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وقترقابتگذشت،فصلمودت
رسید

 هدف از برگزاری انتخابات اتاق ها را شنیده شدن صدای شبکه گسترده 
ذینفعان اقتصاد کشــور در بخش خصوصی عنــوان کرد که اکنون با اتمام 

انتخابات، باید در دستور کار منتخبان قرار گیرد.
فعاالن اقتصادی خیلی خوب و عمیق معنا و کارکرد »رقابت« و تفاوت آن 
با دشمنی و تنازع را درک می کنند. کارکرد اصلی و اساسی رقابت دریافت 
نگرش های موجود در خرد جمعی جامعه برای تصمیم گیری های بهتر است 
و برخالف دشمنی و تنازع، حاصل آن آبادی و تحکیم پیوندها بر اساس درک 

مشترک عمیق تر از واقعیت های پیش رو است.
جامعه بزرگ و ارجمند فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ایران، طی دهمین 
دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، به روشنی پیام خود را 
به سخنگویان و نمایندگان خود در سراسر کشور ابالغ کردند و امروز همه آنها 
که خود را در معرض رأی همکاران و همگنان گذاشتند به روشنی می دانند 
خواسته اول و اصلی جامعه فعاالن اقتصادی از اتاق بازرگانی تحکیم و ترویج 
عقالنیت اقتصادی است.کاری سترگ در پیش است. با توجه به شرایط دشوار 
و پیچیده ای که اقتصاد ایران با آن مواجه است؛ امروز کلیه تشکل های صنفی، 
تخصصی و حرفه ای بخش خصوصی، و در رأس آنها اتاق بازرگانی، که تشکل 
تشکل هاســت؛ باید در همکاری نزدیک و صمیمانه با دولت و ســایر ارکان 
حکمرانی اقتصادی کشور به سرعت در مسیر تقویت نقش و جایگاه عقالنیت 
اقتصادی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های ملی گام بردارد تا بتوانیم با 
عبور از تهدیدهای پیش رو، کشتی اقتصاد ایران به ساحل توسعه پایدار برسانیم.

تالش مجدانه و آمیخته با احترام و حســن نیت در گفت وگو با مدیران 
حاکمیتی و سیاست گذاران پیرامون صدها و بلکه هزاران مسئله ریزودرشتی 
که اقتصاد کشور با آن دست وپنجه نرم می کند با رویکرد انتقال دانش، تجربه و 
اطالعات بخش خصوصی به تصمیم سازان و تصمیم گیران حاکمیتی با هدف 
ارتقای کیفیت تصمیمات و بهبود مستمر محیط کسب وکار، در کنار هم افزایی 
و شبکه سازی فعاالن بخش خصوصی برای ارتقای سازمان دهی صنعتی در 
بخش های مختلف اقتصاد ملی و شناســایی و فعال سازی فرصت های رشد 
و ســرمایه گذاری و توسعه کسب وکار، دو محور پراولویت فعالیت اجتماعی 

کنشگران بخش خصوصی طی سال های دشوار پیش رو است.
آنچه باید انجام دهیم آن چنان بزرگ و مسائلی که با آن مواجهیم چنان 
پیچیده است که پیشبرد و حل آنها به تشریک مساعی همه آنان که دل در 

گرو سرافرازی ایران، رفاه ملت و عزت کشور دارند نیازمند است.
هدف از برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، 
شنیده شدن صدای شبکه ذینفعان گسترده اقتصاد کشور در بخش خصوصی 
و تنظیم جهت گیری های کلی حرکت اتاق بر اساس آن بوده و هست. دیگر 
چندان مهم نیســت بر اســاس رأی اعضای اتاق بار مسئولیتی بر دوش ما 
قرار گرفته اســت یا نه، چراکه همه به حکم وجدان و میهن دوستی در برابر 
سرنوشت و آینده اقتصاد ایران مسئولیت داریم و ضروری است با گذشتن از 
اختالف نظرها، تمام ظرفیت های خود را برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی، جهت ایفای نقشی شایسته در 

تحقق آرمان توسعه ملی بکار گیریم.

تالش دالالن برای جلوگیری از ریزش نرخ دالرتالش دالالن برای جلوگیری از ریزش نرخ دالر

دالالن و واســطه گران بازار ارز تمام قوای خود را به کار گرفتند تا مانع ریزش بیشــتر 
قیمت دالر شوند، اما این تقالها بی نتیجه ماند و سیر نزولی قیمت ها در بازار ادامه دارد و 

خریداری برای دالر در بازار نیست.
 این روزها گویی التهاب در بازار ارز پایانی ندارد و بازیگران اصلی شرایط موجود، دالالن 
هســتند که تالش می کنند به هر نحو ممکن مانع ریزش قیمت ها شــوند و در حرکتی 
هماهنگی با اعالم نرخ های غیرواقعی، جوسازی خود را برای افزایش نرخ ارز شروع کرده و 
انجام می دهند تا شاید بتوانند از این طریق بار دیگر بازار را ملتهب کرده و راهی برای فرار 

از بازار نزولی و جلوگیری از ضرر بیشتر پیدا کنند.
ریزش قیمت دالر از هفتم اسفندماه پس از شروع به کار مرکز مبادله ارز و طال آغاز شد 
و در کمتر از ۱۵ روز از نرخ ۶۰ هزار تومان به کانال ۴۰ هزار تومان برگشت که کارشناسان 
تداوم این روند نزولی را پیش بینی می کنند.به گفته کارشناســان افت قیمت ارز در بازار 
متاثر از شرایط مختلف احیای روابط با عربستان، ورود ارز پتروشیمی ها به بازار، بازگشایی 
کانال های جدید برای ورود ارز و اقدامات بانک مرکزی است که ادامه دار خواهد بود و حتی 
پیش بینی شده به کانال ۳۰ هزار تومان هم بازگردد.انتشار اخبار و پیش بینی ها از نزول نرخ 
ارز به مذاق دالالن خوش نیامده و تمام قد به بازار ورود کردند. بر این اساس روز گذشته نرخ 

ارز در بازار پس از اینکه در مرز ورود به کانال ۴۲ هزار تومان بود با جوسازی دالالن برای 
جلوگیری از ضرر خود و فروش دالر به مردم تا نرخ دالر را تا ۴۶ هزار تومان نیز باال بردند.

البته این نرخ گذاری عجیب کانال های فردایی و دالالن دوامی نداشــت و با وجود این 
گزارش های میدانی حاکی از این بود که همچنان خریداری در بازار نبود و حتی در مرکز 

مبادله نیز تنها نیمی از دالرهای عرضه شده معامله شد.
تناقض آشکار نرخ های کف بازار با ارقام اعالمی در فضای مجازی، بار دیگر نرخ سازی های 
دروغین این کانال ها را ثابت کرد. این کانال ها که تا پیش از این با نرخ سازی های غیرواقعی، 
تمام تالش خود را برای افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز می کردند، اکنون با همان نرخ سازی ها 
در تالش برای جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ دالر و رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان 
هستند.بررسی ها نشان می دهد افرادی که پیش از این تحت تاثیر فضاسازی های دروغین 
کانال ها و رسانه های غیررسمی، اقدام به خرید ارز کرده بودند، اکنون با زیان ده ها میلیون 
تومانی مواجه شده اند. به عنوان مثال افرادی که دو هفته پیش سهمیه ۵ هزار دالر را با 
نرخ ۵۳ هزار تومان خریداری کردند، اکنون و تنها طی یک هفته، بیش از ۶۰ میلیون تومان 
زیان کرده اند. اکنون اما آن کانال ها و رســانه های مدعی تداوم افزایش قیمت، پاسخگوی 

زیان هنگفت خریداران نیستند.

  

محمدمهدی عسگرپور رییس هیات مدیره خانه سینما عصر 
یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید خانه 
سینما اظهار داشت: آقای شاهسواری همچنان در خانه سینما 
بوده و خواهد بود. مسوولیت مستقیم داشت و یار و یاور هیات 
مدیره بود و خانم برومند هم معموال در آشوب ها به خانه سینما 
کمک می کرد. امیدواریم در خانه سینما با انرژی خوبی که دارد 

اینجا را خانه مادر بزرگه کند.
وی افزود: در هر دوره ای برخی رســانه ها و برخی همکاران ما 
بعضی وقت ها نقش ایجاد عدم تعادل را دارند و این بحث مطرح 
شده بود که چرا انتخاب مدیرعامل طول کشید. موقعی که هیات 
مدیره جدید کار خود را شــروع کرد این اتفاق ها نیفتاده بود و 
مهسا امینی به رحمت خدا نرفته بود و خانه سینما به طور غیر 
مترقبه وارد فضای غیر طبیعی شد و بخشی از انرژی خانه سینما 

معطوف به این ماجراها شد.
وی درباره ماموریت های هیات مدیره جدید خانه سینما هم 
گفت: عرصه جدیدی است که سند فیلم در آن قرار گرفته است 
و این موضوع چند سالی است مطرح شده که سینما به زودی 
شکل و شمایلی پیدا کند که خیلی متفاوت از گذشته باشد و 
ممکن است تغییر آرایش پیش بیاید .هیات مدیره طرح وبرنامه 

جدیدی برای این دوره دارد.
وی ادامه داد: در عرصه جدیدی که با آن مواجهیم، خانه سینما 
ناگزیر است به سمتی حرکت کند که متوجه این عرصه شده و 
دایره خود را گسترده کند که تمام این موضع درآن جا شود. نه 
تنها مجموعه نهاد صنفی ممکن است به اضمحالل برسد یا این 

که برای فعالیت هایی که انجام می دهیم این اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: فهم این عرصه جدید برای اصناف سینما و بیرون 
از آن که باید به این خانواده اضافه شوند موضوع مهم و از بحث 
های جدی است. بخشی از این وظیفه، پیدا کردن این جایگاه در 
نهادهای کشور است. مجموع قوانین موجود محدوده فعالیتی را 
در نظر گرفته که در شان سینما نیست و باید این جایگاه پیدا شود 
که تا حد امکان همصدا و همراه شویم و دچار حاشیه ها نشویم.

وی ادامه داد: برخی همکاران در داخل و بیرون وظیفه به هم زدن 
تعادل دارند تا دچار حاشیه بشویم. بخش زیادی از تمرکز ما باید 

بر این موضوع باشد که جایگاه سینما جایگاه واقعی آن باشد.
همایون اسعدیان عضو هیات مدیره خانه سینما هم گفت: حدود 
۵۰ سال با خانم مرضیه برومند آشنا هستم و یک بار آرزو داشتم 
با ایشان همکالم بشوم. بسیار پرانرژی هستند و امیدوارم اینجا را 

به خانه عروسک تبدیل نکنید.

 مجری طرح ایجاد زیســت بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی )ایمینو( اعالم 
کرد: ایمینو از ۲۵ شرکت دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ حمایت کرد.

 ایمینو با هدف شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان توانمند در بخش معدن و صنایع 
معدنی، برنامه برگزاری سلســله رویدادهای دایان را اجرایی و در سال جاری پنج رویداد را در 
حوزه های فوالد، ماشین آالت و تجهیزات، بهداشت، ایمنی و محیط زیست، فرآوری مواد معدنی 
و انقالب صنعتی چهارم برگزار کرد.وی بیان داشت: در فرآیند برگزاری رویدادهای دایان، پس از 
غربال اولیه شرکت های دانش بنیان توسط مدیران و کارشناسان ایمینو، یک نشست با حضور افراد 

شاخص و صاحب نظر در زمینه رویداد برگزار شد و پس از داوری، بین پنج تا ۶ شرکت دانش بنیان 
برای ارائه محصوالت فناورانه خود در رویداد اصلی انتخاب می شوند.مجری طرح ایجاد زیست 
بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه از جمله شاخص های مهم توسعه 
کشورهای پیشرفته، اختصاص قابل توجه افزایش تولید ناخالص داخلی به ابداعات و اختراعات 
است، گفت: در ایران نیز مطابق سیاست های کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴، سهم تعیین شده 
تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ۵۰ درصد )۱۰ درصد فناوری های پیشرفته 

و ۴۰ درصد سایر فناوری ها( است.

 رئیس جمهور گفت: جمهوری اسالمی ایران با وجود تهدیدها توانسته پیشرفت های 
قابل توجهی داشته باشد و از تحریم ها برای خود فرصت ایجاد کرده است و آمادگی 

داریم تجربیات خودمان را با کشور دوست بالروس به اشتراک بگذاریم.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه پس از مراسم استقبال رسمی از رئیس  
جمهور بالروس در مجموعه تاریخی سعدآباد تهران و انجام گفت و گوهای دوجانبه 
در نشست خبری مشترک با همتای بالروسی خود گفت: روابط ایران و بالروس در 

این ۳۰ سال وجود داشته و در دولت سیزدهم این روابط بیشتر شده است. 
رئیس جمهور اراده دو کشور را در توسعه روابط در همه حوزه ها عنوان کرد و گفت 

که شرایط تجاری و اقتصادی امروز ما با گذشته قابل قیاس نیست.
آیت اهلل رئیسی این را هم گفت که هر دو کشور با یک جانبه گرایی مخالفند و این 
راهی است که هم تحریم ها خنثی می شود و از طرفی با توجه به ظرفیت خوب بین 

کشورهای مستقل به  پیشرفت ملت ها و دولت ها منجر خواهد شد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه امروز توافقات خوبی  در زمینه های صنعت ، معدن، 
تجارت، کشاورزی و راه بین دو کشور به امضا رسید، ابراز امیدواری کرد که امضای 
این اسناد گام هایی در جهت توسعه روابط بین دو کشور باشد.رئیس جمهور تاکید 
کرد: ما مصمم هستیم روابط منطقه ای و فرامنطقه ای خود با بالروس را افزایش 
دهیم؛ در این ارتباط مذاکرات خیلی خوب و ثمربخشی با رئیس جمهور بالروس 
داشتیم و به نظر می رسد می توانیم در قالب سازمان همکاری شانگهای و اوراسیا 
نیز همکاری های خیلی خوبی داشته باشیم.توسعه روابط تهران و مینسک با توجه 
به منافع مشترک به همکاری بین المللی منجر شود، گفت: اراده دو کشور بر توسعه 
روابط در همه حوزه هاســت. این روابط در سی سال وجود داشته است، اما پس از 
تشکیل این دولت روابط بیشتر شده و االن شرایط ما با گذشته قابل مقایسه نیست.

تالش می کنم بدون 
سیاست زدگی از بحران ها 

سربلند بیرون بیایم

ایران از تحریم ها برای خود فرصت 
ایجاد کرده است

حمایت ایمینو از ۲۵ شرکت دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی 
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وضعیت تجارت چای نگران کننده است

 نوبتخودروهایوارداتیامروزمشخصمیشود
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه نتایج نوبت های تعیین شده برای 
تخصیص خودروهای وارداتی امروز )دوشــنبه( اعالم و در حساب کاربری افراد 
بارگذاری می شود، اعالم کرد: تمام سعی بر این است که عرضه ها تا پیش از پایان 
سال وارد سامانه شــود، اما احتماال ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل وجه به پس از 

تعطیالت عید، سال ۱۴۰۲ موکول شود.
امید قالیباف ، در این رابطه اظهار کرد: قرعه کشی برای تعیین لیست نوبت افراد 
متقاضی خودروهای وارداتی روز گذشته )یکشنبه( در محل وزارت صمت انجام 
شد. بر این اساس نتایج امروز )دوشنبه( اعالم خواهد شد و افراد می توانند نتایج 
نوبت تعیین شده خود را در فابل شخصی خود در سامانه saleauto.ir مشاهده 

کنند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تالش ما این است که گزینه 
انصراف را هر چه ســریع تر فعال کنیم تا افرادی که نمی خواهند ادامه فرآیند را 
طی کنند، بتوانند خارج شده و پول خود را برداشت کنند. در تالش  هستیم که 

همزمان با اعالم نتایج، گرینه انصراف نیز فعال شود.
وی در رابطه با زمان اولین نوبت تخصیص، گفت: عرضه ها احتماال پیش از پایان 
سال انجام می شود اما به سبب ایام عید، عمال تفاوتی برای شخص نخواهد کرد 
که بخواهد مراحل تکمیل وجه و... را انجام دهد. سعی بر این است که تا پیش از 
سال نو عرضه ها وارد سامانه شــود اما همانطور که اشاره شد، شاید به دلیل ایام 
تعطیالت عید، ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل وجه و... به پس از تعطیالت نوروز 

۱۴۰۲ موکول شود. 

وضعیتعجیبنابرابریدربخشمسکن
 طبق گزارش جدید مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع 
زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و درنقاط شهری کشور  ۱۱.۸ 
میلیون تومان بوده است که نسبت به ســال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد 

افزایش نشان می دهد.
نسبت متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری به متوسط 
درآمد خانوار شهری در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با نوسان همراه بوده است به 
طوری که از ۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در طی ســالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ ،هزینه مســکن خانوار در مناطق شــهری و 
روستایی کشور با نوسان همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰ ،هزینه مسکن خانوار 

در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب ۳۵.۹۶ و ۱۸.۵۴ درصد بوده است.
در بین خانوارهای شهری ایرانی ۶۸.۳۴ درصد صاحب منزل مسکونی، ۲۳.۱۶ 

درصد مستاجر و ۸.۵ درصد هم در سایر گونه های سکونت به سر می برند. 

ساخت۸۴هزارواحدنهضتملیمسکنباهمکاریبخشخصوصی
طی تفاهمنامه ای که دوشــنبه ۲۲ اسفند بین ســازمان ملی زمین و مسکن با 
شرکت های پیشران ۴ استان منعقد می شــود، ۸۴ هزار واحد مسکونی ساخته 

خواهد شد.
بر اساس تفاهم  بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت های پیشران ۴ استان و 
با واگذاری بیش از ۲ هزار و ۶۱۸ هکتار زمین، قرار است۸۴ هزار واحد نهضت ملی 

مسکن با همکاری بخش خصوصی ساخته شود.
سازمان ملی زمین و مسکن همچنین یک هزار و ۶۹۴ هکتار زمین را در استان 
یزد به شرکت های چادرملو، جهان آباد میبد، سنگ آهن مرکزی و سنگ آهن 
کویر واگذار خواهد کرد تا به ساخت ۴۴ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی در شهرهای 

اردکان، میبد، بافق و مروست اقدام کنند.
میزان اراضی در نظر گرفته شده برای شهر اردکان ۴۰۰ هکتار معادل ۱۲ هزار 
واحد مسکونی و برای شهر میبد و بافق نیز هر کدام ۶۰۰ هکتار معادل ۱۵ هزار 

واحد مسکونی است.
سازمان ملی زمین و مسکن در شهر مروست نیز ۹۴ هکتار زمین معادل ساخت ۲ 

هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی واگذار خواهد کرد.
دو شهر بم و هرات در اســتان کرمان دیگر مناطق این تفاهمنامه هستند که با 
واگذاری ۸۰۰ هکتار زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به شرکت عمران 

ارگ جدید بم، ساخت ۳۷ هزار واحد مسکونی در آن ها آغاز خواهد شد.
بر اساس این تفاهمنامه ۱۲۰ هکتار زمین در استان آذربایجان شرقی، به شرکت 
مس سونگون واگذار می شود که ۱۱۰ هکتار آن در تبریز و ۱۰ هکتار آن در شهر 
ورزقان قرار دارد؛ این اراضی ظرفیت ساخت ۲ هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی را دارد.

قزوین، دیگر صنعت شهر این تفاهمنامه اســت که با واگذاری ۴.۲ هکتار زمین 
در محدوده توسط سازمان ملی زمین و مسکن به شرکت الماس الموت، شاهد 

ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی خواهد بود.

مرحلهدومسودسهامعدالتتاپایاناسفندواریزمیشد 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان اسفند 

خبر داد.
وزیر اقتصاد در یک گفت وگوی تلویزیونی به واریز مرحله دوم سود سهام عدالت 
تا پایان اسفند امسال اشاره کرد و گفت: واریز سود از سه شرکت باقی مانده انجام 
می شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص 
مرحله دوم واریز سود سهام عدالت تاکید کرد: سازمان بورس در حال پیگیری 
واریز سود از سه شرکت باقی مانده اســت. امیدواریم تا پایان اسفند مرحله دوم 

واریز سود سهام عدالت انجام شود.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم در این باره گفت: طی یکی دو روز آینده سه 
شرکت پاالیش نفت بندر عباس، مجتمع فوالد مبارکه و شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس سود را واریز می کنند و سپس مرحله دوم سود سهام عدالت برای 

دارندگان واریز خواهد شد.

کاهش۳۶درصدیوارداتایرانازآمریکادرنخستینماه2۰2۳ 
 واردات ایران از آمریکا در نخستین ماه سال جاری میالدی با افت ۳۶ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۱ میلیون دالر رسید.
 جدیدترین آمار منتشرشده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد واردات ایران 
از آمریکا در ژانویه ۲۰۲۳ بالغ بر ۳.۱ میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به ژانویه 

سال قبل افت ۳۶ درصدی داشته است.
ایران در ژانویه سال میالدی گذشته ۴.۹ میلیون دالر کاال از آمریکا وارد کرده بود.

صادرات ایران به آمریکا در ژانویه امسال نیز صفر بوده است. ایران در ژانویه سال 
قبل نیز هیچ کاالیی به آمریکا صادر نکرده بود.

ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۳ در جایگاه ۱۷۲ قرار گرفته 
است.

بر اساس این گزارش مبادالت تجاری دو کشور در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ با افزایش 
۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۵۶.۷ میلیون دالر رسیده بود.

اداره آمــار آمریــکا همچنیــن از افزایــش ۱.۶ درصــدی کســری تجاری 
ایــن کشــور بــه ۶۸.۳ میلیــارد دالر در ژانویــه ۲۰۲۳ خبــر داده اســت. 
 آمریــکا در ایــن مــاه ۲۵۷.۵ میلیــارد دالر کاال صــادر و ۳۲۵.۸ میلیــارد 

دالر کاال وارد کرده است.

