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بازنده اصلی نوسان نرخ 
ارز مصرف کننده است

خطر! به این بازار نزدیک 
نشوید

به دنبال معروف شدن با 
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 حسین فراهانی 
کارشناس اقتصادی

سودیابی حقیقی      ها

 اگر توسعه اقتصادی را  به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود 
سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر بگیریم، مشخص می شودکه 
مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری، از طریق 
بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شــده، قادر اســت رشد و توسعه 
اقتصادی را تامین کند. از ســوی دیگر، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم 
اقتصــادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در ســطح اقتصاد ملی 
اســت و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و 
کارآمد امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود سیستم مالی کارآمد 
در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد و معموال بازارهای 
مالی را به عنوان سیستمی مرکب از افراد و موسسات، ابزارها و رویه هایی که 
بسیاری از سرمایه ها را یک جا جمع می کند، تعریف می کنند.سرمایه گذاری 
در صندوق های ســرمایه      گذاری به عنوان یکی ازمعر      وف      ترین اســتراتژی      ها 
مطرح است. رشد صندوق های سرمایه      گذاری در چند دهه گذشته اشاره به 
این نکته دارد که بنا به عنوان یک نهاد سرمایه      گذاری جدید توانسته      اند میان 
سرمایه      گذاران جای خود را باز کنند.رونق بازارهای سرمایه از یک طرف و نیاز 
به دانش و تخصص برای سرمایه      گذاری مطمئن موجب شده تا انواع مختلفی از 
صندوق های سرمایه      گذاری مانند صندوق های سرمایه      گذاری مسکن، سهامی، 
درآمد ثابت، مختلط، اهرمی، طال، جسورانه و حتی کاالیی در بازار سرمایه 
شروع به کار کنند. به این ترتیب در بورس اوراق بهادار در کنار دادوستد برخی 
ســهام و ابزارهای دیگر معامالتی، صندوق های سرمایه گذاری بورسی که با 
نام ETF نیز یاد می شوند در روزهای شارپی شاخص جذاب به نظر می      رسند. 
این جذابیت صندوق های سرمایه      گذاری از طریق مزایای تنوع بخشی در نوع 
صندوق که می تواند سهامی یا درآمد ثابت یا مختلط باشد و همچنین مدیریت 
حرفه      ای و سبدگردانی توسط افراد خبره در کنار نقدشوندگی مطلوب در هر 

زمان و صرفه جویی زمان و منابع نسبت به مقیاس، ایجاد می شود.
صندوق های سرمایه گذاری در بورس های دنیا با هدف افزایش کارآیی و 
رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه استفاده می       شوند و نقش بااهمیتی 

در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند.
 فلسفه اصلی تاسیس این صندوق های سرمایه گذاری      ؛ در واقع جمع آوری 
وجوه و سرمایه گذاری آنها در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار )سهام، اوراق 
قرضه و سایر انواع اوراق بهادار( است. بررسی کارآیی این صندوق ها با توجه 
به حجم باالی خرید و فروش آنها در بازار ســرمایه از جمله مباحث اصلی 
است. به این ترتیب برای انتخاب بهترین و مطمئن      ترین صندوق، باید عملکرد 
گذشته آن را بررسی کرد. حال این فرآیند تحلیل مالی برای ارزیابی عملکرد 
صندوق های سرمایه گذاری از معیارهای مختلفی از جمله معیارهای مدرن 
و پست مدرن اســتفاده می شود که با توجه به تخصصی بودن این فرآیند و 
دارای پیچیدگی خاصی که صندوق های ســرمایه گذاری در بورس با توجه 
به شــرایط آن بازار دارند، بسیاری از سرمایه      گذاران که آنها نیز افراد عادی 
یا به عبارتی حقیقی      های بازار هستند توان انجام این کار را ندارند، لذا با این 
وجود به نظر می رسد که با گذشت زمان و افزایش تعداد صندوق ها در کنار 
بیشتر شــدن ریسک سرمایه گذاری نسبت به بازدهی آن در شرایط پرفراز و 
نشیب اقتصادی و غیراقتصادی کشور، روی آوری به این ابزار سرمایه گذاری، 
آن هم به صورت دوره      ای برای پوشش ریسک افزایش یافته است. به عبارت دیگر 
سرمایه گذاری بورس، یکی از راه      های تجهیز سرمایه های اندک در بازار سرمایه 
و سوق دادن آنها به سوی فعالیت      های تولیدی، خدماتی و بازرگانی است، اما 
چنین سرمایه گذاری مستلزم تخصص کافی است. درحالی که بسیاری از افراد یا 
بنگاه ها، تخصص کافی در این زمینه را ندارند، سرمایه گذاران حرفه ای در بازار 
سرمایه، با توجه به دانش تخصصی، مهارت و تجربه خود، اقدام به جمع آوری 
اطالعات مالی و غیرمالی شرکت ها و تجزیه و تحلیل آنها می کنند و سپس 
بر مبنای شناخت کافی، دســت به خرید و فروش اوراق بهادار می زنند، اما 
سرمایه گذاران غیر حرفه ای که دانش الزم و مهارت کافی برای ورود به بازار 
سرمایه را ندارند، ممکن است بر اساس شنیده ها، توصیه دوستان و آشنایان 
یا شایعات، به خرید و فروش سهام بپردازند که گاهی آنها را با ریسک باالیی 
روبه رو می ســازد، بنابراین با سر کار آمدن صندوق های سرمایه گذاری این 
گروه از ســرمایه گذاران با خرید واحدهای صندوق، این امور ریسک ســاز را 
به را مدیران صندوق واگذار می کنند. حال با توجه به نگرشــی که درمیان 
سرمایه      گذاران بازار سهام نسبت به صندق      ها ایجاد شده است، با نوسان های 
مینور و ماژور شاخص کل بسیار از این حقیقی      های بورس اوراق بهادار تهران 
با توجه به جهت این تغییرات سرمایه های خود را از سهام به صندوق و نیز 
بالعکس جابه جا می کنند. این موضوع را می توان این گونه مطرح کرد که در 
دورانی که نماگر اصلی تاالر شیشه ای بر مدار صعود قرار دارد و بازار با ورود 
پول سرمایه گذاران خرد همراه است، صندوق های بورسی با خروج سرمایه       
این دسته از سرمایه      گذاران مواجه است، در مقابل نیز پس از کشف سودهای 
مقطعی که از آن به عنوان نوســان      گیری نیز یاد می شود، پس از پایان روند 
صعودی یا مالحظه اولین سرخ پوشــی در بازار، سرمایه گذاران خرد مسیر 
احتیاط را پیش می گیرند و اقدام به فروش سهام  خود می کنند که پس از آن 
برای کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه خود از تورم، به صندوق های بورسی 
روی می      آورندکه این موضوع به تنهایی می تواند آســیب      هایی را در مقاطع 

بازگشتی برای بازار داشته باشد.

ادامه کاهش قیمت ارز در روزهای آیندهادامه کاهش قیمت ارز در روزهای آینده

رئیــس کانون صرافان اعالم کرد: با توجه به ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز در بازار 
طی روزهای آتی، به مردم توصیه می شــود برای جلوگیری از ضررهای سنگین، فعال به 

این بازار وارد نشوند.
 کامران سلطانی زاده درباره وضعیت این روزهای بازار ارز اظهار کرد: با توجه به افزایش 
تزریق ارز و کاهش قیمت آن در بازار و در معامالت ارزی صرافی ها، پیش بینی می شــود 
روند کاهش نرخ ارز با توجه به حمایت بانک مرکزی و تزریق بیشتر در بازار ادامه دار باشد.

وی افزود: ارائه ارز به همه هموطنان آن هم در قالب نیازهای مختلفی که آن ها دارند، 
ســبب شــده روند قیمتی انواع ارز در بازار کاهشی باشد. البته یکی از دالیل این کاهش، 

بیشتر شدن تعداد صرافی هایی است که معامالت ارزی انجام می دهند. از سوی دیگر آغاز 
طرح فروش ارز طبق دستورالعمل جدید ابالغ شده، از طریق صرافی های کشور و توسط 

بانک مرکزی یکی دیگر از این دالیل به شمار می رود.
رئیــس کانون صرافان ادامه داد: در این شــرایط مانند گذشــته توصیه می کنیم که 
در بازارهای متشــنجی که روند صعــودی قیمت را به صــورت ناگهانی طی می کنند، 
وارد نشــوند، چرا که مطمئنا با ضررهای ســنگین ناگهانی همراه خواهند بود. بنابراین 
 پیشــنهاد می شــود که مردم در روزهای آینده به بــازار ارز وارد نشــوند، چرا که روند

 کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.
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 بازیگر فیلم سینمایی »آواز گنجشک ها« گفت: بسیار دوست 
داشتم که نقش شــمس تبریزی را بازی کنم و فیلمنامه اش 
را خوانده بودم اما متاســفانه و یا خوشبختانه قسمت من نشد 
و شهاب حســینی آن را بازی کرد؛ فکر می کنم نقش شمس 

تبریزی خیلی به من می آمد.
رضا ناجی در توضیح شــرایط این روزهای خود بیان کرد: این 
روزها بیکارم و خانه نشین. ۵ فیلمم آماده پخش است؛ ابتدای 
کرونا بیشتر آنها آماده بود ولی هنوز مانده اند و پخش نشده اند 
چرا که تهیه کنندگان آثار را نگه داشتند. مدتی طوالنی سینماها 
تعطیل بود به همین دلیل وضعیت مالی تهیه کنندگان خوب 
نیستند و دنبال این هستند که هزینه ای که برای تولید گذاشته 

اند را دربیاورند.
بازیگر فیلم سینمایی باران )مجید مجیدی ۱۳۷۹( افزود: اگر 
تهیه کنندگان آثارشان پخش نشــود قاعدتا سرمایه شان هم 

بازنمی گردد.
ناجی ادامه داد: در یکسال گذشته که بیکار بودم به هیچ کاری 
دعوت نشدم. البته کال کار نیست و تعداد آثاری که ساخته می 
شوند بسیار کم است. کسانی که کار می کنند وضعیت مالیشان 
خوب است و البته آنان نه برای سینما بلکه برای نمایش خانگی 
کار می کنند. با هرکسی که صحبت می کنم می گویند سرمایه 

ما بازنگشته است.
رضا ناجی: شــمس تبریزی خیلی به من می آمد اما شــهاب 

حسینی آن را بازی کرد
بازیگر مجموعه عشق تعطیل نیست )بیژن بیرنگ ۱۳۹۳( در 
پاسخ به این پرسش که از زمان آخرین پروژه ای که بر سر کار 
بوده است چقدر زمان می گذرد، تصریح کرد: آخرین کارم سال 

گذشته سریال خداداد برای شبکه دو بود.
وی افزود: آخرین فیلمم برنده ها )حسن ناظر ۱۳۹۸( به تازگی 
۵ جایزه از لندن گرفت و من را هم دعوت کردند که متاسفانه 
نتوانستم بروم.بازیگر فیلم سینمایی بید مجنون )مجید مجیدی 
۱۳۸۳( تصریح کرد: منتظریم که اوضاع خوب شود اما در این 

مدت هیچ صحبتی برای هیچ کاری با من نشده است.
ناجی در پاسخ به این سوال که در کارنامه کاری اش کدام اثر یا 
آثار را بیش از سایر کارهایش دوست دارد، گفت: همه کارهایم را 
دوست دارم چون کارهایی که انجام داده ام )نه به گفته خودم که 
طبق گفته مردم( همه خوب بودند و حرفی برای گفتن و پیامی 

برای مخاطب داشتند.
بازیگر فیلم سینمایی نهنگ عنبر )سامان مقدم ۱۳۹۴( توضیح 
داد: آواز گنجشک ها، بچه های آسمان، باران، باد در علفزار می 

پیچید و همین آخرین کارم برنده ها را بسیار دوست دارم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تشریح دیدار خود با دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی 
)دی هشت( گفت: »ایسیاکا عبدالقادر امام« اعالم کرد ایران یکی از کشورهای پیشرو منطقه در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات است که در یک سال گذشته تالش چشمگیری در توسعه 

روابط بین الملل اعضای این سازمان داشته است.
 عیسی زارع پور در کانال خود در پیام رسان »بله« نوشت: روز گذشته در دفترم میزبان ایسیاکا 
عبدالقادر امام دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی D۸ بودم. وی در این دیدار گفت جمهوری 
اسالمی ایران پیشرفت های خوبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به دست آورده و اکنون 
یکی از کشورهای پیشرو منطقه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT ( به شمار می رود که 
در یک سال گذشته تالش چشمگیری را برای توسعه روابط بین اعضای این سازمان نیز انجام 

داده است.
وی افزود: من هم در این دیدار تاکید کردم جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر جوانان متخصص 

خود پلتفرم های مختلف و پیام رسان های بومی را توسعه داده است. این پلتفرم ها اکنون میزبان 
میلیون ها کاربر ایرانی هستند و از این طریق توانسته تا حدود زیادی کسب و کارهای مبتنی بر 
فضای مجازی را رونق ببخشد و اعالم کردم کشور ما آماده انتقال تجربه و فناوری در این حوزه با 

کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی دی هشت )D۸( است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات یادآور شــد: در پایان دیدار پیشــنهاد برگزاری اجالس 
وزرای کشورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی دی هشــت را به میزبانی ایران دادم 
که با استقبال ایشــان هم روبرو شــد به همین دلیل تصمیم گرفتیم با توجه به ظرفیتهای 
موجود در جمهوری اســالمی ایران ان شــاءاهلل اجالس بعــدی وزرای ارتباطــات و فناوری 
 اطالعات کشــورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی دی هشــت که متشــکل از 
هشت کشور اسالمی در حال توسعه شامل ،ایران ،ترکیه پاکستان ،بنگالدش اندونزی، مالزی، 

مصر و نیجریه است در ایران برگزار شود.

شمس تبریزی خیلی به من 
می آمد نه به شهاب حسینی 

ایران، کشور پیشرو منطقه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات



2

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/12/13

شماره : 1604

 بازنده اصلی نوسان نرخ ارز
 مصرف کننده است

 عرضه ۵۰۰ هزار خودروی داخلی هفته آینده
سخنگوی وزارت صمت از عرضه ۵۰۰ هزار خودروی داخلی طی هفته آینده از 
سوی تمام خودروسازان داخلی خبر داد و گفت: عرضه خودروها با قیمت هایی 

است که از سوی شورای رقابت تعیین می شود.
 امید قالیباف امروز در نشســت خبری اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ هزار دســتگاه 
خودروی داخلی از هفته آینده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه می شود 
و همه خودروســازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و خودروسازان بخش 

خصوصی به جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.
ســخنگوی وزارت صمت افزود: عرضه خودروها با قیمت هایی است که از سوی 
شورای رقابت تعیین می شود و ممکن اســت قیمت های فعلی خودروها تغییر 

کنند.
قالیباف ادامه داد: شرایط ثبت نام افراد، همان شرایط اعالمی در طرح های قبلی 
است و با ثبت نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه 
کشی نخواهیم داشــت؛ در واقع اگر تقاضای خودرویی از عرضه خودرو در این 
طرح بیشتر شود، یک لیست انتظار تعریف شده و نوبت افراد برای تحویل خودرو 

مشخص می شود که به احتمال زیاد از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
وی اضافه کرد: در این طرح حدود نصف قیمت هر خــودرو به عنوان ودیعه در 

حساب افراد مسدود می شود که خودرو به خودرو متفاوت خواهد بود.
مشاور وزیر صمت تاکید کرد: عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو خواهد بود و در بورس کاال انجام نخواهد شد.
قالیباف افزود: با عرضه سنگین خودرو و انجام واردات خودرو و همچنین واردات 
خودرو از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می رود به 

تدریج به آرامش برسد.
وی تاکید کرد: پس از انجام طرح واردات خودرو و تعیین تکلیف افراد، بالفاصله 

عرضه خودروهای داخلی در این طرح آغاز خواهد شد. 

 نفت دزدی از ایران در آمار رسمی واردات آمریکا
وزارت انرژی آمریکا در آمار رسمی خود از واردات ۵۰۷ هزار بشکه از نفت ایران 
در سال میالدی گذشته خبر داد که تحلیلگران معتقدند این رقم مربوط به نفت 
دزدی این کشور از محموله های صادراتی نفت ایران است که به بهانه تحریم ها 

توقیف کرده است.
 اداره اطالعات انرژی آمریکا وابســته به وزارت انرژی این کشــور کل نفت خام 
وارداتی آمریکا در سال میالدی گذشته را ۲۲۹۱ میلیون بشکه اعالم کرده است 
که ۲۷۰ میلیون بشکه از این رقم معادل ۱۲ درصد از منطقه خلیج فارس بوده 

است.
همچنین کل واردات نفت خام آمریکا از اوپک در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳۵۷ میلیون 
بشکه بوده که حاکی از وابســتگی ۱۶ درصدی آمریکا به نفت تولیدی سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت است.
عربستان بزرگ ترین تامین کننده نفت وارداتی آمریکا در میان اعضای اوپک بوده 
و ۱۶۶ میلیون بشکه نفت در سال میالدی گذشته به این کشور صادر کرده است. 
عراق با صادرات ۸۹ میلیون بشکه ای در رده دوم و نیجریه با ۳۴ میلیون بشکه در 

رتبه سوم از این نظر قرار داشته اند.
بر اساس آمار رسمی آمریکا، این کشور از ایران نیز در سال ۲۰۲۲ نفت وارد کرده 
است.بر اساس گزارش وزارت انرژی آمریکا این کشور در سال میالدی گذشته 
۵۰۷ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده، که اگرچه رقم ناچیزی است، اما با توجه به 
قطع بودن روابط تجاری و سیاسی دو کشور و وضع تحریم های سختگیرانه علیه 

ایران از سوی واشنگتن قابل تامل است.
به عقیده تحلیلگران رقم ۵۰۷ هزار بشکه نفت وارداتی آمریکا از ایران مربوط به 
نفت دزدی این کشور از محموله های صادراتی نفت ایران است که به بهانه تحریم ها 

توقیف کرده است.

  ۴2۸ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماه امسال وصول شد
 رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی از وصول ۴۲۸ هزار و ۷۹۹ 
میلیارد تومان مالیات از ابتدای امســال تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: ۱۰۳ 

درصد درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه امسال محقق شده است.
مجتبی امیری گفت : این رقم نســبت به مدت مشابه ســال گذشته رشد ۵۴ 
درصدی و نســبت به رقم پیش بینی شــده قانون مصوب بودجه امسال، ۱۰۳ 
درصد تحقق را داشته است.وی افزود: بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان از مجموع 
وصولی های مالیاتی از بخش مالیات های مستقیم است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۵۹ درصدی را نشــان می دهد.امیری ادامه داد: مالیات های 
مستقیم شامل مالیات اشــخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت 
است که در این بخش نسبت به قانون بودجه رشد ۱۱۹ درصدی رقم خورده است.

رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه ۴۸ درصد 
وصول مالیات در بخش کاالها و خدمات رشد یافته است گفت: ۱۶۲ هزار میلیارد 

تومان مالیات در این بخش وصول شده است.

وی خاطرنشــان کرد: درآمدهای ســازمان مالیاتی در دولت ســیزدهم رشد 
قابل توجهی داشته است که این امر حاکی از هوشمند سازی نظام مالیاتی است.

سعیده محمد  -   ایده روز | رئیس اتحادیه فناوران گفت: در تالطم بازار و عدم ثبات ارز 
سود و ضرر بی منطق خواهد بود و در هر صورت مصرف کننده بیش از همه متضرر می شود 

و بازنده اصلی است.
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میزان اقساط وام مسکن کاهش می یابد؟
چندی پیش سیســتم بانکی نرخ سود تسهیالت نهضت ملی مسکن را به 
۲۳ درصد رســاند اما وزیر راه و شهرســازی به تازگی وعده کاهش سود این 

تسهیالت را داده است.
 این روز ها بحث تسهیالت نهضت ملی مسکن و نرخ سود آن  داغ شده است  
و در حالی که خبرهایی از رشد نرخ سود این تسهیالت اعالم شد اما وزیر راه 
و شهرســازی چندی پیش خبر خوشی در رابطه با کاهش میزان اقساط این 

طرح  داده است.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه یکی از مشــکالت پروژه های نهضت ملی باال 
بودن نرخ تسهیالت و به سختی افتادن متقاضیان در پرداخت اقساط تسهیالت 
بانکی است، گفت: اخیرا رئیس جمهور و معاون اول نسبت به بازنگری و کاهش 

نرخ تسهیالت نهضت ملی قول مساعد داده اند.
او می گوید: مقرر شــده از روش هــای مختلفی که نظام بانکی اجازه دهد 

نرخ تسهیالت تا حدودی کاهش یابد که فشار کمتری به مردم تحمیل شود.
بر این اساس قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ 
ســود تسهیالت نهضت ملی مسکن مطرح  شود  و احتماال این نرخ سود ۲۳ 

درصدی تسهیالت طی یک شرط و شروطی  تغییر می کند.
وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر لزوم ســرعت گرفتن اجرای پروژه های 
نهضت ملی مسکن گفت: روش های مختلفی برای سرعت بخشی به پروژه ها 
در نشســت های مختلف با انبوه سازان پروژه های بزرگ و استانداران مطالبه و 
پیگیری می شــود تا سرعت اجرای پروژه ها باال رفته و مشکالت متقاضیان در 

پرداخت و تامین تسهیالت مربوطه کمتر شود.
بذرپــاش ادامه داد: در ســال ۱۴۰۲ از طریق تامین زمین و مشــارکت با 
انبوه سازان و شرکت های ســاختمانی و انبوه سازان حقیقی اجرای پروژه های 

مسکن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
او گفت: هر جا امکان تامین زمین وجود داشته باشد، اولویت ما تقدیم زمین 
در کنار وام به متقاضیان است. در بخشی از شهر ها هم که اجازه واگذاری زمین 
با مقیاس باال به متقاضیان داده نمی شود، مدل های آپارتمان سازی دنبال خواهد 

شد تا در این شرایط قیمتی متقاضیان با حداقل قیمت صاحب خانه شوند.
در این شرایط چالش های مربوط به پرداخت تسهیالت در کنار نرخ باالی 

مصالح ســاختمانی، سبب شده که برخی پیمانکاران بخش خصوصی تمایلی 
برای ورود به این حوزه نداشته باشند.

عدم همکاری بانک ها هم در پرداخت این تسهیالت در بی رغبتی سازندگان 
بی تاثیر نبوده و پرداخت تســهیالت توسط یک بانک که به گفته بسیاری از 
انبوه سازان همچنان روش سنتی را برای پرداخت در پیش گرفته باعث شده 

که عقب ماندگی هایی را در این بخش شاهد باشیم.
در حال حاضر میزان پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون 
تومان است که در پرداخت این تسهیالت هم هنوز مشکالت بسیاری وجود دارد.

محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان اعالم کرده بود که این 
میزان تسهیالت نه تنها برای ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن کافی نیست 
بلکه پرداخت آن به شیوه های سنتی در چنین شرایطی باعث شده که سازندگان 

با مشکالتی مواجه شوند.
او ادامه داد: دولت باید برنامه خود را برای اجرایی شــدن این طرح کامل 

مشخص کند، اما هنوز در سر اجرای این طرح مشکالت زیادی وجود دارد.
براســاس این گزارش با توجه به  اینکه  نرخ سود تسهیالت  بانکی  از ۱۸ 
درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته، این موضوع باعث نگرانی بسیاری از متقاضیان  
نهضت ملی مسکن شده است چراکه  میزان اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن 
حدود ۷ میلیون تومان بود و با افزایش نرخ سود تسهیالت نهضت ملی مسکن 
به ۹ میلیون تومان می رســد و بازپرداخت این میزان قســط برای بسیاری از 

اقشار متوسط هم سخت است چراکه حقوق کارگران حتی با افزایش دستمزد 
هم کفاف پرداخت این میزان از اقساط را نمی دهد.

