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آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

عدم برخورد بانک مرکزی با عامالن 
افزایش نرخ ارز جای سوال دارد

بانک مرکزی می داند چگونه در بازار ارز دخالت می شود اما اینکه با آن 
برخورد نمی شود جای تعجب دارد.

 راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارز می توانــد مثمــر ثمر باشــد گفت: 
مرکــز مبادلــه ارز فضایــی برای تولیــد کننده ها و متقاضیان اســت، 
 هــر فــرد تقاضای خــود را مطــرح می کند و فروشــنده نیاز بــازار را 
متوجه می شــود از این طریق می توان به نیاز بازار پی برد و ارز مورد نیاز 

را تأمین کرد.
 در بازار مبادله بایدرویه ای وجود داشــته باشد که نشان دهد خارج از 
این مرکز آیا مبادله ای وجود دارد که دولت آن را ندیده باشد. زیرا برسی 
شد که افرادی که در صف های طوالنی دالر می ایستند تنها کسانی هستند 

که به دالر نیاز دارند.
 اکنون برای دوام این مرکز وزارت خانه ای باید این مساله را تأیید کند 
که به چه مقــدار ارز نیاز دارد، نمایندگان وزارتخانه های مختلف در این 
مرکز حضور دارند و تقاضایی که خارج از این مرکز وجود دارد را برســی 
می کنند که به این نتیجه می رسیم عده ای سوداگر و برخی برای پوشش و 
تورم به خرید دالر روی می آورند، البته گزینه هایی نظیر قاچاق و نگهداری 
سرمایه در خارج کشور هم وجود دارد که نباید به آن بی توجه بود، که این 
موارد سهم چندانی در قیمت ارز ندارند. این مرکز می تواند میزان تقاضا را 

شناسایی کرده و به آن پاسخ دهد. 
البتــه قیمــت گذاری ارز هم بی تأثیر در گرانی دالر نیســت چرا که 
خریداران ارز به دنبال ارز ارزان هســتند و برای فروش می خواهند ارزی 
که در دســت دارند را با قیمت باالتری به فروش می رسانند و با توجه به 
اینکه دالر ۴۲ هزار تومان در این مرکز قیمت گذاری شده است بازار نیز 

باید از آن تبعیت می کرد که این اتفاق نیفتاد.
 فاصلــه معقــول در بازار مبادله و بــازار آزاد به ۴ تــا ۵ هزار تومان 
می رســد اما زمانی که تقاضا باال می رود نقش بازار آزاد کمتر می شــود 
در نرخ دالر و به ســمت نرخ مرکز مبادله ســوق پیــدا می کند، اما این 
ســوال وجود دارد که چه اتفاقی منجر به افزایش قیمت دالر شده است 
در پاســخ باید گفت مافیــای ارز مقاومت می کننــد در این چهارچوب 
 قرار نگیرند و عده ای هم با بازار ســازی، شــایعه پراکنی، دالر حراجی و 
حتی دالر ســبزه میدانی قیمت ها را اعالم می کنند که موجب باال رفتن 

نرخ ارز می شود.
 بانک مرکزی نباید این مرکز را رها کنند تا شکست بخورد بلکه الزم 
اســت از این مرکز حمایت کند تا به طور موفق عمل کند.اگر توانستیم 
نــرخ گوشــت، مرغ و دیگر اقالم را کنترل کنیم نــرخ ارز را هم می توان 
کنترل کرد. بســیاری نمی خواهند این مرکز باقی بماند و بهترین راهکار 
را تخریــب از ابتدا می دانند؛ به عنــوان مثال اتفاقی که در عرضه خودرو 
در بورس رخ داد هم اکنون برای این مرکز در حال رخ دادن اســت این 
 مرکــز را می توان بورس ارز و طال دانســت که متقاضی و فروشــنده با 
یکدیگر روبرو می شــوند. بانک مرکزی می داند چگونه در بازار ارز دخالت 

می شود اما اینکه با آن برخورد نمی شود جای تعجب دارد.

عرضه خودرو در بورس ادامه داردعرضه خودرو در بورس ادامه دارد

رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار گفــت: دغدغه اصلی ما بــرای عرضه خودرو 
در بــورس کاال این اســت که مصرف کننده به کاالی مورد نیاز خود با قیمت مناســب 
 برســد، همچنیــن تولیدکننده به نحوی کاالی خود را بفروشــد کــه ادامه حیات دهد

 و رشد و توسعه داشته باشد.
 نمایندگان مجلس در نشســت علنی عصر دیروز )یکشــنبه، هفتم اســفند ماه( در 
ادامه بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بند ۱۳ تبصره ۶ ماده 
واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر عرضه محصوالت شرکت های خودروسازی داخلی و 
واردکنندگان خودروهای خارجی در بورس کاال را تصویب کردند؛ به این ترتیب خودروسازان 
باید آماده ورود کامل به بورس کاال شوند.در همین زمینه »مجید عشقی«، رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به ذکر نکاتی درباره مسیر پرپیچ و خم عرضه خودرو در بورس و مصوبه 
شورای رقابت پرداخت که در ادامه می آید.وی در این باره گفت: زمانی که هیات پذیرش 

عرضه کاالیی در بورس را مصوب می کند، دیگر کسی نمی تواند کاالیی را از بورس خارج 
کند مگر آنکه عرضه کننده درخواست خروج از بورس را بدهد یا دیگر عرضه نکند که این 
مساله موضوعی جدا است.عشقی افزود: با توجه به قوانینی که وجود دارد، کاالی پذیرفته 
شده در بورس از سایر مقررات پیروی نمی کند و مطابق مقررات بازار سرمایه تصمیم گیری 
می شود.به گفته رییس سازمان بورس، با توجه به این قوانین و مقررات، از ابتدا هم نظر 
ما این بود که هیچ نوع مغایرتی با ورود شورای رقابت به کاالهای انحصاری که تشخیص 
می دهد وجود ندارد.وی گفت: کاالهای دیگری هم داریم که در سال های گذشته توسط 
شورای رقابت انحصاری تشخیص داده شده بود اما با توجه به دستورالعمل شورای رقابت، 
این کاالها در بورس کاال در حال معامله هستند؛ در این زمینه شورای رقابت یک سری 
مالحظات داشــت که آنها را عرضه کننده ها در عرضه ها رعایت کردند و کاالها چندین 

سال است در حال عرضه است.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

شرکت بازآفرینی شهری ایران
آگهـی مزایـده عمـومـی فروش امالک  و مستغالت

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد امالک متعلق به خود را در استان تهران به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)setadiran.ir( با شماره مزایده الکترونیکی ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱7  با شرایط پرداخت به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" به فروش برساند.

 مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ   ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ساعت ۰8:۰۰  تا تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
 مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۰8:۰۰  تا تاریخ   ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰

 زمان بازگشایی پاکات مزایده:  تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴  ساعت ۰۹:۰۰
 زمان اعالم برنده : تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۳۰

۱( برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.کلیه اطالعات امالک یاد شده 
شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 

۲(مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( و برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی ذیل مراجعه نمایند:
ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پالک ۵۱، شرکت بازآفرینی شهری ایران با شماره تماس ۰۲۱-87۵7۲۴۵۱

۳(برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در فرایند مزایده به شــرح مندرج در جدول ذیل بصورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا IR ۹7۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳7۲۰۴۰۰۰7۰۰ نزد بانک مرکزی به نام حساب 
تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳7۲۰۶۳7۳7۳۳ نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است. 

۴(به استناد بخشنامه خزانه داری کل کشور به شــماره ۵۵/87۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ تمامی متقاضیان می بایست جهت پرداخت وجوه سپرده شــرکت در مزایده، از طریق تماس یا مراجعه حضوری به  شرکت 
بازآفرینی شهری ایران، نسبت به دریافت شناسه پرداخت منحصر بفرد خود اقدام نمایند. 

۵( مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده  از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۰8:۰۰  تا  تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 
ساعت ۱۶:۰۰ به نشانی  فوق تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده می بایست از  تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۰8:۰۰  تا  تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰ در سامانه تدارک الکترونیک دولت 

بارگذاری گردد.
۶(پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7( شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
8(حداقل قیمت قابل پیشنهاد )قیمت پایه اقساطی( درخصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت دراسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب 

شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد )قیمت پایه اقساطی( در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.   
۹( مالک انتخاب برنده، باالترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.

۱۰(واحدهای مسکونی طی شش ماه آینده تحویل می گردد. واحدها با وضع موجود )بدون کابینت و قرنیز و کمد و وان و جکوزی و غیره( تحویل خواهد گردید.
۱۱(واحد مسکونی به شماره ۱۵ چنانچه مساحت اضافی تراس )به مساحت ۳۰.۴۵ مترمربع( در مستندات پایانکار پروژه با حق دسترسی انحصاری واحد تائید گردد، ارزشی افزوده حاصله برمبنای قیمت کارشناسی 

روز اعالمی از سوی هیات کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام انتقال اسناد ، خریدار موظف به پرداخت به حساب اعالمی از سوی شرکت می باشد.
۱۲(حسب اعالم سامانه تدارکات الکترونیک دولت، متقاضیان شرکت در مزایده می بایست در بازه زمانی دریافت اســناد، از طریق کارتابل و توکن خود اقدام به دریافت اسناد مزایده نمایند. در غیر اینصورت امکان 

شرکت در مزایده فراهم نخواهد گردید.
۱۳(مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۰۲۱۴۱۵۶ تماس حاصل نمایند.اطالعات تماس دفاتر 

ثبت نام سایر استانها درسایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود است.
۱۴( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شناسه آگهی : ۱۴۶۳۵۹۹  ۰ / م - الف ۴8۰۴ / م - الفشناسه آگهی : ۱۴۶۳87۱

 شرکت بازآفرینی شهري ایران 

یعمـومـ ـدهیمزا یآگهـ  

و مستغالت  فروش امالك  

 شماره مزایده الکترونیکی
2001001039000017 

اسناد مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در تهران  شرکت بازآفرینی شهري ایران در نظر دارد امالك متعلق به خود را در استان
 به فروش برساند. "نقد و اقساط "و "نقد "با شرایط پرداخت به صورت  2001001039000017) با شماره مزایده الکترونیکی setadiran.irالکترونیکی دولت (

o:16:00ساعت  13/12/1401تا تاریخ    08:00ساعت  09/12/1401از تاریخ    مهلت دریافت اسناد 
o :16:00ساعت  23/12/1401تا تاریخ     08:00ساعت  14/12/1401از تاریخ  مهلت ارسال پیشنهاد 
o:09:00ساعت  24/12/1401تاریخ زمان بازگشایی پاکات مزایده 
o 09:30ساعت  24/12/1401تاریخ  : اعالم برندهزمان 

ترم از این طریق امکان پذیر می باشد.کلیه برگزاري مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران مح )1
بررسی و انتخاب می باشد.  ترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه تدارکات الک اطالعات امالك یاد شده شامل مشخصات،

و براي کسب اطالعات بیشتر به نشانی ذیل مراجعه نمایند: )setadiran.irجهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( مزایده گران می توانند)2

 021-87572451، شرکت بازآفرینی شهري ایران با شماره تماس 51: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پالك ستاد مرکزي

ـشرح مندرج در جدول ذیل ارائه  ده،یـشرکت در مزا يبرا)3 ـشرکت در فرایند مزایده به  ـضمین  ـضمانت نامه بانکت ـصورت  ـشبا ب ـشماره  نزد   970100004001037204000700IRی به 
ـسه ماهه یدولت يـشرکت ها يبه نام حـساب تمرکز وجوه درآمد يبانک مرکز ـشبا وجه نقد به  زیوار ای با اعتبار  به نام  ينزد بانک مرکز 040100004001037206373733IRـشماره 

. است يضرور رانیا يشهر ینیشرکت بازآفر
تمامی متقاضیان می بایست جهت پرداخت وجوه سپرده شرکت در مزایده، از طریق تماس یا مراجعه  23/01/1400مورخ  8751/55به استناد بخشنامه خزانه داري کل کشور به شماره )4

نسبت به دریافت شناسه پرداخت منحصر بفرد خود اقدام نمایند. شرکت بازآفرینی شهري ایران،  حضوري به 
ساعت  14/12/1401از تاریخ   مزایده  مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازاي هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد )5

 23/12/1401تا  تاریخ   08:00ساعت  14/12/1401از  تاریخ  بایست می مزایده  فوق تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در به نشانی  16:00ساعت  23/12/1401تا  تاریخ    08:00
در سامانه تدارك الکترونیک دولت بارگذاري گردد. 16:00ساعت 

قرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب م پیشنهادهایی که بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهاي فاقد سپرده، داراي سپرده مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان)6
اثر داده نخواهد شد.

شرکت بازآفرینی شهري ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. )7
گردد و مزایده  دراسناد مزایده تعیین میدرخصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنماي پیشنهاد قیمت  (قیمت پایه اقساطی) حداقل قیمت قابل پیشنهاد)8

 تعیین قیمت پیشنهادي می باشند.    در (قیمت پایه اقساطی) گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد
ن به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنماي نحوه تعیین برنده مزایده می مالك انتخاب برنده، باالترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادي مزایده گرا )9

باشد.
د گردید.واحدهاي مسکونی طی شش ماه آینده تحویل می گردد. واحدها با وضع موجود (بدون کابینت و قرنیز و کمد و وان و جکوزي و غیره) تحویل خواه)10
مترمربع) در مستندات پایانکار پروژه با حق دسترسی انحصاري واحد تائید گردد، ارزشی افزوده حاصله برمبناي  30.45ه مساحت اضافی تراس (به مساحت چنانچ 15واحد مسکونی به شماره )11

از سوي شرکت می باشد. موظف به پرداخت به حساب اعالمیدر هنگام انتقال اسناد ، خریدار قیمت کارشناسی روز اعالمی از سوي هیات کارشناسان رسمی دادگستري 
اسناد  افتیکارتابل و توکن خود اقدام به در قیاسناد، از طر افتیدر یدر بازه زمان ستیبا یم دهیشرکت در مزا انیدولت، متقاض کیحسب اعالم سامانه تدارکات الکترون)12

.دیفراهم نخواهد گرد دهیامکان شرکت در مزا نصورتیا ری. در غندینما دهیمزا
تماس حاصل  0214156به شماره  مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)13

موجود است."ثبت نام/پروفایل مزایده گر"بخش www.setadiran.irنمایند.اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها درسایت سامانه به آدرس 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. )14

 استان تهران -2001001039000017مزایده  الکترونیکی شماره  

شماره مال 

 مرجع
 نشانی

کاربري 

 ملک
مساحت 
 (مترمربع)

تعداد 

 پارکینگ

قیمت پایه نقدي 

 مزایده (ریال)

سپرده شرکت در 

 مزایده (ریال)
 توضیحات 

15واحد  1تهران، شهرك غرب، خیابان هرمزان، برج زرین ضلع غربی طبقه  1

 مسکونی

 درصد نقد پیشنهادي1192,515,000,0009,625,750,000 139

 %70% و 60 ،% %50 ،%40 ، 30

 پیشنهاديو تعداد اقساط 

 ماهه 30، 24، 12

1194,600,000,0009,730,000,000 139 22واحد  2تهران، شهرك غرب، خیابان هرمزان، برج زرین ضلع شرقی طبقه 2

41,107,250,000,00028,145,000,000 272515واحد  27تهران، شهرك غرب، خیابان هرمزان، برج زرین ضلع غربی طبقه 3

شماره مزایده الکترونیکی
 ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱7
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/12/09

شماره : 1601

جزئیات معافیت مالیاتی کسب وکارها در 
پلت فرم های داخلی

 فرونشست ساالنه تهران به 2۰ سانتی متر رسید
رئیس سازمان نقشــه برداری تصریح کرد: وضعیت تهران در فرونشست بسیار 

خطرناک است و وضعیت آن در تهران به ٢٠ سانتی متر در سال رسیده  است.
رئیس سازمان نقشه برداری با بیان اینکه وضعیت تهران در بحث فرونشست بسیار 
خطرناک است، اظهار داشت:  وضعیت تهران در بحث فرونشست بسیار خطرناک 
است و نرخ فرونشست در تهران به ٢٠ ســانتی متر در سال رسیده  است، با این 

وجود تهران رکورددار فرونشست در دنیا نیست.
علی جاویدانه، رئیس ســازمان نقشــه برداری درباره اینکه کدام منطقه ایران 
بیشترین نرخ فرونشست را دارد، گفت: در حال حاضر کرمان با نرخ فرونشست ۴٠ 

سانتی متر در سال باالترین نرخ فرونشست را دارد.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور با بیان اینکه علت اصلی فرونشست برداشت  
آب های زیرزمینی است ، ادامه داد: از آنجایی که برداشت آب در نقاط کشاورزی 
انجام می شود فرونشست خارج شهر است اما امروز فرونشست به پهنه های شهری 

نزدیک شده و با ساخت و سازها نرخ فرونشست در حال تغییر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در تهران بیشترین نرخ فرونشست مربوط به منطقه 

غرب و جنوب غرب است که به سمت جنوب شرق و ورامین کشیده  شده است.
جاویدانه با بیان اینکه نقشه جامع فرونشست برای کشور همراه با نرخ فرونشست 
تهیه شده  است، گفت: طبق نقشه فرونشست در حال حاضر ٢٠٠ شهر در تقاطع 
١٠ کیلومتری با فرونشست قراردارند و اخیرا در مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی 
با توجه به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن و الحاق اراضی به این پروژه از مسئوالن 
این وزارتخانه درخواست کردیم که برای منطقه و سایت ساخت و ساز از سازمان 
نقشه برداری استعالم فرونشست بگیرند تا از شرایط منطقه مطلع شوند، تا ساخت 

و ساز این پروژه در محدوده فرونشست انجام نشود که مایه آبروریزی شود.

  اختیارات سران سه قوه به بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز
بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات الزم با هدف مهار قیمت ارز و 
حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و 

مورد تصویب قرار گرفت.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه شب با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به 
ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد. در جلسه هشتاد و یکم شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی مهمترین موضوعات مهم اقتصادی کشور مطرح و مورد بررسی 

قرار گرفت.
سران قوا و اعضای شورا در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس 
شورای اسالمی، قوه قضائیه و دســتگاه های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز 
و تامین ارز برای واردات کاالهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای 
دریافت اختیارات الزم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به 

تصویب رساندند.
در این جلسه همچنین بانک مرکزی گزارشــی از اقدامات انجام شده در زمینه 
همکاری صادرکنندگان بخش های دولتی و غیردولتی برای عرضه ارزهای حاصل 
از صادرات در ســامانه بانک مرکزی و مرکز مبادله و چگونگی تامین ارز مورد نیاز 

کاالهای وارداتی ارائه کرد.

   نمایشگاه نوروزی محصوالت شیالتی برگزار می شود
رئیس سازمان شیالت ایران، از برگزاری نمایشگاه تخصصی عرضه محصوالت آبزیان 
به منظور تامین نیاز مردم در شب عید از تاریخ ١۸ تا ٢۸ اسفند ماه در تهران خبر داد.

 به نقل از سازمان شیالت ایران، سیدحسین حسینی، رئیس سازمان شیالت ایران از 
برگزاری نمایشگاه تخصصی عرضه محصوالت آبزیان به منظور تأمین نیاز مردم در 

شب عید از تاریخ ١۸ تا ٢۸ اسفند ماه خبر داد.
وی افزود: در این نمایشگاه محصوالت شیالتی با حذف واسطه ها و با قیمت مناسب 

در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان شیالت ایران اذعان داشــت: بر اساس رایزنی های صورت گرفته با 
تولید کنندگان، محصوالت شیالتی در این نمایشگاه ١٠ تا ١٢ درصد کمتر از نرخ 

بازار به فروش می رسد.
به گفته وی، فرهنگ مصرف ماهی در کشور ما به گونه ای است که در نیمه نخست 
سال شاهد کاهش مصرف و نیمه دوم سال شاهد افزایش تقاضا و مصرف هستیم و 

این تقاضا در شب عید به حداکثر میزان خود می رسد.
حسینی بیان داشت: همین امر باعث می شود تا شاهد افزایش قیمت ها در نیمه دوم 
سال به ویژه شب عید باشیم که در صورت کنترل این امر و ایجاد تعادل در مصرف 

آبزیان در تمام طول سال این مشکل تا حدود زیادی برطرف می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: در این راستا، تفاهم نامه ای با اتحادیه های 
ماهیان سردآبی و گرمابی برای ارائه و فروش آبزیان با قیمت واقعی و ایجاد بازارهای 

تخصصی عرضه آبزیان داشته ایم.
گفتنی است؛ مناطق در نظر گرفته شده برای عرضه آبزیان بوستان والیت واقع در 
جنوب تهران، بوستان گفتگو واقع در گیشا، مصلی بزرگ تهران، دریاچه خلیج فارس 

و بازارچه حکیمیه تهرانپارس است. 

  بازار پوشاک شب عید با استفاده از فضای مجازی تنظیم می شود
مدیرکل دفتر خدمات عمومــی وزارت صمت، از بهره گیری نوین بســتر فضای 
مجازی در تنظیم بازار پوشاک و سایراقالم نظیر کیف و کفش جهت خرید به صرفه 

محصوالت توسط آحاد مصرف کنندگان در کشور خبر داد.
 به نقل از وزارت صمت، محمدحسین قمری درباره بهره گیری نوین از بستر فضای 
مجازی در تنظیم بازار پوشاک و سایر اقالم نظیر کیف و کفش جهت خرید به صرفه 
محصوالت توسط آحاد مصرف کنندگان، گفت: برای نخستین مرتبه در سطح کشور 
این طرح با همکاری دفاتر تخصصی نساجی و پوشاک، آماد و توزیع وزارت صمت و 
مشارکت اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی و پلتفرم ها تحت عنوان پویش پوشاک 
اقتصادی با نام »به صرفه بازار پوشاک« از ابتدای نیمه دوم اسفندماه در سراسر کشور 
آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: ازآنجا که هم اکنون برندهای معتبر و تولیدکنندگان 
بزرگ پوشاک کشور با این سکوها و پلتفرم ها همکاری دارند، لذا این پویش قابلیت 
تأمین نظر تمام اقشار مصرف کننده به ویژه اقشار کم درآمد کشور را خواهد داشت.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی )مرکز اصناف و بازرگانان( وزارت صمت اضافه کرد: 
در این پویش همه واحدها مکلف به عرضه محصوالت با کیفیت خود با تخفیف ٢٠ 
الی ۵٠ درصد و باالتر هستند.وی همچنین تاکید کرد: ارسال رایگان، یک بار امکان 
تعویض، تنوع فراوان محصوالت و نرخ های به صرفه در مقایسه این کاالها با نمونه آنها 

در فضای حقیقی از خصوصیات بزرگ این پویش به شمار می رود.
قمری درباره اطمینان مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: همه فعالیت واحدها عرضه 
کننده کاال در فضای مجازی تحت نظارت کمیته نظارت بر فضای مجازی وزارت 
صمت است.وی در مورد مشارکت گسترده اصناف و تشکل های صنفی در جشنواره 
فروش فوق العاده واحدهای صنفی با نظــارت اتحادیه ها و اتاق های اصناف جهت 
تنظیم بازار اقالم مورد نیاز خانوارها در شب عید، تصریح کرد: در طرح جشنواره 
فروش فوق العاده، نزدیک به ١۵٠ هزار واحد توزیعی با حمایت تولیدکنندگان بزرگ 
پوشاک و کیف و کفش کشور از طریق حذف واسطه های اضافی، کاالهای مورد نیاز 
را مستقیماً عرضه می کنند که مطمئناً این تخفیفات ویژه، باعث جلب رضایت آحاد 

جامعه می شود.

ســعیده محمد  -   ایده روز | به دنبال حمایت از کسب و کارهای اینترنتی طرح معافیت آنها از مالیات در پلتفرم هایی داخلی هم 
مطرح شد که این طرح به تازگی تصویب شد.
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   یکی از حمایت 
های دولت از پلترفرم 
های داخلی ، معافیت 

مالیاتی تا سقف حدود 
دو میلیارد تومان درآمد 

در سال است.
ده

چکی

وجود ۴ میلیون تن کاالی اساسی در لنگرگاه
معاون گمرک ایران اظهار داشت: باید توجه داشت که حجم و میزان ورودی 
کاالهای اساســی به کشــور باال بوده و چیزی حدود ۴ میلیون تن کاالهای 

اساسی در لنگرگاه باقی مانده  است.
معــاون گمــرک ایران اظهار داشــت: باید توجه داشــت کــه حجم و 
میــزان ورودی کاالهــای اساســی به کشــور باال اســت و چیــزی حدود 
 ۴ میلیــون تــن کاالهــای اساســی در لنگرگاه باقــی مانــده  و در صف

 ورود به اسکله و بنادر هستند.
فرود عسگری، معاون گمرک ایران درباره آخرین وضعیت ترخیص کاالهای 
اساســی از گمرکات کشور و انتشار اخباری مبنی بر رسوب کاالهای اساسی 
در بنادر به دلیل مشکالت اسنادی و عرضه ارز اظهار داشت: براساس مصوبه 
شــورای عالی امنیت ملی کاالهای اساسی بدون کد رهگیری بانک ترخیص 
می شوند و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا آبان سال ١۴٠٢ معتبر است.

