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سعید جاللی قدیری
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی

بیش از هر زمانی در کشور پوشاک 
قاچاق داریم

روی زمین ماندن طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در کشور باعث شده بیش 
از یک سوم بازار پوشاک را کاالی قاچاق تشکیل دهد.

 بازار پوشاک به فراخور فرهنگ و نوع پوشش کشورها از تنوع باالیی برخوردار 
است. به طور کلی در بازار هر کشور با توجه به دین، اقلیم و نوع فرهنگ آن 
کشور، پوشاک داخلی یا وارداتی وجود دارد تا پاسخگوی نیاز شهروندان آن کشور 
باشد. این تنوع باال در بازار پوشاک، باعث می شود بازار پاسخگوی هر نوع سلیقه 

ای باشد و افراد بتوانند با توجه به بودجه و نیاز خود کاالیی را انتخاب کنند.
همانطور که برخی افراد صرفا به دنبال استفاده از یک برند خاص در حوزه 
پوشاک هستند، بسیاری از افراد به دنبال کیفیت هستند و برایشان استفاده از 

کاالیی که صرفا دارای اسم و رسم خاصی است اهمیت ندارد.
به این موضوع در بسیاری از کشورها توجه ویژه شده است و کشورها سعی 
کرده اند با باال بردن کیفیت محصوالت داخلی خود استفاده کاربران از محصوالت 
مشابه وارداتی که برخی مواقع حتی ممکن است کیفیت پایین تری نیز داشته 

باشد را تا حد زیادی کاهش دهند.
در کشــور ما نیز در چند ســال اخیر حوزه پوشاک با تغییرات اساسی در 
بخش کیفیت پوشاک مواجه شــده است و با وجود مشکالت بسیار زیاد در 
بخش تامین مواد اولیه و تجهیزات، پوشاک تا حد زیادی به نمونه های وارداتی 
نزدیک شده  است. اما همچنان پوشاک تولید شده در داخل کشور نیاز برخی 
از هموطنان را تامین نمی کند و افراد به دنبال خرید کاالهای خارجی هستند.

اما شرایط برای کاالهای خارجی متفاوت است، در سال 97 و برای حمایت 
از تولید پوشاک در داخل کشور، وزارت صمت مصوبه ممنوعیت واردات پوشاک 
را تدوین و ابالغ کرد و به این ترتیب واردات پوشاک از تمام کشورها به ایران 
ممنوع شد.اما هم اکنون بیش از یک سوم پوشاک موجود در کشور، پوشاک 
خارجی است و با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک، تمامی این کاالهای مصرفی 
به صورت قاچاق وارد کشــور می شــوند و آنطور که به نظر می رسد صرفا نام 
ممنوعیت واردات روی پوشاک اعمال شده و خبری از کنترل کامل بازار نیست. 
 طرح مبارزه با قاچاق پوشــاک در آذر 97 تا شهریور 98 و بخشی هم در 
اســفند ماه 99 اجرا شــد و روی هم رفته این طرح حدود 10 ماه در کشور 
جریان داشت و هم اکنون این طرح مسکوت است. در حالی که این طرح نتایج 
مثبتی داشت اما این طرح حدود دو سال است که متوقف شده و این گمان را 
در متخلفان ایجاد کرده که این طرح هم مانند برخی طرح های مصوب شده 

مدتی اجرایی و پس از گذشت چند ماه متوقف شده است.
طرح های مختلفی در این سال ها برای نجات بازار مصوب شده است. طرح 
مبارزه با قاچاق پوشاک هم یکی از این طرح هاست. در نهایت اما هیچ کدام 
ازین طرح ها حتی قاچاق را در مسیر کاهش قرار نداده است. دبیر اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این باره گفت: یکی از دالیل اجرا نشدن 
این طرح پیچیدگی هایی است که در حوزه پوشاک وجود دارد اما از ابتدا هم 
قرار بود این طرح به صورت مرحله به مرحله پیش رود و مرحله اول برخورد با 
برندهایی بود که در سال های 96 و 97 مجوزهای الزم از وزارت صمت برای 

فعالیت در کشور را دریافت نکرده اند، که با آن ها برخورد شد.
 برخی از برندها نیز که مجوزهای الزم را گرفته بودند با قانون ممنوعیت 
واردات رو به رو شدند و از آنجایی که از سال 97 به بعد واردات پوشاک ممنوع 
بود با برند خود فعالیت می کنند اما باید تمام کاالهای ســطح عرضه آن ها 
داخلی باشد که این موضوع هم از نظر من جای سوال دارد و باید درباره آن 
کمی تامل کرد. از طرفی هم برندهای محرز نیز در چند ســال اخیر فعالیت 

خود را افزایش داده اند و همچنان واردات خود را انجام می دهند.
 این طرح باید اســتمرار داشته باشد چرا که حجم قاچاق پوشاک حجم 
زیادی است و در حال حاضر بیش از 3 میلیارد دالر قاچاق پوشاک در کشور 
داریم. با توجه به باال بودن آمار قاچاق پوشاک صرفا استمرار داشتن این طرح 
است که می تواند از قاچاق پوشاک جلوگیری کند، اما در حال حاضر این طرح 
متوقف شده است. آمار رسمی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده 
در سال 96 و 97، بیش از 2.7 میلیارد دالر قاچاق در حوزه پوشاک داشتیم 
و این در حالی است که بازار مصرف پوشاک در کشور ما بین 9 تا 10 میلیارد 
دالر بوده است؛ به این ترتیب حدود یک سوم از کل بازار پوشاک کشور قاچاق 
محسوب شده است. برآوردهای میدانی ما نشان داد پس از اجرا کردن طرح 
مبارزه با قاچاق پوشاک حدود 20 درصد از حجم قاچاق این حوزه کاهش پیدا 
کرد به طوری که ستاد در سال 98 آمار قاچاق را 1.8 میلیارد دالر اعالم کرد.

 اما بعد از این تاریخ و با توجه به متوقف شدن طرح، در حال حاضر پیش 
بینی می شود میزان قاچاق پوشاک به بیش از 3 میلیارد دالر رسیده باشد.

 برآوردهای مشاهدات میدانی اعداد باالتری را نشان می دهد، این افزایش 
قاچاق در حالی به وجود آمده که در این زمان میزان مصرف پوشاک در کشور 
به دلیل مشــکالت مالی مردم کم شــده و حجم بازار به 8 تا 9 میلیارد دالر 
کاهش پیدا کرده است.دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
پاسخ داد: به طور کلی ماهیت پوشاک قاچاقی که وارد کشور می شود کاالی 
استوک است چرا که قیمت این نوع کاالها بسیار پایین تر از نمونه به فروش 
رســیده در فروشگاه های خارجی است. این نوع پوشاک شامل پوشاکی می 
شود که از فصل، مد و سایز گذشته و به این ترتیب تخفیف های بسیار زیادی 
می خورد، برای مثال اگر کاالیی صد هزار تومان قیمت داشــته باشد قیمت 

نمونه دست دوم آن کاال به یک دهم کاهش پیدا میکند.

فرارهای میلیاردی زیر تیغ سازمان مالیاتیفرارهای میلیاردی زیر تیغ سازمان مالیاتی

  

 اتحادیه تهیه کنندگان آمریکا )PGA( جایزه افتخاری »دیوید. او. 
سلزنیک« را به تام کروز هنرپیشه سرشناس هالیوود اعطا کرد.

 دیویــد او ســلزنیک - DAVIDO.SELZNICK تهیه کننده نامی 
درگذشته دوران طالیی ســینمای آمریکاست که فیلم های 
موفقی همچون بربادرفته را که اسکار بهترین فیلم را نصیب خود 

کرد در کارنامه دارد.
در مراسمی که برای اهدای جوایز اتحادیه تهیه کنندگان آمریکا 
برگزار شده بود، جایزه معتبر و افتخاری دیوید. او. سلزنیک خود 
را به تام کروز بازیگر و تهیه کننده معروف سینما اعطا کرد که 
امسال با قسمت دوم تاپ گان یعنی تاپ گان: ماوریک در راس 
این رقابت ها قرار دارد.پیشــتر، چهره های سرشناســی چون 
استیون اسپیلبرگ، باربارا بروچلی، برایان گریزر و دیوید هیمن 

موفق به دریافت این جایزه شده اند.

جایزه افتخاری 
 تهیه کنندگان آمریکا  

به تام کروز

 هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر شده است تا فرارهای مالیاتی زیر تیغ سازمان مالیاتی 
قرار بگیرند و در این راستا شناسایی حساب های اجاره ای مشکوک، شناسایی شرکت های 
کاغذی، گزارش های فرار مالیاتی و راه اندازی سامانه سوت زنی از مهمترین اقدامات در 

این عرصه بوده است.
به گزارش از سازمان امور مالیاتی، در دوره تحولی سازمان امور مالیاتی مبارزه با فرار 
مالیاتی به یکی از رویکردهای اصلی سازمان تبدیل شده است به گونه ای که بسیاری از 

سامانه ها و طرح های نیمه تمام برای رصد فرارهای مالیاتی ایجاد و حتی ارتقا یافت.
یکی از مهمترین این اقدامات راه اندازی و به روز رسانی سامانه سوت زنی بود در این 
سامانه اعالم گزارش های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت خوان و تخلف های مالیاتی 
فراهم شده است و شهروندان با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در 

قسمت ویژه »سوت زنی«، گزارش های خود را ارسال کنند.
همچنین سامانه 1۵26، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور است که از این 
طریق مردم می توانند شکایات، پیشنهادها و سؤاالت مالیاتی خود را مطرح کنند تا از سوی 
ســازمان مالیاتی رسیدگی شود.این سامانه ها با حفظ نگهداری اطالعات محرمانه مردم، 
شکایات را ثبت کرده و کارشناسان و بازرسان را برای رسیدگی به این موارد پیش از گذشته 
مصمم می کنند همچنین از پاداش ویژه ای برای گزارش کنندگان فرارهای مالیاتی در نظر 
گرفته شده است.طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در دولت سیزدهم بیش 
از هشت هزار و 200 مورد گزارش قابل اتکا در این سامانه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

همچنین شناسایی سیستماتیک بالغ بر 100 شرکت  کاغذی و فاکتورفروش و شناسایی 
تعداد پنج هزار حساب اجاره ای مشکوک به فرار مالیاتی از دیگر اقدامات سازمان مالیاتی 

در شناسایی فرارهای مالیاتی است.

هشدار سازمان مالیاتی به فراریان میلیاردی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره تاکید کرده است که برخورد 
با هر نوع فساد اداری و مقابله فرار مالیاتی از رویکردهای مهم این سازمان بوده که برای 

تحقق این امر عالوه بر نظارت های درون سازمانی و به کارگیری انواع سیستم های کنترلی 
با دستگاه های نظارتی برون سازمانی از جمله مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی نیز 
تعامالت گسترده ای شکل گرفته تا زمینه های بروز و ظهور جرائم و مفاسد اداری به حداقل 
ممکن برسد.سعید توتونچی ملکی از خرید و فروش فاکتورهای جعلی به ارزش بیش از 2 
هزار میلیارد تومان و جلوگیری از حدود 200 میلیارد تومان فرار مالیاتی در یکی از استان 
ها خبر داده است که در ارتباط با این پرونده و کسب اطالع و تحقیقات از سایر مودیانی 
که در رابطه با این متهم مرتکب پرداخت رشــوه شــده بودند، در نهایت 9 نفر از مودیان 
مالیاتی شناسایی شدند که پس از سیر مراحل قضایی هر کدام از متهمان به مجازات های 
متعددی محکوم شدند.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که 
در ارتباط با این پرونده ارتشا، پس از محرز شدن جرم ارتکابی، متهم اصلی پرونده مأمور 
خاطی مالیاتی به 12 ســال حبس تعزیری و پرداخت 30 میلیارد ریال جزای نقدی و 9 

متهم دیگر )مودیان مالیاتی( نیز جمعاً به حدود 3۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

شناسایی ابربد هکار مالیاتی با ۱۵ سال فرار مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی اموال ابر بدهکار مالیاتی که با شگردهای 
خاص، 1۵ ســال اقدام به فرار مالیاتی کرده بود، خبر داد و گفت که وصول مالیات یکی 
از ابر بدهکاران مالیاتی که با شــگردهای خاص در طول ۵ هزار و ۵20 روز اقدام به فرار 
مالیاتی کرده بود، انجام و از طریق شناسایی امالک و جریان فروش کاال با استفاده از حساب 
دیگران در مرحله وصول قرار گرفت.طبق اعالم داود منظور، این بدهکار مالیاتی بیش از 2۴ 
شرکت در هشت استان کشور دارد و در این مدت بیش از 12 هزار و 800 میلیارد ریال 
بدهی مالیاتی داشته است.بر اساس گزارش رییس سازمان امور مالیاتی، بخش عمده ای 
از بدهی های مالیاتی و بانکی مربوط به شــرکت های اقماری نامبرده که جزء شرکت های 
بورسی نیز است، با اخذ وکالت نامه های بالعزل توسط ایشان به نفع شرکت های سهامی 
خاص تأمین دلیل شده یا پس از تملک آنها توسط بانک ها بابت بدهی معوقه مجدداً برای 

شرکت های سهامی خاص خود خریداری شده است.

»تطبیق« به جشنواره زوم 
لهستان رسید

 فیلم کوتاه »تطبیق« در ادامه حضور جهانی خود، به لهستان 
راه یافت.

به گزارش از مشــاور رســانه ای پروژه، فیلم کوتاه تطبیق به 
کارگردانی مهرداد حســنی و تهیه کنندگی حسن محمدی 
در بخش رقابتی بیست و ششــمین دوره جشنواره لهستانی 
زوم )ZOOM-ZBLIZENIA( حضور دارد.این جشــنواره یکی از 
مهمترین فستیوال های فیلم مستقل در کشور لهستان است 
که از 1۵ تا 21 اسفندماه مصادف با 6 تا 12 مارس در شهر یلنیا 
گورا برگزار می شود. فیلم کوتاه تطبیق در این دوره جشنواره، در 
بخش فیلم های کوتاه با ۵8 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد.تطبیق 
پس از حضور موفقیت آمیز در چهار جشنواره اسکارکوالیفای 
بوسان، ریندنس، اینترفیلم برلین و شیکاگو و دریافت جایزه 
بزرگ جشنواره بوسان، موفق شد در آخرین حضور خود برنده 
جایزه بهترین فیلم کوتاه سی امین دوره جشنواره حقوق بشر 
بارسلونا و دریافت جایزه از نگاه کودکان جشنواره شیکاگو شود.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

دوشنبه   1401/12/08
2000 تومان 
شماره : 1600 

EIDEHROOZ.COM

     آگهي فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

شناسه آگهی : 1۴62276  01 / م - الف

شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد"تامین نیروي انساني جهت خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکي از اماکن و 
تاسیسات تحت پوشش شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان"با حدود برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ 36.028.0۴۴.218 
ریال از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکار دارای گواهی صالحیت مورد تایید نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت نیرو  یا شرکت های دارای صالحیت خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
واگذار نماید. مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 1.801.۴03.000 ریال از نوع ضمانت نامه بانکي و یا واریز وجه نقد. 
مهلت خرید اسناد از سامانه ســتاد ایران )WWW.SETADIRAN.IR( با پرداخت مبلغ6.0۵0.000ریال از تاریخ درج این آگهی و 
حداکثر تا مورخ 1۴01/12/1۴، مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مربوطه تا ساعت 10:00 مورخ 1۴01/12/27 بوده و 

تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت11:00 مورخ 1۴01/12/27 می باشد.
 روابــط عمـومــي شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان                                                                                

شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

جناب آقای محسن زیودار
سرپرست منطقه پستی جنوب استان تهران 

مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد 
نمود.از درگاه حضرت سبحان؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارم.

ازطرف مدیریت و کارکنان آنی یاب                                                                                                                                                                                                                           

جناب آقای مرتضی ابراهیم خلیلی تبریزی
سرپرست منطقه پستی شمال شرق استان تهران

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان سرپرست منطقه پستی شمال شرق تهران که بیانگر تعهد،کارآمدی،لیاقت و 
شایستگی های بر جسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده؛ موفقیت و 

سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب                                                                                                                                                                                                                           



2

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/12/08

شماره : 1600

 کمک به ایجاد اشتغال مولد و پایدار
 برای کارجویان

    قیمت لوازم خانگی به قبل بازنگشت
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: عالوه بر اینکه قیمت لوازم خانگی 
به قیمت های قبلی بازنگشت، محصوالت سرمایشی و گرمایشی نیز طی ۱۰ روز 

گذشته ۱۵ درصد گران شدند.
اکبر پازوکی، در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: وزارت صمت هنوز 
مجوزی برای تغییر قیمت لوازم خانگی نداده اســت و همان افزایش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی قیمت محصوالت لوازم خانگی که بدون مجوز اعمال شده بود، به قوت 

خود باقی مانده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران افزود: اگرچه وزارت صمت و 
سازمان حمایت تاکید بر بازگشت قیمت ها به قیمت های قبلی دارند اما قیمت ها 

برنگشته است و محصوالت لوازم خانگی با همان قیمت ها به فروش می رسد.
وی گفت: همچنین طی ۱۰ روز گذشته نیز شرکت های سرمایشی و گرمایشی 
که تولیدکننده پکیج، آب گرم کن و... هستند بدون حساب و کتاب ۱۵ درصد 
افزایش قیمت داده اند.پازوکی تاکید کرد: اگرچه در انتهای ســال قرار داریم اما 
اوضاع بازار خوب نیست و تقاضای خاصی در بازار نداریم.پازوکی در مورد تأثیر 
افزایش قیمت دالر بر بازار نیز گفت: محصوالت خارجی قاچاق است و دالر روی 
آن بخش اثر می گذارد؛ ما فروشنده اجناس ایرانی هستیم اما نکته این است که 
تولیدکننده ایرانی می گوید به سختی به دالر نیمایی دسترسی دارد.رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی تهران تاکید کرد: آنطور که تولیدکنندگان لوازم خانگی 

می گویند، تخصیص ارز برای تولیدکنندگان مشکل شده است. 

 خودروسازان باید تا پایان سال از شــمول قیمت گذاری دستوری 
خارج شوند

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: طبق تعهد وزارت صمت، خودروسازان باید 
تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: طبق تعهد وزارت صمت، خودروسازان باید 
تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند، در صورت عدم انجام 

این تعهد امکان فروش سهام تودلی خودروسازان وجود ندارد.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه با توجه به اینکه 
هنوز به صورت رســمی در مورد خروج خودروسازان از قیمت گذاری دستوری 
تصمیمی گرفته نشده است، واگذاری خودروســازها چه می شود اظهار کرد: بر 
اســاس تعهدی که از وزارت صمت گرفتیم، باید خودروســازان تا پایان سال از 
شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند.رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: 
این تعهد یا انجام می شود و یا انجام نمی شود؛ اگر انجام نشود امکان دادن مجوز 
برای فروش سایت ها و شرکت های زیرمجموعه آنها وجود ندارد.وی تصریح کرد: 
در حال حاضر ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا دست دولت 
باقی مانده است؛ بنابراین واگذاری ســهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط 
نمی شــود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهام تودلی خودروسازان 
دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این 

سهام تودلی را واگذار کند.

  تخصیص به موقع  ارز برای تامین خوراک دام پیگیری می شود
اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و مجلس، اجرای راهکارهای الزم به منظور 

تامین نهاده ها و خوراک دام و طیور به ویژه کنجاله سویا را پیگیری می کنند.
تامین خوراک دام و طیور به ویژه کنجاله ســویا یکــی از دل نگرانی های امروز 
تولیدکنندگان گوشت مرغ اســت. تخصیص های بلندمدت ارز برای ترخیص 
نهاده های دامی کــه در بنادر باقی مانده اند از جمله انتقاداتی اســت توســط 
واردکنندگان نهاده های دامی مطرح می شود.متناسب با این وضعیت نشستی 
با فعاالن این حوزه، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و مجلس و تعدادی 
از معاونان وزارت جهاد کشــاورزی برگزار و آنچه برای برون رفت از این وضعیت 
ضروری است، بررسی شد.در نهایت اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که برای 
تامین به موقع خوراک دام و طیور در درجه اول باید بانک مرکزی همکاری الزم 
را انجام داده و ارز موردنیاز را در فواصل زمانی کوتاه تری برای ترخیص نهاده ها، 
تخصیص دهد. از طرفی با توجه به نزدیک بودن ماه رمضان و پیش بینی افزایش 
میزان مصرف گوشــت مرغ باید تمهیدات الزم برای جبران کســری احتمالی 
نهاده های دامی از طریق ذخایر اســتراتژیک دیده شــود.تامین و تخصیص ارز 
مربوط به واردات دارو و واکسن های طیور نیز به عنوان یک اولویت از سوی بخش 
خصوصی مطرح شد.در این بین تسهیل شرایط صادرات محصوالت کشاورزی 
به عنوان ضمانت و محرک پایداری تولید نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا 
ضرورت دارد که استفاده از ظرفیت های ایجاد شده برای صادرات به صورت مستمر 
ادامه یافته و به عناوین مختلف دچار خلل و آشفتگی نشود.بدین ترتیب قرار شد 
این نکات مهم و کلیدی از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به منظور 

اجرا توسط دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری شود.

 جزئیات واگذاری زمین در مناطق آزاد؛ ساخت مسکن اجتماعی در 
کیش

مقام مسئول دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تشریح جزئیات تخصیص زمین 
نهضت ملی مسکن، گفت: در منطقه آزاد کیش مسکن اجتماعی ساخته می شود.

 محسن حیدری درباره مصوبه شــورای عالی مسکن و تکلیف مناطق آزاد برای 
واگذاری زمین ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی 
اظهار کرد:  بر اساس تکلیفی که برای ساخت مسکن متوجه سازمان های مناطق 

آزاد است، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
وی ادامــه داد: در منطقه آزاد قشــم تاکنــون ۱۴۴ هکتار زمیــن به ۹۱۶۰ 
خانــوار ثبت نامی نهضــت ملی مســکن اختصاص داده اســت. ایــن تعداد 
 خانوار در ۴۲ روســتا و ســه بخش جزیره قشــم هســتند که به آنها قطعات

 زمین واگذار شده است.
حیدری با بیان این که ساخت این واحدها بر عهده بنیاد مسکن است، افزود: طبق 
تقسیم کار دولت، وظیفه سازمان های مناطق آزاد تخصیص زمین مورد نیاز برای 

ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تاکید کرد:  به هر تعداد که متقاضیان ثبت نام کنند، ســازمان های مناطق آزاد 
آمادگی واگذاری زمین را دارند.حیدری بیان کرد:  این برنامه در فاز اول است و 
ممکن است در فاز بعدی تعداد افراد ثبت نامی نهضت ملی مسکن در جزیره قشم 
افزایش یابد که آمادگی تامین زمین به اندازه نیاز را داریم.وی در ادامه با اشاره به 
این که در منطقه آزاد ماکو در شهرستان های چهارگانه ماکو، پل دشت، بازرگان، 
شوط،  ۴ قطعه زمین به مســاحت ۱۶۲ هزار مترمربع )۱۶ هکتار( برای ۱۷۰۰ 
متقاضی نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است، اضافه کرد:  در منطقه آزاد 
ارس قطعه زمینی به مســاحت ۷۰۰۰ مترمربع تخصیص یافته و بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی واگذاز شده است.
حیدری یادآور شد:  برای مناطقی که پهنه مسکونی بزرگی دارند و نیاز به زمین 
متفاوت خواهد بود. در منطقه آزاد ارس به صنایع بزرگ و کوچک اعالم کرده ایم 
در صورتیکه تعاونی مسکن تاسیس کند عالوه بر طرح نهضت ملی مسکن، زمین 

مورد نیاز را تخصصی خواهیم داد.

سعیده محمد  -   ایده روز | معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کمک به ایجاد شغل مولد و پایدار برای کارجویان و مهارت 
آموختگان خبر داد.
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بازگشت رانت ارزی به بازار موبایل
 در روزهای اخیر به ســبب افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی اعالم کرد که 
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها به کاالهای اساســی اختصاص پیدا می کند 
و واردکنندگان ســایر اجناس نیز به منظور تهیه ارز باید به مرکز مبادله ارز 

و طال مراجعه کنند.
رویه ای که سال گذشته برای ارز ترجیحی )۴ هزار و ۲۰۰ تومانی( وجود 
داشت، در حال حاضر برای ارز نیمایی اجرا خواهد شد، البته بررسی شواهد 
تاریخی نشــان می دهد که اختصاص ارز با نرخ بســیار کمتر، موجب فساد 

خواهد شد.
در واقع اجناســی که ارز دولتی دریافت می کنند، در بازار با همین نرخ 
به دست مصرف کننده نمی رسد و معموالً اجناس با قیمت ها بسیار باالتر به 

فروش می رسد.
به عنــوان نمونه در خرداد ماه ســال ۹۷ که گوشــی تلفن همراه نیز ارز 
۴۲۰۰ دریافت می کرد، همیــن کاال در بازار به نرخ حدودی ۷,۰۰۰ تومان 
)نرخ دالر آزاد آن زمان( به دست مصرف کننده می رسید که این مسئله منجر 
به دستگیری و محکومیت تعدادی از واردکنندگان قانونی این گروه کاالیی 
گردید. به عنوان نمونه در این احکام، یکی از بازرگانان به جرم گران فروشی 
به مبلغ ۱۴ میلیون تومان بر روی ۱۲۰۰ گوشــی آیفون )هر گوشی حدود 

۱۲ هزار تومان( به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد!