میزان اقساط  تسهیالت نهضت ملی برای کارگران و کارمندان زیاد است
در همیــن رابطــه  غضنفــری یکــی از متقاضیان دریافت تســهیالت 
 نهضــت ملــی مســکن گفــت: در حــال حاضــر میــزان دســتمزد من 
حدود ۱۱ میلیون تومان اســت و از طرف دیگر مستاجر هم هستم. در طرح 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده ام اما از زمانی که  میزان اقساط این تسهیالت 
را دیده ام دیگر انگیزه ای برای تکمیل مراحل و مابقی آورده را ندارم چراکه این 
میزان تسهیالت برای من کارگر و یا کارمند بسیار زیاد است و توانایی پرداخت 

چنین اقساطی را ندارم.
همچنین حسنی یکی دیگر از متقاضیان  گفت: در حال حاضر میزان اقساط 
وام مســکن ملی بسیار زیاد اســت و به همین دلیل از ادامه پرداخت آورده و 
اقســاط منصرف شده ام چراکه با وجود کرایه خانه  نمی توانم چنین مبلغی 

را پرداخت کنم.

 پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن  به چه میزان رسید؟
آخرین آمار های ارائه شــده از روند پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن 
توسط بانک مسکن اعالم شده که تاکنون ۸۴۵ هزار و ۵۷۹ متقاضی پذیرفته 

شده در طرح نهضت ملی در بانک افتتاح حساب کرده اند.
به گفته علی عسکری سرپرست بانک مسکن، مبلغ کل واریزی به حساب 
سازندگان از محل تسهیالت و آورده ۵۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است که 
از ایــن میــزان ۱۸ هزار و ۸۰۱ واحد از محل آورده و ۳۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد 

تومان از محل تسهیالت واریز شده است.
به گفته عســکری، بانک مسکن تاکنون با ۲۱۲ هزار و ۵۱۰ واحد به مبلغ 

۷۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
براساس این گزارش  در حال حاضر  روند ساخت و اجرای پروژه های نهضت 
ملی مسکن با توجه به تامین زمین، بهتر از قبل شده است که البته  دولت وعده 
داده  که با اعطای زمین و از طریق خود مالکی روند ساخت پروژه ها را سرعت 

ببخشد که این امر می تواند یک گام مهم در جهت رونق بازار مسکن باشد.

رئیس اتحادیه فناوران گفت: در تالطم عدم 
ثبات ارز سود و یا ضرر بی منطق خواهد بود و 
در هر صورت مصرف کننده بیش از همه متضرر 

می شــود، اگر نرخ باال برود قدرت خرید ندارد 
و اگر کاهش یابد ترس از خرید دارد، بنابراین 

عرضه و تقاضای بازار بهم می ریزد.

فرصت مغفول صادرات انرژی به کشورهای همسایه از طریق سوآپ گاز قطر
می توان از طریق واردات گاز از کشور قطر اقدام به صادرات و ترانزیت گاز و 
یا تبدیل گاز وارد شده از قطر به برق و صادرات آن به کشورهای همسایه نمود.

 همه ســاله با رسیدن فصل سرما موضوع ناترازی گاز به یکی از موضوعات 
جدی کشور تبدیل می شود. موضوعی که در اوج سرمای زمستان امسال نیز پر 
حاشیه شد و حتی منجر به قطعی موقت گاز در مناطقی از شمال شرق کشور 
شــد. قطع ســوآپ گاز کشور ترکمنستان از جمله دالیلی بود که به افت فشار 

در آن مقطع منجر شد.
در این راستا یکی از راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد می کنند تعامل بیشتر 

با کشورهای همسایه از جمله قطر در واردات و یا سوآپ گاز است.
کشــور قطر از لحاظ ذخایر گازی اثبات شده بعد از روسیه و ایران با ۲۴.۷ 
تریلیون مترمکعب در جایگاه ســوم قرار دارد. این کشور از آنجا که با تقاضای 
داخلی کمی روبروســت؛ می تواند درصد زیادی از تولید گاز طبیعی خود را به 
دیگر کشورها صادر نماید. قطر گاز خود را به دو صورت LNG و خط لوله صادرات 
می کند که عمده آن به صورت LNG صادر می شــود. به طوری که در سال ۲۰۲۰ 
بیش از ۸۲ درصد صادرات گاز این کشــور به صورت LNG و مابقی آن از طریق 
خط لوله صادر شده است.ایران نیز دارای یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی 
دنیا است به طوری که ذخایر گاز طبیعی اثبات شده ایران تا سال ۲۰۲۰، ۳۲.۱ 
تریلیون مترمکعب اســت که پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد. اما ایران در 

سال ۲۰۲۰ بعد از آمریکا، روسیه و چین چهارمین مصرف کننده گاز در دنیا بوده 
است و بیش از ۲۳۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرف نموده است. مصرف باالی گاز 
در کشــور موجب شده است که تنها امکان صادرات میزان اندکی از گاز تولید 
شده وجود داشته باشد. میزان صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۲۰ حدود 
۱۱/۵ میلیارد متر مکعب بوده که به کشورهای ترکیه و عراق از مسیر خط لوله 
صادر شــده است.قطر قصد دارد ظرفیت صادرات گاز خود را تا سال ۲۰۲۷ به 
میزان ۶۸ میلیارد مترمکعب افزایش دهد. با توجه به کمبود گاز در دســترس 
برای صادرات به کشورهای همسایه در ایران؛ می توان با واردات گاز از قطر اقدام 

به صادرات یا ترانزیت آن به کشــورهای همسایه نمود. همچنین می توان گاز 
دریافت شده از قطر را به برق تبدیل کرده و با ایجاد ارزش افزوده به کشورهای 
منطقه صادر نمود.در صورت اجرایی شدن این طرح، قطر می تواند عالوه بر حفظ 
بازارهای فعلی خود و ایجاد تنوع در نحوه ارسال گاز تولیدی، از مسیر خطوط 
لوله گاز یا خطوط انتقال برق به کشــورهای منطقه، با امنیت باالتری اقدام به 
صادرات نماید و ایران نیز به عنوان مرکز و قطب انرژی و گازی منطقه نقش ایفا 
کند. این وضعیت از نظر اقتصادی به سود قطر و کشورهای واردکننده انرژی در 
منطقه است زیرا قطر با کاهش هزینه انتقال درآمد بیش تری به دست می آورد 
و کشورهای واردکننده نیز هزینه کمتری برای واردات انرژی خود می پردازند.

این نقش آفرینی از لحاظ اقتصادی موجب افزایش درآمد ملی ایران شده و به 
رشد اقتصادی کشور کمک می نماید. همچنین وابسته بودن کشورهای منطقه 
به انرژی وارد شده از مسیر ایران در بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی کشور نیز 
مؤثر است. برای استفاده حداکثری از این فرصت و تسهیل در روند اجرای این 
پروژه، می توان به ازای حق ترانزیت و یا هزینه گاز وارداتی از قطر کاالی ایرانی 
به این کشــور صادر کرد و تسویه مالی را نیز از این طریق انجام داد. این اقدام 
عــالوه بر منفعت اقتصادی حاصل از ترانزیــت انرژی، از طریق صادرات کاال و 
خدمات نیز منفعت نصیب کشور می کند. اتفاقی مشابه با شرایطی که مدتی در 

مبادالت گازی بین ایران و ترکمنستان جریان داشت.

فرهاد غنی زاده، رئیس اتحادیه فناوران درباره تاثر نوسانات نرخ ارز بر تجهیزات و لوازم جانبی 
موبایل اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام تجهیزات آی تی بیس واردات دارند اولین چیزی که 
روی آنها تاثیر دارد نرخ دالر است، دالری که همراه با بی ثباتی باشد چه گران و چه ارزان شود 
یک نتیجه دارد و آن هم ضرر مصرف کننده و واردکننده اســت. در تالطم عدم ثبات ارز ســود 
و یا ضرر بی منطق خواهد بود و در هر صورت مصرف کننده بیش از همه متضرر می شــود، اگر 
نرخ باال برود قدرت خرید ندارد و اگر کاهش یابد ترس از خرید دارد، بنابراین عرضه و تقاضای 

بازار بهم می ریزد.
وی افزود: در ۳ ماه گذشته دالر حدود ۷۰ درصد روند افزایشی داشته است این نشان می دهد 
بازار کلپس کرده یعنی همه گیج شده و ترس دارند، مثال بازرگان نگران است که کاالیی را داشته 
و یا وارد کرده باشد اگر بفروشد قدرت جایگزینی دارد یا خیر. قدرت جایگزینی هم به چند فاکتور 
بستگی دارد مورد اول اینکه آیا دولت ارزی تخصیص می دهد که کاالی وارداتی جایگزین شود، 
دوم اینکه وقتی دالر افزایش پیدا می کند و بخواهیم کاال را به نرخ روز بازار قیمت گذاری کنیم 

متهم به گران فروشی هستیم.
رئیس اتحادیه فناوران تصریح کرد: یک طرف تعزیرات و سازمان حمایت قرار دارد که روی 
فروشــنده فشا وارد می کند و از طرف دولت، وزارت دارایی و وزارت صمت به کاستی فروشنده 
نگاه نمی کنند که آیا اگر با ارز تاالر اول) دالر ۲۸ هزار تومانی( و تاالر دوم) دالر ۴۳ هزار تومانی( 
جایگزین شود آیا سهمیه ارز خواهند داشت؟ آیا تخفیف خواهند داشت؟ آیا اگر اکنون ثبت سفارش 
کنند تا سال بعد تغییرات ایجاد می شود یا خیر؟ بعبارت دیگر در شرایط کنونی بازارگان گیج شده 
و این سردرگمی باعث تالطم در بازار خواهد شد نتیجه هم برای مصرف کننده مطلوب نخواهد بود.

وی تاکید کرد: به عنوان بازرگان باید برای واردات برنامه ریزی کنیم با وندور، ســاپالیر و یا 
فروشــنگان تعهدی برای خرید و برنامه ریزی بودجه ای داریم که اکنون هیچکدام را نمی توانیم 

لحاظ کنیم.
غنی زاده گفت: اکنون تقاضای تجهیزات دو حالت دارد یکی اینکه مشــتریان کلپس کرده و 
خرید نمی کنند، برخی نیز حالت هیجانی دارند که شــروع بــه خرید کرده و پول را تبدیل به 
کاالیی کنند که در واقع با ارز معامله می شــود، این هم در حالت نرمال نیســت یا سود خوبی 

حاصل یا کال ضرر می کنند.
وی بیان داشــت: مشــکل این است که تاکنون روند قیمت ها صعودی بوده و دالر به صورت 
مینیمم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در ســال باال می رود و افت مقطعی ۵ تا ۱۰ درصد دارد و بر پایه 
همین ۵ درصد کاهش نرخ اعالم می کنند که دالر را کنترل کردیم و هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران خاطرنشان کرد: در شرایط امروز بازار حباب نیز معنی خود را از دست 
داده اســت اکنون کاالهایی که وابســته به واردات و ارز هستند بیشتر دچار سردرگمی هستند 

و یقینا این نوسان در این بازار روی همه کاالها تاثیر داشت و قیمت ها را افزایش خواهد داد.

مشارکت تمام نهادها برای برنامه ریزی و موفقیت در امنیت پایدار غذایی 
ضروری بوده و در حال حاضر یکی از الگوهای موفق جهان برای تأمین و تضمین 

امنیت غذایی اقتصاد مقاومتی است.
 طرح فجر تا فطر در بخش کاالهای اساسی در حال اجراست تا مردم دغدغه 
کمتری در ایام عید و ماه مبارک رمضان داشته باشند. مرتضی اعلمی مدیرعامل 
یکی از فروشگاه های زنجیره ای شرکت کننده در این طرح با اشاره به اهمیت 
غذایی در جمع خبرنگاران گفت: تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی را در جهان 
با هشــدار جدی رو به رو کرده اســت. کمبود منابع آبی، افت کیفیت خاک و 
موضوع های سیاسی و اقتصادی به ویژه تحریم امنیت غذایی را برای کشور ما 
پر اهمیت تر از گذشته کرده است.وی افزود: مشارکت تمام نهادها برای برنامه 
ریزی و موفقیت ضروری است. در حال حاضر یکی از الگوهای موفق جهان برای 
تأمین و تضمین امنیت غذایی اقتصاد مقاومتی است.او ادامه داد: در این الگو، 
پایداری تولید و حفظ منابع آبی مورد اشاره است و خودکفایی را در دل خود دارد.

اعلمی با اشاره به ذخیره سازی اقالم اساسی عنوان کرد: تحقق این اهداف نیاز 
به تقویت زیرساخت های موجود کشور از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن دارد.

او تصریح کرد: در این باره سیاســت های کالن پولی و ارزی به ویژه برای 
دهک های پایین جامعه به لحاظ قیمت اقالم اساســی ذیل اقتصاد مقاومتی 
گنجانده شــده است. ایجاد شبکه های مختلف بهم پیوسته در حوزه توزیع به 
پایداری امنیت غذایی کمک می کند تا تولید و انبارش و در نهایت عرضه آن با 

کیفیت و عادالنه انجام شود.

اعلمی در پاســخ مبنی بر اینکه در الگوی اقتصاد مقاومتی مساله قیمت و 
ارزان سازی مواد غذایی موضوع مهمی است در این باره مشارکت کنندگان در 
این باره چقدر موفق عمل کرده اند، گفت: به طور قطع یکی از محورهای مهم 
تأمین امنیت غذایی نرخ اقالم اساســی برای جامعه مصرف به ویژه در شرایط 
اقتصادی موجود کشور است که درآمد افراد قدرت خرید آنها را کاهش داده است.

او اظهار کرد: دولت برای تنظیم بازار برنامه ریزی های کالن را انجام داده 
است تا توزیع عادالنه کاال در سراسر کشور محقق شود. در ادامه فروشگاه های 
زنجیره ای وظیفه دارند دسترسی به این اقالم را برای مردم فراهم کنند و دغدغه 
غذایی را کاهش دهند.این مشارکت کننده در طرح فجر تا فطر عنوان کرد: مقوله 
قدرت خرید مردم با توجه به سطح درآمدها و نوسان نرخ ارز سبب شده تا برخی 
از تولیدکنندگان با وجود افزایش بهای تمام شده درصد سود را کاهش دهند؛ 
عالوه بر اینکه نهادهای نظارتی باید بازار اقالم را به لحاظ قیمتی کنترل کنند.

اعلمی در پایان اظهار کرد: نوسان نرخ ارز تأثیر مستقیم در تأمین مواد اولیه 
و هزینه های لجستیک داشته و باید کنترل قیمتی در تمام بخش ها انجام شود 

تا در بازار توزیع مردم به اقالم مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

ارزان سازی ضرورت اقتصاد مقاومتی در تامین امنیت غذایی است

شناسه آگهی : ۱۴۶۳۸۷۱  ۰ / م - الف
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خطر! به این بازار نزدیک نشوید

  راه جبران کاهش درآمد مالیاتی، شناسایی بیشتر فراریان مالیاتی است
رییس ســازمان امور مالیاتی درمورد مصوبات اخیر مجلس گفت: منتظر آخرین 

تصمیم مجلس هستیم، هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد.
 رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران درباره مصوبات مجلس در مورد 
الیحه بودجه و تفاوت آن با پیش بینی دولت گفت: طبیعی است که وقتی الیحه دولت 
به مجلس می رود، نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. ســازمان منتظر آخرین 

تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد.
داوود منظور در پاسخ به سوال دیگری در مورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهای 
ناشی از محل مالیات با مصوبات مجلس توضیح داد: آنچه در الیحه پیش بینی شده 
برآورد است که ممکن است در عمل کم تر یا بیشتر شود. ما تالش می کنیم اگر مجلس 
تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد با تمرکز بر شناســایی فرارهای مالیاتی آن 

را جبران کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درمورد آخرین وضعیت شناسایی خانه های 
خالی عنوان کرد: آخرین نســخه تعداد خانه های خالی را وزارت راه و شهرسازی در 
مرداد ســال جاری در اختیار سازمان قرار داد. به طور کلی ۵۲۰ هزار رکورد معرفی 

شد، اما بالغ بر ۲۰۰ هزار اعتراض وجود داشت.
وی ادامه داد: وزارت راه باید اطالعات را دوباره پاالیش و به تدریج ارسال کند. در 
این راستا چند بسته اطالعات تکمیلی ارسال شد و سازمان بر اساس آن مطالبات را 
انجام می دهد. برخی اطالعات مربوط به مالکانی اســت که بیش از ۲۰ تا ۱۰۰ خانه 
خالی دارند و وزارت راه اطالعات آن را در اختیار ســازمان قرار می دهد. طبق قانون 
مالیات مســتقیم وزارت راه تا تیر ماه ســال اینده فرصت دارد اطالعات را در اختیار 

سازمان قرار دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه در ســال جاری با همکاری شــهرداری ۱۴۰ هزار خانه 
لوکس و باغ ویال شناســایی شد، گفت: البته اطالعات ثبتی باید به اطالعات هویتی 
تبدیل شود. بخشی از اطالعات هویتی مالکان در اختیار سازمان قرار گرفته است و 

بخش دیگر در روزهای اینده قرار خواهد گرفت.
 معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سال های گذشته عمدتاً نقص اطالعات مانع از 

اجرای ین قانون شد، اما در سال جاری اطالعات مناسب دریافت کردیم. 

 تصمیم مهم مجلس برای نرخ ارز
بانــک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز 
فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن 

فصل نباشد.
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت سوم دیروز و در جریان 
بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۶ تبصره ۱ را به تصویب 

رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱؛ به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، 
افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر 
ارزی کشــور، دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده)۵( قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و شرکت های تابعه وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات 
نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین تر از 

نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند.
منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز)اعم از اسکناس 
و حواله( توســط صادرکنندگان، بانک مرکزی، شــرکت های تابعــه وزارت نفت در 
سامانه های)نیما(، )سنا( و ســایر بسترهای معامالتی است.به منظور حداقل سازی 
نوســانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز اســت نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو 

درصد )۲ درصد( کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
در هر صورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین 
نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در 
آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاه های اجرائی 
مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول 
جرائم مرتبط در قانون مجازات اسالمی است. بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ 
ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری 
دســتگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های 
برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه کند. نرخ تسعیر 

کلیه ارزهای موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد. 

  پرداخت ۶3۸ هزار یورو ارز مسافری
مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طال از عرضه ارز در مرکز مبادله دو برابر تقاضا 
و معامالت انجام شده خبر داد و گفت: تا شب گذشته ۱۲۸۳ مسافر معادل ۶۳۸ هزار 

یورو ارز از طریق این مرکز دریافت کرده اند.
 مسعود توکلی درباره آخرین وضعیت عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طال اظهار کرد: 
به صورت متوسط در مجموع تاالر ارز خدماتی و حواله مرکز مبادله ۴۵۰ میلیون دالر 
در روز عرضه داریم و میزان تقاضا و حجم معامله ای که انجام می شود، تقریبا نصف 
این مقدار است و حدود ۲۰۰ میلیون دالر معامله در چند روز گذشته انجام شده است.

وی افــزود: تا ظهر امروز مجموع عرضه صورت گرفته در تاالر حواله ۸۶ میلیون 
دالر بوده که میزان تقاضا و معامله انجام شده به ۲۷ میلیون ۶۰۰ هزار میلیون دالر 

رسیده است. البته آمار دقیق در پایان امروز اعالم خواهد شد.
مدیــر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طال ادامــه داد: همچنین امروز در تاالر ارز 
خدماتی ۲۸ هزار یورو ارز دانشــجویی پرداخت شده است و شب گذشته بر اساس 
آماری که از فرودگاه های کشور دریافت کردیم، ۱۲۸۳ مسافر به اندازه ۶۳۸ هزار دالر 
ارز دریافت کرده اند. البته پرونده هایی که در این مســیر به تاالر ارز خدماتی ارجاع 
شده، به صورت پیوسته است.توکلی گفت: دو روز گذشته آماری به مردم اعالم شد 
کــه در تاالر ارز خدماتی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر حجم معامالت این تاالر بوده 

است اما ۱۳ میلیون دالر مربوط به تاالر حواله بود.
وی اعــالم کرد: مجموع ارز ارز خدماتی که تا امروز در تاالر ارز خدماتی به مردم 
داده ایم، شش میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده که همه پرونده هایی مانند شرکت های 
حمل و نقلی، شرکت های خصوصی، دانشجوها، درمانی و مسافری را شامل می شود. 

 کاهش 3۰۰۰ تومانی نرخ دالر با گذشت 3 ساعت از آغاز معامالت
کاهش قیمت ارز در بازار غیررســمی همچنان ادامه دارد، به طوری که نرخ دالر 
امروز و در لحظه تنظیم این خبر با گذشــت ۳ ســاعت از آغاز معامالت با ریزش ۳ 
هزار تومانی از کانال ۵۵ هزار تومان در ابتدای معامالت به کانال ۵۲ هزار تومان عقب 

نشینی کرده و پیش بینی می شود این روند ادامه دار باشد.
پس از افزایش حبابی قیمت ارز در بازارهای غیررسمی طی هفته های گذشته، از 
روز یکشنبه هفته جاری با اتخاذ سیاست های جدید بانک مرکزی، نرخ ارز روند نزولی 
به خود گرفت و از محدود ۶۰ هزار تومان تا امروز )چهارشنبه( بیش از ۸ هزار تومان 
ریزش داشته است.روند کاهشی قیمت ارز همانطور که کارشناسان پیش بینی می کردند 
امروز هم ادامه دار بود، به طوری که از آغاز معامالت در بازار غیررسمی در روز جاری با 
افت ۳ هزار تومانی مواجه شده و نرخ در محدود ۵۲ و ۵۳ هزار تومان در نوسان است.

کاهش قیمت ارز در حالی رخ داده که امروز در بازار فرودسی، فروشنده بسیار و 
خریدار اندک است.در ادامه روند کاهشی قیمت ارز و طال نرخ دالر امروز در بازار فردایی 
هرات برابر در حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان، دالر در ســبزه میدان تهران ۵۲ هزار و 
۹۵۰ تومان و در بازار سلیمانیه ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود.قیمت طال و سکه نیز پس 
از ریزش قیمت ارز با افت همراه شد به طوری که امروز و بر اساس اعالم اتحادیه طال 
و جواهر تهران هر قطعه سکه بهار آزادی به کانال ۲۸ میلیون تومانی سقوط کرد و 

هم اکنون حدود ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می شود.

 با کاهش نسبی 
قیمت ها در بازار امروز، 
رییس کانون صرافان به 
مردم هشدار داد. رئیس 

کانون صرافان اعالم 
کرد: با توجه به ادامه 

دار بودن کاهش قیمت 
ارز در بازار طی روزهای 

آتی، به مردم توصیه 
می شود برای جلوگیری 

از ضررهای سنگین، 
فعال به این بازار وارد 

نشوند.

آرزو برهانی  -   ایده روز  |  در آخرین روز فعالیت بسیاری از بازارهای اقتصادی در هفته جاری، قیمت ها در بازار دالر و طال نزولی شدند و کار تا جایی 
پیش رفت که رییس کانون صرافان گفته مردم فعال به این بازار وارد نشوند.

 پس از آنکه در روزهای قبل، قیمت ها در بازار غیر رسمی 
ارز روندی افزایشــی به خود گرفت، از اواسط هفته جاری، 
بانک مرکزی توانست بازار را مدیریت کند و امروز نیز روند 

کاهشی قیمت ها ادامه پیدا کرد.

