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علی اصغر سمیعی
 رییس اسبق کانون صرافان

قیمت کنونی دالر واقعی است؟

اخیرا شنیده می شود که جو بازار ارز قدری ملتهب شده. خوب به نظر حقیر 
علت اصلی آن برمی گردد به اینکه مدتی سعی شد از افزایش طبیعی و عادی 
قیمت ها جلوگیری شود و حتی برخالف قاعده و با وجود تورم باالی ۴۰درصد 

در کشور، فنر قیمت ارز را فشرده تر کنند.
خوب، امر عجیبی نیست که با یک خبر نامساعد یا خبری که جامعه از آن 
برداشت مناســبی ندارد، و با یک هجوم خریداران ارز و طال، سد مصنوعی 
کنترل قیمت شکسته شود یا ترک بردارد و بازار گرفتار تالطم و نوسان شود.

بارها گفته ایم؛ بهترین حالت برای تعادل بازار، واحد و واقعی بودن قیمت 
ارز و تعدیل منظم آن براســاس نرخ تورم از یک طرف، و حذف یارانه های 
غیرهدفمند و عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی که منجر به کنترل نرخ 
تورم میشود از سوی دیگر است. وگرنه هم علم اقتصاد و هم تجربه های عملی 
نشان می دهد که با تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و امنیتی کردن فضا و حتی 
نصیحت و خواهش و تمنا نمی شود بازار را در درازمدت یا حتی میان مدت 
متعادل کرد؛ همان طورکه رانندگی و بنایی علم است اقتصاد هم دانش است 

و باید به علم اقتصاد هم احترام گذاشت.
بدون تعارف بگویم واقعی نبودن نرخ ارز یعنی خالی کردن جیب عده ای از 
مردم به نفع عده ای دیگر که حتی اگر از سر خیرخواهی و مصلحت اندیشی 

هم باشد، باز هم کاری صحیح و علمی نیست.
اینکه در حال حاضر قیمت ارز واقعی هست یا نیست، سوال مهمی است هم 
مهم است و هم جواب دادن به آن سخت است و هم بسیار الزم. علم اقتصاد 
ایجاب می کند که نرخ ارز هر کشوری واقعی یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد 
و همین طور هم واقعی بماند، که راه واقعی ماندن آن هم افزوده شدن معادل 
تفاضل نرخ تورم و نرخ بهره در هر کشور به نرخ ارز کشور دارای نرخ تورم کمتر 
است و بهترین حالت این افزایش هم تدریجی و با شیب مالیم است. مثل 
پایین آمدن از پله هایی استاندارد که معموال کسی را اذیت نمی کند، یا زیاد 
اذیت نمی کند. بدترین حالت افزایش نرخ ارز برای رفتن به طرف واقعی شدن 
هم، نوع جهشی آن است و مخصوصا اگر با تالطم های افسار گسیخته هم 
همراه باشد، درست مثل این که آدم به جای پایین آمدن از راه پله، از باالی 

یک بلندی سقوط کند.
شاید برخی از کارشناسان در باره نرخ تورم و در نتیجه نرخ واقعی ارز، با حقیر 
اختالف نظر داشته باشند. من در این باره اصراری ندارم، ولی سوال این جاست 
که اگر قرار بوده نرخ دالر از فروردین ماه سال ۵۷ که هفت تومان بوده شروع 
به باال رفتن کند تا االن مثال به ۳۳۰۰۰ تومان برسد، چرا این افزایش با نظم 
و اراده و با شیب مالیم و بدون ایجاد رانت و بدون ایجاد صدمه و ضرر و زیان 

برای اقشار آسیب پذیر انجام نشده است؟
شما االن اگر یک منحنی نمایش از نحوه تغییر نرخ ارز از سال ۵۷ تا این زمان 
رسم کنید، می بینید که بارها خطوط رسم شما از باال و پایین صفحه کاغذتان 
خارج می شــود؛ از بس که نوســان های بی جا رخ داده است. ممکن است 
گفته شود خوب این اتفاقات در اثر وقوع انقالب در کشور و بعد هم رخداد 
جنگ تحمیلی و مقداری هم جوانی و بی تجربه بودن مدیران رخ داده است. 
بسیار خوب، ولی متاسفانه ما بعد از جنگ هم می بینیم این اتفاقات، بدتر و 
رانتخوارانه تر در زمان دولت سازندگی رخ می دهد، قیمت دالر تا ۷۰۰ تومان 
باال می رود و باز تا ۳۰۰ تومان پایین می آید و باز این نوسانات ادامه می یابد. در 
زمان دولت اصالخات هم هر چند می توان گفت مخصوصا بعد از اعالم تک 
نرخی شدن دالر از رانت خبری نبود، ولی متاسفانه با نگه داشتن نرخ به ضرب 
تزریق و به طور مصنوعی باعث جمع شدن فنر و انباشته شدن تورم شده و 
در دولت جناب احمدی نژاد هم کم و بیش آن مسیر ادامه یافت تا شهریور 
۸۹ که در اثر تحریم های ظالمانه فنر نرخ ها به طور ناگهانی باز شد و بعد از 
تالطماتی به نزدیک ۴۰۰۰ تومان هم رسید. بعد هم در دوران آقای روحانی 
همان سیاست »تا آنجا که می توانی با تزریق بیش از تقاضا نرخ را کنترل کن و 
بعدشم به امان خدا رها کن« ادامه یافت. در یکسال اخیر هم کم وبیش همان 

سیاست ادامه دارد.
سوال این است که اگر قرار است نرخ ارز باال برود که با باال بودن نرخ تورم در 
کشور طبیعی هم هست، چرا با ایجاد نوسان و چرا با ساختن زمینه رانت این 

کار انجام شده و می شود؟

ترمز قیمت نفت در برابر هشدار کروناترمز قیمت نفت در برابر هشدار کرونا

فیلم »برادران لیال« ساخته سعید روستایی در سی و نهمین 
جشــنواره فیلم مونیخ که از 2۳ ژوئن تا 2 جــوالی برگزار 
می شود، شــرکت می کند در این جشنواره حدود 12۰ فیلم 
از ۵2 کشور شرکت دارند که ۳۵ فیلم اولین نمایش خود را در 
این جشنواره تجربه می کنند.عالوه بر فیلم سعید روستایی سه 
فیلم دیگر از جشنواره کن امسال در این جشنواره حضور دارد، 
»پاسیفیکیشن« ساخته آلبرت ســرا، »هشت کوه« ساخته 
شارلوت وندرمرسچ و فلیکس ون گرونینگ، و »دالل« هیروکازا 
کورئدا که آخری برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای سونگ 
کانگ هو شد. همچنین در این جشنواره برنامه ویژه ای برای 
۵۰ سالگی المپیک 1۹۷2 مونیخ برگزار می شودووشنواره فیلم 
مونیح که خود را یک جشنواره تابستانی بزرگ می داند اولین بار 
در 1۹۸۳ میالدی برگزار شد و در دوسال گذشته به علت شیوع 
کرونا به صورت آنالین برگزار می شد، اما امسال بعد از دوسال 
دوباره به صورت حضوری برگزار می شــود و فیلم »کورساژ« 

ساخته مری کورتزر فیلم افتتاحیه امسال خواهد بود.

 در حالی که بهای ارز در بازار تهران به باالترین سقف تاریخی رسیده است، بانک مرکزی نسبت 
به برگزاری نشستی ویژه برای بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در بازار ارز اقدام کرد.  بازار ارز ایران 
حاال چند روزی است شاهد ماندگاری بهای دالر در کانال سی هزار تومان است. رشد بهای دالر 
در روزهای اخیر و ماندگاری آن در کانال جدید سبب شده است بازارهای موازی خود را مهیای 

حرکتی تازه نمایند.
بر اساس این گزارش اما بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اختیارات ویژه ای را از سران سه قوه 
دریافت کرده است. حاال بانک مرکزی میزبان صرافان است تا اقدامات و برنامه های جدید ارزی را 
با آنها در میان بگذارد.پیش از این اخباری در خصوص هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
دالر و پایین آمدن این نرخ از کانال سی هزار تومان منتشر شد. اقتصادنیوز در گزارشی اعالم کرده 
است که در جلسه سران سه قوه اجازه استفاده نامحدودمنابع ارزی به بانک مرکزی صادر شده است. 

در عین حال کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق نیز در سخنانی نسبت 
به احتمال ارزپاشی در بازار هشدار داده و بانک مرکزی را از این اقدام برحذر داشته است.بررسی ها 
از دور جدید برخورد با دالالن بازار ارز و فروشندگان و خریداران خارج از شبکه رسمی دالر حکایت 
دارد. دستگیری عده ای تحت عنوان دالل ارزی نیز نشان می دهد ابزار برخورد امنیتی نیز در این 
راستا به کار گرفته شده است تا حجم خرید وفروش غیرقانونی در این مسیر کاهش یابد .در این 
میان سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی از دستگیری 
16 سرشاخه اصلی و اخاللگر ارز فردایی و طال خبر داده است. فعاالن بازار ارز معتقدند هر چند این 
دست اقدامات ریسک معامالت را به شدت افزایش می دهد اما در سایه افزایش فاصله قیمت ارز 
در بازار آزاد و بهای ارز در صرافی های بانکی، سود کالنی در معامالت ارزی نهفته است و از این رو 

تالش برای دستیابی به این رانت باالست.

به گزارش ســینمادیلی همزمان با افتتاحیه فیلم »بدون قرار 
قبلی« بود که اعالم شد این فیلم روز شنبه در سراسر کشور با 
بلیت نیم بها اکران می شود. تصمیمی که در همان ابتدا با مخالفت 
برخی سینماداران همراه شده اما نتیجه جالب و قابل مطالعه ای 
در مورد وضعیت امروز اقتصادی سینما به همراه داشت.فیلم 
بهروز شعیبی در سه روز نخست اکران پایین تر از »انفرادی«، 
»علف زار«، »سگ بند« و »چند میگیری گریه کنی؟« در رتبه 
پنجم جدول فروش روزانه بود. روز شنبه با نیم بها شدن قیمت 
بلیت این فیلم، با جا گذاشتن سه فیلم از این جمع دومین فیلم 
پرمخاطب روز شد و تنها به علت نیم بها بودن بلیتش، فروش 

کمتری از »علف زار« داشت.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در پی افزایش موارد ابتال به کووید 
1۹ در پکن و نقش بر آب شدن امیدها به بهبود تقاضا برای سوخت در این کشور، بیش 
از دو دالر ســقوط کرد. بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و شــش سنت معادل 1.۷ 
درصد کاهش یافت و به 11۹ دالر و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و 1۳ سنت معادل 1.۸ درصد کاهش، به 11۸ دالر 

و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت ها پس از این که مقامات چینی روز یکشنبه نسبت به شیوع خطرناک کووید 
در پکن هشــدار دادند و برنامه هایی را برای انجام تست گروهی تا روز چهارشنبه اعالم 
کردند، ریزش کردند.نگرانی ها نسبت به افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا به دنبال رشد 
چشمگیر تورم در این کشور، عامل دیگری بود که روی بازارهای مالی تاثیر منفی گذاشت.

استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI در یادداشتی نوشت: دالر قوی تر و ترس 
از رکود تورمی، بازار صعودی را معکوس کرده اســت. چین همچنان یک ریسک نزولی 
جدی در کوتاه مدت مانده اما اکثرا، عادی شدن تدریجی تقاضای چین را عامل مثبت 

قدرتمندی برای نفت با وجود احتمال بازگشت قرنطینه در هفته های آینده می دانند.
هر دو شاخص بازار جهانی نفت هفته گذشته پس از آماری که نشان داد تقاضای برای 

نفت در آمریکا با وجود نگرانی ها نسبت به تاثیر تورم، قوی مانده است و مصرف در چین 
پس از رفع محدودیت های قرنطینه از ابتدای ژوئن، بهبود پیدا خواهد کرد، بیش از یک 
درصد رشد کردند.بر اساس گزارش رویترز، تولیدکنندگان نفت و پاالیشگاه ها با ظرفیت 
کامل فعالیت می کنند تا پاسخگوی تقاضای تابستانی باشند. همزمان معامله گران به دقت 
به نظاره تاثیر اعتصابات کارگری در لیبی، نروژ و کره جنوبی روی صادرات و مصرف نفت 
نشسته اند.به گفته معامله گران، برای افزایش عرضه به غرب، عربستان سعودی قصد دارد 

بخشی از صادرات نفت خود را در ژوئیه از چین به اروپا تغییر دهد.
نفت همچنان از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون حدود 6۰ درصد رشد قیمت 
داشــته است زیرا بهبود تقاضای اقتصادی با کمبود عرضه در پی حمله نظامی روسیه 
به اوکراین، مصادف شد. این جنگ به تورم دامن زد و هزینه همه کاالها از مواد غذایی 
گرفته تا سوختها را افزایش داد. قیمت خرده فروشی بنزین در آمریکا، مکررا رکوردشکنی 
کرده و از مرز پنج دالر در هر گالن عبور کرده است.گلدمن ساکس روز جمعه بار دیگر 
تاکید کرد قیمت های انرژی باید افزایش بیشتری پیدا کند تا مصرف آمریکایی ها کاهش 
پیدا کند. دامین کوروالین، استراتژیســت ارشد کاال در این بانک به تلویزیون بلومبرگ 
 » برادران لیال « گفته بود مصرف کننده همچنان قیمت های باالتر در جایگاه های سوخت را تاب می آورد.

در جشنواره مونیخ نشست ویژه ارزی در میرداماد

مخاطبان سینما مقابل مانع 
قیمت بلیت
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/24

شماره : 1391

 گزارش » بررسی سیاست تجاری هند« به 
بررسی رویکردهای تجاری این کشور پرداخته 
و در ادامه با اشاره به مسائل خارجی اثرگذار بر 
سیاست های هند، راهکارهایی برای توسعه روابط 

اقتصادی با این کشور ارائه داده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار گزارش 
»بررسی سیاست تجاری هند« ضمن بررسی 
رویکردها و سیاســت های تجاری این کشور، 
روابط هند با ایران را در بستر این سیاست مورد 

واکاوی قرار داده است.
ایــن گــزارش، در گام نخســت به معرفی 
مهم ترین سیاســت های کالن اقتصادی هند 
می پردازد تا یک زمینه کلی از اقتصاد این کشور 
و جایگاه تجارت خارجی در آن ارائه کند. سپس 
وارد مبحث تجارت خارجی شده و سند سیاست 
تجاری این کشور را مورد بررسی قرار می دهد 
و پس از معرفی دقیق این ســند و بخش های 
مختلف، به ارزیابی تأثیر آن بر اقتصاد و تجارت 

خارجی هند می پردازد.
در ادامــه این گزارش، روابط تجاری ایران و 
هند و مهم ترین موانع و فرصت های آن در زمینه 
سیاست تجاری این کشور به بحث گذاشته شده 
و درنهایت، به ارائه پیشنهادها و راهکارهای کالن 

در این حوزه پرداخته است.
سند سیاست تجاری هندوستان مشتمل بر 
۹ فصل و یک فصل مقدمه است که فصل نهم 
نیز به تعریف مفاهیم و اصطالحات اختصاص 
دارد. کلیت سیاست تجاری هندوستان توسط 
دولت مرکزی هند و ذیل اختیارات دولت طبق 

قانون تجارت خارجی تدوین و در سال ۲۰۱۵ 
اجرایی شده است. 

اجرای ســند در مرحله نخست، برای بازه 
زمانی سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰-۲۰۲۱ 
تعیین شــده بود که بعداً تا ۲۰۲۲ تمدید شد. 
بخش مهمــی از هدف گذاری دولــت در این 
سیاست شامل تسریع و تسهیل رویه های قانونی 
اســت که از طریق دو دستورالعمل انجام شده: 
حذف بوروکراسی های غیرضروری و الکترونیکی 

کردن خدمات.
مرکــزی پژوهش های اتاق ایــران در ادامه 

گزارش »بررسی سیاست تجاری هند« به بررسی 
جزئیات چگونگی اعمال این سیاست ها پرداخته 
اســت؛ اما در خصوص رابطه میان ایران و هند 
نخستین موضوعی که باید در خاطر داشت این 
است که بخش بزرگی از مشکالت روابط تجاری 
ایران و هند، تالی مشکالت سیاسی ایران به ویژه 

با ایاالت متحده و غرب است.
 بنابراین به میزانی که روابط سیاسی ایران با 
این بازیگران عمده نظام بین الملل عادی سازی 
شود، روابط تجاری آن نیز با کشورهای گوناگون، 
ازجمله و به ویژه هند، تسهیل خواهد شد و این 

باید مهم ترین دســتور کار نظام تصمیم سازی 
باشــد. در سطح خرد تصمیم ســازی و حوزه 
کارشناســی بخش خصوصی چند راهکار قابل 

ارائه است.
فشار برای پیشبرد موافقت نامه های تجاری 
ترجیحــی دوجانبه، مذاکره بــرای گنجاندن 
وضعیت ویژه برای ایران در متن سیاست تجاری 
جدید، استفاده از ظرفیت های سیاست تجاری 
در بخش انرژی، تجهیزات پیمانکاری پروژه های 
عمرانی و تعریف زنجیره های صادرات و تولید 
مشترک با هند ازجمله مواردی است که در حال 

حاضر می تواند در دستور کار سیاست خارجی 
ایران در رابطه با هند قرار گیرد.

در رابطه با تعریــف زنجیره های صادرات و 
تولید مشترک با هند، در میان مدت و بلندمدت 
هیچ برنامه ای نمی تواند مفیدتر، جاه طلبانه تر و 
سودآورتر از تعریف یک زنجیره صادرات-تولید-

بازصادرات با مشارکت هند باشد. 
به این ترتیب، دولت و بخش خصوصی ایران 
با شناســایی پتانسیل های تولیدی در هند که 
دربرگیرنده واردات برخی مواد اولیه از ایران باشند، 
ســرمایه گذاری های مشترکی در این بخش ها 
انجام داده و پس از تأمین نیازهای اولیه با ایران 
با بهره گیری از طیف گسترده ای از معافیت های 
 مالیاتی و تعرفه ای، تولید در هند با بهره گیری از

 مزیت هــا و معافیت هــای مشــابه را صورت 
 داده و ســپس از ســود حاصــل از صــادرات

 محصول نهایی از هند نیز سهیم خواهد بود.
این امر، از یک ســو به جــای رقابت با دیگر 
صادرکننــدگان بــه هند، شــکلی از صادرات 
انحصــاری را برای تجار ایرانی در آن بخش به 
وجود خواهد آورد و از ســوی دیگر، مشکالتی 
که تولید و صــادرات در ایران به همراه دارد و 
تحریم های بین المللی و بی ثباتی سیاسی در رأس 

آن قرار دارند را برطرف خواهد کرد.
 دولــت و بخش خصوصی ایران با پیگیری 
امــکان مشــابه در بخش هــای اقتصــادی 
 مختلــف هنــد می تواننــد یــک پتانســیل 
کم نظیر را در روابط دو کشــور فعال کرده و از 

آن بهره ببرند.

 راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و هند

سعیده محمد  -   ایده روز | دولت عالقه مند است با 
پاکستان درباره صادرات گاز و برق مذاکره کند. فعاالن 
صنعت بــرق و نیروگاه نیز با توجه به پایین بودن توان 
تولید برق در پارکســتان، بازار ۲۰۰ میلیون نفری این 

کشور را فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری می دانند.
ایران به دنبال بازار پاکستان است تا بتواند به آنجا گاز 
و برق صادر کند. اوایل خردادماه بود که مجید چگنی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از برنامه صادرات گاز 
به عراق، پاکســتان و اروپا گفت »مذاکره با پاکستان را 
آغاز می کنیم، آن ها هم عالقه مند هســتند که از ایران 
گاز وارد کنند؛ اما هنوز اقدام خاصی انجام نشده است.«

حمیدرضــا صالحی، نایب رئیس کمیســیون انرژی 
اتاق ایران درباره صادرات برق به پاکســتان گفته است: 
ایران حدود ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب شــده دارد و 
پاکســتان با ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت ۳۵ تا ۴۰ هزار 
مگاوات نیروگاه نصب شده دارد؛ این مقایسه نشان می دهد 

پاکستان در حوزه برق کمبود جدی مواجه است.
صالحی معتقد اســت: به لحاظ قیمت و اقتصاد برق 
ایران می تواند کارهای بزرگی به لحاظ تولید نیروگاهی 
در پاکســتان انجام دهد؛ البته تا بــه امروز آن گونه که 
بایدوشاید و در شان صنعت برق ایران است، جلو نرفته ایم.

صالحی گفته است: ماکزیمم صادرات برق به پاکستان 
۱۰۰ مگاوات اســت و عالوه بر صادرات برق، در زمینه 
صدور تجهیزات صنعت برق مثل کابل، ترانسفورماتور، 
خطوط توزیع، ســازه های فلزی و تابلــو نیز می توانیم 
اقدام کنیم. حتی می توانیم انتقال تکنولوژی داشــته و 
پروژه های خدمات فنی و مهندســی در این کشور اجرا 

کنیم. پاکستان بازار بزرگی است که با رویکردهای گذشته 
موفق نبودیم و باید رویه را تغییر دهیم.

عضو هیــات نمایندگان اتاق ایران گفته اســت: ما 
می توانیم ســهم زیادی از بازار پاکستان را به خودمان 
اختصاص دهیم، این کشور به همان میزان جمعیت به 
لحاظ توسعه نیروگاهی جای کار دارد، اکنون این کشور 
با خاموشــی باال و کمبود مواجه است، شاید ما بتوانیم 
بیش از ۱۰ هزار مگاوات در این کشور نیروگاه نصب کنیم.

او تصریح کرده: ما کشــوری هستیم که منابع خوب 
گاز داریم، این منابع باید تبدیل به برق و صادر شــود، 
عالوه بر صادرات برق از مســیر کشور، در زمینه احداث 
نیروگاه تحت مالکیت خودمان در این کشور نیز می توانیم 
ورود کنیم. یعنی مالکیت شرکت های انتقال و توزیع را 

هم داشته باشــیم، مثاًل در کراچی شرکت های اماراتی 
مالکیت را به عهده گرفتند ما هم این امکان را داریم که 

حضورمان را قوی تر کنیم.
صالحــی با بیان اینکه پروژه گوادر ظرفیت صادراتی 
ما را به این کشــور بیشتر می کند، گفته: خط انتقال از 
زاهدان به کویته تا گوادر ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر است و 
می تواند ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات به این کشــور انتقال 
دهد، در این رابطه بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری 
اســت و ما آمادگی دارد با ایجاد کنسرسیوم بین المللی 
بین شرکت های ایرانی، پاکستان و حتی اروپایی تأمین 

مالی کرده و نیروگاه احداث کند.
اما حمید حســینی، دبیر اتحادیــه صادرکنندگان 
فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی موافق صادرات برق 

به پاکستان نیست. او می گوید: درمجموع ما ظرفیتی برای 
صادرات برق نداریم و در این زمینه کشور کمبود دارد، 
ضمن اینکه برخی از نیروگاه هایی که برق مازاد دارند به 
شبکه سراسری وصل نیستند و ما نمی توانیم از ظرفیت 
آن ها برای صادرات استفاده کنیم که ازجمله آن ها نیروگاه 
خوی و یا قشم است، اکنون نیروگاه خوی تولید مازاد دارد 
اما چون به شبکه سراسری متصل نیست امکان استفاده 
از این ظرفیت را نداریم، درحالی که می توانستیم از این 

برق برای صادرات به ترکیه استفاده کنیم.
حسینی می گوید: ممکن است در برخی نقاط کشور 
نیروگاه هایی باشند که امکان تأمین برق را داشته باشد، 
اما درمجموع تراز برق کشور ۱۰ هزار مگاوات منفی است 
و امکان تأمین و صادرت برق را نداریم. پاکستان با توجه 
به جمعیت باال و ظرفیت پایین پاالیشی و نیروگاهی بازار 
خوبی است، اما نقاط پرتراکم جمعیت این کشور مقابل 
ایران اســت یعنی بلوچســتان که با ایران هم مرز است 
منطقه پرجمعیتی نیســت، بنابراین دسترسی به بازار 

پاکستان برای ما چندان ساده نیست.
مدتی اســت که ایران با خشک ســالی  مواجه است 
و کارشناسان می گویند کشــور مازاد تولید برق ندارد. 
نیروگاه هــای برقابی از مدار خارج می شــوند؛ البته این 
نیروگاه ها در زمستان هم با کمبود گاز و سوخت مواجه 
بودند و ممکن اســت برق صنایع هم در ساعاتی از روز 
و شــب قطع شود. وضعیت درآمدی دولت، بازدهی کم 
نیروگاه ها و کمبود گاز در زمســتان مشکالتی است که 
تدوین برنامه صادرات به پاکســتان را با مشکل مواجه 

می کند.

