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علی اکبر عبدالملکی
رئیس کمیسیون گردشگری

محدودیت های اینترنت، صنعت 
گردشگری را زمین گیر کرده است

 صنعت گردشگری ایران بعد از بالی پاندمی کرونا، در حال جان گرفتن 
بود که با فیلترینگ و محدودیت های اینترنت دوباره زمین خورد.

صنعت گردشگری صنعتی فراگیر و میان بخشی است و ازآنجاکه به شدت 
به تبلیغات و معرفی جاذبه های مختلف توریستی، صنایع دستی و ... وابسته 
است در جریان محدودیت های اینترنت، آسیب زیادی متحمل شده است.

 به هرحال بخش بزرگی از تعامالت فعاالن حوزه گردشگری و صنایع 
مرتبط با آن از جمله تبلیغات، هنر، ورزش و ... در دو پلتفرم واتساپ و به 
ویژه اینســتاگرام در جریان بود. فعاالن این حوزه بعد از فیلترینگ تلگرام 
به این دو اپلیکیشن رجوع کرده بودند و در این سال ها خودشان را با این 
شرایط وفق داده بودند. اما متأسفانه باز هم با اعمال محدودیت های جدید 

کسب وکار آن ها با تهدید جدی مواجه شده است.
بــه عنوان مثــال برای صــدور بلیت هواپیمــا و یا ارســال مدارک، 
محدودیت های اینترنت و کاهش سرعت ما را با مشکل مواجه کرده است. 
به عــالوه ما با ایرالین های خارجی در ارتباطیم و برای گرفتن یک بلیت 
از سایت های خارجی باید از فیلترشکن استفاده کنیم که به همین دلیل 
آن ســایت خارجی ما را به عنوان هکر شناسایی می کند و دسترسی ما را 
قطع می کند. می گویند پیام رسان ها و پلتفرم های داخلی را جایگزین انواع 
خارجی آن کنید. اما سؤال این است که وقتی مردم آن طور که باید به این 
پیام رسان ها و پلتفرم های داخلی اعتماد ندارند ما چگونه می توانیم از آن ها 
اســتفاده کنیم. به عالوه مگر این پلتفرم ها داخلی اساساً ظرفیت استفاده 
تعداد زیاد از کاربران را دارد؟! نکته دیگر اینکه ارتباط امری دو سویه است 
و ما نمی توانیم دور خودمان دیوار بکشــیم. وقتی کاربران خارجی امکان 
اســتفاده از پلتفرم های داخلی ما را ندارند و یا اصاًل اعتمادی به استفاده 
از آن ها ندارند چطور می خواهیم با توریست های دیگر کشورها در ارتباط 
باشــیم. آیا با ادامه این وضع صنعت گردشــگری می تواند رشدی داشته 
باشد؟ این صنعت بعد از بالی کرونا، تازه در حال برخاستن و جان گرفتن 

بود که حاال با بالی قطعی اینترنت و مشکالت داخلی مواجه شده است.

 خطر رکود جهانی جدی است خطر رکود جهانی جدی است

داریوش خنجی فیلمبردار ایرانی-فرانسوی نامزد جایزه اسکار 
که سابقه کار با فیلمسازان بزرگی چون »دیوید فینچر«، »وودی 
آلن«، »وونگ کاروای«، »سیدنی پوالک« و »میشائیل هانکه« 
را در کارنامه دارد، برای نخستین همکاری با »ایناریتو« در فیلم 
»باردو«، یکی از نامزد جایزه قورباغه طالیی جشــنواره فیلم 

کمراایمج لهستان است.

 فیلم ســینمایی »شــادروان« به کارگردانی حسین نمازی و 
تهیه کنندگی عباس نادران که پخش بین الملل آن برعهده مرکز 
بین الملل سوره است، در بخش رقابتی هشتمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم بانکوک تای به نمایش درخواهد آمد.
هشتمین دوره این جشنواره، ۲۳ تا ۲۶ اکتبر برابر با یکم تا چهارم 
آبان ماه سال ۱۴۰۱در شهر بانکوک کشور تایلند برگزار می شود.

بیش از ۱۶۰۰ فیلم به این جشــنواره که ساالنه هزاران نفر به 
تماشای فیلم هایش می نشینند، ارایه شــده است و در بخش 
رقابتی آن بسیاری از حامیان مالی صنعت سینمای جهان حضور 
دارند.فیلم سینمایی »شادروان« دومین اثر حسین نمازی در 
مقام کارگردان است که پیش از این در چهلمین دوره جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت و برنده سیمرغ بهترین چهره پردازی در 

این دوره جشنواره شد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه قیمت بلیت های جام جهانی قطر 
شنبه اعالم می شود، شرط فروش بلیت پروازهای دوحه در ایام جام جهانی را داشتن 

بلیت های بازی های این مسابقات عنوان کرد.
 محمد محمدی بخش در یک برنامه تلویزیونی جزئیاتی از پروازهای ایام جام جهانی 
اعالم کرد و گفت: هفته گذشته جلسه مشترکی بین وزیر راه و شهرسازی کشورمان 
به همراه وزیر ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور 
خارجه با وزیر راه قطر برگزار و توافقات مهمی نیز در خصوص پروازهای جام جهانی 
با مسئوالن کشور قطر انجام شــد. اکنون پرواز از شهرهای تهران، کیش، شیراز، 
اصفهان، مشــهد و الر به مقصد دوحه قطعی شده و شرط فروش بلیت پروازهای 

دوحه در ایام جام جهانی داشتن بلیت های بازی های این مسابقات است.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: جمهوری اسالمی ایران برای جابه جایی 
تماشاگران مسابقات جام جهانی توافقات خوبی با کشــور قطر انجام داده است. 
شرکت های ایران ایر و قطر ایرویز مسئولیت مستقیم گرفتند تا از ۲۸ آبان ماه تا 
آذرماه در قالب پروازهایی که از قبل برنامه ریزی شده بود که جمهوری اسالمی ایران 
بتواند تماشاگران را از شهرهای ایران به شهر دوحه جابه جا کند؛ حدود ۲۰ پرواز 
قطر ایرویز و ۱۳ پرواز ایران ایر داشت و این تعداد پرواز ارتقا یافته و مقرر شد تا ۸۴ 

پرواز به ایران ایر و ۱۹۸ پرواز به قطرایرویز افزوده  شود.
محمدی بخش افزود: برای بازی های ایران که روزهای دوشنبه ۳۰آبان، جمعه ۴ آذر 
و دوشنبه ۸ آذر است به صورت ویژه برنامه ریزی شده تا بتوانیم تماشاگران را روزانه 

به دوحه جابه جا کنیم و سپس بازگردانیم.
وی در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما در ایام جام جهانی فوتبال توضیح داد: 
پروازهای خارجی تابع شرایط ویژه ای است. با این حال در  این بازه زمانی توافقات 
خوبی حاصل و مقرر شد تا طرف قطری در همین هفته روی سایت خود قیمت 
بلیت ها را به ویژه برای ســه روز بازی های  ایران اعالم  کند. همچنین ایران ایر نیز 
از شنبه قیمت های بلیت را اعالم خواهد کرد و مردم می توانند به سایت مراجعه 
و بلیت های خود را خریداری کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه 
سازمان هواپیمایی کشوری چه اقدام عملیاتی برای اجرای سفرهای ارزان در ایام 
جام جهانی انجام داده است و آیا مسافران محدودیتی برای خرید بلیت تکی پرواز 
دوحه دارند یا خیر؟ گفت: محدودیتی برای خریــد پروازهای تک نفره برای جام 
جهانی قطر وجود ندارد. عالقمندان باید در سامانه ثبت نام کنند و بلیت جام جهانی 
را داشته باشند و واکسیناسیون را نیز انجام دهند. همچنین دستورالعمل هایی که 
وزارت ورزش و جوانان ابالغ کرده را رویت کنند.محمدی بخش خاطرنشان کرد: 
به جهت رفاه حال مردم برای این سه روز پروازهای خاص پیش بینی شده است تا 
مردم بتوانند از این فضا استفاده کنند و قطر نیز در خصوص این موضوع منعی ندارد. 
قیمت هایی که اعالم می شود چنانچه شامل تور، هتل، یا ترددهای بین شهری باشد 
موضوعات جداگانه است که مردم با توجه به شرایط می توانند مورد توجه قرار دهند 

و بلیت موردنظر را خریداری کنند.

 سریال »آزادی مشروط« به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود 
ده نمکی و محصول جدید مرکز سیما فیلم روی آنتن شبکه یک 

سیما می باشد.
این سریال ۳۰ قسمتی با محوریت طنز ساخته شده و فعالیت 
گروه های جهــادی و کادر درمــان در ایام کرونــا و مصائب و 

شیرینی های این دوران را به تصویر کشیده است.
 پرویز فالحی پور، علیرضا اســتادی، سروش جمشیدی، علی 
مشهدی و شهاب عباسی از جمله بازیگرانی هستند که در این 

اثر ایفای نقش کرده اند.

گزارش جدید آنکتاد به سیاست های پولی و مالی جدید اقتصادهای پیشرفته هشدار 
داده: خطر سوق دادن جهان به سمت رکود جهانی و طوالنی مدت وجود دارد که خسارتی 

بدتر از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و شوک کووید ۱۹  به بار می آورد.
در چهل و پنجمین گزارش از سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، 
خالصه ای از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده 
و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی 

بین المللی، در قالب داده های تازه مورد واکاوی قرار گرفته اند.
در بخش تحوالت جهان، اتحادیــه اروپا در واکنش به الحاق بخش هایی از اوکراین 
به خاک روســیه، هشــتمین بسته تحریمی را علیه این کشــور اعمال کرد. این بسته 
ممنوعیت های وارداتی جدید اتحادیه اروپا به ارزش ۷ میلیارد یورو را برای محدودکردن 
درآمدهای روسیه و همچنین محدودیت های صادراتی اعمال می کند که مجموعه نظامی 
و صنعتــی کرملین را از فناوری های کلیدی موردنیاز اقتصاد روســیه و نیز از خدمات 
اروپایی محروم می کند. این تحریم ها همچنین تأمین تجهیزات برای ارتش روســیه را 

ممنوع می کند.
گزارش جدید آنکتاد موسوم به تجارت و توسعه ۲۰۲۲ که اخیراً منتشر شده هشدار 
می دهد که سیاســت های پولی و مالی جدید در اقتصادهای پیشرفته خطر سوق دادن 
جهان به ســمت رکود جهانی و طوالنی مدت را دارد و خسارتی بدتر از بحران مالی در 

سال ۲۰۰۸ و شوک COVID-۱۹ در سال ۲۰۲۰ به بار می آورد.
 کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای التین، و همچنین کشورهای کم درآمد در 
آفریقا، در مقایسه با سایر مناطق، امسال شدیدترین کاهش را خواهند داشت. نرخ رشد 
در آسیای شرقی و جنوب شرقی به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه در پنج سال قبل 
از همه گیری کووید -۱۹ تحقق یافت، خواهد بود. در سراســر آســیای جنوبی و غربی، 
نوسانات بازار جهانی انرژی منجر به چشم اندازهای رشد کندتر و متفاوت می شود. )محیط 

پیرامونی ایران(
در تحوالت منطقه ای سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد دالری عربستان در بازی های رایانه ای 
و قرارداد جدید امارات و عراق برای انتقال نفت از جنوب عراق به مشتریان بین المللی 
از جمله اخبار مهم منطقه است. آمارهای جدید دولت ترکیه نشان از صادرات گسترده 

این کشور به عراق طی ماه های اخیر دارد، به گونه ای که عراق در رتبه سوم بزرگ ترین 
واردکننده از ترکیه قرار گرفته است. از سوی دیگر مقامات ترکیه اخیراً از روسیه خواسته اند 
تا دریافت بخشــی از هزینه خرید گاز طبیعی را به تعویق بیندازد؛ زیرا ترکیه به دنبال 
کاهش هزینه های ناشی از افزایش قیمت انرژی است. در جنوب ایران، تجارت الکترونیک 
امارات رقیب قدرتمند منطقه ای ایران تا سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ میلیارد دالر خواهد رسید. 

رصد تحوالت تجارت کشور امارات حاوی نکات مهمی برای ایران است.
در بخش داده های تازه برآورد جدید ســازمان تجارت جهانی از رشد اقتصاد جهانی 
نشان می دهد حجم تجارت جهانی کاال در سال ۲۰۲۲، ۳.5 درصد رشد کند و در سال 

۲۰۲۳ به ۱.۰ درصد کاهش یابد. 
در گزارش قبلی، سازمان تجارت جهانی رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ را ۳.۴ درصد 
برآورد کرده بود. این گزارش نشان می دهد به طور کلی تجارت و تولید توسط چندین 
شوک مرتبط از جمله جنگ در اوکراین، قیمت های باالی انرژی، تورم و انقباض پولی 
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. نکته حائز اهمیت اینکه خاورمیانه قوی ترین رشد حجم 
تجــارت را در ســال ۲۰۲۲ در هر دو بخش صادرات )۱۴.۶ درصــد( و واردات )۱۱.۱ 

درصد( خواهد داشت.
داده های گزارش اخیر ســازمان تجارت جهانی برای دیپلماسی اقتصادی ایران که 
تمرکز خود را بر توسعه روابط با روسیه و جمهوری های شوروی سابق گذاشته نشانه های 
امیدوارکننده ای ندارد. اقتصادهای روسیه و جمهوری های شوروی سابق به شدت تحت تأثیر 
جنگ اوکراین قرار گرفته اند و حجم تجارت و به ویژه واردات آن ها سقوط شدیدی را تجربه 
می کند. در مقابل همان گونه که داده ها نشان می دهد، رشد واردات خاورمیانه چشمگیر 
است و ایران نیاز دارد تا این منطقه و به ویژه کشورهای نفت خیز و به طور خاص عربستان 

را از اولویت باالتری در دیپلماسی اقتصادی خود برخوردار سازد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار سلسله 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« را باهدف بررســی رویدادهای کلیدی در 
محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است و در این گزارش ها مسائل مهم 
روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرند.

داریوش خنجی نامزد 
جایزه در مهمترین جشنواره 

فیلمبرداری جهان

حضور » شادروان« در 
جشنواره فیلم تایلند

خرید بلیت پرواز مشروط به داشتن 
بلیت بازی 

 »آزادی مشروط« 
ده نمکی  
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
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شماره : 1498

 سعیده محمد - ایده روز  |  به دنبال اصالح 
ایرادهای وارد شده به آیین نامه واردات خودرو و 
تایید آغاز عملیات اجرایی واردات، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پذیرش درخواست ۲۴ شرکت 

برای واردات خودرو را اعالم کرد.
به دنبــال این موضوع، ســخنگوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت نیــز از آغاز عملیات 
اجرایی واردات خودرو خبر داد و اعالم کرد که 
ثبت سفارش خودرو این هفته آغاز خواهد شد.

به گفته قالیباف، روز یکشنبه، شرکت هایی 
که در مرحله اول بررســی ها، صالحیت آن ها 
تایید شده بود، در جلسه ای با معاونت حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شدند به 
ســرعت ثبت سفارش و ســایر مراحل واردات 
خودرو را انجام دهند. واردکنندگان با برندهایی 
از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره ای و اروپایی 
)در رده خودروهای اقتصادی( مذاکره داشته و 
این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.

بر همین اساس، شب گذشته )دوشنبه شب(، 
وزارت صمت در نشستی با حضور معاون صنایع 
حمل ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، به بررسی ظرفیت های 
انتقال فناوری و برنامه ســاخت داخل توسط 
شرکت های متقاضی واردات خودرو پرداخته و 
اهداف و برنامه های دولت در تصویب آیین نامه 
واردات خــودرو برای افزایش عرضه و رقابتی تر 

شدن بازار را تشریح کرده است.
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اولویت هــای واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز 
برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و 
افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای 
اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق های 
ســرمایه گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، 

ثبت ســفارش و تخصیص ارز، سرمایه گذاری 
خارجی، هم افزایی خودروسازان و قطعه سازان 
و فرصت های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، 
از جمله موضوعاتی بودند که در این نشســت 
مشترک از سوی سیاست گذار صنایع حمل ونقل 

کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
در این نشست همچنین لزوم دستیابی به 
عواید واردات خودرو به گســتره وسیع تری از 
جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار 
یورو، الزام وجود نمایندگی اصلی و ارائه خدمات 

پس از فروش گسترده تشریح شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت های 
متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه ها، نظرات 
و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر 

شد در چارچوب ضوابط تعیین شده، مدارک و 
مستندات تکمیلی موردنیاز به معاونت صنایع 
حمل ونقــل وزارت صنعت، معــدن و تجارت 

ارائه شود.
شایان ذکر اســت، طی شش ماه گذشته، 
معاونت صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پس از تهیه پیش نویس آیین نامه واردات 
خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب 
آن در هیأت وزیران که پس از حدود پنج سال 
از ممنوعیت آن، بار دیگر از ســر گرفته خواهد 
شد، اقدامات الزم را برای تهیه سازوکار اجرایی 

آن آغاز کرد.
تهیه پیش نویــس دســتورالعمل اجرایی 
واردات خــودرو با نظرخواهی از کارشناســان 

و صاحب نظــران حوزه هــای مرتبط و تضارب 
آرا بــا نماینــدگان تام االختیار دســتگاه های 
اجرایــی مربوطه برای ارائه بــه هیأت وزیران، 
اعالم فراخوان عمومــی دریافت برنامه واردات 
)شــامل برند، مدل خودرو، مشــخصات فنی، 
قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره( و همچنین 
جزئیــات برنامــه ســرمایه گذاری فناورانه در 
زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت های 
متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی وارد 
کنندگان حائز شــرایط بر اســاس اصول کلی 
 قانون ســاماندهی صنعت خــودرو و آیین نامه

 واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در 
این راستا بوده است.

همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی برای 

بررسی سازوکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز 
با نماینده بانک مرکزی، جلســات کارشناسی 
برای بررســی پیشــنهادات حوزه نوســازی و 
توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی با برخی 
از شــهرداری ها، شــرکت های تاکســیرانی و 
 اتوبوسرانی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های

 اقتصادی و فنی ایران، ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها و ســرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
نســبت به بررســی های همه جانبه موضوع 

واردات اقدام شد.
در این مدت، ۳۸۰ فقره درخواست واردات 
خودرو از ســوی متقاضیان دریافت شد که در 
کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت 
صنایع حمل و نقل مورد بررســی قرار گرفت 
و پس از ارزیابی های اولیه، در مرحله نخســت، 
درخواست ۲۴ شرکت متقاضی که شرایط اصلی 
موضوع دستورالعمل اجرایی آیین نامه را برخوردار 
بودند، مورد پذیرش قرار گرفته و با آن ها جلسات 

حضوری برگزار شد.
در جلسات حضوری، پس از توضیح دقیق 
شــرایط فعلــی واردات و انتقال فنــاوری، از 
متقاضیان خواسته شد طی نامه رسمی به طور 
مشخص، نام و مدل خودروی موردنظر، تعداد کل 
تقاضا، قیمت فوب، تعداد قابل عرضه تا پایان سال 
۱۴۰۱ و برنامه انتقال فناوری و سرمایه گذاری 

فناورانه را اعالم کنند.
بــا ارائه اطالعــات و برنامه هــای تکمیلی 
شرکت های متقاضی و همچنین رفع اشکاالت 
وارده از سوی مجلس شورای اسالمی به آیین نامه 
واردات خودرو که در نشست روز یکشنبه هیأت 
وزیران به تصویب رســید، روند اجرایی واردات 
خودرو به زودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز 

آغاز خواهد شد.

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو

معاون برق و انرژی وزیر نیرو از به مدار آوردن ۳ هزار و ۲۶ 
مگاوات واحدهای نیروگاه حرارتی جدید، هزار و ۴۷۸ مگاوات 
واحدهــای نیروگاه جدید صنایــع، ۸۵۰ مگاوات واحدهای 
نیروگاه تجدیدپذیر و ... برای تولید برق در سال آینده خبر داد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ضمن اشــاره به تابســتان 
بدون خاموشــی امســال، گفت: ۱۴۰ برنامه برای عبور از 
دومین سال بدون خاموشی در وزارت نیروی دولت سیزدهم 

تدوین شده است.
»همایون حائری« افزود: امســال با تدوین ۱۰۰ برنامه 
راهبردی توانستیم تابستان را بدون خاموشی سپری کنیم.

وی ادامه داد: ۱۴۰ برنامه راهبردی با برگزاری جلسه های  
متعدد با مدیران صنعت برق و برنامه ریزی های انجام شــده 

برای عبور از دومین سال بدون خاموشی، تدوین شد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: مدیران صنعت برق 
باتجربه ســال های  گذشته خود بعد از پایان یافتن پیک بار 
تابستان ۱۴۰۱، پیشنهادها و برنامه ریزی های خود را در قالب 
۱۴۰ برنامــه راهبردی آماده و تقدیم وزیر نیرو کردند که بر 
اساس این برنامه، برای همه اقدام های این صنعت زمان بندی 
الزم در نظر گرفته شده است.حائری گفت: انجام کامل ۱۰۰ 

برنامه راهبردی امسال باعث عبور موفقیت آمیز از تابستان شد.
وی افزود: برنامه ۱۴۰ اقدامی که برای تابســتان ۱۴۰۲ 
در نظر گرفته شده در چهار محور "برنامه و اقدام های بخش 
تولیــد و تأمین برق"، "برنامــه و اقدام های  بخش مدیریت 
مصرف و تقاضا"، "برنامه و اقدام های بخش شبکه های انتقال 
و فوق توزیع برق" و "همکاری ها و اقدام های ستادی" تدوین 

و تبیین شده است.
معاون  برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: برنامه و 
اقدام های  بخش تولید و تأمین برق شامل ۲۵ برنامه در دو 
بخش "افزایش در میزان تولید و ظرفیت تأمین برق نسبت 
به اوج بار ۱۴۰۱" و "افزایش قابلیت اطمینان و آمادگی بخش 
تولید و تأمین برق"، "برنامه و اقدام های بخش مدیریت مصرف 

و تقاضا" شــامل ۳۱ برنامه در دو بخش "اقدام های  کاهش 
اوج مصرف برق از طریق مدیریت مصرف و تقاضا" و "توسعه 
و استمرار مدیریت مصرف و تقاضا و ارتقای سطح آگاه سازی 

و بهره وری در مصرف برق" است.
حائری ادامه داد: برنامه و اقدام های  بخش شــبکه های 
انتقال و فوق توزیع برق نیز شــامل ۷۱ برنامه در دو بخش 
"اقدام های ضروری در رفع محدودیت های نقاط مشکل ساز در 
تابستان" و "افزایش سطح پایداری و آمادگی شبکه سراسری 
برق" و همکاری ها و اقدام های ستادی شامل ۱۳ برنامه از دیگر 

قسمت های برنامه ریزی برای برنامه تابستان ۱۴۰۲ است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره جزئیات افزایش ۶ هزار 
مگاواتی ظرفیت تولید برق، گفت: این برنامه افزایش ظرفیت 
شامل به مدار آوردن ۳ هزار و ۲۶ مگاوات واحدهای نیروگاه 
حرارتــی جدید، یک هزار و ۴۷۸ مگاوات واحدهای نیروگاه 
جدید صنایع، ۸۵۰ مگاوات واحدهای نیروگاه تجدیدپذیر، 
۲۹۰ مگاوات واحدهای نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک، 
ارتقای توان و بازســازی به میزان ۴۹۰ مگاوات از واحدهای 
نیروگاهی حرارتی موجود و ارتقای توان به میزان ۲۵ مگاوات 

واحد سوم نیروگاه برق آبی دز است.

افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در تابستان سال آیند

علینقی مشایخی
استاد دانشکده اقتصاد و دانشگاه صنعتی شریف

الزامات سیاست های کلی برنامه هفتم 
چیست؟

مدیریت جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی پیچیده است و 
نیازمند دانش و پختگی است. باید در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به نگاه 

و نظر  متخصصان توجه شود.
سیاســت های کلی برنامه هفتم شامل هدف  های کلی و اولویت های اصلی ابالغ 
شده است. این هدف  ها و سیاست ها همانند هدف  ها و سیاست هایی که در سال های 
گذشته برای چشم  انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ و برنامه های توسعه قبلی ابالغ شده 
بود تصویر مشعشعی از آینده را ترسیم و طلب می کند. هدف  های بلند و جهش گونه 
نسبت به گذشته نظیر رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال، ایجاد ثبات در سطح 
قیمت  ها و نرخ ارز، تک رقمی کردن تورم طی پنج سال، اجتناب از کسری بودجه، 
تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری آنها، افزایش ضریب بازیافت در 
میادین )نفتی( مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت وگاز، اجرای چند طرح 
عظیم اقتصادی ملی پیشران زیرساختی، ارتقای نظام سالمت و روز آمدسازی نظام 

آموزشی و پژوهشی کشور، از جمله هدف  های بلند در ابالغیه مذکور است.
برخی از هدف  های کلی مزبور در چشــم  انداز ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۴ تصویب 
و ابالغ شــد وجود داشــت. در آن چشم  انداز قرار بود ایران در منطقه در بسیاری از 
شاخص  های مذکور کشور اول و پیشتاز منطقه باشد. ولی نه تنها چنان نشد، بلکه 
فاصله عقب ماندگی ایران از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و آموزشی از کشورهای 
همسایه بیشتر و بیشتر شــد. در برنامه های دوم، سوم، چهارم، پنجم، و ششم نیز 
همواره رشــد اقتصادی ۸ درصد در سال و کاهش تورم از جمله هدف  هایی بود که 
نه تنها تحقق نیافت، بلکه وضع معیشــت عامه مردم بدتر، فقر و بیکاری و فاصله 
طبقاتی بیشتر، فساد و اعتیاد و مهاجرت نخبگان روزافزون  تر، و امید به آینده به ویژه 

در بین جوانان کمتر شد.
 عدم تحقق هدف های گذشــته عمدتا به علت بی  توجهی به الزامات تحقق آنها 
بود. در صورت ادامه این بی توجهی، صرف ابالغ هدف  های بلندپروازانه و دستور به 
تحقق آن هدف  ها، آرزوی تحقق هدف ها بر آورده نخواهد شد. با عدم تحقق هدف ها 
کار آمدی نظام بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت و با عدم پیشرفت کشور، احتماال 
زمینه ایجاد ناآرامی  ها فراهم خواهد شد. بنابراین الزم است همراه ابالغ سیاست های 
کلی برنامه هفتم، الزامات تحقق آنها نیز بیان و اجرا شود. در ادامه برخی از الزامات 
مهم برای تحقق هدف  های برنامه از نظر این نگارنده به عنوان یک کارشناس عالقه مند 
به پیشرفت کشور ارائه می شود. امید است افراد متخصص و نخبه در اصالح و تکمیل 
این الزامات اقدام کنند و دستگاه حکمرانی کشور نیز در ایجاد و تامین الزامات ضروری 

تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم گام بردارند.
رفع تحریم ها و بهبود روابط بین المللی

تحریم ها اقتصاد ایران را به بند می  کشد و توان رشد و پیشرفت را از آن می گیرد. 
تحریم ها بازار صادراتی ایران را محدود و صادرات و واردات را مشکل می کند. تحریم ها 
امکان جذب منابع مالی به صورت سرمایه یا وام از خارج را بسیار محدود و تقریبا 
صفر می کند. تحریم ها انتقال تکنولوژی و بهنگام  ســازی تکنولوژی  های محصول و 
فرآیند موجود را کند و بسیار مشکل می کند. تحریم ها رشد اقتصادی کشور را کند 
یا حتی متوقف می کند. تحریم ها رشــد ساالنه ۸درصد یا رشدهای خیلی کمتر از 
آن را دســت نیافتنی می کند. برای باور این موضوع کافی است توجه شود که طی 
۲۰ سال گذشته هر چقدر تحریم ها شدیدتر شد نرخ رشد اقتصادی نیز کمتر شد.