 ریزش روز: قیمت دالر
با کاهش نســبی قیمت ها در بازار امروز، رییس کانون 
صرافــان به مردم هشــدار داد. رئیس کانون صرافان اعالم 
کرد: با توجه بــه ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز در بازار 
طی روزهای آتی، به مردم توصیه می شود برای جلوگیری 

از ضررهای سنگین، فعال به این بازار وارد نشوند.
مدیریت بازار از ســوی بانک مرکزی نیز همچنان ادامه 
دارد. مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طال از عرضه ارز 
در مرکز مبادله دو برابر تقاضا و معامالت انجام شــده خبر 
داد و گفت: تا شب گذشته ۱۲۸۳ مسافر معادل ۶۳۸ هزار 

یورو ارز از طریق این مرکز دریافت کرده اند.
در بازار طال نیز قیمت ها ریزشــی بودند. به گفته رئیس 
اتحادیــه طال و جواهر تهــران، علیرغم افزایش بالغ بر ۲۰ 
دالری اونس جهانی طال، به دنبال سیاســت بانک مرکزی 

در کاهــش نرخ ارز و ایجاد ثبــات بر روی آن، روند نزولی 
قیمت ها در بازار ســکه و طال که از روز دوشنبه آغاز شده 
است، همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که ۲.۵ میلیون تومان 

از بهای سکه کاسته شد.

 توقف روز: بازار بورس
بازار بورس که در روزهای گذشته، صعودی قابل توجه را 
ثبت کرده بود، امروز سرانجام متوقف شد. شاخص کل بورس 
امروز با ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 
۸۲۱ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
با ۹۲۴ واحد کاهش در رقم ۵۳۷ هزار و ۸۷۰ واحد ایستاد.

همچنیــن در گفت و گویی با رییس ســازمان بورس، 
به تحوالت اخیر شــاخص پرداخته اســت. مجید عشقی 
در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه تجربه نشــان داده 
اســت که بازار ســرمایه معموال با یک فاصله ای به برخی 
متغیرهای بنیادی واکنش نشــان می دهد، درمورد دلیل 
صعود بازار ســرمایه در روزهای اخیر توضیح داد: افزایش 
نــرخ ارز که باعــث افزایش فروش صادراتی شــرکت ها و 
درامدهای ناشــی از صادرات شرکت ها شده است، با یک 

رنا
: ای

س 
عک

عشقی گفت: پیشرفت صنعت به ویژه صنایع دانش بنیان فخرآفرین است؛ اما 
متاسفانه مناسبات و سیاست های اشتباه در حوزه مصرف و سرمایه گذاری باعث 

شده که دستاوردهای آن ها دیده نشود.
 به نقل از سازمان بورس، مجید عشقی در حاشیه بازدید از گروه مپنا )مدیریت 
پروژه های نیروگاهی ایران( اظهار کرد: پیشرفت صنعت به ویژه صنایع دانش بنیان 
فخرآفرین است؛ اما متأسفانه مناسبات و سیاست های اشتباه در حوزه مصرف و 

سرمایه گذاری باعث شده که دستاوردهای آن ها دیده نشود.
وی افزود« اگر دانش بنیان ها با چالش مواجه نبودند و ســیگنال های کاماًل 
اشتباهی به این صنعت داده نمی شد، سرعت رشد صنایعی همچون مپنا، چندین 

برابر افزایش پیدا می کرد.
رئیس سازمان بورس گفت: امروز ارزش مپنا شاید به ۱.۵ میلیارد دالر نرسد؛ 
اما دانش انباشته، توان تولید و حتی دارایی های مادی این شرکت در کشورهای 

دنیا ده ها برابر این مقدار ارزشمند است.
وی بیان کرد: در گروه مپنا بیش از ۵۰ میلیون نفر سهامدار مستقیم و عدالت 
وجود دارد و به نوعی تمام جامعه که مشمول دولت، مردم می شود و همچنین 

کشورهای همسایه، ذی نفع این صنعت هستند.
عشــقی تصریح کرد: بنگاه هــای اقتصادی نباید بابــت فعالیتی که ثمره 
درآمدی ندارد، هزینه های تحمیلی و ســنگینی را تا زمین گیر شدن صنعت، 

بر دوش بکشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: انباشت مطالبات از بخش های 

عمومی و دولتی در درجه نخست، وظیفه هیأت مدیره و سهامدار عمده است 
و پــس از آن ســازمان بورس نیز این اهم را دنبال خواهد کرد تا مناســبات 

ذی نفعان پایمال نشود.
وی مطرح کرد: رشدهایی که در برنامه های توسعه کشور پیش بینی شده، 
با اتکا به توان تولیدی برق و سایر تکنولوژی های شرکت های مشابه مپنا است. 
امیدواریم با سیاســت گذاری صحیح به خصوص در حوزه انرژی، آرمان رشــد 

اقتصادی و افزایش تولید محقق شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نفس و غایت بازدید از صنایع نیز 
شناسایی پتانسیل های تولیدی کشور است و امیدواریم با منتقل کردن مشاهدات 

واقعیات، تصمیم گیری های صحیح و دقیق تری اخذ بشود.
عشــقی گفت: با تاکید بر اینکه عالوه بر پیگیری مطالبات صنایع، موضوع 
اقتصادی کردن دانش های پیشرفته )High-tech( از دیگر اولویت هایمان است، 
گفت: تجمع نیروهایی که به معنای واقعی کلمه "نخبه" هستند و تمرکز بر دانش 
به معنای واقعی "بومی" و در ورای مرزهای دانش موجب توسعه بازار گروه مپنا 

در کشورهای همسایه و حتی کشورهای پیشرفته شده است.

فاصله ای در بازار سرمایه اثر گذاشته و صعود این روزهای بازار طبیعی است. 
ضمن اینکه در ســال های گذشته ارزش سهام شرکت ها به دالیل مختلف 
 و علی رغم اینکه درآمدها و طرح های توســعه شرکت ها مطلوب بوده رشد 

چندانی نداشته است.
اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن  ۱۴۰۱ نسبت 

به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۴۳.۶ درصد رسید.

 در نیمه راه روز: خودروهای وارداتی
وزارت صمــت امروز آخرین وضعیــت ثبت نام های انجام شــده برای 
خودروهــای وارداتی را اعالم کرده اســت. مدیر طرح واردات خودرو وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به نقاط مبهم طرح فروش خودروهای وارداتی اشاره 
کرد و گفت: تاکنون ۵۱ هزار متقاضی در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده اند و 
تا ساعت ۱۸ فردا )پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه( ادامه خواهد داشت، همچنین 
تا این لحظه تصمیمی برای تمدید مهلت ثبت نام گرفته نشده است. تاکنون 
۳۳ درخواســت از ۳۳ شــرکت برای واردات به وزارت صمت ارائه شده که 
بسیاری از آن ها برای بیش از یک برند خودرو، را درخواست کرده اند. بالغ بر 
۲۰ شرکت توانسته اند فرآیندها را طی کرده و مجوزها را اخذ کنند و از این 
تعداد تاکنون ۱۰ شرکت توانسته اند ثبت سفارش را انجام دهند؛ ممکن است 
این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید به ۱۵ شرکت هم افزایش پیدا کند. تا 
به امروز ۹۵ هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته، ۵۰۰۰ درخواست 
دیگر ارائه شــده که چنانچه تایید شوند، ۱۰۰ هزار ثبت سفارش به وزارت 

صمت واصل شده است.
وزارت صمت امروز پاســخ یک نماینده مجلس را نیز داد. وزارت صمت 
اعــالم کرد که یکی از نمایندگان مجلس، بر مبنای اطالعات نادرســت در 
خصــوص واردات خــودرو، از وزارت صمت انتقاد کرده که در همین زمینه 

این وزارت خانه به شفاف سازی در این زمینه پرداخت.
همچنین عرضه بدون قرعه کشــی خودروهای داخلی نیز کلید خواهد 
خورد. ســخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه همان طور که وعده 
شده بود تا پایان امسال قرعه کشی خودروها به اتمام خواهد رسید؛ از عرضه 
بالغ بــر ۵۰۰ هزار خودرو داخلی در هفته آینده در بزرگترین طرح فروش 

خودروهای داخلی خارج از فرآیند قرعه کشی خبر داد.

 معاف های مالیاتی روز: کارمندان
رییس سازمان امور مالیاتی از یک تخفیف به کارمندان خبر داده است. 
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان 
به ۱۰ میلیون تومان گفت: این موضوع باعث می شود ۳۵ هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی را از دست بدهیم.
 همچنین در گزارشی به آخرین وضعیت مالیات خانه های لوکس پرداخته 
اســت. مالیات خانه های خالی و خانه های لوکس در دومین سال از تصویب 
قانون با اهتمام دســتگاه های مربوطه و ایجاد زیرساخت های الزم به تدریج 
دارد عملیاتی می شود و به گفته مسئوالن تا کنون ۵۷۰۰ میلیارد تومان از 
این محل به صندوق ملی مســکن تزریق شده است؛ در حالی که نیمه اول 

امسال این رقم فقط ۳۴ میلیارد تومان بود.
سفرهای نورزی نیز امروز بی خبر نبودند. مدیرکل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه بازرسی مستمر فنی و ایمنی از شناورهای 
مسافری و تفریحی در بنادر و پایانه های مسافری کشور در دستورکار قرار دارد، 
گفت: بازرســی های متمرکز از سه نوع شناور تفریحی،   مسافری و لندینگ 

کرافت، در نوروز ۱۴۰۲ مدنظر قرار خواهد گرفت.

سیگنال دهی اشتباه، مانع رشد چند برابری دانش بنیان ها

ده
چکی

 ایران دارای ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا است
 اکتشاف نخستین حلقه زنجیره تولید در بخش معدن محسوب می شود و اگر 
سرمایه گذاری در آن اصولی نباشد، سایر مراحل استخراج، استحصال و فرآوری 
مواد معدنی پرهزینه خواهد بود. متخصصان می گویند برای اینکه مزیت رقابتی 
در زنجیره ارزش تضمین شود راهی جز سرمایه گذاری در اکتشافات وجود ندارد.

 جمهوری اســالمی ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، اما هفت 
درصد از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد. با این حال ســهم ۲.۹ درصدی 
استخراج معادن از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ گویای آن است که در 

این بخش عملکرد مناسبی نداشته ایم.
به گفته کارشناســان امر، حجم ســرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای 
معادن در ســال ۲۰۲۲- ۲۰۲۱ بیش از ۱.۱۸ میلیارد دالر بوده که ۱۵ درصد 

آن )معادل ۱۷۲ میلیارد دالر( سهم اکتشافات بوده است.
در حالی که اکتشافات سیستماتیک از سال ۱۳۴۱ در کشورمان آغاز شده، 
امــا از آن زمان تا به امروز ۱۱ میلیون متر کار حفاری در محدوده های معدنی 

کشور انجام شده است.
متخصصان، کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی، عدم تامین تجهیزات 
و ماشین آالت معدنی به دلیل نوسانات نرخ ارز و تحریم ها، برخی قوانین مصوب 
و لــزوم همراهی کامل بازیگران فراصنعتی، موانع اداری، ضعف در دانش زمین 
شناسی و بی توجهی به عمق اکتشافات و کشف ذخایر از شواهد سطحی در ده 
های گذشته، همچنین ضعف در بازار و بازاریابی، کمبود نیروی انسانی متخصص 
و آموزش دیده و عدم توجه کافی به اکتشافات تکمیلی، فرآوری و زیرساخت ها 

را عمده ترین چالش ها و مشکالت این حوزه عنوان می کنند.

این در حالی است که مروری بر تجارب و عملکرد کشورهای پیشرو معدنی 
نشان می دهد این کشــورها با صرف بودجه های کالن برای هزینه اکتشافات، 
تولید مداوم انتشــار داده های پایه، تجهیزات به روز و پشتیبانی قوی، تحقیق و 
توسعه مستمر، نظارت زیست محیطی شفاف و قابل پیش بینی، توسعه پایدار، 
شــفافیت، مسوولیت پذیری و مدل سازی کانسارها توانسته اند در این عرصه به 

رشد و توسعه دست یابند.
در این راستا و در جهان امروز نمی توان از حضور پر رنگ استارتاپ ها در فرآیند 
اکتشافات و انجام اکتشافات مبتنی بر هوش مصنوعی که سرعت اکتشافات را 
به شدت افزایش داده است، غافل ماند که در این زمینه نیز ضعف های اساسی 
داریم، چرا که به گفته متخصصان امر و مطابق اعالم معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از بین بیش از هشت هزار و ۷۰۰ شرکت 

دانش بنیان موجود در کشور، فقط ۴۵۰ مورد آنها )حدود پنج درصد(  معدنی یا 
مرتبط با حوزه زنجیره معدن و صنایع معدنی هستند.

عالوه بر آن، امروز در کشورمان دچار عارضه فقر مهندسان خبره و باتجربه در 
بخش معدن و در مقابل حضور فارغ التحصیالن دانشگاهی کم تجربه یا بی تجربه 
هستیم که بر ضعف های موجود می افزاید و باید فکر اساسی برای تغییر واحدهای 
درسی مرتبط در دانشگاه ها و همچنین فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان از 

همان سال های نخستین دانشگاه در معادن و صنایع معدنی کنیم.
به گفته کارشناسان، امروز شاهد رشد نامتوازن بین ایجاد صنایع فوالدی و 
اکتشــافات سنگ آهن در کشور هستیم، به طوری که متخصصان اذعان دارند 
ذخایر سنگ آهن موجود کشور فقط ۱۴ سال پس از افق ۱۴۰۴ جوابگوی نیاز 
این صنایع است و این مساله را می توان به عنوان نمونه ای از دالیل توجه ویژه 

به اکتشاف مواد معدنی دانست.
مطابق آخرین اطالع رســانی انجام شده، کشــورمان دارای ۸۱ نوع از انواع 
مختلف مواد معدنی اســت، اما میزان برداشت از همین بخش کمتر از ۹ دهم 
درصد است.فعاالن معدنی می گویند: برای اینکه مزیت رقابتی در زنجیره ارزش 
تضمین شــود راهی جز سرمایه گذاری در اکتشافات وجود ندارد. شرکت های 
معدنی باید تولیت موضوع اکتشاف را در دست داشته باشند و در مقابل، مجموعه 
های دولتی باید به سیاستگذاری، حل مساله سرمایه گذاری و تقسیم کار بین 

شرکت های خصوصی بپردازند.
در این راستا هماهنگی بین وزارتخانه های صمت، اقتصاد و تعاون )به عنوان 

یکی از دارندگان مجموعه های معدنی و فوالدی(، کارگشا خواهد بود.

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه حکمرانی در فضای مجازی با 
حکمرانی در فضای سنتی تفاوت بسیاری دارد، گفت: باید همه سرکار بیایند تا 

بتوانیم فضای مجازی بسازیم تا مردم به آن افتخار کنند.
 »محمدامین آقامیری« امروز )چهارشنبه( در مراسم معارفه خود اظهار داشت: 
فضای مجازی امروز محل زیست افراد است. مسئله مهمی که می تواند به آن اشاره 
کرد تفاوت های حکمرانی در عصر فضای مجازی با دیگر انواع حکمرانی است.

وی افزود: یک زمانی صرفاً جمعیت کشــور اهمیت داشت؛ اما امروز تعداد 
کاربران فضای مجازی هم اهمیت دارد. یک زمانی معادن و منابع کشورها نماد 

ثروت بودند، اما اکنون خروجی اطالعات منبع قدرت و ثروت هستند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مزیتی که حکمرانی فضای مجازی 
به وجود آورده، این است که می توانیم با مشارکت آحاد مردم حکمرانی کنیم. 

در این شرایط اقتضائات خاصی وجود دارد.وی تاکید کرد: در گذشته بودجه و 
ثروت می توانست ظرفیت سازی کند، اما امروز یک عمل و یک کنش می تواند 
ظرفیت ایجاد کند؛ اکنون تمام افراد و کاربران اهمیت دارند. در الیه های کالن 
نیز حکومت ها برای اثرگذاری متقابل بر یکدیگر می توانند از دیپلماسی سایبر 

استفاده کنند.
آقامیری اضافه کرد: مفهوم امنیت نیز تغییر کرده و باید ســعی کنیم در 
مدیریــت فضای مجازی این مولفه هــا را در نظر بگیریم و در فضای جدید با 

سیستم سنتی حکمرانی نکنیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: تغییر زودهنگام در فناوری برای 
بشر یک مزیت است، اما گاهی سرعت تغییرات به قدری زیاد است که برخی 
کسب وکارها از بین می روند، برخی تغییر شکل می دهد. تمام این ها، تفاوت هایی 

است که فضای مجازی با فضای سنتی دارد و باید آن را درنظر بگیریم.
وی افزود: ۱۱ ســال قبل شــورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای 
مجازی به عنوان مرجع معرفی شــدند. این مســئله که در فضای مجازی هر 
مجموعه از زاویه دید خود تصمیم می گیرد و از یکپارچگی تصمیمات می کاهد 
ما را دچار چالش کرده است. امیدواریم با فعالیت مرکز ملی فضای مجازی این 

چالش حل شود.
آقامیری گفت: ما کشــوری هستیم که به مدد جوانان و تالش هایی که در 
گذشــته شــکل گرفته که بتوانیم محصوالت ایرانی را به کشورهای دیگر نیز 
صادر کنیم. امروز فرصت بزرگی پیش روی ما اســت تا بتوانیم از آن استفاده 
کنیم. اعتقاد داریم فرهنگ فاخر و ارزش واال و تاریخ کهن کشور را در اختیار 

سایر مردم قرار دهیم.

حکمرانی در فضای مجازی با حکمرانی سنتی متفاوت است



4

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه  1401/12/13

شماره : 1604

10151015
ــوری  ــه ناصــر ان ــق ب ــوری  متعل ــه ناصــر ان ــق ب ــه شــماره  1515 متعل ــه شــماره  وشــماره شناســنامه ب ــه شــماره 52396959465239695946وشــماره شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

فرزند محمد در تاریخ فرزند محمد در تاریخ 1401/01/011401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

10661066
ــه شــماره 45602671114560267111 و  و 55 کارت  کارت  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 45602671114560267111 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/091401/12/09 مفق ــد در تاری ــد محم ــادی فرزن ــه آب ــین کرک ــه امیرحس ــق ب ــک متعل ــر بان ــخ عاب ــد در تاری ــد محم ــادی فرزن ــه آب ــین کرک ــه امیرحس ــق ب ــک متعل ــر بان عاب

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

ــه شــماره 45794926094579492609 و  و 44 کارت  کارت  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 45794926094579492609 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــد غالمحســن در تاریــخ 1400/10/011400/10/01 ســرقت  ســرقت  ــی فرزن ــه خدیجــه شــبان وامرزان ــر بانــک متعلــق ب ــد غالمحســن در تاریــخ عاب ــی فرزن ــه خدیجــه شــبان وامرزان ــر بانــک متعلــق ب عاب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00666839550066683955 و کارت شناســایی ســازمان آمــوزش و پــرورش و  و کارت شناســایی ســازمان آمــوزش و پــرورش و 55 کارت عابــر  کارت عابــر 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/12/081401/12/08 مفق ــد در تاری ــد محم ــوش فرزن ــس صحرانی ــه نرج ــق ب ــک متعل ــخ بان ــد در تاری ــد محم ــوش فرزن ــس صحرانی ــه نرج ــق ب ــک متعل بان

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

14011401
ــد  ــر بابکــی فرزن ــه کوث ــق ب ــد  متعل ــر بابکــی فرزن ــه کوث ــق ب ــی 21306117452130611745 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی شناســنامه و کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب شناســنامه و کارت مل

علی اصغر  در تاریخ علی اصغر  در تاریخ 1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21420412642142041264 متعلــق بــه یحیــی رنجبــر فرزنــد ملــک منصــور  متعلــق بــه یحیــی رنجبــر فرزنــد ملــک منصــور 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

15041504
بــرگ ســبز خــودرو ســواری-هاچ بــک مــدل بــرگ ســبز خــودرو ســواری-هاچ بــک مــدل 14001400 بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره موتــور:  بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره موتــور: 
ــه  ــق ب ــه    متعل ــق ب ــی: NATGBACRNATGBACR99MM10156141015614   متعل ــماره شاس ــه ش ــی:  و ب ــماره شاس ــه ش MVMEMVME44TT1515BADMBADM017381017381 و ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/08/1400/08/0101 مفق ــاس در تاری ــد عب ــوکار  فرزن ــا  ج ــخ  محمدرض ــاس در تاری ــد عب ــوکار  فرزن ــا  ج  محمدرض

می باشد.می باشد.

18661866
ــه شــماره 00475949420047594942 و  و  ــان ب ــی فرهنگی ــرورش و کارت تعاون ــوزش پ ــی وبازنشســتگی آم ــه شــماره کارت مل ــان ب ــی فرهنگی ــرورش و کارت تعاون ــوزش پ ــی وبازنشســتگی آم کارت مل
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 3535صص435435ایــرانایــران4444 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00475949420047594942 و کارت  و کارت 
نظــام روانشناســی بــه شــماره نظــام روانشناســی بــه شــماره 4489644896متعلــق بــه آرزو زارعیــان فرزنــد حســن در تاریــخ متعلــق بــه آرزو زارعیــان فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/12/041401/12/04  

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

ــخ  ــل در تاری ــد جلی ــور فرزن ــودی پ ــم مقص ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد جلی ــور فرزن ــودی پ ــم مقص ــه مری ــق ب ــماره 00581923280058192328 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 1401/12/091401/12/09 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20647425062064742506 متعلــق بــه حســام پرنــد فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه حســام پرنــد فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/11/131401/11/13  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20062006
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره NAAMNAAM0101CACA11EKEK644404644404 متعلــق بــه مهــدی بهرامــی فرزنــد اســداهلل  متعلــق بــه مهــدی بهرامــی فرزنــد اســداهلل 

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

20142014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22813382582281338258 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 22813382582281338258 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 22813382582281338258 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 22813382582281338258 متعلــق بــه ایمــان شــفیعی  متعلــق بــه ایمــان شــفیعی 

فرزند علی در تاریخ فرزند علی در تاریخ 1401/11/011401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــد ال ــق فرزن ــان ویرث ــه فاطمــه محمودی ــق ب ــه  متعل ــد ال ــق فرزن ــان ویرث ــه فاطمــه محمودی ــق ب ــه شــماره 00839338400083933840 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
وردی در تاریــخ وردی 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 00808048370080804837 متعلــق بــه ســیما پورســینا فرزنــد یعقــوب در تاریــخ  متعلــق بــه ســیما پورســینا فرزنــد یعقــوب 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.

ــماره شاســی NASNAS841100841100LL10578901057890 و  و  ــا ش ــماره شاســی  و ب ــا ش ــران 5050 و ب ــران  ای ــماره 381381 ج  ج 8888 ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
ــه فــرح ســادات  ــه فــرح ســادات  متعلــق ب ــا شــماره موتــور MM158938202158938202 متعلــق ب ــور  و ب ــا شــماره موت ــا VINVIN::NASNAS841100841100LL10578901057890 و ب ــا ب ب
علمــدار فرزنــد ماشــاءاله بــا شــماره ملــی علمــدار فرزنــد ماشــاءاله بــا شــماره ملــی 00612718880061271888 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 48400519684840051968 متعلــق بــه مهدیــه میــری فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مهدیــه میــری فرزنــد عبدالرضــا 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.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــه فرزن ــدی  بذرپیش ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــه فرزن ــدی  بذرپیش ــه مه ــق ب ــماره 00633746510063374651 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/12/061401/12/06 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 16396775771639677577 متعلــق بــه کیومــرث محمــدزاده فرزنــد بابــا در تاریــخ  متعلــق بــه کیومــرث محمــدزاده فرزنــد بابــا 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.

