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چهارمین دوره جایزه ادبی الوند با معرفی برگزیدگانش به کار 
خود پایان داد. این دوره از جایزه در حوزه شعر )تندیس کتاب 
سال الوند و تندیس الوند به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی 
ایران( با معرفی راضیه موسوی برای مجموعه شعر »تشنه ای 
و کویر در خانه است« و رضا شــالبافان برای مجموعه شعر 

»عیالم بعد از حمله آشور بانی پال« به کار خود پایان داد. 
دبیرخانه جایزه ادبی الوند در بخش کتاب ســال، با بررسی 
نهایی چهار مجموعه شعر، »آمبروال خواهر گل های جهان« 
از نرگس برهمند، »تشنه ای و کویر در خانه است« از راضیه 
موسوی، »شیهه« سروده میثم متاجی و »لب کوک« اثر آرزو 
سبزوار قهفرخی، مجموعه شعر راضیه موسوی را شایسته 
دریافت تندیس و لوح تقدیر بخش کتاب سال الوند دانست.  
داوران این دوره از جایزه ادبی الوند در بخش »انجمن علمی 
نقد ادبی ایران« و بخش »کتاب سال« به ترتیب حروف الفبا 
عبارت بودند از:  عیســی امن خانی،  نرگس باقری، علیرضا 
بهرامی،  زهیر توکلی،  ســینا جهاندیــده، ابراهیم خدایار،  
سیدمهدی طباطبایی،  سیدعلی قاسم زاده و حسن گوهرپور.

برگزیدگان جایزه ادبی 
الوند معرفی شدند

حسین فراهانی
کارشناس اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی شتاب دهنده 
تجارت خارجی

در سال های گذشته تجارت خارجی کشــور با دو مشکل عمده مواجه بود؛ 
نخست محدودیت های بین المللی اعمال شــده در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ و دوم همه گیری ویروس کرونا بود. این دو عامل فشــار زیادی را به 
اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت خارجی وارد کرد که هم به لحاظ وزنی 
و هم ارزشــی نرخ صادرات و واردات را متأثر کرد و شاهد افت در این حوزه 
بوده ایم. این شرایط با تغییر دولت در امریکا و اجرای واکسیناسیون عمومی 
در اغلب کشورها تغییر کرد و تجارت خارجی کشور توانست تا حدی نفس 
بکشد که نتیجه آن افزایش 38 درصدی تجارت غیرنفتی است. با توجه به 
شرایط فعلی در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و محدودیت های ناشی 
از تحریم برداشته شود قطعاً سطح تعامالت  گسترش می  یابد،چراکه ایران 
کشوری است که از ظرفیت های منحصر به فردی برخوردار است اما عدم ثبات 
در قوانین و مقررات طی سال های گذشته را می  توان عامل اصلی افت تجارت 
خارجی کشور دانست. به همین منظور پیشنهاد می  شود دولت سیزدهم در 
این حوزه اقدام کند تا اقتصاد پیش بینی پذیر باشد. همچنین باید با کشورهای 
مختلف پیمان های دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم و عضویت در پیمان های 
محلی، منطقه ای و بین المللی باید به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار 
بگیرد.عالوه بر اینها اعزام رایزنان بازرگانی و گسترش دیپلماسی اقتصادی از 
جمله سیاست هایی است که دولت باید به صورت ویژه به آن بپردازد. رفع موانع 
پیش روی صادرکنندگان از جمله تهسیل مسیر و بازگشت ارز صادراتی و رفع 
قوانین و مقررات مخل باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا شرایط بهتری را 
نسبت به گذشته تجربه کنیم. در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که شرایط 
ورود به سازمان تجارت جهانی فراهم شود و شرایط کشور را برای این موضوع 
آماده کنیم، هرچند فشارهای بین المللی و محدودیت های تحریم قدری کار 
را دشوار کرده اما دولت سیزدهم راهکارهایی برای رفع موانع دارد؛ موانع و 
مشکالتی که بیشتر جنبه ساختاری دارد و مدت زمان مدیدی است که به دور 
اقتصاد ایران پیچیده شده است که نمونه بارز آن دپوی کاالها در گمرکات 
است که با تالش دستگاه های متعدد و حتی دادستانی در ترخیص باز هم با 

چالش هایی در این حوزه مواجه هستیم.
با تمام این تفاســیر دو اتفاق مثبت در عرصه تجارت خارجی توسط دولت 
سیزدهم رخ داد که یکی  از آنها ابالغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری 
است که با موضوع تجارت خارجی در حوزه صادرات و واردات است؛ ابالغیه ای 
که بندهای مهمی داشت و به نظر می  رسد چنانچه از سوی همه دستگاه های 
دولتی اجرایی شود مشکالت کشور در حوزه تجارت کاهش می  یابد، البته از 
زمان ابالغ این مصوبه تنها دستگاهی که به این ابالغیه واکنش نشان داد وآن 
را اجرایی کرد سازمان امور مالیاتی بود که در حوزه استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرات اســت ،هرچند که موضوع واردات در قبال صادرات و تهاتر 
کماکان معطل مانده است. به همین منظور از دولت انتظار می  رود در اولین 
فرصت به منظور رفع مشکالت تجارت خارجی یکسری دستورالعمل هایی  
متناسب با واقعیت های روز و با استفاده از نظر کارشناسان تدوین و ابالغ کند.

نکته دیگری که در حوزه تجارت خارجی در دولت سیزدهم رخ داد و بسیار 
هم مهم بود، احیای مجدد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت 
خارجی کشور اســت، بویژه آنکه دفتر مقررات صادرات و واردات، شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و صندوق ضمانت 
جمهوری اسالمی به زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت ایران اضافه شد. این 
اتفاق از تصمیمات مهم و اثرگذار در حوزه تجارت خارجی کشور محسوب 
می  شود. امیدواریم این الحاق در عمل هم به ایفای صحیح مسئولیت های 
تجارت خارجی بینجامد و در تسهیل تجارت خارجی کشور مفید باشد.از دیگر 
رویکردهای مهم دولت در حوزه تجارت خارجی می  توان به برگزاری جلسات 
رئیس جمهوری با فعاالن اقتصادی حوزه تجارت خارجی از ابتدای شروع به 
کار دولت سیزدهم اشاره کرد که رویداد مهمی بود ،چراکه بعد از سال ها رخ 
داد و نشان از دغدغه رئیس جمهور نسبت به موضوعات تجارت و صادرات دارد. 
در گام بعدی برگزاری چنین نشست هایی می  تواند مخابره کننده این پیام به 
صادرکنندگان جامعه باشد که دولت در حوزه حمایت از صادرات جدی است و 
به نظرات صادرکنندگان اهمیت می  دهد.باید توجه داشت هر دولتی که بر سر 
کار می  آید مکلف به اجرای قوانین باالدستی است و باید روی ریل حرکت کند 
اما روش ها ممکن است متفاوت باشد. بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می  رود 
همان طور که وزیر صمت برنامه هایی را اعالم کرد زمانبندی اجرای برنامه ها 
را هم اعالم کند و دولت به سرعت موانعی را که بر سر راه صادرکنندگان وجود 
دارد  بردارد و شرایط  را تسهیل کند.در این رابطه رسانه ها نیز باید در این حوزه 
نقش آفرین و مطالبه گر وعده های دولت باشند.  با توجه به عضویت ایران در 
سازمان همکاری های شانگهای و اتحادیه اوراسیا می  توان تحریم ها را دور زد 
و مشکالت بسیاری را رفع کرد. با همه این توضیحات باید بدانیم که فرصت 
محدود است و کشور را برای استفاده از ظرفیت های تجارت خارجی در حوزه 
حمل و نقل، بسته بندی و کیفیت محصول به سطح استانداردهای طرف های 
تجاری خود برسانیم. در چنین شرایطی اگر بتوانیم زیرساخت ها را ایجاد و موانع 
را برطرف کنیم، روابط تجاری برای کشور به یک رابطه برد برد تبدیل می  شود. 

قیمت جهانی نفت به دنبال آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی و شیوع دوباره کرونا در 
چین وارد روند نزولی شد و این روند همچنان با اصرار چین به تداوم قرنطینه عمومی در 

شانگهای ادامه پیدا کرده است.
قیمت نفت در ابتدای معامالت روز دوشــنبه بازار آسیا تحت تأثیر برنامه کشورهای 
مصرف کننده برای آزادســازی نفت از ذخایر اضطراری و ادامه قرنطینه های کرونایی در 

چین، کاهش پیدا کرد.
به گزارش رویترز، بهای معامالت نفت برنت 38 سنت کاهش یافت و به ۱۰۲ دالر و ۴۰ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت نفت آمریکا با ۱۶ سنت کاهش، به ۹8 دالر و ۱8 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت هفته گذشته ۱.۵ درصد و وست تگزاس اینترمدیت 
یک درصد کاهش هفتگی داشت. این دو شاخص در چند هفته گذشته بیشترین نوسان 

را از ژوئن سال ۲۰۲۰ شاهد بوده اند.
بازارها به نظاره تحوالت در چین نشســته اند که مقامات این کشــور همچنان شهر 
شانگهای با ۲۶ میلیون نفر جمعیت را برای صفر کردن آمار کووید ۱۹ در قرنطینه نگه 
داشته اند. چین بزرگ ترین واردکننده نفت جهان است و بازار نگران تأثیر قرنطینه های 

کرونایی در این کشور بر تقاضا برای سوخت است.
کشــورهای عضو آژانس بین المللی انرژی ۶۰ میلیون بشکه نفت در شش ماه آینده 

از ذخایر اضطراری برداشــت خواهند کرد و آمریکا هم ۱8۰ میلیون بشــکه از ذخایر 
استراتژیک خود آزاد می کند.

به گفته تحلیلگران گروه ANZ Research، اگرچه این بزرگ ترین آزادسازی نفت از ذخایر 
استراتژیک است اما عوامل بنیادین بازار را نمی تواند تغییر دهد و احتماالً افزایش بیشتر 
تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ را به تأخیر می اندازد. این برداشت چشمگیر از ذخایر 
اضطراری ممکن است مانع از آن شود که اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا، حتی 
باوجود ماندن قیمت ها در حدود ۱۰۰ دالر در هر بشکه، به افزایش تولیدشان سرعت دهند.

بااین حال گروه کشــورهای صادرکننده نفت اوپک پالس هیچ تمایلی برای افزایش 
تولید بیشتر از هدف ۴۰۰ هزار بشکه در روز که به منظور خاتمه محدودیت عرضه هرماه 

تصویب می شود، نشان نداده اند.
کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی به مدت دو ماه آینده حدود دو میلیون بشکه 
در روز به عرضه اضافه می کنند و یک میلیون بشکه در روز هم از سوی آمریکا به مدت 
چهار ماه به عرضه نفت اضافه خواهد شد. اما معلوم نیست آیا این عرضه می تواند کاهش 
عرضه روسیه که با تحریم های شدید بر سر حمله به اوکراین روبرو شده است را جبران کند.

تولید نفت و میعانات گازی روســیه در هفته اول آوریل به ۱۰.۵۲ میلیون بشکه در 
روز در مقایسه با ۱۱.۰۱ میلیون بشکه در روز میانگین تولید مارس کاهش پیدا کرد.

کاهش قیمت نفت از ترس کرونای چینکاهش قیمت نفت از ترس کرونای چین

هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، ســمیه میرشمسی، غزاله 
معتمد و مارال جیرانی پنج زن سینماگری هستند که تشکیل 
یک کمیته مستقل جهت بررسی سوء رفتار های جنسی را 

پیگیری می کنند.
تعــداد ۵۱۶ نفر از زنان دســت انــدر کار ســینما و تئاتر 
امضاکننده، در بازه زمانــی دو روز در یک انتخابات مجازی 
شرکت کردند که در نهایت ۵ نفر یاد شده حائز اکثریت آرا 
شدند.این پنج نفر بناســت با کمک حقوقدانان و مشاوران 
راهکار های تشکیل یک کمیته مستقل را بررسی کنند و اگر 
نیاز به حضور رسانه ای یا اقدامات حقوقی و اداری بود مقدمات 

آن را انجام دهند تا مسیر برای مطالبات بیانیه هموار شود.

پنج سینماگر پیگیر سوء 
رفتار های جنسی بازیگران 
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ولیعصر، خیابان جام جم، سازمان صدا و سیما، ساختمان شماره ۲ معاونت توسعه و فناوری رسانه، امور خرید کاالی فنی. دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال گردد.

زمان مناقصه و محل قرائت پیشنهادها: زمان گشایش پاکت های الف و ب رأس ساعت 8:3۰ روزیکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در دفتر مدیر کل مالی و اداری 
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مرحله دوم گشایش پاکت های ج پس از ارائه نظر کارشناسی سازمان انجام خواهد پذیرفت.
شرکت کننده می بایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح باشد.

برای کسب اطالعات بیش تر با شماره تلفن های ۲۲۱۶۶3۱3 تماس حاصل فرمایید .

افزایش قیمت سیمان صحت ندارد
در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت سیمان، آهن آالت و میلگرد، دبیر انجمن صنفی 
صنعت سیمان این موضوع را تایید نکرد و ضمن اشاره به اینکه تمامی معامالت در بورس کاال 
صورت می گیرد و طی روزهای اخیر اثر و گزارشی از افزایش قیمت ها دیده نشده، تاکید کرد 

سیمان با قیمت پایه همچنان عرضه می شود و افزایش نرخی رخ نداده است.
در رابطه با بحث های اخیر پیرامون افزایش قیمت آهن، میلگرد و سیمان، عبدالرضا شیخان 
در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه از نظر ما افزایش نرخی حتی در بازار اتفاق نیفتاده 
است، اظهار کرد: ارزیابی بازار که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نیز قابل پیگیری است، نشان می دهد که افزایش قیمت سیمان نداشته ایم. ضمن اینکه تمامی 
معامالت در بورس کاال انجام می شود و اطالعات بورس و ارزیابی ها نشان می دهد که طی هفته 
گذشته و دو هفته گذشته )با توجه به عرضه هفتگی(، خریداری وجود نداشته و کسی تمایل 

به خرید سیمان نداشته است.  
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان افزود: این بدان معناست که بازار کشش چندانی ندارد؛ این 
در حالیست که محدودیتی برای فروش وجود ندارد و اگر خریدار بود  ساخت وسازها برقرار بود، 
خرید صورت می گرفت. قیمت هایی که بر اســاس آن معامالت در بورس کاال انجام می شود، 
قیمت های پایه اســت و هیچکس هم باالتر از قیمت های پایه امکان فروش ندارد؛ بنابراین 
صحبت های اخیر مبنی بر افزایش قیمت سیمان، مورد تایید ما نیست و مدرکی برای ثبات 
آن وجود ندارد؛ چرا که مالک اصلی سازمان حمایت و بورس کاالست. گزارش های واصله به 
ما، حاکی از افزایش نرخ سیمان حتی در بازار نبوده است. اگر افزایش نرخی رخ داده بود، قطعا 

سیمان فروش بیشتری داشت.
وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که بررسی ها نشان می دهد حتی در برخی مناطق کشور، 
سیمان ارزان تر هم شده و گرانی مطرح نبوده است. خوشبختانه در حال حاضر شرایط ثابتی 
بر بازار حاکم است و اتفاق خاصی نیفتاده؛ اما این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که با توجه به 
افزایش هزینه های تولید از جمله دستمزدها که بر کسی پوشیده نیست و تاثیر آن بر سایر عوامل 
همچون پیمانکاری ها، تعمیرات و نگهداری و... قیمت سیمان قطعا قیمت های فعلی نخواهد 

بود و قیمت  واقعی، این ها نیست.
شیخان تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، بایستی تولید مورد حمایت قرار گیرد و همچون 
سال های گذشته، به عنوان شعار سال مدنظر قرار گرفته است. برای حمایت از تولید، نمی توان 
تمامی موارد را نادیده گرفت و مانع اصالح قیمت ها، صادرات و... شد اما انتظار داشت تولید ادامه 
پیدا کند؛ با ادامه روند تولید، اشتغال نیز حفظ خواهد شد. اما اگر سیمان یا سایر  صنایع  به هر 
دلیل نتوانند تولید را ادامه دهند، به زیان دهی گرفتار خواهند شد و به تبع صنعت خواهد خوابید 

و  مشکالت آن الینحل خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی صنعت ســیمان ضمن اشــاره به تاثیرگــذاری محدودیت ها همچون 
محدودیت های برق و گاز بر روند تولید، از دولت درخواست کرد که تولید را مورد حمایت قرار 
دهند تا تولید روند ثابت خود را داشته باشد و به موقع محصول عرضه شود. هر چه تولید افزایش 
یابد، قیمت ها مناسب تر خواهد شد و عرضه و تقاضا به درستی صورت می گیرد. این حمایت از 

تولید نه تنها در صنعت سیمان، بلکه در تمامی زمینه ها بایستی پیگیری شود.      
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/01/23

شماره : 1342

ســعیده محمد  -   ایده روز | بر اساس 
اصالحیه قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که 
از ســوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابالغ 
شد، قاچاق ارز در ۸ مورد طبقه بندی و خالف 
قانون تعیین شده است.محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس، در نامه ای به ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور، قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز را ابالغ کرد.
موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود

الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، 
بــدون رعایــت ضوابط مربوط کــه در حدود 
اختیارات قانونی توســط شورای پول و اعتبار 

تعیین می شود.
ب. هرگونــه اقدام به خروج ارز از کشــور 
بــدون رعایــت ضوابط مربوط کــه در حدود 
اختیارات قانونی توســط شورای پول و اعتبار 

تعیین می شود.
پ. انجام معامله ارزی در کشــور، تحت هر 
عنوان نظیر خریــد، فروش، حواله، معاوضه یا 
صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، 
صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری 
دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند 
شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، 

حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معامالتی که با مجــوز بانک مرکزی و در 
حدود ضوابط تعیین شــده این بانک توســط 
اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان 
و معامله گران در بورس هــای کاالیی صورت 
می گیرد، از شــمول این بنــد و بند »ت« این 

ماده خارج است.
ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر 
آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای 
آینده موکول شــده ولی منجر به تحویل ارز 
نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته 

است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت 
ارز بوده است.

ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل 
کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن 

مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه ازای 
ارز معامله شده را در کشور دریافت می کند.

ج. عدم ثبت معامالت ارزی در سامانه ارزی 
یا ثبت ناقص یا خالف واقع اطالعات مربوط به 
معامالت مذکور در این سامانه توسط صرافی، 
بانک یا مؤسســه مالی اعتباری دارای مجوز از 

بانک مرکزی.
چ. عدم ارائه صورت حســاب خرید معتبر با 
ارائه صورت حساب خرید خالف واقع یا دارای 
اطالعات ناقص به مشــتری توســط صرافی، 
بانک یا موسســه مالی اعتباری دارای مجوز از 

بانک مرکزی.
ح. عرضــه، حمل یــا نگهــداری ارز فاقد 
صورتحســاب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود 
توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه 
مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود 
ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی 
از شــمول این بند خارج است. مالکان ارز در 
خصوص ارزهایی که قبل از الزم االجراء شدن 
این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان 
معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعالمی از سوی 
بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، 
مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطالعات 

در سامانه اقدام کنند.

  مصادیق قاچاق ارز اعالم شد

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از اقساط 
۴ میلیون تومانی تسهیالت واحدهای نهضت ملی مسکن 

طی دوره بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد.
برنامه دولت برای ســاخت ۴ میلیون مسکن در سال  
در قالب نهضت ملی مســکن است. با توجه به اینکه این 
برنامه تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد را در نظر دارد، 
کاهش هزینه ها برای این اقشــار در این طرح مورد نظر 
دولت اســت. یکی از راهکارهای کاهش هزینه، افزایش 
زمان بازپرداخت تسهیالت این طرح است تا مبلغ ماهیانه 
قسط کاهش یابد. در این خصوص علیرضا جعفری معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به تشریح 
سیاست ها و اقدامات صورت گرفته در طرح نهضت ملی 

مسکن در کشور پرداخت.
جعفــری در ابتدا تعداد کل متقاضیــان این طرح را 
بالــغ بر ۵ میلیون و ۴۲۰ هــزار نفر اعالم کرده و گفت: 
از ایــن تعداد تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با توجه 
به شــرایط اعمال شده مورد تأیید قرار گرفته اند که پس 
از پاالیش نهایی پیامک های افتتاح حســاب و واریز وجه 
اولیه برای آنها ارســال شده است؛ نکته مهم آن است که 
اگر متقاضیان پس از ارسال سه دوره پیامک تا یک ماه و 
 نیم اقدام به افتتاح حساب و واریز وجه نکنند، از سامانه

 حذف خواهند شد.

 40 میلیون تومان آورده اولیه
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه میزان واریزی وجه 
اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن را ۴۰ میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود: عملیات اجرایی پروژه ها پس از 
واریز این وجه و کمک تسهیالت در نظرگرفته شده )در 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کالنشهرهای اطراف تهران 
و کالنشهرها ی اصلی و مادر ۴۰۰ میلیون تومان و مراکز 
اســتان ها ۳۵۰ میلیون تومان( آغاز خواهد شد؛ در این 
راستا تالش داریم با مدیریت بحث زنجیره تولید مصالح 
ساختمانی با کیفیت، قیمت تمام شده واحدها را به حداقل 

رسانده و با همین میزان تسهیالت و وجه اولیه واحدهای 
مسکونی با متراژ ۷۵ تا ۱۱۰ متر را احداث و به متقاضیان 

تحویل دهیم.
این مقام مسئول از پرداخت اقساط بلندمدت ماهیانه ۳ 
تا ۴ میلیون تومان طی مدت ۲۰ ساله در این طرح خبر 
داد و گفت: طبق سیاســت اولیه وزارت راه و شهرسازی 
و به حداقل رســاندن هزینه ساخت واحدها تالش بود تا 
هزینه زمین از قیمت واحدها حذف شــود؛ این درحالی 
اســت که برخی از اراضی خارج از محدوده و الحاقی نیاز 
به آماده سازی در ابعاد زیربنایی و روبنایی دارند که کمی 

حائز مالحظه خواهد بود.
بــه گفته وی، هــدف ما در اجرای ایــن طرح صرفاً 
مسکن سازی نبوده و نیازهای ساکنین در ابعاد گوناگون 
مدنظر ما خواهد بود و قطعاً نادیده گرفتن این مسأله در 
طرح های پیشــین باعث بروز مشکالت متعددی در این 

حوزه بوده است.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد 
در ادامه ســخنان خــود تأکید کرد: تکلیــف دولت در 
زمینــه تولید مســکن و حمایت از اقشــار کــم درآمد 
آن اســت تــا بــا برنامه ریزی های انجام شــده ظرفیت 
 تأمین مســکن برای دهک های مختلــف را فراهم کرده 
و با مدیریت هزینه و زمین، قیمت تمام شــده مسکن را 

به حداقل برساند. 
در این راستا از ســازندگان محترم درخواست داریم 
با صنعتی سازی و اســتفاده از تکنولوژی و فناوری های 
نویــن ضمن ارتقای کیفیت ســاخت پروژه هــا در این 
زمینه به ما کمک کننــد.وی در پایان با تأکید بر اینکه 
در اجرای این طرح قطعاً هیچ ســازنده ای نباید متضرر 
شــود، گفت: در برخی از نقاط کشور به دلیل بعد تأمین 
مصالــح نیاز به ضرایب جبرانــی دارد که این موضوع به 
 شورای برنامه ریزی استان ها اختیار داده شده که ضریب 
جبرانی برای بحث مســافت در راستای تأمین مصالح را 

داشته باشند.