وی افزود: طبق قانون مبارزه با قاچاق، تمام کاالها برای ترخیص از گمرک 
باید کد رهگیری داشته باشند اما از آنجایی که دریافت کد رهگیری زمانبر 
و کاالهای اساســی سریع الفساد است از شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای 
گرفته ایم که بر مبنای آن برای افزایش ســرعت ترخیص کاالها، 9٠ کاالی 
اساســی متعلق به بخش غیردولتی بدون کد رهگیری بانک ترخیص  شوند 

و تنهــا ١٠ درصد از آن محمولــه در گمرک باقی می ماند تا پس از دریافت 
کد رهگیری ترخیص شوند. همچنین ١٠٠ درصد کاالهای اساسی متعلق به 
بخش دولتی بدون طی فرایند دریافت کد رهگیری ترخیص می شوند، البته 

پس از ترخیص کد رهگیری دریافت خواهد شد.
معاون گمرک ایران با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین ارز کاالهای اساسی 
وجود ندارد، گفت: باید توجه داشت که حجم و میزان ورودی کاالهای اساسی 
به کشور باال است و چیزی حدود ۴ میلیون تن کاالهای اساسی در لنگرگاه 

باقی مانده  و در صف ورود به اسکله و بنادر هستند.
عسگری با تاکید بر اینکه با رسوب کاالی اساسی در انبارها مواجه نیستیم، 
ادامه داد: هر چند کاالهای اساسی در انبارها موجود هستند اما این موجودی 
روتین است و چیزی حدود ۸٠٠ تا ٢هزار و ٢٠٠ دستگاه کامیون در بندر امام 
در روز ترخیص و تخلیه کاال به طور مستمر انجام می شود و فرایند ترخیص 
و تخلیه کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور رویه جاری را دارند و با 

تاخیر در ترخیص مواجه نیستیم.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت خودروهــای وارداتی و گفته هــا درباره 
حذف شــرط عرضه آنهــا در بورس اظهار داشــت: طبــق آخرین مصوبه 
دولــت درباره خودروهای وارداتی، یک بند از این مصوبه شــرط عرضه این 
خودروها در بورس اســت و این موضوع به قوت خود باقی اســت و موضوع 
جدیــدی به گمرک اعالم نشــده و بنابراین براســاس مصوبه ســاماندهی 
قانون واردات خودرو عمل می کنیم و این بند و شــرط لغو و حذف نشــده  
 اســت و همچنان پــس از اینکه خودروها ترخیص شــدند این خودروهای 
وارداتی در بورس کشــف قیمت و عرضه خواهند شد. تفاوت قیمت فروش 
باید از طریق بورس یه حساب گمرک واریز شود و در آن زمان پروانه قطعی 

ترخیص صادر خواهد شد.  

از اواخــر شــهریورماه بود کــه برخی از 
پلتفرم های خارجی بنا به دســتور مراجع ذی 
صالح با محدودیت روبه رو شد و در این میان 
کسب و کارهایی که در این پلت فرم ها درحال 
فعالیت و کسب درآمد بودند با مشکالتی روبه 
رو شــدند؛ بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات بسته حمایتی را برای کسب و کارهای 
اینتنرتی درنظر گرفت.

آیین نامه حمایت از سکوها و کسب وکارهای 
اقتصاد دیجیتال که در آبان ماه رونمایی شد، 
شــامل ١۴ ماده و ۳٠ نوع حمایت دولتی در 
بخش هــای گوناگون برای کســب و کارها و 

محرمانه شدن اطالعات مناطق دارای فرونشست
رئیس ســازمان نقشــه برداری کشــور با بیان اینکه در مناطقی که دچار 
فرونشست می شــوند اجازه ساخت و ساز داده نمی شود. گفت:  طالعات دقیق 
فرونشســت زمین را به صورت محرمانه برای مسؤوالن کشور ارائه می کنیم تا 

برای آن تدبیری بیندیشند.
 علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور امروز در جمع خبرنگاران در 
مورد اهمیت این سازمان گفت: سازمان نقشه برداری با سابقه 7٠ ساله نقش مهمی 
در تهیه نقشه های خاکی و آبی و حدنگار زمین های ملی و مستثنیات مردم دارد.

وی همچنین با بیان اینکه فرونشست زمین در نوار جنوبی تهران و جنوب غرب 
مشــاهده شده است، گفت: البته اطالعات دقیق فرونشست زمین را به ویژه در 
مناطق شــهری به صورت محرمانه برای مسؤوالن کشور ارائه می کنیم تا برای 

آن تدبیری بیندیشند.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور تأکید کرد: دولت قبل از اجرای طرح های 
مســکونی  در مورد فرونشســت زمین استعالم می کند و در مناطقی که دچار 

فرونشست می شوند اجازه ساخت و ساز داده نمی شود.
جاویدانه همچنین از همکاری سازمان نقشه برداری و سازمان ثبت اسناد خبر 
داد و گفت:  سازمان نقشه برداری همچنین با سازمان شهرداری ها تعامل دارد 
و برای ساخت و ســاز مناطق شهری نقشه های فرونشست زمین را در اختیار 

آنها می گذارد.
وی همچنین از نقشه برداری دریایی آب نگار یا هیدروگرافی خبر داد و گفت:  
پلتفرم آن بر روی شناورها و کشتی ها قرار می گیرد قبال این دستگاه ها از خارج 
وارد می شد اما اکنون دستگاه های ENC یا چارت های آبی دریایی ساخت ایران 
در اختیار شناورها قرار می گیرد و ساالنه از این محل درآمد پایدار نیم میلیون 

دالری از محل فروش چارت های دریایی نصیب کشور می شود.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور همچنین گفت:  ٢١ ایستگاه در سواحل 
شــمالی و جنوبی کشور قرار داده شده اســت سه ایستگاه جدید به آن اضافه 
شــده و دو ایستگاه جزر و مد سنجی دریا در سواحل مکران و یک ایستگاه نیز 
اخیراً در بندرترکمن با توجه به عقب نشــینی آب دریای خزر مستقر شده است 

که داده های دریایی را به موقع در اختیار داشته باشیم.
وی تأکید کرد: در هیدروگرافی چارت های دریایی تهیه می شود که در اختیار 
شناورهای ایرانی قرار می گیرد.جاویدانی همچنین از تدوین پنجره واحد زمین در 
زنجان خبر داد و گفت:  دستگاه های مختلف که مرتبط با کاربری زمین هستند 
اطالعات  خود ر از طریق این پنجره واحد در اختیار بهره برداران قرار می دهند 

و فرآیند صدور مجوزها از طریق این پنجره انجام می شود.

رئیس سازمان نقشه برداری کشــور همچنین از تهیه نرم افزاری خبر داد و 
گفت: نرم افزار ژئوپورتال همراه حاوی اطالعات مردم برای اســتفاده از زمین ها 
و همچنین اطلس های ملی است که قبال این اطلس ها به صورت کاغذی تهیه 
می شــد که اطالعات آن هنگام بهره برداری قدیمی بــود اما هم اکنون تالش 
می شــود اطلس های تحت وب تهیه کنیم که شاخص های مکانی برای توسعه 

در اختیار کاربران قرار می دهد.
وی همچنین به اهمیت تهیه عکس های هوایی برای نقشه برداری اشاره کرد و 
گفت: سابقه عکسبرداری هوایی در کشور مربوط به 7٠ سال قبل است و هنوز در 
بسیاری از دعواهای حقوقی بین اشخاص و زمین های ملی از طریق عکسبرداری 
هوایی مربوط به دهه ۳٠ و ۴٠ شمســی استفاده می شود و یکی از منابع مهم 
برای کاداستر و یا حدنگار اراضی ملی همین نقشه های هوایی به شمار می رود.

جاویدانه همچنین از وجود ١۴٠ ایستگاه ژئودینامیک در کشور خبر داد که 
٢۵ ایســتگاه آن در تهران قرار دارد در برخی از این ایستگاه های دستگاه های 
GPS کار گذاشــته شده بود که بر اثر اســتفاده زیاد از دور خارج شده بودند و 
نیاز به بازســازی و نوسازی داشتند و در حال حاضر دو سامانه با ٢٢٠ گیرنده 
اطالعات زمینی در کشــور وجود دارد در حالی که با توجه به پهناوری کشور 

حداقل ۴۴٠ گیرنده برای کشور الزم است.
رئیس ســازمان نقشه برداری کشــور همچنین با بیان اینکه بحث چاه های 
غیرمجاز آب در وظایف این ســازمان قرار ندارد، این نکته را هم خاطرنشــان 
کرد: وابستگی اساسی بین وضع چاه های آب و فرونشست زمین در کشور وجود 
دارد و اطالعات فرونشست زمین به صورت محرمانه در اختیار مسؤوالن کشور 

قرار می گیرد.

ســکوهای داخلی است و معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد در سال برای 
کســب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، یکی از حمایت های درنظر گرفته شده برای 

کسب کارهایی ست که در سکوها داخلی فعالیت می کنند.
همچنین در کنار این مسئله می توان به تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای دارای پرونده 
مالیاتی و قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان هزینه 
قابل قبول مالیاتی هم اشاره کرد. بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه 
برای کسب وکارها و افرادی که در پلت فرم داخلی فعالیت می کنند، در نظر گرفته شده و آن ها 
تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف می شوند. اگرچه در ابتدا جزئیاتی از این موضوع اعالم نشد 
اما مدتی بعد ســازمان امور مالیاتی کشــور احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از توسعه سکوها و 

کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابالغ کرد.
بنابراین این ســازمان موظف شــد برای همه کسب وکارهایی که پیش  از این سابقه مالیاتی 
نداشته اند و باید فعالیت خود را به پلتفرم های مشمول انتقال دهند، مشوق هایی را اعمال کند 
که می توان به مواردی مانند از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله 
از فروش کاال یا ارائه خدمت در ســکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده )١٠٠( قانون 
مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن یعنی۳٠ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معاف 
هستند، برای کسب وکارهای مشمول، حداقل نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی با رویکرد کمک 
به رشــد اقتصاد دیجیتال در کشــور تعیین شود و همچنین کلیه مشمولین این بند از هرگونه 
جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی 
معاف خواهند شد و کلیه هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و کسب وکارها در سکوهای داخلی 

جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا سقف مقرر محسوب شود، اشاره کرد.
طبق این گزارش در الیحه بودجه ســال آینده هم بخشــی به این موضوع اختصاص یافته و 
براســاس بند »ط« تبصره شــش عوارض و مالیات الیحه بودجه در راستای حمایت از توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا 
پایان سال ١۴٠٢ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ١٠٠ 
قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال های قبل ناشی از عدم 
تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی می شود؛ اما هرگونه کسب درآمد در بستر سکوها و شبکه های 

اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات می شوند.
در نهایت ششــم اسفند نمایندگان مجلس در جلسه علنی، بندهای )ط( تبصره ۶ در بخش 
درآمدی را تصویب کردند؛ بنابراین با تصویب مجلس درآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص 

حقیقی در پلتفرم های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود.
طبق این مصوبه، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو )پلتفرم(های داخلی مورد 
تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که تا پایان ســال ١۴٠١ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند 

مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود.

تکرار رویه »هزینه تراشی« در کمیسیون تلفیق بودجه
 بررســی مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه ١۴٠٢ نشــان می دهد رویه 
هزینه تراشی در بودجه همچنان ادامه یافته و ده ها هزار میلیارد تومان هزینه به 
بودجه سال آینده تحمیل شده است. پس از تقدیم الیحه بودجه سال ١۴٠٢ 
از ســوی دولت به مجلس، انتظار می رفت کمیسیون تلفیق بودجه با در نظر 
گرفتن وضعیت تورمی کشور، رعایت تراز منابع و مصارف بودجه را اولویت خود 
قرار داده و از تحمیل هزینه اضافی بر بودجه پرهیز کند. با این حال بررســی 
مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می دهد رویه هر ساله مجلس، در سال جاری 
هم تکرار شده و کمیسیون تلفیق با تغییراتی که در الیحه بودجه ایجاد کرده، 
ده ها هزار میلیارد تومان هزینه برای سال آینده به دولت تحمیل کرده است. 
به بیان دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می دهد نمایندگان همچنان بر 
تکرار رویه »هزینه تراشی در بودجه« که در دوره های پیشین مجلس هم رواج 
داشت، اصرار دارند.تکرار مصوباتی از قبیل افزایش حقوق و مستمری، استخدام 
ده ها هزار نفر در دستگاه های دولتی، افزایش بی حساب و کتاب بودجه نهادها 
و دستگاه های مختلف و اقدامات دیگری از این قبیل، تا همینجا و پیش از اضافه 
شدن مصوبات صحن علنی، باعث تحمیل ده ها هزار میلیارد تومان هزینه جدید 
به دولت شده است. این مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می دهد قاطبه مجلس 
اعتنایی به اوضاع مالی و شرایط اقتصادی کشور و تبعات تصمیمات خود ندارند.

 دست و دلبازی مالیاتی از جیب بیت المال
هزینه تراشی، البته تنها حرکت نابجای نمایندگان نیست که منجر به ناتراز 
شدن بودجه می شود. از دیگر اقدامات نمایندگان در بودجه های ساالنه، کاستن 
از درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی عموما در قالب بذل و بخشش های 

مالیاتی است که متاسفانه در مصوبات کمیسیون تلفیق تکرار شده است.
کاســتن از درآمدهــای مالیاتی دولــت در نهایت باعث می شــود منابع 
بودجه کمتر از مصارف شــود. در چنین شــرایطی نماینــدگان برای پنهان 

کــردن این ناترازی و تراز کردن صوری بودجــه، اقدام به افزایش رقم برخی 
از درآمدها می کنند که محقق نشــدن آنها از پیش مســلم است. این مسئله 
نیز متاســفانه در مصوبات کمیســیون تلفیق مشــاهده می شــود به طوری 
که این کمیســیون با بذل و بخشــش های مالیاتی، عمال ده ها هزار میلیارد 
 تومــان از درآمــد دولت کاســته و به جــای آن ده ها هزار میلیــارد تومان 

منابع موهوم جایگزین کرده است.

 »تورم« سرانجام شوم مصوبات کمیسیون تلفیق
هزینه تراشی های بی حساب و کتاب نمایندگان از یک سو و کاهش درآمدهای 
دولت از سوی دیگر، دولت را هر ساله دچار کسری بودجه می کند. در چنین 
شرایطی دولت در تخصیص بودجه دو انتخاب بیشتر ندارد؛ یا باید هزینه ها را 
مدیریت کند که تنها راه آن عدم تخصیص بودجه به مصارف عمرانی، زیرساختی 
و توسعه ای کشور است یا ناچار به چاپ پول برای اجرای سفارشات نمایندگان 
است. در حالت اول، بودجه توسعه کشور قربانی شده و در حالت دوم، تورم فزاینده 
نصیب کشور و مردم می شود. در هر صورت اما نمایندگان مدعی و مطالبه گر 
بوده و هرگز به نقش خود در مشکالت یاد شده اشاره ای نکرده و هیچ راهی 

هم برای پاسخگو کردن آنها نسبت به این اقدامات نیست.

 دالر زدایی از قیمت کشف شده مواد اولیه تولید در بورس
 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با اجرای دقیق این ساز وکار جدید، از کشف قیمت مواد اولیه تولید در بورس دالر زدایی خواهد شد.امید قالیباف افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت سازوکار تنظیم بازار محصوالت 
منبع پایه را طراحی و اجرایی کرد.وی بیان داشت: هدف اصلی سازوکار جدید حذف نوسانات نرخ ارز بر قیمت محصوالت منبع پایه و در نهایت جلوگیری از افزایش بی دلیل قیمت محصوالت نهایی است.سخنگوی وزارت صمت گفت: در سازوکار 

جدید مقرر شد »١٠٠ در صد« عرضه این محصوالت ابتدا در تاالر داخلی بورس کاال عرضه شود و فقط در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تاالر صادراتی بورس برای تولیدکننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.
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 شرایط جدید عرضه خودرو در بورس
طبق شرایط جدید عرضه خودرو در بورس کاال، باید خرید خودرو توسط واسطه 

غیرممکن شود.
نمایندگان مجلس امروز تصویب کردند که شــرکت های خودروســاز داخلی و 
عرضه کنندگان خودروهای خارجی باید شرایط خودروهای عرضه شده در بورس را 

به گونه ای تعیین کنند که خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود.
بر این اساس، نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشــور با بندهای الحاقی )۱۱(، )۱۲( و )۱۳( تبصره ۶ را بررسی و برخی از این 

بندها را تصویب کردند که موضوع مذکور در بند الحاقی ۱۳ آمده بود. 

 مردم تقاضای کاذب ارز را کاهش دهند
یک کارشناس اقتصادی گفت: مردم به دولت کمک کنند تا تقاضای کاذب کاهش 

پیدا کند زیرا کاهش تقاضای کاذب موجب کاهش حباب قیمت دالر خواهد شد.
محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس اقتصادی درخصوص نوسانات اخیر نرخ ارز 
به مهر گفت: نرخ ارز به عوامل متعددی بستگی دارد و از چند عامل تأثیر می پذیرد 
یکی از عوامل سیاستگذاری های دولت است که مهمترین عامل در نرخ ارز می باشد.

وی در ادامه افزود: عامل دیگر هجوم مردم برای خرید دالر از ترس از دست دادن 
سرمایه خود است و دیگر عامل افزایش حقوق ها است که در سال جدید قرار است 
صورت بگیرد و این امر باعث می شود تا دولت به ناچار به چاپ پول دست بزند و این 
باعث خلق پول بدون پشتوانه است که این کار نیز باعث تورم در شرایط فعلی خواهد 
شد که این تورم نه تنها حقوق بگیران بلکه همه جامعه را در بر خواهد گرفت بنابراین 

کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد بود.
این کارشناس در ادامه افزود: ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند و مردم برای نگه 
داشتن سرمایه خود دست به هرکاری خواهند زد و متأسفانه سیاستگذاری که اول 
دلیل اصلی افزایش نرخ ارز گفتم همان کارهایی است که گفتم بنابراین به تنهایی 

این سامانه نمی تواند باعث کاهش نرخ ارز نخواهد شد.
محمدحســن قدیری در پایان راهکار کاهش نرخ ارز را به مهر اینگونه بیان کرد: 
مردم باید با دولت همکاری کنند و تقاضا را کاهش دهند که ســامانه بتواند نتیجه 
خوبی داشته باشد در غیر این صورت سال آینده با این روند و افزایش حقوق نرخ ارز 

افزایش خواهد پیدا کرد.

  اسامی ۲۲ بانک برای ثبت نام خودروهای وارداتی اعالم شد
 وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست اسامی ۲۲ بانک را برای ثبت نام خودروهای 

وارداتی اعالم کرد.
به گزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، 
اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پست بانک، توسعه تعاون، دی، رسالت، رفاه کارگران، 
سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، موسسه 

اعتباری ملل و قرض الحسنه مهر ایرانیان به این منظور معرفی شدند.
شرایط ثبت نام متقاضیان و انجام فرآیند نوبت دهی

با آغاز به کار ســامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی saleauto.ir از شــنبه 
گذشته )۶ اسفند ۱۴۰۱( متقاضیان تا روز پنج شنبه )۱۱ اسفند( فرصت ثبت نام در 
این سامانه را خواهند داشت. نکته مهم آن است که ثبت ناِم زودتر به معنای در اولویت 
قرار گرفتن در تخصیص خودرو نیست. بنابراین متقاضیان خرید خودروهای خارجی 
تا پایان هفته برای ثبت نام فرصت دارند و الزم نیست در همان ساعات اولیه آغاز به 

کار سامانه، به آن مراجعه کنند.
پیش شــرط ثبت نام در سامانه مذکور، موجودی حساب بانکی متقاضی به اندازه 
حداقل ۵۰ درصد قیمت خودروی موردنظر است که به طور علی الحساب، ۵۰۰ میلیون 
تومان تعیین شده است. بر این اساس، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید قبل از 
ثبت نام در سامانه، با مراجعه به شعب بانک های منتخب یاد شده فرم مسدودی ۵۰۰ 
میلیون تومان برای خرید خودروی خارجی را پر کنند. این پول در حساب شخصی 
متقاضیان،  باقی می ماند و صرفاً مسدود می شود. سایر بانک های حائز شرایط پس از 

اتصال به سامانه، معرفی خواهند شد.
از جمله سایر شرایط مهم ثبت نام در سامانه فروش خودروهای خارجی که با هدف 
توزیع عادالنه اتخاذ شــده است، همچون سایر شرایط فروش های فوری خودروهای 
داخلی در چند سال اخیر، نداشتن سابقه خرید خودروی صفر از کارخانجات داخلی 

و یا از طریق بورس کاال طی ۴۸ ماه گذشته است.
همچنین دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی 
الزامی است. ضمن اینکه، متقاضیان دارای پالک انتظامی فعال، امکان ثبت نام و خرید 
خودروی وارداتی را ندارند. شایان ذکر است تا زمان تحویل خودروهای وارداتی، شرط 

نداشتن پالک انتظامی فعال، بررسی می شود.
متقاضیــان خرید خودروهای وارداتی،  در صورت شــرکت در برنامه های فروش 
خودروسازان داخلی یا عرضه خودرو در بورس و تحویل خودرو در این برنامه ها، فرصت 

خرید خودروهای وارداتی را از دست خواهند داد.
پس از پایان مهلت ثبت نام در سامانه فروش خودروهای وارداتی، متقاضیان حائز 
شرایط عمومی مندرج در بخشــنامه، پاالیش شده و طبق قرعه، فرآیند نوبت دهی 
آنها انجام می شود تا نوبت تخصیص خودرو به متقاضیان حائز شرایط مشخص شود.

  رشد ۴ هزار واحدی شاخص بورس در معامالت امروز بازار
 شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت امروز )دوشنبه، هشتم اسفندماه( با 

چهار هزار و ۸۴۰ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۸۰۹ هزار واحدی ایستاد.
 شاخص هم وزن با یک هزار و ۹۰۸ واحد کاهش به ۵۳۴ هزار و ۴۶۴ واحد و شاخص 

قیمت با یک هزار و ۱۳۱ واحد افت به ۳۱۶ هزار و ۸۸۴ واحد رسید.
در معامالت بورس تهران، بیش از ۲۰ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ســهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۱۱۵ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار و ۳۲۱ واحد، نفت 
و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با ۲ هزار و ۳۸ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 
یــک هزار و ۲۴۰ واحد، ایران خودرو )خودرو( با یــک هزار و ۱۹۵ واحد، معدنی و 
صنعتــی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۱۴۹ واحد، پتروشــیمی جم )جم( با ۹۸۲ 
واحد و شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۸۸۸ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل، توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و ۲۹۲ 
واحد، گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۲۰۹ واحد، پتروشیمی 
پردیس )شپدیس( با ۷۶۲ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با ۷۲۷ واحد و توسعه معادن 

و فلزات )ومعادن( با ۵۷۴ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.
بر پایه این گزارش، امروز نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران 
خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، سایپا )خساپا(، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و ملی صنایع مس ایران )فملی( 

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه پنج میلیارد و ۶۱۵ میلیون برگه ســهم به ارزش ۱۸ هزار و ۵۴۵ میلیارد 

ریال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۴۲ واحد کاهش داشت و به ۲۲ هزار و ۷۱۴ 

واحد رسید.
در این بازار بیش از هشت میلیارد و ۲۱۹ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد 

شد و تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از ۳۹۹ هزار و ۲۶۲ نوبت بود.
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان )فغدیر(، بیمه پاســارگاد )بپاس(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و صنایع 

فروآلیاژ ایران )فروژ( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

  شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی بدانند از 

طریق کمک به نهاد 
خیریه بخشی از وظیفه 
پرداخت مالیات خود را 

ادا کردند.

آرزو برهانی  -   ایده روز  |  وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافی ها ترتیباتی را به کار گرفته که ساز و کار خود را دارد، 
گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.

 سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد نقش 
صرافی ها در بازار ارز گفت: بانک مرکزی ترتیبات خود را هم 
برای بانک های دولتی که صرافی دارند و هم برای صرافی های 
تضامنی به کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد.

وی درمورد بســته شب گذشته سران قوا در مورد مهار 
قیمت ارز نیز اظهار کــرد: بانک مرکزی به مجموعه ای از 
اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشت که شب 
گذشــته در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح و 
با اختیارات ویژه موافقت شــد که جزئیات آن باید از سوی 

بانک مرکزی اعالم شود.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز صنایع اعالم 
کــرد: یکی از اختیارات ویــژه که رییس کل بانک مرکزی 
خواهــان آن بود و مورد موافقت قرار گرفت، این اســت که 
همه صنایع کشور حتی بخش های دولتی و زیرمجموعه های 
وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک 

مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.
بسیاری از امالک مازاد طرح مولدسازی توسط خیرین 

تکمیل خواهد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نشســت هم 
اندیشی نقش مالیات در مســئولیت های اجتماعی گفت: 

رنا
: ای

س 
عک

 رییس سازمان خصوصی سازی گفت: تحولی که به نام مولدسازی قرار است 
در کشور اتفاق بیفتد، بعید است در اصل و بنیان آن نقدی وجود داشته است.

حسین قربان زاده، در نشست خبری واکاوی مصوبه مولدسازی دارایی های 
دولت اظهار داشت: بدیهی است که قرار است با این اتفاق از دارایی های دولت 
اعم از دارایی ثابت )زمین( و دارایی مالی )شــرکت ها( به طرز شایســته تری 

استفاده شود.
قربان زاده ادامه داد: به دنبال چنین اتفاقی، اگر سرمایه راکد و مازاد وجود 
دارد باید آنها را با این اقدام در چرخه بهره وری بیشتر قرار دهیم که این چرخه 

از طریق عرضه یا طرق دیگر مهیا است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سالیان سال است که این دغدغه 
وجود دارد و اجرایی نشده است، اکنون براساس تصمیم گیری ها از این مشکل 
گره گشایی شده که مقدمه ای بر اصالح احکام و ضوابط این حوزه در نظام تبیینی 
است.وی با بیان اینکه این فرآیند به گونه ای است که در ادامه تبدیل به الیحه 
دائمی خواهد شــد، خاطرنشان کرد: امیدواریم مانند همه دنیا نظام مدیریت 

یکپارچه را کلید بزنیم و از پراکنده کاری پرهیز کنیم.
این مقام مسوول گفت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقالب اسالمی شاهد 
دیوان ســاالری در کشور هستیم و هنوز منبع جامعی از اطالعات دارایی های 

کشور در اختیار نداریم.
قربان زاده تاکید کرد: اکنون یک هیات واگذاری برای شــرکت های دولتی 
مطابق اصل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی داریم و یک موضوعی هم 
تحت عنوان دارایی های غیرمنقول و اراضی و امالک وجود دارد که تاکنون به 

صورت متعدد و پراکنده دارای متولی بوده اند.
رییس سازمان خصوصی ســازی با تاکید بر اینکه حوزه مولدسازی اساسا 
مدیریت و متولی واحد و یکپارچه ای شبیه هیات واگذاری نداشته است، گفت: 
برای شــرکت ها هیات واگذاری داشــته ایم، اما برای این حوزه تاکنون متولی 

وجود نداشته است.
وی اضافه کرد: چند سالی است که در قوانین بودجه سنواتی به مولدسازی 
اشاره می شود، اما این کلیت به دستگاه ها و وزارتخانه ها در ازای پروژه های نیمه 
تمام اشاره شده است و در این راستا باید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و 

وزارت ارتباطات، میزان امالک مازاد را صرف این پروژه ها کنند.

قربان زاده اظهار داشــت: براساس تخمین ها اجرای این تکالیف در حد پنج 
درصد است، این به معنای وجود چالش هایی است که به صورت متعدد پیش روی 

دست اندرکاران بوده است.
رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: یک خود اظهاری در سامانه 
»سادا« وجود دارد که این اطالعات جامع نیست، بر این اساس دولت و مجلس 

در دوره های مختلف مقصر وجود چنین معضلی هستند.
وی اظهار داشت: در ماه های گذشته مولدسازی با نقدهایی همراه بوده است، 
کسانی که به دنبال بهره گرفتن از این موج بودند براساس منافع خود یک صف 

آرایی سنگینی را علیه این اقدام تحولی ایجاد کرده اند.
قربان زاده تاکید کرد: این مســاله در اجالس بین المللی که در اردیبهشت 
ماه برگزار شــد و نیز دیگر جلسات متعددی به صورت کارشناسی شده مورد 
بررسی قرار گرفت و منجر به اتخاذ برخی از تصمیم گیری های کارشناسی شد.

وی اظهار داشت: این مصوبه در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید 
رهبر معظم انقالب رسید، در تاریخ هفتم آذر ماه به دفتر رییس جمهوری ابالغ 

شد و در نهایت در تاریخ ۲۶ آذر ماه دبیرخانه تشکیل شد.
رییس سازمان خصوصی سازی به نقدهای کارشناسی انجام شده نسبت به 
مولدســازی دارایی های دولت اشاره کرد و گفت: نامه ای از سوی »سبحانی« 
استاد اقتصاد ارائه شد که کمتر کسی این اقدام مهم را با این دقت و جزییات 

مورد بررسی قرار داده است.
وی به بررسی نقطه کانونی این نقد پرداخت و افزود: در این نامه اشاره شده 

اســت که چون واگذاری در کنار فروش آمده اســت، بنابراین قرار است اموال 
دولت به صورت رایگان حراج شود؟ در این زمینه سوالی مطرح می شود مبنی 
بر اینکه آیا واگذاری معنی رایگان دارد یا واگذاری می تواند همراه با مصادیق 
مختلف باشد؟ آیا غیر از فروش مصادیق دیگری برای واگذاری وجود ندارد که 
به معنی رایگان نباشد؟ انتقال منفعت یا اوراق بهادار سازی نمی تواند مصادیق 

واگذاری باشد؟
این مقام مسوول اظهار داشت: وقتی واگذاری معنی رایگان دادن باشد دیگر 

چگونه می توان دفاع کرد که این واگذاری رایگان نیست؟
قربان زاده خاطرنشان کرد: در این نامه اشاره شده است که که این واگذاری 
همه عرصه سرزمین ایران حتی اموال خصوصی مردم را شامل می شود. آیا این 

هیات قادر به فروش اموال خصوصی مردم است؟
رییس سازمان خصوصی سازی معتقد است که اثر تخریبی این مسایل مطرح 

شده در این نامه، هزاران برابر بیشتر از توییتی است یه فرد معمولی می زند.
وی ادامه داد: ســومین مورد که در این نامه به آن اشاره شده است مریوط 
به دریافت پنج درصد پاداش و حق الزحمه توسط دست اندرکاران است که این 

موضوع توسط سایت های مختلف مورد نقد قرار گرفت.
قربان زاده تاکید کرد: مطرح شدن این مساله از سوی یک فرد شناخته شده 
اقتصادی مثل یک موج بهمن به فضای هجمه ای آوار می شود و دیگر نمی توان 

گفت کارمزد یک طول و تفسیر دارد.
رییس سازمان بورس اظهار داشت: تعرفه سازمان نظام مهندسی برای ارزش 
افزایی یک هکتار، یک میلیارد تومان است که البته این رقم کف هزینه ارزش 

افزایی تعرفه نظام مهندسی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کانون عالی کارشناسان دادگستری و مرکز 
کارشناسان قوه قضاییه برای قیمت گذاری تعرفه مشخصی دارند که اینها جزوی 
از کارمزد هســتند.قربان زاده اعالم کرد: این موضوع را اگر تبدیل کنیم به این 
مســاله که قرار است افرادی پاداش دریافت کنند، نوعی ظلم و جور و جفا به 

مسیر تحولی و مصوبه ای است که در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما از ســلطنت طلبان و براندازان 
هجمه داریم که این موضوع درد ندارد، اما درد نقدی دارد که پاسخ دارد و از 
دوستان می رسد.وی اظهار داشت: این نامه محورهایی دارد که کذب محض است.

برخالف جریان ســازی ها و فضاهای رسانه ای درمورد طرح مولدسازی که 
پیامدهای مخرب اعتمادســوز و امیدسوز دارد، از روز تصویب، ابالغیه طرح 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد اگر ملک مازادی وجود دارد لزوما طرف 
پیمانکاران نباید دولتی باشــد و تکمیل و توســعه مدارس می تواند توسط 

خیرین صورت بگیرد.
وی بــا تاکید بر توجه به ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مســتقیم گفت: 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از 

وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند.
خاندوزی با بیان اینکه دولت برای اهداف عام المنغعه دو ابزار در اختیار 
دارد، توضیــح داد: یک ابزار حمایتی مانند یارانه،وجوه بالعوض، بودجه در 
اختیار نهادهای حمایتی و پوشــش فقرا و بیماران و… و ابزار دوم شــیوه 
حمایت غیرمستقیم دولت یعنی است؛ به جای عاملیت دولت بازیگرانی که 

خود عامل هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار می گیرند.
وی افزود: ماده ۱۷۲ از جنس دوم است. از سال ۱۳۶۶ که قانون مالیات 
بعد از انقالب تغییر کرد تا امروز مســیر حمایت از این ماده گشاده تر شده 
است. در ابتدا دامنه شمول محدودتری داشت اما به مرور گشاده تر شد. در 
هشت سال قبل از سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ نهاد از حمایت ها استفاده می کردند و 
در دولت جدید ۲۵ نهاد خیریه به فهرست مشوق های مالیتی اضافه شدند.

وزیــر اقتصــاد تاکید کرد: شــرکت ها و فعــاالن اقتصــادی بدانند از 
طریــق کمک به نهــاد خیریه بخشــی از وظیفه پرداخــت مالیات خود 
را ادا کردنــد. در ســال قبــل بیش از ۶۰۰۰ شــرکت در اقتصــاد ایران 
 و ۱۰۰۰ شــخص حقیقــی بــه جــای پرداخــت مالیــات از انجمن های 
خیریــه اســتفاده کردند. همچنین در ســال قبل حــدود ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان از مجموع درامدی که ســازمان می توانســت شناســایی و ۱۲۰۰ 
 میلیارد مالیاتی که می توانســت وصول کند از طریق انجمن های خیریه به

 جامعه تزریق شده است.
خاندوزی افزود: همانطور که دولت نگران کاهش مالیات واحدهای تولیدی 

نبود، از حمایت از حوزه خیرین نیز نگران نیست.

 پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از مودیان عالقه مند به توسعه 
دانشگاه ها، مراکز علمی و اجتماعی 

در ادامه نشست نیز داوود منظور - رییس سازمان امور مالیاتی - با تاکید 
بر ظرفیت ایجاد شــده توسط قانون مالیات مستقیم برای انجام مسئولیت 
اجتماعی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی افتخار دارد به مودیانی که عالقه مند 
هســتند به توسعه دانشــگاه ها، مراکز علمی و اجتماعی مشارکت کنند با 

پذیرفتن هزینه های انجام شده پشتیبانی های الزم را انجام دهد.
وی گفت: وزیر اقتصاد بر اســتفاده بیشــتر از ظرفیت ماده ۱۷۲ قانون 
مالیات های مســتقیم تاکید دارد و بالغ بر ۲۵ مجوز در دوره ایشــان صادر 

شده است.
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ساماندهیخریدوفروشفلزاتگرانبهادرتجارتالکترونیکی
رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی گفت: با توجه به برنامه ریزی مرکز 
توســعه تجارت ، ســاماندهی بازارهای مختلف از جمله ملک و خرید و فروش 

فلزات گران  بها در حوزه تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.
 امین کالهدوزان در نشســت خبری مشــترک »سیستمی سازی استعالم 
صالحیت فردی )سوء پیشینه( از فراجا در فرایند اعطای اینماد« گفت: رویکرد 
اصلی مرکز توســعه تجارت الکترونیکی در بحث )اینمــاد( حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان در حوزه تجارت الکترونیکی اســت و این موضوع به عنوان 
اصلی ترین و محوری ترین هدفی اســت که اینماد دنبال می کند در معامله ای 
که یک طرف معامله دیده نمی شــود و اطالعاتی برای خریدار از فروشــنده در 

دست نیست. 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: بنابراین )اینماد( کمک 
می کند تا در یک معامله الکترونیکی، حداقل اطالعات اولیه فروشنده از جمله 
هویت، عدم داشتن سوء پیشینه و صالحیت های فردی آن احراز شود که این 
مساله ای بسیار مهم است که جزء حقوق عامله مردم است و اگر حاکمیت در این 
رابطه کم کاری کند باید پاسخگو باشد که خوشبختانه در حوزه توسعه تجارت 

الکترونیکی این موضوع و توازن اطالعاتی تا حد زیادی برقرار است. 

  کاهش چشمگیر شکایت از کسب و کارهای دارای اینماد
وی افزود: عالوه بر احرازهای اولیه، بحث اعتبار سنجی و رتبه بندی کسب و 
کارها به صورت جدی در دستور کار سازمان قرار گرفته و ماحصل این بحث ها 
کاهش چشــمگیر شکایت  از کســب و کارهایی است دارای اینماد است و این 
موضوع یکی از مهمترین دستاوردهای ما بعد از گذشت ۱۲ سال از ایجاد یک 
پروژه به نام اینماد اســت. کالهدوزان اظهار داشت: البته دیدگاه این است که 
اینمــاد یا نماد همان نماد اعتماد الکترونیکی در کل کســب و کارهای فضای 

مجاز گســترده شــود تا از این مکانیزم به صورت تسهیل شده در کل کسب و 
کارها استفاده کنیم، به طوری که مردم وقتی می خواهند خریدی انجام دهند، 

اطمینان خاطر باشند و نگرانی از جهت معامله خود نداشته باشند. 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با ضرورت کاهش زمان 
دریافت مجوز کسب و کار بیان داشت: تسهیل فرآیند مجوز کسب و کارها برای 
ما موضوع مهمی اســت که این مساله با همکاری بسیار موثر بین دو مجموعه 
فراجــا و وزارت صمت تحقق یافته اســت  و در نتیجه اقدامات صورت گرفته، 
میانگین زمان دریافت نتیجه استعالم سیستمی صالحیت فردی از بیش از یک 
ماه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. کالهدوزان افزود: همینطور تسهیل 
در تعامل کسب و کارها با نهادهای نظارتی، یکی از موضوعات جدی تا کسب و 
کارها در این رابطه با ده مجرا در ارتباط نباشند و دچار سردگمی نشوند که این 
موضوع نیز با پنجره واحد نظارتی در حال وقوع است. وی اظهار داشت: موضوع 
بعدی که در دســتور کار مرکز توســعه تجارت الکترونیکی و در این رابطه کار 
مشترکی را مجموعه نیروی انتظامی آغاز کرده ایم، بحث فرهنگ سازی است. در 

حال حاضر بحث لزوم یا عدم لزوم )اینماد( مطرح نیست بلکه مساله ما آگاهی 
مردم از کارکردهای )اینماد( است. تا مردم به عنوان یک خریدار دچار مشکل 
نشوند. ضمن اینکه با توجه به اهمیت اینماد فروشندگان نیز تمایل می یابند که 

اطالعات هویتی و دقیق تری از خود منتشر کنند. 
کالهدوزان بیان داشــت: در ســال های گذشته بیشتر تمرکز  مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی بر روی حوزه خرده فروشی و یا بازارهای مالی مانند خرید 
و فروش ســهام و همچنین حوزه های معامالت دولت که در قالب سامانه ستاد 
بوده است،  اما براساس برنامه ۵ ساله ساماندهی و فعال سازی بازارها و  مراکز 

دیگر را در حوزه تجارت الکترونیکی در دستور کار داریم

  ســاماندهی خرید و فروش فلزات گرانبهــا در حوزه تجارت 
الکترونیکی

وی افزود: البته بخشــی از اطالعات وجود دارد و در مورد بعضی از بازارها 
ســاماندهی اتفاق افتاده است، مانند بازار ملک اما درباره بخشی از بازارها هنوز 
خیلی ساماندهی مدونی وجود ندارد مانند خرید و فروش فلزات که جزء تکالیف 
وزارت صمت در خصوص مبارزه با قاچاق است. در سال آینده قطعا در حوزه خرید 
و فروش فلزات گران بها فعالیت های خواهیم داشتم و الزم است با دستگاه های 
ذیربط در تعامل باشــیم.   همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیک و 
پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در زمینه ســاماندهی و نظارت بر کسب 
و کارهای اینترنتی اســت که این همکاری ۴ محور هماهنگی و هم افزایی در 
زمینه تدوین ضوابط و رویه ها )عضویت فراجا در کمیته نظارت( ، دسترســی 
به پنل یکپارچه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به منظور نظارت دوره ای، 
اقدامات قضایی و تشکیل پرونده موردی و استعالم صالحیت فردی در فرآیند 

اعطای اینماد است. 

  طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی استان تهران آغاز شد
 مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی کشاورزی استان تهران از امروز )دوشنبه، هشتم اسفندماه( تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، »مسعود امرالهی« در مراسم آغاز طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی کشاورزی استان تهران افزود: امروز با توجه به ایام پایانی سال و تقارن شب عید و ماه مبارک رمضان، بازرسان وزارت جهاد کشاورزی 
طرح مانور نظارتی و تشدید نظارت بر گلوگاه های بازار و مراکز تامین کننده را در سراسر کشور آغاز کرده اند.مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح با همکاری بازرسان بسیج اصناف، اتاق 

اصناف و حافظان نظام از امروز در سراسر کشور آغاز به کار کرد و در حال حاضر این نظارت ها با حضور ۱۰۰ تیم نظارتی در بازار انجام خواهد شد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه  1401/12/09

شماره : 1601

18661866
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی کمیتک ــول بیات ــه بت ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی کمیتک ــول بیات ــه بت ــق ب ــماره 11594466791159446679 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/10/101401/10/10 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 00587744240058774424 وکارت بنیــاد و شــهید بــه شــماره  وکارت بنیــاد و شــهید بــه شــماره 00587744240058774424 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــادرات متعل ــپه و ص ــی و س ــک مل ــر بان ــای عاب ــه  و کارت ه ــق ب ــادرات متعل ــپه و ص ــی و س ــک مل ــر بان ــای عاب ــماره 00587744240058774424 و کارت ه ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/12/061401/12/06 مفق ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــار فرزن ــم زاده صف ــخ علیرضــا ابراهی ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــار فرزن ــم زاده صف علیرضــا ابراهی

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12723073111272307311 متعلــق بــه ســبا رئیســی فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ســبا رئیســی فرزنــد احمدرضــا 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 1401/12/011401/12/01 مفق

20142014
ــخ  ــر در تاری ــد طاه ــی فرزن ــم نمین ــه تکری ــه پروان ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد طاه ــی فرزن ــم نمین ــه تکری ــه پروان ــق ب ــماره 00359368780035936878 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

مــدارک فــارغ التحصیلــی متعلــق بــه امیرمنصــور بخیــت فرزنــد مهــدی بــه شــماره شناســنامهمــدارک فــارغ التحصیلــی متعلــق بــه امیرمنصــور بخیــت فرزنــد مهــدی بــه شــماره شناســنامه32583258  
ــاح  ــت  و اص ــته زراع ــی رش ــع کارشناس ــران در مقط ــادره از ته ــاح  ص ــت  و اص ــته زراع ــی رش ــع کارشناس ــران در مقط ــادره از ته ــی 00619153190061915319 ص ــماره مل ــا ش ــی و ب ــماره مل ــا ش و ب
نباتــات صــادره از واحــد دانشــگاهی اهــواز بــا شــماره نباتــات صــادره از واحــد دانشــگاهی اهــواز بــا شــماره 33//1498714987 در تاریــخ  در تاریــخ 1399/03/011399/03/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 
ــه دانشــگاه آزاد  ــدارک را ب ــی شــود اصــل م ــده تقاضــا م ــی باشــد.از یابن ــار ســاقط م ــه دانشــگاه آزاد و از درجــه اعتب ــدارک را ب ــی شــود اصــل م ــده تقاضــا م ــی باشــد.از یابن ــار ســاقط م و از درجــه اعتب
اســامی واحــد اهــواز بــه نشــانی اهــواز فلکــه کارگر)فرهنگشــهر( خیابــان کارگــر جنوبــی کــد پســتی اســامی واحــد اهــواز بــه نشــانی اهــواز فلکــه کارگر)فرهنگشــهر( خیابــان کارگــر جنوبــی کــد پســتی 

ــد. ــد. ارســال نمای 6887568875__6134961349 و صنــدوق پســتی  و صنــدوق پســتی 19151915 ارســال نمای

شاسیNAAMNAAM1111CACA11BEBE084455084455شــماره شــماره  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  شاسیبــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
کمپانــی  وبــرگ  کمپانــی وسندماشــین  وبــرگ  پاک3939تت553553ایرانایران2222وسندماشــین  پاکوشــماره  موتورموتور1249006546612490065466وشــماره 
ــه اکبــر قلــی زاده فرزندمحــرم در تاریــخ 1401/11/091401/11/09   ــخ  متعلــق ب ــه اکبــر قلــی زاده فرزندمحــرم در تاری VINVIN  IRFCIRFC903903CEUCEU40844554084455 متعلــق ب

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

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00706159010070615901 متعلــق بــه نــگار کریمی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه نــگار کریمی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/10/231401/10/23  

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

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــش فرزن ــه زحمتک ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــش فرزن ــه زحمتک ــه فاطم ــق ب ــماره 65000803196500080319 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

ــد ســید  ــی فرزن ــری طالقان ــره الســادات صام ــه طاه ــق ب ــد ســید  متعل ــی فرزن ــری طالقان ــره الســادات صام ــه طاه ــق ب ــه شــماره 00418095480041809548 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
راضــی در تاریــخ راضــی 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.

20282028
ــخ 1400/01/1400/01/0101   ــد حامــد در تاری ــام گــودرزی فرزن ــه بهن ــق ب ــخ  متعل ــد حامــد در تاری ــام گــودرزی فرزن ــه بهن ــق ب ــه شــماره 37504872613750487261 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

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

20652065
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48899556414889955641 متعلــق بــه صغری ذبیحــی فرزند حســن در تاریــخ متعلــق بــه صغری ذبیحــی فرزند حســن در تاریــخ1401/11/22 1401/11/22   

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

20842084
کارت شناســایی اقامــت امــارات متحــده عربــی بــه شــماره   کارت شناســایی اقامــت امــارات متحــده عربــی بــه شــماره   22--37900613790061--19901990--784784 و کارت  و کارت 
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 9941604399416043 و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/061401/12/06 مفق ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــور امام ــر پ ــه باق ــه عطی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــور امام ــر پ ــه باق ــه عطی ــق ب 00120924280012092428 متعل

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

ــادی فرزنــد مســلم در  ــه علیرضــا لطــف آب ــادی فرزنــد مســلم در  متعلــق ب ــه علیرضــا لطــف آب ــه شــماره 21700579352170057935 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
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.