ــه شــماره  ــه وکارت نظــام وظیفــه وکارت ســوخت ب ــه شــماره  وگواهینام ــه وکارت نظــام وظیفــه وکارت ســوخت ب ــه شــماره 00180293610018029361 وگواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــد ســیامک در تاریــخ 1401/09/181401/09/18 مفقــود  مفقــود  ــه بهشــاد شــکری فرزن ــد ســیامک در تاریــخ متعلــق ب ــه بهشــاد شــکری فرزن پــالک پــالک 1818وو767767ایــران ایــران 2121متعلــق ب

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــلیمانی فرزن ــا س ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــلیمانی فرزن ــا س ــه محمدرض ــق ب ــماره 40401094814040109481 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 1401/12/081401/12/08 مفق

20202020
ــخ  ــز اهلل در تاری ــد عزی ــورباق فرزن ــدی س ــزاد محم ــه به ــق ب ــخ  متعل ــز اهلل در تاری ــد عزی ــورباق فرزن ــدی س ــزاد محم ــه به ــق ب ــماره 00123954810012395481 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

11401/11/401/11/2525 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 00681306350068130635 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00681306350068130635 و کارت ماشــین بــه  و کارت ماشــین بــه 
شــماره شــماره 6666ایــران ایــران 756756 ه  ه 6666   و کارت ســوخت بــه شــماره    و کارت ســوخت بــه شــماره 6666ایــران ایــران 756756 ه  ه 6666 متعلــق بــه آقــای / خانــم علــی  متعلــق بــه آقــای / خانــم علــی 

حســام پورمحالتــی فرزنــد حســنعلی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.حســام پورمحالتــی فرزنــد حســنعلی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان  ــان  و کارت پای ــماره 00132552310013255231 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00132552310013255231 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــن مفق ــد عبدالحس ــی فرزن ــر زینل ــم امی ــای / خان ــه آق ــق ب ــود  متعل ــن مفق ــد عبدالحس ــی فرزن ــر زینل ــم امی ــای / خان ــه آق ــق ب ــماره 00132552310013255231 متعل ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم

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

ــخ 11401/11/401/11/0202 مفقــود  مفقــود  ــد موســی در تاری ــن بانیــان فرزن ــه پروی ــق ب ــخ  متعل ــد موســی در تاری ــن بانیــان فرزن ــه پروی ــق ب ــه شــماره 1497914979 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد غالمحس ــی فرزن ــده چهارمحال ــه فروزن ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد غالمحس ــی فرزن ــده چهارمحال ــه فروزن ــق ب ــماره 00551083180055108318 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 11401/11/401/11/2020 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00670824320067082432 متعلــق بــه ســید علــی ابراهیمــی فرزنــد ســید اســرافیل در تاریــخ  متعلــق بــه ســید علــی ابراهیمــی فرزنــد ســید اســرافیل در تاریــخ 
1400/10/1400/10/1010 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 12607481701260748170 متعلــق بــه فاطمــه عبدالرحیمــی فرزنــد بمانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه عبدالرحیمــی فرزنــد بمانعلــی 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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45501045214550104521 متعلــق بــه ســجاد خورشــیدی فرزند نصرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســجاد خورشــیدی فرزند نصرالــه در تاریــخ 11401/11/401/11/2525  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــران 657657نن9494 متعل ــران ای ــماره 6666ای ــه ش ــوخت ب ــماره   و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران657657 ن ن9494  و کارت س ــرانای ــماره 6666ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
ــار ســاقط ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــد حســنعلی مفق ــی فرزن ــی حســام پورمحالت ــم عل ــای / خان ــه آق ــار ســاقط ب ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــد حســنعلی مفق ــی فرزن ــی حســام پورمحالت ــم عل ــای / خان ــه آق  ب

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00532031190053203119 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 4040ایــرانایــران369369طط4848 متعلــق بــه آقــای /  متعلــق بــه آقــای / 
خانــم محمــد متیــن فرزنــد مرتضــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.خانــم محمــد متیــن فرزنــد مرتضــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09247682410924768241 متعلــق بــه علــی مســئله گو فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی مســئله گو فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/11/1401/11/0202  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20482048
ــه شــماره شاســی ــه شــماره شاســی وب ــران2222__842842وو2525 وب ــالک ای ــه شــماره پ ــرانســند ســبز خــودروی ســواری شــخصی ب ــالک ای ــه شــماره پ ســند ســبز خــودروی ســواری شــخصی ب

  VINVIN:: شــماره  بــه  و  شــماره   بــه  و   83072618307261__MM1515 موتــور  شــماره  بــه  و  موتــور   شــماره  بــه  و   NASNAS8111006584190781110065841907
IRPCIRPC951951VV22FF28419072841907  متعلــق بــه صمــد نســیمی اصــل بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه صمــد نســیمی اصــل بــه شــماره ملــی00471147030047114703 فرزنــد  فرزنــد 

عبداله  در تاریخ عبداله  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.
  

20652065

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 10620381851062038185 متعلــق بــه لیلــی خســروی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه لیلــی خســروی فرزند محمــد 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.

ــماره 42708630134270863013 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 42708630134270863013 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــا کران ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــا کران ــه محمدرض ــق ب ــماره 42708630134270863013 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/12/081401/12/08 مفق

ــد  ــی فرزن ــر اخالق ــی اصغ ــه عل ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــر اخالق ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره 712681055712681055 متعل ــه ش ــاع خارجــی ب ــماره  اتب ــه ش ــاع خارجــی ب ــش 1717 اتب ــش کارت امای کارت امای
ــه در تاریــخ 1401/11/141401/11/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــه در تاریــخ عزیزال عزیزال

کارت امایــش کارت امایــش 1818 اتبــاع خارجــی بــه شــماره  اتبــاع خارجــی بــه شــماره 97275718979727571897 متعلــق بــه حســن حســینی فرزنــد علــی  متعلــق بــه حســن حســینی فرزنــد علــی 
شــفا در تاریــخ شــفا در تاریــخ 1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084

ــخ  ــم در تاری ــد محمــد کری ــاروق عبداللهــی فرزن ــه ف ــخ  متعلــق ب ــم در تاری ــد محمــد کری ــاروق عبداللهــی فرزن ــه ف ــه شــماره 38496783853849678385 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/11/201401/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1101911019 متعلــق بــه اویــس حســین مــردی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه اویــس حســین مــردی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1398/04/051398/04/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00541596360054159636 متعلــق بــه اصغــر  حســینی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر  حســینی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00783640000078364000 متعلــق بــه فاطمــه داداش آذر فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه داداش آذر فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/04/011400/04/01 مفق

  
21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 17438156381743815638 متعلــق بــه سیدحســین موســوی فرزنــد ســید قاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه سیدحســین موســوی فرزنــد ســید قاســم  در تاریــخ 
1401/12/041401/12/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد اکبــر در تاری ــی فرزن ــازاده چوبانلوی ــه ســمیه اق ــق ب ــخ  متعل ــد اکبــر در تاری ــی فرزن ــازاده چوبانلوی ــه ســمیه اق ــق ب ــه شــماره 28400021322840002132 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 59397080565939708056 متعلــق بــه غــالم حســن پیرهــادی ده علیخانــی فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه غــالم حســن پیرهــادی ده علیخانــی فرزنــد عبــاس 
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.

23012301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21222758552122275855 متعلــق بــه ســمانه مــرزی فرزنــد قنبــر در تاریــخ  متعلــق بــه ســمانه مــرزی فرزنــد قنبــر 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.

25032503
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 19721046161972104616 متعلــق بــه مهــران احمــدی فرزنــد خــداداد در  متعلــق بــه مهــران احمــدی فرزنــد خــداداد در 

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

28012801
کارت ملــی و بــرگ ســالمت رانندگــی و دفترچــه تاکســی  بــرون شــهری  بــه شــماره کارت ملــی و بــرگ ســالمت رانندگــی و دفترچــه تاکســی  بــرون شــهری  بــه شــماره 22101587962210158796 و  و 
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22101587962210158796 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 22101587962210158796 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 22101587962210158796 متعلــق بــه عماد الیاســی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ  متعلــق بــه عماد الیاســی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 1401/06/181401/06/18  

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

29012901
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 10508427901050842790 متعلــق بــه مهــدی ســرچاهی  فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی ســرچاهی  فرزنــد حســن در تاریــخ 

1401/12/061401/12/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره 11895079511189507951 .کارت خــودرو .کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  .کارت خــودرو .کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 
ــخ 1401/12/031401/12/03   ــی در تاری ــد مصطف ــلیمانی  فرزن ــی  س ــه محمدعل ــق ب ــخ  .متعل ــی در تاری ــد مصطف ــلیمانی  فرزن ــی  س ــه محمدعل ــق ب ــران 116116 ج  ج 8484 .متعل ــران  ای 9999 ای

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 49497900314949790031 متعلــق بــه صابــر جباریــان فرزنــد بیــژن در تاریــخ  متعلــق بــه صابــر جباریــان فرزنــد بیــژن 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.

ــالک 8888--523523صص5454 شــماره شاســی  شــماره شاســی 1937671619376716 و شــماره  و شــماره  ــه شــماره پ ــی ب ــرگ ســبز ســند کمپان ــالک ب ــه شــماره پ ــی ب ــرگ ســبز ســند کمپان ب
موتــور موتــور 1248515671612485156716 بــه شــماره ملــی   بــه شــماره ملــی  00803016910080301691 متعلــق بــه محمــد نائیجــی فرزنــد اســماعیل  متعلــق بــه محمــد نائیجــی فرزنــد اســماعیل 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــی  طیب ــه هان ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــی  طیب ــه هان ــق ب ــماره 40322147194032214719 متعل ــه ش ــی ب ــت . کارت مل ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــی ب ــت . کارت مل ــان خدم کارت پای
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/221401/11/22 مفق ــادی در تاری ــخ محمده ــادی در تاری محمده

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56400202965640020296 متعلــق بــه امیرعلــی امیــری رامشــه فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه امیرعلــی امیــری رامشــه فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد صفرعل ــادی  فرزن ــت اب ــا جن ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد صفرعل ــادی  فرزن ــت اب ــا جن ــه رض ــق ب ــماره 62493841386249384138 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.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 00753231250075323125 . کارت خــودرو .بیمــه نامــه .معاینــه خــودرو بــه  . کارت خــودرو .بیمــه نامــه .معاینــه خــودرو بــه 
شــماره موتــور شــماره موتــور 82802378280237 .کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  .کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 7777 ایــران  ایــران 163163 ه  ه 6969 .متعلــق بــه زینــب  .متعلــق بــه زینــب 
ســالمی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ ســالمی فرزنــد ابراهیــم  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.

ــخ  ــواد در تاری ــد محمدج ــدی فرزن ــره  احم ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد محمدج ــدی فرزن ــره  احم ــه زه ــق ب ــماره 00160571630016057163 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 1401/10/261401/10/26 مفق

شناســنامه فرزنــدان بــه نــام محمــد ســبحان صادقــی بــه شــماره ملــی شناســنامه فرزنــدان بــه نــام محمــد ســبحان صادقــی بــه شــماره ملــی 02037649190203764919 واحســان صادقی  واحســان صادقی 
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 معاون وزیر جهاد: ساالنه 120 میلیون تُن محصوالت کشاورزی در کشور تولید 
می شود

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
با وجود کمبود منابع آبی، حوادث طبیعی و کاهش محسوس 
بارش نزوالت جوی، کشــاورزان ســاالنه 120 میلیون تن 

محصوالت مختلف کشاورزی در کشور تولید می کنند.
شاهپور عالیی روز چهارشنبه در نخستین همایش ملی جایگاه 
محصوالت استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار که 
در سالن همایش های دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ورامین- پیشوا برگزار شد، اظهار داشت: کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین 
موولفه های مورد نیاز زندگی بشری و به دلیل تأثیرپذیری از شرایط محیطی، ریسک 
تولید و تجارت در آن بسیار باال است. وی با اشاره به اینکه کشاورزی امنیت غذایی 
بشــر را تضمین می کند، افزود: امروز دیگر ســالح و مهمات، عیار امنیت جوامع را 
تضمین نمی کند بلکه این تامین غذای سالم است که امنیت را با تعادل همراه کرده 
و زندگی مردم را تضمین می کند. این مسئول اضافه کرد: کشاورزی در ایران با توجه 
به کمبود بارش نزوالت جوی و محدودیت منابع آبی، از ریسک باالیی برخوردار است 
اما در 50 سال گذشته و با وجود تمام محدودیت ها، کشور به دستاوردهای بزرگی 
دست یافته و ایران توانسته در تولید 20 محصول در دنیا رتبه تک رقمی و در تولید 

پنج محصول، رتبه نخست جهان را به دست آوریم.
 عالیی گفت: امروز با وجود بارندگی اندک، حوادث طبیعی و کمبود منابع آبی ساالنه 
120 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می شود که با توجه به کثرت 

جمعیت، این میزان باید افزایش یابد.
وی میزان بارش نزوالت جوی را یک سوم میانگین جهانی اعالم کرد و افزود: میانگین 
بارش در ایران نسبت به میانگین جهان، یک سوم است که البته 85 درصد آن نیز 
تبخیر می شــود، در حال حاضر ظرفیت آبی کشور 103 میلیارد متر مکعب و این 
در حالی است که راندمان آبی در دنیا در تولید محصوالت کشاورزی 2.5 کیلوگرم 
و این رقم در ایران 900 گرم اســت. معاون وزیر جهاد کشــاورزی خاطرنشان کرد: 
راندمان آب کشاورزی در ایران 40 درصد و الزم است تا با آسیب شناسی درست، از 
60 درصد باقیمانده به درستی استفاده کرد و آن را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشــاه با 
بیان اینکه استان کرمانشاه 2 نهالستان گرمسیری 
و سردســیری دارد، گفت: نهالســتان های استان 
ظرفیت تولید 2 میلیون اصله نهال در سال را دارند.

»انشاءاهلل کوالنی« روز چهارشنبه در گفت و گو با 
ایرنا، با بیان اینکه از ســال آینده ساالنه 2 میلیون 
اصله نهال در اســتان تولید خواهد شد، گفت: بنا 
داریم در یک بازه زمانی چهار ساله هشت میلیون 

ظرفیت تولید نهال در استان کرمانشاه ساالنه 
۲ میلیون اصله است

اصله نهال در استان تولید کنیم تا بتوانیم سهم خود را از طرح تولید یک میلیارد اصله نهال 
تا افق ســال 1405 به دستور رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی محقق کنیم.

وی ادامه داد: نهالســتان سردسیری استان که به تولید نهال گونه های سردسیری اختصاص 
دارد، در شهرستان اسالم آبادغرب قرار داشته و ظرفیت تولید ساالنه 1.3 میلیون اصله نهال 
را دارد. نهالستان گرمسیری نیز که خاص تولید گونه های گرمسیری است، با ظرفیت تولید 

ســاالنه 700 هزار اصله نهال در سال در شهرستان سرپل ذهاب است.

 کاشت 300 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشــاه در ادامه سخنانش از کاشت 300 هزار اصله 
نهال در اســتان با همکاری دوستداران طبیعت در هفته منابع طبیعی خبر داد و گفت: این 
نهال ها در مناطق سردسیری شامل گونه های افرا، زبان گنجشگ، اقاقیا، عرعر و ارغوان و در 

مناطق گرمسیری شامل اکالیپتوس است.
کوالنی بابیان اینکه امســال توزیع نهال در هفته منابع طبیعی با کنترل بیشــتری نســبت 
به ســال های گذشته انجام خواهد شد، افزود: در تالشــیم تا روند توزیع نهال را ساماندهی 
کرده و تنها در صورت مشــخص بودن محل کاشت اقدام به توزیع نهال کنیم تا سرمایه های 

استان هدر نروند.
وی در ادامه اشاره ای هم به برنامه تولید نهال در نهالستانهای استان در سال جاری داشت و 
گفت: امسال برای تولید یک میلیون و 300 هزار اصله نهال در استان برنامه ریزی کرده ایم 

که این هدفگذاری با همکاری جوامع محلی و دوســتداران طبیعت محقق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، کرمانشــاه اســتانی پهناور در غرب ایران با 25 هزار کیلومتر مربع مساحت، 
یکی از اســتان های مهم از حیث کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود به طوریکه 70 
درصد مســاحت استان را عرصه های منابع طبیعی با بیش از 527 هزار هکتار جنگل و یک 

میلیون و 192 هزار هکتار مرتع تشکیل داده است.
همچنین بیش از 950 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان کرمانشاه وجود دارد که ساالنه 
چهار میلیون و 575 هزار و 814 تن انواع محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالت و آبزیان 

در استان تولید می شود.
اســتان کرمانشــاه 2 میلیون نفر جمعیت ساکن در 14 شهرستان، 31 بخش، 32 شهر، 86 
دهســتان و 2 هزار و 595 آبادی دارد و 2.4 درصد جمعیت کشــور در این اســتان سکونت 
می کنند که از این تعداد 75 درصد در نقاط شــهری و 25 درصد در نقاط روســتایی زندگی 

می کنند.

الهه آذری -ایده روز |   مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشــاه با بیان اینکه استان کرمانشاه 
2 نهالستان گرمسیری و سردسیری دارد، گفت: نهالستان های استان ظرفیت تولید 2 میلیون اصله نهال 

در سال را دارند.

همچنیــن بیش از 950 
زمین  هکتــار  هــزار 
استان  در  کشــاورزی 
کرمانشاه وجود دارد که 
و  میلیون  چهار  ساالنه 
5۷5 هزار و 814 تن انواع 
محصوالت زراعی، باغی، 
دامی و شیالت و آبزیان 
در استان تولید می شود.

ده
چکی

 پایداری امنیت غذایی با بهره وری مناسب آب و خاک
 معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: باتوجه به محدودیت منابع پایه باید برای پایداری امنیت غذایی تالش کنیم و در این راستا باید بهره وری در آب و خاک را ارتقا دهیم. »صفدر نیازی« در نشست صمیمانه با دبیران انجمن های 

علمی و تشکل های دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری این گونه نشست ها افزود: بخش اجرا باید برای تعامل و ارتباط دوسویه با دانشگاه ها و مراکز علمی به یک ادبیات مشترک برسد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این مساله وجود دارد که دانشگاه مدعی است بخش اجرا خواسته های مراکز علمی را درک نمی کند و باید دراین خصوص دو دیدگاه فکری علم و اجرا به هم نزدیکتر شوند. وی افزود: امنیت 
غذایی یکی از مولفه های امنیت ملی است و امنیت غذایی مهم ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. نیازی اظهارداشت: با توجه به محدودیت منابع پایه باید برای پایداری امنیت غذایی تالش کنیم و در این راستا باید بهره وری در آب و خاک 
را ارتقا دهیم. وی با بیان اینکه راندمان آبیاری در کل کشور از 35 درصد به 46 درصد رسیده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه مقرراست که 15 میلیارد مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی کم شود و برای رسیدن به این هدف راهی جز 
افزایش راندمان وجود ندارد که با احداث کانال، توسعه سامانه های نوین آبیاری و سایر عملیات آب و خاکی این امر محقق می شود. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در خاک کشاورزی هم چالش های زیادی وجود دارد از جمله 

شوری خاک، تغییرکاربری و فرسایش که باید این چالش ها رفع شود.
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بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 02043085420204308542 .شناســنامه .کارت نظــام وظیفــه .گواهینامــه .گذرنامــه .کارت شناســایی  .شناســنامه .کارت نظــام وظیفــه .گواهینامــه .گذرنامــه .کارت شناســایی 
ــد حســین در  ــد حســین در  .فرزن ــه شــماره ملــی 00821709240082170924 .فرزن ــه محمدجــواد صادقــی ب ــه شــماره ملــی .دســت چــک . متعلــق ب ــه محمدجــواد صادقــی ب .دســت چــک . متعلــق ب

تاریــخ تاریــخ 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره 23716004312371600431 و کارت خــودرو .بیمــه نامــه .معاینــه فنــی خــودرو  و کارت خــودرو .بیمــه نامــه .معاینــه فنــی خــودرو 
بــه شــماره انتظامــی بــه شــماره انتظامــی 3333 ایــران  ایــران 949949 و  و 3838 . متعلــق بــه امنــه جمشــیدی  فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ  . متعلــق بــه امنــه جمشــیدی  فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 

1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  
کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره 00457197310045719731 متعلــق بــه حوریــه علیرضائــی فرزنــد محمدحســین  متعلــق بــه حوریــه علیرضائــی فرزنــد محمدحســین 

در تاریــخ 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.

ــود در  ــد محم ــا فرزن ــی یکت ــواد کامیاب ــد ج ــه محم ــق ب ــود در  متعل ــد محم ــا فرزن ــی یکت ــواد کامیاب ــد ج ــه محم ــق ب ــماره 00248892960024889296 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.

کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  بــه شــماره کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  بــه شــماره 00700864780070086478 متعلــق بــه حســین نــوروز فرزنــد عبدالعلــی  متعلــق بــه حســین نــوروز فرزنــد عبدالعلــی 
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.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــم روزه دار زاده فرزن ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــم روزه دار زاده فرزن ــه مری ــق ب ــماره 70997062417099706241 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12841770091284177009 متعلــق بــه ثریــا فصیحــی دســتجردی فرزنــد رمضــان علــی در  متعلــق بــه ثریــا فصیحــی دســتجردی فرزنــد رمضــان علــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04503246800450324680 متعلــق بــه معصومــه روشــن نــژاد مــودب فرزنــد ســیف علــی  در  متعلــق بــه معصومــه روشــن نــژاد مــودب فرزنــد ســیف علــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/081401/10/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بیمــه نامــه کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ســوخت بیمــه نامــه کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 1010--615615وو6868 شــماره موتــور  شــماره موتــور 41747064174706 بــه  بــه 
شــماره ملــی شــماره ملــی 00661992390066199239 متعلــق بــه نســرین نــوری فرزنــد گل علــی در تاریــخ  متعلــق بــه نســرین نــوری فرزنــد گل علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود  مفقــود 

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

29022902
ــد علــی اکبــر در تاریــخ  ــه علــی اصغــر ســلیمی فرزن ــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق ب ــه علــی اصغــر ســلیمی فرزن ــه شــماره 08601246490860124649 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

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

ــت  ــه وکارت بهداش ــت وگواهینام ــنامه وکارت معافی ــت  وشناس ــه وکارت بهداش ــت وگواهینام ــنامه وکارت معافی ــماره 00556230420055623042 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1400/01/011400/01/01 مفق ــن در تاری ــد مبی ــه مصطفــی برخــورداری فرزن ــق ب ــخ متعل ــن در تاری ــد مبی ــه مصطفــی برخــورداری فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــانی ب ــش نش ــایی آت ــه وکارت شناس ــه نام ــماره  وبیم ــه ش ــانی ب ــش نش ــایی آت ــه وکارت شناس ــه نام ــماره 00100109390010010939 وبیم ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
258407258407 وکارت نجــات غریــق ومربیگــری شــنا متعلــق بــه مجیــد نیــک خــواه فرزنــد داود در تاریــخ  وکارت نجــات غریــق ومربیگــری شــنا متعلــق بــه مجیــد نیــک خــواه فرزنــد داود در تاریــخ 

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 1401/11/221401/11/22 مفق

گذرنامــه متعلــق بــه عظیــم هــادوی بــه کدملــی گذرنامــه متعلــق بــه عظیــم هــادوی بــه کدملــی 14651567811465156781  فرزنــد علــی در تاریــخ   فرزنــد علــی 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.

ــه شــماره 00841327790084132779 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه و وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه و33عــددکارت وســیله نقلیــه عــددکارت وســیله نقلیــه  ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــد  ــه حام ــق ب ــد  متعل ــه حام ــق ب ــران 4040 متعل ــران ای ــن 6868ج ج 928928ای ــن وهمچنی ــران 6666وهمچنی ــران ای ــای 9595وو774774ای ــه پالکه ــوخت ب ــای وکارت س ــه پالکه ــوخت ب وکارت س

ســازور فرزنــد اکبــر در تاریــخ ســازور فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه متعلــق بــه پیمــان رضاپــور جــاودان بــه کدملــی گواهینامــه متعلــق بــه پیمــان رضاپــور جــاودان بــه کدملــی 13781219531378121953  فرزنــد امرالــه در تاریــخ   فرزنــد امرالــه 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 41993636884199363688 متعلــق بــه صدریــه گراونــد فرزنــد عبدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه صدریــه گراونــد فرزنــد عبدعلــی 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

ــخ  ــادر در تاری ــد ق ــاری فرزن ــی نی ــین بخش ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــادر در تاری ــد ق ــاری فرزن ــی نی ــین بخش ــه حس ــق ب ــماره 00718215540071821554 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردی

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــیدی فرزن ــه جمش ــه طیب ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــیدی فرزن ــه جمش ــه طیب ــق ب ــماره 61791712626179171262 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 1401/12/061401/12/06 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00588362680058836268 متعلــق بــه اکبــر الیقــی فرزنــد ضیاالــه در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر الیقــی فرزنــد ضیاالــه 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.

