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ساخت مسکن دولتی به 
قیمت ارزان فروشی نفت!

مدیرانی که از افزایش نرخ 
ارز سود  می کنند

 قهرمان شدن پرسپولیس 
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 امین دلیری
کارشناس اقتصادی

نقش پیشران ها در توسعه اقتصادی

یک اقتصاد ممکن است رشد یابد اما به دالیل فقر عمومی، بیکاری فراوان و 
نابرابری های اجتماعی »توسعه« نیافته باشد یا توسعه اقتصادی دچار تغییرات 

زیربنایی کیفی شده بدون آنکه تغییر کّمی داشته باشد.
 با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دو قرن 
اخیر، قیود و الزاماتی برای رسیدن به مدار توسعه یافتگی الزم و ضروری است. 
توجه به قواعد توسعه، روند پیشرفت برای کشورهای در حال توسعه و کمتر 
توسعه یافته را سرعت بخشیده و از دور تسلسل باطل فقر اقتصادی رهایی 
می یابند. تمام این تجربیات توسط علمای علم اقتصاد از هر مکاتب اقتصادی 
توصیه شده و در قالب نظریه های اقتصادی در تئوری ها و مدل های توسعه، 
بعضاً با استفاده از معیارهای کمی با استفاده از مدل های ریاضی، معرفی شده 
اند. التفات برخی از کشورهای در حال توسعه به این تجربیات و قواعد، در در 
زمره کشورهای نوظهور شگفت آفرین توسعه قرار گرفته و به سطح باالیی از 

توسعه یافتگی دست یافته اند.
در این مبحث از الزامات و قیود توســعه به بحث نظری رشــد و توسعه 
اقتصادی می پردازیم و سپس برنامه پیموده شده کشور ایران بعد از انقالب 
اسالمی را که چقدر به قواعد پیشرفت و توسعه در عمل معتقد بوده و رعایت 

کرده است، پرداخته خواهد شد.
اقتصاددانان در تجزیه و تحلیل خود از واژه های » growth« به معنی رشد 
و » progress« بــه معنی پیشــرفت و » advancement« به معنی ترقی و 
»development« به معنی توسعه استفاده کرده اند؛ اما استفاده از واژه growth و 
 growth به ترتیب به معنی رشد و توسعه تفاوت وجود دارد. واژه development
بیشتر صرفاً به تغییرات در رشد اقتصادی بدون توجه به کمیت و کیفیت رشد 
در ســایر شاخص های اقتصادی نظیر آموزش، بهداشت، رفاه جامعه، عدالت 
اجتماعی و… توجه دارد. ولی development به معنی تغییرات بنیادین در 
تمام ســطوح اقتصادی نظیر روند خالق و نوآوری در روش تولید در جهت 

تغییرات زیربنایی در نظام اجتماعی جامعه تأکید دارد.
رشــد اقتصادی به معنای افزایــش تولید بدون در نظر گرفتن کیفیات، 
خصوصیات و علل تغییرات و بیشتر به کمیت تولید توجه دارد. ولی توسعه 
اقتصادی دارای مفهوم گســترده تر، حاوی تغییرات کیفی در خواسته های 
اقتصادی، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان است. البته اغلب عوامل تعیین کننده 
رشد اقتصادی در مفهوم توسعه اقتصادی می گنجد. عواملی چون تغییرات 

تکنولوژی و زیربنایی.
بنابراین، یک اقتصاد ممکن اســت رشــد یابد اما به دالیل فقر عمومی، 
بیکاری فراوان، و نابرابری های اجتماعی »توســعه« نیافته باشد. یا توسعه 
اقتصادی دچار تغییرات زیربنایی کیفی شده، بدون آنکه تغییر کّمی در تولید 

و درآمد سرانه داشته باشد.
حال مفهوم و تعاریف واژهای رشد و توسعه اقتصادی را شناختیم، الزم 
است قیود و ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی صرف نظر از تفاوت در مفهوم این 
دو واژه، بیشتر مواقع رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه همزمان اتفاق می افتد.عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی، 
به عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی تقسیم می شوند و هر یک به طور 
مستقیم یا به صورت غیرمستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر می گذارند.

منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، سازمان تولید، پیشرفت های تکنولوژیکی، 
تقسیم و مقیاس تولید، تغییرات زیربنایی و بنیادین در ساختارهای اقتصادی، 
به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی از آن نام برده می شود و عوامل 
غیراقتصادی نیز شــامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عامل انسانی، عوامل 

سیاسی و تشکیالتی بر رشد اقتصادی تأثیر بدون چون و چرا دارد.
پرداختن به شرح کامل هر یک این عوامل از حوصله بحث این نوشتار خارج 
است. ولی برای انتقال مفهومی این مطالب سعی می شود به صورت مختصر 
از نظریه های برخی از اقتصاددانان توسعه درباره تأثیرات عوامل اقتصادی و 
غیراقتصادی بر رشد اقتصادی استفاده کنیم، ولی از طوالنی شدن مباحث 

مورد نظر اجتناب شده است.
الف. عوامل اقتصادی

۱. منابع طبیعی که یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه 
اقتصادی است، در کشورمان به صورت فراوان و خدادادی در اختیار برنامه 
ریزان توسعه اقتصادی قرار دارد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان توسعه، به 
شرط اینکه از این منابع خدادادی به صورت مطلوب و بهینه استفاده شود، 
به تسریع رشد و توســعه اقتصادی کمک می کند. به عبارت دیگر با عقب 
ماندگی اقتصادی و تکنوژیکی برای استخراج منابع نمی توان انتظار داشت، 

این تأثیرگذاری تعیین کننده باشد.
۲. دومین عامل مهم تأثیرگذار در رشد اقتصادی، تمرکز یا انباشت سرمایه 
است. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره ای به عواملی مانند وجود 
پس انداز واقعی و افزایش آن، وجود مؤسسات اعتباری و مالی برای تشویق 
و تهییج پس اندازها و هدایت این منابع در فعالیت های اقتصادی مطلوب و 
استفاده از پس اندازها برای سرمایه گذاری در تولید کاالهای سرمایه ای باید 
با تهییج برنامه ریزی شــده انجام شود؛ البته در کشورهای در حال توسعه 
میل نهایی پس انداز بســیار ناچیز است زیرا به دلیل پایین بودن در آمد و 
میل به مصرف باال نسبت به درآمدها و به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها از جمله 
عواملی هستند، پس اندازهای اختیاری را در این کشورها، کاهش داده است. 

 انتشار اخبارجعلی ، برای التهاب در بازار ارز انتشار اخبارجعلی ، برای التهاب در بازار ارز

 کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر یک پدیده 
امنیتی است، گفت: مشکالت ساختاری، رفتاری و مدیریت تنها ۴۰ درصد در افزایش نرخ 
ارز اثر دارد و ۶۰ درصد تنش بازار ارز به دلیل انتشار اطالعات و اخبار غیرواقعی در راستای 

هیجانی کردن بازار و تبدیل آن به یک بحران اجتماعی است.
 نرخ ارز در روزهای گذشته قله های جدیدی را فتح کرد و اما این افزایش نرخ ها به اذعان 
کارشناس دلیل اقتصادی ندارد و بیشتر ناشی از جو روانی، انتظارات تورمی و فضاسازی 

برخی رسانه ها و کانال های تلگرامی است.
»ساسان شاه  ویسی« کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، درباره 
وضعیت این روزهای بازار ارز اظهارداشت: در نظام پولی، نظام ارزی تعریف شده است که 
در وهله نخســت باید مشخص شود آیا بازیگران و ذینفعان این نظام ارزی در جای خود 
قرار گرفتند یا خیر؟، متاســفانه در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و بازیگران و ذینفعان 

نظام پولی و ارزی در جای خود قرار ندارند.
وی توضیح داد: برای این منظور در وهله نخست باید دولت و بانک مرکزی از قدرت و 
تسلط الزم برخوردار باشد و بتواند هماهنگی های الزم را انجام دهد که متاسفانه در چهار 

دهه گذشته این هماهنگی رخ نداده است.
این کارشــناس مســائل اقتصادی با بیان اینکه التهابات ارزی تنها مختص کشور ما 
نیست، ادامه داد: اقتصادهای بزرگ دنیا همچون ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین 
و همســایه های ما نیز دچار چالش های ارزی شــده اند، بنابراین اگر درست پیش بینی و 

ارزیابی نشود، می تواند در هر جای دنیا رخ دهد.
شاه ویسی گفت: در کشور ما چارچوبی به عنوان نظام ارزی تعریف شده که در دامنه 
این نظام برای دسترسی و تکافوی نیازهای ملی به برخی بازیگران اجازه می دهیم در محیط 
ارزی کشور فعالیت کنند. چالش حوزه ارزی ناشی از چالش هایی است که در نظام اقتصادی 
وجود دارد.وی تاکید کرد: اگر نتوانیم بازار پول که یک بخش آن حجم نقدینگی، بخش 

دیگر پایه پولی است، را درست مدیریت کنیم اثر وضعی منفی و مثبت بر بازار سرمایه و 
طال و حتی در بازار دیجیتال می گذارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه گفته می شود تحریم در هر اقتصادی اثر می گذارد، 
درست است، حتی اگر برخی کشورها بخواهند با پیمان های دو جانبه بخشی از اثرپذیری 

دالری بودن اقتصاد را تعدیل کند، باز هم بر اقتصاد اثر وضعی خواهد داشت.
شاه ویسی بیان کرد: باید مشخص کنیم که ناظر، هماهنگ کننده، متولی روابط سیستمی 
و غیرسیستمی بازار ارز کیست؟ زیرا وقتی نظارت نباشد و یا کمرنگ باشد یا با برخی از 

سیاست های عمومی تداخل داشته باشد، منجر به چالش می شود.
وی تاکید کرد: کارکرد بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی، سامانه ها از یک طرف 
و هماهنگی آن با حوزه مالی، حوزه قانونگذاری و نظارتی سرفصل مشترکی است که تنها 
با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد نیست و انتظار داریم قوه قضائیه، ستاد تدابیر ویژه، شورای 
عالــی امنیت ملی، نمایندگان مجلس و در عین حال در محیط اقتصادی اتاق بازرگانی، 
اتاق اصناف و اتحادیه ها در جای خود نقش پیدا می کنند و باید تقسیم نقش کنند؛ البته 

وظیفه هماهنگی ستاد اقتصادی را بانک مرکزی برعهده دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت ارز، گفت: معتقدم امنیتی کردن 
بازار ارز وزن بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد و نقایص و چالش های ساختاری، رفتاری 

و مدیریت تنها ۴۰ درصد در افزایش نرخ ارز اثر دارد.
شاه ویسی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد تنش بازار ارز )افزایش قیمت( به دلیل انتشار 
اطالعات غیرواقعی و اخبار نادرست است که در راستای هیجانی کردن بازار ارز و تبدیل 

تهدید کوچک قابل کنترل به یک بحران بزرگ اجتماعی است.
وی گفت: تصورم این است افزایش شدید نرخ ارز، یک پدیده امنیتی- سیاسی است و 
ضرورت دارد اصالح ساختارها و رفتارها را اعمال می کنیم و حتما باید سپر دفاعی و پدافند 
غیرعامل و نرم خود را در محیط تهدیدات شناختی در بازار و محیط پولی به وجود بیاوریم.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شناسه آگهی : ۱۴۶۲785  ۰۱ / م - الف

شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات، نسبت به برگزاری مناقصه 
و انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 11  تاریخ 1401/12/09  لغایت ساعت 19 تاریخ  1401/12/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 تاریخ 1401/12/23

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9  تاریخ 1401/12/24
تاریخ اعتبار پیشنهادات: سه ماه ) 90 روز ( از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 
شهرکرد- میدان قدس - روبروی پارک الله - شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری 
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روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب و فاضالب
 استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم 

  

 کارگردان فیلم »لوپتو« از سینمای انیمیشن می گوید: لوپتو در 
طول اکران، مخاطب خوبی داشته و وقتی در طول یک ماه و اندی 
صدرنشین گیشه سینما بوده، پس قابلیت رقابت با نمونه های 
خارجی را دارد. لوپتو نام جدیدترین و بهترین انیمیشن سال 
۱۴۰۱ ایران به همت گروهی از انیماتورهای کرمانی، با حمایت 

مرکز انیمیشن حوزه هنری ساخته شده است.
این پویانمایی ســینمایی به کارگردانی عباس عســکری و 
تهیه کنندگی محمدحسین صادقی و احســان کاوه داستان 
پسربچه ای است که می تواند فرشته ای را ببیند و با او حرف بزند. 
او و پدرش کارگاه تولید اسباب بازی دارند و با تولید اسباب بازی 
به آسایشگاه بیماران روحی کمک می کنند.لوپتو اکران خود را از 
اوایل آبان ماه آغاز کرد و تا کنون با گذشت ۱۲ هفته از آغاز اکران 
خود و با جذب 58۰ هزار مخاطب، توانست در مجموع فروش 
گیشه سینماها و اکران های سیار به مرز ۱5 میلیارد تومان برسد.

» لوپتو« قابلیت رقابت با 
پویانمایی های خارجی را دارد

»همه چیز، همه جا، به 
یک باره« رکورد شکست

»همه چیز، همه جا، به یک باره« در بیست و نهمین دوره جوایز 
ساالنه انجمن بازیگران آمریکا )SAG AWARDS( در سال ۲۰۲۳ 
با چهار جایزه اصلی رکورد بیشترین تعداد جوایز برای یک فیلم 
را شکست و به بزرگترین برنده فیلم در تاریخ نمایش تبدیل شد.

 در آیین اهدای جوایز بیست ونهمین دوره جوایز ساالنه انجمن 
بازیگران آمریکا همچنین ابوت ابتدایی و نیلوفر سفید برنده جوایز 
برتر تلویزیون شدند.همه چیز، همه جا، به یکباره در طول فصل 
جوایز ماراتن به رشد خود ادامه داده است و با نزدیک شدن به 

اسکار در دو هفته جوایز برتر را به دست آورده است.
آخر هفته، اثر دانیل کــوان و دانیل شــاینرت جایزه انجمن 
تهیه کنندگان را گرفت و این دو فیلم ساز پشت داستان پوچ آمیز 
صاحب رخت شویخانه ای که زندگی اش در تالقی با جهان های 
موازی است، آخر هفته گذشته جایزه انجمن کارگردانان را از 

آن خود کردند.

 
 

 
 ردیف

 مناقصهموضوع 
مبلغ برآورد اجراي 

 کار (ریال)
ضمانت نامه شرکت در 
 فرآیند ارجاع کار (ریال)

1 
شهرکرد  شهرستانروستاهاي آب شرب  ساتیاز تاس يو نگهدار ریانجام خدمات تعم

 (تجدید)
10،361،281،710 518،500،000 

 1،088،000،000 21،755،425،900 خانمیرزا (تجدید دوم) شهرستانروستاهاي آب شرب  ساتیتاس يو نگهدارریخدمات تعم 2

 1،048،000،000 20،944،823،347 شهرستان سامان –تامین و انتقال آب آشامیدنی روستاي چم چنگ  3

 2،830،000،000 56،582،239،954 شهرستان خانمیرزا –تامین آب آشامیدنی مجتمع خانمیرزا  4
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/12/10

شماره : 1602

 ساخت مسکن دولتی به قیمت
 ارزان فروشی نفت! 

  قیمت های لوازم خانگی هنوز برنگشته است
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفت که واحدهایی که اخیرا افزایش قیمت 

داشتند، هنوز قیمت ها را به قبل برنگردانده اند.
 از اواخر دی ماه قیمت برخی محصوالت لوازم خانگی ۱۰ تا ۱۵ درصد از سوی 
شرکت ها افزایش یافته و پیگیری ها نشــان می دهد مجوزی برای این افزایش 
قیمت صادر نشده است. تولیدکنندگان می گویند با وجود ارائه لیست افزایش 
قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده 
است. از طرف دیگر به گفته آن ها قیمت مواد اولیه رها است و با دالر تغییر می کند. 
همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکالت مربوط به سرمایه در گردش خواستار 
فروش اعتباری مواد اولیه هستند. در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش 
قیمت اخیر شرکت های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته 
و بیشــتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه 
آینده با نرخ ارز قبلی خریده اند، بنابراین نیازی بــه افزایش قیمت وجود ندارد. 

موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد کردند.
در نهایت هفته گذشته حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، درباره نتیجه این درخواست ها پاسخ روشنی نداد و به توضیح 
روند اعمال قیمت هــای جدید اکتفا کرد.  او همچنین تاکیــد کرد که معاونت 
سرمایه ای ســازمان حمایت واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را 
احضار کرده و به آن ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت ها را برگردانند.

 اکبر پازوکی در این رابطه در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه فقط چند شرکت 
قیمت ها را افزایش داده بودند و این موضوع مربوط به همه شرکت ها نیست، اظهار 

کرد: هنوز هیچ کدام از این شرکت ها قیمت های خود را برنگردانده اند.
وی افزود: البته سازمان حمایت افزایش و برگشــت قیمت را رصد می کند. اما 
مشاهدات در سطح عرضه نشــان می دهد قیمت محصوالتی که افزایش قیمت 

داشتند تغییر نکرده  است.

  ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی سود دریافت می کنند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سود کوتاه مدت به ثبت نام 

کنندگان خودروهای وارداتی خبر داد.
 امید قالیباف در ویدئویی ارسالی، ضمن اشاره به اسامی ۲۲ بانک طرف قرارداد 
وزارت صمت که متقاضیان طرح فروش خودروهای وارداتی می توانند مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان خود را در آن واریز و مسدود کنند؛ اظهار کرد: بانک ها بایستی سود 

کوتاه مدت به این سپرده ها تخصیص دهند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: چنانچه متقاضیان از بانکی 
که برای فرآیند ثبت نام خودروهای وارداتی )تعریف حساب وکالتی و واریز وجه 

مذکور( راضی نباشند، می توانند به راحتی بانک خود را تغییر دهند.  
گفتنی است، متقاضیان می توانند از طریق بانک های ملت، تجارت، رسالت، ملی، 
صادرات، سپه، اقتصاد نوین، آینده، پست بانک، توسعه تعاون، دی، رفاه کارگران، 
سینا، صنعت و معدن، اعتباری ملل، پارسیان، شهر، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، 
قرض الحسنه مهر ایرانیان و بانک سرمایه برای تعریف حساب وکالتی و واریز وجه 
علی الحساب ۵۰۰ میلیون تومان برای ثبت نام در طرح فروش خودروهای وارداتی 

از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام کنند.
گفتنی است که با احتساب امروز )سه شنبه( متقاضیان خودروهای خارجی که از 
دی ماه امسال وارد کشور شده اند، سه روز )تا روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه( فرصت 
دارند که ثبت نام خود را از طریق ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو به آدرس 

http://saleauto.ir انجام دهند. 

 قیمت بلیت هیچ وسیله ای برای نوروز گران نمی شود
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بلیت هیچ یک از وسایل حمل ونقل برای سفرهای 

نوروزی افزایش نمی یابد.
در آستانه عید نوروز و آغاز سفرها در تعطیالت، مهرداد بذرپاش خواستار همکاری 
بیشتر شرکت ها در خدمات رسانی به مسافران نوروزی شد و گفت: اجازه هیچگونه 
افزایش قیمتی را برای نوروز نداده ایم. قبول دارم بسیاری از شرکت ها تحت فشارند 
اما از آنها خواهش می کنم همینطور که تا االن صبوری کردند، باز هم صبوری کنند 
و در کنار مردم بتوانیم با سفر ارزان تر و با کیفیت تر به مردم ارائه خدمت کنیم.

همچنین میعاد صالحی - مدیرعامل شرکت راه آهن - هم پیش از این گفته بود 
که بلیت های قطارهای نوروزی سال ۱۴۰۲ هیچ گونه افزایش قیمتی نسبت به 

سال گذشته نخواهند داشت.
داریوش باقرجوان  - مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای - نیز درباره اینکه آیا هزینه بلیت های اتوبوســی مســافری برای نوروز 
افزایش می یابد، گفته بود که هزینه بلیت همان چیزی است که در وب سایت ها 

قرار دارد.
همچنین در حالی که در ماه های گذشته شرکت های هواپیمایی درخواست تغییر 
قیمت بلیت های هواپیما را کرده بودند، ســازمان هواپیمایی کشور تاکید کرده 
بود که هر افزایش قیمتی باید به ستاد تنظیم بازار برسد که این اتفاق رخ نداد تا 

بلیت های هواپیما هم به قیمت های گذشته به فروش برسد.

  فروش بلیت قطارهای نوروزی از روز شنبه
 رئیس ســتاد هماهنگی قطارهای نوروزی شرکت رجا از عرضه بلیت قطارهای 
مسافری از روز شنبه ۱۳ اسفندماه خبر داد و اعالم کرد: مسافران هنگام خرید بلیت 
حتما شماره تلفن همراه خود را برای اطالع رسانی های بعدی درج کرده و پس از 
خرید بلیت از دریافت پیامک تائید خرید و اطالعات سفر اطمینان حاصل کنند.

به گزارش از شــرکت حمل و نقل ریلی رجا، »علیرضا علی ســلیمانی« با اعالم 
این خبر گفت: فروش بلیت قطارهای مســافری رجا برای تمام مسیرها به غیر 
از مسیرهای منتهی به مشــهد مقدس و بالعکس به صورت مراجعه حضوری از 
طریق تمام مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز 
)شنبه ۱۳ اسفند ماه( و فروش غیر حضوری این مســیرها از طریق سایت ها و 
اپلیکیشن های مجاز از ساعت ۱۴ رئیس ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی شرکت 
رجا افزود: عرضه بلیت قطار برای تمام مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، به غیر 
از تهران- مشهد، تهران- طبس و تهران- خواف و بالعکس به صورت حضوری در 
روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه از ســاعت ۸ صبح و فروش غیرحضوری این مسیرها 

از طریق سایت ها و اپلیکیشن های مجاز از ساعت ۱۴ همان روز انجام می شود.
وی زمان فروش بلیت قطار برای مســیرهای تهران- مشــهد، تهران- طبس و 
تهران- خواف و بالعکس را نیز به صورت حضوری روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه از 
ساعت ۸ صبح و آغاز فروش غیر حضوری بلیت برای این مسیرها را از ساعت ۱۴ 

همان تاریخ اعالم کرد.
علی ســلیمانی بر ثبت شــماره تلفن همراه مســافران در زمــان خرید بلیت 
تأکید کرد و گفت: مســافران هنــگام خرید بلیــت از هر یــک از روش های 
موجود )حضــوری یا ســایت های اینترنتی و اپلیکیشــن ها(، حتماً شــماره 
تلفن همــراه خود را برای اطالع رســانی های بعدی درج کــرده و پس از خرید 
 بلیت از دریافت پیامک تاییــد خرید و اطالعات ســفر اطمینان حاصل کنند، 
عدم دریافت پیامک خرید بلیت، می تواند فرصت هر گونه سوء استفاده بعدی از 

خرید شما را به وجود آورد.

سعیده محمد  -   ایده روز | ورود چینی ها به پروژه نهضت ملی مسکن قطعی شده است؛ پیمانکارانی که هنوز خاطره حضور آنها 
در پروژه آزادراه تهران-شمال فراموش نشده است! سیدمحمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن معتقد است دولت 
حاضر شــده نفت را در برابر ساخت مسکن، بســیار ارزان تر از قیمت واقعی به چینی ها واگذار کند حال آنکه انبوه سازان داخلی نیز 

می توانستند به شیوه تهاتر برای دولت مسکن بسازند.
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    وقتی گفته می شود 
سالی یک میلیون 

مسکن ساخته می شود 
فقط فرصتی برای 

خانه دار شدن مردم 
نیست، بلکه فرصتی 

برای فروش مصالح 
ساختمانی نیز به وجود 

می آید، فضایی برای 
مهندسین داخلی 

نیز فراهم می شود و 
همچنین فرصتی است 

برای توسعه اشتغال 
کشور و کسب وکارهایی 
که به صنعت ساختمان 

وابسته است. با واگذاری 
پروژه مسکن ملی 

انحصار ایجاد خواهد 
شد و باید توجه داشت 

که قاعدتا چینی ها 
به دنبال منافع ملی و 

اقتصادی خود هستند.

ده
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تالطم در بازار خودرو
 روز گذشــته بازار خودروی کشور پرتالطم بود. مقایسه قیمت  خودروهای 
پرتقاضای بازار با تنها یک روز پیش از آن نشان از افزایش قیمت بسیار قابل توجه 
خودرو در بازار دارد. بین خودروهای مورد بررسی »دنیای اقتصاد« افزایش قیمت 

بین پنج تا حتی ۶۰میلیون تومان تنها طی یک روز دیده می شود.
افزایش قابل توجه نرخ ارز طی روزهای گذشــته مهم ترین علتی است که 
می توان برای رشد افسارگسیخته قیمت خودرو در روز گذشته از آن یاد کرد. بازار 
خودرو پیش از این نیز وفاداری خود را نسبت به نوسانات نرخ ارز به خوبی نشان 
داده بود؛ به طوری که فرازوفرودها در قیمت خودرو در بازار همیشه به طور تقریبی 
از همان نمودار نرخ ارز تبعیت می کند. طی روزهای اخیر نرخ افزایشی ارز در صدر 
اخباری بود که توجه عمومی را به خود جلب کرده بود؛ عالوه بر تاثیری که نرخ 
ارز به طور مستقیم بر کاالها دارد، موجب ایجاد یک تورم انتظاری بزرگ در بازار 
 هم شد. در واقع به نظر می رسد فعاالن بازار خودرو تصور نمی کنند که نرخ ارز به 
طور معناداری رو به کاهش بگذارد.از طرف دیگر به موجب سیاست های غلطی 
که از سالیان گذشته در حوزه خودرو اعمال شده، اکنون دیگر خودرو یک کاالی 
سرمایه ای است که افراد برای حفظ ارزش پول خود به سراغ خرید آن می روند.