برای دومین بار در چند سال اخیر، عراقی ها برای خرید 
مواد غذایی از ایران به مرزهای جنوبی ایران هجوم آوردند. 
صدها عراقی با تجمع در گذرگاه مرزی شلمچه خواستار 
بازگشــایی این گذرگاه و ورود مواد غذایی و کاال به عراق 
شدند. پس از کمبود برخی مواد غذایی و افزایش قیمت 
آن در بازارهای محلی عراق، تظاهرات کنندگان در گذرگاه 
مرزی شلمچه تجمع کردند. این اتفاق اما با دلیل دیگری 
حدود سه سال قبل هم رخ داده بود. اواسط سال ۱۳۹۷ 
در پی کاهش جدی ارزش پول ملی در مقابل دینار عراق، 
عراقی ها برای خرید اقالم خوراکی و کاالهای اساسی به 
شهرهای مرزی ایران هجوم آورده بودند. عراقی ها با زوار 

ایرانی بدترین رفتار را دارند؟
پیش تر جمعی از نمایندگان استان های جنوبی عراق 
در پارلمان، مهلت سه روزه برای دولت به منظور گشایش 
مجدد گذرگاه شلمچه به روی واردات مواد غذایی تعیین 
کــرده و اعالم کرده بودند در غیر این صورت، نمایندگان 
خود راسا اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه به روی ورود 
کاالها و مــواد غذایی می کنند و همه تبعات قانونی این 
اقدام خود را نیز بر عهده می گیرند.« پس از آن، سازمان 
گذرگاه های مرزی عراق، بسته بودن گذرگاه مرزی شلمچه 
را تکذیب و اعالم کرده بود که تأخیر در ورود کاال به دلیل 
عدم دریافت مجوزهای الزم از سوی واردکنندگان موجب 

اختالل در این مرز شده است.برخی گزارش ها می گوید با 
وجود ممانعت از واردات عمده کاالهای اساسی از شلمچه، 
اما همین کاالها از طریق گذرگاه های مرزی واقع در اقلیم 
کردستان عراق به روال طبیعی، عبور می کنند و سپس با 
کامیون  ها به استان های جنوب و مرکز عراق حمل می شوند 
و با قیمت های گران تر به فروش می رسند، امری که باعث 
افزایش کم ســابقه قیمت مواد غذایی در این مناطق در 
ماه رمضان امســال شده است.برخی از فعاالن اجتماعی 
استان بصره، در دو روز گذشته با تصویربرداری مستقیم 
از مرز شلمچه، مدعی بسته بودن مرز شلمچه نبودند بلکه 
اعتراض آنها بر ممنوعیت ورود کاالهای اساســی از این 
مــرز و اجازه ورود همین کاالها از مرزهای واقع در اقلیم 

کردستان عراق است.
یکی از همین فعــاالن اجتماعی به نام »ابوعلی« در 
ویدئوهایی که اخیرا از مرز شلمچه گرفته و در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کرده، گفته بود: »فقط کیوی، لیمو و 
پیاز، اجازه ورود از مرز شــلمچه دارنــد، اما واردات مواد 
غذایی مانند سیب زمینی، بادمجان، هویج و غیره، ممنوع 
است. آیا با کیوی می توان غذا پخت؟«یک منبع امنیتی 
به میدل ایست گفته چند ساعت پس از تجمع معترضان، 
ورود محموله هــای مواد غذایی به عــراق از طریق این 
گذرگاه مرزی آغاز شده است.جهانبخش سنجابی شیرازی، 

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با 
»بورسان« درباره آنچه اکنون در عراق در حال رخ دادن 
است، می گوید: »باتوجه به افزایش قیمت مواد غذایی در 
بازارهای محلی عراق، دولت عراق از اواخر اســفندماه و 
دولت کردستان عراق نیز از چند روز قبل، تعرفه گمرکی 
ورود مواد غذایی به عراق را به مرز صفر نزدیک کردند. از 
طرفی گمرکات عراق به دنبال استراتژی تخصصی کردن 
مرزها، اجازه ورود مواد غذایی به عراق از مرز شــلمچه را 
صادر نمی کرد که نمایندگان استان های جنوبی عراق به 
دنبــال آن بودند که این مانع را بردارند. اول بیانیه صادر 
کردند و بعد هم از مردم خواستند که در حمایت از این 
بیانیه، اعتراض کنند که زمینه بازگشایی مرز شلمچه و 
صادرات مواد غذایی از این مرز نیز فراهم شود. طبق آخرین 
اطالعات، اداره کل گمرکات عراق که وابســته به وزارت 
برنامه ریزی این کشور اســت، قرار است این گشایش را 
اعالم کرده تا از طریق مرز شلمچه نیز امکان صادرات مواد 
غذایی برای تجار و صادرکنندگان ایران هم فراهم شود.«

ســنجابی در ادامه می افزاید: »این درحالی است که 
عــراق تعرفه حــدود ۲۱۰ قلم کاال را هــم صفر کرده و 
ممنوعیــت واردات چهار قلم مواد غذایــی که تاکنون 
ممنوعیت سفت و سختی داشت را نیز برداشته است که 
امکان خوبی برای صادرات آنها فراهم کرده اســت. البته 

بسیاری از این اقالم با ارز ترجیحی تهیه می شد که اکنون 
 با حذف ارز ترجیحی جلــوی رانت صادراتی آنها گرفته 
می شود و امکان جهش صادراتی را در تجارت ایران مهیا 

کرده است.«
با این حال او هشــدار می دهد: » این موقعیت البته 
همانند لبه تیغ است و فرصت یا تهدید بودن آن بستگی به 
عملکرد ایران دارد، زیرا باز شدن همه مرزها به همراه حذف 
تعرفه وارداتی، می تواند زمینه قاچاق یا گرانی اقالم غذایی 
را در صورت رشد خارج از قاعده صادرات به همراه بیاورد.«

گرانی اقالم خوراکی در عراق که در پی افزایش قیمت  
جهانی مواد غذایی به واســطه جنگ روسیه و اوکراین به 
وجود آمده به نظر می رسد در یک قدمی ایران قرار دارد. 
هرچند که با لغو ممنوعیت چهار کاالی اساسی و همچنین 
لغو تعرفه ۲۱۰ کاال به عراق، فرصت جهش صادراتی برای 
تجار ایرانی فراهم می شــود، اما اگر این اقدام با ضوابطی 
دنبال نشود، می تواند در نهایت منجر به کمبود مواد غذایی 
در استان های جنوبی و افزایش قیمت کاالهای اساسی در 
این شهرها شــود و احتمال شیوع آن به شهرهای دیگر 
نیز وجود دارد. با ایــن همه، منع صادرات این اقالم نیز 
به دلیل گستردگی مرزهای خاکی ایران با عراق منطقی 
به نظر نمی رسد، زیرا تنها به گسترش قاچاق مواد غذایی 

دامن می زند. 

اقساط نهضت ملی مسکن 4 میلیون تومان شد

هجوم عراقی ها برای خرید مواد غذایی از ایران

محسن هاشمی
دامداران در میانه زیان و تعطیلی

دامداران در میانه زیان و تعطیلی

ممنوعیت صادرات دام، رکورد شکنی کم سابقه بهای علوفه و دان، افزایش هزینه 
های حمل و نقل و کاهش قدرت خرید مردم همه دست به دست هم داده تا دامداران 

را در دوراهی تعطیلی یا زیان قرار دهد.
تامین امنیت غذایی پس از امنیت حیات، دومین وظیفه و ماموریت دولت ملت ها 
است. کشورمان ایران به علت تنوع آب و هوایی دارای مزیت نسبی تولید و پرورش 
دام سبک است. بر اساس کزارش های مرکز آمار ایران در سال جاری، تعداد شصت 
و ســه میلیون سر دام سبک موجود است که بر اساس میزان مصرف سرانه تعداد 
هفت میلیون سر از این تعداد  مازاد است. با افزایش بی سابقه قیمت علوفه و دان 
هم چنین افزایش سایر هزینه ها نظیر کارگری،حمل و نقل و واکسیناسیون، بهای 
تمام شده ی تولید دام را افزایش داده است. از سوی دیگر  با کاهش میزان مصرف 
خانوار نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و نیز همه گیری کرونا، مصرف بازار داخلی 
کاهش یافته است.ممنوعیت صادرات دام سبک به مشتریان بازارهای خارجی، عالوه 
بر اینکه موجب ضرر و زیان دامداران و نتیجتا تعطیلی واحدهای دامداری می شود، 
موحبات بی ثباتی اعتبار فعاالن تجاری در بازار های جهانی و حذف انها و واگذاری 

آن بازارها به رقبا می شود.
کشورهای ارمنستان،گرجستان و ترکیه هم اکنون از طریق خطوط مواصالتی 
ایران مشغول صادرات دام سبک مورد نیاز بازار کشورهای ساحل خلیج پارس هستند. 
سوگمندانه دامداران ایران با حسرت نظاره گر تصاحب این بازار توسط اغیار و خسران 

و زیان خویش به بهانه پایین نگهداشت قیمت گوشت هستند.
بنظر می رســد مافیــای خصولتی و نفوذمندان بازار گوشــت ایــران، در پی 
آنند با جوســازی عوامانــه وبا عباراتی نظیر: صادرات موجب گرانی گوشــت می 
شــود، موحبات مرگ دامداری ایران را فراهم آورند و آنگاه با واردات گوشــت از 
برزیل،قزاقستان،قرقیزســتان و ... منافع گروهی و شخصی خود را با قربانی کردن 

منافع ملی، افزایش داده به چنگ آورند.
در هر حال امنیت غذایی در گرو تامین امنیت کمینه منفعت تولید کننده است 
و این امر با رفع ممنوعیت صادرات و حفظ و به دســت آوردن بازار های خارجی 
فراهم می شود.ســوگمندانه در بازار داخلی قیمت خرید هر کیلو گوسفند شصت 
هزار تومان و بهای تمام شده با محاسبه سود ۲۰درصد دامدار، یکصد و دوازده هزار 

تومان بر اساس محاسبات زیر است:
هزینه پروار یک گوسفند ۳۵-۴۵کیلوی )شیشک(:

-هزینه خوراک پنج ماهه نگهداری میش مادر: ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
-هزینه خوراک شش ماه پرورش بره:  ۱۸۰۰۰۰۰ تومان

- هزینه های بهداشت و واکسیناسیون میش و بره:  ۵۵۰۰۰۰ تومان
-هزینه های چوپانی و کارگری ده ماه: ۸۰۰۰۰۰تومان

بهای تمام شده بره پروار شده شیشک: ۴۶۰۰۰۰۰ تومان
بهای تمام شده هر کیلو گوسفند زنده: ۱۱۲۰۰۰ تومان

 بر اساس بهای علوفه و دان زیر:
- قیمت میانگین کاه :۴۵۰۰ تومان

- قیمت میانگین یونجه: ۶۰۰۰تومان
- قیمت میانگین جو: ۵۵۰۰تومان

- قیمت میانگین کنستانتره :۴۵۰۰
- متوســط خوراک روزانه میش:۱۶۰۰گرم)۱۲۰۰گرم علوفه و ۴۰۰گرم جو و 

کنستانتره(
- متوسط خوراک بره از ماه دوم تا شش ماهگی:۱۴۰۰ گرم)۹۰۰گرم علوفه و 

۵۰۰گرم جو و کنستانتره(

 در برنامه شمارش معکوس ۲۲ فروردین همراه با مهدی بهداد، عضو هیئت 
مدیره شرکت توســعه و عمران امید و کارشناس ارشد بازار مسکن به بررسی 

وضعیت این بازار در اسفند ۱۴۰۰ و چشم انداز آن در سال جدید پرداختیم.
در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ به نظر می آمد که بازار مسکن آرام گرفته است. 
اما اخبار بازار مسکن در ماه اسفند حرف و حدیث کامال متفاوتی داشت. جناب 

بهداد، آیا شوک بازار مسکن در انتهای سال خبر درستی بوده است؟
آمار معامالت بازار مسکن از ۲ جهت نکات قابل توجه دارد.با اینکه در اسفند 
ماه افزایش قیمت ماهیانه داشته ایم، اما این عدد در مقایسه با اسفندهای گذشته 
رشد قابل توجهی نداشته است. البته این رشد در سال ۱۴۰۰ قابل توجه بوده، 
چرا که در این سال رشدها اکثرا یک یا ۲ درصد و حتی منفی بوده است. ضمنا 
کاهــش ۲ درصدی آمار معامالت در این ماه حاکی از تعدیل انتظارات در این 

بازار برای سال آینده است.

 چه عواملی را در رشد قیمتی مسکن در ماه اسفند دخیل می دانید؟
دلیل افزایش قیمت در اســفند ماه کامال موضوع انتظارات تورمی است، با 
توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی در عدد ۴۰ درصد برای چندین سال متوالی 
پایدار شده است و متغیرهای کالن اقتصادی خبر از تورم قطعی در سال آینده 
می دهنــد و همچنین در کنار این موارد فاکتورهای نااطمینانی در اقتصاد به 
ویژه وقوع یا عدم وقوع برجام، فعاالن اقتصادی را به سرمایه گذاری در بازارهای 

بدون ریسک در بازار مسکن سوق می دهد.

 کاهش محسوس تعداد معامالت در کنار رشد قیمت ها چه نشانه ای 
از این بازار را در اختیار ما قرار می دهد؟

آمار بازار مسکن نشان می دهد با اینکه تورم ماهانه در این بازار افزایش یافته 
اســت اما آمار سالیانه در این بازار کامال نزولی بوده است. جزییات معامالت در 

بازار مسکن نشان می دهد که تعداد معامالت در منطقه یک تهران که ساکنان 
آن دهک های درآمدی باالتر هستند افزایش ۱۶.۴ درصدی را تجربه کرده؛ در 
حالی که در سایر مناطق این آمار بسیار پایین تر و اکثرا نزولی بوده است، این 

موضوع حکایت از افزایش تقاضای سرمایه ای در این بازار می دهد.

 به نظر می رسد بانک مرکزی برای نخستین بار در اسفند، رشد 
ماهانه اجاره بها را منتشر کرده است. وضعیت اجاره در مقایسه با بازار 

خرید و فروش چگونه بوده است؟
بازار اجاره ویژگی های متفاوتی از بازار خرید و فروش دارد؛ بررسی تورم نقطه 
به نقطه در بازار مسکن نشان می دهد که با اینکه تورم رسمی کشور روند نسبتا 
کاهنده را تجربه کرده اما در بازار مســکن تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به 
شدت کاهش یافته اســت. بازار اجاره از آبان ۱۴۰۰ روند نزولی داشته که این 
موضوع نشان می دهد که طبق انتظارات این بازار نیز تعدیل شده است. اما در 

گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اجاره در شهر تهران به طور سالیانه ۴۵.۸ درصد 
و در مناطق شهری ۵۰.۲ درصد است و هم چنین نرخ رشد ماهیانه اجاره ۰.۴ 
در تهران و و در مناطق شهری ۱.۲ درصد است  که در مقایسه با خرید و فروش 

رشد کمتری داشته است.

 چــه چشــم اندازی را بــرای ایــن بــازار در ســال ۱40۱ 
متصور هستید؟

بررسی روند سه-چهار ساله بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد که ارزش 
معامالت از سال ۹۷ رشد قابل توجه داشته، اما تعداد معامالت در همین ایام و 
در همین سال ها کاهش کامال مشهودی را تجربه کرده است. دلیل اول کاهش 
قدرت خرید مردم به ویژه دهک های متوســط جامعه است و ثانیا در سال های 
گذشته پروانه های ساخت صادر شده روند کامال نزولی داشته؛ یعنی با کاهش 

عرضه در ساخت و ساز بازار مسکن مواجه هستیم. 
همچنین بیشترین تقضای مسکن برای واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متری است و 
این در حالی است که بیشترین پروانه ساخت صادر شده برای واحدهای با متراژ 
باالست. با توجه به قطعی بودن تورم در سال آینده و رشد مداوم نقدینگی در 
سال های اخیر ریزش قیمتی در بازار مسکن دور از انتظار است، اما تعداد معامالت 
قطعا روند کاهشی در پیش خواهد گرفت و به عبارت دیگر شاهد رکود تورمی 

در بازار مسکن خواهیم بود. 
از لحاظ تورم نقطه به نقطه، به نظر می رسد تورم در بازار مسکن از تورم اسمی 
کشور کمتر باشد و موضوع بسیار مهم در بازار مسکن ۱۴۰۱ موضوع نقدشوندگی 
پایین این بازار نسبت به بازارهای موازی است. در سمت عرضه مساله ی اصلی 
که برای سازندگان وجود خواهد داشت مساله ی تامین نقدینگی خواهد بود و 
شــرکت هایی که نقدینگی مناسب تر در اختیار داشته باشند یک مزیت نسبی 

نسبت به سایر شرکت ها دارند.

مسکن ۱4۰۱ برای سرمایه گذاری مناسب است؟

  خبرخبر
  نسخه الکترونیکی زمینه ساز تشکیل سالمت الکترونیکی است

مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان تأمین اجتماعی، نســخه الکترونیکی را 
زمینه ساز تشکیل سالمت الکترونیکی برشمرد که براساس آن امکان پیاده سازی 
سامانه اطالعات بیماران به صورت یکپارچه فراهم شده و سبب می شود تا داده ها 
و اطالعات بالینی، دموگرافی، اجتماعی و مالی افراد که با مراقبت های بهداشتی و 
درمانی فرد ارتباط دارد، به صورت یکجا و مستند در اختیار کادر درمان قرار گیرد. 
به گزارش پایگاه خبری ســازمان تأمین اجتماعی، شهرام غفاری با بیان اینکه 
الکترونیکی کردن وضعیت اطالعات پزشکی و سالمت بیمار یکی از شیوه های 
نوین پزشکی در دنیاســت، افزود: هدف از این طرح، جلو رفتن با پیشرفت های 
روزآمد فناوری است؛ این روند امکان بررسی سوابق بیماری افراد و ارائه خدمات 
و کمک های پزشکی را بهتر فراهم می کند. وی اظهار کرد: به زبان ساده نسخه 
الکترونیکی یعنی مکانیزه کردن وظایف و تکالیف واحدهای ارائه دهنده خدمات 
بهداشت و درمان؛ اما اینکه اهمیت این موضوع در چه مسأله ای نهفته است، باید 
تأکید کنم با پیاده سازی سامانه اطالعاتی به صورت یکپارچه، قابلیت کاربری طیف 
گسترده ای از اطالعات در اختیار پزشک و پرستار قرار می گیرد و سبب می شود تا 
داده ها و اطالعات بالینی، دموگرافی، اجتماعی و مالی که با مراقبت های بهداشتی 
و درمانی افراد ارتباط دارد، به صورت یکجا و مستند در اختیار کادر درمان قرار 
گیرد. مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به چالش های 
کنونی نسخه الکترونیکی، گفت: مشکالت و چالش های این طرح را می توان از 
ابعاد مختلف بررسی کرد؛ عمده این مشکالت ناشی از مسائل زیرساختی است 
مانند مشکالت مخابراتی، ظرفیت اینترنتی و پهنای باند و ظرفیت سرورها که 
باعث بروز کندی و قطعی سیستم های نسخه نویسی و نسخه پیچی شده و سبب 
اعتراض کاربران و گیرندگان خدمات می شود. غفاری تصریح کرد: بخشی از این 
 user-friendly مشکالت نیز مربوط به سامانه های نسخه نویسی است؛ مانند اینکه
نباشد و کار با این سامانه ها را ســخت کند. همچنین استاندارد نبودن کدینگ 
خدمات دارو، مقاومتی که به طور طبیعی برخی از مؤسســات و پزشکان طرف 
قرارداد نسبت به اجرای طرح دارند، همکاری نه چندان خوب برخی از بیمه های 
تکمیلی و بسیاری مسائل دیگر از جمله چالش هایی بودند که طرح با آنها روبه رو 

بود که خوشبختانه بسیاری از آنها در گذر زمان در حال حل وفصل است.

  ۵۱ درصد ظرفیت سدهای کشور پُر از آب است
ظرفیت کل سدهای کشور ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب است که 
از این میزان تا روز بیست فروردین ماه امسال، ۵۱ درصد پرشدگی )آب( دارند.