ــخ  ــا در تاری ــد غالمرض ــتانی  فرزن ــره گلس ــه طاه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غالمرض ــتانی  فرزن ــره گلس ــه طاه ــق ب ــماره 48889480894888948089 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفق

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــروان فرزن ــر پاک ــه جهانگی ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــروان فرزن ــر پاک ــه جهانگی ــق ب ــماره 26778758022677875802 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 1401/11/041401/11/04 مفق

ــخ  ــدا در تاری ــم خ ــد رح ــد فرزن ــادی نظرعلیون ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــدا در تاری ــم خ ــد رح ــد فرزن ــادی نظرعلیون ــه ه ــق ب ــماره 41901693074190169307 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــود در  ــروان فرزن ــه حســین پاک ــق ب ــه متعل ــد محمــود در  وگواهینام ــروان فرزن ــه حســین پاک ــق ب ــه متعل ــه شــماره 26701122852670112285 وگواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد عقی ــژاد فرزن ــی ن ــن عال ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد عقی ــژاد فرزن ــی ن ــن عال ــه حس ــق ب ــماره 00601142150060114215 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 1401/11/101401/11/10 مفق

ــه  ــی ب ــر نعمت ــه محمدجعف ــق ب ــخصی  متعل ــاس ش ــی ولب ــخ زراع ــی نس ــن وکپ ــه زمی ــی قولنام ــه کپ ــی ب ــر نعمت ــه محمدجعف ــق ب ــخصی  متعل ــاس ش ــی ولب ــخ زراع ــی نس ــن وکپ ــه زمی ــی قولنام کپ
کدملــی کدملــی 53999755485399975548 فرزنــد باقــر در تاریــخ  فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/10/111401/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه  ــه مســعود شــاهقلی ب ــق ب ــه  متعل ــه مســعود شــاهقلی ب ــق ب ــران 136136 متعل ــران ای ــالک 9888398883ای ــه شــماره پ ــوروکارت ســوخت ب ــالک کارت موت ــه شــماره پ ــوروکارت ســوخت ب کارت موت
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/101401/11/10 مفق ــان در تاری ــد قهرم ــخ  فرزن ــان در تاری ــد قهرم ــی 00112788890011278889 فرزن ــی کدمل کدمل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 6666م م 887887متعلــق بــه بهمــن وثوقــی بــه کدملــی متعلــق بــه بهمــن وثوقــی بــه کدملــی 00403601800040360180 فرزنــد  فرزنــد 
ناصــر در تاریــخ ناصــر 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 04405677010440567701 متعلــق بــه میرمحمدصــادق اوجاقــی روشــتی فرزنــد میرصالــح  متعلــق بــه میرمحمدصــادق اوجاقــی روشــتی فرزنــد میرصالــح 
در تاریــخ 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.

ــخ  ــم در تاری ــد محمدابراهی ــری فرزن ــهیال جاب ــه س ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد محمدابراهی ــری فرزن ــهیال جاب ــه س ــق ب ــماره 04398930540439893054 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903
ــخ  ــه در تاری ــی ال ــد ول ــه فرزن ــم طایف ــی قاس ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــی ال ــد ول ــه فرزن ــم طایف ــی قاس ــه عل ــق ب ــماره 58096172555809617255 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/11/301401/11/30 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 13789107371378910737 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 13789107371378910737 و کارت  و کارت 
ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 4444 ایــران  ایــران 885885د د 3838 متعلــق بــه احــد  کاظمینــی  فرزنــد محمــد  متعلــق بــه احــد  کاظمینــی  فرزنــد محمــد 

ابراهیــم  در تاریــخ ابراهیــم  در تاریــخ 1401/11/231401/11/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رحمــت  در  ــدی  خوشــحالی  فرزن ــه مه ــق ب ــد رحمــت  در  متعل ــدی  خوشــحالی  فرزن ــه مه ــق ب ــماره 20512296612051229661 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  در  ــد جاب ــی  فرزن ــا  صادق ــه حمیدرض ــق ب ــر  در  متعل ــد جاب ــی  فرزن ــا  صادق ــه حمیدرض ــق ب ــماره 00705433990070543399 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و  کارت ســوخت بــه شــماره کارت ماشــین و  کارت ســوخت بــه شــماره 06395233820639523382 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 
2121ایــرانایــران985985یی7171 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی 5030520450305204 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1248600446212486004462 متعلــق بــه علــی  متعلــق بــه علــی 
محمــد رمضانــی فرزنــد یارمحمــد در تاریــخ محمــد رمضانــی فرزنــد یارمحمــد در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 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 00131620810013162081 متعلــق بــه میــالد  یزدانــی شــهررضایی فرزنــد علــی اصغــر در  متعلــق بــه میــالد  یزدانــی شــهررضایی فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 147147 ایــران  ایــران 5915959159 متعلــق بــه محمــد رضــا  پیــرو دیــن نبــی  فرزنــد عبــداهلل   متعلــق بــه محمــد رضــا  پیــرو دیــن نبــی  فرزنــد عبــداهلل  
در تاریــخ در تاریــخ 1400/12/261400/12/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســید جــواد  در  ــه زهــرا ســادات  چاووشــی  فرزن ــق ب ــد ســید جــواد  در  متعل ــه زهــرا ســادات  چاووشــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00669537820066953782 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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.

ــران763763لل7777 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14122911476941412291147694 و  و  ــرانای ــالک 4444ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ــالک ب ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ب
شــماره موتــور شــماره موتــور 47236104723610 بــه شــماره  بــه شــماره 12192239801219223980 متعلــق بــه محمدعلــی ولیجانــی فرزنــد حبیــب  متعلــق بــه محمدعلــی ولیجانــی فرزنــد حبیــب 

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

ــمیه   ــه س ــق ب ــمیه   متعل ــه س ــق ب ــماره 00696016900069601690 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00696016900069601690 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 کمالیــان فرزنــد ابوالفضــل  در تاریــخ  کمالیــان فرزنــد ابوالفضــل  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــد محمــد باقــر  در  ــگار  کشــاورز بهســتانی  فرزن ــه ن ــد محمــد باقــر  در  متعلــق ب ــگار  کشــاورز بهســتانی  فرزن ــه ن ــه شــماره 03121663970312166397 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00111372900011137290 متعلــق بــه احســان قاســمی نــژاد فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه احســان قاســمی نــژاد فرزنــد محمدرضــا 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02035780820203578082 متعلــق بــه رزا  طاووســی  فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه رزا  طاووســی  فرزنــد رضــا 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.

ــد  ــی فرزن ــال زارع ــه لی ــق ب ــد  و کارت شناســایی پرســتاری متعل ــی فرزن ــال زارع ــه لی ــق ب ــه شــماره 00690389710069038971 و کارت شناســایی پرســتاری متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
یارعلــی در تاریــخ یارعلــی در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی  ــه ه ــق ب ــادی  متعل ــه ه ــق ب ــماره 00454328210045432821 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00454328210045432821 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
رســیدگان فرزنــد عبــاس در تاریــخ رســیدگان فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00205284850020528485 متعلــق بــه محمــد مهــدی مهــدوی  فرزنــد محمدرضــا  متعلــق بــه محمــد مهــدی مهــدوی  فرزنــد محمدرضــا 

در تاریخ در تاریخ  1401/11/20 1401/11/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــامنصور در تاری ــد ش ــدی فرزن ــه احم ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــامنصور در تاری ــد ش ــدی فرزن ــه احم ــه فاطم ــق ب ــماره 04107593920410759392 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/231401/10/23 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 55607482935560748293 متعلــق بــه پارســا محمودیــان فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه پارســا محمودیــان فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
1401/04/041401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 14658015531465801553 متعلــق بــه اعظــم امانــی وقفــی فرزنــد بابــا در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم امانــی وقفــی فرزنــد بابــا 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.

30243024
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 00356318560035631856 متعلــق بــه تــوران ایمانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه تــوران ایمانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 

 1401/11/20 1401/11/20سرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدسرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــی در تاری ــد شــنبه عل ــور فرزن ــه شــهرام زهــی پ ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد شــنبه عل ــور فرزن ــه شــهرام زهــی پ ــق ب ــه شــماره 19705228951970522895 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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

ــر  ــد امی ــی فرزن ــران باول ــه مه ــق ب ــک متعل ــر بان ــر  و کارت عاب ــد امی ــی فرزن ــران باول ــه مه ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره 41201175614120117561 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
عبــاس در تاریــخ عبــاس 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

ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــی  فرزن ــین  خان ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد حمیدرض ــی  فرزن ــین  خان ــه حس ــق ب ــماره 65801233706580123370 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06101091210610109121 متعلــق بــه آقــای مســعود اســماعیلی  فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای مســعود اســماعیلی  فرزنــد قاســم 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

ــد ابولحســن و کارت  ــن  محمــودی فرزن ــه ام البنی ــق ب ــد ابولحســن و کارت  و متعل ــن  محمــودی فرزن ــه ام البنی ــق ب ــه شــماره 00754060390075406039 و متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 00761185090076118509 متعلــق بــه علیرضــا ســیری فرزنــد احمــد  متعلــق بــه علیرضــا ســیری فرزنــد احمــد 

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

ــی SS14222881101311422288110131 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 7878  526526 ل  ل 5555 و ش ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــران ب ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شــماره موتــور شــماره موتــور 31138113113811 متعلــق بــه عبدالحکیــم اشــوغ فرزنــد ســوینج در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالحکیــم اشــوغ فرزنــد ســوینج در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود  مفقــود 

گردیــده اســتگردیــده اســت

شناســنامه بــه شــمارهشناســنامه بــه شــماره44102719464410271946  متعلــق بــه غالمعلــی اســماعیلی ایوانکــی فرزنــد رســتمعلی در   متعلــق بــه غالمعلــی اســماعیلی ایوانکــی فرزنــد رســتمعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

  
30413041

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 06912057010691205701 متعلــق بــه زهــرا صوفــی حســن آبــادی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه زهــرا صوفــی حســن آبــادی فرزنــد محمــد 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.

ــه  ــه فاطم ــق ب ــه  متعل ــه فاطم ــق ب ــی07002291080700229108 متعل ــماره مل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/051401/12/05 مفق ــی در تاری ــد عل ــد محم ــو فرزن ــخ  دعاگ ــی در تاری ــد عل ــد محم ــو فرزن  دعاگ

 می باشد. می باشد.
  
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 06910198000691019800 متعلــق بــه رســول باغنظــری بایگــی فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه رســول باغنظــری بایگــی فرزنــد علــی اکبــر در 

تاریــخ تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــوار فرزن ــاب س ــین آفت ــه حس ــق ب ــد  متعل ــوار فرزن ــاب س ــین آفت ــه حس ــق ب ــی 07027193740702719374 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش 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 ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــخ یوســفعلی در تاری یوســفعلی در تاری

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــرا رجب ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــرا رجب ــه زه ــق ب ــی 06902846590690284659 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
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 1401/04/011401/04/01 مفق

30433043
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12883798111288379811 متعلــق بــه زهــرا شــریف حســن آبــادی فرزنــد اکبــر در  متعلــق بــه زهــرا شــریف حســن آبــادی فرزنــد اکبــر در 

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

ــه شــماره 54993686865499368686   ــه یــک ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه یــک ب ــه شــماره 54993686865499368686 و گواهینامــه پای ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ  1401/08/01 1401/08/01مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی تیران ــه حســن امین ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی تیران ــه حســن امین ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12904438741290443874 متعلــق بــه عبــاس آقازمانــی فرزنــد علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس آقازمانــی فرزنــد علــی  در تاریــخ 
1401/08/081401/08/08 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 12741285951274128595 متعلــق بــه دانیــال باباصفــری فرزنــد ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه دانیــال باباصفــری فرزنــد ســعید 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12864324051286432405 متعلــق بــه رســول اختریــان فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه رســول اختریــان فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 17422886421742288642 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 17422886421742288642 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/301401/06/30 مفق ــر در تاری ــد زهی ــه رضــا درویشــی فرزن ــخ  ب ــر در تاری ــد زهی ــه رضــا درویشــی فرزن  ب

می باشد.می باشد.
        

40304030
شاســی:  شــماره   ، شاســی:   شــماره   ،  8989: مــدل  پرایــد   : مــدل  پرایــد  413413صص3434ایــرانایــران3131  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  شــماره بــرگ  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
SS54200890037485420089003748 ، شــماره موتــور : ، شــماره موتــور :36478073647807  متعلــق بــه رضــا براتــی محالتــی فرزنــد . در تاریــخ   متعلــق بــه رضــا براتــی محالتــی فرزنــد . 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.

ــدل:14001400، ،  ــدل: ،م ــژوPARSXUPARSXU77 ،م ــژو پ ــران3131 پ ــرانای ــه شــماره 139139صص3636ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره سندماشــین و ب ــرگ ســبز خــودرو ب سندماشــین و ب
شــماره شاســی : شــماره شاســی : NAANNAAN0101CECE55MKMK082183082183 ، شــماره موتــور :  ، شــماره موتــور : 124124KK16207741620774متعلــق بــه لیــال متعلــق بــه لیــال 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــی در تاری ــد مرتض ــرده فرزن ــمه س ــی چش ــخ ابدال ــی در تاری ــد مرتض ــرده فرزن ــمه س ــی چش ابدال

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40716635294071663529 متعلــق بــه رضــا حافظــی فرزنــد میراحمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا حافظــی فرزنــد میراحمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/011401/12/01 مفق

گواهینامــه و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه محمــد نعمتــی ســرابی فرزنــد روح الدیــن و کارت گواهینامــه و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه محمــد نعمتــی ســرابی فرزنــد روح الدیــن و کارت 
ماشــین بــه اســم مرتضــی نعمتــی ســرابی بــه شــماره ماشــین بــه اســم مرتضــی نعمتــی ســرابی بــه شــماره 832832سس9494ایــرانایــران3131 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 

832832سس9494ایــرانایــران3131 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  شاســی   شــماره   9797: مــدل    : مــدل  226226نن7979ایــرانایــران1010   شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ســوخت  شــماره کارت  بــه  ماشــین  کارت  و  ســوخت  کارت 
::NAARNAAR1313FEFE55JJJJ658636658636، شــماره موتــور : ، شــماره موتــور : 177177BB00317770031777 متعلــق بــه پرویــن فریــادرس فرزنــد  متعلــق بــه پرویــن فریــادرس فرزنــد 

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 1401/11/011401/11/01 مفق ــود در تاری ــخ محم ــود در تاری محم

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40610754034061075403 و کارت پایــان خدمــت. و گواهینامــه متعلــق بــه وحیــد رحمانــی  و کارت پایــان خدمــت. و گواهینامــه متعلــق بــه وحیــد رحمانــی 
ــه اســم. پیــام.  ــه اســم مهنازاحمــدی چگنــی و بیمــه نامــه ب ــد ســعید و کارت ســوخت ب ــه اســم. پیــام. چگنــی فرزن ــه اســم مهنازاحمــدی چگنــی و بیمــه نامــه ب ــد ســعید و کارت ســوخت ب چگنــی فرزن

وفایــی. در تاریــخ وفایــی. در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــی ب ــد حســین و کارت مل ــه حســن  رفیعــی فرزن ــق ب ــه  متعل ــی ب ــد حســین و کارت مل ــه حســن  رفیعــی فرزن ــق ب ــه شــماره 48500252344850025234 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/11/101401/11/10 مفق ــخ  در تاری ــماره 48595253964859525396 در تاری ــه ش ــی ب ــین رفیع ــم میرحس ــماره اس ــه ش ــی ب ــین رفیع ــم میرحس اس

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

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــد عبدل ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــد عبدل ــه محم ــق ب ــماره 40609570464060957046 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 40606115064060611506 متعلــق بــه میــالد بابائــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه میــالد بابائــی فرزنــد علیرضــا 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 40728177754072817775 متعلــق بــه مریم نورالهــی فرزند منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه مریم نورالهــی فرزند منصــور 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 پایــه یــک متعلــق بــه وحیــد کمالــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه وحیــد کمالــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/11/151401/11/15 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 579579بب7676ایــرانایــران3131 متعلــق بــه علــی  عبــاس نــژاد فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  عبــاس نــژاد فرزنــد منوچهــر 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.

51095109
ــا  ــن زاده نی ــد حس ــه امی ــق ب ــه متعل ــنامه وگواهینام ــا  و شناس ــن زاده نی ــد حس ــه امی ــق ب ــه متعل ــنامه وگواهینام ــماره 00592011260059201126 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

فرزند حسین در تاریخ فرزند حسین در تاریخ  1401/12/09 1401/12/09مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00217961810021796181 و شناســنامه متعلــق بــه علــی  فتاحــی  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  و شناســنامه متعلــق بــه علــی  فتاحــی  فرزنــد علیرضــا 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

51115111
ــخ 141401/09/01/09/0101   ــد اهلل در تاری ــد عی ــی فرزن ــه امان ــه نورال ــق ب ــخ  متعل ــد اهلل در تاری ــد عی ــی فرزن ــه امان ــه نورال ــق ب ــه شــماره 59094941815909494181 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

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

55025502
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 25810825422581082542 متعلــق بــه فاطمــه رفیعــی اباتــری فرزنــد علــی عســگر  متعلــق بــه فاطمــه رفیعــی اباتــری فرزنــد علــی عســگر 

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

۷009۷009
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 5050 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 45791794474579179447 متعلــق بــه خانــم  ناهیــد  احمــدی   متعلــق بــه خانــم  ناهیــد  احمــدی  

فرزند احمد  در تاریخ فرزند احمد  در تاریخ 1401/09/181401/09/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۷026۷026
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 53997277655399727765 متعلــق بــه اکبر قربانــی فرزند عزیزعلــی  در تاریــخ متعلــق بــه اکبر قربانــی فرزند عزیزعلــی  در تاریــخ1401/12/01 1401/12/01   

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

ــعید   ــه س ــق ب ــعید   متعل ــه س ــق ب ــماره 00835989950083598995 متعل ــه ش ــان خدمت،گواهینامه،گذرنامه،ب ــی ،کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــان خدمت،گواهینامه،گذرنامه،ب ــی ،کارت پای کارت مل
محمــدی  فرزنــد کاظــم  در تاریــخ محمــدی  فرزنــد کاظــم  در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۷031۷031
ــخ  ــران  در تاری ــد عم ــی  فرزن ــم خان ــه  اس ــه خدیج ــق ب ــخ  متعل ــران  در تاری ــد عم ــی  فرزن ــم خان ــه  اس ــه خدیج ــق ب ــماره 42705946834270594683 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 131395/04/95/04/0101 مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43802917824380291782 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 140021208001140021208001 متعلــق  متعلــق 
بــه فــراز  رحمانــی  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ بــه فــراز  رحمانــی  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 1401/11/1401/11/2525 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــا  فرزن ــه قوندنی ــه قلع ــه روح ال ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد عل ــا  فرزن ــه قوندنی ــه قلع ــه روح ال ــق ب ــماره 55999081005599908100 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 1400/08/1400/08/0101 مفق

۷032۷032

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک 6262وو119119ایــرانایــران1010  و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک   و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 6262وو119119  
  NASNAS411100411100JJ10953651095365 ایــرانایــران1010 و بــرگ ســبز خــودرو به شــماره پــالک  و بــرگ ســبز خــودرو به شــماره پــالک 6262وو119119 ایــران ایــران1010 ش ش  ش ش
ش م ش م MM1313//60780866078086  و اســناد مالکیــت برگــه کمپانــی بــه شــماره پــالک   و اســناد مالکیــت برگــه کمپانــی بــه شــماره پــالک 6262وو119119 ایــران ایــران1010 ش ش  ش ش 
NASNAS411100411100JJ10953651095365 ش م  ش م MM1313//60780866078086  و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک   و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 6262وو119119  
ایــرانایــران1010  متعلــق بــه محتــرم خســروی فرزنــد حســینقلی در تاریــخ   متعلــق بــه محتــرم خســروی فرزنــد حســینقلی در تاریــخ 1401/11/101401/11/10 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 4141مم469469 ایــران ایــران6666 و ش ش  و ش ش NAPLSRALBNAPLSRALB011069011069 و ش  و ش 
ــد داود در تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از  ــه احمــد  امجــدی  فرزن ــد داود در تاریــخ  متعلــق ب ــه احمــد  امجــدی  فرزن م م WW062354062354 متعلــق ب

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

  ۷061۷061
ــیدرضا در  ــد س ــی فرزن ــادات توکل ــه مهنازالس ــق ب ــیدرضا در  متعل ــد س ــی فرزن ــادات توکل ــه مهنازالس ــق ب ــی 44201665174420166517 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس

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 1401/04/081401/04/08 مفق ــخ تاری تاری

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 44205271964420527196 متعلــق بــه هــادی پورجعفــری صدرابــاد  متعلــق بــه هــادی پورجعفــری صدرابــاد 
فرزنــد جــواد در تاریــخ فرزنــد جــواد 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 ماشــین پرایــد ســفید بــه شــماره پــالک کارت ماشــین پرایــد ســفید بــه شــماره پــالک 9494 م  م 176176 ایــران  ایــران 5454  متعلــق بــه زهــرا طاهــری فرزنــد   متعلــق بــه زهــرا طاهــری فرزنــد 
رضــا در تاریــخ رضــا در تاریــخ 1401/07/301401/07/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد اکب ــد فرزن ــه اخون ــدری مزرع ــدی حی ــه مه ــق ب ــر در  متعل ــد اکب ــد فرزن ــه اخون ــدری مزرع ــدی حی ــه مه ــق ب ــماره 44599690844459969084 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/081401/10/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 44328333194432833319 متعلــق بــه عبــاس  فــالح کذابــی فرزنــد  متعلــق بــه عبــاس  فــالح کذابــی فرزنــد 
غالمحســین  در تاریــخ غالمحســین  در تاریــخ 1401/11/221401/11/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
۷066۷066

ــخ  ــه در تاری ــض ال ــد فی ــی فرزن ــن فالح ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــض ال ــد فی ــی فرزن ــن فالح ــه محس ــق ب ــماره 03702532640370253264 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 1401/11/251401/11/25 مفق

  
۷08۷۷08۷

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52398709505239870950 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 52398709505239870950 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمدباقــر ســبزه کار فرزنــد علــی در تاریــخ محمدباقــر ســبزه کار فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/12/081401/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