ــه  ــه ب ــور 147147HH0066162400661624ب ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره موت ــه ش ــدل 14011401ب ــا م ــواری دن ــین س ــوخت و کارت ماش ــدل »کارت س ــا م ــواری دن ــین س ــوخت و کارت ماش »کارت س
ــه  ــه  و گواهینام ــران 668668مم6969 و گواهینام ــران ای ــاک 8888ای ــماره پ ــه ش ــاک ب ــماره پ ــه ش ــی NAAWNAAW2121HUVNEHUVNE524400524400ب ــماره شاس ــی ش ــماره شاس ش
 رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 26901318212690131821 متعلــق بــه ســجاد علیــزاده فرزنــد تیمــور متعلــق بــه ســجاد علیــزاده فرزنــد تیمــور

 در تاریخ  در تاریخ 1401/11/161401/11/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

شناســنامه  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 20809997712080999771 و کارت عابــر بانــک رفــاه و آینــده متعلــق  و کارت عابــر بانــک رفــاه و آینــده متعلــق 
بــه آقــای ســید مهــدی نبــوی مرمتــی فرزنــد ســید حســین مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط بــه آقــای ســید مهــدی نبــوی مرمتــی فرزنــد ســید حســین مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت هــای عابــر بانــک  ســپه ، پارســیان،ملی و گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت هــای عابــر بانــک  ســپه ، پارســیان،ملی و گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 
08293637260829363726 متعلــق بــه مهــدی حاجــی زاده فرزنــد آدینــه محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی حاجــی زاده فرزنــد آدینــه محمــد در تاریــخ  1401/11/26 1401/11/26مفقــود مفقــود 

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

ــماره  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی  و کارت مل ــه رانندگ ــپه و گواهینام ــک شهر،مهر،س ــر بان ــای عاب ــماره کارت ه ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی  و کارت مل ــه رانندگ ــپه و گواهینام ــک شهر،مهر،س ــر بان ــای عاب کارت ه
ــود  ــود مفق ــخ  1401/12/05 1401/12/05مفق ــل در تاری ــد ابوالفض ــت فرزن ــی صف ــادی آریائ ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد ابوالفض ــت فرزن ــی صف ــادی آریائ ــه ه ــق ب 00358898880035889888 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48977051694897705169 متعلــق بــه احمــد ارمندئــی فرزنــد حســببن در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد ارمندئــی فرزنــد حســببن 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 1401/12/081401/12/08 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00783640000078364000 متعلــق بــه فاطمــه داداش آذر فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه داداش آذر فرزنــد محمــد 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 1401/12/081401/12/08 مفق

کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری 206206ســفید مــدل ســفید مــدل 13971397بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور 182182AA00268560026856و و 
بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســی NAAPNAAP0303EEEE22JJJJ548235548235و بــه شــماره پــاک و بــه شــماره پــاک 6666ایــران ایــران 723723هه2828  و گواهینامــه   و گواهینامــه 
رانندگــی و شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره رانندگــی و شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 48501726954850172695 متعلــق بــه محمــد فــرج زاده  متعلــق بــه محمــد فــرج زاده 

فرزنــد نــادر در تاریــخ فرزنــد نــادر در تاریــخ  1401/11/30 1401/11/30مفقــود 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 00491241290049124129 متعلــق بــه زری کنزقــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه زری کنزقــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/11/041401/11/04  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدر در تاری ــی حی ــد عل ــهرابی فرزن ــه س ــه حبیب ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــی حی ــد عل ــهرابی فرزن ــه س ــه حبیب ــق ب ــماره 50200409675020040967 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 1401/12/041401/12/04 مفقــود گردی

ــخ 1401/01/011401/01/01   ــد صفــر در تاری ــه لیــا  ناجــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد صفــر در تاری ــه لیــا  ناجــی فرزن ــق ب ــه شــماره 66600103276660010327 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301

ــر در  ــد صف ــس فرزن ــد صیادبیک ــه محم ــق ب ــر در  متعل ــد صف ــس فرزن ــد صیادبیک ــه محم ــق ب ــی 21204735792120473579 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریخ تاریخ 1401/11/1401/11/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی رســتگار فرزن ــه مجتب ــق ب ــی هوشــمند متعل ــد  و کارت مل ــی رســتگار فرزن ــه مجتب ــق ب ــی هوشــمند متعل ــی 08900307230890030723 و کارت مل ــه شــماره مل ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
خلیــل در تاریــخ خلیــل در تاریــخ  401/11/20 11401/11/20مفقــود 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 21225490512122549051 متعلــق بــه ســیدجعفر خانــدوز فرزنــد ســیداحمد در  متعلــق بــه ســیدجعفر خانــدوز فرزنــد ســیداحمد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/1401/11/2323 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 22497088192249708819 و کارت عابــر بانــک رســالت ، ملــت  و کارت ســوخت  و کارت عابــر بانــک رســالت ، ملــت  و کارت ســوخت 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/1401/11/2020 مفق ــد داود در تاری ــال فرزن ــاس جم ــه عب ــق ب ــت متعل ــزدا وان ــخ م ــد داود در تاری ــال فرزن ــاس جم ــه عب ــق ب ــت متعل ــزدا وان م

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41605200654160520065 متعلــق بــه علــی روشــنی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی روشــنی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/12/061401/12/06  
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 11304158131130415813 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11304158131130415813 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک ملــی و بانــک شــهر متعلــق بــه ســمیرا رشــیدی فرزنــد جنگــی در تاریــخ بانــک ملــی و بانــک شــهر متعلــق بــه ســمیرا رشــیدی فرزنــد جنگــی در تاریــخ 1401/12/061401/12/06 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــن  در تاری ــد حس ــه فرزن ــرا حفیظــی درچ ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد حس ــه فرزن ــرا حفیظــی درچ ــه زه ــق ب ــماره 11408099031140809903 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/101401/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت اهلل در تاری ــد عنای ــی فرزن ــین رجب ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــت اهلل در تاری ــد عنای ــی فرزن ــین رجب ــه حس ــق ب ــماره 12739399311273939931 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/051401/12/05 مفق

ــی در  ــد قربانعل ــی فرزن ــه محمدرضــا حاتمــی گنهران ــق ب ــی در  متعل ــد قربانعل ــی فرزن ــه محمدرضــا حاتمــی گنهران ــق ب ــه شــماره 54901392185490139218 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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.

  
25032503

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 55502311155550231115 متعلــق بــه کاظــم صادقــی حســنوند فرزنــد مهرعلــی در  متعلــق بــه کاظــم صادقــی حســنوند فرزنــد مهرعلــی در 
تاریخ تاریخ 1401/11/251401/11/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو  و کارت ســوخت  و ســند ماشــین متعلــق بــه اکبــر خســروی چالــه ســیاهی  فرزنــد بــرگ ســبز خــودرو  و کارت ســوخت  و ســند ماشــین متعلــق بــه اکبــر خســروی چالــه ســیاهی  فرزنــد 
فــرج  در تاریــخ فــرج  در تاریــخ 1398/02/011398/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــر فرزن ــی ف ــم  صفای ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــر فرزن ــی ف ــم  صفای ــه مری ــق ب ــماره 22823845982282384598 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
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 03217687600321768760 متعلــق بــه گوهــر ســادات حکمــت آرا فرزنــد ســید مصطفــی در  متعلــق بــه گوهــر ســادات حکمــت آرا فرزنــد ســید مصطفــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 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 22942024732294202473 متعلــق بــه صنــم احامیــان فرزنــد ســردار در تاریــخ  متعلــق بــه صنــم احامیــان فرزنــد ســردار 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 1401/11/201401/11/20 مفق

ش  ش  و  ش   ش  و   9393 ایــران  ایــران    378378 هــ   هــ     9292 پــاک  شــماره  بــه  پــاک   شــماره  بــه   9898 مــدل  مــدل    207207 ماشــین  ماشــین کارت  کارت 
ــه مصطفــی خیــری  ــرگ ســبز متعلــق ب ــه مصطفــی خیــری  و ب ــرگ ســبز متعلــق ب NAARNAAR0303FEFE66KJKJ391057391057 و ش م  و ش م 163163BB  03219290321929 و ب
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  1399/01/01 1399/01/01مفق ــد حســین در تاری ــژاد فرزن ــخ ن ــد حســین در تاری ــژاد فرزن ن

ــی  ــژاد دوان ــدری ن ــه رضــا حی ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــی  و گواهینام ــژاد دوان ــدری ن ــه رضــا حی ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه شــماره 22828077662282807766 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد محمــد در تاریــخ فرزنــد محمــد 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.

ــه زهــرا  بهــاری برشــنه  فرزنــد ســلبعلی  در تاریــخ  ــه زهــرا  بهــاری برشــنه  فرزنــد ســلبعلی  در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره 25401452802540145280 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرزاده  ــم اکب ــه مری ــق ب ــرزاده  متعل ــم اکب ــه مری ــق ب ــماره 22980799612298079961 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 11811181 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 اصطهباناتــی فرزنــد حمــزه در تاریــخ  اصطهباناتــی فرزنــد حمــزه در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــید احم ــد س ــینی فرزن ــم حس ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــید احم ــد س ــینی فرزن ــم حس ــه مری ــق ب ــماره 65598503236559850323 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 1400/03/011400/03/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22810119922281011992 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه احمــد رضــا احمــدی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه احمــد رضــا احمــدی فرزنــد 
جمشــید در تاریــخ جمشــید در تاریــخ 1398/01/011398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــداله  در تاری ــد اس ــور فرزن ــال پ ــعود اقب ــه مس ــق ب ــخ  متعل ــداله  در تاری ــد اس ــور فرزن ــال پ ــعود اقب ــه مس ــق ب ــماره 22951846062295184606 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 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25110008912511000891 متعلــق بــه عبدالرشــید  ابراهیمــی فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالرشــید  ابراهیمــی فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ 
1401/11/251401/11/25 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 25724260052572426005 متعلــق بــه محمــود اکبرپــور فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود اکبرپــور فرزنــد محمــد 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 1401/12/041401/12/04 مفق

گواهینامــه پایــه ســه کارت کارگــری  و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه کارت کارگــری  و کارت ماشــین بــه شــماره 5353م م 699699 ایــران  ایــران 9393 و ش ش  و ش ش 
ss14222902355131422290235513و ش م و ش م 39400153940015متعلــق بــه ملــک محمــد حیــدری  فرزنــد اقــا جــان در تاریــخ متعلــق بــه ملــک محمــد حیــدری  فرزنــد اقــا جــان در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/12/051401/12/05 مفقــود گردی

ــد کاظــم  در  ــاد شــاپوری  فرزن ــه فاطمــه  شــایق آب ــق ب ــد کاظــم  در  متعل ــاد شــاپوری  فرزن ــه فاطمــه  شــایق آب ــق ب ــه شــماره 65500114936550011493 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/051401/10/05 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 54898278905489827890 متعلــق بــه ســلمان  صفــری  فرزند امیــر در تاریــخ  متعلــق بــه ســلمان  صفــری  فرزند امیــر در تاریــخ 1401/11/251401/11/25  
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 22969290362296929036 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی 
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 برگزاری نمایشگاه نوروزی تخصصی عرضه محصوالت شیالتی
معاون وزیر جهاد کشــاورزی از برگزاری نمایشگاه تخصصی 
عرضه محصوالت آبزیان به منظور تامین نیاز مردم در شب 
عید از تاریخ 18 تا 28 اسفند ماه سال جاری در تهران خبر داد 
و گفت: در این نمایشگاه محصوالت شیاتی با حذف واسطه ها و 
با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، »سیدحسین حسینی« 
افزود: براســاس رایزنی های انجام شــده با تولیدکنندگان، 
محصوالت شیاتی در این نمایشگاه 10 تا 12 درصد کمتر از 
نرخ بازار به فروش می رسد. رییس سازمان شیات ایران اظهار داشت: فرهنگ مصرف 
ماهی در کشــور ما به گونه ای است که در نیمه نخست سال شاهد کاهش مصرف 
و نیمه دوم سال شاهد افزایش تقاضا و مصرف هستیم و این تقاضا در شب عید به 
حداکثر میزان خود می رســد. وی گفت: همین امر باعث می شود تا شاهد افزایش 
قیمت ها در نیمه دوم سال به ویژه شب عید باشیم که در صورت کنترل این امر و ایجاد 
تعادل در مصرف آبزیان در طول سال، این مشکل تا حدود زیادی برطرف می شود.

حسینی ادامه داد: در این راستا، تفاهم نامه ای با اتحادیه های ماهیان سردآبی و گرمابی 
بــرای ارائه و فروش آبزیان با قیمت واقعی و ایجاد بازارهای تخصصی عرضه آبزیان 
داشته ایم. گفتنی است مناطق در نظر گرفته شده برای عرضه آبزیان بوستان والیت 
واقع در جنوب تهران، بوستان گفت وگو واقع در گیشا، مصلی بزرگ تهران، دریاچه 

خلیج فارس و بازارچه حکیمیه تهرانپارس است.

 پیش بینی رشد 10 درصدی تولید 3 غله مهم ایران در سال 2023
دفتر خدمات کشاورزی خارجی آمریکا پیش بینی کرد تولید سه غله مهم ایران در 
سال جاری میادی با رشد حدود 10 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود 

و به بیش از 18 میلیون تن برسد.
دفتر خدمات کشــاورزی خارجی آمریکا وابسته به وزارت کشاورزی این کشور در 
جدیدترین گزارش خود موسوم به »غات؛ بازارها و تجارت جهانی« پیش بینی کرده 
اســت تولید گندم ایران در ســال جاری با رشد 10 درصدی نسبت به سال قبل از 
آن به 13.2 میلیون تن برسد. رشد 10 درصدی تولید گندم ایران طی سال 2023 
در حالی اســت که انتظار می رود تولید جهانی گندم طی این سال تنها 0.5 درصد 
افزایش یابد و به 781 میلیون تن برسد. تولید جو در ایران طی 2023 نیز افزایش 
11 درصدی خواهد یافت و به 3 میلیون تن خواهد رسید. ایران در سال پیش از آن 

2.7 میلیون تن جو تولید کرده است.
بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال 2023 با افزایش 5 درصدی نسبت به 
سال قبل از آن مواجه خواهد شد و به 2 میلیون تن خواهد رسید. تولید برنج ایران 

در سال 2022 بالغ بر 1.9 میلیون تن اعام شده بود.

 مدیر امور منابع آب شهرســتان مشگین شهر گفت: 
منابع آبی مشگین شهر پاسخگوی کشت محصوالت 
آب بر نیســت و شورای حفاظت منابع آب شهرستان 
باید برای جلوگیری از کشــت محصوالتی مانند برنج 

اقدامات الزم را انجام دهد.
ارسان فرجی  با اشاره به اقدامات شرکت آب منطقه ای 
اردبیل در تامین آب شهرستان مشگین شهر بیان کرد: 
در حاشیه اهر چایی و قره سو محصوالت آب بر مانند 
برنج و هندوانه در ســطح 250 هکتار کشت می شود 

که ضروری است مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به 
تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصوالت با درنظر 
گرفتن منابع آبی موجود و نیازها و ماحظات کشاورزان 

اقدام کند.
مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر همچنین 
از کاهش 27 میلیون متر مکعبی ذخیره آب در ســد 
سبان مشگین شــهر خبر داد و گفت: میزان حجم 
ذخیره آب سد ســبان به دلیل نبود بارندگی از 94 
میلیون متر مکعب به 27 میلیون متر مکعب رسیده و 

منابع آبی مشگین شهر پاسخگوی محصوالت 
آب بر نیست

ضروری است کشاورزان منطقه از مصرف بی رویه آب خودداری کنند.
وی دلیل اصلی کاهش آب ســد ســبان را نبود بارندگی و استفاده بی رویه کشاورزان از آب سد 
ســبان اعام کرد و گفت: با در نظر گرفتن آب مورد نیاز شبکه سبان در صورت نبود بارندگی 

شرایط دشواری در پیش خواهد بود.
فرجی اظهار کرد: امسال در فصل آبیاری با وجود کمبود منابع آب، نزدیک به 11 میلیون متر مکعب 

آب از سد سبان در سه مرحله برای تراس رودخانه رهاسازی شده است.

 پایاب سد سبالن سال آینده به بهره برداری می رسد
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین آب شرب و کشاورزی مشگین شهر اظهار کرد: برای 
اجرای کامل طرح شبکه آبیاری سبان تاکنون یک هزار و 470 میلیارد ریال هزینه شده است و 

پیش بینی شده این طرح در سال آینده بطور کامل به بهره برداری برسد.
مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر از پیشرفت 95 درصدی فاز نخست پایاب سد سبان 
خبر داد و افزود: پایاب سد سبان در 2 ناحیه عمرانی )شمالی و جنوبی( با هدف زیرپوشش قرار 
دادن اراضی کشاورزی منطقه رضی و مشگین شهر در دست اجرا است که ناحیه عمرانی جنوبی 
2 هزار و 800 هکتار و ناحیه شمالی هم 2 هزار هکتار از اراضی مشگین شهر را به شبکه آبیاری 
مدرن مجهز می کند. این مقام مسئول افزود: عاوه بر این پیگیر هستیم 600 میلیارد ریال برای 

اجرای ناحیه جنوبی پایاب سد از طریق بانک توسعه تعاون اختصاص داده شود.
فرجی درباره عملیات اجرایی ناحیه شمالی پایاب سبان افزود: برای اجرای ناحیه شمالی پایاب سد 

سبان هم یک هزار و 800 میلیارد ریال با مشارکت بانک ملی اختصاص خواهد یافت.
مدیر امور منابع اب شهرستان مشگین شهر در عین حال گفت: کل اعتبارات مصوب برای این طرح 
در سال جاری 120 میلیارد ریال بوده است که تاکنون 50 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

 توسعه پایاب سبالن به تنهایی گره گشای مشکالت کشاورزان منطقه نیست
وی با بیان اینکه توسعه و تکمیل شبکه پایاب سد سبان می تواند بخشی از مشکات کشاورزان 
و باغداران مشگین شهر را برطرف کند، گفت: توسعه شبکه پایاب به تنهایی گره گشای مشکات 
نخواهد بود و دست اندرکاران بخش آب، کشاورزی و کاربران باید به طور دائم در جستجوی راهکارهای 

نوین استفاده بهینه از منابع محدود آبی باشند.
سد سبان که در 40 کیلومتری شمال شرقی شهرستان مشگین شهر بر روی رودخانه قره سو قرار 

گرفته است، نقش بسیار مهمی در تامین آب اراضی منطقه ایفا می کند.
ارتفاع سد سبان 85 متر و حجم مخزن این سد 105 میلیون مترمکعب بوده و آبیاری پنج هزار 

و 600 هکتار از اراضی پایاب با آب ذخیره سد پشت این سد پیش بینی شده است.
تاکنون برای احداث این سد که در سال 1385 آبگیری شده، بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال هزینه 
شــده اســت. قرار است این سد آب مورد نیاز 86 روستا را تامین نموده و قابلیت آبیاری 15 هزار 

هکتار از اراضی پایاب را دارد.

مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر گفت: منابع آبی مشگین شهر پاسخگوی کشت محصوالت 
آب بر نیست و شورای حفاظت منابع آب شهرستان باید برای جلوگیری از کشت محصوالتی مانند برنج 

اقدامات الزم را انجام دهد.

سد ســبالن که در 40 
کیلومتری شمال شرقی 
شهرستان مشگین شهر 
قره سو  رودخانه  روی  بر 
نقش  است،  گرفته  قرار 
بسیار مهمی در تامین آب 
اراضی منطقه ایفا می کند.

ده
چکی

  طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی استان تهران آغاز شد
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی کشاورزی استان تهران از امروز )دوشنبه، هشتم اسفندماه( تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد. »مسعود امرالهی« در مراسم آغاز 
طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی کشاورزی استان تهران افزود: امروز با توجه به ایام پایانی سال و تقارن شب عید و ماه مبارک رمضان، بازرسان وزارت جهاد کشاورزی طرح مانور نظارتی و تشدید نظارت بر گلوگاه های بازار و مراکز تامین کننده 
را در سراسر کشور آغاز کرده اند. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح با همکاری بازرسان بسیج اصناف، اتاق اصناف و حافظان نظام از امروز در سراسر کشور آغاز به کار کرد و در حال 
حاضر این نظارت ها با حضور 100 تیم نظارتی در بازار انجام خواهد شد. امرالهی تصریح کرد: این طرح تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت و با متخلفان احتمالی برخورد جدی انجام خواهد شد. »جبرئیل برادری« رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران در این مراسم گفت: امسال همچون سال گذشته طرح تشدید و بازرسی در استان تهران اجرا می شود. وی افزود: این طرح امسال با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بسیج اصناف، سازمان صنعت، معدت و تجارت، اتاق 
اصناف و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با هم افزایی سایر دستگاه ها از افزایش بی رویه قیمت محصوالت کشاورزی و اساسی جلوگیری کنیم. برادری یادآور شد: کمیت، کیفیت و قیمت، سه محور نظارت بر بازار 
محصوالت کشاورزی است که بتوانیم این موضوع را در سطح استان تهران نهادینه کنیم. »اسماعیل کاظمی« نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران نیز در آغاز طرح نظارت و پایش کاالهای اساسی، گفت: این طرح در راستای کنترل مایحتاج عمومی 
مردم با توجه به ایام پایانی سال و ماه رمضان، تا پایان این ماه مبارک ادامه دارد. وی با بیان اینکه این طرح از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به تامین اقام قول مساعد داده و در حال حاضر 
ورود کاال به بازار نویدبخش تامین به موقع است. نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران اظهار داشت: بازرسی به صورت مضاعف و شبانه روز در خدمت مردم بوده تا پس از تامین وزارت جهاد کشاورزی، با گلوگاه های توزیعی به موقع، متناسب و جدی 

برخورد کند؛ البته واحدهای صنفی تاکنون همکاری های الزم را داشته اند و در این زمینه با متخلفان در این امر برخورد الزم انجام می شود.
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شــهرداری و کارت بنیــاد شــهید و کارت نظــام مهندســی متعلــق بــه مجتبــی گلســتانی فرزنــد الــه قلــی شــهرداری و کارت بنیــاد شــهید و کارت نظــام مهندســی متعلــق بــه مجتبــی گلســتانی فرزنــد الــه قلــی 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/12/01 1401/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
28012801

  163163BB02100250210025 بــرگ ســبز خــودرو بــرگ ســبز خــودرو 206206 مــدل  مــدل 13941394   به شــماره    به شــماره 449449 و  و 9191 ایران  ایران 3636 شــماره موتــور  شــماره موتــور
شــماره شاســی شــماره شاســی NAAPNAAP1313FEFE99FJFJ325371325371 متعلــق بــه رضــا مهتابــی کوچکــی فرزنــد علیرضــا در  متعلــق بــه رضــا مهتابــی کوچکــی فرزنــد علیرضــا در 

تاریخ تاریخ 1399/07/151399/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه کــورش اشــکوردلیلی  ــق ب ــه کــورش اشــکوردلیلی  متعل ــق ب ــه شــماره 22799040392279904039 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 22 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
فرزنــد اســمعیل در تاریــخ فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22192207532219220753 متعلــق بــه کــورش صیــادی فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه کــورش صیــادی فرزنــد پرویــز 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 ــاعت 20:0020:00 مفق ــاعت  س 1401/12/071401/12/07 س

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00811151050081115105 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00811151050081115105 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00811151050081115105 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00811151050081115105 متعلــق بــه حامــد زنــدی  متعلــق بــه حامــد زنــدی 

فرزنــد رســتم در تاریــخ فرزنــد رســتم در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28072807
ــه غــام علــی  ــه غــام علــی  متعلــق ب ــه شــماره 21615419862161541986 متعلــق ب ــه شــماره   ب ــه شــماره 9797 ل  ل 153153 ایــران  ایــران 8383  ب ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین 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 1401/11/251401/11/25 مفق ــر  در تاری ــد باق ــد محم ــی فرزن ــخ  رمضان ــر  در تاری ــد باق ــد محم ــی فرزن  رمضان

 می باشد. می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــی رض ــد عل ــی فرزن ــمیه وزارت ــه س ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــی رض ــد عل ــی فرزن ــمیه وزارت ــه س ــق ب ــماره 21503972262150397226 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  1401/01/01 1401/01/01مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 20630259592063025959 متعلــق بــه مهــدی شوشــتری فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی شوشــتری فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57700480695770048069 متعلــق بــه فاطمــه زهــرا قربانــی بــور خیلــی فرزنــد رضــا در  متعلــق بــه فاطمــه زهــرا قربانــی بــور خیلــی فرزنــد رضــا در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 58297554325829755432 متعلــق بــه محمــد صفائــی کوچکســرائی فرزنــد جلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد صفائــی کوچکســرائی فرزنــد جلیــل 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 21617657872161765787 متعلــق بــه فاطمــه نظــری فرزند حســن در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه نظــری فرزند حســن در تاریــخ 1401/10/141401/10/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــدی فرزن ــول محم ــه رس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــدی فرزن ــول محم ــه رس ــق ب ــماره 21603532992160353299 متعل 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.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــری فرزن ــین  موج ــه  حس ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــری فرزن ــین  موج ــه  حس ــق ب ــماره 21619222112161922211 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 1401/03/031401/03/03 مفقــود گردی

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00761819010076181901 متعلــق بــه نــادر بهــادری نســب فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر بهــادری نســب فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 

1400/10/011400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه معصومــه  جهانگــرد گیانــی پــور  ــه معصومــه  جهانگــرد گیانــی پــور  متعلــق ب ــه شــماره 20632376622063237662 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی دفترچــه بیمــه ب کارت ملــی دفترچــه بیمــه ب
فرزنــد غامحســین در تاریــخ فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1401/11/271401/11/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت نظــام پزشــکی مهــر  بــه شــماره ملــی  کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت نظــام پزشــکی مهــر  بــه شــماره ملــی  00214867860021486786  
ــی  ــایار  خلیل ــه خش ــق ب ــی  متعل ــایار  خلیل ــه خش ــق ب ــاک 5050--636636بب2929 متعل ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت کارت ماش ــه کارت س ــاک بیم ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت کارت ماش ــه کارت س بیم

ابهــری فرزنــد بهــرام در تاریــخ ابهــری فرزنــد بهــرام 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.