عالقه مندی صنعت برق ایران برای ورود به بازار ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

لزوم اصالح ساختار اقتصادی با تغییر 
عملکرد مالیاتی

در شرایطی که نظام اقتصاد سیاسی نامتوازن کشور باعث منفی شدن نرخ تشکیل 
سرمایه در ایران شده، تاکید صرف بر افزایش عواید مالیاتی، موجب افزایش نارضایتی 

در عموم مردم خواهد شد.
مالیــات، احتماال تنها راه )یا الاقل یکــی از معدود راه   های( تامین مالی پایدار و 
منصفانه تولید و عرضه کاالها و خدمات عمومی است. همچنین به واسطه نقشی که 
مالیات در عالمت   دهی قدرتمند حکمرانان به اکوسیستم تولید و تجارت دارد و اثری 
که بر قوام بخشی به ساخت   های کالن اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت می   گذارد، 

باید آن را رکن رکین اقتصاد سیاسی دانست.
در واقع، اصالح ساختاری نظام اقتصاد سیاسی کشور که ایران عزیز امروز بیش از 
هر زمانی در یک صد سال اخیر، به آن احتیاج دارد، جز با تغییر ریل سیاستگذاری و 
عملکرد مالیاتی ممکن نیست. در عین حال، اصالح رادیکال نظام مالیاتی نیز تنها در 
چارچوب نقشه کالن برای اصالح ساختار اقتصاد سیاسی کشور، معنا پیدا می کند.

 سیاست   های مالیاتی دولت سیزدهم با سه مولفه اساسی، شامل تاکید بر اهمیت 
مالیات در نظام مالیه عمومی، تالش برای تعریف پایه   های مالیاتی متنوع و جدید و 
البته پیش فازی )نسبی( تحول نظام مالیات   ستانی نسبت به سایر اقدامات موردنیاز برای 
اصالح ساختار اقتصاد سیاسی کشور، قابل توصیف و تبیین است و به نظر می رسد، 
همین مورد اخیر )یعنی پیش فازی تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر 
اقدامات موردنیاز برای اصالح ساختار اقتصاد سیاسی کشور( به »چشم اسفندیار« 
عملکرد دولت ســیزدهم در اصالح امور مالیاتی تبدیل شده و مآال موجب ناکامی 

طرح   های دولت در اصالح ساختار اقتصاد سیاسی کشور خواهد شد.
در اولین گام، تقویت کارآیی و اثربخشی عملکرد نظام مالیات   ستانی کشور، نیازمند 
مشروعیت مالیات   ستان در سطح خرد و کالن است؛ اما متاسفانه طی دو دهه گذشته، 
این مشــروعیت با آسیب   ها و خدشه   های جدی مواجه شده است. در سطح کالن، 
مشروعیت مالیات   ستان )یا به عبارت دیگر، نظام حکمرانی اقتصادی کشور( از سوی 
فعاالن اقتصادی و خانوارها )به   عنوان ذی نفعان اکوسیستم اقتصادی( با سه پارامتر 

کلیدی  سنجیده می شود:
الــف( نقش دولت در انتظام امور فضای کســب وکار یا به عبارت دیگر، کیفیت 

خدمات عمومی عرضه شده در حوزه اقتصادی؛
ب( نقش دولت در ثبات اقتصاد کالن کشور؛

ج( نقش دولت در دسترسی کارآمد و امن فعاالن اقتصادی به فرصت   های بازار 
جهانی.

تصور می   کنم، در طول بیش از دو دهه گذشــته و فعالیت چهار رئیس دولت با 
گرایش   ها و سالیق گوناگون سیاسی و اجتماعی، فعاالن اقتصادی و عموم مردم به 
کارنامه این دولت   ها در هر سه پارامتر مورد اشاره، نمره   ای بین بد تا بسیار بد بدهند.

طبیعتا دولت و کارگزاران آن، به عنوان شــالوده نظام حکمرانی اقتصادی کشور، 
مقصر تمام مشکالت موجود در این حوزه نیستند و نارضایتی انباشته در این موارد، 
مبتنی بر ترکیبی از عملکردهای ضعیف مســووالن، سوءتفاهم   های میان دولت   ها 
و ملت و البته مضایق تحمیل شــده به کشور از ســوی نیروهای بیرونی است؛ اما 
وقتــی به عنوان فعال اقتصادی، بخش بزرگی از دارایــی مولد خود را طی دودهه، 
در بالتکلیفی تعیین وضعیت تورم و نرخ ارز و چشــم   انداز رشــد و دسترســی به 
بازارهای جهانی، دچار فرســایش می   بینید و از آن مهم تر، عزیزترین دارایی شــما، 
یعنی عمر کاری موثر و چشــم انداز کارراهه فعالیت اقتصادی   تان تا حد زیادی تباه 
شده است، طبیعتا چندان ساده نیست که بپذیرید، به   عنوان اولین قدم برای اصالح 
این شــرایط، باید پرداخت نقدی مستقیم را بیشتر به کسانی انجام دهید که آنها 
را مســبب وضعیت نامطلوب خود می   دانید. در سطح خرد نیز، رسیدگی فراگیر و 
منصفانــه و فنی به پرونده   های مالیاتی در پایه   هــای موجود که در واقع، متضمن 
نقش سازمان امور مالیاتی، به   عنوان مرجع ملی در ممیزی فنی و شفاف و بی   طرفانه 
دارایی   ها و فعالیت   های اقتصادی آحاد شــهروندان حقیقی و حقوقی کشور است، 
 می   تواند مقوم مشروعیت مالیات   ستان باشد و متاسفانه از این کیفیت نیز در نظام 
مالیات   ســتانی خود بی   بهره   ایم.طبیعتا وقتی در بی   طرفی و صحت فنی رسیدگی 
پرونده   های مالیاتی در پایه   های موجود، افکار عمومی دچار پرسش   ها و ابهامات جدی 
است، تعریف پایه   های مالیاتی جدید، آن هم بدون بحث و گفت وگو با ذی نفعان در 
مورد زیربناهای فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و سیاست پژوهی آن، این پندار را در 
افکار عمومی شــکل می دهد که متنوع کردن جعبه ابزار قوانین مالیاتی، هدفی جز 
تسهیل و تقویت دست   اندازی مالیات   ستان به اموال ملت را تعقیب نمی   کند. شاید 
بهتر بود دولت پیش از وارد شدن به مسیر تقویت درآمدهای مالیاتی، مثال به مردم 
و به ویژه فعاالن اقتصادی توضیح می   داد که چه اقداماتی را برای کنترل هزینه   های 
سربه فلک کشیده فعلی دولت و دستگاه   های وابسته و همچنین افزایش مشاهده   پذیری 
و کارآیی و اثربخشــی، در روند تصمیم   سازی و تصمیم گیری این هزینه، در دستور 
کار دارد. بایــد به این نکته توجه کرد که موضوع اخیر، فراتر از یک مانور ارتباطی، 
اثر بسیار مهمی بر ایفای وظایف دولت به عنوان تنظیم   گر اقتصاد کالن کشور دارد.

صاحب نظران اقتصادی به درســتی اشاره می کنند که تورم، به عنوان بزرگ ترین 
دشمن توسعه و تولید در اقتصاد ایران، ناشی از ناترازی مالیه عمومی کشور است. 
متاسفانه، دیدگاه حسابداری به حوزه اقتصاد در برخی از مسووالن و سیاستگذاران، 
ســبب ایجاد این تصور می شــود که با افزایش درآمد دولت، مثال از طریق مالیات، 
می   توان بر این ناترازی فائق آمد و تورم را مهار کرد؛ اما واقعیت این است که ناترازی 
مالیه عمومی کشور، در واقع، بازتابی از ناترازی اقتصاد کالن و اقتصاد سیاسی است 
که موارد اخیر به نوبه خود، حاصل ناتوانی دولت در کنترل هزینه   ها و سترونی نظام 
بوروکراتیک در ارائه خدمات عمومی ارزش آفرین است. افزایش درآمدهای دولت از 
طریق مالیات، تنها زمانی می   تواند به ایجاد پایداری و استحکام در صورت های مالی 
دولت منجر شود که پیش از آن، دولت ظرفیت کنترل هزینه و ارائه خدمات عمومی 
ارزش آفرین را به دست آورده باشد. این مثال، مشتی از خروارها نمونه مؤید لزوم ارزیابی 
سیاست   های مالیاتی کشور در قاب و قالب کالن   تر اصالح ساختار اقتصاد سیاسی است.

بازی جمع صفری که نظام اقتصاد سیاسی نامتوازن کشور میان دولت و فعاالن 
اقتصادی تعریف کرده، منشأ و ریشه اصلی تمام تنش   هایی است که به منفی شدن نرخ 
تشکیل سرمایه در ایران، از رونق افتادن توسعه کسب وکار و تحمل فشار معیشتی برای 
خانوارهای ایرانی منجر شده است. در چنین شرایطی، تاکید صرف بر افزایش عواید 
مالیاتی، آن هم با تکنیک   هایی همچون تعریف شتابزده پایه   های مالیاتی جدید، صرفا 
موجب افزایش نارضایتی در عموم مردم و همچنین تزریق بیشتر حس عدم اطمینان 
نسبت به فضای کسب وکار در فعاالن اقتصادی و مدیران بنگاه   ها می شود و نهایتا، 
اقتصاد ایران بیش از پیش، در گردابی که چرخه تشدیدشــونده آشفتگی اقتصاد و 

مداخله نسنجیده دولتی در نظم بازار موجد آن بوده است، فرو خواهد رفت.

  خبرخبر
  افزایش قیمت بنزین صحت ندارد

معاون وزیر نفت با تاکید بر مطلوب بودن ذخیره سازی  سوخت در سطح کشور، گفت: 
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت ندارد.معاون وزیر نفت اعالم کرد: افزایش 
قیمت بنزین در کشور مطرح نیست و آنچه در فضای رسانه ای درباره قیمت بنزین و 
جمع آوری کارت سوخت آزاد، مطرح می شــود، صحت ندارد.جلیل ساالری، معاون 
وزیر نفت در آیین رونمایی از اجرای آزمایشگاهی طرح بهنگام سازی فروش )بهنوش( 
در هوشمندسازی عرضه ســی ان جی، اعالم کرد: جمع آوری کارت های سوخت آزاد 

جایگاه های عرضه، صحت نداشته و برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت نداریم.

قیمت تمام شده یک واحد مسکونی به عوامل مختلفی وابسته است و اعداد 
و ارقام هزینه ساخت و قیمت تمام شده واحد مسکونی در مناطق مختلف یک 

شهر و نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت است.
اولین سرفصل هزینه یک واحد مسکونی هزینه زمین است. خشایار باقرپور، 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در گفت و گو با »ایران« می گوید، 
۶۰درصد قیمت ساختمان مربوط به زمین است چون در ۱۰ سال گذشته نرخ 
زمین ۱.۵برابر قیمت ساختمان افزایش داشته است. مثاًل اگر در سال های قبل 
هزینه زمین ۴۰درصد هزینه ســاختمان را تشکیل می داد این درصد به خاطر 
افزایش قیمت زمین، اکنون به ۶۰درصد رسیده است. بنابراین دو عامل دخیل 
در هزینه نهایی یک ساختمان هزینه زمین و هزینه ساخت است. هزینه ساخت 
یک واحد مسکونی به چند بخش تقسیم می شود؛ بخش خدمات شامل هزینه 
اخذ مجوز ساخت یا پروانه ساختمانی، هزینه نظام مهندسی و هزینه بیمه است. 
دو بخش دیگر در هزینه ســاخت شامل دســتمزد، هزینه مصالح و نهاده های 

ساخت است.

 سهم بخش های مختلف در هزینه نهایی ساخت
برآوردها از هزینه قیمت تمام شده یک واحد مسکونی در کشور نشان می دهد 
۶۰ درصد هزینه مربوط به زمین، ۵ درصد هزینه  مجوزهای شهرداری و نظام 
مهندســی و ۳۵ درصد هزینه دستمزد و نهاده های ساختمانی است. تورم های 
آشــکار و پنهان، هزینه ساخت را افزایش می دهد. تورم آشکار، افزایش قیمت 

زمین و نهاده های ساختمانی است.
 در سال های اخیر به خاطر مشکل تأمین برق صنایع، تولیداتی مانند سیمان 
و فوالد در این فصل سال کاهش می یابد و همین مسأله، موجب افزایش قیمت 
این کاالها می شــود. تابستان سال گذشته، با کاهش تولید سیمان قیمت هر 
کیســه ۴۰ کیلویی سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان رسید. 
فعاالن بازار مسکن می گویند عالوه بر تورم عمومی، امسال افزایش ۵۷ درصدی 
دستمزد کارگران، سهم دستمزد از هزینه ساخت را افزایش می دهد که در قیمت 

تمام شده مسکن مؤثر است.
تورم پنهانی مؤثر در هزینه ساخت، مربوط به روند صدور پروانه ساختمانی 
اســت. صدور نهایی مجوز ساخت با شهرداری ها است اما دستگاه های مختلف 
مانند آتش نشانی، بیمه و نظام مهندسی بخشی از روند صدور پروانه را برعهده 
دارند که در مواقعی بیش از یک سال زمان صدور را به تأخیر می  اندازد. در زمان 

یک سال ممکن است تورم برخی کاالها به ۳۰ درصد یا بیشتر برسد و در نتیجه 
تمام هزینه های ســاخت هم به خاطر تأخیر در صدور پروانه، افزایش می یابد و 
به این ترتیب تورم پنهان به صنعت ساختمان تحمیل می شود. محاسبه هزینه 
ساخت بر اساس بنای مفید ساختمان انجام می شود. فعاالن بازار مسکن می گویند 
محاسبه هزینه ساخت باید بر اساس بنای کل، بنای مفید و مشاعات باشد. مثاًل 
اگر بنای مفید یک ساختمان ۳۰۰متر باشد، بنای کل آن حداقل ۵۰۰ متر است 
که طراحی و تولید ساختمان بر اساس بنای کل است. اما عرف معامالت مسکن 
بر اساس بنای مفید است به همین دلیل در نقاط متوسط یا پایین شهر تهران 
که قیمت مســکن کمتر از مناطق شمالی است به مشاعات توجهی نمی شود 
مثاًل عرض راهروها کم اســت یا پارکینگ برای کل واحدها تأمین نمی شود و 
سازندگان تالش می کنند بنای کل بیشتر در بنای مفید صرف شود تا مشاعات، 
به این ترتیب هزینه نهایی فروش ساختمان نیز افزایش می یابد. اما در مناطق 
شمالی هزینه مشاعات در هزینه مفید ساختمان حساب می شود و قیمت هر 

متر مسکن در این مناطق بیشتر از مناطق دیگر است.
برخی سازندگان مسکن، معتقدند هزینه ساخت یک ساختمان در مناطق 
متوسط شهر با نهاده های ساختمانی با استاندارد متوسط متری ۸ میلیون تومان 
برآورد شده است در حالی که این هزینه متعلق به بنای مفید است و اگر کل 
بنا در نظر گرفته شود هزینه ساخت متری ۱۵ میلیون تومان است که البته در 
ساختمان های لوکس این هزینه تا متری ۹۰ میلیون تومان باال می رود. هزینه 
ساخت یک واحد مسکونی با توجه به منطقه و نهاده های مورد استفاده افزایش 
می یابد و متغیرها در هزینه نهایی تعیین کننده هستند. مثالً اگر زمین در منطقه ای 

پرخطر مثل نزدیکی به گسل، مناطق ناپایدار یا دامنه های شیبدار قرار گرفته باشد 
سیمان یا فوالد مورد نیاز بیشتر از مناطق دیگر است مثاًل در یک ساختمان ۴ 
طبقه با توجه به منطقه ساخت، هر متر مربع فونداسیون ساختمان ۱۵ تا ۳۵ 
کیلوگرم میلگرد نیاز دارد. نهاده های ساختمان قیمت های متفاوتی دارد؛ مثاًل 
ســنگ نمای ساختمان از متری ۳۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان قیمت دارد. در 
برخی مناطق تهران مانند منطقه یک و ۵ در کف واحدها از فوم بتون استفاده 
می شود که نوعی عایق صدا محسوب می شود که هزینه ساخت را ممکن است 
تا متری ۳ میلیون تومان افزایش دهد. در منطقه یک ممکن است دستمزد یک 
کارگر به خاطر استفاده از مصالح و نهاده های متفاوت تا متری یک میلیون تومان 
بیشتر باشد. بیشترین هزینه نهاده ها نیز مربوط به نهاده های داخلی و تزئینات 
اســت. مثاًل هزینه ساخت سقف، ستون و دیوارچینی متری ۲.۵ تا ۳ میلیون 
تومان اســت اما نهاده های داخلی مانند ســیم کشی، لوله کشی، در و پنجره، .. 
قیمت ســاخت را تا متری ۸ میلیون تومان افزایش می دهد. برخی سازندگان 
می گویند هزینه های شهرداری بیشترین اثر را در افزایش قیمت ساخت و هزینه 
تمام شده مسکن دارد. مثالً اگر جواز ساخت یک واحد متری یک میلیون تومان 
باشد شهرداری به سازنده اعالم می کند اگر در ساخت تخلفی انجام گیرد مثاًل 
سازنده به جای ۳ طبقه ۵ طبقه بسازد یا سطح بیشتری را اشغال کند، سازنده 

باید جریمه تخلف را به شهرداری بپردازد.
 معموالً سازندگان این تخلفات را انجام می دهند چون در قیمت تمام شده 
فروش بسیار تأثیر گذار است. با این تخلفات مجوز ساخت از متری یک میلیون 
تومان ممکن است تا متری ۷میلیون تومان هم برسد. مثاًل در یک ساختمان ۵ 
طبقه اگر هزینه مجوزها ۱.۵ میلیارد تومان باشد با تخلف، ۲ میلیارد تومان به 
این هزینه اضافه می شود که سازندگان آن را می پردازند اما در نهایت این هزینه ها 
با افزایش قیمت فروش، از خریداران که همان متقاضیان مصرفی هستند گرفته 
می شود. سود فروش یک واحد مسکونی بر اساس عرف بازار مسکن، حدود ۳۰ 
درصد بیشــتر از هزینه ساخت است. اما محاسبه هزینه ساخت و فروش نشان 
می دهد که قیمت فروش بســیار بیشتر از هزینه ســاخت و حداقل ۲برابر آن 
است.هزینه ساخت یک واحد ۸۰متری با نهاده های ساختمانی با درجه متوسط 
در مناطق میانی شــهر تهران، حدود ۸۰۰میلیون تومان اســت، قیمت فروش 
این واحد بر اساس متوسط قیمت ۳۶میلیون تومانی هر متر آپارتمان در شهر 
تهران)آمار بانک مرکزی(  بدون در نظر گرفتن هزینه زمین، برابر با ۲ میلیارد 

و ۸۰۰ میلیون تومان است.

قیمت تمام شده فروش ساختمان دو برابر هزینه ساخت

  هشداری به معامله گران ارزی در ایران
س از آن که آمارهای روز جمعه نشان داد  تورم امریکا بیش از انتظارات قبلی در حال افزایش است،  روز شنبه رئیس جمهور امریکا در جمع هم حزبی های خود اعالم کرد که احتماالً وضعیت تورمی موجود در امریکا  برای مدتی ادامه یابد. در این رابطه رویترز 
نوشت: دولت و بسیاری از اقتصاددانان بزرگ در ابتدا فکر می  کردند که فشارهای تورمی گذرا خواهد بود اما فشارهای قیمتی به کاالها و خدمات بیشتری گسترش یافت که منجر به تداوم شرایط تورمی در امریکا شده است.  جروم پاول رئیس فدرال رزرو نیز در 
توئیتی قابل توجه نوشت: پول من هر سال به دلیل تورم ۸.۶ درصدی از دست می  رود. بنابر این تصمیم گرفتم آن را در بورس سرمایه گذاری کنم؛ اکنون هر روز ۸.۶ درصد از دست می  دهم. اقتصاددانان بارکلیز به رهبری جاناتان میلر در یادداشتی تحقیقاتی 

اظهار داشتند: » فدرال رزرو در حال حاضر دلیل خوبی برای غافلگیری بازارها و افزایش شدید نرخ بهره در ماه ژوئن دارد. ما درک می کنیم که ممکن است این افزایش نرخ بهره بزودی و احتماالً در ژوئن یا جوالی باشد.«
آنیتا مارکوفسکا و توماس سیمونز، اقتصاددانان جفریز، در یادداشتی پژوهشی گفتند که داده های تورم روز جمعه »تغییردهنده بازی است که فدرال رزرو را مجبور می کند تا سرعت انقباض پولی را تسریع بخشد«.  داده های وزارت کار امریکا نشان می  دهد که 
تورم مصرف کننده امریکا طی ۱۲ ماهه منتهی به ماه مه   به ۸.۶ درصد و باالتر از باالترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. این در حالی است که کاالهای مهمی چون بنزین و مواد غذایی با افزایش قیمت به مراتب بیشتری نیز روبه رو شده اند. الزم به 
ذکر است که تداوم روند تورمی درامریکا می  تواند آقایی دالر را در اقتصاد جهانی بیش از پیش شکننده کند و از این رو سرمایه گذاران در بازارهای مالی با حساسیت باالیی  این موضوع را دنبال می  کنند. درپایان معامالت هفته گذشته بازارهای سهام کشورهای 

اروپایی و امریکایی با کاهش قیمت شدید به کار خود پایان دادند. در حالی که بازارهای سهام چین صعودی بودند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/03/24

شماره : 1391

 تعدیل قیمت ارز در بازار آزاد
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  درحالی که 
دالالن در بازار آزاد از جو روانی به وجود آمده 
درخصوص مذاکرات هسته ای استفاده می  کنند 
و دالر آزاد را به باالی 30 هزارتومان رسانده اند، 
آمار و قیمت ارز دربازار رسمی که بیش از 95 
درصد از نیاز ارزی کشور را تأمین می  کند گویای 

عدم تغییر معنادار است.
آمارهای رسمی نشان می  دهد که از ابتدای 
سال جاری تاکنون میزان عرضه ارز دربازار نقد و 
حواله افزایش قابل توجهی داشته که این میزان 
تمام نیاز واردکنندگان و سایر نیازهای ارزی را 

تأمین می  کند.
 عــاوه براین بانک مرکــزی برای افزایش 
عرضــه ارز و تأمیــن هر میزان نیــاز واردات 
اعــام آمادگی کرده اســت.با این حال بانک 
مرکزی به دلیل افزایــش نرخ ارز در بازار آزاد 
و افزایــش فاصله قیمتی میــان ارز نیمایی و 
آزاد، براســاس اختیارات ویژه ای که شــورای 
 عالی هماهنگــی اقتصادی با حضور ســران

 ســه قوه به این نهاد داده اســت، برنامه های 
ویــژه ای را برای جلوگیری از تاطمات دربازار 

آزاد آغاز کرده است.
در جلســه روز 11 خرداد شــورای عالی 
هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، 
اختیــارات جدید و ویژه ای بــه بانک مرکزی 
بــرای مدیریت بازار ارز داده شــد. براســاس 
مصوبه این جلسه همچنین معامات فردایی 
طــا همانند معامات فردایــی ارز، ممنوع و 
غیرقانونی شــناخته شــد و فعاالن این بازار 
به جــرم اخال اقتصادی، تحــت پیگرد قرار 
 خواهند گرفت. برهمین اساس، با همکاری بانک 
مرکزی و پلیــس امنیت اقتصــادی 31 نفر 
از سرشــاخه های معامــات فردایی ارز و طا 

دستگیر شدند. 

 جلسه ویژه ارزی رئیس کل بانک 
مرکزی با صرافان

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای 
با صرافان ارزی برای اجرای سیاست های جدید 
ارزی در ســاختمان میرداماد برگزار کرد. در 
روزهای اخیر به دلیل جو روانی و حواشی مربوط 
به مذاکرات هسته ای، بازار ارز دچار نوسان شده 
و نرخ ارز افزایش یافته که فعاالن بازار هم علت 
اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می دانند 
و می گویند عرضه ارز مناســب است، اما بانک 
مرکزی نباید اجازه دهد که اختاف دالر نیمایی 

و آزاد افزایش یابد. 