 تکرار ماجرای فساد ارز ترجیحی با ارز نیمایی!
اخبار غیررســمی حکایت از این دارد که با وجود حذف ارز نیمایی برای 
تمامی کاالها به غیر اجناس ضروری، برخی از مسئوالن در وزارت به دنبال 

اختصاص ارز ترجیحی به جهت واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دالر هستند.
در همیــن خصوص، مهدی عبقری، دبیر انجمــن واردکنندگان موبایل 
می گوید بانک مرکزی ابالغ کرده اســت که از این به بعد ارز نیمایی فقط به 
واردات گوشــی های کمتر از ۳۰۰ دالر تعلق می گیرد. وی همچنین اعتقاد 
دارد تعلــق گرفتن ارز نیمایی به واردات تلفن همراه مشــکالتی را در بازار 

موبایل ایجاد می کند.
در صورت تحقق این موضوع باید منتظر ماند و شــاهد این امر بود که با 
فشــار برخی دیگر از صاحبان قدرت، اجناس دیگری نیز به سبد ارز نیمایی 
اضافه شوند، به عبارتی دور باطل ارز ترجیحی بار دیگر شکل خواهد گرفت.

 چرا اختصاص ارز نیمایی برای تلفن همراه منطقی نیست؟
مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون تخصیص 
ارز نیمایــی به جهت واردات تلفن همراه اظهار داشــت: در ابتدا باید گفت، 
سیاســت گذاری اشتباه سبب شده است که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تمام 

تالش دولت باید معطوف به حفظ ارزش پول ملی کشور باشد.
وی ادامه داد: ارز نیمایی نیز شباهت های فراوانی با ارز ترجیحی سابق دارد، 
با این تفاوت که از همان ابتدا اعالم شده تنها به کاالهای اساسی اختصاص 
پیدا می کند، در نتیجه تمامی موارد منجر به فســاد در ارز نیمایی یا همان 

دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم وجود خواهد داشت.
به گفته شهرودی، نظارتی در بازار ایران وجود ندارد در نتیجه هر کاالیی 
که ارز دولتی دریافت می کند، احتمال فســاد در زنجیره تأمین و توزیع آن 
وجود خواهد داشــت. وی دراین خصوص گفت: در دوره گذشــته شاهد این 
بودیم که کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، اما خرید کاال برای مردم در 

نهایت با ارز بیش از ۷ هزارتومانی محاسبه می شد.

 منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشید!
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: فارغ از این مسئله، کشور 
همین االن هم در برخی کاالها نظیر سوخت، درگیر قاچاق معکوس است اما 
می توان گفت اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اجناسی مانند تلفن همراه 

احتمال افزایش قاچاق معکوس را تشدید خواهد کرد.
وی در ادامه به تشــریح قاچاق معکوس پرداخت و گفت: به عنوان نمونه 

یک تلفن همراه ۱۰۰ دالری با اختصاص تمامی هزینه ها و با احتســاب ارز 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشــور شــده و به قیمت ۴ میلیون تومان به 
فروش می رسد، حال دالل قادر است همین تلفن همراه را به دلیل نرخ ۵۷ 
هزارتومانی بازار آزاد، به قیمت ۸۰ دالر خریداری کند و آن را در کشورهای 

همسایه به فروش برساند.
شهرودی افزود: در نتیجه شیوه فوق سبب خواهد شد که شاهد قاچاق تلفن 
از ایران به کشورهای همسایه باشیم، البته این نکته را باید در نظر گرفت که 
قیمت تلفن همراه به سبب حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش خواهد 

یافت و باید برای مصرف کننده نیز تسهیالتی در نظر گرفته شود.
کارشــناس مبارزه با مفاســد اقتصادی تأکید کرد: کشور به دلیل ضعف 
ساختارهای نظارتی و همچنین نظام چند نرخی ارز با مشکل مدیریت توزیع 
تمامی اجناس مواجه اســت، در شــرایط فعلی که کنترل دقیقی بر ورود و 
خروج کاال وجود ندارد، اختصاص این ارز تنها موجب رشد فساد خواهد شد.

شهرودی در پاسخ به این سوال که چرا باید کشورهای همسایه تلفن همراه 
زیر ۳۰۰ دالر خریداری کنند، نیز گفت: تمامی مردم کشــورهای همسایه 
دارای تلفن های همراه لوکس نیستند، افغانستان، عراق و پاکستان با تصویب 
طــرح ارز نیمایی تلفن همراه، بازار قاچاق معکوس تلفن های همراه وارداتی 
ایرانی خواهد بود، می توان گفت یارانه ایرانیان بار دیگر به جیب کشــورهای 

همسایه خواهد رفت.

 کاهش قیمت یا فساد ارز دولتی
وی در بخش پایانی اظهارات خود به نگرانی مردم نیز در خصوص افزایش 
قیمت ها اشاره و اظهار داشت: متأسفانه درگیر دور باطلی در کشور شده ایم، 
سیاست گذاری اشتباه سبب افزایش نرخ ارز و در نهایت تخصیص ارز دولتی 

شده است، ارزی که خود موجب فساد خواهد شد.
شــهرودی ادامــه داد: درصورتی کــه دولــت بتواند بــا تضامینی مانع 
از شــکل گیری فســاد تخصیــص ارز دولتی شــود، اتفاق مثبتی اســت 
 و بــرای مــردم نیــز حائز اهمیت اســت، اما شــواهد نشــان می دهد این 
امکان برای دولت فراهم نیست؛ در واقع دونرخی شدن تلفن همراه در بازار، 
خود تبدیل به محرکی برای ایجاد فســاد و رانت می شود و در واقع بروز این 

مسائل اجتناب ناپذیر است.

به گزارش از ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، »غالمحســین حسینی نیا« در انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با شرکت ارتباطات کسب و کار سهند )کسبینو(، کسب مهارت را مسیری میان بر 
برای رســیدن به اشتغال و زندگی شایسته برشمرد و افزود: این تفاهم نامه با هدف فراهم کردن 
بستری برای اتصال کارجویان مهارت آموخته با کارفرمایان و بازار کسب و کار منعقد شده است.

وی فراهم کردن عضویت رایگان و حضور مربیان، کارجویان، مهارت آموزان و آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای در کســبینو با هماهنگی سازمان، ارایه بستر توانمندسازی و توسعه کسب و کار 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در راستای توسعه فعالیت آموزشگاه های فنی و حرفه ای کسبینو با 
ارائه کانال توزیع فضای مجازی کامالً رایگان، بدون پرداخت هیچ کارمزد و تخصیص اعتبار ویژه برای 
تبلیغات مکان محور، کمک به بازار کار و کاریابی مهارت جویان، ایجاد بازار تولید و فروش محتوا 
توسط مربیان، کارجویان و آموزشگاه ها و... از تعهدات شرکت ارتباطات کسب و کار سهند است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با روند خوداشتغالی و راه اندازی 
کسب و کار ارتباط تنگاتنگی دارد، تصریح کرد: کمک به ایجاد شغل مولد و پایدار برای کارجویان 
و مهــارت آموختگان، درآمدزایــی با حفظ کرامت و مبتنی بر مزیت و ارزش تخصصی مربیان و 
کارمندان بازنشسته سازمان، شناسنامه دار کردن مکان محور کسب و کار خانواده سازمان، امکان 

برگزاری بوت کمپ و ... از دیگر تعهدات این شرکت است.
وی فعال کردن AIP استعالم اصالت گواهینامه مهارت طبق قوانین و مقررات را از تعهدات این 
سازمان عنوان کرد و افزود: مهارت های انسانی، منابع مالی، زیرساخت های فیزیکی، مسائل بازار و 
مسائل حقوقی از ملزومات و نیازهای اساسی راه اندازی کسب و کار هستند که آموزش های فنی 
و حرفه ای با تقویت آن ها و شناســاندن این ملزومات به کارآموزان به بسترسازی شروع کسب و 

کار توسط این فراگیران، کمک می کند.
حسینی نیا، خاطرنشان ساخت: مبحث اشتغال همیشه در کنار منابع انسانی معنا پیدا می کند 
و منابع انسان نیز بدون مهارت قادر به اشتغال خود نیست و انعقاد این تفاهم نامه نقش مهمی در 

پیوند بین مهارت آموختگان و بازار کسب و کار ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش، تفاهم نامه مذکور که به امضای »غالمحسین حسینی نیا« معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور و »مینا مهرنوش« 
مدیرعامل شرکت ارتباطات کسب و کار سهند )کسبینو( از تاریخ ۲۵ بهمن ماه به مدت ۳ سال 

اعالم شده است که با رعایت ضوابط و مقررات قابل تمدید است.

بازنده دوم مالیات ملکی وارونه
 مالیات های ملکی به جای آنکه با اولویت »دریافت از فعالیت های غیرمولد«، 
اصالح شود، همچنان بر »فعالیت های مولد و خدماتی بخش مسکن« متمرکز 
اســت. تبعات این وارونگی فقط متوجه ســازنده ها نیســت، بلکه موجرها هم 
مطابــق قانون قدیمی، بابت اجاره داری مکلف به پرداخت مالیات هســتند. اما 
چنــد خانه ای ها که هیــچ رغبتی به عرضه واحدها به بــازار مصرف ندارند، از 

مالیات معاف هستند.
 تبعیض مالیاتی بین دو گروه »فعالیت   های مولد و خدماتی« و »سفته   بازی 
و مالکی«، مســتاجرها را به بازنده دوم مالیات ملکی وارونه تبدیل کرده است. 
بررسی   های »دنیای اقتصاد« نشان می دهد، رگوالتوری وارونه در بازار مسکن با 
ابزار مالیات، تنها به باخت »جریان مولد ســاختمانی« محدود نمی شود؛ بلکه 
»مستاجرها« به عنوان آســیب   پذیرترین طیف مصرفی در این بازار نیز از این 
موضوع آسیب می   بینند. این آسیب که در سال های گذشته تاکنون در نتیجه 
هزینه صفر مالکی و انجماد ملکی برای سفته   بازهای بازار مسکن از یکسو و الزام 
سازنده   ها و موجرها به پرداخت مالیات ناشی از فعالیت در عرصه ساخت وساز و 
عرضه ملک به بازار اجاره، وجود داشته است در شرایط فعلی بازار مسکن نمود 
بیشتری پیدا کرده است.در وضعیت فعلی که از یکسو عرضه جدید به بازار مسکن 
از محل فعالیت   های ســاختمانی سازنده   ها محدود شده و از سوی دیگر، حجم 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه و همچنین وزن خریدهای غیرمصرفی در برابر 
خریدهای مصرفی ملکی، به میزان محسوسی در نتیجه جهش قیمت مسکن و 
ضعف شدید قدرت خرید، افت کرده است، این تبعیض مالیاتی بیش از هر زمان 
دیگری مشهود است.این در حالی است که حجم عرضه فایل به بازار اجاره نیز در 
مقایسه با جمعیت روزافزون مستاجرها، به خصوص در کالن شهرهایی مانند تهران 
چندان کافی نیست و کاهش عرضه از محل افت شدید فعالیت   های ساختمانی 
و ساخت وساز، این کمبود عرضه را دو چندان کرده است. با این حال، هم   اکنون 
دو گروه از فعاالن اصلی و مولد بازار مســکن یعنی سازنده   ها )عرضه کننده   های 
واحد جدید به بازار مسکن( و موجران )عوامل حیاتی   ترین فعالیت خدماتی در 
بازار مســکن(، مشمول پرداخت مالیات هستند اما هزینه مالکی، سفته   بازی و 
انجماد ملکی، که یکی از اصلی   ترین عوامل بروز نابسامانی، کمبود عرضه و جهش 

قیمت ملکی است، کماکان صفر است.
البته ذکر این نکته الزم و ضروری است که ، دریافت مالیات از درآمد حاصل 
از فعالیت   های ســاختمانی و همچنین درآمد حاصل از اجاره   داری مانند سایر 
گروه   ها و ردیف   های درآمدی را امری اقتصادی و درست و در عین حال ضروری 
برای اقتصاد کشــور می   داند و به هیچ وجه با دریافت مالیات از درآمد امالک 
مخالفتی ندارد. اما نکته اساسی در این باره آن است که در این بازار و در فضای 
فعلی که هم بازار عرضه و ســاخت مسکن با شرایط رکودی و بحرانی ناشی از 
تشدید ریسک   های غیراقتصادی و اقتصادی روبه رو شده و در بسیاری از شهرها 
و کالن شــهرها به حالت نیمه   تعطیل درآمده است و همچنین، حجم زیادی از 
واحدهای مسکونی خالی و بالاستفاده با قابلیت عرضه به بازار اجاره و تنظیم این 
بازار، به نفع مستاجرها، با هزینه صفر، منجمد شده   اند، اگر قرار است معافیتی 
در این بازار اعمال شود باید این معافیت بر فعالیت   های خدماتی و مولد حیاتی 
باشد نه فعالیت   های غیرمولد، جهش   زا و بر هم زننده نظم عرضه و تقاضا در بازار 

ملک!به عبارت دیگر اگر چه اصل دریافت مالیات از ســاخت و اجاره مسکن به 
عنوان دو روش کسب درآمد مطابق با قانون و منطق اقتصادی، درست است اما 
در شرایطی که بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به عرضه جدید و همچنین 
عرضه    واحدهای مسکونی موجود به بازار فروش و اجاره نیازمند است، هر نوع 
مشــوق مالیاتی در این زمینه می تواند، به بهبود شرایط منجر شود. در مقابل، 
در وضعیت نیاز شدید و مبرم بازار به افزایش عرضه، احتکار و انجماد ملکی با 
هزینه صفر، بیش از هر زمان دیگری به نفع فعالیت   های غیرمولد و سفته   بازی 
و به زیان مجموعه بازار مسکن به خصوص تقاضای مصرفی بازار است. از این رو 
اگرچه همیشه این فعالیت   های غیرمولد و منجمدسازی امالک با پتانسیل عرضه 
به بازار مسکن، از مهم ترین عوامل ایجاد اختالل در نظم عرضه و تقاضای ملکی 
و همچنین محرک رشــد قیمت بوده   اند اما در شــرایط فعلی اثر سوء و تبعات 
منفی این فعالیت   ها در بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری است.در شرایطی 
که جهش قیمت مســکن ناشی از تشدید ریسک   های اقتصادی و غیراقتصادی 
منجر به افزایش فاصله قدرت خرید افراد با بهای آپارتمان   ها چه در بخش خرید 
و چه در بخش اجاره شــده است، فعالیت   های غیرمولد هم این وخامت شرایط 
را تشــدید و تسریع کرده است. در این شرایط، و در حالی که از سال گذشته، 
مسووالن ارشد کشور اعالم کردند قرار است با رگوالتوری بازار مسکن از مسیر 
ایجاد مانع در مســیر سفته   بازی و سوداگری ملکی، جریان غیرمولد و جهش   زا 
در این بازار به نفع تقاضای مصرفی مهار شــود اما عمال، این رگوالتوری با ابزار 
مالیات، کماکان به شکل وارونه یعنی دریافت مالیات از سازنده   ها و موجرها در 

برابر هزینه صفر مالک   ها و سفته   بازها، اعمال می شود.

 سازنده   ها، بازنده اول
اولین بازنده رگوالتوری وارونه در بازار مسکن با ابزار مالیات که پیش از این 
نیز در همین صفحه معرفی شــدند، سازنده   ها و فعاالن ساختمانی هستند. در 
گزارشــی که ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ با عنوان »رگوالتوری وارونه در بازار ملک« 
در همین صفحه منتشر شد، ابعاد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
بررسی   های »دنیای اقتصاد« در این باره نشان داد، سیاستگذار با عملیات »تنظیم 
وارونه بازار مســکن«، عمال در حال تنبیه تولیدکننده خانه و تشــویق مالک 
)منجمدکننده خانه( اســت. دوره   ای که به نام »بحران بی   سابقه تورم مسکن« 

در کشــور نام گذاری شد -یعنی از سال ۹۷ تاکنون- سرمایه گذاران ساختمانی 
با پرداخت »مالیات بر ســاخت و فروش« اعمال قانون شدند اما سرمایه گذاران 
ملکی با »معافیت مالیاتی« پشــتیبانی شدند تا روی موج   های جهش قیمت، 
آپارتمان   های قابل اســتفاده در بازار را به امالک خالی از ســکنه و بالاستفاده 
تبدیل کنند.مالیات توخالی بر خانه خالی حتی از یک چندخانه   ای هم دریافت 
نشــده است؛ اما ســازنده   ها به محض فروش واحدهای نوساز، مشمول مالیاتی 
حدود ۵درصد قیمت روز می   شوند. این نوع رگوالتوری باعث شده است جریان 
عرضه مسکن با زمین   گیر شدن سازنده   ها به ابررکود دچار و در مقابل، جریان 
غیر مولد در بازار ملک روز به روز قوی   تر از قبل شود. دولت سیزدهم وعده داده 
بود »مالیات بر تولید را حذف کند و مسیر سرمایه گذاری غیرمولد را با مالیات 
به نفع تولید ببندد«. در واقع، درست در مقطعی که دولت قول داده بود »مالیات 
را از مســیر تولید و ســرمایه گذاری مولد بردارد و این اهرم بازدارنده را مقابل 
خطرناک         ترین بیراهه ســرمایه گذاری یعنی جریان غیرمولد ملک         اندوزی قرار 
 دهد«، فعاالن ساختمانی از یک »وارونگی باورنکردنی در مالیات         های مسکن«

 خبر می دهند.
بررسی         های در پی اعتراض طیف ســرمایه گذار ساختمانی به رفتار دوگانه 
و عجیب سیاســتگذار با »تولیدکننده مسکن« و »منجمدکننده مسکن«، در 
آن زمان نشان داد: عرضه   کننده         های خانه از ۵ سال پیش تاکنون با »پرداخت 
مالیات ســاخت و فروش مسکن« تنبیه شده         اند اما محتکران طی همین مدت 
با »مالیات توخالی به اســم مالیات بر خانه         خالی« تشــویق به موج         سواری روی 
موج         های کمرشــکن تورم مســکن شده   اند.سازندگان مســکن - شرکت های 
ســاختمانی، انبوه         سازان و بســاز و بفروش ها- بر اساس تغییراتی که در قانون 
مالیات         های مســتقیم در سال ۹۶ اعمال شــد، باید »بخشی از درآمد یا همان 
حاشیه         ســود حاصل از ساخت و فروش مســکن« را به عنوان »مالیات ساخت 
و فروش مســکن« به دولت پرداخت کنند. این بخــش از درآمد، باز به خاطر 
»تدوین عجیب سیاست مالیاتی« -که باعث شده یک ماده از قانون، یک فرمول 
بگوید و تبصره         ای از همان ماده، فرمول کامال متفاوتی را برای »اعمال قانون« 
در اختیار مالیات         ســتان قرار داده است- به تعبیری،           رقم قابل   توجهی از درآمد 
سازنده          را شامل می شود و به تعبیری دیگر، آنچنان سنگین محسوب نمی شود. 
اما »مالیات بر ســرمایه گذاری ساختمانی«، هر عدد و رقمی باشد، در شرایطی 
که »جریان مالکی« به تخریــب »قدرت خرید مصرف کننده از طریق انجماد 
خانه         ها« مشغول است، »عین بی         عدالتی« و مصداق بارز »سیاستگذاری ناکارآمد 

و زیان         بار« به حساب می         آید.

 باخت مستاجرها به جریان مالکی
بازنده دوم سیاست مالیاتی وارونه، مجموعه بازار اجاره به خصوص مستاجرها به 
عنوان آسیب   پذیرترین طیف مصرف کننده بازار مسکن هستند. همواره تحوالت و 
نوسانات قیمت در بازار مسکن اعم از بازار معامالت خرید و اجاره، بیش از طیف 
خریدار مســکن، مستاجرها را در معرض تهدید و تحمل فشار بیشتر از ناحیه 
رشــد شدید هزینه   های اجاره   نشینی از یکسو قرار داده و  به دورتر شدن مسیر 

دسترسی آنها به مسکن ملکی از سوی دیگر،  منجر شده است.
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چشم انداز روشن بازار ارز

  اعمال محدودیت ها برای چک های قدیمی از شهریور ١۴٠٢
معــاون بانک مرکزی با اعالم این مطلب که محدودیت ها برای چک های قدیمی 
از شهریور ١۴٠٢ اعمال خواهد شد، گفت: مردم نگران مبالغ چک های قبل از چک 

صیادی نباشند.
معاون بانک مرکزی با بیان این نکته که مشکلی برای چک های قدیمی صادر شده 
پیش نمی آیدف تصریح کرد: محدودیت ها برای چک های قدیمی از شهریور ١۴٠٢ 
اعمال می شود مبنی بر اینکه چک های قدیمی صادر شده تنها در بانکی که مربوط 

به آن چک است، نقد خواهد شد.
مهران محرمیان، معــاون بانک مرکزی درباره آخرین تصمیمات برای چک های 
قدیمی و احتمال حذف آنها از شبکه بانکی و قطع خدمات به آنها اظهار داشت: مردم 
می توانند از چک های صادر شده قدیمی قبل از چک صیادی استفاده کننده و اینگونه 

نخواهد بود که این چک های صادر شده باطل شوند.
وی با تاکید بر اینکه مردم نگران نباشند و چک های قدیمی صادر شده نقد می شوند، 
ادامه داد: مردم نگران مبالغ چک های قبل از چک صیادی نباشــند و مشکلی برای 
چک هایی صادر شده پیش نمی آید. اما پس از مدتی محدودیت هایی اعمال خواهد 
شد مبنی بر اینکه چک های قدیمی صادر شده تنها در بانکی که مربوط به آن چک 
است، نقد می شود. طبق برنامه ریزی های انجام شده از شهریور ماه سال آینده به اجرا 
می رســد و طبق این برنامه ارائه خدمات به چک های قبل از چک صیادی در شعب 
محدودتری انجام می شود. هر چند االن این چک های در هر شعبه و هر بانکی نقد 

می شوند اما بعد از شهریور ماه سال آینده این روند محدودتر می شود.
معاون فنی بانک مرکزی گفت: دیگر قرار نیست چک های کاغذی به متقاضیان 
ارائه شود البته همچنان چک های صیادی داده می شود اما به تدریج ارائه چک های 

کاغذی محدود می شود و به سمت فراگیری چک های الکترونیکی پیش می رویم.
محرمیان تاکید کرد: تعداد بانک های که امکان ارائه خدمات به چک های دیجیتال 
را دارند در حال افزایش هســتند. تمام موضوعات قانونی که در چک کاغذی ارایه و 
انجام می شد در چک الکترونیکی و دیجیتال هم به اجرا در می آید اما با این تفاوت 
که عمال بخش قابل توجهی از فرایندها غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به شعب 
بانکی انجام خواهد شد و هر بانکی که به سامانه مورد نظر متصل شود امکان ارایه این 

خدمات و ارائه دسته چک دیجیتال را به مشتریان خواهد داشت.
معاون فنی بانک مرکزی با اشاره به خصوصیات متفاوت چک های الکترونیک اظهار 
داشــت: چک هر فرد یک رنگ اختصاص داده می شــود که براساس آن تا حدودی 

وضعیت اعتباری فرد مشخص شود.

 تقاضای باال دلیل افزایش نرخ ارز است
یک کارشــناس اقتصادی گفت: نرخ ارز با توجه به تقاضا افزایش پیدا می کند و 

باسامانه نمی تواند نرخ ارز را مدیریت کرد.
علی اکبر نیکو اقبال، کارشــناس اقتصادی در خصوص اینکه بازار مبادالت ارزی 
می تواند بر کاهش نرخ ارز تأثیری دارد به مهر گفت: این ســامانه در این چند روز ا 
ول نشان داده که بر روند افزایش نرخ ارز تأثیری ندارد با توجه به اینکه بانک مرکزی 
اعالم کرده اســت که نرخ ارز در سامانه مبادالت ارزی واقعی است اما مردم توجهی 

به آن قیمت ندارند.
وی در ادامه بیان کرد: تجربه نشــان داده است که نهادی که تأسیس شده برای 
روند کاهش کاالیی موفق نبوده است و فقط کاهش و مدیریت تقاضا می تواند باعث 

کاهش نرخ ارز شود.
وی در ادامه افزود: کنترل نرخ ارز کاهش تقاضا و عدم خلق پول به دلیل جبران 

کسری بودجه پیش شرط های کنترل نرخ ارز در بازار است.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل کند و هیچ نهادی نباید بر 
آن دخالتی داشته باشد اما با نه با تأسیس نهاد جدید با شیوه هایی خود بانک مرکزی 

باید این کنترل صورت گیرد.

  فرآیند مولدسازی برای مردم شهرها و روستاها شفاف شود
وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش مدیران کل اقتصادی اســتان ها در شفافیت و تنویر 
افکار عمومی درباره مولدســازی اظهار کرد: مردم همه شهرها و روستاها باید بدانند 

که کدام امالک در مسیر مولدسازی و کدام طرح ها در مسیر تکمیل قرار می گیرد.
 به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی 
مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور تاکید کرد: در خصوص مولد 
سازی دارایی های دولت باید مدیران استان ها در مورد پروژه ها و امالک دستگاه های 

استان ها همرسانی کنند و به عنوان کانون اتصال در کنار استاندار باشند.
خاندوزی اضافه کرد: در خصوص مولد ســازی، مدیران در استان ها در کنار کار 

فنی، درباره فضاسازی در سطح استان برای تنویر و اقناع افکار عمومی کار کنند.
وی افزود: مردم همه شــهرها و روســتاها باید بدانند که کدام امالک در مســیر 

مولدسازی و کدام طرح ها در مسیر تکمیل قرار می گیرد.
وی همچنین درباره مطالبات مدیران استانی درباره پاسخگویی بانک ها تاکید کرد: 
باید از معاون نظارتی بانک مرکزی دعوت شــود تا در وزارتخانه برای هر استان یک 

رابط دارایی معرفی شود و در این خصوص گزارش گیری کنیم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در خصوص اطلس سرمایه گذاری هم باید یک روز خاتمه 
بگذاریم که مثال تا پایان اردیبهشت همه استان ها اطلس خود را اعالم کنند؛ چرا که 

ما در این خصوص به یک آمار ملی برای پیوند نهایی نیاز داریم .