ایجاد و توسعه رابطه با کشورهای شرقی اگر چه خوب است ولی مساله تحریم ها را 
حل نمی کند. آنهایی که تحریم ها را رعایت و اعمال می کنند بنگاه های اقتصادی، اعم 
از بنگاه های مالی، تولیدی، و خدماتی هستند. وقتی غرب و به ویژه آمریکا تحریم های 
خود را اعمال می کند، نه تنها بنگاه های کشورهای غربی با ایران تعامل نمی کنند، بلکه 
آن تعداد از بنگاه ها و موسسات مالی و صنعتی شرقی که صاحب سرمایه و تکنولوژی 
هستند نیز با ایران تعامل نخواهند کرد، زیرا عدم رعایت تحریم ها بازارهای بزرگ 
آنان در آمریکا و اروپا را به خطر می اندازد. همان طورکه در ســال های گذشته دیده 
شد در نتیجه تحریم ها شرکت ها و موسسات چینی صاحب سرمایه و تکنولوژی نیز 
از کار با ایران خودداری می کردند. لذا رفع تحریم ها به معنی رفع تحریم های آمریکا 
در درجه اول و ســایر کشــورهای غربی در درجه بعدی است. بدون رفع تحریم ها 
بندهایی که به پای اقتصاد ایران بســته شــده و تحرک و رشد را از آن گرفته است 
گشوده نمی شود. سرمایه  گذاری برای ایجاد رشد و شکوفایی زیاد نمی شود. بیکاری و 
تورم کاهش پیدا نمی کند. معیشت مردم سامان پیدا نمی کند و نارضایتی و اعتراض 

به حوزه اقتصاد افزایش می  یابد.
عدم پذیرش FATF سبب شده است که ارتباط بانک های کشور با نظام بانک های 
جهان درکشورهای دیگر قطع شود. در نتیجه تبادالت تجاری بین ایران و کشورهای 
دیگر بســیار مشکل، پر هزینه و پر ریسک شده است. اوال ارسال و دریافت وجوه در 
مبادالت تجاری از مسیرهای غیربانکی پرهزینه و مخاطره  آمیز است. اجناس وارداتی 
گرا  ن تر به کشور وارد می شوند و مصرف  کنندگان بهای بیشتری به کاالهای مصرفی 
وارداتی می  پردازند. ماشین آالت و کاالهای واسطه  ای نیز با هزینه بیشتر وارد کشور 
می شود و مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را که مجبور می شوند ماشین  آالت و 

مواد واسطه را با قیمت بیشتری بخرند کاهش می دهد.
عدم امکان استفاده از ارتباطات بانکی مستلزم آن است که تولیدکنندگان برای 
واردات کاالهای مورد نیاز خود کل هزینه کاال را قبل از تولید و ارسال آن از مبدأ برای 
تولیدکننده حواله کنند. در صورتی که با وجود روابط بانکی، تولیدکنندگان می توانند 
برای واردات خود نزد یک بانک ایرانی گشایش اعتبار کنند و بعد از رسیدن کاال به 
بندر ایران وجه کامل آن را بپردازند. این شــرایط تولیدکنندگان را مجبور می کند 
سرمایه در گردش بیشتری داشته باشند و کمبود نقدینگی پیدا   کنند و وام بیشتری 
دریافت کنند. در نتیجه هزینه های تامین ســرمایه در گردش بیشتر شده و هزینه 

تولید را باال می  برد و از توان رقابتی تولیدکنندگان کشور می کاهد.
به عالوه عدم پذیرش بانک های ایرانی در خارج از کشــور امکان صدور خدمات 
فنی- مهندسی کشور را محدود می کند. به علت وجود ظرفیت  های خالی شرکت  های 
مهندســی و ساخت کشور، پتانسیل صادرات خدمات فنی- مهندسی کشور بسیار 
بیشتر از مقدار ناچیز نزدیک به صفری است که االن صادر می شود. صدور خدمات 
فنی- مهندسی ضمن آنکه برای کشور ارزآوری دارد، بازار صادرات مواد و مصالح ایرانی 
به کشورهای دیگر را توسعه می دهد که خود موجب رونق تولید در صنایع مربوطه 
می  شود. ولی صدور خدمات فنی -مهندسی نیاز به ضمانت نامه بانکی از بانک های 
ایرانی دارد.  به دلیل عدم ارتباط بانک های ایرانی با شبکه بانک های جهانی، ضمانت نامه 
بانک های ایرانی مورد قبول واقع نمی شود و در نتیجه صدور خدمات فنی - مهندسی 
محدود و متوقف می شود.لذا اگر کشور می خواهد تولید رونق بگیرد، صادرات افزایش 
یابد، رشد اقتصادی باالتری حاصل شود، درآمدهای مالیاتی از تولیدکنندگان بیشتر 
شود و به کاهش کسری بودجه کمک کند، و باالخره تحقق سیاست های کلی ابالغی 
امکان پذیر شود باید FATF پذیرفته شود و نظام بانکی کشور را مطابق استانداردهای 
جهانــی به روز کرد تا کارآمدی نظام بانکی نیز بهبود یابد.تحقق هدف  های کلی و 
کالن تعیین شده در سیاست های کلی برنامه هفتم منابع مالی هنگفتی الزم دارد. 
افزایش سرمایه  گذاری و رسیدن به رشد ۸درصد در سال، احداث و نوسازی زیربناها، 
اجرای طرح های عظیم اقتصادی )زیربنایی( ملی، حداکثر کردن تولید نفت خام و گاز 
طبیعی در میادین مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و سایر تکالیف 
تعیین شده در حوزه ارتقای کیفیت خدمات عمومی، به سرمایه گذاری احتیاج دارد. 
سرمایه الزم برای انجام امور مزبور بسیار فراتر از منابع سرمایه  ای موجود در کشور 

است. به ویژه که در سال های اخیر سرمایه  گذاری در ایران رو به کاهش بوده است.

اگرچــه طبق دســتور رئیس جمهور باید تا پایان شــهریور مــاه واگذاری 
خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به نظر می رسد پس از بررسی واقعیات 

شرکت ها، دولت به دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری سهام است.
 ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رئیس جمهور در خلل صدور فرمان ۸ ماده ای 
برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت های 
خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد که بر اساس این فرمان، واگذاری مدیریت 
دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی تا 

پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
در همین راســتا نیز ســید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۲۹ خرداد ماه از 
همکاری با مرکز کانون وکال و کارشناس رسمی قوه قضائیه برای قیمت گذاری 
تمام اموال مربوط به ایرا-ن خودرو ســایپا خبر داد و اعالم کرده بود که پس از 

اتمام مراحل قیمت گذاری، فرایند واگذاری آغاز خواهد شد.
آنطور که فاطمی امین اعالم کرد قرار بود بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و 
بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران خودرو که مربوط به خود سهامداری )سهام تودلی 
خودروسازان که سال ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد( است، از طریق 
بورس به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی ها 
کاهش یابد.از ســویی دیگر با توجه به اینکه دولت در ایران خودرو ۵.۷ درصد و 
در سایپا نیز ۱۷.۳ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع )ای درو( 
سهام دارد، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی که پیش از این گفته 
بود به دلیل در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در 
نامه ای به فاطمی امین پیشنهاد داد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در 

ایران خودرو و سایپا به صورت توأمان واگذار شوند.

 عقب نشینی دولت؟
در این بین همانطور که گفته شد رئیس جمهور دستور داده بود که تا پایان 
شهریور واگذاری این دو شرکت تعیین تکلیف شود اما تا این بازه زمانی به جز 
ارزش گذاری شــرکت ها آن هم از ســوی خودشان و نامه نگاری های مختلف، 
اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد تا اینکه در اوایل مهر ماه، احســان خاندوزی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت ها در برابر واگذاری خودروسازان اعالم 
کرد که »دستگاه های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می کنند و 
این سهام را به عنوان وثیقه در بانک ها گذاشته اند. به گفته خاندوزی، این نهادها 
یک ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت 

وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.«
این اظهارات خانــدوزی این گمان را ایجاد کرد که دولت به صورت قطعی 
و با توســل به تهدید کسانی که در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند، به 
دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با این حال یک ماه هم از ضرب العجل 
وزیر اقتصاد نگذشــته بود که وی شخصاً از این اظهارات به نوعی عقب نشینی 
کرد؛ خاندوزی هفته گذشــته اعالم کرد کــه »دولت در زمینه تغییر نقش از 
تصدی گری در حوزه خودروسازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور 
رئیس جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست هایی را 

در این زمینه آغاز کرده اند تا در این حوزه به یک جمع بندی برسیم.«
همچنین حســین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که 
»درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک 
نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختالف نظرهایی وجود دارد 
که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات 
با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم 
گیری شود.«بنابراین به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت به جای واگذاری سهام 
خود در خودروسازان با یک دنده عقب، به دنبال تغییر نقش خود در این شرکت 
هاســت؛ در واقع دولت می خواهد به جای واگذاری سهام خود با کاهش نقش 
تصدی گری، فقط به اندازه سهام خود در اداره این شرکت ها دخالت کند و دامنه 

نفوذ خود را کاهش دهد.

 چگونگی واگذاری خودروسازان
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: واگذاری خودروسازان مساله پیچیده ای است زیرا اوالً خودروسازان 
بنگاه های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند عالوه بر آن از طرف جامعه 

حساسیت های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد.
وی افزود: بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت های 

دیگر فرق می کند و نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد.
سلیمانی ادامه داد: از سویی دیگر در حال حاضر سیاست های صنعتی به شکلی 
نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خود 
را با منافع کشور همسان کنند و در واقع دچار تضاد منافع می شوند؛ بنابراین به 
سمت مونتاژکاری حرکت می کنند.این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین 
واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی ترین پیشران های اقتصاد کشور محسوب 
می شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه ریزی درست و 
دقیق و البته تدریجی دارد.وی اضافه کرد: فروش دفعتی سهام چرخه ای و سهام 
دولت در خودروســازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت، دولت باید گام 
به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری 
مدیریت و یا اجاره طوالنی مدت شــرکت ها اقدام کند و بعد به سمت واگذاری 
کامل حرکت کند.این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر 
سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت 

به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می شود، اقدام کند بنابراین 
کل مدیریت این شرکت را می تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد 

بروز بحران های کارگری، التهاب در بازار خودرو و... خواهیم بود.
وی اظهار کرد: بنابراین برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه های 

کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه جانبه اقدام کرد.

 کاهش تصدی گری دولت باید موقت باشد
سلیمانی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان، 
گفت: قاعدتاً تیم اقتصادی دولت اعم از ســازمان خصوصی سازی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و... طبق خواســت اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی سهام وارد 
عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات رو به رو شدند، متوجه تبعات این مدل 
واگذاری شده و به نوعی عقب نشینی کردند.این کارشناس صنعت خودرو اظهار 
کرد: به نظر می رســد دولت هم اکنون به دنبال تغییر نقش تصدی گری خود 
در این شرکت هاست؛ این موضوع ایده خوبی است و می تواند به کاهش دامنه 
دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه ســهامش منجر شود اما باید به صورت 
موقت و گذرا باشد.سلیمانی افزود: یعنی دولت باید به صورت موقت نقش تصدی 
گری خود را کاهش دهد و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درســت، 

نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند.

 واگذاری سهام دولت واجب است
وی تاکید کرد: در واقع واگذاری ســهام دولت در خودروسازان امری واجب 
است و باید انجام شود اما نکته ما این است که این اقدام باید به تدریج و با کار 
کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که زیان ده هم هستند 

اما خریدار دارند.
ســلیمانی به قیمت گذاری دســتوری هم اشاره کرد و گفت: بر اساس نظر 
ســازمان خصوصی سازی قیمت گذاری دستوری به عنوان پیش شرطی برای 
واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است زیرا قیمت گذاری 
دستوری عالوه بر اینکه یکی از اصلی ترین عوامل زیان ده شدن خودروسازان 

محسوب می شود، ارزش شرکت ها را هم پایین آورده است.
 همانطور که ذکر شــد با توجه به حساسیتی که روی صنعت خودروسازی 
وجود دارد و این صنعت به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور محسوب 
می شــود، واگذاری دفعتی قطعاً نمی تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد 
چه بسا که تولید را نیز نشانه برود و مونتاژکاری را توسعه دهد؛ بنابراین اگرچه 
رئیس جمهوری دستور به واگذاری تا پایان شهریور ماه داده بود اما با توجه به 
واقعیات اقتصادی موجود، سیاست های نادرست فعلی در قیمت گذاری و وضعیت 

بنگاهداری شرکت ها برای واگذاری این دو شرکت به زمان بیشتری نیاز است.
از ســویی دیگر نیز یک مانع جدی بر سر راه واگذاری سهام زیر ۲۰ درصد 
دولت در صنایع وجود دارد و آن اصل ۴۴ قانون اساســی اســت؛ بر اساس این 
اصل ســهام های زیر ۲۰ درصد در این صنایع باید در اختیار دولت باقی بماند، 
بنابراین دولت در طول دوره واگذاری باید در مورد این مساله نیز هماهنگی های 

الزم را به عمل آورد.

دنده عقب در واگذاری خودروسازان؟

 احیای 2.۵ هزار واحد راکد در یک سال؟
طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی احیا و فعال شده اند. بررسی ها نشان می دهد که طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها 
و نواحی صنعتی احیا و فعال شده اند.از این میزان ۷۶۶ واحد صنعتی در ۷ ماه نخست امسال به چرخه فعالیت بازگشته اند که زمینه اشتغال ۱۵ هزار و ۴۱ نفر را فراهم کردند. البته طبق برنامه ریزی ها امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و ۴۰۰ واحد در خارج از شهرک ها هدف گذاری شده است.همچنین طی یک سال اخیر ۷ هزار و ۶۴۰ قرارداد حق بهره برداری زمین شهرک های صنعتی منعقد و حدود ۳۱۰۰ هکتار از اراضی شهرک های صنعتی به 
متقاضیان جدید سرمایه گذاری واگذار شد.از طرف دیگر نیز ۵ هزار و ۹۲۵ هکتار به مساحت اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی اضافه و یک هزار و ۹۹۶ هکتار زمین صنعتی ایجاد شده است.بررسی ها نشان می دهد که به طور کلی تا پایان شهریور ماه 

امسال ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال بیش از ۹۹۸ هزار نفر را فراهم کرده اند. که به ترتیب نسبت به سال گذشته رشد ۳.۷ و ۳.۹ درصدی را نشان می دهد.



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/08/04

شماره : 1498

وضعیت تورم از نظر دولت قابل قبول نیست
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  سید احسان 
خاندوزی در نشست خبری گفت: وضعیت تورم 

همچنان از نظر دولت قابل قبول نیست.
 ســید احسان خاندوزی در نشست خبری 
درباره تورم گفت: وضعیت تورم همچنان از نظر 
دولت قابل قبول نیست و رسانه ها گالیه های به 
جای مردم را در سواالت خود در نشست خبری 
مطرح کنند. نقدینگی پایان شهریور ۱۴۰۱ به 
۳۵.۵ درصد کاهــش پیدا کرده و دولت برای 

مهار تورم اراده جدی دارد.
خاندوزی با اشــاره به مشــکالت اینترنت 
در یک ماه اخیر گفت: برخی از کســب وکارها 
باالخص کسب وکارهای اینترنتی از اتفاقات اخیر 
متأثر شدند. دولت پشت آن ها را خالی نمی کند.

هم چنین امشب وزیر ارتباطات از بسته حمایتی 
دولت رونمایی خواهد کرد.

 با وضعیت ایده آل در مناطق آزاد 
فاصله داریم

وزیــر اقتصاد با بیان اینکــه هنوز با وضع 
ایده آل در مناطق آزاد فاصله داشــته و هنوز 
کمبودهای جدی داریم، گفت: با وجود اینکه 
وضعیت اقتصادی مناطق آزاد هنوز از قبل باقی 
است اما خیلی از مسائل آن شفاف شده و برای 
مبارزه بــا قاچاق کاال نیز تقریباً اکثر کاالها از 
طریق گمرک وارد کشور می شوند. همچنین 
برای مبــارزه با فرار مالیاتــی در مناطق آزاد 
اقدامات بســیار خوبی انجام شده و در وزارت 
اقتصاد در حال تــالش برای حل این موانع و 
مشکالت هستیم.سخنگوی دولت با اشاره به 
اینکه دولت سیزدهم در کنار اصالح سیاستهای 
اقتصادی از تصمیمات اقتصادی شتابزده پرهیز 
کرد گفت: براساس برآوردهای اولیه کارشناسان 
اقتصادی امیدواریم در تابستان ۱۴۰۱ شاهد 

افزایش رشد تولید باشیم.خاندوزی ادامه داد: 
نرخ رشــد تشکیل ســرمایه ثابت در ماشین 
آالت، بهار پارسال ۳.۸ بود که بهار امسال ۵.۸ 

افزایش یافت.

 کاهشی شدن تورم تولید کننده
این مقام مسئول با تاکید به مهار تورم تولید 
کننده افزود: تورم تولیدکننده که در شهریور 
ماه پارســال بیش از ۸۰ درصد بود، اکنون به 
۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست. 
نرخ بیکاری در تابســتان امسال به ۸.۹ درصد 
رسیده و تعداد افراد دارای شغل نیز، ۳۷۳ هزار 
نفر افزایش پیدا کرده است. بیکاران دانشگاهی 

به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است.
ســخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: 

درحالــی که به دلیل خشکســالی در بخش 
کشاورزی کاهش شاغلین داشتیم، ولی در مقابل 
در بخش صنعت شاهد افزایش اشتغال بودیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت پشتیبان 
کسب و کارهای مجازی است، گفت: به دلیل 
آشوب در کشــور لطمه جدی به اشتغال های 

کسب و کارهای مجازی داشتیم.
وی ادامه داد: از اواخر شهریور ماه به دلیل 
فضای ایجاد شده از ســوی آشوبگران، حوزه 
کسب و کارهای مجازی به شکل منفی تحت 
تأثیر قــرار گرفت که همین جا اعالم می کنم 
دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی را خالی 
نمی کند و وظیفه خود را حمایت از این کسب و 
کارها می داند که وزیر ارتباطات جزئیات حمایت 
از این کسب و کارها را امشب اعالم خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش خرید 
گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: ۳۵ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش تولید گندم و ۲.۵ 
میلیون تن کاهش واردات داشتیم به طوری که 
دولت به جای دادن یارانه به کشاورزان خارجی، 

به گندم کاران یارانه خود را پرداخت کرد.
وی خاطر نشان کرد که یارانه خرید گندم 
در سال زراعی جدید به ۸۱ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

 رشد ۱3 درصدی صادرات
سخنگوی دولت در ادامه از رشد ۱۳ درصدی 
صادرات در نیمه نخست امسال خبر داد و آن 
را نتیجه سیاســت همســایگی و عضویت در 
پیمان های منطقه ای از سوی دولت سیزدهم 

دانست. تالش دولت این بوده است تا از طریق 
مهار تورم ها، خلق نقدینگی به نقطه مطلوبی 
برسد به طوری که نقدینگی پایان شهریور به 
۵.۳ درصد کاهش یافته و همین مقدار نقدینگی 
هم نســبت به مرداد ماه روند کاهشی داشته 
است.سخنگوی اقتصادی دولت افزایش ۶ هزار 
مگاواتی تولید برق را یادآور شد و آن را سه برابر 

سال پایانی دولت قبل برآورد کرد.
وی احیای ۲۵۰۰ واحد صنعتی را از ثمرات 

سیاست های اقتصادی دولت برشمرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: جهت گیری 
دولت این اســت این است که آئین نامه التزام 
بخشــی شــرکت های دولتی را کــه به نظر 
می رسد دستور کار بلند مدت اصالح وضعیت 
شرکت های دولتی است را انشااهلل به شکل کامل 
مراعات بکند هم در زمینه برنامه های اقتصادی 
و پروژه های که شرکت های دولتی دارند و هم 
در زمینه ارائه دقیق نیروی انسانی مبتنی بر آن 
چیزی که در سامانه پاکنا ثبت می شود و هم در 
زمینه نظارت بر جریان های مالی، قراردادهای 

بین شرکت های دولتی و طرف های دیگر.
خاندوزی در پایان گفت: امسال برای اولین 
بار تمام قراردادها از سطح قراردادهای متوسط 
تا بزرگ شرکت های دولتی را به شکل متمرکز 
از همه شرکت های دولتی دریافت کردیم که 
نظارت پیشینی صورت دهیم به جای اینکه به 
پایان ســال موکول کنیم و در نهایت تیر سال 
بعد متوجه شویم چه قراردادی منعقد شده از 
ابتدای سال حین اجرای برنامه نظارت داشته 
باشیم ، مســأله شفاف سازی، نظارت بر سقف 
حقوق مدیریتی شــرکت های دولتی و غیره 
هم در دســتور کار خواهد بود، اما توضیحات 
بیشتر در نشست خبری با موضوع بودجه سال 

۱۴۰۲ بیان شود.

  چین بزرگترین خریدار نفت روسها
آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می دهد که صادرات نفت روسیه به این کشور در ماه 

سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد کرده است.
 به نقل از رویترز، آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می دهد که صادرات نفت روسیه 
به این کشور در ماه ســپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد کرده 
است. اما در عین حال همچنان سعودی ها بزرگ ترین صادرکننده طالی سیاه به پکن به 
شمار می روند.دلیل باال رفتن صادرات نفت روسیه، اقدام پاالیشگاه های کوچک و مستقل 

در چین برای واردات نفت تخفیف خورده از روسیه بوده است.
به طور کلی در ماه سپتامبر روسیه ۴۷.۴۶ میلیون تن نفت به چین صادر کرده است که 
معادل روزانه ۱.۸۲ میلیون بشکه است. این رقم البته در ماه می ۲ میلیون بشکه و در ماه 

آگوست ۱.۹۶ میلیون بشکه در روز بود.
چین همچنین ۷.۵۳ میلیون تن برابر با ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز نفت از عربستان وارد 
کرده که ۵.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. در ۹ ماه نخست امسال 
عربســتان در مجموع ۶۵.۸۴ میلیون تن نفت به چین صادر کرده که یک درصد نسبت 
به ســال گذشته پایین تر است، اما صادرات روس ها با ۹ درصد افزایش به ۶۴.۲۶ میلیون 
تن رسیده است.آمارهای گمرکی از واردات نفت چین از مالزینیز حاکی از دو برابر شدن 
ورود نفت از این کشور است. چین همچنین در ماه سپتامبر روزانه ۷۹۵ هزار بشکه نفت 
از آمریکا دریافت کرده و البته هیچ آماری از سوی اداره کل آمار این کشور درباره واردات 

نفت از ونزوئال و ایران ارائه نشده است. 

ریزش ۱۰۶۷۸ واحدی و ۴3۶ نماد منفی
امروز نیز بازار سرمایه با ریزش شاخص کل همراه بود اما نکته مثبت ورود پول هوشمند 

بیش از روزهای گذشته است.
 شــاخص کل امروز در پایان معامالت با ریزش ۱۰۶۷۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و 

۲۶۷ هزار واحد نزول کرد.
در معامالت امروز نمادهای وامید، رمپنا، کگل بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص کل 

گذاشته و نمادهای فوالد، شبندر و شپنا نیز پرتراکنش های امروز بازار بودند.
ارزش معامالت خرد در معامالت امروز ۲,۲۹۶ میلیارد تومان بوده و امروز بورس با خروج 
نقدینگی ۴۰۵ میلیارد تومانی همراه بود، ۳۰ نماد در معامالت امروز به ارزش ۹۵ میلیارد 
تومان در وضعیت صف خرید بوده و ۸۵ نماد نیز به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان در وضعیت 
صف فروش قرار داشتند، نکته مثبت معامالت امروز اما ورود خوب پول هوشمند به میزان 

۴۷۹ میلیارد تومان بوده که تنها ۳۱ میلیارد تومان با خروج پول فاصله داشت.
در معامالت امروز ۴۳۶ نماد منفی و تنها ۸۳ نماد مثبت بودند. 