به گزارش ایسنا تازه ترین گزارش شــرکت مدیریت منابع آب کشور نشانگر آن 
است که حجم آب موجود در سدهای کشــور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای 
مهر۱۴۰۰ تا انتهای شهریور۱۴۰۱( تا بیستم فروردین امسال به رقم ۲۵ میلیارد 
و ۷۱ میلیون متر مکعب رسیده است.این درحالی است که پارسال و در همین بازه 
زمانی حجم آب موجود در سدهای کشور ۲۹ میلیارد و ۴۸ میلیون متر مکعب 
بوده که کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.کل آبی که از ابتدای سال آبی جاری 
)ابتدای مهرماه ۱۴۰۰( وارد سدها شده ۱۹ میلیارد و ۵۸ میلیون متر مکعب است 
که این میزان در سال آبی پارسال )ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰( ۲۰ 

میلیارد و ۶ میلیون متر مکعب بوده که ۵ درصد کاهش یافته است.
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بدهکارانبانکیزیرذرهبین
زهرا جعفــری  -   ایده روز  | درطول 
دهه های گذشــته، همواره باال بودن مطالبات 
معوق بانک ها و فریز شدن بخشی از منابع بانکی 
در دست عده ای بدهکار یکی از معضالت نظام 
بانکی کشور بوده است، معضلی که از میانه دهه 

1380 شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد.
درحالی که درطول این سال ها از ابربدهکاران 
و بدهــکاران بانکی ســخن به میــان می آمد، 
امــا مردم با نام آنها آشــنا نبودند. این که چه 
کسانی تسهیالت دریافت کرده اند و به هر دلیل 
بارفهرست  برای نخستین  بازنگردانده اند. حال 
بدهکاران بانکی انتشــار عمومی پیدا کرد و به 
راحتی می توان با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
بانک ها از جزییات آن باخبرشد، اقدامی که در 

راستای شفافیت کارکرد بسیار مهمی دارد.
اما در دولت جدید با پیگیری وزارت اقتصاد، 
بانک ها ملزم شدند تا لیست بدهکاران خود را 
منتشــر کنند. در همین راستا از نخستین روز 
هفته، تعدادی از بانک ها فهرست بدهکاران شان 
را روی پایگاه اطالع رسانی خود قراردادند تا برای 
نخســتین بار مردم با نام این افراد آشنا شوند. 
این درحالی است که بانک ها براساس قوانین و 
مقررات، از ســال ها پیش موظف به افشای این 
اطالعات بوده اند، ولی هیچگاه اجرایی نشــده 
بود تا اینکه پاییز ســال گذشــته وزیر اقتصاد 
در نامه ای از بانک مرکزی درخواســت کرد تا 
بانک ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست 

ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
در ایــن زمینــه بانک ها باید مشــخصات 
تســهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای 
تخصیص منابع، مبلغ تســهیالت یا تعهدات، 
میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع 

کلی تضامین را نیز منتشر کنند.
بررســی ها حاکی از آن اســت که بانک ها 
تا پایان سال گذشــته نسبت به انتشار اسامی 
ابربدهکاران خود اقدام نکردند، در ســال جاری 
اما، طی روزهای گذشــته بانک ملی، اســامی 
بدهــکاران کالن خود را اعالم کرد. پس از آن، 
بانک های کشــاورزی، مسکن و پست بانک نیز 

اسامی ابربدهکاران را منتشر کردند.
بــه دنبال آن و تا لحظه تنظیم این گزارش 
بانک های تجارت، صادرات ایران و رفاه کارگران 

هم اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند.

 بانکی که بدهکار کالن ندارد
بانک توسعه تعاون اعالم کرد بدهکار کالن 

با بدهی بیش از 100 میلیارد تومان ندارد.
بانک توســعه تعاون اعالم کــرد این بانک 
فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک الوصول باالی 
یــک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان ســال 

1400 است.

باید  بانک ها  تمــام  مرکزی:  بانک   
اسامی بدهکاران خود را افشا کنند

مدیــر اداره اطالعات بانکــی بانک مرکزی 
گفــت: تمــام بانک های دولتــی، خصوصی و 
خصولتــی باید اســامی بدهــکاران بانکی را 

منتشر کنند. »محبوب صادقی« درباره انتشار 
فهرســت ابربدهکاران شــبکه بانکی از سوی 
بانک مرکزی گفــت: در قانون بودجه تکلیفی 
برای بانک مرکزی تعیین شــده که تسهیالت 
و تعهدات کالن براســاس اشــخاص مرتبط را 

احصا و افشا کند.
وی افزود: بانک مرکزی آمادگی دارد هفته 
آینده گزارش اولیه ای از بدهکاران بانکی تمام 

بانک های عام منتشر کند.
صادقی در پاســخ به این ســؤال که اعالم 
اسامی بدهکاران، بخشی از روند ضمانت اجرایی 
برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز 
اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه 
به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده 
بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام 
خواهد شد. وی تأکید کرد: باید تمام بانک های 
کشــور اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و 

در اسرع وقت پرونده این کار بسته می شود.

 انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه 
بانکی توسط بانک مرکزی

در همین زمینه عالوه بر انتشــار اســامی 
بدهکاران ازســوی بانک هــا، بانک مرکزی نیز 
قرار است لیست بدهکاران را منتشر کند. بانک 
مرکزی اعالم کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ 
شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت 
منتشــر خواهد کرد.مصطفی قمری وفا، مدیر 
روابط عمومی بانــک مرکزی در توئیتی اعالم 
کــرد: بانک مرکزی در چهارچوب برنامه جامع 
اصالح شبکه بانکی و بر مبنای  انضباط مالی و   
بهداشت اعتباری بانک ها، طبق بند »د« تبصره 
1۶ قانون بودجه 1401 از هفته آینده، اسامی   
بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می کند. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، جدول بدهکاران 
بزرگ بانکی با دریافت اطالعات مربوطه توسط 
بانک ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می شود.تاکنون 
چند بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ خود 

را منتشر کرده اند.

 تکلیف قانونی
گفتنی اســت، بر اســاس بند »د« تبصره 
1۶ قانــون بودجه 1401 تحــت عنوان  احکام 
تنظیمی،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف اســت با استفاده از ســامانه اطالعاتی 
خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی از بانک ها و 
اعتباری غیربانکی )موضوع جزء)۲(  مؤسسات 
این بند( براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده 
توسط شــورای پول و اعتبار، مانده تسهیالت 
و تعهــدات کالن و میــزان پرداختی و مانده 
تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان 
پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشــخاص با 
تعریف شورای پول و اعتبار )مرتبط یا ذی نفع 
واحد(، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، 
وضعیت بازپرداخت )جاری، سررسید گذشته، 
معوق یا مشکوک الوصول(، نوع و میزان وثیقه 
دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و به 

صورت فصلی به روزرسانی کند.
همچنیــن  بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
غیربانکــی موظفند اطالعــات مندرج در جزء 
)1( ایــن بنــد را به صورت فصلــی در اختیار 
بانــک مرکزی قرار دهند.درصورت اســتنکاف 
از ارســال تمام یا بخشی از اطالعات، در موعد 
مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص 
بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده 
)44( قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای)3( یا 
)4( بند )الف( ماده )14( قانون برنامه پنج ساله 
ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران و بــا رعایت ترتیبات 
مندرج در مــواد مذکور محکوم می گردد.بانک 
مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی را به 
صورت فصلی به کمیســیون اصــل نود )۹0( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دیوان 

محاسبات کشور ارائه  کند.

  تفویض اختیار حداکثری به مدیران استانی اقتصاد
»سید ذبیح اهلل سلمانی« ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از ابالغ بخشنامه واگذاری فاز اول تفویض اختیار حداکثری به مدیران کل استان های 
این وزارتخانه از سوی وزیر اقتصاد خبر داد.وی اظهار داشت: این تفویض اختیار، 
مسؤلیت مدیران استانی را سنگین تر می کند و آنها بایستی با استفاده از نظرات 
و ظرفیت های کارشناسان خبره استان، این مسئولیت  را انجام دهند.وی افزود: ما 
نیز در ستاد وزارتخانه از نظرات استان ها در تعیین خط مشی ها غافل نخواهیم بود 
و حداکثر استفاده را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها خواهیم برد. به گزارش 
ایرنامعاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مدیر کل 
جدید امور اقتصادی و دارایی استان کردستان باید در راستای سیاست های ابالغی 
دولت، سند تحول و برنامه های راهبردی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

که در چند روز آینده ابالغ می شود، گام بردارد.

   دیدار مقامات شرکت های سپرده گذاری ایران و روسیه
رئیس هیأت مدیره شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
ایران )سمات( از تشکیل کارگروه مشترک با شرکت سپرده گذاری روسیه برای 
افزایش همکاری های بازار سرمایه دو کشور خبر داد.به گزارش »ایران« و به نقل از 
سمات؛ محمد سجاد سیاهکارزاده و ماریا کراسنوا معاول اول هیأت مدیره شرکت 
سپرده گذاری روسیه در مســکو دیدار و گفت و گو کردند.همکاری های دوجانبه 
در عرصه های مختلف بویژه پیشــبرد مفاد تفاهمنامه قبلی و افزایش اثربخشی 
آن و توسعه همکاری در منطقه آزاد کیش، محورهای اصلی گفت و گوی مقامات 
شرکت های ســپرده گذاری ایران و روســیه بود.در این دیدار دو طرف با اشاره به 
نقش تأثیرگذار ایران و روسیه در منطقه و جهان تأکید کردند و افزودند: هیچ گونه 
محدودیتی برای توسعه روابط بازار سرمایه دو کشور وجود ندارد و باید راهکارهای 
الزم برای تقویت همکاری ها پیش بینی شود.رئیس هیأت مدیره سمات خواستار 
تشکیل کارگروه مشترک میان شرکت های ســپرده گذاری ایران و روسیه شد تا 
هر چه سریع تر موانع احتمالی در اجرای تفاهمنامه قبلی برطرف شود.در ادامه این 
جلسه، کراسنوا با اشاره به مزیت ها و ویژگی های منطقه آزاد کیش بر لزوم افزایش 
سطح تعامالت و همکاری ها در این منطقه تأکید کرد.هیأت ایرانی همچنین در سفر 
خود به مسکو با مقامات بورس روسیه )MOEX( دیدار و گفت و گو کردند.در این دیدار 
که با حضور کریل پستوو مدیرعامل بورس روسیه برگزار شد، طرفین توافق کردند تا 

روابط دو جانبه خود را در قالب یک تفاهمنامه همکاری گسترش دهند. 

  مولدسازی سرمایه ها در بخش زمین و مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: باید در حوزه اقتصاد زمین و مسکن فکر 
و برنامه ریزی جدی داشته باشیم و در جهت تولید ثروت و مولد سازی سرمایه هایمان 
به صورت مضاعف تالش کنیم.به گزارش ســازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا 
فخاری با اشــاره به اینکه بر مبنای اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن وظیفه 
اصلی این ســازمان در دو حوزه زمین و مسکن بوده است، گفت: در حوزه مسکن 

عقب ماندگی هایی وجود دارد و بیش از این می توانستیم به مردم خدمت کنیم.

 راه اندازی خط کشتیرانی عسلویه- کیش
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از آمادگی 
این ناوگان برای راه اندازی خط کشتیرانی عسلویه- کیش خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی کشتیرانی، »محمدرضا مدرس خیابانی«، در دیدار با مدیرعامل منطقه 
ویژه پارس جنوبی، گفت: کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران آماده تعامل و همکاری 
با منطقه ویژه پارس جنوبی جهت راه اندازی خط کشتیرانی عسلویه- کیش است 
تا از این طریق، راه اندازی خط مســافری در این منطقه را به ثمر برساند.مدرس 
خیابانی گفت: کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ساالنه خریدار سوخت تولیدی 
شرکت های داخلی است و به این جهت بخش عمده ای از نیاز خود را از داخل کشور 

تأمین می کند.

   تغییر کاربری ۲۷۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن
عضو هیأت  مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین زمین ۲.4 میلیون واحد 
نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ۲۷00 هکتار زمین با قابلیت تغییر کاربری 
برای تولید مسکن شناسایی شده است.ارسالن مالکی با یادآوری اینکه 14 هزار 
و 88۹ هکتار اراضی داخل محدوده شهرها شناسایی شده که مستعد بارگذاری 
ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن هستند، اظهار کرد: برآورد این است که 
حدود۹80 هزار واحد مسکونی در این اراضی قابلیت بارگذاری خواهند داشت. این 
اراضی با احتساب شهرهای جدید است که تا هفته گذشته در بانک زمین بارگذاری 

شده است.

  نواقص مسکن مهر را در نهضت ملی تکرار نمی کنیم
معاون مسکن شهری بنیاد مســکن انقالب اســالمی گفت: طرح نهضت ملی 
تقاضامحور است و اشتباهی که در بخشی از مسکن مهر شد که ابتدا ساخته می شد 
و بعد متقاضی شناسایی می شد اینجا انجام نمی شود.حمیدرضا سهرابی گفت: 
ساالنه برای ســاخت ۲00 هزار واحد در مناطق روســتایی و ۲00 هزار واحد در 
شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت برنامه ریزی شده است.وی تصریح کرد: برای 
تسهیالت مسکن روستایی در بخش یارانه نرخ سود بانکی مشکالتی وجود دارد و 
سازمان برنامه و بودجه هنوز قطعی نکرده است و بانک مرکزی 18 درصد ابالغ کرده 
و وقفه ای در کار مسکن روستایی ایجاد شده است و به رغم اینکه حدود 140 تا 1۵0 
هزار خانوار شناسایی شدند آماده کار هستند یا بخشی از کار را انجام دادند، متأسفانه 

این باعث یک وقفه  در حوزه مسکن روستایی شده است. 

   افزایش قیمت میلگرد و سیمان در بازار
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن از افزایش قیمت میلگرد 
به کیلویی 18 هزار تومان و سیمان به کیسه ای ۶0 هزار تومان در روزهای اخیر خبر 
داد. در حال حاضر حداقل قیمت میلگرد در سایزهای باال )18 تا 3۲( حداقل کیلویی 
18 هزار تومان است. در سایزهای کوچک تر )8 تا 1۶( نیز بین هزار و تا 1,۵00 تومان 
به این رقم در هر کیلو افزوده می شود.او تأکید کرد: این افزایش قیمت میلگرد از سوی 
تولیدکنندگان اتفاق افتاده و آنها محصوالت را با قیمت های باال در بورس کاال عرضه 
می کنند. این در حالی است که میلگرد در اسفند ماه سال گذشته کیلویی 14 تا 1۵ 
هزار تومان بود.دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه پروژه های ساختمانی 
دچار رکود شده اند و تقاضایی از سوی بازار نیست که تولیدکنندگان فوالد و سیمان 
اقدام به افزایش محصوالت خود کرده اند، اظهار کرد: سیمان در بورس کاال کیسه ای 
4۷ و در بازار مصرفی ۶0 هزار تومان فروخته می شود؛ کرایه حمل، ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده، هزینه تخلیه و بارگیری، هزینه بنکداری و... نیز به آن افزوده می شود. 

  شرایط جدید پرداخت تسهیالت به صنایع
محمود سیجانی، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اعالم کرد که از ابتدای اردیبهشت سال جاری پرداخت هرگونه 
تسهیالت )سرمایه در گردش( از سوی سیستم بانکی صرفاً پس از استعالم صورت 

حساب الکترونیکی انجام می شود.

بورس کاال، نهادی رسمی و ساختار یافته است که به 
منظور ساماندهی و ارتقای تجارت کاالیی و تخصیص 
بهینه منابع و سرمایه ها در اقتصاد، کارکردهایی را مورد 

هدف قرار می دهد.
مجموعه کارکردهــا و خدمات بورس کاالی ایران، 
ایجاد ابزاری برای پوشــش ریسک، ایجاد قیمت مبنا، 
نظارت بر تحویل کاال، ســرمایه گذاری، تسهیل تأمین 

مالی، توسعه و تنظیم بازار است.
یکی از کارکرد های مهم بورس، کشف قیمت است، 
فراینــدی که از طریق آن قیمت های صحیح و عادالنه 

کاالها از برآیند عرضه و تقاضا تعیین می شود.
درواقع کاالیی که در بورس پذیرفته می شود، در یک 
بازار رقابتی با حجم قابل قبولی از عرضه و تقاضا، کشف 
قیمت می شــود و توان برنامه ریزی فعاالن اقتصادی را 
افزایش خواهد داد.همان طور که بیان شد تنظیم گری، 
بهینه ســازی منابع، ارتقای شفافیت و بازارسازی جزو 
مهم ترین مزیت های این نهاد اســت. اکنون قریب 1۵ 

سال از شروع فعالیت بورس کاال می گذرد.
بورس کاال در ســال 1400 موفق به انجام معامله 
۵0 میلیــون تن محصول به ارزش حدودی ۵00 هزار 

میلیارد تومان شد.
از اینکه این نهاد رشد قابل قبولی در تنوع محصوالت 

پذیرش شــده و حجم معامالت انجام شــده داشــته 
اســت، نمی توان گذشــت ولی در عین حال ایرادات و 
انتقادات اساســی بر سیاست گذاری کلی و رفتاری این 
نهاد وارد اســت.از جمله اینکه این نهاد همواره منافع 
عرضه کنندگان را بر منافع خریداران ترجیح داده و ابزار 
صحیح و کارشناسی برای نظارت بر چگونگی عرضه ها و 

نحوه انجام تعهدات عرضه کنندگان ندارد.
همین امر باعث سوء استفاده بعضی از عرضه کنندگان 
شــده تا عرضه های بیش از ظرفیت واقعی تولید خود 

داشــته و تأخیــر در انجام تعهدات، خریــداران را در 
تحوالت روزانه بــازار دچار ضرر و زیان می کند.ناگفته 
نماند که ســازمان بورس و اوراق بهادار، درصورتی که 
خریدار نتواند خرید انجام شده را در مدت زمان معین 
شده تسویه کند با جریمه های سنگینی مواجه می سازد 
و تا زمان تسویه جریمه، حق انجام ادامه فرایند وجود 
نــدارد. درواقع زمانی هم که خریدار برای پیگیری این 
مسأله و طرح شکایت به بورس اقدام می کند متأسفانه 
فرایند صحیح و کارشناسی برای رسیدگی به این مسأله 

تعریف نشده است.
نکته قابل بررسی، تأیید یا عدم تأیید سلیقه ای بعضی 
معامالت حساس توسط ناظر بورس کاال است، به گونه ای 

که عدم اطمینان را به این نهاد افزایش می دهد.
گاهی هم ابطال بعضی معامالت بدون در نظرگرفتن 
عرضه مجدد وجبرانی و با تأخیر، باعث شــده تا تبعات 
غیرقابل جبرانــی را بر مصرف کننــدگان و بازار این 

محصول وارد کند.
پیشنهاد می شود ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
راســتای ارتقای کیفیت و همچنین کمک به توسعه 
بازار در زمینــه تعهدات طرفین یک طرفه عمل نکند 
و بــا ایجاد فضای کارشناســی بتوانــد روند تعهدات 
طرفین )عرضــه کننده - خریــدار( را مدیریت کند.

ایراد دوم، ایجاد اتاق های معامالتی کارشناســی نشده 
بوده کــه نه تنها به روند واقعی کشــف قیمت کمک 
نمی کند بلکه موجب بهــم ریختگی مقطعی بازار هم 
می شــود.برخی ازتولیدکنندگان که موظف به تأمین 
مــواد اولیه خــود از طریــق بورس هســتند در این 
مســیر دچار ضرر و زیان می شوند.پیشــنهاد می شود 
که در تصمیم گیری ها ازتشــکل های اقتصادی بخش 
 خصوصی مشارکت گرفته تا بتوان بازارها را به صورت

 تخصصی تر مدیریت کرد.

وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا بانک های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار 
فهرست بدهکاران کالن هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه 
ســال 1401 آمده، همه بانک ها مکلف هستند که این اطالعات را در اختیار 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی قرار دهند.
 احســان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی که با موضوع انتشار فهرست 
بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی باالی صد میلیارد تومانی صورت گرفت، 
در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده 
اســت هنوز کامل نیســت و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، 
گفت: این مسئله یکی از مشکالت بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این 
معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای 
ســالهای طوالنی باقی می ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به 

بخشی از تسهیالت می شد.
خاندوزی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشــور 11 بانک دولتی 
زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشــار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این 
زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه 
مهر ایران که اساساً بدهی های باالی 100 میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه 
تعاون که اعالم کرده بدهکاران بدحســاب باالی 100 میلیارد تومانی در این 
بانک وجود ندارد در ســایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند. به 
همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک 
ها خودشــان در این زمینه پیش قدم شــده و فهرست بدهکاران بدحساب را 
افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی های 

خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک ها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری های ویژه انجام شــد و به 
طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با 
مدیران عامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در 

این زمینه پیشگام باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به اینکه در تاریخ بانکی کشــور، این 
حد از شفافیت بی سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت ها و اشخاص حقیقی 
که جزو بدهکاران بد حســاب بزرگ بودند، افشــا شده است و امیدواریم که 
ایــن کار کمک کند که مطالبات توســط بانکها وصول شــده و زمینه برای 
دسترســی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب 
 و چــه مردم عادی و خانواده های خوش حســاب به منابــع بانکی، بیش از 

پیش فراهم بشود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه 
ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن 
این فهرست است و همانطور که اشاره شد، االن این فهرست به جهت جزئیات 
می تواند کامل تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول 
بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح 
شــود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختالفات حقوقی وجود داشت و 
امروز در هیئت دولت نیز ریاســت محترم جمهوری هم تأکید کردند، که تا 

حد ممکن این اطالعات باید دقیق باشــد تا از مردم و فعاالن اقتصادی حقی 
در این زمینه تضییع نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاســت تشــویق خوش حسابی 
و افزایش اعتبار در شــبکه مالی و بانکی کشــور است، افزود: بسیاری از این 
تســهیالت، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید 

این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می شد.
خاندوزی افزود: در این زمینه اختالفات حقوقی بین حسابرســان شرکتها 
و بانکها وجود داشــت و به همین دلیل، در گام اول از بانک ها خواســتیم که 
رقم دقیق بدهی ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی 

مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در فهرست های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه 
نیز گفت: انشااهلل، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از 100 
میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک 
مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصالحات اقتصادی کشور 

با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک های خصوصی 
نیز مکلف به تهیه و انتشــار چنین فهرستی هستند، گفت: بر اساس تکلیفی 
که در قانون بودجه ســال 1401 آمده اســت، تمام بانک ها مکلف هســتند 
کــه این اطالعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اســالمی قرار دهند و 
بانک مرکــزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی اســت، اما 
به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این اســت که در تکالیف قانونی ابتدا باید 
خود دولت، دســتگاه های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران 
 عامل بانک های دولتی خواســته شــد که دراین مسیر پیشــگام باشند، که

 آنهــا هم در ایــن زمینه همکاری کردند و ابتدا به ســاکن این اصالحات از 
بانک های دولتی شروع شد.

ترجیحمنافععرضهکنندگانبرمنافعخریداراندربورسکاال!