 جزئیات عرضه کامل خودروها در بورس
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کاال 
براساس مصوبه شورای عالی بورس ادامه می یابد، گفت: طبق برآوردهای انجام شده 
به نظر می رسد بازار سهام در سال ١۴٠١ و در روزهای پایانی سال بازدهی معقول 

و منطقی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
»مجید عشــقی« به ارزیابی معامالت پُر نوســان بازار ســهام در ســال ١۴٠١ 
پرداخت و افزود: به طور طبیعی بازار ســرمایه و شــاخص های بورسی تاثیرپذیر از 

عوامل متعدد هستند.
وی اظهار داشــت: اگر پس از ریزش بازار، ســایر عوامــل تاثیرگذار بر معامالت 
بورس با تغییر همراه نمی شــدند، به طور حتم شاهد روند رو به رشد و ایجاد ثبات 

در معامالت بازار سهام بودیم.
عشقی ادامه داد: در سال ١۴٠١ عوامل بنیادین تاثیرگذار بر بازار سرمایه نه فقط 

در ایران، بلکه در دنیا دچار فراز و نشیب های زیادی شدند.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکــه این موضوع یکی از دالیلی 
بود که در ســال ١۴٠١ باعث ایجاد نوسانات شدید در معامالت بازار شد، گفت: در 
این زمینه قیمت های جهانی رشــد ســریعی را در ابتدای سال داشتند و بعد از آن 

ریزش را تجربه کردند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه داخلی، نرخ بهره نوسان داشت و تصمیمات 
متعددی در این زمینه اتخاذ شــد که همه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد تا 

بازار به آن ثبات واقعی که به دنبال آن بودیم دست پیدا نکند.
عشقی با تاکید بر اینکه همه تالش ما ایجاد ثبات در بازار و عوامل تاثیرگذار برآن 
بود، گفت: این ثبات در بازار ایجاد شد اما اینکه شاخص بورس به صورت ممتد رشد 
کند ناشی از عوامل بنیادینی است که این عامل نوسانات زیادی را تجربه کرده بودند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از نظر بنده و طبق برآوردهای انجام 
شده، بازار سهام در سال ١۴٠١ و در روزهای پایانی سال بازدهی معقول و منطقی 

را در اختیار سهامداران قرار خواهد داد.
وی معتقد است که بازار سهام از ابتدای سال تاکنون بازدهی منطقی داشته است.

عشــقی تاکید کرد: شاخص بورس در روزهای نخست سال جاری تاکنون که در 
محدوده یک میلیون و ۸٠٠ هزار واحدی قرار دارد، با وجود همه فراز و نشــیب ها 

به بازدهی حدود ۳٠ درصدی دست پیدا کرده است.

  در تاالر حواله 
این مرکز منابع الزم 

ارزی از محل صادرات 
شرکت های صنایع 
پتروشیمی، مس، 

معادن، فوالد، پاالیش 
نفت، قیر و سایر 

صادرکنندگان در 
تاالر حواله ارزی مرکز 

مبادله ارز و طالی ایران 
تأمین و جهت فروش 

به واردکنندگان عرضه 
می شود.روی آن ها 

حساب کرد.

آرزو برهانی  -   ایده روز  |  با اعالم وزرای نفت و صمت ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی، پاالیشی و معدنی در مرکز مبادله ارز و طال عرضه خواهد شد.

 جواد اوجی، وزیر نفت در نشست ویژه با حضور مدیران 
هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و پاالیشی در وزارت نفت، 
ضمن تأکید بر اهمیت اجرای کامل سیاست های ارزی دولت 
اظهار داشــت: همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته 
جدید سیاست های ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند.

وی با اشــاره به اینکه بخش بزرگــی از ارز صادرات در 
واقع ارز حاصل از مواد پتروشیمی و نفتی است، افزود: همه 
ارز حاصل از صادرات شــرکت های پتروشیمی و پاالیشی 
در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شــد، همچنان که این 
شــرکت ها پیش از این نیز بیشــترین عرضه کننده ارز در 
ســامانه نیما بوده اند و عملکرد قابل قبولی در بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و تزریق آن به بازار برای پوشش نیازهای 

ارزی کشور داشته اند.
وزیر نفت تصریح کرد: از این پس نیز این شــرکت ها و 
هلدینگ ها مکلف به عرضه ارز صادراتی در ســامانه مبادله 
ارزی بانک مرکزی هســتند و انتظار می رود مانند گذشته 
عملکرد مطلوبی هم ســو با سیاست های کالن ارزی دولت 

داشته باشند.
در این نشست که با حضور هلدینگ های بزرگ و اصلی 

صادرکننده محصوالت پتروشــیمی و پاالیشی برگزار شد، 
سیاست قطعی دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات 

و عرضه آن در مرکز مبادله ارزی مورد تأکید قرار گرفت.
همزمان وزیر صمت هم در جلســه ویژه ای که با حضور 
مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی و مسئوالن ارزی 
بانک مرکزی در وزارت صمت برگزار شد، تاکید ویژه دولت 
بر پیگیری بازگشت ارزهای صادرکنندگان بزرگ و عرضه 

آن در مرکز مبادله ارز و طال را ابالغ کرد.
وی با اشاره به اینکه همه ارکان دولت مکلف به حمایت 
از بســته جدید ارزی هســتند، تاکید کرد که شرکت های 
زیرمجموعه وزارت صمت نیــز موظفند ارزهای صادراتی 

خود را در مرکز مبادله ارز و طال عرضه کنند.
به گفته وزیر صمت، این شرکت ها تاکنون نیز در زمینه 
بازگشت ارزهای صادراتی به کشور عملکرد مناسبی داشته اند 

و از این پس باید همکاری کاملی انجام دهند.
بر اساس تاکید فاطمی امین، تمام شرکت های صنعتی 
و معدنی صادرات محور مکلف هســتند در چارچوب بسته 
جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز 

مبادالت ارز و طال طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام کنند.

رنا
: ای

س 
عک

براساس آخرین جزئیات اعالم شده از مصارف ارزی خدماتی ۶۳ گانه اعالم 
شده از سوی مرکز مبادله ارز و طالی ایران، تغییراتی در نحوه و چگونگی دریافت 
ارز مسافری توسط مردم اعمال شده است که می توان به تعیین ارز برای سفرهای 
زمینی - ریلی و دریایی و کاهش شرط سنی دریافت ارز مسافرتی اشاره کرد.

 در جدیدترین مجموعه مقررات ارزی ابالغ شده از سوی بانک مرکزی، تعداد 
سرفصل های مصارف ارز خدماتی )غیربازرگانی( از ۳۸ مورد به ۶۳ مورد افزایش 
پیدا کرده و تغییراتی در این سرفصل ها اعمال شده است. یکی از سرفصل های 
مصارف ارزی ۶۳ گانه مرکز مبادله ارز و طالی ایران ارز مسافرتی است که با 
تغییراتی از سوی بانک مرکزی نسبت به آخرین بروزرسانی قوانین و مقررات 

که در مرداد ماه امسال انجام شده بود، مواجه شده است.
مهم ترین تغییر در این زمینه، تفکیک ارز مسافرتی هوایی و زمینی - ریلی 
و دریایی است که در بروزرسانی جدید که در دوم اسفندماه امسال انجام شد، 

اتفاق افتاده است.
چهل وچهارمین سرفصل نیازهای ارز خدماتی مربوط به ارز مسافرتی هوایی 
است که براساس آن، مسافران هوایی یکبار در سال می توانند به میزان ۵٠٠ 
یورو یا معادل آن نســبت به ســایر ارزها، ارز دریافت کنند. همچنین مدارک  
مورد نیاز در زمان مراجعه به بانک و ارائه درخواست خرید ارز، گذرنامه معتبر، 

بلیت مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره )کاغذی یا الکترونیکی( و رسید 
پرداخت عوارض خروج از کشــور است. همچنین مدارک مذکور برای نظارت 

بازرسان در بانک نگهداری خواهد شد.
یکی دیگر از تغییراتی که در ارز مسافرتی اعمال شده کاهش سن قانونی برای 
دریافت ارز است که در مقررات ارزی گذشته مسافران با سن قانونی کمتر از ١۸ 
سال نمی توانستند این ارز را دریافت کنند، اما در قوانین جدید این سن به پنج 
سال کاهش پیدا کرده است.این تغییرات در حالی اتفاق افتاده که در مقررات 

ارزی گذشته که از مرداد ماه امسال ابالغ شده بود ۵٠٠ یورو ارز مسافرتی برای 
کشورهای با ویزا بود و همه ارزها براساس آنچه اعالم شده و برای مسافران هوایی 
در نظر گرفته شده بود. همچنین مسافران هوایی می توانستند برای کشورهایی 
که نیازی به ویزا ندارند ۳٠٠ یورو یا معادل آن نسبت به سایر ارزها دریافت کنند.

اما در تغییرات جدید صورت گرفته که هفته گذشــته انجام شد مسافران 
زمینی، ریلی و دریایی می توانند تا ۳٠٠ یورو یا معادل آن نسبت به سایر ارزها 
به صورت اسکناس ارز دریافت کنند مدارک مورد نیاز برای مسافران با مسافران 
هوایی تفاوتی ندارد و هر دو نوع ارز مسافرتی از هوایی تا زمینی، ریلی و دریایی 

در صورت امکان قابلیت پرداخت به صورت کارت، حواله و غیره را نیز دارند.
یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته در این زمینه این است که در مقررات 
ارزی ابالغ شده در مردادماه بانک های ملی، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به 
عنوان تامین کنندگان این نوع ارز معرفی شده بودند اما در ابالغیه جدید اسمی 

از بانک های عامل نیامده است.
البته یکی دیگر از تغییراتی که بانک مرکزی و مرکز مبادله در این سرفصل ارز 
خدماتی به آن اشاره کرده بودند، دریافت ارز مسافرتی پس از گیت خروجی در 
فرودگاه های بین المللی مانند فرودگاه امام خمینی )ره( از طریق خودپردازهای 

تعبیه شده در آن سالن هاست.

 ابطال عرضه اخیر شــرکت ملی مس با نرخ تسعیر ۴۵ هزار 
تومانی در بورس کاال

با پیگیری وزارت صمت و در راستای حمایت از بسته جدید ارزی بانک 
مرکزی، شرکت ملی مس که اول اسفندماه اطالعیه عرضه کاتد مس در بورس 
کاال را با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی منتشر کرده بود، این اطالعیه را لغو کرد.

مدیرعامل شــرکت ملی مس در نامه ای به بورس کاال اعالم کرد که در 
خصــوص عرضه کاتد مس در رینــگ صادراتی، با توجه به ضرورت انطباق 
با الزامات ارزی جدید اعالم شــده از جمله نرخ ارز سامانه مرکز مبادله ارزی 

ایران، نسبت به ابطال آگهی عرضه مذکور اقدام شود.
بــر اســاس تاکید وزارت صمــت، تمام شــرکت های صنعتی و معدنی 
صادرات محور مکلفند در چارچوب بســته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت 
بــه فروش ارز خود در مرکز مبادالت ارز و طال طبق مکانیســم قیمتی آن 

اقدام نمایند.

 افزایش انگیزه صادرکنندگان برای برگشــت ارز و دست پر 
بازار ساز

طبق اعالم بانک مرکزی ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معامالت 
رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طال از مهمترین اهداف کالن 

مرکز مبادله ارز و طالی ایران است.
در تاالر حواله این مرکز منابع الزم ارزی از محل صادرات شــرکت های 
صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فوالد، پاالیش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان 
در تاالر حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طالی ایران تأمین و جهت فروش به 

واردکنندگان عرضه می شود.
آنطــور کــه بانک مرکــزی اعالم کــرده اســت نرخ معامــالت ارزی 
در مرکــز مبادلــه ارز و طــالی ایران بر مبنــای منابع و مصــارف ارزی 
 کشــور و بــر اســاس متغیرهــای بنیــادی اقتصــادی کشــف و مبنای 

معامالت فیمابین قرار می گیرد. 
در واقــع با راه اندازی این مرکز الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به نرخ 
دســتوری از بین می رود و آنها به عنوان دارنــدگان ارز می توانند ارز خود 
را بــا نرخی بر مبنای عرضــه و تقاضا و با مکانیزم بــازار به واردکنندگان 
 بفروشــند امــری کــه با اســتقبال صادرکننــدگان روبرو شــده و منجر

 به افزایش عرضه ارز در بازار خواهد شد.
از ســوی دیگر طبق آمار بین المللی در حال حاضر فروش نفت ایران به 
بیش از ١.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است و در وضعیت مطلوب اسکناس 
ارز قرار داریم. درآمدهای ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور در 
حال حاضر مطلوب اســت و تأمین ارز ما برای واردات که ناشی از صادرات 

نفتی و غیرنفتی است بیش از ۶۳ میلیارد دالر است.
تأمین ارز برای واردات امروز در واقع به بیش از ۶۳ میلیارد دالر رسیده 
اســت و تخصیص ارز هم ۸٢.۵ میلیارد دالر بوده اســت؛ در واقع تأمین ارز 
نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است که وضعیت ارزی مطلوب 

ما را نشان می دهد.
الزم به ذکر است که در هفته گذشته مرکز مبادله ارز و طال افتتاح شد 
و ٢ اسفند ١۴٠١ در نخستین روز فعالیت »مرکز مبادله ارز و طالی ایران« 
نــرخ حواله بازرگانی ۳۶ هزار و ١۳٠ تومان و نرخ اســکناس برای ارزهای 
خدماتی ۴١ هزار و ۵۴۹ تومان کشــف قیمت شد. همچنین در همین روز 
بابت کاالهای اساســی، شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن ... و دارو، مواد 
اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیز تأمین و پرداخت ارز با نرخ هر دالر 

٢۸,۵٠٠ تومان صورت گرفت.

تغییرات جدید ارز مسافری

ده
چکی

اختالف مجلسی ها در مالیات ستانی از خانه های لوکس
اختالف نمایندگان مجلس بر ســر چگونگی اخذ مالیات از خانه های گران 
قیمت و میلیاردی ســبب شد تا بند مربوطه در تبصره ۶ الیحه بودجه ١۴٠٢ 
به کمیســیون تلفیق بازگردانده شــود تا ابهامات رفع شود.جلسه علنی نوبت 
صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی به بررسی بخش درآمدی مربوط به 
»مالیات و عوارض« الیحه بودجه ١۴٠٢ کل کشــور اختصاص داشت که بند 
)خ( تبصره ۶ به تصویب رسید اما بند )ذ( به دلیل اختالف نظر نمایندگان برای 
اصالح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.بر اساس بند )خ( تبصره )۶( که به تصویب 
نمایندگان رســید، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق)کابین( دارای شماره 
انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت 
روز خودروی آنها بیش از ۳٠ میلیارد )۳٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ریال اســت نسبت 
به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات ساالنه خودرو به نرخ یک درصد می  شود.

 موافقت مجلس از حذف مالیات واحدهای مسکونی میلیاردی و 
اعتراض نمایندگان

بند )ذ( تبصره ۶ در جلســه امروز به یکی از بندهای پرحاشیه جلسه امروز 
تبدیل شد؛ این بند به دریافت مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مجاز 
اختصاص داشت که مقرر می کرد اگر ارزش روز آنها بیش از ٢٠٠ میلیارد ریال 

باشد، دولت از آنها مالیات بگیرد.
در این بند آمده اســت: واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مجاز )با احتساب 
عرصه و اعیان( و زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری 
در محدوده شــهرهای باالی ١٠٠ هزار نفر جمعیت که ارزش روز آنها بیش از 
٢٠٠ دویست میلیاردریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو 

در هزار می شوند.

در ابتدای بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران پیشنهاد داد 
که سقف تعیین شده برای واحدهای مسکونی به ۴٠٠ میلیارد ریال افزایش یابد.

سیدمســعود میرکاظمی رییس سازمان و برنامه و بودجه در این باره گفت: 
دولــت در این بند موضوع مالیات بر مســتغالت و واحدهای لوکس را در نظر 
گرفته اســت. یعنی دولت از باغ ویالهایی که کاربــری تجاری دارند ، مالیات 
دریافت می کند. اما پیشــنهاد آقای شریعتی سبب جلوگیری از ساخت و ساز 
می شود چرا که ساخت و ساز با مالیات همراه خواهد بود. بر همین اساس اگر 
ایشان پیشنهاد خود را اصالح کنند، دولت با این پیشنهاد موافق است در غیر 

این مخالف پیشنهاد آقای شریعتی هستیم.
اما نمایندگان با این پیشــنهاد مخالفت کردند؛ ســپس محمدمهدی مفتح 
ســخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه پیشــنهاد کردند که عبارت »واحدهای 
مسکونی« از این بند حذف شود زیرا معتقد بود که با اخذ مالیات از واحدهای 

مسکونی، مالکان با افزایش اجاره بها آن را جبران می کنند.
فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در موافقت با این پیشنهاد گفت که 
اخذ مالیات از واحدهای مســکونی و خودرو یعنی اینکه داشتن خانه و ماشین 
دیگر جزو حقوق مردم نیست؛ این پیشنهاد در حالی که برخی از نمایندگان در 

مخالفت با آن فریاد ٢ -٢ می دادند، به تصویب رسید.
حذف واحدهای مسکونی از فهرست دریافت مالیاتی های سال آینده اعتراض 
برخی دیگر از نمایندگان را به دنبال داشت که معتقد بودند این کار، بند مربوطه 
را از کارکرد خود جدا می کند؛ مالک شــریعتی خطاب به نمایندگان گفت: با 
حذف عبارت »واحدهای مسکونی« کاخ ها و پنت هاوس های آجودانیه و الهیه 
را از دریافت مالیات مســتثنی کردیم! وی سپس پیشنهاد کرد که با توجه به 
حذف این عبارت، دومین عبارت یعنی »در محدوده شهرهای باالی ١٠٠ هزار 

نفر جمعیت« هم حذف شود.
اختالف نمایندگان موجب شــد تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســالمی بند )ذ( را به کمیســیون تلفیق بودجه ارجاع دهد زیرا معتقد بود با 
حذف صورت گرفته، ابهاماتی برای نمایندگان در این زمینه صورت گرفته که 

می بایست در کمیسیون تلفیق رفع شود.
قالیباف توضیح داد: با حذف عبارت »واحدهای مسکونی« در این بند، ابهاماتی 
به وجود می آید؛ در شرایط کنونی ویالهای غیرمجاز مالیات نمی دهند و تخریب 
نمی شــوند و از ویالهای مجازی که ساخته می شوند نیز مالیات می گیریم و 

به صورتی دیگر آنها را مجازات و تنبیه می کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر در بند )ذ( تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویالها قید 
جمعیتی ١٠٠ هزار نفر آورده شده است در حالی که اغلب ویالها در شهرها و 

محیط های بسیار کوچک هستند.

 افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت ها
 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با وجود کاهش پنج درصدی نرخ مالیات شرکت های تولیدی در سال ١۴٠١، شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم که علت اصلی این امر، تمرکز ویژه این سازمان بر مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش از سازمان امور مالیاتی، »داود منظور« کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی را گامی مهم جهت حمایت از تولید و اشتغال در کشور دانست و افزود: با وجود رشد درآمدهای مالیاتی در سال جاری، در عین حال نرخ مالیات برای 
شرکت های تولیدی پنج درصد کاهش یافت و سیاست سازمان امور مالیاتی در چارچوب رویکرد دولت مردمی سیزدهم این بوده که درآمدهای مالیاتی بیشتر از محل مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی محقق شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی علیه مردم ایران، تصریح کرد: یکی از راهبردهای مهم دولت سیزدهم، تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و پیش بینی درآمدهای پایدار برای پوشش 
هزینه ها برای خدمت رسانی به مردم است تا از این طریق آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت کاهش یابد.

گفتنی است در قانون بودجه سال ١۴٠١ ، همزمان با پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی، نرخ مالیات شرکت ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از 
واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می کنند، حمایت کند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با طرح موضوع افزایش هزینه ها و با شعار برقراری توازن در بودجه خود به بررسی افزایش اهرم های مالیاتی پرداخته اند تا جایی که با افزایش نرخ مالیاتی، شهروندان این کشورها با 
رشد بی سابقه نرخ های مالیاتی مواجهه شده اند.
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ایده روز 
دوشنبه  1401/12/08

شماره : 1600

10151015
کارت ســوخت بــه شــماره ایــرانکارت ســوخت بــه شــماره ایــران3232  135135دد6969 متعلــق بــه حســین شــبانی بورنــگ فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه حســین شــبانی بورنــگ فرزنــد محمدعلــی در 

تاریخ تاریخ 1401/10/251401/10/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

10311031
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــاری فرزن ــر رودب ــی اکب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــاری فرزن ــر رودب ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 39606105723960610572 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/11/011401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 39614974353961497435 متعلــق بــه ابراهیــم کولیونــد فرزنــد ســلیمان در تاریــخ  متعلــق بــه ابراهیــم کولیونــد فرزنــد ســلیمان 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.

10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20509869122050986912 متعلــق بــه رضــا پاکــدل راد فرزند قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا پاکــدل راد فرزند قاســم در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  

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 49798158984979815898 متعلــق بــه گل بــی بــی لــک زائــی فرزنــد شــامحمد در تاریــخ  متعلــق بــه گل بــی بــی لــک زائــی فرزنــد شــامحمد در تاریــخ 
1401/12/061401/12/06 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 07497189350749718935 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 07497189350749718935 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
حســین رحمانــی قلعــه ســرخی فرزنــد غــام رضــا در تاریــخ حســین رحمانــی قلعــه ســرخی فرزنــد غــام رضــا در تاریــخ 1400/01/081400/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد جعف ــرودی فرزن ــیدی کم ــده جمش ــه حمی ــق ب ــر در  متعل ــد جعف ــرودی فرزن ــیدی کم ــده جمش ــه حمی ــق ب ــماره 45699173214569917321 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15041504
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22825825512282582551 متعلــق بــه ســیدمحمد صــادق  فاحــی  فرزنــد ســیدعلیرضا  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمحمد صــادق  فاحــی  فرزنــد ســیدعلیرضا  در تاریــخ 

11401/08/401/08/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

15061506
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23916686002391668600 متعلــق بــه ظهــراب رجبــی ده بیــدی فرزنــد رجــب در تاریــخ  متعلــق بــه ظهــراب رجبــی ده بیــدی فرزنــد رجــب در تاریــخ 

1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــیروس  در تاری ــد س ــدی  فرزن ــهیا  احم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیروس  در تاری ــد س ــدی  فرزن ــهیا  احم ــه س ــق ب ــماره 22910301402291030140 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 ــی باشــد مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/12/021401/12/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24329677042432967704 متعلــق بــه فاطمــه  چراغــی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  چراغــی  فرزنــد عبــاس  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 1400/01/011400/01/01 مفق

20142014
ــماره  ــماره  وش ــران 115115 وش ــران  ای ــاک 6255162551 ای ــماره پ ــه ش ــاک ب ــماره پ ــه ش ــی 00479196710047919671ب ــه کدمل ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی ب ــه کدمل ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
موتورموتور1210300212103002وشــماره شاســی وشــماره شاســی 8214447682144476متعلــق بــه نیــره ســراجی جوشــقانی فرزنــد ســیدنظام در متعلــق بــه نیــره ســراجی جوشــقانی فرزنــد ســیدنظام در 

تاریخ تاریخ 1398/01/011398/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــن در  ــد حس ــماعیلی فرزن ــدی اس ــه مه ــق ب ــن در  متعل ــد حس ــماعیلی فرزن ــدی اس ــه مه ــق ب ــماره 16724474881672447488 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه شــماره  ــه ب ــی باشــد و گواهینام ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــه شــماره مفق ــه ب ــی باشــد و گواهینام ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفق ــختاری تاری

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 ــخ  1401/12/05 1401/12/05مفق ــخ  در تاری 16724474881672447488 در تاری

کارت ملــی هوشــمند و کارتهــای بانکــی بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارتهــای بانکــی بــه شــماره 00744517900074451790 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــیدیان  ــم جمش ــه کاظ ــق ب ــیدیان  متعل ــم جمش ــه کاظ ــق ب ــماره 00744517900074451790 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم 00744517900074451790 و کارت پای

فرزنــد محمدحســین در تاریــخ فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/12/051401/12/05 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 00734086210073408621وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وگذرنامــه متعلــق به ســیدمیثم وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وگذرنامــه متعلــق به ســیدمیثم 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/161401/11/16 مفق ــین در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــخ  میرفصیح ــین در تاری ــد سیدحس ــی فرزن  میرفصیح

می باشد.می باشد.