یارانه انرژی بخش های صادراتی با گردش مالی باال حذف شود
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: 
پرداخت یارانه انرژی نباید حذف شود؛ بلکه باید بخش هایی که گردش مالی باالیی دارند 
و صادرات دارند و نیز بخش عمده ای از صنایع انرژی بر از لیســت دریافت انرژی یارانه ای 

حذف شوند.
»هادی مدقق«  افزود: عمده ترین مشــکل بخش انرژی کشــور نبود تناسب در پرداخت 
یارانه ها اســت که معضالتی ایجاد کرده اســت. پرداخت یارانه انرژی به همه بخش ها در 

کشور کار درستی نه نظر نمی رسد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن برق حرارتی گفـــت: ما نمی گوییم که یارانه باید حذف 
شــود؛ بلکه اعتقاد داریم یارانه به بخش هایی که به آن نیاز دارند باید یارانه داده شــود. 
بخش هایی که صادراتی هستند و گردش مالی زیادی دارند و نیازمند یارانه انرژی نیستند، 
بخش عمده ای از صنایع انرژی بر و بخش تجاری و خیلی بخش های دیگر باید از ســبد 

انرژی یارانه ای خارج شوند.
وی افــزود: اگــر این کار صورت گیرد ســرمایه گذار جذب می شــود تــا در این بخش 
ســرمایه گذاری کرده و مطمئن باشد سرمایه اش برگشت دارد. اکنون بزرگ ترین چالش 
بخش برق و انرژی اقتصاد ناســالم آن اســت و اگر بتوانیم این مشــکل را برطرف کنیم 

معضالتی که در این سال ها صنعت برق با آن درگیر است حل خواهد شد.
 مدقق با بیان اینکه  عمده نیروگاه های کشور که باالی ۶۰ درصد است متعلق به بخش 
خصوصی است افزود: به این معنا که بخش عمده سرمایه گذاری انجام شده برای توسعه 
نیروگاهی از ســوی بخش خصوصی انجام شده اســت. سرمایه گذار بخش خصوصی هم 
عمده ترین دغدغه ای که دارد آن اســت که سرمایه گذاری که کرده برگشت پذیر باشد و 
بتواند سود موردنظر را تأمین کند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن برق حرارتی گفت: باید 
بتوانیم با طراحی ســازوکار صحیح بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این بخش 

تشویق کنیم و یکی از راهکارها تناسب در پرداخت یارانه ها است.
مدقق ادامه داد: اقتصاد صنعت برق باید درســت شــود و باید شرایط برای سرمایه گذار 

فراهم شود و نگاه بلندمدت داشت.

 آثار افزایش نقدینگی الیحه افزایش حقوق کارکنان دولت را می بلعد!
ســیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران در روزهای 
اخیر دولت محترم الیحه ای را برای افزایش حقوق به مجلس ارســال کرده است. الیحه 
متناسب ســــازی حقوق کارمندان و بازنشستگان با هدف جبران قدرت خرید مردم در 

شرایط اقتصادی فعلی تنظیم شــده اســت.
خــود دولت و نمایندگان مدافع این الیحه می گویند که با توجه به تورم جهانی ناشــی 
از حمله روســیه به اوکراین و البته تصمیم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این الیحه به 
مجلس ارســال شده و از اظهارات نمایندگان روشن است که مجلس نیز با این تصمیم 

موافق اســت و این افزایش حقوق اعمال می شــود.
برخی از یک دیدگاه اقتصادی به این الیحه نقد داشــته و می گویند این راهکارها تاثیری 
در میزان تورم ندارد و تنها منجر افزایش نقدینگی می شود در مقابل نمیتوان منکر این 
شد که کارمندان نمی توانند با این میزان حقوق در این رشد و وضعیت تورم زندگی کنند 
یا بازنشستگان با حقوق سال گذشته زندگی کنند. به خصوص که در ابتدای سال حقوق 
کارمندان رشد قابل توجهی نداشت و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن هم به صورت پلکانی و به 
تناسب میزان حقوق فعلی و حقوق کارگران توسط دولت حدود ۵۸ درصد افزایش داده 
شد. بنابراین در شــــرایط فعلی چاره ای به جز افزایش حقوق نیست. اما این اقدام نباید 
مانع از واجب اصلی یعنی کنترل تورم شــــود. این اقدام نوعی مســکن است تا کاستی 
موجود به نفع کارمندان و بازنشســتگان جبران شود. اما به صورت کلی باید در ارتباط با 
کنترل تورم برنامه ریزی قاطع و جدی داشــت، چراکه نمیتوان به صورت مکرر حقوق ها 
را در مقابل تورم افزایش داد و در ایــن چرخه گرفتار شد. دولت در گام نخســت برای 
کنترل تورم باید هزینه را کنترل کند، به این معنی که با کنترل هزینه ها دســت از چاپ 
اسکناس بردارد. راه اصلی کنترل تورم کنترل هزینه هاست که متاسفانه دولت ها اصوال در 
این زمینه کوتاهی دارند و مکرر پول چــاپ می کنند تا هزینه های دولت عریض و طویل 
را بدهنــد. در این رابطه نیز باید از حجیم کردن دولت اجتناب و در جهت کوچک سازی 
دولت گام برداشــت که هیچ یک از سیاســت های دولت در راستای کوچک ســازی که 
نیســــت هیچ، بلکه مکرر تصمیمات در جهت بزرگ شــدن دولــت و افزایش هزینه ها 
نیز پیش می رود و در این شــرایط مشــخص اســت که تورم کاهش نمی یابد و عالوه بر 
این از اساس، از همین حاالنیز نمیتوان حقوق را متناسب با تورم باال برد. در حال حاضر 
اســتخدام در خود دولت یک پدیده عجیب است. شاهد هستیم که برخی افراد را از بازار 
به دولت می برند و مدیرکل می کنند. این در حالی اســت که دولت در حالت عادی هم 
کارمنــد مازاد دارد،اما مکرر در دولت و مجلس فعلی قوانین برای اســتخدام افراد جدید 
تصویب و اجرا شد. همین تصمیمات به افزایش تورم دامن میزند. دوم، مســــاله تولید 
است که باید مورد توجه دولت باشــــد. حمایت از تولید و تسهیل قوانین در راســتای 
حمایت از این حوزه باید مورد توجه باشــــد. در خود سیاست حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
 تومانی دولت به تولیدکنندگان فشــار بسیار زیادی وارد شد و عرصه تولید بیش ازپیش

 در فشار قرار گرفت.

وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروه مدیریت ریسک پیش 
از تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و اعالم کرد: دولت 
سیزدهم از وعده های خود برای حمایت از بازار سرمایه 
عقب نشینی نکرده و ثبات و چشم انداز بورس برای دولت 

همواره مهم بوده است.
 مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در پاســخ به گــزارش روزنامه مردم 
ســاالری با عنوان »سقوط بورس، پیامد سوء مدیریت و 
بی اعتنایی به وعده ها«، روزنامه تعادل با عنوان »۲۵ ماه 
عقبگرد« و روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »عقبگرد بورس 
از سنگر ۷ماهه« اعالم کرد: دولت هیچگاه از وعده های 
خود درباره حمایت از بازار سرمایه عقب نشینی نکرده، اما 
بازار سرمایه و تحوالت در این بازار متاثر تحوالت در بخش 
حقیقی اقتصاد اســت و تغییر در متغیرها و ریسک های 
حوزه  های سیاســی، اقتصادی، تجــاری، اجتماعی و ... 
در قیمت ســهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود 

پیدا می  کند.
براساس توضیحات وزارت اقتصاد، تصویب و ابالغ ۱۰ 
بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نخستین 
اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس 
از ابالغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس 
تهران )وزنی ارزشــی( حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص 
کل بــورس تهران )هم وزن( ۳۲ درصد رشــد داشــته 
است اما ثبات و چشــم انداز بورس برای دولت همواره 
مهم بود اما متاســفانه از سیر اتفاقاتی که دنیا رخ داد از 
جمله موضوع جنگ که عالوه بر کل جهان بر ایران هم 

اثر گذاشت و ناآرامی  های اخیر هم در ایجاد چشم انداز 
منفی بی تاثیر نبود.

این وزارتخانه تاکید کرد: تعیین سقف نرخ گاز خوراک 
و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چرا 
که با قیمت های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر ســقف 
قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی شد، حدود ۴۰۰ 
هزارمیلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می کرد و عالوه 
بر زیان ده شــدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق های 
بازنشســتگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را 
تجربه می کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد 
می شد.ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم 

که ســال ها در حساب بانکی شرکت های بورسی رسوب 
کرده و به مردم پرداخت نشــده بوده، تحقق ورود اولین 
استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات 
در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی 

همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.
در گــزارش ورارت اقتصاد آمده اســت که در حوزه 
واریــزی ها به صندوق تثبیت بازار ســرمایه نیز، پس از 
مذاکرات مدیران سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، 
چند مرحله واریزی ها به صندوق تثبیت انجام و مجموع 
واریزی ها به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رســید. مدنظر قرار 
دادن مالحظات بازار ســرمایه کشور در سیاست گذاری 

 ها و تصمیم  گیری  ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار 
ســرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم اندیشی 
با هلدینگ های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادات آنها 
برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری 

صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.
بر اســاس این گزارش، برگزاری و تدام جلســات با 
ســرمایه گذاران نهادی و حقوقی هــای بزرگ و مدیران 
تامین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه 
منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه 
تصمیم در مورد پیش نویس الیحه بودجه سال آینده پیش 
از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت 

از بازار بورس انجام شده است.
توافق برای اختصاص منابعی از سوی هلدینگ ها جهت 
حمایت از سهم های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی 
را می توان یکی دیگر از رویکردهای حمایتی اخیر برشمرد.

بر این اساس هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری ظرف 
چند روز آینده از سهام زیرمجموعه خودشان با انتشار اوراق 
اختیــار فروش تبعی حمایت خواهند کرد که به معنای 
تضمین سود برای سهامداران است تا هلدینگ ها نشان 

دهند به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.
البته ناگفته نماند که روند بازار ســرمایه با توجه به 
متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه 
به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار 
سرمایه، بازگشت اعتماد به این بازار و چشم انداز مثبت 

آن دور از ذهن نیست.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست ها و قوانین 
متضاد و اغتشاش در تصمیم گیری ها باعث می شود که ثبات 
به وجود نیاید و در این شــرایط، میل به سرمایه گذاری در 

بخش تولید مسکن منفی می شود.
 سقوط وحشــتناک تولید مسکن در بهار امسال، این 
روزها موجی از نگرانی را وارد بازار مســکن کرده است که 
سمت و سوی قیمت ها چه خواهد بود. آن طور که در آخرین 
گزارش مرکز آمار ایران مربوط به بهار امسال دیده می شود، 
در مجموع در حدود ۹۰  هزار واحد مسکونی در کشور ساخته 
شده است.بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد ۹۰ هزار 
و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث 
ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شد که 
نسبت به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، 
در حالی در بهار امســال حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در 
کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان در تابستان 
سال گذشته معادل ۹۳ هزار واحد، در پاییز ۸۳ هزار واحد و 

در زمستان ۱۱۵ هزار واحد بوده است.
کارشناســان اعتقاد دارند که سیاست هایی که تاکنون 
دولت دنبال کرده، روی عرضه و تولید مســکن اثر منفی 
داشته است. این در شرایطی است که دولت وعده ساخت 

ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود.

 سخت گیری و فشار به سازندگان
غالمرضا ســالمی، مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی و 
اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با تحلیل 
بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: تحلیل مشکل است، 
چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مسکن 
موثر است. مســایل بین المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل 
داخلی کشــور، همه و همه دست به دست هم می دهد و 

آثار متفاوتی روی بازار مسکن می گذارد.
وی افزود: اما به طور کلی سیاست هایی که تاکنون دولت 
به کار برده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشته است. زمانی 
هم که عرضه کم شــود، در میان مدت و حتی کوتاه مدت 
باعث باال رفتن قیمت ها می شود؛ به خصوص این که تورم 
هم به شدت باال باشد. بنابراین پیش بینی من این است که 
با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود 
ادامه می دهد.مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
سیاست هایی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته است، 
تصریح کرد: سخت گیری ها و فشارهایی که به سازندگان 
و سرمایه گذاران مسکن وارد می شود، مالیات های سنگین 
و جریمه ها و تنبیه های متعدد را در حوزه مســکن شاهد 
هستیم. از یک طرف می گویند مسکن جای سرمایه گذاری 
نیست و از طرف دیگر، بورس مسکن را راه اندازی می کنند. 
این سیاســت های متضاد را من نمی دانم چگونه می شود 

تعریف کرد.ســالمی افزود: صندوق امالک و مســتغالت 
که افتتاح شــد، خیلی خوب اســت که مردم روی ملک 
ســرمایه گذاری کنند. اما از آن طرف که ســرمایه گذاری 
می کنند، می گویند ســوداگر هستند و قیمت ملک را باال 
می برند. ســرمایه گذاری روی ملک ضروری است و خود 
یک تقاضای مهم در بازار مســکن است. وقتی این بخش 
را تنبیه می کنید و فشار می آورید، به طور طبیعی میل به 
سرمایه گذاری کم می شود و تولید سازنده هم پایین می آید.

وی بــا بیان این که در ســال جدید آمــار پروانه های 
ساختمانی وحشتناک پایین آمده است و این روی بخش 
عرضه اثر منفی دارد، گفت: این شرایط به طور مسلم قیمت 
مسکن را باال می برد؛ مگر این که تحوالت منفی دیگری وجود 
داشته باشد که مردم میل به سرمایه گذاری در بخش مسکن 
نداشته باشند و بخواهند پول خود را به دالر و طال تبدیل 
کنند.این کارشناس اقتصادی با بیان این که جذابیت بازار 

به عوامل متعددی مربوط است، افزود: اگر ناآرامی ها بخواهد 
ادامه پیدا کند، مردم پول خود را به بازارهایی می برند که 
نقدینگی باال دارد، مثل دالر و طال. اما اگر ثبات به وجود آید، 
به طرف مسکن می آیند و سرمایه گذاری بلندمدت می کنند. 
در عین حال، اگر ثبات خیلی خوبی داشته باشیم، مردم به 
سمت تولید می روند. ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که 
این باعث می شــود که تورم باال باشد و به تبع آن، قیمت 

ملک نیز باال رود.

 وعده ها، بیشتر آرزوست
ســالمی با اشاره به وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون 
واحد مســکونی، متذکر شــد: اصوال وعده هایی که داده 
می شود، در تمام زمینه ها مطالعه نشده است. یعنی خیلی 
از وعده هایی که تاکنون داده شده، عملی نشده است، زیرا 
این وعده ها فقط یک آرزو است و فقط دوست دارند که این 
خانه ها ساخته شود. همه دوست دارند که این تعداد خانه 
ساخته شود، تولید باال رود و تورم پایین آید، اما آنچه که 
این آرزوها را عملی می کند، فکر و کار کارشناسی است که 
متاسفانه نداریم.وی تصریح کرد: سیاست ها و قوانین متضاد و 
اغتشاش در تصمیم گیری ها باعث می شود که ثبات به وجود 
نیاید. در این شرایط، میل به سرمایه گذاری در بخش تولید 
منفی می شود.مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه با 
تشریح شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: مسایلی 
همچون برجام و مسایل داخلی خیلی مهم است. اگر دولت 
بتواند بر مشکالت فایق آید، مسلما بازارها از جمله به آرامش 
می رســند. اما اگر بی ثباتی ها ادامه پیدا کرد، یک مقداری 
ترس مردم از ســرمایه گذاری در بخش مسکن باال خواهد 
رفت و تقاضا نیز کاهش می یابد. البته تقاضای واقعی وجود 
دارد و این بخش از تقاضا باعث می شود که قیمت ملک باال 

رود، چون در مقابل آن عرضه ای نداشتیم.

ثبات و چشم انداز بورس برای دولت همواره مهم است

 چرا ساخت وساز سقوط کرد؟

  تکذیب اتمام ذخایر آبی تهران طی ۱۰۰ روز آینده
شرکت آب و فاضالب استان تهران با صدور اطالعیه ای، خبر " اتمام ذخایر آبی تهران طی ۱۰۰ روز آینده"  که به تعدد امروز در فضای مجازی منتشر شده را تکذیب کرد.در اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان تهران آمده است: " متاسفانه برخی 
رسانه ها با بی مالحظگی و بی دقتی، این مطلب را که مجری یکی از برنامه های تلویزیونی به زبان آورد به مدیرعامل آبفای استان تهران نسبت داده اند و این در حالی است که در هیچ بخشی از سخنان آقای محمدرضا بختیاری چنین موضوعی مطرح نشده 
است که برای راستی آزمایی این مطلب می توان به فیلم برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ مراجعه کرد.شرکت آب و فاضالب استان تهران با به کارگیری تمامی توان فنی و مهندسی خود به صورت شبانه روزی و اتخاذ برنامه ریزی ها 
و تدوین سناریوهای الزم این اطمینان را به شهروندان تهرانی می دهد که با همکاری مشترکان از این شرایط نیز به سالمت گذر خواهد کرد.این شرکت با مدیریت و تعادل بخشی شبکه توزیع و پایش لحظه ای وضعیت مخازن سطح شهر تهران توانسته 
اســت تاکنون تامین پایدار آب تهران را به انجام رســاند و مفتخر اســت که با همکاری مســئوالنه مردم تهران، مقوله حیاتی تامین آب شرب که رسالت اصلی این شرکت است را به بهترین نحو ممکن تداوم بخشد و به یاری پروردگار و مسئولیت شناسی 

مشترکان نگرانی بابت تامین آب شرب ساکنان شهر تهران وجود ندارد."
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ابالغ ســند الگــوی کشــت در روزهای 
اخیر شــاید تنها راه عالج برای احیای منابع 
ازدســت رفته ای باشد که در 2 دهه گذشته 
بدون کوچکترین توجهی حیف و میل شد و 
اجرای درست این سند تاریخی قطعا سرزمین 
فارس را برای زیست آیندگان به جای بهتری 

تبدیل خواهد کرد.
تغییــر رویــه از کشــاورزی ســنتی به 
مدرن با در نظر گرفتــن تغییرات اقلیمی ، 
خشکســالی های پیاپی و ته کشیدن ذخایر 
آبی به یک امر اجتناب ناپذیر برای اســتان 
پهناور فارس که غالب مشــاغل آن از دیرباز 
با کشاورزی ارتباط داشته تبدیل شده است.
رشــد جمعیت،کشــت های بــی رویه و 
غیرمعقول، تغییرات اقلیمی، توسعه ارتباطات 
و ...  طی دهه های گذشته اکنون لزوم توجه 
به الگوی کشت و نیاز به تغییر رویه کشاورزی 
سنتی را به موضوعی مهم تبدیل کرده زیرا 
از طرفی تغییرات اقلیمی به وجود آمده و از 
طرفی دیگر یکــی از مهمترین چالش های 
این قرن تهدید امنیت غذایی است لذا همه 
کشورها به دنبال اجرای طرح های موثری در 
راســتای افزایش تولید با حفظ منابع آب و 

خاک هستند.
 بعد از ۱۳ سال با ابالغ سند الگوی کشت 
در ابتدای ســال زراعــی ۱۴۰2-۱۴۰۱ روز 

تاریخی برای کشاورزان کشور رقم زد.
سند الگوی کشت ۱۸ مهر ماه امسال به 
عنوان یک سند راهبردی بخش کشاورزی با 
حضور مسووالن کشوری و در دومین جلسه 
شورای عالی آب دولت سیزدهم رونمایی شد.
با اجرای سند الگوی کشت که بنظر حدود 
۳ سال آینده بصورت کامل اجرایی خواهد شد 
قیمت محصوالت کشاورزی به یکباره باال و 
پایین نخواهد شد که کشاورز یا مصرف کننده 
زیان کند و براســاس این طرح به کشاورزان 
گفته می شود چه محصولی را به چه میزان و 
در کجا و چه زمانی کشت کنند تا هم منابع 
آب و خاک حفظ شود و هم درآمد بیشتری 
برای این قشر حاصل و از همه مهمتر امنیت 

غذایی کشور نیز تامین شود.
در طرح الگوی کشــت پیش بینی شده 
با ایجاد مشوق برای محصوالت استراتژیک 
و مشخص شــدن تعرفه ها برای محصوالت 
جالیزی و سبزی و صیفی تعادل بخشی در 

این حوزه ایجاد شود.
براساس آنچه که تاکنون درباره این سند 
اعالم شده در فاز نخست اجرا به محصوالت 
زراعی اختصاص دارد، سال آینده محصوالت 
باغی و ســال های بعد هم به ترتیب شیالت 
و دیگر محصوالت بخش کشــاورزی به آن 

افزوده می شود.
کاهــش کشــت محصوالت پــرآب بر و 
کشت براساس نیاز واقعی جامعه و همچنین 

مشــارکت وزارت خانه هایی ازجمله وزارت 
کشور، سازمان مدیریت برنامه ریزی و وزارت 
نیرو در کنار جهاد کشــاورزی سه شاخصه 

اصلی سند الگو کشت کشور است.
براســاس آمارهای رســمی حــدود ۹۰ 
درصد منابع آبی مصرف شده کشور در حوزه 
کشاورزی است و از این منظر اجرای درست 
سند الگو کشت می تواند به احیاء منابع آبی 

و خاکی منجر شود.
رئیس جمهور نیز در خصوص اهمیت این 
مساله در دومین جلسه شورای عالی آب در 
دولت سیزدهم،بر اصالح روش های مصرف آب 
و الگوی کشــت تأکید و آن را از مهم ترین و 

محوری ترین مسائل کشور دانست.
آیت اهلل رئیســی اصالح الگوی کشــت با 
ایجاد مشوق ها و جذابیت ها برای کشاورزان را 
بسیار مهم دانست و بیان کرد که اگر عوارض 
کشت ُسّنتی و فواید اصالح الگوی کشت برای 
کشاورزان تبیین شود، حتماً این طرح از سوی 

این قشر پذیرفته خواهد شد.

 سند الگوی کشت، جذابیت ها و ۱۵ 
محصول استراتژیک

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
فارس گفت: رویکــرد اصلی در موضوع الگو 
کشــت این اســت که بتوان جذابیتی برای 

کشاورزان این استان ایجاد کرد.
مجتبی دهقان پور با بیان اینکه چندین 
مولفــه در خصوص اجرای الگو کشــت باید 
بصورت همزمان مدنظر باشــد،افزود: مساله 
توجیه اقتصادی و پذیرش طرح الگو کشت 
توسط کشاورز امر مهمی است و باید کشتی 
توصیه شود که با اقلیم مبتنی باشد که براین 
اساس ســند الگو کشت توسط وزارت جهاد 
کشــاورزی تدوین و ۱۵ محصول اساسی را 

در گام اول در برگرفته است.
وی ادامه داد: سهم استان ها از اجرای طرح 
الگو کشت مشخص شده که متناسب با اقلیم، 
منابع آبی و خاکی و مزیت نسبی تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
فارس افزود: براســاس سند الگو کشت برای 
استان فارس محصوالت کشــاورزی از نوع 
غــالت، گندم،جو و نباتــات علوفه ای پیش 
بینی شده است و همچنین باید فصل کشت 
و زمانی که محصول به آب نیاز دارد این کار 
با استفاده از منابع سبز آبی و آب باران باشد.
وی از چغندر قند پائیزه و حبوبات بعنوان 
محصوالت توصیه شده برای فارس در سند 
الگو کشت نام برد و گفت: باید در نقاطی که 
مزیت نسبی کشت حبوبات در سطح استان 

وجود دارد از آن بهره برد.

 دانش و پذیرش سند الگو کشت 
در کشور و فارس وجود دارد

دهقان پور در ادامه خاطرنشان کرد: دانش 
و پذیرش اجرای ســند الگو کشت در سطح 
کشور و استان وجود دارد اما مهمترین مولفه 
آن الزامات و سیاست های بازدارنده و تشویقی 
است و باید تمام نهادهای مرتبط ائم از وزارت 
کشــور، نیرو، صمت، دستگاه قضایی و ... در 
اجرای سند الگو کشــت مشارکت داشته و 
پــای کار بوده و در اجرای این ســند نقش 

آفرین باشند.

 الگو کشت و لزوم ایجاد توازن در 
سود و زیان کشاورز

وی توضیح داد: زمانی که به کشاورز ابالغ 
می شود که چه نوع کشتی را باید انجام دهد 
اگر بنا باشد درآمد کشاورز کاهش پیدا کند 
باید سیاست های حمایتی در پیش گرفته تا 

زیان احتمالی نیز جبران شود.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
فــارس افزود: اگر کشــاورزی از اجرای الگو 
کشت امتناع کرد باید سیاست های بازدارنده 
کارایی وجود داشــته باشد که در این مسیر 
کمک دستگاه قضایی نیز کارساز خواهد بود.
وی در پاســخ در خصوص اینکه ســند 
الگو کشت برای اجرا در سطح استان فارس 
جامعیت دارد؟ گفت: بله در این سند تالش 
شده که مولفه هایی نظیر محدودیت منابع آب 
و خاک در نظر گرفته و مزیت نسبی تولید و 
کشت محصوالت استرتژیک را نیز در برگیرد.
دهقان پور عنوان کرد: در گام اول اجرای 
سند الگو کشــت محصوالت زراعی را در بر 
می گیرد و در گام های بعدی ســایر بخش ها 

اجرایی خواهد شد.

 سرزمین خشک سال ها در انتظار 
الگوی کشت

استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: 
سالهای سال بحث عدم تولید محصوالت آب 
بر در مناطق خشک ایران و صادرات آن که 
با قیمتی بسیار پایین انجام می شد مطرح بود 
تا اینکه باالخره اکنون بعد دهها سال سندی 

برای الگو کشت ابالغ شده است.
محمدعلی مرزبان افزود: از ســال ۱۳۵۰ 
تاکنــون بحث های مرتبط با الگوی کشــت 
در کشــور وجود داشته و سند تهیه شده در 
این خصوص یک الگوی کشــت به روز شده 
و بر اساس دانشی است که تا به امروز وجود 
داشته اســت.وی ادامه داد: در سالهای اخیر 
مناطق مرکزی کشور که استان فارس را نیز 
در بر می گیرد با ۸۰ درصد کاهش بارندگی 
مواجه بوده که با این روند کشت محصوالت 
کشــاورزی منطقی و اقتصــادی نبود و باید 

الگویی منطقی برای کشاورزی و احیاء منابع 
آبی در پیش گرفته می شد.

وی با اشاره به اینکه محصوالت پر آب بر 
از زمان کشت تا برداشت در مناطق مختلف 
کشور به میزان زیادی آب نیاز دارد،بیان کرد: 
مصرف این میزان آب برای تولید محصولی 
خــاص و یا صادر کــردن آن با بهایی ناچیز 
به هیچ وجه به صرفه نیســت و تداوم رویه 
گذشــته به نابودی کامل ته مانده منابع آبی 

کشور منجر خواهد شد.
استاد دانشگاه شیراز اضافه کرد: ایران یکی 
از چند کشــور دنیا به لحاظ تهدید کم آبی 
است و الزم بود هرچه زودتر تولید محصوالت 
کشاورزی متناسب با مناطق نیمه خشک را 

جایگزین کشت های پر آب بر کرد.
وی گفت: مطالعات سازمان ملل متحد نیز 
حکایت از این دارد که تا سال 2۰2۵موضوع 
جنگ در خاورمیانه بر ســر آب خواهد بود و 
ایران نیز از بین ۳۰ کشور رو به خشکسالی 

وضعیت بحرانی تری را دارد.