ســعیدهمحمد-   ایده روز| مدیراجراییسندیکایچایباطرحاینسئوالکهچهطورباتولید2۶هزارتنچایدرکشور،۳۳
هزارتنصادراتداریم؟خواستاررسیدگیدستگاههاینظارتیبهاینموضوعشد.
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پایدارسازی برق ایران از طریق تبادل انرژی با کشورهای همسایه
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز شبکه برق ایران به شبکه برق بسیاری از کشورها 
متصل اســت، گفت: بر این اساس امکان صادرات و واردات برق از این خطوط 

فراهم شده که این موضوع به پایدارسازی بیشتر برق ایران منجر شده است.
 علی اکبر محرابیان صبح امروز دوشــنبه، در مراسم امضای قرارداد تبادل 
انرژی با حضور "خرم دســتگیرخان" وزیر انرژی پاکستان گفت: قرارداد تبادل 

انرژی میان دو کشور ایران و پاکستان کامال حقوقی است.
وزیر نیرو با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری برای اتصال شبکه برق دو 
کشــور در سال گذشــته، افزود: تفاهمنامه این قرارداد، سال گذشته میان دو 
طرف به امضا رســید و در مدت زمان کوتاهی حدود ۹ ماه خط انتقال انرژی 
طراحی و اجرا و به دنبال آن خطوط دو کشور به طول ۸۳ کیلومتر با پست های 

مربوطه متصل شد.
وی با بیان اینکه آزمایش  و تست های الزم در این زمینه انجام شده است، 
اظهار کرد: به واســطه امضای این قرارداد، شــرایط تبادل انرژی بین تهران و 
اسالم آباد فراهم شد و امید است به زودی طی مراسم رسمی با حضور مسئوالن 
دو کشــور عملیات آن آغاز شــود و به دنبال آن شاهد پایدارسازی تبادل برق 

بین دو کشور باشیم.
محرابیان یادآور شــد: این خط به گونه ای اجرا شده است که با اتصال ۵۰ 
کیلومتر، امکان تبادل انرژی را تا دو برابر افزایش می دهد. در حال حاضر امکان 
تبادل ۲۰۰ مگاوات انرژی بین دو کشــور فراهم شده است که با طرح توسعه 

می توانیم این عدد را به ۴۰۰ مگاوات افزایش دهیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز شبکه برق ایران به شبکه برق بسیاری از کشورها 
متصل اســت، افزود: بر این اساس امکان صادرات و واردات برق از این خطوط 

فراهم شده که به پایدارسازی بیشتر برق ایران منجر می شود.
محرابیان با اشــاره به اجرای سیستم پیشرفته بک تو بک با کشور ترکیه، 

اضافه کرد: حدود سه ماه گذشته این سیستم به مرحله اجرا و بهره برداری رسید.
وی یــادآور شــد: در حال حاضــر امکان مبادلــه انــرژی از طریق این 
سیســتم انتقال فراهم اســت، این امر نیز به پایدارســازی برق ایران کمک 
کرده اســت.به گفته محرابیان، با اجرای سیســتم بک تو بک امکان صادرات 
بــرق بین دو کشــور ایران و ترکیه و کل اتحادیه اروپا فراهم شــده اســت؛ 
بــا درنظر گرفتن صرفه اقتصادی برای کشــور، برق در برخــی از ایام صادر 
 و در برخــی از ایــام وارد می شــود.وی اضافــه کرد: همچنین حدود ســه

 ماه گذشته به منظور اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریق دو مسیر کامال 
مجزا توافقاتی حاصل شد.

محرابیان در ادامه به توافقات صورت گرفته با کشور قطر در راستای اتصال 
شبکه برق دو کشور، اشاره و تصریح کرد: هم اکنون بررسی های فنی برای پیشبرد 
این امر در حال اجراست و انتظار می رود عملیات اجرایی آن به زودی آغاز شود.

وی به بازدید وزیر انرژی پاکستان از شرکت های متعدد تولیدکننده انرژی 

ایران، گروه مپنا و سندیکای برق، اشاره کرد و یادآور شد: طی بازدیدهای صورت 
گرفته جلسات متعددی برگزار و توافقات خوبی حاصل شد که امید است این 
جلســات و سفرها، شرایط مطلوب و مساعدی را برای صادرات بیش از پیش 

این محصوالت فراهم کند.
وزیر نیرو ادامه داد: در سفر وزیر انرژی پاکستان به تهران، درخصوص مبادالت 
برق توافقاتی حاصل شد که این امر به صورت قرارداد تجاری بین تیم های فنی 

و تجاری دوطرف )شرکت توانیر و شرکت مربوطه در پاکستان( منعقد شد.
محرابیان با بیان اینکه با تحقق این امر، پایداری شــبکه برق ایران حاصل 
می شــود، اظهار کــرد: هم  اکنون ایران امکان تبادل برق با همه کشــورهای 

همسایه را دارد.
وزیر نیرو با اشاره به تاکید دولت سیزدهم مبنی بر تعمیق و توسعه روابط 
ایران با کشورهای همسایه افزود: در زمینه روابط اقتصادی، همکاری های خوبی 
بین ایران و پاکستان برقرار است، به طوری که امروز حجم مبادالت اقتصادی دو 
کشور در سال برابر با ۲ میلیارد دالر بوده و انتظار می رود این میزان معامالت 

در سال های پیش  رو افزایش یابد.
در ادامه "خرم دستگیر خان" گفت: این پروژه در زمان بسیار کوتاهی رکورد 

زده و دلیل آن اعتقاد و اعتماد روسای دو کشور است.
وزیر انرژی پاکستان افزود: این نکته برای روسای ارشد دو کشور اهمیت دارد 
که در کنار امضای این اسناد، کار و فرآیند عملیاتی آن به سرعت آغاز می شود.

وی ضمن قدردانی از "علی اکبر محرابیان" برای همکاری در این زمینه، اظهار 
کرد: این امر از این جهت برای ما اهمیت دارد که اجرا و عملیاتی شدن این پروژه 

به طور مستقیم به مردم پاکستان کمک می کند.
دستگیرخان خاطرنشان کرد: با امضای این قرارداد زمینه های تداوم همکاری 

دو کشور در زمینه انرژی بیش از پیش فراهم می شود.

مدیر اجرایی سندیکای چای میزان تولید 
این محصول در کشور را ۲۶ هزار تن برآورد کرد 
و گفت: حجم صادرات چای ایران ۳۳ هزار تن 
برآورد می شود و این آمار با میزان تولید چای 
همخوانی نــدارد. این موضوع را با وزیر جهاد 

کشاورزی نیز درمیان گذاشتیم.
صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای 
تصریح کرد: در شــرایطی که دچار کمبود ارز 
هســتیم، ۹۸ هزار تن چای با ارز نیمایی وارد 
کشــور می شــود، از این رو ضرورت دارد که 

دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کنند.
او درباره موضوع ارائه دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به یک واردکننده چای و اقدام این واردکننده 
به  فروش دالرها در بازار آزاد و عدم واردات چای اظهار داشــت:  در این باره مدرکی به صورت 
مســتند وجود ندارد اما صحبت هایی در این باره به گوش رسیده است. اما نکته تعجب برانگیز 
این اســت که در ۱۱  ماه گذشــته حدود ۹۸ هزار تن چای وارد کشــور شده که در چند سال 
گذشــته این میزان واردات چای به کشور بی سابقه بوده  است و همچنین در همین مدت زمان 

میزان صادرات چای ابهاماتی دارد.
وی گفت: طبق مستندات در اختیار و آمار استخراج شده از گزارش های رسمی گمرک جمهوری 
اسالمی ایران؛ در ۱۱ ماه گذشته ۹۸ هزار و ۷۰۱ تن چای با ارزش میانگین ۵ دالر و ۸۴ سنت 
وارد شده است. این میزان واردات چای در شرایطی انجام و در دی و بهمن ماه بسیار سر و صدا 
شد که واردات چای را ممنوع اعالم کردند اما در همین دی ماه حدود ۱۱ هزار تن چای وارد شد. 
مدیر اجرایی سندیکای چای با بیان اینکه این میزان واردات چای نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته، افزایش ۴۸ درصدی داشت، ادامه داد: موضوع مهم این است که این میزان واردات 
با ارز نیمایی انجام شــده و البته شــنیده می  شود عده ای هم برای واردات چای از ارز ۲۸ هزار و 
۵۰۰ تومانی استفاده کردند اما از صحت این موضوع اطالع نداریم و گویا هر شرکتی با یک نرخ 
متفاوتی نســبت به واردات چای اقدام کرده است اما از آنچه مطمئن هستیم این است که تمام 

واردات حداقل با ارز نیمایی انجام می شود. 
حسنی تاکید کرد: از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ تمام تولیدات چای ایرانی ۲۶ هزار و ۱۷۱ 
تن بوده اســت اما در ۱۱ ماه گذشــته ۳۳ هزار و ۶۴۳ تن چای از کشور صادر شده است. یعنی 
۷ هزار و ۴۷۲ تن بیشــتر از تولید، صادر و این میزان صادرات با ارزش میانگین یک دالر و ۲۳ 

سنت انجام شده است.
وی گفــت: قابــل پذیــرش و باور نیســت که چــای با ۵ دالر و ۸۴ ســنت وارد شــود و 
صــادرات آن بــا قیمت یــک دالر و ۲۳ صــورت بگیرد. از ســوی دیگر در مدت مشــابه در 
 ســال گذشــته چای با قیمــت میانگین ۴ دالر و ۸۲ ســنت چــای وارد شــده یعنی چای

 را گران هم وارد کرده ایم. 
مدیر اجرایی سندیکای چای درباره میزان مصرف چای در کشور اظهار داشت: پیش از این 
فرمول محاسبه میزان مصرف این بود که میزان تولید را با میزان واردات جمع و عدد صادرات 
را از آن کم می  کردیم و عدد به دســت آمده میزان مصرف کشــور بود اما در حال حاضر با این 
وضعیت هیچ محاسبه ای نمی توانیم داشت. درگذشته که روال طبیعی بود یعنی در سال ۱۳۹۹ 
کل میزان مصرف در کشور به حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن می رسید و امروز می بینیم که بیش از 
مصرف داخل، واردات انجام می شــود و به نظر می رســد تا پایان سال عدد واردات چای از ۱۰۰ 
هزار تن هم عبور می کند و میزان صادرات هم به ۱۰ هزار تن بیشتر از تولید برسد. البته شنیده 
شــده که نهادهای نظارتی مانند ســازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و امیدواریم نتیجه 

رسیدگی ها اعالم شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران معتقد است اگرچه چینی ها 
در حوزه صنعتی سازی و تکنولوژی صنعت ساختمان پیشرو هستند ولی شکل 
و شــیوه کار با چینی ها در ساخت و تولید ۴ میلیون مسکن باید مشخص شود 
ضمن آنکه از این تجربه و تکنولوژی هم در داخل استفاده شود زیرا تولید مسکن 

برای سالهای  آینده ادامه خواهد داشت.
خشایار باقرپور، با اشاره به برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور 
اظهار کرد: در حال حاضر اصلی ترین بحثی که در حوزه تولید مسکن مطرح است، 
مشارکت با چینی ها برای ساخت و ساز مسکن است.معتقدم که طرح نهضت ملی 
مسکن در ابتدا غیر واقع گرایانه شروع شد و بر اساس هزینه های تولید دستوری 
حرکت می کرد و عمال به جایی رسید که بانکها و سایر نهادهای متولی خیلی با 
این طرح همکاری نداشتند اما تامین زمین تا حدودی خوب پیش رفت تا اینکه 
از آن طرف در بحث زیرســاخت و منابع مالی و ردیف های اعتباری که باید در 

بانکها تخصیص داده می شد، کاستی هایی وجود داشت.

مردمبهتنهاییدانشوتواناییمالیساختمسکنراندارند
وی ادامه داد: معتقدم وزارت راه که می خواست زمین را به خود مردم بدهد 
تا مردم خودشان خانه بسازند، این کار عمال تهدیدهای بسیاری به همراه داشت 
زیرا مردم دانش ساخت مسکن و ساختمان را ندارند و مهمتر از آن فاقد توانایی 

مالی برای این کار هستند.نتیجه اش این می شد که به سمت ساخت یکسری 
ساختمان های بی کیفیت و نا زیبا و نیمه کاره می رفتیم که در پس خود اختالفاتی 
داشت زیرا قرار نبود زمین را به یک نفر بدهند بلکه به چند متقاضی یک قطعه 
زمین داده می شد که می توانست اختالفات و درگیری ها و تبعات منفی بسیاری 

به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران افزود: به دنبال این مساله ما 
هم واکنش هایی نسبت به این مدل داشتیم تا اینکه بحث روز اول دولت سیزدهم 

که طرح مشارکت چینی ها در راستای سند توسعه همکاری ۲۵ ساله بود به میان 
آمد. آن زمان و هم اکنون کم و کیف این کار خیلی منتشر نشده است که قرار 
است این کار به چه شکلی انجام شد و در حد یک کلیت قرار است که با چینی 
ها در ساخت و ساز مشارکت داشته باشیم ولی اینکه مابه ازای این مشارکت چه 
چیز است و قرار است با چه قیمتی داده شود یا اینکه زمین داده شود و یا حق 

بهره برداری از یکسری پروژه ها داده شود، مشخص نیست.

استفادهازتجربهصنعتیسازیچینتوسطمتخصصانداخلی
باقرپور با اشاره به کیفیت ساخت مسکن اظهار کرد: قطعا چینی ها در حوزه 
تکنولوژی و صنعت ساختمان و صنعتی سازی جزو پیشروها هستند و این نقطه 
امید کار است به شرطی که بتوانیم این تکنولوژی ها را برای نیروهای متخصص 
داخلی نگه داریم و برای سالهای بعد از این تجربه استفاده کنیم زیرا تولید مسکن 

برای سالهای  آینده ادامه خواهد داشت.
وی متذکر شد: در حال حاضر و برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی قرار 

است که با چینی ها مشارکت داشته باشیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران احتمال فاینانس از چین را 
برای ساخت و ساز مسکن بعید دانست و گفت: سازندگان چینی به دنبال سود 

ساخت خواهند بود و صرفا بحث فاینانس و سود تسهیالت مطرح نیست.

مشخص شدن نحوه مشارکت چینی ها در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشــور با اشــاره به اینکه 
افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار 
پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امســال در تعیین 

دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشــور با اشــاره به اینکه 
افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار 
پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امســال در تعیین 

دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
ســمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور درباه 
دســتمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای 
دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم ســبد معیشــت تعیین نشده 
اســت گفت: اختالف نظرهایی در شــورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان 
کارگری آمارهای وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند، اما نمایندگان 
کارفرمایی آن را هم قبول ندارند. در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً بحث 
خوراکی ها مطرح نیســت، بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز 

باید محاسبه شود.
گلپوربا بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم های سبد معیشت به صورت 
کارشناسی شــده مشخص است افزود:با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم 

ثبات قیمت ها در کاالهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل 
محاسبه اســت؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی 
این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشــور سهم دستمزد در 
قیمت تمام شــده کاال را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه 
به ســهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی توانیم بگوییم که افزایش 
دستمزد باعث خسران تولید می شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی 
و دولت برای کاهش عدد و رقم ســبد معیشــت بی معنا اســت.۹۰ درصد 
هزینه های تولید شــامل حال کارگر نیســت. بلکه هزینه های تولید شامل 

مالیات، مواد اولیه و ... است.
گلپور گفت: در بســیاری از استان ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان 
دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند 
و ترجیح می دهند در مشــاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد 
شــورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی شود. با توجه به بحرانی که در 
کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دســتمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این 

بحران بدتر می شود.
وی با اشاره به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری 
گفت: ســال گذشــته بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حدود ۲۰ درصد 
آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و 

ماندگاری در شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعالم می کنند افزایش مزد باعث 
تعدیل نیروی کار می شود، استدالل درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان 
داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام 
مســئوالن اعالم می کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد افزایش پیدا کرد، اگر 
بخواهیم دقت کنیم می بینیم از نظر ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون 
تومــان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بســیار پایین 
اســت افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به 
طور مثال اگر همین االن ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد 

با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.
وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دستمزد باید متناسب با 
نرخ تورم هزینه های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد 

معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می کند.
گلپور گفت: هزینه های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز 
در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد 
تعیین می شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه های زندگی کارگران 
چندین برابر می شود. هزینه های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده 
دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می کند. کارگران حتی از 
پس هزینه هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعالم می کنند هم بر نمی آید.
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افزایش دامنه نوسان بورس تا ۱۰ درصد

  ورود پول هوشمند ۵۴3 میلیارد تومانی در روز اصالح بورس
شاخص کل بورس امروز با اصالح ۱۵۷۰۰ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۷۸۱ 

هزار واحد رسید.
 شاخص کل بورس با اصالح ۱۵۷۱۰ واحدی امروز به جایگاه یک میلیون و ۷۸۱ 

هزار واحد رسید.
نمادهای کگل، میدکو و پارسان بیشترین تأثیر منفی و نمادهای شیران، فوالد، 
رمپنا و کچاد بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند، نمادهای پرتراکنش 
امروز بازار سرمایه نیز عبارتند از: شستا، فوالد، اردستان، خودرو، خزامیا، سابیک، وآذر

ارزش معامالت خرد باز هم کاهشی بوده و به عدد ۶,۱۰۷ میلیارد تومان رسید، 
در معامالت امروز بازار سرمایه ۱۵۵ نماد مثبت، ۶۲ نماد صف خرید، ۳۳۴ نماد منفی 

و ۴۶ نماد صف فروش بودند.
نکته مثبت معامالت امروز بازار سرمایه ورود پول ۵۴۳ میلیارد تومانی بود. 

 بورس برای بهبود شرایط نیازمند ورود پول جدید است
بورس برای این که بتواند وضعیت متفاوت از دو هفته اخیر را تجربه کند باید با 

ورود پول جدید همراه شود.
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه در روز یکشنبه به 
مهر گفت: با توجه به عرضه های روز یکشنبه بازار انتظار انتقال رفتار این نحوه معامالتی 
برای روز دوشنبه خواهد داشت، هرچند در نیمه دوم معامالت یکشنبه شاهد شدت 
گرفتن تقاضا در نمادها نســبت به سرخی بیشتری بودیم اما در روز دوشنبه انتظار 
خواهد رفت این روند حالت عکس به خود گرفته و دو وضعیت متفاوت را در معامالت 

روز دوشنبه شاهد باشیم.
فراقی ادامه داد: از لحاظ نموداری بازار در یک محدوده ساید یا رنج نوسانی قرار 
گرفته که برای عبور از آن نیازمند حجم داد و ستدی چند برابری نسبت به دو هفته 
اخیر است، هرچند حجم معامالت بازار در دو هفته طی شده نه با افت محسوس یا 
رشــد قابل توجهی همراه نبوده برای تغییر وضعیت بازار نیازمند ورود پول پرقدرت 
و شکستن و از میان بردن مقاومت ها به ویژه مقاومت اصلی یعنی ۲میلیون و ۱۰۰ 

هزار واحد، هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: برای نکته پایانی هم با توجه به جهت 
گیری بازارهایی مانند دالر توجه و اســتقبال باالتری نسبت به تک سهم ها خصوصاً 
ریالی های بازار خواهد رفت و انتظار می رود از لحاظ حجم معامالتی و نقد شوندگی 

و خصوصاً بازدهی از لحاظ دید نوسانی و کوتاه مدتی بهتر عمل کنند. 

 کاالهای غیراستاندارد از سطح بازار جمع آوری می شود
طرح عیدانه ویژه استاندارد برای خدمات رسانی موثر به شهروندان استان تهران، 
از ۱۵ اسفندماه آغاز شده  است و به مدت یک ماه ادامه دارد که جمع آوری کاالهای 

غیراستاندارد از سطح بازار یکی از اهداف آن است.
به گزارش از اداره کل اســتاندارد اســتان تهران، طرح عیدانه ویژه این اداره کل با 
محورهای نظارت بر بازار و ارائه خدمات اســتاندارد در مراکزی نظیر فروشــگاه های 
زنجیره ای، رســتوران ها، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار، مراکز 
اقامتی، میادین میوه و تره بار، خدمات قالیشــویی و مراکز فروش شــیرینی و آجیل 

در حال اجراست.
در جلسه  هماهنگی و برنامه ریزی این طرح در اداره کل استاندارد استان تهران، با 
تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از سوی استاندارد به شهروندان، مقرر 
شد در اسرع وقت، مکاتبات الزم با نهادهای مرتبط برای همکاری در اجرای هرچه بهتر 
طرح عیدانه انجام شود؛ زیرا میزان تقاضا در ایام پایانی سال افزایش چشمگیری دارد و 
به همین دلیل امکان شکل گیری تقلب ها و تخلف ها نیز بیشتر می شود. لذا در راستای 

صیانت از حقوق شهروندان، این طرح با اهتمام ویژه ای اجرا می شود.
از آنجــا که اســتفاده از مراکز تفریحــی در ایام تعطیالت رشــد قابل توجهی 
خواهد داشــت، مقرر شــد به همه مراکز تفریحی مشــمول اســتاندارد ابالغ شود 
کــه درصورت نداشــتن مجوز اســتاندارد، هرچه ســریعتر برای اخــذ مجوزهای 
الزم و ضــروری، در ایــن زمینه اقدام کنند.گفتنی اســت، دربــاره کنترل و رصد 
 دقیــق بازار بــر اقالم پُرمصــرف نوروز مانند آجیل و خشــکبار، جعبه شــیرینی

، برنج، چای، روغن و غیره، بازرســان اســتاندارد باید به صورت ویژه در سطح بازار 
نظارت های مستمر و دقیق اعمال کنند و از این طریق کاالهای غیراستاندارد از سطح 

بازار جمع آوری می شود.
الزم به ذکر است، آزمون وسایل توزین در مراکز عرضه کاال از دیگر موضوعات مورد 
پیگیری اداره کل استاندارد در سطح استان تهران در طرح عیدانه ویژه استاندارد است. 

 تخریب ۱۰۰ واحد غیرمجاز در اراضی ملی شهرستان دماوند
 مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران در حاشیه تخریب ۱۰۰ واحد غیرمجاز 
در اراضی ملی شهرستان دماوند، گفت: با هماهنگی دادستان و شورای حفظ حقوق 
بیت المال و با تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در چهار منطقه از شهرستان دماوند، 

اراضی ملی به حالت اولیه خود برگشتند.
به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه اظهار داشت: با هماهنگی 
دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت المال و با تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در 

چهار نقطه از شهرستان دماوند، اراضی ملی به حالت اولیه خود برگشتند.
وی افزود: اقدام روز گذشــته که با تعامل پنج دســتگاه صورت گرفت، یک اقدام 
جهادی بود، اما راضی به تخریب اموال مردم نیستیم. وظیفه ما صیانت از اموال عمومی 
و اراضی ملی و بیت المال است. از مردم می خواهیم قانون را رعایت کنند و به اموال 

عمومی و ملی دست درازی نکنند.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران هرگونه ساخت وساز غیرمجاز را ضربه 
زمین خواران به خودشــان عنوان کرد و تصریح کرد: برای هر تخریب عالوه بر ضرر 
به اموال شخصی زمین خواران نیاز به بسیج نیروها و یگان های ویژه جهت مقابله با 

زمین خواری هست و این بسیج امکانات و نیروها هزینه بر است. 

 عالقه مندی تجار خارجی به حضور در نمایشگاه اکسپو ایران
رئیس شورای سیاست گذاری نمایشگاه اکسپو ایران از عالقه مندی تجار خارجی به 
حضور در نمایشگاه اکسپو ایران خبر داد و گفت: با توجه به عالقه شرکت های خارجی 
برای حضور در نمایشگاه اکسپو ایران، تعیین تاریخ دقیق برای این رویداد می تواند به 

توسعه صادرات کمک کند.
مهدی ضیغمی در همایش نمایشــگاه توانمندی های صادراتی ایران با اشاره به 
برگزاری رویداد ایران اکســپو در چهار دوره، اظهار کرد: برگزاری این رویداد در سال 
۱۴۰۲ به دلیل اهمیت یافتن صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر 

با حضور دولت سیزدهم روح جدیدی به تجارت دمیده شده است.
وی افزود: هدف امسال افزایش صادرات و توانمندی شرکت ها است و باید تا حد 

امکان از این فرصت استفاده شود.
ضیغمی خاطرنشان کرد: تالش داریم تا نمایشگاه ایران اکسپو به برنامه ملی افزایش 
گروه های صادراتی تبدیل شود و شرکت ها تالش داشته باشند در آن حضور پیدا کنند 

تا فرصتی برای تجار جدید باشد.
وی تاکید کرد: برگزاری این رویداد باید به گونه ای باشد تا به عنوان تاریخ ثابتی در 

تقویم تجار خارجی قرار بگیرد.
ضیغمی گفت: در ماه های اخیر که با گروه هایی از شرکت های خارجی نشست هایی 
برگزار شد عالقه نشان دادند که اگر به برنامه دقیقی تبدیل شود برای توسعه صادرات 

غیرنفتی حضور پیدا خواهند کرد.
وی افزود: با اســتفاده از بازارهای گسترده هدف و توسعه صادرات با محصوالتی 
با ارزش افزوده باال و کاالهای دانش بنیان می توان در راســتای توسعه صادرات غیر 

نفتی گام برداشت.