منابعبانکیرااینگروهگرفتهاندوپولیبرایبقیهمردمنماندهاست

 آخرین وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰ از عوارض واردات
اگر چه قانون بودجه ابالغ شده و باید بر اساس آن نرخ محاسبه عوارض گمرکی از 4۲00 تا ۲3 هزار تومان افزایش یابد ولی هنوز به دلیل مشخص نبودن وضعیت سود بازرگانی و تغییراتی که در حقوق گمرکی کاالهای غیر اساسی 

اعمال خواهد شد، فعال بر اساس سال قبل واردات در حال انجام است و بعد از تصویب هیات وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
 با ابالغ قانون بودجه به گمرک، در اهم تکالیفی که بر عهده آن قرار دارد تغییر محاسبات عوارض واردات است؛ به طوری که طبق تبصره ۷ قانون بودجه 1401 نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله 
محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد. در این حالت برای 

سایر کاالها حقوق گمرک تغییر نکرده و درصد آن ثابت مانده ولی نرخ محاسبات به ETS افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس در هفته گذشته دفتر واردات گمرک به  دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی این سازمان اعالم کرد که به قید فوریت نسبت به اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام الزم انجام شود.

با توجه به تبعات تورمی ناشی از گران شدن عوارض واردات، بحث کاهش سود بازرگانی مطرح است و اخیرا رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد که حتی تغییراتی در تعرفه سایر کاالها اتفاق خواهد افتاد. مقدسی گفت که وزارت  صمت 
نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کاالهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته جاری به تصویب دولت خواهد رسید. وی همچنین وعده  کاهش چشمگیر 

حقوق گمرکی سایر کاالها را داده که قرار است این هفته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شود تا افزایش های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات تعدیل شود.
این در حالی است که اعالم لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا از این حکایت دارد که با وجود آمادگی نرم افزاری در گمرک، تا زمان ابالغ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی از سوی وزارت صمت مانند سنوات گذشته عمل می شود 

و برخالف برخی خبرها مبنی بر اجرایی شدن تغییر نرخ از 4۲00 به ETS  این اتفاق هنوز نیفتاده است.
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1056
ــخ  ــد حســبن در تاری ــادی فرزن ــول آب ــه محمــد امیــن پ ــق ب ــه شــماره 0925088463 متعل ــی ب کارت مل

 1398/10/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ1400/11/11   ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــرا ایمان ــه زه ــق ب ــه شــماره 0890445648 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0921656653 متعلــق بــه زهــرا زارزاده فرزنــد حســنعلی در تاریــخ1400/12/12  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدعلــی در  ــق فرزن ــه زینــب الی ــق ب ــه شــماره  ملــی 07313227365 متعل ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــخ 1400/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابوالحســن در تاریــخ  ــه فاطمــه ابوالحســنی بائــی فرزن ــه شــماره 0730959910 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/12/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6429953904 متعلــق بــه حســن میرزایــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ1400/12/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه هــادی  ــه شــماره گذرنامــه 02387145 متعلــق ب ــه شــماره  160495433098وب گواهینامــه پایــه ســه ب
امیــرزاده فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت  آمایــش بــه شــماره  خانــوار 9124889210متعلــق بــه فائــزه رحمانــی فرزنــد حــاج صفــر  در تاریــخ 
 1400/12/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت وســیله نقلیــه موتــور ســیکلت شــماره پــاک 344327ایــران63 شــماره 5249954571 
متعلــق بــه مهــدی  حســن زاده فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــماره موت ــدل 1384ش ــی م ــکی روغن ــد مش ــین پرای ــوع ماش ــه ن ــیله نقلی ــنامه ب و کارت وس شناس
01104048شــماره پــاک 22ی725ایــران 12 ســند ماشــین متعلــق بــه ریحانــه خیــری فرزنــد حســین در 

تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت وســیله نقلیــه شــخصی پــژو پــارس نقــره ای شــماره پــاک 86و275ایــران 74وکارت 
ســوخت بــه شــماره 0945698879 متعلــق بــه علــی رضایــی نــژاد فرزنــد موســی  در تاریــخ1401/01/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره   ملــی 0940954788متعلــق بــه محمــد دشــت آزمائــی فرزنــد مــوال در 
تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0910152251 متعلــق بــه محمــد رضــا  میــر محرابــی فرزنــد علیمــراد  در تاریــخ 
 1400/02/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 83 متعلــق بــه محمدعلــی امینــی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1400/11/11 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــه حبیــب اهلل  کــوال ب ــق ب ــه شــماره 1062056299 متعل کارت ملــی و کارت بازنشســتگی  ب
شــیر محمــد در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین نــوع وســیله ســواری پرایــد ســفید روغنــی وکالــت ســوخت  ولیمــه نامــه خــودرو  بــه شــماره 
ــ  465ایــران 74 متعلــق بــه ناهیدســادات موســویان راد فرزنــد ســید حیــدر  در تاریــخ1401/01/11   86ه

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک  ــه شــماره پ ــت  ب ــان خدم ــه دو موتورســیکلت کارت ســوخت کارت پای ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــخ  ــه در تاری ــد امرال ــی فرزن ــه محمــد داراب ــه شــماره  ملــی 0923574425 متعلــق ب ــران 36 ب 56و363ای

 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه جلیــل فیــروز بخــش فرزن ــه شــماره 5740020921 متعلــق ب ــه ســه ب کارت ملــی  و گواهینامــه پای
غامرضــا در تاریــخ 1400/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1606
ــال در تاریــخ1401/01/18   ــد ب ــه زلیخــا حافظــی فرزن ــه شــماره 4568890497 متعلــق ب کارت ملــی ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمدمهــدی در  ــه فرزن ــی چلیکــی فوالدمحل ــه امیرعل ــق ب ــه شــماره 4560626537 متعل شناســنامه ب
تاریــخ 1400/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــان فرزن ــه ملیحــه طاهری ــق ب ــه شــماره 4560078637 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 714 ب 83 و شــماره شاســی NAPLSRALD01131239 و 
شــماره موتــور W083602 متعلــق بــه ناهیــد لــواف فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــان فرزن ــد طاهری ــه احم ــق ب ــماره 4569318381 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/09/01مفق

 
1401

ــه  ــق ب ــماره 2142716288 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 2142716288 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
عبدالرضــا موحــدی مجــد فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2141971748 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2141971748 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 2141971748 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران82_176ق94 و بــرگ ســبز خــودرو 
ــود  ــخ 1401/01/17 مفق ــد یوســف در تاری ــد زارع فرزن ــه مجی ــق ب ــران82_176ق94 متعل ــه شــماره ای ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

1502
بــه شــماره 63ایــران926ق45 شــماره شاسیNAAW21HU7JE087413شــماره  ماشــین  کارت 
موتور147H0401419مدل1397متعلــق بــه مریــم سلحشــورنژاد فرزنــد حســین در تاریــخ1401/01/04  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

1504
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2380311765 متعلــق بــه ســعید  صالحــی  فرزنــد عبدالرســول  در تاریــخ 

1400/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــداهلل  در  ــد ی ــم  کریمــی ســعدی  فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 2282814691 متعل ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــخ 1400/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1506

ــور 12489224497و شــماره شاســی  ــه شــماره پــاک 63/961ج 14 و شــماره موت بــرگ ســبز خــودرو ب
ــخ 1400/11/01  ــی وردی در تاری ــد عل ــی فرزن ــیر علیمردان ــه اردش ــق ب ــی متعل ــند کمپان 839973و س

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2006
ــخ  ــم در تاری ــد محمدکری ــاد روشــنی فرزن ــای فره ــه آق ــق ب ــماره 5589957664 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/11/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد داراب فرزن ــای عبدالحمی ــه آق ــق ب ــماره 0042441277 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/25مفق

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4722369569 متعلــق بــه عبــاس خامــه یــار فرزنــد حســین در تاریــخ 

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

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و کارت بانکــی بــه شــماره 0022292276 متعلــق بــه محمدعلــی 
کرمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4570129641 متعلــق بــه عرفــان رحیمــی زاده فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1401/01/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد پیم ــدی فرزن ــا حمی ــه پوری ــق ب ــماره 0020348053 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1400/05/01مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 0026251159 متعلــق بــه امیرمحســن ولــی فرزنــد محســن در تاریــخ1400/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0073602329 متعلــق بــه محمــود مهرابــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0082881499 متعلــق بــه محســن جعفــری فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ 
 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0063496161 متعلــق بــه محمدرضــا احمــدزاده فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0021442819 متعلــق بــه مریــم ســادات موســوی فرزنــد ســیدمرتضی در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیدامیررضا  ــه س ــق ب ــماره 1757376704 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت بانک ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــادی در تاری ــد ه ــی فرزن ــان دزفول  امامی

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0048462209 متعلــق بــه محســن داودی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3341360956 متعلــق بــه زینــب  عباســی  فرزنــد صفــدر در تاریــخ 1400/12/26 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک  شــماره  موتوربــه  نامــه،کارت  0084437731،گواهینامه،بیمــه  شــماره  بــه  ملــی  کارت 
325/52477،شــماره موتورNE0DJGBUE91831،شــماره شاســی 180A9520154***Z5P متعلق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/20 مفق ــی  در تاری ــد عل ــاه کار  فرزن ــواد گی ــه ج  ب

می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــنی نوده ــعید محس ــه س ــق ب ــماره 0079683770 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/18مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0013499319 متعلــق بــه محمــد خانمــرادی فرزنــد امیــر در تاریــخ1400/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0018465935 متعلــق بــه حســین مریوانــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/06/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2649967080 متعلــق بــه محبوبــه  آبیــار فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ1401/01/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2027
ــه  ــران10 و کارت ســوخت ب ــه شــماره 289ب66ای ــه شــماره 0057370761 و کارت ســوخت ب ــی ب کارت مل
شــماره 892س71ایــران20 متعلــق بــه بهــزاد قاطــع فرزنــد مســعود  در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

2048
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5010258285 متعلــق بــه ســیده حمیــرا حســینی فرزنــد اســداله در تاریــخ 

 1400/12/21مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2084
کارت ملــی بــه شــماره 0048496308 متعلــق بــه پرویــن حیــدری فرزنــد محمــود در تاریــخ 1400/11/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0014597039 متعلــق بــه مهنــاز جدیــدی فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/05/09 مفق

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 1272766292 متعلــق بــه فرانــک روانبخشــیان فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0047551615 متعلــق بــه مرحمــت حــدادی فرزنــد اکبــر در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0010670262 متعلــق بــه مصطفــی عباســی فرزنــد ذبیــح در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0071657428 متعلــق بــه مجتبــی احمــدی وشــنوه فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 
1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد غــام در تاری ــرم هاشــمی فرزن ــه اک ــق ب ــه شــماره 0032858949 متعل ــی ب ــه  و کارت مل گواهینام
1400/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2282761316 متعلــق بــه مهــران علیخانــی فرزنــد منصــور در تاریــخ1401/01/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0052955567 متعلــق بــه مجیــد صیــدی فرزنــد محــرم در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرادخان ــی فرزن ــد معروفخان ــه محم ــق ب ــماره 0019456468 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/04/01مفق

2087
شناســنامه بــه شــماره 1630348848 متعلــق بــه محســن عراقــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ1401/01/09  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 48ص893ایــران25 و ســایر بــه شــماره بــرگ ســبز معاینــه فنــی وبیمــه نامــه 
ــخ  ــی در تاری ــد میرعیس ــوری فرزن ــین غف ــه سیدحس ــق ب ــران 25 متعل ــاک 48ص893 ای ــماره پ ــه ش ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/01/12 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1640268588 متعلــق بــه هــادی جــان پــرور  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/01/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره 701 و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه شــماره 1621790452 و شناســنامه ب کارت ملــی ب
ــه شــماره کارت ســوخت وبیمــه  ــه شــماره 23ق848ایــران21 و ســایر ب 1621790452 و کارت ماشــین ب
ــود  ــخ 1401/01/20 مفق ــزه در تاری ــد حم ــور فرزن ــدی پ ــد محم ــه وحی ــق ب ــران21 متعل نامه23ق848ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122118458 ، شــماره شناســنامه 15 ، تاریــخ تولــد1345/01/08  
متعلــق بــه موســی تفکرمرزنکاتــه فرزنــد رضــا در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــعود  ــه مس ــق ب ــد 1372/06/10 متعل ــخ تول ــی 2110419636 ، تاری ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
وحدانــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  1400/12/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 2031417274 ، شــماره شناســنامه 198 ، تاریــخ تولــد 1329/08/12 و کارت 
ملــی هوشــمند متعلــق بــه محبوبــه جندقــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/01/07 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــت و  ــان خدم ــخ 1373/12/01 و کارت پای ــی 2230150634 ، تاری ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه امیرحســین عــرب فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
ــه شــماره  ــه ماشــین ب ــه نام ــی 6429919234 و کارت ماشــین و بیم ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
پــاک 67س911-59 متعلــق بــه رمضانعلــی عــرب عامــری فرزنــد حســین در تاریــخ 1400/12/14 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 3671977736 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه 

شــخص ثالــث و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 86د965-59 متعلــق بــه بدیــل یــزدان نیــا فرزنــد علــی 
در تاریــخ  1401/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــریال  ــماره س ــه ش ــه ب ــدل کوس ــر 12 م ــم کالیب ــول روی ه ــلحه دو ل ــل اس ــواز حم ــودی ج ــی مفق آگه
ــی   ــه شــماره مل ــد محمــود ب ــد مــددی فرزن ــه نوی ــق ب ــه  متعل TS  3.12GA.870 ســاخت کشــور ترکی

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/12/22 مفق 2122649348 در تاری

2503
ــخ  ــد حاجــت در تاری ــا نعمتــی فرزن ــه اناهیت ــق ب ــه متعل ــه شــماره 1971489204 و گواهینام ــی ب کارت مل

 1401/01/03مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی و  ــدی قل ــد مه ــدی فرزن ــر احم ــر می ــه اصغ ــق ب ــه متعل ــام وظیف ــماره 1 و کارت نظ ــه ش ــنامه ب شناس
شناســنامه متعلــق بــه محمــد رضــا میــر احمــدی در تاریــخ 1401/01/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه بهنــام رحیــم زاده زرلــق فرزنــد تتتتتــت در تاریــخ1401/01/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه محمــد شــانظری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه محمــد مهــدی خســروی فرزنــد حســین در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی متعلــق بــه محمــد شــانظری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/01/21 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
ــران 67 و  ــماره 68 ج 196 ای ــه ش ــوخت ب ــماره 6299628911 و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
دفترچــه بانکــی متعلــق بــه فریبــا حضرتــی کلبــی بکــی فرزنــد عبدالرحمــن در تاریــخ 1400/12/28 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــودرو  ــوخت خ ــه و کارت س ــه نام ــین .بیم ــماره 1293374199 و کارت ماش ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ســواری پرایــد مــدل 1386 بــه شــماره 67 د 539 ایــران 53 و دفترچــه بیمــه بــه شــماره 1293374199 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/01/10 مفق ــی در تاری ــد قربانعل ــادی فرزن ــی محمداب ــادی عباس ــه ه ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12359939 و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12359939 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
معافیــت خدمــت بــه شــماره 12359939 و کارت نظــام پزشــکی بــه شــماره 162468 متعلــق بــه محســن 

کریمیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1293480622 و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1293480622 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1293480622 کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد 132 مــدل 1393 
ــخ  ــیب در تاری ــد مس ــگی فرزن ــی ویش ــی عابدین ــه مصطف ــق ب ــران 67 متعل ــماره 29 س 532 ای ــه ش ب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/06 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد نورعل ــه افســانه ســعیدی فرزن ــق ب ــه شــماره 1830294679 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 1273230450 و کارت موتــور و کارت ســوخت 
موتورســیکلت هونــدا125 مــدل 1386 بــه شــماره 69697/634 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 39704452 
متعلــق بــه مســیح میرزائــی عســکرانی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5490093511 متعلــق بــه امیرحســین رمضانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
 1400/03/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1291377689 متعلــق بــه مرتضــی  کیانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
 1401/01/06مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــدری ســودجانی فرزن ــده  حی ــه زبی ــق ب ــه شــماره 4623446174 متعل ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 1271761181 متعلــق بــه امیرحســین  اشــرف فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/09/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 1545 و کارت ملــی بــه شــماره 1286108608 متعلــق بــه فهیمــه صادقــی  فرزنــد 
ابراهیــم  در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6329951160 متعلــق بــه صــادق  بیژنــی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1971815144 متعلــق بــه مســعود  معینــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ1400/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4669525573 متعلــق بــه خدیجــه  اهلل وردی فرزنــد عوضعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1290778795 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه راضیــه  حســن پــور کارالدانــی 
فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــی  ــماره شاس ــور 01396160 و ش ــماره موت ــران 93 و ش ــاک 33 س 967 ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
s1412284745933 و سندماشــین بــه شــماره پــاک 33 س 967 ایــران 93  متعلــق بــه احمد رضا  عســکرپور 

جوکانی فرزند هیبت اله در تاریخ 1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2432711858 و گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه الیــاس آزادی فرزنــد بهــزاد در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2300125390 متعلــق بــه حســین ســلیمانی فرزنــد عبــاس در تاریــخ1400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــاک32ن74-965  ــماره پ ــه ش ــین ب ــی 5740044782 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
شــماره موتــور182A0063535 و شــماره شاســیNAAP03EE0KJ328397 و کارت ســوخت بــه 
ــود  ــخ 1400/12/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــن علیخان ــه امی ــق ب ــاک32ن965-74 متعل ــماره  پ ش

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک 777/97251و  ــه شــماره پ ــور ب ــی 0903417601 و کارت موت ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
شــماره موتــور 0125N3N023839 و شــماره شاســی 125T9582521متعلــق بــه ســیدمحمدعلی توکلــی 

فرزنــد ســیدحیدر در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره پــاک 19ق11-357   ــی    3256655327 و کارت ماشــین ب ــه شــماره  مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــد  ــی فرزن ــته رجب ــه فرش ــق ب ــی 1412288017482متعل ــماره شاس ــور 03054733 و ش ــماره موت و ش

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد شــعبانعلی در تاریــخ1401/01/17 مفقــود گردی

2603
ــه شــماره 5229803274 و کارت  ــه شــماره 5229803274 و گواهینامــه پایــه ســه ب کارت ملــی هوشــمند ب
ماشــین بــه شــماره 18و763ایــران 74 و کارت ســوخت بــه شــماره 18و763ایــران74 متعلــق بــه محســن غیــور 

فرزند علی اکبر در تاریخ 1400/05/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــمول فرزن ــال مش ــه ج ــق ب ــماره 0923846867 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1400/06/01مفقــود گردی

ــران 36 و  ــه شــماره 49ط322ای ــه ماشــین ب ــه نام ــه شــماره 0702615110 و بیم ــی هوشــمند ب کارت مل
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0702615110 و کارت ماشــین بــه شــماره 49ط322ایــران36 متعلــق بــه 
تکتــم نجاتــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2801
موتــور  شــماره   92 793د15ایــران  شــماره  بــه   1400 مــدل  مــزدا  وانــت  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــی  ــدی فهیم ــن مه ــه محس ــق ب ــی NAGP2PC31MA521694 متعل ــماره شاس E2M0B1271ش
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فرزند رضا در تاریخ 1400/11/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2807
کارت ملــی بــه شــماره 2150964171 متعلــق بــه مجتبــی فوالدیــان فرزنــد  قلــی در تاریــخ1399/10/09  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162494434 متعلــق بــه بــاب اهلل صادقیــان فرزنــد حســن در تاریــخ1400/10/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1400/05/21   ــد موســی در تاری ــد دردور فرزن ــه ناهی ــق ب ــه شــماره 5010558068 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2160206751 متعلــق بــه عهدیــه عبــداهلل پــور اهنگــر کائــی فرزنــد 
علــی اصغــر در تاریــخ 1400/09/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162178877 متعلــق بــه اقــدس روز بــه ملــه فرزنــد اســحق در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/09مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2160175781 متعلــق بــه طاهــره مهــدی پــور فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/21 مفق

ــک ملــی  ــع ودســت چــک بان ــه متــراژ 597 متــر مرب ــرگ ب ــه دو و اســناد مالکیــت تــک ب گواهینامــه پای
ــت و رشــته  ــم شــهر رشــته مدیری ــوق لیســانس دانشــگاه ازاد قائ ــدرک ف ــرگ اخــر و م ــا ب ــرگ اول ت از ب
ــر در  ــد امی ــه اســو امینــی فرزن ــق ب ــه شــماره 3230732839 متعل ــی ب تشــکیات و روش هــا و کارت مل

ــار ســاقط میباشــد ــده و از درچــه اعتب ــخ 1400/12/01 مفقــود گردی تاری

2901
کارت ملــی بــه شــماره 1754966314 متعلــق بــه حجــت الــه  ســلطان محمــدی  فرزنــد علــی اصغــر  در 

تاریخ1400/12/10  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

کارت معافیــت پزشــکی و کارت معلولیــت  متعلــق بــه علــی رضــا  گوهــری بــه شــماره ملــی 0056255241  
فرزنــد رحمــت  در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0072909935 متعلــق بــه مجیــد  انگریــج  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
 1400/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ســند منــزل بــه شــماره ســند 341514 و ادرس پیــروزی ســه راه ســلیمانیه خ بنائــی بــن بســت دوم پ 10 
طبقــه اول بــه شــماره ملــی 2229898191متعلــق بــه مریــم  غامحســین پــور  فرزنــد علــی محمــد در 

تاریــخ 1400/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 10436 متعلــق بــه اکبــر زبــرم خــوب فرزنــد مجیــد بــه شــماره ملــی 0074738811 
در تاریــخ 1401/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0016927818 متعلــق بــه مهرنــوش جعفــر فرزنــد محمــود در تاریــخ1398/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــه شــماره شاســی 125b9506028وشــماره موت ــران 133ب ــاک 13489ای ــه شــماره پ ــور ب کارت موت
ــماره  ــه ش ــران 144وب ــاک 46414ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــور وکارت س 0124ndr088183وکارت موت
شاســی 110w9594799وبــه شــماره موتــور ag4eg1024797 متعلــق بــه علیرضــا ســرائیان بــه کدملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــل در تاری ــد ابوالفض  0045960607 فرزن

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1050181468 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه پایــه 3وکارت بانکــی رفــاه متعلــق به 
هــادی برزنونــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0082044457وکارت موتــور بــه شــماره پــاک 36882ایــران 141بــه شــماره 
ــخ  ــر در تاری ــد محمدجعف ــماواتی فرزن ــواد س ــه محمدج ــق ب ــی 125E9200200***N1K متعل شاس

 1400/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو وکارت خــودرو بــه شــماره پــاک 76ه327ایــران 33وبــه شــماره شاســی 50351859وبــه 
شــماره موتــور 12487002107 متعلــق بــه عزیزالــه آقائــی بــه شــماره ملــی 5719631909 فرزنــد علــی در 

تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020025221 وگواهینامــه پایــه 3 متعلــق بــه علیرضــا آگاهــی فرزنــد حســن در 
تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0058085351 وشناســنامه متعلــق بــه محبوبــه ســادات  میرائــی آشــتیانی  فرزنــد 
ســیدتقی در تاریــخ 1400/01/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی 0062599380 متعلــق به ســیدایمان موســوی سارســری فرزند سیدعبدالحســین 
در تاریــخ 1400/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0084063343 متعلــق بــه مریــم  غفــاری فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1400/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0493530045 متعلــق بــه علــی فروتنــی فرزنــد ماشــااله در تاریــخ1400/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4040175301 متعلــق بــه علــی یوســف شــاهی فرزنــد اســداله در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0480095922 متعلــق بــه اکــرم ابراهیــم زاده فرزند فرمــان در تاریــخ1400/11/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0012503061 وگواهینامــه پایــه 3 متعلــق بــه محبوبــه عبدالعلــی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/19 مفق ــین در تاری محمدحس

کارت ملــی بــه شــماره 1050181468 متعلــق بــه فاطمــه طلوعــی فرزنــد وحیــد در تاریــخ1400/08/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0052953718 وگواهینامــه پایــه 3 متعلــق بــه مرضیــه گندمــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــرادی فرزن ــکان م ــه امیراش ــق ب ــنامه  متعل ــماره 0440453224 وشناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردی

ــد  ــه حام ــق ب ــه 2 متعل ــه پای ــه وگواهینام ــام وظیف ــماره 0011774401 وکارت نظ ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/02 مفق ــم در تاری ــد رحی ــو  فرزن ــکندرپورذکی ل اس

مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت وکارت ماشــین بــه شــماره پــاک 81د311ایــران 20وبــه شــماره شاســی 
S1412287842159وبــه شــماره موتــور 2607907وکارت موتــور بــه شــماره پــاک 93189ایــران 126بــه 
شــماره شاســی 125R9202342***N1Xوبــه شــماره موتــور 124N1X788348وکارت ســوخت  
ــخ1400/12/19   ــال در تاری ــد جم ــی 0082425310 فرزن ــماره مل ــه ش ــعلی ب ــه حســین عباس ــق ب متعل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق
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کارت ملــی بــه شــماره 0020443862 و شناســنامه متعلــق بــه بهــار بخشــی ولوجــردی فرزنــد ناصــر در 

تاریخ1401/01/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی متعلــق بــه مهــدی مهرابــی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ 1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0066566071 متعلــق بــه یوســف بــزاز فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ1400/12/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0055763820 متعلــق بــه علیرضــا حقانــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0077252446 و گواهینامــه متعلــق بــه بهــزاد ذبیحــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1400/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره 22ایــران614ق16 و کارت ســوخت بــه شــماره 0077252446 متعلــق بــه بهــزاد 
ذبیحــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1400/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــین فرزن ــن آنش ــه عابدی ــق ب ــماره 4051149714 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/25مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0023918853 متعلــق بــه محمدرضــا زاغــی فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/01/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0021490198 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علیرضــا رحیــم پــور کلخــوران 
فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره 10ایــران677ه19 و کارت ســوخت بــه شــماره 2593772263 متعلــق بــه ام کلثــوم 
یکتــا فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0025307525 متعلــق بــه نــگار افتتاحــی فرزنــد محمــد در تاریــخ1400/01/19  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــوخت و  ــور و س ــران784د11 و کارت موت ــماره 55ای ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س کارت ماش
ــد  ــه صــادق امامــی فرزن ــق ب ــه شــماره 4283182631 متعل ــران32211 ب ــه شــماره 127ای ــه ب  بیمــه نام

قدرت اله در تاریخ 1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــایی  ــق و کارت شناس ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 4283182631 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/01/01 مفق ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی فرزن ــادق امام ــه ص  ب

می باشد

ــه  ــازمان آب و کارت ماشــین ب ــایی س ــه و کارت شناس ــه شــماره 0044822286 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــخ 1401/01/07  ــد حســین در تاری ــزدی فرزن ــر جعفری ــی اصغ ــه عل ــق ب ــران328ج53 متعل ــماره 22ای ش

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه محســن نعیمــی  ــق ب ــان خدمــت متعل ــه شــماره 6249909354 و شناســنامه و کارت پای ــی ب کارت مل
فرزنــد صفــی الــه در تاریــخ 1400/12/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 6249909354 و کارت ماشــین بــه شــماره 10ایــران932ق76 متعلــق بــه محســن 
نعیمــی فرزنــد صفــی الــه در تاریــخ  1400/12/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــام در تاری ــد غ ــادی فرزن ــی خیرآب ــد عباس ــه محم ــق ب ــماره 0730134180 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 1400/02/12 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 3873147750 متعلــق بــه قدمخیــر بــوش فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/01/16 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0077156749 متعلــق بــه ســمیه رجبــی کبــود چشــمه فرزنــد حســن در تاریــخ 
 1398/04/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــم در تاری ــد عبدالرحی ــت فرزن ــره دس ــد خی ــه ناهی ــق ب ــماره 0073537853 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1400/09/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 0026283468 متعلــق بــه آناهیتــا حســن زاده فرزنــد اکبــر در تاریــخ1400/09/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــیرینعلی در  ــد ش ــدری فرزن ــدی حی ــه مه ــق ب ــه متعل ــماره 0081299877 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه رزاق ابراهیمــی فرزنــد ذکریــا در تاریــخ  ــه شــماره 4285824248 و گواهینامــه  متعلــق ب کارت ملــی ب
 1399/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد اســداله در  ــه جــواد صفــری فرزن ــق ب ــی متعل ــه شــماره 0066969123 و رســید کارت مل شناســنامه ب
تاریــخ 1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد ســتار در تاریــخ1401/01/18   ــه ناصــر مهرانگیــز فرزن ــه شــماره 1583261656 متعلــق ب گواهینامــه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد رمضــان در تاری ــی زاده فرزن ــاد ول ــه می ــق ب ــه شــماره 0311301266 متعل ــت ب ــان خدم کارت پای
 1400/12/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2593327081 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت شناســایی 
ــخ1401/01/01   ــماعیل در تاری ــد سیداس ــال دل فرزن ــارغ ب ــیدعلیرضا میرف ــه س ــق ب ــی متعل ــرو هوای نی

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
شناســنامه  متعلــق بــه فاطمــه شــاه محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه رامیــن کامیــار فرزنــد فــرخ شــاد در تاریــخ  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0072754877 متعلــق ب
 1400/12/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5449399006 متعلــق بــه صدیقــه کاظــم ابــادی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــژاد فرزن ــی غفــوری ن ــه عل ــق ب ــه شــماره 0024028959 متعل ــه دو ب گواهینامــه پای
 1400/12/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 3933826381 متعلــق بــه حســین گرجــی ازن دریانــی 
فرزنــد ایوالحســن در تاریــخ 1401/01/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــی فرزن ــلیم عطائ ــه س ــق ب ــماره 0065944380 متعل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس کارت مل
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 0022656138 و کارت ماشــین بــه شــماره 
VIN........ 10وFSS15184297 ــور ــماره موت ــی 19830380 وش ــماره شاس ــران 547 ص 73  ش 20 ای

IRFC191V10O830380متعلــق بــه ایمــان ســرلک فرزنــد امیرحیــدر در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
ــخ  ــروف در تاری ــد مع ــاد  فاطمــی درو فرزن ــه ســید می ــق ب ــه شــماره 0311169074 متعل ــی ب کارت مل

 1400/12/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد روح اهلل در تاریــخ  ــه ولــی اهلل حیــدری  فرزن ــه شــماره 0530444151 متعلــق ب کارت ملــی قدیمــی  ب
 1400/12/09مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران30_251ب89 بــه نــام خانــم رهــرا مــرادی و گواهینامــه رانندگــی و 
کارت ملــی بــه شــماره 3931947238 متعلــق بــه محمــد مــرادی فرزنــد حســن در تاریــخ1401/01/20  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــوخت  ــماره 4011006149  کارت س ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ گواهینام
ــه  ــق ب ــر متعل ــه کارگ ــایی خان ــران 78_473ت32 و کارت شناس ــاک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ، کارت ماش
 یونــس کریمــی وفــا فرزنــد امامعلــی در تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 0022950044 متعلــق بــه محمدرضــا  اســفندیاری فرزنــد 
عبــاس در تاریــخ 1400/11/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و  کارت ســوخت بــرگ ســبز ،کارت ماشــین بــه شــماره 0 و  متعلــق بــه محمدیاســین  صباغــی 
ــخ 1399/07/08 مفقــود  ــی در تاری ــد عل ــه محســن صباغــی فرزن ــق ب ــه شــماره 929 متعل و شناســنامه ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3024
ــخ1401/01/01   ــداهلل در تاری ــد ی ــی فرزن ــر امین ــه اصغ ــق ب ــه شــماره 0013833634 متعل ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3041
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 0690658923 و بــرگ ســبز32ایران 941ن 82متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/05 مفقــود گردی ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی پیشــانی دار فرزن  عل

می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه و پروانــه کســب بــه شــماره 0703768182 متعلــق بــه مهــدی خواجــه بافتــی فرزنــد 

محمــود در تاریــخ  1401/01/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 375س55ایــران31 
مــدل :95 ، شــماره شاســی :NAAM11VE6GK463373، شــماره موتــور :   124k0893495 متعلــق 
ــد ســیداحمد در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه سیدرســول خیــری الموســوی فرزن ب

اعتبار ساقط می باشد.

5111
کارت ملــی بــه شــماره 3920500725 متعلــق بــه علیرضــا زندیــه فرزنــد غامرضــا در تاریــخ1400/07/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره 1042 و ســند تــک برگــی زمیــن هــوا فضــا بومهــن .قولنانــه باغ.قولنامــه ی مغــازه 
پاکدشــت متعلــق بــه آمــر زالــی فرزنــد زالــی در تاریــخ 1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1880301156 متعلــق بــه مرجــان مقدســیان فرزنــد اردالن در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره  ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 0925390569 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/01/13 مفق ــی حســین در تاری ــد عل ــزاده فرزن ــه حســین قربان ــق ب ــران 982ی91 متعل 21ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه ســه  و کارت ســوخت  ــان خدمــت  و گواهینامــه پای ــه شــماره 3979445011 و کارت پای ــی ب کارت مل
 بــه شــماره 21ایــران 889ی63 و دســته چــک طــرح قدیــم  30 بــرگ اخرمتعلــق بــه وحیــد گمــار فرزنــد 

ایت اهلل در تاریخ 1400/02/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

5502
کارت ملــی بــه شــماره 1638759707 متعلــق بــه ســمیه  صفــدری تمریــن  فرزنــد وجــه الــه  در تاریــخ 

1398/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و کارت حکمــت  بــه شــماره 1638246025 متعلــق بــه فریــدون  نصرتــی داود خانــی  فرزنــد 
آقــام علــی  در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادق  در تاری ــد ص ــکائی فرزن ــی ویش ــرام  نعمت ــه به ــق ب ــماره 5189527700 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 2580240004 متعل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــی نام ــت و گواه ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ســامان  هــادی پــور صیقانــی  فرزنــد بهــادر  در تاریــخ 1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 2594501859 و شناســنامه بــه 
شــماره 263 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی 31656547 و شــماره موتــور 11486059953 و شــماره 
پــاک 46ایــران 798ج 53 متعلــق بــه ســید رضــا  موســوی عزیــز کنــدی  فرزنــد میــر فتــاح  در تاریــخ 

 1400/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2580597212 متعلــق بــه حســن  مرحمتــی احمــد گورابــی  فرزنــد غامرضــا در 
تاریــخ 1400/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــجویی ب ــماره 2580605241 و کارت دانش ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــی نام ــی  و گواه کارت مل
ــور  ــوخت موت ــران 179ن56 و کارت س ــاک 46 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت ماش 992265001و کارت س
ســیکلت بــه شــماره پــاک 46118/583 متعلــق بــه ابراهیــم  خاتمــی پاشــاکی  فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/10/01مفق

 »کارت ملــی و گواهــی نامــه موتــور و ماشــین پایــه یکم  به شــماره 6539191952 و کارت ســوخت ماشــین 
ــخ  ــماعیل  در تاری ــد اس ــش  فرزن ــر اندی ــی  خی ــه عل ــق ب ــران 987ج 14  متعل ــاک 46ای ــماره پ ــه ش ب

ــد.« ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/10/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5188996790 متعلــق بــه محمــد تقــی  عابــدی فشــتکه  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5389150384 متعلــق بــه عبــاس  محمــدی  فرزنــد نقــی  در تاریــخ1400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4378 و کارت ملــی بــه شــماره 2592162925 متعلــق بــه حســن  بدلــی غریبدوســتی  
فرزنــد علــی  در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد احمــد  در تاری ــن  وارســته کالمــرزی  فرزن ــه رامی ــق ب ــه شــماره 2595682350 متعل ــی ب کارت مل
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
ــزی   ــور تبری ــه دل آرام  اصــان پ ــق ب ــی 0048162523  متعل ــه شــماره 2639 و شــماره مل شناســنامه ب

فرزند علی  در تاریخ 1400/11/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0946211841 متعلــق بــه محمــد  کابلیــان بــاغ آســیاهی  فرزنــد 
رجــب  در تاریــخ 1400/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0819935875 متعلــق بــه ناصــر ســرمدی  فرزنــد حســن  در تاریــخ 
 1401/01/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 1063791847 متعلــق بــه غامحســین  احمــدی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0848790995 متعلــق بــه قربــان  محمــدی پــور  فرزنــد محمدحســین  در 
تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0921367910 متعلــق بــه محمــد کیخــا  فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/04/04مفق

ــد  ــی  فرزن ــه  رجب ــه غزال ــق ب ــی 0923357688 متعل ــماره مل ــه ش ــم ب ــی قدی ــنامه و کارت مل شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/11/29 مفق ــین  در تاری محمدحس

ــوان   ــی  نمازخ ــه محمدعل ــق ب ــی 0925130699 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0924975814 متعلــق بــه فاطمــه ســادات  میرحســینی  فرزنــد ســیدمجید  
در تاریــخ 1400/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیمــه  و  خــودرو  کارت  و  واکســن  کارت  و   0930661419 ملــی  شــماره  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه 
ــران 36  ــاک 91 ط 748 ای ــماره پ ــه ش ــگ ب ــفید رن ــدل 1392 س ــد131 م ــی پرای ــه فن ــه و معاین نام
خلیــل   بــه  متعلــق   4992098 موتــور  شــماره  و   NAS411100D1310612 شاســی  شــماره  و 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/16 مفق ــی  در تاری ــد محمدعل ــرد  فرزن ــرزاد ف  ف

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0940882396 متعلــق بــه حســن واحــدی  فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/15مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0937855693 متعلــق بــه عباســعلی  راعــی  فرزنــد احمدعلــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/07 مفق

ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــدی  فرزن ــری  محم ــه پ ــق ب ــی  0932015603 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/05/01مفق

7009
کارت ملــی بــه شــماره 0048705721 متعلــق بــه طیبــه  فــوالدی دوســت حیــدری فرزنــد حبیــب اهلل  در 

تاریخ 1400/12/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7043
کارت ملــی بــه شــماره 1292340800 متعلــق بــه شــکوفه  صادقــی کلــه مســلمانی  فرزنــد اســفندیار  در 

تاریخ 1400/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی در  ــد رمضانعل ــادی فرزن ــان آب ــزدی زم ــه منصــوره  ای ــق ب ــه شــماره 1160090637 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/01/23

شماره : 1342

فناوری هسته ای برای کمک به کشاورزی مازندران به خدمت گرفته می شود

  کوچ عشایر استان یزد به مناطق ییالقی آغاز شد
یزد - رییس اداره امور عشایر استان یزد گفت: فصل کوچ 
درون و برون اســتانی عشایر این استان در شهرستان های 
ابرکوه، خاتم و مروســت به مناطق ییالقی استان های یزد، 

کرمان و فارس آغاز شد.
جواد شمس بابیان اینکه اسکان عشایر در مناطق ییالقی تا 
اواسط مهرماه ادامه دارد اظهار کرد: کوچ درون استانی عشایر 
به شــیوه سنتی و کوچ برون استانی عمدتاً ماشینی انجام و 
تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه دارد.وی با اشاره به اتمام زمان اسکان کوچ عشایر در 
مناطق قشــالقی افزود:  تمهیدات الزم برای تامین امنیت جانی و مالی عشــایر با 
همکاری دستگاه هایی چون نیروی انتظامی و هالل احمر استان اندیشیده شده است.

شمس یادآور شد: با استقرار کامل عشایر در مناطق ییالقی روند خدمات رسانی 
از جملــه تامین آب، خوراک، مرمت ایلراه ها، خدمات درمانی و ســایر مایحتاج و 
نیازهای آنها نیز آغاز می شود.رییس اداره امور عشایر یزد ادامه داد: برای حرکت و 
کوچ عشایر تمهیدات الزم اندیشیده شده  است و زیرساخت های الزم از جمله تیغ 
زنی ایلراه های عشایری در برخی مسیرها انجام شده است و این برنامه ادامه دارد.

وی یاد آورشد: هزار و ۲۰۰  کیلومتر ایل راه ها در حد فاصل مناطق ییالقی و 
قشالقی استان های یزد، فارس و کرمان وجود دارد که مورد استفاده عشایر یزد است .

عشایر استان یزد با در اختیار داشتن ۲۵۰ هزار رأس دام سبک ، ساالنه حدود 
هزار و ۴۰۰ تن انواع فرآورده های دامی و لبنی شــامل ۵۰۰ تن شــیر ، ۴۰۰ تن 
گوشــت قرمز ، ۷۰ تن پشــم و بیش از ۴۰۰ تن دیگر فرآورده لبنی و دامی) ۲۵ 
درصد تولید استان یزد( و  ۳۰۰ متر مربع فرش و گلیم و سایر بافتنی ها) ۲۰ درصد 

صنایع دستی (، تولید می کنند.
هم اکنون هزارو ۴۲۳ خانوار در قالب چهار هزار و ۸۴۶ نفر در مناطق عشایری 
ســه شهرستان ابرکوه، خاتم و مروست زندگی می کنند که عمدتا از ایالت عرب 
خمسه، بختیاری و طوایف مستقلی چون قرائی، توتکی، آربز، شکاری و... هستند. 

 ۸۷۷ میلیارد تومان اعتبار سفر دولت سیزدهم جذب شد
سمنان- استاندار سمنان گفت: ۸۷۷ میلیارد تومان از ۱۵ 
هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب شده در سفر آیت اهلل رئیسی 

رئیس جمهور به استان سمنان تخصیص یافت.  
 سیدمحمدرضا هاشمی به رسانه ها در سمنان افزود: از 
۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیالت مصوب سفر دولت 
سیزدهم به استان سمنان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

طرح عمرانی است.
وی یادآور شــد: تاکنون از کل این میزان اعتبار، در پنج مرحله به میزان ۸۷۷ 
میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شد و در اختیار دستگاه های اجرایی استان 
ســمنان قرار گرفت و برای ساماندهی و هزینه کرد درست این اعتبارات به صورت 

هفتگی جلساتی در استان برگزار می شود.
استاندار سمنان بیان کرد که برخی طرحهای مشمول این اعتبارات، نیمه تمام 
است و تالش می شود برخی تا هفته دولت بهره برداری شود، بخشی از این طرح 
ها نیز شناور تعریف شده است و مدیران موظف هستند متناسب با اهداف توسعه 

متوازن در این زمینه اقدام کنند.
هاشــمی تاکید کرد: حوزه های آب، راه و شهرسازی، و بهداشت و درمان، سه 
حوزه ای هســتند که بیشترین اعتبارات مصوب سفر دولت سیزدهم را دارند و در 

این حوزه ها تالش مدیران باید مضاعف باشد.
وی با اشاره به پایان تیر ۱۴۰۱ به عنوان پایان مهلت سال مالی ۱۴۰۰، تاکید 
کرد: مدیران نهایت تالش خود را برای جذب اعتبارات سال ۱۴۰۰ به سود طرحهای 

استان سمنان داشته باشند.
هاشــمی یادآور شد: یک مدیرکل برای هر شهرستان استان سمنان موظف به 
پیگیری مصوبات سفر است و احکامی در این زمینه صادر شد زیرا هیچ مساله ای 

مهمترین از این موضوع برای رفع مشکالت استان سمنان وجود ندارد.

 بیابان های مالرد کانونی برای ایجاد گرد و غبار در تهران است
تهران-  رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
مالرد گفت: تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از عرصه های بیابانی 
شهرستان مالرد با گونه  و گیاهان مقاوم به شرایط بیابانی و 
کم آبی احیا و از حالت بحرانی و فقر پوشــش گیاهی خارج 
شــده اما دیگر بیابان های این شهرستان باعث ایجاد گرد و 

غبار در تهران می شود.
به گزارش از اداره منابع طبیعی مالرد، میر حیدر موسوی 
روز دوشنبه افزود: از سال ۱۳۸۰ طرح بیابان زدایی و تثبیت شن های روان با هدف 

جلوگیری از فرسایش شدید بادی تهیه و تصویب شده و در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه اراضی منطقه ۶، گلستانک و شریف آباد در این محدوده در اختیار 
سازمان اوقاف و امور خیریه است، بیان کرد: هرگونه بیابان زدایی و مهار ریزگردها 

نیازمند هماهنگی و اخذ مجوزهای الزم است.
موسوی گفت: تخصیص اعتبارات الزم برای راه اندازی و تکمیل نهالستان جهت 
تولیــد نهال های مقاوم با کم آبی، اختصاص ۱۰ درصد از فضاهای واگذار شــده به 
شــهرک های صنعتی و تولیدی برای ایجاد فضای ســبز و هچنین تولید توسعه و 
عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک به بهره برداران منابع طبیعی در کنترل و مهار 

ریزگردهای این منطقه بسیار موثر و مهم است.
مهناز مدیریان سرپرست اداره محیط زیست شهرستان مالرد نیز در این خصوص 
گفت: خرداد سال ۱۴۰۰ آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار 
با هدف سیاست گذاری و تعیین راهبردها و هم افزایی دستگاه های اجرایی برای اقدام 

در سطح ملی و منطقه ای تصویب شد.
وی ادامه داد: بیابان زادیی شهرستان مالرد به عنوان غربی ترین شهر استان تهران، 
دارای پهنه وسیعی از اراضی غبار خیز بوده و منطقه اخترآباد با مساحتی حدود ۱۳ 

هزار هکتار یکی از مهمترین کانون های خیزش گرد و غبار است.