 کشت فراسرزمینی را توسعه دهید
یکــی دیگر از اســتادان بخــش اقتصاد 
کشاورزی دانشگاه شیراز ،کشت فراسرزمینی 
را یکی از طرح هایی دانست که در دراز مدت 
باعث بازآفرینی منابع خاکی و آبی اســتان 

فارس و ایران می شود.
محمــد بخشــوده ادامــه داد: کشــت 
فراسرزمینی طرحی اســت که در قالب آن 
محصوالت کشــاورزی مورد نیاز و آب بر به 
دلیل کمبود منابع آبی توسط زارعین ایرانی 
در زمین های اجاره ای کشورهای دیگر کشت 
می شود و محصول پس از برداشت به داخل 
کشور منتقل می شود.وی ادامه داد: اجرای 
سند الگو کشت و استفاده از مدل های دیگر 
مانند کشت فراسرزمینی می تواند منابع عظیم 
آبی و خاکی که به واسطه روش های سنتی 

در دهه های اخیر به فنا رفته را احیاء کند.
وی در بخــش دیگری از صحبتهای خود 
گفت: الزم است برای کشاورزانی که ممکن 
است در اجرای الگو کشت متضرر شوند حرفه 
ای جایگزین خصوصا در زمینه صنایع تبدیلی 
در نظر گرفته شود و اگر از آنها حمایت و حتی 
مستمری نیز داده شود به لحاظ اقتصادی بهتر 
و برای کشور و استان فارس به صرفه تر است.

بخشوده کشــت جایگزین را در شرایط 
فعلی راهکاری بــرای برون رفت از وضعیت 
نامناسب آبی دانست و اظهار کرد: کشاورزان 
به حق به دنبال کسب درآمد بیشتر هستند 
و در ایــن بین مســئوالن امر بایــد برنامه 
ریزی کنند و آگاهی بخشــی به کشاورزان 
 را به نحــوی انجام دهند که بتــوان منابع 
عظیمی که در طول ســالهای گذشته تلف 

شده، بازآفرینی شود.

الگوی کشت، الزمه تداوم حیات در دیار فارس

ــه  ــی در نیم ــن کاالی اساس ــون ت ــل ۸.۵ میلی ــل و نق  حم
ــال ۱4۰۱ ــت س نخس

 شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: جابه جایی بیش از ۸.۵ میلیون تن 
کاالی اساســی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، سبب تعادل و توازن در توزیع این 
کاالها بر اساس میزان مصرف مراکز جمعیتی در اقصی نقاط کشور و دسترسی 

آسان و مطمئن مردم به محصوالت مورد نیازشان شد.
 مدیریت خدمات بازرگانی این شــرکت در راستای انجام مأموریت های خود 
در زنجیره تأمین کاالهای اساســی، در ۶ ماه اول سال جاری، ۸ میلیون و ۵۸۱ 
هزار تن انواع کاالهای اساســی شامل گندم، برنج، روغن خام، شکر خام و انواع 
دانه های روغنی را در سرتاسر کشور از طریق خطوط جاده ای و ریلی جابه جا کرد.

بر اســاس این گزارش، در بخش عملیات ارسال کاالهای اساسی از بنادر، ۳ 
میلیون و ۶۷۵ هزار تن انواع کاالهای وارداتی به بنادر جنوبی و شــمالی کشور 
از طریق شبکه معابر جاده ای و ریلی به مقصد 2۱۰۰ مرکز ذخیره سازی در ۳۱ 
استان ارسال شده است.در این مدت، 2 میلیون و ۶۰۹ هزار تن کاالهای اساسی 
در قالب حمل ونقل جاده ای و ریلی بین استانی به ۱۷۰۰ مرکز نگهداری مابین 
۳۱ استان نیز جابه جا شده و عالوه بر آن، نسبت به تزریق مویرگی درون استانی، 
2 میلیون و 2۹۷ هزار تن انواع این کاالها به ۱۳۳۰ نقطه در داخل ۳۱ اســتان 

ارسال شده است. 

 رشد ۳۶۰ درصدی صادرات میگو به چین نسبت به سال قبل
 مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت، از 
رشد ۳۶۰ درصدی صادرات میگو به کشور چین در ۷ماهه اول امسال نسبت به 

مدت مشابه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
عباس مختاری افزود: ســال گذشــته ۴ هزار و ۷۹۰ تن میگو تا آخر مهرماه 
به کشــور چین صادر شــده است که این مقدار امســال به ۱۷ هزار و ۳2۵ تن 

رسیده است.
وی در خصوص صادرات میگو به کشور روسیه اظهار داشت: صادرات ۷ماهه 
میگو به روســیه نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۵ درصد رشد داشته و از 

۱۱۴۵ تن به ۱2۰۵ تن در ۷ماهه ۱۴۰۱ رسیده است. 

 آغاز تهاتر دام سبک با نهاده در قالب تولید قراردادی
 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تهاتر دام سبک 
و سنگین با نهاده در قالب تولید قراردادی و در چهار قطب کشور اجرا می شود.

حسین دماوندی نژاد درباره جزئیات برنامه تهاتر دام با نهاده های طیور افزود: 
برای تهاتر دام با نهاده برنامه ریزی صورت گرفته و چهار قطب در کشور را به منظور 
اجرای این برنامه شناسایی کرده ایم و کار در استان ها با دام سبک آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای اجرای این برنامه، قطب شمال 
و شمال شرق با مرکزیت استان خراسان رضوی، قطب تهران با مرکزیت تهران و 
استان های همجوار، قطب شمال غرب و غرب با مرکزیت استان آذربایجان شرقی 

و قطب مرکزی و جنوب با محوریت استان اصفهان در نظر گرفته شده است.
دماونــدی نــژاد با تاکید بر این که دام ســبک و ســنگین در این معادله و 
برنامــه قرار می گیرند، تصریح کرد: نهاده ها طبــق قراردادهای منعقده، تحویل 
تولیدکنندگان می شود و در پایان پرورش، محصوالت یا دام و یا گوشت تولیدی 

روانه بازار خواهد شد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت گوشت تولیدی 
در قالــب تولید قراردادی گفت: قیمت ها بروز و بر اســاس توافق با تولیدکننده 

تعیین می شود.
وی هدف از تولید قراردادی و تهاتر دام با نهاده را تامین گوشت 

 برنامــه ریزی منابع طبیعی برای تولید یک میلیارد اصله نهال در 
کشور

 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی کشور از کاشت و 
تولید یک میلیارد اصله نهال در کشور خبر داد و گفت: این مهم با جدیت دنبال 
می شود. عباسعلی نوبخت روز دوشنبه در دیدار با استاندار ایالم افزود: ارتقا کمی 

و کیفی پوشش گیاهی در استان ایالم در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی کشور تاکید کرد: 
در حــوزه دهلران، چهار هزار و ۵۰۰ هکتار مهیای درختکاری به منظور زراعت 
چوب و صادرات است.نوبخت ادامه داد: امیدداریم که استان ایالم نیز از سوددهی 

چوب سهمی قابل توجه در کشور داشته باشد.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: کشت پاییزی گندم در۵۶۷ هزار 
هکتار از زمین های کشاورزی استان از روز یکشنبه شروع شد.

سیدرحمت اله پریچهر افزود: از این میزان سطح کشت ، ۴۴۰ هزار هکتار 
آبی و ۱2۷ هزار هکتار به صورت دیم خواهد بود.

وی با بیان اینکه کشت گندم در خوزستان تا نیمه نخست آذر ادامه خواهد 
داشــت گفت: سطح زیرکشت گندم دیم به زمان شروع بارندگی های پاییزی 
بستگی دارد که امیدواریم با لطف الهی ، با بارش موثر، شرایط برای زیرکشت 

بردن همه زمین های مورد نظر فراهم شود.

پریچهر ادامه داد: کشت گندم ابتدا در مناطق جنوبی خوزستان شروع و 
سپس به مناطق مرکزی و شمالی کشیده می شود.

سال زراعی گذشته حدود ۱۰۰هزار هکتار از گندمزارهای دیم خوزستان به 
دلیل خشکسالی و نبود بارش موثر در زمستان و بهار از بین رفت و کشاورزان 
دیم کار خوزستان متحمل خسارت زیادی شدند.خوزستان به دلیل شرایط آب 
و هوایی، یکی از قطب های تولید گندم در کشور محسوب می شود به طوری که 
هشت سال پیاپی است که رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص 
می دهد.برداشت گندم در خوزستان از 2۰ فروردین به تدریج ابتدا از مناطق 

جنوبی و سپس مرکزی و غربی شروع می شود و سپس به مناطق سردسیر و 
کوهستانی شرق و شمال شرق خوزستان کشیده خواهد شد.

پارسال حدود ۱.۶میلیون تن گندم در خوزستان تولید شد که از این میزان 
یک میلیون و ۳۵۰هزار تن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.شوش 

با خرید تضمینی 22۰هزار تن گندم در خوزستان رتبه برتر را کسب کرد.
استان خوزستان با تولید حدود  ۱۷.۵ میلیون تن محصوالت زراعی ، باغی 
، فرآورده دامی و لبنی و عسل به تنهایی ۱۴درصد کل محصوالت کشاورزی 

کشور را تولید کرده و از این حیث در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.

کشت پاییزی گندم در خوزستان شروع شد

08030803//150150//2727

10151015
کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی 06401932180640193218 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 5252 ایــران  ایــران 
ــد  ــی فرزن ــی افضل ــه عل ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــی افضل ــه عل ــق ب ــران365365جج6161 متعل ــرانای ــه شــماره پاک5252ای ــک کارت ســوخت ب ــه شــماره پاک وی ــک کارت ســوخت ب 877877بب1515 وی

محمد در تاریخ محمد در تاریخ 1401/07/101401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی 06404806160640480616 متعلــق بــه علــی  حیــدری  فرزنــد حســین در  متعلــق بــه علــی  حیــدری  فرزنــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ  1401/07/25 1401/07/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی  کارت ملــی بــه شــماره ملــی  06401140670640114067 متعلــق بــه حســین  هرمــزی بورنــگ فرزنــد علــی و کارت  متعلــق بــه حســین  هرمــزی بورنــگ فرزنــد علــی و کارت 
ملــی بــه شــماره ملــی ملــی بــه شــماره ملــی 52300245425230024542 متعلــق بــه حانیــه حســنی فرزنــد غــام در تاریــخ  متعلــق بــه حانیــه حســنی فرزنــد غــام در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10661066
ــماره 21815187692181518769 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 21815187692181518769 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ایــران ســوخت بــه شــماره ایــران 8686 -  - 432432 د  د 2727 و کارت عابــر بانــک صــادرات - رســالت - ســپه متعلــق بــه  و کارت عابــر بانــک صــادرات - رســالت - ســپه متعلــق بــه 
حســین نظــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ حســین نظــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــول در تاری ــد محمدرس ــبرنگی فرزن ــا ش ــه فریب ــق ب ــخ  متعل ــول در تاری ــد محمدرس ــبرنگی فرزن ــا ش ــه فریب ــق ب ــماره 36737617733673761773 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07401958400740195840 متعلــق بــه قاســم افشــاری نیــا فرزنــد ولــی در تاریــخ  متعلــق بــه قاســم افشــاری نیــا فرزنــد ولــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/051401/06/05 مفق

15041504
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24000710712400071071 متعلــق بــه میثــم  بهــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم  بهــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/02/011401/02/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد  در  ــه حمیدرضــا  شــعبانی  فرزن ــق ب ــد محمــد  در  متعل ــه حمیدرضــا  شــعبانی  فرزن ــق ب ــه شــماره 22833305992283330599 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 967967 و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 22953803752295380375 متعلــق  متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/011401/05/01 مفق ــد  در تاری ــد عبدالصم ــی  فرزن ــی  جال ــه عل ــخ  ب ــد  در تاری ــد عبدالصم ــی  فرزن ــی  جال ــه عل  ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

جــواز حمــل اســلحه نوع:شــکاری کالیبــر:جــواز حمــل اســلحه نوع:شــکاری کالیبــر:1212 مدل:تکلــول تــه پــر کوســه ســاخت :روســیه به شــماره ســاح  مدل:تکلــول تــه پــر کوســه ســاخت :روســیه به شــماره ســاح 
::0304076103040761 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 23915117522391511752 متعلــق بــه حســینعلی  نگهــداری  فرزنــد عبدالحســین  در  متعلــق بــه حســینعلی  نگهــداری  فرزنــد عبدالحســین  در 

تاریــخ تاریــخ 141401/02/01/02/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

جــواز حمــل اســلحه ســاخت:ایران نوع:ســاچمه زنــی مدل:تکلــول تــه پــر کوســه کالیبــر:جــواز حمــل اســلحه ســاخت:ایران نوع:ســاچمه زنــی مدل:تکلــول تــه پــر کوســه کالیبــر:1212 بــه شــماره :  بــه شــماره : 
11AA21982198--012102539012102539  متعلــق بــه علــی کــرم  مردانــی  فرزنــد محمدقاســم  در تاریــخ   متعلــق بــه علــی کــرم  مردانــی  فرزنــد محمدقاســم  در تاریــخ 1398/04/151398/04/15  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22805408002280540800 متعلــق بــه زهــرا  فریدونــی  فرزنــد منوچهــر  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  فریدونــی  فرزنــد منوچهــر  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــور  ــماره موت ــه ش ــی ب ــفید روغن ــگ س ــه رن ــور  ب ــماره موت ــه ش ــی ب ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل 13851385 ب ــیما م ــواری ماکس ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــدل ب ــیما م ــواری ماکس ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
VQVQ3061002230610022BB و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 411041411041 و  و VINVIN::IRJCIRJC851851VV00CGCG411041411041  بــه شــماره   بــه شــماره 
8383ایــران ایــران 353353صص7474 متعلــق بــه امیرمحمــد  اســماعیلی  فرزنــد امیــن  در تاریــخ  متعلــق بــه امیرمحمــد  اســماعیلی  فرزنــد امیــن  در تاریــخ  1401/07/15 1401/07/15مفقــود مفقــود 

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

18661866

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56991686995699168699 متعلــق بــه عبــاس محمــدی محرمانــی فرزنــد صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس محمــدی محرمانــی فرزنــد صفــر در تاریــخ 
 1401/07/27 1401/07/27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04935436940493543694 متعلــق بــه علیرضــا حســین پــور اصفهــان فرزنــد ذبیــح اهلل در  متعلــق بــه علیرضــا حســین پــور اصفهــان فرزنــد ذبیــح اهلل در 
تاریــخ تاریــخ  1401/07/28 1401/07/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20062006

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مجیــد  اکبــری فرزنــد رضــا در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مجیــد  اکبــری فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 7070 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 33599423103359942310 متعلــق بــه فاطمــه حشــمتی فرزنــد  متعلــق بــه فاطمــه حشــمتی فرزنــد 
محمدولــی در تاریــخ محمدولــی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره شاســیگواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی233252233252 وشــماره موتــور وشــماره موتــور147147HH03320050332005 بــه  بــه 
ــخ  ــه در تاری ــد نعمــت ال ــه احســان اســتادرحیمی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد نعمــت ال ــه احســان اســتادرحیمی فرزن ــق ب ــران 1111 متعل ــران  ای شــماره پــاک شــماره پــاک 2121س س 368368 ای

1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26301931112630193111 متعلــق بــه نســرین رضــوان پورخطبــه ســرا  فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه نســرین رضــوان پورخطبــه ســرا  فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/221401/07/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــلطانعلی در  ــد س ــی فرزن ــج خان ــه محمدحســین گن ــق ب ــلطانعلی در  متعل ــد س ــی فرزن ــج خان ــه محمدحســین گن ــق ب ــماره 01101732440110173244 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/05/301401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14628511501462851150 متعلــق بــه بابــک اشــجع کرکــرق فرزنــد حســینقلی در تاریــخ  متعلــق بــه بابــک اشــجع کرکــرق فرزنــد حســینقلی در تاریــخ 
1401/07/1401/07/2828 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065
ــی  ININ7946900779469007 و  و  ــماره شاس ــی   و ش ــماره شاس ــران 3838 و ش ــران  ای ــاک 9494 ص  ص 336336 ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــخ 1401/05/101401/05/10   ــد اصغــر در تاری ــه عطــا عــرب درازی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد اصغــر در تاری ــه عطــا عــرب درازی فرزن ــق ب ــور 1112796475511127964755 متعل ــور شــماره موت شــماره موت

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــماره  و ش ــی 860882860882 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــاک 322322  9544395443 و ش ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــزی موتورس ــاک فل ــاک پ ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــزی موتورس ــاک فل پ
موتــور موتــور 851202458851202458 متعلــق بــه کاظــم خانــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه کاظــم خانــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/05/021401/05/02 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084
کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 970048589970048589 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00232237660023223766 متعلــق بــه مهســا  متعلــق بــه مهســا 

اسحاقی فرزند بهزاد در تاریخ اسحاقی فرزند بهزاد در تاریخ 1397/12/011397/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــعود در  ــد مس ــی فرزن ــمانه یعقوب ــه س ــق ب ــعود در  متعل ــد مس ــی فرزن ــمانه یعقوب ــه س ــق ب ــماره 00135767040013576704 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
تاریــخ تاریــخ  1401/07/28 1401/07/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدل  ــفید م ــد س ــین پرای ــدل  و کارت ماش ــفید م ــد س ــین پرای ــماره 00467305080046730508 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــاک  ــماره پ ــه ش ــاک  و ب ــماره پ ــه ش ــی SS14122846635541412284663554 و ب ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 0130339801303398و ش ــماره  موت ــه ش ــور  ب ــماره  موت ــه ش 13841384 ب
ــد میرموســی در تاریــخ  1401/08/01 1401/08/01مفقــود مفقــود  ــژاد فرزن ــه امیــر ارفعــی ن ــد میرموســی در تاریــخ  متعلــق ب ــژاد فرزن ــه امیــر ارفعــی ن 2222ایــران ایــران 214214سس3232 متعلــق ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 06221461060622146106 متعلــق بــه حســینعلی ملکــی فرزنــد بهــرام علــی در  متعلــق بــه حســینعلی ملکــی فرزنــد بهــرام علــی در 

تاریخ تاریخ 1401/07/081401/07/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــرب الدی ــد ق ــی فرزن ــد  دیوال ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــرب الدی ــد ق ــی فرزن ــد  دیوال ــه وحی ــق ب ــماره 41606025664160602566 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/07/28 1401/07/28مفق

ــماره 44900678444490067844   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 44900678444490067844 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/07/10 1401/07/10مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــه مســعود داراب ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــه مســعود داراب ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00242541690024254169 متعلــق بــه ســیده هانیــه مدنــی طارمــی فرزنــد ســید   متعلــق بــه ســیده هانیــه مدنــی طارمــی فرزنــد ســید  



5
شماره : 
1498

08030803//150150//2727

محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 42695104124269510412 متعلــق بــه محســن  دســتان فرزنــد مومــن در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  دســتان فرزنــد مومــن در تاریــخ 
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فرزن ــه میرعشــق ال ــه ســیده معصوم ــق ب ــد  متعل ــه فرزن ــه میرعشــق ال ــه ســیده معصوم ــق ب ــه شــماره 00612934820061293482 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ســید علــی در تاریــخ ســید علــی در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301
ــم در  ــد ابراهی ــوری فرزن ــه فاطمــه ن ــق ب ــم در  متعل ــد ابراهی ــوری فرزن ــه فاطمــه ن ــق ب ــی 21206513532120651353 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

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

ــتم  ــوخت سیس ــین و کارت س ــتم  و ) کارت ماش ــوخت سیس ــین و کارت س ــی 21223920612122392061 و ) کارت ماش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاکســی ون دلیــکا ، مــدل تاکســی ون دلیــکا ، مــدل 13861386 ، رنــگ ســبز ، شــماره پــاک  ، رنــگ ســبز ، شــماره پــاک 2929 ت   ت  373373 ایــران  ایــران 5959 ، شــماره شاســی  ، شــماره شاســی 
ــوری  ــه ن ــام حبیــب ال ــه ن ــوری  ب ــه ن ــام حبیــب ال ــه ن ــور 44GG6363SS44MSDYMSDY62956295 ب ــور  ، شــماره موت LDNLLDNL7070YHYH370139815370139815 ، شــماره موت
( و کارت شــورائی و ( و کارت شــورائی و 22 تــا عابربانــک پســت بانــک ، ملــی متعلــق بــه قربانعلــی رســتاقی چالکــی فرزنــد  تــا عابربانــک پســت بانــک ، ملــی متعلــق بــه قربانعلــی رســتاقی چالکــی فرزنــد 
ــا شــماره ملــی 21223920882122392088 در تاریــخ  در تاریــخ  ــد محمــد ب ــا گوســوار فرزن ــام ثری ــه ن ــا شــماره ملــی حســن و  کارت ملــی ب ــد محمــد ب ــا گوســوار فرزن ــام ثری ــه ن حســن و  کارت ملــی ب

 1401/07/22 1401/07/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21213241272121324127 و کارت ماشــین و بیمــه ماشــین سیســتم پرایــد ،  و کارت ماشــین و بیمــه ماشــین سیســتم پرایــد ، 
  SS14122911222151412291122215 رنــگ ســفید ، مــدل رنــگ ســفید ، مــدل 9191 ، شــماره پــاک  ، شــماره پــاک 2929 س  س 196196 ایــران  ایــران 5959 شــماره شاســی  شــماره شاســی
، شــماره موتــور ، شــماره موتــور MM1313//46912704691270 متعلــق بــه غامحســین فخــار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه غامحســین فخــار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

23022302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21110828312111082831 متعلــق بــه مهدیــه االزمنــی نــوده فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه مهدیــه االزمنــی نــوده فرزنــد محمــد در 

تاریخ تاریخ  1401/04/20 1401/04/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501
ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــی خوزان ــه مالک ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــی خوزان ــه مالک ــه اله ــق ب ــماره 11412132651141213265 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/101401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 11403675521140367552 متعل ــه ش ــهید ب ــماره  و کارت بنیادش ــه ش ــهید ب ــماره 11403675521140367552 و کارت بنیادش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/101401/06/10 مفق ــح اهلل در تاری ــد فت ــی فرزن ــی خوزان ــن زینل ــخ مهی ــح اهلل در تاری ــد فت ــی فرزن ــی خوزان ــن زینل مهی

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25032503
ــخ  ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــاس  رضائ ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــاس  رضائ ــه عب ــق ب ــماره 42688683134268868313 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/051401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25062506
ــماره 12929606711292960671   ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 12929606711292960671 و کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه فرزانــه دیانــی کیــا  فرزنــد اصغــر در تاریــخ متعلــق بــه فرزانــه دیانــی کیــا  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره 17559291711755929171   ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 17559291711755929171 و کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه عبدالحمیــد  چنــاری  فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ متعلــق بــه عبدالحمیــد  چنــاری  فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ 1401/02/251401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 46205552744620555274 متعلــق بــه بیتــا دانــش شــهرکی  فرزنــد هوشــنگ  در  متعلــق بــه بیتــا دانــش شــهرکی  فرزنــد هوشــنگ  در 
تاریــخ تاریــخ  1401/06/30 1401/06/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12908130781290813078 متعلــق بــه مــژگان  احمــدی ندوشــن  فرزنــد محمــد  متعلــق بــه مــژگان  احمــدی ندوشــن  فرزنــد محمــد 
علــی  در تاریــخ علــی  در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12871134611287113461 متعلــق بــه بــاران ناظمــی فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه بــاران ناظمــی فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ 
 1400/01/20 1400/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 32566199083256619908 متعلــق بــه محســن فرهــادی فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه محســن فرهــادی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 

 1401/07/20 1401/07/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران775775نن8888     ــرانای ــاک  1111ای ــماره پ ــه ش ــاک    ب ــماره پ ــه ش ــال 13881388  ب ــدل س ــا م ــدای ورن ــواری هیون ــین  س ــال کارت ماش ــدل س ــا م ــدای ورن ــواری هیون ــین  س کارت ماش
ــه نرجــس  ــق ب ــه نرجــس متعل ــق ب ــه شــماره موتورGG44EDED88WW138698138698متعل ــه شــماره موتوروب ــه شــماره شاســی IRIR8831301237688313012376وب ــه شــماره شاســی وب وب
ایروانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ ایروانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12895083721289508372 متعلــق بــه اعظــم  توکلــی دارگانــی فرزنــد آقاجــان در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم  توکلــی دارگانــی فرزنــد آقاجــان در تاریــخ 
 1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخصی  ــواری ش ــین  س ــخصی   ( و کارت ماش ــواری ش ــین  س ــی 12730798251273079825  ( و کارت ماش ــماره  مل ــه ش ــه  )  ب ــه س ــه پای ــی گواهینام ــماره  مل ــه ش ــه  )  ب ــه س ــه پای گواهینام
بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک 1313ایــرانایــران382382جج4343 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســی SS24122909125302412290912530وبــه شــماره وبــه شــماره 
موتورموتور41007114100711متعلــق بــه محمــد علیــزاده فرزنــد ماشــا اهلل در تاریــخ متعلــق بــه محمــد علیــزاده فرزنــد ماشــا اهلل در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــی باشــد.از درجــه اعتب ــار ســاقط م از درجــه اعتب

ــد  ــه مریــم موســوی فرزن ــد  متعلــق ب ــه مریــم موســوی فرزن ــه شــماره 19115431051911543105 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ملــی ب ــه شــماره 77 و کارت ملــی ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
سیدحســین در تاریــخ سیدحســین در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــف مشــعلی فرزن ــه خل ــق ب ــد  متعل ــف مشــعلی فرزن ــه خل ــق ب ــه شــماره 66199160666619916066 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 11 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ســیدمجید در تاریــخ ســیدمجید در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13736705331373670533 متعلــق بــه جمیلــه پیشــوا فرزنــد نورالدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه جمیلــه پیشــوا فرزنــد نورالدیــن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــول اخاق ــه عبدالرس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــول اخاق ــه عبدالرس ــق ب ــماره 12912908181291290818 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

ــین    ــه ماش ــه نام ــین وبیم ــین    وکارت ماش ــه ماش ــه نام ــین وبیم ــه22 وکارت ماش ــه پای ــه و گواهینام ــه پای ــماره 12493005841249300584 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســواری ســمند ســفید مــدل ســال ســواری ســمند ســفید مــدل ســال 13941394 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 5353ایــران ایــران 231231لل8585 وبــه شــماره شاســی وبــه شــماره شاســی

NAACRNAACR11HWHW44FFFF607503607503وبــه شــماره موتوروبــه شــماره موتور147147HH01546460154646متعلــق بــه حامــد غفرانــی کجانــی متعلــق بــه حامــد غفرانــی کجانــی 
ــد میرزامحمــود در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد میرزامحمــود در تاریــخ فرزن فرزن