   عشقی در ادامه 
با اشاره به اصالح 

اساسنامه صندوق های 
دارایکم و پاالیشی یکم 

اساسنامه صندوق ها 
اصالح شده است، گفت: 

موضوعی که درمورد 
دارایکم وجود دارد این 

است که برگزاری مجمع 
و انتخاب بازارگردان 

انجام نشده است که این 
موضوع از ابتدای سال 
آینده اجرایی می شود.

آرزو برهانی  -   ایده روز  |  رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش دامنه نوســان تا ۱۰ درصد و برخورد با ایران خودرو به دلیل تعهد نکردن به 
عرضه محصوالت خود در بورس کاال خبر داد.

 مجید عشقی در نشست خبری با بیان اینکه بازار سرمایه 
در ســال جاری چند مرحله فراز و فرود داشت، اظهار کرد: 
سال جاری تحوالت اقتصادی جهانی باعث شد قیمت ها ریزش 
داشته باشد، بعد از آن هم بحث های سیاسی روی بازار تاثیر  
داشت. البته نوسانات با صندوق های بازارگردانی و تثبیت و 
توســعه کنترل شــد و روند بازار منطقی بود. از سوی دیگر 
سازمان برنامه هایی که در سال ۱۴۰۰ اعالم کرده بود را با قوت 
پیگیری کرد. یکی از این برنامه ها شکست انحصار در صدور 
مجوز نهادهای مالی بود که در حوزه شرکت های کارگزاری، 

سبدگردان، سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری و... بود.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت های خدمات دهنده بازار 
سرمایه گســترش یافتند، عنوان کرد: در این راستا یکی از 
اهداف اصلی توسعه صندوق غیرمستقیم با کمک نهادهای 
مالی بود. در ســال آینده نیز توســعه این صندوق ها را در 
دستور کار داریم.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به افزایش دامنه نوسان عنوان کرد: افزایش دامنه نوسان باعث 
شد نقدشوندگی سهم ها افزایش پیدا کند. این موضوع در سال 
آینده با ساختار جدید و طبقه بندی بازارها ادامه پیدا می کند 
تا به جایی برسیم که دامنه نوسان منطقی داشته باشیم. البته 
دستکاری ممتد و پشت سر هم زیرساختارهای بازار خوب 
نیست. تاریخ مشخصی هم برای تغییر دامنه وجود ندارد. اما 

به طور کامل تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 ارتقای بازار پایه
عشــقی همچنین از ارتقای بازار پایــه خبر داد و گفت: 
شــرکت های متعددی در بازار پایه قابلیت پذیرش دارند و 
دلیلــی ندارد در بازار پایه باشــند. این موضوع در فرابورس 
درحال بررسی است. سایر شرکت ها به بازار توافقی می روند 

که دستورالعمل آن مشخص شده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به راه اندازی گواهی شمش 
طال و گواهی سپرده نفت خام گفت: گواهی سپرده نفت خام 
یک تحول بزرگ برای تنوع فروش نفت و فروش ریالی نفت 
است و باعث می شود سرمایه های خرد بتوانند وارد آن شوند. 
البته این  موضوع به مراقبت و همراهی وزارت نفت نیاز دارد.

 برخی ۱۰۰ میلیارد تومان ســود سنواتی طلب 
داشتند

وی در ادامه با اشاره به واریز سودهای رسوب شده گفت: 
امسال به بیش از ۳۰ میلیون نفر واریز سود سنواتی از طریق 
سامانه سجام صورت گرفت. برخی ۱۰۰ میلیارد تومان سود 
سنواتی طلب داشتند، برخی ۹۰ میلیارد تومان و برخی ۱۰ 

میلیارد تومان.

 برآورد خواسته های سازمان در بودجه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سازمان 
در مجموع با توجه به تمام متغیرهایی که وجود داشــت به 
بخش مهمی از برنامه های خود رسید، عنوان کرد: جو بازار 
فقط نتیجه عملکرد سازمان نیست بلکه متغیرهای زیادی روی 
بازار تاثیرگذار هستند. پیش از آن که بودجه تقدیم مجلس 
شود کمیته ای با حضور فعاالن بازار سرمایه تشکیل شد که 
بندهای متعددی در آن بررسی و بیش از ۳۰ بند تهیه شد 
که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم به دولت 

و هم به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
عشقی ادامه داد: بندهایی که در بودجه مد نظر سازمان 
بود برآورده شــد. مثال درمورد خوراک بندی در الیحه بود 
که اصالح شد و روند سال قبل ادامه خواهد داشت. درمورد 
صندوق تثبیت، افزایش سرمایه شرکت ها و کاهش نرخ مالیات 

نیز خواسته های سازمان برآورده شد.
وی درمورد کاهش نرخ مالیات شــرکت های بورســی 
اظهار کرد: با اینکه دولت به شــدت دنبــال درامد مالیاتی 
اســت اما امســال مالیات شــرکت ها هفت واحد کاهش 
داشــت. همچنین افزایش سرمایه از سود انباشته شرکت ها 
معاف از مالیات اســت. در ســال جاری حــدود ۱۸۰ هزار 
 میلیــارد تومان افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته 

شرکت ها به دست آمده است.

 امیدواریم ورود صندوق تثبیت به حداقل کاهش 
پیدا کند

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در ادامه درمورد 
صندوق تثبیت اعالم کرد: این صندوق یک دســتورالعمل 
معامالتــی دارد که روی آن نظــارت هم صورت می گیرد. 
عملکرد این صندوق درمورد اینکه چه زمانی وارد شود و چه 
سهم هایی بخرد مصوبه هیات امنا است و هیات عامل روی 
آن نظارت دارد؛ اما این صندوق نمیتواند جزئیات نحوه ورود 
را منتشــر کند زیرا نوسان گیران به راحتی می توانند کاری 
کنند که اقدامات بی اثر باشد. صورت مالی صندوق دوره قبل 

منتشر شد و در آینده هم منتشر می شود.
عشقی درمورد واریز منابع از سوی صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت عنوان کرد: نه تنها این صندوق بلکه افرادی 
که در بازار سرمایه گذاری کردند نه تنها نمی خواهند سرمایه 
خود را خارج کنند بلکه تمایل دارند ســرمایه بیشتری وارد 
کنند. به طور کلی امیدواریم ورود صندوق تثبیت به بازار به 

حداقل کاهش پیدا کند.
وی افزود: بعد از سال ۹۹ شاهد هستیم شاخص هم وزن 
به اعداد باالی ســال ۹۹ رسیده است درحالی که شاخص 

هر
 : م

س
عک

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از تغییر ارز تخصیص داده شده 
به مواد اولیه از نیمایی به تاالر دوم مرکز مبادله ارز و طال خبر داد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه به طور متوســط 
۳۰ درصد مواد اولیه این صنعت از طریق واردات تامین می شــود، از تغییر 
ارز تخصیص داده شــده به مواد اولیه از نیمایی به تاالر دوم مرکز مبادله ارز 

و طال خبر داد.
عباس هاشــمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه 
در حــال حاضر ارز مورد نیاز بــرای واردات مواد اولیه لوازم خانگی عمدتا از 
تاالر دوم مرکز مبادله ارز و طال تامین می شــود، اظهار کرد: در حدود یک 
ماه و نیم گذشــته تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند ارز دریافت کنند. 
در نهایت وزارت صمت تالش هایی برای حل این مشکل کرد و بانک مرکزی 
اعالم کرد واحدها از تاالر دوم ارز دریافت کنند، اما همچنان در صف هستند.

وی با بیان اینکه نرخ ارز مواد اولیه لوازم خانگی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
به بیش از ۳۵ هزار تومان رســیده، گفت: البتــه برای تامین همین ارز هم 
تولیدکنندگان با مشــکالتی مواجه هســتند و گفته می شود. در اصل بانک 
مرکزی تخصیص ارز را انجام داده، اما می گوید از تاالر دوم دریافت کنید که 

آنجا هم به اندازه نیاز همه ارز نیست.
به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به طور متوسط ۳۰ درصد 
مواد اولیه صنعت لوازم خانگی از طریق واردات و مابقی در داخل تامین می شود.

از دوم اسفند ماه مرکز مبادله ارز و طالی ایران بر اساس مصوبه شورای 
پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معامالت ارزی )اسکناس و حواله( 
آغاز کرد. در مرحله نخســت تاالر ارز خدماتی و تاالر حواله در آن گشایش 
شــد. با راه اندازی این مرکز اعالم شد که منابع الزم ارزی از محل صادرات 

شرکت های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فوالد، پاالیش نفت، قیر و سایر 
صادرکنندگان در تــاالر حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طالی ایران تامین و 
جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شود. اما تامین ارز بابت واردات دارو، 
لوازم و تجهیزات پزشکی و کاالهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت.
بنابراین در اطالعاتی که از این مرکز منتشر شده صحبتی از مواد اولیه تولید 
نشد، اما گمانه زنی تولیدکنندگان این بود که احتماال باید ارز مورد نیاز خود 
را از تاالر دوم، یعنی تاالر حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طال تامین کنند که 
با صحبت های اخیر بعضی انجمن ها به نظر می رسد این موضوع صحت دارد. 

با این حال هنوز اظهار نظر رسمی در این رابطه نشده است.
نــرخ معامــالت ارزی در مرکز مبادلــه ارز و طالی ایــران در دو تاالر 
نقــد و حوالــه ارز بــر مبنــای منابع و مصارف ارزی کشــور و بر اســاس 
متغیرهــای بنیــادی اقتصادی کشــف و مبنــای معامــالت فیمابین قرار 
می گیــرد. امــروز در مرکز مبادله ارز نرخ دالر اســکناس ۴۰ هزار و ۵۹۰ و 
 دالر حوالــه ۳۶ هــزار و ۹۰۰ تومان قیمت خورد. نــرخ ارز نیما نیز از دی

 ماه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

کل هنوز به ســال ۹۹ نرسیده است. این  موضوع نشان می دهد شرکت هایی 
که منطق اقتصادی داشتند با سرعت بهتری رشد کردند و شائبه ای که توجه 

صندوق های حمایتی به شاخص کل است را رد می کند.

 آخرین تصمیم درمورد سهام عدالت متوفیان
رئیس ســازمان بورس در ادامــه درمورد انتقال ســهام عدالت متوفیان 
گفت: برای این فرایند وقفه ای درکار دفاتر قضایی ایجاد شد. طبق بررسی ها 
می توان با کمک شــعب کارگزاری ها ایــن کار را انجام داد. برای این منظور 
الزم بــود در ســامانه ســپرده گذاری تغییراتی صورت بگیرد تــا فرایند به 
صورت فیزیکی انجام نشــود. در ماه های ابتدایی ســال آینده این سامانه در 
 اختیار کارگزاری ها قرار می گیرد. البته قوه قضایی هم درحال بررســی است

 و میتوان کار را همزمان پیش برد.

 دارایکم از سال اینده صاحب بازارگردان می شود
عشقی در ادامه با اشاره به اصالح اساسنامه صندوق های دارایکم و پاالیشی 
یکم اساسنامه صندوق ها اصالح شده است، گفت: موضوعی که درمورد دارایکم 
وجود دارد این است که برگزاری مجمع و انتخاب بازارگردان انجام نشده است 

که این موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.

 هدف ما قیمت منطقی خودرو و حفظ حقوق سهام دار است
وی در ادامه درمورد عرضه خودرو در بورس گفت: مســاله اصلی خودرو 
این بود که طی دو سال گذشته قیمت کارخانه خودروسازها اصالح نشده بود. 
جای خودرو در بورس نیســت اما نتیجه شرایطی که پیش آمده بود و نحوه 
قرعه کشی چیزی جز از بین رفتن صنعت خودروسازی و متضررشدن مصرف 
کننده ها نبود. به همین دلیل پیشنهاد دادیم خودروها در بورس پذیرفته شود 

تا از وضعیت زیان دهی خارج شوند.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار ادامه داد: وزارت صمت و شــورای 
رقابت پیشــنهاد دادند قیمت اصالح شــود و خودروها سود منطقی از محل 
فروش داشته باشند. اگر این اتفاق رخ دهد و خودروسازها بدون زیان خودرپی 
خود را بفروشند ما هم مخالفتی نداریم.عشقی ادامه داد: ما مسئولیت کامل 
رعایت صالح سهام داران در شرکت های خودروسازی را متوجه هیات مدیره 

شرکت ها می دانیم. 
اگر بدون زیان بفروشند تا صالح سهامدار را رعایت کنند ما مخالفت نداریم، 
از طرف دیگر هم آمادگی داریم که در بورس کاال عرضه کنند. نمی توان عرضه 
کننده ای را مجبور کرد کاالی خود را در بورس کاال عرضه کنند. اما اگر تعهد 
دارند باید به تعهد خود عمل کنند. هدف ما این است که خودروساز زیان نکند 

تا حقوق سهام داران حفظ شود.

 با ایران خودرو برخورد می کنیم 
وی درمورد اینکه ایران خودرو طبق تعهدات خود محصوالت را در بورس 
عرضه نکرد، گفت: با ایران خودرو برخورد می کنیم. این شرکت هم به سازمان 
دعوت شدند هم از ان ها توضیح مکتوب خواستیم اما هنوز نه رای صادر شده 

نه تصمیمی گرفته شده است.

 احتمال پرداخت سود سهام عدالت در هفته آینده
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درمورد آخرین وضعیت پرداخت 
مرحله دوم سود سهام عدالت اظهار کرد: از ۳۶ شرکت بورسی شش یا هفت 
شرکت یا سود خود را واریز نکردند یا ناقص واریز کردند. از جمله این شرکت ها 
گل گهر، چادرملو، فارس، فوالد و فجر هســتند. قرار است تا انتهای روز اینده 
بخش مهمی از سود واریز شود. اگر این اتفاق رخ دهد فرایند واریز سود شنبه 

و یکشنبه هفته اینده انجام می شود.

 موافقت نامه تاسیس بورس بین الملل صادر شده است
عشــقی با اشــاره به اینکه موافقت نامه تاســیس بــورس بین الملل در 
شــورای عالی بورس صادر شده اســت، عنوان کرد: چند شرط تعیین شده 
اســت که اگر اجرایی شــود بورس بین الملل تاســیس خواهد شــد. البته 
درخواســت دادند اجرای برخی شــروط را به تاخیر بندازیم، ما مانع خاصی 
 نداریــم اگر شــروط را محقق کنند و لیســت ســهام داران تکمیل شــود 

و زمان بندی تحقق شروط را اعالم کنند.
وی ادامه داد: البته تاسیس آن به مناطق آزاد بستگی دارد.

 دی جی کاال در راه پذیرش در بازار سرمایه
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درمورد پذیرش شرکت های 
مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه گفت: این شرکت ها دارایی مشهود 
ندارند و بر اساس دارای نامشهود ارزش تولید می کنند. باید سهم بازار سرمایه 
از این شرکت ها افزایش یابد البته این به معنی حمایت از این شرکت ها نیست. 
سال قبل با توجه یه حساسیت درخصوص پذیرش این شرکت ها با احتیاط 

اولین شرکت پذیرش شد و نتایج خوبی هم داشت.
عشقی افزود: شرکت های مشابه دیگر درحال تکمیل مدارک هستند که 
از جمله آن ها دی جی کاال است. ضوابط پذیرش شرکت های اقتصاد دیجیتال 

سختگیرانه است که این موضوع درحال اصالح است.

تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی از تاالر دوم مرکز مبادله

ده
چکی

وزارت اقتصاد اعالم کرد: برخالف تصور عمومی، بخش اصلی هزینه شرکت ها، 
بهای تمام شده خدمت و کاال است و نه هزینه پرسنلی مانند حقوق و دستمزد که 
قابلیت صرفه جویی سریع داشته باشد؛ البته شرکت های دولتی می توانند با افزایش 
بهره وری، بهای تمام شده خدمت و کاال را کاهش دهند.به گزارش از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، هر سال که به زمان بررسی الیحه بودجه در مجلس شورای 
اسالمی می رسیم، »شــرکت های دولتی« به یکی از واژه های پرتکرار در فضای 
رسانه ای کشور تبدیل می شود، شرکت هایی که مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۲ حدود 
۶۰ درصد )معادل ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان( از بودجه کل کشور در سال آینده را 
تشکیل می دهند. با این وجود، سواالت و ابهامات زیادی درباره این شرکت ها و نحوه 
فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی پاسخ مانده است. در پرونده »شرکت های 
دولتی« قصد داریم به برخی از این ســواالت پاسخ دهیم:با توجه به سهم باالی 
بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور، موضوع صرفه جویی در هزینه های 
این شرکت ها برای جبران کسری بودجه در سال های اخیر به دفعات مطرح شده 

اســت. به عنوان مثال، روسای یکی از کمیسیون های مجلس بارها عنوان کرده 
است که با ۱۰ درصد صرفه جویی در بودجه شرکت های دولتی و بانک ها می توان 

کسری بودجه عمومی دولت را حل کرد؛ اما این گزاره تا چه حد صحت دارد؟
برای پاسخ دادن به این سوال، باید به نکات زیر توجه کنیم:

الف- بخش اعظم هزینه های شرکت های دولتی، هزینه قیمت تمام شده کاالها 
و خدمات است. شرکت های دولتی برخالف سازمان های دولتی که بودجه خود را از 
خزانه )منابع عمومی( دریافت کرده و مصرف می کنند، با درآمد خودشان که ناشی 
از فروش کاالها و خدمات است، از پس هزینه های خود برآمده و فعالیت می کنند.

همچنین شــرکت های دولتی بخش اعظم سود خود را در قالب مالیات )۲۵ 
درصد( و ســود ویژه )۵۰ درصد( را به صورت علی الحســاب و یک دوازدهم به 
دولت پرداخت می کنند. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ترکیب درصد 
هزینه های شرکت های دولتی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ بدین ترتیب است: ۳ درصد 
توزیع و فروش، ۵ درصد هزینه اداری و عمومی، ۷ درصد هزینه پرسنلی، ۵ درصد 

اســتهالک، ۳ درصد هزینه مالی، ۳ درصد سایر پرداختنی ها و نهایتاً ۷۴ درصد 
هزینه قیمت تمام شده ارایه خدمت یا کاالی مورد نظر.

بنابراین برخالف تصور عمومی، بخش اصلی هزینه شرکت ها، بهای تمام شده 
خدمت و کاال است و نه هزینه پرسنلی )مانند حقوق و دستمزد( که قابلیت صرفه 
جویی سریع داشته باشد. البته شرکت های دولتی می توانند با افزایش بهره وری، 
بهای تمام شده خدمت و کاال را کاهش دهند ولی طبیعتاً این کار صرفاً با تصویب 
قانون و آن هم ظرف مدت یک ســال، اجرایی نمی شود.ب- بخش قابل توجهی 
از شرکت های دولتی زیان ده هستند. همان طور که اشاره شد، تامین هزینه های 
دستگاه ها و سازمان های دولتی از محل بودجه دولت است در حالی که تامین هزینه 
شرکت ها به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت های دولتی زیان ده می گیرند، 
از محل فروش کاالها و خدمات خود این شرکت هاست.بر اساس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه از عملکرد ۴۵۱ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰، ۱۳۴ شرکت یعنی 

حدود ۳۰ درصد این شرکت ها زیان ده بوده اند. 

جبران کسری بودجه با صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی، رویا یا واقعیت؟



4
شماره : 
1612

10151015

ــد اســام در  ــه احمــد محمــودی فرزن ــق ب ــد اســام در  متعل ــه احمــد محمــودی فرزن ــق ب ــران956956دد5656 متعل ــرانای ــه شــماره 5252ای ــه شــماره کارت ســوخت خــودرو ب کارت ســوخت خــودرو ب
تاریختاریخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

10311031

ــخ  ــم در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــی داراب ــه فتحعل ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــی داراب ــه فتحعل ــق ب ــه شــماره 39604533963960453396 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/101401/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی بحیرای ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی بحیرای ــه مصطف ــق ب ــماره 39500217523950021752 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 1401/11/171401/11/17 مفق

10661066

بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره 7459574595  754754 و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره  و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره 7459574595  754754 و  و 
ــور  ــور  و ســند موت ــور 01750175NN2311642023116420 و ســند موت ــور  و شــماره موت شــماره شاســی شــماره شاســی NN2323XDBJLFNXDBJLFN11BB0868108681 و شــماره موت
بــه شــماره بــه شــماره 7459574595  754754 متعلــق بــه مصطفــی بوســتان فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ متعلــق بــه مصطفــی بوســتان فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ 1401/11/20  1401/11/20 مفقــود مفقــود 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45602367124560236712 و مــدارک تحصیلــی بــه شــماره  و مــدارک تحصیلــی بــه شــماره 45602367124560236712 متعلــق  متعلــق 
بــه کیــوان امیــرزاده فرزنــد زمــان اهلل در تاریــخبــه کیــوان امیــرزاده فرزنــد زمــان اهلل در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــران 8686  455455 ت  ت 8383 و کارت  و کارت  ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــران  و کارت س ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــماره 45694432574569443257 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــق  متعلــق  ــه شــماره 45694432574569443257 متعل ــه شــماره  و دفترچــه تاکســیرانی ب ــران 8686  182182 ج  ج 4545 و دفترچــه تاکســیرانی ب ــه شــماره ای ــران ســوخت ب ــه شــماره ای ســوخت ب
بــه حمیــد ذوالفقــاری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخبــه حمیــد ذوالفقــاری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه فیــروزه حیــدری توپکانلــو فرزنــد حســن علــی در  ــه فیــروزه حیــدری توپکانلــو فرزنــد حســن علــی در  متعلــق ب ــه شــماره 07913254310791325431 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/12/08  1401/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــی NEANEA125125BB88647228864722 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 753753 و ش ــران  ای ــماره 4587345873 ای ــه ش ــور ب ــماره کارت موت ــه ش ــور ب کارت موت
ــه  ــور ب ــت موت ــه  و ســند مالکی ــور ب ــت موت ــران 754754 و ســند مالکی ــران  ای ــه شــماره 2881928819 ای ــور ب ــه شــماره  و کارت موت ــور ب ــور NEANEA09285700928570 و کارت موت ــور موت موت
شــماره شــماره 4587345873 ایــران  ایــران 753753 متعلــق بــه عبــاس رنجبــر فرزنــد میرزاعلــی در تاریــخ متعلــق بــه عبــاس رنجبــر فرزنــد میرزاعلــی در تاریــخ 1401/12/21  1401/12/21 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53096413615309641361 متعلــق بــه شــهباز ســلطانی بشــلی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه شــهباز ســلطانی بشــلی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/12/171401/12/17 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 20903375832090337583 و  و 66 کارت عابــر بانــک و کارت حکمــت متعلــق بــه اقــدس قربانــی  کارت عابــر بانــک و کارت حکمــت متعلــق بــه اقــدس قربانــی 
فرزنــد خــداورودی در تاریــخفرزنــد خــداورودی در تاریــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

11521152

ــخ  ــد آزاد در تاری ــی فرزن ــی نافچ ــاز رئیس ــه فرحن ــق ب ــخ  متعل ــد آزاد در تاری ــی فرزن ــی نافچ ــاز رئیس ــه فرحن ــق ب ــماره 46220733154622073315 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/061401/07/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46797015954679701595 متعلــق بــه ســیده معصومــه هاشــمی باباحیــدری فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســیده معصومــه هاشــمی باباحیــدری فرزنــد ســید 
غامرضــا در تاریــخغامرضــا در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