ــخ  ــی  در تاری ــار عل ــد غف ــری فرزن ــات نصی ــه نج ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــار عل ــد غف ــری فرزن ــات نصی ــه نج ــق ب ــماره 42838071174283807117 متعل ــه ش ــنامه  ب ــماره شناس ــه ش ــنامه  ب شناس
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

ــخ  ــا در تاری ــام رض ــد غ ــان فرزن ــال یافتی ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــام رض ــد غ ــان فرزن ــال یافتی ــه ج ــق ب ــماره 04529988830452998883 متعل ــه ش ــنامه  ب ــماره شناس ــه ش ــنامه  ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردی

ــخ  ــار در تاری ــد ی ــد محم ــاری فرزن ــحر ذوالفق ــه س ــق ب ــخ  متعل ــار در تاری ــد ی ــد محم ــاری فرزن ــحر ذوالفق ــه س ــق ب ــماره 00239876340023987634 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی  متعلــق بــه احمــد عبدالحمیــدی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی  متعلــق بــه احمــد عبدالحمیــدی بــه شــماره ملــی 00180373050018037305  فرزنــد محمــد   فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 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 00776986060077698606 متعلــق بــه محســن دریــس فرزنــد فایــض در تاریــخ  متعلــق بــه محســن دریــس فرزنــد فایــض 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 1401/05/011401/05/01 مفق

ــماره  ــه ش ــماره  .ب ــه ش ــور MM135912058135912058 .ب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــی خ ــه فن ــه .معاین ــه نام ــودرو .بیم ــور کارت خ ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــی خ ــه فن ــه .معاین ــه نام ــودرو .بیم کارت خ
شاســی شاســی NASNAS411100411100HH33691983369198 .بــه شــماره انتظامــی  .بــه شــماره انتظامــی 1010 ایــران  ایــران 641641 ی  ی 2727 . متعلــق بــه مســلم  . متعلــق بــه مســلم 
سیاوشــی بــه شــماره ملــی سیاوشــی بــه شــماره ملــی 39625555603962555560 فرزنــد خلیــل در تاریــخ  فرزنــد خلیــل در تاریــخ 1401/12/061401/12/06 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56589343895658934389 متعلــق بــه علــی قاســمی تودشــکچوئی فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه علــی قاســمی تودشــکچوئی فرزنــد کریــم 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.

ــی  ــماره شاس ــه ش ــی  .ب ــماره شاس ــه ش ــور JLZCDFJLZCDF1922619226 .ب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــودرو .کارت خ ــبز خ ــرگ س ــور ب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــودرو .کارت خ ــبز خ ــرگ س ب
200200BB93112189311218******NN55PP .بــه شــماره انتظامــی  .بــه شــماره انتظامــی 126126 ایــران  ایــران 1485914859 . متعلــق بــه حمیدرضــا فــرزان  . متعلــق بــه حمیدرضــا فــرزان 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/04/011401/04/01 مفق ــعید در تاری ــد س ــخ  فرزن ــعید در تاری ــد س ــی 00748999370074899937 فرزن ــه شــماره مل ــاه  ب ــی ج ــه شــماره مل ــاه  ب ج

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

شناســنامه  بــه شــماره شناســنامه  بــه شــماره 00182632830018263283 متعلــق بــه زهــرا نــوروزی دیــار جانــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا نــوروزی دیــار جانــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/06/021401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــمی گنج ــادات هاش ــنا س ــم یس ــه خان ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــمی گنج ــادات هاش ــنا س ــم یس ــه خان ــق ب ــماره 02049970970204997097 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/101401/09/10 مفق ــخ ســیدمصطفی در تاری ســیدمصطفی در تاری

ــرگ ســبز و   ــه و کارت ســوخت و ب ــرگ ســبز و    و بیمــه نام ــه و کارت ســوخت و ب ــه شــماره 00231176050023117605  و بیمــه نام ــی ب ــه و کارت مل ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
  125125GG95629279562927******NBJNBJ کارت موتــور بــه شــماره پــاک کارت موتــور بــه شــماره پــاک 7751377513 ایــران ایــران138138 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی
و شــماره شاســی و شــماره شاســی 01240124NBJNBJ435410435410   متعلــق بــه آقــای محمــد عبداقــی فرزنــد حســین در تاریــخ    متعلــق بــه آقــای محمــد عبداقــی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 00113009140011300914 کارت  کارت  ــماره مل ــه ش ــلحه  ب ــه کارت اس ــه گواهینام ــام وظیف ــی کارت نظ ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــلحه  ب ــه کارت اس ــه گواهینام ــام وظیف ــی کارت نظ کارت مل
ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 9999--558558طط2525 و کارت موتــور بــه شــماره پــاک  و کارت موتــور بــه شــماره پــاک 132132  2121421214متعلــق متعلــق 
بــه ســید ســجاد حســینی جبلــی فرزنــد ســیداصغر در تاریــخ بــه ســید ســجاد حســینی جبلــی فرزنــد ســیداصغر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  .بــه  شاســی   شــماره  .بــه   55441425544142 موتــور  شــماره  بــه  خــودرو  .ســندکمپانی  ســبز  موتــور بــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  .ســندکمپانی  ســبز  بــرگ 
ــه محســن  اب  ــق ب ــه محســن  اب  .متعل ــق ب ــران 532532 ب  ب 9393 .متعل ــران  ای ــی 2020 ای ــماره انتظام ــه ش ــی  .ب ــماره انتظام ــه ش NASNAS411100411100GG11775381177538 .ب
روش حــارث ابــادی  بــه شــماره ملــی روش حــارث ابــادی  بــه شــماره ملــی 66498704126649870412 فرزنــد محمــد در تاریــخ  فرزنــد محمــد در تاریــخ  1401/11/30 1401/11/30مفقــود مفقــود 

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

ــور  ــور  . کارت موت ــه شــماره 00136864290013686429 . کارت موت ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ ــت . گواهینام ــان خدم ــه شــماره کارت پای ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ ــت . گواهینام ــان خدم کارت پای
ــه  ــه خــودرو ب ــه  .  کارت خــودرو .بیم ــه خــودرو ب ــران1192711927 .  کارت خــودرو .بیم ــران ای ــی 149149 ای ــه شــماره انتظام ــور ســیکلت ب ــه موت ــی .بیم ــه شــماره انتظام ــور ســیکلت ب ــه موت .بیم
ــوز .پرینتــر ســیار شــرکت ســپیدماکیان .  متعلــق  ــوز .پرینتــر ســیار شــرکت ســپیدماکیان .  متعلــق  .دســتگاه پ ــران 279279 ه  ه 9696 .دســتگاه پ ــران  ای شــماره انتظامــی شــماره انتظامــی 9999 ای
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردی ــد رضــا در تاریــخ  1401/12/04 1401/12/04مفقــود گردی ــوی فرزن ــه ســروش پرت ــخ ب ــد رضــا در تاری ــوی فرزن ــه ســروش پرت ب

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

29032903
گواهینامــه ترکیــه و برگــه اقامــت ترکیــه بــه شــماره گواهینامــه ترکیــه و برگــه اقامــت ترکیــه بــه شــماره 00694880370069488037 متعلــق بــه ســارا انــوری فرزنــد  متعلــق بــه ســارا انــوری فرزنــد 

مهدی در تاریخ مهدی در تاریخ 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 و کارت ســوخت متعلــق بــه بهــرام دقوقــی فرزنــد ناصــر بــا کــد ملــی کارت ملــی و کارت ســوخت متعلــق بــه بهــرام دقوقــی فرزنــد ناصــر بــا کــد ملــی 00702609410070260941 در  در 

تاریــخ تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
  

30213021

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 39206288883920628888 متعلــق بــه محمــد مهــدی  صارمــی فرزنــد حســین  متعلــق بــه محمــد مهــدی  صارمــی فرزنــد حســین 
در تاریخ در تاریخ 1401/12/071401/12/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00198455290019845529 متعلــق بــه عطیــه صفــری فرزنــد ســهراب در تاریــخ  متعلــق بــه عطیــه صفــری فرزنــد ســهراب 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 1401/09/051401/09/05 مفق

  
30413041

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره ملــی07026692530702669253 متعلــق بــه بــال محدثــی  متعلــق بــه بــال محدثــی 
فرزند علی در تاریخ فرزند علی در تاریخ 1398/09/011398/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی07019352350701935235 متعلــق بــه بــی بــی طوبــی عربــی فرزنــد ســید  متعلــق بــه بــی بــی طوبــی عربــی فرزنــد ســید 
کاظــم در تاریــخ کاظــم در تاریــخ 1400/12/011400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی65098685556509868555 متعلــق بــه ابراهیــم  محمــدی فرزنــد عباســعلی  متعلــق بــه ابراهیــم  محمــدی فرزنــد عباســعلی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30433043

ــماره 49498238174949823817   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 49498238174949823817 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد ســلیم  در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــژاد فرزن ــه کیــوان  ویســی ن ــد ســلیم  در تاریــخ متعلــق ب ــژاد فرزن ــه کیــوان  ویســی ن متعلــق ب

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــدا  کــوه  ــه ن ــدا  کــوه  متعلــق ب ــه ن ــه شــماره 12700857001270085700 متعلــق ب ــه شــماره  و گذرنامــه ب ــه شــماره 12700857001270085700 و گذرنامــه ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
بــر فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ بــر فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 55501952595550195259 متعلــق بــه ســعید  بابــادی عکاشــه فرزنــد شــامحمد  متعلــق بــه ســعید  بابــادی عکاشــه فرزنــد شــامحمد 
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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 46898039274689803927 متعلــق بــه لیــا  براتــی رســتمی فرزنــد ملــک محمــد  متعلــق بــه لیــا  براتــی رســتمی فرزنــد ملــک محمــد 
در تاریــخ 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.

ــه  ــه  ب ــدل9292 ب ــفید  م ــدلس ــفید  م ــد 111111س ــین پرای ــد  و کارت ماش ــین پرای ــماره 12890472941289047294 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
پــاک پــاک 4848لل223223ایــران ایــران 1313 بــه شــماره  بــه شــماره 12890472941289047294 و کارت ســوخت بــه پــاک  و کارت ســوخت بــه پــاک 4848لل223223ایــرانایــران1313  
بــه شــماره بــه شــماره 12890472941289047294 متعلــق بــه علیرضــا صادقــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا صادقــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12702777231270277723 متعلــق بــه داوود رحمانــی قلعــه شــاهرخی  فرزنــد  متعلــق بــه داوود رحمانــی قلعــه شــاهرخی  فرزنــد 
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/04/101401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12828685001282868500 متعلــق بــه لیــا رضائیــان فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا رضائیــان فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12884273361288427336 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 26732673 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 12884273361288427336 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12884273361288427336 و کارت موتورلیــزر قرمــز  و کارت موتورلیــزر قرمــز 
مــدل مــدل 9595بــه پــاکبــه پــاک632632//2945929459  بــه شــماره   بــه شــماره 12884273361288427336 و جــواز کســب و دســته چــک ســینا و  و جــواز کســب و دســته چــک ســینا و 
پاســارگاد بــه شــماره پاســارگاد بــه شــماره 12884273361288427336 متعلــق بــه علیرضــا ســفید گریــان اصفهانــی فرزنــد محمــود  در  متعلــق بــه علیرضــا ســفید گریــان اصفهانــی فرزنــد محمــود  در 

تاریــخ 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 ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12711565471271156547 متعلــق بــه زیبــا جبــارزارع فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه زیبــا جبــارزارع فرزنــد حســین  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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11705650341170565034 متعلــق بــه زهــرا طغیانــی ریــزی  فرزنــد حســین  در  متعلــق بــه زهــرا طغیانــی ریــزی  فرزنــد حســین  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/261401/11/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12707506071270750607   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12707506071270750607 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه امیــن حیــدری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ متعلــق بــه امیــن حیــدری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 57597456625759745662 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 57597456625759745662 و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
ــه  ــه ب ــماره موتور1248406433112484064331ب ــماره موتورو ش ــماره شاســی1422363014223630و ش ــه ش ــماره شاســیب ــه ش ــژو 405405بژمدلبژمدل8484ب ــژو کارت ماشــین پ کارت ماشــین پ
ــران  ــران ای ــه پــاک 2424سس595595ای ــه پــاک  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 57597456625759745662 و کارت ســوخت ب ــه شــماره  ب ــران 5353 ب ــران ای پــاک پــاک 2424سس595595ای
5353بــه شــماره بــه شــماره 57597456625759745662 متعلــق بــه ســیاوش نامداریــان فرزنــد قنبرعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیاوش نامداریــان فرزنــد قنبرعلــی  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.

ــاک  ــه پ ــاک ب ــه پ ــدل 9595ب ــفید م ــدل س ــفید م ــین LL9090س ــین  و کارت ماش ــماره 12885475951288547595 و کارت ماش ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــه  ب ــران 1313 ب ــران ای ــاک 4141قق149149ای ــه پ ــوخت ب ــاک  و کارت س ــه پ ــوخت ب ــماره 12885475951288547595 و کارت س ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران1313 ب ــرانای 4141قق149149ای
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/011401/12/01 مفق ــد در تاری ــد احم ــان فرزن ــا کریمی ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــان فرزن ــا کریمی ــه رض ــق ب ــماره 12885475951288547595 متعل ــماره ش ش

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 19113249011911324901 متعلــق بــه زهــرا درخشــنده فرزنــد ســید حســین  در  متعلــق بــه زهــرا درخشــنده فرزنــد ســید حســین  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/201401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت هــای  عابــر بانــک ســپه و رفــا  بــه شــماره ملــی کارت هــای  عابــر بانــک ســپه و رفــا  بــه شــماره ملــی 12700518141270051814 متعلــق بــه احمــد رضــا حــق  متعلــق بــه احمــد رضــا حــق 
شــناس فرزنــد مســیب در تاریــخ شــناس فرزنــد مســیب 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 شــمارهشناســنامه بــه شــماره1138111381  بــه شــماره ملــی    بــه شــماره ملــی  12838155911283815591 متعلــق بــه زهــرا رمضانی خوراســگانی  متعلــق بــه زهــرا رمضانی خوراســگانی 
فرزنــد رحیــم  در تاریــخ فرزنــد رحیــم  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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12732207811273220781 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12732207811273220781 و  و 
کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 99573019957301 بــه شــماره ملــی   بــه شــماره ملــی  12732207811273220781 متعلــق بــه محمــد مبیــن  متعلــق بــه محمــد مبیــن 
درویشــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ درویشــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  1401/09/01 1401/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 55890558655589055865 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
55890558655589055865 متعلــق بــه شــیرزاد رحیمــی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه شــیرزاد رحیمــی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 1401/11/171401/11/17 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 55897110105589711010 متعلــق بــه علــی اوســط عبــدی فرزنــد حمیــد  متعلــق بــه علــی اوســط عبــدی فرزنــد حمیــد 
در تاریــخ 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.

40304030

ــخ  ــم در تاری ــی قاس ــد عل ــی فرزن ــجاد چگن ــه س ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــی قاس ــد عل ــی فرزن ــجاد چگن ــه س ــق ب ــماره 40600989574060098957 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/021401/12/02 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 40611407794061140779 متعلــق به شــهریار حافظــی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق به شــهریار حافظــی فرزند علــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41802526354180252635 و گواهینامــه و کارت شناســایی نظامــی و کارت حمــل تجهیــزات  و گواهینامــه و کارت شناســایی نظامــی و کارت حمــل تجهیــزات 
ــه اســم  ــد احمــد و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــری فرزن ــه رضــا بیگل ــق ب ــاع شــخصی  متعل ــه اســم دف ــد احمــد و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــری فرزن ــه رضــا بیگل ــق ب ــاع شــخصی  متعل دف
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/041401/12/04 مفق ــخ  در تاری ــران4141 در تاری ــرانای ــماره 579579لل5858ای ــه ش ــری ب ــاز بیگل ــماره مهن ــه ش ــری ب ــاز بیگل مهن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه حســن خســروی  ــق ب ــه و کارت ســوخت  متعل ــه حســن خســروی  و گواهینام ــق ب ــه و کارت ســوخت  متعل ــه شــماره 41311897714131189771 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد ابراهیــم و کارت ســوخت بــه اســم رضــوان خســروی در تاریــخ فرزنــد ابراهیــم و کارت ســوخت بــه اســم رضــوان خســروی در تاریــخ 1401/11/131401/11/13 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــد  ــی فرزن ــی صادق ــی ملک ــه مصطف ــق ب ــک متعل ــر بان ــد  و عاب ــی فرزن ــی صادق ــی ملک ــه مصطف ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره 41802374664180237466 و عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه و 22 عــدد کارت ســوخت در تاریــخ  عــدد کارت ســوخت در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــه و عزیزال عزیزال

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

55025502

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 13241324  متعلــق بــه پــدرام هــادی فرزنــد بهــرام در تاریــخ   متعلــق بــه پــدرام هــادی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود  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 25907495892590749589 متعلــق بــه فرهــاد قــدس خــواه دریایــی فرزنــد اســماعیل در  متعلــق بــه فرهــاد قــدس خــواه دریایــی فرزنــد اســماعیل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 17081708 متعلــق بــه الهــه امــری کاظمــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه الهــه امــری کاظمــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
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 26784189872678418987 متعلــق بــه احمــد بخشــی زاده بهمبــری فرزنــد بابــل در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد بخشــی زاده بهمبــری فرزنــد بابــل 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.

70147014
کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46233964794623396479 متعلــق بــه مرتضــی احمــدی فرزنــد عزیزقلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی احمــدی فرزنــد عزیزقلــی در تاریــخ 

1401/04/061401/04/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی 12726041791272604179   ــماره مل ــه ش ــی  ب ــماره مل ــه ش ــه33 ب ــه پای ــه و گواهینام ــه پای ــی 12726041791272604179 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/011401/04/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــوری فرزن ــد ن ــه مجی ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عل ــوری فرزن ــد ن ــه مجی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــی 46702713424670271342   ــماره مل ــه ش ــی  ب ــماره مل ــه ش ــه33 ب ــه پای ــه و گواهینام ــه پای ــی 46702713424670271342 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه رضــا امیــدی فرزنــد انوشــیروان در تاریــخ متعلــق بــه رضــا امیــدی فرزنــد انوشــیروان در تاریــخ 1401/10/081401/10/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46790815214679081521 متعلــق بــه ترانــه محمدخانــی پردنجانــی فرزنــد شــریف  متعلــق بــه ترانــه محمدخانــی پردنجانــی فرزنــد شــریف 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/271401/11/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــار در تاری ــه ی ــد ال ــدری فرزن ــوروش حی ــه ک ــق ب ــخ  متعل ــار در تاری ــه ی ــد ال ــدری فرزن ــوروش حی ــه ک ــق ب ــماره 46797907684679790768 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 1401/11/101401/11/10 مفق

        
70267026

ــه  ــه معصوم ــق ب ــتگی، متعل ــان،کارت بازنشس ــه ،کارت فرهنگی ــه معصوم ــق ب ــتگی، متعل ــان،کارت بازنشس ــماره 28024476022802447602،کارت فرهنگی ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــازاده  در تاری ــام بهزادباب ــه ن ــک ب ــک عددعابربان ــد اســداهلل وی ــدی فرزن ــخ جدی ــازاده  در تاری ــام بهزادباب ــه ن ــک ب ــک عددعابربان ــد اســداهلل وی ــدی فرزن جدی

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی  شناســنامه بــه شــماره ملــی  00132047340013204734 متعلــق بــه ســپیده اســماعیلی  لــودار فرزنــد عبــاس  در  متعلــق بــه ســپیده اســماعیلی  لــودار فرزنــد عبــاس  در 
تاریــخ تاریــخ  1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 530530 متعلــق بــه عبدالــه  عســگری فرزنــد اکبــر درتاریــخ  متعلــق بــه عبدالــه  عســگری فرزنــد اکبــر درتاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031
ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــادی  فرزن ــم  ه ــه ابراهی ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد حس ــادی  فرزن ــم  ه ــه ابراهی ــق ب ــماره 55992065055599206505 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/12/021401/12/02 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 99223142709922314270 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره  و کارت دانش ــه ش ــجویی ب ــماره 43804184644380418464 و کارت دانش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــکیبا  رحمانــی  فرزنــد جعفــر  در تاریــخ شــکیبا  رحمانــی  فرزنــد جعفــر  در تاریــخ 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 50994611665099461166 متعل ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره 50994611665099461166 و گواهینامــه پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محســن  صالحــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ محســن  صالحــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

70327032
ش  ش  ش   ش   147147HH02269570226957 م  ش  و  م   ش  و  3838سس831831ایــرانایــران3838  پــاک   شــماره  بــه  ماشــین  پــاک  کارت  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
NAACRNAACR11HWHW22GFGF342730342730 متعلــق بــه جــال  فتحــی کیســمی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه جــال  فتحــی کیســمی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 

141401/12/01/12/0707 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55297382915529738291 متعلــق بــه نصــرت  دهقــان نیــری فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه نصــرت  دهقــان نیــری فرزنــد حســین  در تاریــخ 

1401/12/071401/12/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــید رمضــان  در  ــد س ــی فرزن ــد تفضل ــید احم ــه س ــق ب ــید رمضــان  در  متعل ــد س ــی فرزن ــد تفضل ــید احم ــه س ــق ب ــماره 44318279194431827919 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/071401/11/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــد غامرض ــردکار فرزن ــاس پاگ ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد غامرض ــردکار فرزن ــاس پاگ ــه عب ــق ب ــماره 44313847074431384707 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 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 44311288734431128873 متعلــق بــه مصطفــی خوشــدل فرزنــد محمــد  متعلــق بــه مصطفــی خوشــدل فرزنــد محمــد 
حســن  در تاریــخ حســن  در تاریــخ 1399/12/071399/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــا فرزن ــاک نی ــم پ ــه مری ــق ب ــد  متعل ــا فرزن ــاک نی ــم پ ــه مری ــق ب ــه شــماره 44317506144431750614 متعل ــی ب ــه ســه و کارت مل ــه پای ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه ســه و کارت مل ــه پای گواهینام
محمــد در تاریــخ محمــد 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.

70627062
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــو  فرزن ــه ل ــی اهلل  خلیف ــه صف ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــو  فرزن ــه ل ــی اهلل  خلیف ــه صف ــق ب ــماره 49100535494910053549 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/12/031401/12/03 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 28401530332840153033  و کارت بانــک ملــت متعلــق بــه رعنــا  منزهــی   فرزنــد صابــر   و کارت بانــک ملــت متعلــق بــه رعنــا  منزهــی   فرزنــد صابــر 
در تاریــخ 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.

بــه شــماره 00159177110015917711 و  و  پایــان خدمــت  بــه شــماره  و کارت  پایــان خدمــت  بــه شــماره 00159177110015917711 و کارت  بــه شــماره کارت ملــی  کارت ملــی 
ــی: 8130526581305265   ــماره شاس ــه ش ــین ب ــی:  و کارت ماش ــماره شاس ــه ش ــین ب ــماره 00159177110015917711 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
موتــور:موتــور:2252810304022528103040   و کارت عابربانــک ســامان متعلــق بــه کســری  گــودرزی  فرزنــد محمدناصــر    و کارت عابربانــک ســامان متعلــق بــه کســری  گــودرزی  فرزنــد محمدناصــر 

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 ــخ 1401/12/031401/12/03 مفق ــخ در تاری در تاری

70777077
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49006391254900639125 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 49006391254900639125 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/12/041401/12/04 مفق ــد رضــا در تاری ــه فرزن ــی نصیرمحل ــخ ایمــان مهدئ ــد رضــا در تاری ــه فرزن ــی نصیرمحل ایمــان مهدئ

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70807080
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1789217892 متعلــق بــه رضــا عبدیــان منظــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا عبدیــان منظــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 11401/11/02401/11/02  

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

ــماره 4000536282440005362824 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 43707586454370758645 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ایــرانســوخت بــه شــماره ایــران557557//3838قق7979 متعلــق بــه کاظــم  یعقوبــی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ  متعلــق بــه کاظــم  یعقوبــی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 11401/12/401/12/0101  

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

70827082

ــخ  ــا در تاری ــد عبدالرض ــی فرزن ــاس زارع ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد عبدالرض ــی فرزن ــاس زارع ــه عب ــق ب ــماره 06210462310621046231 متعل ــه ش ــری ب ــماره کارت ایثارگ ــه ش ــری ب کارت ایثارگ
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  70877087
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09237347750923734775 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09237347750923734775 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور ســیکلت بــه شــماره 09237347750923734775 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 09237347750923734775 متعلــق بــه امیــر  متعلــق بــه امیــر 
زواری فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ زواری فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/11/071401/11/07 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 09208548500920854850 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09208548500920854850 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مهــدی جعفــری فرزنــد غــام رضــا در تاریــخ مهــدی جعفــری فرزنــد غــام رضــا در تاریــخ 1401/03/061401/03/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/12/09

شماره : 1601

  تیم والیبال صنعت آب و برق استان گلستان قهرمان مسابقات والیبال سراسری 
برادران وزارت نیرو شد. 