 بنابراین به خوبی می توان رد پای نوسانات نرخ ارز را در رشد قیمت خودرو 
مشــاهده کرد.  بر این اســاس پژو پارس را شاید بتوان یکی از پرطرفدارترین 
خودروهای بازار داخلی دانست. روز گذشته قیمت پژو پارس ELX TU۵ در بازار 

به ۷۴۰میلیون تومان رســید. این درحالی اســت که روز یکشنبه این خودرو 
۷۲۰میلیون تومان خرید و فروش می شد، بنابراین قیمت این مدل از پژو پارس 
طی تنها یک روز ۲۰میلیون تومان یا به تعبیری ۷/ ۲درصد افزایش را تجربه کرد.

تارا اتوماتیک نیز رشد قیمت مشابهی را به خود دیده است. این خودرو که روز 
یکشنبه ۹۷۰میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، دیروز به قیمت ۹۹۰میلیون 
تومان رسید تا در مرز یک میلیاردی شدن بایستد و با ۲۰میلیون تومان افزایش، رشد 
 قیمت دودرصدی طی یک روز را ثبت کند. پژو ۲۰۶ تیپ۲ نیز خودروی پرطرفدار 
دیگر بازار است که ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. قیمت این خودرو 

دیروز در بازار ۵۷۵میلیون تومان بود. این درحالی است که همین خودرو روز 
یکشنبه ۵۶۰میلیون تومان خرید و فروش می شد، بنابراین رشد نرخ این خودرو 
نیز در فاصله مورد بررســی ۷/ ۲درصد بود است. دیگر محصول ایران خودرو و 
هم خانواده این خودرو یعنی پژو ۲۰۷ که این روزها بسیار هم پرحاشیه بوده نیز 
با رشد قیمت مواجه بوده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک دیروز در بازار ۹۴۰میلیون 
تومان قیمت گذاری شد، این درحالی است که روز پیش از آن بهای این خودرو 
۹۲۰میلیون تومان بوده است که حاکی از رشد قیمتی ۲۰میلیون تومانی و ۱/ 
 ۲درصدی است. برخی از مدل های پژو ۲۰۷ نیز از مرز یک میلیارد تومان رد

 شــده اند؛ بــرای مثل پــژو ۲۰۷ پانورامــا اتوماتیک TU۵P روز گذشــته به 
یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسید.در این بین اما عجیب ترین و بیشترین 
رشــد قیمت مربوط به شاهین است. این خودرو که روز یکشنبه ۵۹۰میلیون 
تومان بها داشــت، با گذشــت تنها یک روز قیمت آن به ۶۵۰میلیون تومان 
رســید تــا رکورد افزایــش قیمت ۶۰میلیــون تومانــی و ۱/ ۱۰درصدی را 
از آن خــود کنــد. راناپالس نیــز از قافله جا نمانده و رشــد نرخ ۵۰ میلیون 
تومانی داشــته و از ۵۱۵میلیون تومان به ۵۶۵میلیون تومان رســید تا رشد 
 قیمتی ۷/ ۹درصدی داشــته باشــد. ســمند اما با رســیدن به ۵۴۰میلیون 
تومان از ۵۳۵میلیون تومان کمترین رشد قیمت را بین خودروهای مورد بررسی 

داشت که تنها پنج میلیون تومان بوده است.

چند روز قبل بود که با وجود تکذیب وزارت 
راه و شهرســازی بحث حضور چینی ها برای 
ساخت واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن در 
مقابل تهاتر نفت قطعی شد. این همکاری در 
حالی است که پیش از این انبوه سازان داخلی 
به دولت پیشــنهاداتی داده و در این باره ابراز 
تمایل کرده بودند.شــرکت های چینی هزینه 
ســاخت هر متر مربع از واحدهای مســکونی 
وعده داده شــده را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان در نظر گرفته اند! این در حالی اســت 
که سازندگان مسکن عنوان می کنند با توجه 
به قیمت مصالح ســاختمانی و تورم فزاینده، 
ایــن عدد غیرقابل باور و اجراســت. از همین 
رو این گمانه مطرح اســت که دولت، نفت را 
با قیمتی بســیار پایین تر بــه چینی ها واگذار 
می کند تا از این سمت قیمت ریالی واحدهای 
مسکونی همان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
اعالم شود.سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون 
سراسری انبوه سازان مسکن به بررسی وضعیت 
ساخت وساز در کشور، ظرفیت های انبوه سازان 
برای تولید مسکن و سرمایه گذاری خارجی در 
بخش مسکن ایران پرداخته است؛ بخش اول 
این گفت وگو که ناظــر بر حضور چینی ها به 
عنوان ســرمایه گذار خارجی در بخش مسکن 

ایران است را در ادامه می خوانید.

 کارنامه حضور چینی ها در پروژه های 

داخلی
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در 
خصوص سابقه حضور چینی ها در پروژه های 
داخلی به گفت: چند ســال گذشــته تجربه 
ناموفقی درباره حضور چینی ها در پروژه های 
داخلی وجود داشت؛ از آنها برای ساخت اتوبان 
تهران-شــمال هم کمک گرفته شده بود که 
خســارت زیادی را به کشور وارد کرد و باعث 
شد چند سال این طرح بزرگ ملی عقب بیفتد.

 هزینه غیرواقعی ساخت مسکن
مرتضوی همچنین درباره هرینه ســاخت 
واحدها نیز بیان کرد: آنچه در خصوص حضور 
چینی هــا در پروژه های نهضت ملی مســکن 
مطرح شده هزینه ســاخت است. آن طور که 
مقرر شــده چینی ها می خواهند واحدها را با 
متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسازند!

وی افزود: این مبلغ از اوایل دولت سیزدهم 
و ابتدای طرح نهضت ملی مســکن هم مطرح 
بود و به انبوه ســازان پیشنهاد شد اما از آنجا 
که با واقعیت های اقتصادی و هزینه ســاخت 
مغایرت داشت مورد توافق قرار نگرفت.رئیس 
کانون سراسری انبوه سازان مسکن اظهار کرد: 
در همن زمان هم نمی شد با این مبلغ مسکن 
ساخت؛ اکنون که قیمت ها باالتر هم رفته اند! اما 
دولت همچنان بر همان قیمت اصرار می کند. 
مشخص نیست با این میزان تورم دولت طبق 

چه برآوردی چنین قیمتی را مطرح می کند که قاعدتا از سوی انبوه سازان هم پذیرفته نیست.
مرتضوی ادامه داد: تنها مجموعه هایی که با این مبلغ اعالم آمادگی کردند، قرارگاه های جهادی 
بودند که هیچ گاه هم ارتباط مســتقیم آن با بخش مسکن مشخص نشده است؛ ساخت مسکن 
احتیــاج به تخصص و تکنولوژی مخصوص به خــود دارد. حاال هم به دلیل اینکه برخی از این 
قرارگاه ها نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند دولت درحال پس گرفتن پروژه ها از آنهاست و 
برخی دیگر نیز از آنجا که سازندگان تمایل به همکاری نداشتند در حال فسخ قرارداد خود هستند.

 جامعه هدف مسکن حمایتی توان پرداخت هزینه را ندارد
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در مورد جامعه هدف طرح های حمایتی مسکن گفت: 
به هر حال در دل این طرح حمایتی قرار است عده ای خانه دار شوند. به مردم گفته می شود که 
برای شما مسکنی در حال تدارک است و چند سال بعد آن را تحویل می گیرید و مردم مکلف 

می شوند منابع مالی این طرح ها را تامین کنند و قسط واریز می کنند.
او ادامه داد: غالبا کسانی که جامعه هدف اینگونه طرح ها هستند بضاعت مالی زیادی ندارند 
و برای تامین این مبالغ سختی و زحمت زیادی خواهند کشید. وقتی این طرح ها به نتیجه نرسد 
آســیب اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت و نارضایتی فراگیر ایجاد می شود و دولت باید در 

همه این موارد پاسخگو باشد.

 تهاتر نفت به چه قیمتی؟
مرتضوی گفت: این مواردی است که ما )انبوه سازان( بارها آن را گوشزد کرده بودیم. مطالعات 
نشان می دهد با توجه به وضعیت فعلی نمی توان با این مبالغ پیشنهادی واحدی ساخت. اما حاال 
که گفته می شود چینی ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در مقابل متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان خواهند ساخت اولین چیزی که به ذهن هر فرد می رسد تهاتر نفت با قیمت پایین تر است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن همچنین بیان کرد: حاال این سوال پیش می آید که 
چرا دولت همین شیوه را با سرمایه گذار و انبوه ساز داخلی اجرا نمی کند؟ دولت باید قیمت واقعی 
را مد نظر قرار دهد و اجاره دهد همه  چیز ســر جای خود قرار بگیرد. اگر مردم در پرداخت ها 
مشــکلی دارند باید یارانه هایی برای این مورد در نظر گرفته شــود و منابع مالی غیر از آن برای 

این پروژه ها پیدا کرد.

 تهدید زنجیره مشاغل صنعت ساختمان با ورود چینی ها
مرتضوی با بیان اینکه مشکالت دیگری نیز در رابطه با واگذاری پروژه های داخلی به شرکت های 
خارجــی وجود دارد، اظهار کرد: وقتی چینی ها عهده دار پروژه هایی مثل نهضت ملی مســکن 
می شوند دیگر نمی توان از زنجیره داخلی تولید مسکن در ساخت این یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

واحد استفاده کرد و مشاغل زیادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
رئیس کانون سراســری انبوه ســازان مسکن اظهار کرد: تعداد زیادی از افرادی که در اشکال 
مختلف در پروژه ها به کار گرفته می شــوند مثل مهندســان، کارگران ساختمانی و حوزه بزرگ 

مشاغل مربوط به صنعت ساخت و ساز، از این ساخت خارج خواهند شد.
او ادامه داد: وقتی گفته می شود سالی یک میلیون مسکن ساخته می شود فقط فرصتی برای 
خانه دار شدن مردم نیست، بلکه فرصتی برای فروش مصالح ساختمانی نیز به وجود می آید، فضایی 
برای مهندسین داخلی نیز فراهم می شود و همچنین فرصتی است برای توسعه اشتغال کشور و 
کسب وکارهایی که به صنعت ساختمان وابسته است. با واگذاری پروژه مسکن ملی انحصار ایجاد 
خواهد شد و باید توجه داشت که قاعدتا چینی ها به دنبال منافع ملی و اقتصادی خود هستند.

مرتضوی توضیح داد: از هر منظری که نگاه کنیم ساخت مسکن حمایتی کار بسیار ساده ای است 
. تکنولوژی های خوبی در این خصوص در کشور وجود دارد و همچنین مهندسان و انبوه سازان نیز 
در این مورد مشکلی ندارند و همه دنبال فرصت هستند تا خود را ثابت کنند. وقتی همه این فضا 
در اختیار یک کشور دیگر گذاشته می شود طبیعی است که اتفاق خوبی در پی نخواهد داشت.

 پیشنهاد تهاتر از سوی سازندگان داخلی
او در مورد پیشنهاد تهاتر از سوی انبوه سازان داخلی نیز بیان کرد: انبوه سازان به دولت پیشنهاد 
داده  بودند که در هر کدام از این طرح ها ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تهاتر کنیم. بخشی 
از این تهاترها می تواند زمین هایی باشــد که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از دل خود آن 
پروژه ها و یا قسمت های دیگری واگذار می شود. بخشی از آن می تواند در قالب مجوزهایی باشد 

که دولت اجازه می دهد بخش هایی از پروژه را سازنده با نرخ و شرایط خود به فروش برساند.
مرتضــوی ادامه داد: در بحث بنگاه های اجاره داری حرفه ای هم می توان اقداماتی با همکاری 
دولــت انجام داد. به هر حال تمام مردم را نمی توان صاحبخانه کرد، ولی می توان در میان مدت 
برای مردم خانه هایی ساخته شود که اجاره ای باشد.وی اظهار کرد: جزئیات این ایده ها برای تهاتر 
با جزئیات کامل به دولت تحویل داده شده بود ولی تا امروز پاسخی به آن داده نشده است؛ البته 

اخیرا وزیر راه و شهرسازی دستور داده است مطالعاتی در این مورد انجام شود.

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان خرم آباد-سری 21 جمعی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی خرم آباد  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم 
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل  در دو نوبت آگهی می گردد. در صورتی که هرکس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

۱ - تقاضای »اقای عصمت اله صادقی« فرزند »مهکه« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »۱۹۰۸۵.۴۸« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »**« فرعی از »۱۷« اصلی واقع در بخش »۵« خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای نصیر سپهوند«
 ۲- تقاضای »اقای عصمت اله صادقی« فرزند »مهکه« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »۲۶۰۲۹.۵۱« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »**« فرعی از »۱۷« اصلی واقع در بخش »۵«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای نصیر سپهوند«

۳- تقاضای »اقای منوچهر لرستانی « فرزند »رضا« نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان « بمساحت »۱۱۸.۷۳« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »*« فرعی از »۳۷« اصلی واقع در بخش »۲«  خروجی از مالکیت مالک اولیه » اقای علی میر دریکوندی«
۴ - تقاضای »خانم زهرا دهقانی« فرزند »تورژ« نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان« بمساحت »۵۱.۶۲« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »**« فرعی از »۳۷« اصلی واقع در بخش »۲«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای غالمعلی میر دریکوندی «

۵ - تقاضای »اقای سید محمد صادق احمدیان موسوی« فرزند »سید ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان« بمساحت »۱۴۴۲.۵۸« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »**« فرعی از »۴۶« اصلی واقع در بخش »۴«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 
»اقای سید ابراهیم احمدیان موسوی«

۶- تقاضای »خانم خانم گل سوری« فرزند »مردان « نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان« بمساحت »۷۷.۳۰« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »**« فرعی از »۲۲۰۹« اصلی واقع در بخش »۱« خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای احمد افتخاری«
۷ - تقاضای »اقای میران پاپی« فرزند »پاپی علی« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »۳۷۰۶۹.۵۹« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »**« فرعی از »۳۰« اصلی واقع در بخش »۲«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای پاپی علی پاپی«

۸ - تقاضای »اقای سیاوش عالی خانی سگوند« فرزند »چنگیز« نسبت به »ششدانگ یک قطعه باغ «  بمساحت »۸۷۰۵.۶۰« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »*« فرعی از »۴۸« اصلی واقع در بخش »۶«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای ایرج معروف 
به سرهنگ سگوند«

۹ - تقاضای »اقای سیاوش عالی خانی سگوند« فرزند »چنگیز« نسبت به »ششدانگ یک قطعه باغ « بمساحت »۲۶۹۶۴.۷۴« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »*« فرعی از »۴۸« اصلی واقع در بخش »۶«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای حیدر سگوند«
۱۰ - تقاضای »خانم لیال پاپی« فرزند »عبدالمحمد « نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان )پرواربندی(« بمساحت »۸۵۲۷.۲۷« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »۱۷« فرعی از »۱۰۷« اصلی واقع در بخش »۹«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای میرزا 

علی جوز پور«
۱۱ - تقاضای » « فرزند » « نسبت به » « بمساحت » « مترمربع مجزی شده از پالک شماره »۸« فرعی از »۵۰« اصلی واقع در بخش »۴«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »خانم زبیده امامی«

۱۲ - تقاضای »اقای رضا سگوند« فرزند »جهانبخش« نسبت به »سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ«و »عباس سگوند« فرزند »چنگیز« نسبت به »سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ«   بمساحت »۱۸۵۴۷.۱۴« مترمربع مجزی شده از پالک شماره 
»**« فرعی از »۴۸« اصلی واقع در بخش »۶«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای حیدر سگوند«

۱۳ - تقاضای »اقای اسفندیار کریمی پشمی« فرزند »سلطانمراد« نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان «  بمساحت »۹۳.۰۱« مترمربع مجزی شده از پالک شماره »۱« فرعی از »۹۳۹« اصلی واقع در بخش »۱«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
۱۴- تقاضای »اقای شمس الدین کاظمی چگنی « فرزند »محمد علی« نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان « بمساحت »۱۲۲۱.۸۵« مترمربع مجزی شده از پالک شــماره »۲« فرعی از »۱۷« اصلی واقع در بخش »۴« خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای 

علی محمد طاقی«
۱۵- تقاضای »خانم مریم خسروی نیا« فرزند »حسین علی « نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان «  بمساحت »۱۶۰۹.۸۸« مترمربع مجزی شده از پالک  شــماره »**« فرعی از »۷« اصلی واقع در بخش »۲« خروجی از مالکیت مالک اولیه »اقای علی اکبر 

خوردی نیا«.                
    صیدآقا نجفوند دریکوندی،     رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آبادتاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 

نوبت اول
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/12/10

شماره : 1602

جانباختگان سوانح جاده ای باید به عدد صفر برسد

 افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیمه شدگان اجباری
بر اســاس اعالم معاونت روابط کار وزارت تعاون تا پایان شهریورماه امسال ۵۰۰ 
هزار نفر به جمع بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی افزوده شده که به منزله رونق 

حوزه تولید بوده است.
 یکی از وظایف وزارت کار عالوه بر اجرای سیاست های اشتغال، حمایت از نیروهای 
کار شاغل است و از این منظر بررسی بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغالن 
ضروری است.در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می شود که با پرداخت مبالغی به 
عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه 
شده اجباری، بیمه شده ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام 
کارگاه کار می کند و حقوق می گیرد اما بیمه شــده خاص، فردی است که مشمول 

بیمه اجباری نبوده و با میل خود تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد.
بر اساس گزارش ها، طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه 
شده جدید جذب سازمان تامین اجتماعی شدند. آنطور که علی حسین رعیتی فرد 
- معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است تا پایان شهریورماه 

امسال به شمار بیمه شدگان اجباری در کشور ۵۰۰ هزار نفر اضافه شده است.
به اعتقاد وی افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی نشانگر رونق حوزه 
تولید است.فروردین ماه امسال وزارت کار اعالم کرد که بیش از یک میلیون و ۱۰۷ هزار 
نفر بیمه شده جدید به مجموع بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه شده که ۷۵۰ هزار 
نفر آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند.از این تعداد ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ هزار 
نفر بیمه شده اجباری هستند و بیمه پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است.

یکی از سیاستهای مثبت و اثرگذار دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران 
در سال جاری بود که باعث شد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش تعداد بیمه شدگان 
اجباری ســازمان تامین اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶ درصد 
رشد داشته باشد.بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت کار، 
از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته 
۳۹.۹ درصد از بیمه شدگان، بیمه شدگان اصلی هستند که حدود ۸۸.۹ درصد آنها را 
بیمه شده شاغل تشکیل می دهند.آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی در 
این بازه همچنین گویای آن است که ۷۷.۹ درصد سهم متعلق به بیمه شدگان اجباری 

و ۲۲ درصد مابقی، رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی هستند.
 برابر ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند مطابق 
قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. سازمان تامین 
اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه شدگان کشور در میان 

صندوق های بیمه ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.

  جزئیات تغییر دامنه نوسان از زبان عشقی
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه یک تجدید ســاختاری در 
طبقه بندی بازارهای بورس و فرابورس نیاز است، اعالم کرد که بر این اساس نمادها 
در بازارها جابه جا می شــوند و برای طبقات مختلف دامنه نوسان مختلفی پیشنهاد 

داده شده است.
مجید عشقی، با اشاره به افزایش دامنه نوسان اظهار کرد: افزایش دامنه نوسان از 
ابتدای سال جاری اجرایی و این افزایش تدریجی یکی از مواردی بود که باعث افزایش 
نقدشــوندگی بازار شد. به طوری که در نوسان های اخیر بازار سرمایه افزایش دامنه 

نوسان تاثیر خود را به خوبی نشان داد و باعث شد سهم ها زودتر به تعادل برسند.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش دامنه نوســان پدیده صف نشینی در بازار سرمایه 
کمتر شــده است، گفت: با توجه به ســاختار بازارهای بورس و فرابورس یک بحث 
کارشناســی در مورد طبقه بندی بازارها در حال انجام است. در حال حاضر بازارهای 
اول و دوم اختالف معناداری با هم ندارند. به نظر می رســد به یک تجدید ساختاری 
در طبقه بندی بازارهای بورس و فرابورس نیاز اســت. پیشنهاد همکاران در بورس و 
فرابورس این بود که اعمال تغییرات دامنه نوسان در مرحله بعد را همزمان با تغییرات 
طبقه بندی بازارها انجام دهیم. بر این اســاس نمادها در بازارها جابه جا می شــوند و 
برای طبقات مختلف دامنه نوسان مختلفی پیشنهاد داده شده است.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این تصمیم در ۳ ماهه اول سال آینده اعمال و سعی 
می شود دامنه نوسان را تا جایی پیش ببریم که صف خرید و فروشی در بازار وجود 
نداشته باشد. اگر سامانه های معامالتی اجازه دهند که دامنه نوسان پویا تشکیل شود، 
دامنه نوســان برداشته می شود، اما فعال سامانه معامالتی اجازه این کار را نمی دهد.

بر اساس این گزارش، افزایش تدریجی دامنه نوسان یکی از وعده های عشقی بود که 
از ابتدای ســال جاری اجرا شد. بر این اساس در مرحله نخست دامنه نوسان با یک 
درصد افزایش به مثبت و منفی شش و در مرحله دوم با یک درصد افزایش دیگر به 

مثبت و منفی هفت رسید.

 هیچ فردی دغدغه ارز ندارد
 مدیر تاالر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طال گفت: همه نیازهای ارزی در این مرکز 

تامین می شود و دوشنبه ۱۴.۵ میلیون دالر ارز خدماتی تخصیص یافت.
مسعود توکلی،  شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرچه به روزهای 
بعــد از افتتــاح مرکز مبادله ارز و طالی ایران نزدیک شــدیم، میزان تراکنش ها در 
مجموع تاالر حواله و ارز خدماتی انجام شد، رو به رشد بود.وی افزود: هشتم اسفندماه 
رکورد یک هفته را در تاالر ارز خدماتی زدیم و ۱۴.۵ میلیون دالر تخصیص ارز برای 
شــرکت های هوانوردی، دریانوردی، فدراسیون های ورزشی، دانشجویی و ... داشتیم.

مدیر تاالر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طال بیان کرد: حجم معامالت در تاالر حواله 
نیز از روز افتتاح تا به امروز نزدیک به ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این معامالت و تخصیص ارزها در جهت 
وظیفه ذاتی بانک مرکزی اســت، گفت: دو طیف مخاطب ارز داریم، یکی بازرگانان 
هستند که نیاز ارزی حوزه بازرگانی دارند و دیگری کسانی هستند که نیاز ارز خدماتی 
مثل بیماری و دانشجویی دارند.توکلی افزود: تراکنش ها نشان می دهد هیچ کس دغدغه 

ارز نداشته و هر کس مراجعه کرده از مورد نیاز را دریافت کرده است.
وی در مورد تالطمات بازار غیررسمی ارز، بیان کرد: واقعیت این است که تأمین 
ارزِ نیازمند واقعی ارز مانند بازرگانان و افرادی که ارتباطات بین المللی دارند در حال 
انجام است.مدیر تاالر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز افزود: بخش سوداگری بازار فقط 
باقی می ماند و کسانی که دغدغه سرمایه گذاری دارند که همین افراد با التهابات بازار 
مورد سوءاســتفاده دالالن قرار می گیرند.توکلی گفت: توصیه اکید داریم که مردم از 
ســرمایه گذاری در حوزه ارز که نوسانات شدیدی را در این فضاهای پرالتهاب ایجاد 
می کند دوری کنند و در فضاهای امن مثل بازار سرمایه، صندوق های درآمد ثابت و 

… سرمایه گذاری کنند. 

 سقف سوخت گیری بنزین برای سال آینده تغییر می کند؟
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت:مدیر ســامانه هوشمند کارت سوخت گفت: در 
حال حاضر دســتور یا نامه ای برای انجام مجدد سقف سوخت گیری بنزین در نظر 

نگرفته شده است.
محمد صادقی افزود: در حال حاضر در اکثر استان ها و کالنشهرها به جزء استان های 
مرزی، محدودیت رفع و سقف سوخت گیری بنزین از کارت شخصی مجددا ۶۰ لیتر 

شده است.
به گفته او، هدف از انجام این طرح صرفه جویی و مدیریت مصرف ســوخت بود 
که انجام شد و از اوایل هفته جاری این طرح متوقف و به صورت عادی باز می گردد.

صادقی بیان کرد: این طرح در ماه ماه های گذشته جزء استان تهران اجرایی شد، 
ولی بنا به دالیلی برای نوروز این طرح حذف شد.

مدیر ســامانه هوشــمند کارت سوخت در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح در 
سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود یا خیر؟ گفت: در حال حاضر دستور یا نامه ای برای انجام 

مجدد این کار در نظر نگرفته شده است.

 تقویت دوربین های 
نظارتی و شبکه عملیات 
پلیس و اصالح ترافیکی 

و آشکارسازی عالئم 
یک ضرورت است.

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.