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 6767 )بــه شــماره ملــی  )بــه شــماره ملــی 19715054121971505412(متعلــق بــه بهــاره پاینــدان فرزنــد هرمــز در (متعلــق بــه بهــاره پاینــدان فرزنــد هرمــز در 
تاریــخ تاریــخ  1401/07/24 1401/07/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــده در تاری ــد خدابن ــی فرزن ــه رضــا ســرلک چیوان ــق ب ــخ  متعل ــده در تاری ــد خدابن ــی فرزن ــه رضــا ســرلک چیوان ــق ب ــه شــماره 12934611641293461164 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/06/311401/06/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12868076541286807654 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک   و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  628628ایــران ایــران 2394923949 متعلــق  متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/03/01 1401/03/01مفق ــیداکبر در تاری ــد س ــان  فرزن ــیدمحمدرضا قادری ــه س ــخ ب ــیداکبر در تاری ــد س ــان  فرزن ــیدمحمدرضا قادری ــه س ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12920465111292046511 متعلــق بــه مرضیــه  ســبحانی دلیگانــی  فرزنــد محســن   متعلــق بــه مرضیــه  ســبحانی دلیگانــی  فرزنــد محســن  

در تاریخ در تاریخ 1401/04/011401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 11003254251100325425 متعلــق بــه زینــب توکلــی فرزنــد ســعید  در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب توکلــی فرزنــد ســعید  در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد فرهــاد در  ــی فرزن ــه رضــا  احمــدی رنان ــد فرهــاد در  متعلــق ب ــی فرزن ــه رضــا  احمــدی رنان ــه شــماره 12708334561270833456 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/271401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12703998021270399802 متعلــق بــه جاویــد نقیــه پــور اصفهانــی  فرزنــد اکبــر   متعلــق بــه جاویــد نقیــه پــور اصفهانــی  فرزنــد اکبــر  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12930091721293009172 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12930091721293009172 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
دو عــدد کارت ســوخت بــه شــماره دو عــدد کارت ســوخت بــه شــماره 4141 ت  ت 835835 ایــران  ایــران 1313 متعلــق بــه مرضیــه  داودی فارســانی  فرزنــد  متعلــق بــه مرضیــه  داودی فارســانی  فرزنــد 

حشــمت الــه  در تاریــخ حشــمت الــه  در تاریــخ 1401/07/301401/07/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غامرضــا  در  ــه مســعود  شــعاعی فرزن ــق ب ــد غامرضــا  در  متعل ــه مســعود  شــعاعی فرزن ــق ب ــه شــماره 11990499311199049931 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در  ــه مهــری میرشــاهزاده  فرزن ــد حســین در  متعلــق ب ــه مهــری میرشــاهزاده  فرزن ــه شــماره 12854436241285443624 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه احم ــق ب ــد  متعل ــه احم ــق ب ــه شــماره 12835888381283588838 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره  و کارت مل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 18211821 و کارت مل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
مغــاره زاده اصفهانــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ مغــاره زاده اصفهانــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/021401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 10918861561091886156 متعلــق بــه غامعلــی  ترابــی میــر ابــادی فرزنــد رضــا   متعلــق بــه غامعلــی  ترابــی میــر ابــادی فرزنــد رضــا  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603
ــخ  ــی  در تاری ــد رمضانعل ــعبانی فرزن ــث ش ــه مج ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد رمضانعل ــعبانی فرزن ــث ش ــه مج ــق ب ــماره 52297902105229790210 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/201401/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه 
شــماره  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  ســوخت  کارت  و  ماشــین  کارت  و  شــماره   بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  ســوخت  کارت  و  ماشــین  کارت  و   64396284106439628410 شــماره شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ  1401/07/22 1401/07/22مفق ــی در تاری ــد عبدالغن ــزی  فرزن ــد  عزی ــه محم ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عبدالغن ــزی  فرزن ــد  عزی ــه محم ــق ب 8787صص291291ایرانایران7474متعل

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

28012801
ــور 1188801031811888010318 شــماره شاســی  شــماره شاســی  ــور  شــماره موت ــران 7272 شــماره موت ــران  ای ــه شــماره 791791دد6363 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
NAABNAAB4141PAHPAH255913255913 متعلــق بــه محمــد امــرج شــکری فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد امــرج شــکری فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1400/02/151400/02/15  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00411097400041109740 متعلــق بــه محمــد لطیــف  فرزند عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد لطیــف  فرزند عبــاس در تاریــخ 1401/07/141401/07/14  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00138944550013894455 متعلــق بــه زهــره ســلمانی مقصــودی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره ســلمانی مقصــودی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41801142084180114208 متعلــق بــه منــزه  زارع رشــنودی  فرزنــد طهماســب  در تاریــخ  متعلــق بــه منــزه  زارع رشــنودی  فرزنــد طهماســب  در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــاک 97961219796121 و ش ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــاک  کارت وس ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــماره 00624818190062481819 کارت وس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ 1401/07/201401/07/20   ــداهلل در تاری ــد ی ــدوی فرزن ــدی  مه ــه مه ــق ب ــخ متعل ــداهلل در تاری ــد ی ــدوی فرزن ــدی  مه ــه مه ــق ب ــی 2010764920107649nene21252125متعل ــی شاس شاس

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی مفقــود گردی

کارت وســیله نقلیــه بــه شــمارهه پــاک کارت وســیله نقلیــه بــه شــمارهه پــاک 8888--925925ل ل 8888 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ss14822882939171482288293917متعلــق متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/231401/07/23 مفق ــد حســین در تاری ــی فرزن ــا  بابای ــه لی ــخ ب ــد حســین در تاری ــی فرزن ــا  بابای ــه لی ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11893219391189321939 متعلــق بــه پرویــن  فرهادیــان فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــن  فرهادیــان فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

ــق  ــق  متعل ــران 6666__135135هه4848 متعل ــاک ای ــماره پ ــران و ش ــاک ای ــماره پ ــی 1762016817620168و ش ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/281401/05/28 مفق ــان در تاری ــد رحم ــی فرزن ــا همت ــه لی ــخ  ب ــان در تاری ــد رحم ــی فرزن ــا همت ــه لی  ب

می باشد.می باشد.

ــه  ــه  وب ــی NCNC125125HH87654068765406 وب ــماره شاس ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــه نام ــیکلت و بیم ــور س ــی کارت موت ــماره شاس ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــه نام ــیکلت و بیم ــور س کارت موت
ــه  ــه  وگواهینام ــران 8338383383 وگواهینام ــران  ای ــی 321321 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــی  وکارت س ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــور 7186522471865224 وکارت س ــماره موت ــور ش ــماره موت ش
رانندگــی بــه شــماره ملــی رانندگــی بــه شــماره ملــی 00783970570078397057 متعلــق بــه ســید محمــد موســوی مطلــق کســمائی فرزنــد  متعلــق بــه ســید محمــد موســوی مطلــق کســمائی فرزنــد 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده واز درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده واز درجــه اعتب ــخ 1401/07/181401/07/18 مفقــود گردی ــخ ســید احمــد درتاری ســید احمــد درتاری
  

29032903
ــه معصومــه ســقائیان و احمــد دزواره ای و اصــل  ــه معصومــه ســقائیان و احمــد دزواره ای و اصــل  متعلــق ب ــه شــماره 00508673690050867369 متعلــق ب ــه شــماره کپــی شناســنامه ب کپــی شناســنامه ب
ســند ازدواج و کپــی ســند ازدواج متعلــق بــه معصومــه ســقائیان بــه شــماره ســند ازدواج و کپــی ســند ازدواج متعلــق بــه معصومــه ســقائیان بــه شــماره 00508673690050867369 و احمــد دزواره  و احمــد دزواره 
ــخ  ــد دزواره ای  در تاری ــام احم ــه ن ــوت ب ــه ف ــد دزواره ای و برگ ــام احم ــه ن ــه ب ــه انحصاروراث ــخ ای و برگ ــد دزواره ای  در تاری ــام احم ــه ن ــوت ب ــه ف ــد دزواره ای و برگ ــام احم ــه ن ــه ب ــه انحصاروراث ای و برگ

1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39333078053933307805 متعلــق بــه علــی بخــش مالــه میــر فرزنــد امیــر جــان در تاریــخ  متعلــق بــه علــی بخــش مالــه میــر فرزنــد امیــر جــان در تاریــخ 
1401/06/161401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00496032480049603248 متعلــق بــه محمــد علــی شــیخ اهنگرانــی فراهانــی فرزند  متعلــق بــه محمــد علــی شــیخ اهنگرانــی فراهانــی فرزند 
محمــد اســماعیل در تاریــخ محمــد اســماعیل در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04532122710453212271 متعلــق بــه فرشــته رجــب بلــوکات فرزنــد ســیف اهلل در  متعلــق بــه فرشــته رجــب بلــوکات فرزنــد ســیف اهلل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00237836800023783680 متعلــق بــه رامیــن بیــات فرزنــد تــاج الدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن بیــات فرزنــد تــاج الدیــن در تاریــخ 
1399/08/021399/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه بــه شــماره 4444 ایــران  ایــران 911911 ن  ن 1919 متعلــق بــه مــژگان رســتمی  متعلــق بــه مــژگان رســتمی 
فرزنــد حســن در تاریــخ فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــور 1338900801713389008017 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 642642 س  س 4848 و ش ــران  ای ــماره 1111 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی شاســی NAAPNAAP4141FDFD00AJAJ285937285937 و شــماره  و شــماره vinvin  IRFCIRFC891891VV77DD22859372285937 متعلــق بــه عیســی  متعلــق بــه عیســی 
بچــه طاوســی فرزنــد خســرو در تاریــخ بچــه طاوســی فرزنــد خســرو در تاریــخ 1399/08/031399/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــی رازلیق ــی نجف ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــی رازلیق ــی نجف ــه عل ــق ب ــران 384384 ع  ع 3838 متعل ــران  ای ــماره 5555 ای ــه ش ــه ب ــمند پایان ــماره کارت هوش ــه ش ــه ب ــمند پایان کارت هوش
 1401/07/02 1401/07/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  NENE00JCGBSEJCGBSE7630976309 بــرگ ســبز و ســند کمپانــی بــه شــماره بــرگ ســبز و ســند کمپانــی بــه شــماره 142142 ایــران  ایــران 3274332743 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور
ــد محمدرضــا در تاریــخ  ــه ایدیــن مجیــدزاده فرزن ــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه ایدیــن مجیــدزاده فرزن و شــماره شاســی و شــماره شاســی NENE02000200BBBB946233946233 متعلــق ب

1400/01/011400/01/01 مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09245548270924554827 متعلــق بــه محمــد حدادیــان فرزنــد عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد حدادیــان فرزنــد عیســی در تاریــخ 

1401/07/271401/07/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06902718910690271891 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 06902718910690271891 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1401/07/28 1401/07/28  مفق ــد غامحســین در تاری ــرادی فرزن ــاه م ــان ش ــخایم ــد غامحســین در تاری ــرادی فرزن ــاه م ــان ش ایم

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06906095150690609515 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 06906095150690609515 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردی ــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردی ــی فرزن ــخ هانیــه یعقوب ــد محمدرضــا در تاری ــی فرزن هانیــه یعقوب

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد محمدابراهیــم در تاریــخ  ــه محمدرضــا ســیاح فرزن ــد محمدابراهیــم در تاریــخ  متعلــق ب ــه محمدرضــا ســیاح فرزن ــه شــماره 09359327120935932712 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــه  ــت ب ــناد مالکی ــه  و اس ــت ب ــناد مالکی ــماره 15830858231583085823 و اس ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 4343 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره منــزل  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره منــزل  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 385385 د  د 4747 ایــران  ایــران 2222 متعلــق بــه اکبــر مظاهــر پــور  متعلــق بــه اکبــر مظاهــر پــور 

فرزند هاشم در تاریخ فرزند هاشم در تاریخ 1401/07/291401/07/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ 1401/07/011401/07/01   ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــه کاملی ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــه کاملی ــه فاطم ــق ب ــماره 6726067260 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــران  ای ــماره 184184 ه  ه 2727 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــران2020 و کارت ماش ــران ای ــماره 184184 ه  ه 2727 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
2020 متعلــق بــه ســمیرا نــوری فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیرا نــوری فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/07/291401/07/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

30413041
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 06910023040691002304 متعلــق بــه امیــر حســین  کشــاورز  فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر حســین  کشــاورز  فرزنــد علــی در تاریــخ 

1401/07/301401/07/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــد عی ــان فرزن ــا  نانوای ــه علیرض ــق ب ــد  متعل ــد عی ــان فرزن ــا  نانوای ــه علیرض ــق ب ــی 65193799486519379948 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــخ محمــد در تاری محمــد در تاری

30443044
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00820724180082072418 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام ســیدامید ســجادی متعلــق  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام ســیدامید ســجادی متعلــق 
بــه ســیدامید ســجادی فرزنــد ســیدنجات الــه در تاریــخ بــه ســیدامید ســجادی فرزنــد ســیدنجات الــه در تاریــخ 1401/05/021401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره 93805846949380584694 و کارت  و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 44104789744410478974 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره10761051141076105114 متعلــق ب ــه شــماره بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی ب ــه شــمارهشناســایی ســازمانی ب ــه شــماره بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی ب شناســایی ســازمانی ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردی ــد مســتعلی در تاری ــخ حســین قدیمــی فرزن ــد مســتعلی در تاری حســین قدیمــی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16523396041652339604 متعلــق بــه داود باباپــور احمدآبــادی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه داود باباپــور احمدآبــادی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 
1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد صاب ــو فرزن ــی کریمل ــعید کریم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد صاب ــو فرزن ــی کریمل ــعید کریم ــه س ــق ب ــماره 16101425191610142519 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1398/01/021398/01/02 مفق

ــه  ــت ب ــان خدم ــه  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــماره 1026210262 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00819971320081997132 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی  ــک بانک ــواع چ ــی  و ان ــک بانک ــواع چ ــماره 00819971320081997132 و ان ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 00819971320081997132 و گواهینام ــماره ش ش
ــماره  ــماره بش ــه ش ــی ب ــک بانک ــواع چ ــان و ان ــون توم ــماره میلی ــماره بش ــه ش ــی ب ــک بانک ــواع چ ــان و ان ــون توم ــماره 324874324874 بمبلغ بمبلغ180180میلی ــماره بش ــه ش ــماره ب ــماره بش ــه ش ب
ــد خــوش نظــر در تاریــخ  ــه حســین شــهبازی فرزن ــد خــوش نظــر در تاریــخ  مِییــون تومــان متعلــق ب ــه حســین شــهبازی فرزن 5185891851858918 بمبلــغ  بمبلــغ 175175 مِییــون تومــان متعلــق ب

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/091401/07/09 مفق

55605560
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــپاهی فرزن ــادی س ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد عل ــپاهی فرزن ــادی س ــه ه ــق ب ــی 09248139970924813997 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس

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

ــدر  ــد حی ــه حســینعلی تفکــری فرزن ــق ب ــدر  متعل ــد حی ــه حســینعلی تفکــری فرزن ــق ب ــی06809361300680936130 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــیکارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
علــی در تاریــخ علــی در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان در  ــد رحم ــی فرزن ــگار یزدان ــه ن ــق ب ــان در  متعل ــد رحم ــی فرزن ــگار یزدان ــه ن ــق ب ــی 06705075550670507555 متعل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/08/02 1401/08/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــوری فرزن ــه علیرضــا  ن ــق ب ــه متعل ــد  وگواهینام ــوری فرزن ــه علیرضــا  ن ــق ب ــه متعل ــی52403108235240310823 وگواهینام ــی هوشــمندبه شــماره مل ــیکارت مل ــی هوشــمندبه شــماره مل کارت مل
احیــا در تاریــخ احیــا در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  وکارت نظــام وظیفــه و گواهینامــه متعلــق ب ــه شــماره ملــی 06706437500670643750 وکارت نظــام وظیفــه و گواهینامــه متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
رضــا فروهــر فرزنــد تــاج علــی در تاریــخ رضــا فروهــر فرزنــد تــاج علــی در تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی06821230310682123031 متعلــق بــه علیرضــا رحمانــی فرزنــد ســلیمان در  متعلــق بــه علیرضــا رحمانــی فرزنــد ســلیمان در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه امیــر محمــد  ــه امیــر محمــد وکارت نظــام وظیفــه متعلــق ب ــه شــماره ملــی 06707232580670723258وکارت نظــام وظیفــه متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
نودهــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ نودهــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70107010
ــد  ــو فرزن ــه امیرحســین اینانل ــان خدمــت متعلــق ب ــد  و کارت پای ــو فرزن ــه امیرحســین اینانل ــان خدمــت متعلــق ب ــه شــماره 43114304184311430418 و کارت پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

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

70317031
ــد تقــی در  ــی  اســماعیلی فرزن ــه محمــد عل ــق ب ــد تقــی در  متعل ــی  اســماعیلی فرزن ــه محمــد عل ــق ب ــه شــماره 55998373615599837361 متعل ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای

تاریخ تاریخ  1401/06/24 1401/06/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد نظرعل ــت زاده فرزن ــس نعم ــه خداب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نظرعل ــت زاده فرزن ــس نعم ــه خداب ــق ب ــماره 42830341854283034185 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43917933694391793369 متعلــق بــه کیوان  کریمــی فرزند مســلم در تاریــخ  متعلــق بــه کیوان  کریمــی فرزند مســلم در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70597059
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 10503744521050374452 متعلــق بــه خلیــل طالبــی فرزنــد عیــن اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه خلیــل طالبــی فرزنــد عیــن اهلل در تاریــخ 

 1401/07/20 1401/07/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــوروزی فرزن ــی ن ــه نوروزعل ــق ب ــد  متعل ــوروزی فرزن ــی ن ــه نوروزعل ــق ب ــماره 52297436465229743646 متعل ــه ش ــه ب ــت و گذرنام ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــه ب ــت و گذرنام ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/021401/04/02 مفقــود گردی ــخ خدابخــش در تاری خدابخــش در تاری

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 10507272581050727258 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/07/20 1401/07/20مفق ــی در تاری ــد پیرعل ــی فرزن ــین زهان ــخ حس ــی در تاری ــد پیرعل ــی فرزن ــین زهان حس

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــین و بیم ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــین و بیم ــماره 0237447602374476 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــود  ــود مفق ــخ  1401/07/17 1401/07/17مفق ــع در تاری ــد محمدرفی ــدری فرزن ــه محســن حی ــق ب ــخ  متعل ــع در تاری ــد محمدرفی ــدری فرزن ــه محســن حی ــق ب ــران7474 متعل ــرانای 4848یی565565ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.گردی ــده و از درجــه اعتب گردی

ــه شــماره 08724981900872498190 و کارت  و کارت  ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام ــه شــماره  و کارت مل ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام ــه شــماره 16921692 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــد رمضانعلــی در تاریــخ  1401/07/30 1401/07/30مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از  ــه نســیم قلنــدر فرزن ــر بانــک متعلــق ب ــد رمضانعلــی در تاریــخ عاب ــه نســیم قلنــدر فرزن ــر بانــک متعلــق ب عاب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  ــر  و کارت عاب ــماره 00245937290024593729 و کارت عاب ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
بانــک متعلــق بــه محمدامیــن عاملــی فرزنــد رحمــت اهلل در تاریــخ بانــک متعلــق بــه محمدامیــن عاملــی فرزنــد رحمــت اهلل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــمانه عابدین ــه س ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــمانه عابدین ــه س ــق ب ــران1212 متعل ــرانای ــماره 3232جج547547ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
 1401/04/10 1401/04/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09388239490938823949 متعلــق بــه هــادی نظــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی نظــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/201401/07/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــور فرزن ــوان پ ــا کی ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــور فرزن ــوان پ ــا کی ــه رض ــق ب ــماره 09243678570924367857 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/151401/06/15 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد مجی ــه فرزن ــینی فقی ــا حس ــه پوری ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد مجی ــه فرزن ــینی فقی ــا حس ــه پوری ــق ب ــماره 09212828420921282842 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1398/01/01 1398/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09261610910926161091 متعلــق بــه النــاز فروزنــده فرزنــد امیــر در تاریــخ  متعلــق بــه النــاز فروزنــده فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/06/291401/06/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09337052470933705247 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 2121مم121121ایــرانایــران7474 و کارت هوشــمند راننــده و کارت هوشــمند خــودرو متعلــق بــه  و کارت هوشــمند راننــده و کارت هوشــمند خــودرو متعلــق بــه 
ســیدامیررضا رضــوی ســیس آبــادی فرزنــد ســیدمحمدعلی در تاریــخ ســیدامیررضا رضــوی ســیس آبــادی فرزنــد ســیدمحمدعلی در تاریــخ 1401/06/191401/06/19 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 07497519670749751967 متعلــق بــه فاطمــه صفــری صــار فرزنــد  متعلــق بــه فاطمــه صفــری صــار فرزنــد 
علــی محمــد در تاریــخ علــی محمــد در تاریــخ 1401/07/111401/07/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/08/04

شماره : 1498

دشمنانازدولتیکهحرفبرایگفتندارد،میترسند
 سخنگوی دولت با اشاره به این مطلب که 
دولت مصمم به گفت وگو با مردم است ، گفت:  
دشمنان از دولتی که حرف برای گفتن و دفاع 

از عملکردش داشته باشد، می ترسند.
علی بهادری جهرمی روز سه شنبه درجمع 
دانشــجویان دانشــگاه قم افزود:  کشور ما به 
واســطه ســوء مدیریت های داخلی و عقبه 
دیکتاتوری و پادشاهی، از پیشرفت های معمول 
دنیا با وجود  تمام ظرفیت های درونی آن عقب 

مانده است.
وی اظهار داشت:  بعد از انقالب نیز رقبای 
منطقه ای و کشورهای قدرتمند دنیا با تحمیل 
جنگ های مختلف ترکیبی مانع از پیشــرفت 
همه جانبه کشــور شدند؛ ذات دیکتاتوری در 
همین است که با ایجاد یک صدایی رسانه ای 
اجازه نمی دهد پیشرفت های داخلی معرفی و 

تبیین شود.
سخنگوی دولت بیان کرد : ایران درتولید 
علــم در رتبه پانزدهم جهــان و در حوزه نانو 
تکنولوژی رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد، 
همچنین در علوم مهندسی ایران در رتبه دهم 

و در داروسازی رتبه هشتم جهان را  دارد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: از مجموع سه 
میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو ، بیش از ۵۰ درصد 
از آنها را بانوان شامل می شود که نشان می دهد 
زن در ایران از آزادی کامل جهت پیشــرفت 
برخوردار است، اما دیکتاتوری رسانه ای اجازه 

گفتن این مسائل را نمی دهد.
وی یادآور شــد: دشمن از تشکیل چنین 
محافلی برای پرسش گری بین مردم و مسووالن 
در واهمه اســت و می خواهد آن را به حاشیه 
ببرد؛ دشــمن از دولتی که حرف برای گفتن 

و دفاع از عملکردش داشته باشد، می ترسد.
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســئوال 
دانشــجویی در خصوص نحوه اجرای عدالت 
در دولت سیزدهم، اظهار داشت: اصالح نظام 
یارانه و تفاوت قائل شــدن بین افراد ثروتمند 
و مســتضعف در پرداخت یارانه ها، یک مورد 
از رویکرد عدالت محوری دولت مستقر است.

بهادری جهرمی ادامه داد: سه دهک آخر 
جامعه که بیش از ۲۴ میلیون نفر از جمعیت 
کشور را در بر می گیرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان 
یارانه دریافت می کنند در حالی که پیش از این 
یارانه ها در اختیار واسطه ها و واردکنندگان 

کاال قرار می گرفت.
وی همچنین بیان کرد: دولت وقتی روی 
کار آمد که نرخ دالر افزون بر ۲۵ هزار تومان 
بود؛ تغییر نرخ برابری دالر توســط آمریکا از 
عوامل مهم در افزایش نرخ ارز طی یک سال 

گذشته بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اگر ۱۰ سال 
رشد اقتصادی کشور ادامه داشته باشد، وضعیت 
کشور به روال سابق باز می گردد ،اضافه کرد: 
طبق آمارهای رســمی ملی و جهانی رشــد 
اقتصادی کشــور در دهه ۹۰ نزدیک به صفر 
درصد بود در حالی که رشــد اقتصادی کشور 

طی یک ســال گذشته به پنج  درصد نزدیک 
شده است.

بهادری جهرمی با اشــاره به علت قطعی 
اینترنت پس از حوادث اخیر، اظهار داشــت: 
دولت ســیزدهم هیچ وقــت اینترنت را قطع 
نکرده است  بلکه برخی پیام رسان های خاص 
فیلتر شدند این در حالی است که دولت قبل 
از حوادث مشابه تمام اینترنت را قطع می کرد 

و استثنایی قائل نمی شد.
وی ادامه داد: اینســتاگرام به چه بهانه ای 
عکس سردار ســلیمانی را حذف می کند اما 
آموزش ســاخت کوکتل مولوتوف، پاره شدن 

گلوی ســرباز و سایر تصاویر خشونت آمیز را 
به راحتی پخش می کند، این شبکه اجتماعی 
تحــت کنترل حاکمیت دیکتاتــوری آمریکا 

عمل می  کند.
بهــادری جهرمی عنوان کــرد: جمهوری 
اســالمی در برابر دیکتاتوری رسانه ای حاکم 
در اینستاگرام و سایر رسانه های تغذیه شده 
از دالرهای سعودی و انگلیسی خواهد ایستاد، 
برای ما فرقی بین دیکتاتوری رسانه ای غرب 

و شرق وجود ندارد.
وی بیان کرد: شعار زن ،زندگی ،آزادی، و 
مرد، میهن و آبادی شعار ما نیز هست و شعار 
زیبایی است ، ما در پی رسیدن به این هدف 
هستیم  اما دولت با هر گونه دیکتاتوری رسانه 
ای و اقتصادی مخالف است و به دنبال شنیده 
شدن صدای ملت خود در عرصه جهانی است 

و با بی نظمی در هیچ امری موافق نیست .
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به شعار 
دانشــجویان در حمایــت از "علی کریمی" 
بازیکن سابق تیم ملی ایران، بیان کرد: وی می 
تواند  به کشــور بازگردد، کسی با وی مشکل 
ندارد؛ دیکتاتوری رســانه ای اجازه نمی دهد 
که صــدای واقعیت و حقیقت حتی به گوش 

ورزشکاران برسد.
بهادری جهرمی بیان کرد: شخصا هر مشکل 
احتمالی که ممکن اســت بعد از ســئواالت 

دانشجویان بوجود بیاید را پیگیری می کنم.
وی در پایان تاکید کرد : با  پرسشــگری ، 
اعتراض ســالم و مسالمت آمیز در خور شان 
ایرانیان موافقیم اما با  بســتن صدای منتقد 
مخالفیم و اجازه نمی دهیم آرمان ، استقالل 
و آزادی امام راحل دچار افراط و تفریط شود.