11851185

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45800813414580081341 متعلــق بــه علــی قلیــان فرزنــد حســینعلی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی قلیــان فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 
1401/11/101401/11/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــی راد فرزن ــواد نکوی ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غامرض ــی راد فرزن ــواد نکوی ــه ج ــق ب ــماره 62499293636249929363 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 1401/12/101401/12/10 مفق

14011401

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه حســین عابدینــی احمــد چالــی بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه حســین عابدینــی احمــد چالــی بــه شــماره ملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــیر در تاری ــد بش ــخ فرزن ــیر در تاری ــد بش  2130528783 2130528783 فرزن

می باشدمی باشد

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 9292ایــران ایــران 238238بب1818 متعلــق بــه فرشــته لرانــی فرزنــد غــام در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــته لرانــی فرزنــد غــام در تاریــخ 
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

18661866

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 08603421310860342131 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 2020ایــران ایــران 289289یی2525 متعلــق  متعلــق 
ــا جمشــیدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــا جمشــیدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخبــه ماندان بــه ماندان

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــم  در تاری ــد عبدالکری ــی فرزن ــد قربان ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد عبدالکری ــی فرزن ــد قربان ــه احم ــق ب ــماره 00423539390042353939 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 1401/12/171401/12/17 مفق

ــیما   ــه س ــق ب ــیما   متعل ــه س ــق ب ــماره 30512971003051297100 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 30512971003051297100 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفق ــعید در تاری ــد س ــادی فرزن ــل آب ــی خلی ــخمیرزای ــعید در تاری ــد س ــادی فرزن ــل آب ــی خلی میرزای

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره 09262178440926217844 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09262178440926217844 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــه  و بیم ــران944944هه2828 و بیم ــرانای ــماره 4242ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 4001112147508440011121475084 و کارت ماش ــه ش ــماره دانشــجویی ب ــه ش دانشــجویی ب
ــد  ــه محمدرضــا  نعمتــی گاه فرزن ــق ب ــد  متعل ــه محمدرضــا  نعمتــی گاه فرزن ــق ب ــه شــماره NAAANAAA4646AAAA44CGCG366640366640 متعل ــه شــماره نامــه ماشــین ب نامــه ماشــین ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی مهــدی در تاریــخمهــدی در تاریــخ 1401/12/21  1401/12/21 مفقــود گردی

20062006

ــد  ــه خدیجــه عبدالون ــق ب ــد  متعل ــه خدیجــه عبدالون ــق ب ــه شــماره 147147 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 53899723765389972376 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزند حجت اهلل  در تاریخفرزند حجت اهلل  در تاریخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 642642 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 5080022339150800223391 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 
01574983280157498328 متعلــق بــه علــی نــوری فرزنــد فضــل اهلل  در تاریــخ متعلــق بــه علــی نــوری فرزنــد فضــل اهلل  در تاریــخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

20142014

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00252891440025289144 متعلــق بــه ملیــکا دبیــب فرزنــد صــادق در تاریــخ  متعلــق بــه ملیــکا دبیــب فرزنــد صــادق در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 47124645854712464585 متعلــق بــه مریــم جیــاش فرزنــد فالــح در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم جیــاش فرزنــد فالــح در تاریــخ 1401/09/101401/09/10  
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 00807436760080743676 متعلــق به فرشــاد حســینی فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق به فرشــاد حســینی فرزند احمــد 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00456370830045637083 متعلــق بــه علی خدایــی فرزند الهــوردی در تاریــخ  متعلــق بــه علی خدایــی فرزند الهــوردی 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 00616694820061669482 وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت وکارت وســیله نقلیــه  وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت وکارت وســیله نقلیــه 
بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک 2828یی335335ایــران ایــران 8888متعلــق بــه پونــه طبیــب فرزنــد مصطفــی در تاریــخ متعلــق بــه پونــه طبیــب فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/12/181401/12/18  

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

ــرگ  ــین وب ــه وسندماش ــه نام ــه وبیم ــرگ  وگواهینام ــین وب ــه وسندماش ــه نام ــه وبیم ــران 5757 وگواهینام ــران ای ــاک 4343قق894894ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــات  ــی بی ــه مجتب ــق ب ــات متعل ــی بی ــه مجتب ــق ب ــماره موتور1248515488812485154888متعل ــماره موتور وش ــی ININ2424388524243885 وش ــماره شاس ــبزبه ش ــی س ــماره شاس ــبزبه ش س

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد.مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/12/22  1401/12/22 مفق ــد موســی در تاری ــخفرزن ــد موســی در تاری فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00230358030023035803 متعلــق بــه علیرضــا  فرزانــه عرصــه دوگاه فرزنــد حاتــم در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  فرزانــه عرصــه دوگاه فرزنــد حاتــم در تاریــخ 
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزاد در تاری ــد به ــاهی فرزن ــران ش ــه مه ــق ب ــخ متعل ــزاد در تاری ــد به ــاهی فرزن ــران ش ــه مه ــق ب ــی 00157049120015704912متعل 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 1401/09/011401/09/01 مفق

20202020

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00188126350018812635 متعلــق بــه ریحانــه خدابنــده فرزند رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ریحانــه خدابنــده فرزند رضــا در تاریــخ 1401/12/091401/12/09  
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 42840379194284037919 متعلــق بــه اقــدس کاونــدی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اقــدس کاونــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/111401/06/11 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48601497774860149777 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 48601497774860149777 و گواهینامــه پایــه ســه  و گواهینامــه پایــه ســه 
بــه شــماره بــه شــماره 48601497774860149777 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 48601497774860149777 متعلــق بــه آقــای /  متعلــق بــه آقــای / 
خانــم بنیامیــن شــیخی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخخانــم بنیامیــن شــیخی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00232657360023265736 متعلــق بــه محمــد معیــن شــفیعی راد فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد معیــن شــفیعی راد فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00798494820079849482 متعلــق بــه ســید محمــد هــادی ریاضــی فرزنــد ســید ابوالحســن  متعلــق بــه ســید محمــد هــادی ریاضــی فرزنــد ســید ابوالحســن 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/02  1401/09/02 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 22500080862250008086 متعلــق بــه هومــن بهنــود فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه هومــن بهنــود فرزنــد 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.

ــخ  ــد ســید هاشــم در تاری ــره موســویان فرزن ــه طاه ــق ب ــخ  متعل ــد ســید هاشــم در تاری ــره موســویان فرزن ــه طاه ــق ب ــه شــماره 38745764343874576434 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/181401/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20652065

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــک عباس ــی تاجی ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــک عباس ــی تاجی ــه عل ــق ب ــماره 04206601000420660100 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/131401/12/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و مــدارک پزشــکی  بــه شــماره شناســنامه و مــدارک پزشــکی  بــه شــماره 75400514347540051434 متعلــق بــه ایلیــا رحمانــی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه ایلیــا رحمانــی فرزنــد محمــد در 
تاریــختاریــخ 1401/12/12  1401/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62699219716269921971 متعلــق بــه مصطفــی خواجوندساســی فرزنــد فخرالدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی خواجوندساســی فرزنــد فخرالدیــن 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.

  
21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56099659855609965985 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 56099659855609965985 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
رانندگــی بــه شــماره رانندگــی بــه شــماره 56099659855609965985 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 6464 م  م 342342 ایــران  ایــران 7878 متعلــق بــه مجیــد  متعلــق بــه مجیــد 

رجبی فرزند کریم در تاریخرجبی فرزند کریم در تاریخ 1401/12/18  1401/12/18 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 37824099913782409991 و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 37824099913782409991 و کارت اتــکا  و کارت اتــکا 
متعلــق بــه گل بهــار رحیــم خانــی فرزنــد علــی حســین در تاریــخمتعلــق بــه گل بهــار رحیــم خانــی فرزنــد علــی حســین در تاریــخ 1401/12/19  1401/12/19 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

23012301

ــر  ــوخت  و کارت عاب ــمند و کارت س ــی هوش ــر  و کارت مل ــوخت  و کارت عاب ــمند و کارت س ــی هوش ــی 21101098412110109841 و کارت مل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
بانــک ملــت ، ملــی، مســکن ، رســالت  متعلــق بــه ربابــه ایوبــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ بانــک ملــت ، ملــی، مســکن ، رســالت  متعلــق بــه ربابــه ایوبــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1401/12/091401/12/09  

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

23022302

ــد علــی در تاریــخ  ــه محمــد احمــدی فرزن ــد علــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه محمــد احمــدی فرزن ــه شــماره 22698779422269877942 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/05/101401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21202608422120260842 متعلــق بــه رســول فــرد میقانــی فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه رســول فــرد میقانــی فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــختاریــخ 1401/09/22  1401/09/22 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 62494097266249409726 متعلــق بــه رضــا فرهنــگ نیــا فرزنــد ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا فرهنــگ نیــا فرزنــد ســعید در تاریــخ 
1401/11/271401/11/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21108165462110816546 متعلــق بــه محســن کیــا فرزنــد حســینعلی در تاریــخ  متعلــق بــه محســن کیــا فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 
1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21215862882121586288 متعلــق بــه حمیــد کمیــزی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد کمیــزی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11416448861141644886 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 624624//7176971769 متعلــق بــه ســیف اهلل  متعلــق بــه ســیف اهلل 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/13  1401/11/13 مفقــود گردی ــد نصــراهلل در تاری ــخمومنــی فروشــانی فرزن ــد نصــراهلل در تاری مومنــی فروشــانی فرزن

می باشد.می باشد.

ــخ  ــا  در تاری ــد عبدالرض ــی فرزن ــا بدیع ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد عبدالرض ــی فرزن ــا بدیع ــه حمیدرض ــق ب ــماره 11300358591130035859 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/10/30 1401/10/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــفادرانی   ــش ورنوس ــین  نوربخ ــد حس ــید محم ــه س ــق ب ــفادرانی   متعل ــش ورنوس ــین  نوربخ ــد حس ــید محم ــه س ــق ب ــماره 11302695581130269558 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد عبــداهلل  در تاریــخ فرزنــد عبــداهلل  در تاریــخ 1400/10/201400/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 11304090581130409058 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه شــماره 11304090581130409058 و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه شــماره کارت ملــی قدیمــی ب کارت ملــی قدیمــی ب
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 634634//3494334943 متعلــق بــه حســین عابــدی اندانــی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه حســین عابــدی اندانــی فرزنــد محســن در تاریــخ 

1401/12/191401/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــب اهلل  در  ــد حبی ــری کوشــکچه فرزن ــه فاطمــه   باق ــق ب ــب اهلل  در  متعل ــد حبی ــری کوشــکچه فرزن ــه فاطمــه   باق ــق ب ــه شــماره 54196070935419607093 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/10/26  1401/10/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11410233421141023342 متعلــق بــه محمــد حســین  جعفــرزاده ورنوســفادرانی  فرزنــد  متعلــق بــه محمــد حســین  جعفــرزاده ورنوســفادرانی  فرزنــد 
رحیــم در تاریــخرحیــم در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 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 11407393521140739352 متعلــق بــه ســیدمجتبی حســینی دینانــی فرزنــد قربانعلــی  در  متعلــق بــه ســیدمجتبی حســینی دینانــی فرزنــد قربانعلــی  در 
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503

ــخ  ــا  در تاری ــد گل آق ــی  فرزن ــم  ملک ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد گل آق ــی  فرزن ــم  ملک ــه مری ــق ب ــی  63092794166309279416 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی  گذرنام ــماره مل ــه ش ــه ب گذرنام

1401/12/181401/12/18 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 12871793631287179363و کارت ســوخت وســیله نقلیه:خــودرو بــه شــماره پــاک و کارت ســوخت وســیله نقلیه:خــودرو بــه شــماره پــاک 
4646مم814814-ایــران-ایــران5353 متعلــق بــه مهــدی داوری فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی داوری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/11/20  1401/11/20 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــوخت  ــوخت  و کارت س ــماره 329329//4343 د  د 4444 و کارت س ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 51103050315110305031 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه شــماره بــه شــماره 51103050315110305031 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 51103050315110305031 متعلــق بــه شــراره  علــی  متعلــق بــه شــراره  علــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/19  1401/12/19 مفق ــی  در تاری ــد مصطف ــی  فرزن ــور فریدن ــخ پ ــی  در تاری ــد مصطف ــی  فرزن ــور فریدن  پ

می باشد.می باشد.

ــی 12896097131289609713 و  و  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 12896097131289609713 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 12896097131289609713 و کارت پرســنلی به شــماره ملــی  و کارت پرســنلی به شــماره ملــی 12896097131289609713  
ــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه مهــدی  ارجمنــد  فرزن ــد محمدرضــا در تاریــخمتعلــق ب ــه مهــدی  ارجمنــد  فرزن متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبــداهلل در  ــی فرزن ــام فرقان ــه فرن ــد عبــداهلل در  متعلــق ب ــی فرزن ــام فرقان ــه فرن ــه شــماره ملــی  12726629501272662950 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره ملــی  گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــختاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد فرضعل ــی  فرزن ــه  بهرام ــه جدیج ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد فرضعل ــی  فرزن ــه  بهرام ــه جدیج ــق ب ــماره 62195123756219512375 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 1401/12/211401/12/21 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07201796370720179637 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی   و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  07201796370720179637 و بیمــه  و بیمــه 
نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک 7878 م  م 777777/ / 5353 و کارت ماشــین بــه شــماره  پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره  پــاک 7878م م 777777//5353و ســند و ســند 
معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 07201796370720179637 متعلــق بــه ســجاد  رادنیــا فرزنــد ســیروس در  متعلــق بــه ســجاد  رادنیــا فرزنــد ســیروس در 

تاریــختاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــام پدر:امامقل ــام خانوادگــی حســین پاشــایی، ن ــام و ن ــه ن ــی  ب ــام پدر:امامقل ــام خانوادگــی حســین پاشــایی، ن ــام و ن ــه ن ــه شــماره 03103869180310386918 ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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 66399688946639968894 متعلــق بــه مازیــار اســدی فرزنــد اســفندیار در تاریــخ  متعلــق بــه مازیــار اســدی فرزنــد اســفندیار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/101401/11/10 مفق

ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود مفقــود  ــی در تاری ــه محســن  رضای ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــه محســن  رضای ــق ب ــه شــماره 46101641164610164116 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504

ــد  ــن فرزن ــرادی که ــی م ــه همتعل ــق ب ــد  متعل ــن فرزن ــرادی که ــی م ــه همتعل ــق ب ــی 46895421204689542120 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
محمدعلی در تاریخمحمدعلی در تاریخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11602359101160235910 و  و 33 عــدد عابربانــک متعلــق بــه حمیــد  عــدد عابربانــک متعلــق بــه حمیــد 
ســلیمیان ریــزی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخســلیمیان ریــزی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

25712571

ــه  ــه نام ــت و بیم ــان خدم ــه ســه و کارت پای ــه پای ــه  و گواهینام ــه نام ــت و بیم ــان خدم ــه ســه و کارت پای ــه پای ــه شــماره 23802133722380213372 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ماشــین و کارت ماشــین پرایــد مــدل ماشــین و کارت ماشــین پرایــد مــدل 8989 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 3232 هــ   هــ  913913 ایــران  ایــران 9393 بــه ش ش  بــه ش ش 
ــد  ــی فرزن ــت رزم ــد دش ــه محم ــق ب ــوخت متعل ــد   و کارت س ــی فرزن ــت رزم ــد دش ــه محم ــق ب ــوخت متعل ss14122896810421412289681042 و ش م  و ش م 37355853735585  و کارت س

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

ــیرین  ــه ش ــق ب ــوخت متعل ــه دو و کارت س ــه پای ــیرین  و گواهینام ــه ش ــق ب ــوخت متعل ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 22971074982297107498 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 پــور وصــال فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ پــور وصــال فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد داوود  در تاری ــی  فرزن ــی علیای ــن  غام ــه آری ــق ب ــخ  متعل ــد داوود  در تاری ــی  فرزن ــی علیای ــن  غام ــه آری ــق ب ــماره 22834522282283452228 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/151401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــد کشــتکاران فرزن ــه مهرب ــق ب ــخشناســنامه متعل ــی در تاری ــد عل ــد کشــتکاران فرزن ــه مهرب ــق ب شناســنامه متعل
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22839574512283957451 متعلــق بــه محمــد رضــا  میــری قــادری  فرزنــد علــی اصغــر  در  متعلــق بــه محمــد رضــا  میــری قــادری  فرزنــد علــی اصغــر  در 
تاریــختاریــخ 1401/11/12  1401/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد شــاه م ــی اصغــر  میــری  فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــراد در تاری ــد شــاه م ــی اصغــر  میــری  فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 65598030906559803090 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/11/121401/11/12 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 22825386762282538676 متعلــق بــه حســین  زارعــی جلیانــی  فرزنــد عبدالرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  زارعــی جلیانــی  فرزنــد عبدالرضــا  در تاریــخ 
1398/01/011398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22911181372291118137 متعلــق بــه زهــراء قمــری فرزنــد باشــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــراء قمــری فرزنــد باشــی 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  ــی فرزن ــدی  خزای ــه مه ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــد  و گواهینام ــی فرزن ــدی  خزای ــه مه ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 54700682345470068234 و گواهینام 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 ــخابراهیــم در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردی ابراهیــم در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22834784992283478499 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت متعلــق بــه زهــرا  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت متعلــق بــه زهــرا 
 مجــاب قصرالدشــتی فرزنــد بهــرام در تاریــخ مجــاب قصرالدشــتی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 64996848316499684831 متعلــق بــه آرش ســیفایی فرزنــد ایــرج در تاریــخ  متعلــق بــه آرش ســیفایی فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1401/11/011401/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801

ــور 1248319325512483193255 شــماره  شــماره  ــور  و شــماره موت ــران 9292 و شــماره موت ــران ای ــه شــماره 261261دد2626ای ــرگ ســبز خــودرو ســمند ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ســمند ب ب
شاســی شاســی 1450319814503198 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 318318 متعلــق بــه آزاده آتشــی چالکشــی فرزنــد مهــدی در  متعلــق بــه آزاده آتشــی چالکشــی فرزنــد مهــدی در 

تاریختاریخ 1401/12/08  1401/12/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
        

28072807

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21506136762150613676 متعلــق بــه ســحر اقاپــور فرزند اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه ســحر اقاپــور فرزند اســماعیل در تاریــخ 1399/01/021399/01/02  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و گواهینامــه پایــه و کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  و بــرگ ســبز شناســنامه و گواهینامــه پایــه و کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  و بــرگ ســبز 
خــودرو بــه شــماره پــاک خــودرو بــه شــماره پــاک 9797 ن  ن 439439 ایــران  ایــران 8282 و گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره  و گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21501943512150194351  
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردی ــد تقــی در تاری ــه ســجاد هدایتــی فرزن ــق ب ــخمتعل ــد تقــی در تاری ــه ســجاد هدایتــی فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالجــواد در  ــی فرزن ــدی قاســم خیل ــه کان عب ــق ب ــد عبدالجــواد در  متعل ــی فرزن ــدی قاســم خیل ــه کان عب ــق ب ــه شــماره 21605512952160551295 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901

ــد حســن در تاریــخ 1401/12/021401/12/02   ــدا زرئــی فرزن ــه ن ــد حســن در تاریــخ  متعلــق ب ــدا زرئــی فرزن ــه ن ــه شــماره 00819701530081970153 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد محمدحســین در تاری ــی  ســرلک فرزن ــه لطفعل ــق ب ــخ  متعل ــد محمدحســین در تاری ــی  ســرلک فرزن ــه لطفعل ــق ب ــه شــماره 05594843720559484372 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/151401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00422285810042228581 متعلــق بــه عفــت ســادات هاشــمی طلــوع فرزنــد ســید محمــود   متعلــق بــه عفــت ســادات هاشــمی طلــوع فرزنــد ســید محمــود  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/12/19  1401/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02011710230201171023 متعلــق بــه ریحانــه جعفــری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ریحانــه جعفــری فرزنــد علیرضــا 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 1401/04/011401/04/01 مفق

بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی   ایــران 4040--732732ق ق 7676  پــاک  بــه شــماره  ایــران بــرگ ســبز و ســند کمپانــی  پــاک  بــه شــماره  بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
NAANNAAN0101CECE66MHMH732183732183 , و شــماره موتــور  , و شــماره موتــور 124124KK16418431641843بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 47206461664720646166  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفق ــگ در تاری ــد عزیزب ــوم میرشــکاری فرزن ــه کلث ــق ب ــخمتعل ــگ در تاری ــد عزیزب ــوم میرشــکاری فرزن ــه کلث ــق ب متعل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــی باشــد.اعتب ــار ســاقط م اعتب

ــد  ــری فرزن ــد دلب ــه حام ــق ب ــد  متعل ــری فرزن ــد دلب ــه حام ــق ب ــماره 38754305143875430514 متعل ــه ش ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/25  1401/11/25 مفق ــح در تاری ــخمحمدصال ــح در تاری محمدصال

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــیابی  فرزن ــراج افراس ــه مع ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد محم ــیابی  فرزن ــراج افراس ــه مع ــق ب ــماره 00247091070024709107 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/191401/12/19 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00550423760055042376 متعلــق بــه منیــره ســادات ســیدی مطلــق فرزنــد ســید موســی  متعلــق بــه منیــره ســادات ســیدی مطلــق فرزنــد ســید موســی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 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 06208965150620896515 متعلــق بــه عبــاس  عبــدی  فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس  عبــدی  فرزنــد حســن  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 1401/12/091401/12/09 مفق

ــه  ــه  ب ــماره شاســی KK166166FMLFML**51431425143142 ب ــماره شاســی  و ش ــران 116116  5937759377 و ش ــاک ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــران کارت موت ــاک ای ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
ــخ 1401/12/181401/12/18   ــاس در تاری ــد عب ــیانی فرزن ــی نیس ــد  زمان ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــیانی فرزن ــی نیس ــد  زمان ــه احم ــق ب ــماره 00524048380052404838 متعل ــماره ش ش

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

ــاک 4040-- ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب ــی 00210023200021002320 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــه  ب ــی گواهینام ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــه  ب ــی گواهینام کارت مل
ــر در  ــد امی ــد جعفــری فرزن ــه امی ــق ب ــر در  متعل ــد امی ــد جعفــری فرزن ــه امی ــق ب ــاک 132132  2166221662 متعل ــه شــماره پ ــور ب ــاک و کارت موت ــه شــماره پ ــور ب 589589سس7272و کارت موت

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقــود گردی ــختاری تاری

ــی  00608843200060884320 و کارت  و کارت  ــماره مل ــه ش ــه  ب ــه گواهینام ــام وظیف ــنامه کارت نظ ــی شناس ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــه  ب ــه گواهینام ــام وظیف ــنامه کارت نظ ــی شناس کارت مل
ــد  ــی فرزن ــی فارس ــه مصطف ــق ب ــد   متعل ــی فرزن ــی فارس ــه مصطف ــق ب ــاک 4040--636636طط2828  متعل ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــاک  ماش ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س  ماش