وزیر راه، مسکن و شهرسازی از ایمن سازی ۲۰۰ نقطه 
حادثه خیز در جاده های کشور خبر داد و گفت: هدف گذاری 

ما رسیدن جانباختگان سوانح جاده ای به عدد صفر است.
 مهرداد بذرپاش در هفدهمین همایش سراسری روسا و 
مدیران پلیس راهور سراسر کشور که صبح امروز برگزار شد، 
گفت: در ۱۳ سال گذشته اتفاقات خوبی در کاهش سوانح 
جاده ای داشته ایم و البته باید به این موضوع هم توجه کنیم 

که راه های ما نیز توسعه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بیشتر انسدادهای راه ها مربوط به راه های 
فرعی و روستایی است، گفت: با اقدامات و تمهیدات انجام 
شده دیگر مثل گذشته محورهای اصلی مسدود نمی شوند. 
بذرپاش با اشاره به ارتقای سطح خدمت رسانی به مسافران 
نیــز گفت: در حال حاضر رصد به صورت ســامانه ای انجام 
می شود و پیش بینی شرایط جوی دیگر قابل مقایسه با ۲۰ 

سال قبل قابل نیست.
وزیــر راه، مســکن و شهرســازی گفــت: هرچقدر ما 
و مدیــران اســتانی همت کنیــم و کاهــش تصادفات را 
جدی تــر بگیریــم در امــر کاهــش ســوانح موفق تــر 
 هســتیم. مــن اینجــا می گویــم تــا روزی کــه تعداد 
جانباختگان جاده ای به صفر نرســد نباید آرام بنشینیم و 

هدف گذاری ما عدد صفر است.
بذرپــاش با تاکید بر ضرورت تعامــل و هم افزایی برای 
تحقق کاهش هدف کاهش قربانیان حوادث رانندگی گفت: 
در تعامل با یکدیگر و هدف گذاری مشخص، در طول برنامه 
هفتم باید این عدد را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم و این کار 

سختی نیست.
بذرپاش با تاکید بر راه اندازی همگانی هرچه ســریع تر 
سامانه "سپهتن" گفت: این سامانه ها اطالعات کامل تری به 

رنا
: ای

س 
عک

درشرایطی که افزایش نرخ ارز مردم و دولت را با چالش هایی مواجه کرده و 
دولت تمام قوای خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، برخی صادرکنندگان 
بزرگ مانند صنایع پتروشیمی و فوالدی، سودهای کالنی بدون تغییر در کمیت 

و کیفیت تولیدشان می برند.
 افزایش نرخ ارز در سال جاری مانند همه دوره هایی که قیمت دالر، یورو و 
به تبع آن سایر ارزها روند صعودی داشته است، سفره مردم را تحت تاثیر قرار 
می دهد و در شرایطی که دولت تمام توان خود را برای مدیریت بازار ارز به کار 
گرفته، به نظر می رسد مقاومت هایی از سوی دیگر بازار برای تداوم وضعیت فعلی 
وجود دارد. در این میان اندک کسانی هستند که از این افزایش نرخ و نوسانات 
ارزی سود می برند و نه تنها مانند مردم و دولت نگرانی بابت آن ندارند، بلکه از 

باالتر رفتن قیمت ها خوشحال می شوند!
یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده، 
بازگشت ارز صادراتی توسط تاجران و صادرکنندگان است. در این میان عالوه 
بر تجار خرد و کالن، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه صادرات کشور هستند 
که می توانند بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، این دسته از 
تجار بزرگ همان صنایع بزرگ مانند پتروشیمی ها، فوالدی ها، مسی ها و دیگر 
صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم باالی صادراتی که دارند، افزایش نرخ 
ارز سود هنگفتی به جیب آن ها وارد می کند و در حقیقت برنده اصلی تالطم 

قیمت ارز به شمار می روند.
شاید به همین  دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران 
بزرگ صنایع پتروشیمی و فوالد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار 
حیاتی است. البته اکثر این شرکت ها واگذار شده و به اصطالح خصوصی شده اند 
یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت 

آن، مساوی با افزایش سود این شرکت ها و مجموعه ها به همان میزان است.
آمارها نیز نشان می دهد که در فاصله  سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ و با افزایش 
قیمت بنزین و البته دالر در بازار، برخی پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها تا بیش از 

پنج برابر سودشان بیشتر شد، فوالدی ها تا سه برابر و دیگر صنایع نیز در همین 
اندازه ها سود کردند اما این سود نه از افزایش تولید و نه از رشد اقتصادی بلکه 

تنها از محل باالرفتن نرخ ارز بود.
به نظر می رسد در هفته های گذشته ناهماهنگی هایی بین بازیگران بزرگ 
عرصه صادرات کشــور و تامین ارز و عرضه به موقع آن در بازارهای مورد نظر 
بانک مرکزی را شاهد بوده ایم. در چنین شرایطی بانک مرکزی اختیارات ویژه ای 
از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته که به گفته وزیر اقتصاد یکی از مفاد آن این 
است 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.
 اختیاراتی که شاید منجر به این شود که به زودی اصالحاتی در بخش های 
مهم پتروشــیمی و فوالد در راستای بهبود عملکرد صادراتی و تامین و عرضه 
به موقع ارزهای مورد نیاز کشور آغاز شود و تصمیمات جدی برای مدیرانی که 
نتوانند خود را با سیاست های دولت هماهنگ کنند، گرفته شود. انتخاب افرادی  
که توانایی هماهنگی با قوای سه گانه و نیز نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور 
را دارند از نکات کلیدی مورد نظر در راه این اصالحات است، دولت در ماجرای 
تغییر مدیرعامل ایران خودرو نشان داد که قصد مماشات در زمینه منافع ملی 

را با هیچ کس ندارد.

ما می دهند تا با فرد متخلف برخورد شود.
وی با اشاره به وجود ۸۸۰ نقطه حادثه خیز و پرخطر ترافیکی در راه های 
کشور گفت: ایمن سازی این نقاط در دستور کار قرار دارد که در حال حاضر 

با اقدامات انجام شده  ۲۰۰ نقطه آن ایمن شازی شده است.
بذرپاش با اشاره به اینکه در امر کاهش تصادفات نیازمند کار جهادی و 
قرارگاهی هســتیم، گفت: ما قرار است دور هم جمع شویم تا مشکل مردم 
حل شود و تصادف کاهش پیدا کند و حتی یک نفر فوتی هم در تصادفات 

نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم اگر از سطح خدمت ما رضایت نداشتند 
باید خدمت را عوض کنیم چراکه سازمان های ما فناورانه و مردم گرایانه است.

وی با اشاره به اهمیت مقوله آموزش گفت: بخشی از کار ما استفاده از مردم 
در این پروژه بزرگ است و اگر بتوانیم این موضوع را اجتماعی سازی کنیم، 
قطعاً توفیق خواهیم داشت و این محقق نخواهد شد جز با کمک رسانه ملی.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات ویژه ایام نوروز خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر قرارگاه نوروزی در وزارت راه و شهرســازی ایجاد شــده است و ۱۰۰ 

ایستگاه برای خدمت رسانی تعریف شده است.
بذرپاش با اشاره به اینکه برآوردها حاکی از افزایش سفرها در نوروز سال 
آتی است، اظهار کرد: باید تالش کنیم تا کام مردم در ایام نوروز شیرین شود. 
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشان کرد: با کمک یکدیگر می توانیم در پایان 

برنامه هفتم با پنج سال مجاهدت کارنامه قابل قبولی به مردم ارائه دهیم.
به گفته بذرپاش حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای رفع ۲۰۰ نقطه حادثه 

خیز هزینه شده است.
وی با بیان اینکه حدود هشــت هزار کیلومتر مســیر پرخطر در راه های 
فرعی و اصلی کشور وجود دارد، گفت: تقویت دوربین های نظارتی و شبکه 

عملیات پلیس و اصالح ترافیکی و آشکارسازی عالئم یک ضرورت است.
بذرپــاش با تاکید بر اینکه کانون تالش در فاز اول ایمن ســازی بیش از 
۸۸۰ نقطه حادثه خیز است، گفت:  در شورای عالی حمل و نقل تصمیمات 
خوبی اتخاذ شد و رئیس جمهور نیز تاکید کردند که برای این موضوع تجهیز 

منابع صورت گیرد.
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر در حال تجهیز 
راهدارخانه هایی هســتیم که در ۳۰ کیلومتری شهرها قرار دارند و با وزارت 
کشور توافق کردیم که شهرداری های کالنشهرها امکانات آتش نشانی را در 

۳۰ کیلومتری شهرها برای کمک مستقر کنند.
بذرپاش از ایجاد ۱۰۰ ایستگاه فرهنگی و تفریحی در حدود ۱۰۰ نقطه از 
جاده های اصلی کشور  خبر داد و گفت: در پایانه های اتوبوسرانی، فرودگاه ها 
و ایســتگاه های ریلی نیز برنامه های فرهنگی و تفریحی خوبی تدارک دیده 

شده است.
بذرپاش با اشــاره به نظارت ویژه بر اتوبوس های مسافربری در ایام نوروز 
گفت: حدود ۱۰۰ دوربین در معابر اصلی نصب خواهد شد و نصب دوربین های 

نظارتی از اولویت های کاری ما و فراجا است.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره افتتاح کامل آزادراه تهران -شمال نیز 
گفت: آزادراه تهران شمال چهار قطعه است که قطعه اول و چهارم در حال 

استفاده است و قطعه دوم مراحل پایانی ساخت آن در حال انجام است.

مدیرانی که از افزایش نرخ ارز سود  می کنند
ده

چکی

اجرای سیاست جدید در کنترل قیمت از ١٣ اسفند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه مبنای قیمت 
زنجیره فوالد، قیمت ارز نیمایی است و تمام عرضه ها از مسیر بورس کاال خواهد 
بود، دلیلی برای افزایش قیمت محصوالت زنجیره فوالد ندیده و از تعریف سیاستی 
جدید توسط وزارت صمت با توجه به شرایط پیش آمده، خبر داد که این سیاست 

از شنبه هفته آینده) ۱۳ اسفند ماه( اجرایی می شود.
طبق اعالم این موضوع به ایسنا، امید قالیباف ضمن اشاره به افزایش قیمت 
محصوالتی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر محصوالت این زنجیره در بازار، 
تصریح کرد: به هیچ وجه دلیلی برای افزایش قیمت این محصوالت وجود ندارد؛ 
لذا با توجه به شرایط به وجود آمده، وزارت صمت سیاسِت جدیدی برای کنترل 

محصوالت زنجیره فوالد در پیش گرفته است.
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: بر اســاس این شیوه 
جدید که از شنبه هفته آینده )۱۳  اسفند ماه( اجرایی می شود، تمام محصوالت 
زنجیره فوالد که در بورس کاال عرضه می شوند و از یکدیگر ماده اولیه دریافت 
خواهند کرد، مکلف هستند قیمت پایه محصوالت خود را بر اساس ارز نیمایی 

محاسبه و اعالم کنند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر میلگرد در بورس کاال عرضه می شود، 
تولیدکننده این محصول قطعاً شمش مورد نیاز خود را از بورس کاال خریداری 
می کند و براین اســاس تولیدکننده شمش مکلف است که در درجه اول ۱۰۰ 
درصــد تولید را در تاالر داخلی بورس عرضه کند و در درجه دوم،  قیمت پایه 

شمش را بر اساس ارز نیمایی قیمت گذاری و اعالم کند.
این مقام مســئول در وزارت صمت ادامه داد: از ســوی دیگر، تولیدکننده 

شمش از آنجایی که آهن اسفنجی مورد نیاز خود را از بورس کاال تهیه می کند 
و تولیدکننده آهن اسفنجی نیز محصول خود را با ارز نیمایی عرضه کرده است، 
بنابراین تولیدکننده شمش نیز بایستی بر اساس ارز نیمایی قیمت پایه را به بورس 
کاال ارائه کند؛ بدین ترتیب کل زنجیره فوالد بر اساس نرخ سامانه نیما در بورس 
کاال از همدیگر ماده اولیه را خریداری می کنند و محصول تولیدی را در بورس 
عرضه می کنند.ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بر اساس تصمیم وزارت 
صمت تولیدکنندگان تمام محصوالت زنجیره فوالد مکلف شــدند ۱۰۰ درصد 
عرضه خود را در تاالر داخلی بورس انجام دهند و قیمت پایه محصوالتی را که 
در بورس عرضه می کنند، بر اســاس ارز نیمایی باشد، تصریح کرد: بنابراین در 
نهایت قیمت کشف شده نیز تابعی از قیمت پایه بر اساس ارز نیمایی خواهد بود.

قالیبــاف افزود: از طرفی با توجه به رفع محدودیت قطعی گاز برای صنعت 

فوالد، تولید این زنجیره رو به افزایش است و بر این اساس انتظار ما با توجه به 
اعمال این سیاست، کاهش قیمت محصوالت زنجیره فوالد است.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: طی همین دو روز گذشته، قیمت 
میلگرد ۶۰۰۰ تومان در بازار کاهش یافت که به نظر می رســد این روند ادامه 

داشته باشد.
 مشاور وزیر صمت متذکر شد: در ساز و کار جدید مقرر شده تا  ۱۰۰ درصد 
عرضه این محصوالت نظیر شمش، ورق، میلگرد و... ابتدا در تاالر داخلی بورس 
کاال عرضه شود و تنها در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، 
ایــن مازاد در تاالر صادراتی بورس برای تولید کننده محصول قابلیت صادرات 

داشته باشد.
وی ضمن اشــاره به توافق صورت گرفته با گمــرک، گفت:  در توافقی که 
با گمرک صورت گرفته اســت، همزمان با درج مازاد محصول توســط شرکت 
تولیدکننده در تاالر صادراتی بورس،  این اطالعات به صورت بر خط برای سامانه 
گمرک نیز ارسال می شود و گمرک بر اساس داده های دریافتی از تاالر صادراتی 
بورس کاال می تواند مجوز صادرات بدهد. البته اگر خود تولیدکننده قصد صادرات 

ندارد، می تواند امتیاز صادرات محصول را  به غیر واگذار کند.
وی افــزود: با اجرای این ســازوکار و کنترل قیمــت محصوالت فوالدی از 
جمله ورق می توان انتظار داشت قیمت محصوالتی مانند لوازم خانگی و خودرو 
تحت کنترل قرار گیرد و همچنین با کنترل قیمت میلگرد، تیرآهن و ... قیمت 
محصوالت مورد نیاز ساختمان سازی نیز تحت کنترل قرار می گیرد و در نهایت 

کل محصوالت زنجیره فوالد از نوسانات ارزی مصون خواهد ماند.

ســخنگوی وزارت صمت گفت: بانک ها باید بابت ۵۰۰ میلیون تومان پول 
مسدود شده به متقاضیان خودروهای وارداتی سود کوتاه مدت بپردازند.

 متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در حالی باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 
را در حســاب خود در بانک ها مسدود کنند که بنا به گفته سخنگوی وزارت 
صنعت، بانک ها بابت این پول مسدود شده باید به متقاضیان سود کوتاه مدت 

پرداخت کنند.
امید قالیباف در یک برنامه تلویزیونی در این خصوص اعالم کرد: برای ثبت 
درخواست خودروهای وارداتی متقاضیان می توانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را 

از طریق ۲۲ بانک به عنوان رقم مسدودی واریز کنند.
وی عنوان کرد: بانک های طرف قرارداد شــامل بانک اقتصاد نوین، آینده، 
پارسیان، پســت بانک، بانک تجارت، توسعه و تعاون، بانک دی، رسالت، رفاه 
کارگران، ســپه، سرمایه، سینا، بانک شــهر، بانک صادرات، صنعت و معدن، 
کشاورزی، مســکن، کارآفرین، ملت، ملی، اعتباری ملل و قرض الحسنه مهر 

ایرانیان هســتند.بنا به این گزارش، متقاضیان خودروهای وارداتی از شنبه ۶ 
اسفندماه به مدت یک هفته فرصت دارند به سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای 

وارداتی به آدرس saleauto.ir مراجعه و پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
پیش شرط ثبت نام سامانه، موجودی حساب بانکی متقاضی 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، فرم مسدودی ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروهای خارجی را 
پر کنند. این پول درحساب شخصی متقاضی باقی می ماند و مسدود می شود.

فرآیند عرضه خودروهای وارداتی شــامل ۳ مرحله اســت: در مرحله اول 
ثبت نام خودرو انجام و پس از آن یک فهرســت نوبت دهی منتشر می شود. در 
مرحله دوم واردکننده نسبت به عرضه خودرو اقدام و افراد مطابق با نوبت خود 
می توانند نسبت به خرید اقدام کنند. در مرحله سوم با ارسال دعوت نامه توسط 

واردکنندگان، خودرو تحویل خریداران می شود.

اما در حالی ثبت نام برای فروش خودروهای وارداتی از دیروز آغاز شده که 
مشخص نبودن نوع خودرو و زمان تحویل، محل انتقاد صاحب نظران خودرویی 
است. این در شرایطی است که تعداد خودروهایی که عرضه خواهد شد، گفته 
شده براساس تعداد ثبت نام هایی که صورت خواهد گرفت، تصمیم گیری می شود، 
اما بنا به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، حداقل فروش ۱۰۰ هزار 

خودرو در یک بازه شش ماهه دیده شده است.
مهدی ضیغمی اعالم کرده است: متقاضیان بایستی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 
را در حساب وکالتی خود مسدود کنند تا زمانی که حق تقدم مشخص شود و 
طبق نوبتی که مشخص شده است، بر اساس خودروهایی که عرضه و ثبت نام 

می شود، مبلغ اولیه را تکمیل وجه و واریز می کنند.
این مقام مسوول در رابطه با مدت زمانی که بایستی این ۵۰۰ میلیون تومان 
در حساب شخص مسدود بماند، متذکر شدهاست: افراد می توانند هر زمان که 
بخواهند پول خود را خارج کنند، اما در صورت برداشــت، از نوبت هم خارج 

خبر جدید برای متقاضیان خودروهای وارداتی
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10151015
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06401361510640136151 متعلــق بــه علــی اصغــر بنــی اســدی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اصغــر بنــی اســدی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 

1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 5252 ایــران ایــران216216جج2222  وشــماره موتــور  وشــماره موتــور124124kk11245881124588 وشــماره شاســی وشــماره شاســی
NAANNAAN2121VEVE77HHHH760443760443متعلــق بــه حســین محمــودی فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه حســین محمــودی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  

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

10311031
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 39508408503950840850 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 39508408503950840850 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
ــماره 60379971520765446037997152076544   ــه ش ــک ب ــر بان ــماره  و کارت عاب ــه ش ــک ب ــر بان ــماره 61043379341202116104337934120211 و کارت عاب ــه ش ــک ب ــماره بان ــه ش ــک ب بان
متعلــق بــه مــژگان گیــوی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ متعلــق بــه مــژگان گیــوی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/11/121401/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــرزا در تاری ــد محمدمی ــری فرزن ــتگار مالمی ــه رس ــق ب ــخ  متعل ــرزا در تاری ــد محمدمی ــری فرزن ــتگار مالمی ــه رس ــق ب ــماره 39610918543961091854 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10661066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 62400600706240060070 متعلــق بــه ســعید تــوزی فرزنــد اهلل نظــر در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید تــوزی فرزنــد اهلل نظــر در تاریــخ 

1401/11/281401/11/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  NAAUNAAU0101FEFE00ETET050003050003 بــرگ ســبز خودرو به شــماره ایــران بــرگ ســبز خودرو به شــماره ایــران 9696 -  - 878878 س  س 2121 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور 163163BB00458340045834 و ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران  و ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران 9696 -  - 878878 س  س 2121 متعلــق  متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/011401/12/01 مفق ــن در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــه نوران ــیده محبوب ــه س ــخ ب ــن در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــه نوران ــیده محبوب ــه س ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1818 و بــه کدملــی  و بــه کدملــی 53098243675309824367 متعلــق بــه ماهــرخ حامــدی فرزنــد صفرعلــی  متعلــق بــه ماهــرخ حامــدی فرزنــد صفرعلــی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

11851185
ــخ 1399/01/1399/01/0505   ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــی قرای ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــی قرای ــه عل ــق ب ــه شــماره 45911006264591100626 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.

12001200
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00104880140010488014 متعلــق بــه امیــر  میرزاخــان فرزنــد تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر  میرزاخــان فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/11/221401/11/22  

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

14011401
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 22298053982229805398 متعلــق بــه فرزانــه قاســمی فرزنــد نعمــت الــه در  متعلــق بــه فرزانــه قاســمی فرزنــد نعمــت الــه در 

تاریخ تاریخ 1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

18661866
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی  فرزن ــعید  پوالدوندول ــه س ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی  فرزن ــعید  پوالدوندول ــه س ــق ب ــماره 41602248574160224857 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/11/241401/11/24 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 00746173890074617389 متعلــق بــه حســین  میرزایــی فرزنــد مالــک در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  میرزایــی فرزنــد مالــک 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 48700471524870047152 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 48700471524870047152 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 48700471524870047152 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره موتــور و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره موتــور0033479100334791 متعلــق بــه بهــروز بلنــد  متعلــق بــه بهــروز بلنــد 

کرمــی فرزنــد غــام در تاریــخ کرمــی فرزنــد غــام 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.

20062006
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55600981595560098159 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 55600981595560098159 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره NAAPNAAP1313FEJJFEJJ691450691450 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 9494ه ه 575575ایــرانایــران7878 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 11401/12/05401/12/05 مفق ــرم در تاری ــد خداک ــاری فرزن ــا اهلل ی ــخ  غامرض ــرم در تاری ــد خداک ــاری فرزن ــا اهلل ی  غامرض

می باشد.می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 40609425294060942529 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 40609425294060942529 متعلــق بــه راحلــه قاســمی  متعلــق بــه راحلــه قاســمی 
فرزنــد منصــور در تاریــخ فرزنــد منصــور در تاریــخ 1401/12/01401/12/022 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20142014
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 28402506752840250675 متعل ــه ش ــی ب ــای بانک ــری و کارته ــمند و کارت ایثارگ ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــای بانک ــری و کارته ــمند و کارت ایثارگ ــی هوش کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/051401/12/05 مفق ــد کاوس در تاری ــه زی فرزن ــدی دل ــجاد بایزی ــخ س ــد کاوس در تاری ــه زی فرزن ــدی دل ــجاد بایزی س

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 06030318620603031862 متعلــق بــه ابراهیــم بنیــادی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه ابراهیــم بنیــادی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/12/081401/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد در  ــه قزوینــی فرزن ــه منیــژه مشــهدی نورال ــق ب ــد احمــد در  متعل ــه قزوینــی فرزن ــه منیــژه مشــهدی نورال ــق ب ــه شــماره 00558897510055889751 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20282028

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05585305670558530567 متعلــق بــه فرزانــه نــوروزی  فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه فرزانــه نــوروزی  فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/12/081401/12/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20652065

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 12847920561284792056 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12847920561284792056 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
حمیدرضــا جعفــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ حمیدرضــا جعفــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.
  