20202020
ــخ  ــه در تاری ــد نورال ــرد فرزن ــین ک ــد حس ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد نورال ــرد فرزن ــین ک ــد حس ــه محم ــق ب ــماره 00797563360079756336 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/03/141401/03/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــدر صم ــام پ ــان ن ــد حاتمی ــای اح ــه آق ــق ب ــخ متعل ــد در تاری ــدر صم ــام پ ــان ن ــد حاتمی ــای اح ــه آق ــق ب ــماره 13807353191380735319متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084
ــه شــماره 37505354423750535442   ــک شــهر،تجارت،ملت،بلوبانک،مهر و کارت ملــی هوشــمند ب ــر بان ــه شــماره کارت هــای عاب ــک شــهر،تجارت،ملت،بلوبانک،مهر و کارت ملــی هوشــمند ب ــر بان کارت هــای عاب

متعلــق بــه نــادر نامــدار فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه نــادر نامــدار فرزنــد علــی در تاریــخ 11401/12/401/12/0505 مفقــود گردیده)ســرقت گردیــده( و از درجــه  مفقــود گردیده)ســرقت گردیــده( و از درجــه 
اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 36734655383673465538 متعلــق بــه شــهرزاد شــهریاری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه شــهرزاد شــهریاری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/11/1401/11/2222 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت هــای عابــر بانــک و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت هــای عابــر بانــک و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00215774810021577481 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
نــگار  زیارتــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ نــگار  زیارتــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  401/11/03 11401/11/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــی فرزن ــا میرزائ ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد عزی ــی فرزن ــا میرزائ ــه علیرض ــق ب ــماره 00720934120072093412 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 141401/03/01/03/0101 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00233974460023397446 متعلــق بــه میــاد طالــب زاده هوجقــان فرزند محمدحســین  متعلــق بــه میــاد طالــب زاده هوجقــان فرزند محمدحســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/12/1401/12/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد حمدال ــدی فرزن ــانه عب ــه افس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد حمدال ــدی فرزن ــانه عب ــه افس ــق ب ــماره 00469347150046934715 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401401/11/251/11/25 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00143757880014375788 متعلــق بــه عاطفــه کســیانی اول فرزنــد جمــال در تاریــخ  متعلــق بــه عاطفــه کســیانی اول فرزنــد جمــال در تاریــخ 
1401/11/231401/11/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داداش در تاری ــویان فرزن ــن موس ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــد داداش در تاری ــویان فرزن ــن موس ــه حس ــق ب ــماره 14612049091461204909 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
11401/10/15401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03113713880311371388 متعلــق بــه اکــرم صادقــي  فرزنــد صبرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم صادقــي  فرزنــد صبرعلــی در تاریــخ 

 1401/04/01 1401/04/01مفقود 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 50200790735020079073 متعلــق بــه حمیــد  زارعــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد  زارعــی فرزنــد رضــا 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.

ــخ  ــب اهلل  در تاری ــد حبی ــد فرزن ــه باقرون ــه لطــف ال ــق ب ــخ  متعل ــب اهلل  در تاری ــد حبی ــد فرزن ــه باقرون ــه لطــف ال ــق ب ــه شــماره 00765109050076510905 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت شناســایی ارتــش و کارت کانــون ارتــش بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت شناســایی ارتــش و کارت کانــون ارتــش بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ  1401/10/24 1401/10/24مفق ــی  در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــا  صادق ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــا  صادق ــه محمدرض ــق ب 36733594013673359401 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44305150264430515026 و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 44305150264430515026 و کارت بیمــه  و کارت بیمــه 
اتیــه ســازان متعلــق بــه محمــود روســتائی فیروزابــاد فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ اتیــه ســازان متعلــق بــه محمــود روســتائی فیروزابــاد فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 2626 د  د 351351 ایــران  ایــران 8888 متعلــق بــه مریــم گرجــی فرزنــد علــی اصغــر بــه کــد  متعلــق بــه مریــم گرجــی فرزنــد علــی اصغــر بــه کــد 
ملــی ملــی 00624238000062423800 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد شــهامت در  ــاد فرزن ــه مســعود مقیمــی مســتان اب ــق ب ــد شــهامت در  متعل ــاد فرزن ــه مســعود مقیمــی مســتان اب ــق ب ــه شــماره 04805493620480549362 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/10/21 1401/10/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 29493937212949393721 متعلــق بــه محمدعلــی  محــرم زاده فرزنــد  متعلــق بــه محمدعلــی  محــرم زاده فرزنــد 
غیــب علــی در تاریــخ غیــب علــی در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
23012301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21227512742122751274 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین سیســتم  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین سیســتم 
ســمند، مــدل ســمند، مــدل 13811381، رنــگ بژمتالیــک ، شــماره پــاک ، رنــگ بژمتالیــک ، شــماره پــاک 6969 ج  ج 559559 ایــران  ایــران 5959 ، شــماره شاســی  ، شــماره شاســی 
ــه  ــق ب ــران  متعل ــهر ، مهرای ــک ش ــر بان ــه  و کارت عاب ــق ب ــران  متعل ــهر ، مهرای ــک ش ــر بان ــور 3290811392232908113922 و کارت عاب ــور  ، شــماره موت 00812131860081213186 ، شــماره موت
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/201401/11/20 مفق ــن در تاری ــد محمدحس ــماعیلی فرزن ــعید اس ــخ س ــن در تاری ــد محمدحس ــماعیلی فرزن ــعید اس س

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــد غــام  ــادر شــهبازی تبــار فرزن ــه ن ــد غــام  متعلــق ب ــادر شــهبازی تبــار فرزن ــه ن ــه شــماره ملــی 36603673383660367338 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
رضــا در تاریــخ رضــا در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23022302

پــاک فلــزی  مشــخصات تراکتــور سیســتم  پــاک فلــزی  مشــخصات تراکتــور سیســتم  285285 بــه مــدل  بــه مــدل 13801380 بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور  بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور 
LFWLFW84378437KK بــه شــماره ســریال  بــه شــماره ســریال TCTC9479494794  متعلــق بــه محمــد احیایــی فرزنــد یحیــی در تاریــخ   متعلــق بــه محمــد احیایــی فرزنــد یحیــی در تاریــخ 

1401/12/011401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21212250052121225005 متعلــق بــه عباســعلی غیاثیــان فرزنــد محمــد  متعلــق بــه عباســعلی غیاثیــان فرزنــد محمــد 
حســین و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی حســین و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 45910129134591012913 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه طیبــه  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه طیبــه 

بنفشــه فرزنــد محمــد در تاریــخ بنفشــه فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 22499690782249969078 متعلــق بــه فاطمــه زهــرا  متعلــق بــه فاطمــه زهــرا 
جمــال لیوانــی فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ جمــال لیوانــی فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

25012501
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 11422540541142254054 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 11422540541142254054 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مرضیــه  پیمانــی  فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ مرضیــه  پیمانــی  فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ  1401/11/23 1401/11/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11413445721141344572 متعلــق بــه منصــور شــمس فرزنــد عشــقعلی در تاریــخ  متعلــق بــه منصــور شــمس فرزنــد عشــقعلی 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 1401/12/031401/12/03 مفق

25032503
ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــاک  و بیم ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــی 18194224101819422410 و بیم ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــه شــماره  ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره پــاک 4343ایــرانایــران638638لل1818 و کارت ســوخت ب ــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین ب 4343ایــرانایــران638638لل1818 و کارت ماشــین ب
4343ایــرانایــران638638لل1818 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 4343ایــرانایــران638638لل1818 و ســند معاینــه فنــی وســائط  و ســند معاینــه فنــی وســائط 
نقلیــه بــه شــماره نقلیــه بــه شــماره 4343ایــرانایــران638638لل1818 و کارت عابــر بانــک  متعلــق بــه حســین صادقیــان لودریچــه فرزنــد  و کارت عابــر بانــک  متعلــق بــه حســین صادقیــان لودریچــه فرزنــد 

مسیب در تاریخ مسیب در تاریخ 1401/12/031401/12/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک 5353   ــماره پ ــه ش ــین ب ــند ماش ــاک  و س ــماره پ ــه ش ــین ب ــند ماش ــران751751قق6464 و س ــرانای ــاک 5353ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــخ  ــن در تاری ــد بهم ــی فرزن ــل بیگ ــایان ای ــه ش ــق ب ــالیانه متعل ــوارض س ــه ع ــخ  و برگ ــن در تاری ــد بهم ــی فرزن ــل بیگ ــایان ای ــه ش ــق ب ــالیانه متعل ــوارض س ــه ع ــران751751قق6464 و برگ ــرانای ای

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 1400/12/121400/12/12 مفق

کارت ملــی بــه شــماره ملــی  کارت ملــی بــه شــماره ملــی  41721373934172137393 متعلــق بــه مهــدی طالبــی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی طالبــی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 
1400/12/121400/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11112198771111219877 و گواهینامــه پایــه دو و ســه متعلــق بــه محســن  و گواهینامــه پایــه دو و ســه متعلــق بــه محســن 
 رشــیدی فرزنــد حیدرقلــی در تاریــخ  رشــیدی فرزنــد حیدرقلــی در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

  SS14122891602791412289160279 ــه شــماره 34148703414870 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ــرگ ســبز خــودرو ب ــی و ب ــه شــماره ســند کمپان ــرگ ســبز خــودرو ب ــی و ب ســند کمپان
ــی  ــا کدمل ــاه ب ــد غامش ــی فرزن ــز درویش ــه هرم ــق ب ــی  متعل ــا کدمل ــاه ب ــد غامش ــی فرزن ــز درویش ــه هرم ــق ب ــران 685685 ی  ی 5353 متعل ــران  ای ــاک 2323 ای ــماره پ ــاک و ش ــماره پ و ش

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 ــخ 1401/01/011401/01/01 مفق ــخ  در تاری 41717725674171772567 در تاری

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور 1168505046711685050467 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 6131187261311872 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 
ــی 41701270724170127072 در  در  ــا کدمل ــی ب ــد مصطف ــه محســن ســرلک فرزن ــق ب ــی  متعل ــا کدمل ــی ب ــد مصطف ــه محســن ســرلک فرزن ــق ب ــران 932932 هـــ  هـــ 5959 متعل ــران  ای 4343 ای

تاریــخ تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 12891885481289188548 متعلــق بــه رضــا غامــی مطلــق فرزنــد ســلیمان  متعلــق بــه رضــا غامــی مطلــق فرزنــد ســلیمان 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
28012801

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــرد فرزن ــری ف ــی باق ــه عیس ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــرد فرزن ــری ف ــی باق ــه عیس ــق ب ــماره 22182245262218224526 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 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 22104491462210449146 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره  و کارت دانش ــه ش ــجویی ب ــماره 22104491462210449146 و کارت دانش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/011401/12/01 مفق ــدی در تاری ــد محمدمه ــان فرزن ــین  آهنگری ــخ محمدیاس ــدی در تاری ــد محمدمه ــان فرزن ــین  آهنگری محمدیاس

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

28072807

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 21503831112150383111 متعلــق بــه ناصــر بابائــی فرزنــد عابدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر بابائــی فرزنــد عابدیــن در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــژاد فرزن ــی ن ــه عل ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــژاد فرزن ــی ن ــه عل ــه معصوم ــق ب ــماره 21619295422161929542 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــد رحمــت در  ــی فرزن ــه بابای ــه عیــن ال ــق ب ــد رحمــت در  متعل ــی فرزن ــه بابای ــه عیــن ال ــق ب ــه شــماره 22596608432259660843 متعل ــی ب ــه و کارت مل ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/11/231401/11/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21621153952162115395 متعلــق بــه ســید علــی حســینی افراکتــی فرزنــد  متعلــق بــه ســید علــی حســینی افراکتــی فرزنــد 
میــر قربــان در تاریــخ میــر قربــان 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21601785352160178535 متعلــق بــه محمــد عزیــزی ســاروکائی فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد عزیــزی ســاروکائی فرزنــد عزیــز در تاریــخ 
 1401/11/15 1401/11/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1401120714011207//170170//3636

 اختصاص 55 درصد از بودجه شهرداری رشت در سال 1402 به دو بخش حمل و 
نقل عمومی و خدمات عمرانی شهر رشت

سرپرســت شــهرداری رشت  به همراه ریاست و اعضای  شــورای اسامی شهر از 
یازدهمین نمایشگاه صنعت خورو و قطعات وابسته در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی رشــت بازدید کردند. سرپرست شهرداری رشت در این رابطه گفت : با 
عنایت به فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین نیاز به تجهیز ماشین آالت 
آتش نشانی و امدادرسان شهر ، پیگیر شناسایی شرکت های قوی در صنعت خودرو 
هستیم که بتوان طی تعاماتی با آنان جهت تامین چند دستگاه از انواع خودرو حمل 
و نقل عمومی، امدادرسان و چندخودرو سنگین در بخش حمل و نقل بار وارد تعامل 
 شویم. یزدانی در مورد فضای برگزاری نمایشگاه اشاره داشت : موقعیت مکانی نمایشگاه 
بین المللی رشت در دسترس و مناسب است و با توجه به استقبال صورت گرفته، به 
نظر می رسد باید فضای برگزاری نمایشگاه برای دفعات بعد وسیع تر در نظر گرفته 
شود. رئیس شورای اسامی با اشاره به تاش مدیریت شهری رشت به منظور اجرای 
شبکه حمل و نقل مطلوب در رشت گفت: مدیریت شهری به دنبال ایجاد بهترین 
خدمات حمل و نقل و در خور شأن همشهریان عزیز است. محمد حسین واثق کارگرنیا 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو با بیان اینکه این نمایشگاه  
در سطح بازارهای جهانی روز دنیا است اظهار کرد: یکی از اهداف مدیریت شهری در 
جریان بازدید از این نمایشگاه ، شناسایی  شرکت های حمل و نقل قوی، تعامل و 
ارتباطی در جهت تجهیز ناوگان عمومی حمل و نقل در سطح شهر رشت است. وی 
با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر شهر رشت در هر دو بخش حمل و نقل بار 
و مسافر دچار فرسودگی در تجهیزات و ماشین آالت است افزود: برای سال جدید 
تجهیز و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل، اعم از اتوبوس، مینی بوس و تاکسیهای 
شهر در اولویت کار مدیریت شهری قرار دارد. رئیس شورای اسامی شهر رشت تصریح 
کرد : در بودجه سال 1402 شهرداری به این مهم توجه و 55 درصد از بودجه شهر به 
دو بخش حمل و نقل و خدمات عمرانی اختصاص داده شده است و در بخش حمل 
و نقل بار نیز در حال پیگیری نوسازی کامیونت ها و تجهیزات مخصوص حمل بار 
هستیم. سید شمس شفیعی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسامی نیز در 
دیدار از نمایشگاه صنعت خودرو گفت  :  سطح کیفی خودروهای حاضر در نمایشگاه 
مطلوب و بویژه قطعات به کاررفته در ماشین آالت برخی شرکت های حاضر) شرکت 

بهمن( متعلق به بهترین کمپانیهای بازارهای جهان است.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شماره 2 خرم آباد  گفت: 
در ســال جاری تا کنون هــزار و 215نفربا 21هزار و 

700ساعت آموزش در این مرکز آموزش دیده اند .
خانــم   نیلوفر مرادی   در گفتگو با  خبرنگار روزنامه 
ایده روز سیما گودرزی عنوان کرد : این آموزش ها در  
کارگاه های رایانه ،عمرانی صنایع دستی چوب و صنایع 
هنری بوده است .  وی افزود:  یک سری از آموزش ها 
در زندان ها ی بخش بانوان بصورت کمپ آموزشی در 
رشته های فن آوری و مد برگزارشده است و همچنین 
چهار دوره آموزشی در روستای کمپ دارایی برپا شده 

است .وی ادامه داد: همچنین در مناطق حاشیه نشین 
و کمتر برخوردار که به ســکونتگاه های غیر رسمی 
شناخته میشوند شامل مناطق فلک الدین ،علی آباد، 
کرگانه ، ماسور و اسپستان برای افراد بد سرپرست یا 
بی سرپرست  خانه های مهارتی که در چهار نقطه شهر 
احداث شده  است و مربی مواد آموزشی  مورد نیاز در 
اختیارشان قرار گرفته و بعد ازپایان دوره  آموزش رایگان 
گواهینامه  مهارتی  به آنان اهدا شده  است که 8 نفر از 
آنها بعنوان کار آفرین به استانداری و فرمانداری معرفی 
شدند که توانسته  اند اشتغالزایی و جذب نیرو داشته 

آموزش بیش از هزار و 200نفر در مرکز آموزش
 فنی و حرفه ای شماره 2خرم آباد 

باشــند . خانم  مرادی با بیان اینکه برای مددجویان و معلوالن کم توان ذهنی و حرکتی که زیر 
پوشش  بهزیستی  هستند کاس های آموزشی مهارتی برگزارشده  است   به وضعیت استقبال  از 
کاس های اموزشی این مرکز اشاره کرد و اظهارداشت : اسقتبال در سال های قبل نسبت به سال 
جاری  بهتر بود اما به سبب مشکات مالی متقاضیان حتی هزینه های  رفت و آمد و نبود مراکز 
آموزشی در نقاط مختلف شهر استقبال چون سال های گذشته نبوده است. وی ،مهم ترین رشته 
های مورد استقبال متقاضیان را  رشته های هنری عنوان کرد و افزود: دانشجویان از  بخش عمران 
و رایانه استقبال خوبی دارند . به گفته خانم مرادی ،  زنان خانه دار بیشتر از دوره های آموزشی 

این مرکز استقبال می کنند.
وی با بیان اینکه  درسال جاری رشته های قلم زنی ومینا کاری مس  به رشته های آموزشی این 
سازمان افزوده شده است بیان داشت :این رشته ها از جدیدترین رشته هایی بود که برای اولین بار 
در شهر خرم آباد برگزار شد و متقاضیان فراوانی دارند   به شکلی که حتی برای شش ماه اول سال 
آینده ظرفیت کاس ها تکمیل شده است. رئیس مرکز آموش فنی و حرفه ای شماره 2خرم آباد 
مهم ترین برنامه این مرکز را  برای افزایش کاس ها وتعداد شرکت کنندگان طرح ایران مهارت  
عنوان کرد و گفت :این طرح برای سه ماهه چهارم سال جاری و سال 1402می باشد که درقالب 
آن در  مدارس متوسطه اول در رده سنی 12 تا 16 سال آموزش های ویژه و کوتاه مدت به دانش 

آموزان داده می شود تا دانش آموزان با مهارت ها از دوره اول متوسطه آشنا شوند .
وی ،مهمترین رشته های آموزشی ویژه دانش آموزان را دوره  های ساخت اپلیکیشن اندرویدی و 
دوره فن آوری مد  عنوان کرد و افزود : درسه ماه پایانی سال جاری از این رشته ها استقبال خوبی 
شد و 80 نفر موفق به دریافت   مدرک شده اند و در سال آینده این طرح را با جدیت دنبال خواهیم 

کرد و درنظر داریم این طرح را به همه مراکزاموزشی سطح شهر گسترش دهیم .
خانم مرادی ،به طرح مهندسین فردا اشاره کرد و گفت :این طرح ویژه دانش آموزان  اول تا چهارم 

ابتدایی است که در قالب طرح مبانی ساخت ربات به دانش اموزان آموزش داده می شود .
وی ، در خصوص تسهیات اختصاص یافته به مرکز گفت :  تا سال 98 بودجه ای با عنوان تسهیات 
به مرکز  اختصاص داده می شد ومتقاضیان می توانستند بین 6 تا 8 میلیون وام چهار درصد طوالنی 
مدت  دریافت کنند اما متاسفانه چند سالی هست که این بودجه درکشور قطع شده است و فقط 
متقاضیان با مراجعه به اداره صنعت معدن و بعضی از بانکها از جمله مهر اقتصاد و مهر امید برای 
تقاضای وام مراجعه  می کنند. رئیس مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره 2خرم آباد احداث خانه 
های مهارت  را مهم ترین رویکرد این مرکز دانست و افزود :  در اسفند ماه هم برنامه ویژه ای در 

منطقه فلک الدین برنامه ریزی شده است . 
وی بیان کرد:طرح مدیریت مشــاوره TMC  در محل دانشــگاه ها به صورت پروژه های جوار 
دانشــگاهی در حال انجام اســت که مربی و تجهیزات از طرف سازمان تامین و 2 روز در هفته در 
حال آموزش هستند . رئیس مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره 2خرم آباد در پایان ،از رسانه ها 
خواست با مطالبه گری پیگیری های الزم با استانداری و فرماندار خرم اباد  جهت احداث مراکز 
در نقاط مختلف شــهر و حمایت ازدارندگان گواهینامه مهارتی برای وام  اشتغالزایی یاری رسان 

مراکز فنی و حرفه ای باشند.

گودرزی -لرســتان ایده روز | رئیس مرکز فنی و حرفه ای شماره 2 خرم آباد  گفت: در سال جاری تا 
کنون هزار و 215نفربا 21هزار و 700ساعت آموزش در این مرکز آموزش دیده اند .

رئیس مرکز اموزش فنی 
و حرفه ای شماره 2خرم 
آباد احــداث خانه های 
مهــارت  را مهم ترین 
رویکرد این مرکز دانست 
و افزود :  در اسفند ماه هم 
برنامه ویژه ای در منطقه 
فلک الدین برنامه ریزی 

شده است .

ده
چکی

  نخستین جشنواره رسانه ای »شهدای مدافع سالمت« برگزار می شود
  نخستین جشنواره رسانه ای شهدای مدافع سامت، به همت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیان برگزار می شود. این جشنواره در 5 محور خاطره نگاری، یادداشت، تحلیل، گزارش، چند رسانه ای شامل فیلم، عکس و مستند، برگزار 
می گردد.عاقمندان می توانند از تاریخ 6 اسفند ماه 1401 لغایت 25 فروردین ماه 1402، ضمن بارگزاری مطالب به نام خود در یکی از رسانه های مکتوب و مجازی دارای مجوز استان گیان، لینک مطلب را از طریق یکی از پیام رسان های 
داخلی سروش، ایتا و یا بله، به شماره 09112352671 ارسال کرده و یا یک نسخه از نشریه مکتوب را به واحد روابط عمومی دانشگاه واقع در خیابان نامجوی – ساختمان ستاد شماره 2 معاونت درمان – طبقه پنجم واحد روابط عمومی 

تحویل دهند.