 میزان عرضه ارز افزایش می یابد
درهمین راســتا، دیــروز رئیس کل بانک 
مرکزی با تشــریح وضعیت عرضــه و تأمین 
ارز مورد نیاز کشــور، برنامه های خود را برای 
ساماندهی این بازار اعام کرد. رئیس کل بانک 
مرکزی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال تا 20 
خرداد مجموعاً 8 میلیارد و 100 میلیون دالر 
در بازار حواله به عنوان یکی از مهم ترین بازارها، 
معامله شده اســت، گفت: در جلسه دیروز با 
صرافان مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان 
عرضه ارز را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای 
بازار در حوزه اســکناس را هم تسهیل کنیم. 
بدین ترتیب اتفاق مثبتی رخ می  دهد و حجم 
معامات باال خواهد رفت تا نیاز واقعی بازار را 

به صورت کامل پوشش دهیم.
علی صالح آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان 
نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده ها، در بازار 
عرضه ارز داشــتند و تمام تقاضاهایی را که در 
بازار بوده  پوشش دادند، تأکید کرد: این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دالر بود 
و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز 
است. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
روزانــه بین 200 تا 300 میلیون دالر در بازار 
حواله معامله می  شود، یادآور شد: در این بازار 
عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. در واقع 
مشکل ما در گذشته این بود که بانک مرکزی 
ارزهای دولت را خریداری می  کرد و ریال را به 
دولت و بازار می  داد.وی یادآور شد: عاوه بر اینها 

بانک مرکزی در سایر حوزه ها مرتبط و اثرگذار 
است، حضور جدی و فعال دارد و این موضوعات 
را دنبال می کند و مطمئناً باتوجه به وضعیت 
خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به 
لحاظ حواله و اسکناس وجود دارد تعادل خوبی 
در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست در 
بازار دنبال شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
در بازار اسکناس نیز صادرکنندگان به عنوان 
عرضــه کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان 
بازارســاز در بازار حضور دارنــد و همان طور 
که بکرات اشــاره کردم در حال حاضر میزان 
اسکناســی که در بانک مرکــزی داریم، هیچ 
زمانــی در تاریخ بانک مرکــزی این میزان از 
اســکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این 
میزان از اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای 
واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی 
بین وزارت صمت، سیاست های تجاری و ارزی 
وجود دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای 
واقعی حواله را در بازار پوشــش دهیم که قرار 
است این اطاعات هر روز نیز اطاع رسانی شود.

وی یادآور شد: خوشــبختانه به دلیل باال 
رفتن قیمت نفت، فرآورده ها، پتروشیمی ها و 
فوالدی هــا در بازارهای جهانی، قیمت نیز باال 
رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشتر شده است، 
بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته 
حجــم عرضه ارز را در بازار حواله نســبت به 

گذشته بیشتر و مطلوب تر کرده است.

صالح آبادی درخصوص پوشش تقاضاهای 
واردات عنوان کرد: در پوشش تقاضای واردات 
هیچ مشکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و 
هم بانک مرکزی و بانک ها نیز عرضه ارز دارند و 
بنابراین ما می  توانیم تقاضاها را به صورت کامل 
پوشــش دهیم. به این معنا که صادرکنندگان 
نسبت به عرضه ارز خود اقدام می کنند و بانک 
مرکزی نیز به عنوان بازارســاز وجود دارد.وی 
درباره اوراق ارزی افزود: در این باره پروژه هایی 
انتخاب می  شوند که درآمد ارزی و بازده قابل 
قبولی داشــته باشند و از توجیه پذیری خوبی 
برخوردار باشند و بتوانند از محل عایدی ارزی 
خودشان بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش 
انجام شود.صالح آبادی در پایان یادآور شد: در 
این باره پروژه ها در حال بررسی است و مقررات 
آن هم در حال نهایی شــدن است و چند روز 
آینده اباغ می  شود و همزمان با پروژه جدید که 
تعریف می  شود این اوراق منتشر می  شود. این 
اوراق را هم مردم با ارز و هم کسانی که حواله 
دارند می  توانند خریداری کنند و بازپرداخت آن 
نیز تضمین شده است که اصل و فرعش به شکل 

ارز بازپرداخت شود. 

  بازار غیر رسمی متالطم
طبق روال گذشته، دالالن با تکیه بر عوامل 
غیراقتصادی همانند مذاکرات بازار خود را گرم 
می  کنند؛ بازاری که سهم کمتر از پنج درصدی 
ازکل بــازار ارز دارد و به همین میزان می  توان 

برای قیمت آن هم اهمیت قائل شد. در شرایطی 
واسطه ها بر تنور افزایش قیمت ارز آزاد می  دمند 
که عرضه ارز در کشور رشد جهشی داشته است. 
براساس اطاعات ارائه شده، تأمین ارز در سال 
1۴00 با افزایش 57 درصدی در مقایســه با 
سال 1399 به بیش از 57 میلیارد دالر رسید 
در حالی که تأمین ارز انجام شده در سال 1399 
مجموعاً 3۶.5 میلیــارد دالر بود.درخصوص 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز 
مجموع عرضه ارز توســط صادرکنندگان در 
سامانه نیما در طول سال گذشته 29 میلیارد و 
300 میلیون دالر بود که از رشد ۶۶ درصدی 
نسبت به ســال 1399 برخوردار است. عاوه 
براین، میزان خرید و فروش اسکناس دالر در 
بازار متشــکل معامات ارزی با افزایش 17۶ 
درصدی در پارســال درمقایسه با سال 1399 
به رقم  یک میلیارد و ۶9۴ میلیون دالر رسید.

ازنیمه دوم سال گذشته شتاب صادرات غیرنفتی 
درکنار رشد صادرات نفت و فرآورده های نفتی، 
پشتوانه مطمئنی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور 
بوده اســت. از یک سو طبق اعام وزارت نفت 
درآمدهای نفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به 
کشور رشد قابل توجهی داشته به طوری که در 
دو ماه ابتدایی سال نسبت به دوره مشابه سال 
قبل ۶0 درصد بیشتر شده است و ازسوی دیگر، 
اطاعات رسمی از تجارت خارجی که درسال 
گذشته با رشد 38 درصدی از مرز 101 میلیارد 
دالر عبور کرد، از افزایش چشــمگیر صادرات 
حکایت دارد، به طوری که طی ســال گذشته 
صادرات غیرنفتی کشور به ۴8.۶ میلیارد دالر 
رســید که ۴0 درصد افزایش داشته است. به 
دنبال آن در دو ماهه نخســت سال جاری نیز 
ارزش صادرات کشــور حدود 37 درصد رشد 
داشته است. صادرات کاالهای غیرنفتی کشور 
در دو ماه نخست امسال هشت میلیارد و 51۶ 
میلیون دالر بوده و واردات نیز هشت میلیارد و 
115میلیون دالر که با پیشی گرفتن صادرات 
از واردات تراز تجاری کشور مثبت ۴01 میلیون 
دالر شــده است. طی این دو ماه 1۶ میلیارد و 
۶31 میلیون دالر تجارت کشورمان در حوزه 
غیرنفتی بوده  که 31 درصد افزایش نسبت به 
دو ماهه سال 1۴00 داشته است.بدین ترتیب 
همان گونه که مشاهده می  شود، به دلیل رشد 
قابل توجه درآمدهای ارزی کشور با هیچ گونه 
کمبودی مواجه نیست و در بسیاری از روزها، 
ارز عرضه شــده در سامانه ها درمقابل تقاضا با 

مازاد روبه رو می  شود.

   امکان خرید اسکناس ارز صادرکنندگان فراهم شد
طبق اباغیه جدید بانک مرکزی، خریــد ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی و عرضه 

بدون محدودیت مجاز شد.
بر اســاس اباغیه جدید بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داده شد که ارز اسکناس 
صادرکنندگان را با نــرخ توافقی، خریداری و به متقاضیــان ارز )بدون محدودیت( 

بفروشند.
باال رفتن قیمت دالر طی روزهای اخیر زمینه برگزاری نشست رئیس کل بانک مرکزی 
با صرافان را مهیا کرد. این نشست به منظور هماهنگی با فعاالن بازار ارز برای اجرای 

بهتر سیاست های جدید ارزی کشور، برگزار شد.
به دنبال مصوبه جدید سران قوا، بانک مرکزی مجاز اســت از اختیارات خود برای 
مدیریت بازار ارز استفاده کند. در همین راستا سیاست های جدیدی اتخاذ شد و به 
دنبال آن علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بعد از نشست با فعاالن بازار ارز 

از امکان خرید ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی و عرضه بدون محدودیت، خبر داد.
بر اساس اظهارات او در نشست با صرافان این توافق حاصل شد که در زمینه اسکناس 
میزان عرضه را افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را 
هم تسهیل کنیم.صالح آبادی همچنین موجودی اسکناس در بانک مرکزی را بیشتر 
از هر دوره دیگر اعام کرد و بر این اساس به گفته او بانک مرکزی به هر شیوه ای که 

بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را دارد.

  احتمال ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۱
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از احتمال ثبت نام مجدد در نهضت ملی مسکن 
طی سال جاری خبر داد و گفت: اجرای این طرح در برخی مناطق با موانع پیش بینی 

نشده مواجه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اظهار امیدواری از اینکه سال جاری زمینه 
ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن فراهم شود، گفت: متاسفانه اجرای این طرح در 

برخی مناطق با موانع پیش بینی نشده مواجه شده است.
خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یادآور شد: ثبت نام طرح 
نهضت ملی مسکن با توجه به درخواســت متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه ادامه 
داشــت و تاش می کنیم پایان ماه جاری ) خرداد 1۴01( پاالیش متقاضیان را به 

اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: در تهران و در شــهر های جدید پرند، هشتگرد و پاکدشت متقاضیان 
می توانســتند ثبت نام کنند و در ویرایش جدید متقاضیان باید شهر مورد سکونت 

خود را انتخاب کنند.
وی با اشاره به این که حدود 5.5 میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، 
گفت: حدود ۴ میلیون نفر واجد شرایط نهضت ملی مسکن بودند، امیدواریم امسال 
مجدد زمینه ثبت نام متقاضیان را فراهم کنیم.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران 
از افتتاح واحدهای نهضت ملی مسکن طی امسال خبر داد و گفت: در برخی مناطق 
با موانعی پیش بینی نشده مواجه شدیم، اما ســعی خواهیم کرد در برخی از شهر ها 

امسال قطعا واحدی را افتتاح کنیم.

  جزئیات جدید از تعداد و نرخ ارز امسال حجاج
در حج تمتع امســال به زائران بیت اهلل الحرام تعداد 500 یورو به قیمت نرخ ارز بازار 

متشکل یا به عبارتی نرخ صرافی به عنوان ارز همراه تخصیص می یابد.
به گزارش مهر، با توجه به نیاز هر ســاله حجــاج به ارز مســافرتی، بانک مرکزی 
مبلغ 500 یورو به هر زائر حج تمتع اختصاص می دهد.این ارز مســافرتی از سوی 
بانک مرکزی در ســال های گذشــته بین 200 تا 300 یورو برای هر زائر ایرانی بود 
و امســال نیز میزان ارز حجاج پس از اعام ســعودی ها برای پذیرش زائر خارجی، 
 200 یورو اعام شــده بود که در نهایت با پیگیری های ســازمان حج و زیارت این

 مبلغ به 500 یورو افزایش یافت.
نرخ ارز اختصاص یافته به زائران حج تمتع سال  جاری به نرخ ارز متشکل )صرافی( 
تعیین شده که با توجه به قیمت امروز هر یورو در صرافی ها برای خرید 500 اسکناس 

یورو باید حدود 1۴ میلیون و 190 هزار تومان پرداخت کرد.
طبق اعام سازمان حج و زیارت، در حالی امســال حدود ۴0 هزار زائر به حج تمتع 
مشرف می شوند که این افراد  سال 99 هزینه حج تمتع را پرداخت کرده بودند و بخشی 
از هزینه ها نیز با توجه به افزایش برخی قیمت ها از سوی دولت عربستان، در هفته های 

اخیر توسط زائران پرداخت شده است.

  رشد ۴2 درصدی سپرده  های بانکی در فروردین
میزان سپرده ها و تسهیات بانکی تا پایان فروردین ماه سال  جاری نسبت به مقطع 
مشابه در ســال گذشــته معادل ۴2.۴ و ۴8.۴ درصد افزایش یافته است. براساس 
گزارش بانــک مرکزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها و تســهیات ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک اســتان در پایان فروردین ماه سال  جاری، 
 مانده کل ســپرده ها به رقم 5539.7 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به

 مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشــته معادل ۴2.۴ و 0.1 درصد افزایش را 
نشان می دهد.

همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده 2993.1 هزار 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 15.1 

هزار میلیارد تومان است.
عاوه بر این، مانده کل تســهیات در این زمان ۴1۶0.8 هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴8.۴ و 0.5 درصد 

افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیات نیز مربوط به اســتان تهران با مانده 
2597.7 هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد 

معادل 1۴.7 هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 83.3 درصد است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 3.1 و 0.1 واحد درصد افزایش 
را نشان می دهد که نسبت مذکور در اســتان تهران 95 درصد و استان کهگیلویه و 
بویراحمد 109.۴ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیات 
و سپرده ها در استان تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در اســتان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از 

طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

  بیت کوین در پایین ترین سطح خود در ۱8 ماه گذشته قرار گرفت
 اواخر ســال 2020بود که بیت کوین با شــروع یک روند صعودی، به حدود قیمت 
70 هزار دالر )تاماه های پایانی سال 2021( نزدیک شد، اما با گمانه زنی ها در مورد 
سیاست های پولی و افزایش نرخ های بهره در کشورهای امریکایی و اروپایی، قیمت این 
دارایی دیجیتال نیز یک روند نزولی را در پیش گرفت. ادامه این روند نزولی در روزهای 
اخیر و با افزایش شرایط تورمی )پیش بینی برای افزایش نرخ های بهره( تشدید شد 
تا بازهم این دارایی دیجیتال کف قیمتی خود را بشکند و به سطح پایین تری برسد. 
طی معامات دیروز بیت کوین حدود 5.5 درصد کاهش قیمت داشت تا قیمت آن 
به حدود 27 هزار و 550 دالر برسد که پایین ترین سطح قیمت از ماه دسامبر 2020 
)آذر 1399( است. همزمان با افت قیمت بیت کوین ارزش کل بازار دارایی دیجیتال 
نیز تا 1.105 تریلیون دالر کاهش یافت. قیمت اتریوم نیز با 12.3 درصد کاهش نسبت 
به روز قبل در محدوده یک هزار و ۴50 دالر قرار گرفته اســت.  همچنین اطاعات 
مربوط به سایت کوین مارکت کپ نشان می  دهد در 2۴ساعت گذشته ۴80 میلیون 
دالر از قراردادهای آتی لیکوید شده اند. کارشناسان پیش بینی می  کنند در صورت 
افزایش نرخ بهره توسط بانک های بزرگ جهانی، شرایط برای بازار دارایی دیجیتال  

وخیم تر شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از 
مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
برای اولین  بار در ســال جاری و موافقت بانک مرکزی با 

تأسیس بانک فراساحل خبرداد.
ســعید محمد گفت: در ایران 15منطقه آزاد وجود 
دارد که هشــت منطقه از قبل فعال بوده و هفت منطقه 
از سال گذشته فعالیتش را شروع کرده است. همچنین 
33منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که سازمان ها مسئول 

آنها هستند.
وی افــزود: یک منطقه ویژه مربــوط به نفت ، گاز و 
پتروشــیمی داریم. همچنین با سازمان های مسئول در 
حال مذاکره برای راهبری مناطق آزاد جدید هستیم که 

مسئولیت آن را برعهده بگیرند.
 هشت منطقه آزاد فعال و هفت منطقه نیز تازه فعال 
شده اند. 2500واحد صنعتی فعال در مناطق آزاد و ویژه 
مســتقرند که 500هزار نفر در این واحدها مشــغول به 
کار هستند و 31درصد صادرات کشور از طریق مناطق 
آزاد انجام می شود، البته بخش عمده صادرات مربوط به 
مناطق ویژه اســت و در مناطق آزاد سهم کمتری وجود 
دارد. سال گذشته برای اولین بار تراز تجاری مناطق آزاد 
مثبت و متعادل شــد و صادرات و واردات یکی شــدند. 
یعنی درواقع در خود مناطق آزاد تراز تجاری مثبت شد. 
در مناطــق ویژه اقتصادی تراز تجاری مثبت 11میلیون 
دالر شد. حجم صادرات از مناطق آزاد به یک میلیارد و 

50میلیون دالر رسید.
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی 
کشــوردرادامه درخصوص راه اندازی بانک فراســاحل و 
بورس بین الملل در مناطق آزاد، افزود: بانک فراســاحل 

می توانــد در شــرایط تحریــم کمک کنــد. این بانک 
 مســتقل از بانــک مرکزی اســت، اما با نظــارت بانک 

مرکزی خواهد بود. 
قرار است منطقه آزاد رأساً این بانک را تأسیس کند، 
اما شیوه نامه اجرایی را بانک مرکزی تدوین می کند. بانک 
فراساحل می تواند در تحریم، به جذب ارز صادراتی برای 
اشخاص و بانک های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور 
و همچنین فروش اوراق و ضمانت نامه های ارزی کمک 
کنــد.  در این مورد آخرین صحبت ها را با بانک  مرکزی  
انجام دادیم و آنها قبول کردند، اما گفتند باید سهامداران 
دارای صاحیــت را به این بانک معرفی کنید، ما هم به 
ســهامداران بین المللی کمک کردیم، کنسرسیومی از 
کشورها و شرکت های خارجی تشکیل شد که به بانک 

مرکزی معرفی می شوند.
وی ادامه داد: در این کنسرسیوم، هم اشخاص حقیقی 
و هــم حقوقی حضور دارند. ما صرفاً مناطق معتبر پولی 
و بانکی را در لیست قرار دادیم. کنسرسیوم خوبی شکل 
گرفته و کتباً به بانک مرکزی معرفی نمودیم و در حال 

تهیه اسناد بین اعضای کنسرسیوم هستیم.
 ما دنبال این هســتیم که شــرکای خارجی بیایند. 
اشخاص حقوقی داخلی هم می توانند حضور داشته باشند 
و درصدی از کنسرسیوم از داخلی ها باشد. منطقه آزاد هم 
می تواند سهامدار بانک فراساحل باشد.   بورس بین الملل 

هم می تواند در تحریم ها کمک کند. 
 ســعید محمد اعام کرد: شــرکت هایی که در تراز 
بین المللــی قرار دارند خود را آماده کرده و اســناد ارائه 

کنند. بورس بین الملل کل عملیات آن ارزی خواهد بود 
و معامات ریالی نخواهد داشــت و به بورس داخلی هم 

کمک می کند.
وی اضافــه کــرد: ابتــدا الزم اســت ســهامداران 
بــرای تشــکیل بورس بیاینــد و ســهامداران عمده را 
شناســایی کنیم. بورس های محلی و بورس های ســایر 
کشــورها هم اعام آمادگی کرده اند. یک کنسرســیوم 
 بین المللی باید به ســازمان بــورس معرفی کنیم. البته

 هنوز در خود ســازمان بورس تأییدیه رسمی به ما ارائه 
نشده است.

این مقام مســئول همچنین اظهارکرد: قرار است با 
همکاری رئیس سازمان بورس تأییدیه آنها را بگیریم. ما 
گفته ایم در ســال 1۴01 هم بانک آفشور یا فراساحل و 
هم بورس بین الملل در مناطق آزاد را باید به یک نقطه 
مطلوبی برسانیم. این دو نهاد، هم باید بین المللی باشد، 
هم سهامدار داخلی داشته باشد و هم افرادی از خارج در 
آن حضور داشــته باشند. در تفاهمنامه 25ساله با چین 
هم  بندی وجــود دارد که بورس بین الملل ایجاد کنیم. 
بورس های محلی روســیه و اروپا اعام آمادگی کرده اند 

که در منطقه آزاد ما حضور داشته باشند. 
بانک فراساحل هم شیوه نامه ای دارد که باید با نظارت 
بانک مرکزی باشد، یعنی زیر نظر بانک مرکزی نیست، 

اما تحت نظارت قرار دارد.
محمد در مورد بیمه بین المللی در مناطق آزاد توضیح 
داد: خود شرکت  های بیمه مذاکره کرده  اند، مناطق آزاد 

متولی آن نیست ، اما کمک می کنیم 
کنسرســیومی از شرکت های داخلی و خارجی بیمه 

آن را تشکیل دهند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان گفت: اهتمام این صندوق 
بر رسیدن به اشتغال حداکثری در مناطق کم آب و درگیر با خشکسالی است که 
در این راستا نیز از مشاغل بومی مورد نیاز منطقه سیستان حمایت تسهیاتی 

شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیســتان و 
بلوچستان، غامعلی صمصامی در سفر به منطقه سیستان افزود: برای جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان در شهرستان های حوزه سیستان، در سال های اخیر صندوق 
کارآفرینی امید تاش کرده است که با طرح های خود همچون، »روستای بدون 
بیکار، هر روســتا یک محصول و ایجاد صندوق های خرد محلی«، از این روند 

مهاجرت جلوگیری کند.
وی اظهار داشت: کارآفرینان در شهرستان های شمال استان که برای احیا یا 
ایجاد کسب و کارهای خود نیازمند تسهیات هستند باید از طریق دستگاه های 

اجرایی مرتبط به این صندوق معرفی شوند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید اســتان ادامه داد: هم اینک صندوق از محل 
منابع اعتباری تبصره 18 قانون بودجه سال 1۴00، در حال پرداخت تسهیات 

ارزانقیمت به کارآفرینان و سرمایه گذاران در سراسر استان است.
صمصامی گفت: صندوق کارآفرینی امید برای سهولت در شرایط ضمانتی، 
بیشترین همراهی را با کارآفرینان دارد و برای تسهیات تا سقف 150 میلیون 
تومان حداقل ضمانت را تعهد یک نفر کارمند با چک تضمینی در نظر گرفته 
است. وی با تأکید بر نیاز شهرستان های استان به احیای مشاغل نیمه فعال یا 
غیرفعال اظهار داشت: در بیشتر شهرستان های استان بسیاری از واحدهای تولیدی 
به دالیل مختلف از جمله نقدینگی از چرخه تولید خارج شــده اند که صندوق 
کارآفرینی امید با بازدیدهای میدانی این واحدها را شناسایی کرده است تا بتوانند 

برای فعالیت دوباره از تسهیات بانکی بهره مند شوند.
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز گفت: برنامه تقویت کسب و 
کار و معیشت مرزنشینان در خوزستان در هشت شهرستان مرزی استان عملیاتی 
می شود. به گزارش ایرنا، ارسان غمگین در نشست کارگروه اشتغال خوزستان 
در سرسرای استانداری بیان کرد: این طرح به صورت ملی برای بهبود کسب و 
کار و رفاه زندگی مردم در مناطق مرزی کشــور اجرا می شود که برش استانی 

این طرح تهیه شده است.
وی گفت: دســتگاه های مختلفی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، استانداری و میراث فرهنگی، با این دستگاه برای پیشبرد اهداف 
این طرح همکاری خواهند داشت و برنامه هر دستگاه نیز تعریف شده است که 

بزودی به آنها ارائه می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: سازمان برنامه و بودجه 
مکلف شــده بخشی از منابعی را که در نظر گرفته شده برای معیشت ساکنان 

 مناطق مرزی اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه هدف این طرح تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان 
است، ادامه داد: این طرح توسط یک کمیته ملی ارائه شده که شناسایی تنگناها 
و دستیابی به راهبردها برای تحقق توسعه و خلق فرصت های اقتصادی در مناطق 

مرزی از جمله اهداف این طرح است.
غمگین گفت: کمبود زیرســاخت های توسعه ای و تنوع تهدیدهای امنیتی 
و پایین بودن شــاخص های توسعه ای از جمله مشــکات  مناطق مرزی برای 

توسعه است.
وی بیان کرد: 2۶ درصد جمعیت خوزستان در مناطق مرزی استان زندگی 
می کننــد که 27 درصد جمعیت بیکاران و 12 درصد نرخ بیکاری اســتان را 

شامل می شوند.
وی با اشاره به اینکه اعتبار عملیاتی کردن این طرح از محل سازمان هدفمندی 
یارانه ها تأمین خواهد شد، افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در 
شناســایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی در قالب این 

طرح باید ورود کند.
غمگین بیان کرد: برای اجرای این طرح 1۴ ماده قانونی در نظر گرفته شده و 
برای دستگاه های مربوطه تکالیفی مشخص شده است. در رأس اجرای این طرح 
کمیته ملی وجود دارد و در ســطوح پایین تر دستگاه های اجرایی، استانداری و 

نهادهای مردمی فعال خواهند بود.
وی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت های کسب و کار در مناطق مرزی از دیگر 
اهداف این طرح است، ادامه داد: دستگاه های اجرایی مربوطه، ظرفیت های کسب 
و کار در مناطق مرزی را شناســایی و تا پایان هفته به اداره کل کار خوزستان 

اعام کنند.

موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک فراساحل

مشاغل مناطق درگیر خشکسالی حمایت می شود
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ــد عبــداهلل در  ــه محمدامیــن تیمــوری فرزن ــه شــماره 0481136347 متعلــق ب گواهینامــه پایــه ســه ب
تاریخ 1401/03/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1502

کارت ماشــین بشــماره93ایران166ی48 شــماره شاســیNAPLM050EA1027970 شــماره موتــور
C134098مدل1391متعلــق بــه عبداله کاظمــی فرزندمحمدحســن در تاریخ1400/10/01مفقودگردیده 

واز درجه اعتبارساقط می باشد

1504

ــور  ــماره موت ــه ش ــی ب ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل 1399 ب ــک م ــاچ ب ــواری ه ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــه شــماره پــاک 63ایــران  DG15T19008965و شــماره شاســی NAMC2SBKCLT000174 ب
828ب97 متعلــق بــه شــهدخت  شــکرپور  فرزنــد خیــراهلل  در تاریــخ 1399/06/01 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1506

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــه فرزن ــت پیش ــادق زراع ــه ص ــق ب ــماره 5469501922 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/03/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2372205307 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محســن عباســی فرزنــد علــی 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3612146211 متعلــق بــه عیســی ریگــی فرزنــد برکــت در تاریــخ1401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866
کارت ملــی بــه شــماره 2390875718 متعلــق بــه نظــام پارســایی فرزنــد قاســم در تاریــخ1400/12/26  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2006
شاســی  شــماره  و   30 ایــران  پــاک427ل41  شــماره  بــه  ماشــین  کمپانــی  برگــه 
ــور  ــای مجیــد حیدرپ ــه آق ــق ب ــور167B0150162 متعل NAAR03FE5NJ266829 و شــماره موت
فرزنــد حســین بــه کدملــی 0041329597 در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

2014
کارت ملــی بــه شــماره 0017140730 وشناســنامه 326234 متعلــق بــه کیــوان فــرج زاده فرزنــد بهنــام  

در تاریخ 1401/03/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد امیرعل ــی  فرزن ــاس رحیم ــه امیرعب ــق ب ــماره 0066036747 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
ــخ  ــل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــرت  صابونچ ــه عش ــق ب ــماره 0045507635 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/03/18مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2065
کارت ملــی بــه شــماره 0420423370 متعلــق بــه زهــرا چناری فرزنــد شــکراله در تاریــخ1401/02/11  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084

کارت ملــی بــه شــماره 0062912097 متعلــق بــه شــراره احمــدی جوزانــی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 
 1401/03/13مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــم  ــد ابراهی ــو فرزن ــام وردیل ــا ام ــه آزیت ــق ب ــه شــماره 0055304788 متعل ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
خلیــل در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــی حی ــد عل ــودرزی فرزن ــه نســترن گ ــق ب ــماره 0019774761 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/03/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0058378030 متعلــق بــه محمدحســین دودانگــه فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 
 1401/03/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5599110397 متعلــق بــه محبــوب صالحــی ســینکی فرزنــد اســمعلی در تاریــخ 
 1401/03/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090

ــود در  ــد محم ــا فرزن ــم گوی ــن خات ــه نگی ــق ب ــماره 0023374667 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریخ 1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
ــه فاطمــه مســلمی پــور  شناســنامه بــه شــماره ملــی 2111922481 - تاریــخ1394/06/03  متعلــق ب
فرزنــد حســن و شناســنامه بــه نــام محمدمهــدی مســلمی پــور فرزندحســن بــه شــماره ملــی 

2111294713 در تاریخ1401/02/15  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121831770 - تاریــخ تولــد 1344/10/05 و کارت عابــر بانــک 
ملــی - ملــت - صــادرات - آینــده متعلــق بــه حســن شــهورپور فرزنــد حبیــب در تاریــخ1401/03/22  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2249170991 متعلــق بــه رضــا ســعدالهی فرزنــد عقیــل و کارت 
ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122532211 متعلــق بــه حدیــث عباســی نــژاد فرزنــد محمــد علــی 
و شناســنامه بــه شــماره ملــی 2111015849 متعلــق بــه  فرزنــد رضا ســعدالهی در تاریــخ1401/03/11  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــدوی النگ ــن مه ــه محس ــق ب ــی 2121640721 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا بــه شــماره پــاک 59 548 د 68 بــه رنــگ ســفید  بــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین  ســواری ران
بــه شــماره موتــور 172B0081585 و بــه شــماره شاســی NAAU01FE0MT321771 متعلــق بــه 
ــده و از درجــه  ــه کــد ملــی2121722688 مفقــود گردی ــد محمدرضــا ب معصومــه  ســعی مقــدم  فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی  در تاری ــد قل ــری فرزن ــم  اکب ــه مری ــق ب ــی 2121849491 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/23مفق

2501
ــخ  ــد عباســعلی در تاری ــی درچــه فرزن ــد زمان ــه حمی ــق ب ــه شــماره 1141948966 متعل ــی ب کارت مل

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

2503
کارت ملــی متعلــق بــه کشــور برکــه تــرک فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/03/01  مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه نــدا نعیمــی فرزنــد نــادر در تاریــخ1401/03/20  مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0828317186 متعلــق بــه غامرضــا باباعیــان گلیــان فرزنــد موســی در تاریــخ 
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1818442752 متعلــق بــه شــهرام زارع زاده فرزنــد ســام در تاریــخ1401/03/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه دو و کارت  ــه پای ــه شــماره 1661 و گواهینام ــه شــماره 1819071871 و شناســنامه ب ــی ب کارت مل
ماشــین و معاینــه فنــی و پایــان خدمــت بــه شــماره 0 متعلــق بــه نصــراهلل بخشــیان  فرزنــد مصطفــی 

در تاریــخ1401/03/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
کارت واکســن و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1743306164 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه 

حسین حموله فرزند کریم در تاریخ 1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
ــه شــماره 1287282636  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1287282636 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه محســن ســاعدی فرزنــد الیــاس در تاریــخ 1400/11/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2981249398 متعلــق بــه شــهراد شــیراز پــور فرزنــد حمیدرضــا در 
تاریــخ1400/07/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1281730904 متعلــق بــه مجیــد نیــک نفــس فرزنــد محمــود در تاریــخ 
 1400/12/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدل 1389   ــد م ــه شــماره 1287827926 و کارت ماشــین خــودرو ســواری پرای ــه دو ب ــه پای گواهینام
بــه شــماره 17 ه 383 ایــران 13 متعلــق بــه اســماعیل انصــاری مهیــاری فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 

1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3871464481 متعلــق بــه مهــدی هــادی شایســته فرزنــد غــام در 
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273705424 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 4002723001 متعلــق 
بــه حســین اتحــادی ابــری فرزنــد فیــض الــه در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1285013298 و کارت ســوخت  ماشــین بــه شــماره پــاک  67ایــران 927ب54 

ــود  ــخ 1401/03/18 مفق ــیدرحمان  در تاری ــد س ــزی فرزن ــان ج ــدی  محمدی ــید مه ــه س ــق ب متعل
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه محمدرضــا اســدی فرزن ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــه شــماره 1280893087 و گواهینام ــی ب کارت مل
احمــد  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 5350037021 متعلــق بــه ســید ســینا طاهــری  فرزنــد ســید ســعید  در تاریــخ 

1401/03/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــم در  ــد رحی ــه نجمــه درخشــان  فرزن ــق ب ــه شــماره 2281176411 متعل ــی ب شناســنامه  و کارت مل
تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2283632961 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه عــارف صمیمــی فرزنــد محمــد 
صــادق در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2560195879 و شناســنامه  متعلــق بــه بهــاره بردبــار فرزنــد شــیر محمــد  در 
تاریــخ 1401/01/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5159090150 متعلــق بــه حمــزه حمیــدی فرزنــد اکبــر در تاریــخ1401/03/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــد  ــه فرزن ــراج طرقب ــد س ــه محم ــق ب ــی 0947120718 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0942963199 متعلــق بــه امیــر حســن زاده مشــهدی فرزنــد 
محمــد در تاریــخ 1401/03/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0944685781 متعلــق بــه ســیده عطیــه نــوردی فرزنــد ســید 
تقــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2807
ــکا . کارت بازنشســتگی و کارت  ــه شــماره کارت ات ــه ســه و کارت شناســایی ســازمانی ب گواهینامــه پای
ملــی بــه شــماره 2162169452 متعلــق بــه ولــی اهلل صادقــی فرزنــد حســین در تاریــخ1401/03/19  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد تق ــد محم ــن  فرزن ــانه متی ــه افس ــق ب ــماره 2161480162 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/14مفقــود گردی

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــژاد فرزن ــی ن ــه عشــقعلی گرائیل ــق ب ــه شــماره 2160799599 متعل ــی ب کارت مل
 1401/03/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد مجی ــکاه فرزن ــی پرچی ــی  رحمان ــه مرتض ــق ب ــماره 2150720779 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/03/18 مفقــود گردی

ــد   ــی فرزن ــدزال فیروزجائ ــه حام ــق ب ــی 2092394460 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای  گواهینام
فیروز اهلل در تاریخ 1401/03/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2092394460 متعلــق بــه عبــاس اســدی فرزنــد رحیــم در تاریــخ1401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 2150573830 متعلــق بــه ســید حمیدرضــا 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــدی در تاری ــید مه ــد س ــی فرزن میرنژادپناهکائ

ــی باشــد. ســاقط م

ــخ  ــد کاظــم در تاری ــر فرزن ــزاده تی ــه ابوالقاســم  علی ــق ب ــه شــماره 2160673544 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2093174431 متعلــق بــه ســید مهــدی میــر نــژاد پناهکائــی فرزنــد ســید بابــا 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه حســین عباســی فرزنــد مصطفــی بــه شــماره ملــی 0012820024 در 

تاریخ 1400/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 3934295142 متعلــق بــه حســن باقــری فرزنــد 
محمــد در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0829856595 و کارت موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی متعلــق بــه میثــم 
روشــن دل فرزنــد احمــد در تاریــخ 1400/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره انتظامــی 66ایــران989ص35 متعلــق بــه فرشــاد شــهر برخــواه فرزنــد محمــد 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/01/01 مفق ــی0075268140 در تاری ــماره مل ــه ش ب

مــی باشــد.

کارت اقامــت موقــت اتبــاع خارجــی کارت آمایــش16 بــه شــماره اختصاصــی 103521355042 متعلــق 
بــه امیرحســین رضایــی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/03/24

شماره : 1391

 فائو طی گزارشی از چشم انداز تولید مواد غذایی جهان 
در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرد که تولید غالت دنیا در این 
ســال برای نخستین بار طی چهار سال گذشته و مصرف 

غالت برای نخستین بار طی ۲۰ سال کاهش یابد.
ســازمان جهانی خواروبار و کشــاورزی ملل متحد در 
نخستین گزارش خود از مجموعه گزارش های »چشم انداز 
غذایی« در سال ۲۰۲۲ نوشت: با توجه به افزایش قیمت 
مواد اولیه، نگرانی ها از بدی آب وهوا و تبعات فزاینده جنگ 
اوکراین پیش بینی می شود بازار مواد غذایی جهان طی این 
سال با انقباض مواجه شده و هزینه واردات غذای کشورها 

به رکوردهای جدیدی برسد. 

 کاهش تولید غالت دنیا در سال ۲۰۲۲
بر اساس این گزارش انتظار می رود تولید غالت دنیا در 
سال جاری میالدی ۱۶ میلیون تن معادل ۰.۶ درصد نسبت 

به سال قبل کاهش یابد و به ۲۷۸۴ میلیون تن برسد. 
این نخستین بار طی چهار سال گذشته خواهد بود که 
تولید غالت دنیا کاهش خواهد یافت. در میان انواع غالت، 
ذرت بیشترین کاهش تولید را تجربه خواهد کرد و گندم 
و برنج در مراتب بعدی افت تولید قرار خواهند داشت. در 
عین حال تولید جو و ســورگوم )ذرت خوشه ای( افزایش 

خواهد یافت. 

 افت مصرف غالت در دنیا برای نخستین بار 
طی ۲۰ سال گذشته

فائو پیش بینی کرده اســت برای نخستین بار طی ۲۰ 
سال گذشته مصرف جهانی غالت طی امسال کاهش یابد. 
با کاهش اســتفاده از گندم و برنــج به عنوان غذای دام و 
همچنین کاهش مصرف غالت در تولیدات صنعتی، کل 

مصرف غالت در ســال ۲۰۲۲ حدود ۰.۱ درصد نسبت به 
سال قبل کاهش می یابد و به ۲۷۸۸ میلیون تن می رسد. 
مصرف غالت به عنوان خوراک دام در ســال ۲۰۲۲ با 
کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد 
و به ۱۰۳۴ میلیون تن می رسد. اما مصرف غالت به عنوان 
غذای انسان طی این سال با رشد ۱ درصدی مواجه می شود 
و به ۱۱۹۱ میلیون تن می رسد.  با اعمال محدودیت های 
صادراتی، انتظار می رود تجارت جهانی غالت طی ســال 
۲۰۲۲ با افت ۲.۶ درصدی مواجه شود و به ۴۶۳ میلیون 
تن برســد.  فائو ذخایر غالت دنیا در پایان سال ۲۰۲۱ را 
۸۵۰ میلیون تن برآورد و پیش بینی کرده اســت این رقم 
در پایان ۲۰۲۲ با کاهش ۰.۴ درصدی به ۸۴۷ میلیون تن 
بالغ شود. بیش از همه، ذخایر ذرت طی این سال کاهش 

خواهد یافت. ذخایر برنج و جو هم کاهش خواهد یافت اما 
ذخایر گندم و سورگوم احتماالً بیشتر می شود. 

 افت تولید جهانی گندم برای نخستین بار طی 
4 سال گذشته

ایــن گزارش کل تولید جهانی گندم در ســال جاری 
میالدی را ۷۷۱ میلیون تن پیش بینی کرده است که نسبت 
به سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه خواهد شد. این 
نخستین بار طی چهار سال گذشته خواهد بود که تولید 
گندم دنیا کاهش می یابد. درحالی که تولید گندم استرالیا، 
هند، مراکش و اوکراین کاهش می یابد انتظار می رود تولید 

گندم کانادا، ایران، و روسیه با افزایش مواجه شود. 
تجارت جهانی گندم تحت تاثیر افت صادرات اوکراین 

با کاهش ۱.۷ درصدی نسبت به سال قبل مواجه می شود 
و به ۱۸۹ میلیون تن خواهد رســید. از سوی دیگر شاهد 
کاهش تقاضا از سوی برخی کشورها در آسیا به ویژه توسط 

ایران و چین خواهیم بود.

 ۵۱۹ میلیون تن برنج در ســال ۲۰۲۲ تولید 
می شود

تولید برنج دنیا نیز طی سال ۲۰۲۲ با افت ۰.۳ درصدی 
مواجه خواهد شد و به ۵۱۹ میلیون تن خواهد رسید که 
البته این افت تولید، قابل توجه نیست و تنها ۱.۴ میلیون 

تن کمتر از سال ۲۰۲۱ است. 
با وجود افت تولید، عرضــه برنج در بازار جهانی برای 
ســومین ســال متوالی افزایش خواهد یافت و با رشد ۳ 
درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵۳ میلیون تن خواهد رسید. 

فائو پیش بینی کرده است تولید دانه های روغنی جهان 
در ســال ۲۰۲۲ با افت ۲ درصدی مواجه شود و به ۶۰۴ 

میلیون تن برسد.
  اما تولید شکر نســبت به سال قبل ۵.۱ میلیون تن 
معــادل ۳ درصد افزایش می یابد و به ۱۷۴.۶ میلیون تن 
خواهد رسید. با وجود افزایش تولید، عرضه شکر در بازار 
جهانی حدود ۲ درصد کاهش می یابد و به ۵۹ میلیون تن 

بالغ خواهد شد. 

 آهنگ رشد تولید گوشت در دنیا کند می شود
این گزارش پیش بینی کرده اســت تولید گوشت دنیا 
در ســال جاری میالدی ۱.۴ درصد افزایش یابد و به ۳۶۱ 
میلیون تن برســد که البته این رشد تولید نسبت به سال 
قبل بسیار کمتر است. تولید گوشت دنیا در سال پیش ۴.۵ 

درصد رشد کرده بود..

پیش بینی افت تولید غالت دنیا برای نخستین بار طی ۴ سال گذشته

 واردات حدود ۱۲ هزارتن ذرت توسط اتحادیه دامداران
مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران کشور از واردات بین ۹ تا ۱۲ هزارتن 
ذرت در قالب سه کشتی خبرداد و گفت: اکنون این محموله ها در راه است که 

به محض پهلوگیری تخلیه خواهد شد.
»مجتبی عالی« درباره تامین ذرت مورد نیاز کشور توسط این اتحادیه فزود: 
طی هماهنگی با وزارت جهاد کشــاورزی اتحادیه دامداران برای تامین بخشی 
از نهــاده مــورد نیاز بین ۹ تا ۱۲ هزارتن ذرت دامــی تامین کرده که در حال 

واردات است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور تصریح کرد: سعی داریم بخشی 
 از نقدینگــی ایــن صنعت از طریق صندوق توســعه دامپروری تامین شــود و 
استان های قوی تر به دامداران  استان های ضعیف تر کمک کنند. برای تامین 

ذرت مورد نیاز تولیدکنندگان با دامداران تعامل خواهیم داشت.
عالی اظهارداشت:  اکنون از طریق صندوق توسعه دامپروری، جو داخلی در 
حال خریداری اســت زیرا تا یکی  دو ماه آینده جو داخلی کفاف نیاز کشــور را 

می دهد.
 وی بــا بیان اینکه روســیه یک ماه دیگر تولید جدید جــو را به بازار عرضه 
می کند، افزود: به گونه ای برنامه ریزی شده که یکی دو ماه از جو داخلی استفاده 

کنیم بعد با ورود جو وارداتی التهاب بازار کاهش یابد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور تصریح کرد: با هماهنگی وزارت 
جهاد کشاورزی مقرر شد خرید تضمینی و حمایتی گوشت قرمز  توسط شورای 
قیمت گذاری روز دوشــنبه هفته جاری تعیین شود بنابراین شرکت پشتیبانی 

امور دام مازاد گوشت قرمز را خریداری خواهد کرد.
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ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیــم و رســید کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0075083248 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/10 مفق ــد احمــد در تاری ــه جــواد ابارشــی فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0024948081 و گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه علیرضــا برخــورداری فرزنــد 
اصغــر در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــری فرزن ــج ب ــری رن ــه کب ــق ب ــماره 0559218575 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/01مفق

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0110301218 متعلــق بــه محمدمهــدی کاظــم پــور فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 57570 متعلــق بــه فــروغ هاشــمی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/01/01 مفق 0032895267 در تاری

ــه  ــق ب ــی 3241943410 متعل ــماره مل ــه ش ــوخت ب ــی و کارت س ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
 محســن بیژنونــد فرزنــد فریــاد بــگ در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــخ  ــد محســن در تاری ــی فرزن ــی بافت ــه فتوح ــه طیب ــق ب ــماره 0073778966 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0024314013 متعلــق بــه فاطمــه ســهامی رســتم پــور فرزنــد بــرزو در تاریــخ 
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  20ایــران638ط16  انتظامــی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــب  ــه زین ــق ب ــور HFC4GB33DK0000127 متعل ــه شــماره موت NAKSG7426JB112923 ب
عزیــزی فرزنــد اســمعلی بــه شــماره ملــی 0060893753 در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب درج

ــی و  ــی )0015068072( و کارت مل ــماره مل ــه ش ــر ب ــت همس ــان خدم ــد و کارت پای ــنامه فرزن شناس
شناســنامه وی بــه شــماره ملــی 0019913788 متعلــق بــه هانیــه کمیجانــی فرزنــد هــادی در تاریــخ 

 1400/12/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1461277582 متعلــق بــه رقیــه ثابــت فرزنــد اصغــر در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3329848588 متعلــق بــه روح الــه غامــی فرزنــد خدامــراد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0795116632 و گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه مریــم لطیفــی منــش فرزنــد 
محمدحســن در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4190482463 متعلــق بــه محمدرضــا حیــدری حســن آبــاد فرزنــد عباســعلی در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم  ــد قاس ــوری فرزن ــی  آش ــه امیرعل ــق ب ــران332و15 متعل ــی 10ای ــماره انتظام ــه ش ــین ب کارت ماش
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/14 مفق ــی 0021298238 در تاری ــه شــماره مل  ب

می باشد.

ــی  ــماره انتظام ــه ش ــین ب ــدارک ماش ــی و م ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــی  ــماره مل ــه ش ــنلی 900097347 ب ــماره پرس ــه ش ــش ب ــایی ارت ــران349ط21 و کارت شناس 99ای
3360200411 متعلــق بــه عرفــان صفــری فرزنــد فرمــان در تاریــخ 1401/03/13 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0018812805 متعلــق بــه عرفــان  برازنــده فرزند جلیــل در تاریــخ1400/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی در تاری ــد پنجــه عل ــه فاطمــه  محمــدی  فرزن ــق ب ــه شــماره 0055200397 متعل ــی ب کارت مل
 1401/03/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0410699561 متعلــق بــه محمــد علــی  عبــادی وحدتــی  فرزنــد جهانگیــر در 
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــور  ــت موت ــه موق ــیکلت و گذرنام ــور س ــه موت ــه نام ــماره 0020207931 و بیم ــه ش ــی ب کارت مل
ســیکلت  شــماره انتظامــی  145ایــران 69382 متعلــق بــه حســین  طوســی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 

ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/01مفق
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ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــتی زارع فرزن ــدی کاش ــه مه ــق ب ــماره 4280499810 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/03/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــد مجیــد در تاریــخ  ــه محســن علیــزاده اهــوازی فرزن ــه شــماره 1757187383 متعلــق ب گواهینامــه ب
 1401/03/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   5269811995 شــماره  بــه  گواهینامــه 
99ایــران113ج71 متعلــق بــه مینــا فرضــی فرزنــد جهانبخــش در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده 

ــی باشــد ــاقط م ــار س و از درجــه اعتب

کارت ماشــین بــه شــماره 99ایــران113ج71 متعلــق بــه مینــا فرضــی فرزنــد جهانبخــش بــا کــد ملــی 
5269811995 در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5889969609 متعلــق بــه ســکینه کشــاورز حــداد فرزنــد اصحــاب الــه در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــه داود پورباقرصنعت ــق ب ــماره 0048564877 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/21مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0023445335 متعلــق بــه حســین رمضانــی ســرخی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 
1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــه شــهری فرزن ــماعیل کهن ــه اس ــق ب ــماره 1362499137 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0410440817 متعلــق بــه هنگامــه حمامــی فرزنــد داود در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 NAAP03EE0HJ080340 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 10ایــران193س58 بــه شــماره شاســی
و شــماره موتــور 182A0001579 متعلــق بــه محمــد زارعــی فرزنــد جبرائیــل و شــماره ملــی 

ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/01/01 مفق 2851775014 در تاری

گواهینامــه بــه شــماره 0013034091 متعلــق بــه مرتضــی قاســمی فرزنــد شــعبان در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/10 مفق

کارت موتــور بــه شــماره 145ایــران31727 و بیمــه نامــه موتــور و کارت ســوخت ســیکلت بــه شــماره 
0013034091 متعلــق بــه مرتضــی قاســمی فرزنــد شــعبان در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0021077673 متعلــق بــه علــی رضــا ملکــی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/06 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــن رو فرزن ــره حس ــه طاه ــق ب ــماره 1651663831 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0019032201 و کارت موتــور بــه شــماره 142ایــران29151 و کارت موتــور بــه 
شــماره  متعلــق بــه عرفــان مقامــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0051880636 متعلــق بــه زهــرا موســوی فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0020911300 متعلــق بــه ســارا صادقــی آقبــاش فرزنــد گل اوغــان در تاریــخ 
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
کارت ملــی و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0043024173 و گذرنامــه بــه شــماره 
0043024173 و شناســنامه بــه شــماره 0043024173  ودفترچــه بیمــه و انــواع چــک بانکــی ودســته 
چــک بانــک صــادرات ویــک عددچــک آبــی رنــگ مبلــغ پنــج میلیــون تومــان  وســه چــک امضــا شــده  
بــه شــماره 0043024173 متعلــق بــه ابوالفضــل کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/03/01  مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 99 ایــران 684 ج 83 وشــماره VIN....IRFC911V1S5583800 و شــماره 
موتــور 124K0074045 متعلــق بــه ســیف الــه عامــری ســرخ آبــادی بــه شــماره ملــی 1189642573 

فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0018888232 متعلــق بــه حســین روح االمینــی فرزنــد حمیــد در 
تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 22 ایــران 998 ی VIN.....IRPC951V2F2898731.... 65 وشــماره 
موتــور M15/8294310 و شــماره شاســی  NAS811100G5898731 متعلــق بــه محســن خادملــو 
بــه شــماره ملــی 0064513545 فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0019506090 متعلــق بــه شــکیا الیــاورد فرزنــد حســن در تاریــخ 
 1401/03/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 5809739407 متعلــق بــه گل نــار پرهیــزکار فرزنــد محمدباقــر در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مینــاس در تاریــخ  ــان فرزن ــه آرن قازاری ــه شــماره 0064560635 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3933642558 متعلــق بــه کبــری عظیمــی عشــاقی فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0024264245 متعلــق بــه علیرضــا عســگری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1401/02/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0054885078 متعلــق بــه فرزادفــرزاد رجبــی فرزنــد شــعبانعلی در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0016022513  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 0016022513 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــود  ــخ 1401/03/10 مفق ــه در تاری ــح ال ــد ذبی ــی فرزن ــا کمیجان ــه علیرض ــق ب ــوخت  متعل وکارت س

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0065478282 متعلــق بــه ســمیه صادقــی فرزنــد ابوطالــب در تاریــخ 
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0052163954  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0052163954 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
وکارت هــای بانکــی  متعلــق بــه ســیدرضا اصغــر فــرد فرزنــد ســیدآقا بــزرگ در تاریــخ1401/01/10  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0014222167 متعلــق بــه مریــم ســادات ســیدی فرزنــد ســید محمــود  
در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4172586120 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4172586120 و کارت پایــان 
ــه  ــق ب ــازی متعل ــوخت و کارت جانب ــین وکارت س ــماره 4172586120  وکارت ماش ــه ش ــت ب  خدم
قــدرت الــه حســن توکلــی  فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه وکارت پایــان خدمــت و کارت ایثارگــری وکارت بانکــی وکارت خــودرو 
وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک 22 ایــران 668 ت 77 متعلــق بــه محمــد غفــاری مرویلــی بــه شــماره 
ــار  ــه اعتب ــده واز درج ــود گردی ــخ 1401/03/18 مفق ــادی درتاری ــد محمده ــی 0036988677 فرزن مل

ســاقط میباشــد .