 رهاورد سفر رییس جمهور برای آبفای خراسان جنوبی
بیرجند -  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی گفت: ۳۰۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر 
رییس جمهور تا پایان سال ۱۴۰۲ برای اجرای طرح های 

آب و فاضالب این استان تصویب شده است.
حسین امامی گفت : از این مقدار اعتبار، ۱۶۰ میلیارد 
تومان برای پایدارســازی شــبکه های آبرســانی تمامی 

شهرهای استان مصوب شده است.
وی بیان کرد: برای رفع مشــکل تنش آبی در هشت شهر استان احداث ۱۶ 
هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب با پیشــرفت فیزیکی مختلف در دست اجرا 
داریم، همچنین بازسازی ۱۰ کیلومتر خطوط اصلی در سه شهر خراسان جنوبی 

برای پایدارسازی شبکه ها در حال انجام است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی گفت: عالوه بر این ۱۴۵ 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های فاضالب شهرهای سربیشه، بیرجند 
و فردوس مصوب شــده که از این مقدار ۶۰ میلیارد تومان برای طرح فاضالب 
سربیشــه، ۶۰ میلیارد تومان برای طرح فاضالب فردوس و ۲۵ میلیارد تومان 

برای اجرای طرح فاضالب شهر بیرجند اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبارات مصوب طرح های فاضالب 

استان تاکنون ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است.

 رئیس ســازمان انــرژی اتمی با اشــاره 
به کاربردهــای متعدد فناوری هســته ای در 
بخش هــای مختلــف گفت : از ایــن فناوری 
برای کمک به بخش کشــاورزی مازندران به 
 عنوان بزرگ ترین اســتان کشــاورزی کشور 

استفاده می شود.
  محمــد اســالمی در نشســت مجــازی 
» نقش فناوری هســته ای در توســعه علوم 
و کســب و کارهای کشــاورزی، پزشــکی و 
داروسازی )سیاست گذاری ها، توسعه فناوری 
ها و محصوالت دانش بنیان( « از کشاورزی به 
عنوان یکی از حوزه ها با بیشترین تاثیرپذیری 
از انرژی هســته ای یاد کرد و افزود که انرژی 
هســته ای در تمامی مراحــل و بخش های 
 کشــاورزی از بذر گرفته تا مبــارزه با آفات و

 انبارداری کاربرد دارد.
وی با اعالم این که سازمان انرژی اتمی پس 
از دستیابی به نتایج متقن در پژوهشگاه خود با 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های 
دخیل گام های اول را برای اســتفاده از انرژی 
هسته ای در کشاورزی برداشته است ، گفت : ما 
در سازمان انرژی اتمی طی ۶ ماه گذشته سند 
جامع توسعه کاربرد پرتودهی را آماده کردیم که 
از جمله برای حوزه کشاورزی است و در گام های 
بعدی روند کاربرد را در بخش های مختلف این 

حوزه تکمیل خواهیم کرد.
اسالمی با اظهار این که جمهوری اسالمی 
ایران با دســتیابی به چرخه کامل سوخت به 
صــورت بومی و صد در صــد ایرانی زمینه را 
برای استفاده از انرژی هسته ای در بخش های 
مختلف برای بهبود اقتصاد ، معیشت و اشتغال 
و ارتقاء سالمت جامعه آماده کرده است ، اظهار 

داشــت : کاربرد انرژی هســته ای در بخش 
کشاورزی بســیار متنوع است و باعث افزایش 
بهره وری  ، کاهش آفت پذیری و ارتقاء سالمت 

جامعه می شود.
وی افزود : استان مازندران که یکی از قطب 
های بزرگ تولیدات کشــاورزی و با غی است 
، بیشــتر و زودتر از  همــه می تواند از مزایای 
انرژی هســته ای در بخش کشاورزی استفاده 
کنــد و تاکنون نیز گام هایی در این زمینه در 
اســتان برداشته شــده که از جمله بذر جدید 
هسته ای با نام شهید احمدی روشن است که 
عملکرد هر هکتار شالیزاری را بیش از سه برابر 
می کند یعنی با این بذر از هر هکتار شالیزار به 
جای میانگین سه تن ، بیش از ۹ تن محصول 

با کیفیت برداشت می شود.
رییس سازمان انرژی اتمی یکی دیگر از گام 
های برداشته شده در بخش کشاورزی مازندران 
را عقیم سازی حشرات معرفی کرد و گفت که 
این کار با هــدف مقابله با مگس مدیترانه ای 
انجام شد و در مرحله  پایلوت با موفقیت کامل 

همراه بوده است.
وی سم زدایی از محصوالت کشاورزی را هم 
یکی از کاربردهای مهم انرژی هسته ای در بخش 
کشاورزی دانست و افزود که در این بخش هم 
تحقیقات و عملیات بر روی پسته برای مقابله 
با سم آ فالتوکسین با موفقیت انجام شده است 
که با سایر محصوالت کشــاروزی هم تسری 

خواهد یافت.

اسالمی سرعت بخشی به استفاده از انرژی 
هسته ای را سیاست سازمان تحت مدیریتش 
در ســال جاری برشمرد و توضیح داد : تمامی 
نتایج تحیقیاتی را که در پروهشکاه علوم و فنون 
هسته ای و دیگر مراکز علمی و دانشگاه ها  الگو 
سازی کرده ایم جمع آوری می کنیم تا نتایج را 
با یک مشارکت سریع و فعال در مسیر تجاری 
ســازی  قرار بدهیم تــا از طریق اضافه کردن 
ظرفیت شــرکت های دانش بینان در اختیار 

اقتصاد و سالمت قرار گیرد.
رییس ســازمان انرژی اتمــی بر ضرورت 
برخورد نهادینه شده با انرژی هسته ای در بخش 
کشاورزی تاکید کرد و گفت : تالشمان این است 
که فناوری های نوین را در قالب نظام ترویج و 

کارگاه های آموزشی که وزارت جهاد کشاورزی 
برگزار می کند به صورت نهادینه تر وارد بخش 
کشاورزی کنیم تا بتوانیم از این توانمندی بومی 
به نفع ســالمت ،  اقتصاد و معیشت و افزایش 

بهره وری استفاده نماییم.
وی با استناد به ســابقه استانداری اش در 
مازندران ، یکی از مشکالت حوزه کشاورزی این 
استان در بخش برنجکاری را مربوط به تبدیل 
شلتوک به برنج سفید دانست و گفت که یکی 
از کاربردهای پرتودهی هسته ای می تواند در 
کارخانه های برنجکوبی باشــد تا نرخ ضایعات 
تبدیل را به حداقل کاهش داده و محصولی با 
ماندگاری بیشتر و آفت پذیری کمتر و سالم تر 

در اختیار جامعه قرار دهد.
اسالمی حل مشکل بیکاری دانش آموختگان 
رشته های کشاورزی مازندران را با استفاده از 
انرژی هسته ای امکانپذیر دانست و افزود : با به 
کارگیری انرژی هسته ای در بخش کشاورزی 
در قالب ظرفیت های نوینی که از طریق شرکت 
هــای دانش بنیان تعریف می شــود ، فرصت 
های شغلی نوینی برای دانش آموختگان بخش 
کشاورزی ایجاد و مشکل بیکاری در این بخش 

حل می شود.
طبق آمارهای نیمه رسمی حدود ۲۰ هزار 
دانش آموخته رشته های مختلف کشاورزی در 
مازندران بیکار هستند و باالترین نرخ بیکاری 
در میان فارغ التحصیالت د انشگاهی هم به این 

گروه از جوانان تعلق دارد.
این نشست علمی را بنیاد نخبگان مازندران 
با همکاری دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی مازندران برگزار کرد.

١٣٣ شالیکار گیالنی تاکنون برای کشت قراردادی برنج پیشقدم شدند

صادرات ۲ میلیارد دالری، پیشران تولید در آذربایجان شرقی

مدیر تعاون روستایی گیالن با اشاره به اجرای طرح قراردادی کشت برنج 
برای اولین بار در این اســتان گفت: تاکنون ۱۳۳ شالیکار از شهرستان های 

مختلف گیالن برای کشت قراردادی برنج اقدام کرده اند.
 کشت قراردادی برنج شامل فرایند تولید محصوالت کشاورزی بر اساس 
قرارداد مکتوب بین تولید کننده و خریدار است و محصول به صورت توافقی، 
تضمینی و با قیمت مشخص خریداری می شود، این طرح برای نخستین بار 

در استان های شمالی کشور به اجرا درآمد.
عباس جعفرپور افزود: این تعداد کشاورز در استان گیالن با بیش از ۲۵۵ 
هکتار شالیزار وارد قرارداد کشت با مباشران شده اند. در اجرای طرح کشت 
قراردادی، بذر برای خزانه گیری با ارقام هاشمی، آنام، خزر و گیالنه بر اساس 

توافق در اختیار این تعداد از کشاورزان قرار گرفته است.
وی درباره طرح کشــت قراردادی برنح  گفــت: در پی ابالغ وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، مدیریت تعاون روستایی و 
سازمان جهاد کشاورزی گیالن، در اقدامی مشترک، از طریق شبکه تعاونی های 
روستایی و تولید روستایی استان با کشاورزان، قرارداد اجرای کشت قراردادی 

منعقد کرده اند.مدیر تعاون روستایی گیالن درباره شیوه  اجرای طرح کشت 
قراردادی برنح اظهار داشــت: ۲ اتحادیه تعاونی روستایی و تعاونی های تولید 
روستایی گیالن به عنوان مباشران اصلی طرح در استان موظفند تا بذر و نهاده 
های کشــاورزی الزم شــامل، کود و سم را بدون دریافت پیش پرداخت و از 

طریق پشتیبان طرح )شرکت خدمات حمایتی( تامین و هزینه آن را هنگام 
تحویل محصول از کشاورز برنجکار طرف قرارداد، کسر کنند.

جعفرپور بیان داشت: مباشر براساس تفاهم نامه منعقد شده بین صندوق 
بیمه محصوالت کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، تمامی قراردادهای ذکر 
شــده را تحت پوشش بیمه قرار داده و هزینه آن همانند سایر موارد ابتدا از 
طرف دولت پرداخت و در پایان از محل دریافت و فروش محصول، با تخفیف 
۱۰ درصدی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تسویه می شود.

گیــالن بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشــور به 
شمار می آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، رتبه نخست کشور را از 

لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است.
ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم  های کیفی 
و ارقام گوهر و ســپیدرود جزو رقم های پرمحصول است که در شالیزارهای 
گیالن کشــت می شود، بیشترین رقم های کشــت شده برنج در این استان، 
رقم های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول 

برنج گیالن را شامل می شود.

 آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های پیشتاز در 
صادرات هر چند رشد ۱۶ درصدی را در این حوزه در سال 
گذشــته تجربه کرد، اما امسال این رقم حدود ۳۰ درصد 
پیش بینی شــده تا صادرات به مثابه پیشران حوزه تولید 

ایفای نقش کند.
 رفع موانع تولید به عنوان یکی از اولویت های اعالمی 
مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم، از مولفه 
های متعددی متاثر است که بدون شک صادرات از جمله 
مهم ترین آنها محسوب می شود و رشد قابل قبول آن به 
عنوان بستر اصلی ارزآوری برای این خطه و کشور، نیازمند 
هم افزایی همه نهادهای مسوول در بخش دولتی و خصوصی 
است.آذربایجان شرقی برای تحقق صادرات ۲ میلیارد دالری 
در سال جاری، مزیت های نسبی فراوانی در حوزه صنعت، 
خدمات، معدن، اقتصادی دانش بنیان و معدن دارد که به 
گفته ناظران محلی، کوچک ترین تحرک در این حوزه ها 
می تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی صادرات این خطه 

در سال ۱۴۰۱ منجر شود.
تبریز به عنوان پایتخت فرش، چرم، معدن و شــکالت 
و ســردرود یکی از شهرهای حومه این کالنشهر به عنوان 
پایتخت تابلو فرش و وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی و 
ظرفیت های باالی کشاورزی، گمرکی و مرزی در آذربایجان 
شرقی، توان باالیی برای تولید درون زا، کارآفرینی و صادرات 
با راهبرد دیپلماسی مرزی در این استان ایجاد کرده است. 
بدیهی است که رشد چشمگیر صادرات به عنوان زمینه 
ساز رونق تولید، اشتغال زایی و تولید و توزیع عادالنه ثروت 
در آذربایجان شرقی نیازمند برنامه مدون و برداشتن گام 
های عملی در این راستاست و با دادن شعار و گفتار درمانی 
میسر نمی شود؛ امری که نماینده عالی دولت در این خطه 

بارها بر آن تاکید کرده است.

 افزایش ۴۰درصدی صــادرات از آذربایجان 
شرقی برای سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده است 

اســتاندار آذربایجان شــرقی با تأکید بر اهتمام جدی 
دســتگاه های مســئول برای رفع موانع صادرات، گفت: 
هدف گذاری اســتان در سال ۱۴۰۱، افزایش ۴۰ درصدی 
صادرات است و همه دستگاه ها باید برای تحقق این هدف 

تالش کنند.
عابدین خّرم، با اشاره به رشد ۱۶ درصدی صادرات استان 
در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، گفت: این رقم، 
رضایت بخش و در حد انتظار نیست که علت آن وجود موانع 

متعددی است که باید رفع شوند.
عابدین خّرم، با اشاره به رشد ۱۶ درصدی صادرات استان 
در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، گفت: این رقم، 
رضایت بخش و در حد انتظار نیست که علت آن وجود موانع 

متعددی است که باید رفع شوند.
 وی، برنامه ریزی جدی دســتگاه های مسئول، حذف 
تشــریفات زاید، پیچیده و خسته کننده گمرکی، تقویت 
زیرســاخت ها در پایانه های مرزی و بازگشــایی مســیر 
ریلی اســتان به کشورهای همسایه را از اقدامات ضروری 
برای توســعه صادرات عنوان کرد. خّرم با اشاره به اینکه 

دستگاه های ایکس ری کامیونی در مرزهای جلفا و نوردوز 
از مدت ها پیش آماده راه اندازی اســت، اما هنوز عملیاتی 
نشده است، خواستار پیگیری جدی گمرکات استان برای 
تحقق این امر شد.وی همچنین با اشاره به ضرورت بازگشایی 
مسیر ریلی استان به کشورهای همسایه، گفت: در صورت 
راه اندازی این خط ریلی، بخش زیادی از مشکالت استان در 

حوزه حمل ونقل و صادرات قابل رفع خواهد بود.
 خرم همچنین با اشاره به ضرورت بازگشایی مسیر ریلی 
اســتان به کشورهای همسایه، گفت: در صورت راه اندازی 
این خط ریلی، بخش زیادی از مشــکالت استان در حوزه 

حمل ونقل و صادرات قابل حل خواهد بود. 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تعیین متولی امر 
صادرات در دستگاه های اجرایی، گزارش اقدامات دستگاه ها 
در راستای رفع موانع صادرات و گزارش شرکت های عمده 
صادراتی درخصوص عمل به تعهدات صادراتی و بازگشت 

ارز حاصل از صادرات تأکید کرد.

 صادرات به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
نیز گفت: صادرات به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین در 
سال ۱۴۰۰ یکهزار و ۴۴۰ میلیون دالر هدف گذاری شده 
بود که ۸۷.۳ درصد آن معادل یکهزار و ۲۵۷ میلیون دالر 
تحقق یافته است البته برای سال ۱۴۰۱ صادرات ۲ میلیارد 

دالری از این استان پیش بینی شده است.  
صابــر پرنیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
در سال گذشته ۲۵۰ میلیون دالر صادرات به کشورهای 

اوراسیا انجام شده است. 
وی ادامه داد: در سال گذشته ۲هزار و ۸۳۹ تن کاال از 
آذربایجان شرقی صادرات شد که این مقدار در سال ۱۴۰۰ 
به ۲هزار و ۵۴۳ تن کاهش یافت ولی به لحاظ ارزش دالری 

۱۶میلیون و ۸۸هزار دالر افزایش یافته است. 
پرنیان ۱۰ کشــور که بیشترین صادرات از آذربایجان 
شــرقی را داشــته اند به ترتیب ترکیه، عراق، ارمنستان، 
افغانســتان، آذربایجان، پاکستان، گرجستان، بلغارستان، 

امارات متحده عربی و ایتالیا اعالم کرد.
وی همچنین گفت: تشــکیل کنسرسیوم ها، شرکت 
های مدیریت صادرات و شتاب دهنده های استانی جهت 
تقویت بنگاه های کوچک و متوسط، تشکیل میز توسعه 
صادرات محصوالت دانش بنیان در راســتای تحقق شعار 
سال، شناسایی مشــکالت زیرساختی و فرایندی مبادی 
خروجی در استان های مرزی و پیگیری و پایش رفع آنها و 
توجه ویژه به توسعه صادرات صنایع اصیل استان ) کیف و 
کفش ، چرم، فرش دستباف، آجیل و خشکبار، شیرینی و 
شکالت و طال و جواهرات( بخشی از اقداماتی است که در 

این خصوص دنبال خواهد شد.
وی توســعه صادرات غیرنفتی در تعامل با کشورهای 
همسایه، گسترش دیپلماسی تجاری ، اصالح تراز تجارت 
خارجی و پیوســتن به زنجیره ارزش بین المللی صادرات 
محور را از جمله مهم ترین برنامه های دولت ســیزدهم و 

وزارت صمت در حوزه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
خاطر نشــان کرد: سازمان صمت استان نسبت به تدوین 
برنامه و هدفگذاری توســعه صادرات در سال ۱۴۰۰ اقدام 
و بطور منظم با رصد و بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی 
استان و تحلیل وضعیت و جایگاه آن درجهت ارتقاء عملکرد 

صادرات اقدامات الزم را با جدیت پیگیری کرده است.
پرنیان با اشاره به بخشی از نتایج اقدامات برای تحقق 
اهداف برنامه توسعه صادرات اســتان در سال ۱۴۰۰، بر 
اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران ، اظهار کرد: 
میزان تحقق اهداف کمی در بخش صادرات به ۱۵ کشور 
همســایه و هند و چین ۸۷.۳ درصــد، در حوزه صادرات 
به ۱۵ کشــور اول مقصد صادراتی ۹۱.۴ درصد، صادرات 
به کشورهای اورآســیا ۶۱.۶ درصد و صادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع غذایی ۶۹.۵ درصد بوده است.بر اساس 
آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران ، اظهار کرد: میزان 
تحقق اهداف کمی در بخش صادرات به ۱۵ کشور همسایه و 
هند و چین ۸۷.۳ درصد، در حوزه صادرات به ۱۵ کشور اول 
مقصد صادراتی ۹۱.۴ درصد، صادرات به کشورهای اورآسیا 
۶۱.۶ درصد و صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 

۶۹.۵ درصد بوده است.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی گفت: پتروشیمی 
و پایه نفتی، صنعت، فرش و صنایع دســتی، کشاورزی و 
صنایــع غذایی و معدن و صنایع معدنی از عمده کاالهای 

صادراتی استان در سال گذشته بوده اند.

 سال گذشته یک میلیارد و 6۵۴ میلیون دالر 
کاال از آذربایجان شــرقی صادر شد که ۱6درصد 

افزایش یافته است
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز 
گفت: ســال گذشته یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون دالر کاال 
از استان صادر شد که به لحاظ ارزش ۱۶ درصد افزایش و 
به لحاظ وزنی ۹درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافت.

لیلــی اورنگی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
کشــورهای عمده مقصد صادرات از گمرکات اســتان به 
ترتیب شامل ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان، آذربایجان، 
پاکستان، گرجستان، بلغارستان، امارات و ایتالیا بوده است. 
وی عمده کاالهای صادراتی آذربایجان شرقی در سال 
گذشته را شامل، فرش و صنایع دستی، شیرینی و شکالت، 
شیشه و مصنوعات شیشه ای، فوالد و چدن، اشیا ساخته 
شده از مواد پالستیکی، مواد معدنی و سنگ، انواع خشکبار، 
محصوالت پتروشیمی، ماشین آالت و وسایل مکانیکی و 
اجــزا و قطعات )تراکتور - قطعات صنعتی و خودروئی ( و 

چرم و کفش، اعالم کرد.  
وی ادامــه داد: واردات از گمرکات آذربایجان شــرقی 
در ســال گذشته نیز به ارزش یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون 
دالر و ۴۴۱ هزار تن  بود که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر 
وزن ۶ درصــد کاهش و به لحاظ ارزش دالری ۱۹ درصد 

افزایش داشته است. 
اورنگی گفت: عمده کشــورهای مبادی وارداتی استان 
به ترتیب عبارت از ترکیه، آلمان، امارات، چین، ژاپن، کره 

جنوبی، اسپانیا، روسیه، هند و اتریش بوده است. 
ناظــر گمرکات آذربایجان شــرقی و مدیرکل گمرک 
تبریز  اظهار کرد: سال گذشته در مجموع  ۹ هزار و ۲۶۷ 
میلیارد ریال درآمد از طریق گمرکات اســتان وصول شد 
که نســبت به سال ۱۳۹۹،  ۳۹درصد افزایش دارد.  سال 
گذشــته در مجموع  ۹ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال درآمد از 
طریق گمرکات استان وصول شد که نسبت به سال ۱۳۹۹،  

۳۹درصد افزایش دارد.  

 صادرات ساالنه اتاق بازرگانی تبریز حدود سه 
میلیارد دالر به بیش از ۱۰۰ کشور دنیا

 اورنگی اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز به عنوان اولین 
اتاق تجارت در کشور همواره نقش به سزایی در مسیر جاده 
ابریشم داشته و هم اکنون با بیش از ۲۵۰۰ تاجر و بازرگان 
صادرات ســاالنه استان حدود سه میلیارد دالر به بیش از 

۱۰۰ کشور دنیا را دارد.
وی اظهار کرد: عمده بازارهای هدف صادراتی آذربایجان 
شرقی به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، 
ارمنستان، افغانستان، پاکستان، بلغارستان، چین و ایتالیا 
بوده است. اورنگی همچنین اظهار کرد: بازار تبریز به عنوان 
بزرگترین بازار مسقف جهان و وجود ۴۰۰ اتحادیه صنفی 
با ۱۲۵ هزار صنف تولیدی توزیعی و خدماتی با اشــتغال 
مستقیم و غیرمستقیم ۳۰۰هزارنفر  نقش عمده ای را در 

اقتصاد منطقه بازی می کند. 