لطف اله در تاریخلطف اله در تاریخ 1401/12/18  1401/12/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه . کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره شناســنامه . کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره 00826399570082639957 متعلــق بــه افســانه  باغجیــق فرزنــد موســی  متعلــق بــه افســانه  باغجیــق فرزنــد موســی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مــدرک تحصیلــی لیســانس  مدیریــت بازرگانــی بــه شــماره تاییــد ســازمان مرکــزی  بــه شــماره ملــی  مــدرک تحصیلــی لیســانس  مدیریــت بازرگانــی بــه شــماره تاییــد ســازمان مرکــزی  بــه شــماره ملــی  
00223917030022391703 متعلــق بــه مریــم  عبدالرحمــن فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه مریــم  عبدالرحمــن فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04915866470491586647 . کارت شناســایی ســازمانی وزارت ارشــاد . کارت ســوخت  متعلــق  . کارت شناســایی ســازمانی وزارت ارشــاد . کارت ســوخت  متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفق ــد قاســم در تاری ــدم  فرزن ــد مق ــه حمی ــخب ــد قاســم در تاری ــدم  فرزن ــد مق ــه حمی ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــد حبیــب در تاری ــان فرزن ــم زیادی ــه محمــود رحی ــق ب ــخ  متعل ــد حبیــب در تاری ــان فرزن ــم زیادی ــه محمــود رحی ــق ب ــه شــماره 63597135356359713535 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/12/191401/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حمیدرضــا در  ــال  همتــی فرزن ــه دانی ــق ب ــد حمیدرضــا در  متعل ــال  همتــی فرزن ــه دانی ــق ب ــه شــماره 00251694670025169467 متعل ــه  ب ــی گواهینام ــه شــماره کارت مل ــه  ب ــی گواهینام کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 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 00822333220082233322 متعلــق بــه طاهــره شــاه آبــادی فراهانــی فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه طاهــره شــاه آبــادی فراهانــی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــختاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیرانی  ــه تاکس ــیرانی  و پروان ــه تاکس ــی  00109666330010966633 و پروان ــماره مل ــه ش ــه  ب ــه گواهینام ــام وظیف ــی کارت نظ ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــه  ب ــه گواهینام ــام وظیف ــی کارت نظ کارت مل
بیمــه نامــه کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران بیمــه نامــه کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 1111--388388تت4141 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1168803933511688039335 و  و 
کارت موتــور بــه شــماره پــاک ایــرانکارت موتــور بــه شــماره پــاک ایــران112112  7143971439  متعلــق بــه عبــداهلل حقــدار روزبهانــی فرزنــد محمــد   متعلــق بــه عبــداهلل حقــدار روزبهانــی فرزنــد محمــد 

ابراهیــم در تاریــخابراهیــم در تاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه گواهینامــه  بــه شــماره ملــی شناســنامه گواهینامــه  بــه شــماره ملــی 00371026050037102605  کارت ماشــین و بــرگ ســبز بــه شــماره پــاک   کارت ماشــین و بــرگ ســبز بــه شــماره پــاک 
2222--989989ص ص 3939 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی BGBACDZMBGBACDZM800540800540 و موتــور  و موتــور ZMZM422996422996 و ســند  کمپانــی   و ســند  کمپانــی  
ــران 8888--922922سس8383 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAANNAAN2121CACA11AKAK788331788331 و شــماره  و شــماره  ــاک ای ــه شــماره پ ــران ب ــاک ای ــه شــماره پ ب
ــخ 1401/10/251401/10/25   ــی در تاری ــین قل ــد حس ــری فرزن ــن بصائ ــه محس ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــین قل ــد حس ــری فرزن ــن بصائ ــه محس ــق ب ــور 1248904000612489040006متعل ــور موت موت

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

29032903

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 6666ایــرانایــران164164جج2222 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1188901849511889018495 و شــماره  و شــماره 
ــه و  ــش مک ــدد فی ــه و ع ــش مک ــدد فی ــی 05587826200558782620 و  و 22ع ــماره مل ــه ش ــی  ب ــماره مل ــه ش ــی NAABNAAB4141PMXBHPMXBH283033283033 ب ــی شاس شاس
قولنامــه ملکــی مغــازه و مــدارک خریــد امتیــاز گاز و بــرق و تلفــن متعلــق بــه ابوالفتــح  ترابــی فرزنــد قولنامــه ملکــی مغــازه و مــدارک خریــد امتیــاز گاز و بــرق و تلفــن متعلــق بــه ابوالفتــح  ترابــی فرزنــد 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردی ــخاکبــر در تاری اکبــر در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03208293400320829340 متعلــق بــه ربابه رجبعلــی فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ربابه رجبعلــی فرزند حســین در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــه مبین ــق ب ــا  متعل ــه مبین ــق ب ــماره 00251381700025138170 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 00251381700025138170 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بالــی فرزنــد جعفــر در تاریــخبالــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 04504937840450493784 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 4444ایــرانایــران636636دد4444  
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفق ــد حســین در تاری ــد حســینی تودشــکی فرزن ــه حمی ــق ب ــخمتعل ــد حســین در تاری ــد حســینی تودشــکی فرزن ــه حمی ــق ب متعل

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

ــد  ــه وحی ــق ب ــد  متعل ــه وحی ــق ب ــماره 00701276620070127662 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00701276620070127662 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد یــداهلل در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد یــداهلل در تاریــخدشــتی فرزن دشــتی فرزن

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 21801021612180102161 متعلــق بــه مهــدی نوعــی آقاباقــر فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی نوعــی آقاباقــر فرزنــد رضــا 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.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00594410380059441038 متعلــق بــه ناصــر  گایکانــی  فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر  گایکانــی  فرزنــد غامرضــا  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.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  بــه شــماره 00205863020020586302  گواهینامــه  و  بــه شــماره   گواهینامــه  و  بــه شــماره 00205863020020586302  ملــی  بــه شــماره کارت  ملــی  کارت 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفق ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــد صادق ــخ حام ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــد صادق  حام

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20928271892092827189 متعلــق بــه ســیده حــوا روان آورد فرزنــد میرعلــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده حــوا روان آورد فرزنــد میرعلــی اکبــر در تاریــخ 
1401/12/101401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــی رض ــد عل ــی فرزن ــام صادق ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــی رض ــد عل ــی فرزن ــام صادق ــه اله ــق ب ــماره 04806794010480679401 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22693763152269376315 و دفترچــه بیمــه بــه شــماره  و دفترچــه بیمــه بــه شــماره 22693763152269376315 و کارت شناســایی  و کارت شناســایی 
آمــوزش و پــرورش و کارت بســیج متعلــق بــه هاجــر وثوقــی فرزنــد علــی در تاریــخآمــوزش و پــرورش و کارت بســیج متعلــق بــه هاجــر وثوقــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00689488750068948875 متعلــق بــه الهــام گــودرزی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام گــودرزی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/12/201401/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گریــن کارت آمریــکا بــه شــماره گریــن کارت آمریــکا بــه شــماره 12621914671262191467 متعلــق بــه عطــاءاهلل  خازنــی فرزنــد یحیــی در تاریــخ  متعلــق بــه عطــاءاهلل  خازنــی فرزنــد یحیــی 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 10508493021050849302 متعلــق بــه ســجاد قاینــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ســجاد قاینــی فرزنــد غامرضــا 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 1401/12/101401/12/10 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــر فرزن ــدی ف ــا عب ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــر فرزن ــدی ف ــا عب ــه علیرض ــق ب ــماره 00147795600014779560 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 1401/10/011401/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00190039510019003951 و گواهینامــه و کارت نظــام پزشــکی بــه شــماره  و گواهینامــه و کارت نظــام پزشــکی بــه شــماره 00190039510019003951  
متعلــق بــه مرتضــی بهجــت فرزنــد حیــدر در تاریــخمتعلــق بــه مرتضــی بهجــت فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00210583850021058385 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00210583850021058385 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــه  ــوزه علمی ــی ح ــار بررس ــه و آم ــوزه علمی ــی ح ــر بازرس ــه  و دفت ــوزه علمی ــی ح ــار بررس ــه و آم ــوزه علمی ــی ح ــر بازرس ــماره 00210583850021058385 و دفت ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم
ــد  محمــد  در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــورد  فرزن ــه مهــدی  صحران ــد  محمــد  در تاریــخمتعلــق ب ــورد  فرزن ــه مهــدی  صحران متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00564286500056428650 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00564286500056428650 و کارت ســوخت متعلــق  و کارت ســوخت متعلــق 
بــه حمیــد جعفــری ســبزواری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخبــه حمیــد جعفــری ســبزواری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/12/20  1401/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06221567210622156721 متعلــق بــه روانبخش اســدی فرزند احــد در تاریــخ  متعلــق بــه روانبخش اســدی فرزند احــد در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00757222160075722216 متعلــق بــه مهنــاز فکورصدیــق فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز فکورصدیــق فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/011401/12/01 مفق

ــه شــماره 136136ایــرانایــران7728877288   ــه شــماره  و کارت موتــور و کارت ســوخت ب ــه شــماره 00659156410065915641 و کارت موتــور و کارت ســوخت ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
متعلــق بــه یوســف توحیدلــو فرزنــد احمــد در تاریــخمتعلــق بــه یوســف توحیدلــو فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــار فرزن ــد افش ــد فری ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــار فرزن ــد افش ــد فری ــه احم ــق ب ــماره 05327093810532709381 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 1401/12/101401/12/10 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 03816051750381605175 متعل ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــران439439هه5252 و کارت ســوخت ب ــرانای ــه شــماره 4444ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
اعظــم حــدادی دیزیجانــی فرزنــد اســکندر  در تاریــخاعظــم حــدادی دیزیجانــی فرزنــد اســکندر  در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00670792880067079288 متعلــق بــه محســن  عالــی کلوگانــی  فرزنــد احمــد  در  متعلــق بــه محســن  عالــی کلوگانــی  فرزنــد احمــد  در 
تاریــختاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 39337214073933721407 و کارت  و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 39337214073933721407 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 1111 ایــران  ایــران 914914 و  و 8989 و کارت ایثارگــری متعلــق بــه ســید عابدیــن  موســوی  فرزنــد  و کارت ایثارگــری متعلــق بــه ســید عابدیــن  موســوی  فرزنــد 

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

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــری  فرزن ــره  باق ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد عل ــری  فرزن ــره  باق ــه زه ــق ب ــماره 56599772435659977243 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردی

ــخ  ــا  در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــا  صادق ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــا  صادق ــه علیرض ــق ب ــماره 00790056160079005616 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/011401/10/01 مفق
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 16897507071689750707 متعلــق بــه ســید هــادی اوجاقــی فرزنــد ســید هاشــم  متعلــق بــه ســید هــادی اوجاقــی فرزنــد ســید هاشــم 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 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 00698686380069868638 متعلــق بــه کاوه زویــن فرزنــد ســید حســین در تاریــخ  متعلــق بــه کاوه زویــن فرزنــد ســید حســین در تاریــخ 
1401/12/051401/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
30433043

شاســی  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و  شاســی   شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و   12891983061289198306 شــماره  بــه  ماشــین  نامــه  شــماره بیمــه  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه 
9595د د  پــاک  پــاک و  موتــورHFCHFC44GAGA3131DHDH00007510000751و  شــماره   موتــورو  شــماره   NAKSHNAKSH73247324HBHB131466131466و 
136136ایرانایران7171بــه شــماره بــه شــماره 12891983061289198306 و کارت ســوخت بــه پــاک   و کارت ســوخت بــه پــاک  9595دد136136ایرانایران7171بــه شــماره بــه شــماره 
ــد ســید علــی در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود مفقــود  ــه سیداســماعیل پناهــی فرزن ــد ســید علــی در تاریــخ متعلــق ب ــه سیداســماعیل پناهــی فرزن 12891983061289198306 متعلــق ب

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

ــماره 12859466341285946634 و  و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12859466341285946634 و گواهینام ــه ش ــی ب ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم کارت مل
ــید  ــید  و رس ــماره 12859466341285946634 و رس ــه ش ــماره ب ــه ش ــران 5353ب ــران ای ــاک 6363 و و877877ای ــه پ ــاک  ب ــه پ ــدل9595 ب ــس م ــین برلیان ــدلکارت ماش ــس م ــین برلیان کارت ماش
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12859466341285946634 متعلــق بــه زهــرا مبلیــان فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا مبلیــان فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 

 1401/11/29 1401/11/29مفقــود 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 55594372555559437255 و کارت بازنشســتگی و کارت خانــه کارگربــه شــماره  و کارت بازنشســتگی و کارت خانــه کارگربــه شــماره 
55594372555559437255 متعلــق بــه خدیجــه محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه خدیجــه محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/12/02  1401/12/02 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــه شــماره 63399283906339928390   ــه یــک ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه یــک ب ــه شــماره 63399283906339928390 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره 63399283906339928390 متعلــق بــه مجیــد بهرامــی گهرویــی فرزنــد شــهریار در  متعلــق بــه مجیــد بهرامــی گهرویــی فرزنــد شــهریار در 

تاریــختاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 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 54194830845419483084 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 1212 متعلــق بــه فیــروز  عزیزی  متعلــق بــه فیــروز  عزیزی 
فرزنــد محمــد تقــی در تاریــخفرزنــد محمــد تقــی در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 00523824430052382443 و  کارت عضویــت خانــه کارگــرو رســید کارت ملــی  و  کارت عضویــت خانــه کارگــرو رســید کارت ملــی 
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــهد فرزن ــدی پورمش ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــهد فرزن ــدی پورمش ــه مه ــق ب ــماره 00523824430052382443 متعل ــه ش ــمند ب ــماره هوش ــه ش ــمند ب هوش

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/12/141401/12/14 مفقــود گردی

ــماره 12754803491275480349   ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 12754803491275480349 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــورMM159712869159712869و و  ــه شــماره موت ــورب ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی NASNAS861100861100NN10138061013806ب ــه شــماره شاســی و کارت ماشــین ب و کارت ماشــین ب
پــاک پــاک 7373قق789789ایــرانایــران1313 بــه شــماره  بــه شــماره 12754803491275480349 و کارت ســوخت بــه پــاک  و کارت ســوخت بــه پــاک 7373قق789789ایــرانایــران1313 بــه  بــه 
شــماره شــماره 12754803491275480349 متعلــق بــه ســید جــواد تقــوی نیــا فرزنــد ســید هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه ســید جــواد تقــوی نیــا فرزنــد ســید هــادی در تاریــخ 1401/12/151401/12/15  

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

کارت ماشــینکارت ماشــین206206مدلمدل9191 به شــماره شاســی به شــماره شاســیNAAPNAAP4141FDFD44CJCJ611418611418و شــماره موتورو شــماره موتور1559000861315590008613  
ــد  ــی فرزن ــی ردان ــوزه دان ــد ک ــه وحی ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــی ردان ــوزه دان ــد ک ــه وحی ــق ب ــماره 12918008591291800859 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران6767 ب ــرانای ــه پاک2727لل537537ای ــه پاکب ب

مصطفــی در تاریــخمصطفــی در تاریــخ 1401/02/20  1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12718632941271863294 متعلــق بــه مهــرداد صفــری فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرداد صفــری فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1401/12/121401/12/12 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 12723775391272377539 متعلــق بــه ســعید بالــی آبــادی فرزنــد محســن در  متعلــق بــه ســعید بالــی آبــادی فرزنــد محســن در 
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 46100300814610030081   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 46100300814610030081 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه  افــروز کیامنــش فرزنــد بهــزاد در تاریــخمتعلــق بــه  افــروز کیامنــش فرزنــد بهــزاد در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.
  

51095109

ــه شــماره 9030900190309001 و کارت  و کارت  ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 9030900190309001 و کارت پای ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 9030900190309001 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 9030900190309001 متعلــق بــه غامعلــی  حســین  متعلــق بــه غامعلــی  حســین 
زاده شــهرکهنه فرزنــد محمــد در تاریــخزاده شــهرکهنه فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/12/20  1401/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــری فرزن ــذری اکب ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــی محم ــد عل ــری فرزن ــذری اکب ــه ن ــق ب ــماره 22294754872229475487 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 1401/12/151401/12/15 مفق

  
51115111

ــران  ــران ای ــان خدمــت و گواهینامــه وکارت ماشــین 5050ای ــان خدمــت و گواهینامــه وکارت ماشــین و مــارت پای ــه شــماره 00456871880045687188و مــارت پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/12/19  1401/12/19 مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــود  امینای ــه محم ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــود  امینای ــه محم ــق ب 626626سس4545 متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــددرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــق ب ــه متعل ــق ب ــران 297297ه ه 4141متعل ــران ای ــه و کارت ماشــین 3030ای ــه نام ــه و کارت ماشــین   وبیم ــه نام ــه شــماره 00598061410059806141  وبیم ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
حمیــد معمــار پــوری فرزنــد عبــداهلل در تاریــخحمیــد معمــار پــوری فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــدمــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 13091309 متعلــق بــه فرهــاد نجفــی فرزنــد محــرم در تاریــخ متعلــق بــه فرهــاد نجفــی فرزنــد محــرم در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــین ــوخت و کارت ماش ــه وکارت س ــه نام ــه وبیم ــینو گواهینام ــوخت و کارت ماش ــه وکارت س ــه نام ــه وبیم ــماره 12298367481229836748و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
  7878  ایــران  ایــران891891صص3333 متعلــق بــه غــام حســن ســامی فرزنــد احمــد در تاریــخ متعلــق بــه غــام حســن ســامی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 مفقــود مفقــود 

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

70097009

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00246614810024661481 متعلــق بــه آقــای امیــر محمــد  بهرمنــد فرزنــد افشــین در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای امیــر محمــد  بهرمنــد فرزنــد افشــین در تاریــخ 
 1401/10/29 1401/10/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70267026

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــکوری فرزن ــد ش ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محمدحس ــکوری فرزن ــد ش ــه احم ــق ب ــماره 00480343470048034347 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 1401/12/181401/12/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21810566092181056609،کارت پایــان خدمت،گواهینامه،بیمــه نامــه،کارت ســوخت،کارت ،کارت پایــان خدمت،گواهینامه،بیمــه نامــه،کارت ســوخت،کارت 
موتــور بــه شــماره پــاک ایــرانموتــور بــه شــماره پــاک ایــران 23134/ 116  23134/ 116 بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور 0210183102101831،شــماره شاســی ،شــماره شاســی 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفق ــن  در تاری ــد حس ــلوط فرزن ــراری س ــم  اق ــه ابراهی ــق ب ــخ متعل ــن  در تاری ــد حس ــلوط فرزن ــراری س ــم  اق ــه ابراهی ــق ب 8112044581120445 متعل

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

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 2222  636636دد4141 ،بــه شــماره موتــور ،بــه شــماره موتــور0043222200432222 ،شــماره شاســی  ،شــماره شاســی 
ــخ 1401/12/171401/12/17   ــان  در تاری ــد قرب ــلوط فرزن ــراری س ــین  اق ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــان  در تاری ــد قرب ــلوط فرزن ــراری س ــین  اق ــه حس ــق ب SS15122841288571512284128857 متعل

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 مفق
  

70317031

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50998057365099805736 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 50998057365099805736 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــد محم ــوری  فرزن ــین  ن ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــد محم ــوری  فرزن ــین  ن ــه حس ــق ب ــماره 50998057365099805736 متعل ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم

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 1401/12/151401/12/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55900566915590056691 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 55900566915590056691 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفق ــد  در تاری ــد محم ــزاده  فرزن ــر  علی ــخ امی ــد  در تاری ــد محم ــزاده  فرزن ــر  علی  امی

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43802322204380232220 متعلــق بــه بهــزاد  رحمانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه بهــزاد  رحمانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/051401/12/05 مفق

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ش.شبــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ش.ش193236250193236250ش.م.ش.م.1248413835412484138354 متعلــق بــه پژمــان   متعلــق بــه پژمــان  
 اســدی  فرزنــد عبــداهلل  در تاریــخ اســدی  فرزنــد عبــداهلل  در تاریــخ 1399/05/10  1399/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــول  در  ــد بهل ــدی  فرزن ــه بهــروز  شــاه کل ــق ب ــول  در  متعل ــد بهل ــدی  فرزن ــه بهــروز  شــاه کل ــق ب ــه شــماره 15901690501590169050 متعل ــان خدمــت ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت ب کارت پای
تاریــختاریــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 43913457914391345791 و کارت  و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 43913457914391345791 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 43913457914391345791 و کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره  و کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره 20365252036525 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــخ  ــخ  در تاری ــماره 43914181184391418118 در تاری ــه ش ــی ب ــی پریســا رحمان ــد اســحق و کارت مل ــی  فرزن ــر  رحمان ــماره امی ــه ش ــی ب ــی پریســا رحمان ــد اســحق و کارت مل ــی  فرزن ــر  رحمان امی

1401/12/151401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ش.شبــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ش.شNAAANAAA4646AAAA33DGDG382913382913ش.م.ش.م.114114FF00430620043062 متعلــق  متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/15  1401/11/15 مفق ــد محمــد  در تاری ــی  فرزن ــد  امین ــه مجی ــخ ب ــد محمــد  در تاری ــی  فرزن ــد  امین ــه مجی  ب

می باشد.می باشد.
  

70667066

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران3131 متعل ــرانای ــماره 9595دد784784ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 52898572735289857273 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد لطفعلــی در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد لطفعلــی در تاریــخنورعلــی جودکــی فرزن نورعلــی جودکــی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43604568834360456883 متعلــق بــه محدثــه ســلیمی توپقــراء فرزنــد ارســان در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه ســلیمی توپقــراء فرزنــد ارســان در تاریــخ 
1401/12/131401/12/13 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 15306832031530683203 متعلــق بــه هاجــر یعقوبــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه هاجــر یعقوبــی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/12/201401/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد صفرعل ــامی فرزن ــی اس ــه محمدعل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد صفرعل ــامی فرزن ــی اس ــه محمدعل ــق ب ــماره 42835133424283513342 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.

  
70827082

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05341221750534122175 متعلــق بــه اکبــر  هاشــمی  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر  هاشــمی  فرزنــد ابراهیــم 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.