3016
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0829731253 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0829731253 و 
کارت ماشــین بــه شــماره 95 ن 825 ایــران 74 متعلــق بــه محمــد محمدخــان زاده فرزنــد محمدرضــا 

در تاریخ 1401/03/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 53 س 259 ایــران 85 و کارت ماشــین بــه شــماره 53 س 259 ایــران 
85 متعلــق بــه زهــرا قاســمی مقــدم فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــد مصطفــی در  ــاغ فرزن ــای ابوالفضــل  صب ــه آق ــق ب ــی 3920991540 متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب

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

کارت ملــی بــه شــماره 6580093455 متعلــق بــه آقــای علــی  علیــزاده بنمــاری فرزنــد بهــزاد در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
ــد  ــان فرزن ــی پ ــی کان ــارس غریب ــه ف ــق ب ــی 3730476084 متعل ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــم  ــه جاس ــق ب ــران 476د16 متعل ــاک 14 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت و کارت ماش ــی و کارت س عیس

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

4030
کارت شناســایی ســازمان زندانهــا و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 141ج11ایــران14 متعلــق 
بــه بهــروز علیپــور فرزنــد خــداداد در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــد محمــد در  ــاری  فرزن ــه صف ــه محبوب ــق ب ــه متعل ــه شــماره 4070253076 و گواهینام ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072695793 و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه 
شــماره 596س25 ایــران31 ، پرایــد مــدل:88 ، شــماره شاســی :S1412288291929، شــماره موتــور 
: 3074901 متعلــق بــه محمدمهــدی فــراز فرزنــد ابوالفتــح در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6 و کارت ملــی بــه شــماره 3979693333 متعلــق بــه گلدانــه صالحــی فرزنــد 
ناصــر در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین و کارت  ــه ماش ــه نام ــه دو و بیم ــه پای ــی و گواهینام ــروی انتظام ــتگی نی ــایی بازنشس کارت شناس
ــور:01177913، شــماره شاســی:  ــران31 شــماره موت ــه شــماره 454ج48ای ســوخت و کارت ماشــین ب
ــخ 1401/03/12  ــین در تاری ــد عبدالحس ــور فرزن ــفیع پ ــد ش ــه مجی ــق ب S1412284548533 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1401/03/10   ــراد در تاری ــیخ م ــد ش ــد فرزن ــد بیرانون ــه محم ــق ب ــازی متعل ــایی جانب کارت شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060296740 متعلــق بــه محمــد ســبزواری فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/07مفق

ــخ  ــروز در تاری ــد به ــی زاده فرزن ــین باش ــه امیرحس ــق ب ــماره 1920511369 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــد فرزن ــا بیرانون ــه فریب ــق ب ــماره 6129739826 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/15مفق

ــخ  ــراد در تاری ــی م ــد عل ــری فرزن ــمت  طاه ــه حش ــق ب ــماره 6139730333 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــم خ ــد عج ــد فرزن ــهروز دریکون ــه ش ــق ب ــماره 4859710827 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/11/01مفقــود گردی

ــد  ــور فرزن ــیاه منص ــم س ــه ابراهی ــق ب ــماره 508 متعل ــه ش ــنامه ب ــن و شناس ــند زمی ــندملک و س س
کســعلی و شناســنامه بــه اســم ســیده تهمینــه موســوی زاده بــه شــماره 577 و شناســنامه بــه اســم رضــا 

ســیاه منصــور در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/02/20 مفقــود  ــد تقــی در تاری ــه آرش هوشــیار فرزن ــق ب ــه شــماره 1295 متعل شناســنامه ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
کارت ملــی بــه شــماره 1741641241 متعلــق بــه وحیــد خــادم فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه پایــه ســه و کارت شناســایی ســازمانی نظــام مهندســی متعلــق بــه مصطفــی کشــوری فرزنــد 
محمدرضــا در تاریــخ 1401/03/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
ــی  ــماره شاس ــه ش ــین ب ــماره 2594170860و کارت ماش ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــران 738 د 92 و کارت  ــاک  46 ای ــماره پ ــور 01272979 و ش ــماره موت s1412284623813 و ش
ســوخت  بــه شــماره پــاک 46 ایــران 738د 92 متعلــق بــه اشــرف  الســادات ســید مومــن  فرزنــد ســید 

رضا  در تاریخ 1401/03/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره شاســی  ــه شــماره 2678820661 و کارت ماشــین ب ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهــی نام کارت مل
ــران  ــاک 46ای ــماره پ ــور 484QT06002946A و ش ــماره موت NAAD391ZYMY020015 و ش
521 ن 46 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  46 ایــران 521 ن 46 متعلــق بــه نــادر  مصطفایــی فرزنــد 

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

ــخ  ــی  در تاری ــد رحمــت عل ــزدی  فرزن ــه مهــدی  ای ــق ب ــه شــماره 2580949569 متعل ــی ب کارت مل
 1401/03/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــر  فرزن ــی چالگ ــیا  قربان ــه ارش ــق ب ــه شــماره 2581776609 متعل شناســنامه ب
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد  در تاری ــد ج ــران زاده  فرزن ــاس  جی ــه عب ــق ب ــماره 2592643631 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/01مفق

5554
کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0639329047 متعلــق بــه رحیمــه  اســماعیلی  فرزنــد براتعلــی  در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0933429118 متعلــق بــه حســین  غفــوری  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 
 1401/03/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5293 و رســید کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0768843391 متعلــق بــه زینــب  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــا در تاری ــد غامرض ــامی فرزن ــراق س  ب

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0849523036 متعلــق بــه محتــرم  رحمتــی فریمانــی  فرزنــد محمدعلــی  
در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــرب بن ــدی  ع ــه مه ــق ب ــی 0748695761 متعل ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
شــیبانی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــی  فرزن ــه محســن  کربای ــق ب ــی 0931548357 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
 1400/12/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0927357704 متعلــق بــه کتایــون  حــج گــذار  فرزنــد جــواد در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــدی  محب ــه مه ــق ب ــی 0651833922 متعل ــماره مل ــه ش ــماره 467 و ب ــه ش ــنامه ب شناس
غامحســن  در تاریــخ 1398/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــه   ــه یدال ــق ب ــماره 122/65793 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره 65793/122 و کارت س ــه ش ــور ب کارت موت
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/10/01 مفق ــان  در تاری ــی ج ــد عل ــی  فرزن  جلیل

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 7251 و کارت ملــی بــه شــماره 0451563824 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  128/66747و کارت ماش ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه نام 0451563824 و بیم
 128/66747و کارت ســوخت بــه شــماره  128/66747متعلــق بــه یاســر  لشــگری  فرزنــد علــی اشــرف  

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

7014
ــد حمــزه  ــی فرزن ــه زهــرا محمــدی گوجان ــق ب ــه شــماره 4679926228 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

علی در تاریخ 1401/02/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4670233475 متعلــق بــه حســین علیخانــی گلــه فرزنــد غامعبــاس 
در تاریــخ 1400/10/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 71 ایــران 781ص 11 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 71 ایــران 781 ص 
11 متعلــق بــه شــبنم طهماســبی فرزنــد خــداداد در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6620037933 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 6620037933 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/18 مفق ــب در تاری ــد حبی ــان فرزن احمــد محمدی

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4621449109 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 71 ایــران 281 ب 58 
متعلــق بــه خــداداد طهماســبی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4610181010 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4610181010 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/15 مفق ــیدعلیرضا در تاری ــد س ــرزی فرزن ــعید الب سیدس

ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــان خدم ــماره 1754879195 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره 1286 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــود  ــخ 1401/02/20 مفق ــود در تاری ــد محم ــداری فرزن ــه شــهرام دل ــق ب شــماره 1754879195 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 418س94  ــماره 71 ای ــه ش ــوخت ب ــران418 س94 و کارت س ــماره 71 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
متعلــق بــه سوســن مرادیــان فارســانی فرزنــد علــی مومــن در تاریــخ 1401/03/12 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
کارت ملــی بــه شــماره 4051841261 متعلــق بــه اســماعیل طاهــری نیــاکان فرزنــد مهرعلــی در تاریــخ 

1400/07/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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گذرازکمآبیبااعتبارپنجهزارمیلیاردتومانیدولتبرایآذربایجانشرقی

گازرسانیبه۴۵روستایییالقی،گامنهاییرامسربرایتکمیلمسیرانرژیسبز
 عملیات گازرســانی به ۴۵ روســتای ییالقی منطق جواهرده ، جنت رودبار و 
اشکورات رامسر با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مرحله اجرایی قرار گرفت 

و این روستاها تا سال آینده از انرژی سبز بهره مند می شوند
 مدیرعامل شــرکت گاز مازندران روز دوشــنبه در جلسه بررسی چالش ها و 
موانع گازرسانی به روستاهای باقی مانده  رامسر ، یکی از مشکالت را پیش بینی 
ناپذیر بودن اعتبارات مورد نیاز برشــمرد و گفت : هزینه نهایی عملیات اتمام گاز 
رســانی در این مناطق با توجه به زمان بهره برداری و نوسانات قیمت قابل پیش 

بینی دقیق نیست.
قاسم مایلی رســتمی افزود : پیرو دستور استاندار مازندران مبنی بر برگزاری 
جلسات هفتگی برای عملیات گازرسانی به مناطقی که گاز رسانی در آن  تکمیل 
نشده، این جلســات با راهداری و منابع طبیعی در شهرستان های استان برگزار 
می شــود، چرا که عمده مجوزها پیرامون گازرسانی در نقاط باقی مانده روستایی 

مازندران نیازمند هماهنگی با این ادارات است. 
وی ادامه داد : استان مازندران یک میلیون و ۵۶۰ مشترک گاز دارد که از میزان 
شهرستان رامسر ۲ /۲ درصد از شبکه گاز رسانی استان معادل ۳۹ هزار مشترک 
را تحت پوشش قرار داده است ، ضمن اینکه ۲۰ هزار علمک در دو منطقه شهری 

این منطقه نصب شده و ۵۹۰ کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شده است.

مایلی رستمی با اشاره به برنامه ریزی برای عملیات گاز رسانی به مناطق روستایی 
باقی مانده و بهره مندی از انرژی سبز در این روستاها ، گفت : شهرستان رامسر 
دارای ۲۰۵ روســتا است که از این تعداد ۶۶ روستا با جمعیت ۸۹ درصدی تحت 
پوشــش انرژی گاز قرار دارند، یعنی با وجود این که تعداد روســتاها کم است اما 

جمعیت و مشترک قابل پوشش آن  حدود ۸۹ درصد است.
وی با اظهار اینکه تنها ۴۵ روستای دیگر رامسر واجد شرایط گازرسانی هستند 
، افزود : از این تعداد ۲۶ روستا در دهستان جنت رودبار قرار دارند که شامل چهار 

هزار و ۳۰۰ مشــترک هستند و برای عملیات گازرسانی می بایست ۹۷ کیلومتر 
شبکه گازرسانی در این مناطق ایجاد شود.مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اظهار 
این که هشــت روستا به سه هزار مشــترک هم در منطقه ییالقی جواهرده واقع 
اســت که به اجرای ۳۸۶ کیلومتر شبکه گذاری گاز نیاز دارد ، تعداد روستا های 
دهستان اشــکورات برای انتقال گاز را ۱۱ روستا با یکهزار و ۲۰۰ مشترک اعالم 

کرد و گفت : در این منطقه نیز حدود ۷۰ کیلومتر شبکه گذاری گاز نیاز است.
وی افزود : پس از اتمام عملیات گازرسانی بیش از ۹۰  درصد روستاهای منطقه 
از نعمت گاز برخوردار می شوند و باقی مانده روستاها هم مناطقی است که از نظر 

فنی قابلیت گازرسانی در آنجا وجود ندارد.
مایلی رســتمی پراکندگی روســتاهای این مناطق را هم از دیگر چالش های 
پیش رو برای گازرسانی برشمرد و توضیح داد : خط انتقال گاز در این ۴۵ روستا 
نیازمند ۴۸۳ کیلومتر شبکه گذاری است ، درحالی که کل منطقه شهری رامسر و 
روستاهایی که تا به امروز گاز رسانی شده ۵۹۰ کیلومتر شبکه گذاری داشته است.

در حال ۹۵ درصد از عملیات اجرایی گازرســانی به دهســتان جنت رودبار از 
ابتدای روســتای ِجلٌو به مسافت ۱۲ کیلومتر تا جنت رودبار انجام ، برای منطقه 
جواهرده نیز  مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شده که پس از اتمام مراحل قانونی 

و اخذ مجوزها عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

 تهدیــد کم آبــی از جملــه معضــالت 
آذربایجان شرقی در سال های اخیر، به ویژه در 
اوج مصرف آب در تابستان، بوده که امید می رود 
در سایه تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی 
به طرح های آبی در سفر اخیر هیات دولت به این 
خطه، گام های جدی برای رفع آن در ۲ ســال 

آینده برداشته شود.
 آذربایجان شرقی تا ۲ دهه قبل با قله های 
برف گرفته، رودخانه های خروشان و دشت های 
سرسبزش شناخته می شد و تبریز به عنوان باغ 
شهر در قاموس شهرشناسی ایران مطرح بود، 
اما سال هاست که این تصویر از ذهن ساکنان 
این دیار و خاطرات میهمانــان آن روزهایش 

رخت بربسته است. 
در روزگاری نه چنــدان دور، آب رودخانه 
»آجی چای« )تلخه رود( در ضلع غربی تبریز، 
تابستان ها نیز پرآب و پاتوق جوانان و نوجوانان 
حاشیه شهر برای تفریح و شنا بود؛ در آن سال 
ها، آب آورد ســاالنه این رودخانه دایمی به ۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب می رسید و 
به تنهایی دریاچه ارومیه را سیراب می کرد؛ اما 
اکنون »آجی چای«، رودخانه ای فصلی است 
که تنها به هنگام باران های ســیل آسا و ذوب 
شــدن برف ارتفاعات »بزقوش« سراب در بهار 

برای مدتی کوتاه آبدار می شود.
در روزگاری نه چنــدان دور، آب رودخانه 
»آجی چای« )تلخه رود( در ضلع غربی تبریز، 
تابستان ها نیز پرآب و پاتوق جوانان و نوجوانان 
حاشیه شهر برای تفریح و شنا بود؛ در آن سال 
ها، آب آورد ســاالنه این رودخانه دایمی به ۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب می رسید و 
به تنهایی دریاچه ارومیه را سیراب می کرد؛ اما 
اکنون »آجی چای«، رودخانه ای فصلی است 
که تنها به هنگام باران های ســیل آسا و ذوب 
شــدن برف ارتفاعات »بزقوش« سراب در بهار 

برای مدتی کوتاه آبدار می شود.
تا ۲ دهه قبل موج های خروشــان دریاچه 
ارومیه، این »فیروزه آبــی« خطه آذربایجان، 
مسرت بخش حیات اجتماعات پیرامونی آن به 
اشکال مختلف بود؛ مردم در روزهای گرم سال 
برای شنا و لجن درمانی به بنادر »شرفخانه«، 
»رحمانللو« و .. می رفتند و ســوار شــدن بر 
کشــتی های بارکش کوچک میان دو ســوی 
دریاچه جهت سفر به تبریز یا ارومیه، زیباترین 

دلخوشی کودکان بود. 
اما به ناگه آســمان حسودیش گرفت و از 
اوایــل دهه ۱۳۸۰ همه چیز شــروع به تغییر 
کرد؛ ابتدا کارشناســان از خطر ظهور میهمان 
ناخوانده و نادیده ای به نام »بلوک های نمکی« 
در برخی نقــاط کم عمق دریاچه ارومیه خبر 
دادند و از خطر خشکی دریاچه سخن گفتند؛ 
اما بی توجهی به دیدگاه آنان، خشکی بزرگ ترین 
دریاچه ایران و دومین دریاچه شــور جهان را 
سرعت بخشید و در کمتر از یک دهه، اوایل دهه 
۱۳۹۰، زنگ خطر مرگ دریاچه به صدا درآمد. 
در فاصله همین بــازه زمانی اندک، ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۹۰شمسی، آب دریاچه ارومیه، رودخانه 
»آجی چای« و بسیاری از رودخانه ها، برکه ها 
و تــاالب های دیگر، از قبیل تاالب بین المللی 
»قوری گول« در ۶۰ کیلومتری شرقی تبریز و 
تاالر »قره قشالق« شهرستان بناب، ته کشید و 
مصیبت خشکسالی و به تبع آن بی آبی بر سر 

منطقه کوهستانی آذربایجان آوار شد. 
پس از آن بود که هشدار کارشناسان جدی 
گرفته شد و در شرایطی که در اواخر دهه ۱۳۸۰ 
برگزاری نمایشگاهی از آثار گرافیکی برای آگاه 
کردن مردم از تبعات خشــک شــدن دریاچه 
ارومیه، مساله ای امنیتی تلقی گشته بود، همه 
برای نجات دریاچه ارومیه به تکاپو افتادند؛ هر 

چند تالش ها برای احیای بزرگ ترین پهنه آبی 
مام میهن تا حدودی جواب داد، اما کارشناسان 
همان موقع اعالم کردند که خشــکی دریاچه 
ارومیه، جزیی از کل معضل خشکسالی است. 

اما انگار سایه خشکسالی و کم آبی ناشی از 
آن قصد نداشت همانند دیگر مناطق ایران عزیز، 
دست از ســر آذربایجان شرقی بر دارد؛ تداوم 
حضور این میهمان ناخوانده باعث شد که یخچال 
های سهند و سبالن، با قدمت میلیون ها ساله، به 
کلی آب شوند و تجربه لمس برف در جبهه های 
شمالی ارتفاعات آذربایجان در فصل تابستان و 
خوردن »برف کرم زده«، اصطالحی محلی برای 
گلوله برفی که از زمستان یک سال تا تابستان 

سال بعد دوام بیاورد، به خاطره ها بپیوندد. 
تداوم خشکســالی و کاهــش بارندگی در 
آذربایجان شــرقی، ســطح ســفره های آب 
زیرزمینی را به شــدت پایین برد؛ در حالی که 
تا ۲ دهه قبل در دشــت مرند با حفر پنج متر 
چاه، آب فروان می کرد، اکنون در روســتاهای 
بستان آباد برای تامین آب مورد نیاز چاه های 
۲۵۰ متری حفر می کنند. زخم خشکسالی و 
مصائب ناشی از آن بر پیکر کشاورزی آذربایجان 
سهمگین تر بود، به گونه ای که تنها دو سال قبل 
که بارندگی بسیار بهتر از امسال بود، ۵۰ درصد 
محصوالت دیم از بیــن رفت و باغات و مزارع 

فراوانی به دلیل بی آبی، خشک و لم یزرع شدند. 
داستان پرآبی و سرسبزی دریار آذربایجان 
و رخت بستن آن به دلیل تداوم خشکسالی و 
نامهربانی انســان ها با طبیعت، طوالنی است؛ 
غصه اینجاست که نسل حاضر، متولدین ۱۳۸۰ 
به بعد، حتی تصوری از آن همه زیبایی خدادادی 
این خطــه نیز در ذهن ندارند و صد حیف که 
انگاره ذهنی آنان از این خطه، در قاموس واژگانی 
چــون »کم آبی«، »طوفن های نمکی«، »کوه 

های بی برف« و .. قاب گرفته است. 
تداوم خشکســالی و کاهــش بارندگی در 
آذربایجان شــرقی، ســطح ســفره های آب 
زیرزمینی را به شدت پایین برد؛ در حالی که تا 
۲ دهه قبل در دشت مرند با حفر پنج متر چاه، 
آب فروان می کرد، اکنون در روستاهای بستان 
آباد بــرای تامین آب مورد نیاز چاه های ۲۵۰ 

متری حفر می کنند.
 تــداوم خشکســالی و کاهــش بارندگی 
در آذربایجان شــرقی، ســطح سفره های آب 
زیرزمینی را به شدت پایین برد؛ در حالی که تا 
۲ دهه قبل در دشت مرند با حفر پنج متر چاه، 
آب فروان می کرد، اکنون در روستاهای بستان 
آباد بــرای تامین آب مورد نیاز چاه های ۲۵۰ 

متری حفر می کنند. 
بدیهی است که گذر از این معضل که انصافاً 

کارهای بســیاری، هر چنــد ناکافی، نیز برای 
مدیریت و ســازگاری با آن از سوی نهادهای 
مســوول در این ســال ها انجام گرفته است، 
نیازمند ارتقای آگاهی عمومی از نحوه مصرف 
درست منابع محدود، مصرف بهینه آب به عنوان 
»مایع حیات«، هم افزایی سازمان های مسوول 
برای مدیریت درســت و صد البته استفاده از 

تجربه زیسته ما و دیگران می باشد. 
برآیند این شــرایط همراه با برداشت های 
بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی، توسعه 
باغات و سدسازی های گسترده موجب شده که 
آذربایجان شــرقی به ویژه کالن شهر تبریز در 
سال های گذشته با خطر جدی کم آبی مواجه 
شود؛ امری که گفته می شود راهکار میان مدت 
آن تسریع در اجرای طرح انتقال ارس به تبریز و 
دیگر طرح های مرتبط با آب در سایر شهرستان 
های استان برای تامین آب شرب و کشاورزی 
است.در شرایطی که اجرای طرح های مهم آبی 
این خطه در سال های اخیر به دلیل آنچه ضیق 
منابع مالی دولت خوانده می شد، متوقف شده و 
یا حرکت الک پشتی داشت، سفر رییس دولت 
سیزدهم و اعضای کابینه وی به آذربایجان شرقی 
در قالب سفر بیست و سوم، زمینه ساز رفع این 

معضل در میان مدت است.
بدیهی است که اعتبارات مصوب سفر هیات 
دولت به آذربایجان شرقی در بخش آب دارای 
بازه زمانی مشــخصی برای تخصیص، جذب و 
هزینه کرد بوده و چنانچه سازمان های مسوول 
با اولویت شــرکت های آب منطقه ای و آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی نسبت به استفاده از 
این فرصت اقدام نکنند، جبران فرصت از دست 

رفته ناممکن خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو 
در آذربایجان شرقی و مدیرعامل آب منطقه ای 
استان اعالم کرد: در سفر رئیس جمهور به استان 
در حدود ۶ هزار میلیارد تومان به طرح های آب، 
برق و فاضالب استان تخصیص یافت که در نوع 

خود یک اعتبار استثنایی است.
یوسف غفارزاده اظهار کرد: این طرح ها شامل 
آب و کشاورزی، تامین آب کشاورزی، آبرسانی و 
تامین آب در شهرها و روستاهای استان، تامین 
آب صنایع، تامین برق روســتایی،  ترمیم برق 
شبکه های روستایی و ایجاد پست های برق در 

آذربایجان شرقی است.