20842084
کارت هــای عابــر بانــک سامان،ملت،رسالت،رفاه،ســپه و کارت پرســنلی بــه پرداخــت ملــت بــه شــماره کارت هــای عابــر بانــک سامان،ملت،رسالت،رفاه،ســپه و کارت پرســنلی بــه پرداخــت ملــت بــه شــماره 
9006490064 و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی هوشــمند به شــماره  و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی هوشــمند به شــماره 03863561730386356173  
متعلــق بــه علیرضــا ســبز علیــان فرزنــد اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه علیرضــا ســبز علیــان فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/12/061401/12/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 31110650493111065049 متعلــق بــه ســید حســین دری جانــی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه ســید حســین دری جانــی فرزنــد محمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00794088770079408877 متعلــق بــه امیــن رحیمــی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ  متعلــق بــه امیــن رحیمــی  فرزنــد محمــود  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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 16800562811680056281 متعلــق بــه ســاناز زال لیــان فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســاناز زال لیــان فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/11/031401/11/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدم فرزن ــی مق ــدی زنجان ــر احم ــه امی ــق ب ــد  متعل ــدم فرزن ــی مق ــدی زنجان ــر احم ــه امی ــق ب ــماره 00466183170046618317 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/12/071401/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 03718467300371846730 متعلــق بــه علــی موســائی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی موســائی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1400/07/041400/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

22عــدد کارت ســوخت بــه شــماره پــاک عــدد کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 6666ایــران ایــران 511511دد4949)رنــو تالیســمان(و بــه شــماره پــاک )رنــو تالیســمان(و بــه شــماره پــاک 3333ایران ایران 
ــماره 16518383721651838372   ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی و کارت مل ــه رانندگ ــفید( و گواهینام ــد س ــماره )پرای ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی و کارت مل ــه رانندگ ــفید( و گواهینام ــد س 442442مم7676)پرای
متعلــق بــه امیــد پیــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ متعلــق بــه امیــد پیــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/12/071401/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37313008013731300801 متعلــق بــه ســید مســعود  شــیخ احمــدی فرزنــد ســیدمحمود  متعلــق بــه ســید مســعود  شــیخ احمــدی فرزنــد ســیدمحمود 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/12/091401/12/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

20872087
ــخ  ــگر در تاری ــی عس ــد عل ــن فرزن ــز درگزی ــه کامبی ــق ب ــخ  متعل ــگر در تاری ــی عس ــد عل ــن فرزن ــز درگزی ــه کامبی ــق ب ــماره 49693782904969378290 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16726740771672674077 و گواهینامــه پایــه دو بــه متعلــق بــه محمــد یــاوری فرزنــد لطــف  و گواهینامــه پایــه دو بــه متعلــق بــه محمــد یــاوری فرزنــد لطــف 
الــه در تاریــخ الــه در تاریــخ 1401/05/051401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
ــخ  ــراب در تاری ــد ت ــری فرزن ــا  صف ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــراب در تاری ــد ت ــری فرزن ــا  صف ــه محمدرض ــق ب ــماره 50485048015048504801 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15521009441552100944 و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 15521009441552100944 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
رقیــه جــوان کنجــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ رقیــه جــوان کنجــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/12/071401/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه ای ب ــی حرف ــارت فن ــر و کارت مه ــه کارگ ــه رانندگــی و کارت خان ــی و گواهینام ــه شــماره کارت مل ــه ای ب ــی حرف ــارت فن ــر و کارت مه ــه کارگ ــه رانندگــی و کارت خان ــی و گواهینام کارت مل
27547745212754774521 متعلــق بــه ســعید حســین خــواه فرزنــد اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید حســین خــواه فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 1401/12/081401/12/08 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران 7878  598598مم8989 متعلــق بــه راحلــه نقابــی  فرزنــد  متعلــق بــه راحلــه نقابــی  فرزنــد 
بیــت الــه در تاریــخ بیــت الــه در تاریــخ 1401/12/081401/12/08 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 56095695915609569591 متعلــق بــه دلشــاد عزیــزی فرزنــد ســیفعلی در تاریــخ  متعلــق بــه دلشــاد عزیــزی فرزنــد ســیفعلی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

  
23012301

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 08503148360850314836 متعلــق بــه یاســین بــراه مــرادی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه یاســین بــراه مــرادی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/11/011401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
23022302

بــرگ ســبز خــودرو پــژو  بــرگ ســبز خــودرو پــژو  206206TUTU55 مــدل  مــدل 13951395 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــاک    بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــاک   5959  919919  
س س 2424 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 163163BB02855180285518 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی NAAPNAAP4141FEFE55GJGJ785463785463 متعلــق  متعلــق 

به هانیه یوسفی فرزند نجات مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.به هانیه یوسفی فرزند نجات مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

25032503
گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره ملــی 12850754201285075420 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/11/101401/11/10 مفق ــی در تاری ــد محمدتق ــی صالحــی فرزن ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــی صالحــی فرزن ــه مصطف ــق ب ــران388388عع5656 متعل ــرانای 7171ای

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

ــران766766دد9494 و  و  ــرانای ــه شــماره پــاک 4343ای ــه شــماره پــاک  و ســند ماشــین  ب ــه شــماره ملــی 18176310201817631020 و ســند ماشــین  ب ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
گذرنامــه بــه شــماره ملــی گذرنامــه بــه شــماره ملــی 18176310201817631020 و اســناد مالکیــت بــه شــماره ملــی  و اســناد مالکیــت بــه شــماره ملــی 18176310201817631020 و دســته  و دســته 
چــک بانکــی بــه شــماره ملــی چــک بانکــی بــه شــماره ملــی 18176310201817631020 متعلــق بــه ابراهیــم هژبرافکــن فرزنــد کیامــرز در تاریــخ  متعلــق بــه ابراهیــم هژبرافکــن فرزنــد کیامــرز در تاریــخ 

1401/11/101401/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
ــن  ــزه زی ــه فائ ــق ب ــن  و کارت دانشــجویی  متعل ــزه زی ــه فائ ــق ب ــی 12726519081272651908 و کارت دانشــجویی  متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقطمفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1400/08/01 1400/08/01مفق ــادق در تاری ــد محمدص ــی فرزن ــخ  الدین ــادق در تاری ــد محمدص ــی فرزن  الدین

 می باشد. می باشد.

ــاک  ــماره پ ــاک  و ش ــماره پ ــی 1720107117201071 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 1248405385012484053850 و ش ــماره موت ــه ش ــین ب ــور کارت ماش ــماره موت ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی  ــد مل ــا ک ــی ب ــید بمانعل ــد س ــژاد فرزن ــدون ن ــیدمحمد فری ــه س ــق ب ــی  متعل ــد مل ــا ک ــی ب ــید بمانعل ــد س ــژاد فرزن ــدون ن ــیدمحمد فری ــه س ــق ب ــران 478478 ی  ی 1919 متعل ــران  ای 2323 ای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــخ  در تاری 19503762221950376222 در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 19717097191971709719 متعلــق بــه صــادق براتــی گنــدم کاری فرزنــد  متعلــق بــه صــادق براتــی گنــدم کاری فرزنــد 
رمضــان در تاریــخ رمضــان در تاریــخ 14011401//0202//0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48975147894897514789 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 48975147894897514789 و کارت  و کارت 
ســوخت بــه شــماره ســوخت بــه شــماره 367367 ص  ص 2323 ایــران  ایــران 2121 کارت بانکــی تجــارت   کارت بانکــی تجــارت  58598310237399225859831023739922 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمــد نجفــی وناشــی فرزنــد تــراب در تاریــخ محمــد نجفــی وناشــی فرزنــد تــراب در تاریــخ   1401/12/08  1401/12/08ســاعت ســاعت 20:0020:00 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــش در تاری ــد روان بخ ــتمی فرزن ــا رس ــه مهس ــق ب ــخ  متعل ــش در تاری ــد روان بخ ــتمی فرزن ــا رس ــه مهس ــق ب ــماره 22104159852210415985 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
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 1401/12/011401/12/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07802738850780273885 متعلــق بــه موســی الرضــا قائینــی فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه موســی الرضــا قائینــی فرزنــد علــی اصغــر  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.

29012901
شناســنامه . گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه . گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره 18611110611861111061 .کارت خــودرو .بیمــه .معاینــه  .کارت خــودرو .بیمــه .معاینــه 
فنــی خــودرو  . کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی فنــی خــودرو  . کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 1010 ایــران  ایــران 186186 م  م 5353 متعلــق بــه فریبــا منوچهــری  متعلــق بــه فریبــا منوچهــری 

فرزند ایرج در تاریخ فرزند ایرج در تاریخ 1401/12/051401/12/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00215066710021506671 متعلــق بــه مهــران قرنــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مهــران قرنــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/11/281401/11/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــش در تاری ــد دروی ــاری فرزن ــی ذوالفق ــه هان ــق ب ــخ  متعل ــش در تاری ــد دروی ــاری فرزن ــی ذوالفق ــه هان ــق ب ــماره 05578383200557838320 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 1401/11/011401/11/01 مفق

1401120914011209//175175//3232

  بیش از 9 هزار مورد پایش دمای ادارات در گیالن به ثبت رسید
مدیرعامل شرکت گاز استان گیان با اعام خبر پایش بیش از 9 هزار مکان دولتی و خصوصی با همکاری بسیج این شرکت، اظهار داشت: این طرح از نیمه اول آذرماه آغاز شده و در آن دمای کلیه ادارات، مدارس، بانک ها و نهادهای دولتی 
و خصوصی استان مورد بررسی و پایش قرار گرفته است. وی در ادامه با اشاره به قطع گاز 247 اداره در گیان به علت عدم رعایت دمای آسایش و مصرف نامناسب، گفت: در طرح پایش امسال، عاوه بر نظارت ادارات و اماکن دولتی، مصارف 
مشترکین سایر حوزه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و در همین راستا تاکنون گاز هزار و 348 مشترک خانگی بسیار پرمصرف واقع در پلکان های 11 و 12 پس از اعام اخطار به صورت موقت قطع شد. جمال نیکویی همچنین از پایش دمای 
یک هزار و 608 ویا در گیان خبر داد و گفت: با هدف حفظ پایداری گاز مشترکین خانگی سراسر استان، جریان گاز یک هزار و 70 ویا و خانه خالی از سکنه قطع شده است. مدیرعامل شرکت گاز گیان درخصوص روند مدیریت مصرف گاز 
 A ,( در سازمان ها و ادارات استان بیان کرد: با بازرسی های انجام شده، توصیه های الزم توسط کارشناسان شرکت گاز درخصوص بهینه سازی و مدیریت مصرف گاز در سازمان ها همچون استفاده از وسایل گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال
B(، رعایت دمای آسایش در محیط کار )18 الی 21 درجه(، عایق بندی موتورخانه ها، استفاده از پنجره های دوجداره و ... به مسئولین نهادهای مذکور ارائه شد. جمال نیکویی در پایان، موضوع پایش و بررسی دمای محیط اداری نهادهای دولتی 

را درجهت رعایت الگوی مصرف گاز طبیعی بسیار مهم و اثرگذار دانست و گفت: مهم ترین هدف از اجرای این طرح، نهادینه سازی فرهنگ مصرف ایمن و صحیح گاز طبیعی در بخش های مختلف جامعه است.

 بازدید مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر استان گیالن

مرجان عباس زاده رشــت-حجت السام والمسلمین یونس 
بختی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان 
جمعیــت هال احمر به همراه ســیاوش غامی مدیرعامل 
جمعیت هال احمر استان گیان از مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات جمعیت هال احمر اســتان بازدید و آمادگی این 

جمعیت در مواجهه با حوادث احتمالی مطلوب دانست. 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سازمان جوانان جمعیت هال 
احمر در دیدار با اعضای این مرکز گفت: افتخاری است که در این سفر در خدمت شما 
 تاشگران هال احمر هستیم، شما تاشگرانی که قوت قلب مردم و مسافرین و اطمینان خاطر 

نیازمندان هستید. 
حجت االسام والمسلمین بختی اظهار داشت: علی رغم افزایش تردد در جاده های 
اســتان های شمالی، نسبت به سال گذشته، شــاهد تصادفات کمتری بوده ایم و 
آمادگی هال احمر در مواجهه با حوادث احتمالی مطلوب بوده است. حجت االسام 
و المسلمین یونس بختی، آمار فعالیت های شبانه روزی امدادگران و نجاتگران، جوانان 
و داوطلبان، به کاهش تعداد عملیات امداد ونجات جاده ای صورت گرفته تا این لحظه 

اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد.

 پرتقال رسمی شمال گران شد
نرخ پرتقال رسمی شمال در هفته جاری با افزایش 67 درصدی از هر کیلو 6 هزار 
تومان در پایین ترین قیمت در میادین عمده فروشی به 10 هزار تومان رسیده است.

 قیمت عمده فروشی میوه و سبزیجات در هفته جاری از سوی میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران اعام شد. 

قیمت عمده سیب درختی زرد از هفته گذشته تا امروز با 33 درصد افزایش کف آن 
از 15 هزار تومان در هر کیلو به 20 هزار تومان رسیده است. بهترین کیفیت نیز با 
12.5 درصد افزایش از هر کیلو 40 هزار تومان به 45 هزار تومان رسیده است. در 
حال حاضر قیمت سیب زرد در میوه فروشی های سطح شهر از 20 تا 45 هزار تومان 

قیمت گذاری شده است.
نرخ پرتقال رســمی شــمال نیز در هفته جاری با افزایش قیمت رو به رو بوده و از 
هر کیلو 6 هزار تومان در پایین ترین قیمت در میادین عمده فروشی با افزایش 67 
درصدی به 10 هزار تومان رسیده است. بهترین کیفیت پرتقال رسمی شمال نیز از 

هر کیلو 15 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است )33 درصد(.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دام هایی 
که واکسن تب برفکی را نیز دریافت کرده اند، مقابل 
سویه جدید آفریقایی این بیماری آسیب پذیر هستند 

و امکان ابتای آنها وجود دارد.
»حســین حیدری« افزود: برای مقابله با این سویه 
جدید )SAT۲( تب برفکی که در مناطقی از  عراق، 
فلســطین اشــغالی و عمان دیده شده،  نه تنها در 
کشور ما بلکه در هیچ کشور دیگری هنوز واکسنی 

تولید نشده است.
وی اضافــه کرد: پایش و رصد روزانه جمعیت دامی 
استان کرمانشاه برای جلوگیری از شیوع سویه جدید 
تب برفکی براساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی 
با هماهنگی معاونت سیاســی استانداری، سازمان 
جهاد کشاورزی، امور عشــایر، اتحادیه دامداران و 
بخش خصوصی دامپزشــکی به طور منظم در حال 

انجام است.

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه: دام ها مقابل 
سویه آفریقایی تب برفکی مقاوم نیستند

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه مورد مثبتی از این سویه نه تنها در استان 
بلکه در کشور نیز هنوز مشاهده نشده است، تاکید کرد: براساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی 
هرگونه جابجایی دام از استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، ایام و خوزستان به 

مرکز کشور تا اطاع ثانوی ممنوع اعام شده است.

 سویه جدید بیماری تب برفکی برای انسان خطری ندارد
حیدری یادآور شــد: خوشــبختانه این سویه جدید مشترک بین انسان و دام نبوده و تنها راه 
پیشــگیری از آن رعایت نکات و ضوابط قرنطینــه ای از جمله رعایت قرنطینه در واحدهای 
دامداری، جلوگیری از ورود افراد متفرقه به واحدها و پایش و رصد کامل آن به ویژه در مناطقی 

است که دارای تراکم باالیی از نظر جمعیت دامی هستند.
وی با بیان اینکه سویه آفریقایی تب برفکی بیشتر دام های سنگین نشخوار کننده شامل گاو، 
گوســاله و گاومیش را درگیر می کند، افزود: البته احتمال شیوع بیماری در دام های سبک از 

جمله بز هم وجود دارد.

 مدیرکل دامپزشکی کرمانشــاه: دام ها مقابل سویه آفریقایی تب برفکی مقاوم 
نیستند

حیدری، عائم این بیماری را مشــابه سویه بومی آن شــامل تاول، آبریزش و زخم زبانی در 
دام ها عنوان کرد و گفت: دامداران استان باید با هوشیاری با این بیماری مقابله و موارد بروز 
بیماری را به صورت فوری به شبکه دامپزشکی شهرستان و یا سامانه پیغام گیر 1512 اداره 

کل دامپزشکی کردستان اطاع دهند.
مدیرکل دامپزشــکی کرمانشاه با بیان اینکه طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی دام سبک 
و ســنگین در سراســر استان از اول بهمن آغاز شده است، گفت: این طرح تا 15 اسفند ادامه 
داشته و طی این مدت 100 درصد از جمعیت دامی سبک و سنگین واکسینه خواهند شد.

حیدری تاکید کرد: دام های واکســینه شده در برابر سویه جدید این بیماری مقاوم نیستند و 
با توجه به جدید بودن بیماری، احتمال شیوع آن در جمعیت دامی وجود دارد.

 تب برفکی یک بیماری مخصوص دام و احتمال سرایت آن به انسان بسیار کم است، ایجاد تب 
شدید، آبریزش از چشم، وجود کف در دهان، زخم شدن دهان و سم و لنگش حیوان از عایم 
این بیماری است. کاهش شیر در دام ها، کاهش تولید فرآورده های گوشتی، کاهش باروری و 
بروز تلفات در دام های جوان از جمله خسارت های اقتصادی ناشی از بیماری تب برفکی است.

واکسیناسیون تب برفکی اهمیت زیادی در تغذیه و سیستم ایمنی بدن دام ها دارد تب برفکی 
یک بیماری عفونی و به شدت واگیردار دامی است که باید از شیوع و بروز آن در بین دام ها 

به وسیله مایه کوبی جلوگیری کرد.
اســتان کرمانشــاه در حال حاضر دارای بیش از ســه میلیون راس واحد دام سبک و 120 تا 

150 هزار راس دام سنگین است.

الهه آذری -ایده روز | مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دام هایی که واکسن تب برفکی را نیز 
اینکه سویه دریافت کرده اند، مقابل سویه جدید آفریقایی این بیماری آسیب پذیر هستند و امکان ابتالی آنها وجود دارد. بیان  با  وی 

برفکی  تب  آفریقایــی 
سنگین  دام های  بیشتر 
نشــخوار کننده شامل 
گاومیش  و  گوساله  گاو، 
را درگیر می کند، افزود: 
شــیوع  احتمال  البته 
بیماری در دام های سبک 
از جمله بز هم وجود دارد.
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گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره 00761242150076124215 متعلــق بــه مریــم رضائــی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه مریــم رضائــی فرزنــد محمــد 
حنیفــه در تاریــخ حنیفــه در تاریــخ 1401/12/071401/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــا فرزن ــی وف ــوره کاظم ــه منص ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــا فرزن ــی وف ــوره کاظم ــه منص ــق ب ــماره 00422032280042203228 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/071401/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره پــاک ایــران  ــه شــماره پــاک ایــران  بــرگ ســبز کارت ماشــین ب ــه شــماره 00560178810056017881 بــرگ ســبز کارت ماشــین ب ــه شــماره شناســنامه گواهینامــه  ب شناســنامه گواهینامــه  ب
1010--279279یی7777 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ss  14122807056251412280705625و شــماره موتــور و شــماره موتــور 0023511200235112, متعلــق بــه حســین , متعلــق بــه حســین 
آهنگــر فرزنــد علــی کــرم در تاریــخ آهنگــر فرزنــد علــی کــرم در تاریــخ 1401/11/211401/11/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ســوخت کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 5555--424424سس7272 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 00728577810072857781 متعلــق  متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/201401/11/20 مفق ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــا نصی ــدی اق ــه مه ــخ ب ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــا نصی ــدی اق ــه مه ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد وحی ــر فرزن ــج مه ــن گن ــه محمدامی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد وحی ــر فرزن ــج مه ــن گن ــه محمدامی ــق ب ــماره 00212339930021233993 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.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی گذرنامــه بــه شــماره ملــی 00112030210011203021  متعلــق بــه زینــب کاظمــی قهــی  فرزنــد حبیــب در تاریــخ   متعلــق بــه زینــب کاظمــی قهــی  فرزنــد حبیــب 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.

    
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00229581010022958101 کارت موتــور بــه شــماره پــاک ایــران  کارت موتــور بــه شــماره پــاک ایــران 139139  6566265662متعلــق بــه متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردی ــد حســن در تاری ــوروززاده  فرزن ــان ن ــخ عرف ــد حســن در تاری ــوروززاده  فرزن ــان ن عرف

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 05501585370550158537 متعلــق بــه مریــم کریمــی فرزنــد صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم کریمــی فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/11/291401/11/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره 42000489304200048930 کارت ســوخت کارت ماشــین بــه شــماره  کارت ســوخت کارت ماشــین بــه شــماره 
ــخ  ــگ در تاری ــدر ب ــد حی ــراوری فرزن ــی س ــد بیگ ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــگ در تاری ــدر ب ــد حی ــراوری فرزن ــی س ــد بیگ ــه محم ــق ب ــران 4141--291291صص6363 متعل ــاک ای ــران پ ــاک ای پ

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 1401/12/071401/12/07 مفق
  

29022902
ــرورش  ــرورش  وکارت بازنشســتگی وحراســت آمــوزش وپ ــه شــماره 03818806990381880699 وکارت بازنشســتگی وحراســت آمــوزش وپ ــی وشناســنامه ب ــه شــماره کارت مل ــی وشناســنامه ب کارت مل
ــد نظــام علــی در تاریــخ 1401/10/091401/10/09 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه مریــم علیمــرادی فرزن ــد نظــام علــی در تاریــخ متعلــق ب ــه مریــم علیمــرادی فرزن متعلــق ب

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

گذرنامــه متعلــق بــه ســیداحمد ســلطانی بــه کداختصاصــی گذرنامــه متعلــق بــه ســیداحمد ســلطانی بــه کداختصاصــی pp0169538901695389 فرزنــد نوراحمــد در تاریــخ  فرزنــد نوراحمــد 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.

گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 00116088380011608838وکارت ماشــین وکارت ســوخت بــه پــاک وکارت ماشــین وکارت ســوخت بــه پــاک 8181ن ن 744744ایــران ایــران 
7777 متعلــق بــه احســان رهبــری فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه احســان رهبــری فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوخت   ــددکارت س ــوخت   ودوع ــددکارت س ــران 2020 ودوع ــران ای ــماره 9595ه ه 237237ای ــه ش ــودرو ب ــاک خ ــه وپ ــه نام ــین وبیم ــماره کارت ماش ــه ش ــودرو ب ــاک خ ــه وپ ــه نام ــین وبیم کارت ماش
متعلــق بــه جهانگیــر جهــان پــور بــه کدملــی متعلــق بــه جهانگیــر جهــان پــور بــه کدملــی 04901799080490179908 فرزنــد ماشــااهلل در تاریــخ  فرزنــد ماشــااهلل 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.

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــواد نجف ــه ج ــق ب ــت متعل ــد در  وکارت معافی ــد محم ــی فرزن ــواد نجف ــه ج ــق ب ــت متعل ــماره 33798416093379841609 وکارت معافی ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27101705662710170566 متعلــق بــه عبدالعلــی جهانــی لیلــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالعلــی جهانــی لیلــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
1401/10/071401/10/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســندمالکیت ســندمالکیت 66دانــگ منــزل بــه پــاک فرعــی دانــگ منــزل بــه پــاک فرعــی 1706817068وپــاک اصلــی وپــاک اصلــی 126126 متعلــق بــه همــا خوشــنویس  متعلــق بــه همــا خوشــنویس 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/01/011400/01/01 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــخ  فرزن ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی 19710706451971070645 فرزن ــه کدمل ــی ب ــه کدمل ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وبیمــه نامــه بــه شــماره پــاک کارت ماشــین وبیمــه نامــه بــه شــماره پــاک 3231232312ایــران ایــران 311311 متعلــق بــه محمــد نجفــی بــه کدملــی  متعلــق بــه محمــد نجفــی بــه کدملــی 
06028602290602860229 فرزنــد محمدولــی در تاریــخ  فرزنــد محمدولــی در تاریــخ  1401/11/11 1401/11/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــاک 1616ص ص  ــه پ ــین ب ــه وکارت ماش ــه نام ــه وبیم ــاک  وگواهینام ــه پ ــین ب ــه وکارت ماش ــه نام ــه وبیم ــماره 00737877440073787744 وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــکا ومعاینــه فنــی  متعل ــه  وکارت شناســایی نظامــی وگواهینامــه نظامــی وکارت ات ــق ب ــکا ومعاینــه فنــی  متعل ــران 8888 وکارت شناســایی نظامــی وگواهینامــه نظامــی وکارت ات ــران ای 788788ای
غامعلــی خداشــناس فرزنــد محمدمهــدی در تاریــخ غامعلــی خداشــناس فرزنــد محمدمهــدی در تاریــخ 1401/12/061401/12/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وگواهینامــه  بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه  بــه شــماره 27103135712710313571 متعلــق بــه علیرضــا رضــوان زاده فرزنــد رحمــت در  متعلــق بــه علیرضــا رضــوان زاده فرزنــد رحمــت در 
تاریــخ تاریــخ  1401/11/15 1401/11/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد خانعل ــرقین فرزن ــذری س ــا ب ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد خانعل ــرقین فرزن ــذری س ــا ب ــه لی ــق ب ــماره 60387249586038724958 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 1401/09/091401/09/09 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16380625011638062501 متعلــق بــه فوزیــه بخــش علــی پــور فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه فوزیــه بخــش علــی پــور فرزنــد حســین 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00523858760052385876 متعلــق بــه زهــرا ودودی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا ودودی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/11/201401/11/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم  ــت دیپل ــه موق ــه وگواهینام ــم  وشناســنامه وکارت نظــام وظیف ــت دیپل ــه موق ــه وگواهینام ــه شــماره 68500049136850004913 وشناســنامه وکارت نظــام وظیف ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
متعلــق بــه امیــر دالوری فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه امیــر دالوری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/11/181401/11/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــوک آق ــد بی ــه فرزن ــد ذریع ــه جاوی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــوک آق ــد بی ــه فرزن ــد ذریع ــه جاوی ــق ب ــماره 13717348951371734895 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 1401/05/121401/05/12 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی برزنون ــه رمضانعل ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی برزنون ــه رمضانعل ــق ب ــماره 10506541371050654137 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 1401/11/201401/11/20 مفق

ــخ  ــد حمیدرضــا در تاری ــخ   فرزن ــد حمیدرضــا در تاری ــی 00260342470026034247  فرزن ــه کدمل ــی ب ــالم باق ــذ س ــه پانی ــق ب ــه متعل ــی گواهینام ــه کدمل ــی ب ــالم باق ــذ س ــه پانی ــق ب ــه متعل گواهینام
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903
ــعید  ــه س ــق ب ــعید  متعل ــه س ــق ب ــماره 00173970910017397091 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 00173970910017397091 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

جالیانی فرزند مجید در تاریخ جالیانی فرزند مجید در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 9999ایــرانایــران343343صص4949 و شــماره موتــور و شــماره موتــور124124KK06930490693049 و شــماره  و شــماره 
شاســی شاســی NAAMNAAM0101CECE88FRFR219123219123 بــه شــماره  بــه شــماره 00137263740013726374 متعلــق بــه محمــد باحــور فرزنــد  متعلــق بــه محمــد باحــور فرزنــد 

احمــد در تاریــخ احمــد 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.