 ۳۵ درصد از صادرات فرش کشور به آذربایجان 
شرقی اختصاص دارد و تبریز به عنوان پایتخت فرش 
دستباف در جهان و تابلو فرش سردرود ۳۰۰ میلیون 

دالر صادرات کردند 
وی افزود: ۲۰۰هزار قالیباف در سطح آذربایجان شرقی 
و اختصاص ســهم ۳۵ درصدی از صادرات فرش کشور به 
اســتان و ثبت تبریز به عنوان پایتخت فرش دستباف در 
جهان و تابلو فرش سردرود با سالیانه حدود ۳۰۰ میلیون 

دالر صادرات پشتوانه تولید داخل در این عرصه است. 

 ۳۷۵ میلیون دالر صادرات از منطقه آزاد ارس 
وی همچنین صادرات منطقه آزاد ارس را ۳۷۵ میلیون 
دالر اعالم کرد و گفت: این مقدار نســبت به سال ۱۳۹۹ 

یازده درصد افزایش دارد. 

 ۳۰۷ میلیون دالر صادرات محصوالت کشاورزی 
از آذربایجان شرقی 

رییس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ســهم صادرات محصوالت 
کشــاورزی و صنایع مواد غذایی را از استان ۳۰۷ میلیون 
دالر اعالم کرد: پارسال بیش از ۲۲ درصد صادرات استان 

مربوط به محصوالت کشاورزی بود. 
اکبر فتحی اظهار کرد: محصوالت گلخانه ای، گل و گیاه، 
خشکبار و محصوالت لبنی از عمده صادرات بخش کشاورزی 

استان به دیگر کشورهای جهان هستند. 
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خارجی های پرسپولیس در حد این تیم نیستند

 مهاجم پرسپولیس راضی به جراحی شد
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در نهایت تصمیم گرفته تا 

پای مصدوم خود را به تیغ جراحان بسپارد.
عیســی آل کثیر مهاجم مصدوم تیم پرسپولیس که به 
دلیل پارگی رباط صلیبی در ماه های اخیر جایی در ترکیب 
پرسپولیس نداشته در نهایت تصمیم خود را برای انجام عمل 

جراحی گرفته است.
در ماه های اخیر و با وجود تأیید پزشکان تیم پرسپولیس 
مبنی بر پارگی رباط صلیبی اما آل کثیر راضی به انجام جراحی نشد و قصد داشت با 

شرایط موجود بازی کند که این مسأله با مخالفت کادر فی روبه رو شده بود.
با اتفاقات رخ داده در نهایت این مهاجم خوزســتانی باالخره راضی شــده تا زیر 
تیغ جراحان برود تا بتواند هر چه ســریع تر با رسیدن به بهبودی کامل دوباره پا به 

میدان بازی بگذارد.

 زالتان جای خود را به مهاجم محبوب ایرانی می دهد؟
این روزها میالن یکی از باشگاه هایی است که خواهان به 

خدمت گرفتن پسر بوشهری فوتبال ایران است.
 پورتو با درخشــش ســتاره ایرانی خود موفق شد شب 
گذشته تیم ویتوریا گیمارش را شکست دهد و یک گام بلند 

به سوی قهرمانی لیگ پرتغال بردارد.
مهدی طارمی در این دیدار موفق شد تک گل بازی را از 
روی نقطه پنالتی وارد دروازه ویتوریا گیمارش کند. طارمی 
همچنین با گرفتن ۲ پنالتی از مدافعان در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 
شد.درخشش مهدی طارمی در لیگ فوتبال پرتغال باعث شده تا تیم های بزرگ اروپایی 
نگاه ویژه ای به این مهاجم ایرانی داشته باشند. میالن یکی از باشگاه هایی است که 
خواهان به خدمت گرفتن پسر بوشهری فوتبال ایران است. از طارمی به عنوان گزینه 

جانشینی زالتان ابراهیمویچ در تیم میالن یاد می شود. 

 یحیی پرسپولیس را تعطیل کرد!
با حذف از جام حذفی تمرینات پرسپولیس تعطیل شد.

 با شکست پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک تمرینات تیم 
پرسپولیس هم تعطیل شد.از آنجایی که مسابقات لیگ برتر 
قرار اســت پس از پایان ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کند و 
به دلیل شکست سرخ پوشان مقابل آلومینیوم اراک و حذف 
از جام حذفی تمرین پرسپولیس تعطیل شد.به اعضای تیم 
اعالم شده که تمرین امروز تعطیل است اما برای شروع مجدد 
تمرینات به اعضای تیم زمان آغاز، اعالم می شود.با حذف از 
جام حذفی، تیم پرسپولیس باید برای موفقیت در لیگ برتر تالش کند که البته شانس 

سرخ پوشان برای قهرمانی در این مسابقات، شانس زیادی نیست. 

 ۵۰۰ میلیون برای تیم امید واریزکردیم
صالحی امیری: ۵۰۰ میلیون برای تیم امید واریزکردیم/ انتخاب مهدوی کیا درست 
بودرئیس کمیته ملی المپیک گفت: ما در مسائل فنی تیم امید 
دخالتی نداریم و تنها حمایت می کنیم که در اولین اقدام ۵۰۰ 
میلیون تومان به روز گذشته به تیم فوتبال امید کمک کردیم. 
رضا صالحی امیری پس از بازدید از اردوی  تیم ملی فوتبال 
امید در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز همراه همکاران خوبم 
کامرانی فر، محمد محمدی سرپرست تیم، نصراهلل سجادی و 
پیمان فخری سرپرست کاروان بازی های آسیایی از فعالیت 
تیم امید باز کردیم. در مجموع باورم این است که  تیم امید خواهد درخشید. اراده 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این اســت به دور از حاشیه حمایت حداکثری 

داشته باشیم. جلساتی هم با مسئوالن فدراسیون داشتیم.
او ادامه داد: دخالتی در مسائل فنی نداریم و وظیفه ما حمایت است. اقدام اولیه 
برای حمایت مالی انجام دادیم و این حمایت استمرار دارد. ۵۰۰ میلیون تومان حمایت 
اولیه انجام دادیم. انتخاب سرمربی و کادرفنی  موضوع مهمی بود که درست انجام 
شــد. مهدوی کیا قهرمان ملی و یکی از بهترین های فوتبال ما است. او با انگیزه و  
با کادرفنی قوی حاضر شد و مسیری دنبال می کند که به موفقیت ختم می شود.

 چرخش فدراسیون فوتبال ایران به سمت کی روش
یک رسانه عربی ادعا کرد سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال 
کشورمان، از فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد همکاری مجدد 

دریافت کرده است.
سایت عربی »الکوره« به نقل از یکی از منابع خبری خود 
در فدراسیون فوتبال مصر نوشت که کارلوس کی روش پس 
از پایان فعالیتش در تیم ملی این کشــور، چهار پیشنهاد از 

تیم های ملی کشورهای مختلف دریافت کرده است.
این منبع آگاه به کوره خبر داده که این پیشنهادها از استرالیا، عراق، تونس و ایران 
بوده است. ظاهراً پیشنهادهای رسیده به کی روش در جدایی او از تیم ملی مصر نقش 
مهمی ایفا کرده و باعث وسوسه او شده است. به ویژه از سوی فدراسیون ایران که 
به جام جهانی قطر صعود کرده و استرالیا که در مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی 

۲۰۲۲ به مصاف امارات خواهد رفت.
کارلــوس کی روش هفت ماه در تیم ملی مصر فعالیت کرد و این تیم را به نایب 
قهرمانی جام ملت های آفریقا و مقام چهارمی جام اعراب فیفا رساند. البته این مربی 

پرتغالی در رساندن فراعنه به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ناکام ماند.

  بهت و حسرت برای نیمکت نشینان پرسپولیس
پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک در جام حذفی شکست 

خورد.
 پرسپولیسی ها در این فصل امیدوار بودند تا پس از حذف 
از آسیا و فاصله در لیگ با استقالل، با قهرمانی در جام حذفی 
یــک جام را به خانه ببرند که با شکســت مقابل آلومینیوم 
اراک در یک چهارم نهایی، این رویا رنگ باخت.شاگردان گل 
محمدی که انتظار شکست در این بازی را نداشتند، در پایان 

بازی اینگونه بهت زده شدند و از شکست مقابل شاگردان رحمتی ناراحت بودند. 

 سقوط ایران در رده بندی آسیا
سایت فوتی رنکینگ جدیدترین رده بندی فوتبال آسیا را 

به تفکیک سهمیه های لیگ قهرمانان اعالم کرد.
 سایت »فوتی رنکینگ« امروز)۱۱ آوریل( جدیدترین رده 
بندی فوتبال آسیا را منتشر کرد و طبق این رده بندی سهمیه 
کشورها در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را اعالم کرد.

فوتبال ایران با کســب ۵۶.۱۶۹ امتیاز در رده پنجم کل 
قاره آســیا و سوم غرب آسیا ایستاد تا سهمیه اش در لیگ 

قهرمانان آسیا ۲۰۲۴-۲۰۲۵ همان ۲+۲ بماند.
در رده بندی جدید صعود فوتبال ازبکســتان به رده سوم آسیا جالب توجه بود. 
ازبکستان که پیش از این سهمیه ۲+۲ داشت در جدیدترین رده بندی سهمیه اش 
۳+۱ شد. همچنان فوتبال عربستان صدرنشین این رده بندی شد و به عنوان بهترین 

لیگ آسیا معرفی شد.

ســرمربی تیم ملی امید می گوید هدف اصلی، مسابقات المپیک است و 
باید با تدارک خوب وارد مسابقات شویم.

 مهــدی مهدوی کیا در حاشــیه بازدید رییس کمیتــه ملی المپیک از 
تمرینات این تیم اظهار کرد: حضور آقای صالحی امیری اتفاق خیلی خوبی 
بود. امیدوارم صحبت های امروز عملی شود و بتوانیم با تدارکات خوب وارد 
مســابقات شویم. اگرچه نســبت به رقیبان عقب هستیم اما مهم است که 
خودمان را برای رقابت های قهرمانی آســیا در ازبکســتان آماده کنیم. بعد 
از آن هم پی در پی بازیکنان را در اردو داشــته باشیم و بازی های دوستانه 
بیش تری را برگزار کنیم. هدف اصلی ما مســابقات المپیک اســت و باید با 

تدارک خوب وارد مسابقات شویم.
او ادامه داد: تا بازی های ازبکســتان زمان زیادی را پیش رو نداریم و باید 
قبل از خرداد ماه که به مسابقات اعزام می شویم، حتما یک دیدار دوستانه 
را برگزار کنیم. مهم اســت در تورنمنت های مختلف حضور داشته باشیم و 
حضور در مسابقات کشورهای اسالمی خوب است چون می توانیم بازیکنان 
جوان مان را محک بزنیم. این مسابقات به ما بسیار کمک می کند تا تیم مان 
هماهنگ تر شود. مهم است بازیکنان در بازی های بین المللی حضور پیدا کنند.

ســرمربی تیم ملی امید دربــاره تمرین برخی از بازیکنــان جوان تر با 
مصدومیت و بدون اطالع کادرفنی تیم گفت: بازیکنان جوان دوســت دارند 
تحت هر شرایطی در اردو باشند و برخی ها در اردوهای قبلی با مصدومیت 
آمدند. برای ما مهم اســت که بدانیم شرایط بدنی بازیکنان چگونه است اما 
طبیعی اســت که این بازیکنان در این سن و سال دوست داشته باشند در 

اردو باشند. با این حال سعی می کنیم با هماهنگی کادر پزشکی به وضعیت 
بازیکنان توجه داشته باشیم.

او درباره پیشرفت فوتبال در شرق آسیا بیان کرد: فقط تیم های شرق آسیا 
نیستند و تیم های حوزه خلیج فارس هم در این مساله از ما جلوتر هستند. 
مثال در بحث بازی های دوســتانه بسیار وضعیت بهتری دارند و قطر در این 
دو سال حداقل ۲۰ بازی انجام داده و در مسابقات مختلف حضور پیدا کرده 
است. البته تیم ما پتانسیل خیلی باالیی دارد و در تاجیکستان هم بدون بازی 
دوستانه هر سه بازی مان را با پیروزی تمام کردیم. امیدوارم در ماه های آینده 
شــرایط بهتر شود.مهدوی کیا درباره بحث قراردادهای کادرفنی بیان کرد: 
مسائلی در این خصوص وجود داشت اما باتوجه به فعل و انفعاالت فدارسیون 
فوتبال این بحث ها به تعوق افتاد اما حل شده است. دستیاران من مشکلی 
ندارند و مشکل قرارداد من هم حل شده است.وی درباره انتخابش به عنوان 
یکی از بهترین  مدافعان آســیا توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: این 
مساله باعث افتخار است و همیشه سعی کردم با تمام وجود در تیم ملی کار 
کنم. خوشــحالم که خاطرات خوبی را به جا گذاشتیم. دوران خوبی بود اما 

متاسفانه خیلی زود تمام شد.

 از رقیبان عقب هستیم

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید 
با وجود حذف از جام حذفی باید از ســرمربی 
ســرخ ها حمایت شود.محمد پنجعلی، درباره 
شکســت پرسپولیس برابر آلومینیوم و حذف 
از جــام حذفی اظهار کــرد: بازی خوبی را  از 
پرسپولیس ندیدیم. به هر حال جام حذفی جام 
شگفتی هاســت و با یک بازی یک تیم حذف 
می شود. پرسپولیس در این دیدار با استرس 
بازی می کرد. فوتبال همین اســت و این نیز 
بگذرد. پرســپولیس همان تیم بزرگ است و 
چیزی از شایســتگی هایش و محبوبیتش کم 
نمی شود.وی افزود: وقتی قرار است تیم بسته 
شود باید در حد نام پرسپولیس باشد. این تیم 
محبوب ترین تیم آسیاست و باید به این تیم 
توجه شــود چون مستقیم با احساسات مردم 
ارتباط دارد. مردم عاشقانه این تیم را دوست 
دارند. پرسپولیس هویت مشخصی دارد که کم 
کم برای مردم محبوب شده است. این باشگاه 
در فوتبال ما فرهنگ سازی کرده و االن ما هم 
به عنوان پیشکســوت پرسپولیس باید نشان 

بدهیم این تیم یک مکتب است.

او در ادامه درباره بازیکنانی که در این فصل 
به پرسپولیس آمدند و اینکه گفته می شود این 
تیم خریدهای خوبی را انجام نداده است هم 

گفت: حرف من درباره بازیکنان خارجی است. 
وقتی قرار اســت بازیکن خارجی جذب شود، 
آن بازیکن باید فراتر از آسیا باشد. اشتباه رخ 

می دهد اما وقتی قرار اســت بازیکن خارجی 
جذب شــود باید سطح آن بازیکن از سایرین 
باالتر باشد. بازیکنان خارجی که آمدند جواب 

پرسپولیس  فوتبال  تیم  ندادند.پیشکســوت 
درباره عملکرد یحیی گل محمدی در این تیم 
هم گفت: رزومه  گل محمدی مشخص است. 
او تیم را به فینال لیگ قهرمانان آســیا برده و 
االن هم مدعی لیگ است. در جام حذفی هم 
همیشه این اتفاقات رخ می دهد. پرسپولیس 
با یحیی گل محمدی دو بار قهرمان لیگ شده 
و نتایج خوبی گرفته اســت. ما نباید خودزنی 
کنیم. باید از کادر فنی حمایت شود. چرا باید 
خودمان را بزنیم؟ ما باید به دنبال این باشیم که 
برای موفقیت بستر را فراهم کنیم. پرسپولیس 
در مدت کوتاهی مدیران زیادی را به خود دید 
که این ها مشکالت زیادی ایجاد کرده است. از 
طرف دیگر وقتی قرار است بازیکن جذب شود، 
باشــگاه پول کافی ندارد و نمی تواند بازیکنان 
مد نظر کادر فنــی را جذب کند.پنجعلی در 
پایان گفت: من اعتقاد دارم که االن همه باید 
تمرکزشان روی لیگ باشد و تیم به دنبال این 
باشد که بازی های پیش روی خود را ببرد. رقبا 
امتیاز از دست می دهند اما پرسپولیس نباید 
امتیاز از دســت بدهد و تا روز آخر باید برای 

قهرمانی بجنگد.

روزهای سخت پرسپولیس پس از سال ها درخشش بر 
قله فوتبال باشگاهی ایران با هدایت یحیی گل محمدی فرا 
رسیده است و این تیم در یک چهارم نهایی جام حذفی در 

حد یک تیم محلی بود.
 تیم فوتبال پرسپولیس با تحمل شکست سه بر دو از 
آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی خداحافظی تلخی مقابل 
چشم نزدیک به ۲۰ هزار هوادار خود با جام حذفی فوتبال 

باشگاهی کشور داشت.
قهرمان پنج دوره متوالی مسابقات لیگ برتر در حالی به 
سخت ترین روزهای خود با از دست دادن امتیاز و شکست 
در مقابل تیم های داخلی روبرو شده است که در سال های 

گذشته جام های متوالی فراوانی را کسب کرده بود.
ســه قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی در جام حذفی و 
ســه سوپرجام حاصل تالش کار با برانکو ایوانکوویچ بود و 
پس از او نیز یحیی گل محمدی توانســت دو قهرمانی در 

لیگ برتر کسب کند.
یحیی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آســیا همچون دوران 
 ACL برانکو در ۲۰۱۸ توانســت پرســپولیس را به فینال
برســاند اما دست او نیز از مهم ترین جام باشگاهی در قاره 
کهن کوتاه ماند تا نتواند اسم خود را در تاریخ این باشگاه 

برای همیشه حک کند.
پرسپولیس در حالی فصل جاری لیگ برتر فوتبال را با 
تفاضل ۶ امتیازی در تعقیب استقالل تهران دنبال می کند 
که تنها ۶ هفته تا پایان رقابت های این فصل باقی مانده است.

شکســت این تیم مقابل آلومینیوم اراک باعث شد تا 
پرسپولیس در جام حذفی و گل محمدی که پیش از حضور 
در رأس کادر فنی سرخپوشان پایتخت، تخصص گرفتن این 

جام را داشت در این امر ناکام بمانند.
روزهای ســخت پرسپولیس در حالی فرا رسیده است 
که گل محمدی در ابتدای هر فصل بارها بابت از دســت 
دادن بازیکنان اسم و رسم دار و ملی پوش خود نظیر احمد 
نوراللهی، شــجاع خلیل زاده، علیرضا بیرانوند، بشار رسن، 

محمد حسین کنعانی زادگان و ... اظهار گالیه کرد.
ســرمربی پرســپولیس که حدود سه ســال از حضور 
دوباره اش در قامت سرمربی پرسپولیس می گذرد بارها از 
مقام سرمربیگری خود استعفا داد تا سرخ ها در خوش ترین 

روزها نیز دل آشــوب شــده و نگران نیمکت خود باشند. 
بــا این حال قهرهای یحیی همچون مربیــان تازه وارد با 
دلجویی مدیران باشگاه همراه بود تا او همچنان روی نیمکت 
پرسپولیس بنشیند و این تیم پس از گذشته نزدیک به هشت 
سال نخستین شکست خود در طول نود دقیقه را در جام 

حذفی تحمل کند.
گل محمدی که به عنوان مربی آرام و دور از حاشیه با 
امضای محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل وقت پرسپولیس 
در زمستان سال ۱۳۹۸ جانشین گابریل کالدرون شد تا با 
این تیم به موفقیت برسد. او در روزهای سکوت ورزشگاه ها 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا تنور حاشیه را با درگیری با 

مدیرانی همچون مهدی رسول پناه گرم نگه داشت.
سرخ ها به خاطر یحیی علیه رسول پناه دست به تجمع 
زدنــد تا صحبت های ویدئویی لو رفته این مدیر که دور از 

شأن و اخالق هم بود باعث استعفایش شود.
گل محمدی در دوران جعفر ســمیعی که او نیز مدیر 
عامل آرامی بود و با گرفتن ده ها میلیارد تومان قرض قصد 
آرام کردن فضای درونی تیم را داشت باز هم لب به گالیه 
می گشود و هر وقت مشکلی پیش می آمد همه چیز را گردن 

بی پولی می انداخت.
سرمربی پرسپولیس در حالی از فقر بازیکن صحبت کرد 

که تمام خریدهای او در هر دو پنجره تابستانی این تیم با 
تصمیمــات او رقم خورد؛ گرچه گل محمدی گزینه هایی 
همچون سجاد شــهباززاده را برای فصل جاری لیگ برتر 
می خواست اما نتوانست به خدمت بگیرد اما توانست حامد 
پاکدل را برای تقویت خط حمله به خدمت بگیرد تا مشکل 

گلزنی تیمش را حل کند.
گل محمدی در جذب مدافع نیز طبق خواســته خود 
علیرضا ابراهیمی، علی نعمتی، فرشاد فرجی، سعید آقایی، 
رامین رضائیان، وحدت هنانوف و منوچهر صفروف را در دو 
فصل گذشته به خدمت گرفت. در این بین بازیکنان همچون 
ابراهیمی که در ابتدای فصل جاری به جمع سرخپوشان 
اضافه شــد کمترین دقایق حضور در زمین مسابقه را به 
عنوان خرید جدید تیم به اســم خود ثبت کرده اســت تا 
برای همگان سوال پیش بیاید چرا بازیکنی که قرار نیست 
دردی از مشکالت دفاعی را دوا کند باید قراردادی نزدیک 

به ۴ میلیارد تومان امضا کند.
یحیــی در مدیریت بازیکنان خــود در رختکن نیز با 
مشکالت زیادی روبرو اســت. او در کمال ناباوری عیسی 
آل کثیر را با وجود مصدومیت طوالنی مدت در لیست تیم 
نگه داشت و از آن عجیب تر اینکه به بازیکنی که به گفته 
پزشــکان متخصص باید رباط صلیبی زانوی خود را عمل 

کند اجازه تمرین داد تا او با لجاجت خود خواستار حضور 
در ترکیب تیم شود.