محمدعلی شربتدار : خبرنگار گلستان | چهاردهمین دوره 
مســابقات والیبال سراسری وزارت نیرو در شهرسان چابهار 
استان سیستان و بلوچســتان برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومنی شــرکت توزیع بق گلستان ، در چهاردهمین دوره 
مسابقات سراسری والیبال وزارت نیرو که در شهرستان چابهار 
برکزار شد، تیم والیبال صنعت آب و برق استان گلستان در 
فینال مسابقات با شکست تیم صنعت آب و برق کرمان در 
بین ۱۷ تیم شرکت کننده بدون شکست قهرمان این دوره 

از مسابقات گردید.

 مدیرکل منابع طبیعی گلستان خبرداد؛ هدفگذاری تولید و کاشت ساالنه 
۹ میلیون اصله نهال در گلستان

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از 
تولید و کاشت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در استان 
در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد اصله نهال 

در کشور، خبرداد.
گلســتان | به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالمتی پیش 
از ظهــر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در طرح 
کشوری مقرر شــده که طی چهار سال یک میلیارد اصله 
نهال تولید و کاشت شــود که ساالنه این عدد ۲۵۰ اصله 
نهال است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: سهم گلستان برای 
سال آینده ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال است که بخشی در نهالستان های دولتی 
و بخشــی در نهالستان های خصوصی تولید خواهد شد. وی عنوان کرد: در استان 
چهار نهالستان دولتی داریم که ظرفیت فعلی این نهالستان ها حدود دو میلیون و 
۲۰۰ هزار اصله بوده و بنا داریم آن را سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصله افزایش دهیم. 
ســالمتی گفت: نهال های تولید شده برای توسعه جنگل ها، زراعت چوب، توسعه 

فضای سبز شهری استفاده می شود.

 طرح ویژه عیدانه سازمان پســماند؛ خدمتی جدید برای شهروندان 
اصفهانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اقدامات این سازمان در ایام 
پایانی سال جاری را تشریح کرد و گفت: طرح ویژه عیدانه در حال تکمیل است تا 
خدمت جدید و متفاوتی را به شهروندان اصفهانی  ارائه کنیم. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان غالمرضا ساکتی اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند 
به عنوان یک مجموعه خدماتی زیرمجموعه شهرداری اصفهان، در تمام طول سال 
در تب وتاب و تالش برای خدمت به شهروندان است. او با بیان اینکه در مناسبت های 
مختلف، ســازمان مدیریت پسماند برنامه های مختلفی را اجرا می کند، افزود: این 
سازمان طبق روال گذشته برای تحول در ایستگاه های دریافت پسماند خشک، نظافت 
این ایستگاه ها را در دستور کار قرار داده است و هدایای متناسب با شب عید را به 
شهروندان تقدیم می کند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه مرحله سوم و پایانی جشنواره »بازیار« اسفند سال جاری برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: شهروندان استقبال بسیار خوبی از این جشنواره به عمل آوردند و 
در مراحل اول و دوم به قید قرعه هدایایی به آن ها تقدیم شد. او با اشاره به نوسازی 
و رنگ آمیزی ناوگان جمع آوری پسماند به مناسبت نوروز تأکید کرد: ایجاد فرهنگ 
تفکیک پسماند در مبدا و تحویل به مبادی مجاز باید بیش از پیش نهادینه شود 
که اقداماتی در راستای تحقق این موضوع در نظر گرفته شده است. ساکتی با بیان 
اینکه یک طرح ویژه عیدانه برای شهروندان در حال تکمیل است، گفت: با تکمیل 
این طرح خدمت جدید و متفاوتی را به اصفهانی ها ارائه خواهیم داد. او با بیان اینکه 
سامانه اصپاک تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد، اظهار کرد: پوسته های میوه 
پس از خشک شدن قابلیت تبدیل به کود را دارد که شهرداری به زودی سامانه اصپاک 
را برای دریافت این پوسته ها در قالب خشکاله راه اندازی خواهد کرد، همچنین طرح 
بیمه آتش سوزی منازل و یک مجموعه یک ماهه بیمه ای برای عید نوروز نیز در نظر 
داریم. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اضافه کرد: شهروندان 
برای حمل اقالم حجیم باید با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان تماس حاصل کنند، 
برای این موضوع برنامه ریزی هایی به منظور بازسازی و بازاستفاده این اقالم توسط 
خیریه ها انجام شده است. او افزود: اقالم حجیمی که قابل بازیافت نیست، توسط 

اداره های خدمات شهری مناطق پانزده گانه جمع آوری خواهد شد.

 تولید زباله در مهاباد سه برابر میانگین جهانی است
رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: میزان تولید زباله و پسماند در این 
شهرستان نزدیک به ســه برابر میانگین جهانی آن است که باید این رویه اصالح 
شود. فاروق ســلیمانی افزود: براساس آمار روزانه هر شهروند مهابادی حدود یک 
کیلوگرم زباله و پسماند تولید می کند که این میزان در سطح جهانی حدود ۳۰۰ 
گرم است. وی ادامه داد: با توجه به تولید سه برابری زباله در این شهرستان نسبت 
به میانگین جهانی انجام اقدامات آموزشی برای کنترل این روند الزم است. رییس 
اداره حفاظت محیط زیست مهاباد اضافه کرد: چرخه مدیریت پسماند شهرستان 
عملکرد قابل قبولی داشته و دغدغه اصلی مربوط به تولید بیش از اندازه زباله توسط 
شهروندان است. سلیمانی اظهار کرد: همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته 
روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم زباله عفونی توســط مراکز درمانی و بیمارستانی این 
شهرستان تولید می شود. وی با بیان اینکه مشکل دفع زباله عفونی نیاز به پیگیری 
دارد، گفت: دســتگاه بی خطر ساز بیمارستان جوابگوی زباله های عفونی نبوده و 
برخی از پسماندهای عفونی جهت بی خطر سازی به مرکز استان منتقل می شود.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت پسماند صنعتی و نخاله های ساختمانی در مهاباد 
افزود: مکان مشخصی برای جمع آوری و دفع نخاله های ساختمانی وجود ندارد و 
عالوه بر چهره نازیبا در هنگام بارندگی موجب تخریب محیط زیست و انسداد پل 

ها و معابر خواهد شد. مهاباد در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

 ۵۳۰ میلیارد ریال به زیرساخت های استان اردبیل تخصیص یافت
اســتاندار اردبیل از تزریق ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار جدید به راه های روســتایی و 
۲۱۰ میلیارد ریال به تکمیل زیرساخت  شهرک های گلخانه ای این استان خبر داد.

 سیدحامد عاملی اظهار کرد: تکمیل و ارتقای زیرساخت های مختلف در پیشرفت و 
آبادانی استان مهم و اساسی بوده و این موضوع طی ۱۷ ماه خدمت گذاری به صورت 
جدی در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای 
راه های روستایی استان گفت: در ۱۶ ماه اخیر ۱۴۰ کیلومتر راه روستایی استان در 
۱۶ ماه اخیر آسفالت شده و ۹۷ کیلومتر از این راه ها هم بهسازی شده که نسبت به 
مدت مشابه قبل از آن به ترتیب افزایش ۳۸۱ درصدی و ۲۴۷ درصدی داشته است.

استاندار اردبیل اظهار کرد: همچنین اخیرا ۳۲ میلیارد تومان اعتبار جدید به حوزه 
راه های روســتایی استان اردبیل تزریق شــد. عاملی با اشاره به تکمیل پروژه های 
راهداری ادامه داد: در روزهای گذشــته نیز بهره بــرداری از ۱۱۲ پروژه راهداری و 
حمل  و نقل جاده ای استان اردبیل با اعتباری بیش از ۱۱۶۰ میلیارد تومان آغاز شد.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران-ســاری در نشست هم اندیشی در خصوص 
برنامه های ستاد نوروزی و موضوعات مرتبط با پارک 
های جنگلی و تبیین برنامه طرح مردمی کاشت یک 
میلیارد درخت با حضور روسای اداره های منابع طبیعی 

شهرستان های تابعه و مجریان پارک های جنگلی گفت: 
از ابتدای سال تاکنون ۳ میلیون اصله نهال در نهالستان 

های حوزه این اداره کل تولید شده است.
فتح اهلل غفاری چراتی معاون امور جنگل اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران _ ســاری گفت: ما در 

توليد 3 ميليون اصله نهال در نهالستانهاي اداره 
کل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران-ساري

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: اگر ورزش جانبازان 
بخواهد پیشرفت کند باید هویت و برند اتفاق بی افتد که در مباحث مادی 

و معنوی تاثیرگذار خواهد بود. 
سعید کهن سال در مراسم اختتامیه مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان 
کشور که در رامســر برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، از جانبازان 
حاضــر تقدیر و اظهار کــرد: اگر ورزش جانبازان بخواهد پیشــرفت کند 
بایــد هویت و برند اتفــاق بی افتد که در مباحث مادی و معنوی تاثیرگذار 

خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه تا زمانی که برنامه هــای تحولی در این حوزه از طریق 
بنیاد تبیین نشــود اتفاقی نخواهد افتاد، افزود: مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای ۱۶ دســتگاه در استان ها ابالغ شــد  اگر این مصوبه توسط 
فدراســیون ورزش های جانبازان و معلولین و یا اداره کل ورزش و جوانان 

و بنیاد اســتان پیگیری شود تحول ایجاد میکند. 
کهن سال تاکید کرد: همانطور که ایجاد اشتغال در منطقه و شهر و محله 
زندگی افراد باید طراحی کنیم، حوزه ورزش هم طبق ماده ۷۲ قانون ۵۰ 
درصد از اماکن تفریحی شــهری باید در اختیار جامعه ایثارگری گذاشته 
شود.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران خواستار پیگیری این 
موضوع در قالب یک کارگروه شــد و گفت: بســیاری از مراکز ورزشی در 

اســتان بالاســتفاده  باقی مانده اســت که اگر در اختیار جامعه ایثارگری 
قرار بگیرد موثر خواهد بود.

این مسئول اذعان داشــت: در برنامه های ورزشی باید ظرفیتهای رقابتی 
هر شهرســتان را بررســی کرد، تصمیم گیریها باید به استانها واگذار شود 

تا شاهد اتفاق خوبی در این عرصه باشیم.
کهن ســال افزود: یکی از مزیت های اصلی واگذاری مسابقات ورزشی به 
هیئت های ورزشی جانبازان و معلوالن این است این دو هم نظر و همبال 
هســتند و میتوانند زمینه توسعه و پیشرفت را در امر ورزش فراهم کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران اظهار کرد: این عزیزان در 
عرصه ایثار و شــهادت الگو بودند، جوانان جامعه با تأسی از این الگو باید 

پا به عرصه میادین ورزشی بگذارند.
 کهن سال با بیان اینکه ورزش هزینه نیست بلکه سرمایه است، عنوان کرد: 
سرمایه گذاری در این زمینه طول عمر، امید به زندگی، سالمت جسمی و 

روحی را باال میبرد و موجب تحرک در انســان می شود.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران مازندران یادآور شد: روی آوری به 
ورزش خیلی از مشکالت و گوشه گیریها را کم میکند و هزینه های سنگین 
درمانی را کاهش میدهد و موجب مفاهمه بین خانواده و جامعه می شود.   
این مســئول اعالم کرد: در بنیاد مازندران در سال جاری سه دوره ورزش 
کارکنان در شــهر ســاری، چهار دوره ورزش در قالب کالس های مختلف 

در رامسر برگزار شد.
وی مسابقات ورزشی را فرصت و فضیلتی برای جانبازان و معلولین دانست 
و اذعان داشت: کمک به سالمتی و کاهش آسیب امراضی که براثر جراحات 
جنگی به وجود آمده است، از جمله فواید حضور در میادین ورزشی است.

گفتنی اســت تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان سراسر کشور با شرکت 
۱۳ اســتان برگزار شــد و در پایان تیم های بســکتبال با ویلچر جانبازان 

اســتانهای خوزستان، خراسان رضوی و قم بترتیب اول تا سوم شدند.

 رئیس گروه کارشناسان بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود ۶۳ درصد از جمعیت 
چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند. دکتر جبرئیل شعربافی 
در جلسه سیاست گذاری دیابت آذربایجان شرقی، با اشاره به تفاوت اضافه 
وزن و چاقی افزود: ۲۵ درصد از جمعیت آذربایجان شــرقی چاق هســتند 
که نقطه تاریک و بســیار تامل برانگیر در بحــث بیماری های غیرواگیر به 

خصوص دیابت است.
 وی با اشــاره به اینکه ۲۷ درصد جمعیت آذربایجان شرقی از دیابتی بودن 
خود خبر ندارند، شناســایی این افراد را جــزو اولویت های مهم و محوری 
دانشــگاه علوم پزشکی برشمرد و اظهار کرد: چنانچه در شناسایی این افراد 
تعلل و غفلت شود، بدون تردید آینده شرایط ابتال به دیابت در منطقه روند 

بسیار شتابنده و افزایشی خواهد داشت. 
شعربافی ادامه داد: طی مطالعات سال ۲۰۲۱ سازمان بهداشت جهانی، دیابت 
در افراد باالی ۲۵ سال ایران ۱۴.۱ درصد شیوع داشته است که ۹۸۸ نمونه 
آن در آذربایجان شرقی انجام شده است و نسبت شیوع در مبتالیان شهری 
به روســتایی بیشتر بوده و این شیوع در اســتان حدود ۹.۱ در افراد باالی 
۲۵ ســال بوده اســت. وی فراوانی شیوع بیماری دیابت در رده سنی ۵۵ تا 
۷۴ ســال را بیشتر از سایر گروه های سنی اعالم و اضافه کرد: اگر این آمار 
را با سال ۱۳۹۵ مقایسه کنیم، مشخص می شود که ساالنه نزدیک به یک 
درصد در ایران افزایش شــیوع دیابت را شاهدیم، در حالیکه طبق اسناد و 

برنامه های علوم پزشکی این آمار باید همه ساله روند کاهشی داشته باشد.
شعربافی افزود: از تعداد افراد نمونه گیری شده در ایران ۲۷ درصد از دیابتی 
بودن خود اطالع داشــتند که اگر غربالگری به طور کامل اجرا شود، شاهد 
افزایش درصد شناسایی افراد دیابتی خواهیم بود که این امر به درمان آنها 
کمک شــایان توجهی خواهد کرد. وی با بیان اینکه از تعداد افراد شناخته 
شده دیابتی در سیستم دولتی ۶۶ درصد تحت پوشش هستند، گفت: بقیه 
این افراد از سیستم بخش خصوصی و غیردولتی خدمت می گیرند که آمارهای 

آنها در جایی ثبت و ضبط نمی شود.
این مقام مســئول در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز اظهار کرد: آذربایجان 
شرقی با ۷۶ درصد افراد تحت پوشش بهترین وضعیت را در برنامه »سیب« 

دارد و وضعیت شــیوع دیابت در آذربایجان شرقی در ابتدای امسال معادل 
۶.۲ درصد در مجموع شهری و روستایی بوده است. وی میانگین قند خون 
ناشــتا در سطح کشــور را ۱۰۵.۵ و در آذربایجان شرقی را ۱۰۱.۳ اعالم و 
اضافه کرد: افراد دیابتی که به اطبای سنتی مراجعه می کنند در سطح کشور 
۱۳.۱۲ درصد اســت که این آمار در آذربایجان شرقی ۱۶ درصد می باشد. 
شــعربافی گفت: حدود ۲۲ درصد افراد دیابتی در کشــور و ۱۴ درصد افراد 
دیابتی در آذربایجان شــرقی از داروهای گیاهی اســتفاده می کنند. معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در جلسه ، گفت: باتوجه به شیوع 
ویروس کرونا طی ۲ سال گذشته، در شناسایی و کنترل دیابت در کشور و 
اســتان به خوبی عمل نشده است که در این زمینه رتبه چهارم کشور را در 

شناسایی دیابت به خود اختصاص داده ایم. 
حســین حقائی اظهار کرد: تغییر سبک زندگی سبب کاهش فعالیت بدنی 
و تغییر الگوی غذایی و به موازات آن افزایش بیماری های غیر واگیر شــده 
اســت که از جمله آنها دیابت است که به  عنوان هفتمین علت مرگ و میر 

شناخته می شود. 
وی با تاکید بر اینکه جهت افزایش شناســایی دیابت، غربالگری افراد باالی 
۳۰ سال و زنان باردار باید انجام شود، یادآور شد: براساس سند بیماری های 
غیرواگیــر ، هــدف ملی ما این بود که آمار مبتالیان به چاقی و دیابت ثابت 
نگه داشــته شود، که تاکنون این امر محقق نشده و باید فعالیت هایی برای 

ارگان ها و سازمان ها در این رابطه پیش بینی شود.

برندسازی؛ پاشنه آشيل پيشرفت ورزش جانبازان و معلوالن

۶3 درصد مردم آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند

حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ ساری، ۷۹۴ هزار و ۱۴ هکتار جنگل داریم 
که در کنار آن دارای چندین پارک جنگلی نظیر پارک نور، پارک شهید زارع، پارک سه کوه تپه، 

جوارم و آذر رود هستیم که در خدکت و دسترس مردم و گردشگران قرار دارد.
وی افزود: در حوزه نهال کاری نیز ما در پس از انقالب اســالمی در حوزه اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری مازندران _ ساری، مجموعا حدود ۱۲۰ هزار هکتار جنگل کاری  داشتیم و در سال 
گذشته علیرغم برش ۸۰۰ هزار هکتاری  برای زراعت چوب، ما موفق به ثبت و انجام یک هزار و 

۱۵۹ هکتار زراعت چوب شدیم.
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ ســاری ، خاطرنشان کرد: در 
سال جاری نیز برش و سهمیه ما در زراعت چوب ۸۰۰ هزار هکتار بود که تا کنون، یک هزار هکتار 
زراعت چوب انجام شده است و بنظر می رسد تا پایان سال این رقم از رقم سال گذشته، فراتر برود.

این مســئول ادامه داد: در بخش تولید نهال نیز ما در حوزه داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران _ ساری، طی سال جاری نزدیک به سه میلیون اصله نهال تولید کردیم که دو میلیون و 
۸۰۰ هزار اصله نهال قابل توزیع است و حتی حدود ۵۷ هزار اصله نهال برای توزیع در استان های 

مجاور حواله صادر شد.
غفاری چراتی بیان کرد: در واقع روند کاری ما یک روند رو به رشــد اســت و در سال جاری نیز با 
دستور رئیس جمهور و تاکید مقام عالی وزارت، طرح کاشت یک میلیارد نهال طی ۴ سال مطرح 
و در حال پیگیری هستیم تا انشاءاهلل یک اتفاق بسیار خوبی در استان و کشور رخ دهد و سرانه 

فضای سبز کشور افزایش پیدا کند.
وی اعالم کرد: در این خصوص نیز در حال اســتفاده از ظرفیت اســتان هستیم تا بتوانیم از رقم 
تولید ۳ میلیون اصله نهال در سال با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به رقم تولید ۷ میلیون 
اصله نهال در ســال آینده و در ســال ۱۴۰۳ به رکورد تولید تا ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال 

در استان، دست پیدا کنیم.
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ ساری، اذعان کرد: با توجه به 
فعالیت هفت نهالستانی که در حوزه اداره کل ساری داریم بنظر می رسد بتوانیم به یک رکورد خوب 

تولید اصله نهال و افزایش سرانه فضای سبز دست پیدا کنیم.
این مسئول متذکر شد: هرچند اعتبار خاصی به ما داده نشد اما تامین اعتبار بخشی از تولید اصله 
نهال را از محل طرح صیانت تامین کردیم و ما بقی اعتبارات الزم را از محل مشــارکتی و انعقاد 

قرارداد با چند شرکت که ما در حال همکاری هستند، تامین کردیم.
غفاری چراتی یادآور شد: امیدواریم طرح مشارکتی را با برگزاری نشست پیش رو طی هفته جاری 
با صاحبان صنایع بتوانیم توســعه و گسترش دهیم تا بتوانیم تولید نهال را در استان به یک رقم 

قابل توجه برسانیم.

حرمت الســادات نورانی -مازندران ایده روز | وی اعالم کرد: در این خصوص نیز در حال استفاده از 
ظرفیت اســتان هستیم تا بتوانیم از رقم تولید ۳ میلیون اصله نهال در سال با مشارکت بخش خصوصی 
و دولتی به رقم تولید 7 میلیون اصله نهال در سال آینده و در سال 14۰۳ به رکورد تولید تا 11 میلیون و 

4۰۰ هزار اصله نهال در استان، دست پیدا کنیم.

غفاری چراتی یادآور شد: 
امیدواریم طرح مشارکتی 
را با برگزاری نشســت 
پیش رو با صاحبان صنایع 
بتوانیم توسعه و گسترش 
دهیم تــا بتوانیم تولید 
نهال را در استان به یک 

رقم قابل توجه برسانیم.
ده

چکی

بيش از 20 ميليارد تومان تسهيالت به مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص خواهد گرفت
با مشــارکت آموزش فنی و حرفه ای مازندران و بسیج سازندگی استان 
بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به مهارت آموختگان کارجوی 

آموزش فنی و حرفه ای اســتان  اختصاص خواهد گرفت
ســید حسین درویشــی مدیرکل ، با اعالم خبر فوق افزود : در راستای 
حمایــت از مهارت آموختگان کارجوی آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
با مشــارکت بسیج ســازندگی مازندران ، تسهیالت ایجاد شغل پرداخت 

می شود .
وی ادامه داد : در این طرح ۲۳۰ مهارت آموخته فاقد شــغل که نیاز به 
تســهیالت برای راه اندازی کسب و کار در بخش های مشاغل خانگی و 
اســتان به سازمان بسیج سازندگی مازندران معرفی می شوند.خوداشــتغالی داشته پس از شناسایی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران بیان داشــت : سازمان بسیج 
ســازندگی مازندران پس ازبررسی افراد معرفی شده و بر اساس ضوابط 
خاص اداری خود به منتخبین ۱۰۰ میلیون تومان با ســود تســهیالت 

قرض الحسنه ۴ درصد پرداخت خواهد کرد. 
درویشــی در خصوص ارتباط آموزش مهارتی با تسهیالت اشتغال گفت 
: افــرادی که تصمیم به راه اندازی یک گســب و کار دارند ، می توانند 
بــا گذراندن دوره هــای مهارتی  در مراکز آمــوزش فنی و حرفه ای و 
آموزشــگاههای آزاد اســتان  هم موفق به کســب مهارت در یک رشته 
خاص شــوند و هم میتوانند برای دریافت تســهیالت کارآفرینی و خود 

نمایند. اقدام  اشتغالی 

تالش برای اجرایی شدن بزرگترین پروژه زیست محيطی پاالیشگاه اصفهان
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در سفر به امارات 
به ثمر رساندن بزرگترین طرح زیست محیطی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان را 
در دستور کار خود قرار داده اند. به گزارش روابط عمومی و بین الملل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان، دکتر محســن قدیری، مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان در حاشیه سفر به امارات اظهار داشت: هدف از این سفر آشنایی با آخرین 
دستاوردها و فناوری های امارات در حوزه صنعت پتروپاالیشی است. وی تصریح 
کرد: این سفر در راستای تحقق فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر جلوگیری از 
خام فروشی، صادرات محور شدن و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و به 

ویژه هلدینگ پتروپاالیش اصفهان انجام شده است.
 RHU مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان پیگیری برای اجرایی شدن طرح
را از اصلی ترین برنامه های سفر تیم مدیریتی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان به 
امارات دانست و افزود: این پروژه به دلیل همکاری نامناسب شرکت “دایلم ” در 
راستای تامین تجهیزات، به دلیل تحریم های آمریکا  روی زمین مانده و این در 

حالی است که اجرایی شدن این واحد برای گوگردزدایی از محصوالت تولیدی 
هلدینگ ضروری است.