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

 ایده روز
شنبه 1401/12/13

شماره : 1604

 پیام حجت االسالم والمسلمین اله نور کریمی تبار نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم به هشتمین جشنواره ابوذر در ایالم
ْحَمِن الرَِّحیِم ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن سالم و درود خالق قلم بر شهیدان صاحب قلم و پویندگان راه روشنگر آنان. وقتی خداوند به قلم و نوشته ی قلم سوگند می خورد، عظمت، حریت و جایگاه رفیع نوشته و نویسنده آشکار می شود، مخصوصاً در آنجا که نبرد  ِ الرَّ بِْسِم اللَّ
ترکیبی عبری، عربی و غربی کفر، شرک و نفاق، افکار، اندیشه و هویت باورمندان اسالم و انقالب، جمهوری اسالمی و ایران سرافراز را، زیر رگبار بی امان رسانه و بمباران دهشتناک فضای مجازی خود قرار داده اند تا واژه های عزت، شرف، هویت و اصالت، مادر و وطن، عفت 
و پاکدامنی، غیرت و مردانگی، نامفهوم و نا مانوس و قربانی هوا و هوس شود و نسلی بی ریشه و بی هدف، از خدا بریده و از هم گسسته، غوطه ور در ضاللت و پوچی کنند. اینجاست که نقش و مسئولیت مجاهدان قلم به دسِت جبهه حق و هنرمندان رسانه، فضای مجازی 
و مدافعان مردم و مکتب و وطن آشکار می شود. شیرمرد و شیرزنانی که در سنگر پاسداری از ازرش های اسالمی و انسانی خاکریز دفاعی تشکیل داده و با توکل به خدا، به جهاد تبیین پرداخته اند تا جوانه امید و نشاط با پیروزی بر دیو تورم، گرانی، بیکاری و ناامیدی را 
شکوفا کرده و تک های سنگین دشمن خارجی را پی اثر سازند. جشنواره ابوذر، فرصتی است برای هم یابی و هم افزایی و هنرنمایی هنرمندان صاحب قلم و اصحاب رسانه جبهه توحید، یاوران حق و مدافعان هویت، تا با صراحت و صداقت ابوذر، با انگیزه و هدفمند از خط 
سکوت و بی تفاوتی عبور کرده و نقش و نقشه ی شیطانی دشمن را خنثی کرده و ابوذر وار مدافع والیت باشند،  تا فریب خوردگان تبلیغات دشمن بیدار شوند و گمراهاِن مسیر بندگی حق، بر صراط مستقیم قرار گیرند و نوید فتح و پیروزی با گذر از گردنه سختی ها و 

مشکالت، امید و نشاط بخش جامعه شوند. والسالم علیکم و رحمه الل و برکاته اله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن: ارائه ۲۳6 میلیارد ریال کمک 
های نقدی و غیر نقدی جمعیت هالل احمر گیالن به نیازمندان

مرجان عباس زاده رشت-  مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
گیالن با ارائه گزارش اقدامات امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر گیالن طی ۱۱ ماه گذشــته با همکاری ۱۷ شــعبه 
شهرستان این جمعیت گفت: ارزش ریالی کمک های نقدی 
و غیر نقدی امور داوطلبان جمعیت هالل احمر گیالن در 
این ایام ۲۳۶ میلیارد ریال بوده است.  در ادامه بهزاد پرستش 
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان گیالن ضمن 
تقدیر از زحمات همکاران، داوطلبان و خیرین استان در اجرا 
و همکاری این برنامه ها اظهار کرد: طرح های اجرا شده شامل اجرای ۳۷ کاروان 
سالمت )۴ محله تاب آور و ۳ روستای کم برخوردار(، توزیع ۹۰۵ بسته غذایی و 
البسه، اجرای ۱۰۷ پروژه محالت تاب آور ۲۰۲۰ شامل خدمات بالعوض دارویی، 
درمانی، معیشتی و آموزشی بوده است.  پرستش از کمک های مالی بالعوض و وام 
تسهیالت به بیماران صعب العالج و نیازمند توسط امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر گیالن خبر داد و گفت: در اجرای این طرح پنج هزار و دویســت نفر از این 
خدمات بهره مند شدند. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان گیالن با اشاره 
به اجرای طرح »نذر آب« هم گفت: با اجرای این طرح، آبرسانی سالم و قابل شرب 
به صورت پایدار به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد ریال به انجام رسید.  بهزاد پرستش 
با تاکید بر اجرای ســایر طرح ها عنوان کرد: طرح های ارمغان مهر، بانک امانات 
تجهیزات پزشــکی، یلدانه، پویش هالل، برنامه نیابت، مرهم زائر، چادر سالمت و 
حامیان کرامت از سایر اقدامات امور داوطلبان جمعیت هالل احمر گیالن طی یازده 
ماه گذشته بوده است. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان گیالن ضمن 
اشاره به ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان خوی اظهار داشت: 
این کمک ها طی چهار مرحله جمع آوری شد، همچنین بالغ بر چهارصد میلیون 

ریال از کمک های واریزی شهروندان نیز تاکنون فیش ارائه نمودند.

 8۲هزار میلیارد تومان پروژه های سرمایه گذاری در سطح استان در 
دست اجراست 

رضا محمدرحیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایالم اظهار کرد: طی 
۲ ســال گذشته اولویت در حوزه سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن اقداماتی 
چون حفظ و نگهداشت واحدهای تولیدی و صنعتی موجود بوده تا شاهد تعطیلی 

آنها نباشیم.
رئیس سازمان صمت استان ایالم با بیان اینکه سال جاری هیچ واحد تولیدی در 
سطح استان تعطیل نشده است، افزود: پیامد نشست های مختلف ستاد تسهیل 
استان احیای ۳۶ واحد تولیدی بود و استان در این خصوص رتبه چهارم کشوری 
را به خود اختصاص داده است. وی تاکید کرد: همچنین در بخش واحدهایی که 
پایین تر از ظرفیت خود کار می کردند نیز ۲۲ واحد تولیدی افزایش ظرفیت داشته 
اند. محمدرحیمی با تاکید بر تســریع پروژه های نیمه تمام گفت: تالش ما این 
است هرچه سریع تر پروژه های در دست اجرا تکمیل و به بهره برداری برسانیم . 
وی افزود: هم اکنون ۸۲ هزار میلیارد تومان پروژه های سرمایه گذاری در سطح 
اســتان در دست اجراست که با تکمیل و بهره برداری از آنها استان دگرگون می 
شــود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم گفت: برای پروژه ان . جی. ال 
دهلران ۵۴۵ میلیون دالر از محل صندوق توســعه ملی تعریف شده است، پروژه 
پتروشیمی دهلران هم یکی دیگر از پروژه های مهم است که با بیش از ۴۰ درصد 
پیشــرفت و اعتبار مصوب ۵۰۰ میلیون دالری در حال اجراست. محمدرحیمی 
گفت: در پروژه ان. جی. ال دهلران یک هزار نفر و در پتروشیمی دهلران نیز یک 

هزار نفر اشتغالزایی انجام شده است.
وی به روند ساخت پتروشیمی هلیالن پرداخت و یادآور شد: مشکالت مربوط به 
زمین و معافیت برطرف شــده و برای این پروژه ۱۲۵ میلیون یورو امسال اعتبار 
سرمایه گذاری خواهد شد. محمدرحیمی گفت: پروژه فوالد ایوان تولید کننده شمش 
نیمه اول سال آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید، این  واحد صنعتی یکی 
از پروره های بزرگ در دست اجرای استان است که با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون 

دالر بهره برداری می شود.

 توصیه های پلیس راهور به مسافران نوروزی
 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال و قصد برخی از همشهریان بر سفر در تعطیالت نوروز موارد و توصیه هایی را 

در این رابطه به همشهریان متذکر شد.
نکات اولیه ایمنی مورد نیاز برای شما و همراهانتان در سفر

بســیاری از حوادث رانندگی بر اثر سرعت زیاد و عدم رعایت فاصله مناسب روی 
می دهند. در یک فاصله ۱۰۰ کیلومتری، راننده ای که با ســرعت ۱۱۰ کیلومتر 
در ســاعت رانندگی می کند، تنها ۹ دقیقه زودتر از راننده ای که با ســرعت ۹۵ 
کیلومتر در ســاعت رانندگی می کند، به مقصد می رسد. اگر فاصله مناسب را با 
سایر وسایل نقلیه به ویژه با وسیله نقلیه جلویی حفظ کنید، در مواقع ضروری و 
رویارویی با موقعیت های مخاطره آمیز ، سریعتر و راحتتر می توانید عکس العمل 
نشان دهید.برای رعایت و محاسبه فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلویی می توانید 
سرعت خودرو را به عدد ۱۰ تقسیم و حاصل آنرا در همان عدد ضرب کنید مثاًل 
اگر سرعت شما ۶۰ کیلومتر در ساعت است، ۳۶ متر به دست آمده، فاصله مناسبی 
است که شما باید با وسیله نقلیه جلویی حفظ کنید. کمربند ایمنی وسیله ای است 
که کارآمدی آن در کاهش ضایعات انسانی و جراحات ناشی از حوادث رانندگی به 
اثبات رسیده است. بستن کمربند ایمنی یک کار تفننی و تشریفاتی نیست، بلکه 

یک نیاز جدی برای حفظ جان شما و سرنشینان خودرو است.
قبل از هر ســفر باید از ســالم بودن خودروی خود و کارکرد درست قسمت های 
مختلف آن اطمینان پیدا کنید. عالوه بر این، اگر سفر شما طوالنی مدت است هر 

۲ ساعت یکبار توقف و وسیله نقلیه خود راکنترل کنید.
-فشــار باد تایرها را تنظیم کنید. اختالف فشار باد تایرها در کنترل خودرو تاثیر 
می گذارد و حتی موجب حادثه می شــود. هرگز در حال رانندگی با سرنشــینان 
خودرو گفتگو نکنید. همچنین توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن در حین 
رانندگی عمل خطرناکی است. برای حمل بار فقط از باربندهای تایید شده مجاز 
استفاده کنید . حد مجاز بارگیری روی باربند ۵۰ کیلو است. با رعایت این مسئله 
بار را بطور یکنواخت توزیع کنید تا در پیچ راه ها با مشــکل مواجه نشوید. اگر به 
هر علت در جاده به ویژه در بزرگراه ها ناچار به توقف شدید، حتی االمکان وسیله 
نقلیه خود را از سطح سواره رو خارج کنید و با قراردادن عالئم ایمنی مانند مثلث 
شــب رنگ ، رانندگان دیگررا مطلع کنید. در چنین شرایطی پس از پیاده شدن 
از خودرو به صورت ناگهانی وارد جاده نشوید.آهسته و بااحتیاط برانید، تاسالم به 

مقصد برسید،حادثه فقط برای دیگران نیست ، همه باید احتیاط کنیم!
-اگر دچار حادثه شدید، بالفاصله با مرکز فوریت های پلیسی با شماره تلفن ۱۱۰ 

تماس بگیرید.

مدیر توسعه فوالدســازی فوالد مبارکه از اجرای 
موفقیت آمیز پروژه نصب، راه اندازی و بهره برداری 
ترانســفرکار دوم کــوره پاتیلی شــماره ۵ واحد 
فوالدســازی و امکان تولید روزانه حدود ۳۵ ذوب 

در این بخش خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، محمدحسین خرمی با بیان اینکه طرح دو 
ترانسفرکاره کردن کوره پاتیلی شماره ۵ فوالدسازی 

ظرفیت کوره پاتیلی شماره ۵ 
واحد فوالدسازی به دوبرابر افزایش یافت

محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان |  مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: 
همزمان با سراسر کشور جشن نیکوکاری با شعار » هر روز عیدی دیگراست « 
در گلستان آغازشد . به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ، عیسی بابایی 
اظهار کرد: مردم ســخاوتمند گلستان با آغاز جشن نیکوکاری در آستانه سال 

جدید با گلریزان عاطفه و مهرورزی به استقبال بهار می روند.
بابایی افزود: جشــن نیکوکاری امسال از اول اسفندماه ،باشعار» هر روز عیدی 
دیگراست « وبا تاکید بر  استفاده از روش های الکترونیکی آغاز شده است، ولی 
بر اســاس سنت هر ســاله این نهاد پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی 

مستقر در میادین اصلی شهر را هم خواهند داشت.
وی با اشاره به این که امسال ۴۲۰ پایگاه آماده دریافت کمک های نقدی و غیر 
نقدی مردم استان گلستان در جشن نیکوکاری هستند،عنوان کرد: با شروع جشن 
نیکوکاری، ۴۰ پایگاه در سطح شهر و میادین اصلی، ۳۶۰ مرکز نیکوکاری و ۲۰ 
اداره کمیته امداد در سطح استان آماده دریافت  کمک های مردمی به نیازمندان 
در سراسر استان هستند. بابایی خاطر نشان کرد: جشن نیکوکاری از جشن های 

ملی به شمار می رود که هرساله در آستانه سال نو برای جمع آوری کمک های 
نقدی و غیر نقدی خیران و اهداءکمک ها به نیازمندان واقعی و خانواده های تحت 
حمایت کمیته امداد برگزار می شود تا غم نداری از چهره نیازمندان زدوده شود.

وی بیان داشت: در روز  پنجشنبه ۱۱ اسفندماه در همه میادین اصلی شهرهای 

اســتان، پایگاه جشن نیکوکاری ایجاد می شــود و دفاتر کمیته امداد و مراکز 
نیکوکاری نیز آماده دریافت کمکهای نقدی مردم نوعدوست است.

مدیرکل  کمیته امداد گلستان افزود : در روز ۱۲ اسفند ماه نیز در پایگاه های 
نماز جمعه این جشن برگزار و کمک های نمازگزاران جمع آوری می شود.

وی افزود: همچنین  در روز چهاردهم اسفندماه  ، سالروز تاسیس کمیته امداد ، 
زنگ نیکوکاری در تمامی مدارس استان طنین انداز خواهد شد. بابایی  خاطر نشان 
ساخت: سال گذشته ۱۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط مردم نوعدوست 
و مراکز نیکوکاری در جشن نیکوکاری جمع آوری شد و پیش بینی می شود 
درسالجاری این مبلغ به ۲۴ میلیارد تومان برسد. مدیرکل کمیته امداد استان 
گلستان تصریح کرد: هم استانی های خیراندیش می توانند کمک های نقدی خود 
را به صورت الکترونیکی  از طریق آنی پرداخت و کد دستوری ۰۱۷#*۱*۸۸۷۷* 
و یا  کمک های نقدی از طریق شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۷-۰۲۲۶  و 
شماره حساب ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸ نزد بانک ملی واریز و همچنین با مراجعه به 
سایت امداد به نشانی emdad . ir در جشن نیکوکاری امسال مشارکت کنند.

رئیس آموزش وپرورش اســتثنایی کردستان گفت: از ابتدای آغاز اجرای طرح 
ســنجش نوآموزان بدو ورود به دبســتان تاکنون، سالمت جسمانی و آمادگی 

تحصیلی ۱۰ هزار نوآموز استان سنجش شد.
طالب محمدی اظهار کرد: در مجموع حدود ۲۰ هزار نوآموز شاغل به تحصیل در 
دوره پیش دبستانی در سطح استان در اجرای برنامه سنجش از لحاظ سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی ارزیابی می شوند. وی افزود: تاکنون پنج هزار و ۹۰ 
نفر به مرحله تخصصی ارجاع شدند که از این تعداد سه هزار و ۱۵۶ نفر ارجاع 

هوش، ۶۵۶ نفر ارجاع شنوایی و هزار و ۲۷۸ نفر ارجاع بینایی بودند.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان گفت: ۱۴ پایگاه ثابت در مراکز جامع 
سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله تربیتی و مدارس با نیازهای ویژه همراه با 
۲ پایگاه سیار در ۱۱ شهرستان و ناحیه برای اجرای برنامه ملی سنجش نوآموزان 
پیش دبستانی در استان اختصاص یافته است. وی یادآور شد: تعرفه عادی سنجش 

۶۰۰ هزار ریال، تعرفه عشایر وافاغنه و دانش آموزان بی بضاعت رایگان)از طریق 
شناسایی کد ملی واتصال به درگاه الکترونیک سازمان ملی هدفمندی یارانه ها( 

وپرداخت از طریق درگاه الکترونیکی است. محمدی با بیان اینکه پایه اول ابتدایی 
پایه بنیادین در طول سال های تحصیل است، افزود: عدم شناسایی به موقع و 
توجه به مشکالت جسمی و ذهنی کودکان می تواند سالمت آنان را به مخاطره 

بیندازد وباعث ایجاد مشکالت تحصیلی و رفتاری در آنان شود. 
وی با بیان اینکه برنامه ســنجش یکی از شــیوه های اصلی کیفیت بخشی در 
نظام های آموزشی است، گفت: رسالت اصلی این برنامه تضمین کیفیت آموزش 

وپرورش و خروجی آن کیفیت بخشی نظام آموزشی است. 
رییس آموزش وپرورش اســتثنایی کردستان با اشاره به اینکه سازمان آموزش 
و پرورش اســتثنایی متولی و مجری اجرای برنامه ســنجش در سراسر کشور 
sirat.csdeo. اســت،بیان کرد: اولیا می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی

ir یا my.medu.ir نسبت به ثبت نام نوآموزان در پایگاه های سنجش محل 
زندگی خود اقدام کنند.

جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور در گلستان آغاز شد

سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی ۱۰ هزار نوآموز کردستانی سنجش شد

باهدف افزایش ظرفیت کــوره پاتیلی به منظور افزایش ظرفیت تولید با حفظ کیفیت ذوب 
در دستور کار قرار گرفته بود و با موفقیت اجرا شد، گفت: در این طرح ابتدا جهت افزایش 
طول ریل قدیمی، عملیات اجرای فونداسیون و سازه بتنی با ابعاد خاک برداری۱۲×۶ متر و 
با عمق ۳ متر همراه با رفع معارض لوله های آب و فاضالب با ایجاد حفاظ بتنی انجام شد و 
در ادامه، عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سازه انجام گرفت و با پلیت گذاری طبق جزئیات 

اجرایی، مقدمات نصب ریل جدید فراهم گردید.
وی در ادامه اظهار کرد: در مرحله بعدی، ریل جدید به طول ۱۱ متر در انتهای ریل قدیم 
و ماشــین ترانســفرکار جدید روی ریل نصب شــد و باتوجه به اینکه جهت بهره برداری از 
ترانســفرکار دوم الزم بود برنامه نویســی جدید و اصالحات و تغییرات متعدد در برنامه های 
اتوماســیون،PLC و EIS انجام گردد، این فعالیت ها توسط واحدهای کنترل پروسس با 

همکاری کارشناسان اتوماسیون متالورژی ثانویه و شرکت ایریسا صورت پذیرفت.
به گفته مدیر اجرای پروژه های فوالدســازی، این پروژه علی رغم سختِی اجرا، در مدت زمان 
۴۵ روز کاری اجرا شد و آماده بهره برداری گردید. طراحی و اجرا به نحوی انجام گرفت که 
هم زمان دو پاتیل بر روی ترانســفرکار مســتقر می گردد و به صورت هم زمان از دو ایستگاه 
مجزا تزریق آرگون به هر دو پاتیل انجام می شــود و اطالعات هر ذوب به شــکل مستقل به 
الیه های باالتر ارســال می شود. در این راســتا کوره پاتیلی ۵ در سیستم به صورت دو کوره 
مستقل مدل سازی گردیده و در نتیجه اجرای این طرح، ظرفیت کوره پاتیلی ۵ حدود دوبرابر 

افزایش یافته و امکان تولید حدود ۳۵ ذوب روزانه فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: طرح اولیه این پروژه که از طرف مدیریت متالورژی ثانویه ارائه و توسط 
واحد توسعه فوالدسازی با حداقل هزینه اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفت، در ردیف 

کم هزینه ترین و پربازده ترین پروژه های انجام شده در فوالد مبارکه است.
خرمی اظهار داشــت: از ویژگی های این پروژه می توان به کنترل هر دو ترانســفرکار با پانل 
کنترلی مجزا توســط دو اپراتور، سیســتم کنترل و مانیتورینگ مجزا برای هر ترانسفرکار، 
پیش بینی و نصب دو تابلو درایو مستقل برای هر ترانسفرکار، کنترل مستقل توسط ابزاردقیق 
جداگانه در مســیر هر ترانسفرکار، نصب تابلوهای دمش آرگون مجزا برای هر ترانسفرکار و 
وجود HOSE REEL و CABEL REEL جداگانه برای هر ترانسفرکار و جلوگیری 

از برخورد دو ترانسفرکار در زمان بهره برداری با نصب سیستم آنتی کلوژن اشاره کرد.
وی در پایــان از همکاری کلیه عوامل درگیر در پروژه ازجمله مدیریت های فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم، مهندسی کارخانه، متالورژی ثانویه فوالدسازی و کارشناسان واحد توسعه 
فوالدســازی، جانمایی، دستگاه نظارت فنی مهندسی و همچنین از شرکت برق آرا به عنوان 

پیمانکار پروژه و سایر واحدهای مرتبط تشکر و قدردانی کرد.

محبوبه مدنی پور -ایده روز | وی خاطرنشان کرد: طرح اولیه این پروژه که از طرف مدیریت متالورژی 
ثانویه ارائه و توسط واحد توسعه فوالدسازی با حداقل هزینه اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفت، در 

ردیف کم هزینه ترین و پربازده ترین پروژه های انجام شده در فوالد مبارکه است.

اجرای  مدیــر  گفته  به 
فوالدسازی،  پروژه های 
علی رغم  پــروژه  این 
در  اجــرا،  ســختِی 
روز   ۴۵ مدت زمــان 
کاری اجرا شــد و آماده 

بهره برداری گردید
ده

چکی

آب سد کرخه از طریق تونل انحرافی دشت عباس برای اراضی پایاب  دهلران رها سازی شد

جشنواره ابوذر با هدف کشف استعدادهای رسانه ای  با رویکرد اعتالی نظام جمهوری اسالمی است 

حشمت زرین جوب معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایالم درگفتگو 
با ایده روز ایالم گفت:  اظهار داشــت: پس از گذشــت کمتر از یکسال آب سد 
کرخه با ۹ متر مکعب در ثانیه برای اراضی پایاب شهرستان دهلران راه سازی 
شد که در حال رایزنی برای افزایش دریافت آب از این سد برای مشروب سازی 

اراضی کشاورزی منطقه هستیم.
وی افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون اراضی کشاورزی دهلران 
از حقابه ســدکرخه محروم بوده و کشت محصوالتی چون ذرت، کنجد و کلزا 

برای کشاورزان این منطقه به علت عدم تامین آب میسر نشد.
معاون بهبودات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی ایالم ادامه داد: ولی اکنون 
باتوجه به بارندگی های موثر هفته های اخیر و ذخیره سازی آب در سد سیمره 
به عنوان سد تنظیمی کرخه و با رایزنی های انجام گرفته، امکان رهاسازی آب 

برای کشاورزان دشت عباس در دهلران فراهم شد.
زرین جوب یادآور شد: رهاسازی آب سد کرخه برای تامین آب ۳۰ هزار هکتار 
از اراضی دشــت عباس دهلران مورد نیاز است که به کشت محصول راهبردی 

گندم اختصاص یافت.
وی تاکید کرد: ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب تا شروع برداشت محصول گندم ) 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ ( برای مشروب ساختن گندم زارهای دشت عباس 
دهلران مورد نیاز است. معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اضافه 

کرد: باتوجه به اینکه عمده شغل مردم شهرستان دهلران و منطقه دشت عباس از 
طریق کشاورزی و زراعت است، تامین آب کشاورزان دشت عباس نیاز حیاتی برای 
این کشاورزان مولد است . وی ادامه داد ، علیرغم مشکالت مربوط به خشکسالی، 
با نظر مســاعد مسؤالن وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، تامین آب زراعت گندم 

پاییزه کشاورزان دشت عباس در اولویت قرار گرفته است.
زرین جوب گفت: عدم تامین به موقع آب مورد نیاز کشاورزان، موجب سرخوردگی 
و بروز مشــکالتی برای این قشر شده است به گونه ای که آنها در سال زراعی 

جاری از کشت دانه هایی چون کنجد، ذرت و کلزا محروم شدند.
وی افزود: استان ایالم در زمینه کشت کلزا همواره جزء استان های برتر کشور 
بوده است اما امسال به علت عدم تامین آب سطح میزان کشت و برداشت این 

محصول در استان کاهش چشمگیر خواهد یافت.
معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایالم اظهار داشت: کشت گندم 
و کلزا در شهرستان دهلران در راستای اجرای طرح الگوی کشت است اما عدم 

تامین به موقع آب موجب بروز مشکل برای کشاروزان شده است.