  
70857085

  NBDNBD1252900374212529003742کارت موتور به شــماره کارت موتور به شــماره 691691__2411424114وشــماره موتوروشــماره موتور0005582000055820وشــماره شاســیوشــماره شاســی
متعلــق بــه یوســف فیــروزی فرزنــد علمــدار در تاریــخمتعلــق بــه یوســف فیــروزی فرزنــد علمــدار در تاریــخ 1401/12/12  1401/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــدســاقط مــی باشــد

شاســی  شاســی وشــماره  موتور01247144964580124714496458وشــماره  وشــماره  موتور  وشــماره   9569895698__697697 شــماره  بــه  موتــور  شــماره کارت  بــه  موتــور  کارت 
رضــا  بــه  متعلــق  رضــا   بــه  متعلــق   9569895698__697697 شــماره  بــه  ســوخت  کارت  شــماره و  بــه  ســوخت  کارت  NN1414ALAL77EKDALEKDAL11BB2931229312و 
ــار ســاقط ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقطمفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/12/18  1401/12/18 مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن ــخ ســعیدی پ ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن  ســعیدی پ

می باشدمی باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25726042052572604205 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 25726042052572604205 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــد در تاری ــاه محم ــد ش ــی فرزن ــهرام کریم ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــاه محم ــد ش ــی فرزن ــهرام کریم ــه ش ــق ب ــماره 25726042052572604205 متعل ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/12/021401/12/02 مفق
  

70877087

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــم زاده فرزن ــین ابراهی ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محس ــم زاده فرزن ــین ابراهی ــه حس ــق ب ــماره 09271087630927108763 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 1401/11/151401/11/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07203974560720397456 متعلــق بــه راضیــه لعــل محمــدی دولــی بهلــول فرزنــد محمــد  متعلــق بــه راضیــه لعــل محمــدی دولــی بهلــول فرزنــد محمــد 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/20  1401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/12/23

شماره : 1612

 برگزاری جشنواره منطقه ای »هوره« در چوار ایالم
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم در گفتگوی 
اختصاصی با ایده روز از برگزاری جشنواره منطقه ای »هوره« در چوار ایالم خبر 
داد. حسن اسدی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری این رویداد مهم در حوزه 
موسیقی بومی و محلی برای اردیبهشت ماه سال آتی ، اظهار کرد: تالش ما این 

است که تا پیش از پایان سال فراخوان این جشنواره منتشر شود.
وی افزود:ظرفیت های استان ایالم در زمینه هوره کم نظیر است و با داشته های 
فرهنگی غنی می توانیم میزبان این جشــنواره باشیم. اسدی ادامه داد: بر اساس 
برنامه ریزی ها تالش ما این است که عالوه بر بخش رقابتی جشنواره، با استفاده 
از طبیعت بکر محدوده شهرستان چوار، آیین های محلی و بومی مناسبی را برای 
عموم مردم اجرا کنیم. معاون فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ایالم عنوان کرد: 
این جشــنواره با همکاری و مشارکت فعاالنه انجمن موسیقی استان ایالم برگزار 

خواهد شد .

 آغاز طرح ملی کاال برگ الکترونیکی در ایالم
همزمان با سراسر کشور، طرح ملی کاال برگ الکترونیکی ،تحت سامانه در بستر 
شبکه ملی اعتبار در استان ایالم آغاز شد. مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
ایالم  به ایده روزگفت:  در این طرح اعتبار کلیه خانوار های یارانه بگیر شارژ می 
شود، اظهار کرد:این خانوار ها می توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این 
اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کاالی اساسی مشمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک 
استفاده کنند. نورالدین الیاسی   افزود: این اقالم شامل  برنج ، قند، مرغ ،شکر، 
تخم مرغ، شــیر، پنیر، ماست ، روغن  وماکارونی می باشد. الیاسی اضافه کرد:در 
صورت اســتفاده از این مزیت و خرید کاال از محل اعتبار یارانه، به میزان اعتبار 
استفاده شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی به صورت نقدی در موعد مقرر 

واریز یارانه ،بحساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه اســتفاده از این طــرح کامال اختیاری اســت،، تاکید 
کرد:خانوار هایی که یارانه دریافت می کنند جهت مشــاهده میزان اعتبار، لیست 
کاال ها و فروشــگاه های مشــمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک، با تلفن همراه 
سرپرســت خانوار، کد دستوری #۲۸*۷۸۸*را شماره گیری کرده و یا از طریق 
درگاه اینترنتــی shoma.sfara.ir مراجعه نمایند. در حال حاضر تعدادی از 
فروشگاه های زنجیره ای استان ایالم مجهز به بارکدخوان شده اندو به این سامانه 

متصل هستندو امکان ارایه خدمات در آن فروشگاه ها وجود دارد.

تالش جهادی در جهت ایجاد رفاه شــهروندی: بازدید سرپرســت 
شهرداری رشــت به همراه فرماندار شهرستان رشت از روند پیشرفت 

فیزیکی پروژه افزایش ظرفیت کود آلی
مرجان عباس زاده رشــت- سرپرست شهرداری رشت  به 
همراه حمیدرضا امام پناهی فرماندار شهرستان رشت از روند 
پیشــرفت فیزیکی پروژه افزایش ظرفیت خطوط پردازش 
کارخانه کود آلی الکان بازدید کرد. الزم به ذکر اســت، در 
این بازدید سرپرست شهرداری رشت گزارشی از مهمترین 
اقدامات شهرداری در حوزه مدیریت پسماند، تفکیک زباله 
و اورهال کارخانه کود آلی ارائه داد. پروژه افزایش ظرفیت 
کارخانه کود آلی الکان در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی 

بیش از ۹۰ درصد رسیده و مابقی مراحل آن هم در دست پیگیری است.
 

 هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان مبنی بر تقویت سامانه 
بارشی

اداره کل هواشناســی خوزســتان با صدور اطالعیه ای نسبت به تقویت سامانه 
بارشی اخیر از روز چهارشنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرد. به نقل از اداره کل 
هواشناســی خوزستان در این اطالعیه آمده است: سامانه بارشی که از اواخر روز 
یکشــنبه استان را فرا گرفته در بیشتر مناطق به ویژه ارتفاعات شمالی ، غربی و 
شرقی از عصر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه تقویت می شود و نوع مخاطره شامل 
رگبار باران و رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندباد لحظه ای و ریزش 
تگرگ در مناطق مســتعد و بارش برف در ارتفاعات اســتان است. بر اساس این 
اطالعیه اثر مخاطره شامل لغزندگی جاده، اصابت صاعقه، اختالل در سفرهای بین 
شهری به ویژه در عبور از گذرگاه های کوهستانی، احتمال ریزش کوه، آبگرفتگی 
معابر، باال آمدن سطح آب رودخانه ها واحتمال خسارت به صنعت کشاورزی و 
آبگرفتگی وجاری شــدن سیالب ها، سیالبی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه 
های فصلی در مناطق کوهســتانی و بارش برف در جاده های کوهستانی است. 
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه های پیش یابی تاثیر موج اول 
بارشها را اواخر وقت امشب نشان می دهد؛ طی روز سه شنبه بارشهای پراکنده، 

مه یا مه رقیق دور از انتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: موج بعدی بارش از روز چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه 
سبب رگبار و رعدوبرق،وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه ای در اغلب 
مناطق استان، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و احتمال بارش برف در 
ارتفاعات استان خواهد شد، همچنین در روز پنجشنبه در مناطق غربی، جنوب 

غربی و بعضا مرکز مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی پیش بینی می شود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بهبهان با ۳۰.۷ و دزپارت با ۹ درجه سانتیگراد به 
ترتیب باالترین و پایین ترین دما را داشتند و حداکثر دمای اهواز ۲۹.۱ و حداقل 
۱۵.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است. بر اساس این گزارش بیشترین میزان 
بارش باران ۲۴ ساعت گذشته استان در ایستگاه هواشناسی حسینیه اندیمشک 

به میزان ۳۸.۲ میلیمتر ثبت شد.

 پایش طرح های نهضت ملی مسکن در زنجان با جدیت انجام می شود
 مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان  گفت: پایش طرح های نهضت ملی مسکن 

در زنجان با حضور اعضای کارگروه مربوط با جدیت پیگیری و اجرا می شود.
اصغر اسماعیلی افزود: بررسی مشکالت و موانع پیشرفت پروژه های نهضت ملی 
مســکن در دستور کار اداره کل راه و شهرســازی استان قرار دارد و کنترل ها و 
نظارت های الزم در این زمینه انجام می شود. وی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی 
انجام گرفته، جلسه هفتگی کارگروه مسکن با محوریت بررسی مشکالت و تعیین 

برنامه زمان بندی تحویل پروژه ها به متقاضیان برگزار می شود.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، هدف از اجرای این طرح بررسی 
مشــکالت و رفع پروژه های نهضت ملی مسکن است و زمان بندی اتمام پروژه ها 
هم در کارگروه مشــخص می شــود. وی یادآور شد: از تمام توان و ظرفیت خود 
برای تســریع در خانه دار شــدن متقاضیان استفاده می کنیم و توجه به مسائل 
فنی و مهندسی نیز در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در استان در دستور 
کار است. این مسوول در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی مصالح ساختمانی به کار 
گرفته شده در پروژه های نهضت ملی مسکن در غرب و شرق زنجان کیفیت الزم 
را دارد، ادامه داد: تمام ضوابط و مقررات ملی ســاختمان و اســتفاده از مصالح با 
کیفیت در پروژه ها به خوبی رعایت می شود. این مسوول افزود: در راستای حمایت 
از تحکیم خانواده و جوانی جمعیت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
و پیگیری دستورهای رئیس جمهور، تحویل واحد مسکونی به خانواده های دارای 
فرزند چهارقلو در دهه فجر انجام و کلید ســه واحد مسکونی نیز به سه خانواده 
دارای فرزند چهارقلو تحویل داده شــد.وی اضافه کرد: بر اساس وظیفه ای که بر 
حسب قانون بر عهده مجموعه راه و شهرسازی گذاشته شده است، خود را موظف 
به تامین مسکن خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر می دانیم. در استان زنجان، 

سهم نهضت ملی مسکن ۲۶ هزار و ۶۶۸ واحد تعیین شده است.

اســتاندار گلســتان از افزایــش ماهانــه ۱۰ هزار 
تــن ظرفیت تولیــد کارخانه های آرد گلســتان با 

پیگیری های استانداری خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری گلستان، 
علی محمد زنگانه عصر امروز در جلسه شورای اداری 
استان گلستان اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار 
مهمی که دســتگاه ها باید نسبت به آن توجه ویژه 

داشته باشند مدیریت مصرف انرژی است.
استاندار گلستان با تقدیر از تالش تمامی مدیران در 
سال جاری ، خاطرنشان کرد: مدیران باید برای به 
نتیجه رسیدن برنامه ها و تحقق وعده های داده شده 
پیگیری، تالش و سماجت در کار را داشته باشند.

زنگانه با تاکید به اعضای ســتاد خدمات سفرهای 
نوروزی گلســتان، تصریح کرد: به هیچ عنوان عدم 

افزایش ظرفیت ماهانه ۱۰ هزار تن 
کارخانه های آرد گلستان

در دیدار مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو، مدیرعامل و مدیرروابط 
عمومی و آموزش همگانی آبفا با مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان، بر تعامل 
این دو دستگاه در راستای زمینه سازی ارتقا فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه 
تاکید شد. مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت 
فرهنگ سازی و صیانت از منابع آب کشور و نحوه مصرف صحیح آن گفت: آب 
به عنوان حیاتی ترین منبع انرژی اهمیت بسیار زیادی برای حفظ حیات کشور 

داشته و صیانت و حفاظت از منابع آبی بسیار ضروری است .
علی اکبر کاظمی با اشاره به وضعیت کم آبی در کشور و استان و ضرورت فرهنگ 
ســازی در جامعه افزود: ارزش واقعی این منبع مهم انرژی باید در میان مردم 
تبیین شود و با توجه به فراگیر بودن صدا و سیما در بین اقشار مختلف مردم، 

این رسانه می تواند بسیار اثرگذار باشد.
مدیر روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو تصریح کرد: کمبود منابع آبی 
نیازمند مدیریت صحیح مصرف آب و تغییر نگرش مصرف کننده اســت و این 
شرکت برای فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب و جلوگیری از بحران و 
خروج از وضعیت تنش آبی موجود و پایداری در شرایط تامین آب آشامیدنی، 
نیازمند تعامل و همکاری رســانه های استان می باشد و نقش صدا و سیما در 

اطالع رسانی و نهادینه ساختن فرهنگ صرفه جویی در بین مردم بسیار حائز 
اهمیت است.

وی نقش رسانه ملی در آگاهی بخشی و ارائه آموزش های الزم به مخاطبین را 
بسیار قابل توجه دانست و گفت: باید از ظرفیت این رسانه برای فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب ، معرفی منابع و پروژه های آبفای استان استفاده شود و این 

مشارکت باید استمرار داشته باشد .
در ادامه این نشست مدیر عامل آبفای استان اصفهان مدیریت مصرف و مدیریت 
تقاضا را یکی از مهمترین راهکار های پایدار نگهداشتن تامین آب شرب مردم عنوان 
کرد و افزود: یکی از را هکارهای مدیریت مصرف، ترغیب مردم به مصرف درست 
آب است و براین اساس آبفای استان اصفهان پیوسته در تالش است در جهت 
ایجاد رفاه و آسایش و جلب رضایت عمومی از تمام ظرفیت های ارتباطی موجود 
استفاده نماید که در این میان صدا و سیما نیز به عنوان یک رسانه پرمخاطب و 

گسترده می تواند نقش مهمی در تحقق اهداف داشته باشد.
حسین اکبریان خدمت به مردم را یک وظیفه بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: 
برای اینکه بتوانیم همچنان خدمات پایداری به مردم ارائه دهیم، در جهت فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه اقدامات مناسبی با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت 
در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا تعامل با صدا و سیما نیز یکی 
از اولویت هاست. وی با اشاره به پیامدهای خشکسالی یک دهه اخیر افزود: در 
کنــار اقدامات فنی و بهره برداری ، ترویج مصرف صحیح آب از جمله اقدامات 
مهم این شرکت بوده است که صدا و سیما با حجم باالی مخاطب پذیری، می 

تواند کمک شایانی به مدیریت مصرف نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تجارت 
بین ایران و افغانســتان با کلنگ زنی راه فرعــی و ایجاد محل جدید برای 
بازرســی از خودروها و کامیون ها در پل ابریشم پایانه مرزی میلک با حضور 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان و استاندار این استان تسهیل شد.

داود شــهرکی اظهارداشــت: برنامه های مختلفی برای تســهیل تجارت در 
پایانه ها و بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچســتان داریم که یکی از این 
برنامه ها در حوزه میلک اســت تا بتوانیم در روند تجارت با کشور دوست و 
برادر افغانستان از طریق پل ابریشم اقدامات بسیار مهمی در جهت افزایش 

تجارت انجام دهیم.
وی ادامه داد: موانع زیرساختی در منطقه پل ابریشم داریم که طبیعتا باید 
رفع شــوند بویژه باند دوم پل ابریشــم است که این پل مهم و راهبردی در 

آینده نزدیک باید تکمیل شود.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: امروز 
برای ایجاد یک راه فرعی در محدود پل ابریشم با کشور افغانستان به تفاهم 
رسیدم که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و وزیر صنعت و تجارت 

افغانستان تا زمان اجرای پل دوم کلنگ زنی شد.
وی ادامه داد: از امروز بخشی از تردد خودروها و کامیون ها به منظور کاهش 

ترافیک و سرعت بخشی به ترانزیت و ترانشیپ در پایانه مرزی میلک از این 
مسیر فرعی انجام می شود.

شــهرکی تاکید کرد: بازرسی از خودروها و کامیون ها بر روی پل ابریشم به 
خاطر اســتقرار برخی از ارگان هایی که مســقر بودند با مشکل مواجه بود و 
امروز بخشــی از امور گذرنامه و گمرک جابجا و امکانات و زیرســاخت هایی 

بدین منظور فراهم شد.

وی تاکید کرد: فضایی فراهم شد تا مرزبان هم بتوانند بازرسی های خودش 
را خارج از فضای پل ابریشم به منظور تسهیل در تجارت و کاهش ترافیک 

انجام دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: به نظر 
می رسد بازدید و سفر سرپرســت وزارت صنعت و تجارت افغانستان به پل 
ابریشم روند تجاری ما با این کشور را توسعه و تسهیل کند و محدودیت ها 
و موانع پیش رو را به حداقل برســاند. وی بیان کرد: برنامه های دیگری هم 
برای تکمیل زیرساخت های بازارچه ملیک در دست اقدام داریم که بتوانیم 
از دیگر ظرفیت ها هم برای تجارت و ترانشــیپ کاال و موارد ایمنی مربوط 
به توقف کامیون ها را هم ایجاد کنیم که فضای تجاری در حوزه سیســتان 
به خوبی شــکل گیرد. شــهرکی افزود: همچنین ظرفیت های نرم افزاری و 
مجوزهایی را برای شکل گیری فعالیت تجارت مرزنشینان در منطقه سیستان 
در حال پیگیری داریم که مرزنشینان بتوانند کاال وارد کنند و از یک سری 

معافیت هایی در این زمینه برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: در این رابطه پیشــنهادات جمع بندی شده و امیدواریم در 
هیات دولت به تصویب برسد و ابالغ شود تا مرزنشینان ما هم بتوانند از مزیت 
تجارت مرزی استفاده کنند و شاهد رونق اقتصادی در منطقه سیستان باشیم.

تعامل صدا و سیما با آبفای اصفهان در راستای ارتقاء فرهنگ مدیریت مصرف آب در جامعه

تسهیل تجارت بین ایران و افغانستان در پل ابریشم

مناسب بودن فضای نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی و اماکن عمومی بین شهری را شایسته 
میزبانی استان گلستان از مسافران و زائران امام رضا)ع( نیست.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: فرمانداران تیم نظارتی مشخص کنند و نظارت دائم داشته 
باشــند چون اگر گزارشــی ببینم و یا احتماال بازدیدی انجام دهم و شــرایط مناسب نباشد 

برخورد جدی خواهم کرد.
زنگانه بیان کرد: واگذاری تفرجگاه ها و پارک های جنگلی توسط شهرداری به بخش خصوصی 
و رها کردن آن تفرجگاه پذیرفتنی نیست و هیچ توجیهی را از مدیر مربوطه نخواهم پذیرفت.

وی اضافه کرد: شــهرداری ها اگر هم پارک و یا تفرجگاهی را به بخش خصوصی می ســپارند، 
نظارت و مطالبه گری کنند.

اســتاندار گلستان در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: اقدامات مهمی در عرصه اجرای 
نهضت ملی مســکن انجام شده و با پیگیری های صورت گرفته مشکلی در تامین زمین برای 

اجرای نهضت ملی مسکن در روستاها وجود ندارد.
زنگانه گفت: انتظار من از تمامی دســتگاه ها این است که اقدامات خود را اطالع رسانی کنند 

و برای اقدامات پیوست رسانه ای مشخص کنند و در این مسیر حرکت جدی داشته باشند.
اســتاندار گلســتان با اشاره به حاشیه سازی برخی افراد، تصریح کرد: من اهل حاشیه و توجه 
به حاشیه سازی نیستم و اگر هر فردی معتقد است یک مدیر ضعیف عمل می کند با شاخص 

عملکرد ادعا را مطرح کند.
وی گفــت: من از مدیری که کار می کند دفاع می کنم و آنهایی که فکر می کنند می توانند با 
حاشــیه سازی و تخریب کارشــان را پیش ببرند حداقل بدانند از سمت من خواسته هایشان 

برآورده نخواهد شد.
اســتاندار گلســتان تاکید کرد: ما از مدیری که جهادی کار می کند و به فکر خدمت به مردم 
اســت دفاع می کنیم و از تمامی مدیران می خواهم با قدرت به کارشان ادامه دهند و گزارش 

اقداماتشان را به وزارتخانه های خود هم ارسال کنند.
وی اضافه کرد: در تمام بخش های استان اقدامات دستگاه ها جهادی و شبانه روی بوده و باید 

این اقدامات به صورت گسترده در رسانه ها و در فضای مجازی عنوان شود.
اســتاندار گلســتان خاطرنشان کرد: ما باید به مردم گزارش دهیم و مردم را از اقدامات انجام 

شده آگاه کنیم و این جهاد اطالع رسانی باید به صورت ویژه پیگیری شود.
زنگانه گفت: پروژه آشوراده با قدرت در حال پیگیری است و بدون توقف پروژه در حال اجرا 
است و طرح های گردشگری و بومگردی در این منطقه به صورت ویژه در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: با آغاز الیروبی خلیج گرگان، عمق آب در منطقه به صورتی شده که قایق های 
به خوبی و به ســهولت در حال تردد هســتند و این اتفاق بسیار بزرگی است و نشان می دهد 

پروژه در حال پیشرفت است.
وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شــده ماهانه ۱۰ هزار تن به ظرفیت کارخانه های تولید 

آرد استان افزوده شد که این اقدام جزء مطالبات همیشگی این صنف بوده است.

محمدعلی شربتدار-گلستان | استاندار گلستان تاکید کرد: ما از مدیری که جهادی کار می کند و به 
فکر خدمت به مردم است دفاع می کنیم و از تمامی مدیران می خواهم با قدرت به کارشان ادامه دهند و 

گزارش اقداماتشان را به وزارتخانه های خود هم ارسال کنند.

نهایی شدن برنامه های حوزه راه و شهرسازی برای ایجاد سفری شاد و ایمن در نوروز ۱۴۰۲ 

گره پروژه آزاد راه شمالی کرج با پیگیری استاندار البرز باز شد

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان در راستای نهایی 
شــدن برنامه های حوزه راه و شهرســازی برای ایجاد ســفری شاد و ایمن در 
نوروز ۱۴۰۲ تشــکیل و بر بســیح تمامی امکانات برای رضایتمندی مسافران 
نوروزی تاکید شــد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ 
جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان به ریاست علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی 
استان اصفهان در سالن اجتماعات اداره کل بنیادمسکن انقالب اسالمی با حضور 
مدیران کل دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان برگزار شد.  
این جلسه به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اجرایی عضو شورا، 
مشورت برای حل مشکالت، تبیین برنامه و ایجاد آمادگی در آستانه سفرهای 
نوروزی سال ۱۴۰۲، ابالغ دستورات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در رابطه 

با این سفرها تشکیل و تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده شد.  
در این نشست به همکاری برای تسهیل و پیشرفت پروژه ها و استفاده بهینه از 
منابع در دسترس تاکید شد و پروژه های اولویت دار مورد بررسی قرار گرفت.  

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان بر تشکیل جلسات به 

صورت مستمر جهت ارائه خدمات بهتر در ایام نوروز تاکید داشت و دستور تشکیل 
ستاد اجرایی برنامه های نوروزی ۱۴۰۲ را بمنظور هماهنگی، برنامه ریزی دقیق 

و رفع مشکالت احتمالی صادر کرد.   
وی از ادارات تابعه وزارت راه و شهرســازی در استان اصفهان خواستار تالش و 
همکاری منسجم و هماهنگ جهت ارائه خدمات بهتر و در شان و منزلت مسافران 

نوروزی شــد و اذعان داشت: در راستای تسهیل سفر و رضایتمندی مسافران 
نوروزی الزم است تمامی امکانات بسیج شوند.  

قاری قرآن برنامه های نوروز ۱۴۰۲ هر دســتگاه اجرایی را تشریح کرد و پس از 
تبادل نظر تمهیدات الزم برای اقدامات اجرایی ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی 
در استان اصفهان بعمل آمد همچنین مشکالت احتمالی و جاده ای مورد بررسی 

و تصمیم گیری قرار گرفت.  
در این نشســت با توجه به میزبان بودن اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان و در راستای شناخت موضوعی مباحث هر دستگاه و کمک برای تحقق 
اهداف آن، شــرح وظایف این اداره کل تبیین شد و وضعیت پیشرفت فیزیکی 
و روند اجرایی پروژه های بنیاد ساخت در طرح نهضت ملی مسکن این استان 

مورد بررسی قرار گرفت.  
گفتنی است: جلسات شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان به 
صــورت دوره ای در محــل ادارات عضو برگزار می گردد و در طی آن عالوه بر 
ارائه گزارشی کامل از اقدامات هر دستگاه، مباحث بین بخشی با سرعت و فی 

المجلس مرتفع می شود.  

ایده روز - البرز ابوالفضل مقدم - معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر 
ضرورت زمانبندی و برنامه ریزی دقیق برای پیشبرد پروژه کنارگذر شمالی 
کــرج، گفت: این پروژه برای تکمیل به مجموع ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیــاز دارد که وزیر محترم راه و شهرســازی تقبل ۵۰ درصد از اعتبارات را 

به عهده گرفته اند. 
خیراهلل خادمی در جلســه بررسی روند پیشــرفت پروژه کمربندی شمالی 
کرج که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، ضمن قدردانی از تالش 
های استاندار البرز برای گره گشایی از مسیر این آزادراه و رفع تعارض های 
چندین ساله، افزود: وزیر محترم راه و شهرسازی در بازدیدی که در اسفند 
ماه امسال از پروژه داشتند، برای حل موانع اعتباری، دستور ویژه ای داده اند.