ــی  ــه داود  عل ــق ب ــی  متعل ــه داود  عل ــق ب ــماره 00307405170030740517 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00307405170030740517 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پــور کورایــم  فرزنــد محمــد  در تاریــخ پــور کورایــم  فرزنــد محمــد  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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46100025074610002507 متعلــق بــه زهــرا آدتــورو فرزنــد عبدالحکیــم در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا آدتــورو فرزنــد عبدالحکیــم 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 1401/11/191401/11/19 مفق

ــخ  ــعلی  در تاری ــد عباس ــرزی  فرزن ــه  ط ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــعلی  در تاری ــد عباس ــرزی  فرزن ــه  ط ــه فاطم ــق ب ــماره 00202713110020271311 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 1401/10/011401/10/01 مفق

ــخ  ــد جــال  در تاری ــه علــی  شــفیعی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد جــال  در تاری ــه علــی  شــفیعی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00371492960037149296 متعل ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 6666 ایــران  ایــران 755755 ق  ق 5757 متعلــق بــه عبــاس  عســگری  فرزنــد علــی حســین  در  متعلــق بــه عبــاس  عســگری  فرزنــد علــی حســین  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/221401/11/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاری  فرزن ــی  ان ــه عل ــق ب ــش متعل ــایی ارت ــد  و کارت شناس ــاری  فرزن ــی  ان ــه عل ــق ب ــش متعل ــایی ارت ــماره 57196982315719698231 و کارت شناس 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 ــخ 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردی ــخ براتعلــی  در تاری براتعلــی  در تاری

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 1111 ایــران  ایــران 119119 ص  ص 1414 متعلــق بــه مصطفــی  خــوز  فرزنــد تقــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی  خــوز  فرزنــد تقــی  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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00627197850062719785 متعلــق بــه حســین  محمــدی  فرزنــد مقصــود علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  محمــدی  فرزنــد مقصــود علــی  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.

ــماره  ــماره  و ش ــور ZZ2423511224235112ZZ و ش ــماره موت ــه ش ــور  ب ــماره موت ــه ش ــران 535535 م  م 6969 ب ــران  ای ــماره 3636 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی شاســی PP114114DD3016530165متعلــق بــه ابوالفضــل  نامنــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ متعلــق بــه ابوالفضــل  نامنــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1400/12/011400/12/01 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــور فرزن ــین پ ــا حس ــه امیدرض ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــور فرزن ــین پ ــا حس ــه امیدرض ــق ب ــماره 00692201660069220166 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00530148390053014839 متعلــق بــه مهــدی میرزائــی ازندریانــی فرزنــد غضنفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی میرزائــی ازندریانــی فرزنــد غضنفــر در تاریــخ 
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــکراله در تاری ــد ش ــی فرزن ــه سیاوش ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــکراله در تاری ــد ش ــی فرزن ــه سیاوش ــه معصوم ــق ب ــماره 39309908493930990849 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 1401/08/011401/08/01 مفق

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 32572536993257253699 متعلــق بــه زهــرا اکبــری  فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا اکبــری  فرزنــد پرویــز 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.

ــه  ــور ب ــه  و کارت موت ــور ب ــماره 00215687580021568758 و کارت موت ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 00215687580021568758 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــات فرزن ــی بی ــه عل ــق ب ــی متعل ــخ  و رســید کارت مل ــی در تاری ــد محمدعل ــات فرزن ــی بی ــه عل ــق ب ــی متعل ــران3785337853 و رســید کارت مل ــرانای شــماره شــماره 144144ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردی

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00191170860019117086 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00191170860019117086 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمــد  طهماســبی  فرزنــد محمــد صالــح  در تاریــخ محمــد  طهماســبی  فرزنــد محمــد صالــح  در تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46214021104621402110 متعلــق بــه زیبــا  هــادی پــور ســامانی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ  متعلــق بــه زیبــا  هــادی پــور ســامانی  فرزنــد محمــود  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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00203392320020339232 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00203392320020339232 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00203392320020339232 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 1111 ایــران  ایــران 992992 م  م 6262 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
ــه علیرضــا   ــه علیرضــا   متعلــق ب ــه شــماره 123123 ایــران  ایــران 4441244412 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت موتــور ب ــه شــماره 2020 ایــران  ایــران 926926 ن  ن 7979 و کارت موتــور ب ــه شــماره ب ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/161401/11/16 مفق ــد غامحســین  در تاری ــی  فرزن ــتری فراهان ــخ ماس ــد غامحســین  در تاری ــی  فرزن ــتری فراهان ماس

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 59397603845939760384 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 59397603845939760384 و کارت  و کارت 
ــران 854854 ق  ق 6262 و کارت  و کارت  ــران  ای ــه شــماره 9999 ای ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــه شــماره 59397603845939760384 و کارت ماشــین ب ــان خدمــت ب ــه شــماره پای ــان خدمــت ب پای
ــخ  ــد قاســمعلی  در تاری ــی  فرزن ــه خســرو  معقول ــق ب ــی و دفترچــه بیمــه متعل ــخ تیــم کشــتی تیــم مل ــد قاســمعلی  در تاری ــی  فرزن ــه خســرو  معقول ــق ب ــی و دفترچــه بیمــه متعل تیــم کشــتی تیــم مل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردی

ــد حســین و کارت  ــه ســعادت  امینــی  فرزن ــق ب ــد حســین و کارت  متعل ــه ســعادت  امینــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 49491462544949146254 متعل ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای
ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 1010 ایــران  ایــران 241241 ل  ل 5858 متعلــق بــه ناهیــد وکیلــی رازلیقــی فرزنــد  متعلــق بــه ناهیــد وکیلــی رازلیقــی فرزنــد 
کاظــم کاظــم 00563316730056331673  در تاریــخ   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.

ــخ  ــه در تاری ــد احســان ال ــه ســیروس رســتگار فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد احســان ال ــه ســیروس رســتگار فرزن ــق ب ــه شــماره 00511150340051115034 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــیری فرزن ــب ش ــه مصی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محمدحس ــیری فرزن ــب ش ــه مصی ــق ب ــماره 40734661944073466194 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردی

ــماره 50593279145059327914 و کارت  و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 50593279145059327914 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت متعلــق بــه رضــا آقــازاده فرزنــد حاجــی در تاریــخ ســوخت متعلــق بــه رضــا آقــازاده فرزنــد حاجــی در تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55297231115529723111 و کارت ســوخت متعلــق بــه بتــول  روغنــی  فرزنــد غامعلــی در  و کارت ســوخت متعلــق بــه بتــول  روغنــی  فرزنــد غامعلــی در 
تاریــخ 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 00693852540069385254 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00693852540069385254 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 241241 د  د 6464 متعل ــران  ای ــماره 1010 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 00693852540069385254 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/011401/11/01 مفق ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی  فرزن ــد خان ــماعیل  محم ــخ اس ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی  فرزن ــد خان ــماعیل  محم اس

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07809930470780993047 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 07809930470780993047 و کارت ماشــین و کارت  و کارت ماشــین و کارت 
ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره 3232 ایــران  ایــران 986986 ج  ج 2626 متعلــق بــه علیرضــا  نامنــی  فرزنــد حســن  در  متعلــق بــه علیرضــا  نامنــی  فرزنــد حســن  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.

ــخ  ــب اهلل در تاری ــد حبی ــی فرزن ــکینه ناعم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــب اهلل در تاری ــد حبی ــی فرزن ــکینه ناعم ــه س ــق ب ــماره 00397615760039761576 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 1401/12/011401/12/01 مفق

ــیدمصطفی در  ــد س ــریف فرزن ــیدمحمدرضا ش ــه س ــق ب ــیدمصطفی در  متعل ــد س ــریف فرزن ــیدمحمدرضا ش ــه س ــق ب ــماره 00139091930013909193 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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.

ــه  ــه  و بیم ــماره 00801580800080158080 و بیم ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 00801580800080158080 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه موتــور ســیکلت و کارت ســوخت بــه شــماره نامــه موتــور ســیکلت و کارت ســوخت بــه شــماره 143143ایــرانایــران5657856578 متعلــق بــه ســعید ریونــدی فرزنــد  متعلــق بــه ســعید ریونــدی فرزنــد 

حمیــد در تاریــخ حمیــد 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 00452201070045220107 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00452201070045220107 و کارت  و کارت 
شناســایی نظامــی و کارت ایثارگــری متعلــق بــه ســید احمــد  معصومــی  فرزنــد ســید طالــب  در تاریــخ شناســایی نظامــی و کارت ایثارگــری متعلــق بــه ســید احمــد  معصومــی  فرزنــد ســید طالــب  در تاریــخ 

1401/11/261401/11/26 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 00741549740074154974 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00741549740074154974 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00741549740074154974 و کارت ســوخت متعلــق بــه محمــد زیــوه فرزنــد قاســم در تاریــخ  و کارت ســوخت متعلــق بــه محمــد زیــوه فرزنــد قاســم در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/12/011401/12/01 مفق

ــرا  ــه زه ــق ب ــرا  متعل ــه زه ــق ب ــه 1818 متعل ــه  قطع ــی 2788727887 قطع ــی و فرع ــی 4747و فرع ــی  و اصل ــت 388186388186 و اصل ــماره ثب ــه ش ــت ب ــد مالکی ــت ن ــماره ثب ــه ش ــت ب ــد مالکی ن
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/11/101401/11/10 مفق ــخ  در تاری ــی 40732898454073289845 در تاری ــد مل ــا ک ــین ب ــد حس ــی فرزن ــی بهرام ــد مل ــا ک ــین ب ــد حس ــی فرزن بهرام

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

30213021

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــا کاظم ــه روی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــا کاظم ــه روی ــق ب ــماره 00208179910020817991 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/01/211401/01/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 11407025641140702564 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11407025641140702564 و کارت  و کارت 
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــهربانو جال ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــهربانو جال ــه ش ــق ب ــماره 11407025641140702564 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش مل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/251401/11/25 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 39799594303979959430 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــی - کارآفریــن -  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــی - کارآفریــن - 
پاســارگاد-تجارت - اقتصادنویــن متعلــق بــه ابراهیــم ســلطانی فرزنــد کوکعلــی در تاریــخ پاســارگاد-تجارت - اقتصادنویــن متعلــق بــه ابراهیــم ســلطانی فرزنــد کوکعلــی 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 01505796750150579675 متعلــق بــه هیــوا مهاجــر نوبــر فرزنــد میــر مرتضــی در  متعلــق بــه هیــوا مهاجــر نوبــر فرزنــد میــر مرتضــی در 
تاریــخ تاریــخ  1401/07/18 1401/07/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09016491550901649155 متعلــق بــه مجتبــی حســنی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه مجتبــی حســنی فرزنــد محمــد در 
تاریخ تاریخ 1401/12/041401/12/04 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 ملــی65001070126500107012 متعلــق بــه لیاعباســی فرزنــد رحمــت در تاریــخ  متعلــق بــه لیاعباســی فرزنــد رحمــت در تاریــخ 
1401/10/221401/10/22 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 ملــی07024849540702484954 متعلــق بــه طاهــره خــداوردی فرزنــد حســنعلی  متعلــق بــه طاهــره خــداوردی فرزنــد حســنعلی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/12/061401/12/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30433043
ــخ  ــه در تاری ــد عــزت ال ــه فاطمــه جدیــدی فرزن ــخ  متعلــق ب ــه در تاری ــد عــزت ال ــه فاطمــه جدیــدی فرزن ــه شــماره 41715742264171574226 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب

1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 16211621 و بــه شــماره ملــی   و بــه شــماره ملــی  12932388561293238856 متعلــق بــه علیرضــا افقــری فرزنــد مهــدی  متعلــق بــه علیرضــا افقــری فرزنــد مهــدی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/05/1401/05/0505 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/10/101401/10/10   ــد محســن در تاری ــی  فرزن ــا طالب ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــد محســن در تاری ــی  فرزن ــا طالب ــه رض ــق ب ــماره 12736926911273692691 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین پرایــد نــوک مــدادی مدلکارت ماشــین پرایــد نــوک مــدادی مدل9090بــه شــماره شاســیبــه شــماره شاســی6341229098507663412290985076و شــماره موتــور و شــماره موتــور 
ــد  ــاری فرزن ــد جانث ــه احم ــق ب ــد  متعل ــاری فرزن ــد جانث ــه احم ــق ب ــماره 12834541731283454173 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران5353 ب ــرانای ــه پاک7272صص525525ای ــه پاکب 42759854275985ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/1401/11/1515 مفق ــی  در تاری ــخ محمدعل ــی  در تاری محمدعل

ــماره 12734649231273464923 و  و  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 12734649231273464923 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
کارت موتورشوکامشــکی مدلکارت موتورشوکامشــکی مدل14001400بــه پــاک بــه پــاک 635635//5388653886 بــه شــماره ملــی   بــه شــماره ملــی  12734649231273464923 متعلــق  متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 11401/12/401/12/0505 مفق ــر در تاری ــد امی ــی  فرزن ــد نورالله ــه حام ــخ  ب ــر در تاری ــد امی ــی  فرزن ــد نورالله ــه حام  ب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12908877721290887772 و کارت ســوخت بــه پــاک  و کارت ســوخت بــه پــاک 4747جج838838ایــرانایــران6767 بــه شــماره  بــه شــماره 
12908877721290887772 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره 12908877721290887772 متعلــق بــه نبــی  ارجمنــد فرزنــد حســن در  متعلــق بــه نبــی  ارجمنــد فرزنــد حســن در 

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

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی  فرزن ــی ابوطالب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی  فرزن ــی ابوطالب ــه عل ــق ب ــماره 12888025011288802501 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  401/11/20 11401/11/20مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12932941871293294187 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12932941871293294187 و بیمه نامه  و بیمه نامه 
ماشــین بــه پــاک ماشــین بــه پــاک 3636مم578578ایــران ایــران 1313 بــه شــماره  بــه شــماره 12932941871293294187 و کارت ماشــین بــه پاک و کارت ماشــین بــه پاک3636مم578578ایــرانایــران1313    
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/1401/12/0707 مفق ــداهلل در تاری ــد عب ــراقی فرزن ــین اش ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد عب ــراقی فرزن ــین اش ــه حس ــق ب ــماره 12932941871293294187 متعل ــه ش ــماره ب ــه ش ب

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

کارت ماشــین پــی کــی )کارت ماشــین پــی کــی )PKPK(مــدل(مــدل8383  بــه شــماره پــاک   بــه شــماره پــاک 3535بب746746 ایــران  ایــران 1313 بــه شــماره  بــه شــماره 46210721104621072110  
و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی 30345403034540و شــماره موتــورو شــماره موتــورMM1388884613888846و پــاکو پــاک3535بب746746 ایــران  ایــران 
1313 بــه شــماره  بــه شــماره 46210721104621072110 و و ســند کمپانــی  بــه شــماره  و و ســند کمپانــی  بــه شــماره 46210721104621072110 متعلــق بــه شــها امانــی فرزنــد  متعلــق بــه شــها امانــی فرزنــد 

حســینقلی در تاریــخ حســینقلی در تاریــخ 1401/07/01401/07/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند کمپانــی بــه شــماره  شاســی ســند کمپانــی بــه شــماره  شاســی NAAPNAAP0303EDED77BJBJ514916514916و شــماره  موتــور و شــماره  موتــور 1419002052714190020527و پــاک و پــاک 
9292لل862862ایــرانایــران5353 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 12915661041291566104 متعلــق بــه زینــب  طغیانــی مورنانــی  فرزنــد علــی  در  متعلــق بــه زینــب  طغیانــی مورنانــی  فرزنــد علــی  در 

تاریــخ تاریــخ 1401/07/01401/07/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26799104512679910451 متعلــق بــه فاطمــه باقــری ضیابــری فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه باقــری ضیابــری فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 

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

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــینی  فرزن ــا حس ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد صف ــینی  فرزن ــا حس ــه محمدرض ــق ب ــماره 25802349262580234926 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 1401/09/011401/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25918902422591890242 متعلــق بــه احمــد کریمــی فرزند عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد کریمــی فرزند عیســی در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حبیــب در تاری ــور فرزن ــه زهــرا علیپ ــق ب ــخ  متعل ــد حبیــب در تاری ــور فرزن ــه زهــرا علیپ ــق ب ــه شــماره 51800641205180064120 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
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 26694743572669474357 متعلــق بــه محمــد باخــدای ماســرایی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد باخــدای ماســرایی فرزنــد حســین 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.

  ii08396350839635 گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 26596323832659632383 و کارت ماشــین بــه شــماره شــماره شاســی  و کارت ماشــین بــه شــماره شــماره شاســی
ــه شــماره  ــه شــماره  و ســایر ب ــران 4646 و ســایر ب ــران ای ــه شــماره 5858بب261261ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــور 30850077303085007730 و کارت ســوخت ب ــور وشــماره موت وشــماره موت
ــیم  ــدد س ــیم ع ــدد س ــماره 44ع ــه ش ــایر ب ــماره  و س ــه ش ــایر ب ــپ 22 و س ــپ  تی ــدل 8585 تی ــدادی م ــوک م ــدل ن ــدادی م ــوک م ــی خودرو206206ن ــه فن ــه معاین ــی خودروبرگ ــه فن ــه معاین برگ
ــخ  ــداله در تاری ــد اس ــار فرزن ــاس پورغف ــه عب ــق ب ــراه اول متعل ــدد ســیم کارت هم ــخ  ع ــداله در تاری ــد اس ــار فرزن ــاس پورغف ــه عب ــق ب ــراه اول متعل ــدد ســیم کارت هم ــل و11 ع ــل وکارت رایت کارت رایت

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

55605560
ــد احمــد در  ــه ســمیرا حســن زاده چادرنشــین فرزن ــق ب ــد احمــد در  متعل ــه ســمیرا حســن زاده چادرنشــین فرزن ــق ب ــه شــماره 52498934225249893422 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/10/201401/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70667066
ــخ  ــی محمــد در تاری ــد عل ــه دار فرزن ــه مرتضــی پای ــق ب ــخ  متعل ــی محمــد در تاری ــد عل ــه دار فرزن ــه مرتضــی پای ــق ب ــه شــماره 64503990906450399090 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1400/10/011400/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00770424680077042468 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اکبــر میرعیســی خانــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اکبــر میرعیســی خانــی فرزنــد 
میرقــدرت الــه در تاریــخ میرقــدرت الــه در تاریــخ 1401/11/301401/11/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08297245240829724524 متعلــق بــه حســین نــادری فرزند حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه حســین نــادری فرزند حیــدر 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 60193663836019366383 و گواهینامــه پایــه دو  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه  و گواهینامــه پایــه دو  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه 
شــماره شــماره 7979 و و525525 ایــران  ایــران 9191 و کارت بانکــی ملــت متعلــق بــه صابــر مالــی جهانخانلــو فرزنــد طــوالن در  و کارت بانکــی ملــت متعلــق بــه صابــر مالــی جهانخانلــو فرزنــد طــوالن در 

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

70717071
کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 17578958411757895841 و قولنامــه مغــازه متعلــق بــه خدیجــه معمــاری فرزنــد  و قولنامــه مغــازه متعلــق بــه خدیجــه معمــاری فرزنــد 
عبدالغنــی و کارت ملــی و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره عبدالغنــی و کارت ملــی و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 18995439961899543996 و قولنامــه منــزل  و قولنامــه منــزل 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/12/1401/12/0404 مفق ــری در تاری ــوب ظاه ــه یعق ــق ب ــک متعل ــر بان ــازه و کارت عاب ــخ و مغ ــری در تاری ــوب ظاه ــه یعق ــق ب ــک متعل ــر بان ــازه و کارت عاب و مغ

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09440691420944069142 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه احمــد جنتــی فرزنــد حســینعلی در  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه احمــد جنتــی فرزنــد حســینعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/1401/11/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06817369680681736968 متعلــق بــه بهــروز  بهرامــی فــر فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز  بهرامــی فــر فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/1400/01/0101 مفق

70807080

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــه مهندس ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــه مهندس ــه فاطم ــق ب ــماره 22965997532296599753 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/071401/12/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  70857085
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــروی فرزن ــل خس ــه خلی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــروی فرزن ــل خس ــه خلی ــق ب ــماره 25726177222572617722 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 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25604884932560488493 متعلــق بــه محمدعلــی رســولی امیرحاجلــو فرزنــد علیرضــا در  متعلــق بــه محمدعلــی رســولی امیرحاجلــو فرزنــد علیرضــا در 
تاریــخ تاریــخ 1400/06/011400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

وشــماره  وشــماره    NABNAB94403259440325AA950308950308شاســی شــماره  بــه  خودروکامیــون  ســبز  شاســیبــرگ  شــماره  بــه  خودروکامیــون  ســبز  بــرگ 
فیضــی  صفــدر  بــه  متعلــق  فیضــی   صفــدر  بــه  متعلــق  پــاک8383--829829عع3636  وشــماره  پــاک  وشــماره  موتــورموتــور4579370005080845793700050808 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود  در  محمدقاســم  تاریــخ فرزنــد  در  محمدقاســم   فرزنــد 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25704339012570433901 متعلــق بــه احمــد شــادمانی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد شــادمانی 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 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25726339062572633906 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 25726339062572633906 و کارت  و کارت 
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 25726339062572633906 متعلــق بــه محســن طاهــری فرزنــد کرامــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه محســن طاهــری فرزنــد کرامــت الــه در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/211401/11/21 مفقــود گردی
  

70877087
ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــم قائم ــه هاش ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــم قائم ــه هاش ــق ب ــماره 55399807865539980786 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 1401/11/081401/11/08 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/12/10

شماره : 1602

 ۳۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان اردبیل اهدا شد
 مدیرکل کتابخانه های عمومی اردبیل از اهدای ۳۰ هزار جلد کتاب از سوی موسسات آموزشی و فرهنگی، برخی نهادها و مردم به کتابخانه های عمومی این استان به منظور غنای منابع معتبر و ترویج فرهنگ مطالعه خبر داد. پروانه رضاقلیزاده گفت: این تعداد کتاب در 
سال جاری به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده و این عمل خیرخواهانه در تقویت منابع کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی در جامعه تاثیرگذار است. وی با اعالم اینکه بنیاد علوی به تازگی بیش از سه هزار و ۵۰۰ جلد کتاب مذهبی، کمک آموزشی، دفاع مقدس و داستان 
به نهاد کتابخانه های عمومی استان اهدا کرده است، افزود: این کتاب ها بعد از اقدامات کارشناسی در بین کتابخانه ها توزیع خواهد شد. رضاقلیزاده تصریح کرد: امسال شهرستان اردبیل با جذب بیش از هفت هزار ۵۰۰ جلد، مشگین شهر با جذب سه هزار ۷۰۰ جلد، نمین با 
جذب ۲ هزار و ۹۰۰ جلد، شهرستان های خلخال و پارس آباد با جذب ۲ هزار ۹۰۰ جلد و شهرستان کوثر با ۲ هزار و ۲۰۰ جلد بیشترین کتاب های اهدایی مردم را جذب کرده اند. مدیرکل کتابخانه های عمومی اردبیل با اعالم اینکه برخی از فرهیختگان استان کتابخانه های 
شخصی خود را به این نهاد اهدا می کنند، خاطرنشان کرد: بر اساس تعالیم دینی، اهدای کتاب به عنوان باقیات الصالحات و عمل خیرخواهانه در پرونده اعمال خیران ثبت و اجر دینوی و اخروی خواهد داشت و اهالی فرهنگ دوست استان می توانند کتاب های خوانده شده 

خود را برای استفاده اقشار مختلف مردم، به کتابخانه های عمومی اهدا کنند.

 در یازده ماهه 14۰1، رشد 184 درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان 
دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان میزان درآمد گمرکات 
استان اصفهان را ۲۲ هزار و ۲۹1 میلیارد ریال برشمرد و اظهار داشت : در 11 ماهه 
14۰1 درآمد گمرکات استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل 184 درصد 
رشد داشته است . وی در خصوص واردات کاالاز طریق گمرکات استان اصفهان اظهار 
داشت: دریازده ماهه امسال 1۳۹ هزار و 6۰۹ تن کاال به ارزش 66۷ میلیون و 6۲۲ 
هزار دالر از طریق گمرکات اســتان اصفهان ترخیص گردیده است که در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل از نظر وزن ۳4 درصد رشد و از حیث ارزش 16 درصد 
افزایش داشته است . مدیرکل گمرکات استان اصفهان اذعان داشت : طی این مدت 
تشــریفات واردات از طریق گمرک اصفهان ۷۲ هزار تن و به ارزش 4۳۵ میلیون و 
8۷۵ هزار دالر بوده که 6۵ درصد از کل واردات گمرکات استان را به خود اختصاص 
داده اســت و در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۰ و از لحاظ ارزش 
1۷ درصد رشــد داشــته است . در ادامه تصریح کرد : در11 ماهه امسال تشریفات 
واردات از طریــق گمــرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۵1 هزار تن و به ارزش 
۲۰۷ میلیون دالر و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳4 و از لحاظ 
ارزش ۹ درصد رشد داشته است . مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت: در 
این مدت صادرات گمرک اختصاصی ذوب آهن 16 هزار تن و به ارزش ۲۵ میلیون 
دالر بوده است . و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 1۹۲ و از لحاظ 
ارزش ۷8 درصد افزایش داشــته است . وی عمده کاالهای وارداتی گمرکات استان 
اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید،اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 
تولیدی برشمرد و بیان داشت: در 11 ماهه سال14۰1 ؛ 1۷8 میلیون دالر ماشین 
آالت و دســتگاه های مکانیکی باسهم ۲۷ درصد ، 1۰۵ میلیون دالر ماشین آالت 
برقی با سهم 16 درصد ، 1۰4 میلیون دالر چدن و آهن و فوالد با سهم 16 درصد 
،الیاف سنتینک 18 میلیون دالر با سهم ۳ درصد و مواد پالستیکی 16 میلیون دالر 
با سهم ۲ از طریق گمرکات استان اصفهان درصد ترخیص گردیده است . مدیرکل 
گمرکات اســتان اصفهان درخصوص مهمترین کشورهای مبدا واردات به گمرکات 
استان اصفهان تصریح کرد: طی این مدت امارات متحده عربی 16۷ میلیون دالر با 
سهم ۲۵ درصد، چین 1۰۹ میلیون دالر باسهم 16 درصد، ترکیه 1۰۷ میلیون دالر 
با سهم 16 درصد ، کره جنوبی 4۷ میلیون دالر باسهم ۷ درصد و آلمان ۳۹ میلیون 

دالر با سهم 6 درصد ، مبدا واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده اند.