ایالم  خطیبی  ایده روز -استاندار ایالم گفت:جایگاه رسانه و اصحاب قلم با توجه 
به اقتضای جامعه کنونی از هر زمان دیگری مهمتر و اثرگذارتر اســت چرا که 

اعتالی استان و کشور ما در سایه تالش و قلم فرسایی رسانه ها است.
دکتر »حسن بهرام نیا« در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان 
با بیان اینکه تعالی و ترقی هر کشوری در سایه هنرنمایی رسانه ها مصداق پیدا 
می کند و بنا به فرموده مقام معظم رهبری بار بزرگ تبیین بر دوش اصحاب قلم 
و رسانه است، اظهار کرد: همه کسانی که تالش کردند که تعالی استعدادهای 
رسانه ها در قالب جشنواره ابوذر به ثمر و شکوفایی برسد و باعث ایجاد انسجام 
و وحدت بین اصحاب رسانه و مطبوعات انجام شود، ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی گفت: خداوند در قرآن کریم به قلم و آنچه خبرنگاران و اهالی قلم می نویسند 
قسم خورده است که این موضوع بیانگر جایگاه ارزشمند رسانه ها و خبرنگاران 
است و بستر جشنواره ابوذر و رسالت آن شناسایی و معرفی استعدادهای شناخته 

نشده است و وظیفه جشنواره ابوذر کشف استعدادهای رسانه ای تالشگر برای 
اعتالی نظام جمهوری اســالمی است و با قلم خود حریت، آزادگی و عدالت را 

اشاعه می کنند.
اســتاندار ایالم تصریح کرد: امروز عصر اطالع رسانی و انفجار اطالعات است و 
جایگاه رسانه و اصحاب قلم با توجه به اقتضای جامعه کنونی از هر زمان دیگری 
مهمتر و اثرگذارتر اســت چرا که اعتالی اســتان و کشور ما در سایه تالش و 

قلم فرسایی رسانه ها است.
بهرام نیا با اشاره به برگزاری جشنواره ابوذر در استان ایالم، تاکید کرد: داوران در 
این جشنواره فارغ از هر گونه سلیقه سیاسی و فکری برای اعتالی این خطه، از 

اثار رسیده اصحاب فرهنگ و قلم به دبیرخانه جشنواره ارزیابی خوبی داشتند.
وی با اشاره به ارسال ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره یادآور شد: همه اصحاب 
رسانه و مطبوعات به طور قطع با وجود تضارب آرا و سلیقه های فکری و گرایش 
های سیاسی متفاوت، تعالی نظام را در اولویت دارند و همه کسانی که هنری و 
قلمی در دست دارند باید هنر خود را در چهارچوب نظام و قانون به کار گیرند.

آگهی مفقودی
سند مالکیت خودرو سواری پژو پارس مدل 1۳9۳ به رنگ سفید 

 متعلق به خانم فرشته مرادی فرزند نورمحمد دارنده
 کد ملی ۵۳۴9978۳06 به شماره موتور 0۴681۴9 و شماره شاسی 

1۳7608  و شماره انتظامی ایران 98 966 ط ۴۵ مفقود گردیده
 و ازدرجه اعتبار ساقط است .
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پرسپولیسباالخرهازلوکادیاشکایتمیکند!
باشــگاه پرسپولیس در ۱۰ روز آینده از مهاجم هلندی 

سابق خود شکایت خواهد کرد.
 بعد از ترک غیر منتظره ایران توســط یورگن لوکادیا و 
فسخ قراردادش با باشگاه پرسپولیس، این باشگاه در خبری 
رسمی اعالم کرد که از این بازیکن به فیفا شکایت خواهد 
کرد، با این حال بعد از گذشت نزدیک ۷۷ روز از خروج این 
مهاجم هلندی از ایران هنوز این شــکایت به ثبت نرسیده 
اســت.پیگیری های از منابعی در باشگاه پرسپولیس نشــان می دهد که باشگاه 
پرسپولیس الیحه ای ۳۰۰ صفحه ای آماده کرده و این الیحه در مرحله بازخوانی 
نهایی و ترجمه اســت و در ۱۰ روز آینده در پورتال حقوقی فیفا به ثبت خواهد 

رسید تا مورد بررسی قرار گیرد.
لوکادیا با استناد به بند »فورس ماژور« قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد 
و حاال این باشگاه مدعی است که فسخ قرارداد از سوی مهاجم هلندی غیرقانونی 
انجام شده است. در همین رابطه پرسپولیس خواهان استرداد وجوه پرداختی خود 

به لوکادیا )حدود ۵۰۰ هزار یورو( و پرداخت غرامت شده است.
این مهاجم هلندی ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ با قراردادی به ارزش حدود یک میلیون 
یورو به مدت یک فصل به پرســپولیس پیوســت و ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ایران را ترک 
کرد و به کشــورش بازگشــت و چند روز بعد نامه فســخ قرارداد خود به باشگاه 

پرسپولیس ارسال کرد.

نقلمکاندوبارهرونالدودرعربستان 
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی باشگاه النصر با دیگر 

محل زندگی خود را در شهر ریاض تغییر داد.
کریســتیانو رونالدو به همراه خانواده اش طی چند روز 
گذشته از هتل گران قیمت خود خارج شدند و به خانه اول 

خود در عربستان سعودی نقل مکان کردند.
ســتاره پرتغالی انصر که تــا پیش از این در هتل »فور 
ســیزن« یا »چهار فصل« ریــاض زندگی می کرد و مبلغ 
زیادی )حدود ۲۵۰ هزار پوند( را از زمان انتقال خودبه عربســتان، بابت سکونت 

در این هتل پرداخت کرده است.
طبــق گزارش ها، رونالدو هر ماه ایــن هزینه یک چهارم میلیونی را برای ۱۷ 
اتاق، در دو طبقه که محل اقامت او، خانواده و اطرافیانش بود، پرداخت می کرد.

مشخص نیست که اکنون رونالدو در کجا زندگی می کند، اگرچه گفته می شود 
که محل زندگی جدید خانواده CR7 یک مجتمع انحصاری با امنیت سطح باال و 
دسترسی آسان به رستوران ها، مغازه ها، سالن های ورزشی و سایر امکانات است.

با این حال باتوجه به عالقه شدید جورجینا رودیگس به خرید کردن های روزانه، 
نامزد آرژانتینی کریســتیانو با نقل مکان به این محل جدید قطعا خوشحال تر از 

قبل خواهد بود.

استراماچونیهمگزینهتیمملیشد!
 بنابر اخبار واصله سرمربی جدید تیم ملی ایران تا روز 

۲۰ اسفندماه جاری انتخاب و معرفی خواهد شد.
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درحالی مشغول بررسی 
گزینه های مختلف اســت که رئیس فدراسیون فوتبال به 
دعوت AFC برای هماهنگی  بازی های مقدماتی جام جهانی 

فوتبال ساحلی در تایلند حضور دارد.
درهمین راستا شنیدیم آندره آ استراماچونی سرمربی 
سابق استقالل تهران که بعد از جدایی از الغرافه قطر بدون تیم است به فدراسیون 

فوتبال ایران معرفی شده است.
این درحالی است که باشگاه استقالل هنوز درگیر بدهی سنگین خود به آندره آ 
استراماچونی است و رها کردن تیم ایرانی و نحوه جدایی این مربی ایتالیایی باعث 
شده است هیئت رئیسه فدراسیون خیلی از این پیشنهاد استقبال نکند هرچند 

بحث این مربی مطرح است!

بازگشتقلعهنوییبهگزینههاینیمکتتیمملی
امیر قلعه نویی هم چنان برای حضور در تیم ملی شانس 

زیادی دارد.
 فدراسیون فوتبال در حال متقاعد کردن امیر قلعه نویی 
برای پذیرفتن هدایت  تیم ملی هســتند. تمام گزینه های 
خارجی و داخلی مدنظر فدراســیون دســت رد به سینه 

مدیران فدراسیون فوتبال زده اند.
فدراسیون همچنین به مدیران گل گهر سیرجان قول 
داده که مبلغی هنگفت به ازای رضایت نامه قلعه نویی به این باشــگاه سیرجانی 

پرداخت خواهند کرد. 

بازیکنجنجالیاستقاللقرمزپوششد
بازیکن نیم فصل اول تیم فوتبال استقالل رسما از تیم 

جدیدش رونمایی کرد.
 عزیز بک آمانوف یکی از بازیکنانی بود که از زمان حضور 
ساپینتو در استقالل به بازی گرفته نشد و به دنبال نیمکت 
نشینی های طوالنی که داشت برای نیم فصل دوم از جمع 

آبی پوشان جدا شد.
آمانوف در شــرایطی از اســتقالل جدا شده است که 
وضعیت او با تیم تهرانی به طور کامل مشخص نشد. با این حال او امروز با پیراهن 
تیم نسف قارشی ازبکستان عکس انداخت تا حضورش در این تیم را رسمی کند. 

مخالفتباشگاهسپاهانباحضور»مورایس«درتیمملی
مدیرعامل باشگاه سپاهان به خبر مطرح شدن نام »ژوزه 
مورایس« ســرمربی این تیم به عنوان یکی از گزینه های 
ســرمربیگری تیم ملی واکنش نشان داد و تاکید کرد که 

هماهنگی در این مورد با فدراسیون وجود ندارد!
 ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی تیم سپاهان که با این 
تیــم در صدر جدول رده بنــدی لیگ برتر ایران قرار دارد 
یکی از گزینه های مطرح شده برای هدایت تیم ملی فوتبال 

ایران بوده است.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال چند روز پیش تایید کرد که این فدراسیون 
روی مربیان خارجی که در لیگ ایران فعالیت می کنند برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی نظر دارد.این در حالی اســت که محمدرضا ســاکت مدیرعامل باشگاه 
سپاهان و یکی از نزدیکان به مهدی تاج که عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 

هم هست، این مسئله را تکذیب کرد.
ساکت امروز در حاشیه مجمع فدراسیون هندبال در جمع خبرنگاران در واکنش 
به احتمال حضور مورایس در تیم ملی فوتبال گفت: در مورد فوتبال، سخنگوی 
فدراسیون صحبت خواهد کرد. باشــگاه سپاهان نامه رسمی به فدراسیون داده 

است که به هیچ وجه با چنین چیزی هماهنگ نیست!
پیش از این مربیان داخلی از جمله امیر قلعه نویی، حسین فرکی، مهدی تارتار 
و حمید مطهری که جزو گزینه های تیم ملی بودند، از ارائه برنامه به فدراسیون 

انصراف دادند.

به دنبال معروف شدن با اسم پرسپولیس

محمودرضایی-   ایده روز|درسالهایاخیرافرادمختلفیبرایخریدپرسپولیساقدامکردند.

جای فوالد اینجای جدول نیست
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: خدا را شکر می کنم که در اولین 
بازی شکل بازیمان به صورتی بود که توانستیم سه امتیاز دیگر به اندوخته های 

فوالد اضافه کنیم.
دیدار دو تیم فوالد و ملوان در آخرین دیدار از هفته بیست ویکم لیگ برتر 
به میدان رفتند که با گل دقیقه ۹۲ وحید حیدریه به سود شاگردان علیرضا 
منصوریان به پایان رســید و فوالد بعد از سه شکست متوالی که با استعفای 
نکونام همراه شد، در اولین بازی منصوریان به اولین پیروزی خود دست یافت.

علیرضا منصوریان، سرمربی فوالد در نشست خبری بعد از بازی، اظهارکرد: 
بازی بسیار خوب و سنگینی بود و کیفیت خوبی داشت. همانطور که قبال هم 
گفتم تالش ما این است که با پلن A در خانه بازی کنیم زیرا هوادار خوزستانی 

عالقه به فوتبال هجومی و رو به جلو دارند.
وی بیان کرد: خیلی خوب موقعیت درست کردیم و دروازه بان فوالد خیلی 
کم در موقعیت خطرناک قرار گرفت. خدا را شکر در نیمه دوم با تغییر تاکتیک 
توانستیم موقعیت های بسیار خوبی داشته باشیم. من شخصا می دانستم ملوان 

تیمی است که در آخر بازی خیلی خوب شکل بازی خود را تغییر می دهد.
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: روی تاکتیک مان اصرار کردیم 
و حق مان بود به گل برسیم و خدا را شکر روی ضربه حیدریه به گل رسیدیم. 

حریف ما دست و پا بسته نبود اما شانسی به آن ها ندادیم.

داورخوببودوچشمشنمیزنیم
وی عنوان کرد: احساســم بر این بود اگر ویدئوچک بود در صحنه ای که 
معتقد بودیم توپ به دست بازیکن ملوان خورد، داور به زحمت نمی افتاد. البته 
آنقدر ســرعت توپ باال بود که اگر من هم داور بودم، نمی توانستم تشخیص 
دهم. همچنین داور دو، ســه آوانتاژ اعالم کرد که به ضرر فوالد بود ولی داور 
در چند صحنه فوق العاده آوانتاژ داد. در مجموع داور خوب بود و او را چشــم 
نزنیــم. از عملکرد داور راضی بودیم. البته ما نمی خواهیم داوری به ســود ما 

باشد ولی خوب قضاوت کرد.
منصوریان گفت: خدا را شــکر می کنم که در اولین بازی شکل بازیمان به 
صورتی بود که توانســتیم سه امتیاز دیگر به اندوخته های فوالد اضافه کنیم. 
جایگاه فوتبال و فوالد خوزستان اینجا نیست. کارمان سخت است و ۹ فینال 

سخت داریم و باید پلکانی باال برویم.
او خاطر نشان کرد: دوره دوستی من با مازیار زارع به زمانی برمی گردد که 
من دستیار کی روش و قطبی بودم و او در تیم ملی بازی می کرد. زارع و نوری 

خود ملوان و از جنس ملوان هستند. برای او آرزوی موفقیت دارم.
ســرمربی تبم فوتبال فوالد خوزستان در ادامه گفت: در این یکی دو روز 
با توجه به شــناختی که از قبل روی فوالد داشــتیم می دانستم فوالد نیاز به 
جراحی روحی - روانی دارد. در باالی تیم فقط دو دســتور تاکتیکی داشتیم 
و برای تمام باالی تیم خالقیت را در دســتور کار گذاشتیم. سعی کردیم در 
عین حال که با دیسیپلین بازی می کنیم بازیکنان را از شرایط روحی - روانی 
که برای آنها ایجاد شــده است خارج کنیم و اعتمادبه نفس به آنها برگردد. از 
آلگریا، مهاجم خارجی مان، خیلی راضی بودم. البته او هنوز غریب است و فکر 
کنم بازیکنان را به اسم نمی شناسد. ضمن اینکه تورس هم خیلی خوب بازی 
می کند و امروز یک مدل دیگر بازی کرد. از همه بازیکنانم راضی هستم. ساسان 
فکر می کنم در بازی ۱۲ تا ۱۳ کیلومتر می دود. در مجموع روز خیلی خوبی 

بود و به حواشی هم توجه نداشتم و تمرکزم روی تیم بود.
او درباره سوءتفاهمی که در گذشته بین او و خوزستانی ها ایجاد شده بود، 
عنــوان کرد: ما ایرانی ها خون می دهیم که خاک ندهیم و شــاید ۹۰ درصد 
کسانی که امروز روی سکوها بودند و شعار می دادند صحبت چند سال پیش 
من را یاد نداشــتند اما آن حرف من دست به دست چرخید. روی صحبت من 
بــا عرب ها نبود و روی صحبت ما با رژیم بعثی عراق بود. من وقتی به آبادان 

رفتــم، بعد از یکی - دو دو مــاه مرتضی بچاری را مجبور کردم به من عربی 
یاد بدهد و در حد محاوره یاد گرفتم. من عید قربان ســال گذشته سه مدل 
دشداشه از بچه های شادگان، خرمشهر و آبادان هدیه گرفتم و در عید قربان 
به احترام آنها به تن کردم. من در خیابان های آبادان با دشداشه قدم می زدم و 
نمی دانم چرا این پیغام به اهواز نرسید. کاری به بخش منفی شعارها که شاید 
با برنامه بودم ندارم اما همه آنها که روی سکوها بودند دوستان و برادران من 
بودند. همه برای یک خانواده ایم و نمی دانم هوادارانی که امروز شعار می دادند 

و برخی بچه هم بودند چگونه توجیه شده بودند.
منصوریــان افزود: به هر حال تمرکزم روی بازی بود. البته مربیان شــش 
گوش و شــش چشــم دارند اما من هم نگران فوالد بودم و از ساسان و ایوب 
خواستم که حواشی وارد تیم نشود و به آنها گفتم شما فقط ببرید. من بعد از 
آن اتفاق خیلی اهواز و با لباس عربی بودم و خدا را شکر که آن موقع من را 
نشناختند. من در لباس عربی احساس خوش تیپی دارم. به هر حال من هموطن 
و برادر آنها هستم و سنم به صورتی است که می توانم تحمل کنم اما آنها را 
دوســت دارم. روز گذشته هم گفتم قصاص قبل از جنایت نکنید. به هر حال 
برادران من هستند یا باید من را قبول کنند یا اگر من را قبول نکنند باز هم 
ناراحت نمی شوم. همه زندگی ام را روی فوتبال جمع نکردم و همین قدر که 
خدا به من لطف کرده و یک پیرمرد من را در خیابان مثل پسرش در آغوش 
می گیرد برای من کافی است. اینکه خدا این چیزها را برای یک پسر معمولی 
در جنوب شرق فراهم کرده است از سر من زیاد است. اگر نپذیرید می روم و 
با عشــیره شادگانی که با آنها عهد اخوت بستم برمی گردم.او در پاسخ به این 
سوال که چقدر زمان می برد تا صدای فوتبال پایه خوزستان باشد، گفت: روز 
گذشته با مربی تیم ملی جوانان صحبت کردم و گفتم به مرفاوی بگو حزباوی 
را به سالمت ببرید و سالم برگردانید. قول می دهم در مینی کمپ ها پایه ها را 
بررسی می کنیم و با مدیر آکادمی فوالد خیلی بیشتر هماهنگ می شویم و به 
سراغ او می روم. من یک برنامه ۱۰ ساله برای باشگاه به مسئوالن داده ام تا به 
ابرقدرت فوتبال تبدیل شود. من در نهایت چند سال هایی می مانم و می روم 
و نســل محمد علوی، والی و آل نعمه می آیند و ســرمربی می شوند. من ابتدا 
کمک می کنم نســل جدیدی از سرمربیان درست کنیم و پایه را هم درست 
می کنیم و ترس ندارم و اجازه دهند به فوتبالیست ۱۶ ساله هم بازی می دهم. 

 هفته پیش بود که در خبرها نام یک تاجر ایرانی - کانادایی 
به عنوان خریدار باشگاه پرسپولیس مطرح شد. الکس هادی تقی 
با معرفی خود به عنوان یک کارآفرین که یکی از بزرگ ترین 
شرکت های مالی در کانادا را بنیانگذاری کرده، به این شکل از 
عالقه خود برای مذاکره با مدیران تیم پرسپولیس برای در اختیار 
گرفتن تیم خبر داده است. او رقم ۱۰۰ میلیون دالر برای خرید 
باشگاه پرسپولیس پیشنهاد کرد و گفته: حاضرم ۵۰ میلیون دالر 
برای خرید باشگاه و ۵۰ میلیون دالر نیز برای بخش آکادمی، 

جذب بازیکنان داخلی و خارجی پیشنهاد دهم.
این اولین بار نیســت که شــخصی برای خرید باشــگاه 
پرسپولیس و اســتقالل اقدام می کند. چند سال پیش و در 

دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بحث خصوصی سازی 
پرسپولیس و استقالل و فروش آنها مطرح شد و حتی این دو 
باشگاه به مزایده گذاشته شدند اما باز خبری از فروش آنها نشد.

عابربانکنفراولصفخریدپرسپولیس
هر زمان خبر از فروش باشگاه پرسپولیس به گوش می رسید، 
حسین هدایتی نفر اولی بود که برای خرید این باشگاه اقدام می 
کرد. هدایتی که مالک باشگاه استیل آذین بود، بارها برای خرید 
پرسپولیس اقدام کرد اما اهلیت او تایید نشد. هدایتی سال ۹۷ و 
در ارتباط با پرونده بانک سرمایه بازداشت و راهی زندان شد. این 
فرد سرانجام سال ۹۸ به جرم اخالل عمده در نظام اقتصادی از 

هدایتیدرزمان
حضورشدرفوتبالبه
عابربانکمعروفبود
وستارههایزیادیاز
اوپولدریافتکردند.

اوبارهابدهیهای
پرسپولیسبهبازیکنان

راپرداختمیکرد

ده
چکی

بازی با تراکتور حکم فینال برای  پرسپولیس باید خیلی زود کار قطر را تمام می کردیماستقالل در خطر حذف دوباره از آسیا!

باشگاه استقالل به خاطر بدهی های سنگین و همینطور مشخص نبودن برخی 
هزینه کردهایش راه بسیار سختی برای اخذ مجوز حرفه ای و حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا در سال ۲۴ - ۲۰۲۳ دارد.
 بعد از حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا به دنبال صادر نشدن مجوز حرفه ای 
این دو باشگاه در سال AFC ،۲۰۲۲ کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال 
و کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال ایران را به حالت تعلیق 
درآورد اما بعد از رایزنی های انجام شده، فعالیت این کمیته های از سر گرفته شد تا 
مجددا باشگاه های ایرانی بتوانند روند دریافت مجوز حرفه ای را از داخل کشور دنبال 
کنند.حاال باشگاه های ایرانی تا ۱۰ فرودین )۳۰ مارس( فرصت دارند که مدارک خود 
را برای گرفتن مجوز حرفه ای و حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۴ – ۲۰۲۳، 
بارگذاری کنند. در این میان یکی از باشگاه های ایرانی مشکالت فراوانی دارد که 

با توجه به این مشکالت به نظر می رسد موفق به دریافت مجوز حرفه ای نشود.
بر اســاس اطالعات موثقی که در اختیار ایســنا قرار گرفته، باشگاه استقالل 
با بدهی های قطعی نظیر مطالبات آندره آ اســتراماچونی و پادوانی روبرو اســت 
کــه تا پیش از ۱۰ فروردین این بدهی ها باید پرداخت و مدارک آن در ســامانه 
بارگذاری شود. حتی اگر یک روز بعد از ۱۰ فرودین، این دو بدهی  پرداخت شوند 
عمال تاثیری در صدور مجوز حرفه ای این باشــگاه نخواهد داشــت و استقاللی ها 
نمی تواننــد مجوز حرفه ای بگیرند.از طرف دیگر یکی از مدارک مهم برای صدور 
مجوز حرفه ای باشــگاه ها، مشــخص بودن دفاتر درآمدها و هزینه کردهاســت 
که باید به تایید یک حســابرس مســتقل رســیده باشد. باشــگاه استقالل در 
 این زمینه هم مشــکالت فراوانی دارد و مشــخص نیســت که در سال گذشته 
درآمد حدود ۵۰۰ میلیاردی این باشــگاه از چه منبعی به دســت آمده و در کجا 
هزینه شده است. اگر استقاللی ها از همین امروز هم شروع به انجام فعالیت های 
حسابرسی خود کنند به نظر می رسد باز نتوانند پیش از زمان تعیین شده مدارک 

خود را بارگذاری کنند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران با ابراز خرسندی از پیروزی تیمش در دیداری 
سخت برابر قطر گفت: از دقایق ابتدایی بازی راضی نیستم چرا که باید در همان 

ابتدا کار حریف را تمام می کردیم.
 مســابقات قهرمانی جوانان آسیا از شامگاه امروز چهارشنبه برای تیم فوتبال 
جوانان ایران آغاز شد که شاگردان صمد مرفاوی در نخستین دیدار برابر تیم قطر 
به میدان رفتند و یک بر صفر حریف خود را شکست دادند. محمدامین حزباوی 

)۶۵ - پنالتی( برای ایران گل زد.
صمد مرفای پس از این پیروزی در نشست خبری به دیدار سخت تیمش برابر 
قطر اشاره کرد و گفت: همانطور که قبل از بازی گفته بودم دو تیم قدرتمند برابر 

هم به میدان خواهند رفت که دیدید امروز بازی سختی داشتیم.
وی ادامه داد: هر چند بازی سختی بود اما برنامه ریزی خوبی انجام داده بودیم 
تا تیم حریف را تحت فشار قرار دهیم. بازیکنان هم به خوبی برنامه های فنی را در 

زمین پیاده کردند و توانستیم به پیروزی برسیم.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران با وجود پیروزی تیمش از برخی دقایق بازی 
راضی نیست. او در این مورد گفت: در ۱۰ دقیقه ابتدای بازیکنانم راضی کنندده 
نبودند چرا که باید در همان ابتدای کار از موقعیت ها استفاده می کردند و به گل 

می رسیدند. ما موقعیت های زیادی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
مرفاوی در تحلیل خود از این دیدار و عملکرد حریف ایران هم گفت: قطر تیم 
خیلی با برنامه ای اســت اما این بازی خیلی به ســود ما شد. بازی اول برای ایران 
خیلی مهم بود زیرا اولین مسابقه می تواند هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ روحی 

به ما کمک کند.
مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: فنی از این لحاظ که تیم ما 
برای بازی های بعدی بهتر جا بیفتد. از لحاظ روحی هم کسب سه امتیاز می تواند 
برای ما مفید باشد تا با انگیزه بیشتر بازی بعدی را هم خیلی قدرتمند و پر روحیه 

با موفقیت تمام کنیم.