ادامــه داد: این پروژه برای تکمیل بــه مجموع ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار وی با تاکید بر ضرورت زمانبندی و برنامه ریزی دقیق برای پیشبرد پروژه، 

نیــاز دارد که وزیر محترم راه و شهرســازی تقبل ۵۰ درصد از اعتبارات را 
به عهده گرفته اند.

خادمی گفت: این توافق، طی نامه ای باید به هیات دولت برســد و مصوبه 
الزم دریافــت شــود و البته باید اعتبار مورد نیاز باقی مانده باید از ســوی 
شهرداری تامین شود. وی افزود: در این راستا سهم دولت به شکل ترکیبی 

اعم از نقدی، اوراق و زمین پرداخت می شود تا موانع مالی برطرف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: باید اختالف نظرهای شهرداری و پیمانکار 
حل و فصل شــود چراکه عدم تعامل و هم افزایی، ســرعت تکمیل پروژه را 

کند می کند.
وی افــزود: در خصــوص پل بی صفر نیز از طریــق مناقصه و طبق قانون، 

پیمانکار پروژه انتخاب خواهد شد.

   استاندار گلستان 
از افزایش ماهانه ۱۰ 

هزار تن ظرفیت تولید 
کارخانه های آرد گلستان 
با پیگیری های استانداری 

خبر داد. 

ده
چکی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/12/23

شماره : 1612

 تمایل کاپیتان تیم ملی ایران به تمدید قرارداد با باشگاه آاک یونان
یک رسانه یونانی خبر داد احسان حاج صفی مدافع ایرانی 

باشگاه آاک تمایل به تمدید قراردادش با این تیم دارد.
 احسان حاج صفی مدافع و کاپیتان تیم ملی ایران و باشگاه 

آاک این روزها جایگاه ویژه ای در این تیم پیدا کرده است.
در هفته های اخیر رسانه های یونان بارها از رضایت ماتیاس 
آلمیدا سرمربی آرژانتینی آاک از حاج صفی و عالقه اش به 
تمدید قرارداد او خبر داده اند.وب ســایت sportdog هم در 
گزارشــی به این موضوع پرداخت و اعالم کرد حاج صفی هم خودش تمایل دارد 
در آاک بماند.در بخشی از گزارش این رسانه آمده است: به نظر می رسد این ملی 
پوش ایرانی شرایط را کاماًل به نفع خود تغییر داده است. قرارداد او تابستان آینده 
به پایان می رسد و اطالعات حاکی از آن است که زرد و مشکی ها با وجود ۳۳ سال 
سن، پیشنهاد تمدید خود را ارائه خواهند کرد. در عین حال گفته می شود طرف 

این بازیکن نسبت به تمدید همکاری با این تیم مثبت است.

AFC بازتاب انتخاب قلعه نویی در سایت  
سایت کنفدراسیون فوتبال به بازگشت پرافتخارترین مربی 

لیگ به نیمکت تیم ملی ایران واکنش نشان داد.
امیر قلعه نویی برای دومین بار به عنوان سرمربی تیم ملی 

فوتبال ایران انتخاب شد.
ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در واکنش به انتخاب 
قلعه نویی برای تیم ملی ایران نوشــت: فدراســیون فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران امیر قلعه نویی را برای دومین بار به 
عنوان سرمربی خود انتخاب کرد تا او جانشین کارلوس کی روش پرتغالی شود. در 
متن پیام فدراســیون فوتبال ایران آمده است: ضمن ارج نهادن به زحمات جامعه 
مربیان فوتبال کشور و تشکر و پاس داشت خدمات کلیه مربیان تیم ملی در ادوار 
مختلف به آگاهی جامعه فوتبال و مردم عزیزمان می رساند بر اساس بررسی فنی 
و کارشناسی و توافق انجام شده، آقای امیر قلعه نویی مربی ارزشمند کشورمان به 

عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب شد.
ایــن انتصاب پس از پیروزی ۴ بر صفر گل گهر تیم فعلی قلعه نویی مقابل نفت 
مســجد سلیمان اعالم شد.قلعه نویی ۵۹ ساله، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ قبل از این 
که قراردادش با تیم ملی ایران به پایان برسد هدایت ایران را بر عهده داشت و با این 
تیم به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۰۷ رسید که در این مرحله 

در ضربات پنالتی برابر کره جنوبی شکست خورد.
او با پنج عنوان قهرمانی، سه بار با تیم استقالل تهران و دو بار با سپاهان، موفق ترین 
مربی تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران است. قلعه نویی در سال ۱۹۹۶ در بازی دوستانه 
مقابل کویت برای تیم ملی ایران گلزنی کرد.کارلوس کی روش پرتغالی، ســرمربی 
پیشین تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت های ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
نیمکت ایران را ترک کرد. ایران در دور گروهی جام جهانی با این مربی حذف شد.

  نارضایتی یحیی از بازیکنی که قرار بود از پرسپولیس برود!
 برخالف دیدار حذفی با ســپاهان اصفهان، این مرتبه 

تعویضی های یحیی گل محمدی کاری از پیش نبردند.
پرسپولیس در حالی که بهترین فرصت را در خانه برای 
جلو زدن از سپاهان و پس گرفتن صدر جدول داشت با تک 

گل محمد کریمی از این تیم مدعی شکست خورد.
سرخپوشان تهرانی البته در اواخر نیمه اول با اخراج عجیب 

لئاندرو پریرا مهاجم برزیلی خود حسابی غافلگیر شدند.
در نیمــه دوم یحیی گل محمدی تعویض هایی انجام داد که ورق را به ســود 
تیمش برگرداند و یکی از این تعویض ها ســیامک نعمتی بود. ســتاره سال های 
گذشته پرسپولیس که در پایان نیم فصل اول در لیست مازاد یحیی گل محمدی 
قرار گرفت اما تیمی برای ادامه بازی پیدا نکرد. برهمین اساس با وساطت باشگاه 
و بزرگ ترها به تمرینات پرســپولیس برگشت و در جام حذفی نیز به سپاهان گل 
زد.با این وجود او در دقیقه ۸۲ جانشین محمد عمری شد اما چند بار توپ لو داد 
که این عملکرد ضعیف باعث ناخشنودی و نارضایتی یحیی گل محمدی سرمربی 

پرسپولیس شده است. 

 تقابل دوباره طارمی با داور بداخالق
شیمون مارسینیاک لهستانی قرار است دیدار حساس 

میان اینتر و پورتو را سوت بزند.
 چهار دیدار باقی مانده از مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، سه شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد و 
پورتو به همراه مهدی طارمی در تالش است تا با خلق یک 
شــگفتی در دراگائو، ضمن غلبه بر اینتر میالن، راهی دور 
بعدی این پیکارها شود.با اعالم کمیته داوران یوفا، قرار است 
که شیمون مارسینیاک معروف، این دیدار حساس را شوت بزند. داور لهستانی که 
با قضاوتی تحسین برانگیز در فینال جام جهانی توانسته بود توجهات را به سمت 
خود جلب کند، این بازی مهم را داوری خواهد کرد.البته پورتو و مهدی طارمی از 
این داور معروف خاطره خوبی ندارد. آخرین باری که او یک بازی برای اژدها سوت 
زد، به دیدار مرحله گروهی برابر اتلتیکو مادرید بازمیگردد که با شکست ۲ بر یک 
شاگردان کونسیسائو همراه شد.مارسینیاک در آن مسابقه، ۲ کارت زرد به بازیکن 
ایرانی پورتو نشان داد. پس از سرنگونی طارمی در دقیقه ۸۸ و در محوطه جریمه 
اتلتیکو، داور لهستانی کارت زرد دوم را به مهدی نشان داد و او را از زمین بازی اخراج 
کرد.مارسینیاک، ۴۲ ساله از سال ۲۰۱۱ در لیست داوران بین المللی قرار گرفته 
و قرار است برای بازی سه شنبه شب، هموطنانش به نام های پاول سوکولنیکی و 
توماش لیستکیویچ او را در امر قضاوت یازی کنند.اینتر توانست در مسابقه رفت با 
تک گل روملو لوکاکو که در دقیقه ۸۶ به ثمر رسید، پورتو را شکست دهد و حاال 
کونسیسائو امیدوار است با استفاده از فرصت میزبانی، تیم ایتالیایی را از دور رقابت 

ها کنار زده و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کند.

  رونمایی از بدل زنانه مهدی قایدی در تیم ملی
روز گذشــته در جریان دیدار تیم ملی جوانان دختران، 
نگین زندی زننده تک گل پیروزی بخش ایران بود. کسی 

که معروف به مهدی قائدی فوتبال زنان است.
یکشــنبه بعد از ظهر، تیم ملی جوانان زیر ۲۰ ســال 
دختران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی 
آســیا به مصاف بنگالدش رفت و در پایان موفق به کسب 
پیروزی ۱ بر ۰ مقابل این تیم شد. این درحالی بود که در 
نخســتین دیدار این تورنمنت، دختران ایران به مصاف ترکمنستان رفته و موفق 
به شکست ۷ بر ۱ این تیم شده بودند. دو پیروزی متوالی تیم ملی دختران ایران 
نهایتا ســبب صعود آن ها به مرحله نهایی این رقابت ها در جمع ۱۲ تیم برتر شد. 
جایی که ایران در ســید سوم در کنار نپال قرار دارد.اما ستاره میدان در این دیدار 
کسی نبود جز نگین زندی، نگین که به تازگی وارد ۱۹ سالگی شده است به دلیل 
سبک بازی و حرکات تکنیکی  که در میدان از خود نشان می دهد به قائدی فوتبال 
زنان شــهرت یافته اســت. او که در جریان دیدار نخست ایران برابر ترکمنستان 
دچار مصدومیت شــده بود و در همان دقایق ابتدایی با تعویض اجباری مجبور به 
 ترک زمین شــد، در دقیقه ۸۵ این دیدار دروازه تیم میزبان را فرو ریخت و سبب 

صعود ایران به مرحله بعدی شد.

ناکامی جدید یا جبران حسرت قدیمی؟

محمود رضایی   -   ایده روز  | امیر قلعه نویی پس از جام ملت های ۲۰۰7 بار دیگر به تیم ملی بازگشته است.

استقالل شانس قهرمانی دارد

پرسپولیس دیگر اجازه امتیاز از دست دادن ندارد

پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل می گوید این تیم در لیگ برتر فوتبال 
ایران شانس قهرمانی دارد.

علیرضــا اکبرپور، درباره پیروزی ۲ بر صفر اســتقالل برابر فوالد در هفته 
بیست وســوم لیگ برتر فوتبال ایران اظهار کرد: بازی خوبی را شاهد بودیم و 
اســتقالل هم تهاجمی بازی کرد و ســعی داشت از همان ابتدا به گل برسد. 
اســتقالل در این بازی بدون کار اضافــه فوتبال رو به جلو از خود به نمایش 
گذاشت تا هواداران لذت ببرند. این تیم در طول بازی با برنامه هایی که آقای 
ساپینتو در نظر گرفته بود سعی داشت فرصت گلزنی ایجاد کند و به گل برسد 

که فکر می کنم در این کار موفق بود.
وی افزود: بازی ها تمام نشده و این لیگ ادامه دارد و استقالل هنوز شانس 
قهرمانی دارد. این تیم اگر می خواهد قهرمان شــود باید بازی های پیش روی 
خود را با پیروزی پشت سر بگذارد و ناامید نباشد. اگر استقالل بازی های پیش 
روی خود را ببرد، مطمئنا تیم هایی مثل سپاهان امتیاز از دست می دهند و این 
فرصت برای اســتقالل ایجاد می شود که قهرمان شود. در چند بازی فوتبالی 

از اســتقالل دیدم که خوب و شناور بود و چنین فوتبالی از تیم های دیگر به 
هیچ عنوان ندیدم. فعال اســتقالل و تراکتور فوتبال شناوری بازی می کنند و 

تماشاگران از این بازی ها لذت می برند.
وی درباره عملکرد ســاپینتو در استقالل هم گفت: مربی ای که تیم ما در 

کورس قهرمانی نگه داشته حتما عملکرد رضایت بخشی داشته است. ساپینتو 
هم فنی و هم مدیریتی کارش را بلد است و تیم را از نظر روحی و روانی آماده 
کرده است. متاسفانه می خواستند جوی علیه استقالل ایجاد کنند اما بازیکنان 
هم دل و هم قسم شدند تا با تمام وجود بازی کنند. هر کسی در زمین است 

چه یک دقیقه چه ۹۰ دقیقه با تمام وجود بازی می کند.
او در بخــش دیگری از صحبت های خود درباره گلزنی یامگا هم گفت: او 
از زمانی که به اســتقالل آمده نشان داده بازیکن فوق العاده ای است و در دو، 
سه پست می تواند بازی کند. وقتی یامگا در ترکیب تیم است گاهی می تواند 

شرایط بازی را تغییر دهد. او بازیکنی چند پسته و توانمند است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره پرتاب اشیا از سوی هواداران 
فوالد گفت: واقعا جای تاســف دارد که تماشاگران در طول بازی اشیا داخل 
زمین پرداخت می کردند. فرهنگ هواداری ما این نیســت. فوتبال استقالل و 
فوالد را در خیلی  جاها می بینند و این درســت نیســت که در طول بازی به 

داخل زمین اشیا پرتاب شود.

 امیر قلعه نویی مرد بازگشت هاست؛ این را از رفت و آمدهای 
او به استقالل، سپاهان و تراکتور به خوبی می توان فهمید. مرد 
پرافتخار لیگ برتر حاال شاید بزرگ ترین بازگشت دوران حرفه ای 
خود را تجربه می کند و پس از ۱۵ ســال و ۸ ماه، بار دیگر به 

عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده است.
تیم ملی بزرگ ترین حسرت دوران حرفه ای قلعه نویی است. 
او در دوران بازی تنها ۲۰ بار لباس تیم ملی را به تن کرد و دوران 
سرمربیگری هم تنها یک سال فرصت نشستن روی نیمکت را 
به دست آورد. موضوعی که خودش هم همیشه بابت آن گالیه 
داشته و اعتقاد دارد تنها مربی تیم ملی است که بدون شکست 
در بازی رســمی از کارش اخراج شده. آمار قلعه نویی طی ۱۷ 

حضور در تیم ملی ۱۰ برد، ۶ تساوی و یک شکست ۴ بر صفر 
در بازی دوستانه با مکزیک بود.

تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه نویی راهی جام ملت های 
آســیا ۲۰۰۷ شــد و پس از صعــود از دور گروهی به عنوان 
صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت و در ضربات 
پنالتی مقابل کره جنوبی شکست خورد و دستش از جام کوتاه 
ماند. دیداری که تلخی آن هنوز زیر زبان قلعه نویی مانده و او 
همیشه گفته از بدشانسی اش بوده که ستارگانی چون مهدوی کیا 

و خطیبی پنالتی خودشان را از دست دادند.
قلعه نویی حاال در شرایطی بار دیگر فرصت حضور در تیم 
ملی و اتمام ماموریت ناتمام قبلی را دارد که در سال های اخیر 

   قلعه نویی در دو 
فصل آخر حضورش در 
استقالل نتایج ضعیفی 

گرفت و به ترتیب 
پنجم و ششم شد. او 
سپس در تراکتور هم 
ناکامی را تجربه کرد و 
با وجود داشتن تیمی 
پرستاره نتوانست به 
مقام قهرمانی دست 

پیدا کند. 

ده
چکی

هرگز نتوانسته موفق به کسب جام شود و نزدیک به ۱۰ سال از آخرین قهرمانی 
او می گذرد. قلعه نویی پس از کسب عنوان قهرمانی با استقالل در لیگ دوازدهم 
که پنجمین قهرمانی او در لیگ برتر بود، دیگر جامی کســب نکرده و همین 
موضوع باعث شده انتخابش به عنوان جانشین کارلوس کی روش انتقاداتی را 
به دنبال داشته باشد. قلعه نویی در دو فصل آخر حضورش در استقالل نتایج 
ضعیفی گرفت و به ترتیب پنجم و ششم شد. او سپس در تراکتور هم ناکامی 
را تجربه کرد و با وجود داشتن تیمی پرستاره نتوانست به مقام قهرمانی دست 
پیدا کند. او سپس به ذوب آهن رفت و با کسب عنوان نایب قهرمانی و صعود به 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تا حد زیادی توانست برندش را احیا کند 
ولی پس از یک فصل تصمیم به جدایی از این تیم گرفت. سرمربی جدید تیم 
ملی با حضور دوباره در سپاهان در بازگشت به تیم های سابق خود هت تریک 
کرد ولی نتوانست به حسرت زردپوشان در قهرمانی پایان دهد. او در فصل اول 
امیدوارکننده ظاهر شد ولی در سال دوم و پس از حواشی آن بازی معروف با 
پرسپولیس و ماندن در رختکن به حاشیه رفت و پیش از پایان فصل جدا شد.

حضور در گل گهر یکی از عجیب ترین تصمیمات قلعه نویی بود. او در سیرجان 
از گل گهر که تازه به سطح اول فوتبال ایران رسیده بود یک تیم قابل احترام 
ساخت که فوتبال خوبی بازی می کرد و یک رقیب جدی برای تیم های لیگ 
برتری بود. پروژه قلعه نویی در گل گهر اما با حضورش در تیم ملی ناتمام باقی ماند.

قلعه نویی ۳ سال قبل و پس از جدایی ویلموتس و پیش از حضور اسکوچیچ 
هم گزینه جدی تیم ملی بود ولی مخالفت مدیران سپاهان شانس بازگشت به 
تیم ملی را از او گرفت. قلعه نویی این بار هم در اعتراض به رفتار فدراسیون فوتبال 
از حضور در تیم ملی انصراف داد ولی در نهایت پیشنهاد فدراسیون را پذیرفت.

سرمربی جدید تیم ملی حاال تیمی را تحویل می گیرد که میانگین سنی 
باالیی دارد و نیاز به تغییر نسل در آن احساس می شود. قلعه نویی در لیگ سوم 
و زمانی که هدایت استقالل را بر عهده گرفت توانست نسل جدیدی از بازیکنان 
جوان را به ترکیب این تیم اضافه کند و حاال مشابه این کار را باید در تیم ملی 
انجام دهد. از طرفی رختکن تیم ملی در زمان مربیان قبلی درگیر اختالفاتی 
بوده و قلعه نویی باید دوباره اتحاد را به فوتبال ملی برگرداند. این درحالی است 
که انتخاب قلعه نویی مخالفان و موافقان بسیاری داشته و هر کدام از طرفین هم 

دالیل محکمی برای مواضع خود دارند.
او در رده باشگاه سابقه کار با بازیکنان بزرگ را دارد و با چنین فضایی بیگانه هم 
نیست. البته قلعه نویی در دوران مربیگری خود بارها با بازیکنان بزرگ به مشکل 
خورده و این شاید یکی از نکات نگران کننده درباره حضور در تیم ملی باشد. او 
وقتی سرمربی استقالل بود در مقاطع مختلف با نفراتی چون مهدی رحمتی، 
جواد نکونام، مجتبی جباری، آندرانیک تیموریان و فرهاد مجیدی دچار اختالف 
شد و برقراری ارتباط با بازیکنان بزرگی مثل طارمی و آزمون و جهانبخش یکی 

از چالش های مهم سرمربی جدید تیم ملی خواهد بود.
حال باید دید امیر قلعه نویی در جایگاه جدید خود چه عملکردی خواهد داشت 
و آیا می تواند حسرت قدیمی اش را جبران کند یا اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.

مرتضی فنونی زاده معتقد است که لئاندرو پریرا نیاز به زمان دارد تا خودش 
را در پیراهن پرسپولیس اثبات کند.

 در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی 
که از دقیقه ۴۴ با اخراج لئاندرو پریرا ۱۰ نفره شد، با تک گل محمد کریمی به 
سپاهان باخت و اختالفش با این تیم در صدر جدول به ۴ امتیاز افزایش یافت.

مرتضی فنونی زاده، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص عملکرد سرخ ها 
در این دیدار عنوان کرد: پرسپولیس مثل دو هفته قبل در اصفهان نبود و عملکرد 
آن ها در دیدار جام حذفی برابر ســپاهان، انتظارها را باال برده بود. تیم از ابتدا 
ســردرگم بازی کرد و سپاهان نظم بیشتری هم در کارهای هجومی و هم در 
کارهای دفاعی داشت. هافبک های تیم خیلی خوب کار نکردند و به اصطالح، 
میانه میدان را به حریف واگذار کردند. پرسپولیس برای قهرمان شدن به چیزی 

بهتر از این عملکرد نیاز دارد.
وی ادامه داد: اختالف با صدرنشــین به ۴ رسیده و حاال استقالل هم باالتر 
از پرســپولیس است. کورس برای قهرمانی هنوز تمام نشده و پرسپولیس اگر 

می خواهد قهرمان شــود، دیگر اجازه امتیاز از دست دادن ندارد. گل محمدی 
می توانست تعویض های بهتری در این دیدار داشته باشد و به جای بیرون کشیدن 
عمری، خط هافبک را قوی تر کند. پرسپولیس تا دقیقه ۹۰ نمی دانست می خواهد 

چه کار کند و سرانجام هم گل خورد.
این پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد پریرا گفت: این بازیکن عملکردی 
نداشــت. او بازیکن بی تجربه ای نیست اما با دو کار بچه گانه اخراج شد و دست 
یحیی را در پوست گردو گذاشت. در بازی های گذشته نشان داده بود که بازیکن 
بدی نیست و باید به او فرصت داد؛ شاید به سطح لوکادیا نرسد اما برای این که 

به تیم کمک کند، باید به این مهاجم برزیلی وقت داد.
فنونی زاده در پایان درباره شانس قهرمانی پرسپولیس تصریح کرد: هنوز چیزی 
تمام نشده و پرسپولیس می تواند قهرمان شود. بازیکنان در هفت بازی باقی مانده 

باید با تمام تمرکز بازی کنند و نباید از آن ها غفلتی سر بزند.

احسان حدادی به خارج از کشور می رود
رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد برنامه های آماده سازی احسان حدادی گفت 

که این ورزشکار در سال آینده مدتی به خارج از کشور اعزام می شود.
 فدراسیون دوومیدانی ایران در جلسه با کمیته ملی المپیک درخواست کرده 
که با حضور ۱۲ دوومیدانی کار شامل هشت ورزشکار مرد و چهار ورزشکار زن در 

بازی های آسیایی هانگژو موافقت شود.
هاشم صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفت وگو با ایسنا در مورد برنامه 
آماده سازی ورزشکاران تا بازی های آسیایی گفت: برنامه خود را به وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک ارائه کرده ایم. ۱۲ تا ۱۵ ورزشکار ما شانس حضور در تیم 
را دارند و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرند. باید برای این افراد شرایطی 
حداقلی فراهم کنیم که با گرانی موجود، کار سختی است. البته آفتاب انقالب را 
بازسازی کرده و یکسری کارهای بهسازی را انجام داده ایم تا شرایط خوبی برای 
میزبانی از ورزشکاران داشته باشد اما برای موفقیت در بازی های آسیایی باید در چند 
مسابقه برون مرزی شرکت کنیم تا تن ورزشکاران ما به تن حریفان قدرتمند بخورد.