 اعتبارات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی افزایش یافت
بیرجند -  اســتاندار خراســان جنوبی از افزایش سقف اعتبارات مصوبات سفر 
رئیس جمهور به این استان از رقم قبلی به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، جواد قناعت روز دوشنبه 
با اعالم این خبر از دیدار نماینده تام االختیار سازمان برنامه و بودجه کشور که در 
محل نهاد ریاست جمهوری انجام شد، افزود: با پیگیری های صورت گرفته و الحاق 
متمم، حجم اعتبارات مصوبات ســفر از ۶ هزار میلیــارد تومان به ۷ هزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: به جهت افزایش سقف اعتبارات سفر، پیگیری هایی در نهاد ریاست 
جمهوری انجام شــد که در نخستین گام توانستیم این اعتبارات را ۵۰۰ میلیارد 
تومان افزایش دهیم.استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس 
جمهور به این استان در خرداد امسال اظهار داشت: موضوع الحاق متمم به مصوبات 
سفر رئیس جمهور در جلساتی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به طور جدی 
مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و مقرر شــد، پیشــنهادات استان در این خصوص 

جمع بندی و ارائه شود.
وی به ارائه پیشــنهادات استان اشــاره کرد و گفت: در این نشست درخصوص 
طرح ها و پروژه های جامانده از مصوبات ســفر رایزنی شد و خوشبختانه اعتبارات 

متمم مصوبات از ۵۰۰ میلیارد تومان به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
قناعت تصریح کرد: عمده اعتبارات متمم با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام 

بخش های راه، آب، بهداشت و درمان، صنعت، آموزشی و امنیتی است.
وی گفت: تکلیف این اســت که تمامی مصوبات سفر رئیس جمهور به استان 

خراسان جنوبی تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس جمهور ۱۹ شهریور سال گذشته در سومین سفر استانی خود به خراسان 
جنوبی سفر کرد.۲۸۵ طرح با اعتبار عمرانی ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و هفت 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیالت رهاورد این سفر برای مردم خراسان جنوبی 
بود اما اعتبارات مصوبات سفر با پیگیری مسووالن استان و مساعدت دولت افزایش 
داشته است.سید »صولت مرتضوی« معاون اجرایی رئیس جمهور نیز دهم خرداد 
امســال برای نظارت میدانی و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت و تحقق مصوبات 
سفر استانی آیت اهلل رئیسی و رفع موانع احتمالی و تسریع در روند اجرای مصوبات 

به خراسان جنوبی سفر کرد. 

 خرید گندم بذری کشاورزان گنبد به ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار احتیاج 
دارد

گنبدکاووس -  مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاون روستایی گنبدکاووس 
گفت: خرید گندم بذری مورد نیاز کشاورزان گنبد برای سال زراعی آینده به ۹۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار احتیاج دارد که تامین آن نیازمند مساعدت بیشتر مسووالن است.

رشــید خرمالی به مناسبت هفته جهادکشــاورزی )۲۱ تا ۲۷ خرداد( در جمع 
خبرنگاران افزود: ســال گذشــته این اتحادیه با ۳۰۰ میلیارد ریال منابع مالی و 
تســهیالتی موفق به خرید حدود هشت هزار تن گندم بذری شد اما امسال برای 
خرید این مقدار محصول به ۹۰۰ میلیارد ریال منابع مالی و تســهیالتی نیاز دارد 
که تامین آن از عهده اتحادیه خارج است.وی بیان کرد: امسال به سبب افزایش ۲ 
برابری قیمت گندم این اتحادیه در تامین منابع مالی با مشکالتی مواجه شده است.

به گفته خرمالی، گندم بذری تهیه شده این اتحادیه عالوه بر تامین نیاز کامل 
کشاورزان شهرستان، نیاز حدود ۵۰ درصد دیگر شهرهای گلستان را نیز تامین می 
کند.وی اضافه کرد: درخواســت اخذ تسهیالت از بانک کشاورزی داده شده اما به 
ســبب باال بودن رقم درخواستی و نیز مشکالت تامین وثیقه مورد نیاز این حجم 

تسهیالت، تاکنون موفق به تامین آن نشدیم.
رییس اتحادیه شرکت های تعاون روستایی گنبدکاووس همچنین از اختصاص 
سهمیه کشت قراردادی هزار و ۷۰۰ هکتار شالی به این اتحادیه در سال جاری خبر 
داد و گفت: در راســتای سیاست های ابالغی وزارت جهادکشاورزی، قرارداد کشت 

این مقدار شالی با کشاورزان شهرستان منعقد شده است.
رییس اداره تعاون روســتایی گنبدکاووس هم از زیرپوشــش بودن ۳۰ شرکت 
تعاونی فعال بخش کشــاورزی و یک اتحادیه مرتبط با آن در این اداره خبر داد و 
گفت: هدایت، نظارت و حمایت سه وظیفه تعاون روستایی در قبال این شرکت ها 

با حدود ۲۰ هزار عضو است.
بهمن مرادی افزود: شرکت های فعال زیرپوشش تعاون روستایی گنبدکاووس در 
سه گروه »تعاونی تولید روستایی، تعاونی کشاورزی، تعاونی روستایی و اتحادیه آنها 
دسته بندی شدند که هر کدام متناسب با شرح وظایف تخصصی که مهمترین آن 

کمک به تامین امنیت غذایی پایدار است، خدمات دهی می کنند.
وی توزیع نهاده های کشــاورزی و دامی، خرید محصوالت کشاورزی )زراعت، 
باغبانی، دام و طیور(، انجام فعالیت های تخصصی پرورش دام به خصوص اســب و 
شــتر، اجرای طرح های آبرسانی به مزارع از طریق احداث کانال  بتنی یا شیوه های 
نوین آبیاری، زهکشی اراضی زراعی، مشارکت در تنظیم بازار و توزیع ارزاق عمومی 
در جوامع روستایی و کمک به تنظیم میوه شب عید را از جمله فعالیت  شرکت های 

تعاونی بخش کشاورزی زیرپوشش تعاون روستایی گنبدکاووس برشمرد.
رییس اداره تعاون روستایی گنبدکاووس ادامه داد: این اداره امسال اجرای سه 
طرح شامل »راه اندازی فروشگاه روستا بازار، احداث متجمع فروشگاهی روستا بازار 
و احداث گلخانه ۶ هزار مترمربعی« را پیگیری می کند که تاکنون با احداث طرح 
مجتمع فروشگاهی روستا بازار موافقت شده و عملیات اجرایی آن طی چند هفته 
آینده آغاز خواهد شد.مرادی همچنین خرید محصوالت کشاورزی باالخص خرید 
گندم بذری را از مهمترین اقدامات تعاون روســتایی گنبدکاووس دانست و افزود:  

تاکنون پنج هزار تن گندم بذری از کشاورزان طرف قرارداد خریداری شده است.
وی اضافه کرد: اتحادیه تعاون روستایی گنبدکاووس با نظارت کارشناسان ایستگاه 
تحقیقات کشاورزی این شهرستان، ساالنه خرید حدود هشت هزار تن گندم بذری 

که معادل تقریبی ۵۰ درصد نیاز کشت گندم گلستان است را برعهده دارد.

 اداره ها ملزم به کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق هستند
گناوه -  مدیر برق گناوه گفت: با توجه به مصوبه هیات وزیران و صورتجلســه 
استانداری بوشهر، تمامی اداره ها و دستگاه های اجرایی این شهرستان ملزم به کاهش 

۴۰ درصدی مصرف برق خود هستند.
جواد عرب افزود: براســاس مصووبه هیات وزیران دستگاه های اداری و اجرایی 
باید در ســاعت های کاری ۴۰ درصد و در زمان غیر اداری ۷۰ درصد مصرف برق 
خود را کاهش دهند که این مدیریت ضمن بازدید، هر اداره یا دســتگاهی که این 

مصوبه را رعایت نکند، ضمن اخطار، برق آن را قطع می کند.
وی ادامه داد: با شــروع فصل گرما در کشور و شرایط جوی در استان بوشهر و 
شهرستان گناوه، مشترکان از وسایل خنک کننده بیشتری برای  منازل، مغازه ها و 
کارگاها استفاده می کنند که این افزایش مصرف باعث فشار به شبکه توزیع برق و 

در نتیجه در بعضی نقاط  افت ولتاژ یا کمبود برق مصرفی می شود.
مدیر برق گناوه اظهارداشت: باتوجه به خشکسالی های چند سال  اخیر در کشور 
و گرمای امسال که در بعضی شهر های استان بوشهر از جمله گناوه برخی روزها 
به باالی ۴۵ درجه سانتی گراد می رسد، به علت کمبود در شبکه  توزیع برق در 
کشــور، در بعضی مواقع با افت ولتاژ و یا قطعی هایی در ساعت های پیک مصرف 
برای مشترکان مواجه می شود که این موضوع  در بعضی مواقع باعث صدمه دیدن 

به تاسیسات شبکه توزیع برق و یا وسایل منازل مسکونی می شود.
 عرب گفت: ســال گذشته برنامه هایی برای کاهش خاموشی های مشترکان و 
جبران افت ولتاژ در شبکه توزیع گرفته شد که امسال با  مدیریت توزیع و بهینه 
مصرف توسط مشترکان، در تالش هستیم  با همکاری مردم در رعایت بهینه مصرف 

کمترین  خاموشی را  در شبکه های  توزیع داشته باشیم .

 جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن شــرکت کننده در نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان در گرگان گفتند با توجه به اراده جدی دولت سیزدهم در اجرای 
قانون جهش تولید مسکن روزهای روشن تری در انتظار این صنعت است که 
با ارایه تســهیالت خوب و تقویت بخش تقاضا و نقش آفرینی تولید کنندگان 

شکاف بازار مسکن برطرف می شود.
برپایی نمایشــگاه کشوری صنعت ساختمان فرصتی مناسب برای فعاالن 
این بخش بود تا با واکاوی چالش ها و معرفی فناوری های نوین زمینه پویایی 
بیشتر این صنعت اقتصادی را هموارتر کرده و زمینه اجرای قانون جهش تولید 

و تامین مسکن را مهیا کنند.                                  
شــرکت های فعال در حوزه ساختمان از اســتان های گلستان ، تهران ، 
مازندران، خراسان رضوی ، البرز ، آذربایجان شرقی و یزد در اواخر هفته گذشته 
در محل نمایشگاه بین المللی گرگان گرد هم آمدند و بیستمین نمایشگاه عرضه 

محصوالت صنعت ساختمان را به مدت چهار روز برگزار کردند.
نمایشــگاهی که در آن انواع محصوالت ســاختمانی از قبیل زیرگروه های 
صنعت ســاختمان شــامل تاسیســات، پمپ های موتورخانــه، در و پنجره، 
دکوراســیون، آب  شیرین کن، تصفیه آب، ســاخت و ساز، اسکلت های بتنی، 
فلزی و بلوک، مصالح ساختمان، سرامیک، کاشی، سنگ، تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی، پوشش ها، نماسازی، دکوراتیو در معرض نمایش بازدیدکنندگان بود.

تولیدکنندگان، نمایندگان فروش و جمعی از سازمان های مردم نهاد بخش 
ساختمان تالش کردند تا عالوه بر فروش و بازاریابی محصوالت صنعت ساختمان 
در خصوص دغدغه ها و تنگناهای بخش با هم تشریک مساعی و هم اندیشی 
کننــد ارائه محصوالت مبتنی بر فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و 
اینترنت اشــیا، در معرض نمایش و فروش قراردادن واحدهای پیش ساخته، 
عرضه تولیدات داخلی سبک، مقاوم و هم سو با طبیعت از جمله موارد عرضه 

شده در این نمایشگاه بود.

 آغاز رونق صنعت ساختمان در دولت سیزدهم
رییس کانون سراســری انبوه ســازان کشــور در حاشــیه این نمایشگاه 
اظهارداشت: با روی کار آمدن دولت جهادی سیزدهم تکاپو و رونق در صنعت 

ساختمان برای تامین مسکن مورد نیاز مردم شتاب محسوسی گرفت.
ســید محمد مرتضوی افزود: پس از هشــت ســال انفعال در دولت های 
قبلی در حوزه تولید مســکن، اقدامات خوبــی در دولت جهادی و وزارت راه 
و شهرســازی برای تامین نیاز مسکن در کشور انجام شده است که باید این 

راهبرد را قدر دانست.
وی تصریح کرد: براســاس آمارهای موجود به ۶ میلیون واحد مسکونی در 
کشــور نیاز است و قوه مجریه با همکاری سایر قوا مصمم است با بسیج همه 
منابع و امکانات کاستی های بازار مسکن در کشور را جبران کند و به نتیجه 

مطلوب برساند.

 رفع شکاف بازار مسکن با نقش آفرینی تولیدکنندگان بخش
رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: با تقویت بخش تقاضا و 
نقش آفرینی تولیدکنندگان می توان شکاف موجود در بازار مسکن را برطرف 
کرد و در این مسیر دولت تسهیالت خوبی برای امر سازندگی در بازار مسکن 
پیش بینی کرده است.مرتضوی گفت: در حوزه صنعتی  سازی فاصله بسیاری با 
کشورهای پیشرو در صنعت ساختمان داریم؛ در حالی که نقش آفرینی صنعتی 
ســازان ساختمان در برخی از کشورها به حدود ۵۰ درصد می رسد این رقم 
در کشور ما  بسیار اندک است.رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور تاکید 
کرد: با صنعتی ســازی ســاختمان مدت زمان ساخت واحدهای مسکونی به 
طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد، افزایش سرعت ساخت و ساز و پیشی 
گرفتن از تورم و تالطم بازار می تواند قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد.

 شرکت های داخلی به دستاوردهای خوبی رسیدند
محسن عالالدین یکی از مدیران شرکت های سازنده ساختمان های پیش 
ساخته معتقد است : صنعت ساختمان در روش سنتی به عنوان یک صنعت 
آب بر محسوب می شود و با توجه به گرمایش روز افزون زمین و کمبود شدید 
آب ، فعاالن صنعت ساختمان مجبور هستند به سراغ روش هایی با مصرف آب 
حداقل برود.وی اضافه کرد : ســبک تر بودن سازهای پیش ساخته نسبت به 
مسکن های معمول آسیب پذیری آنها را در برابر زلزله و دیگر سوانح طبیعی 
کاهش می دهد و تاکید بر کیفی سازی واحدهای پیش ساخته موجب افزایش 
طول عمر آنها نسبت به واحدهای ساخته شده با روش های سنتی می شود.

 عالالدین ادامه داد: این واحدها کمترین مشکالت را برای طبیعت داشته 
و از نظر عایق گرما و سرما و همچنین صدا به مراتب مطلوب تر از واحدهای 

بتنی و سیمانی معمول است.
وی بیان کرد :  خوشبختانه شرکت های ایرانی در زمینه ساخت واحدهای 
پیش ساخته به دستاوردهای خوبی رسیده اند و می توانند واحدهایی در ابعاد 

۵۰ متر را در کمتر از ۲ هفته تحویل مشتری دهند.

 قانون جهش تولید مسکن باعث ثبات بخش مسکن می شود 
مهران فدوی یکی دیگر از فعاالن حوزه ســاخت و ساز و عضو عضو هیات 
مدیره انجمن انبوه سازان استان گلستان به موضوع افزایش قیمت نهاده های 
موثر در قیمت نهایی مسکن اشاره کرد و گفت : افزایش هزینه حمل و نقل ، 
رشد ۶۷ درصدی دستمزد کارگر، جهش چند برابری کرایه حمل مصالح و تورم 
بازارهای جانبی به افزایش قیمت تمام شده هر متر مسکن منجر شده است.

وی ادامه داد: با این وجود ، راهکارها و اعمال برخی سیاســت های دولت 
مانند اجرای قانون جهش تولید مسکن می تواند باعث ثبات و مدیریت قیمت 

تولید مسکن در کشور شود.

 لزوم استفاده از فناوری های نوین 
فدوی تصریح کرد : از ســوی دیگر برخی راهکارها مانند صنعتی سازی یا 
اســتفاده از فناوری های نوظهور  هم مــی توانند در دراز مدت قیمت نهایی 
مسکن را برای مشتری اقتصادی تر کرده و البته کیفی سازی بناها و افزایش 
عمر ساختمان ها را افزایش دهد.وی ادامه داد: شاید در وهله نخست فناوری 
های نوظهور صنعت ســاختمان گران به نظر برســند اما با بومی سازی این 
تکنولوژی ها و البته رقابتی تر کردن فضای این مبحث و مشــارکت بیشــتر 
مجریان و شرکت ها می توان قیمت های این بخش را تعدیل کرد.عضو هیات 
مدیره انجمن انبوه سازان گلستان در خصوص گرایش مردم به استفاده از این 
تکنولوژی ها، گفت: استفاده از این فناوری باید به تدریج فرهنگ سازی شده 
و جا بیفتد مانند پنجره های upvc که هم اکنون به عنوان ملزومات ساختمان 
مدنظر قرار گرفته است.به گفته وی اگر تکنولوژی ها در مسیر بهبود کیفیت 

زندگی مردم و آسایش آنها باشد جای خود را باز می کند.

 ضرورت فرهنگ سازی برای همراه سازی بیشتر فعاالن بخش 
های تولیدی

هادی حسینی یکی از فعاالن فناوری های نوظهور در بخش ساختمان هم 
گفت: برای توسعه تکنولوژی های جدید به ویژه در تکنولوژی های وابسته به 

بستر اینترنت پتانسیل بسیار مطلوبی در کشور وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: زیرســاخت های شبکه در کشور از جایگاه مطلوبی 
برخوردار اســت، با سرمایه گذاری گســترده دولت شاهد آن هستیم جایگاه 
ایران از برخی کشورهای اروپایی و ایاالت متحده آمریکا باالتر است.حسینی 
اضافه کرد: در حالی که بخش عمده ای از مســاحت کشور زیر پوشش فیبر 
نوری قرار دارد اما بهره گیری مناســبی از این ظرفیت ارزشــمند انجام نمی 
شود، با وجود همه  زیرســاخت های مناسب شاهد آن هستیم که سازندگان 
مسکن در کشور توجه ای به این پتانسیل مهم ندارند و ظرفیت های مناسب 
 شبکه های فیبر نوری در داخل ابنیه به کابل های آنالوگ و با ظرفیت اندک

 اطالعاتی تبدیل می شود.

آیندهروشنصنعتساختمانبااجرایقانونجهشتولیدوتامینمسکن
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/03/24

شماره : 1391

با این وضع، آخر می شویم، مگر اینکه ...

 پاتوسی: از چند تیم ایرانی پیشنهاد دارم
آیاندا پاتوسی بدون اشاره به تیم های خواهان خود، عنوان 
کرد که از چند تیم ایرانی برای فصل بعد پیشنهاد بازی دارد.

 به نقل از سایت گل، قرارداد آیاندا پاتوسی با فوالد در 
پایــان ژوئن )۱۰ تیر( به پایان می رســد و او در آن زمان 
بازیکــن آزاد خواهد بود، هنوز ســران فوالد برای تمدید 

قرارداد با او به توافق نرسیدند.
پاتوسی درباره آینده خود گفت: من واقعاً نمی دانم چه 
اتفاقی قرار است بیفتد و تصمیمم را نگرفته ام. من از باشگاه های دیگر هم پیشنهاد 
دارم و باید در تصمیم گیری محتاط و مطمئن باشم. من از باشگاه های دیگر ایران 
پیشنهاد دارم و از چند تیم خارج از ایران هم پیشنهاد دارم اما نمی خواهم به باشگاه 
یا کشور اشاره کنم. درباره بازگشت به آفریقای جنوبی باید بگویم که امکان رخ دادن 
هر چیزی است و نمی توانم چیزی را رد کنم. من نمی توانم بگویم که قطعا فصل 
آینده به آفریقای جنوبی باز نمی گردم. مدیران و ســایر باشگاه ها به من عالقمند 
هستند، اما من با کسی در مورد پیوستن به هیچ یک از باشگاه ها صحبت نکرده ام.

پاتوســی آخرین بار در سال ۲۰۱۹ برای کیپ تاون سیتی در آفریقای جنوبی 
بازی کرد و در واقع این تیم تنها باشگاه داخلی آفریقای جنوبی است که پاتوسی 

در آن حضور داشته است. 

 ده میلیارد به اسکوچیچ می دهند و می گویند به سالمت؟!
اردوی پر انتقاد در دوحه و شکست برابر الجزایر و البته 
پالس های منفی افــکار عمومی و انتقادهای درون تیمی 
احتمــال دارد منجر به تصمیماتی باالدســتی درباره تیم 

ملی فوتبال شود!
دراگان اســکوچیچ بیش از هر زمان دیگری امشب به 
جدایــی از کادر فنی تیم ملی ایران نزدیک شــد. او که با 
قراردادی ۱۴۰ هزار دالری و به شکلی معجزه آسا تیمش 
با اقتدار به جام جهانی رسید انگار شرایط دشواری دارد برای ماندن روی نیمکت 

تیم ملی در جام جهانی.
 اسکوچیچ که پس از صعود دستمزدش تقریبا سه برابر شده و حاال چیزی حدود 
ده میلیارد در صورت جدایی برای ایران هزینه خواهد داشت ، پس از صحبت های 
خصوصی اعضای تیم ملی با وزیر ورزش و جمع بندی های انجام گرفته باال دستی 
و البته نمایش ناامید کننده تیم ملی پس از لغو چند بازی دوستانه و فرصت سوزی 
کادرفنی و بی مباالتی تشکیالت اداره کننده فوتبال به نزدیک ترین فاصله برای 

جدایی از نیمکت تیم ملی فوتبال رسیده است.
جام جهانی فرصتی نیســت که دولت به ســادگی از کنارش بگذرد و البته از 
یــاد نبریم تیم ملی دو همگروه خاص دارد.ربازی با انگلیس و آمریکا مســابقاتی 
عادی در دیپلماســی عمومی کشور هم نیســتند که اینچنین ساده از کنارشان 
بشود عبور کرد.شکســت برابر الجزایر به احتمال فراوان حکم بازی آاس رم قبل 
از جام جهانی ۹۸ را برای اســکوچیچ دارد و او هم به سرنوشــت ایویچ دچار می 
 شود.ذبا این تفاوت که اسکوچیچ احتماال قربانی تصمیمات اشتباه خود می شود

 نه کم کاری شاگردانش! 

 مبلغ فروش طارمی مشخص شد
با اعالم یک روزنامه پرتغالی، باشگاه پورتو برای فروش 
مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود مبلغ ۲۰ میلیون یورو را 

تعیین کرده است.
روز گذشته بود که نشریه »تکویم« ترکیه خبر داد باشگاه 
فنرباغچه مشتری مهدی طارمی بازیکن تیم پورتو است و 

قصد دارد این مهاجم ایرانی را به خدمت بگیرد.
طارمی تا ســال ۲۰۲۴ با پورتو قــرارداد دارد و مدیر 
برنامه هــای طارمی، تصمیــم گیری درباره ایــن بازیکن را به باشــگاه پرتغالی 
واگذار کرده اســت.هرچند گفته می شــود بعید اســت طارمی حداقل در نقل و 
انتقاالت تابســتانی پورتو را ترک کند، اما یک روزنامه پرتغالی شــرط پورتو برای 
 فــروش مهاجم ایران را اعالم کرد.روزنامــه »اوجوگو« پرتغال امروز در مطلبی با
  اشــاره بــه مشــتریان طارمــی اعــالم کرد کــه فنرباغچــه و باشــگاه هایی

 از انگلیس و فرانسه وضعیت طارمی را پرس و جو کرده اند و این بازیکن را برای 
خرید زیر نظر گرفته اند.