وی گفت: همچنین سازندگان ادعای نگهداری از تجهیزات نیمه ساخته را داشتند 

که در این زمینه این جلسه در دبی برگزار شد تا ضرر  و زیان کمتری به هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان وارد شود.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تصرح کرد: پروژه RHU اصلی ترین 
پروژه زیست محیطی در دستور کار هلدینگ پتروپاالیش اصفهان است که قرار 

است حداکثر تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.
قدیری اضافه کرد: واحد RFCC چند محصول ارزشــمند از جمله پروپیلن، 
ال.پی.جی و بنزین یور۵ تولید می کند، تا ســال گذشته موضوع احداث واحد 
RFCC در شــهر بندرعباس مطرح می شد، اما نکته مغفول مانده، این بود 
که در زمان برنامه ریزی طرح جامع شرکت پاالیش نفت اصفهان، این واحد در 
مجاورت واحدRHU که ۸۰ درصد خوراک واحد RFCC را تأمین می کند، در 
زمین های واقع در پروژه جنوبی، جانمایی شده و حتی تمام واحدهای یوتیلیتی 
مــورد نیاز همچون آب، برق، بخار، نیتروژن و … نیز مخازن ذخیره مربوط به 

تولیدات واحد، طراحی، ساخته و اجرا شده بود.

آگهی مفقودی
شناسنامه با شماره 1۳641 و کدملی ۰۰۵61۹1162 متعلق به عبدالرضا 

سائدی فرزند حسن علی در تاریخ 1۳۹8/1۰/۰1 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/12/09

شماره : 1601

 شکست خانگی پورتو با وجود گلزنی طارمی
تیم فوتبال پورتو در دیدار برابر ژیل ویسنته با وجود گلزنی 

مهدی طارمی، شکست خورد.
 پورتو در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ پرتغال در 

ورزشگاه خانگی خود از ژیل ویسنته پذیرایی کرد.
پورتو در  این بازی خانگی شکستی عجیب و غیرمنتظره 
را تجربه کرد. پورتو در این بازی شــروع خوبی داشت و در 
دقیقه ۴ توســط مهدی طارمی به گل رسید اما دو گل در 

دقایق ۲۷ و ۴۷ دریافت کرد تا به طرز عجیبی بازنده این بازی خانگی باشد.
مهــدی طارمی در این بازی ۹۰ دقیقه برای تیمش بازی کرد البته پورتو در 

دقیقه ۵۲ یک اخراجی داد.
این دومین شکســت پیاپی پورتو به شــمار می آید. این تیم چند روز قبل در 
لیگ قهرمانان اروپا هم برابر اینتر شکست خورده بود تا شرایط برای کونسیسائو 
ســخت شود.پورتو با این شکست با ۵۱ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی باقی 

ماند اما اختالفش با بنفیکا صدرنشین با ۸ امتیاز افزایش پیدا کند.

 سردار آزمون گلش را به مردم ایران تقدیم کرد
بازیکن ایرانــی لورکوزن اولیــن گل این فصلش در 

بوندسلیگا را به مردم ایران تقدیم کرد.
 در ادامه هفته بیست ویکم بوندسلیگا یک بازی برگزار 
شد. در این بازی بایرلورکوزن میهمان فرایبورگ بود که 

نتیجه پایانی آن تساوی یک بر یک بود.
ابتــدا فرایبــورگ در دقیقه ۲۹ گلزنــی کرد و نیمه 
نخســت را با پیروزی به رختکن رفــت اما در نیمه دوم 
آزمون توانست با والی تماشایی گل تساوی را برای لورکوزن به ثمر برساند. این 

نخستین گل آزمون در فصل جاری بوندسلیگا به شمار می آید.
سایت azonline آلمان درباره این دیدار نوشت: لورکوزن که از ۵ بازی اخیر 
خود در لیگ فقط یک برد کسب کرده است، در این دیدار ابتدا دروازه خودی 
را باز شده دید ولی سردار آزمون ستاره ایران توانست بازی را به تساوی بکشاند.

بایر بدون جاناتان تاه، پیرو هینکاپیه و آمینه ادلی محروم گل تساوی را به 
ثمر رســاند. بعد از این که موسی دیابی و کرم دمیربای چندین بار نتوانستند 
موقعیــت خود را بــه گل تبدیل کنند آزمون کار را تمام کرد. در نتیجه هر دو 

تیم به یک امتیاز رسیدند.
سردار آزمون در بازی قبلی تیمش برابر موناکو در لیگ اروپا نیز پنالتی خود 

را به گل تبدیل کرد تا تیمش راهی دور بعد شود.
ســایت دی ولت آلمان نیز نوشــت: ســردار بازیکن ایرانی برای باشگاهش 
بایرلورکوزن در بوندسلیگا گلزنی کرد و پس از گلزنی مقابل فرایبورگ به مردم 
کشورش فکر می کند.  بازیکن ایرانی درباره این موضوع گفت: همه مردم ایران 
از من حمایت می کنند و من از آن ها حمایت می کنم. فکر و ذکر من همیشــه 

با آن هاست.
ســردار آزمون اولیــن گل فصل خود را برای بایرلورکوزن مقابل اس ســی 

فرایبورگ به ثمر رساند. او تاکنون ۲ گل در بوندسلیگا زده است.

  کلینزمن رقیب کی روش و ایران در آسیا شد
سرمربی سرشناس آلمانی هدایت تیم ملی کره جنوبی 

را برعهده گرفت.
 فدراســیون فوتبال کره جنوبی اعــالم کرد یورگن 
کلینزمن سرمربی سرشناس آلمانی را به عنوان سرمربی 

جدید تیم ملی این کشور انتخاب کرده است.
کلینزمن برای آخرین بار مربی هرتابرلین بود. او سابقه 
هدایت تیم ملی آلمان را در جام جهانی ۲۰۰6 داشت.او 

تا سال ۲۰۲6 با فدراسیون کره جنوبی قرارداد امضا کرد.
او هفتــه آینده به ســئول می آیــد و برای اولین بار در دیداری دوســتانه 
مقابــل کلمبیا )۲۴ مارس( تیم ملی را در آنجا هدایت می کند. این اطالعات را 

خبرگزاری فرانسه آورده است.
کلینزمن بعد از بازی تیم ملی کشــورمان با ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
اظهــارات توهین آمیــزی را علیه کارلوس کی روش و فوتبال ایران به کار برد. 

این موضوع با واکنش تند سرمربی سابق ایران همراه شد. 

 مدافع ایرانی در تیم منتخب ســتارگان غرب آســیامدافع فوالد 
خوزستان در تیم منتخب ســتارگان لیگ قهرمانان در 

غرب آسیا قرار گرفت.
کنفدراســیون فوتبال آســیا با بسته شــدن پرونده 
مسابقات مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا و فینالیست 
شدن الهالل عربستان به معرفی بهترین های منطقه غرب 
پرداخت.عارف آغاسی مدافع فوالد با نمایش خوب خود 
به همراه فوالد در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی 

در تیم منتخب ستارگان غرب آسیا قرار گرفت.
تیم منتخب مراحل حذفی لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۲ در منطقه غرب به 

شرح زیر است:
دروازه بان: عبداهلل المعیوف)الهالل(

مدافعان: عارف آغاسی)فوالد(، سعید الربیعی)الشباب(، متعب الحربی)الشباب( 
و سعود عبدالحمید)الهالل(

هافبک ها: اور بانگا)الشباب(، نام تی هی)الدحیل(، سالم الدوسری) الهالل( 
و ادمیلسون جونیوز)الدحیل(

مهاجمان: موسی مارگا)الهالل( و ایگالو)الهالل(

 استقالل ناامید از وام بانکی
 جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل امروز برگزار شد 
مدیران این باشگاه به بررسی مسائل مختلف پرداختند.

مهمترین موضوع این جلسه، بررسی راه های پرداخت 
بدهی اســتراماچونی بود. پیش از این باشــگاه استقالل 
دریافت وام بانکی، درخواســت کمک دولتی و همچنین 
استفاده از اسپانسر جدید را به عنوان راه های تامین منابع 
مالی برای حل و فصل پرونده استراماچونی در نظر گرفته 
بودند.با اینحال گفته می شــود بانک مدنظر با درخواست آبی ها موافقت نکرده 
و به این ترتیب این مورد منتفی شــده اســت. اکنون مدیران باشگاه استقالل 
نگاه ویژه تری به کمک دولتی دارند. حتی در این زمینه درخواســت مالقات با 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز ارائه شــده اما هنوز پاسخی دریافت 
نشــده است.با توجه به شرایط موجود، در جلسه امروز قرار شد مدیران باشگاه 
در روزهای پیش رو، تالش ها برای تامین منابع مالی را بیشتر کنند تا حداکثر 
ظرف مدت یک هفته به نتیجه ای قطعی برســند. بدهی باشــگاه استقالل به 
اســتراماچونی اکنون با حســاب تاخیر در پرداخت، به حدود ۱ میلیون و 6۰۰ 
هزار یورو رسیده که با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز، سختی کار دوچندان 
می شود.ضمن اینکه در جلسه امرزو قرار شد تا پایان سال جاری حق و حقوق 
بازیکنان به همراه پاداش آن ها پرداخت شــود. باید دید که در نهایت مدیریت 
باشگاه استقالل از چه طریق می تواند مشکالت مالی را پیش از فرارسیدن سال 

۱۴۰۲ برطرف کند.

۸ پسر شگفت انگیز فوتبال ایران

محمودرضایی  -   ایده روز  | ۸ بازیکن جوان توانســتند در فصل جاری لیگ برتر ایران نام و اعتباری برای خود دست و پا کنند و در عضویت تیم های 
ملی و تیم های لیگ برتر حضور دارند.

زنگ خطر بسکتبال ایران قبل از جام جهانی؛ برنده بازنده ها!
تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ عملکرد خوبی نداشت و برای 

صعود چشم به سایر تیم ها داشت تا سرنوشتش را تعیین کنند.
 تیم ملی بسکتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۳ صعود کرد اما خبر این صعود 
چندان چنگی به دل نزد چون جور ایران را اســترالیا کشید و اگر در آخرین 

بازی گروه F مقابل قزاقستان به پیروزی نمی رسید، ایران صعود نمی کرد.
اگر روند صعود ایران به جام جهانی ۲۰۲۳ را بررســی کنیم به چند دلیل 
می رســیم که در صورت نبود آنها حضور در جام جهانی اتفاق نمی افتاد. برد 
بی دردسر خانگی مقابل استرالیا یکی از دالیل مهم صعود بود. استرالیا حاضر 
نشــد به ایران سفر کند تا برابر تیم ملی مسابقه بدهد به همین دلیل بازنده 

اعالم شد و ما را به رتبه چهارم و یک امتیاز باالتر از قزاقستان رساند.
در پنجره ششم که ایران برابر تیم های ژاپن و چین بازی داشت، انتظار بر 
این بود که تیم ملی حداقل یک برد کسب کند تا سرنوشت صعود در دستان 
خودش باشد اما در هر دو دیدار خود شکست خورد و اگر استرالیا قزاقستان 
را نمی برد ایران حذف می شد. به عبارتی شانس یار بود و بین بازنده های این 

پنجره، تیم ملی ایران صعود کرد.

عملکــرد ضعیف ایران در این دوره از مســابقات نگرانی از آینده این تیم 
و همچنیــن عملکردش در جام جهانی را بیشــتر می کند. تیم ایران هنوز از 
بازیکنانی چون مهدی کامرانی و آرن داودی اســتفاده می کند که مدت های 
زیادی است دوره اوج خود را پشت سر گذاشته اند اما سرمربیان تیم ملی باز 
هم دســت به دامن آنها می شــوند.همچنین در حال حاضر ستون اصلی تیم 

ملی حامد حدادی است تا با وجود سن و سال باال اگر با مصدومیت دست به 
گریبان نشود، دست تیم ملی را بگیرد که از شانس بد ایران حدادی در چین 
مصدوم شــد و عمل جراحی انجام داده است. در واقع با نبود حدادی بخش 
زیادی از قدرت ایران هم از دســت می رود و در این شــرایط مشخص نیست 

چگونه باید جای خالی اسمان خراش ایران پر شود.
 این ســوال مطرح است که برنامه ای برای استفاده از جوانان وجود ندارد 
آیا اساسا پشتوانه بسکتبال ایران خالی است که همچنان به بازیکنان قدیمی 

تکیه می شود؟
با این وضعیت بســیار سخت به نظر می رسد که تیم ملی بسکتبال ایران 
بتواند عملکرد آبرومندی در جام جهانی داشته باشد چا که شرایط تیم ملی 
به گونه ای اســت که احتماال دیگر حریف تیم های دوم چین، ژاپن و استرالیا 
هم نمی شــود چه برسد به تیم های مطرح جهان! سوال اینجاست که برنامه 
فدراســیون برای حضور در جام جهانی چیســت، با سعید ارمغانی به عنوان 
سرمربی ادامه می دهد یا نه و اینکه فدراسیون چه برنامه ای برای خارج کردن 

تیم ملی از این شرایط دارد.

 با گذشــت ۲۰ هفته از لیگ برتــر فوتبال ایران، تعدادی 
از فوتبالیست های جوان لیگ برتری توانسته اند توانایی های 
خــود را بــه رخ فوتبــال ایران بکشــند. فوتبال ایــران در 
ســال های اخیر تولید زیادی نداشته و این مساله را می توان 
 از کمبــود بازیکن جــوان و آینــده دار در ترکیب تیم ملی

 در جام جهانی متوجه شد. جوان ترین بازیکن تیم ملی در این 
رقابت ها ۲۴ ســال سن داشت و خبری از یک بازیکن زیر ۲۰ 

سال در ترکیب تیم ملی نبود.
کی روش در روزهای منتهی به جام جهانی ۲۰۲۲ سامان 
فالح را به عنوان یک بازیکن جوان در اردوهای تیم ملی داشت 
اما در نهایت حاضر شد با یک بازیکن کمتر به جام جهانی برود 

و روی نام هر بازیکن جوان دیگری خط قرمز بکشد.
با وجود خشکسالی در لیگ برتر ایران و کمبود ستاره های 
جوان و آینده دار، چندین بازیکن توانستند اعتباری برای خود 
دست و پا کنند و از االن روی آینده آن ها حساب باز می شود. 
البته این درخشــش از امسال شروع نشــده اما حاال به اوج 
رسیده و نشانه هایی از چندین بازیکن آینده دار در لیگ برتر 

ایران دیده می شود.
یاسین ســلمانی، ســامان فالح، محمدحسین اسالمی، 
محمدامین حزباوی، غالمرضا ثایت ایمانی، میالد کر، محمدرضا 
خالدآبادی و محمد عمری هشت بازیکنی هستند که می توان 
روی آینده این بازیکنان در لیگ برتر ایران و چه بسا در فوتبال 

اروپا حساب باز کرد.

 سامان فالح - ۲۱ سال - پیکان
سامان فالح بدشانس بود که همراه تیم ملی به جام جهانی 

نرفت. کارلوس کی روش این بازیکن جوان را در تمام اردوهای 
تیمش تا قبل از جام جهانی داشت و همه فکر می کردند شاید 
او را به عنوان بیست وششمین بازیکن به جام جهانی می برد. با 
این حال سامان فالح در ۲۱ سالگی مانند یک بازیکن باکیفیت 
ظاهر شــده و بازوبند کاپیتانی پیکان را هم در اختیار داشته 
است. باید دید فالح در خشکسالی فوتبال ایران که نتوانسته 
یک مدافع باکیفیت را ارائه دهد، تا کجا پیشرفت خواهد کرد.

 محمدحسین اسالمی - ۲۱ سال - ذوب آهن
بازیکن جوان ذوب آهن در داربی اصفهان تک گل شاگردان 
تارتار را به ثمر رساند و نوید ظهور یک بازیکن آینده دار را در 
فوتبال ایران می دهد. او برای تیم ملی جوانان و امید هم بازی 
کرده و با ادامه این روند درخشان، شاید در سال های آینده به 
یک تیم بزرگ تر هم منتقل شود و بتواند شانس خود را در اروپا 
هم امتحان کند. البته تمام این اهداف منوط بر این است که او 

شرایط رو به رشد خود را در فصل جاری ادامه دهد.

 یاسین سلمانی - ۲۰ سال - سپاهان
اگر یاسین سلمانی مانند شروع فصل می درخشید، قطعا االن 
در تیم ملی بود اما با مصدومیتی که برای او رقم خورد و در ادامه 
افتی که در ترکیب سپاهان تجربه کرد، اردوهای تیم ملی را 
هم از دست داد. کاپیتان ۲۰ ساله تیم ملی امید و سپاهان فعال 
جایی در بین ســتاره های اصلی سپاهان ندارد اما او برای تیم 
ملی بزرگساالن هم به میدان رفته است و حساب زیادی روی 
توانمندی های این بازیکن هجومی باز می شود؛ اگر چه عملکرد 

او در چند ماه اخیر چندان خوب نبوده است.

   با وجود خشکسالی 
در لیگ برتر ایران و 

کمبود ستاره های جوان 
و آینده دار، چندین 

بازیکن توانستند 
اعتباری برای خود دست 

و پا کنند و از االن روی 
آینده آن ها حساب 

باز می شود. البته این 
درخشش از امسال 

شروع نشده اما حاال به 
اوج رسیده و نشانه هایی 

از چندین بازیکن 
آینده دار در لیگ برتر 

ایران دیده می شود.

ده
چکی

دختران قایقران به دنبال پول!توافق برای اجرای VARاعزام تکواندوکاران به گرند اسلم 

با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو، در صورت تأمین منابع مالی اعزام تیم 
ملی به مسابقات گرند اسلم چین در روزهای ابتدایی سال جدید انجام خواهد شد.

 به نقل از روابط عمومی فدراســیون تکواندو، با توجه به اهمیت باالی رقابت 
های گرند اســلم چین که فروردین ماه ســال ۱۴۰۲ برگزار می شود و به عنوان 
یکی از مسیرهای کسب سهمیه المپیک شناخته خواهد شد؛ کمیته فنی تیم های 
ملی کیورگی عصر روز گذشته به منظور بررسی شرایط حضور در این رقابت ها 
به ریاست هادی ساعی و با حضو اصغر رحیمی،هادی افشار، یوسف کرمی، مجید 
افالکی )مدعو(، لیال سلیمی سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون به همراه بیژن 
مقانلو ســرمربی تیم ملی آقایان، مینو مداح و مهروز ساعی سرمربی و مربی تیم 

ملی بانوان تشکیل جلسه داد.
در این جلســه رقابت های گرند اســلم به دقت مورد بررسی گرفت و شرایط 
تکوانــدوکاران حاضــر در اردوی تیم ملی در اوزان مختلــف جهت اعزام به این 
مســابقات توسط مربیان تیم ملی تشریح و در نهایت حضور برخی تکواندوکاران 
در این مسابقات قطعی شد و در برخی اوزان نیز دیدارهای انتخابی، تکواندوکاران 

اعزامی به این مسابقات را مشخص خواهد کرد.
همچنین با توجه به شرایط مالی فدراسیون، مقرر شد در صورت تأمین منابع 
مالی اعزام به این مســابقات که اهمیت باالیی در مســیر کسب سهمیه المپیک 

دارد، انجام شود.

فدراسیون فوتبال بعد از بررسی شرایط شرکت های مختلف با یک شرکت بلژیکی 
برای اجرای سیستم کمک داور ویدئویی به توافق رسیده است.

 در هفته اخیر فدراسیون فوتبال شرایط شرکت های مورد تایید فیفا برای اجرای 
VAR را بررسی کرد و حاال با یک شرکت بلژیکی به توافق رسیده تا از طریق این 

شرکت سیستم کمک داور ویدئویی در ایران اجرا شود.
در حال حاضر ۵ شرکت تایید اجرای VAR را از سوی فیفا دارند که یکی از آنها 
آمریکایی است و امکان همکاری با آن شرکت وجود ندارد. یکی دیگر از شرکت ها 
هم متعلق به رژیم صهیونیستی است و به همین خاطر از گزینه های فدراسیون 
فوتبال حذف شده است. شرکت دیگر روسیه ای محسوب می شود ولی در آمریکا 

به ثبت رسیده و به همین خاطر امکان همکاری با آن شرکت هم وجود ندارد.
حاال فدراسیون فوتبال بین دو گزینه باقی مانده با EVS که یک شرکت بلژیکی 
اســت به توافق رسیده تا تفاهم نامه طرفین به امضا برسد. این شرکت در زمینه 
تجهیزات تلویزیونی فعالیت دارد و در ایران با صداوسیما، گمرک و برخی نهادهای 
دیگر همکاری داشته است.بر اساس اطالعاتی که ایسنا از طریق یک مقام مطلع 
در فدارسیون فوتبال به دست آورده، فدراسیون فوتبال ۱۷ نفر از مسئوالن داوری 
ایران را ۹ روز دیگر به قطر اعزام می کند تا زیر نظر مدرسان فیفا، دوره های مرتبط 
با VAR را پشت سر بگذارند. البته این دوره ارتباطی با موضوع آموزش داوران ندارد 

چراکه این دوره آموزشی بعدا برگزار خواهد شد.

مربی تیم ملی رویینگ ایران اعالم کرد که دختران به دنبال پیدا کردن اسپانسر 
هستند تا بتوانند در لیگ شرکت کنند.

هما خاتمی درباره ی اینکه دختران رویینگ به دنبال پیدا کردن اسپانسر برای 
حضور در لیگ برتر قایقرانی هســتند، بیان کرد: لیگ هفته آینده است اما حتی 
دختران ملی پوش ما هم تیم ندارند و تا همین االن که با شما صحبت می کنم هیچ 
تیمی قبول نکرده است که دختران را حمایت کند. من می دانم شرایط  اقتصادی 
خوب نیست اما حداقل حمایت را می توانند انجام می دهند. در حال حاضر ورزشکار 
و مربی در به در دنبال پیدا کردن اسپانسر هستند تا تیم تشکیل دهند.  اوضاع 
واقعا بد است. خود من تا نیمه شب دائم در حال صحبت بودم تا اسپانسر پیدا کنم.

خاتمی با اشاره به گالیه دختران رویینگ سوار زنجان از نبود امکانات در استانشان 
گفت: نفرات دوم و سوم تیم ملی برای زنجان هستند اما امکاناتی در زنجان نداریم. 
تیم جوانان ما دو هفته زودتر از قهرمانی کشور به تهران آمد تا بتواند در دریاچه 
آزادی تمرین کند. هزینه یک هفته با فدراسیون بود و هزینه هفته دوم با خودشان. 

با این حال در همین شرایط نتایج خوبی در قهرمانی کشور گرفتند.
او ادامه داد: مهســا جاور مدال طال و زینب نوروزی برنز قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ 
را گرفتند و من هم مربی تیم ملی بانوان بودم اما شاید باورتان نشود، سه میلیون 
تومان به جاور و دو میلیون تومان به نوروزی پرداخت کردند. در واقع مسئوالن مبلغ 

ناچیزی دادند و عکس گرفتند و رفتند و دیگر هیچ خبری از آنها نشد. 

 محمدامین حزباوی - ۱۹ سال - فوالد خوزستان
حزباوی همین چند روز پیش با فوالد در آسیا حضور داشت و در دو بازی 
با الهالل و الفیصلی هم به خوبی عمل کرد. این بازیکن خوش قد و قامت که 
در پست دفاع و هافبک دفاعی به میدان می رود، جای بازیکنان باتجربه فوالد را 
پر کرده و در عضویت تیم ملی جوانان و امید قرار دارد. حزباوی به عنوان یک 
بازیکن جوان و ۱۹ ساله آینده خوبی را با ادامه این روند پیش روی خود دارد.

 غالمرضا ثابت ایمانی - ۲۲ سال - پیکان
پیکان از گذشته به عنوان یک تیم مولد در ایران شناخته می شود و بازیکنان 

جوان و آینده دار خوبی را در ترکیب خود دارد.
 امسال هم به جز سامان فالح که تا تیم ملی هم پیش رفته، غالمرضا ثابت 
ایمانی را به لیگ برتر معرفی کرده است. ثابت ایمانی به عنوان هافبک دفاعی 
در ترکیب پیکان خوش درخشیده و با ادامه این روند شاید بتواند به عنوان یک 
هافبک دفاعی جوان خودش را به عنوان ستاره آینده فوتبال ایران مطرح کند؛ 
به خصوص که در سال های اخیر بازیکن جوانی در این سن و سال نتوانسته در 

فوتبال ایران بدرخشد.