 چرا در تابستان خاموشی نداشتم؟/ طلب ۱۱۰ میلیاردی توزیع برق مازندران 
از مشترکان

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه برنامه های جامعی برای مدیریت پیک 
در دستور کار قرار گرفته است،گفت: همراهی خوب در این زمینه دست به دست هم داد تا 
توانستیم از پیک تابستان بدون خاموشی عبور کنیم.سیدکاظم حسینی کارنامی مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران در جلسه بررسی وضعیت برق استان با اشاره به اینکه مطالبات 
شرکت توزیع برق مازندران ۱۱۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: بخش عمده این مطالبات 
مربوط به ارگان های دولتی و غیردولتی بوده که با پرداخت این مطالبات زمینه بازســازی 
شبکه و توسعه خطوط و  احداث شبکه جدید فراهم می شود.وی با بیان اینکه تابستان امسال 
بدون خاموشی از روزهای گرم سال عبور کردیم،گفت: براساس مصوبه هیأت دولت، کاهش 
مصرف برق ادارات و اخطار به ادارات در صورت افزایش مصرف برق کمک شایانی به این مهم 
کرد.مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه برنامه های جامعی برای مدیریت 
پیک در دســتور کار قرار گرفته اســت، تصریح کرد: همراهی خوب در این زمینه دست به 
دســت هم داد تا توانستیم  از پیک تابستان بدون خاموشی عبور کنیم.حسینی کارنامی با 
تاکید بر اینکه رعایت نکات مدیریت مصرف برق، زمینه تامین پایدار انرژی برق مطمئن را 
فراهم می کند، گفت: برای تابستان سال آینده نیز مشترکان تجاری و خانگی همراه باشند تا 

بدون کمترین خاموشی از روزهای گرم سال عبور کنیم.
 

 پایان انتظار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بهارستان
۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بهارستان اضافه میشود

دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان با بیان این خبر افزود :به فضل الهی و با مساعدت ویژه 
و ســازنده دولت مردمی حضرت آیت ا... رئیسی، حمایت های جناب آقای دکتر مرتضوی 
استاندار محترم، پیگیری جناب آقای احمدی فرماندار معزز و عنایت و همراهی نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی به خصوص سر کار خانم دکتر شیخی در آینده ای نزدیک 
۳۰ دســتگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بهارستان افزوده می شود و 
انتظار چندین ساله شهروندان گرامی در خصوص نوسازی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهر به پایان می رسد شهردار بهارستان افزود :باتوجه به مطالبه بر حق شهروندان گرامی 
و مشاهده وضعیت موجود اتوبوس های حمل و نقل عمومی در شهر بهارستان و شکایات و 
گالیه های به حق همشهریان فهیم ، از آغازین روزهای خدمت اینجانب  در این شهر، مسئله 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار گرفت و خداوند منان را شاکریم که 
با همیاری شرکت عمران بهارستان و پیگیری های مجدانه و سازنده همکارانم در شهرداری 
بهارستان ،موفق به خرید ۳۰ دستگاه اتوبوس نو جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهر بهارستان شدیم و به یاری خداوند به زودی شاهد خدمت رسانی به شهروندان گرامی با 
استفاده از این ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید خواهیم بود .دکتر محمد شبانی در ادامه افزود :این 
اتوبوس ها که به صورت یارانه ای و با پرداخت بخشی از هزینه های آن توسط دولت محترم، 
شهرداری بهارستان و شرکت عمران بهارستان انجام شد هر کدام به ارزش ۵۱میلیارد ریال  
و جمعا به ارزش  ۱۵۳۰ میلیارد ریال خریداری گردید و هزینه های مربوطه نیز به صورت 
کامل  پرداخت گردید و به زودی این اتوبوس ها تحویل ســازمان حمل و نقل شــهرداری 
بهارستان خواهد شــد و شهروندان گرامی پس از سالها شاهد یک تحول بزرگ و خدمتی 
سازنده در این راستا خواهند بود.شهردار بهارستان گفت: از همه شهروندان گرامی بابت صبر 
و تحمل شان صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم و بابت همه کاستی های موجود در سیستم 
خدمت رسانی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بهارستان پوزش می طلبیم و امیدواریم 
با اضافه شدن این ۳۰ دستگاه اتوبوس به سازمان حمل و نقل شهرداری بهارستان ،شهروندان 
گرامی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های گرامی در کمترین زمان ممکن و با 
بهترین کیفیت بتوانند از خدمات سازمان حمل و نقل شهرداری بهارستان بهره مند شوند و 
پس از سالها با این تحول بزرگ خیالشان از نظر سفرهای شهری آسوده گردد.دکتر محمد 
شبانی شهردار بهارستان در پایان از مساعدت و همکاری مجموعه شرکت عمران بهارستان 
و شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور در خصوص تامین بخشی از هزینه 
خرید این اتوبوس ها تشکر نمود و افزود : از درگاه خداوند منان ،روزهایی مملو از اتفاق های 
نیکو و خدمات شایســته برای مردم عزیز ایران به ویژه شهروندان الیق و بزرگوار بهارستان 

مسئلت می نمایم.

 کمک های دولتی برای پروژه قطار شهری به حساب شهرداری واریز شد
شهردار اصفهان گفت: کمک های دولتی برای پروژه قطار شهری به حساب شهرداری واریز 
شده و انتظار می رود دســتگاه های مربوطه سریع تر مجوزهای الزم را برای برداشت از آن 

صادر کنند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده روز سی ام مهرماه در 
برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، با اشاره به اینکه روز ۲7 مهرماه دستگاه تی.بی.ام در پروژه 
قطار شــهری به ایستگاه شاهد واقع در خیابان الله رسید و یکی دیگر از ایستگاه های خط 
دو مترو اصفهان به تونل در حال حفاری این خط پیوست، بیان کرد: در یک سال گذشته، 
شاهد ورود دستگاه حفار به چهار ایستگاه  از خط دو مترو بوده ایم که نشان دهنده سرعت 

قابل قبول کار عوامل مؤثر در احداث مترو است.
او با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ نفر در دو شــیفت کاری در زیر زمین مشغول 
فعالیت در پروژه قطار شهری هستند، افزود: حتی گاهی فعالیت به صورت سه شیفت انجام 

می شود تا هر چه سریع تر خط دو مترو اصفهان آماده بهره برداری شود.
او خاطرنشان کرد: ۱۶ ایستگاه در خط دو مترو اصفهان در حال احداث است و دستگاه های 

حفار از دو جبهه کاری به سمت همدیگر در حال حرکت هستند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر خط یک مترو روزانه ۱۰۰ هزار مسافر را جابه جا 
می کند، تأکید کرد: تصور اینکه در صورت نبود مترو جابه جایی ۱۰۰ هزار مسافر در سطح 
شهر چه شرایط ترافیکی ایجاد می کرد، نشان می دهد که احداث مترو چقدر مهم و ارزشمند 
است.او درباره تأمین منابع مالی احداث مترو، اظهار کرد: شهرداری اصفهان بخشی از منابع 
مالی خط دو مترو را از محل دریافتی شهروندان پرداخت می کند و بخشی دیگر کمک های 
دولتی است که از طریق اوراق مشارکت به حمایت زیرساخت های حمل ونقل می آید.او افزود: 
امیدوارم دســتگاه های مؤثر در وصول سهم کمکی دولت همت بیشتری داشته و در ایجاد 
خدمات زیرساختی برای قطار شهری سریع تر عمل کنند.قاسم زاده با اعالم اینکه کمک های 
دولتی به حساب شهرداری واریز شده است، تأکید کرد: انتظار می رود دستگاه های مربوطه 
مجوزهای الزم را برای برداشت از این وجه صادر کنند تا هرچه سریع تر طی یک همگرایی 

و همراهی همه جانبه مسیر حمل ونقل عمومی را برای شهروندان هموار کنیم.
اعطای کارت منزلت شهروندی به مشموالن

شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائه کارت منزلت شهروندی برای 
مشموالن این طرح گفت: جانبازان باالی ۲۵ درصد، معلوالن، بازنشستگان، سالمندان باالی 
۶۵ سال، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص و مادرانی که فرزند سوم آنها از سال ۱۴۰۰ 

به بعد به دنیا آمده اند مشموالن طرح کارت منزلت شهروندی هستند.
https://profile.isfahan. او ادامه داد: مشموالن این طرح ابتدا باید از طریق مراجعه به درگاه

ir ثبــت نام کنند. پس از آن برای افرادی که مدارک خود را در این ســامانه کامل کردند 
به تدریج کارت های منزلت صادر و از طریق پســت به نشــانی ثبت شده در سامانه، ارسال 

می شود.

  بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان تازه تاسیس چوار استقرار یافت.
ایالم - خطیبی خبرنگار ایده روز - ابراهیم یعقوبی  فرماندار چوار ایالم ضمن اعالم این خبر 
به ایده روز گفت:در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمتگزاری به جامعه هدف ایثارگری وبا 
هماهنگی بنیاد استان این امکان فراهم شد که در این شهرستان، بنیاد نیز فعالیت داشته 
باشد و خانواده های  شهدا، جانبازان و ایثارگران نیزبه سهولت  پیگیر مطالبات خود باشند.

وی افزود : تکریم مقام شامخ شهدا ، تالش و کوشش مقدس و ارزشمندی است  در راستای 
احیای ارزش های اسالمی و دینی که این مهم  موجب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در آحاد 
جامعه خواهد شــد. یعقوبی درخاتمه اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
چوار در ایام یکشنبه و سه شنبه در خیابان فرهنگ روبروی دادگستری شهرستان پاسخگوی 

خانواده شهدا ،جانبازان وآزادگان خواهد بود.

 رییــس خانه صنعت، معدن و تجارت ایــران گفت: به  عنوان یک فعال اقتصادی و 
نماینده تولیدکنندگان بخش خصوصی تاکید و اعتقاد دارم که استیضاح وزیر صمت 

در شرایط فعلی به نفع بخش تولید کشور نیست.
ســیدعبدالوهاب سهل آبادی گفت : طرح بحث استیضاح موجب بروز وقفه در روند 
انجام کارهای موثر وزارت صمت می شــود به نحــوی که وزیر و دیگر عوامل فعال 
در وزارتخانــه نمی توانند در حوزه ماموریتی خود برنامه ریزی و اقدام موثری انجام 

دهند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در دیدار با رییس جمهور نیز 
بر برنامه محور بودن سیدرضا فاطمی امین تاکید کردم، اظهار داشت: در این دیدار 
اعالم کردم که وزیر صمت با برنامه آمده و در شرایط کنونی عملکرد وی در ارتباط 

با حوزه صنعت، معدن و تجارت، خوب و قابل قبول است.
وی اضافــه کرد: اقدامات مثبتی در حــوزه های مرتبط با وزارت صمت به خصوص 
ستاد تسهیل تولید انجام شده که نتیجه آن احیا و فعال شدن بسیاری از واحدهای 

تولیدی راکد و نیمه فعال در سراسر کشور است.
سهل آبادی با اشاره به فعالیت دبیرخانه ستاد تسهیل در وزارت صمت، خاطرنشان 

کرد: بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در ستاد تسهیل مطرح 
و پیگیری شده است و برهمین اساس امروز شاهدیم که وضعیت تولید کشور نسبت 

به سال های گذشته بسیار بهتر شده است.
به گفته وی، وضعیت بازار هم به رغم اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها، به همت 

دولت و وزارت صمت کنترل شد و اگر چه شاهد مشکالتی در بخش های اقتصادی 
و معیشتی هستیم، اما هیچ کمبودی در سطح بازار وجود ندارد.

سهل آبادی با تاکید بر اینکه وزارت صمت در حوزه بازرگانی، صنایع و معادن دارای 
برنامه است، تصریح کرد: با اطمینان اعالم می کنم که اولین پیامد منفی استیضاح 
وزیــر صمت متوجه بدنه این وزارتخانه می شــود و پس از آن  مجموعه هدف این 

وزارتخانه شامل سازمان ها و شرکت های تولیدی نیز آسیب خواهند دید.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: این استیضاح ارتباط صنایع با خارج 
از کشــور را تحت تاثیر قرار می دهد و برهمین اساس تاکید داریم که اکنون وقت 
مناســبی برای استیضاح وزیر صمت نیســت و باید به وزیر مهلت و زمان بیشتری 
برای اجرای کارها داد.سهل آبادی ادامه داد: فاطمی امین در یک سال اخیر اقدامات 
موثری را در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت انجام داده اســت که مهم 
ترین آنها ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت است. تقاضای استیضاح فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلســه علنی روز چهارشــنبه -۲7 مهر- از سوی 
هیات رئیســه مجلس شورای اســالمی اعالم وصول ش و با اعالم سخنگوی هیأت 

رئیسه ، جلسه استیضاح قرار است روز یکشنبه هشتم آبان برگزار شود.

استیضاحوزیرصمتبهنفعبخشتولیدنیست

میدانداریبخشخصوصیدرطرحهایفاضالبباسرمایهگذاری۱۲هزارمیلیاردریالی
 اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه از پروژه های زمانبر و پرهزینه 
است که تنها با اعتبارات دولتی امکانپذیر نیست و گاه ممکن است ساخت یک 
تصفیه خانه ده ها سال طول بکشد اما بدون شک ورود بخش خصوصی می تواند 

به اجرای این طرح ها شتابی قابل توجه بخشیده و انجام آنرا اقتصادی تر کند.
 اجرای طرح های شبکه جمع آوری فاضالب از الزامات زیست محیطی است 
که به منظور جلوگیری از ورود فاضالب و پساب های صنعتی به آب های زیرزمینی، 
بازچرخانی آب و استفاده از فاضالب تصفیه شده در بخش کشاورزی اجرا می شود.

از ســویی، رهاسازی فاضالب خانگی و روانابها در معابر، زیست انسانی را به 
خطر می اندازد و تهدیدی جدی برای ســالمت جامعه است، از این رو اجرای 
طرح های شــبکه جمع آوری فاضالب ضرورتی انکارناپذیر بویژه برای شهرها و 

کالنشهرها است.
استان خراسان رضوی از حدود ۳۰ سال پیش اجرای شبکه های جمع آوری 
فاضالب را آغاز کرده اســت، اما هنوز این طرح در هیچ شــهر استان به صورت 
کامل اجرا نشــده است ولی در سالهای اخیر و با ورود بخش خصوصی، اجرای 

این طرح ها شتاب مطلوبی گرفته است.

 همیاری بخش خصوصی و دولــت در اجرای طرح های فاضالب 
خراسان رضوی

۶۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خراسان رضوی، به جز مشهد، در 
قالب ۲۲۲ هزار و ۳۸7 مشترک زیر پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی 
فاضالب قرار دارند و خدمات دهی بر عهده شــرکت آب و فاضالب خراســان 
رضوی اســت.طبق گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی، هم 
اینک شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، گلبهار، طرقبه، شاندیز و گناباد 
زیر پوشــش شبکه فاضالب قرار دارند و سرمایه گذار برای اجرای شبکه جمع 
آوری فاضالب در شهرهای تایباد و خواف نیز جذب شده است و اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب در کاشمر نیز آغاز شده بود اما به دالیلی این پروژه متوقف 

و بالتکلیف مانده است.
اجرای شبکه فاضالب در سبزوار قدیمی ترین پروژه استان در این بخش است 

که از حدود ۳۰ سال قبل آغاز شده و تا شهریورماه ۱۴۰۲ تکمیل می شود.
سیدابراهیم علوی افزود: هم اینک ۳7 کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضالب و 
سه طرح ایجاد تصفیه خانه فاضالب در شهرهای سبزوار، خواف و تربت حیدریه 
در حال اجرا و پیگیری است و طرح تکمیل فاضالب شهرهای نیشابور و تایباد هم 
با سرمایه گذاری ۱۹ هزار میلیارد ریالی بخش غیردولتی عقد قرارداد شده است.

وی اضافه کرد: همچنین فاضالب خانگی و غیرخانگی از طریق هفت واحد 
متمرکز و سه مجموعه محلی )پکیج لوکال( با ظرفیت اسمی۸7 هزار مترمکعب 
در شبانه روز، در شهرهای گلبهار، سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور، طرقبه، شاندیز 

و گناباد تصفیه می شود.
علــوی ادامه داد: ظرفیت در حال بهره بــرداری تصفیه خانه های فاضالب 
شهرهای خراسان رضوی، به جز مشهد، ۸۱ هزار مترمکعب است و تاکنون هزار 
و ۵۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و حدود 7۰ کیلومتر خطوط انتقال فاضالب 

در سطح استان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی گفت: حدود ۶۳۰ هزار نفر 
جمعیت شهری و روستایی در خراسان رضوی زیر پوشش خدمات جمع آوری 

و دفع بهداشتی فاضالب قرار دارند.
علوی با تاکید بر شــتاب گرفتن پروژه های شــبکه جمع آوری فاضالب با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، افزود: ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی برای اجرا و تکمیل پروژه های شــبکه جمع آوری فاضالب در 

استان جذب شده است.
وی افزود: با توجه به هزینه ســنگین اجرای طرح های فاضالب، استفاده از 
ظرفیت های بخش غیردولتی ضروری اســت، از این رو در اجرای این سیاست، 
قراردادهای طرح ایجاد تاسیسات و بهره برداری از فاضالب در شهرستان خواف به 

روش بیع متقابل به مبلغ ۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال، شبکه جمع آوری فاضالب 
تایباد به ارزش ۲ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال و شــبکه جمع آوری فاضالب شهر 
نیشابور به مبلغ پنج هزار و 7۸۰ میلیارد ریال بین این شرکت و سرمایه گذاران 

بخش غیردولتی منعقد شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی ادامه داد: همچنین ۵۶۰ 
میلیارد ریال برای ایجاد تاسیسات فاضالب سبزوار از محل تسهیالت ماده ۵۶ 

)اینانس داخلی( هزینه می شود.

 ۳۲ درصد جمعیت خراسان رضوی زیر پوشش شبکه فاضالب 
معاون بهره  برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
نیز با اشاره به دفع بهداشتی ۱۵ میلیون متر مکعب فاضالب در استان در نیمه 
نخست امسال، افزود: این میزان فاضالب خانگی و غیرخانگی از طریق ۱۰ واحد 
تصفیه خانه به ظرفیت اسمی ۸7 هزار مترمکعب در شبانه روز تصفیه شده است.

محمد سهرابی افزود: ظرفیت مجموع تصفیه خانه های فاضالب در حال بهره 
برداری در شهرهای خراسان رضوی، به جز مشهد، حدود ۸۶ هزار مترمکعب در 
شــبانه روز است و سه واحد دیگر نیز با ظرفیت ۳۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در 
دست ساخت است.وی با اشاره به برخورداری  ۶۳۶ هزار نفر از خدمات فاضالب 
در هفت شهر استان، افزود: این تعداد ۳۲ درصد جمعیت شهری استان را تشکیل 
می دهند که روزانه ۸۲ هزار متر مکعب فاضالب از طریق هزار و ۵۰۳ کیلومتر 
شبکه و ۶۰ کیلومتر خط انتقال به هفت واحد تصفیه فاضالب منتقل می شود.

 معاون بهره  برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
ادامه داد: نصب بیش از ۱۰ هزار انشعاب جدید فاضالب در قالب بودجه ۱۴۰۱ 
در خراســان رضوی پیش بینی شــده و ۸۴۵ میلیارد ریال اعتبار صرف رفع 
نواقص تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب چهار شهر و سه روستای 

استان می شود.

 لزوم بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مشهد
ارائه خدمات آب و فاضالب در کالنشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد و روستاهای 
این شهرستان بر عهده شرکت آب و فاضالب مشهد است که به صورت مستقل 
از شــرکت آبفای خراسان رضوی، مدیریت می شود. اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب مشهد از سال ۱۳7۳ آغاز شده و اکنون با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی در دست اجراست.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد، طول شبکه مورد نیاز کنونی برای 

جمع آوری فاضالب شهر مشهد را چهار هزار و ۲۳۵ کیلومتر عنوان کرد.
حسین اســماعیلیان افزود: یکی از مهم ترین چالش های موجود در حوزه 
فاضالب شهر مشهد کمبود تصفیه خانه است، که در افق ۱۴۲۰ به حدود ۸۱۴ 
هزار متر مکعب ظرفیت تصفیه خانه فاضالب نیاز است و ایجاد چنین زیرساختی، 
نیازمند دست کم حدود هفت هزار میلیارد تومان اعتبار است که تامین این اعتبار 

از منابع دولتی غیر ممکن است.
وی خاطرنشــان کرد: بر این اســاس باید از دیگر روش های تجهیز منابع 

مالی و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، هزینه ساخت تصفیه  خانه باالست 
و ایجاد هر مترمکعب تصفیه خانه، به طور متوســط حدود ۱۰ میلیون  تومان 

هزینه دربر دارد. 
اسماعیلیان افزود: بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی طی یک سال گذشته 
با جدیت بیشــتری دنبال شده و اولین بســته  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
وارد مرحله مزایده و انتخاب ســرمایه گذار شــده است، ۲ پروژه بزرگ شهر در 
این حوزه با سرمایه گذاری غیردولتی شروع شده که یکی از آنها، طرح ساخت 
تصفیه خانه فاضالب طبرسی شــمالی است؛ که بخش قابل توجهی از حاشیه 

شهر را پوشش می دهد.
وی اضافه کرد: فاضالب این محدوده قابل انتقال به تصفیه خانه های شــرق 
یا غرب مشهد نبود و تنها راهکار، ایجاد تصفیه خانه فاضالب در محل بود، این 

پروژه  سال ها به دلیل محدودیت های اعتباری اجرایی نشده بود.
اسماعیلیان گفت: این طرح با آغاز به کار دولت جدید به نتیجه رسیده و در 
سال جاری عملیات اجرایی آن با ظرفیت حدود 7۰ هزار مترمکعب در شبانه روز 
آغاز شده که ارزش قرارداد منعقد شده، حدود پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 

شامل سه پروژه آبرسانی و یک تصفیه خانه فاضالب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد افزود: بسته سرمایه گذاری دیگری هم 
در دستور کار شرکت آب  منطقه ای و آب و فاضالب است، این پروژه با بیش از 
۱۵ هــزار میلیارد تومان اعتبار، جزو بزرگترین پروژه های بخش آب و فاضالب 
کشور در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است که پس از به نتیجه رسیدن 

مرحله نخست قرارداد، مرحله دوم آن نیز آغاز می شود.

 احداث هر متر مکعب تصفیه خانــه فاضالب ۱۰ میلیون تومان 
هزینه دارد

اســماعیلیان با اشاره به تمرکز ویژه بر اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در 
حاشیه شهر مشهد، خاطرنشان کرد: اجرای این شبکه در پهنه حاشیه شهر به 

لحاظ زیست محیطی و بهداشتی بسیار اهمیت دارد.
وی اضافــه کرد: ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیاز آب 
مشهد، براساس مطالعات مصوب در افق ۱۴۲۰ باید از طریق جایگزینی پساب 
تامین شود، که اگر شبکه فاضالب اجرا نشده و تصفیه خانه ای هم ایجاد نشود، 

جایگزینی پساب نیز امکان پذیر نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد افزود: هم اینک ظرفیت تصفیه خانه 
های فاضالب در مشهد ۲۶۳ هزار مترمکعب است که ۳۰ هزار مترمکعب آن به 

دلیل عملیات ارتقا از مدار بهره برداری خارج شده است.
وی گفت: روزانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار مترمکعب فاضالب در مشهد جمع آوری 
می شــود که حدود ۱۰ درصد از فاضالب جمع آوری شــده این شهر بیشتر از 
ظرفیت تصفیه خانه های موجود است.اسماعیلیان خاطرنشان کرد: احداث هر متر 
مکعب تصفیه خانه فاضالب ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد و برای ۱۰۰ هزار متر 
مکعب تصفیه خانه فاضالب، به طور متوسط هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اظهار کرد: خوشبختانه در سفر استانی 
رییس جمهور به مشهد در نوروز امسال اعتبارات خوبی در حوزه آب و فاضالب 
اختصاص یافت.اسماعیلیان افزود: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیز از محل اعتبارات 
نفت برای کمک به طرح شبکه جمع آوری فاضالب حاشیه شهر مشهد اختصاص 

یافت که در دست پیگیری و در مرحله برگزاری مناقصه است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد ادامه داد: اختصاص ۵۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار دولتی و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نیرو برای اجرای 
شبکه فاضالب رضویه از دیگر مصوبات سفر هیات دولت بود، که تحقق آن در 
دست پیگیری است.اسماعیلیان اضافه کرد: اختصاص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای ساخت تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت ۴7 هزار متر مکعب در 
شــبانه روز از دیگر مصوبات این سفر است که بانک عامل برای اخذ تسهیالت 

مشخص شده و هماهنگی با بانک برای تامین منابع نیز در است انجام است.
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 پرداخت حقوق از ۲۰ ماه مانده به المپیک

چراغسبزسرمربیسابقاستقاللبهاماراتیها
سرمربی ســابق استقالل با پیشــنهاد باشگاه اماراتی 

موافقت کرد.
روز گذشته یکی از رسانه های امارات خبر داد وینفرد 
شــفر سرمربی سابق استقالل در رادار یک باشگاه اماراتی 

و سعودی قرار دارد.
در جدیدتریــن خبــر در این زمینه شــبکه »ابوظبی 
اســپورت« خبر داد وینفرد شفر سرمربی آلمانی موافقت 
خود را با باشگاه اماراتی اعالم کرده و در آستانه بازگشت به این کشور قرار دارد.

وینفرد شــفر از ســال 2017 تا 2019 هدایت استقاللی ها را برعهده داشت. 
ســرمربی آلمانی بعد از جدایی از آبی پوشان پایتخت به بنی یاس امارات رفت و 

بعد از آن راهی تیم الخور قطر شد.
شفر دوران خوبی را در باشگاه بنی یاس امارات داشت. حضور سرمربی باتجربه 
آلمانی در حاشــیه خلیج فارس باعث شده تا باشگاه های عربی توجه ویژه ای به 

سرمربی سابق استقالل داشته باشند.