  بازدید هیئت تجاري - اقتصادي استان منگستائو جمهوري قزاقستان 
از ظرفیت هاي آبزي پروري استان گلستان

محمدعلی شــربتدار : خبرنگار گلســتان | استاندار استان 
منگستائو قزاقســتان در قالبي هیئتي تجاريـ  اقتصادي، 
جهت بازدید و مذاکرات در خصوص فعالیت هاي اقتصادي 
و کشــاورزي، به استان گلستان سفر کرد. به گزارش روابط 
عمومي اداره کل شیالت گلستان، این هئیت در حاشیه سفر 
ســه روزه خود به استان گلستان، از مزرعه پرورش ماهیان 
زینتي در منطقه شصت کال شهرستان گرگان، مزرعه پرورش 
ماهیان خاویاري در شهرستان کردکوي، مرکز عمل آوري 
روبیان صنعت کاسپین، و پایگاه یگان حفاظت از  منابع آبزي خواجه نفس بازدید 
به عمل آورد. الزم به ذکر است قانات قولژانوف معاون استاندار #منگستائو و هیات 
تجاري و اقتصادي این استان طي سفري ۳  روزه به استان گلستان، از ظرفیت هاي 
شیالتي از جمله مجتمع پرورش میگو گمیشان، طرح پرورش ماهي در دریا و مزارع 
پرورش ماهیان سردابي، گرمابي و زینتي استان بازدید خواهند کرد. گفتني است در 
این سفر، هیاتي تجاري و اقتصادي در قالب مدیران حوزه شیالت، کشاورزي، سرمایه 
گذاري، بازرگاني، منابع طبیعي، تجارت و مدیران بخش خصوصي کشور قزاقستان، 

معاون استاندار منگستائو را همراهي مي کنند.

  همزمان با اعیاد شعبانیه: از جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهدا در شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان تجلیل شد

در سالروز والدت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع(، طی 
مراسمی از از جانبازان ، ایثارگران و فرزندان شهدا در شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان تجلیل شد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان، مدیر منطقه با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: 
شهدا و ایثارگران الگوی فداکاری در جامعه بوده و آنان کسانی 
هستند که منافع فردی و ظواهر زندگی را بخاطر مصلحت 
کشور زیر پا گذاشته تا عزت و سربلندی را برای ایران اسالمی 
به ارمغان آورند. سید محمد حسینی دفاع از وطن را وظیفه ذاتی تک تک افراد در 
هر جایگاهی عنوان کرد و افزود: امروزه به برکت خون پاک شهدای گرانقدر، صبر و 
بردباری جانبازان و گذشت و فداکاری خانواده های شهدا، ملت سرافراز ایران اسالمی 
به سوی رشد و تعالی پیش می رود. در پایان این مراسم مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از جانبازان، ایثلرگران 

و فرزندان شهداء شاغل در شرکت تقدیر کرد.

 کسب لوح تندیس زرین سرآمدان روابط عمومی های ایران توسط روابط 
عمومی توانیر

مرجان عباس زاده رشت- به نمایندگی از صنعت برق،لوح 
تندیس زرین در نهمین دوره قدردانی از ســرآمدان روابط 
عمومی های ایران به روابط عمومی توانیر اهداء شد.  در این 
رویداد، هر روابط عمومي براساس 81  شاخص مورد ممیزي 
حضوري قرار گرفته و در پایان طیق مجموع امتیازات اخذ 
شده، جایگاه آن در مسیر سرآمدي مشخص مي شود و بر این 
اساس چنانچه در بخش انتهاي مسیر، حذف اصل امتیاز 6۵ 
تا 1۰۰۰امتیاز قرار گیرد، به عنوان روابط عمومي سرآمد یکي 
از تندیس هاي زرین، سیمین یا برنزي را کسب مي کند و گواهینامه سرآمدي ستاره 
 )FQMPR( دار دریافت مي کند. شایان ذکر است مدل سرآمدي روابط عمومي و
مدل بومي و تخصصي مدل تعالي سازماني است که به طور ویژه روابط عمومي ها را 

براساس ۹ معیار سرآمدي مورد ارزیابي و ممیزي قرار مي دهند. 
انتخاب کمپین ۵=1 به عنوان کمپین برتر در کشور

همچنین در نوزدهمین کنفرانس بین المللي روابط عمومي و دومین جشنواره مردم 
داري ایران، کمپین ۵=1 به عنوان کمپین برتر انتخاب و لوح تقدیر و تندیس افتخار 
آن به نمایندگي از مجموعه روابط عمومي هاي صنعت برق به روابط عمومي و امور 
بین الملل شرکت توانیر اهدا شد. گفتنی است نوزدهمین کنفرانس بین المللي روابط 
عمومي ایران موســوم به )IRAN CPR( با موضوع: »تحول دیجبتال در روابط 

عمومی فراتر از فناوری« برگزار شده بود.

 6 پناهگاه برای حمایت از حیوانات بدون صاحب در البرز فعال شد
مدیرکل امور شهری و شوراهای اسالمی استانداری البرز گفت: 6 پناهگاه برای حمایت 
از حیوانات بدن صاحب در این استان با هدف ساماندهی حیوانات ناقل بیماری به 
انسان فعال شد. حمید میرزایی افزود: از مجموع این 6 پناهگاه، چهار مرکز با مدیریت 
شهرداری ها و ۲ پناهگاه با حمایت سازمان های مردم نهاد برای نگهداری از حیوانات 
بدون صاحب فعالیت دارند. مدیرکل امورشهری و شوراهای اسالمی استانداری البرز 
اظهار کرد: شهرداری های استان در راستای اجرای مصوبات کارگروه استانی کنترل 
جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان)سگ های بدون صاحب(در سالجاری 1۵ هزار 

و ۵۳8 قالده سگ را از سطح استان جمع آوری و ساماندهی کرده اند.

 دستیابی به عناوین قهرمانی و فتح سکوهای جهانی 
و بین المللی آرزوی هر ورزشکاری است که در عرصه 
ورزش قدم می گذارد و برای رسیدن به این هدف چه 
در قالب انفرادی و چه تیمی به امکانات و شرایطی نیاز 
دارند که باید از سوی مسووالن باالدستی این حوزه یا 

بخش خصوصی تامین و فراهم شود.
 ورزشکاران و تیم های بسیاری از آذربایجان شرقی در 
عرصه قهرمانی فعالیت می کنند که برخی از این افراد 
و تیم ها به رغم داشتن استعدادها و ظرفیت های باال، 
به دالیل مختلف از جمله نبود امکانات و فراهم نبودن 
شــرایط مالی، مجبور به فعالیت در رده های پایین و 
سپری کردن دوران حرفه ای و قهرمانی خود در زیررده 

ها و رقابت های محلی می شوند.
هر از چند گاهی افرادی در قالب بخش خصوصی و با 
نیات مختلف در صدد حمایت از ورزشکار و یا تیمی بر 
می آیند که در ادامه و با توجه به باال بودن هزینه های 
ورزش حرفه ای و قهرمانی، کار را نیمه تمام رها کرده 
و مشکلی بر دیگر مشکالت این قشر اضافه می کنند.

یکی از رشــته هایی که در آذربایجان شرقی به رغم 
داشتن استعدادهای خوب و درخشان، مورد بی مهری 
باشگاه ها، صاحبان صنایع و بخش خصوصی واقع شده 
رشته بسکتبال است، این رشته با شهرداری تبریز عنوان 
قهرمانــی لیگ برتر در فصل ۹۷ - ۹6 را نیز تجربه و 
انگیزه فعاالن این رشته را دوچندان و به آینده امیدوار 
کرد اما با قطع شــدن حمایت هــای مادی محدود 
بخش خصوصی، فعاالن این رشــته جذاب بار دیگر 

برای درخشش و رشد راهی استان های دیگر شدند.
البته فعالیت های خوبی در عرصه های پایه این رشته 
ورزشی از سوی هیات استانی در حال انجام است اما 
همه این فعالیت ها در صورتی خود را نشان می دهد که 
افراد یا باشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی وارد عرصه 
حمایت از رشــته ورزشی بسکتبال در بحث قهرمانی 
شوند تا استعدادهای بســکتبال آذربایجان شرقی از 
طریــق تیم های این افراد یا باشــگاه ها، به رده های 

باالتر و ملی راه یابند و عرض اندام کنند.
سال گذشــته تیم توفارقان آذرشهر با حمایت مالی 
بخش خصوصی و پــس از دوری کوتاه مدت از لیگ 
برتر، دوباره به لیگ برتر راه یافت اما از همان ابتدا و به 
دلیل محدود بودن منابع مالی و عدم حمایت استانی از 
دولتی گرفته تا خصوصی، حضوری ضعیف در لیگ برتر 
را آغاز کرد و در پایان نیز با قرار گرفتن در قعر جدول 
و عــدم حضور در برخی بازی های هفته های پایانی، 
با لیگ برتر خداحافظی و نوجوانان و جوانانی را که با 

هزار سودا در این رشته وارد شده بودند دلسرد کرد.
مالک این باشگاه بارها عنوان کرده بود که توان رقابت 
ها با تیم های دولتی را ندارد و اگر مقام های استانی و 
صنایع استان از این تیم حمایت نکنند و تیم به لیگ 
یک سقوط کند دیگر در این تیم هزینه نخواهد کرد 
و همین گونه شد و این تیم به دلیل محدودیت های 
مالی، راه سقوط را در پیش گرفت و بسکتبال تبریز و 
آذربایجان شرقی فاقد نماینده در سطح اول این رشته 

ورزشی شد.
دالیل زیادی برای عدم موفقیت بســکتبال استان در 
لیگ برتر و عرصه قهرمانی عنوان می شود که از مهم 
ترین آنها می توان به مشــکل مالی و همچنین نبود 
زیرساخت در شهرهای غیر از مرکز استان اشاره کرد.

 حضور مقتدرانه در لیگ برتر مستلزم وجود 
زیرساخت و بودجه بندی درست است

رییس هیات بسکتبال آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
حضور پرقدرت در رقابت های لیگ برتر مستلزم وجود 
زیرساخت و همچنین بودجه بندی درست است و تیم 
ها و یا باشگاه های حاضر در این سطح از رقابت ها باید 

پشتوانه مالی داشته باشند.
ســیامک گهرخانی با بیان اینکه از نظر زیرساخت در 
رشــته بسکتبال در تبریز هیچ مشکلی وجود ندارد و 
سالن های این شــهر توانایی میزبانی از رقابت های 
مختلف را دارند اما در شهرســتان آذرشهر که محل 

بسکتبال آذربایجان شرقی ناکام در پشتیبانی

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تولید بیش از هشت 
میلیون اصله پایه و نهال در طول سال، این استان را به یکی از قطب های مهم تولید 
این محصول مهم بخش کشاورزی در کشور تبدیل کرده است. خسرو شهبازی 
افزود: نهال های تولیدی عالوه بر تامین نیاز استان به سایر استان ها و کشورهای 
همسایه از جمله کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و ارمنستان 
صادر می شود. وی اضافه کرد: انواع نهال پایه بذری و رویشی شامل دانه دارها، 
هسته دارها، دانه ریز و دانه خشک در آذربایجان غربی تولید و روانه بازار می شود. 
شهبازی ادامه داد: وجود ۲ مرکز کشت بافتی با بیش از 1۰ سال سابقه تولید 
در زمینه تولید پایه و نهال رویشی یکی از افتخارات استان در زمینه تولید نهال 
سالم و با کیفیت است که در زمینه تولید نهال های شناسنامه دار فعال هستند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹۰ نهالستان 
در استان فعالیت دارد، گفت: از این تعداد 4۹ مورد اجازه فروش نهال نداشته و 
41 نهالستان دارای مجوز فروش هستند و الزم است که خود را با شرایط اعالم 

شده تطبیق داده و نسبت به شناسنامه دار کردن نهال های خود اقدام کنند.

شهبازی اظهار کرد: هرگونه یارانه و دریافت تسهیالت برای توسعه و جایگزینی و 
اصالح باغات منوط به خرید نهال شناسنامه دار از نهالستان های دارای مجوز است. 
وی با اشاره به اینکه الزم است کشاورزان نهالهای شناسنامه دار را با اخذ فاکتور 
فروش و تضمین پایه پیوندک از نهالستان های مجور دارخریداری کنند و تا پنج 

سال نیز شناسه و فاکتورها را نگهداری کنند، یادآور شد: از خرید نهال های دپو 
شده حتی در نهالستان ها به علت تنش رطوبتی و سرما باید خودداری شود. وی 
با تاکید به اینکه الزم است از خرید نهال از از فروشندگان غیر مجاز و محلهای 
عرضه فاقد مجوز خودداری شود، گفت: نهالستان ها باید دارای گواهی بهداشتی 

از مدیریت حفظ نباتات و سازمان جهاد کشاورزی باشند.
وی افزود: جهاد کشاورزی با همکاری نهادهای مسوول درصدد جلوگیری از قاچاق 
نهال بوده و فراهم کردن شرایط فعالیت بخش خصوصی در برچسب زنی به نهال 
جزو برنامه های کاری است. شهبازی تاکید کرد: جهاد کشاورزی استان به دنبال 
نهالی است که سال آوری آن کاهش یافته و از سال دوم محصول دهد و این با 
رعایت اصول فنی ممکن می شود. آذربایجان غربی دارای 1۲۰ هزار هکتار باغ است 
و از اوایل سال 1۳۹۵ کمیته فنی نهال در استان نسبت به بازدیدهای میدانی از 
نهالستان ها و بررسی مدارک و مستندات الزم در سطح استان اقدام کرده است.

نبود تسهیالت کم بهره بانکی، نبود اسناد رسمی مالکیت در اغلب اراضی و باغ 
ها از جمله مشکالت این بخش مهم کشاورزی است.

ساالنه بیش از هشت میلیون اصله نهال در آذربایجان غربی تولید می شود

بازی های خانگی تیم توفارقان در لیگ برتر بود این زیرساخت وجود نداشت.
وی اضافه کرد: تیم توفارقان از لیگ ۲ شروع کرد و توانست وارد رقابت های لیگ برتر شود اما به 

دلیل مشکالت مالی و عدم حمایت مالی در هر ۲ بار به لیگ دسته پایین سقوط کرد.
گهرخانی با اشاره به گفته های مالک باشگاه در مورد عدم حمایت های مالی از این تیم به رغم وعده 
های داده شده از سوی برخی نمایندگان مجلس، گفت: وقتی بخش خصوصی به دنبال تیمداری 
در لیگ برتر اســت باید پشتوانه مالی داشــته باشد و حداقل 6۰ درصد خود را از منابع شخصی 
تامین و پرداخت کند و برای باقیمانده هزینه ها نیز به دنبال حامی ملی و دیگر حمایت ها باشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه بخش خصوصی ۲۰ درصد هزینه ها را نیز ندارد و طبق شنیده ها، حتی 
ریالی از مبلغ قرارداد بازیکنان بسکتبال توفارقان پرداخت نشده است و همین امر بر روحیه بازیکنان 

تاثیر گذاشت و نتایج ضعیف و در نتیجه حذف ار رقابت ها را رقم زد.
رییس هیات بسکتبال آذربایجان شرقی با بیان اینکه، با حذف توفارقان از لیگ برتر و قرارگرفتن این 
تیم در قعر جدول، ضربه بزرگی به بسکتبال آذربایجان شرقی وارد شد، گفت: متاسفانه تیمی که 
قهرمان لیگ یک شده بود با بی تجربگی باشگاه از هم پاشید در صورتیکه اگر مسئوالن این باشگاه 
هفتاد هشتاد درصد تیم دسته یک را حفظ و آن را تقویت می کردند، این تیم می توانست نتایج 
بهتری بگیرد. گهرخانی از عدم استفاده از نظرات افراد فنی و پیشکسوتان در تصمیمات باشگاهی 
نیز به عنوان دالیل موفق نشدن توفارقان در لیگ برتر نام برد و افزود: حضور این نفرات در بدنه 

باشگاه می توانست به تیم کمک کند.
 وی به انتخاب سرمربی خارجی در این تیم یا جذب بازیکنان خارجی اشاره کرد و گفت: هرچند 
سطح بسکتبال ترکیه باالست اما چنگیز کاراداغ رزومه خوبی نداشت و نتوانست موفق عمل کند 
و تنها هزینه ای بر هزینه های تیم اضافه شد. وی ادامه داد: به رغم همه مسایل، هیات بسکتبال 
اســتان بارها اعالم کرده بود که آماده اســت از نظر مشاوره و مسائل فنی در کنار تیم باشد و تیم 
کمک کند اما چنین درخواستی از سوی باشگاه ارایه نشد. رییس هیات بسکتبال استان در مورد 
آینده این تیم و مالک باشگاه عنوان کرد: هرچند آقای برزگر به صورت رسمی چیزی اعالم نکرده 
اما این تیم به دلیل حضور نیافتن در چند بازی پایانی، طبق قوانین فدراسیون، به پایین ترین دسته 
رقابت ها یعنی لیگ ۲ می افتد و در صورت ادامه حیات، باید از این لیگ شروع کند. گهرخانی به 
برنامه های هیات نیز اشاره کرد و گفت: بسکتبال اگر مثل سایر رشته ها مورد حمایت قرار نگیرد 
مشکالتش پابرجا خواهد بود که امیدواریم با حمایت مس سونگون، سال آینده شاهد حضور تیمی 
از استان در لیگ کشوری با حمایت این مجموعه باشیم. وی با بیان اینکه بسکتبالیست های جوان 
استان جزو پنج تیم برتر کشوری هستند و 6 نفر از آنها به اردوی تیم ملی نیز دعوت شده اند، گفت: 
باید از این استعدادها حمایت کنیم تا مجبور نشوند برای رشد و عرض اندام به سایر استان ها بروند.

 مشکالت مالی و عدم حمایت های استانی، دلسردم کرد
مالک باشگاه توفارقان با بیان اینکه تیمداری در لیگ برتر هزینه های زیادی دارد و از همان ابتدا 
اعالم کرده بودم که به تنهایی نمی توانم از عهده این کار برآیم، گفت: مشکالت مالی و هزینه های 

هنگفت و عدم حمایت های استانی، دلسردم کرد و دیگر دوست ندارم در این تیم هزینه کنم.
حبیب برزگر به سختی های صعود این تیم به لیگ برتر و حضور در این رقابت ها اشاره کرد و افزود: 
وقتی در لیگ یک قهرمان و راهی لیگ برتر شدیم نمایندگان مجلس و مسووالن ورزش استان 
که در جشن قهرمانی حضور داشتند قول حمایت دادند اما هیچ یک از آنها عملی نشد و به تنهایی 
مجبور شدم هزینه های تیم لیگ برتری را که بسیار باال بود تامین کنم و حتی وعده تجهیز سالن 

حجاب آذرشهر برای میزبانی نیز عملی نشد و در این مسیر به کلی تنها شدیم.
وی گفت: به دلیل نبود منابع مالی نتوانستیم بازیکنان بزرگ را به خدمت بگیریم و با داشته هایمان 

در لیگ برتر حاضر شدیم که اختالف تیم های باال و ته جدول از نظر بازیکن بسیار بود.
برزگر اضافه کرد: با چند مرکز صنعتی در خصوص حمایت از این تیم صحبت کردم که هیچکدام 
به وعده های خود عمل نکردند و حتی مس سونگون نیز حاضر به حمایت نشد و توفارقان حتی 

در خانه خود تنها بود. 
وی اضافه کرد: توفارقان در صورتی که پنج میلیارد تومان حمایت مالی می شــد می توانست در 
لیگ برتر بماند اما چنین نشد و دریغ از یک ریال کمک مالی، و نتیجه همین حمایت نکردن ها 
چیزی جز سقوط نمی توانست باشد چرا که در ورزش حرفه ای و قهرمانی، پول بسیار مهم است و 

هر تیمی که این فاکتور مهم را نداشته باشد شانسی برای ماندن در لیگ برتر ندارد.

 انحالل باشگاه شهرداری تبریز بیشترین ضربه را به بسکتبال زد
رییس هیات بسکتبال آذربایجان شرقی معتقد است که انحالل باشگاه شهرداری تبریز بیشترین 

ضربه را به این رشته ورزشی در استان زد و آن قهرمانی را از یادها برد.
گهرخانی افزود: اگر در آن سال شهرداری به تیمداری ادامه می داد و منحل نمی شد روزهای بهتری 
در انتظار بسکتبال استان بود و حامیان مالی بیشتری وارد این عرصه و حمایت از این رشته می شدند.

وی به حضور دوباره توفارقان در لیگ برتر و حذف دوباره آن از این رقابت ها اشاره کرد و گفت: با 
توجه به زیر ساخت های موجود و همچنین نبود حامیان مالی واقعی، حضور در لیگ برتر در هر 
دوره برای این تیم دردسرســاز شد و قابل پیش بینی بود که این تیم با این حد از بازیکنان نمی 

تواند کاری از پیش ببرد.

ورزشــکاران و تیم های بسیاری از آذربایجان شرقی در عرصه قهرمانی فعالیت می کنند که برخی از 
این افراد و تیم ها به رغم داشتن استعدادها و ظرفیت های باال، به دالیل مختلف از جمله نبود امکانات و 
فراهم نبودن شرایط مالی، مجبور به فعالیت در رده های پایین و سپری کردن دوران حرفه ای و قهرمانی 

خود در زیررده ها و رقابت های محلی می شوند.

بسکتبال  هیات  رییس 
آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه، با حذف توفارقان 
از لیگ برتر و قرارگرفتن 
قعر جدول،  در  تیم  این 
ضربه بزرگی به بسکتبال 
وارد  شرقی  آذربایجان 
شد، گفت: متاسفانه تیمی 
که قهرمان لیگ یک شده 
بود با بی تجربگی باشگاه 
از هم پاشید در صورتیکه 
اگر مسئوالن این باشگاه 
هفتاد هشتاد درصد تیم 
دسته یک را حفظ و آن 
را تقویت می کردند، این 
نتایج  توانست  می  تیم 

بهتری بگیرد. 

ده
چکی

فاز اول خط 2 قطارشهری کرج با حضور وزیر کشور افتتاح شد
سید علی حسینی البرز ایده روز -  فاز اول خط ۲ قطارشهری کرج با حضور وزیر 
کشــور، استاندار البرز، اعضای شورای اسالمی و شهردار کرج و دیگر مسئوالن 
شهری به بهره برداری رسید. در این مراسم ، وزیر کشور با اشاره به شتاب پروژه 
قطارشهری کرج طی یک سال و نیم گذشته گفت: دولت با دادن اعتبار ۲ هزار 
۲۰۰ میلیارد تومانی به صورت اعتبار و نقدی در سال جاری و در نظر گرفتن 
اعتبار 6۰۰ میلیارد تومانی برای سال آینده با تمام ظرفیت از این پروژه حمایت 
خواهد کرد. احمد وحیدی اظهار داشــت: امروز گوشه ای از پروژه قطار شهری 
کرج بعد از ۲۰ سال انتظار باالخره با همت تمامی دست اندرکاران از شهرداری 
و شورای شهر گرفته تا مجموعه کارگران و مهندسان و طراحان با حمایت دولت 
افتتاح شد. این افتتاح نویددهنده آن است که این پروژه روی ریل توسعه بیافتد 

و راه اندازی بخش های دیگر قطار شهری کرج با سرعت بیشتری انجام شود.
وي در آئین افتتاح خط ۲ قطار شــهری کرج با اشــاره به حمایت قاطع دولت 
برای تسریع در تکمیل ادامه پروژه قطار شهری کرج افزود: خوشبختانه با همت 
تمامی عزیزان باالخره 6 کیلومتر از خط ۲ مترو کرج حدفاصل دوایستگاه آیت 
اهلل طالقانی و چهل و پنج متری گلشهر افتتاح شده، با توجه به همتی که در 
مجموعه مدیریت شــهری کرج و پیمانکار مترو می بینم با حمایت همه جانبه 
دولت امیدوار هستیم که طی یک مدت کوتاه قطعات دیگری از این خط افتتاح 
شود و به زودی شاهد اتصال آن به ایستگاه شهید سلطانی و مترو تهران هم باشیم.

وزیر کشور با بیان این که مجموعه دولت خدمتگزار، با تمامی ظرفیت، پشتیبان 
اتمام و اجرایی شدن تمامی پروژه های عمرانی و زیرساختی استان البرز از جمله 

قطار شهری کرج است، تأکید کرد: در یک سال و نیم گذشته شاهد شتاب گرفتن 
اجرای پروژه قطار شهری بودیم و باالخره مردم کرج بعد از سال ها ثمرات آن را 
در افتتاح این قطعه از خط ۲ قطار شهری کرج می بینند. دولت با دادن اعتبار 
۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومانی به صورت اعتبار و نقدی در سال جاری و در نظر 
گرفتن اعتبار 6۰۰ میلیارد تومانی برای سال آینده با تمام ظرفیت از این پروژه 
حمایت خواهد کرد. همچنین در زمینه تأمین رام های قطار مورد نیاز کرج هم 

قطعاً سهم این شهر را قوی تر خواهیم دید.
وحیدی در ادامه با تشکر از تمامی دست اندرکاران پروژه قطار شهری کرج خصوصاً 
کارگران و مهندسان فعال در این پروژه گفت:  امیدواریم که با همت روزافزون 
تمامی مجموعه ها و حمایت بی دریغی که دولت از این پروژه خواهد داشت شاهد 

آن باشیم که ادامه این پروژه سریع تر انجام گیرد.