کارشناس فوتبال با بیان اینکه پرسپولیس دوباره به شرایط آرمانی بازگشته است 
گفت: یک اشتباه از هر سه تیم باالی جدول ممکن است آنها را از قهرمانی دور کند.

ســهراب انتظاری  در خصوص شرایط پرسپولیس و دو پیروزی این تیم برابر 
سپاهان و نفت مسجد سلیمان گفت: سرخپوشان تهرانی برابر سپاهان دوباره شرایط 
بســیار خوبی پیدا کردند. هیچکس فکر نمی کرد که این تیم بتواند برد خوبی را 
برابر سپاهان به دست بیاورد. فکر می کنم این تیم فراتر از انتظار ظاهر شد و نشان 
داد که به روزهای اوجش بازگشته است.وی افزود: پرسپولیس در چند هفته نتایج 
خوبی نگرفت و همین مســئله باعث شد تا استقالل که فاصله زیادی با این تیم 
داشت خود را به پرسپولیس برساند اما دیدار برابر سپاهان و نفت مسجد سلیمان 
نشــان داد که پرسپولیس جانی تازه گرفته و باید منتظر پیروزی های دیگر برای 
سرخپوشان باشیم.مهاجم پیشین پرسپولیس تاکید کرد: سپاهان دچار غرور شده 
بود و فکر می کرد که به راحتی پرسپولیس را شکست می دهد اما این اتفاق رخ نداد 
و قرمزها توانستند بازی را با یک برد پرگل به پایان برسانند.انتظاری در خصوص 
ارزیابی اش از عملکرد پرسپولیس برابر نفت مسجد سلیمان گفت: در اوایل دیدار 
برابر نفت، پرسپولیس دچار یک غرور کاذب شده بود و هنوز تحت تأثیر برد برابر 
سپاهان قرار داشت. شاید اگر بیرانوند ضربه پنالتی را مهار نمی کرد اتفاقات دیگری 
رخ می داد اما روند بازی تغییر کرد و پرسپولیس توانست سه بار دروازه نفت مسجد 
ســلیمان را باز کند و به یک برد حساس دیگر دست پیدا کند.کارشناس فوتبال 
در خصوص عملکرد نفت مسجد سلیمان و شرایط تیم های خوزستانی یادآور شد: 
بجز فوالد خوزستان که شرایط متفاوتی با دیگر تیم های خوزستانی دارد اما نفت 
مسجد سلیمان و نفت آبادان وضعیت خوبی ندارند. مشکالت این دو تیم بیشتر 
مالی است و باید فکری به حال آنها شود. تنها دلخوشی مردم خوزستان، فوتبال 
است و اگر این هم از آنها گرفته شود دیگر شرایط خوبی برای آنها باقی نمی ماند. 
بنابراین امیدوارم مسئوالن استان خوزستان فکری به حال این دو تیم کنند تا این 

دو بتوانند به وضعیتشان سروسامان داده و در لیگ برتر باقی بمانند.

طریق مال مشروع به تحمل بیست سال حبس و محرومیت دائم از به کارگیری 
خدمات دولتی و رد مال معادل بیش از ۴۸۸ میلیارد تومان محکوم شد.

هدایتی در زمان حضورش در فوتبال به عابر بانک معروف بود و ستاره های 
زیادی از او پول دریافت کردند. او بارها بدهی های پرسپولیس به بازیکنان را 
پرداخت می کرد و چندین بار با پرداخت هزینه بلیت بازی های پرسپولیس، 

تماشای بازی های این تیم را برای هواداران رایگان کرده بود.

یککرمانشاهیبهدنبالخریدپرسپولیس
در زمان مزایده پرسپولیس معظمی نیا، به عنوان یکی از متقاضیان خرید باشگاه 
پرسپولیس پیشنهاد ۳۰۰ میلیارد تومانی به سازمان خصوصی سازی داده بود. 
او که خودش را سرمایه دار معرفی کرده بود تصمیم داشت با پرداخت نقدی 
۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴، پرسپولیس را به مردم کرمانشاه تقدیم کند.

مجیداحتشامزادهبازیکنسابقتیمملیپینگپنگ
در همان سال ۹۴ و با شروع فرآیند مزایده پرسپولیس و استقالل، مجید 
احتشــام زاده بازیکن سابق تیم ملی تنیس روی میز، با حضور در فدراسیون 
فوتبال آمادگی خودش برای خرید باشــگاه پرسپولیس را اعالم کرد. او در آن 
زمان خودش را نماینده یک شرکتی معرفی کرده بود و به دلیل اینکه در شاهین 

بازی می کرد، تصمیم داشت پرسپولیس را بخرد.

کریمباقریوعلیپروینهمقیدخریدرازدند
کریم باقری یکی از بازیکنان فوتبال است که بی سر و صدا کار تجارت انجام 
می دهد و در تبریز دوستان میلیاردی زیادی دارد. در زمان شروع مزایده ها او 
به همراه چند نفر از دوستانش برای خرید پرسپولیس اقدام کردند. همچنین 
علی پروین هم که پدر معنوی این باشگاه محسوب می شود هم برای خرید 
باشگاه پرسپولیس پا پیش گذاشت اما با اعالم سازمان خصوصی سازی مبنی بر 
اینکه حداقل قیمت پیشنهادی برای خرید پرسپولیس باید ۲۹۰ میلیارد باشد، 

آنها از این اقدام سرباز زدند.

یکیازخریداران:مگرعقلمکماست؟
در آن روزها یکی از این خریداران پرســپولیس پس از شــنیدن رقم ۲۹۰ 
میلیارد تومانی برای قیمت پایه این باشگاه،  در تماس با خبرنگاران ورزشی عنوان 
داشته است: »اگر ۲۹۰ میلیارد تومان را در یکی از بانک های خصوصی بگذارم، 
ً  می توانم ۵ میلیارد تومان سود بگیرم. بنابراین مگر عقلم کم است که  حدودا
بیایم ۲۹۰ میلیارد تومان برای خرید باشگاهی پرداخت کنم که نه درآمدزاست 

و نه سودی برمی گرداند!«
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رهاسازی پرندگان شکاری - همدان

با بروز نشانه هایی از فراوانی عرضه و افزایش ذخایر نفت خام، طالی سیاه امروز 
نتوانست افزایش اولیه ی خود را ادامه دهد.

به نقل از رویترز، نفت روز چهارشنبه گرچه در ابتدا افزایش یافت، اما دیری 
نپائید که با بروز نشانه هایی از عرضه ی فراوان و افزایش ذخایر نفت خام آمریکا 
نتوانست به رشد ادامه دهد؛ چرا که این نشانه ها امید به تقاضای بیشتر ناشی از 

جهش تولید در چین، بزرگترین واردکننده ی نفت را کمرنگ کرد.
به گزارش منابع بازار به نقل از داده های موسسه نفت آمریکا )API(، پیش از آمار 
رسمی ذخایر اداره ی اطالعات انرژی در ساعت GMT 1530، ذخایر نفت آمریکا در 

هفته ی منتهی به 24 فوریه، 6.2 میلیون بشکه افزایش یافت.

نفت خام برنت در ســاعت GMT 1010، با 33 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 
83.12 دالر در هر بشکه رسید.روزنامه تجاری کومرسانت به نقل از منابع گزارش 
داد که با بروز نشانه های دیگری از عرضه، تولید نفت روسیه برای اولین بار در ماه 
فوریه به سطح قبل از تحریم ها رسید و از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی رویترز، 

تولید اوپک در فوریه نیز افزایش یافت.
استفان برنوک از کارگزاری نفت PVM، با اشاره به اینکه »عرضه ی انعطاف پذیر 
روسیه، عالقه ی خرید را از بین می برد« خاطرنشان کرد: »اقتصاد چین اکنون در 
حال بازگشت است و این به خودی  خود می تواند یک محرک مثبت برای قیمت 

نفت باشد.«
الزم به ذکر اســت که نفت در اوایل جلسه ی امروز، صعود خوبی داشت؛ چرا 
که گزارش یک شاخص رسمی حاکی از آن بود که فعالیت های تولیدی چین با 
سریع ترین سرعت در بیش از یک دهه ی گذشته در فوریه افزایش یافته است و 
امیدواری ها را برانگیخت که بهبود این کشور می تواند کندی جهانی را جبران کند 

و تقاضای نفت را افزایش دهد.
در حالی که شاخص رسمی مدیران خرید تولیدی چین )PMI( در ماه گذشته، 
در مقابل 50.1 در ژانویه، به 52.6 رسید، نظرسنجی بخش خصوصی نیز نشان داد 

که فعالیت برای اولین بار در هفت ماه گذشته افزایش یافته است.
ییپ جون رانگ )Yeap Jun Rong(، استراتژیست بازار در IG نیز در این زمینه 
به غافلگیری صعودی در PMI چین، و بهبودی قوی تر از حد انتظار این کشور اشاره 

کرد که از چشم انداز خوش بینانه تر تقاضا برای نفت حمایت می کند.

علی رغم تمام چالش های موجود از جانب نهادهای نظارتی و فدرال رزرو، بیت 
کوین کندل ماهانه ی سبز دیگری را به ثبت رساند.

 به نقل از یوتودی، بیت کوین )BTC(، پادشاه قلمروی ارزهای دیجیتال، موفق 
شد یک ماه دیگر را نیز با کندل سبز پشت سر بگذارد. بیت کوین کندل ماه فوریه 

را سبزرنگ بست و ماه مارس را نیز سبزپوش آغاز کرد.
با وجود این، بر اســاس داده های بیت استمپ، قیمت بیت کوین در طول ماه 
فوریه رشد آن چنان چشمگیری نداشت. ارزش بیت کوین ظرف یک ماه گذشته 
0.04 درصد صعود کرده است. با این حال، در شرایطی که هنوز بازار در وضعیت 
نزولی به سر می برد و فشارهای مختلفی بر بازار کریپتو وارد می شوند، بسته شدن 
کندل ماهانه با رنگ سبز به نوعی یک موفقیت محسوب می شود. همچنین، با 
توجه به فشــار فروش شدیدی که در اوایل ماه فوریه در بازار کریپتو ایجاد شده 

بود، همین رشد اندک نیز  قابل قبول به نظر می رسد.

در طول ماه فوریه، فشارهای زیادی بر بازار کریپتو وارد شدند. نهادهای نظارتی 
 )BUSD( ایاالت متحده بر شرکت عرضه کننده ی استیبل کوین بایننس یو اس دی
فشار وارد کردند تا عرضه ی این استیبل کوین را متوقف کند. همین مسئله باعث 
شد پیوند دالری این استیبل کوین موقتا از دست برود. بایننس یو اس دی بر اثر این 
مسئله جایگاه خود را در فهرست بزرگ ترین ارزهای دیجیتال از نظر ارزش کل بازار 
در سایت کوین مارکت کپ از دست داد و اکنون تا رتبه ی دهم سقوط کرده است.

همچنین، بیت کوین در طول ماه فوریه سه بار تالش کرد از سطح مقاومت 
25.000 دالری عبور کرده و زمینه را برای آغاز یک حرکت صعودی فراهم کند. 
ولی بیت کوین در هر بار تالش شکست خورد. این تالش ها با زمان انتشار داده های 
تورمی در ایاالت متحده هم زمان بودند. از این رو، می توان دلیل شکست بیت کوین 
را نگرانی سرمایه گذاران از شرایط تورمی و عدم تمایل آن ها به سرمایه گذاری در 
دارایی های پرریسک دانست. سرانجام، بیت کوین در آخرین تالش ناموفق خود 
تا کانال 22.000 دالر نیز سقوط کرد.البته، احساسات بازار به آینده ی قیمت بیت 
کوین همچنان مثبت است. همین عامل باعث شد بیت کوین بتواند وضعیت خود 
را بازیابی کند؛ و اکنون در حال تالش برای عبور از سطح مقاومت 24.000 دالری 
است.هم اکنون بیت کوین با 1.73 درصد افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت 
23.757 دالر معامله می شود. با وجود این، عملکرد هفتگی بیت کوین هنوز منفی 
است. ارزش بیت کوین نسبت به هفت روز گذشته 1.66 درصد کاهش یافته است.

بیت کوین ظرف بیست و چهار ساعت گذشته در محدوده ی کف 23.077 تا 
سقف 23.880 دالر در نوسان بوده است. ارزش کل بازار بیت کوین هم اکنون با 
1.73 درصد افزایش به 458.978.679.377 دالر رسیده است. حجم معامالت 
بیست و چهار ساعته ی بیت کوین نیز 8.83 درصد افزایش یافته و در حال حاضر 

در حدود 24.373.395.332 دالر است.

مسائل و رویدادهای زیادی بر قیمت و نوسانات طال تأثیر داشته اند اما آنچه مسلم 
است نقش ریسک پذیری طال این روزها بیشتر از پناهگاه امن، مورد توجه است.

 به نقل از »اف ایکس استریت«، قیمت طال در نیمه ی اول هفته ی معامالتی 
افزایش یافت و بدین ترتیب پس از انتشار گزارش فوق العاده داغ حقوق و دستمزد 
غیرکشاورزی ایاالت متحده، از روند نزولی که در بیشتر ماه فوریه بر آن مسلط 

بود، خارج شد.
از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه ی 10 ساله خزانه داری ایاالت متحده بار دیگر 
با مقاومت فوق العاده در سطح 4 درصد مواجه شد که در روزهای معامالتی گذشته 
سقفی را برای افزایش بیشتر دالر آمریکا ایجاد کرد. در حالی که بازده اوراق قرضه 
10 ساله ی آمریکا قادر به شکستن باالتر از این سطح نیست، گاوهای نر طال باید 

برتری خود را به تصویر بکشند.
کاهش انتظارات تورمی ایاالت متحده و بهبود PMI چین از  طال پشــتیبانی 

می کند
داده های متعادل ایاالت متحده ناشی از کاهش انتظارات تورمی منتشرشده در 
روز سه شنبه، منجر به افزایش سود در دالر آمریکا شد، زیرا این گزارش قادر است 

تا حدودی فشار بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
به دنبال آن در اوایل چهارشــنبه، گزارش شاخص باالتر از حد انتظار مدیران 
خرید )PMI( در چین، حال و هوای بازار در آســیا را بهبود بخشــید. اولین روز 
 PMI معامالتی در ماه حاکی از آن است که مجموعه ی کاملی از نظرسنجی های
در سرتاسر جهان انجام خواهد شد که باید انگیزه ی جدیدی برای حرکت قیمت 

)پرایس اکشن( طال ایجاد کند.
موسسه مدیریت تامین )ISM(، PMI تولید و PMI خدمات را به ترتیب در روزهای 

چهارشنبه و جمعه هر دو در ساعت GMT 15 منتشر خواهد کرد.

اگر گزارش PMI خدمات ISM مجدداً تأیید کند که افزایش هزینه های دستمزد 
به افزایش فشار قیمت ها در این بخش کمک می کند، احتماالً دالر آمریکا در برابر 
طال مقاومت خواهد کرد. از این رو، مؤلفه شاخص قیمت های پرداخت شده توسط 

فعاالن بازار به دقت زیر نظر خواهد بود.
با این حال، مطابق با برآوردها، بازارها حداقل دو افزایش 25 واحد پایه ی دیگر 
نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس و می را در نظر می گیرند. عالوه بر این، احتمال 

اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در ژوئن نگه دارد، 25 درصد است.
دیدگاه بازار مؤید این موضوع است که دالر آمریکا فضای زیادی برای صعود 
ندارد، حداقل تا زمانی که گزارش مشاغل فوریه و داده های تورم یک افزایش 25 

واحدی دیگر در ژوئن را تأیید یا رد کند.
دهوانی مهتا، تحلیلگر ارشد در اف ایکس استریت )FXStreet(، دورنمای معکوس 
صعودی فعلی قیمت طال را تحلیل می کند که شکستن آن با سطوح مقاومتی 

دشوار روبرو خواهد بود.
به گفته ی این تحلیلگر، هر اصالحی در سناریوی قیمت طال می تواند حمایت 
اولیه را در رقم گرد 1820 دالر آزمایش کند که در زیر آن پایین ترین سطح دو 

ماهه ی 1805 دالر در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
هــدف نزولی بعــدی در آســتانه ی 800 دالر دیــده می شــود. اگر روند 
رادار در  دالر   1797 در   DMA-100 ســطح  یابــد،  افزایــش   نزولــی 

 فروشندگان طال قرار خواهد گرفت.
سیاســت ضد کووید در چین در پایان ســال 2022 به پایان رسید و دومین 
اثر بزرگ بازگشــایی اقتصاد باید در طول سال 2023 قابل رؤیت باشد. یکی از 
قابل توجه ترین اثرات آن، نقش مهمی است که در افزایش تقاضای طال دارد، زیرا 
چین و هند دو کشــور از بزرگترین مصرف کنندگان و خریداران طال در جهان 
هستند. البته، عملکرد دالر آمریکا در ارزیابی میزان افزایش تقاضا بسیار حیاتی 
خواهد بود، زیرا هم یوان چین )CNY( و هم روپیه هند )INR( در برابر دالر آمریکا، 
عملکرد ضعیفی داشــته اند. به ویژه، این عملکرد در اکتبر 2022 به پایین ترین 

حد خود رسید.
در مجمــوع، واقعیــت مهمــی که قیمت طال ممکن اســت بــه تحوالت 
اقتصــادی مثبــت در چیــن واکنش مثبت نشــان دهد، این ایــده را تقویت 
می کند که فلز زرد ممکن اســت وضعیت پناهگاه امــن معامله گران و مدیران 
دارایــی را در مقابل دالر قدرتمند آمریکا قرار دهد. احساســات بازار همیشــه 
 یک پویایی ســاده نیست و ممکن اســت در طول سال تغییر کند. اما این یک

 واقعیت انکارناپذیر است که طال این روزها، بیشتر نقش یک دارایی ریسک پذیر 
را ایفاء می کند تا یک دارایی امن.

امام باقر علیه السالم :
پیامبر خدا صلی الّل علیه 

و آله فرمود: »و او مردی 
از ]خاندان [ من است. نام 

او، نام من است و خداوند، 
]دین [مرا با او حفظ می  کند 

و او به سّنت من، عمل 
می  نماید. زمین را از عدل 

و داد و نور پر می  کند، پس 
از آن که از ظلم و ستم و 

زشتی پر شده است«.
 الکافي : ج 4 ص 56 ح 8

   در دل پروژه اینترنت قمری چه می گذرد؟

پروژه بردن اینترنت به ماه، یکی از برنامه های مهم و جاه طلبانه بشــریت 
به شمار می رود که به موضوع رقابت بسیاری از سازمان های فعال در حوزه 

فضا تبدیل شده است.
 به نقل از فســت کمپانی، انسان در حال بازگشت به ماه است و این بار 
ســعی دارد اینترنت را به آنجا ببرد. ناسا سال گذشته، ماموریت آرتمیس1 

)Artemis 1( را با موفقیت انجام داد.
آرتمیس1 نخســتین ماموریت از مجموعه ماموریت هایی است که هدِف 
بردن فضانوردان آمریکایی به سطح ماه و نهایتا ایجاد یک پایگاه قمری دائمی 
را دنبال می کند. ناسا اکنون در حال آماده شدن برای یک هدف به همان اندازه 
مهم است. هدف جدید، اطمینان یافتن از این است که وقتی فضانوردان آینده 

سرانجام روی ماه فرود بیایند، بتوانند یک سلفی را ارسال کنند.
ناســا در مراحل اولیه توســعه پروژه »لونانت« )LunaNet( به سر می برد. 
لونانت، یک طرح نوپا اما حیاتی با هدف ایجاد یک شبکه اینترنتی برای ماه 
اســت. هدف از این تالش بیش از این است که فضانوردان فقط بتوانند چند 
 )Apollo( ســلفی را ارسال کنند. در مقایسه با مأموریت های تاریخ ساز آپولو
که برای نخستین بار روی بردن انسان به ماه متمرکز شدند، برنامه آرتمیس 
اهداف بلندتری دارد. ناسا در حال برنامه ریزی برای ایجاد طیف گسترده ای از 
زیرساخت ها در ماه و اطراف آن است؛ از جمله زیستگاه انسان، ایستگاه فضایی 

جدید و سرویس شبکه ماه که می تواند همه چیز را متصل به اینترنت نگه دارد.
در هر حال، چالش هایی در این میان وجود دارد. انتقال داده ها بین زمین 
و ماه آسان نیست؛ به ویژه از قطب جنوبی ماه و سمت دور آن که مستقیما 
رو به زمین قرار نگرفته اســت. مانع دیگر، حمل و نقل اســت. سفرها به ماه 
خیلی مکرر نیســتند؛ بنابراین حمل و نقل تجهیزات اینترنتی قمری ممکن 
است مدتی طول بکشد. چندین پرتاب آینده از جمله ماموریت سرنشین دار 
آرتمیسArtemis II( 2( که در حال حاضر برای سال 2024 برنامه ریزی شده 
است، شامل نمایش فناوری ارتباطات ماه خواهند بود. با وجود این، پیش بینی 

نمی شود که همه چیز تا اواخر این دهه به  طور کامل راه اندازی شود.

یک گام بزرگ برای اینترنت فضایی
روی زمین، ســال ها از ماهواره های موجود در مدار برای اتصال به شبکه 
مخصوصا در هواپیماها استفاده کرده ایم. شرکت هایی مانند اسپیس ایکس 
)SpaceX(، وان وب )OneWeb( و آمازون )Amazon( در حال حاضر در حال 
ساخت شبکه هایی متشکل از هزاران ماهواره در مدار پایین زمین هستند تا 
 )ISS( به ارائه خدمات سریع تر از فضا کمک کنند. ایستگاه فضایی بین المللی
نیز به شبکه متصل استT اما هنوز نمی توان این جمله را در مورد ماه گفت.

 )Aquarian Space( کلی الرسون، مدیرعامل استارت آپ آکواریان اسپیس
که بر ارتباطات قمری تمرکز دارد، گفت: میزان داده ای که مشتریان در حال 
حاضر می توانند روی ماه دریافت  کنند، مانند سیســتم dial-up است؛ حتی 
شــبیه به dial-up هم نیست. درست مثل این است که شما برای دسترسی 

به آن می جنگید.
برای بهبود خدمات، ناســا در حال برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره های 
قمری اســت که به یکدیگر متصل می شــوند و ســپس به زیرساخت های 
ارتباطــی روی زمین باز می گردند. فضاپیمای ارتباطی به ویژه برای مناطق 
صعب العبور ماه، مانند سمت دور و قطب جنوبی ماه سودمند خواهد بود که 
ناسا امیدوار است فضانوردان در نهایت به کاوش در آنها بپردازند. همچنین، 
ناســا مجموعه ای از ایســتگاه های زمینی را که ماننــد برج های مخابراتی 
 کار می کنند، روی ســطح ماه مســتقر خواهد کرد. تئوری این برنامه نشان 
می دهد که ارتباطات قمری کمتر شبیه به یک خط تلفن و بیشتر شبیه به 

یک شبکه اینترنتی کار خواهند کرد.
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