقدر قیمت دارد یا چه زمانی 
در دسترس قرار می گیرد، اگرچه محققان حق اختراع آن را به ثبت رسانده اند.

محققان می گویند، احساس خواب  آلودگی تا حدودی با افزایش دمای بدن 
ما ایجاد می شود.

در شب، دمای بدن ما به طور طبیعی به عنوان بخشی از یک ریتم 24 ساعته 
کاهش می یابد و به ما می گوید زمان خواب فرا رسیده است.

»شهاب حقایق« محقق دانشگاه هاروارد که به این تحقیق کمک شایانی 
کرده است، توضیح داد: ما با دستکاری حسگرهای حساس به دمای داخلی بدن، 
آمادگی برای به خواب رفتن را تسهیل می کنیم تا به طور خالصه ترموستات 

بدن را تنظیم کنیم تا فکر کند دما باالتر از آن چیزی است که هست.

بر اســاس این دانش، محققان تصمیم گرفتند تا بفهمند که آیا تحریک 
حرارتی می تواند به خواب افراد کمک کند یا خیر.

در ســال 2019 این تیم مطالعه ای را انجام دادند که در آن نشــان دادند 
حمام آب گرم در یک یا دو ســاعت قبــل از خواب به افراد کمک می کند تا 

سریع و بهتر بخوابند.
اکنون در این مطالعه جدید، محققان تصمیم گرفتند یک تشک با دمای 

کنترل شده و بالش گرم شونده ایجاد کنند تا اثر مشابهی ایجاد کنند.
همچنین دو نوع تشک ایجاد شد که یکی از آب برای تنظیم دما و دیگری 

از هوا استفاده می کرد.
محققان در مطالعه خود که در مجله Sleep Research منتشر شده است، 
توضیح دادند: یک تشک از آب در حال گردش برای ایجاد و کنترل دو منطقه 
دمایی اســتفاده می کند و تشــک دیگر از جریان هوا برای ایجاد و کنترل دو 
منطقه دمایی استفاده می کند. سیستم این دو نوع تشک از منابع خنک کننده 

و گرم کننده جداگانه استفاده می کند که به طور مستقل تنظیم می شوند.
این تشک، نواحی مرکزی بدن را تا دمای 25 درجه سانتیگراد خنک می کند، 
در حالی که گردن، دست ها و پاها را تا دمای 33 درجه سانتیگراد گرم می کند.

ایــن کار، جریان خون را برای دفع گرمــای بدن افزایش می دهد و باعث 
می شود احساس خواب آلودگی کنید.

برای آزمایش این سیستم، محققان 11 شرکت کننده را انتخاب کردند که 
از آنها خواسته شد دو ساعت زودتر از حد معمول به رختخواب بروند.

در برخی شــب ها، شش نفر از شرکت کنندگان از تشک بادی و پنج نفر 
از تشک های آبی استفاده می کردند، در حالی که در شب های دیگر از تشک 
معمولی استفاده می کردند.در نهایت، نتایج نشان داد که سیستم کنترل دما 
به شرکت کنندگان کمک کرد تا تقریباً 58 درصد سریع تر به خواب بروند، در 

حالی که تفاوت معنی داری بین تشک های آبی و هوایی مشاهده نشد.
شرکت کنندگان همچنین بهبود کیفیت خواب با این سیستم را نسبت به 
بدون آن گزارش کردند.پروفسور »کنت دیلر« نویسنده این مطالعه می گوید: 
قابل توجه است که گرم شدن مالیم در امتداد ستون فقرات گردنی در ارسال 
سیگنالی به بدن برای افزایش جریان خون به دست ها و پاها برای کاهش دمای 
مرکزی و تسریع در شروع خواب موثر است.وی افزود: همین اثر همچنین فشار 
خون را در طول شــب کمی کاهش می دهد و به سیستم قلبی عروقی اجازه 
می دهد تا از استرس حفظ جریان خون در طول فعالیت های روزانه که برای 

سالمت طوالنی مدت بسیار مهم است، بهبود یابد.

امام علی علیه السالم :

َفَریِن . بُر أَحُد الظَّ الصَّ

صبر ، یکی از دو ظفر 
است .

غرر الحکم : 1641.
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