 از مردم برای طوالنی شدن راه اندازی پروژه قطار شهری کرج صمیمانه 
عذرخواهی می کنم

شهردار کالنشهر کرج نیز  در آیین افتتاح خط ۲ قطار شهری کرج اظهار داشت: 
از مردم برای طوالنی شدن راه اندازی پروژه قطار شهری کرج صمیمانه عذرخواهی 
می کنم. وی بیان کرد: شهرهایی که با کرج کلنگ احداث قطار شهری را به زمین 
زدند ســال ها است از مترو در حال استفاده کردن هستند اما به دالیلی بعد از 
قریب به دو دهه مترو کرج راه اندازی شد. شهردار کرج گفت: با این وجود بسیار 
خوشحال هستم که بخشی از پروژه مهم قطار شهری کرج به طول 6 کیلومتر 

در دوران مدیریت بنده به بهره برداری رسید.
کیانی یادآور شد: عزیزان زیادی در این سال ها برای راه اندازی این پروژه تالش 
کردند، حدود ۵ سال هم این پروژه راکد مانده بود اما با حمایت اعضای شورای 
شهر ششم این اتفاق باالخره رخ داد و امروز شاهد راه اندازی آزمایشی ایستگاه 

آیت اهلل طالقانی تا 4۵ متری گلشهر هستیم.
شهردار کرج ادامه داد: همه تالش ما اتصال پروژه مترو به ایستگاه شهید سلطانی 
و در ادامه مترو تهران است که تالش می کنیم تا پایان دوره ششم شورای شهر 
کرج به صورت کامل محقق شود. کیانی شهردار کرج با اشاره به نیاز پروژه قطار 
شهری کرج به حمایت های دولتی خاطرنشان کرد: قطعاً با حمایت دولت محترم 

در آینده نزدیک، شاهد تکمیِل پروژه قطار شهری کرج خواهیم بود.
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 مسی، نیمار را به ام باپه ترجیح داد
لیونل مســی در انتخاب بهترین بازیکن فوتبال جهان 

در سال ۲۰۲۲ به ترتیب به نیمار، ام باپه و بنزما رای داد.
 به نقل از اوله، مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان در 
سال ۲۰۲۲ برگزار شد و لیونل مسی توانست در این مراسم 
که به The Best مشهور است در جایگاه نخست قرار گیرد 

و باالترین امتیاز را به خود اختصاص دهد.
مسی که اخیرا قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ را به دست 
آورد انتخاب های جالبی داشت. انتخاب نخست مسی برای بهترین بازیکن فوتبال 

جهان نیمار بود. او بعد از نیمار به ام باپه و کریم بنزما رای داد.
مسی در حالی نیمار را انتخاب کرده است که این بازیکن سال خوبی را پشت سر 
نگذاشت. این در حالی است که ام باپه، دیگر هم تیمی مسی، نمایش خیره کننده ای 

داشت و از بهترین و آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان است.
انتخاب های مسی برای بهترین بازیکن فوتبال جهان بار دیگر عمق رابطه او با 
نیمار را نشان می دهد و ثابت کرد که او این بازیکن را به ام باپه ترجیح می دهد. 

 انتخاب های رونالدو برای مرد سال فوتبال جهان
در سه انتخاب کریستیانو رونالدو برای بهترین بازیکن 
جهان در سال ۲۰۲۲ نامی از لیونل مسی دیده نمی شود.

به نقل از اوله، مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان در 
سال ۲۰۲۲ که به مراسم The Best مشهور است برگزار شد 
و لیونل مسی در بخش مردان توانست در جایگاه نخست 
قرار گیرد و عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان را از سوی 

فیفا به دست آورد.
کریســتیانو رونالدو یکی از دعوت شدگان به این مراسم بود. البته این بازیکن 

پرتغالی نتوانست هیچ جایزه ای را به دست آورد.
ســه انتخاب رونالدو برای بهترین بازیکن جهان به ترتیب کیلیان ام باپه، لوکا 
مودریچ و کریم بنزما بودند و جالب اینکه این فوق ستاره پرتغالی به مسی که در 

نهایت باالترین امتیاز را به دست آورد، رای نداد.
این برای دومین بار بود که مســی برنده این جایزه از ســوی فیفا می شد تا با 

رکورد روبرت لواندوفسکی و کریستیانو رونالدو برابری کند.
رونالدو با آنکه در النصر عربســتان نمایش خیره کننده ای داشته است اما به 
خاطر حضور در این لیگ دیگر باید با جایزه های بزرگ خداحافظی کند و تنها به 

عنوان مهمان به چنین مراسم هایی دعوت خواهد شد.

  واکنش بنزما به انتخاب مسی: شما دروغ می گویید!
مهاجم فرانســوی رئال مادرید به انتخاب لیونل مسی 
به عنوان بهتریــن بازیکن جهان از ســوی فیفا واکنش 

طعنه آمیزی داشت.
 به نقل از اســپورت، مراسم انتخاب برترین های سال 
فوتبال جهان در پاریس برگزار شــد و لیونل مسی، فوق 
ستاره آرژانتینی، به عنوان بهترین بازیکن سال فیفا انتخاب 
شــد. او با پشت سر گذاشتن ام باپه و کریم بنزما توانست 

این جایزه را به دست آورد.
کریم بنزما که پیش از این از سوی نشریه معتبر فرانس فوتبال عنوان بهترین 
بازیکن فوتبال جهان را در ســال ۲۰۲۲ به دســت آورده بود واکنش جالبی به 
انتخاب مســی داشت. او با منتشــرکردن ویدئویی به طعنه نوشت: »شما دروغ 

می گویید. صبحتان به خیر.«
بنزما پس از مسی و ام باپه با کسب ۳۴ امتیاز در رده سوم رده بندی فیفا برای 
انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت. بعد از بنزما لوکا مودریچ 
بــا ۲۸ امتیاز، ارلینگ هالند با ۲۴ امتیاز، ســادیو مانه با ۱۹ امتیاز، آلوارز با ۱۷ 
امتیاز، اشرف حکیمی با ۱۵ امتیاز، نیمار با ۱۳ امتیاز، وینیسیوس با ۱۰ امتیاز و 

روبرت لواندوفسکی با ۷ امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

 خبر خوب برای باشگاه انگلیسی
اللهیار صیادمنش پس از پشت سر گذاشتن یک دوره 
طوالنی مصدومیت، برای تیم زیر ۲۱ ساله هال سیتی به 

میدان رفت و گلزنی کرد.
 اللهیــار صیادمنــش مهاجم ۲۱ ســاله و ایرانی تیم 
فوتبال هال ســیتی انگلیس که چندین هفته از مسابقات 
چمپیونشیپ انگلیس را به دلیل آسیب دیدگی همسترینگ 
از دســت داده بود، به تدریج آماده بازگشت به این رقابتها 

می شود.
»لیام روسنیر« سرمربی هال ســیتی اخیراً تاکید کرده است که نمی خواهد 
روی بازگشت صیادمنش ریسک کند و مصدومیت این بازیکن دوباره بازگردد. به 
همین دلیل مراحل آماده سازی مهاجم ایرانی هال سیتی پله، پله طی می شود 

تا او مجدداً در چمپیونشیپ برای تیمش به میدان برود.
از این رو اللهیار که در تمرینات هال ســیتی حضور کاملی دارد روز گذشــته 
برای تیم زیر ۲۱ ســال هال ســیتی بازی کرد و موفق شد گل نخست تیمش را 

برابر برنلی در دقیقه ۱۶ به ثمر برساند.
هرچند این مسابقه در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود برنلی تمام شد اما بازگشت 
اللهیار و گلزنی او برای تیم زیر ۲۱ سال می تواند خبر خوبی برای هواداران هال 
سیتی و همچنین کادر فنی این تیم باشد؛ بازیکنی که نشان می دهد برای حضور 

در تیم اصلی هال سیتی آماده است.

  استقالل و پرسپولیس در خواب!
باشــگاه االتحاد عربستان با برآورده کردن معیارهای 
کســب مجوز حرفه ای مدنظر AFC آماده حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا می شود.
 تیم فوتبال االتحاد عربســتان از جمله باشگاه هایی 
بود کــه در دوره گذشــته به دلیل عدم کســب مجوز 
حرفه ای جواز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را به دست 
نیاورد. درســت در همان دوره ای که تیم های استقالل 
و پرســپولیس از ایران به دلیل مشــابهی از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته 
شــدند.حاال و در شرایطی که لیگ قهرمانان سال ۲۰۲۲ آسیا به مرحله فینال 
رسیده است، باشگاه االتحاد خود را آماده کسب مجوز حرفه ای برای دوره بعدی 
این رقابت ها می کند.روزنامه الریاضیه عربســتان خبر داد مدیر باشگاه االتحاد 
مســتندات و ضوابط مجوز از جمله زیرساخت، اســتاندارد ورزشی، استاندارد 
کارکنان و مدیریت و همچنین استاندارد قانونی را آماده و تکمیل کرده است. 
تنها اســتاندارد باقیمانده این باشگاه مربوط به مسائل مالی است که تا قبل از 

پایان مهلت ارسال پرونده تکمیل خواهد شد.
این در شــرایطی است که از اســتقالل و پرسپولیس دو باشگاه ایرانی برای 
رفع ایرادات مربوط به کسب مجوز حرفه ای اخبار جدیدی منتشر نشده است و 
مشخص نیست دو باشگاه برای برآورده کردن استانداردهای مدنظر کنفدراسیون 

فوتبال آسیا چه اقداماتی انجام داده اند.
در صورتــی که حتــی یکی از معیارهــای مدنظر AFC فراهم نشــود، این 
 دو باشــگاه بــرای دومیــن دوره پیاپــی از حضــور در لیگ قهرمانان آســیا 

محروم خواهند شد.

قلعه نویی فهمید سرکاری است، کنار کشید

محمودرضایی  -   ایده روز  |  این روزها بحث انتخاب سرمربی تیم ملی به خبر یک فوتبال تبدیل شده است، لیست 7 نفره ای از درون فدراسیون بیرون 
آمد که همه را شــگفت زده کرد. اما خیلی زود یکی از گزینه های فدراسیون یعنی امیر قلعه نویی انصراف خود را رسانه ای کرد تا تکلیف مردان فدراسیون 

را از همین حاال روشن کند.

مشکل شخصی داشتم، از ورزش قهرمانی رفتم!
مهســا جاور، دختر پرافتخار قایق رانی ایران که پس از ۴ ســال دوباره به 
ورزش قهرمانی برگشته است، کارنامه درخشانی در این رشته به نام خود دارد.

ریحانه اسکندری: کسب تنها سهمیه قایقرانی ایران در المپیک ریو، کسب 
مدال برنز در مسابقات آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون و مدال برنز قهرمانی آسیا در 

سال ۲۰۱۶ گوشه ای از مهم ترین مدال ها و افتخارات مهسا جاور است.
او کــه چهار ســال از ورزش قهرمانی فاصله گرفت، بار دیگر بازگشــت 
قدرتمندی به جهان قایق رانی داشــت و در مســابقات آسیایی سال جاری 

شرکت کرد و مدال طال را بر گردن خود انداخت.
جــاور در مســابقات قهرمانی روئینگ جهان در بخش D قهرمان شــد و 
همچنین موفق شــد قهرمان روئینگ تک نفره سنگین وزن زنان ایران شود 
تا نشــان دهد در این ۴ سال از ورزش فاصله جدی نگرفته است. مهسا جاور 
این روزها بیشتر از همیشه نگاه هدف مندی به آینده دارد و قصد دارد حضور 

درخشانی در المپیک پاریس داشته باشد.
در گفتگویی که با مهسا جاور داشتیم، از ۴ سال غیبت او، برگشت اش و 
نگاهی که به آینده خود دارد پرسیدیم، همین طور جویای شرایط و امکانات در 
این رشته و مسائل برگزاری لیگ زنان شدیم. در ادامه این گفتگو را می خوانید:

 چند ســالی از دنیای قهرمانی فاصله گرفتید. چرا این تصمیم 
را گرفتید؟

یک ســری اتفاقات و دالیل شــخصی و اردویی بود که هر دو با هم باعث 
شــد که من یک چهار سالی را از ورزش قهرمانی فاصله گرفتم. دلیل خاص 

دیگری نداشت.

 در این مدت چه کاری کردید؟ شاگرد داشتید؟
خب من االن یک و نیم ســال است که برگشتم و در حال تمرین هستم، 
موفق شــدم در قهرمانی آســیا مدال طال کســب کنم. االن دارم خودم را 
برای مســابقات آســیایی آماده می کنم و انشــاهلل بعــد از آن برنامه خیلی 
خوبــی برای المپیک داریم. انشــاهلل این فرصت پیش بــی آید که دوباره در 
 المپیک حضــور پیدا کنم و این بار نتیجه بهتری بگیرم. در زمانی که نبودم

 مشغول تمرینات خودم بودم.

 تفاوت المپیک ربو برزیل و پاریس فرانسه را برای خودتان چه 
طور می بینید؟

در المپیک توکیو که من استراحت بودم و نبودم و نازنین مالیی نماینده 
ایران بود و فوق العاده کار کرد. االن هم با نازنین تمرین می کنیم و امیدوار 
هســتیم که بتوانیم جایگاه، رنگینگ و زمانمان را بهتر بکنیم و بتوانیم اتفاق 

خیلی بهتری را در المپیک پاریس رقم بزنیم.

 در حال حاضر امکانات و شرایط در رشته قایقرانی چه طور است؟ 
ارزیابی شما چگونه است؟

از نظر تجهیزات، من ۱۲ سال است که ملی پوش هستم و ۱۲ سال است 
که دارم می گویم ما از نظر تجهیزات خیلی عقب هستیم. حتی از یک کلوب 
ساده در یک کشور آسیایی دیگر هم عقب تریم. ولی تالش و غیرت قایقرانان 
ایرانی نشــان داده اســت که ما با همین شرایط هم می توانیم روی قله آسیا 

بایستیم و قهرمان آسیا هم می شویم. 
در جهانی هم در اعزام اخیری که داشتیم توانستیم در رقابت با کشورهای 
اروپایی رنکینگ خوبی کســب کنیم و رقابت خوبی داشته باشیم. این نشان 
نشان می دهد در سال های آینده می توانیم به مدال جهانی دوباره فکر کنیم 

و انشاهلل در المپیک هم درخشش داشته باشیم.

 چه طور شد که شــما به قایقرانی روی آوردید و این رشته را 

دنبال کردید؟
زمانی که من وارد شــدم این رشته تازه یک سال و نیم بود که وارد ایران 
شده بود. سال ۸۸ یک استعداد یابی در مدارس انجام شد که برای تیم های 
هیئت های اســتان و انتخابی تیم ملی بود. قد من هم بلند بود و آن ها هم 
دنبال فرد قد بلند بودند. من انتخاب شدم و از آن جا مسیر من تغییر کرد و 
بعد از ۶ ماه انتخاب شدن و به تیم ملی رسیدم. تمرینات خودم را آغاز کردم 

و دیگر ۱۲ سال است که در این رشته فعالیت می کنم.

 هزینه های این رشته در ایران سنگین است؟
نه، چون هزینه شخصی به آن معنا وجود ندارد. قایق و پارو و همه از طرف 
فدراســیون است. شخص خودش هزینه زیادی نمی کند و برای همین جزو 

رشته هایی است که خیلی هزینه بر نیست.

 لیگ زنان ایران برگزار شد و توانستید قهرمان زنان ایران شوید، 
شرایط این مسابقات را چه طور دیدید؟

ما االن ۲ ســال اســت که این مســابقات را در ایران برگزار می کنم، این 
دومین سال بود که برگزار شد.

می شــود گفت که شــروعش خیلی خوب اســت. همین که شروع شده 
راضی کننده اســت. به هر حــال این منبع درآمدی برای ورزشــکاران می 
شــود و تنها راه درآمد ورزشــکار اســت. البته متاســفانه قــرارداد های ما 
هنوز بســیار پایین اســت. یعنــی آن امکانات و پتانســیل واقعی به همین 
دلیل دیده نمی شــود. اسپانســرها بسیار کم شــده اند، بودجه ای که برای 
 قایقرانــی مــی آید بســیار ناچیز و پایین اســت. امیدوار هســتیم که این 
روند کمی تغییر کند و قایقرانی جزو رشته هایی باشد که بچه هایش حداقل 

یک درآمد متوسطی داشته باشند.

 برای مسابقاتی که پیش رو دارید چه ارزیابی دارید؟
ما برای بازی های آســیایی برای بهترین رتبه می رویم. چون من به هر 
حال مدال نقره و برنز این مسابقات را دارم و طال را می خواهم. همه تالشمان 

را می کنیم که این اتفاق خوب برای قایقرانی ایرانی بیفتد.

 این در حالی اســت که مســئوالن فدراسیون و در رأس 
آنها مهدی تاج سیاســت ســکوت اختیار کرده و هیچ نظر 
خاصــی در این خصوص نمی دهند. هر بــار هم که در مورد 
انتخاب ســرمربی تیم ملی از او ســؤال می شــود این پاسخ 
را می دهد که برای انتخاب ســرمربی تیــم ملی وقت دارند. 
امــا در میان گزینه های وطنی نام دو، ســه گزینه خارجی از 
 جملــه خمس و همچنین مورایس نیز مطرح می شــود که

 به نظر می رســد همه این گزینه ها در حد همان گمانه زنی 
اســت و بعضی ها معتقدند در نهایت تاج نام مربی را از گوی 
در مــی آورد که تا کنــون اصالً جــزو گزینه های مطرحی 

نبوده اســت. در خصوص بحث انتخاب ســرمربی تیم ملی 
و همچنین نتایج اخیر اســتقالل و مشــکالت مالی که این 
 تیم برای پرداخت بدهی های مالــی اش دارد با پیروز قربانی 

پیشکسوت استقالل همکالم شدیم.

 این روزها بحث نیمکت تیم ملی بسیار داغ است، 
نظر شما در مورد لیستی که منتشر شد چیست؟

به نظرم لیستی بود که خیلی جای بحث داشت. نمی دانم 
متر و معیار آقایان برای انتخاب چنین لیستی چه بود؟ اما با 
احترام به بقیه آقایان، در آن لیست فقط امیر قلعه نویی شرایط 

    ظلم است که 
تیمی مثل ما قهرمان 
شود وقتی ژاپن، کره، 
قطر و تیم های دیگر با 

برنامه ریزی پا به این 
جام می گذارند.

ده
چکی

روزنامه آاس: دو مربی اسپانیایی گزینه 
سرمربیگری تیم ملی ایران

 قهرمان شدن پرسپولیس 
سخت است

 بازی با نساجی آخرین 
حضورم در نفت است

روزنامه آاس اسپانیا با استناد به صحبتهای اخیر رئیس فدراسیون فوتبال ایران به 
بررسی آینده نیمکت تیم ملی پرداخت و گزینه های جانشینی کارلوس کی روش را 
بررسی کرد. روزنامه آاس اسپانیا در گزارشی وضعیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال 
ایران را بررسی کرده است. این روزنامه با استناد به صحبت های روز گذشته مهدی 
تاج رئیس فدراسیون ایران، به گزینه های مدنظر برای تیم ملی اشاره کرده است از 
جمله »پاکو خمز« و »فلیکس سانچز« دو مربی اسپانیایی که تاج احتمال حضور 
آنها را به جای »کارلوس کی روش« رد نکرده است.در بخشی از گزارش این روزنامه 
با عنوان فلیکس سانچز برای مربیگری به خمز اضافه می شود، آمده است: »رئیس 
فدراسیون بدون اینکه شانس خمز را از بین ببرد، نام سرمربی سابق قطر را اعالم 
کرد: مربیان خارجی که در ایران حضور دارند نیز گزینه هستند.«آاس در ادامه آورده 
است: » ایران بدون مربی مانده است. در حالی که یک ماه تا بازگشت بازی های بین 
المللی باقی مانده است، تیم آسیایی پس از جدایی کی روش، نیمکت نشین بعدی 
خود را مشــخص نکرده است. AS در ۲۹ ژانویه گزارش داد که پاکو خمز یکی از 
نامزدهای مربیگری ایران بوده است. فوتبال فوق العاده ای که در تراکتور نمایش 
داده شــده است در فدراســیون ایران طرفداران زیادی دارد. به خمز، نام فلیکس 
سانچز مربی سابق قطر و ژوزه مورایس، مربی با سابقه حضور در رئال مادرید اضافه 
شده است.«این روزنامه همچنین با انعکاس صحبت های مهدی تاج در خصوص 
مربیان داخلی و انصراف آنها از نیمکت تیم ملی نوشته است: »در ایران می گویند 
اوضاع پیچیده است و هیچکس روی نیمکت قبل از بازی دوستانه مقابل روسیه 
در ۲۳ مارس نیست. امیر قلعه نویی، حسین فرکی، مهدی تارتار و حمید مطهری 
تمایلی برای مربیگری نشــان ندادند. تاج در این خصوص گفت: "اگر آنها تمایلی 

نداشته باشند فدراسیون از مربیان دیگر استفاده می کند. "

دروازه بان پرسپولیس با بیان اینکه رقبای سرسختی در لیگ برتر برای رسیدن 
به جام داریم، گفت: قهرمان شدن سخت است ولی ما تالش خود را انجام می دهیم.

 علیرضــا بیرانونــد پــس از پیــروزی ســه بــر صفــر تیمش برابــر نفت 
 مســجد ســلیمان گفــت: خــدا را شــکر مــی کنــم کــه توانســتیم این

 دیدار را با پیروزی به پایان برسانیم. شرایط خوبی در تیم وجود دارد و همه یکدل 
هستیم تا به موفقیت برسیم.

وی افــزود: نفت هم تیم خوبی بود و نمایش خوبی از خود به جای گذاشــت 
اما فکر می کنم آنها کم تجربه بودند و همین مسئله به این تیم ضربه زده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور می توانی پنالتی های زیادی را بگیری 
گفت: من همیشه تالش می کنم که در این زمینه موفق باشم. 

مدتهاســت پنالتــی زدن بازیکنان تیم های حریــف را آنالیز می کنم ضمن 
اینکــه مردم به من اعتماد به نفس می دهند. همیــن که می گویند می توانی 
 پنالتــی را بگیری این بــه من اعتماد به نفس و روحیه می دهــد و کار را برای 

من راحت تر می کند.
بیرانونــد در پاســخ بــه این پرســش که آیــا قهرمان خواهید شــد گفت: 
رقبــای سرســختی داریم. برای رســیدن بــه قهرمانی باید تالش کــرد. ما ۸ 
امتیــاز از حریفــان پیش بودیم اما به یــک باره تمرکز خود را از دســت دادیم 
 و نتوانســتیم امتیازاتی که داشــتیم را حفظ کنیم و همین مســئله باعث شد

 رقبا به ما برسند و کار برای ما سخت شود.
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: رقبای ما هم به دنبال قهرمانی 
هستند. جدال باالی لیگ جذاب تر شده اما ما تالش می کنیم حریفانمان را یک به 

یک شکست داده تا بتوانیم یک بار دیگر به قهرمانی دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان تاکید کرد که اگر مشکالت مالی حل 
نشود، دیدار با نساجی آخرین حضور او روی نیمکت این تیم جنوبی خواهد بود.

 در روز نخست از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال تیم های پرسپولیس و 
نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند و در نهایت پرسپولیس 

با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
رضا عنایتی در نشست خبری بعد از این بازی گفت: این بازی دو روی متفاوت 
بود. ما خیلی قابل احترام بازی کردیم. وقتی جلوی پرســپولیس موقعیت ایجاد 
کنید تیم بزرگی هســتید. با این حال تمرکز کامل را برای این دیدار نداشتیم و 
روی گل دوم غافلگیر شدیم. باید ریکاوری کنیم و برگردیم به ادامه مسابقات تا 

بتوانیم تیم را نگه داریم.
وی ادامه داد: می دانیم که کارمان بسیار سخت است. تیم ما مشکالت خیلی 
زیادی دارد و هر چقدر تالش می کنیم به آرامش برسیم این امر میسر نمی شود. 
بعد از پنج هفته که در خدمت این تیم هستم هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

عنایتی افزود: هنوز رضایت بازیکنان جلب نشده است. این امر تمرکز ما را گرفته 
و بازیکنان بی انگیزه تمرین می کنند. این اتفاق خیلی بدی است. مجموعه ای که 
انگیزه نداشته باشد نمی توانیم کار خاصی انجام دهیم. هنوز نتوانسته ایم جواب 
الزم را بگیریم. هم بازیکنان ناراضی هستند هم کادر فنی و هم بازیکنان. اگر این 

طور پیش برویم دیگر نمی توانیم قولی بدهیم.
مهاجم سابق فوتبال ایران ادامه داد: بازی با نساجی آخرین دیداری خواهد بود 
که در تیم نفت مسجدسلیمان خواهم بود. اگر اتفاق مالی رخ ندهد و شرایط تیم 
بهتر نشود دیدار با نساجی آخرین بازی خواهد بود که روی نیمکت نفت می نشینم. 

دیگر کاری از دست ما برنمی آید.