 جهانبخش رکورد پروین را شکست
علیرضا جهانبخش دوازدهمین گل ملی خود را مقابل 

الجزایر به ثمر رساند.
 تــک گل تیم ملی ایران بــا ضربه علیرضا جهانبخش 
از دهانه دروازه به ثمر رســید و در حالی که می رفت یک 
مســاوی را برای ایران به همراه بیاورد، با گل دوم الجزایر 
پاسخ داده شد تا به این ترتیب در شب گلزنی کاپیتان تیم 

ملی، تیم اسکوچیچ بازنده شود.
دوازدهمین گل علیرضا جهانبخش باعث شــد تا او به جمع بیست گلزن برتر 
تیم ملی اضافه شود.جهانبخش پیش از این برابر تایلند، هند، قطر، ونزوئال، بولیوی، 
عمان، ســوریه، کامبوج، عراق و کره جنوبی موفق به گلزنی شده بود. از نخستین 

گل او بیش از هشت سال می گذرد.
با این گل علیرضا جهانبخش موفق شد آمار گل زده خود را از علی پروین نیز 
بهتر کند. نکته جالب اینکه پروین در ۷۶ بازی توانسته بود این آمار را ثبت کند 
اما جهانبخش پیش از شصتمین بازی ملی از ۱۱ گل عبور کرد.غالمرضا رضایی، 
فرهاد مجیدی، حسین فرکی، حسین کالنی، خداداد عزیزی و اشکان دژاگه دیگر 

یازده گله های تیم ملی هستند.
حاال جهانبخش در کنار بهتاش فریبا و حمید استیلی قرابر می گیرد و با گل بعدی 
به جمع سه نفره علی جباری، مهدی مهدوی کیا و حسن روشن اضافه خواهد شد.

 برنامه خاص استقالل در نقل و انتقاالت
مدیران اســتقالل در حالی رفته رفته برای حضور در 
بازار نقل و انتقاالت آماده می شوند که هنوز سرمربی جدید 

خود را نمی شناسند.
 با گذشــت چیزی در حدود دو هفته از جدایی فرهاد 
مجیدی از اســتقالل مدیران این مجموعه هنوز سرمربی 
جدید خود را انتخاب و معرفی نکرده و برای همین هنوز 
به صورت رسمی وارد بازار نقل و انتقاالت نشده اند و همین 

موضوع باعث شد تا هواداران این تیم آنها را تحت فشار قرار دهند.
حتی اگر مدیران باشگاه همین امروز هم مربی جدید خود را )که به احتمال 
زیاد یک خارجی است که برای اولین بار حضور در فوتبال ایران را تجربه می کند( 
معرفی کنند، با توجه به عدم شــناخت وی از بازیکنان استقالل و فوتبال ایران 
ورود به نقل و انتقاالت عماًل با نظر چنین مربی امکان پذیر نیســت.لذا مدیران 
اســتقالل می توانند با الهام گرفتن از لیست احتمالی که از سرمربی سابق خود 
دریافــت کرده اند و یــا با نظر گابریل پین هرچه زودتر وارد بازار نقل و انتقاالت 

شده تا از فشار هواداران بر مجموعه مدیریتی این باشگاه نیز کاسته شود.
تاکنون فقط جدایی رودی ژســتد مهاجم فصل گذشته استقالل از این تیم 
قطعی شده و هیچ بازیکنی به صورت رسمی به عضویت این تیم در نیامده است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت، این 
تیم با نمایشــی که جلوی الجزایر داشت، در 
حــد جام جهانی نبود و با همین وضعیت، در 
گروهش در جام جهانی آخر می شود اما هنوز 
فرصت برای جبران باقی اســت.امید نمازی 
، درباره شکســت دو بر یک تیم ملی فوتبال 
ایــران مقابل الجزایر اظهار کرد: نمایش ایران 
خیلی ناامید کننده بود. البته این اولین بازی 
تدارکاتــی ایران بود و نباید خیلی زود نتیجه 
گیــری کنیم. با این حال این نمایشــی نبود 
که انتظار داشــتم. به این فکر هستم که این 
بهترین نسل ما است و باید به هر صورت تیم 
به یک هارمونی و هماهنگی بهتری برسد چون 
واقعــا دیدیم که الجزایر خیلی بهتر از ما بود. 
همیشــه معتقد بودم که این تیم و این نسل 
از خط هافبک به ســمت خط حمله بسیار با 
استعداد اســت و می تواند برای هر تیمی در 
دنیا خطرناک شود. با حضور آزمون، طارمی و 
جهانبخش در خط حمله، ایران می تواند برابر 

هر تیمی به گلزنی برسد.

 الجزایر می توانست گل های بیشتری 
هم بزند

مربی ســابق تیم ملی ایران با اشــاره به 
عملکرد بهتــر الجزایر در ایــن دیدار گفت: 
فکــر می کنم الجزایر خیلــی بهتر از ما بود و 
می توانستند گل های بیشتری بزند. ما در خط 
دفاعی مشکل داشتیم و وقتی از عقب زمین 
بازی سازی را شروع می کردیم، مشکل داشتیم 
و راحت زیر فشار حریف قرار می گرفتیم. روی 
همین مســائل هم بود که اشتباهی رخ داد و 

منجر به گل دوم حریف شد.

 هر سه رقیب ایران در جام جهانی 
بهتر از الجزایر هستند

 در همین بازی های تدارکاتی اســت که 
مشکالت را می شناسیم و آن را رفع می کنیم. 
به نظرم هر سه تیمی که در جام جهانی مقابل 

آن هــا بازی می کنیم، از هر لحاظ که بگوییم 
بهتر از الجزایر هســتند. ولز یک تیم اروپایی 
است که بازیکنانش در این قاره شاغل هستند 
و خیلی بهتر از الجزایر هستند. از آمریکا هم 
شــناخت دارم و می دانم که از نظر جسمانی 
و پرســینگ در شــرایط خوبی قرار دارند و 
می توانند خط دفاعی ما را تحت فشار بگذارند.

 الجزایر بهتر از تیم های آسیایی و 
رقیب ایران بود

نمازی در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
مشــکالت تیم ملی مربوط به این دیدار بود 
یا از گذشته وجود داشت ولی مقابل تیم های 
آسیایی عیان نشده بود، گفت: مسلما الجزایر 
از تیم هایی که در مقدماتی بازی کردیم سرتر 
بود. به خاطر همین نقاط ضعف ما بیشــتر به 
معرض نمایش درآمد. بــه همین دلیل باید 
بازی های بیشتری داشته باشیم. یک اشتباهی 
هم در ترکیب تیم ملی دیدم که به عنوان مربی 
باید مطرح کنم. ما در این بازی با یک هافبک 

دفاعی بازی کردیم و فضای دو طرف هافبک 
دفاعی ما محل توپ گیری الجزایر شــده بود 
و این تیم با چرخش سریع وارد قلب دفاع ما 
می شد. اگر یک ذره در این مسئله، تغییر روش 
داده شــود و با دو هافبک دفاعی بازی کنیم، 

این مشکل کمتر شود.

 بــازی بــا یک هافبــک دفاعی 
اشتباه بود

او در واکنش به اینکه اســکوچیچ در نیمه 
اول متوجه این مســئله شد و برای نیمه دوم 
از امید ابراهیمی و میالد سرلک به عنوان دو 
هافبک دفاعی بهره برد یادآور شــد: در نیمه 
دوم تا حدی این مســئله بهتر انجام شــود. 
باید از اول این کار را می کرد. بازی که شروع 
می شود، تیم روندی را پیدا می کند که با انجام 
تغییرات هم نمی توان ریتم مدنظر را به سرعت 
پیدا کرد. باید از اول با دقت و با آنالیز حریف 
تاکتیک خود را انتخاب کنند و مطمئن شوند 
که از اول بازی کنترل بازی را دست خودمان 

داشته باشیم. یکی از روش هایی که می تواند 
باعث مطمئن شدن ایران شود، استفاده از سه 
مدافع میانی است. در واقع ترکیب ۲-5-3 در 
حملــه که در حالت تدافعی به حالت 5-3-۲ 
در مــی آید. این ترکیب یک مقدار تمرکز در 
مرکز زمین را بیشتر می کند و اجازه نمی دهد 
حریف به راحتی وارد خط دفاعی ایران شود.

 ایران در حد جام جهانی نبود
این مربی شــاغل در فوتبال آمریکا با بیان 
اینکه تیم ملی ایران در حد جام جهانی ظاهر 
نشــد، اظهار کرد: واقعیت این است که اگر به 
کل این بازی نگاه کنیم، ما در حد جام جهانی 
ظاهر نشدیم. باز هم می گویم جمع بندی کلی 
از عملکرد تیم ملی زود است. نمی توان از االن 
گفت که این تیم موفق نمی شود. هنوز برای 
این مسئله زود است. باید از فرصت باقی مانده 
استفاده شود. با این حال تیمی که امروز دیدیم، 
به هیچ شکل در جام جهانی موفق نمی شود و 
در گروهش آخر می شود. اما اگر بتوانند بازی 

تدارکاتی بیشتری در نظر بگیرند، می توانیم با 
این نســل خوب، عملکرد خوبی را به نمایش 

بگذاریم.

 ایران صاحب نسل طالیی است
مربی ســابق تیم ملی ایران درباره نســل 
کنونی ایران که باید در جام جهانی به میدان 
برود گفت: واقعا یک نســل طالیی را داریم. 
کمتر می بینیــم که این همه عنصر تهاجمی 
خوب داشــته باشــیم. از طارمــی، آزمون، 
قلی زاده و جهانبخــش تا دیگر نفرات مانند 
صیادمنــش، کریم انصاری فــرد )که دعوت 
نشــده بود( و حسین زاده بازیکنان مستعدی 
هســتند که می توانند کارســاز باشــند. این 
بازیکنان باید حمایت شــوند. متاسفانه وقت 
زیادی را فدراسیون از دست داد و نتوانستیم 
بازی تدارکاتی خوبــی را برگزار کنیم. البته 
فدراسیون خیلی هم مقصر نیست. آنها تالش 
خود را کردند. متاسفانه برخی از تیم ها حاضر 
به بازی با ایران نشدند. مثال کانادا بازی خود 
را بــه صورت غیر ورزشــی لغو کرد. تیم های 
دیگر هم بودند که حاضر به بازی نشدند. این 
مسئله ای است که باید با آن مبارزه کنیم. باید 
در همین شرایط سخت بهترین امکانات را برای 
بازیکنان خودمان فراهم کنیم که حداقل با یک 

روحیه خوب راهی جام جهانی شوند.

 موفقیت در جام جهانی فقط نمایش 
خوب نیست؛ باید صعود کنیم

نمازی ادامه داد: امیدوارم که بتوانند بهتر از 
این عمل کنند و نقاط ضعف خود را بپوشانند. 
این نمایش یک مقــدار ناامید کننده بود اما 
برای جمع بندی زود است و هنوز امید داریم 
و باید همدل باشیم. باید بیشترین و بهترین 
کمک را به تیــم ملی کنیم. وزارت و رزش و 
مردم باید پشــت این تیم باشند. موفقیت در 
جام جهانی هم صرفا این نیســت که نمایش 
خوبی داشته باشیم. یک بار هم که شده باید 

گروه مان باال برویم.

در فاصله یک ماه مانده تا شروع لیگ فوتسال، هیچ چیزی جای خودش 
نیســت و نه هنوز تعداد تیم های حاضر در این مسابقات مشخص است و نه 

تکلیف سهمیه های تیم های انصرافی روشن شده است.
 قرعه کشــی لیگ برتر فوتسال در حالی از ســاعت ۱۲ روز یک شنبه به 
میزبانی فوالد زرند و در شــهر کرمان برگزار شــد که هنوز تکلیف نیمی از 
تیم های لیگ مشخص نیست و تنها یک ماه بیشتر به برگزاری این مسابقات 
نیز باقی نمانده است.لیگی که آمار انصرافی های آن روز به روز بیشتر و از تعداد 
تیم های شرکت کننده آن کاسته می شود. دیدار افتتاحیه در حالی قرار است 
به میزبانی گیتی پسند برگزار شود که حریف آن یعنی سپاهان از مدت ها قبل 
انصرافش از این لیگ را اعالم کرده اما هنوز امتیازش را واگذار نکرده اســت. 
اتفاقی که طبق صحبت های آرش جابری، رییس سازمان لیگ فوتسال، باید 
در خود استان رخ دهد و اجازه انتقال امتیاز به خارج از استان اصفهان وجود 
ندارد. اتفاقی که مدیران فوتسال نیز پیگیر آن نشده اند و معلوم نیست که اگر 
سپاهان تنها انصراف دهد و امتیازش را انتقال ندهد، چه بالیی بر سر افتتاحیه 
لیگ فوتسال خواهد افتاد.فردوس قم دیگر تیمی است که شنبه شب اعالم کرد 
که حاضر نیست در فصل جدید لیگ برتر فوتسال حاضر شود و حاضر است 
امتیاز تیمش را به فروش برساند. البته ظاهرا این باشگاه نیز باید امتیازش را 
به فوتسال دوستان قمی واگذار کند و اجازه فروش آن به غیر از استان قم را 
ندارد. پیش از این دو تیم نیز راگا شهرری امتیازش را به قند کاترین واگذار 
کرده بود.  فرش آرا نیز به دنبال منابع مالی برای بقا در فوتســال می گردد و 

هنوز اخبار مثبتی از سوی این باشگاه مخابره نشده است.
افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر فوتسال قرار است ۲3 تیرماه باشد و سایر 
بازی روز بیست و چهارم برگزار شود. در این بین هنوز بازی های مرحله نهایی 
لیگ یک فوتسال ایران به اتمام نرسیده است و هنوز 3 هفته باقی مانده است 
که در بهترین حالت این 3 هفته را در ۱۰ روز برگزار شود. با این حساب دو 
تیم صعود کرده به لیگ برتر که احتماال گهر زمین سیرجان و صنایع پشتیبان 
هرمزگان باشند، تنها ۱۰ تا ۱5 روز برای حضور در لیگ برتر فرصت خواهند 
داشت و بدون استراحت و حتی برگزار نکردن جلسات ریکاوری و بدنسازی باید 
وارد این مسابقات شوند. در جدول مرحله نهایی لیگ یک و پس از ۷ بازی، گهر 
زمین سیرجان با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و صنایع پشتیبان هرمزگان با ۱۴ 

و شهرداری ساوه با ۱۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.
اتفاقــات در لیــگ برتــر فوتســال به گونه ای پیــش می رود کــه انگار 
نــه انگار ایــن لیگ تا یک مــاه دیگر آغاز می شــود و جابری و ســایرین 
 مســئوالن فوتســالی نیــز بــه تماشــا نشســته اند تــا ببیند تا بیســت 

و سوم و بیست و چهارم تیر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. 

نتایج اخیر تیم ملی والیبال ایران به عنوان تیم نخســت آسیا و تیم ملی 
والیبال ژاپن به عنوان تیم دوم آسیا نشان می دهد که ژاپن برنامه بسیار خوبی 

برای والیبال خود ریخته و به دنبال اهداف بزرگ است.
 تیم ملی والیبال ایران که در رقابت های لیگ ملت های والیبال شرکت کرده 
است، در بازی چهارم خود در این رقابت ها مقابل ژاپن شکست خورد. باتوجه به 
بازی های اخیر انجام شده نگاهی به ۱۰ دیدار اخیر این دو تیم خواهیم انداخت.

لیگ ملت های ۲۰۲۲ والیبال - ایران ۰- 3 ژاپن
- ایران 3- ۰ ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ 

بازی های المپیک ۲۰۲۰ - ایران ۲- 3 ژاپن
لیگ ملت ها ۲۰۲۱ -  ایران ۰- 3 ژاپن
جام جهانی ۲۰۱۹ - ایران ۱- 3 ژاپن
لیگ ملت ها ۲۰۱۹ - ایران 3- ۰ ژاپن
لیگ ملت ها ۲۰۱۸ - ایران ۱- 3 ژاپن

جام بزرگ قهرمانان جهان ۲۰۱۷ - ایران 3- ۱ ژاپن
کاپ آسیا ۲۰۱۶ - ایران 3- ۲ ژاپن
کاپ آسیا ۲۰۱۶  - ایران 3- ۰ ژاپن

تقابل ۱۰ دیدار اخیر تیم ملی والیبال ایران و ژاپن نشــان می دهد که هر 
تیم به 5 پیروزی دست یافته است با این تفاوت که بردهای ژاپن در سال های 
اخیر بیشتر از ایران بوده و این زنگ خطری برای والیبال ایران است. حضور 
چهره هایی مانند نیشدا ۲۲ ساله در ژاپن نشان می دهد که این تیم جوانانی دارد 

که با برنامه ریزی موفقیت های بزرگی را برای خودشان رقم زده اند.
قطعا والیبال ایران باتوجه به جوانگرایی باید برنامه ریزی کند و طبق آن از 
تمام ظرفیت های موجود بهره گیرد. تیم ملی والیبال ژاپن در لیگ ملت های 
۲۰۲۲ نشان داد که پرقدرت ظاهر شده است و برای این تیم بازی های آسیایی 
آنچنان مهم نیســت؛ نکته ای که باید بــه آن توجه کرد این بوده که جوانان 
والیبال ایران امروز نیاز به برنامه ریزی دارند و عدم ثبات مدیریت فدراسیون و 
تصمیم های اشتباه می تواند تیم ملی والیبال ایران را به تیمی عادی تبدیل کند 
تا ایران مانند گذشته آرزوی یک ست گرفتن از ژاپن و دیگر تیم های آسیایی 
را داشته باشد.برنامه ریزی درست و ملزم شدن به پاسخگویی به تصمیمات 
گرفته شده باتوجه به فاصله کم تا المپیک پاریس باید یکی از اهدافی باشد که 
داورزنی و فدراسیون والیبال آن را پیگیری کنند تا حداقل ایران نگران جایگاه 
خود در آســیا نباشد! همچنین ثبات مدیریتی تا المپیک پاریس می تواند به 
تیم ملی والیبال ایران و بازیکنان جوان این تیم کمک بزرگی کند.پیش از این 
)مردادماه ۱۴۰۰( رسانه های ژاپنی از برنامه ریزی دقیق این تیم برای المپیک 

۲۰۲۴ خبر داده و برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس خط و نشان کشیده بودند.

حمید احمدی گفت: علت تعویق انتخابات کمیسیون ها ایرادهای موجود 
بود که قرار شد در این خصوص بازنگری انجام شود.

سرپرســت فدراسیون ژیمناستیک ، در خصوص زمان برگزاری انتخابات 
کمیســیونهای فدراســیون ژیمناســتیک اظهار کرد: علت تعویق انتخابات 
کمیسیون ها ایرادهایی بود که در زمان مدیریت و دبیری قبل وجود داشت و 
به برخی نکات توجه نشده بود. در این شرایط ما با اعتراضاتی از سوی برخی 

استان ها مواجه شدیم.
او ادامه داد: با مشورتی که با وزارت ورزش انجام دادیم قرار شد که در این 
خصوص بازنگری انجام شود و مجددا به استان ها نامه بزنیم که طی ۶ روز کاری 
ثبت نام ها انجام شود. بستر رای گیری ۲۰ روزی است که آماده است، منتهی 
در اســامی ثبت نام شده کمبودهایی وجود داشت که الزم دیدیم اصالحات 

انجام شود تا بعدا زیر سوال نرویم.
احمدی در ادامه گفت: هنوز ۶ روزکاری برای اصالحات سپری نشده است. 
در واقع در حال جمع آوری نظرات استان ها هستیم. زمانی که استان ها ثبت 
نام ورزشکاران، مربیان و داوران را انجام دهند باید سوابق آنها را احصا کنیم. 
بعد با حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان صورت جلسه می کنیم و بعد دو 

روز بالفاصله رای گیری انجام خواهد شد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در مورد ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون 
گفت: بعد از رای گیری کمیسیون ها ثبت نام از کاندیداها آغاز می شود. یعنی 
به فاصله دو ســه روز بعد از انتخابات کمیسیون ها زمان برگزاری ثبت نام از 
کاندیداها را در روزنامه منتشر می کنیم که در تاریخ مشخص به مدت ۱۰ روز 

کاری ثبت نام ها انجام می شود.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا برای انتخابات ثبت نام می کنید، گفت: 

شرایط باید فراهم شود فعال که شرایط فراهم نیست.
وی در خصــوص برنامه تیم های ملی ژیمناســتیک اظهار کرد: تیم ملی 
ژیمناستیک صبح یکشنبه عازم قطر شد تا در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر 
شود. تیم ایران با ترکیب ۱۴ نفره متشکل از ۶ ورزشکار، ۲ مربی، 3 داور، روابط 

عمومی، سرپرست و حراست راهی این رویداد شد. 
این مســابقات از ۲5 تا ۲۸ خرداد انجام می شــود و بعد تیم ۲۸ خرداد به 

ایران برمی گردد.
وی گفت: همچنین ملی پوشان تیم ترامپولین در الوند قزوین در حال تمرین 
هستند. آنها ۲ تیر عازم پرتغال می شوند تا در دو مسابقه جام جهانی و یک 

تورنمنت شرکت کنند و برای بازی های آسیایی آماده شوند.
 در واقع آنها با یک سفر به دو رویداد می روند. تیم ملی ایروبیک هم سومین 

اردوی خود را برگزار کرد و مسابقات آنها مرداد است.

باید اصالحات انجام شودزنگ خطر برای والیبال ایرانلیگ برتر فوتسال بی نوایان !

پیروز قربانی درباره روند انتخاب سرمربی جدید استقالل اظهار داشت: استقالل 
سال قبل در فصل نقل وانتقاالت بار خودش را بست و نسبت به رقیبانش شرایط 
بهتری رقم زد و قهرمان شد. االن می بینیم تیم های رقیب خوب یارگیری می کنند. 
استقالل نباید فرصت را از دست بدهد و هر چه سریع تر سرمربی جدید را انتخاب 
کند.وی در مورد اینکه گزینه داخلی بهتر است یا خارجی، تصریح کرد:با احترام 
به همه دوستانی که در داخل هستند، گزینه ای که روند فصل گذشته استقالل 
را ادامه دهد و قهرمانی بیاورد وجود ندارد. ضمن اینکه شرایطی که استقالل در 
فصل گذشــته سپری کرد، باعث می شود داخلی ها محتاط تر عمل کنند. شاید 
گزینه خارجی بهتر بتواند شرایط را به سود استقالل عوض کند. فراموش نکنیم 
فضای مجازی خیلی در تصمیم گیری های مدیران ما تأثیرگذار اســت. مربیان 
داخلی هم باهوش هستند و آن کسانی که پیشنهاد داشته اند با جود جذابیت 
نشستن روی نیمکت استقالل شرایط را درک و در تصمیم شان تجدید نظر کردند.

قربانی درباره اینکه سبک کدام گزینه خارجی می تواند به استقالل کمک کند، 
گفت:هر مربی سبک های متفاوت خودش را دارد و نمی توانیم بگوییم کدام یک 
به سبک استقالل می خورند. استقالل در فصل گذشته با سبکی که مورد انتقاد 

بود به قهرمانی رسید. اگر قرار است مربی خارجی بیاید باید به او زمان بدهند. 
یکســری افراد داریم که خودشان را صاحب نظر می دانند اما چیزی از فوتبال 
نمی دانند. آنها مربی را تحت فشار می گذارند که چرا نتیجه نگرفته است. مربی 
خارجی از فرهنگ دیگری می آید و به زمان نیاز دارد که ســبک خودش را جا 

بیندازد. اگر مدیریت استقالل می خواهد مربی خارجی بیاورد باید زمان بدهد.
بازیکن پیشین استقالل در واکنش به استوری برخی  مبنی بر اینکه پیشنهادی 

از استقالل ندارند و آیا او نمی خواهد چنین کاری کند، گفت:
هنوز به ســطحی نرســیده ام که کاندیدای ســرمربیگری استقالل شوم. 
ســرمربیگری استقالل برای من زود اســت. نه رابطی دارم و نه اینستاگرام که 
استوری کنم. زمانش برسد و لیاقت داشته باشم به سرمربیگری استقالل می رسم 
و اگر نرسیدم ضعف خودم بوده است.قربانی در ادامه گفت وگو در خصوص عدم 

نتیجه گیری تیم امید در مسابقات زیر ۲3 سال آسیا، گفت:
هجمه هــای زیادی روی مهدی مهدوی کیا بــه وجود آمد ولی باید ببینیم 
چه چیزی به او داده  و چه خواســته ایم. فوتبال ُخم رنگرزی نیســت. دوستانی 
که در فدراســیون حضور دارند بهتر می دانند که دیگر نمی توانیم بگوییم چون 

با استعداد هستیم نتیجه می گیریم. اگر مقابل ترکمنستان نتیجه نگرفتیم به 
این دلیل بود که آنها کار کرده اند. نباید در باد این بخوابیم که استعداد داریم و 
می توانیم نتیجه بگیریم. اگر ۱۰ بار با ترکمنســتان بازی کنیم ۹ بار می بریم و 
شاید یکبار شکست بخوریم که آن یکبار از بدشانسی به تیم مهدوی کیا خورد.