5
شماره : 
1600

1401120714011207//170170//3636

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 22490750502249075050 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22490750502249075050 متعلــق بــه هوشــنگ  متعلــق بــه هوشــنگ 
زنگــی فرزنــد وجیــح الــه در تاریــخ زنگــی فرزنــد وجیــح الــه در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 49896970144989697014 متعلــق بــه گیتــا علیخانــی فرزنــد ســعداله در تاریــخ  متعلــق بــه گیتــا علیخانــی فرزنــد ســعداله 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 1401/10/051401/10/05 مفق

  
29012901

ــد حســن در تاریــخ  ــا  منصــوری فرزن ــه مهران ــد حســن در تاریــخ  متعلــق ب ــا  منصــوری فرزن ــه مهران ــه شــماره ملــی  00280815520028081552 متعلــق ب ــه شــماره ملــی  شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/11/141401/11/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــا  فرزن ــری رهنم ــدی قم ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــا  فرزن ــری رهنم ــدی قم ــه مه ــق ب ــماره 00664226630066422663 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  .بــه  شاســی   شــماره  .بــه   124124kk15053691505369 موتــور  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  موتــور برگــه  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  برگــه 
NAACNAAC9191CECE33LFLF700864700864 .بــه شــماره انتظامــی  .بــه شــماره انتظامــی 9999 ایــران  ایــران 912912 ص  ص 2121 .برگه ســبز موتورســیکلت  .برگه ســبز موتورســیکلت 
ــه  ــه  .ب ــه NBJEAFGDKKBSNBJEAFGDKKBS2564125641 .ب ــماره تن ــه ش ــه  .ب ــماره تن ــه ش ــور 01240124NBJNBJ529162529162 .ب ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره موت ــه ش ب
شــماره انتظامــی شــماره انتظامــی 139139 ایــران  ایــران 8847688476 .اســناد مالکیــت بــه نشــانی اتوبــان محاتــی .شــاه ابــادی جنــوب  .اســناد مالکیــت بــه نشــانی اتوبــان محاتــی .شــاه ابــادی جنــوب 
ــه شــماره  ــه ب ــه شــماره  .شناســنامه.گذرنامه .عقدنام ــه ب ــاک 1010.واحــد .واحــد 11 .شناســنامه.گذرنامه .عقدنام ــی .پ ــاک میرهاشــمی .کوچــه محســن مرجان ــی .پ میرهاشــمی .کوچــه محســن مرجان
ــخ  ــه  در تاری ــرت ال ــد نص ــفندرانی  فرزن ــوری اس ــن منص ــه حس ــق ب ــخ  .  متعل ــه  در تاری ــرت ال ــد نص ــفندرانی  فرزن ــوری اس ــن منص ــه حس ــق ب ــی 56499642975649964297 .  متعل ــی مل 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 1401/11/141401/11/14 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــار فرزن ــری تب ــهاب  باق ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــار فرزن ــری تب ــهاب  باق ــه ش ــق ب ــماره 00195283960019528396 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 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 17192267681719226768 متعلــق بــه معصومــه جــدی ابتاتــان  فرزنــد حبیــب در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه جــدی ابتاتــان  فرزنــد حبیــب در تاریــخ 
1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد عبدالعل ــدی فرزن ــی احم ــه مجتب ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد عبدالعل ــدی فرزن ــی احم ــه مجتب ــق ب ــماره 00821477520082147752 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/061401/12/06 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 00541414000054141400 متعلــق بــه باهــره  ابراهیمــی ورکیانــی  فرزنــد علــی اصغــر در  متعلــق بــه باهــره  ابراهیمــی ورکیانــی  فرزنــد علــی اصغــر در 
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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04102044390410204439 متعلــق بــه میــاد خانــی یوســف رضــا فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه میــاد خانــی یوســف رضــا فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــش   ــاری من ــهیل  غف ــه س ــق ب ــش   متعل ــاری من ــهیل  غف ــه س ــق ب ــماره 00216600340021660034 متعل ــه ش ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ گواهینام
فرزنــد علــی در تاریــخ فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 392012086392012086 متعلــق بــه ســمانه تیمــوری فرزنــد اســد در تاریــخ  متعلــق بــه ســمانه تیمــوری فرزنــد اســد در تاریــخ 1401/11/011401/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره 00175300160017530016 متعلــق بــه حمیدرضــا خلجــی  فرزنــد  متعلــق بــه حمیدرضــا خلجــی  فرزنــد 
محمدحســن در تاریــخ محمدحســن در تاریــخ 1401/12/051401/12/05 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 00541316500054131650 متعلــق بــه حســن رضــا ســلطانی  فرزنــد مصطفــی قلــی  در  متعلــق بــه حســن رضــا ســلطانی  فرزنــد مصطفــی قلــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/12/051401/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903

ــماره 04407364200440736420 و کارت  و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 04407364200440736420 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره 2020 ایــران  ایــران 487487و و 3131 متعلــق بــه مینــا  ســیفان  فرزنــد  متعلــق بــه مینــا  ســیفان  فرزنــد 

مجید  در تاریخ مجید  در تاریخ 1401/12/011401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 00175777560017577756 و کارت  و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00175777560017577756 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 00175777560017577756 و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره 
00175777560017577756 متعلــق بــه رامیــن مقبلــی  فرزنــد بهــرام  در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن مقبلــی  فرزنــد بهــرام  در تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــف راد در تاری ــد نج ــی راد فرزن ــروش امام ــه س ــق ب ــخ  متعل ــف راد در تاری ــد نج ــی راد فرزن ــروش امام ــه س ــق ب ــماره 39200721973920072197 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرخان در  ــد س ــاد فرزن ــزاده شــمس آب ــی علی ــه عل ــق ب ــرخان در  متعل ــد س ــاد فرزن ــزاده شــمس آب ــی علی ــه عل ــق ب ــماره 00357821290035782129 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/01/01 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04413321610441332161 و کارت موتــور و برگــه ســبز و برگــه کمپانــی بــه شــماره  و کارت موتــور و برگــه ســبز و برگــه کمپانــی بــه شــماره 148148  
  125125RR93143339314333******NN22GG 00 و شــماره شاســی  و شــماره شاســیHH55EEEE10129441012944  ایــران ایــران 8238282382 و شــماره موتــور   و شــماره موتــور
متعلــق بــه محمــد حســین  ترکــی  فرزنــد حســن  در تاریــخ متعلــق بــه محمــد حســین  ترکــی  فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08704189630870418963 متعلــق بــه مریــم  نــوروزی یــدک  فرزنــد ذوالفقــار  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  نــوروزی یــدک  فرزنــد ذوالفقــار  در تاریــخ 
1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 137137 ایــران  ایــران 2222722227 و کارت ســوخت متعلــق بــه رضــا  آراســته  فرزنــد فــرج  و کارت ســوخت متعلــق بــه رضــا  آراســته  فرزنــد فــرج 
اهلل  در تاریــخ اهلل  در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 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 00787091050078709105 متعلــق بــه محســن  ابیضــی  فرزنــد ولــی  در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  ابیضــی  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 1401/11/011401/11/01 مفق

ــخ  ــا در تاری ــی آق ــد حاج ــاری فرزن ــه  بختی ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــی آق ــد حاج ــاری فرزن ــه  بختی ــه فاطم ــق ب ــماره 04505768510450576851 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی  1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00802970990080297099 متعلــق بــه اردالن شــهریاری فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه اردالن شــهریاری فرزنــد جعفــر 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 1401/09/011401/09/01 مفق

ــد حســینعلی در  ــروزان  شــاکری  فرزن ــه ف ــد حســینعلی در  متعلــق ب ــروزان  شــاکری  فرزن ــه ف ــه شــماره 00413254940041325494 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی قدیمــی ب کارت ملــی قدیمــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 0181346701813467 متعلــق بــه غــام  ســیدعلی فرزنــد عبدالخالــق  در تاریــخ  متعلــق بــه غــام  ســیدعلی فرزنــد عبدالخالــق  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 1401/12/051401/12/05 مفق

ــواد  ــه ج ــق ب ــداران متعل ــپاه پاس ــنلی س ــدد کارت پرس ــواد ع ــه ج ــق ب ــداران متعل ــپاه پاس ــنلی س ــدد کارت پرس ــماره 42401969304240196930 و و22ع ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب 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  1401/11/20 1401/11/20مفق ــم در تاری ــد محمدابراهی ــوان فرزن ــخ  ارغ ــم در تاری ــد محمدابراهی ــوان فرزن  ارغ

می باشد.می باشد.

ــی اهلل  در  ــد ول ــراهی  فرزن ــی ش ــا  راز گردان ــه رض ــق ب ــی اهلل  در  متعل ــد ول ــراهی  فرزن ــی ش ــا  راز گردان ــه رض ــق ب ــماره 61700217486170021748 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 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 00476892340047689234 متعلــق بــه افســر گرامــی فرزند حبیــب  در تاریــخ  متعلــق بــه افســر گرامــی فرزند حبیــب  در تاریــخ 1401/11/201401/11/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد اروج در تاری ــقرچی فرزن ــی س ــده فرج ــه فری ــق ب ــخ  متعل ــد اروج در تاری ــقرچی فرزن ــی س ــده فرج ــه فری ــق ب ــماره 00339889610033988961 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین و  ــین و  و کارت ماش ــماره 03815287660381528766 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 03815287660381528766 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 4040ایــرانایــران956956طط6666 متعلــق بــه محمدباقــر دلشــاد معــارف فرزنــد ابوالقاســم   متعلــق بــه محمدباقــر دلشــاد معــارف فرزنــد ابوالقاســم  

در تاریــخ در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــه  صالحــی ســده فرزن ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــد رضــا در تاری ــه  صالحــی ســده فرزن ــه معصوم ــق ب ــه شــماره 00542810910054281091 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــرد فرزن ــدی ف ــه حمی ــه االه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــرد فرزن ــدی ف ــه حمی ــه االه ــق ب ــماره 00179740380017974038 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00574227290057422729 و کارت  و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00574227290057422729 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 8888 ایــران  ایــران 716716 ق  ق 7777 متعلــق بــه فریبــا  طالبــی بســطامی  فرزنــد  متعلــق بــه فریبــا  طالبــی بســطامی  فرزنــد 

عبــاس در تاریــخ عبــاس در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــاناز حاج ــه س ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــاناز حاج ــه س ــق ب ــماره 00119415450011941545 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 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردی

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــخ  فرزن ــا در تاری ــد رض ــی 12824267611282426761 فرزن ــد مل ــا ک ــی ب ــوش کوپای ــه فرن ــی و گواهینام ــی کارت مل ــد مل ــا ک ــی ب ــوش کوپای ــه فرن ــی و گواهینام کارت مل
ــت، ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــت، مفق ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/241401/11/24 مفق

30113011

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16517691251651769125 متعلــق بــه نصــرت نصــرت باغبانــی  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه نصــرت نصــرت باغبانــی  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 
1401/11/271401/11/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30213021

ــماره 44500013384450001338 و کارت  و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 44500013384450001338 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 44500013384450001338 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 44500013384450001338 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــده و از  ــده و از  مفقــود گردی ــد محمــد اســماعیل در تاریــخ 1401/11/091401/11/09 مفقــود گردی ــادی فرزن ــد محمــد اســماعیل در تاریــخ هــادی کارگــر اســفند آب ــادی فرزن هــادی کارگــر اســفند آب

درجه اعتبار ساقط می باشد.درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

30243024

ــر بانــک  متعلــق بــه جعفــر  ــر بانــک  متعلــق بــه جعفــر  و گواهینامــه پایــه دو و کارت عاب ــه شــماره 42194586624219458662 و گواهینامــه پایــه دو و کارت عاب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی 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 1401/11/011401/11/01 مفق ــن در تاری ــد حس ــد محم ــری فرزن ــخ  بیگل ــن در تاری ــد حس ــد محم ــری فرزن  بیگل

می باشدمی باشد

ــران  ــماره  ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــران  و بیم ــماره  ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــماره 00670600640067060064 و بیم ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــقلی در تاری ــد عباس ــی فرزن ــید  قربان ــای  فرش ــه آق ــق ب ــوخت متعل ــخ  و کارت س ــقلی در تاری ــد عباس ــی فرزن ــید  قربان ــای  فرش ــه آق ــق ب ــوخت متعل 2121  685685 ن  ن 7878 و کارت س

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 1401/11/251401/11/25 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــازاده  فرزن ــعید باب ــای س ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــازاده  فرزن ــعید باب ــای س ــه آق ــق ب ــماره 00741656900074165690 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 باشــدمفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردی

ــخ  ــد حســن در تاری ــای قاســم حشــمتی فرزن ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــای قاســم حشــمتی فرزن ــه آق ــق ب ــه شــماره 41718881824171888182 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/031401/12/03 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 06519689920651968992 متعلــق بــه آقــای  مهــدی جــوان فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  مهــدی جــوان فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــی فرزن ــره توکل ــم زه ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــی فرزن ــره توکل ــم زه ــه خان ــق ب ــماره 00822229160082222916 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

30413041

گواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت یــک عــدد چک و ســفته به شــماره ملــی و گواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت یــک عــدد چک و ســفته به شــماره ملــی و 65000196116500019611  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/291401/10/29 مفق ــی در تاری ــان عل ــد قرب ــزاده فرزن ــه محمدعلی ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــان عل ــد قرب ــزاده فرزن ــه محمدعلی ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــد بمانعلــی در  ــه جــواد عدالــت فرزن ــد بمانعلــی در  متعلــق ب ــه جــواد عدالــت فرزن ــه شــماره ملــی07025398050702539805 متعلــق ب ــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

        
40114011

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37331390623733139062 متعلــق بــه ســیروان قوامــی حســین آبــاد فرزنــد  متعلــق بــه ســیروان قوامــی حســین آبــاد فرزنــد 
صالح در تاریخ صالح در تاریخ 1401/11/241401/11/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

51095109

ــخ  ــد ســیروس در تاری ــار فرزن ــه پریســا  حاجــی تب ــق ب ــخ  متعل ــد ســیروس در تاری ــار فرزن ــه پریســا  حاجــی تب ــق ب ــه شــماره 20504856112050485611 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/071401/12/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــم در تاری ــد محمدابراهی ــتیری فرزن ــذرا اس ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد محمدابراهی ــتیری فرزن ــذرا اس ــه ع ــق ب ــماره 07905359200790535920 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/071401/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه در تاریــخ  ــد قــدرت ال ــه محمــد جــواد اَدیــم فرزن ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــد قــدرت ال ــه محمــد جــواد اَدیــم فرزن ــه شــماره 40615061714061506171 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/12/071401/12/07 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 00226304490022630449 متعلــق بــه علــی هــروی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی هــروی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/12/061401/12/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00666816260066681626 متعلــق بــه شــهناز عوضعلــی فرزنــد  متعلــق بــه شــهناز عوضعلــی فرزنــد 
علــی محمــد در تاریــخ علــی محمــد در تاریــخ 1401/12/071401/12/07 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 00662771590066277159  و کارت شناســایی راه اهــن بــا کــد کارمنــدی   و کارت شناســایی راه اهــن بــا کــد کارمنــدی 1210212102 متعلــق  متعلــق 
بــه ســید مهــدی میرباقــری فرزنــد ســید ســهراب در تاریــخ بــه ســید مهــدی میرباقــری فرزنــد ســید ســهراب در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه جــواد زرداد خانــی فرزنــد عطــائ الــه در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه جــواد زرداد خانــی فرزنــد عطــائ الــه در تاریــخ 11401/06/0401/06/011  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــان خدمــت و گواهینامــه و بیمــه نامــه کارت ســوخت و کارت  ــان خدمــت و گواهینامــه و بیمــه نامــه کارت ســوخت و کارت  و پای ــه شــماره 00694953000069495300 و پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ماشــین ماشــین 2121ایــران ایــران 799799یی5353 و کارت موتــور متعلــق بــه بهــرام علــی ذوقــی متفــق فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  و کارت موتــور متعلــق بــه بهــرام علــی ذوقــی متفــق فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 

11401/11/401/11/0101 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 00804470230080447023 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ســوخت و کارت ماشــین  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ســوخت و کارت ماشــین 
ــد علــی اکبــر در تاریــخ  ــه غــام رضــا غامــی فرزن ــر بانــک متعلــق ب ــد علــی اکبــر در تاریــخ عــدد کارت عاب ــه غــام رضــا غامــی فرزن ــر بانــک متعلــق ب ــران 286286مم8787و و 66عــدد کارت عاب ــران ای 1010ای

1401401/11/1/11/1515 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 00397722090039772209 و کارت اداره مخابــرات خدمــات ورزشــی و کارت متــرو  متعلــق بــه  و کارت اداره مخابــرات خدمــات ورزشــی و کارت متــرو  متعلــق بــه 
زهــرا درویشــیان فرزنــد محمــد در تاریــخ زهــرا درویشــیان فرزنــد محمــد در تاریــخ  1401/12/06 1401/12/06مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00510659590051065959 وگواهینامــه و کارت پایــان خدمتــو  وگواهینامــه و کارت پایــان خدمتــو 22عــدد عابــر بانــک ســپه پارســیان عــدد عابــر بانــک ســپه پارســیان 
و ملــت متعلــق بــه بهــزاد بختیــاری فرزنــد عیــن الــه در تاریــخ و ملــت متعلــق بــه بهــزاد بختیــاری فرزنــد عیــن الــه در تاریــخ 11401/12/02401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد

55025502

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25950977762595097776 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 25950977762595097776 و ســایر بــه  و ســایر بــه 
شــماره شــماره 22عــدد کارت بانکــی متعلــق بــه مهــران طاهــری فرزنــد مهــدی در تاریــخ عــدد کارت بانکــی متعلــق بــه مهــران طاهــری فرزنــد مهــدی در تاریــخ  1401/11/20 1401/11/20مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27396793612739679361 متعلــق بــه عــذرا کریمــی امیــر کیاســر فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه عــذرا کریمــی امیــر کیاســر فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26698961032669896103 متعلــق بــه ســمانه ســمنانی فرزنــد یــزدان در تاریــخ  متعلــق بــه ســمانه ســمنانی فرزنــد یــزدان 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 1401/12/061401/12/06 مفق

ــه  ــایر ب ــه  و س ــایر ب ــور 5621100686956211006869 و س ــماره موت ــور وش ــماره موت ــی 70076557007655وش ــماره  شاس ــماره ش ــه ش ــین ب ــی کارت ماش ــماره  شاس ــماره ش ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ  ــب در تاری ــد مصی ــه وردی فرزن ــی ال ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد مصی ــه وردی فرزن ــی ال ــه عل ــق ب ــران 4646 متعل ــران ای ــاک 3535طط187187ای ــماره پ ــماره ش ــاک ش ــماره پ ــماره ش ش

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 1401/09/011401/09/01 مفق

ــر در  ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــنو حق ــرا ســخن ش ــه زه ــق ب ــر در  متعل ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــنو حق ــرا ســخن ش ــه زه ــق ب ــماره 25938091752593809175 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ تاریــخ  1401/11/10 1401/11/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــند فرزن ــادی خرس ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــند فرزن ــادی خرس ــه ه ــق ب ــماره 51898647825189864782 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 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردی

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــرا فرهودخمیران ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــرا فرهودخمیران ــه زه ــق ب ــماره 25800669182580066918 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 1401/07/011401/07/01 مفق

ــماره 25925746382592574638 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 25925746382592574638 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره شــماره شاســی ماشــین بــه شــماره شــماره شاســی 136005136005وشــماره موتــور وشــماره موتــور 1249026589212490265892 و بیمــه نامــه ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 1818وو157157ایــران ایــران 4646 و ســایر بــه شــماره کارت ســوخت وکارت امــداد متعلــق بــه رقیــه ســتوده  و ســایر بــه شــماره کارت ســوخت وکارت امــداد متعلــق بــه رقیــه ســتوده 

نــژاد فرزنــد حســین در تاریــخ نــژاد فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/12/051401/12/05 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 25814325942581432594 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 25814325942581432594 و ســایر بــه  و ســایر بــه 
شــماره کارت عابربانــک ملــی متعلــق بــه ســیدعلیرضا علــی پــور کوزانــی فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ شــماره کارت عابربانــک ملــی متعلــق بــه ســیدعلیرضا علــی پــور کوزانــی فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ 

1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55605560

ــخ  ــراد در تاری ــرام م ــد بای ــش فرزن ــان ده ــه احس ــق ب ــخ  متعل ــراد در تاری ــرام م ــد بای ــش فرزن ــان ده ــه احس ــق ب ــماره 06704780750670478075 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70097009
ــد محمــد در  ــم کبــری بیــداد فرزن ــه خان ــق ب ــد محمــد در  متعل ــم کبــری بیــداد فرزن ــه خان ــق ب ــه شــماره 06001149880600114988 متعل ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای

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 ــخ 1401/11/151401/11/15 مفق ــخ تاری تاری

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00229476980022947698 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00229476980022947698 و گواهینامــه پایــه ســه  و گواهینامــه پایــه ســه 
بــه شــماره بــه شــماره 00229476980022947698 متعلــق بــه آقــای عبــاس ابراهیمــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای عبــاس ابراهیمــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/11/291401/11/29  

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

ــق  ــق  متعل ــماره 37209105203720910520 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 37209105203720910520 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه آقــای متیــن مــراد پــور فرزنــد مولــود در تاریــخ بــه آقــای متیــن مــراد پــور فرزنــد مولــود در تاریــخ 1401/11/211401/11/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70147014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46107382014610738201 متعلــق بــه احســان حیــدری سورشــجانی فرزنــد ســعید  در تاریــخ  متعلــق بــه احســان حیــدری سورشــجانی فرزنــد ســعید  در تاریــخ 

1401/04/1401/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــری رییس ــه صغ ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــری رییس ــه صغ ــق ب ــی 46218339364621833936 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
141401/11/01/11/2020 مفقــود 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 46221211664622121166 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 46221211664622121166 متعلــق  متعلــق 
بــه کرمعلــی رییســی نافچــی فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ بــه کرمعلــی رییســی نافچــی فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ 11401/12/401/12/0303 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــور ب ــی موت ــند کمپان ــه  و س ــور ب ــی موت ــند کمپان ــور 30763553076355 و س ــماره موت ــور  ش ــماره موت ــاک 6911569115__555555 ش ــماره پ ــه ش ــور ب ــاک کارت موت ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
شــماره پــاک شــماره پــاک 555555__6911569115 متعلــق بــه ســجاد رئیســی وانانــی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســجاد رئیســی وانانــی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ 11401/09/401/09/0909  

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

ــخ 11401/11/401/11/0202   ــی در تاری ــد عل ــزی فرزن ــا عزی ــه زیب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــزی فرزن ــا عزی ــه زیب ــق ب ــماره 46896042664689604266 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43906581664390658166 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 43906581664390658166 و کارت  و کارت 
ــخ  ــه  در تاری ــام ال ــد انع ــی فرزن ــور اهلل  فتح ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــام ال ــد انع ــی فرزن ــور اهلل  فتح ــه ن ــق ب ــماره 26708162670816 متعل ــه ش ــده ب ــمند رانن ــماره هوش ــه ش ــده ب ــمند رانن هوش
ــود  ــنعلی مفق ــدر حس ــام پ ــود  ن ــنعلی مفق ــدر حس ــام پ ــماره 43906581664390658166 ن ــه ش ــی ب ــه فتح ــی فرزان ــماره و کارت مل ــه ش ــی ب ــه فتح ــی فرزان 1401/12/051401/12/05و کارت مل

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

  70517051
کارت موتــور بــه شــماره شــماره شاســی:کارت موتــور بــه شــماره شــماره شاســی:125125WW91085269108526******NCVNCV  و شــماره پــاک:   و شــماره پــاک: 132132//4885248852  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1395/10/301395/10/30 مفق ــردان در تاری ــی م ــد عل ــه فرزن ــام  رام ــه بهن ــق ب ــخ متعل ــردان در تاری ــی م ــد عل ــه فرزن ــام  رام ــه بهن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44204813414420481341 متعلــق بــه مائــده علمــدار فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه مائــده علمــدار فرزنــد داود در تاریــخ 1401/11/191401/11/19  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 44327567134432756713 متعلــق بــه محمدجــواد  رنجبــر فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمدجــواد  رنجبــر فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/11/151401/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد منصــور  در تاری ــزی فرزن ــران زارع گاری ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــد منصــور  در تاری ــزی فرزن ــران زارع گاری ــه مه ــق ب ــماره 44202507044420250704 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وبیمــه نامــه پرایــد کارت ماشــین وبیمــه نامــه پرایــد 132132 ســفیدبه شــماره پــاک  ســفیدبه شــماره پــاک 5454 ایــران  ایــران 998998 ق  ق 1919 و گواهینامــه پایــه  و گواهینامــه پایــه 
دو و کارت ملــی بــه شــماره دو و کارت ملــی بــه شــماره 44334605914433460591 متعلــق بــه هــادی دشــتی رحمــت ابــادی  فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه هــادی دشــتی رحمــت ابــادی  فرزنــد عبــاس 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/061401/10/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 44327078444432707844 متعلــق بــه حمیــد رضــا شــاه ابوالقاســمی فرزنــد  متعلــق بــه حمیــد رضــا شــاه ابوالقاســمی فرزنــد 
علــی در تاریــخ علــی در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد رمض ــد فرزن ــی ون ــاد حاج ــه می ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد رمض ــد فرزن ــی ون ــاد حاج ــه می ــق ب ــماره 06223101940622310194 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/10/261401/10/26 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44315920594431592059 متعلــق بــه محمــد رضــا  قاســمیانی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا  قاســمیانی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/061401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70627062

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16514871971651487197 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 16514871971651487197 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
  NASNAS411100411100HH33661093366109:پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 16514871971651487197 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی: و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی
شــماره موتــورشــماره موتــورMM135906298135906298  متعلــق بــه علــی اصغــر  نورافکــن کلیانــی  فرزنــد ســلمان در تاریــخ   متعلــق بــه علــی اصغــر  نورافکــن کلیانــی  فرزنــد ســلمان در تاریــخ 

1401/11/291401/11/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70667066

»کارت ملــی بــه شــماره »کارت ملــی بــه شــماره 00629071660062907166 و کارت پایــان خدمــت  و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت  و کارت ماشــین بــه شــماره 4545تت311311  
ایــران ایــران 2222 بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســیNAACNAAC6161CACA7979FF057150057150 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور 1248806560212488065602 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 6161یی748748 ایــران  ایــران 2222 به شــماره شاســی  به شــماره شاســی 801876801876 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1148705166611487051666  
ــری  ــد جعف ــه مجی ــق ب ــیرانی متعل ــه تاکس ــری  و پروان ــد جعف ــه مجی ــق ب ــیرانی متعل ــه تاکس ــران2222 و پروان ــرانای ــماره 4545تت311311ای ــه ش ــوخت ب ــماره و کارت س ــه ش ــوخت ب و کارت س
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/12/011401/12/01 تاریــخ  در  یدالــه  فرزنــد  مقــدم  تاریــخ  ایروانــی  در  یدالــه  فرزنــد  مقــدم   ایروانــی 

ساقط می باشد.«ساقط می باشد.«

70827082

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05201919270520191927 متعلــق بــه ســید محســن  قائــم مقامــی فــرد فرزنــد ســید علــی   متعلــق بــه ســید محســن  قائــم مقامــی فــرد فرزنــد ســید علــی  
در تاریخ در تاریخ 1401/12/011401/12/01 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 05305075010530507501 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 05305075010530507501 متعلــق  متعلــق 
بــه صبــا  کرمــی  فرزنــد شــمس اهلل  در تاریــخ بــه صبــا  کرمــی  فرزنــد شــمس اهلل  در تاریــخ 1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــد. ــد.می باش می باش

70877087

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09265415870926541587 متعلــق بــه ســجاد مشــهدی  فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق بــه ســجاد مشــهدی  فرزنــد محمدرضــا در 
تاریخ تاریخ 1401/12/051401/12/05 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 09429866360942986636 متعلــق بــه ســمیه  عصــاران خانــرودی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه  عصــاران خانــرودی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/08/151401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/12/08

شماره : 1600

 تشکیل بیش از ۸۰ پرونده تخلف در سیاهکل
مرجان عباس زاده رشت- به گزارش روابط عمومی اداره 
کل صمت گیالن:  رامین خوشحال با اعالم خبر تشکیل 
پرونده تخلف برای ۸۰ واحد صنفی در شهرستان سیاهکل 
اظهار داشــت از ابتدای فصل زمســتان تا کنون بازرسی 
های صنفی و تولیــدی منجر به ثبت تخلفات متعدد در 
این شهرستان شده اســت.  سرپرست صمت شهرستان 
سیاهکل با اشاره به انجام ۶۰۵ مورد بازرسی در مدت یاد 
شــده گفت تعداد ۸۰ پرونــده در زمینه های مختلف در 
شهرســتان دیلمان اسپیلی و سیاهکل جهت برخورد قاطع با متخلفان تشکیل 
و به تعزیرات حکومتی شهرســتان ارسال شــده است. وی ارزش ریالی پرونده 
های مذکور را ۲۸۶ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: سامانه پاسخگویی ۱۲۴ 
برای دریافت شکایات مردمی همواره آماده دریافت می باشد و این بازرسی ها 
از ابتدای اسفند تا ۱۵ فروردین سال آینده برای حفظ تعادل و نظم بخشی به 

بازار تشدید خواهد شد.