الزم برای پذیرش این پست را داشت. به نظر من نیمکت تیم ملی حرمت زیادی 
دارد و نباید جایگاه هر کسی بشود. البته ما فوتبالی ها می دانیم پشت این لیست 
عجیب و غریب چه بود. این لیست فقط قیمت بعضی ها را بدون دلیل باال می برد 

و ارزش خاص دیگری ندارد.

  البته آقای قلعه نویی انصراف داد
آقای قلعه نویی زرنگ تر از آن است که بازیچه یکسری مسائل شود. حتماً ایشان 
فهمید که این ماجرا فقط سرکاری است. گفتند از گزینه ها برنامه خواستند. در 
فوتبالی که فردا مشخص نیست چه اتفاقی می افتد چطور گزینه ها برنامه بدهند. 
اصالً مربی برنامه بدهد که چه کسی در آن فدراسیون برنامه را بررسی کند؟ 
مگر ما کمیته فنی داریم که برنامه مربی را بررسی و نتیجه را اعالم کنند. پس 
کامالً مشخص است یک عده پشت انتشار لیست مربی بودند تا قیمت گزینه های 
مدنظر خود را باال ببرند. نکته اینجا است که وقتی من لیست را دیدم اول فکر 
کردم طنز است بعد دیدم نه مثل اینکه جدی است و همین جای تعجب داشت!

 قلعه نویی فهمید سرکاری است، کنار کشید
این تعلل در انتخاب سرمربی، جای تعجب و نگرانی ندارد؟

همان طور که پیش از این گفتم وقتی شرایط طوری شده که کسی نمی داند 
فردایش چه خبری می شود دیگر زمان معنایی ندارد، برنامه ریزی هم معنا ندارد. 
در چنین شرایطی ما توقع قهرمانی درآسیا را هم داریم؟ ظلم است که تیمی 
مثل ما قهرمان شود وقتی ژاپن، کره، قطر و تیم های دیگر با برنامه ریزی پا به 
این جام می گذارند. اصالً این فوتبال از پایه خراب است. من پسرم را به مدرسه 
فوتبال می برم باورم نمی شود آدم هایی در رأس آن کار می کنند که هیچ چیز 
از فوتبال نمی دانند. فکر می کنم امثال من نباید از فوتبال کنار بکشیم تا افراد 

بی اطالع اینطور کار را دست بگیرند و به فوتبال ضربه بزنند.

 نظرتان در خصوص نتایج استقالل و بازی هایی که در پیش دارد، 
چیست؟

استقالل ابتدای فصل خوب نبود اما در حال حاضر خیلی خوب شده و از 
فوتبالش لذت می برم. امیدوارم در نهایت به قهرمانی این تیم منجر شود.

 این روزها استقالل اصالً از نظر مالی خوب نیست و حتی برای 
پرداخت بدهی اســترا، فتح اهلل زاده از هواداران کمک خواسته است. 

نظرتان در این خصوص چیست؟
در قرن بیست و یکم هستیم و نمی دانم دیگر این راهکارها چه معنایی دارد؟! 
البته به فتح اهلل زاده حق می دهم. می دانم در چه مخمصه ای افتاده است. اما مگر 
استقالل دولتی نیست؟ پس باید وزارت ورزش کمک کند و پول استرا را بدهد.



وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

 چهارشنبه 1401/12/10-شماره 1602    اذان صبح 05:22:07    طلوع آفتاب06:47:39     اذان ظهر12:18:14     غروب آفتاب17:49:29     اذان مغر ب 18:06:22     نیمه شب 23:35:23     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
  ق

رع 
 زا

ود
سع

دم
حم

  م
ز : 

رو
س  

عک
رع 

 زا
ود

سع
دم

حم
  م

ز : 
رو

س  
عک  43.100

 54.970

 62.500
  13.950

 2.770
 32.500.000
 29.500.000
 16.400.000
 11.600.000
6.500.000

خطر در کمین چشم انداز صعودی طال

زمستان نفت پایان ندارد!

تاسیس اولین ایستگاه رادیویی جهان با هدایت هوش مصنوعی
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تجربه هیجان پرواز در پیست تمرینی موتور کراس یزد

تحلیل های تکنیکال حاکی از آن است که چشم انداز صعودی طال در معرض 
خطر است و حتی خطر کاهش نیز وجود دارد.

 به نقل از اینوســتینگ، طال روز دوشــنبه با ترسیم کف قیمت دو ماهه ی 
1806.45 و لمس دره ی ابر ایچیموکو، روند کاهشــی خود را افزایش می دهد. 
اندیکاتورهای مومنتوم حاکی از زیان بیشتر در کوتاه مدت هستند. RSI به تازگی 
به سطح فروش اشباع 30 رسیده است، در حالی که خطوط %K و %D نوسانگر 

تصادفی هر دو به منطقه ی فروش اشباع مربوطه ی خود سرازیر شده اند.
فضای فعلی می تواند دال بر این موضوع باشــد که فروش اشباع بسیار پیش 
 RSI ،رفته اســت و یک اصالح صعودی کوتاه مدت در مسیر وجود دارد، هرچند
هنوز هم دامنه ی نزولی بیشتری دارد و عالوه بر آن، هیچگونه تقاطع صعودی در 

استوکاستیک وجود ندارد تا برگشت را تأیید کند.
اما اگر دره ی ابر در ناحیه ی 1800 به عنوان پشــتیبانی حفظ شــود، قیمت 
می تواند به سمت صعودی تغییر جهت دهد و به سطح 38.2% فیبوناچی اصالحی 
روند صعودی ســپتامبر 2022 تا فوریه 2023 یعنی 1827.90 برسد. شکست 
باالتر از این، توجه را به میانگین متحرک ســاده 50 روزه )SMA-50( نزدیک به 
1865 معطوف می کند، در حالی که در مکانی نه چندان دور، ســطح فیبوناچی 

23.6 درصدی در 1878.26 وجود دارد که با قله ی ابر همپوشان است.
اگر گاوها موفق به شکســتن قله ی ابر شوند، می توانند خط روند صعودی را 
هدف بگیرند. به عالوه، عبور از باالی آن به بازیابی ســاختار صعودی بلندمدت 

کمک می کند.
با این حال، اگر قیمت از دره ی ابر عبور کند، احتماالً فشــار نزولی را افزایش 
می دهــد و یک منطقه نبرد اصلی را برای خرس هــا بین فیبوناچی 50 درصد 

1787.19 و SMA-200 روزه در 1776 ایجاد می کند.
در ادامه، افت پایین تر، آزمون بزرگ بعدی را در فیبوناچی 61.8 درصدی در 

سطح 1746.48 به تصویر می کشد.
بــه طــور خالصه، اگر گاوهــا بتوانند از دره ی ابر جهش کنند و به ســمت 
خط روند صعــودی برگردند، همچنان شــانس بازگرداندن رونــد صعودی را 
دارند. اما اگر طال ضرر بیشــتری متحمل شــود و به ســمت میانگین متحرک 
200 روزه خــود ســقوط کنــد، چشــم انداز بلندمدت صعودی کــه در حال 
 حاضر در آســتانه ی تنش اســت، بیشــتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت و 

حتی ممکن است منفی شود.

به دلیل وجود نگرانی ها پیرامون رکود اقتصادی و تقویت دالر آمریکا، قیمت نفت 
امروز با کاهش روبرو شد؛ نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت نیز کاهش یافتند.

 به نقل از رویترز، قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز دوشــنبه کاهش 
یافت؛ مبنای اصلی این کاهش آن بود که دالر قوی تر و ترس از خطرات رکود، 
دستاوردهای ناشی از برنامه های روسیه برای تعمیق کاهش عرضه ی نفت را خنثی 
کرد.معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( با 75.98 دالر در هر بشکه، 
34 سنت یا 0.5 درصد کاهش یافت، در حالی که معامالت آتی نفت خام برنت با 
48 سنت یا 0.6 درصد کاهش در ساعت 0733 به وقت گرینویچ به 82.68 دالر 
در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در روز جمعه بیش از 90 سنت افزایش یافتند.

پیرو انتشار آمارهای قوی اقتصادی ایاالت متحده که منجر به تقویت این دیدگاه 
شد که فدرال رزرو مجبور است نرخ های بهره را بیشتر و برای مدت طوالنی تری 
افزایش دهد، دالر در روز دوشنبه در نزدیکی اوج هفت هفته ای خود قرار گرفت.

یک دالر ثابت باعث می شــود کاالهایی که با ارز ایاالت متحده قیمت گذاری 
می شوند برای دارندگان ارزهای دیگر گران تر باشند.

واندانا هاری، بنیانگذار واندا اینسایت و ارائه دهنده ی تحلیل بازار نفت خاطرنشان 
کرد: »نفت خام همچنان از احساسات بازارهای مالی گسترده تر جهت می گیرد.«

وی افزود: »اگر ریسک گریزی به رشد خود ادامه دهد، نفت خام احتماالً تحت 
فشار مجدد قرار خواهد گرفت.«

ترس از یک فدرال رزرو جنگ طلب در روز جمعه زمانی به منصه ی ظهور رسید 
که داده ها نشان داد شــاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی )PCE( پس از 
افزایش 0.2 درصدی در ماه دسامبر، در ماه گذشته 0.6 درصد افزایش یافته است.

داده های اداره ی اطالعات انرژی )EIA( نشان داد که با تقویت فشار نزولی، ذخایر 
نفت خام ایاالت متحده در هفته ی گذشته به باالترین سطح از ماه می 2021 رسید.

در ســمت عرضه، روسیه قصد دارد صادرات نفت از بنادر غربی خود را تا 25 
درصد در ماه مارس در مقایسه با فوریه کاهش دهد که از کاهش تولید 5 درصدی 
قبلی خود بیشتر است.قیمت نفت از 24 فوریه 2022، زمانی که بحران روسیه و 
اوکراین آغاز شد، حدود یک ششم در سال کاهش یافته است. البته دو هفته پس 
از آن تاریخ، قیمت ها به دلیل نگرانی های عرضه به باالترین حد خود یعنی نزدیک 
به 128 دالر در هر بشکه رسید، اما دیری نپائید که به دلیل ترس از کندی اقتصاد 
جهانی دوباره کاهش یافت.مدیر اجرایی پاالیشگاه لهستانی پی کی ان اورلن روز 
شنبه، یک روز پس از تحویل اولین تانک های لئوپارد توسط لهستان به اوکراین، 
اعالم کرد: »روسیه عرضه نفت به لهستان از طریق خط لوله دروژبا را متوقف کرد.«
از سوی دیگر، سرمایه گذاران برای بررسی های تولیدی چین در این هفته آماده 
می شوند تا به یک سمت و سوی روشن و آشکار در مورد تقاضای نفت دست یابند. 
چین نشست ساالنه ی پارلمانی خود را در آخر این هفته برگزار می کند و شاهد 

اهداف و سیاست های اقتصادی جدید خواهد بود.
نینگ ژانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک سرمایه گذاری UBS، در یادداشتی 
قید کرد: »ما از دولت انتظار داریم که اولویت پشــتیبانی از رشــد را در سرفصل 

دستورات قرار دهد و حمایت سیاستی بیشتری را نیز بطلبد.«

اولین ایستگاه رادیویی جهان که توسط هوش مصنوعی اداره می شود توسط 
یک شرکت رسانه ای معرفی شده است.

 به نقل از آی ای، اگر یک هوش مصنوعی می تواند مقاله بنویسد و به سواالت 
پیچیده پاسخ دهد، چرا نتواند یک ایستگاه رادیویی راه اندازی کند؟ این سوالی است 
که یک شرکت رسانه ای به نام »Futuri« در کلیولند، اوهایو، به دنبال آزمایش آن بود.

ایــن شــرکت در بیانیه ای مطبوعاتــی گفــت: Futuri با راه انــدازی رادیو 

جی پی تی)RadioGPT( صنعت محتوای صوتی را متحول می کند. این اولین رادیو 
محلی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان است.

رادیو جی پی تی قدرت فناوری GPT-3 را با سیســتم کشف داستان هدفمند 
 TopicPulse و سیستم تولید محتوای اجتماعی Futuri مبتنی بر هوش مصنوعی
و همچنین فنــاوری تولید صدای هوش مصنوعی ترکیب می کند تا یک تجربه 

رادیویی محلی بی نظیر ارائه دهد.
این رادیو چگونه کار می کند؟

رادیو جی پی تی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و بیش از 250 هزار منبع اخبار و 
اطالعات دیگر را اسکن می کند تا تشخیص دهد که کدام موضوعات در یک بازار 
محلی، فراگیرتر هستند.سپس با استفاده از فناوری GPT-3 یک متن برای استفاده 
روز آنتن از این محتواها تولید می کند و در همین حال یک هوش مصنوعی این 
متن را به صدایی جذاب تبدیل می کند. ایستگاه های رادیویی می توانند از صداهای 
تولید شده توسط هوش مصنوعی برای اجرای نمایش های تک نفره، دوتایی یا سه 
نفره استفاده کنند. حتی می توان هوش مصنوعی را طوری آموزش داد که شبیه 
صدای مجری های واقعی باشد.این برنامه همچنین می تواند پست های اجتماعی، 
وبالگ ها و سایر محتواها را برای پلتفرم های دیجیتال مرتبط با محتوای پخش 

شده در لحظه تولید کند.

 )FTR(طبق گزارش ها، نیروی هوایی ایاالت متحده فناوری تشخیص چهره
مبتنی بر هوش مصنوعی را برای هواپیماهای بدون سرنشین خودران خود توسعه 
داده اســت. به نقل از آی ای، ایاالت متحده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر 
هوش مصنوعی را برای پهپادهای رباتیک نظامی خود توســعه داده است. این 
پهپادها قرار است نقش های اعزامی از جمله عملیات های ویژه را بر عهده بگیرند 
تا فرصتی را برای پاسخ دهی خودکار و در لحظه توسط ربات ایجاد کنند.طبق 
گزارش ها، نیروی هوایی ایاالت متحده »فناوری تشخیص چهره«)FTR( مبتنی 
بر هوش مصنوعی را برای هواپیماهای بدون سرنشین خودران خود توسعه داده 
 »RealNetworks« اســت. طبق قراردادی که بین وزارت دفاع آمریکا و شرکت
مستقر در سیاتل بسته شده اســت، این پهپادها توسط پرسنل عملیات ویژه 

برای ماموریت های خارج از کشور و برای جمع آوری اطالعات و سایر عملیات ها 
اســتفاده خواهند شد.نیوساینتیست گزارش داد: نیروی هوایی ایاالت متحده 
پروژه ای را برای توسعه نرم افزار تشخیص چهره برای پهپادهای خودران به پایان 
رســانده است که باعث ایجاد نگرانی در مورد هدف قرار گرفتن افراد و کشته 
شدن آنها شده است.قرارداد بین وزارت دفاع و RealNetworks به ارزش 800 
هزار دالر است و به پهپادها اجازه می دهد تا بدون کمک انسانی به طور مستقل 
پرواز کنند و از نرم افزار و تکنیک های یادگیری ماشــینی)ML( برای شناسایی 
چهره ها اســتفاده کنند. طبق گفته RealNetworks، این فناوری ممکن است 
به طور بالقوه برای امنیت محیطی، عملیات جستجوی داخلی و ماموریت های 

نجات مورد استفاده قرار گیرد.

امام کاظم علیه السالم :
ـ در تفسیر سخن خدای که »میان 

این دو، به راه میانه باشند«ـ: راه 
میانه یعنی پسندیده، )همان گونه 
که خداوند می فرماید:(»و به طور 

پسندیده بهره مندشان سازید: توانگر 
به اندازه توان خود و تنگدست به 
اندازه توان خود؛ که )این( سزاواِر 

نیکوکاران است«؛ )یعنی( به فراخوِر 
حاِل خانواده اش و توشه ای که در شأن 

وی و ایشان است؛ »خدای هیچ کس 
را تکلیف نمی کند، مگر )به اندازه( آن 

چه به وی داده است«.
 الکافي : ج 4 ص 56 ح 8

  کشف شی مرموز در نزدیکی سیاهچاله کهکشان راه شیری

دانشمندان به مدت دو دهه، یک شی به نام 7% را در نزدیکی سیاهچاله 
عظیم در مرکز کهکشــان راه شیری مشــاهده و در مورد ماهیت آن بحث 

کرده اند.
 به نقل از ســاینس دیلی، جسمی در نزدیکی سیاهچاله عظیم در مرکز 
کهکشــان راه شیری توجه دانشــمندان را به خود جلب کرده زیرا در مدت 
زمان نســبتاً کوتاهی به طور چشمگیری تکامل یافته است. مطالعه جدید 
دانشمندان نشان می دهد که شی موسوم به 7% می تواند ابری از غبار و گاز 
باشد که در اثر برخورد دو ستاره ایجاد شده است. محققان بر این باورند که 
این جرم در نهایت به سمت سیاهچاله کشیده شده و متالشی خواهد شد.

آن ها گزارش می دهند که با گذشت زمان، این شی کشیده شده است و 
انتظار دارند که طی چند دهه آینده متالشی شود و گاز و در نهایت غباری 

که از آن تشکیل شده به سمت سیاهچاله کشیده شود.
X7 جرمــی حدود 50 زمین دارد و در مســیر مداری به دور کمان اِی* 
)سیاهچاله موجود در مرکز راه شیری( می چرخد که تکمیل آن 170 سال 
طول می کشد؛ اما ممکن است هرگز این دور اتفاق نیفتد. تیم دانشمندان 
تخمین می زند 7% بر اســاس خط سیر خود نزدیک ترین فاصله را به کمان 
اِی* در حدود ســال 2036 خواهد داشــت و سپس به سمت آن حرکت و 

ناپدید خواهد شد.
مارک موریس، استاد فیزیک و نجوم دانشگاه UCLA، می گوید: »پیش بینی 
می کنیم که نیروهای جاذبه قوی اعمال شده توسط سیاه چاله در نهایت 7% را 

قبل از کامل کردن یک دور در اطراف سیاهچاله، تکه تکه کند.«
نیروهای جاذبه کشــش گرانشی هستند که باعث می شوند جسمی که 
به سیاهچاله نزدیک می شود کشیده شود. طرف شیء نزدیک به سیاهچاله 

بسیار قوی تر از طرف مقابل کشیده می شود.
رندی کمپبل، یکی از نویسندگان این یافته اعالم کرد که دیدن تغییرات 
قابل توجه در شــکل و دینامیک 7% با جزئیات بسیار زیاد در مقیاس زمانی 
نســبتاً کوتاه، هیجان انگیز است، زیرا نیروهای گرانشی سیاه چاله عظیم در 
مرکز کهکشان راه شیری بر این جسم تأثیر می گذارد. اگرچه منشا 7% هنوز 
موضوع بحث است؛ اما این یافته نشان می دهد که پس از برخورد دو ستاره 

به وجود آمده است.
ادغام دو ســتاره بسیار رایج است، به خصوص زمانی که آنها در نزدیکی 
سیاهچاله ها قرار دارند. در این فرآیند ستاره ها دور یکدیگر می چرخند به 
هم نزدیک و ادغام می شوند و ستاره جدید در ابری از غبار و گاز پنهان می 
شود. X7 می تواند غبار و گازی باشد که از یک ستاره ادغام شده، خارج می 

شود. نتایج این مطالعه در مجله Astrophysical منتشر شده است. 

 توسعه پوست الکترونیکی برای ربات های نرم

محققان دانشگاه ادینبرو اسکاتلند در مطالعه اخیرشان اظهار کردند پوست 
الکترونیکی را برای ربات های نرم توسعه دادند.

 به نقل از دنیوز، آیا شــانس بیشــتری برای دادن حس المسه واقعی به 
ربات ها داریم؟ پاسخ این سوال احتماال مثبت است چرا که محققان به تازگی 

اظهار کردند پوست الکترونیکی را برای ربات های نرم توسعه دادند.
پوســت الکترونیکی به این امید که ممکن اســت به روش های جراحی 
کمک کند و شاید برای کسانی که مشکالت حرکتی دارند مفید باشد، توسط 
دانشمندان ساخته شده است. برای اولین بار، ربات های نرم اکنون سطحی 
از خودآگاهی فیزیکی قابل مقایسه با انسان و سایر حیوانات دارند. به گفته 
محققان دانشگاه »ادینبرو«، این روش می تواند به پیشرفت های بیشتری در 
رباتیک نرم منجر شود و به اجسام اجازه  دهد تا حرکات خود را در حساس ترین 

محیط ها به طور دقیق تشخیص دهند.
ربات های نرم با پوســت الکترونیکی که دانشــمندان با استفاده از مواد 
انعطاف پذیر به جای فلز یا پالستیک سخت ایجاد می کنند، می توانند برای 
کارهــای مختلفی از جمله اندام مصنوعی، تجهیزات جراحی و ابزارهایی که 
مکان های خطرناک را بررسی می کنند و در عین حال انعطاف پذیری باالیی 
دارند، استفاده شوند. این تیم تحقیقاتی از اولین کسانی هستند که راه حلی 
ایجاد کرده که به ربات های نرم قابلیت های سنجش بسیار دقیق و در زمان 
واقعی می دهد. یک پوســته الکترونیکی انعطاف پذیر که تنها یک میلی متر 
ضخامت دارد و از الیه نازکی از سیلیکون ساخته شده است که با سیم ها و 
آشکارســازهای حساس تعبیه شده است.دانشمندان توانستند با استفاده از 
پوست الکترونیکی و همچنین هوش مصنوعی، ربات های نرمی را با قابلیت 
احساس ســریع حرکات و تغییر شکل های خود با دقت میلی متری در سه 
بعدی، در زمان واقعی ارائه کنند. دانشــمندان این پوســته الکترونیکی را با 
اتصال آن به یک بازوی ربات انعطاف پذیر مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند 
که این فناوری قادر به تشــخیص انواع حرکات پیچیده، خم شدن و کشش 

و پیچش در کل دستگاه است.

  در یک دهه آینده بسیاری از کارهای خانه رباتیک خواهند 
شد

دنیای ربات ها هر روزه در حال پیشــرفت است و تکامل آنها گاهی موقع 
می تواند به نفع انســان باشد چرا که با وجود مشغله های دنیای امروزی اگر 
دســتگاهی باشــد که بتواند به ما در انجام امور ضروری کمک کند بسیار 

محبوب خواهد شد.
 به نقل از اس اف، برای در اختیار داشتن زمان آزاد بیشتر آماده شوید چرا 
کــه طبق پیش بینی گروهی از متخصصان حوزه هوش مصنوعی از بریتانیا 
و ژاپــن، تقریبــاً 39 درصد از زمانی که معموالً برای کارهای خانه ســپری 
می کنید، در ســال های آتی احتماالً در فهرست کارهای ربات ها خواهد بود. 
این تیم تحقیقاتی به سرپرستی »اکاترینا هرتوگ« از دانشگاه »آکسفورد« 
اظهار کردند که در دهه آینده، هوش مصنوعی ممکن است به انجام بسیاری 

از کارهای خانه، کمک کند.
تحقیقات قبلی نشان داده که افراد 15 تا 64 ساله در بریتانیا معموالً حدود 
43 درصــد از زمان کار و مطالعه خــود را صرف کارهای خانگی بدون مزد 
می کنند. این می تواند شــامل کارهای خانه مانند آشپزی و نظافت، مراقبت 
از کودک یا سالمند و هر چیز دیگری باشد که یک کارگر مزدبگیر می تواند 
از نظر تئوری این کارها را انجام دهد. تنها در بریتانیا، مردان در ســن کار 
تقریباً نیمی از زمانی که زنان در سن کار وقت خود را صرف چنین کارهایی 
می کنند، زمان می گذارند. مردان ژاپنی در مقایسه با زنان ژاپنی حتی زمان 

کمتری را صرف کارهای خانگی می کنند.
با این حال تاکنون محققان در مطالعات کمی رابطه بین اتوماســیون یا 
خودکارســازی با کار خانگی بدون دســتمزد و اینکه پیش بینی ها در مورد 
خودکارسازی در میان کارشناســان مختلف هوش مصنوعی چگونه است، 
تحلیل کرده اند. بنابراین، نویســندگان ایــن مطالعه با 29 متخصص هوش 
مصنوعی مرد و زن از بریتانیا و 36 کارشــناس از ژاپن مشورت کردند. این 
گروه باید پیش بینی می کردند که 17 کار خانگی و مراقبتی متمایز در دهه 

آینده تا چه حد خودکار خواهند شد.
کارشناسان پیش بینی کردند که به طور متوسط 39 درصد از زمانی که 
مردم در حال حاضر برای هر کار خانگی اختصاص می دهند، ظرف 10 سال 
آینده شغلی برای ربات ها خواهد بود. برآوردها البته به طور قابل توجهی بین 
وظایف متفاوت بود. خرید خواربارفروشی وظیفه ای بود که به احتمال زیاد)59 
درصد( به یک کار خانگی خودکار تبدیل خواهد شد. در همین حال، کمترین 

کار خودکار، مراقبت فیزیکی)21درصد( بود.
در حال حاضر ربات های مختلفی برای کمک به افراد از جمله افراد سالمند 
ابداع می شــوند که انواع گوناگونی از جمله دستیارهای هوشمند خانگی و 
ربات های پرســتار را در بر می گیرند. این ربات ها می توانند کاربران سالمند 
خود را به فعالیت وادارند، مراقب آنها باشند و یا آنها را از خواب بیدار کنند. 
برخی از این ربات ها حتی برای مشاوره دادن به کاربران نیز مناسب هستند و 
می توانند راه هایی مانند تماشای تلویزیون و یا ورزش کردن را برای سرگرمی 

آنها پیشنهاد دهند.

     آگهي فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

شناسه آگهی : 1462276  01 / م - الف
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