مصاحبه های مهدوی کیا پس از هر بازی را می دیدم که می گفت تیم جوانی دارد 
و این تیم را برای راهیابی به المپیک آماده می کند. او می توانست بیشتر بازیکنان 
لیگ برتری را با خود ببرد و رزومه درست کند ولی شجاعانه نفراتی را برد که 
می توانند در مسابقات انتخابی المپیک کمک کنند. جو بدی علیه مهدوی کیا 
ایجاد شد که بخش زیاد آن درست نبود. وقتی در جریان روند آماده سازی تیم 
امید نبوده ایم نباید به خودمان اجازه دهیم یک مجموعه را زیر ســؤال ببریم. 
مهدوی کیا تنها چند ماه است که کارش را آغاز کرده و باید به او اعتماد کرد. باید 
امکانات حداقلی را برای تیم امید مهیا کنیم و سپس انتظار نتیجه داشته باشیم. 
افتخار کار در یکسری تیم ها را داشتم ولی آنجا چیزی نمی دهند و حداقل ها را 
 فراهم نمی کنند و انتظار نتیجه هم دارند. مربی نمی داند با این شرایط روی امور

 فنی تمرکز کند یا مسائل دیگر.

لیاقت سرمربیگری استقالل را ندارم که استوری بگذارم



 | 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 انقالب ،  ابتدای 
خیابان آزادی، كوچه جنتی، پالك 7  

 | كد پستی 14189-43753
 |  تلفن و  نمابر : 66593409

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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انتشار آمار نرخ تورم آمریکا بازارها را شوکه کرد و موجب ثبت رکوردی دیگر 
برای اونس طال شد.

قیمــت اونس طال در بازارهای آمریــکا در روز جمعه به باالترین حد خود در 
چهار هفته گذشته رسید. ثبت این رکورد پس از آن رخ داد که سهام وال استریت 
بدترین سقوط خود در سه هفته اخیر را تجربه کرد. انتشار آمار جدید از نرخ تورم 

آمریکا و رسیدن این نرخ به باالترین سطح در 41 سال گذشته موجب نوسان در 
بسیاری از بازارها شد. 

به گفته وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور در طول 
سال منتهی به ماه می 8.6 درصد رشد کرده است.

در واکنش به انتشار این آمار، قیمت  آتی طال در ماه آگوست به 1880 دالر در 
هر اونس افزایش یافت که نشان دهنده افزایش تقریباً 25 دالری یا 1.3 درصدی 

در قیمت است. 
كاهش ریسک در بازار ارزهای دیجیتالی

بازارهای جهانی دیروز در حالت کاهش ریسک قرار گرفتند و سهام و ارزهای 
دیجیتال را پایین آوردند. به طور معمول، ســرمایه گذاران در زمان افزایش تورم، 

ریسک خود را کاهش می دهند.
ارزش بیت کوین )BTC( در 24 ســاعت گذشــته 4 درصد کاهش داشت، در 
حالی که اتر )ETH( در مدت مشابه 6 درصد کاهش داشت. اکثر ارزهای دیجیتال 
جایگزین )آلت کوین ها( که ریسک بیشتری دارند، در روز جمعه عملکرد ضعیفی 
نسبت به بیت کوین داشتند. این نشان می دهد که اشتهای کمتری برای ریسک 

در میان معامله گران ارزهای دیجیتال وجود دارد.

محققان در بررسی اخیر خود دریافتند، دسته ای از افراد به میزان قابل توجهی 
در معرض زوال عقل هستند.

 به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد تنها زندگی کردن 

خطر ابتال به زوال عقل را افزایش می دهد.
دانشــمندان اسکن مغزی 30 هزار نفر از شهروندان انگلیس که دچار منزوی 
اجتماعی بودند را طی یک دهه مطالعه کردند و نتایج حجم ماده خاکستری کمتری 

را در نواحی مغز درگیر در حافظه نشان داد.
محققان از سالمندان خواستند تا برای کاهش خطر، تعامل منظم با دیگران داشته 
باشند؛ بزرگساالن منزوی از نظر اجتماعی 26 درصد بیشتر در معرض ابتال به  این 
بیماری هستند. انزوا و تنهایی می تواند از طریق افزایش احتمال ابتال به افسردگی، 
دیابت نوع 2 و فشار خون باال در بروز زوال عقل تاثیر گذار باشد. از طرفی این افراد 
تمایل بیشتری به استعمال دخانیات دارند. بی تحرکی و کاهش فعالیت فیزیکی از 
دیگر مشکالت این افراد است. در این مطالعه بیشتر تجربه ذهنی انزوای اجتماعی 

مدنظر محققان است که تاثیر قابل توجهی در زوال عقل دارد.
کارشناسان دانشگاه های کمبریج، وارویک و فودان در چین، انزوای اجتماعی را 
به عنوان یک »مشکل بهداشت عمومی جدی و در عین حال نادیده گرفته شده« 

توصیف کردند.

ثبت رکورد ۴هفته ای برای طال!

این افراد در معرض زوال عقل هستند

احواالت این گرانی گوشت ...احواالت این گرانی گوشت ...
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  علمیعلمی

شرکت اسپیریو ای وی برای اولین بار پهپادی ساخته که می توان آن را از زیر 
آب و از طریق یک زیردریایی به آسمان پرتاب کرد.

 به نقل از اینتسرتینگ اینجینیرینگ، اولین پهپاد دنیا که از زیرآب به هوا پرتاب 
می شود UW UAS 103 Ninox نام دارد و زیردریایی برای پرتاب آن به هوا نیازی 

به قرار گرفتن در سطح اب ندارد.
شــرکت سازنده که پیمانکار وزارت دفاع رژیم صهیونیستی است پیش از این 
پهپادهای متنوعی را ساخته که برای پرتاب نارنجک و انواع تسلیحات دیگر قابل 
استفاده هستند. برخی از این پهپادها را می توان از روی تانک یا سایر وسایل نقلیه 

در حرکت به هوا فرستاد.
با وجود تمام مزایای تاکتیکی، ســکوهای شناور دارای یک نقطه ضعف جدی 

هستند - عدم توانایی دیدن فراتر از محدوده پریسکوپ خود. برای سال ها، مبتکران 
سعی کرده اند از اشیاء پرنده مختلف مانند بادبادک ها و حتی هواپیماها برای افزایش 
برد دید در زیردریایی ها استفاده کنند. اما برای اینکه بتواند این کار را انجام دهد، 

زیردریایی باید به سطح بیاید و عنصر پنهان کاری را از بین ببرد.
یک زیردریایی با استفاده از این پهپاد، می تواند از اعماق آب یا کیلومترها دورتر 
از هدف کار کند و اهداف مدنظر را کنترل کند، زیرا بدین شیوه پهپاد زیردریایی 

مانند چشمی تیزبین برای زیردریایی عمل می کند.
پهپاد پرتاب شــده از زیردریایی نسخه اصالح شده پهپاد کوادکوپتر دیگر این 
شرکت، به نام نینوکس 103 است. 103 با قابلیت حمل محموله تا دو پوند )یک 
کیلوگرم(، برای پرتاب از سکوهای خشکی یا دریایی طراحی شده و می تواند در 

برابر وزش باد مقاومت کند. سرعت آن نیز به 37 کیلومتر در ساعت می رسد.
این پهپاد پس از خروج از زیردریایی در درون یک کپســول قرار داشته و می 
تواند تا 24 ساعت در سطح آب و حتی در شرایط توفانی و وجود موج های شدید 
خاموش بماند.این پهپاد پس از حضور در هوا، بردی معادل 6 مایل )10 کیلومتر( 
و پایداری 45 دقیقه ای دارد. این پهپاد کوچک دارای نشانگرهای صوتی، حرارتی و 
بصری دقیقی است که احتمال شناسایی آن را کاهش می دهد. پس از فعال شدن 
حسگرهای الکترواپتیکال/مادون قرمز )EO/IR( وارد عمل می شوند و پهپاد از یک 
سیستم هوش مصنوعی با معماری باز برای شناسایی خودکار هدف خود استفاده 
می کند.پهپاد مذکور از ارتباطات رمزگذاری شده استفاده می کند و دارای اتصال 
بین دامنه ای است تا اطمینان حاصل شود اطالعات جمع آوری شده به سرعت 

به مرکز ماموریت منتقل می شود.

بررسی محققان دانشگاه بیرمنگام نشان می دهد که خواب های بد و کابوس در 
افراد کهنسال ممکن است نشانه اولیه پارکینسون باشد.

 به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، مردان مسنی که کابوس های شبانه را 
تجربه کرده اند، دو برابر بیشتر از همتایانشان در معرض ابتال به پارکینسون هستند.

این تحقیق نشان داد مردان مسن تری که مکرر کابوس و خواب های بد را تجربه 
می کنند، دو برابر بیشتر احتمال دارد که بعدها به پارکینسون مبتال شوند. قبالً ثابت 
شده که افراد مبتال به بیماری پارکینسون بیشتر از سایر بزرگساالن کابوس و خواب 
های بد را تجربه می کنند، اما این مطالعه جدید اولین مطالعه ای است که از کابوس 

ها به عنوان شاخص مهم نشان دهنده شکل گیری این بیماری خبر می دهد.
نویســنده اصلی این تحقیق، دکتر ابیدمی اوتایکو، از مرکز سالمت مغز انسان 
دانشگاه بیرمنگام، می گوید: »اگرچه تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون می تواند 
واقعاً مفید باشــد، اما شاخص های تعیین کننده دقیق بسیار کمی وجود دارد، و 

کسب اطمینان از بسیاری از آنها نیاز به آزمایش های بیمارستانی پرهزینه دارد.«
در جریان این بررسی، محققان 3818 مرد مسن را که در طول 12 سال به طور 

مستقل زندگی می کردند مورد ارزیابی قرار دادند.

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان گوشی های هوشمند 
مانند اپل و سایر سازندگان لوازم الکترونیکی را مجبور می کند دستگاه های خود را 

به درگاه شارژ استاندارد یو اس بی - سی مجهز کنند.
 به نقل از سی ان بی سی، اپل سالهاست با افزودن درگاه شارژ یو اس بی – سی 
به گوشی های آیفون مخالفت می کند، اما حاال مقامات اروپایی قصد دارند اپل را 

به چنین کاری مجبور کنند.

قانونگذاران اتحادیه اروپا روز سه شنبه با افزودن یک درگاه شارژ تلفن همراه جدید 
به گوشی ها، تبلت ها و دوربین ها موافقت کردند. این بدان معناست که سازندگان 

تجهیزات مذکور باید تا سال 2024 از شرایط جدید پیروی کنند.
ایــن قانون برای کاهش ضایعات و تســهیل زندگی بــرای مصرف کنندگانی 
طراحی شــده است که از این پس خواهند توانســت از یک شارژر برای چندین 

دستگاه استفاده کنند.

اولین پهپادی که از زیردریایی پرتاب می شود

کابوس های شبانه کهنساالن نشانه احتمالی پارکینسون است

مقابله اتحادیه اروپا با لجبازی قدیمی اپل

  چگونه می توان طول عمر را افزایش داد؟
تغییر سبک زندگی حتی در افراد دچار مشکالت سالمتی مزمن می تواند 
تأثیر شــگرفی بر طول عمر آن ها بگذارد و تقریباً همه  ی افراد می توانند با 

اصالح سبک زندگی، طول عمرشان را افزایش دهند.
از زمــان آغاز تمدن، انســان ها همواره به دنبال گریــز از مرگ بوده اند. 
ایــده ی جاودانگی یکی از موضوعات رایجی اســت کــه در قدیمی ترین و 
شناخته شده ترین داستان های بشری به چشم می خورد. »چشمه ی جوانی« 
و »گیاه اسرارآمیز حماسه ی گیلگمش« و »اکسیر حیات« مثال هایی از نمود 

ادبی میل به زندگی ابدی است.
متأسفانه جاودانگی فقط یک افسانه است. به طور میانگین امید به زندگی 
در ایاالت  متحده نزدیک به 7۹ سال است و بعید به نظر می رسد که این رقم 
در سال های آتی، افزایش چشمگیری پیدا کند. بااین حال، دانشمندان همواره 
به دنبال کشف روش هایی برای افزایش طول عمر انسان بوده  و در این مسیر 

به نتایج امیدوارکننده ای رسیده اند.
قرن ها اســت که اصطالح ها و ضرب المثل های فراوانی درباره ی اهمیت 
سالمت و تندرستی در ادبیات های مختلف نسل به نسل منتقل شده است. 
بسیاری از این ضرب المثل ها بر نقش شادی بر سالمت بدن و اهمیت داشتن 

زندگی شاد و لذت بخش تأکید می کنند.
در مطالعه ای که 11 می 2022 گروه تحقیقاتی ژاپنی JACC از دانشــگاه 
اوساکا در مجله ی پزشکی Age and Ageing منتشر کردند، تأثیر تغییر سبک 
زندگی و عادت های رفتاری بر طول عمر افراد میان ســال و مسن تر بررسی 
شده است. محققان ژاپنی کشف کرده اند که پیروی از تقریباً پنج رفتار سبک 
زندگی سالم می تواند امید به زندگی افراد را حتی در 80 سالگی و مهم تر از 

آن در افراد دچار مشکالت سالمتی مزمن بهبود بخشد.
نمودار طول عمر انسانبرآورد افزایش طول عمر و اطمینان بازه ای ۹5 درصد 
با    توجه    به تعداد سبک زندگی سالم اصالح پذیر. تأثیر پذیرش سبک زندگی سالم 
اصالح پذیر بر افزایش طول عمر از میان سالی تا سنین بیشتر مشهود است.

امید به زندگی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ ازجمله عوامل اجتماعی 
مانند ســطح اجتماعی اقتصادی افراد و عوامل سیاسی مانند دسترسی به 
سیستم های مراقب  بهداشتی یارانه ای و مؤلفه های سبک زندگی مانند رژیم 
غذایی و ورزش. در این تحقیق از اطالعات مربوط به یکی از مطالعات پیشین 
مجله ی علمی یادشده استفاده شده است؛ پژوهشی بزرگ برای جمع آوری 
پرسشــنامه ها از 4۹.201 شرکت کننده در 45 مکان مختلف در ژاپن که از 

سال 1۹88 تا سال 1۹۹0 طول کشید.
هدف محققان از اســتفاده از داده های مربوط به این مطالعه شناســایی 
متغیرهایی اســت که به بروز ســرطان و مرگ و میر ناشــی از بیماری های 
قلبی عروقی منجر شــده اســت؛ از این رو، داده های جمع آوری شده شامل 
پرسشنامه هایی درباره ی رژیم غذایی، ورزش، میزان مصرف الکل، وضعیت 

استعمال دخانیات، میزان خواب و شاخص حجم بدن بود.
پس از اختصاص امتیاز به هر یک از فعالیت های سالم، تأثیر تغییر عادات 
سبک زندگی بر امید به زندگی ارزیابی شد. این تحقیق تا سال 200۹ ادامه 
یافت و تا آن زمان 8.۹66 فرد فوت کردند. رایوتا ساکانیوا نویسنده ی اصلی 
گزارش این تحقیق می گوید: »نتایج مطالعه کامالً واضح بودند. افزایش تعداد 
رفتارهای سالم مستقیماً با طول عمر بیشتر در مردان و زنان ارتباط دارد.«

نمودار طول زندگیتخمین افزایش طول عمر در افراد 50 و 65 و 80 ساله 
با   توجه   به تعداد سبک زندگی های سالم اصالح پذیر در میان بیمارانی که دچار 

صفر، یک، دو، سه یا تعداد بیشتری از بیماری های هم زمان هستند.
بیشترین افزایش طول عمر مربوط به کاهش مصرف الکل، ترک سیگار، 
کاهش وزن و افزایش ســاعت خواب بود که در افراد ســالم 40 ساله باعث 
افزایش طول عمر تا شش سال شد. مزایای تغییر سبک زندگی در افراد مسن 
)80 سال و بیشتر( و افراد میان سال مبتال به مشکالت سالمتی مانند سرطان، 
بیماری های قلبی عروقی، فشارخون، دیابت و بیماری های کلیوی چشمگیرتر 
بود. پروفسور هیرویاسو ایزو، نویسنده ی ارشد گزارش این مطالعه می گوید:

این نتایج از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به خصوص با  توجه   به این موضوع 
که ابتال به بیماری های مزمن در جهان افزایش پیدا کرده است و علت اصلی 

مرگ و میر در جمعیت مسن محسوب می شود.
این مطالعه یکی از نخستین پژوهش هایی است که درباره ی تأثیر ارتقای 
رفتارهای سالم بر افراد مسن در کشوری با رقم امید به زندگی نزدیک به 85 
ســال انجام شده است. کشف تأثیر مثبت بهبود رفتارهای سبک زندگی بر 
طول عمر افراد با وجود داشتن سن زیاد یا بیماری های مزمن می تواند خبر 
دلگرم کننده ای برای این افراد باشد؛ به ویژه که در جهان امروزی رسیدن به 
کهن سالی و ابتال به بیماری های مزمن بسیار رایج است. نتایج این مطالعه 
می تواند به طراحی سیســتم های بهداشتی و تنظیم سیاست های بهداشت 
عمومی با همکاری بیماران به منظور ارتقای سبک زندگی سالم کمک کند.

امام علی علیه السالم :
دانش بهتر از دارایی است؛ 
نگهبانی  تو  از  زیرا دانش 
می كند اما از دارایی تو باید 
نگهبانی كنی، دارایی با خرج 
كردن كم می شود، اما دانش 
با انفاق زیاد می گردد. و دست 
پرورده مال و ثروت با از بین 

رفتن آن از بین می رود.
نهج البالغة : الحکمة 147.

  ابرپادتن هایی كه از مادر به نوزاد منتقل می شوند

دانشــمندان آمریکایی در پژوهش جدیدی نشان داده اند که زنان باردار، 
ابرپادتن هایی را تولید می کنند که به بدن نوزاد منتقل می شــوند و از او در 

برابر بیماری ها محافظت می کنند.
 به نقل از نوروســاینس نیوز، دانشمندان سال ها پیش کشف کردند که 
نوزادان تازه متولدشده برای زنده ماندن در برابر هجوم عوامل بیماری زا که به 
محض تولد به بدن آنها حمله می کنند، به مولفه های ایمنی وابسته هستند 

که از مادر به آنها منتقل می شوند.
کودکان در نهایت سیستم ایمنی خود را ایجاد می کنند که به واسطه نجات 
یافتن از ویروس ها و باکتری ها شــکل می گیرد و توسط واکسن های دوران 
کودکی تقویت می شود اما در این میان، یکی از مهم ترین هدایای مادر است 

که نوزادان را ایمن نگه می دارد. این هدایا پادتن ها هستند.
 Cincinnati( »پژوهش جدیدی که در »بیمارستان کودکان سینسیناتی
Children›s Hospital( انجام شده است، توضیح غافلگیرکننده ای را در مورد 
کارآیی واقعی ایمنی ارائه شده توسط مادر در روزهای آغازین تولد ارائه می دهد 
و مشخص می کند که این اطالعات برای جلوگیری از مرگ و ناتوانی ناشی از 

بیماری های عفونی، چه معنایی می توانند داشته باشند.
یافته های این پژوهش نشــان می دهند که شاید پژوهشگران بتوانند از 
پادتن هایی که مادران باردار تولید می کنند، الهام بگیرند تا داروهای جدیدی 
برای درمان بیماری ها و همچنین واکســن های بهتری برای پیشــگیری از 
آنها ارائه دهند.»ســینگ ســینگ وی« )Sing Sing Way(، پژوهشگر بخش 
بیماری های عفونی بیمارستان کودکان سینسیناتی گفت: دانشمندان برای 
سال های متمادی معتقد بودند که پادتن ها نمی توانند به درون سلول ها نفوذ 
کنند زیرا ساختار الزم را ندارند. بنابراین، تصور می شد که عفونت های ناشی 
از عوامل بیماری زا که داخل سلول ها زندگی می کنند، برای درمان های مبتنی 

بر پادتن، نامرئی هستند.
وی افزود: یافته های ما نشان می دهند که بارداری، ساختار قندهای خاص 
متصــل به پادتن ها را عوض می کند و به آنها امکان می دهد تا از نوزادان در 

برابر ابتال به طیف وسیع تری از عوامل بیماری زا محافظت کنند.
»جان اریکسون« )John Erickson(، متخصص نوزادشناسی و پژوهشگر 
ارشد این پروژه گفت: زوج مادر و نوزاد، بسیار خاص هستند. این یک ارتباط 
صمیمی بین مادر و نوزادش است. این ارتباط خاص از زمانی که نوزادان در 
رحم هســتند، آغاز می شــود و پس از تولد ادامه می یابد. من شیفته دیدن 
صمیمیت بین مادران و نوزادان آنها در بخش مراقبت از نوزادان هستم. این 

کشف، راه را برای پیشگامی درمان های جدیدی هموار می کند که می توانند 
عفونت های مادران باردار و نوزادان تازه متولدشده را به طور خاص هدف قرار 
دهند. من معتقدم که این یافته ها، پیامدهای گسترده ای را برای درمان های 

مبتنی بر پادتن در سایر زمینه ها نیز خواهند داشت.
این پژوهش جدید مشخص می کند که کدام قند خاص طی دوره بارداری 
تغییر می کند. همچنین این پژوهش، چگونگی و زمان ایجاد تغییر را نشان 
می دهد. در دوران بارداری، شکل استیله اسید سیالیک را که یکی از قندهای 
متصل به پادتن ها است، به شکل دی استیله تغییر می دهد. این تغییر مولکولی 
بسیار ظریف به »ایمونوگلوبولین جی« )IgG( که رایج ترین نوع پادتن بدن است، 
امکان می دهد تا با تحریک ایمنی از طریق گیرنده هایی که به طور خاص به 
قندهای استیله شده پاسخ می دهند، نقش محافظتی گسترده ای را ایفا کند.

ســینگ وی گفت: این تغییر، کلیدی است که به پادتن های مادر امکان 
می دهد تا از نوزادان در برابر عفونت داخل سلولی محافظت کنند.

اریکســون گفت: به نظر می رســد که مادرها همیشه بهترین راه حل را 
می دانند.

تولید پادتن ها در آزمایشگاه
این گروه پژوهشی با استفاده از روش های پیشرفته طیف سنجی جرمی و 
روش های دیگر، تفاوت های کلیدی بیوشیمیایی را بین پادتن های موش های 
باکره در مقایسه با موش های باردار مشخص کردند. همچنین آنها آنزیمی را 
شناسایی کردند که به طور طبیعی در دوران بارداری بیان می شود و مسئول 

این دگرگونی است.
عالوه بر این، پژوهشگران با تولید پادتن موش های باردار سالم در آزمایشگاه 
و انتقال آن به نوزادان متولدشده از مادرانی که با ویرایش ژنتیکی فاقد توانایی 
تولید پادتن برای افزایش حفاظت بودند، با موفقیت توانستند ایمنی از دست 

رفته را بازگردانند.
صدهــا پادتن مونوکلونال به عنوان درمان هــای بالقوه برای بیماری های 
گوناگون از جمله سرطان، آســم، ام اس و همچنین عفونت های ویروسی و 
باکتریایی مانند کووید-1۹ تولید شــده اند. برخی از آنها پیشتر مورد تأیید 
»سازمان غذا و داروی آمریکا« )FDA( قرار گرفته اند، بسیاری دیگر در مرحله 

آزمایش بالینی هستند و برخی نتوانسته اند نتایج قوی نشان دهند.
سینگ وی گفت: تغییر مولکولی پادتن ها را که به طور طبیعی در دوران 
بارداری اتفاق می افتد، می توان تکرار کرد تا نحوه تحریک پادتن ها، سیستم 
ایمنی را برای تنظیم دقیق اثرات خود تغییر دهد. این امر می تواند به بهبود 
 HIV درمان عفونت های ناشی از سایر عوامل بیماری زای داخل سلولی از جمله

و »ویروس سین سیشیال تنفسی« )RSV( کمک کند.

بهبود توسعه واكسن
اریکسون گفت: ما سال هاست که فواید گسترده شیردهی را می دانیم. یکی 

از عوامل مهم انتقال پادتن، در شیر مادر است.
این پژوهش نشــان می دهد که تغییر مولکولی در مادران شــیرده باقی 
می ماند؛ به طوری که پادتن هایی با دامنه حفاظتی تقویت شده نیز از طریق 
شیر مادر به نوزادان منتقل می شوند.سینگ وی گفت: این یافته ها بر اهمیت 
دریافت همه واکسن های موجود برای زنانی که در سنین باروری قرار دارند 
و همچنین نیاز به ایجاد واکسن های بیشتر علیه عفونت هایی که به  ویژه در 

مورد زنان باردار یا نوزادان تازه متولدشده برجسته هستند، تأکید می کنند.
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