3امتیازشیریندرانتظارمجیدی 
جزئیات شکایت رسمی باشــگاه اتحاد کلباء از الوصل 

افشا شد.
 تیم فوتبــال اتحاد کلباء دو روز پیش با هدایت فرهاد 
مجیدی در حساس ترین بازی هفته هفتم لیگ امارات مقابل 
الوصل صدرنشین قرار گرفت و این بازی با نتیجه تساوی 2 

بر 2 به پایان رسید.
سایت »اســپورت« امارات روز گذشته از تخلف باشگاه 
الوصل در بازی دادن یک بازیکن غیرقانونی خبر داد و نوشت: گزارش ها حاکی از 
آن است باشگاه اتحاد کلباء به کمیته انضباطی فدراسیون شکایت کرده و خواهان 

باطل کردن کارت بازی شانکالی بازیکن آرژانتینی الوصل شد.
امروز شبکه »دبی اسپورت« با انتشار جزئیات شکایت رسمی باشگاه اتحاد کلباء 
خبر داد: باشگاه اتحاد کلباء به صورت رسمی علیه الوصل به کمیته انضباطی شکایت 
کرده است. شانکالی بازیکن آرژانتینی الوصل قبل از ثبت قراردادش دروغ گفته و 
اعالم کرده هیچ محرومیتی از قبل نداشته در حالیکه مشخص شد این بازیکن در 
تیم سابقش با محرومیت مواجه بوده و نمی توانسته در بازی با اتحاد کلباء بازی کند.

بازیکــن با دادن اطالعات غلط برای الوصل بازی کرد. طبق قانون این بازیکن 
قانون شکنی کرده و باید بازی 3 بر صفر به نفع اتحاد کلباء اعالم شود.

بدین ترتیب 3 امتیاز شیرین در انتظار فرهاد مجیدی در لیگ امارات است. در 
صورت تغییر نتیجه تیم مجیدی از رتبه 6 به 4 جدول می رســد و با صدرنشین 

تنها یک امتیاز اختالف پیدا می کند.

تالشفدراسیونفوتبالبرایاستفادهازVARازنیمفصل
نایب رئیس فدراسیون فوتبال توضیحاتی را در خصوص 
اســتفاده از سیسیتم کمک داور ویدئوی در فوتبال کشور 

ارائه کرد.
  VAR مهدی محمد نبی در خصوص سرانجام ماجرای 
اظهار داشــت: وزیر با مهدی تاج جلســه داشــت و یکی 
از موضوعات جلســه همین بحث VAR  بــود. قاعدتا برای 
فدراسیون فوتبال و باشگاه های کشور واجب است که این 
کار انجام شود. وی افزود: این مسیر در حال طی شدن است. همانطور که حمید 
سجادی گفت تمام تالش این است که حتی به صورت آفالین هم شده، این کار از 
نیم فصل انجام شود. مسئولین و مدیر پروژه VAR  که تحت نظر فدراسیون فوتبال 
است و در کمیته داوران پیگیری می کنند که ان شااهلل این اتفاق بیفتد.نایب رئیس 
فدراســیون فوتبال در خصوص اعالم لیست اولیه تیم ملی به فیفا، گفت: تمامی 
بازیکنان تیم ملی که در اردو هســتند و در تمرین می بینید به همراه لژیونرها را 
به فیفا اعالم کردیم. طبق قانون چند روز قبل از شروع مسابقات فرصت داریم تا 

لیست نهایی را کی روش اعالم کند.

پرسپولیسبرایاخذمجوزحرفهایبدهیندارد
باشگاه پرسپولیس در ماه های اخیر با پرداخت بدهی های 
خود بخشــی از مشکالتش را برای گرفتن مجوز حرفه ای 

حل کرده است.
 باشگاه پرسپولیس در ماه های اخیر بعد از وصول 3۵0 
میلیــارد تومان از محل فروش 10 درصد از ســهام خود، 
توانســت بخش زیادی از بدهی هایــش را پرداخت کند و 
این گونه یکی از مشــکالت ســر راه خود برای اخذ مجوز 
حرفه ای را حل کند.پرســپولیس در حــال حاضر بابت صدور رضایت نامه محمد 
نادری بازیکن پیشین خود حدود ۵ هزار یورو به باشگاه کورتریک بلژیک بدهکار 
است که بدهی هم به زودی پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر این باشگاه با پرنده 
9۵0 هزار یوروی رادوشوویچ روبه رو است که البته این پرونده در دادگاه عالی ورزش 
در جریان است و نهایی نشده است.درحال حاضر پرسپولیس و استقالل برای اخذ 
مجوز حرفه ای با مشکل مالکیت مشترک روبه رو هستند که موضوع هم قرار است 

با پیگیری های وزارت ورزش حل شود.

یکلیوانآبخنکدرجامجهانیچند؟
هوادارانی که در ایام جام جهانی 2022 به قطر، ســفر 
می کنند برای آشــامیدن یک لیــوان آب در دوحه چقدر 

باید خرج کنند؟
 به نقل از اســتارنیوز، جام جهانی 2022 قطر تا چند 
هفته دیگر آغاز می شــود و کشــور قطر به مدت یک ماه 
مرکز فوتبال جهان خواهد بود. امروز به شما خواهیم گفت 
که یک بطری آب خنک در این کشور گرم، چقدر قیمت 
دارد. جام جهانی فوتبال برای اولین بار در خاورمیانه برگزار می شود و منطقه نسبتا 

ناشناخته ای برای گردشگران است.
قیمت یک بطری 1.۵ لیتری آب که در مغازه ها فروخته می شود، ارزشی معادل 

1.۸۵ ریال قطر )حدود 1۵ هزار تومان( دارد.
خیلــی از هواداران و عالقه مندان در قطر می توانند از رســتوران های مختلف 
دیدن کنند یا ترجیح دهند به گزینه دم دست مثل »مک دونالد« مراجعه کنند. 
یک ساندویچ مک دونالد در قطر حدود هفت دالر )حدود 210 هزار تومان( قیمت 
دارد، در حالی که هزینه یک وعده غذای دو نفره در یک رستوران متوسط، تقریبا 

۵۵ دالر است.
جام جهانی 2022 قطر از روز یکشــنبه 29 آبان آغاز و یکشــنبه 1۸ آذر به 

پایان می رسد.
 برنامه بازی های ایران در گروه - جام جهانی 2022 به شرح زیر است:

30 آبان
انگلیس - ایران، ساعت 16:30، ورزشگاه بین المللی الخلیفه

4 آذر
ولز - ایران، ساعت 13:30، ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر
ایران - آمریکا، ساعت 22:30، ورزشگاه الثمامه

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: ورزشکارانی 
که سهمیه المپیک پاریس را می گیرند، مبلغ 30 

میلیون تومان پاداش خواهند گرفت.
 نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک 
برگزار شــد. مناف هاشمی سخنگو و دبیرکل 
کمیته ملی المپیک بیان کرد: ششمین جلسه 
هیات اجرایی بود و تصمیمات خوبی گرفته شد.  
اولین موضوع بحث حضور آقای خسروی وفا در 
اجالس انوک بود و گزارشی از جلسه به هیات 
اجرایی ارائه شد. موضوع اجالس انوک محیط 
زیســت و پایداری و جامعه بدون کربن بود و 
در مورد المپیک پاریس صحبت شــد. توصیه 
اعضــای هیات اجرایی بر ایــن بود حضورمان 
در عرصه بین المللی بیشتر شود و هم کرسی 
بین المللی بگیریم و جایگاه خود را در  شورای 

المپیک آسیا حفظ کنیم.
او ادامــه داد: موضوع بعدی جلســه هیات 
اجرایــی در مورد گزارش مالــی  بود و هیات 
اجرایــی از ما اطالعات دقیقــی از پرداخت به 
فدراســیون ها و پر اختهای خارج از سهمیه و 
امکاناتی که از IOC برای فدراسیون ها گرفتیم را 
خواسته بود که ارائه کردیم. در مورد شاخص های 
تعیین بودجه سال آینده بحث شد. دو مصوبه در 
دستور مار قرار دادیم و اعتباراتی برای فدراسیون 
ها مشخص می کنیم. اختیاراتی رییس و دبیر 
کل از هیات اجرایی گرفتند تا در مورد نیازهای 
برخی فدراسیونهای خاص تصمیم گیری کنند 
مانند نیاز به مربی. نگاه ما به بازی های آسیایی 

و المپیک است.
او در مورد پرداخــت بودجه باقی مانده به 
فدراسیون ها گفت: رییس و دبیرکل اختیاراتی 
از هیات اجرایی گرفتند که تا پایان سال، باقی 
مانده بودجه فدراســیونها را با توجه اعتباراتی 
کمی که دستمان است، پرداخت کنم. پرداخت 
بودجه، سفر ها و اعزام ها هم باید هدفمند باشند 

و هیات اجرایی این اختیار را برای پنج ماه آینده 
داد اما برای سال آینده باید دوباره این اختیار را 

از هیات اجرایی بگیریم.
هاشمی در مورد تسویه حساب پاداش بازی 
های کشورهای اسالمی گفت: تا پایان این هفته 
پرداخت پاداش ها انجام می شود و در دستور 

مالی ما قرار گرفت.
او در مورد تعییــن رییس مرکز نظارت بر 
تیم های ملی گفت: ما جلسه قبل بحث کردیم 
و  مرکز نظارت بر تیم های ملی جای حساسی 
اســت. این فرد باید در بازی های آســیایی و 
المپیک  در جلسات باشد. هنوز به جمع بندی 
نرســیدیم و ظرف هفته آینده رییس کمیته 
ملی المپیک از بین گزینه ها یک فرد را معرفی 
می  کند. اول سرپرستی قطعی می شود و بعد 
برای ریاســت باید در هیــات اجرایی به جمع 

بندی برسیم.

هاشمی در مورد افزایش بودجه کمیته ملی 
المپیــک گفت: پرداختی کمیته ملی المپیک 
۸0 میلیارد تومان بوده و اگر بودجه های خارج 
سهمیه را اضافه کنیم که 100 میلیارد تومان 
می شــود و این عددی نیست که بتوانیم برای 
بازی های آسیایی و کسب سهمیه المپیک آماده 
شویم. پیشنهاد خود ما عدد ۵00 میلیارد تومان 
را داشته باشد. اینکه مقدورات دولت و سازمان 
برنامه ریزی چقدر است، ما داریم رایزنی ها انجام 
می دهیم و امیدوارم به این عدد مد نظر نزدیک 
شویم. این رقم برای دولت عددی نیست و برای 

کسب افتخار بیشتر باید به این تفاهم برسیم.
هاشــمی در  مورد رفع مشــکل تیم های 
ورزشــی در دریافت ویزا گفت: رایزنی هایی را 
مــا  و وزارت امور خارجه  انجام می دهیم. به 
چالش های جدیدی برخورد کردیم باید ببینیم 
در جلسه ای که داریم به چه نتیجه ای می رسیم. 

اگر حضور وزارت خارجه قوی تر باشد، گره بازتر 
می شود و در چند مورد این مسئله رفع شد. این 
ارتباطات باید تنگاتنگ شــود چون اعزام ها و 

کسب سهمیه ها مهم است.
او در مورد پرداخت پاداش به کســانی که 
سهمیه المپیک گرفته اند، تاکید کرد:  کسانی 
که کسب سهمیه کردند که اولین نفر هم هانیه 
رســتمیان بود رقم 30 میلیــون تومان برای 
پاداش کسب سهمیه برای آنها در نظر گرفتیم 
و از همان تاریخ هم حقوق تعریف می کنیم. از 
20 ماه مانده به بازی های المپیک حقوق را در 
نظر می گیریم تا دغدغه آنها کمتر شود و این 
خارج از حقوقی است که فدراسیون ها پرداخت 
می کنند. در جلسه بعدی هیات اجرایی از هانیه 
رستمیان و مرتضی قربانی، رییس فدراسیون 
دعوت می کنیم تا در جلسه هیات اجرایی حاضر 
شوند و پاداش رستمیان را پرداخت می کنیم . در 

مورد میزان حقوق دو سه پیشنهاد وجود دارد 
که در حال بررســی هستیم که عدد بین ۵ تا 
10 میلیون تومان است و در جلسه ستاد عالی 
بازی ها تصمیم گرفته می شود و جدای از حقوق 
فدراسیون از دو منبع حقوق دریافت می کنند.

او در مــورد فوتبال گفت: در این نشســت 
در خصــوص فوتبال هم صحبت شــد. انتظار 
رئیــس کمیته، من و اعضــای هیات اجرایی 
این اســت که از تیم امید برای کسب سهمیه 
و بازی هــای آســیایی حمایــت کنیــم و با 
رئیس فوتبال جلســه خواهیم داشــت و بعد 
از آن در هیــات اجرایی تصمیــم می گیریم. 
 فوتبال طرفدار دارد و یک رشــته تیمی است 
و اهمیــت دارد. اگر تا دو هفته آینده جلســه 
برگزار شد خروجی آن را اعالم می کنیم. قرار 
شد در مورد تیم امید روی موضوعات مربوط به 
سرمربی و سایر موارد بحث شود. انتظار ما این 
است که فوتبال خود را برای بازی های آسیایی 

و المپیک آماده کند.
هاشمی در مورد تعیین تکلیف کمیسیون 
ها گفت: در مورد کمیسیون ها بحث شد و قرار 
شد پیشنهادات در مورد رییس، انتظارات و شرح 
وظایف را مطرح کنیم و امروز هم علی سرلک 
به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی کمیته ملی 
المپیک انتخاب شد و وضعیت 16 کمیسیون 
دیگر در سایر جلسات مشخص و اعالم می شود.

دبیرکل کمیته ملی المپیــک در مورد بر 
طــرف کردن نیازهای تجهیزات ورزشــکاران 
ماننــد هانیه رســتمیان که ســالح احتیاج 
دارد، گفــت: نه تنها در مورد رســتمیان بلکه 
برای همه فدراســیون ها و ورزشــکاران این 
 مــوارد را در نظر می گیریــم. بلیت و مربی از 
ملزومات است. ان شــاءاهلل گره ها باز می شود. 
تک تک عزیزانی که کسب سهمیه می کنند به 
صورت میدانی نیازهای آنها را بررسی و دغدغه 

آنها را بر طرف می کنیم .

مربی دوومیدانی در مــورد بکارگیری مربی خارجی 
در دوومیدانــی ایران گفت: باید نیروهای توانمند داخلی 
خودمــان را به کار بگیریــم و مربیان باید به کالس های 
مربیگری بروند تا دانش خود را افزایش دهند. اگر مربی 

خارجی هم داشته باشیم خیلی خوب است.
 تیم ملی نوجوانان ایران با 2۵ ورزشکار شامل 10 دختر 
و 1۵ پسر از 21 تا 24 مهر در قهرمانی آسیا شرکت کرد 
که دستاورد آن کسب 13 مدال )4 طال، 4 نقره و ۵ برنز( 

و مقام چهارم تیمی بود.
سپیده توکلی، مربی و قهرمان سابق دوومیدانی که به 
همراه با تیم نوجوانان به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شد، 
در مورد نتایج تیم اعزامی به ایسنا گفت: خدا را شکر بچه ها 
عملکرد خیلی خوبی داشتند. مخصوصا در بخش زنان که 
از 10 ورزشکار 6 نفر مدال گرفتند و پنج رکورد ملی را هم 
شکستند.او در مورد اینکه این نوجوانان می توانند پشتوانه 
تیم بزرگساالن باشند، گفت: فقط مدال آوری و حمایت 
خانواده آنها مالک و کافی نیست. باید از همین االن برای 
این ورزشکاران برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم. آنها 
را از نظر مالی، مربی و امکانات حمایت کنیم و به سمت 
مدال آوری در رده های سنی جوانان و بزرگساالن هدایت 
کنیم، چون ورزشکارانی که ما به قهرمانی آسیا بردیم از نظر 
فیزیکی، نسل با استعدادی هستند، بیشترشان دخترانی 
هستند که قد بلند و استایل مناسب ماده تخصصی خود 
را دارند. نتایج هم نشان داد که اگر حمایت شوند می توانند 

جایگزین خوبی برای نسل گذشته باشند.
توکلی در مورد اینکه دوومیدانی ایران نیازمند مربی 

خارجی اســت یا می تواند با مربیان داخلی هم پیشرفت 
کنــد، بیان کرد: در برخــی از ماده های دوومیدانی زنان 
مثل پرتاب هــا مربی نداریم و زنان هــم در این ماده ها 
مربیگری نمی کنند. باید از ورزشــکاران و قهرمانانی که 
مثل ما ورزش قهرمانی را کنار گذاشته اند و االن مربیگری 
می کنند، استفاده کنیم و نیروهای توانمند داخلی خودمان 

را به کار بگیریم یا اینکه از مربی خارجی استفاده کنیم.
او در ادامه افزود: خوشــبختانه االن مربیان خوبی به 
دوومیدانی اضافه شــده اند. کسانی که هم نسل ما بودند 
و زمانی اردو و مربی خارجی داشــتند، اکنون مربیگری 

می کنند و شاگردانشــان هم نتایج خوبی گرفتند اما باز 
هم نیاز داریم که مربیان به کالس های مربیگری بروند و 
دانش خود را افزایش بدهند. اگر مربی خارجی هم داشته 

باشیم خیلی خوب است.
توکلی در پاســخ به این سوال که به عنوان یک مربی 
امکان شرکت در کالس های مربیگری را دارید و حمایت 
شــده اید، گفت: تا االن نه اما خودم درخواست داده ام و 
پیگیرم که این اتفاق برایم بیفتد. تا دو سال پیش ورزش 
می کردم و تازه از دنیــای قهرمانی خداحافظی کرده ام. 
اولین تجربه ام بود که به عنوان مربی اعزام شدم. شاگرد 

پرورش دادم که توانســت مدال آوری کند و برای خودم 
خیلی شــیرین بود. خیلی دوست دارم دانشم را افزایش 
بدهم و ورزشکاران جوان تر در سطح آسیایی رقابت کنند 
و مدال داشته باشند. خودم هم پیگیر این موضوع هستم 
که در کالس های بین المللی شرکت کنم. درخواستش را 

به فدراسیون و وزارت ورزش داده ام.
او در مورد مــدال تاریخی نازنین فاطمه عیدیان که 
اولین طالی دوومیدانی زنان ایران در قهرمانی آسیا را به 
دست آورد، گفت: همسرم ایمان مربی اصلی نازنین است 
که برنامه هایش را تنظیم می کند اما کمی از نظر تکنیک 
و حمایت روحی در مسابقات زیر نظر خودم است. برای 
همین خیلی در مسابقات به من وابسته بود. خوشبختانه 
با تیم اعزام شــدم و نتیجه ای را گرفت که از قبل انتظار 

داشتیم. مطمئن بودم طال می گیرد.
قهرمان ســابق دوومیدانی در مــورد کادر اعزامی به 
مسابقات هم گفت: ما همه در تیم شاگرد داشتیم، وارد کار 
شدیم و فدراسیون هم حمایت کرد. تیمی همدل داشتیم و 
همانگونه که روزی به عنوان ورزشکار با هم اعزام می شدیم 
و به هم کمک می کردیم، این بار هم دقیقا این اتفاق افتاد. 
همه تالش کردیم تا بچه ها را حمایت کنیم. نتیجه اش را 
هم دیدیم. از طرفی خیلی با هم هماهنگ بودیم، مثال در 
دوران قهرمانی من در رشته هفتگانه که مسابقاتش خیلی 
زود شروع می شد، فقط مربی ام با من می آمد اما در قهرمانی 
نوجوانان آسیا همه با ورزشکاران هفتگانه و دهگانه کار به 
ورزشگاه می رفتیم. بنابراین با تالش و استعداد خودشان 
و کار تیمی خوبی که داشتیم، نتیجه خوبی هم گرفتیم.

مدال آوری کافی نیست باید حمایت کنیم

علیرضا دبیر نامه استعفای سوریان را پاره کرد
سخنگوی فدراسیون کشتی در واکنش به استعفای حمید سوریان از سمت 
نایب رئیسی به تشریح موضوع پرداخت و جزئیات جالب و عجیبی را عنوان کرد.

 روز گذشــته خبر استعفای حمید ســوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی 
در حالی منتشــر شــد که برخی آن را غیر منتظره و برخی دیگر آن را اقدامی 

تکراری خواندند.
در همین راستا محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی به تشریح 
این موضوع پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: اســتعفای سوریان چیز جدیدی 
نبود و او اولین بار یکســال و نیم پیش به دلیل مسائل شخصی این موضوع را 
اعالم کرد. به دنبال این موضوع در همان زمان نشست صمیمانه و دوستانه ای 
 با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراســیون و حمید ســوریان برگزار و بسیاری از

 مسائل مطرح شد.
وی افزود: در آن جلســه فنی و دوستانه سوریان به دبیر گفت ادامه کار در 
فدراســیون به دلیل مشکالت و مشغله شخصی سخت شده که دبیر خطاب به 
او این جمله را بیان کرد و گفت" این آشی است که خودتان برای من پختید، 

پس باید تا آخر با هم باشیم". بدین ترتیب بحث استعفای سوریان حل و فصل 
شد و این موضوع تا به اکنون دیگر تکرار نشد.

امامی در پاسخ به این سوال که پس موضوع استعفای اخیر چیست؟ گفت: 

اســتعفای اخیر مربوط به یک هفته قبل است که سوریان مجدداً بحث استعفا 
به دلیل مشکالت شخصی را مطرح کرد. او این بار استعفانامه خود را در محل 

فدراسیون به علیرضا دبیر تحویل داد.
 از آنجایی که رابطه ســوریان و دبیر بســیار دوســتانه و صمیمانه است و 
ایــن دو قهرمــان نامدار از نوجوانی بــا یکدیگر در یک محل بزرگ شــده اند 
 و بــا هــم خیلی راحت هســتند؛ دبیــر با خنده و شــوخی نامه اســتعفای

 ســوریان را پاره کرد و با همان لحن دوســتانه به او گفت تا روزی که من در 
فدراسیون هستم شما هم هستید.

ســخنگوی فدراسیون کشــتی در پایان ادامه داد: بدین ترتیب این موضوع 
دوستانه و به سادگی حل و بحث استعفای سوریان منتفی شد. این در حالی است 
که سوریان روز گذشته هم به فدراسیون آمد و همچنان به عنوان نایب رئیس 
فدراسیون حضور داشت. او حتی لیست اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی را 
هم رؤیت و نظرات خود را بیان کرد. او همچنان در فدراسیون کشتی همچون 

سابق فعالیت می کند و امور محوله زیر نظر وی انجام خواهد شد.

رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی 
رســما به صادر نشدن روادید ملی پوشــان ایران جهت حضور در رقابتهای 
گرندپری منچســتر اعتراض کرد. سومین مرحله از رقابت های گرندپری در 
سال 2022 عصر دوشنبه دوم آبان ماه بعد از سه روز مبارزه 2۵6 تکواندوکار 
از 61 کشور به میزبانی انگلستان در منچستر به پایان رسید. این در حالیست 
که ملی پوشان ایران به دلیل صادر نشدن روادید از سوی سفارت انگلستان در 
آنکارا، حضور در این مسابقات را از دست دادند.به همین منظور هادی ساعی 
رئیس فدراسیون تکواندو طی نامه ای به دکتر »چو« اعتراض رسمی خود را 
از عدم همکاری انگلســتان و صدور نشدن روادید اعالم و خواستار رسیدگی 

فدراسیون به موضوع فوق شد.
»متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر چو -رئیس محترم فدراسیون جهانی
در نهایت تأسف به اطالع می رساند علیرغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد 
ذیل، برای هیچ یک از اعضای تیم ایران جهت حضور در مسابقات گرندپری 
منچستر، روادید سفر به انگلستان صادر نشد.پس از نهایی شدن ترکیب تیم 
از طریق سیستم GMS ضمن رعایت ضرب االجل های ثبت نام، پیوسته پیگیر 
دریافت دعوت نامه ها بودیم تا متعاقب آن بتوانیم ســریعا برای اخذ روادید 
اقدام نماییم. در جریان مسابقات گرندپری پاریس 2022، من شخصا با WT و 

رئیس تکواندو انگلیس صحبت کردم تا دعوت نامه ها در ســریع ترین زمان 
ممکن صادر شود.

به محض دریافت دعوت نامه در تاریخ 6 ســپتامبر، از آنجایی که سفارت 
انگلیس در کشــور ما امکان صدور روادید ندارد، از طریق سفارت انگلیس در 
آنکارا برای ویزا اقدام شد و اولین زمان ممکن و در دسترس برای مصاحبه به 
تاریخ های 13 و 14 ســپتامبر رزرو شد. تمامی اعضای تیم جهت حضور در 
مصاحبه در وقت های تعیین شده در تاریخ های 13 و 14 شهریور ماه به آنکارا 
سفر کردند.با توجه به عدم دریافت پاسخ از سفارت انگلیس، در تاریخ 9 مهرماه 

نامه ای به همراه سوابق به رئیس فدراسیون تکواندو انگلیس ارسال و از ایشان 
درخواست شد که به طور ویژه پرونده تیم ایران پیگیری را نمایند و پس از آن 
به طور مستمر با فدراسیون تکواندو انگلیس جهت پیگیری در تماس بودیم.

اما تمام تالش ها بی فایده بود و هیچ بازخورد مثبتی دریافت نکردیم. علی 
رغم تمام موارد فوق و بار مالی تحمیل شــده به فدراسیون برای سفر تیم به 
آنکارا، هزینه ویزا و هزینه کنسلی پرواز و همچنین استرس زیاد ورزشکاران که 
 G6 در چند هفته گذشته به امید دریافت به موقع ویزا و شرکت در گرندپری
منچستر 2022، در اردوهای آماده سازی 24 ساعته حضور داشتند، ویزا صادر 
نشد و با کمال تاسف، تیم ایران فرصت حضور در این رویداد G6 را از دست داد. 
ناگفته نماند که 60 امتیاز می تواند نقش مهمی در روند کسب سهمیه ورودی 
به بازیهای المپیک 2024 پاریس داشته باشد.علیرغم دستورالعمل های مربوطه 
مبنی بر ضرورت تسهیل و تضمین صدور روادید برای تمامی ورزشکاران و تیم 
های واجد شرایط شرکت توسط کشورهای میزبان، متأسفانه باید توجه شما 
را به این نکته جلب نمایم که این اولین بار نیست که برای تیم ایران ویزای 
رویدادهای ورزشی انگلستان صادر نمی شود. ؛ در سال 2019 نیز برای صدور 
روادید تیم شــرکت کننده در مسابقات جهانی تکواندو منچستر با مشکالت 
مشــابهی مواجه شــدیم که در نهایت پس از ورود WT و IOC، ویزا برای اکثر 
اعضای تیم در لحظات آخر صادر شد و چند نفر نیز موفق به دریافت ویزا نشدند.