 گلســتان میزبان بیستمین دوره مســابقات ملی مهارت در رشته 
فناوری اطالعات

محمدعلــی شــربتدار :خبرنگار گلســتان |حمزه کرایلو 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از میزبانی 
اســتان در بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته 
فناوری اطالعات خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، کرایلو گفت: 
بزرگترین رویداد مهارتی در نظام آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، مسابقات ملی مهارت است که بستری مناسب برای 
ایجاد رقابت های علمی و ســالم بین مهارت  آموختگان و 
نیز عرصه کشــف استعدادهای مهارتی در ســطح جامعه به شمار می آید. وی 
افزود: هدف از برگزاری مســابقات ملی مهــارت، ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی 
در بین جوانان کشــور، معرفی آموزش های مهارتی و تبیین اهمیت و نقش آن 
در توســعه اقتصاد، جلب نظر مســئوالن تصمیم گیر و تصمیم ساز در توسعه 
آموزش های مهارتی،ظرفیت سازی در بین بنگاه های اقتصادی، آموزشگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای، صنایع و صنوف برای مشــارکت حداکثری در این رویداد، 
رشــد انگیزه های اجتماعی برای کسب مهارت، افزایش بهره وری آموزش های 
مهارتی، ارتقاء و تکمیل مهارت به اقشــار مختلف در مقاطع مختلف تحصیلی 
و دانشــگاهی با چشم انداز بستر ســازی برای ایجاد فرصت های اشتغال پایدار 
اســت. کرایلو بیان کرد: بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته فناوری 
اطالعات به میزبانی استان گلستان از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۶ اسفند برگزار خواهد 
شــد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان اظهار کرد: این مسابقات در ۵ 
رشته پردازش ابری، توسعه نرم افزارهای موبایل، طراحی و توسعه وب، مدیریت 
سیســتم های تحت شبکه و راهکارهای نرم افزاری برای تجارت با 73 شرکت 

کننده از ۲۸ استان به رقابت می پردازند.

 برداشت 1۰ میلیاردی با کپی کردن کارت 44 نفر
گروه اســتان ها _ اصفهــان _ رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان از دســتگیری یک دستفروش که با ترفندی خاص 
کارت بانکی ۴۴ نفر را کپی کرده و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از حساب آنها برداشت 
کرده بود خبر داد. سرهنگ« سید مصطفی مرتضوی« در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس بیان داشــت: در پی مراجعه ۴۴ نفر از شهروندان به پلیس 
فتا اســتان و ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر برداشــت غیر مجاز از حساب آنها، 
رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسي ها و تحقیقات تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان 
مشخص شد که همه مال باختگان در بازه زمانی مهرماه تا آذر ماه سال جاری 
از یک دستفروش دوره گرد اقدام به خرید خشکبار کردند و این دستفروش با 
استفاده از دستگاه اسکیمر کارت بانکی آنها را کپی و با رمزی که مشتریان در 
اختیارش قرار داده بودند به این طریق حسابشــان را خالی کرده است. رئیس 
پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مبلغ از حساب مال باختگان را ۱۰ میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: با اقدامات تخصصی و پلیســی ســرانجام هویت متهم 
اصلی شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی در یک اقدام ضربتی دستگیر 
شــد. سرهنگ مرتضوی عنوان داشــت: متهم که در ابتدا منکر هرگونه جرمی 
بود نهایتاً در مواجه با مدارک و مســتندات پلیس لب به اعتراف باز کرده و به 
کپی کردن کارت بانکی شاکیان و برداشت از حساب آنها اقرار کرد که در این 
خصوص پرونده تشکیل و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

 تقدیر مدیرعامل شــرکت مهندسی آبفای کشور از مسئول شورای 
فرهنگی دینی شرکت آبفای استان اصفهان

مدیرعامل شــرکت مهندسی آبفای کشور به دلیل کسب 
رتبه اول و ممتاز فعالیت های فرهنگی دینی آبفای استان 
اصفهان در بین شــرکت های آبفای سراسرکشوردر سال 
۱۴۰۱، از مســئول و دبیر شــورای فرهنگی و دینی این 

شرکت تقدیر کرد. 
همزمــان با اعیاد شــعبانیه ومیالد فرخنده وخجســته 
انوارکربال؛ همایش ودوره آموزشــی سالیانه ائمه جماعات 
ومســئولین فرهنگی دینی آبفای سراسرکشور اسفندماه 
ســال جاری درمشهد مقدس برگزا ر شــد. دراین همایش سه روزه که درقالب 
کالس وکارگاه های آموزشی به مدت ۱۸ساعت برگزار شد، مبانی جهادتبیین 
دراندیشه رهبری، تبلیغ چهره به چهره، سخنرانی کوتاه، اصول مشاوره دردعوت 
به نماز، جهادآبرسانی، ترویج فرهنگ مصرف بهینه، اثرات تربیتی و روانشناسی 
قــرآن و نقش آن درحفظ وصیانت ازحریم خانــواده مورد بحث وتدریس قرار 
گرفت . همچنین از حاضرین در این دوره آموزشی از مباحث مفتاح ۱۰ورضوان۸ 

آزمون گرفته شد.

 از خود گذشتگی و دلدادگی شهدا درس بزرگی برای همگان است
به گزارش روابط عمومی در آســتانه اعیاد شعبانیه و در 
راســتای تکریم از خانواده های معظم شهدا و به منظور 
ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت مهنــدس علی دقیق 
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس گیالن به 
همراه مهندس عظیم امام پناهی معاون توسعه مدیریت 
و پشــتیبانی با حضور در منزل شهید فتح اله قلی پور 
از شــهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس با خانواده مکرم 

ایشان دیدار و گفتگو نمودند. 
وی در این دیدار صمیمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا واالمقام و با اشاره 
به ایثار، از خودگذشــتگی و اخالص شهدا، گفت: از خود گذشتگی و دلدادگی 
شهدا درس بزرگی برای همگان به ویژه خدمتگزاران جامعه اسالمی می باشد.  
مهندس دقیق با بیان اینکه صبر و اســتقامت خانواده  های معزز شهدای عزیز 
همیشه به عنوان الگو جاوید خواهد ماند، افزود: شهدا سند افتخار ما هستند و 

ما به فرزندان و خانواده آنان افتخار می کنیم.
وی یادآور شــد: در هرکشوری کســانی که به دفاع از کشور می پردازند داری 

ارزش خاصی هستند و کشور ما نیز مدیون شهدای گرانقدر می باشد.

  شهردار کرج خبرداد: جشن روز درختکاری در دهکده تفریحی گردشگری باغستان برگزار می شود
ولی ابراهیمی البرز ایده روز-   شهردار کرج محل برگزاری جشن روز درختکاری امسال را دهکده تفریحی گردشگری باغستان معرفی کرد و گفت: امسال و در هفته درختکاری هر یک از مناطق۱۰گانه یک روز میزبان جشن و 
توزیع نهال رایگان بین شهروندان خواهند بود. مهرداد کیانی اظهار داشت: برنامه ریزی گرامیداشت هفته منابع طبیعی، جشن روز درختکاری و مرور و تدوین برنامه های اجرایی در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر در این مناسبت 
زیست محیطی انجام شده است. وی فرهنگ درخت و درختکاری و حفظ فضای سبز را یکی از اساسی ترین راه های توسعه اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم که در راستای تقویت این فرهنگ بکوشیم و این 
رویداد، فرصت مغتنمی برای توجه بیشتر به این امر مهم بوده و می توان با غرس نهال در مناطق مستعد و نیازمند، بخشی از کمبودها را جبران کرد. کیانی، محل برگزاری جشن روز درختکاری امسال را دهکده تفریحی گردشگری 
باغستان معرفی کرد و گفت: مدیریت شهری کرج طرِح عظیم جنگلکاری و ایجاد کمربندی سبز در حاشیه بزرگراه همت و کنارگذر شمالی را امسال با جدیت بیشتری دنبال کرده و این روند طبق برنامه تدوین شده با غرس نهال 
و گونه های مقاوم در برابر کم آبی و سایر تنش های محیطی همچنان ادامه خواهد داشت. شهردار کرج با اشاره به تأثیر مثبت درختکاری در ایجاد نشاط اجتماعی عنوان کرد: امسال و در هفته درختکاری هر یک از مناطق۱۰گانه 
یک روز میزبان جشن و توزیع نهال رایگان بین شهروندان خواهند بود. وی توسعه فضاهای سبز را از جمله اقدامات مهم در آستانه سال نو دانست و تصریح کرد: مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری این گونه فضاها یکی از 
مهم ترین راهکارهای اساسی به منظور پایدار ماندن فضاهای سبز است. به گفته کیانی زمانی که کودکان به همراه والدین در مراسم های درختکاری مشارکت داشته باشند، قطعاً در زمینه فرهنگ سازی و انتقال این فرهنگ به 
نسل های آینده تأثیرگذار است. وی با اشاره به راه اندازی پویش »جوانه زندگی« و طرح کاشت درخت در ازای تولد هر نوزاد افزود: در این پویش خانواده ها می توانند با ارسال پیامک یا مراجعه حضوری برای کاشت نهال به نام فرزندشان اقدام کنند و 
برگزاری پویش های مردمی در انتقال فرهنگ درختکاری و دوستی بیشتر شهروندان با طبیعت مؤثر است. شهردار کرج با اشاره به اهمیت و جایگاه مسأله حفظ منابع طبیعی در دین مبین اسالم افزود: حفظ محیط زیست به عنوان میراث ماندگار فقط 
برای بهره مندی امروز ما نیست و مربوط به آیندگان نیز هست وامیدوارم با تالش های صورت گرفته و اجرای هر چه بهتر برنامه ها در روز درختکاری با کمک سازمان های مردم نهاد و سایر ارگان ها بتوانیم سبزینگی بیشتری را برای شهر به ارمغان آوریم.

سرهنگ عسکر مجیدی در جمع خبرنگاران با تبریک 
اعیاد شعبانیه با اشاره به اینکه رسانه ها فرهنگ مازندران 
را خوب جلوه بدهند، اظهار کرد:یکی از حوادث بزرگی 
که در انقالب اســالمی اتفاق افتــاد و انقالب را برای 
همیشــه بیمه کرد و دشمن را به شدت مایوس کرد، 
فرهنگ دفاع مقدس ایثار و شهادت و راهیان نور است.

معاون هماهنگ کننده ســپاه کربال با اشاره به اینکه 
فرهنگ دفاع مقدس برای نســل جدید تبیین شود، 
تصریح کرد: برای مقابله با هجمه دشمن، نیازمند ترویج 
فرهنگ جنگ و شهادت و راهیان نور هستیم. مجیدی 
با اعالم اینکه دشمن از راهیان نور هراس دارد و دنبال 
تحریف است، افزود: هدف دشمن در هشت سال دفاع 
مقدس این بود که نظام جمهوری اســالمی ایران را 
ساقط و تضعیف کند اما به هدف و آرزو خود نرسیدند 
و اکنون انقالب اسالمی تولد ۴۴ سالگی خود را جشن 

گرفته است. وی با بیان اینکه حرکت راهیان نور بیانگر 
الگو خوب در تربیت فرزندان است، گفت: عزت و افتخار 
امروز ایران، مرهون جانفشانی ها و خون هایی بوده که 
شهیدان گرانقدر تقدیم اسالم و انقالب کرده و باید به 
درستی از این گنجینه ها پاسداری کرده و پیام شان را به 
نسل های آینده منتقل کنیم. مسئول ستاد راهیان نور 
استان مازندران با اشاره به اینکه استقبال از راهیان نور 
امسال بسیار بی نظیر بوده است، بیان کرد: در دو مرحله 
۱7۰۰ دانش آموز دختر و ۱3۰۰ دانش آموز پســر تا 
پایان بهمن ماه به راهیان نور اعزام شدند. مجیدی افزود: 
از ۹ اســفندماه امسال بیش از 3 هزار و ۵۰۰ دانشجو 
از مراکز آموزش عالی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام 
می شوند. وی با اعالم اینکه امسال اعزام ها به دو شکل 
اتوبوسی و جمعی و همچنین عزیمت توسط خود مردم 
)خودروی شخصی( صورت می گیرد، ادامه داد: در حال 

نشست خبری مسئول ستاد راهیان نور استان مازندران 
و رونمایی از پوستر جشنواره رسانه در راهیان نور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در نشست هم اندیشی با روسای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه 
دانشگاه گفت: تسویه مالی هزینه  حامل های انرژی تا پایان سالجاری توسط این 
معاونت صورت می پذیرد و در سال جدید، تقبل هزینه  حامل های انرژی مراکز 
درمانی بر عهده خود آن هاست. سامانه ثبت مصرف حامل انرژی نیز به زودی راه 
اندازی خواهد شد. گل شکن در ادامه تاکید کرد: تمام تالش خود را بکار خواهیم 
گرفت تا چالش های اصلی مربوط به واحدهای تابعه بویژه مشکالت تامین مواد 
اولیه بخش تغذیه و انعقاد قرارداد مربوط به تصفیه خانه ها به طور کامل رفع شود. 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
افزود: در بحث تنخواه ها باید به سمت مستندسازی دقیق و منظم پیش برویم تا 
به جایگاه مطلوب مورد نظر دست یابیم. وی با اشاره به حجم کاری و مسئولیت 
های سنگین معاونت توسعه یادآور شد: وظیفه اصلی این معاونت نظارت است و 
باید واحدهای تابعه بتوانند برای رفع مشکالت و چالش ها، راهکارهای منطقی و 
بر اساس شواهد عینی و علمی ارایه دهند تا با همراهی و مساعدت تمام و کمال 

این معاونت، موانع موجود مرتفع شود. گل شکن با تاکید بر بهبود فرآیند، کاهش 
هزینه و افزایش درآمد، اظهار داشت: مشکل اصلی واحدها، ساختاری است و باید 
به ســامانه های موجود در این مراکز درمانی توجه ویژه ای شود. تکمیل و ثبت 
اطالعات در این سامانه ها معیوب بوده و نیاز به بازنگری دارد. واحد HIS مراکز 

درمانی دانشــگاه از این پس به واحد مالی متصل شده است تا امکان نظارت و 
ارائه آمار به خود واحدها نیز تســهیل شود. وی با تاکید بر تکمیل اطالعات در 
سامانه ها تصریح کرد: به همین منظور تخصیص نیرو به کمیته کسورات در هر 
بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی ضروری بوده و اعضای این کمیته نیز به واحد 
مالی معرفی خواهند شد. وی با تاکید بر این موضوع که ایمنی اولویت اول ماست 
، از روســای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها درخواست کرد اقدامات الزم 
در این خصوص را اولویت خود قرار دهند  . معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
ریزی دانشگاه با اشاره به لزوم برآورده ساختن انتظارت این معاونت، گفت: ما با 
نگاهی حمایتی و تشویقی قصد داریم نظارت بر عملکرد مدیران بیمارستان را به 
معاونت توسعه بسپاریم و برای افزایش بهره وری مدیران در جلسه ای که با حضور 
این عزیزان برگزار خواهد شــد، کتابچه شرح وظایف در اختیارشان قرار خواهد 
گرفت و انتظارات عملکرد نیز بر همان اساس خواهد بود. گل شکن در پایان سخنان 
خود، بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی را نیروهای خط مقدم دانشگاه دانست 

و شان و منزلت روسا و کارکنان این مراکز را بسیار باال عنوان کرد.

دانشگاه بایستی فرآیندهای سنتی را پشت سر بگذارد

حاضر ثبت نام اعزام به راهیان نور در محالت و مساجد در حال انجام است و پیش بینی می شود 
امسال ۱۰هزار نفر از استان مازندران به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربال با اشاره به اینکه زائران اولی ها در اولویت هستند، گفت: مردم و 
زائران از یادمان شهدای فتح المبین، فکه، چذابه، کانال کمیل، طالییه، اروند، خرمشهر، نهر علقمه 
و هفت تپه بازدید می کنند. مجیدی خاطرنشــان کرد: مراســم تحویل سال نو زائران راهیان نور 

مازندران در هفت تپه و خرمشهر برگزار می شود.

 1۳ اسفندماه، آغاز به کار قرارگاه رسانه ای شهید کابلی مازندران در خرمشهر
سخنگوی سپاه کربال نیز از آغاز به کار قرارگاه رسانه ای شهید کابلی از ۱3 اسفندماه در اردوگاه 
شهید بلباسی خرمشهر، خبر داد و گفت: این قرارگاه تا ۲ فروردین سال ۱۴۰۲ در موضوع راهیان 
نور فعالیت می کند. سرهنگ علی ابراهیمی گتابی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، از تشکیل قرارگاه 
رسانه ای شهید کابلی با محوریت راهیان نور خبر داد و گفت: این قرارگاه از سال ۹۶ شروع بکار کرد 
به استثنای دوسال کرونایی که اعزامی سازماندهی شده ای نبود در آن دوسال قرارگاه تشکیل نشد.

معاون روابط عمومی سپاه کربال هدف از تشکیل قرارگاه رسانه ای شهید کابلی را تولید هوشمند 
و توزیع هدفمند اخبار در حوزه اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب برشمرد و 
افزود:برای  اطالع رسانی گسترده بزرگترین عملیات فرهنگی کشور این قرارگاه امسال هم تشکیل شد.

ابراهیمی گتابی در ادامه با اشاره به اینکه با کمک اصحاب رسانه که بازوان رسانه ای جریان انقالبی  
این قرارگاه هســتند، انعکاس مطالب راهیان نور صورت می گیرد، خاطرنشــان کرد: انتشار اخبار 
راهیان نور یک جهاد فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس که شاه کلید حل مشکالت 
کشوراست، می باشد. سخنگوی  سپاه کربال از آغاز به کار این قرارگاه از ۱3 اسفندماه در اردوگاه 
شهید بلباسی خرمشهر، خبر داد و گفت: این قرارگاه تا ۲ فروردین سال ۱۴۰۲ فعال است. معاون 
روابط عمومی ســپاه کربال در ادامه از برگزاری جشنواره رسانه  در راهیان نور و رونمایی از پوستر 
این جشنواره در نشست خبری مسئول ستاد راهیان نور سپاه کربال هم خبر داد و افزود: جشنواره 
رسانه ای راهیان نور با حضور همه رسانه ها و خبرنگارانی که درحوزه انعکاس و بازتاب اخبار راهیان 
نور در بازه زمانی راهیان نور ما را همراهی می کنند، برگزار و  درپایان از خبرنگاران برتر و اصحاب 
رسانه در این حوزه تجلیل خواهد شد. ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به تاکید بر اینکه  
انتظار  اســت اصحاب رســانه استان مازندران در این  جهادبزرگ فرهنگی وجهاد تبیین، قرارگاه 
رسانه ای شهید کابلی را همراهی کنند، خاطرنشان کرد:  دستگاه های متولی به ویژه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مازندران و همچنین  قلم بدستان حوزه رسانه در باره راهیان نور تاملی کرده و در 
این حوزه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تالش کنند. سخنگوی سپاه کربال با تصریح بر اینکه 
در ایام اواخر اســفند ســتاد تسهیالت سفر نوروزی در استان شروع به کار می کند، افزود: استان 
مازندران به دالیل جاذبه های ســیاحتی و گردشگری، همه ساله میزبان مسافران زیادی است و  
از متولیان و اصحاب رسانه انتظار است به همان اندازه که به بخش  گردشگری و سیاحتی استان 
توجه می کنند، به گردشگری دوران دفاع مقدس در حیطه گردشگری فرهنگی  توجه ویژه داشته 
باشند و در انعکاس و اهمیت مظاهر استقالل و اقتدار ایران اسالمی اهتمام بورزند. ابراهیمی گتابی 
با یادآوری این مطلب که موضوع گردشگری جنگ در جهان هم مطرح است و خیلی از کشور های 
بعد از جنگ جهانی دوم  دراین زمینه برای ســربازان و فرماندهان این جنگ، اقدامات فرهنگی 
انجام میدهند، تاکید کرد: مظهر اصلی قدرت ایران اسالمی شهدا هستند و مناطق عملیاتی جنوب 
کشور هم یکی از مهم ترین امکان گردشگری جنگ محسوب می شود بنابراین دستگاه های متولی 
و اصحاب رسانه توجه ویژه به آن داشته باشند. در این مراسم ضمن رونمایی از پوستر جشنواره 

رسانه در راهیان نور، قرارگاه رسانه ای شهید کابلی استان مازندران ۱۴۰۲-۱۴۰ آغاز بکار کرد.

حرمت السادات نورانی -مازندران ایده روز | سخنگوی سپاه کربال نیز از آغاز به کار قرارگاه رسانه ای 
شهید کابلی از 1۳ اسفندماه در اردوگاه شهید بلباسی خرمشهر، خبر داد و گفت: این قرارگاه تا ۲ فروردین 

سال 14۰۲ در موضوع راهیان نور فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه حرکت 
راهیان نــور بیانگر الگو 
خوب در تربیت فرزندان 
و  عزت  گفت:  اســت، 
افتخــار امــروز ایران، 
جانفشــانی ها  مرهون 
و خون هایــی بوده که 
شهیدان گرانقدر تقدیم 
و  کرده  انقالب  و  اسالم 
باید به درســتی از این 
گنجینه ها پاسداری کرده 
و پیام شان را به نسل های 

آینده منتقل کنیم. 

ده
چکی

به مناسبت روز هفتم اسفند روزاستقالل کانون وکالی دادگستری 
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان |حمیدرضا مومن ریاست کانون وکالی داد 
گستری استان گلستان  در نشست خبری به مناسب سالگرد روز استقالل کانون 
وکالی دادگستری ضمن تبریک این رویداد جایگاه خالی ثبت این روز درتقویم 
رسمی کشور خالی دانست واین را از حقوق  حقه وکالی کشور دانست که این 
مهم در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد. وی درخصوص سابقه کانون وکالی 
کشور اظهار داشت اولین مجمع کانون وکالی دادگستری در سال ۱3۰۰ تشکیل 
شد ونخستین نظام نامه  وکالی رسمی عدلیه تدوین شدومطابق آن کانون های 
وکال در سال ۱3۰۹ به طور رسمی در باغ همایون تهران تاسیس شد وسپس 
در سال ۱3۱۴به طور رسمی قانون وکالت در ۵۸ ماده به تصویب رسید ،البته 
تحول عظیمی که در کار وکالت بوجود آمد در هفتم اسفند سال ۱33۱ بود که 
الیحه استقالل وکال توسط مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر وقت به تصویب 
رسید وآیین نامه اجرایی آن در سال ۱33۴ مصوب وبه اجرا در آمد ومطابق با 
آن نیز در ســال ۱37۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که سازوکارکیفت اخذ 

پروانه از کانون های وکالت از باب اداری تدوین کرد .
همچنین دربخش دیگری از این نشســت غالمرضا اتحادیه نایب رئیس کانون 

وکالی دادگســتری استان گلستان ضمن خوشامد گویی به خبرنگاران حاضر 
وتبریک روزهفتم اســفند روز اســتقالل کانون وکال گزارشی درخصوص آمار 
عملکرد کانون وکال استان گلســتان ارائه داد که دراین خصوص تعدادوکالی 
پایه یک را در اســتان  ۶۸۹نفر ووکالی پایه دو را ۱نفر کارآموزان عضو کانون 
گلستان را ۵۶ نفر وکارآموزان مهمان در کانون گلستان را 7 نفر قبول شدگان 
آزمون کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱ ۱۵۹ نفر اعالم کرد که این تعداد بعد از 

صدور پروانه کارآموزی وگذراندن دوره کارآموزی این افراد درسال ۱۴۰۲ آغاز به 
فعالیت خواهند کرد . نایب رئیس کانون نیر در همین مورد تعداد مشاوره رایگان 
درواحد معاضدت کانون را به تفکیک ،مشاوره حقوقی رایگان درسال ۱۴۰۰ را 
۴۰۱ نفر که حضوری )۲7۲نفر ( وتلفنی )۱۲۹ نفر ( ومشاوره حقوقی رایگان در 
سال ۱۴۰۱ را ۱7۵ نفر که حضوری آن را ۱۵۰ نفر وتلفنی را ۲۵ نفر اعالم کرد .

اتحادیه دررابطه با پرونده مطرح شده درداسراودادگاه انتظامی ، ورودی پرونده 
های دادســرای انتظامی درسال ۱۴۰۰ را ۱۵۸ فقره  وورودی پرونده های داد 
ســرای انتظامی در ۱۱ ماه درســال ۱۴۰۱ را ۱7۶ فقره  و تعداد پرونده های 
جریانی در دست بررسی دادسرا ،در حال حاضر  را ۱۶۰فقره  و قرارهای صادره 
در دادســرای انتظامی  در۱۱ماه گذشته  سال ۱۴۰۱ را ۱۲7 قرار مطرح بوده 
است و نیز درهمین مورد نیز با آرای صادره در دادگاه انتظامی کانون ، یک نفر 
وکیل به "تنزل درجه " ویک نفر نیزبه " محرومیت یک ساله از شغل وکالت " 
محکوم شدند .  الزم به ذکراست ، درپایان فرهاد توماج بازرس کانون وکالی استان 
گلستان درمورد تخلفات ایجاد شده وکال اضحار داشت باتخلفات وکال درهرسطحی 

که باشد برخورد می کنیم ودر احقاق حق مردم باکسی تعارف نداریم .