او در ادامه افزود: اکثر اردوهای ما داخل ایران برگزار می شود اما برای آمادگی 
بهتر از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خواسته ایم شرایطی را برای اردوی ما 
در بالروس یا روسیه در نظر بگیرند. دالر خیلی گران و برگزاری اردوی خارجی 

برایمان خیلی سخت است.
صیامی در مورد برنامه احسان حدادی تا بازی های آسیایی هانگژو گفت: احسان 

در کیش و مشهد تمرین می کند. تالش کردیم مربی او به ایران بیاد اما نشد. با توجه 
به مشکالت مالی تمام اردوهایش در ایران است اما به احتمال زیاد دو هفته ای به 

خارج از کشور می رود تا در چند مسابقه شرکت کند.
او به تمرینات حسن تفتیان در جامائیکا هم اشاره کرد و گفت: بیشتر با هزینه 
و اسپانسر شخصی اردو برگزار کرده است. از من خواست در قهرمانی داخل سالن 
آسیا شرکت نکند تا بیشــتر تمرکزش را بر ورودی المپیک پاریس و بازی های 
آسیایی بگذارد. با اینکه می دانستیم در مسابقات قزاقستان شانس مدال دارد اما با 

درخواستش موافقت کردیم و یک مدال قطعی را از دست دادیم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی به وضعیت تمرینی فرزانه فصیحی نیز اشاره و بیان 
کرد: او شــرایط بسیار حرفه ای را دنبال  می کند. در کشورهای اسالمی و داخل 
سالن آسیا مدال های ارزشمندی گرفت. برخی دوستان می گویند فصیحی فقط 
در ۶۰ متر موفق اســت اما در کشورهای اسالمی نشان داد که در ۱۰۰ متر هم 
عملکرد خوبی دارد. چند دختر خوب دیگر هم داریم که اتفاقات خوبی را در بخش 
زنان رقم می زنند. امیدوارم بتوانیم در این بخش کارهای ارزشمندی انجام بدهیم.

او در مورد عملکرد تیم دوومیدانی ایران در قهرمانی داخل ســالن آســیا که 
طی آن تنها فرزانه فصیحی مدال کســب کرد، گفت: برای انجام کار بزرگ باید 
هزینه داد. در آن مســابقات می توانســتم از  حسن تفتیان بخواهم شرکت کند 
اما باید در روند آماده ســازی و تمرینی اش  خلل ایجاد می کردم. از طرفی دیگر 
دونده های ۸۰۰ و ۱۵۰۰ ما هم شــانس مدال داشــتند اما به دلیل عدم توقف 
برنامه هایشان، آنها را نفرستادیم. قبل از اعزام هم می دانستیم خیلی شانس کسب 
مدال نداریم اما از قهرمانانمان پذیرفتیم که خود را برای مســابقات آینده آماده 
کنند. به همین دلیل ورزشــکاران جوان تر  یا کســانی را که در مسابقات قبلی 
میلی متری خط خورده بودند را فرستادیم. هزینه عدم حضور ورزشکاران اصلی 
را دادیم و نتیجه مد نظرمان اتفاق نیفتاد اما شــک نکنید در بازی های آسیایی 
 ورزشــکاران بزرگی حضور خواهند داشــت و تالش می کنند سختی هایی که

 متحمل شده اند را با افتخارآفرینی پاسخ دهند.

 حرکت فدراسیون فوتبال زشت بود
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: »قرار نیست با یک پودر جادویی کارمان درست شود.«

علیرضا منصوریان سرمربی فوالد در نشست خبری بعد از بازی با استقالل که با شکست ۲ بر صفر تیمش همراه بود، اظهارکرد: در رختکن ۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای بازیکنان صحبت کردم و گفتم هیچکس جز خودمان نمی تواند به ما کمک کند.
او عنوان کرد: »قرار نیست با یک ماژیک و پودر جادویی کارها درست شود. تیم ما در بخش روحی روانی آسیب خورده است.«سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان عنوان کرد: »تیم ما سینوسی کار می کند و هنوز نقطه آسیب رفع نشده و 
اطمینان از بازیکنان ما دور شده است و تالش من این است که بازیکنانم باور کنند فوتبالیست های خوبی هستند. هیچ کسی قرار نیست از بیرون به فوالد و هواداران آن کمک کند.«او ادامه داد: »در برخی نقاط دچار مشکل هستیم و تیم باالنس 
نیست. ضمن این که سیستم دفاعی ما سرحال است اما خیلی جوان هستیم و در جاهایی تبعات دارد. اما کل تیم همه باید به هم کمک کنیم. هواداران ما خیلی قابل احترام هستند و امروز استادیوم خیلی خوب بود و انرژی مان مثبت بود.«منصوریان 
بیان کرد: »امروز اصال از شانس ها و موقعیت هایی که استقالل به ما داد نتوانستیم استفاده کنیم. شیرین ترین موقعیت هم فرصتی بود که دژاگه فشار گذاشت و به راحتی می توانستیم نیمه اول را برنده به رختکن برویم و آن وقت جریان بازی 
عوض می شد. حتی در نیمه اول توسط واسعی هم می توانستیم گل بزنیم.«او افزود: »در نیمه دوم به بازیکنانم گفتم اگر اشتباه فردی داشته باشیم ممکن است از استقالل آسیب ببینیم. در مجموع از اشتباهات استقالل استفاده نکردیم و حریف 
از اشتباهات ۵۰ -۵۰ ما به نحو احسن استفاده کرد و دو گل روی اشتباه فردی دریافت کردیم.«سرمربی فوالد گفت: »به بازیکنانم گفتم نمی خواهم از این که باختیم سرتان را پایین بیاندازید. چهار، پنج بازی دیگر با تیم گل گهر بازی داریم که 
البته به آقای قلعه نویی استاد و مربی عزیزم برای حضور در تیم ملی تبریک می گویم. همچنین به فدراسیون فوتبال هم از این که باالخره به مربی ایرانی اطمینان کردند تبریک می گویم. البته این جدا از کار زشت آن ها در سه هفته گذشته است 
که از تعدادی از مربیان برنامه خواستند. به نظر من فدراسیون ما با فدراسیون های دنیا فاصله دارد زیرا امروز دیگر از مربیان برنامه نمی خواهند زیرا هم در رنکینگ هستند و این که از هفت تا هشت مربی برنامه می خواهند خیلی خنده دار است.«
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مسابقات پاورلیفتینگ بانوان در اهواز

در پی اظهارات جروم پاول و تأکید صریح وی به ضرورت افزایش بیشتر نرخ 
بهره، قیمت نفت خام در هفته ی اخیر مسیر نزولی داشت.

 به نقل از اینوستینگ، به رغم داده های حمایتی از موجودی انبارهای آمریکا، 
قیمت نفت خام هفته ی معامالتی اخیر خود را در روندی کاهشی به پایان رساند؛ 
علت روشــن این امر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بود که در شهادت 
خود در مقابل کنگره، صراحتأ بیان کرد که بانک مرکزی آماده است تا به منظور 
کنترل و مهار تورم، نرخ ها را بیش از آنچه که قباًل اشاره کرده بود افزایش دهد.

سونیل کومار دیکسیت، استراتژیست فنی ارشد در SKCharting.com در مورد 
حرکت قیمت های شاخص های نفتی اظهار داشت: »نمودارهای تکنیکال WTI نشان 
می دهد که قیمت های نفت خام برای از سرگیری موج صعودی خود باید سطح 80 

دالری را که در اوایل هفته به آن رسیده بودند، دوباره به دست آورد.«
وی همچنین با اشاره به هفته ای دیگر در شرایط بسته شدن هفتگی بالقوه ی 
نزولی، خاطرنشــان کرد: »WTI ممکن است در ابتدا شاهد برخی معامالت مثبت 
برای آزمایش مجدد میانگین متحرک نمایی 5 هفته ای یا میانگین متحرک نمایی 

77.50 دالری و سپس 78.40 دالری باشد.«
دیکسیت افزود: »ممکن است حرکت نزولی قیمت ها را از منطقه ی مقاومت 
به 74.80 دالر کاهش دهد، که البته در ادامه ی کار ممکن است شاهد حرکت 

به زیر سطوح 72.80 دالر و 72.20 دالری نیز باشیم.
فعال تریــن قرارداد گاز آوریل در بورس کاالی نیویورک، هنری هاب، در روز 
جمعه، معامله ی نهایی 2.436 دالری را در هر mmBtu یا میلیون متریک واحد 

حرارتی بریتانیا انجام داد.
پیش از این، جلســه ی رسمی را با 11.3 سنت یا 4.3 درصد کاهش در روز، 
در ســطح 2.43 دالر بســته بود. الزم به یادآوری است که، گاز آوریل به صورت 

هفتگی، نزدیک به 19 درصد کاهش یافت.
البته معامالت آتــی گاز در دو هفته ی قبل، 30 درصد افزایش یافت و در 3 
مارس به 3.027 دالر و در واقع، به باالترین حد خود در 5 هفته ی گذشته رسید.

اما مدل های آب وهوای این هفته، باعث سقوط دیگری در بازار شد که ثابت 
کرد رالی دو هفته ی گذشته چیزی جز یک »جهش گربه مرده« نبود.

گلبر مشاور بازار انرژی، در یادداشتی با تأکید بر اینکه »چشم انداز گاز پس از 
تغییر مدل آب و هوا در هفته ی جاری، دچار تغییر الگو شــده است« تایید کرد 
تولید گاز پس از افت اخیر تا زیر 100 میلیارد فوت مکعب، به باالترین حد خود 

در اواخر ژانویه بازگشته است.
وی افزود: »تولید همچنان قوی و به میزان 100.5 میلیارد فوت مکعب در روز 
است.«در سال جاری، زمستان با گرمایی غیرمعمول، منجر به تقاضای کمتری 
برای گرمایش در ایاالت متحده شده است و گاز بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا 

تصور می شد در انبار باقی می گذارد.
دیکسیت خاطرنشان کرد: »به نظر می رسد مثبت بودن اخیر قیمت گاز طبیعی 
با شکستن قرارداد ماه اول در زیر سطح حمایت حیاتی پس از ردشدن از سطح 3 

دالر، در حال محو شدن است.«
وی افزود: »اگر حمایت 2.54 دالری نتوانســت به عنوان حمایت موثر عمل 
کند، انتظار یک آزمایش مجدد سریع از کف نوسانی 2.15 دالر و سپس 1.98 

دالر را داشته باشید.«
به بیان دیکسیت، بسته شدن هفتگی زیر سطح روانی 2 دالر می تواند منجر 

به یک روند نزولی پایدار شود.

رابرت کیوساکی، نویسنده ی مشهور عالقه مند به بیت کوین، هشدار داده است 
که پس از سقوط سیلورگیت و سیلیکون ولی، یک بانک دیگر نیز در آستانه ی 

تعطیلی است.
 به نقل از بیت کوین دات کام، رابرت کیوســاکی، نویســنده ی مشهور کتاب 
پرفروش »پدر پولدار پدر بی پول« به تازگی در پی سقوط دو بانک سیلورگیت و 
سیلیکون ولی هشدار داده است که بانک دیگری نیز در آستانه ی سقوط است. 
بانک ســیلیکون ولی در روز جمعه - 10 مارس / 19 اســفند - توسط یک نهاد 
قانونی در ایاالت متحده تعطیل شــد. پیش از آن نیز بانک ســیلورگیت در روز 

چهارشنبه انحالل خود را اعالم کرد.
سقوط این دو بانک تاثیر مستقیم و شدیدی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته  
است. بسیاری از شرکت های فعال در حوزه ی کریپتو از خدمات بانک سیلورگیت 
استفاده می کردند. همچنین، تعطیلی بانک سیلیکون  ولی و ناتوانی شرکت سرکل، 
شرکت عرضه کننده ی استیبل کوین یواس دی کوین )USDC(، در برداشت ذخایر 

خود از این بانک، سرمایه گذاران را وحشت زده کرد و باعث شد آن ها برای فروش 
دارایی یواس دی کوین خود هجوم ببرند. این مسئله به سقوط این استیبل کوین 
منجر شد.با وجود این، هم اکنون در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ساعت 
12:00 روز یک شــنبه 12 مارس / 21 اسفند - یواس دی کوین با 7.37 درصد 

افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت 0.9493 دالر معامله می شود.
»پدر پولدار پدر بی پول« نام کتابی است که رابرت کیوساکی به همراه شارون 
لچر در سال 1997 تالیف کرده  است. این کتاب برای بیش از شش سال در فهرست 
پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار داشت. همچنین، بیش از 32 میلیون نسخه 

از این کتاب به بیش از 51 زبان در بیش از 109 کشور فروخته شده است.
کیوســاکی با پیش بینی این که سومین بانک نیز در شرف سقوط است، در 
روز جمعه در توییتر نوشــت: »دو بانک بزرگ سقوط کرده اند. سومین بانک نیز 
در آســتانه ی سقوط است. هم اکنون، به سراغ خرید سکه های طال و نقره واقعی 
بروید. سراغ صندوق های قابل معامله نروید. وقتی سومین بانک نیز سقوط کرد، 

قیمت طال و نقره سر به فلک خواهد کشید.«
همچنیــن، نویســنده ی کتاب »پدر پولــدار پدر بی پول« بارهــا و بارها به 
ســرمایه گذاران توصیه کرده اســت که برای خرید بیت کوین )BTC( نیز اقدام 
کنند. وی در ماه فوریه گفته بود که انتظار دارد قیمت بیت کوین تا سال 2025 
به 500.000 دالر برسد. وی اخیرا نیز گفت، با تغییر موضع فدرال رزرو و چاپ 
تریلیون ها دالر توسط این نهاد، سرمایه گذاران در بیت کوین، طال و نقره ثروتمندتر 
خواهند شد.رابرت کیوساکی در اوایل ماه جاری نیز گفته بود که اقتصاد جهان 
در آستانه ی سقوط است؛ وی همچنین، درباره ی ورشکستگی بانک ها و از بین 
رفتن پس اندازها هشــدار داده بود. وی در مــاه ژانویه گفت که ما در یک رکود 
جهانی هستیم و مردم جهان بیش از پیش در معرض ورشکستگی ها، بیکاری و 

بی خانمانی قرار دارند.

لقمان حکیم :

إذا َقلَّ ُطعَمُة الَمرِء 
عاَش َطویالً .

هر گاه خوراک انسان 
کم شود ، عمرش زیاد 

می گردد .
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  هوش مصنوعی خودش را شکست می دهد

پژوهشــگران می گوینــد هوش مصنوعی با بهره بــردن از چیزی به نام 
»یادگیــری تقویتــی« می تواند خودش را بهبود ببخشــد و به عنوان مثال 

بازی های آتاری را ۶000 برابر سریعتر از قبل یاد بگیرد و انجام دهد.
 به نقل از انگجت، چیزهای زیادی وجود دارند که مدل های هوش مصنوعی 
در آنها خوب هستند، اما یکی از چیزهایی که در آن عملکرد مطلوبی ندارند، 
یادگیری کارآمد است و برای حل مسائلی که انسان می تواند تقریباً فوراً آنها 

را حل کند، زمان و داده های زیادی نیاز دارند.
اکنون پژوهشگران دریافته اند که خواندن دستورالعمل های هوش مصنوعی 
قبل از انجام یک کار می تواند مهارت های یادگیری آنها را تســریع کند. این 
راهکار، »یادگیری تقویتی« نامیده می شــود و شامل تعیین هدف و پاداش 
دادن به هوش مصنوعی برای انجام اقداماتی است که به رسیدن به آن هدف 
کمک می کند.با این که این روش مؤثر است، اما برای یافتن یک استراتژی 
کارآمد به آزمون و خطا متکی اســت. این بدان معناست که این الگوریتم ها 

ممکن است سال ها طول بکشند تا یک فرمول برنده را پیدا کنند.
بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده است، اکنون گروهی از دانشگاه 
کارنگی ملون راهی برای کمک به الگوریتم های یادگیری تقویتی با ترکیب 
آنها با یک مدل زبانی که می تواند دستورالعمل ها را بخواند، ابداع کرده است 
و تاکنــون آنها در آموزش هوش مصنوعــی برای اجرای یک بازی ویدئویی 
 DeepMind چالش برانگیز آتاری، هزاران بار ســریعتر از مدلی که توســط
ساخته شده است، موفق بوده اند.یو وو، سرپرست این پژوهش می گوید: کار 

ما اولین کاری است که امکان یک چارچوب یادگیری تقویتی کاماًل خودکار 
را برای بهره مندی از یک دستورالعمل برای یک بازی که به طور گسترده مورد 
مطالعه قرار گرفته است، نشان می دهد. ما در حال انجام آزمایش هایی روی 
بازی های پیچیده تر دیگری مانند Minecraft هستیم و نتایج امیدوارکننده ای 
را دیده ایم. ما معتقدیم رویکرد ما باید برای مشکالت پیچیده تر اعمال شود.

این گروه از پژوهشگران با آموزش یک مدل زبانی برای استخراج و خالصه 
کردن اطالعات کلیدی از کتابچه راهنمای رســمی بازی شروع کرد. سپس 
از این داده ها برای پرســیدن ســؤاالت در مورد بازی به یک مدل زبانی از 
قبل آموزش دیده استفاده شد.سپس از پاسخ های به  دست  آمده برای ایجاد 
پاداش های اضافی برای الگوریتم تقویت اســتفاده شــد و به یک الگوریتم 
یادگیری تقویتی تثبیت شده برای کمک به یادگیری سریع تر بازی وارد شد.

بــازی  روی  را  آن  خــود،  رویکــرد  ارزیابــی  بــرای  پژوهشــگران 
Skiing ۶000 آزمایــش کردنــد کــه در ایــن بــازی هــوش مصنوعی 
 بایــد 80 میلیــارد فریم از بــازی را اجــرا می کرد تا به عملکــردی قابل 

مقایسه با یک انسان دست یابد.

 درمان آسیب نخاعی در موش ها با ُکره های سلولی سه بعدی
پژوهشگران چینی با به کار گرفتن ُکره های سلولی سه بعدی و چندمنظوره 

توانستند نخاع آسیب دیده را در موش ها درمان کنند.
 به نقل از ادونسد ســاینس نیوز، یک نانوساختار که سلول های بنیادی 
عصبی در آن تعبیه شده اند، با داشتن مزایای ساختاری و بیولوژیکی نسبت 

به مدل های پیشین، نخاع آسیب دیده را در موش ها ترمیم کرد.
در پژوهش های پایه و بالینی، تالش های درمانی پس از آســیب نخاعی 
معمــوال نوعی از خوددرمانی را با اســتفاده از عوامل خارجی شــیمیایی یا 
بیولوژیکی به کار می برند. درمان با سلول های بنیادی که سلول های بنیادی 
عصبی را برای بازســازی عصبی تحریک می کند، در گذشته توجه زیادی را 

به خود جلب کرده است، اما مزایای آن باید در عمل دیده شود.
»یوآنهوا سانگ«، پژوهشگر »دانشگاه شاندونگ«چین، گفت: چالش های 
زیادی در درمان آســیب نخاعی وجود دارد؛ از جمله چگونگی دستیابی به 
بازسازی مؤثر عصب، نحوه دستیابی به درمان ویژه و این که آیا پیوند سلول ها 

یا مواد، مشکالت جدیدی را به همراه خواهد داشت یا خیر.

آیا ریزش دالر، موقتی است؟

اگرچــه با کاهش شــدید بازده خزانــه داری ایاالت متحده، دالر نتوانســت 
افزایش های اخیر خود را تداوم بخشد، اما تحلیلگران بر این باورند که روند نزولی 

فعلی موقتی است.
به نقل از »دیلی اف ایکس«، دالر آمریکا، که با شاخص DXY اندازه گیری شد، پس 
از اظهارات تندروانه ی پاول در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مسیر یک هفته ی 
مثبت قرار داشــت، اما کاهش شدید نرخ های خزانه داری در روزهای پنج شنبه و 
جمعه، بازی را تغییر داد و باعث شد که این شاخص از سودهای خود دست بکشد 

و در بازه ی پنج جلسه ای تقریباً هموار، مسیر خود را به پایان برساند.
با ورود به آخر هفته، بازده اوراق قرضه ی دولتی مانند سنگی از صخره سقوط 
کرد و بیشترین کاهش را از سال 2008 تاکنون داشت، زیرا معامله گران، علیرغم 
نتایج قوی اشــتغال فوریه در ایاالت متحده، مسیر صعود فدرال رزرو را مجدداً با 
کاهش ارزیابی کردند. در همین راستا، اقتصاد ایاالت متحده 311000 شغل در 
ماه فوریه ایجاد کرد که بســیار باالتر از برآوردهای مورد توافق بود، اما میانگین 
درآمد ســاعتی کمی ضعیف تر از پیش بینی ها بود و به 0.2 درصد در ماه و 4.6 
درصد در سال گذشته رسید که در واقع، یک دهم درصد کمتر از پیش بینی های 

وال استریت است.
کاهش رشد دستمزدها دلگرم کننده است، اما این معیار بسیار پرنوسان بوده 
و در ماه های اخیر، مورد بازنگری های مکرر قرار گرفته اســت و از این رو، ممکن 
است به عنوان یک سیگنال قابل تغییر یا به عنوان شاخصی از کاهش فشردگی 
در بازار کار، چندان قابل اعتماد نباشد. با وجود این مسائل، همانطور که در نمودار 
زیر نشــان داده شده است، انتظارات در مورد چشم انداز سیاست پولی FOMC در 
طول 48 ساعت گذشته به سمت و سویی تغییر کرده است که به نرخ پایانی 5.28 

درصد در مقابل 5.70 درصد در روز چهارشنبه اشاره می کند؟
از سوی دیگر، پویایی های اخیر بازار اوراق قرضه ممکن است با استرس در بخش 
بانک و بانکداری که ناشی از سقوط بانک سیلیکون ولی )SVB( است، مرتبط باشد. 
با تمرکز بر گزارش CPI هفته ی آینده، شاخص سرفصل ساالنه از 6.4 درصد به 
6.0 درصد کاهش می یابد، در حالی که پیش بینی می شود شاخص اصلی از 5.6 
درصد به 5.5 درصد کاهش یابد. از نظر سناریوهای احتمالی، داده های ضعیف تر 
از حد انتظار، می تواند شرط بندی ها را در افزایش نیم واحدی نرخ FOMC در ماه 
مارس کاهش دهد و جهت انتظارات را به سمت و سوی افزایش یک چهارم واحدی 
تغییر دهد.از سوی دیگر، نتایج داغ تر از پیش بینی ها می تواند زمینه را برای انقباض 
پولی سریع تر فراهم کند و منجر به نرخ نهایی باالتر شود. این مورد در حال حاضر، 

قابل قبول تر به نظر می رسد.
امــا در مــورد دالر آمریــکا، کاهــش اخیــر آن ممکن اســت کوتاه مدت 
باشــد. اگر نرخ ها به پشــتوانه ی داده هــای داغ مجدداً افزایــش یابند، احتماالً 
دالر در مــدت کوتاهــی بازیابــی خــود را از ســر خواهــد گرفت. عــالوه بر 
آن، اگــر تالطــم در بازار تشــدید شــود، ریســک گریزی و لــزوم حرکت به 
 ســمت پناهگاه امن ممکن اســت منبع پشتیبانی باشــد. تنها در صورتی که 
فدرال رزرو چراغ  سبزی نشان دهد، دالر آمریکا به طور مداوم تضعیف می شود، 
البته اظهارات اخیر رئیس پاول حاکی از آن است که سیاست گذاران هنوز قصد 

ندارند تسلیم شوند.
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