اعتراض فدراسیون تکواند ایران به کارشکنی مغرضانه انگلیسی ها
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 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
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با بازگشــت دالر آمریکا به جریان تقاضا، طال امروز به نزدیکی منطقه 1670 
دالری رســید؛ البته از نگاه تحلیلگران کاهش بیشــتر و تحقق رقم 1600 دالر، 

امکان پذیر است.
به گزارش تجریش آنالین و  براساس تحلیل و ارزیابی وب سایت »اف ایکس استریت« 
پیرامون نوسانات فلزات گرانبها، طال در نزدیکی منطقه 1670 دالری یا در سطحی 
باالتر از سقف قیمت یک هفته ای که اوایل روز دوشنبه ثبت شد، فروش تازه ای را 
به خود جلب می کند، هرچند که به نظر می رسد حرکت نزولی، حداقل در حال 
حاضر، کندتر شــده است. در این بین، دالر آمریکا در اولین روز هفته ی جدید به 
مسیر تقاضا بازگشته است و به نظر می رسد عاملی کلیدی برای اعمال فشار نزولی 

بر کاالی دالری باشد.
در بازار اوراق بهادار، عقب نشــینی بیشــتر در بــازده اوراق قرضه خزانه داری 
ایــاالت متحده به عنــوان یک باد مخالف برای دالر عمل کــرده و تا حدودی از 
طــالی بــدون بازده حمایت می کند. در پی گزارشــی مبنی بــر اینکه برخی از 
مقامــات فدرال رزرو نارضایتی خــود را از افزایش بیش از حــد نرخ بهره اعالم 
 کرده انــد، بازدهی اوراق قرضه 10 ســاله دولت ایاالت متحــده از باالترین رقم 

15 ساله خود عقب نشینی کرد.
نیک تیمیراوس، خبرنگار ارشد اقتصادی در وال استریت ژورنال، تاکید کرد که 
فدرال رزرو احتمــاالً در مورد اینکه »آیا از برنامه های خود برای تصویب افزایش 
کمتر در دسامبر پرده بردارد یا خیر، و همچنین چگونگی آن« بحث خواهد کرد.

این مقاله همچنین حکایت از آن دارد که برخی از سیاست گذاران می خواهند 
افزایش نرخ ها را در اوایل سال آینده متوقف کنند تا ببینند حرکت های امسال آن ها 
چگونه بر کندشــدن اقتصاد تأثیر می گذارد و ریسک ایجاد روند آرام غیرضروری 
را کاهش می دهد. به عالوه، این امر در مورد سرعت چرخه های افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو ابهام ایجاد می کند که به نوبه ی خود بازده اوراق قرضه ایاالت متحده 
را پایین می آورد و می تواند مانع از هر گونه سود بیشتر برای دالر شود. البته ناگفته 
نماند، فدرال رزرو همچنان به تداوم تشــدید سیاســت های پولی خود برای مهار 

تورم پایبند است.
عالوه بر این، رویکرد افزایش تهاجمی تر نرخ توسط سایر بانک های مرکزی بزرگ، 
از جمله بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان، باید برای طال محدود شود. جدای از 
این، لحن ریسک کامأل مثبت ممکن است معامله گران را از شرط بندی های صعودی 
جدید در اطراف فلز گرانبهای امن باز دارد. بدیهی است که قبل از تأیید اینکه آیا 
طال )XAU/USD( در کوتاه مدت، پایین ترین سطح خود را تشکیل داده  و همچنین 
پیش از موضع گیری برای هر حرکت افزایش دهنده ی بیشتر، پیش زمینه ی بنیادین 

مختلط ایجاب می کند که منتظر خریدهای متعاقب فلز زرد باشیم.
فعاالن بازار اکنون به گزارش PMI از منطقه یورو، بریتانیا و ایاالت متحده چشم 
دوخته اند تا از فرصت های معامالتی کوتاه مدت در اطراف طال )XAU/USD( بهره ببرند.

از منظر تکنیکال، هر حرکت قیمتی فراتر از نوسان نشست آسیایی، در حدود 
منطقه ی 1670 دالر، احتماالً با مقاومت سخت در نزدیکی منطقه عرضه 1680 
الی1682 دالر مواجه خواهد شد. برخی از خریدهای متعاقب ممکن است به طال 
اجازه دهد که دوباره درصدد بازپس گیری رقم گرد 1700 دالری باشد. در این بین، 
شتاب مثبت می تواند افزایش یابد و قیمت های نقطه ای را به سمت اوج آزمایش 

مجدد ماهانه، در حدود منطقه ی 1730 دالر افزایش دهد.
از طرف دیگر، به نظر می رسد منطقه 1642 تا 1643 دالری، می تواند مانعی 
برای روند نزولی فوری منتهی به منطقه 1637 دالری باشــد. به دنبال آن سطح 
1620 دالر و پایین ترین ســطح کنونی، در حدود 1614 تا 1617 دالر قرار دارد 
که اگر قاطعانه شکسته شود، به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی 
در نظر گرفته می شــود. در ادامه ممکن اســت طال قبل از گسترش مسیر نزولی 
به ســمت حمایت 1580 تا 1575 دالر، ریزش خود را به سمت چالش رقم گرد 

1600 دالر تسریع بخشد.

پیرو کاهش تقاضا به دلیل سیاست های کووید صفر و کاهش صادرات سوخت، 
امروز قیمت نفت 2 درصد کاهش یافت؛ نفت برنت نیز برخالف هفته ی گذشته از 

این قاعده مستثنی نبود.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از رویترز، داده های چین نشان داد که تقاضا 
از سوی بزرگ ترین واردکننده ی نفت خام جهان در ماه سپتامبر، کم فروغ شد؛ چرا 
که سیاست های سختگیرانه ی کووید 19 و کاهش صادرات سوخت باعث کاهش 

مصرف شده است و این امر راه را به سوی افت 2 درصدی قیمت نفت باز کرد.
بهای معامالت آتی نفت برنت در ساعت GMT 0855 برای تسویه ماه دسامبر، پس 
از افزایش 2 درصدی در هفته ی گذشته، 1.67 دالر یا 1.8 درصد کاهش یافت و به 
91.83 دالر در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
دسامبر به 83.27 دالر در هر بشکه رسید که 1.78 دالر یا 2.1 درصد کاهش داشت.

آمارهای گمرکی روز دوشنبه نشان داد که اگرچه آخرین آمار واردات نفت خام 
چین عددی باالتر از ماه اوت را نشــان داد، اما  به میزان 9.79 میلیون بشــکه در 
روز و 2 درصد کمتر از سال گذشته بوده است؛ زیرا پاالیشگاه های مستقل تولید را 
محدود کردند و در این راستا حاشیه های ناچیز و تقاضای ضعیف را کاهش دادند.

تحلیلگران ای ان زد )ANZ( در یادداشــتی خاطرنشان کردند: »بازیابی اخیر در 
واردات نفت در ماه ســپتامبر کاهش یافت که البته این امر با کاهش حاشیه های 

پاالیشگاهی و محدودیت صادرات محصوالت تشدید شد.«
گفتنی اســت که عربستان سعودی و روسیه دو تامین کننده ی برتر چین در 

ماه سپتامبر بودند.
تحلیلگران ING در یادداشتی به عدم اطمینان در مورد تضعیف اثربخشی اقدامات 
حامی رشــد به دلیل سیاســت کووید صفر و بحران مالکیت چین، اشاره کردند؛ 
حتی اگرچه رشــد تولید ناخالص داخلی )GDP( در سه ماهه ی سوم از انتظارات 
پیشی گرفت.برنت هفته ی گذشته تحت تأثیر اقدامات آمریکا افزایش یافت. رئیس 
جمهور جو بایدن از فروش 15 میلیون بشکه نفت باقی مانده از ایاالت متحده خبر 
داد. ذخایر اســتراتژیک نفت حاصل از این فروش، بخشی از رکورد عرضه ی 180 
 میلیون بشکه ای است که در ماه می آغاز شد.بایدن افزود که هدف او این خواهد 
بود که در زمانی که نفت خام حدود 70 دالر در هر بشــکه اســت، ایاالت متحده 

ذخایر خود را پر کند. 
شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارشی اعالم کرد که شرکت های انرژی 
هفته ی گذشــته برای دومین هفته متوالی، دکل های نفت و گاز طبیعی را اضافه 
کردند؛ چرا که قیمت های نســبتاً باالی نفت مشــوقی برای شرکت ها است تا به 

حفاری های بیشتر اقدام کنند.

طال برای سرمایه گذاری بهتر است یا بیتکوین؟

قیمت نفت، چراغ سبزی برای مراکز حفاری
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فضانــوردان می گویند که پنجره های پیچیده و طراحی هوشــمندانه باید از 
ویژگی های کلیدی نسل بعدی ایستگاه های فضایی باشند.

 )4-Crew(»4-به گزارش تجریش آنالین ونقل از اسپیس، گروه ماموریت »کرو
شــرکت »اسپیس ایکس« متشــکل از چهار فضانورد که در 14 اکتبر به زمین 
بازگشتند، چندین ســال تجربه پرواز فضایی و کار کردن روی »ایستگاه فضایی 
بین المللی«)ISS( را دارند. آنها طی یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفتند 
که خانه در حال گردش آنها، مکانی عالی برای سکونت بوده است اما نسل بعدی 

ایستگاه های فضایی می توانند فناوری را حتی فراتر از این ببرند.
»باب فارمر«، خلبان کرو-4 و فضانورد ناسا گفت: ما در حال تالش کردن برای 
جهش های بعدی به سوی اکتشافات در اعماق فضا هستیم اما پیش از هر کاری، 

اگر قرار است کاوش انسانی انجام شود، باید انسان در معادله قرار بگیرد.
اگرچه ایستگاه فضایی بین المللی در حال حاضر از شرایط خوبی برخوردار است اما 
ناسا برای حرکت کردن از این ایستگاه به ایستگاه های فضایی تجاری در سال 2030 
برنامه ریزی می کند و برای حمایت از این تالش، در مراحل اولیه کمک مالی کرده 
است. این آژانس فضایی در ژانویه 2020، شرکت »آکسیوم اسپیس« را برای ساخت 

یک ماژول تجاری انتخاب کرد که پیدایش یک ایستگاه خصوصی کامال مستقل 
خواهد بود. همچنین ناسا، فهرست مقاصد تجاری مدار پایین زمین را در دسامبر 
2021 به مفاهیم طراحی شده توسط شرکت های »نانورکس«، »نورثروپ گرامن«و 
»بلو اوریجین«گسترش داد که در پروژه خود با »سیرا اسپیس«همکاری می کند.  
فارمر گفت که این شــرکت ها باید به فکر باشند که چه فناوری های جدیدی 
می توانند وارد ایستگاه های فضایی تجاری شوند. وی خاطرنشان کرد که ایستگاه 
فضایی بین المللی، به سهم خود پیشگام بوده است. اگرچه فارمر به جزئیات اشاره 
نکرد اما یک مثال بارز این موضوع، بازیافت آب از ادرار برای کاهش نیاز به بردن 

آب از زمین است.
فارمر تاکید کرد که شرکت ها با هر فناوری که به آن می پردازند، باید کارآیی و 
پایداری را در ذهن داشته باشند. سپس، علمی وجود دارد که باید در نظر گرفته 
شود. »جسیکا واتکینز«، متخصص مأموریت کرو-4 و زمین شناس متخصص مریخ 
که یک مقاله علمی را هنگام حضور در فضا منتشــر کرد، از طراحان نسل بعدی 
ایستگاه های فضایی خواست که یک پنجره گنبدی 360 درجه شبیه به آنچه که 
ایستگاه فضایی بین المللی در سال 2010 دریافت کرد، در دستور کار خود قرار دهند.

واتکینز گفت که گنبد ایستگاه فضایی بین المللی به فضانوردان امکان می دهد 
تا از پنجره به بیرون نگاه کنند، زمین را زیر پای خود ببینند و مشاهدات علمی 
انجام دهند. وی خاطرنشان کرد که این پنجره، فرصت های بیشتری را برای اعضای 
ماموریت فراهم می کند تا با محیطی که در آن هستند، تعامل داشته باشند. خواه 

این منظره از زمین باشد، خواه منظره ای از ماه یا حتی دورتر از مریخ.
»سامانتا کریستوفورتی«، فرمانده ماموریت »اکسپدیشن 68« که دو ماموریت 
بلندمدت را در اختیار دارد، خواستار انعطاف پذیری در طراحی تا حد امکان شد؛ به  

ویژه با توجه به احتمال ورود کاربران دیگر مانند گردشگران فضایی.
کریســتوفورتی گفت: ما به سوی ایستگاه های فضایی تجاری پیش می رویم و 
پروازهای فضایی را داریم که شاید به عنوان یک نمونه حرفه ای به فضا پرواز نمی کنند 

اما می توانند به قصد لذت بردن از فضا انجام شوند.

ایده های فضانوردان برای پنجره های ایستگاه فضایی آینده

 چه افرادی از تزریق واكسن كرونا هراس دارند؟

محققان دانشــگاه »واترلو« کانادا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند، 
اختالالت اضطرابی تأثیری بر تردید داشتن در تزریق واکسن نداشته اند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از تی ای، توسعه بالدرنگ واکسن های 
کووید-19 این تصور را ایجاد کرد که ســریع تر از سایر واکسن ها ساخته 
شــده اند. در حال حاضر هیچ آمار بلندمدتی در مورد اثربخشی و ایمنی 
آنها وجود ندارد. در نتیجه، در مقایســه با ســایر واکسن ها، ممکن است 

افراد نسبت به مصون سازی واکسن کووید-19 چندان مطمئن نباشند.
افرادی که اضطراب باالیی دارند، عدم تحمل بالتکلیفی)IUS( بیشتری 
دارند و ممکن اســت ترس بیشتری از اثرات نامطلوب و نگرانی در مورد 
شکست واکسن در جلوگیری از کووید-19 داشته باشند. در نهایت، افراد 
مبتال به اختالالت اضطرابی ممکن است تردید بیشتری نسبت به تزریق 

واکسن کووید-19 داشته باشند.
محققان دانشگاه واترلو در یک مطالعه جدید رابطه بین تردید در تزریق 
واکســن، عوامل روانشناختی مرتبط با اضطراب و استدالل افراد موافق و 
مخالف واکسن کووید-19 را بررسی کردند.  در این مطالعه 148 شرکت 
کننده دارای اختالل اضطراب و عدم اختالل اضطراب مورد بررســی قرار 
گرفتند. از آنها خواســته شــد تا پرسشنامه ای را تکمیل کنند که در آن 
تردید در تزریق واکسن کووید-19 و سایر متغیرهای مرتبط مانند باورهای 
توطئه، فردگرایی و عدم تحمل بالتکلیفی را بررسی می کرد. همچنین از 
آنها در مورد مهمترین دالیل انگیزه افراد برای دریافت واکســن و دالیل 

اصلی تردید آنها سؤال شد.
شرکت کنندگان به دالیل مختلف تمایلی به دریافت واکسن نداشتند. 
با این حال، اثربخشــی و نوظهوری واکســن و همچنین نگرانی در مورد 
عوارض جانبی، شــایع ترین دالیل بودند. در مقابل، ســه انگیزه مشترک 
شــرکت کنندگان برای دریافت واکســن، محافظت از خــود و دیگران و 
بازیابی حس عادی بودن بود. اما در نهایت محققان هیچ تفاوتی در عدم 
تمایل به واکســن بین شــرکت کنندگان مضطرب و افرادی که اضطراب 

نداشتند کشف نکردند.
»آلیا مک نیل«، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: این یافته ها می تواند 
نشان دهد که افراد بدون اختالالت اضطرابی نگران عدم قطعیت مربوط به 
خود واکســن هستند. در مقابل، افراد مبتال به اختالالت اضطرابی ممکن 
اســت واکسن را فرصتی برای کاهش استرس و عدم اطمینان مربوط به 
ویروس بدانند. این ممکن اســت نشان دهد که تردید در تزریق واکسن 

به چگونگی ارزش گذاری خود فرد مربوط می شود.

  روش جدیدی برای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی
پژوهشــگران کره  جنوبی با همکاری پژوهشگران آمریکایی، روشی را 
برای جذب نور در ســلول های خورشــیدی ابداع کرده اند که بازدهی را 

افزایش می دهد.
 به نقل از ساینمگ، یک گروه پژوهشی وابسته به »موسسه ملی علم و 
 )PEC(»فناوری اولسان«کره جنوبی موفق شده اند به »بازده تبدیل قدرت
23.50 درصد در یک سلول خورشیدی چندپیوندی پروسکایت/سیلیکون 
دســت یابند که با الیه پلیمری ویژه ای دارای پوشش ضد بازتاب ساخته 
شده است. به گفته این گروه پژوهشی، بازده تبدیل قدرت دستگاه دارای 
پوشش ضد بازتاب، به مدت 120 ساعت ثابت ماند و 91 درصد از ارزش 

اولیه خود را حفظ کرد.
این پژوهش توسط پروفســور »کیونگ جین چوی«و همکاران او در 
گروه علوم و مهندســی مواد در موسســه ملی علم و فناوری اولسان، با 
همکاری پروفســور »جونگ کان لی«و گروه پژوهشــی او در »دانشگاه 

پیتسبرگ«آمریکا انجام شده است.
پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که ترکیبی از نانوذرات دی اکسید 
ســیلیکون و ذرات بزرگ فسفر می تواند اشعه ماوراءبنفش را به نور مرئی 
تبدیل کند و عبور آن را از کل پوشش ضد بازتاب افزایش دهد. همچنین، 
نتایج تجربی و محاســباتی آنها نشــان می دهد که نانوذرات دی اکسید 

سیلیکون در پوشش ضد بازتاب، میزان بازتاب را کاهش می دهند.
عالوه بر این، بازده تبدیل قدرت دســتگاه دارای پوشــش ضد بازتاب 
به مدت 120 ســاعت ثابت ماند و 91 درصد از مقدار اولیه خود را حفظ 
کرد. این در حالی بود که بازده تبدیل قدرت دستگاه های موجود پس از 
پنج ساعت، به 90 درصد بازده اولیه کاهش یافت و پس از 20 ساعت، به 
50 درصد رسید. عالوه بر این، بازدهی اولیه سلول خورشیدی نیز نسبت 

به بازدهی قبلی، نزدیک به 4.5 درصد افزایش یافت.
این گروه پژوهشی خاطرنشان کردند: پوشش ضد بازتاب مهندسی شده، 
جذب نور سلول خورشیدی چندپیوندی پروسکایت/سیلیکون را با موفقیت 
ارتقا می دهد و بازده تبدیل قدرت ســلول خورشــیدی چندپیوندی را از 

22.48 درصد به 23.50 درصد می رساند.

 تاثیر جرقه زدن گیاهان در هنگام رعد و برق بر كیفیت هوا!
برخــی از برگ های درختــان در طول توفان های تنــدری می توانند 
تخلیه هــای الکتریکی ضعیفی ایجاد کننــد که به آن »تاج« می گویند و 
پژوهش های جدید نشــان می دهد که این تاج ها ممکن است بر کیفیت 

هوای اطراف تأثیر بگذارند.
به گزارش تجریش آنالیــن و به نقل از نیو اطلس، پژوهش های جدید 
و جذاب دانشــمندان هواشــناس از دانشگاه ایالتی پن نشان می دهد که 
در طول توفان های تندری، تخلیه الکتریکی روی برگ درختان می تواند 

حجم قابل توجهی از مواد شیمیایی تولید کند که ممکن است بر کیفیت 
هوا در جنگل های اطراف تأثیر بگذارد.

توفان تندری یا تندرتوفان نوعی از آب و هوای آشفته  است که ویژگی 
آن حضور آذرخش و اثر صوتی آن در جو زمین به نام تندر است. ابرهای 
نسبت داده شده به توفان تندری در هواشناسی، ابرهای کومولونیمبوس 
هســتند. توفان های تندری معموالً با باران شــدید، باد شدید و گاهی با 
دانه های ریز برف یا تگرگ همراه می شــوند و گاهی نیز بدون بارش رخ 
می دهند. هر چند این توفان ها بیشــتر در بهار و تابســتان رخ می دهند، 
ممکن اســت در هر زمانی در سال اتفاق بیفتند. توفان تندری بیشتر در 

مناطق استوایی و گرمسیری رخ می دهد.
در سال 2021، ویلیام برون، هواشناس و همکارانش یک مطالعه کلیدی 
در مجله »ساینس«)Science( منتشر کردند که نشان می داد چگونه رعد 
و برق منجر به تشکیل چندین اکسید کننده جوی از جمله هیدروکسیل 
رادیکال)OH( و هیدروپروکسیل رادیکال)HO2( می شود. این مولکول های 
گازی عوامــل »تصفیه  کننده« حیاتی در جو ما هســتند. آنها می توانند 
گازهــای گلخانه ای مانند متان را تجزیه کنند، با این حال، رادیکال های 
هیدروکسی می توانند مفید نباشند و در هنگام مواجهه با اکسیژن سطوح 

باالیی از ازن را تولید کنند.
این مطالعه تخمین زده است که توفان های تندری ممکن است تا 16 
درصد از کل OH اتمسفر جهانی را تشکیل دهند. این موضوع، پژوهشگران 
را به بررسی راه های دیگری که توفان های تندری می توانند باعث تشکیل 

رادیکال های هیدروکسی شوند سوق داده است.
برون توضیح داد: هیدروکسیل رادیکال به اکسیداسیون کلی بسیاری 
از آالینده هــای جوی از جمله گاز گلخانــه ای متان، بهبود کیفیت هوا و 
کاهش تغییــرات آب و هوایی کمک می کند. با این حال، این واکنش ها 
همچنین می تواند منجر به تشــکیل ازن و ذرات کوچک هواپخش شود 
که بر کیفیت هوا و اقلیم تأثیر منفی می گذارد. بنابراین درک همه منابع 

بالقوه OH برای پیش بینی کیفیت هوا و اقلیم در آینده مهم است.

 سفر نقاشی های كودكان مبتال به سرطان به سوی ستاره ها

کودکان مبتال به ســرطان شاهد ســفر نقاشی هایشان به فضا سوار بر 
ماهواره جدید روسیه بودند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اســپوتنیک، بیش از ده ها بیمار 
ســرطانی جوان از 10 شــهر مختلف برای تماشای پرتاب ماهواره جدید 
ارتباطی »اسکیف-دی« روسیه دعوت شدند و به لطف تالش های آژانس 
فضایی دولتی روسیه موسوم به روسکاسموس و بنیاد وحدت، نقاشی های 

بیش از 100 کودک به فضا فرستاده شد.
ســرگئی کود-ســورچکوف، فضانورد روس می گوید: پرتاب فضاپیما 
همیشه یک رویداد هیجان انگیز برای مخترعان فناوری های فضایی است. 
پرتاب فضاپیمای جدید هیجان این موضوع را دو چندان می کند و برای 
کودکانی که نقاشــی های آنها روی اجزای فضاپیمای جدید اسکیف- دی 
به نمایش گذاشته شده بود، پرتاب این ماهواره چیزی شبیه به جادو بود.

ماهواره روســی اســکیف -دی، اولین فضاپیمای مــداری از مجموعه 
ماهواره های مداری اســفر )Sfera(، در روز 22 اکتبر )30مهر( در ساعت 
22:57 به وقت مسکو از پایگاه فضایی وستوچنی )Vostochny( سوار بر یک 
موشک سایوز )2.1b-Soyuz( به فضا پرتاب شد. به گزارش روسکاسموس، 
»اســکیف-دی« به همراه سه ماهواره ارتباطی »Gonets-M« با موفقیت 
در مدار قــرار گرفت.اوایل ماه اکتبر جاری، آلنــا کوزمنکو، رئیس بنیاد 
یونیتی، به اســپوتنیک گفت که نقاشی های حدود 100 کودک دو تا 17 
ســاله مبتال به سرطان بر روی صفحه هایی نصب شده و در داخل و روی 
سطح فضاپیمای اسکیف -دی، به عنوان بخشی از برنامه »ماهواره رویاها« 

)The Dream Satellite( قرار گرفته است.
سرگئی کود-سورچکوف توضیح داد که داوطلبان از بنیاد خیریه یونیتی 
یک سال را با بیماران جوان سرطانی گذراندند و آن ها را در هنر درمانی 
دخیل کرده و نقاشــی های این کودکان کــه رویاهای آن ها را به تصویر 
می کشد، جمع آوری کردند.اکنون، این بیماران کوچک به پایگاه فضایی 
وستوچنی آمده اند تا با چشمان خود ببینند که چگونه یک موشک سایوز، 
نقاشی ها و رویاهایشــان را به ستاره ها می رساند. آنچه که برای کودکان 
یک خیال بوده، به واقعیت تبدیل شده است. 24 صفحه فلزی با حکاکی 
150 نقاشــی متعلق به بیماران کوچک از صربستان، زامبیا، ایرکوتسک، 
لیپتسک، تامبوف، توال و چخوف به ماهواره ارتباطی اسکیف-دی متصل 
شدند. اتصال این نقاشی ها به ماهواره ارتباطی کاری نمادین است و این 
ماهواره با سفر در کیهان وسیع، درونی ترین رویاهای دوران کودکی را در 
جهان پخش می کند.داوطلبان موسسه یونیتی از بیمارستان های سرطان 
کودکانان در 13 شهر مختلف روسیه و همچنین صربستان و زامبیا بازدید 
کرده اند. 20 کودکی که در این پروژه هنری شــرکت کردند، توانســتند 
شــخصاً در مراسم پرتاب اسکیف-دی حضور پیدا کنند. آنها همچنین از 
موزه فضایی در شــهر بالگووشچنسک )Blagoveshchensk( در منطقه 
آمور روســیه و همچنین از دانشگاه دولتی که متخصصان را برای پایگاه 
فضایی وستوچنی آماده می کند، بازدید کردند. سرگئی کود-سورچکوف 

و همسرش اولگا در این مسیر همراه کودکان و خانواده هایشان بودند.
نیکیتا که دانش آموز کالس دهم است در مورد تجربه خود می گوید: 
این سفر، تاثیری ماندگار بر روی من گذاشت، زیرا این اولین باری بود که 
این موضوع را تجربه می کردم. من تحت تاثیر ابعاد تمام سازه های پایگاه 
فضایی قرار گرفتم، کل این زیرساخت با عظمت خود مرا بهت زده کرد.

امام علی  علیه السالم :

َمن لم یَحَتِمْل َمرارَةَ الدواِء 
داَم ألَُمُه .

هر كه تلخی دوا را تحمل 
نکند، درد و بیماری اش 

ادامه یابد .
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