اجرای بیش از ۱۲هزار متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی در امور رامسر
مدیر امور آب و فاضالب رامســر از اجرای ۱۲هزار و ۱۲۵ متر اصالح و توسعه 

شبکه آبرسانی در این امور طی یک سال اخیر خبر داد.
مهندس کامبوزیا عســگریان به تشریح اهم فعالیتهای انجام شده در یک سال 
اخیر در این امور پرداخت و گفت: در این مدت اقداماتی شامل: رفع ۱3۵۶ فقره 
شکستگی -۱۰7۸۱ متر توسعه و ۱3۴۴ متر اصالح شبکه آبرسانی -واگذاری 
۹۴۱ فقره انشعاب -۹3۴ مورد خدمات پس از فروش -۸۴377 مورد کلرسنجی 

-3۲۸۲ مورد نمونه برداری میکروبی و شمیایی انجام شد.
وی با اشاره به شستشوی۲۱باب مخزن زمینی و ۴۶۴ کیلومتر شبکه توزیع و ارتقا 
کمی و کیفی تصفیه خانه آب شرب سد میجران افزود: یک دستگاه الکتروپمپ 
سانتریفو ۱3۲ کیلو وات در ایستگاه پمپاژ مخزن 3۰۰ شستا بمنظور افزایش 
راندمان ایســتگاه تهیه و نصب و الکترو پمپ چاه های شماره ۶ کتالم – چاه 
شماره ۵ کتالم - چاه ۲ رامسر تعویض و نیز ویدیو متری چاه های طالش محله 
، ساخت و نصب و راه اندازی کلکتور جهت بهبود وضعیت توزیع آب شرب در 

نیاســته و حومه و لوله گذاری بطول ۴۵۰ متر در حدفاضل بین الت محله و 
آسیابسر با مشارکت دهیار و شورای اسالمی روستای آسیابسراجرا شد.

مدیرامور آبفا رامسر، به پروژه های درحال اجرا در این شهرستان اشاره و تصریح 

کرد: تا کنون در مجتمع آبرســانی چورتــه اقداماتی نظیر احداث مخزن ۱۰۰ 
سرمشــک – احداث مخزن ۲۰۰ چورته – نصب شیرآالت مخزن سرمشک و 
چورته – احداث حوضچه تقسیم و احداث منهول شیرآالت و نیز لوله گذاری خط 
انتقال بطول 33۵۰ متر انجام شد. مهندس عسگریان، ادامه داد: در طرح آبرسانی 
به روســتای گلین نیز ۸ کیلومتر لوله گذاری و احداث حوضچه فشار شکن ۲ 
مترمکعبی و در پروژه آبرسانی به ورستای سلمل،۶3۰۰ متر لوله گذاری اجرا شد.

وی، اظهار داشت: در پروژه آبرسانی جواهرده ) صیقل محله( تا کنون عملیات 
گودبرداری – بتن مگر- آرماتوربندی فونداســیون جهت احداث مخزن ۵۰۰ 
متر مکعبی – بتن ریزی کف مخزن اجرا و در پروژه آبرســانی شــاهمنصور 
محله – طالش محله؛ عملیات حفر چاه در روستای شاهمنصورمحله – ۲3۰۰ 
متر لوله گذاری خط انتقال– بازســازی اتاقک تابلو برق و کلرزنی انجام و در 
پروژه آبرســانی به روستای گیاش نیز پمپ و تابلو برق خریداری وبه ایستگاه 

پمپاژ نمکدره منتقل شد.
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 غیبت رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مراسم بهترین های فیفا
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در مراسم بهترین های 

فوتبال جهان شرکت نخواهد کرد.
 مراسم برترین های فیفا )THE BEST( قرار است فردا در 

پاریس فرانسه برگزار شود.
در شــرایطی که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
از جانب فیفا به این مراســم دعوت شده بود، وی به دلیل 
حضور در جلسه آتی هیات رئیسه به این سفر نخواهد رفت.

قرار است جلسه مهم هیات رئیسه فدراسیون سه شنبه ۹ اسفند برگزار شود و 
در این نشست درمورد شرایط گزینه های داخلی برای برعهده گرفتن سرمربیگری 

تیم ملی بحث و تبادل نظر خواهد شد.
به این ترتیب علی دایی به همراه همســرش جزء ایرانی هایی هستند که در 

مراسم مذکور شرکت می کنند.

 تصمیم مهم پزشکان در ۴۸ ساعت آینده
 حمید ســجادی، وزیر ورزش و جوانان که در سانحه 
ســقوط بالگرد در استان کرمان دچار آسیب دیدگی شده 
بود جمعه برای ادامه روند درمانی به تهران منتقل شــد و 

در حال حاضر تحت نظر پزشکان قرار دارد.
بنا به گفته کســانی که در روزهــای اخیر به مالقات 
سجادی رفته اند، او اکنون سطح هوشیاری بهتری دارد و 
اوضاع او به طور کامل از طرف تیم پزشکی کنترل می شود. 
پزشکان در حال حاضر از طریق دارو تالش می کنند لخته های ایجادشده را از بین 
ببرند و امیدوارند سجادی نیازی به عمل جراحی پیدا نکند. دلیل بیهوشی مصنوعی 
وزیر ورزش هم این است که خطر کمتر شود و او راحت تر این دوره را بگذراند.

گفته می شود پزشــکان تا ۴۸ ساعت آینده و براساس نتایج سی تی اسکن و 
دیگر آزمایش ها در خصوص انجام عمل جراحی تصمیم نهایی را خواهند گرفت. 

 سه نماینده ایران در مراسم بهترین های فیفا
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در مراسم بهترین های 

فوتبال جهان شرکت نخواهد کرد.
 مراســم برترین های فیفا )THE BEST( قرار است فردا 

در پاریس فرانسه برگزار شود.
در شــرایطی که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
از جانب فیفا به این مراســم دعوت شده بود، وی به دلیل 
حضور در جلسه آتی هیات رئیسه به این سفر نخواهد رفت.

قرار است جلسه مهم هیات رئیسه فدراسیون سه شنبه ۹ اسفند برگزار شود و 
در این نشست درمورد شرایط گزینه های داخلی برای برعهده گرفتن سرمربیگری 

تیم ملی بحث و تبادل نظر خواهد شد.
به این ترتیب علی دایی به همراه همســرش جزء ایرانی هایی هستند که در 

مراسم مذکور شرکت می کنند.
عالوه بر این دو نفر ســپیده مکرمتی، همسر ایرانی کالرنس سیدورف نیز به 
همراه اسطوره هلندی در مراسم حضور خواهد یافت تا تعداد نمایندگان ایران در 

مراسم فیفا به عدد سه برسد. 

 بمب مهدی طارمی در آستانه انفجار
رســانه انگلیسی از نزدیک شدن ستاره ایرانی پورتو به 

تاتنهام خبر داد.
 اخبار زیادی در یک هفته گذشته درباره آینده مهدی 
طارمی ســتاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو و 

احتمال انتقالش به باشگاه تاتنهام انگلیس مطرح شد.
در همین زمینه رادیو »LastWordOnSpurs« انگلیس 
امروز در خبری از احتمال انتقال ســتاره ایرانی خبر داد و 
نوشــت: جم نجفی میلیادر ایرانی در حال آماده سازی پیشنهادی ۳.۷۵ میلیارد 

یورویی برای خرید باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر است.
اگر نجفی موفق به خرید این باشــگاه انگلیســی شود، مهدی طارمی مهاجم 

ایرانی باشگاه پورتو در اولویت خرید تاتنهام قرار خواهد گرفت.
ســتاره ایرانی نمایش درخشانی را در ۳ فصل گذشته به همراه پورتو داشته 
است. طارمی در لیگ قهرمانان اروپا هم با ۵ گل زده یکی از موثرترین بازیکنان 

اروپا به شمار می آید.

  قلعه نوعی دست فدراسیون را خواند!
با اعالم اسامی مربیان مد نظر فدراسیون فوتبال برای 
سرمربیگری تیم ملی، این ماجرا وارد چرخه تازه ای شد و 
باید منتظر بود و دید در نهایت بعد از جلسه هیأت رئیسه، 
چه کسی سرمربی تیم ملی خواهد شد. البته نام چند مربی 
خارجی هم مطرح است که هنوز فدراسیون واکنش رسمی 

به صحت این ادعا نشان نداده است.
جذب مربی خارجی به دلیل غیر شفاف بودن پرداخت ها 
و اینکه چند درصد از کل قرارداد به مربی خواهد رسید و چند درصد بین دالالن 
رسمی و غیر رسمی پخش خواهد شد برای کسانی که دنبال منافع مالی هستند 
جذاب تر است ولی با توجه به ناکامی کی روش در جام جهانی، طرفداران مربی 

داخلی بیشتر است.
فدراســیون فوتبال هم با اشراف به این موضوع اسامی ۵ مربی ایرانی را اعالم 
کرد تا از بین آنها یکی سرمربی تیم ملی بشود. هرچند با کناره گیری روز گذشته 

امیر قلعه نوعی و مهدی تارتار این تعداد به ۳ نفر کاهش یافت.
با نگاهی به اســامی این افراد که همگی از مربیان خوب و با سابقه فوتبال ما 
هســتند می توان متوجه شد که فدراسیون برای پاک کردن مهر بی تدبیری که 
پس از شکست پروژه »کی روش« در جام جهانی روی پیشانی  اش خورد راهکاری 

را در پیش گرفته است که در هر صورت برای فدراسیون برد برد خواهد بود.
هر ۵ مربی اســامی شناخته شــده و خوشنام فوتبال ما هستند ولی هرکدام 
شرایطی دارند که در تیم ملی به مشکل خواهند خورد و فدراسیون فوتبال با علم 

به این موضوع این نفرات را انتخاب کرده است.
حسین فرکی با اینکه مربی با تجربه ای است ولی هیچگاه در قامت سرمربی 
شش دانگ در فوتبال ما حتی در سطح باشگاهی مطرح نبوده است و اوج موفقیت 
او در یک بازه زمانی کوتاه در سپاهان بود که تداوم نداشت و چند سالی است که 

از فوتبال دور بوده و با فضای این روزها بیگانه است.
جواد نکونام با اینکه مربی جوان و موفقی است ولی با حواشی متعددی که در 
چند هفته اخیر داشت و استعفایی که در اوج مسابقات تیم فوالد در لیگ قهرمانان 
آســیا داد، ناگهان مخالفان زیادی در بین هواداران فوتبال پیدا کرد و محبوبیت 
گذشته را از دست داد و حتی بعضی کارشناسان انتخاب وی از طرف فدراسیون 

در بین نامزدهای سرمربیگری تیم ملی را عجیب دانستند.
فرهاد مجیدی هم به دلیل اختالف سلیقه ای که با مدیران فدراسیون فوتبال 
دارد و مخالفین احتمالی که در بین بازیکنان تأثیر گذار تیم ملی خواهد داشت، 
امــکان موفقیت کمی دارد زیرا احتماالً بخش زیادی از فکر و انرژی خود را باید 

صرف مقابله با حواشی کند.
مهدی تارتار با اینکه مربی موفقی در تیم های لیگ برتری بوده و نشــان داده 
که مربی توانمندی است ولی نه تجربه در سطح ملی را دارد و نه در لیگ نتایج 
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تیمملیبسکتبالبهجامجهانیصعودکرد
 تیم ملی بسکتبال در آخرین دیدار خود در پنجره ششم و پایانی جام جهانی 
با صعود لحظه آخری اما دلچســب جواز حضور در این دوره از مســابقات را 

به دست آورد. شکست قزاقستان مقابل استرالیا عامل صعود تیم ملی شد.
 شاگردان سعید ارمغانی که در پنجره ششم جام جهانی در نخستین دیدار 
برابر ژاپن تن به شکست داده و صعودشان به این رقابت ها را به دیدار پایانی 
و اما و اگرها کشیده بودند در آخرین بازی خود امروز )یکشنبه( از ساعت ۷ 
صبح در هنک کنگ به مصاف چین رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۸۶ 
بر ۷۴ به ســود چین خاتمه یافت اما با شکست قزاقستان برابر استرالیا، این 

تیم ایران بود که جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد.
در دیگر دیدار هم زمان استرالیا و قزاقستان هم به مصاف یکدیگر رفتند که 
با توجه به اهمیت این دیدار در صعود یا عدم صعود تیم ملی بسکتبال ایران به 

جام جهانی، نگاه عالقه مندان به این رشته به آن بازی هم بود. 
در ابتدای کواتر نخست دیدار ایران و چین، چینی ها بهتر کار را آغاز کردند 
اما در ادامه شــاگردان سعید ارمغانی با تمرکز باال، سوئیچ کردن منطقی و با 
اعتمــاد بــه نفس باال نتیجه را تغییر دادند و در پایان این کواتر ۲۱ بر ۲۰ به 

پیروزی رسیدیم. 
در بازی هم زمان، استرالیا در کوارتر اول ۲۱ بر ۱۳ به برتری رسید تا امیدها 

برای صعود کشورمان به جام جهانی زنده بماند.
در کوارتر دوم باز هم برتری از آن شــاگردان ســعید ارمغانی بود، آنها با 
ادامه عملکرد موفق خود توانستند ۲۷ بر ۲۵ برنده از زمین بازی خارج شوند 
تا نیمه نخســت را با برتری به رختکن بروند. در آن ســوی میدان قزاقستان 
همانند کواتر اول برابر اســترالیا تن به شکســت داد و ۲۵ بر ۱۴ نتیجه را در 

این کوارتر واگذار کرد. 
با شروع کواتر سوم، بازیکنان تیم ملی ایران که به علت اختالف زیاد امتیازی 

اســترالیا و قزاقستان خیالشان از بابت صعود به جام جهانی راحت شده بود با 
آرامش بیشــتری پا به میدان گذاشتند چرا که با برتری استرالیا، ایران با هر 
نتیجه ای حتی باخت برابر چین جواز حضور در جام جهانی را به دست می آورد.

قزاق ها که در بازی هم  زمان با ایران کارشان را آغاز کرده بودند دقایقی قبل 
از پایان بازی ایران و چین با نتیجه ۹۸ بر ۵۳ شکست خوردند تا عمال قبل از 
اتمام دیدار ایران، شاگردان سعید ارمغانی جشن صعود به جام جهانی را بگیرند.

اما در آن سوی میدان ملی پوشان کشورمان در کواتر سوم ۱۶ بر ۱۰ نتیجه 
را واگذار کردند و در کواتر چهارم نیز تیم ملی مغلوب شد تا به دلیل شکست 

تیم ملی قزاقستان، راهی جام جهانی شوند. 
پیش از این از گروه ایران تیم های چین و استرالیا صعود کرده بودند و ژاپن 

نیز به دلیل میزبانی سهمیه این مسابقات را به دست آورده است.
چهارمیــن تیمی که از این گروه صعود کرد ایران اســت که با شکســت 

قزاقستان این اتفاق افتاد.
جام جهانی ۲۰۲۳ ســال آینده در سه کشــور ژاپن، فیلیپین و اندونزی 

برگزار خواهد شد.
تیم ملی ایران از ســال ۲۰۱۰ تاکنون در تمــام ادوار جام جهانی حضور 

داشته است.

مجید جاللی، درباره عملکرد باشگاه های ایرانی در فوتبال 
پایه اظهار کرد: متاســفانه ما نمی توانیم بازیکن بسازیم چون 
برای این کار، سیستم ما تعریفی ندارد. همه اهداف ما به نتیجه 
خالصه می شود. اینکه شما نتیجه را دوست داشته باشید امری 
طبیعی است اما در فوتبال پایه نباید به نتیجه فکر کنید. در 
فوتبال بزرگساالن هم اگر بخواهید نتیجه بگیرید باید چند سال 

زحمت بکشید و بعد به نتیجه برسید.
وی در ادامه با بیان اینکه چند دلیل عمده باعث می شود 
باشگاه های ایرانی در فوتبال پایه موفق نباشند، گفت: دیدگاه 
ما در حوزه فوتبال پایه ایراد دارد چون مبتنی بر نتیجه گرایی 
و قهرمانی است و بر روی سازندگی تمرکز نشده است. شاید در 
برخی باشگاه ها هم دیدگاه سازندگی باشد آنها هم نمی توانند 
بازیکن بســازند. در کل کشور بالغ بر ۳۰ هزار مدرسه فوتبال 
فعالیت می کنند. در هر مدرسه فوتبال ۱۰۰ کودک هم مشغول 
باشند یعنی چیزی حدود ۳ میلیون کودک در سراسر کشور در 
مدارس فوتبال عضو هستند اما از این ۳ میلیون هیچ خروجی ای 

حاصل نمی شود.
جاللی در ادامه با اشاره به تمرینات تخصصی فوتبال پایه 
گفت: شــما به مربیانی دارید که تخصــص کار با کودکان را 
داشته باشند و از طرف دیگر عمل تمرین فوتبال پایه را بدانند. 
اگر شما علوم تمرین فوتبال پایه را بدانید اما نتوایند آن را به 
تمرین تبدیل کنید باز در سازندگی موفق نخواهید بود. به طور 
مثال در الماسیا مرکزی تحت عنوان "مرکز توسعه و پیشرفت 
فوتبــال پایه" دارند که در کنار این مرکز، مرکز دیگری وجود 
داشت که کارش توسعه علوم مربیگری بود. در کنار آن مرکز 
دیگری تحت عنوان "توسعه علوم تمرینات" وجود داشت که 
اصل کار در آنجا بود که افراد متخصص از صبح تا شب در آنجا 
کار می کردنــد که تمریناتی را ابداع کنند تا بازیکن به از نظر 

فنی به مقصود آنها برسد.
وی ادامــه داد: در فوتبال پایه ایران نمی توانیم بگوییم به 
طور کل علوم مربیگری نداریم و شاید حدود ۵۰ درصد باشد 
اما در بخش علوم تمرینی واقعا جایگاهی نداریم. از طرف دیگر 

   سازندگی بازیکن 
باید در باشگاه ها باشد. 

مدارس فوتبال باید 
فعالیت کنند اما این 
مدارس باید نهایتا تا 

سن ۱۳ سالگی فعالیت 
کنند و بعد از آن 

مسئولیت سازندگی با 
باشگاه هاست.

ده
چکی
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اردوی تیم ملی فوتسال ایران پیش از اعزام به تورنمنت تایلند امروز آغاز شد.
 تیم ملی فوتســال ایران که باید برای حضور در یک تورنمنت تدارکاتی عازم 
تایلند بشود، امروز شنبه در سالن کمپ تیم های ملی تمریناتش را زیر نظر وحید 

شمسایی آغاز کرد.
در این اردو ۱۸ بازیکن از جمله حســین طیبی، مســلم اوالدقباد و ســعید 
احمدعباسی دعوت شده اند که البته این سه بازیکن فعاًل در باشگاه های خود در 

اسپانیا هستند و در روزهای بعد به تیم ملی اضافه می شوند.
از ۱۸ بازیکــن، دو نفر خط می خورنــد و تیم ملی در نهایت با ۱۶ بازیکن در 
تورنمنت تایلند شرکت می کند؛ رقابتهایی که ایران با عربستان و مصر همگروه است 

و در گروه دیگر تیم های تایلند، ژاپن و موزامبیک حضور دارند.
وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال در حاشیه تمرین امروز این تیم گفت: 
تغییراتی داشتیم و تیم جوان شده است. یکسری بازیکنان متولد ۷۹-۸۰ هستند. 

باید قطعاً در آینده نقش مهمی برای فوتسال ایران ایفا کنند.
شمسایی افزود: این بازیکنان جوان در تورنمنت تایلند می توانند به خودباوری 
برســند. برای ما نتیجه هم مهم اســت ولی مهمتر این است که بازیکنان جوان 

پخته شوند.
ســرمربی تیم ملی فوتسال تصریح کرد: خیالمان راحت است. بازیکنان از دل 

لیگ انتخاب شده اند. سه لژیونر هم اضافه می شوند.

نخستین روز از رقابت های بین المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی در 
حالی به پایان رسید که نماینده کشورمان به یک مدال برنز دست یافت.

 رقابت های بین المللی کشــتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی )مرحله 
دوم سال ۲۰۲۳( جام ابراهیم مصطفی در شهر اسکندریه مصر در حال برگزاری 
است که تیم منتخب کشورمان نیز با ۴ کشتی گیر در این مسابقات حضور دارد.

روز گذشــته در رقابتهای دو وزن نخست این تورنمنت، امیرحسین فیروزپور 
در وزن ۹۷ کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر 
مصطفی الدرس از مصر را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در 
این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مخسود ویسالوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و 
به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فیروزپور در این مرحله مقابل زبیگنیو بارانوفسکی 
دارنده مدال نقره و برنز اروپا از لهستان با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد و به دیدار رده 
بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر صفر موزاری مچدلیدزه از اوکراین را 
از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.امروز هم در مسابقات ۸ وزن دوم این 
مسابقات، سه نماینده کشورمان به میدان خواهند رفت که برنامه پیکارهای آنها به 
شرح زیر است:در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۷ نفر حضور دارند، یاسین رضایی پس از 
استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف عبدالغنی بنات اله از الجزایر می رود. 
وی در صورت پیروزی باید در دور سوم با برنده کشتی میان والدمیر کودرین از 

قزاقستان و پانکاج از هند مبارزه کند.

رئیس فدراسیون جودو گفت: شرایط تعلیق را به فرصت تبدیل کرده و کارهای 
زیربنایی خوبی انجام شد و بر همین اساس دو نماینده در المپیک ۲۰۲۴ پاریس 
خواهیم داشــت. آرش میراسماعیلی در حاشیه فینال مسابقات بین المللی جام 
خلیج فارس با بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: تا زمان پایان 
دوران تعلیق که فرصت حضور در بازی های آسیایی را پیدا خواهیم کرد، شرایطی 
را فراهم می کنیم که تیم ملی کشــورمان بتواند با بهترین ترکیب ممکن در این 
بازی های هانگژو که اهمیت زیادی برای ورزش کشور دارد حضور داشته باشد.وی 
در خصوص کسب سهمیه المپیک هم گفت: شهریورماه سال ۱۴۰۲ تعلیق چهار 
ســاله ایران به اتمام می رسد، تا آن زمان هم بسیاری از رقابت هایی که امتیاز آن 
برای کسب سهمیه المپیک محاسبه می شود، به اتمام رسیده و شانس جودوکاران 
ما به حداقل می رسد. بر همین اساس در جلسه ای که با رئیس فدراسیون جهانی 
و اتحادیه جودو آسیا داشتیم در این خصوص مذاکراتی داشتیم و رئیس فدراسیون 
جهانی اعالم کرد ۲ سهمیه »وایلد کارت« به ایران خواهد داد.رئیس فدراسیون جودو 
در خصوص برگزاری مسابقات جودوی بین باشگاهی با حضور ۱۲ تیم خارجی و 
داخلی تصریح کرد: ســعی بر این بود مسابقات امسال با حضور تیم های خارجی 
برگزار شود که این مساله نشان می دهد با وجود تعلیق، جودو در ایران زنده است. 
عملکرد جودوکاران ایران در مسابقات نشان داد، ورزشکاران ما پویا هستند. خیلی ها 
تالش کردند جودوی ایران منزوی شود اما همه دیدند رقابت ها به خوبی برگزار شد. 

 اما و اگرهای جذب مربیان خارجی برای حضور در بازیهای آسیایی
برخی رشته ها در حالی متفاضی جذب مربی خارجی برای بازی های آسیایی هستند که با توجه به بودجه، شرایط کاروان و زمان باقی مانده تا این بازی ها، به نظر می رسد صدور مجوز الزم برای آن منتفی باشد.

 بازی های آسیایی و چگونگی اعزام ورزشکاران و تیم های ایران به آن، این روزها اگرچه ُکند و با حوصله دنبال می شود اما به هر حال محور بیشتر نشست هایی است که مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک یک پای ثابت آن به حساب 
می آیند تا در حضور آنها تصمیمات الزم برای چگونگی شکل گیری ترکیب کاروان اتخاذ شود.پایه و اساس این تصمیمات طی دو ماه گذشته در جلسات مشترک با مسئوالن رشته های کاندید اعزام به هانگژو اتخاذ شد تا در نشست های تکمیلی 
با حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک چکش کاری شود و تکلیف مدیران فدراسیون ها را برای به صف کردن ورزشکاران و تیم های شان مشخص کند.»کیفی« یا »کمی« بودن کاروان، اصلی ترین مقوله در رابطه با کاروان بازی های 
آسیایی است که دیگر بررسی ها و برنامه ریزی ها حول آن انجام خواهد شد، حتی تصمیم گیری در مورد مسئله ای مانند »مربی خارجی« و جذب آن که مورد درخواست مدیران برخی رشته ها در نشست های کارشناسی بوده است.این دسته 
مدیران با توجه به شرایط رشته خود در ایران و رقبای آسیایی شان همکاری با مربی خارجی را در برنامه دارند تا به این واسطه بتوانند حضورشان در بازی های آسیایی را نزدیک تر به نتیجه کنند. بعضا هم حتی قول مدال آوری در هانگژو را مشروط 
به در اختیار داشتن مربی خارجی کرده اند و اینکه مسئوالن عالی رتبه ورزش، آنها را در این زمینه »حمایت مالی« کنند.این مسئله یعنی طرح درخواست مسئوالن فدراسیون هایی مانند هندبال، سپک تاکرا، شطرنج، قایقرانی، بوکس و تیراندازی 
در نشست اخیری که در غیاب وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک و با حضور دیگر مسئوالن این کمیته و وزارتخانه برگزار شد، یکی از دو محور اصلی مورد بحث بود اما به نتیجه مشخصی نرسید تا در ستاد عالی بررسی و به سرانجام برسد.