 میالد کر - ۱۹ سال - تراکتور
مدافع جوان تراکتور سال گذشته در ترکیب آلومینیوم اراک به لیگ برتر 
معرفی شــد. او بعد از یک فصل درخشــش در آلومینیوم، قرارداد خوبی را با 
تراکتور بست و رفته رفته اعتماد پاکو خمز را در این تیم به دست آورده و در 
ترکیب اصلی تراکتور به میدان می رود. کر با وجود سن و سال کم، در ترکیب 
 تیــم ملی جوانان و امید هم به میدان مــی رود و این روزها همراه با تیم ملی 
جوانان و صمد مرفاوی راهی ازبکستان شده تا با تیم جوانان ایران سهمیه جام 

جهانی را به دست آورد.

 محمدرضا خالدآبادی - ۲۱ سال - هوادار
بعد از جام جهانی، تغییراتی درون دروازه تیم هوادار به وجود آمد و ساکت 
الهامی به جای فراهانی باتجربه، به دروازه بان جوان تیمش میدان داده اســت. 
خالدآبادی که در موفقیت چند هفته اخیر هوادار ایفای نقش کرده، در بازی 
با پرسپولیس به خوبی از دروازه هوادار مراقبت کرد و از همین بازی به فوتبال 
ایران معرفی شد. البته این دروازه بان جوان و آینده دار راه زیادی برای موفقیت 
در لیگ برتر دارد؛ به خصوص که ســه دروازه بان بزرگ تیم ملی در لیگ برتر 
ایران فعالیت دارند. با این وجود نمی توان از درخشش این دروازه بان ۲۱ ساله 

به راحتی عبور کرد.

 محمد عمری - ۲۲ سال - پرسپولیس
جوان اول پرســپولیس امســال در اوج فوتبالش قــرار دارد و در بازی با 
ســپاهان با دوندگی، حرکات با توپ و تحت فشــار قراردادن خط هافبک و 
دفاعی حریف توانســت نقش مهمی را در برتری مقابل صدرنشین لیگ برتر 
ایفا کند. عمری که ســال گذشته و از اواســط فصل به عنوان آقای گل تیم 
امید پرســپولیس به تیم اصلی ملحق شــده بود، توانسته با وجود ستاره های 
زیــاد در ترکیب پرســپولیس خودش را اثبات کند. عمــری در نبود لوکادیا 
 تبدیــل به مهره اصلی پرســپولیس شــده و حاال بازیکنان نامــدار این تیم 
باید با این بازیکن جوان و بانگیزه رقابت کنند. اگر چه عمری خیلی دیر در لیگ 
برتر به بازی گرفته شد اما اگر با همین روند ادامه دهد، مطمئنا موفقیت های 

بیشتری در آینده خواهد داشت.

 اقدامی که جایش در فوتبال ایران خالی است
رفتاری که هواداران بشیکتاش برای کودکان زلزله زده ترکیه انجام دادند، جایش در فوتبال ایران خالی است. کودکان زلزله زده خوی هم چشم انتظار بودند اما دریغ از قدمی مثبت توسط متولیان فوتبال.

 فوتبال همیشه نمایشی برای »خوب کردن« حال عالقمندانش بوده. حاال چه زمانی که با گرفتن جام و زدن گل شادی را به دل های آنها برده و چه زمان هایی که با رفتارها و اقدامات انسان دوستانه مرهمی بوده بر دل های داغدیده و غم 
دیده دوستدارانش.نمونه های همراهی فوتبال با مردم در حوادث و اتفاقات طبیعی بسیارند. از ایران خودمان گرفته تا کشورهای دیگر نمونه های بسیاری بوده است که این رشته پرطرفدار به کمک مردم آمده و قدمی برای بهتر شدن شرایط 
شأن برداشته است.بهمن سالجاری زلزله شدیدی خوی را لرزاند و هموطنان زیادی را داغدار و آواره کرد. از آن زمان تاکنون نهادها و سازمان های مختلفی برای کمک به مردم خوی قدم برداشتند و برخی تیم ها و چهره های فوتبالی هم 
قدم هایی برداشتند و بازی های تدارکاتی برگزار شد.در همه این اقدامات اما سهم کودکان که شاید بیشترین آسیب روحی را از این اتفاق تلخ متحمل شده بودند، دیده نشد. کمتر کسی به فکر جبران صدمات روحی با دختران و پسران نونهالی 

بود که در این زلزله خانه و زندگی و حتی والدین شأن را از دست داده بودند.
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بستگان عروس و داماد در حال رقص و پایکوبی

چشم انداز گاز طبیعی از نگاه تحلیلگران با احتمال جهش به سمت 2.78 دالر 
همراه است، حال آنکه قیمت طال با تقویت دالر آمریکا با کاهش روبرو شده است.

 سایت »اینوستینگ« در مورد چشم انداز آتی گاز طبیعی و طال اینگونه نوشت: 
دیکسیت از SKCharting در مورد حرکت قیمت گاز طبیعی خاطرنشان کرد: 
پرایس اکشن  گاز طبیعی در هفته ی گذشته نشان دهنده ی تثبیت باالتر از حمایت 

2 دالری و از دیدگاه محافظه کارانه، احتمال جهش به سمت 2.78 دالر است.
وی افزود: »در یک مبنای فوری، نمودار 4 ساعته، RSI )شاخص قدرت نسبی( در 
71 و استوکاستیک در 95/99 همگی نشانه هایی از فرسودگی را در انتهای پایین تر 
نشان می دهند. عالوه بر آن، برای کوتاه مدت، سطح 2.33 دالر یک سطح حمایت 
است. اگر این سطح شکسته شود، می تواند قیمت ها را تا 2.15 دالر کاهش دهد.«
به گفته ی دیکســیت، در صورتی که قیمت بــا تقاضای باالتر از باند بولینگر 
متوسط روزانه ی 2.48 دالر پشتیبانی شود، ممکن است تغییر مقاومت به 2.68 

تا 2.78 دالر آزمایش شود.

»اگر بازگشــت کوتاه مدت باالی 2.78 دالر واقعی باشد، ممکن است به دنبال 
مرحله ی بعدی باالتر از 3.5 دالر باشــیم که واقعاً به انرژی قوی در بین گاوهای 

گازی نیاز دارد.«
خرس های گاز طبیعی

طال برای تحویل در آوریل در کامکس نیویورک پس از پایان معامالت روز جمعه 
به طور رسمی در قیمت 1817.10 دالر معامله شد که 9.70 دالر یا 0.5 درصد 

کاهش یافت؛ البته در نهایت به 1818 دالر در هر اونس رسید.
قیمت نقدی طال که برخی معامله گران با دقت بیشــتری نسبت به معامالت 
آتی دنبال می کنند، به 1811.60 دالر رســید که 10.71 دالر یا 0.6 درصد در 

روز کاهش یافت.
دالر در برابر ســبدی از ارزهای اصلی به باالترین حد خود در هفت هفته ی 
اخیر رســید، در حالی که بازدهی اوراق دو ساله ی آمریکا به باالترین حد خود از 

سال 2007 رسید.
Dixit از SKCharting خاطرنشان می کند: »با بازگشت دالر در حال افزایش، به 

نظر می رسد قیمت نقدی طال با کاهش رو به رشد همراه باشد.«
وی افزود: »اگر فروش به زیر 1800 دالر افزایش یابد، طال به احتمال زیاد شاهد 
عبور از محدوده ی حمایتی 1792 الی 1796 دالری خواهد بود و به حمایت بحرانی 
1788 دالر خواهد رسید. حتی می تواند SMA-200 روزه 1775 دالری را قبل از 

سرگیری روند صعودی آزمایش کند.«
از آنجایــی کــه RSI روزانه ی طــال در حال حاضر به 31 رســیده اســت، 
هــر گونه فروش بیشــتر به زیــر 1800 دالر یا افت به 1775 تــا 1788 دالر، 
RSI روزانه را به شــرایط فروش اشــباع ســوق خواهد داد و خواستار بازگشت 
 قریب الوقوع برای آزمایش مجدد منطقه ی مقاومت شکسته شده-تبدیل شده به 

حمایت 1828 دالری خواهد بود.

کارشناسان صنعت کاهش قیمت نفت را به دلیل افزایش موجودی در بازارهای 
اصلی انرژی و همچنین وجود تورم می دانند.

 بــه نقل از »مانیــال بولتین«، مصرف کنندگان تا روز سه شــنبه )28 فوریه 
مصادف با 9 اســفند( در پمپ های بنزین، موج دیگری از تنفس مالی خواهند 
داشت؛ زیرا براســاس برآوردهای شرکت های نفتی، قیمت نفت در حال تنزل، 

پیش بینی شده است.
به گفته ی فعاالن صنعت، قیمت محصوالت دیزلی با کاهش P 1.40 به 1.80 
P در هر لیتر خواهد رســید. در حالی که بنزیــن با کاهش P 0.75 به 1.15 در 

لیتر کاهش می یابد.
قیمت نفت سفید که یکی دیگر از کاالهای ضروری برای گرم کردن کشورهای 
درگیر زمستان و همچنین سوخت روشنایی و پخت و پز برای بسیاری از منازل 
و همچنین پایه ای برای ســوخت جت است، با کاهش P 1.50 تا P 1.90 در هر 

لیتر کاهش می یابد.
تســکین دیگری در هزینه ی مصرف کننــدگان در ماه آینــده، روند نزولی 
پیش بینی شــده ی گاز مایع )LPG( تا اول مارس )چهارشنبه( است - که در حال 

حاضر محاسبه می شود که P 1.00 تا 1.50 در هر کیلوگرم کاهش یابد.

برای محصوالت سوختی در پمپ ها، مبنای تعدیل هزینه ها میانگین پالتس 
ســنگاپور )MOPS( خواهد بود. در حالی که نوسانات قیمت LPG بر قیمت های 
قــرارداد بین المللی متکی خواهد بود که قیمت گذاری مرجع آن برای بازارهای 

آسیایی معیار، در آرامکو عربستان سعودی انجام می شود.
MOPS، به ویژه، یک الگوی قیمت گذاری است که برای تعیین قیمت نفت خام 
و محصوالت پاالیش شده در آسیا استفاده می  شود. این موضوع به طور گسترده 
توسط معامله گران، پاالیشگاه ها و کاربران نهایی برای پیگیری قیمت نفت مورد 

معامله در منطقه استفاده می شود.
کارشناسان صنعت خاطرنشان کردند که کاهش قیمت ها در بازار جهانی در 
هفته ی گذشته به دو دلیل اتفاق افتاد: یکی افزایش موجودی در بازارهای اصلی 
انــرژی، عمدتاً در ایاالت متحده که بزرگترین مصرف کننده ی نفت جهان، بوده 
اســت. و دیگری وجود تورم رو به افزایش که به نظر می رســد باعث اجرای دور 

دیگری از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو خواهد شد.
با این وجود، ناظران بازار بر این باورند که کاهش قیمت ممکن اســت مدت 
زیادی طول نکشد و همچنین امکان دارد به دنبال گمانه زنی ها در مورد برنامه ی 
روسیه برای کاهش بیشتر تولید، یک معکوس فوری در هفته ی آینده اتفاق بیفتد. 
در حالی که در چشم اندازی دیگر، چین به دلیل افزایش تقاضا واردات محصوالت 

را تقویت کرده است.
از سوی دیگر، رشد چشمگیری در مصرف بی نظیر سوخت چین پیش بینی 
می شود، زیرا شرکت دولتی سینوپک و پتروچاینا دسته ی جدیدی از محموله های 
بارگیری در ماه مارس را که قرار است به زودی از سواحل خلیج فارس آمریکا به 

حرکت درآیند، مستقر کرده اند.
به عالوه، این کشــور ابرقدرت آســیایی، نفت بیشتری از عراق صادر کرد که 
در آن اجازه داده شد محموله ها را به جای دالر آمریکا با یوان چین تسویه کند.

با توجه به پویایی های نوظهور در بازارهای جهانی و همچنین بازارهای نفت 
آســیایی در هفته ی آینده، پیش بینی زیادی وجود دارد که تعدیل های آتی در 

پمپ ها به سمت تشدید حرکت خواهد کرد.

بیت کوین چند روزی است کم فروغ شده است. ولی استکس )STX( همچنان 
به رشد خود ادامه می دهد. این توکن امروز نیز رشد درصدی دو رقمی را تجربه 

کرده است.
 به نقل از کریپتوپوتیتو، بیت کوین )BTC( پس از سقوط 1,000 دالری و ثبت 
پایین ترین قیمت چند هفته ای خود در زیر 2,3000 دالر، امروز اندکی آرام گرفته 
است. حجم معامالت بیست و چهار ساعته ی بیت کوین با 36.47 درصد کاهش 
به 15,587,446,295 دالر رسیده است. بیت کوین هم اکنون در لحظه ی نگارش 
این مطلب در حوالی ساعت 15:00 روز یک شنبه 26 فوریه / 7 اسفند، با 1.07 

درصد افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت 23,238.84 دالر معامله می شود.
بــا توجه به کاهش حجم معامالت در کل بازار کریپتو، التکوین ها نیز در روز 
جاری شــرایط آرامی را سپری می کنند؛ البته، به غیر از مواردی مانند استکس 
)STX( و لیــدو دائو )LDO(، که هر دو با درصدهای قابل توجهی تاکنون افزایش 

قیمت را تجربه کرده اند.
بیت کوین طی 10 روز گذشــته سه بار تالش کرد مانع 25,000 دالری را از 
پیش رو بردارد. بیت کوین در طول این تالش ها عملکرد خوبی را از خود به نمایش 

گذاشت؛ قابل توجه ترین عملکرد بیت کوین مربوط به افزایش آن در هفته ی گذشته 
بود که در روز پنج شنبه 3,500 دالر رشد قیمت را تجربه کرد.

بیــت ی  ش هــا تال ز  ا یــک  هیــچ   ، یــن ا د  جــو و  بــا 
 کوین برای عبور از ســطح 25,000 دالر به موفقیت ختم نشــدند. قیمت بیت 
کوین معموال مدت کوتاهی پس از هر حرکت صعودی تا حوالی 23,500 کاهش 
می یافــت. آخرین بار پس از افزایش قیمت بیت کوین تا ســطح 24,600 دالر، 
داده های هزینه های مصرف شــخص )PCE( ایاالت متحده منتشر شد و قیمت 
بیت کوین در عرض چند ساعت تقریبا 1,000 دالر کاهش یافت. به این ترتیب، 
قیمت پادشــاه ارزهای دیجیتال به پایین ترین سطح 10 روزه ی خود در حوالی 

22,800 دالر سقوط کرد.
امروز وضعیت بیت کوین تا حدودی بهبود یافته است و به باالی 23,000 دالر 
بازگشته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر نزدیک به 450 میلیارد دالر، 

و تسلط آن بر التکوین ها 42.2٪ است.
ولی یکی از درخشان ترین عملکردها طی چند هفته ی گذشته متعلق به توکن 
استکس )STX( بوده است. بسیاری از کارشناسان دلیل رشد قابل توجه استکس 
را ارتباط آن با پروتکل توکن های غیرمثلی )NFT( اردینالز در شبکه ی بیت کوین 
می دانند. استکس چند روز پیش رشد هفتگی 160 درصدی را تجربه کرده بود. 
کارشناسان پیش بینی  می کنند که توکن استکس می تواند خود را به یک توکن 

چند میلیارد دالری تبدیل کند.
هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب، اســتکس با 13.08 درصد افزایش 
نسبت به روز گذشته با قیمت 0.748 دالر معامله می شود. ارزش استکس نسبت 
به هفت روز پیش نیز 86.99 درصد افزایش یافته است. ارزش کل بازار استکس 
هم اکنون به 1,018,104,465 دالر رسیده است. در فهرست بزرگ ترین ارزهای 
دیجیتال از نظر ارزش کل بازار در ســایت کوین مارکت کپ، استکس یک رتبه 
پایین تر از سندباکس )SAND( و یک رتبه باالتر از ترو یواس دی )TUSD( در جایگاه 

پنجاه و دوم قرار دارد.

پیامبر اکرم )ص( :

َسیُِّد األَعماِل ثاَلُث ِخصاٍل: 
إنصاُفَك الّناَس ِمن نَفِسَك، 

وُمواساُة األَِخ ِفي اللِّ عز و جل، 
وِذکُر اللِّ تَباَرَک وتَعالی َعلی 

ُکلِّ حاٍل.
سرآمِد کارها، سه چیز است: 

انصاف داشتن با مردم، مواسات 
با برادر ]دینی[، و هماره به یاد 

خداوند متعال بودن..
 ینابیع الموّدة : ج 1 ص 76 ح 12

 هشدار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا در مورد 
مقاومت باالی نوعی باکتری به دارو

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ایاالت متحده به افراد در مورد افزایش 
مقاومت نوعی از زیرسویه باکتری شیگال به داروها هشدار داد.

 به نقل از سی ان ان، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ایاالت متحده 
هشــدار داد که درمان های ضد میکروبی محدودی برای سویه های خاص 
باکتری شــیگال و مقاوم در برابر دارو وجود دارد و همچنین این باکتری به 
راحتی قابل انتقال است. همچنین می تواند ژن های مقاومت ضد میکروبی 

را به سایر باکتری هایی که روده را آلوده می کنند، گسترش دهد.
عفونت های شــیگال می توانند باعث تب، گرفتگی شــکم، تنسموس و 
اســهال خونین شوند. این باکتری ها از طریق تماس با شخص، مواد غذایی 

و آب آلوده پخش می شوند.
محققان دانشــگاه ملبورن سه نوع اشکال مقاوم در برابر چند دارو را در 
نمونه هایی از 10 کشور، از جمله سویه هایی در اروپا کشف کردند که نمی 
توانند توسط هیچ دارویی که در حال حاضر موجود در بازار است، از بین بروند.

این مرکز با توجه به این نگرانی های بالقوه جدی بهداشــت عمومی، از 
متخصصان مراقبت های بهداشتی می خواهد که نسبت گزارش موارد عفونت 

شیگال به بخش بهداشت محلی خود هوشیار باشند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اعالم کردند برای کسانی که به سویه 
های مقاوم به دارو آلوده شوند؛ در صورت شدیدتر شدن عالئم، هیچ توصیه 

ای برای درمان وجود ندارد.
به گفته این مرکز، درصد عفونت های ناشی از سویه های مقاوم به داروهای 
باکتری از صفر در سال 2015 به 5درصد در سال 2022 افزایش یافته است.

در گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده است که تقریباً 5 میلیون مرگ 
در سراسر جهان با مقاومت ضد میکروبی در سال 2019 همراه بوده و انتظار 
می رود در صورت عدم انجام اقدامات برای جلوگیری از گســترش مقاومت 

ضد میکروبی تا سال 2050 این عدد به 10 میلیون نفر افزایش یابد.

  این هورمون حساسیت مردان را باال می برد
نتایج یک مطالعه نشان داد که تستوسترون حساسیت مردان را نسبت به 

پیامدهای منفی انتخاب های پرخطر افزایش می دهد.
 به نقل از سای پست، براساس نتایج یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده 
با دارونما، تستوسترون حساسیت به بازخورد منفی را )پس از انتخاب های 

پرخطر( در مردان افزایش می دهد.
اوشین وارتانیان، دانشمند تحقیقات دفاعی و توسعه کانادا اعالم کرد که 
در آزمایش فعلی )که بخشی از یک کارآزمایی بالینی ثبت شده بزرگتر بود( 

ما به دنبال این بودیم که آیا تجویز تستوســترون برون زا بر تمایل افراد به 
انتخاب های خطرناک تأثیر می گذارد یا خیر.

بر اساس مطالعه انجام شده، به نظر نمی رسد که تستوسترون به طور کلی 
بر تصمیم گیری خطرناک تأثیر بگذارد. با این حال مردانی که تستوسترون 
دریافت کردند؛ احتماالً پس از بازخورد منفی در مورد انتخاب خطرناک در 

مقایسه با یک گروه کنترل، نتیجه خاصی را انتخاب می کنند.
وارتانیــان گفــت: نتایج ما از ایــن پیش بینی که تستوســترون باعث 
افزایش رفتار ریســک پذیری می شــود حمایت نمی کند. در عوض کاری 
که تستوســترون انجام داد این بود که شــرکت کنندگان نسبت به نتیجه 

انتخاب های خطرناک خود حساس تر شوند.
تفــاوت های فردی قابل توجهی در تمایل به انتخاب های پرخطر وجود 
دارد، که به نوبه خود مربوط به تنوع در عملکرد مغز در هیپوتاالموس پشتی 

بود )منطقه ای که احساسات، پاداش و خطر را پردازش می کند(.
این مطالعه شامل دو احتیاط مهم است زیرا تمام داده ها از مردان جمع 
آوری شده و ما می دانیم که تفاوت های هورمونی بین جنس ها وجود دارد. 
به همین ترتیب مشخص نیست که آیا اتفاق مشابه در زنان پدیدار می شود 
یا خیر. عالوه بر این، تجویز تستوسترون در مطالعه حاضر برای بازگرداندن 
تستوسترون پالسما به سطح تقریباً عادی در بین شرکت کنندگان در گروه 

آزمایشی انجام شده است.
داده ها در زمان کمبود انرژی شدید جمع آوری شدند و از آنجا که کمبود 
انرژی با سطح تستوسترون در گردش پایین همراه است، تجویز دانشمندان 
از تستوسترون برون زا باید به عنوان یک روش درمانی در نظر گرفته شود. 
نتایج این مطالعه در مجله علمی Biological Psychology منتشر شده است.

تستوســترون هورمونی است که در مردان توسط بیضه ها و در زنان در 
تخمک ها تولید می شود. این هورمون اغلب به عنوان هورمون جنسی اولیه 
مردانه مطرح می شود؛ بنابراین نقش مهمی در فرزند آوری نیز ایفا می کند. 
تستسترون در مردان باعث تحریک رشد ماهیچه ها و موی بدن می شود و 
در طــرف مقابل در زنان به تخمک گذاری کمک خواهد کرد. این هورمون 
در مردان 20 برابر بیشتر از زنان وجود دارد و نقش مهمی در باروری آن ها 
ایجاد می کند؛ عدم وجود تعادل در مورد این هورمون باعث ایجاد نازایی در 

زنان و ناباروری مردان می شود. 

 منبع تغذیه معیوب، اولین پرتاب موشك ژاپنی را متوقف کرد
آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن همچنان قصد دارد موشک H3 را قبل از 
10 مارس)19 اسفند( به فضا پرتاب کند؛ اما به دلیل مشکل در منبع تغذیه 

فعال دست نگه داشته است.
 به نقل از اســپیس، آژانس فضایی ژاپن می گوید موضوعی را شناسایی 

کرده که باعث شد اولین پرتاب موشک H3 در هفته گذشته متوقف شود.
اولین تالش برای پرتاب H3 جدید در 16 فوریه )27 بهمن( متوقف شد، 
زیرا مشکلی که در مرحله اول شناسایی شد به این معنی بود که دو تقویت 
کننده موشک آنطور که برنامه ریزی شده بود شعله ور نشدند. سپس پرتابگر 

در حالی که علت آن بررسی می شد به ساختمان مونتاژ برگشت.
آژانــس اکتشــافات هوافضای ژاپــن )JAXA( اکنون اعالم کرده اســت 
کــه علت، نقص سیســتم الکتریکی تامین برق دو موتور LE-9 اســت که 
اولیــن مرحله پرتــاب H3 را تامین انرژی می کند. یــک واحد کنترل این 
 ناهنجاری را شناســایی کرد و از ارســال دستورات برای احتراق بوسترهای

 جامد موشک جلوگیری کرد.

 آگهی دعوت به مناقصه عمومی
 شماره 97/01/97

شناسه آگهی : 1461224

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گلستان در نظر دارد مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ملکعلی تپه - حاجی 
قوشان شهرستان گنبد کاووس به شماره  97/01/97 را از طریق ســامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان  
مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارســال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت  )ستاد( انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1401/11/30 میباشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی  از طریق 

سامانه ستاد در بازه زمانی تعریف شده برای مناقصه گران قابل دریافت می باشد .
- مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 13:00:00 تاریخ 1401/12/07 

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه : ساعت 13:00:00 تاریخ 1401/12/20
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1401/12/21  ساعت 8 صبح

-  آدرس واطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : گرگان - میدان بسیج - سایت اداری - مقابل ضلع شرقی استانداری - اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان ،کد پستی 37141 -49189  تلفن  32422572 داخلی 243 

- اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد 
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 

- جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید
-  برآورد انجام کار 55،475،648،589 ریال     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   2،774،000،000 ریال ، نوع:ضمانتنامه بانکی 

یا فیش بانکی ) وجه نقد(
آدرس سایت مناقصات و مزایدات

آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
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