تقسیم بندی سنی در فوتبال پایه ایران مشکل دارد. ما کال ۵ رده سنی داریم. 
زیر ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال رده های سنی ما هستند. این در حالی است 
که االن در دنیا بازیکنان را به ۱۲ رده سنی تقسیم می کنند. یعنی از ۷ سال تا 
۱۸ هر سال یک رده سنی است و برایش طرح درس می شود و برای هر سن 
هم تمرین خاص خودش را طراحی می کنند. ما در زمینه علم تمرین و علوم  
مربیگری فوتبال پایه کاری نکرده ایم. مثال می گویند فالنی مربی تیم های پایه 
اســت. اصال اینگونه نیست. مربی رده ۷ ساله باید دوره کار با کودکان ۷ سال 
را ببیند و کسی که با کودکان ۹ ساله کار می کند باید دوره کار با کودکان ۹ 
سال را ببیند. هر کسی باید مدرک مربیگری رده سنی که قرار است با آنها کار 

کند را بگیرد. ما هنوز وارد این جزئیات نشده ایم و همه چیز را کلی می بینیم.
جاللی در ادامه تصریح کرد: االن کال در مدارس فوتبال اولویت اول دیدگاه 
مالی و کسب درآمد است و سازندگی در اولویت نیست؛ مثال می گویند هر کسی 
بیاید در مدرسه فوتبال ثبت نام کند باید ماهی یک میلیون تومان بپردازد که 
شاید همه توان پرداخت این پول را نداشته باشد. بخش زیادی از استعدادها از 
بخش ضعیف و متوسط جامعه هستند که به خاطر مسائل مالی از بین می روند. 
قبال بچه ها در کوچه و زمین خاکی ها بازی می کردند اما االن دیگر این  فضاها 

وجود ندارند.
او همچنین در پاسخ به این سوال که باشگاه های لیگ برتری چقدر در امر 
بازیکن سازی نقش دارند؟ گفت: سازندگی بازیکن باید در باشگاه ها باشد. مدارس 
فوتبال باید فعالیت کنند اما این مدارس باید نهایتا تا سن ۱۳ سالگی فعالیت 
کنند و بعد از آن مسئولیت سازندگی با باشگاه هاست. تا زیر ۱۳ سال آموزش و 
پرورش و مدارس فوتبال نقش دارند اما بعد از آن نخبه ها باید جذب باشگاه ها 
شوند. متاسفانه باشگاه ها کار زیادی در این زمینه انجام نمی دهند چون بیشتر 
مدیران عالقه ای به تیم پایه ندارند. یک باشگاه ۲۰ میلیارد تومان برای خرید 
یک بازیکن صرف می کند اما ۱۰ میلیارد برای تیم های پایه خود خرج نمی کند. 
باشگاه ها در بازیکن سازی نقش کلیدی دارند. آنها باید به باورهای جدیدی برسند. 
باشگاه باید بداند اگر یک بازیکن از تیم پایه اش باال بیاید، همان یک بازیکن برایش 

سرمایه می شود. این هنر مدیریت است.
این کارشناس فوتبال در ادامه درباره اینکه فوتبال ایران برای بازیکن سازی 
باید به کدام سمت حرکت کند؟ گفت: فوتبال ایران به لحاظ دو عامل، شرایط 
خوبی دارد؛ استعدادی که در بازیکنان ما وجود دارد در برخی کشورها نیست. 
ما هم اســتعداد داریم و هم اقبال عمومی وجود دارد. خانواده ها دوست دارند 
هر کاری کنند که فرزندشان فوتبالیست شود. در این شرایط اگر برنامه ریزی 
درســتی انجام دهیم بعد از دو سال اثر شگفت انگیز پیشرفت را خواهیم دید. 
تشکیالت این کار در فدراسیون فوتبال باید تغییر کند. یعنی فدراسیون باید 
چارت تشکیالتی برای بازیکن سازی در نظر بگیرد و نظام هماهنگ آموزش در 

کل کشور به وجود بیاید.
او ادامه داد: از ۷ تا ۱۸ سالگی بچه ها باید نظام هماهنگ آموزش فوتبال داشته 
باشیم. سال به سال هم شیوه آموزش مختص به همان سن دنبال شود. در کل 
ما نیاز به نظام آموزش هماهنگ در کل کشور داریم. از طرف دیگر کانال های 
پیشرفت بازیکنان را زیاد و تصریح کنیم؛ مثال در فوتبال پایه تهران تیمی در 
دسته سه را می خرند تا یک رده باالتر بیاورند و بفروشند و سود کنند ولی اصال 

دیدگاهی برای پیشرفت بازیکنان وجود ندارد.
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آیا طال هدف 2000 دالری را نشانه رفته است؟

سقوط بیت کوین و ضرر 40 میلیارد دالری بازار کریپتو 

چاپ  ۳  بُعدی کامپوزیت مشابه استخوان با استفاده از باکتری
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غبارروبی مسجد مقدس جمکران در آستانه نیمه شعبان

به گفته ی تحلیلگران گرچه چشــم انداز کوتاه مدت طال خیلی مثبت به نظر 
نمی رسد، اما عملکرد این فلز درخشان نسبت به سایر دارایی ها همیشه بهتر است.

 به نقل از »کیتکونیوز«، بر اساس انتظاراتی مبنی بر اینکه فدرال رزرو باید به 
افزایش شدید نرخ های بهره ادامه دهد، دو عامل کلیدی که بر طال تاثیر می گذارند، 

تورم و افزایش بازده اوراق قرضه هستند.
روز جمعه، وزارت بازرگانی ایاالت متحده اعالم کرد که شاخص قیمت اصلی 
هزینه های مصرف شخصی این کشور در 12 ماه گذشته 4.7 درصد افزایش یافته 
اســت که باالتر از برآورد اتفاق نظر 4.3 درصدی و در برابر 4.6 درصد دســامبر، 

افزایش داشته است.
مایکل ویلکرسون، بنیانگذار مشاوران استورموال و نویسنده ی کتاب »چرا آمریکا 
مهم است؛ موردی برای استثناگرایی جدید«، صریحأ به میشل ماکوری، سردبیر 
کیتکو نیوز خاطرنشان کرد که تورم ممکن است امسال تا 12 درصد افزایش یابد.

گفتنی است که تورم یک تهدید مهم برای اقتصاد ایاالت متحده است و فدرال 
رزرو باید با آن مقابله کند. افزایش مداوم تورم، بازده اوراق قرضه ی دو ساله ی ایاالت 
متحده را به 4.8 درصد رسانده است که باالترین سطح از سال 2007 تلقی می شود. 

در عین حال، اوراق قرضه ی 10 ساله ی ایاالت متحده به دنبال نقض 4 است.
بازدهی اوراق قرضه در حال افزایش است؛ زیرا انتظاراتی طوالنی مدت در حال 
شکل گیری است مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایاالت متحده می تواند نرخ صندوق 
فدرال رزرو را در این چرخه ی انقباض تهاجمی به باالی 6 درصد برساند. این امر، 

نشان دهنده ی یک تغییر چشمگیر در انتظارات نرخ بهره است.
عالوه بر آن، بازارها با احتمال 27 درصدی فدرال رزرو در ماه آینده نرخ بهره 
را 50 واحد پایه در نظر می گیرند. یک هفته ی پیش، احتمال بازارها، 18 درصد 

و ماه گذشته، کمتر از 3 درصد بود.
همراه با افزایش بازده اوراق قرضه، تغییر در انتظارات نرخ بهره، به دالر آمریکا، 
در حالی که در برابر سبدی از ارزهای جهانی در باالترین سطح یک ماهه معامله 

می شود، مومنتوم جدیدی ارائه می دهد.
ما نمی توانیم با قطعیت بیان کنیم که این یک محیط ســخت برای طال در 
آینده ی نزدیک است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران نسبت به طال خوش بین 
هستند، زیرا قیمت ها همچنان حمایت قابل قبولی را باالتر از میانگین متحرک 

200 روزه خود در حدود 1785 دالر در هر اونس حفظ می کنند.
قیمت طال همچنان تحت فشار است، البته تا حد زیادی داده های تورم داغ تر 
را نادیده می گیرد، زیرا PCE اصلی در ژانویه 0.6 درصد، و تورم ساالنه 4.7 درصد 
افزایش یافت.در حالی که چشم انداز کوتاه مدت طال بسیار بد به نظر می رسد، اما 
مهم است که به خاطر داشته باشید که این فلز گرانبها چیزی فراتر از یک بازی 
ســاده با نرخ بهره در بر دارد، زیرا عالوه بر آنکه به عملکرد بهتر خود نســبت به 

بازارهای سهام ادامه می دهد، یک تنوع بخش پرتفوی مهم نیز هست.
تغییر در انتظارات نرخ بهره باعث فروش شدید S&P 500 شده است. شاخص 
کل سهام در آستانه ی پایان هفته با کاهش 2.5 درصدی همراه است، اما قیمت 

طال نسبت به جمعه ی گذشته تنها 1.6 درصد کاهش یافته است.
تحلیلگران خاطرنشــان کرده اند که طال در دنیایــی که پر از عدم اطمینان 

ژئوپلیتیکی است، همچنان یک دارایی امن جذاب تلقی می شود.
روز دوشــنبه، هیئت ثبات مالی )FSB( هشدار داد که اقتصاد جهانی ممکن 
است با شوک های بیشتری در قیمت کاالها مواجه شود، زیرا جهان همچنان با 

مشکالت ناشی از کووید 19 در زنجیره ی تامین مقابله می کند. 
تحلیلگران BCA بر این باورند که طال همچنان فرصتی برای بازگشت به 2000 
دالر در سال جاری دارد، زیرا رشد اقتصاد جهانی در زمان بحران، باعث افزایش 

تورم و خطرات ژئوپلیتیکی می شود.
و در نهایت می توان به جرأت گفت که طال هنوز پتانسیل زیادی دارد، اما در 

حال حاضر، ما منتظر می مانیم و تماشا می کنیم.

قیمت بیت کوین طی بیست و چهار ساعت گذشته تا مرز 23.000 دالر سقوط 
کرد. همین مسئله باعث کاهش 40 میلیارد دالری ارزش کل بازار کریپتو شد.

 بــه نقل از کریپتوپوتیتو، قیمت بیت کوین )BTC( واکنش خوبی به گزارش 
شاخص تورمی هزینه های مصرف شخصی )PCE( ایاالت متحده نشان نداد و به 
شــدت کاهش یافت؛ قیمت بیت کوین هم اکنون به پایین ترین سطح ده روزه ی 

اخیر خود رسیده است.
التکوین ها نیز به پیروی از پادشــاه ارزهای دیجیتال تقریبا سراسر سرخ پوش 
 ،)CFX( شده اند. اکنون، در میان 100 ارز دیجیتال برتر بازار، توکن های کانفالکس
استکس )STX(، و فایل کوین )FIL( بیش ترین ضرر را متحمل شده اند. همچنین، 
در میــان 10 ارز دیجیتال برتر نیز پالیگان )MATIC( و کاردانو )ADA( بیش ترین 

ضرر را تحمل کرده اند.
پایان هفته ی گذشته در بازار کریپتو بسیار شیرین بود، زیرا درصد رشد قیمت 
بیت کوین در آن زمان دو رقمی شده و قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال با رسیدن 
به باالی محدوده ی 25,000 دالر به باالترین ســطح شش ماهه ی خود رسیده 
بود. بیت کوین بارها تالش کرد از سد قدرتمند 25,000 دالر عبور کند. ولی هر 
سه تالش آن با شکست مواجه شد. اکنون، به نظر می رسد شکست در سومین 

تالش بیت کوین تاوان سنگینی برای این ارز دیجیتال و بازار کریپتو داشته باشد.
انتشار صورت جلســه ی ماه ژانویه ی کمیته ی بازار آزاد فدرال قیمت پادشاه 
ارزهــای دیجیتال را تا محدوده ی 23,500 دالر کاهش داد. گاوها )معامله گرانی 
که به دنبال افزایش قیمت هستند( بسیار تالش کردند این حرکت نزولی را متوقف 
کنند و در نهایت، موفق شدند آن را به باالی 24,000 دالر بازگردانند. تا این جا 
به نظر می رسید که بیت کوین در همین سطح آرام گرفته باشد، ولی زمانی که 
شاخص تورمی هزینه های مصرف شخصی )PCE( ایاالت متحده برای ماه ژانویه 
منتشر شد، شرایط باز هم تغییر کرد. کارشناسان رشد 0.3 درصدی را برای این 
شاخص تورمی پیش بینی می کردند، ولی گزارش ها حاکی از افزایش 0.6 درصدی 

این شاخص بوده اند.
به این ترتیب، امروز قیمت بیت کوین واکنش شدیدی به این آمار نشان داد 
و به شدت کاهش یافت. قیمت بیت کوین طی بیست و چهار ساعت گذشته به 
کف 23,007 دالر سقوط کرده است - پایین ترین سطح خود در 10 روز گذشته.
هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب – در حوالی ساعت 14:00 روز شنبه 
25 فوریه / 6 اســفند – بیت کوین با 3.24 درصد کاهش نســبت به روز بیست 
و چهار ساعت گذشته با قیمت 23,074 دالر معامله می شود. ارزش بیت کوین 
نسبت به هفت روز گذشته 6.03 درصد کاهش را نشان می دهد. ارزش کل بازار 

بیت کوین نیز هم اکنون 445,366,464,986 دالر است.
معموال هنگامی که قیمت بیت کوین دچار افزایش نوسان می شود، التکوین ها 

این نوسان را با شدت بیش تری احساس می کنند.
قیمت اتریوم )ETH( امروز نزدیک به 3 درصد کاهش یافته اســت. گاوها به 
شــدت تالش می کنند تا قیمت را باالی 1,600 دالر نگه دارند. قیمت بایننس 
کوین )BNB( نیز تقریبا 3 درصد کاهش یافته و به 300 دالر رسیده است. کاردانو 
)ADA(، ریپل )XRP(، او کی بی )OKB(، دوج کوین )DOGE(، سوالنا )SOL(، شیبا 
اینو )SHIB(، و الیت کوین )LTC( نیز  دست کم متحمل 2 درصد کاهش شده اند.

به این ترتیب، جای تعجب نیست که ارزش کل بازار کریپتو نیز اکنون حدود 
40 میلیارد دالر کاهش یافته و به 1.060 تریلیون دالر رسیده باشد.

چاپ ســه بعدی با استفاده از باکتری، به تولید ماده مرکبی مشابه استخوان 
انجامیده است که کاربردهای متعددی دارد.

به نقل از آی او، محققان دانشــگاه فنی لوزان)EPFL( روشــی را برای چاپ 
سه بعدی با جوهر ساخته  شده از باکتری های تولید کننده کربنات کلسیم ابداع 
کرده اند. این ماده مرکب چاپ شــده زیستی، مستحکم، سبک وزن و سازگار با 
محیط زیست است.مواد مرکب زیستی قوی موجود در طبیعت سبک، مستحکم، 
متخلخل و سخت هستند. به عنوان مثال می توان به صدف یا استخوان اشاره کرد. 
تولید چنین موادی در محیط آزمایشگاهی بسیار دشوار است. بنابراین، محققان 
دانشگاه فنی لوزان راه حلی از طبیعت را انتخاب کردند و آن استفاده از باکتری 

باسیلوس پاستوری است.
جوهر باکتریایی)BactoInk( با قرار دادن این باکتری ها در معرض محلول حاوی 
اوره کار می کند که باعث ایجاد فرآیند معدنی سازی می شود. این فرآیند کربنات 
کلسیم )CaCO3( تولید می کند. با این کار، تقریبا هر شکل قابل تصوری را می توان 
چاپ کرد، پس از آن پخت از طریق فرآیند کانی ســازی چندین روز دیگر طول 
می کشد.استر امستاد، رئیس آزمایشگاه مواد نرم در دانشگاه فنی لوزان، توضیح 
می دهد که به هیچ وجه هر ماده ای برای چاپ سه بعدی مناسب نیست. این به 
این دلیل است که جوهر باید مایع باشد. چاپ سه بعدی تنها در صورتی امکان پذیر 
است که ماده به اندازه کافی مایع باشد تا از طریق نازل چاپ سه بعدی خارج شود 
و سپس بدون تغییر سفت شود.پیش از این، بسیاری از ساختارها اغلب خیلی نرم 
یا منقبض شده بودند. این کوچک شدن باعث ایجاد ترک و از بین رفتن شکل 
می شود و بنابراین نامطلوب است. از آنجایی که این باکتری ها فرآیندی از معدنی 
شدن را آغاز می کنند که به آرامی در طی چند روز بهبود می یابد، این مشکالت 
وجود ندارد. برای اطمینان از اینکه محصول نهایی حاوی باکتری نیست، در پایان 
فرآیند محصول با اتانول شستشو داده می شود.یکی از کاربردهای آن در مرمت 
آثار هنری نهفته است. از آنجایی که امکان تزریق این ماده در قالب وجود دارد، 
می توانید ترک های گلدان را با آن بپوشانید. همچنین می توان با استفاده از آن 
مرجان مصنوعی ساخت که می تواند به بازسازی صخره های مرجانی کمک کند. 
عالوه بر این، این ماده شــبیه به استخوان است و کاربردهای زیست پزشکی را 

نیز ممکن می سازد.

امام سجاد علیه السالم :

َجِج  نَحُن الُفلُك الجاِریَُة ِفي اللُّ
الغاِمَرِة، یَأَمُن َمن َرِکَبها ویَغَرُق 

َمن تََرَکها.

ماییم کشتی رواِن در دریاهای 
عمیق و گود. هر که بر آن سوار 

شود، ایمن می مانَد و هر که از 
آن چشم پوشد، غرق می شود .

 ینابیع الموّدة : ج 1 ص 76 ح 12

اینفوگرافیاینفوگرافی

  بهترین و بدترین غذاها برای گوارش
به گفته متخصصان، داشتن یك رژیم غذایی سالم می تواند به بهبود روند هضم مواد غذایی کمك کند، اما غذاهایی که سرشار از چربی 
اشباع شده هستند، به پوشش روده آسیب وارد کرده و سالمت کلی فرد را به خطر می اندازد. در این اینفوگرافیك چند نمونه از بهترین 

و بدترین غذاها برای فرآیند هضم را مشاهده می کنید.

 راه اندازی سرویس پولی فیسبوک و اینستاگرام در استرالیا 
و نیوزلند

شــرکت متا برای مواجهه با کاهش در آمد و مشکالت اقتصادی اقدام به 
راه اندازی سرویس های پولی از فیسبوک و اینستاگرام در دو کشور استرالیا 

و نیوزلند کرده است.
 به نقل از تی آر تی، مارک زاکربرگ مدیرعامل متا پولی شدن سرویس 
های اینستاگرام و فیسبوک در نیوزلند و استرالیا را در رسانه های اجتماعی 
اعالم کرد و گفت که فرآیند تأیید فیسبوک و اینستاگرام برای افزایش اصالت 
و امنیت خدمات ما است.سرویس تأیید فیسبوک و اینستاگرام 11.99 دالر 
آمریکا در وب و 14.99 دالر آمریکا در پلتفرم های موبایل iOS و اندروید هزینه 
خواهد داشــت.این دو پلتفرم برای مواجهه با کاهش درآمد تبلیغاتی، عرضه 
یک هفته ای اولین سرویس تأیید پولی خود را آغاز کرده  و تمایل کاربران به 

پرداخت برای ویژگی های رایگان رسانه های اجتماعی را آزمایش می کنند.
شرکت مادر متا از روز جمعه و قبل از اینکه در بازارهای بزرگتر راه اندازی 

شود؛ اشتراک آزمایشی پولی را در استرالیا و نیوزلند آغاز کرد.
یکی از سخنگویان متا به خبرگزاری فرانسه گفت: ما به تدریج دسترسی به 
متا وریفاید را در فیسبوک و اینستاگرام گسترش خواهیم داد و انتظار داریم 

در 7 روز اول عرضه به طور 100  درصد دسترسی داشته باشند.
برخی از تالش ها برای پیوستن به متا وریفاید از سیدنی نشان داد که این 
سرویس در روز اول عرضه در دسترس نبود. مهمتر از همه، این حرکت راهی 
برای کسب درآمد از دو میلیارد کاربر متا فراهم می کند. به گفته کارشناسان، 
گروه بزرگی از سازندگان، اینفلوئنسرها و سلبریتی هایی که از طریق اینترنت 

امرار معاش می کنند، می توانند کاربران این تایید باشند.
جاناتون هاچینسون، مدرس ارتباطات آنالین در دانشگاه سیدنی، گفت که 
نوعی سرویس VIP می تواند پیشنهاد بسیار ارزشمندی برای یک تولیدکننده 
محتوا باشد. اما قبل از راه اندازی، به نظر می رسید که کاربران معمولی تمایل 
چندانی به پول دادن به این شرکت ندارند. متا در حال حاضر مبالغ هنگفتی از 
داده های خود به دست می آورد.برخی از مفسران در مورد اینکه چرا فیسبوک 
و اینستاگرام استراتژی تأیید اشتراک پولی را اتخاذ می کنند که رقیب توییتر 
چند هفته پیش با نتایجی کمتر مورد انتظار آن را امتحان کرد؛ ابراز تعجب 
کرده اند. اما هاچینسون گفت که متا اغلب تمایل دارد مدل های جدید و در 

مواقعی پرخطر را امتحان کند.

  متا مدل زبان جدیدی را بر اســاس هوش مصنوعی ارائه 
می کند

شرکت متا پلتفرم اعالم کرد که در حال انتشار یک مدل زبان بزرگ جدید 
مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف جامعه تحقیقاتی است.

  ChatGPT به نقل از رویترز، از اواخر ســال گذشــته میالدی با راه اندازی 
توسط شرکت OpenAI با پشتیبانی مایکروسافت، نبرد برای تسلط بر فضای 
فناوری هوش مصنوعی  آغاز شد و شرکت های بزرگ فناوری مانند آلفابت و 

بایدو چینی را برانگیخت تا پیشنهادات خود را ارائه داده و بسازند.
اکنون شرکت متا نیز اعالم کرده که در حال ساخت مدل زبانی مبتنی بر 
هوش مصنوعی است. در وبالگی گفته شده که این مدل زبانی، تحت مجوز 
غیرتجاری برای محققان و نهادهای وابسته به دولت، جامعه مدنی و دانشگاه 
در دسترس خواهد بود. این مدل که متا گفته به قدرت محاسباتی به مراتب 

کمتر نیاز دارد، بر روی 20 زبان آموزش داده شده است.
مــدل های زبانی بزرگ، از جمله موردی که چت بات chatGPT از طریق 
آن کار می کند، در واقع سیستم هایی هستند که زبان طبیعی را پردازش می 
کنند و با استفاده از حجم عظیمی از متن آموزش می بینند. بدین ترتیب این 
مدل ها می توانند به سواالت شما پاسخ داده و یا متن جدیدی تولید کنند.

گیل لوریا، تحلیلگر ارشد نرم افزار در شرکت D.A. Davidson اظهار کرد 
که به نظر می رسد اعالن متا گامی برای آزمایش قابلیت های هوش مصنوعی 

مولد آنها باشد تا بتوانند در آینده آن را در محصوالت خود پیاده کنند.
هــوش مصنوعی مولد یک برنامه جدید از هوش مصنوعی اســت که متا 
کمتر در آن تجربه دارد، اما به وضوح برای آینده کسب و کار آنها مهم است.

شــرکت مایکروسافت، بایدو و گوگل آلفابت، موتورهای زبان AI پیشرفته 
مربوطه خود را در محصوالت انبوه تر مانند جستجو ترکیب می کنند.

متا در ماه می سال گذشته، مدل زبان بزرگ 175B-OPT را منتشر کرد. 
بعداً مدلی به نام Galactica را راه اندازی کرد که می گفت می توانست مقاالت 
علمی بنویسد و مسائل ریاضی را حل کند، اما نسخه آزمایشی آن حذف شد 

زیرا مهمالت واقع نما تولید می کرد. 

 آیا واکسن کرونا ارتباطی با سقط جنین دارد؟
تمام جهان بعد از شیوع کرونا و همه گیری با چالش های مختلفی روبرو 
شد و بعد از معرفی واکسن کرونا این مورد برای زنان باردار دو چندان بود.

 به نقل از مدیکال نیوز، در دو ســال گذشــته تزریق واکسن برای مهار 
بیماری همه گیر کووید-19 آغاز شــده اســت. با این حال، توسعه سریع و 
تایید اســتفاده اضطراری  واکسن نگرانی هایی را در مورد اثربخشی، ایمنی 
و پیامدهای بلندمدت آن ایجاد کرد. به ویژه، زنان باردار یا کسانی که قصد 

بارداری دارند در مورد واکسینه شدن مردد بودند.
در حال حاضر، اکثر مقامات بهداشتی گزارش داده اند که واکسیناسیون 
برای زنان باردار بی خطر است. این مشاهدات بر اساس کاهش خطر پیامدهای 

بد بارداری در زنان واکسینه در مقایسه با زنان باردار واکسینه نشده است.
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