با ایــن حال یحیی باز هم مجوز بازی کردن به او نداد 
اما بازیکن گران قیمت این تیم با ســرپیچی از دستورات 
پزشــکی زیر تیغ جراحی نمی رود تا اقتدار یحیی اینگونه 

زیر سوال برود.
عکس های منتشــر شده از تمرینات پرسپولیس نشان 
می دهد این تیم بر خالف زمان برانکو ایوانکوویچ قرار نیست 
با لباس های متحدالشکل تمرین کند. سرخ ها گاهی اوقات 
بنا به درخواســت دل به خواه بازیکنان خود با گرم کن و 
تعدادی با تی شرت در تمرین حاضر می شدند و هر کس هم 
می خواست می توانست کاله غیر ورزشی در فصل زمستان 

بر سر کرده و با تیم تمرین کند.
تفاوت هایی که به نظر می رسد اتحاد را تا حدودی از این 
تیم دور کرد تا بازیکنان بیشــتر به فکر تیپ و عکس های 

یادگاری باشند تا تمرین با بدن های خیس از عرق!
اخراج مهدی شیری در سوپر جام فوتبال کشور بهانه ای 
شــد تا یحیی اسم او را در لیست خروج باشگاه قرار دهد. 
مدافعی که گرچه اشتباه مرگبارش در فینال لیگ قهرمانان 
۲۰۲۰ بر هیچکس پوشیده نیست اما نباید فراموش کرد 
این بازیکن، عضوی از ســاختار تیم است و نیاز به برخورد 

حرفه ای از سوی سرمربی تیم دارد.
اتفاقی که واکنش ســیدجالل حســینی را هم در بر 
داشت اما فشار عجیب فضای مجازی باعث شد تا کاپیتان 
سرخپوشان با وجود گالیه از سرمربی تیم و رفتار مدیران 
باشگاه در قبال شیری، سکوت کند و به این موضوع دامن 

نزند.
یحیی در دربی ۹۸ پایتخت برای اینکه نشان دهد شبیه 
خودش نیست با داور مسابقه درگیری فیزیکی پیدا کرد تا 
در حســاس ترین مسابقات باقیمانده فصل جاری با حکم 
کمیته انضباطی از حضور روی نیمکت تیمش محروم شود.

مجموع رفتارهای یحیی گل محمدی در لباس سرمربی 
پرسپولیس دالیل کافی برای خروج این تیم از ریل قهرمانی 
دارد تا ســرخ ها با مشکل جدی روبرو شوند و بنایی که با 
معماری برانکو ایوانکوویچ ساخته شده بود با تیشه ناخواسته 

اطرافیان سرمربی تخریب شد.

گل محمدی پرسپولیس را به این روز انداخت؟

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: مشکالت مالی در فدراسیون برای برگزاری 
بازی های دوستانه و اردوها داریم.

 حسن کامرانی فر در حاشیه بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی 
تیم فوتبال امید ایران گفت: طبق صحبت های امروز قرار شد رقم کمک مالی 

افزایش پیدا کند اما اجازه دهید درباره رقم آن صحبت نکنم.
دبیرکل فدراســیون فوتبــال افزود: در طول این مــدت تمام پول های 
فدراســیون در فیفا و AFC به دلیل تحریم ها مســدود شده و امکان انتقال 
ندارد. اکنون هم شــرایط برای اعزام تیم ملی بزرگساالن و آماده سازی این 
تیم برای جام جهانی ۲۰۲۲ در راه است که برای تدارک ویژه نیاز به بودجه 

دارد و شرایط حال حاضر وضعیت خوبی ندارد.
وی ادامه داد: اعضای هیأت رئیسه تالش می کنند مشکالت مالی فدراسیون 
را حل کنند. تا این لحظه وزارت ورزش کمک های خوبی به فدراسیون داشته 
اما یکسری موضوعاتی پیش آمده که شرایط اقتصادی فدراسیون خوب نیست. 

تالش می کنیم شرایط بهتری برای فدراسیون ایجاد کنیم.
کامرانی فر در خصوص مشکالت کادرفنی تیم بزرگساالن گفت: حقوق 
مربیان ملی هم مانده و باید هزینه های زیادی برای اعزام و بازی های دوستانه 
بپردازیم. در شرایط االن با توجه به مسابقات جام جهانی و همین طور آماده 

شدن تیم امید برای المپیک، فدراسیون به حمایت دولت نیاز دارد.
وی درباره شرایط تیم امید تاکید کرد: در راستای برنامه های فدراسیون 
تیم امید االن در اردو اســت و کادر فنی بســیار خوب در حال برنامه ریزی 

است. فدراسیون هم در شرایط فعلی در کنار تیم امید است، امروز هم آقای 
صالحی امیری در تمرینات حاضر شــد. کارهای تدارکاتی انجام شده و برای 
اعزام تیم به مسابقات مقدماتی که خرداد در ازبکستان برگزار می شود در حال 
برنامه ریزی هستیم. در تالش هستیم تا تیم را به بازی های کشورهای اسالمی 
اعزام شود. می خواهیم تیم را برای انتخابی المپیک به طور کامل آماده کنیم.

وی دربــاره همزمانی دیدارهای هفته های اخر لیگ برتر با اردوهای تیم 
امید گفت: جلساتی با سازمان لیگ داشتیم. آنها هم کمک می کنند تیم امید 
بتواند اعزام شود. اینکه باشگاه ها ۱۰ روز قبل بازیکنان را به تیم امید بدهند 
شاید این اتفاق نیفتد اما تالش می کنیم چند روز بازیکنان را بدهند و تیم 
به ازبکستان اعزام شود.کامرانی فر درباره اتفاقاتی که در جلسه با نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی برای ارائه توضیحات درباره اتفاقات تلخ بازی برگزار 
شــده در مشهد گفت: توضیحاتی را در کمیته های مختلف درباره بازی در 
مشهد ارائه دادیم. برگزاری بازی در مشهد با فدراسیون فوتبال بود و داخل 
بازی مشکلی پیش نیامد و هر مشکلی بود، بیرون رقم خورد و از اختیارات 
فدراسیون خارج بود، اما باز هم متولی فوتبال است و باید برنامه ریزی های 
بهتری کنیم. از اتفاقاتی که افتاد ناراحت هستیم و به عنوان دبیرکل از تمام 

کسانی که رنجیده شدند عذرخواهی می کنم.
او در خصوص بازی های تدارکاتی برای تیم ملی ایران جهت حضور بهتر در 
جام جهانی ۲۰۲۲ عنوان کرد: نشست های خوبی را در کنگره فیفا و مراسم 
قرعه کشی در قطر با شیخ سلمان و اینفانتینو داشتیم. ماجدی صحبت های 
خوبی با رئیس فیفا کرد. اینفانتینو هم قول داد فوتبال ایران را تا جام جهانی 
حمایت کند.حسن کامرانی فر در خصوص برگزاری بازی های تدارکاتی قبل 
از جام جهانی ادامه داد: با چند کشور صحبت کردیم و چند کشور در حال 
نهایی شدن است. دو »فیفا دی« داریم و با فدراسیون قطر صحبت شده که 

میزبانی ها را قبول کند. امیدوارم اتفاقات خاصی نیفتد.
او درباره زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی برای تعیین تکلیف وضعیت 
شهاب الدین عزیزی خادم گفت: در جلسه قبلی هیأت رئیسه تصویب شد ۱۰ 
خرداد مجمع برگزار شــود. ما مکلف هستیم که ۷۰ روز قبل از آغاز مجمع 
زمان و محل را اعالم کنیم که این کار را کردیم. ۸۹ نفر عضو مجمع هستند 

که ۲ نفر چون حکم ندارند، ۸۷ نفر می توانند شرکت کنند.

مجمع فدراسیون فوتبال ۱۰ خرداد برگزار می شود
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امام علی  علیه السالم :
روزه تن، عبارت است از خوددارِی 
با اراده از خوردن غذاها به انگیزه 
ترس از كیفر و رغبت به ثواب، 
از  است  عبارت  نْفس،  روزه  و 
از  پنجگانه  حواس  نگهداشتن 
دیگر گناهان و خالی كردن دل 

از همه عوامل بدی .

غرر الحکم : )5888ـ  5889( .

افزایش قیمت نفت در بحبوحه ی نگرانی های چین برای کووید و نگرانی های 
رکود جهانی همچنان محدود اســت اما با توجه به تورم در اقتصاد جهانی، طال 

باید حمایت شود.
به نقل از اف ایکس استریت با توجه به شواهد فزاینده ای که فدرال رزرو رویکرد 
متعهدانه تری نسبت به سیاست پولی خود برای مقابله با تورم اتخاذ خواهد کرد، 

در معامالت روز دوشنبه، سهام نرم هستند.
با این حال، بازارها به طرز شــگفت آوری انعطاف پذیر بوده اند، زیرا بحث های 
زیر ســطحی بررسی می کردند که آیا داده های شاخص قیمت مصرف کننده ماه 
مارس ایاالت متحده به اوج چرخه تورم اشــاره می کند و به شانس فدرال رزرو 
برای مهندســی بهتر فرود نرم کمک می کند، هرچند این مســیر ممکن است 

باریک به نظر برسد.
اما بهتر از همه، می تواند برخی از وســواس های رکودی بازار را که ناشــی از 

اشتباه سیاست فدرال رزرو است، کاهش دهد.
هنوز ســواالت زیادی در مورد اینکه بازار ســهام در تصویر بزرگ چه چیزی 
است مطرح می شود. مشــکل فوق العاده سختی است زیرا سهام با وجود ایجاد 
بادهای مخالف کالن و ژئوپلیتیکی در چند هفته گذشته هنوز بسیار باال است. 
و این هنوز یک بازار بسیار واکنش پذیر است که در آن سرمایه گذاران به دنبال 
اخبار مثبت و منفی به عنوان نماینده  برای جایی که ما در همه این ها قرار داریم، 

هستند. از این رو گفتن گاو نر یا خرس به صورت روزانه چالش برانگیز است.
مکرون مقابل لوپن

به نظر می رسد دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دور دوم مکرون و 
لوپن را به نمایش بگذارد. آخرین پیش بینی ها براساس آرای شمارش شده تاکنون 
به 27.6 درصد برای رئیس جمهور مکرون و 24.0 درصد برای لوپن اشاره می کند، 

در حالی که رئیس فعلی در دور اول 2017 با 3.59 درصد بهبود یافته اســت، 
بهبودی بزرگ تر از افزایش 2.7 درصدی برای رئیس جمهور رقیب بوده است.

یورو پس از صعود به 1.0954 به دلیل اینکه مکرون از لوپن جلوتر اســت، 
OAT/ دقیقاً زیر 1.09 اســت. با این حال، هر گونه تخفیف در یورو و کاهش نرخ
Bund با باز شدن بازارهای اروپایی ممکن است با نظرسنجی ترکیبی )52.4 ( از 
نامزدهای )لوپن 24 درصد + مالنشون 21.4 درصد+ زمور 7درصد( کاهش یابد.

 بــا این وجود، افزایش عدم قطعیت در مورد این موضوع در دور دوم در 24 
آوریل می تواند انگیزه موقعیت های معنی دار در طول مدت یورو و تنگ کننده های 
OAT/Bund را در این دوره از بین ببرد. آخرین نظرســنجی موسسه Ifop حاکی 

از پیروزی 51 تا 49 درصدی مکرون است.
نفت

برنت در روز جمعه برای مدت کوتاهی دوباره به زیر 100 دالر در هر بشکه 
سقوط کرد زیرا عرضه اضطراری قابل توجه اعالم شده توسط آژانس بین المللی 

انرژی همچنان بر قیمت ها تاثیر می گذارد.
افزایش قیمت نفت در بحبوحه ی نگرانی های چین برای کووید و نگرانی های 
رکود جهانی در مواجهه با سیاست های تندروانه تر بانک مرکزی همچنان محدود 
اســت.با این حال، پس از اینکه الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت 
که تولید روســیه می تواند در ماه آوریل 4 تا 5 درصد مترمکعب یا حدود 550 
کیلوبایت در روز کاهش یابد، کاهش همچنان ادامه دارد. آخرین داده ها نشــان 

می دهد که تولید در ابتدای ماه به این سطح کاهش یافته است.
مفروضات بازار در مورد اختالل صادرات روسیه بسیار پایین به نظر می رسد. 
اول، ما قباًل به پیش بینی های نواک رسیده ایم. دوم، شرکت های بیشتری متعهد 
به »تحریم بخش خصوصی« هستند، از جمله توتال خریدهای خود را تا پایان 

سال متوقف می کند.
با این حال، سیزده میلیون بشکه نفت روسیه هنوز به پاالیشگاه های هند راه 
پیدا می کند و تحریم های نفتی روســیه به بشکه های بیشتری را در خاورمیانه 

در دسترس قرار می دهد.
طال

طال شــروع به معامالت کمی سازنده تر کرده است و بازار در حدود سال های 
1915-1915 بنیانی ایجاد می کند. با توجه به اینکه بخش عمده ای از افزایش 
نرخ بهره از سوی فدرال رزرو اکنون ظاهراً قیمت گذاری شده است، به نظر می رسد 
که زمان به سمت گاو نر است. تا زمانی که تورم در اقتصادهای بزرگ در سراسر 

جهان 7 درصد ساالنه باشد، طال باید حمایت شود.

فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی استیک مصنوعی را از سلول های گوشت 
گاو در این ایستگاه فضایی پرورش می دهند تا گوشتی لطیف و آبدار تولید کنند.

 به نقل از دیلی میل، فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی استیک مصنوعی 
را از ســلول های گوشت گاو در این ایستگاه فضایی پرورش می دهند تا گوشتی 

لطیف و آبدار تولید کنند.
این آزمایش از سوی »Aleph Farms«، یک شرکت گوشت درون ِکشتگاهی 
انجام می شود که در تالش است جایگزین های مصنوعی برای همه محصوالتی 
که به طور معمول از گاو تهیه می شوند از گوشت گرفته تا کالژن مورد استفاده 

در صنعت بهداشت و زیبایی تولید کند.
هدف از این اقدام، مهیا کردن شرایط مصرف گوشت برای سایر افرادی است 
که در آینده به ماه و مریخ سفر می کنند؛ اگر قرار است انسان ها روی ماه زندگی 
کنند و روزی به مریخ برسند، دانشمندان باید راهی برای رشد غذای خود بیابند.

برای این منظور، فضانوردان در ایســتگاه فضایی بین المللی )ISS( می توانند 
به زودی یک غذای خوشمزه و تازه بخورند، اما تنها در صورتی که بتوانند ابتدا 
فناوری پرورش آن را از ســلول های گوشــت گاو در ریزگرانش کامل کنند. این 
تنها یکی از آزمایش های علمی اســت که توسط سه فضانورد حاضر در ایستگاه 
فضایی انجام می شــود.این سه نفر در طول هشــت روز اقامت خود در ایستگاه 
فضایی بین المللی، سعی می کنند گوشتی تولید کنند که »به اندازه گوشتی که 

از قصابی می خرید لطیف و آبدار باشد«.

دو نفر از ثروتمندترین افراد جهان در حال طرح ایده هایی برای مقابله با موضوع 
بی خانمانی در آمریکا هستند و به شرکت توییتر پیشنهاد کرده اند که دفتر مرکزی 

خود را به یک سرپناه برای این افراد تبدیل کند.
به نقل از رویترز جف بزوس، بنیانگذار آمازون از ایده ایالن ماســک، که اخیراً 
بزرگترین ســهامدار توییتر شــده، حمایت کرد تا دفاتر مرکزی این شــرکت در 

سانفرانسیسکو به یک پناهگاه برای بی خانمان ها مبدل شوند، زیرا تعداد کمی از 
افراد در ایام شیوع ویروس کرونا در این دفاتر کار می کنند.

بزوس قبال در ماه مه 2020 از تبدیل دفتر مرکزی هشت طبقه آمازون در سیاتل 
به پناهگاه خانواده های بی خانمان های خبر داده و مدعی شــده بود این ابتکار 

عالی بوده و کار را برای کارمندانی که می خواهند داوطلب شوند آسان می کند.
بزوس همچنین در توئیتر پیشــنهاد کرده که حداقل بخشی از دفتر مرکزی 
توییتر، به یک پناهگاه برای افراد بی خانمان تبدیل شود. ماسک در توییت دیگری 

با این نظر موافقت کرده و آن را »ایده ای عالی« خواند.
ماسک که بیش از 81 میلیون دنبال کننده در توییتر دارد، روز شنبه نظرسنجی  
خود را در این زمینه آغاز کرد. این نظرســنجی در کمتر از یک روز بیش از یک 
میلیون رای به دست آورد که بیش از 90 درصد آنها به نظر وی پاسخ مثبت دادند.

مدیر شرکت تسال سازنده خودروهای الکتریکی که مکرراً در مورد شرکت خود 
و ســایر موضوعات توییت می کند، گاهی مردم را در مورد شوخی یا جدی بودن 
نظراتش ســردرگم می کند. با این حال، ماسک این بار تصریح کرده که شوخی 
نکرده اســت. او با پیگیری موضوع مذکور روز یکشنبه در توییتی نوشت: من در 

مورد این موضوع جدی هستم.

نخستین ماموریت خصوصی فضانوردان به سمت ایستگاه فضایی بین المللی با 

موفقیت انجام شد و آنها در سکوی مداری مورد استقبال قرار گرفتند.
 به نقل از سی جی تی ان، نخستین ماموریت خصوصی فضانوردان به سمت ایستگاه 

فضایی با موفقیت انجام شد و آنها در سکوی مداری مورد استقبال قرار گرفتند. 
چهار فضانورد استارت آپ »Axiom Space« به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند 

و در واقع اولین تیم کامال خصوصی فضانوردی هستند. 
این تیم چهار نفره روز جمعه از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا، با موشک 
فالکون 9 که توسط شرکت فضایی تجاری اسپیس ایکس، متعلق به ایالن ماسک 

تجهیز شده، به فضا پرتاب شدند و شب گذشته به مدارزمین رسیدند. 
چهار فضانورد استارت آپ »Axiom Space«قرار است، یک ماموریت علمی یک 
هفته ای را آغاز کنند که به عنوان نقطه عطفی در پروازهای فضایی تجاری مورد 

اهمیت است. 

رکود، نفت و طال...

پرورش استیک مصنوعی در فضا

پیشنهاد ایالن ماسک به توئیتر برای حل مشکل بی خانمان ها

نخستین ماموریت خصوصی فضانوردان با موفقیت انجام شد

ببینید هوای تهران چطوری آلوده میشه!ببینید هوای تهران چطوری آلوده میشه!
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 همکاری ناسا و نیسان برای ساخت باتری هایی با شارژ سریع
شرکت نیسان برای تولید خودروهای برقی که در عرض تنها 15 دقیقه شارژ 

می شوند به همکاری با ناسا می پردازد.
 به نقل از نیواطلس،  شــرکت خودروسازی نیسان برای ترسیم چشم انداز 
فناوری  باتری های نسل آینده خود به سایر خودروسازی های مشهور پیوسته و 
قصد ساخت تاسیسات تولید اختصاصی و خودروهای  برقی دارد که شارژ آن ها 
 Solid-state(تنها 15 دقیقه زمان می برد. این شرکت باتری های حالت-جامد
batteries( ارزان را عنصری کلیدی در این استراتژی می داند و بنابر گزارش ها 

به همکاری با ناسا پرداخته تا این ایده ها را به واقعیت تبدیل کند.
گزارش ها حاکی از پیوستن نیسان به ناسا برای طراحی باتری های حالت 
جامد است. طبق گزارش آسوشیتدپرس،  این دو شرکت به همکاری با محققان 
دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو خواهند پرداخت تا باتری تولید کنند که اندازه ای 
نصف باتری های فعلی خودروهای الکتریکی دارد و می توان آن را تنها در 15 

دقیقه به طور کامل شارژ کرد.
به گفته ی »کازوهیرو دوی«)Kazuhiro Doi(، معاون رئیس شرکت نیسان، 

ناسا و نیسان هر دو به باتری های یکسانی احتیاج دارند.
باتری های حالت-جامد جایگزین هــای امیدوارکننده ای برای باتری های 
لیتیوم-یون هستند زیرا انرژی چگالی بیشتر، هزینه و زمان شارژ کمتری دارند 

و نیسان تنها شرکتی نیست که قصد استفاده از این فناوری را دارد.  
شرکت فولکس واگن در حال کار با استارتاپ »QuantumScape« است تا 
باتری های خاص خود را ایجاد کند. شرکت تویوتا نیز با پاناسونیک به همکاری 
پرداخت تا در سال 2020 اهداف مشابهی را دنبال کند. سال گذشته نیز شرکت 
فورد یک مرکز تحقیقاتی 185 میلیون دالری برای توسعه و تولید باتری های 

حالت-جامد افتتاح کرد.
تاسیسات تولید نمونه اولیه باتری های حالت جامد نیسان در مرکز تحقیقاتی 

آن در کاناگاوا)Kanagawa( در جنوب توکیو مستقر خواهد شد. مهندسان و 
محققان این شــرکت تالش می کنند تا خط تولید را تا سال 2024 راه اندازی 
کنند و قصد دارند تا ســال 2028 خودروهای برقی با باتری حالت-جامد را 

وارد بازار کنند.
در حال حاضر، شــرکت نیسان باور دارد که باتری های حالت جامد آن به 
ازای هر کیلووات بر ساعت، 75 دالر قیمت داشته باشند اما پس از سال 2028 
این قیمت به حدود 65 دالر به ازای هر کیلووات بر ساعت کاهش پیدا خواهد 
کرد. این کار باعث می شــود که خودروهای برقی قیمتی مشــابه خودروهای 

بنزینی پیدا کنند.
»کنیو ناکاگورو«)Kunio Nakaguro( معاون اجرایی که مسئول تحقیق و 
توسعه در شرکت نیسان است می گوید: دانشی که از تجارب ما به دست آمده 
است از توسعه همه ی باتری های حالت-جامد پشتیبانی می کند و ما فناوری های 
اساسی مهمی به دست آورده ایم. در آینده بخش های تحقیق و توسعه و تولید 
ما با یکدیگر کار می کنند تا از این مرکز تولید نمونه اولیه اســتفاده کنند و 

کاربردهای عملی باتری های حالت جامد را تسریع بخشند.

عینک آفتابی Pilota شیائومی دارای محافظ UV400 است که از چشم ها
شــیائومی به تازگی عینک آفتابی جدیدی را در چین معرفی کرده است 
که تنها با قیمت تنها 199 رنمینبی )132 دالر( به فروش می رسد. به نقل از 
گیزموچاینا، در طراحی عینک آفتابی Pilota شیائومی از »آسمان« الهام گرفته 
شــده و همان طور که از نام آن مشخص است، نشانه های طراحی مشابهی با 
عینک آفتابی ای دارد که خلبانان هواپیما استفاده می کنند؛ البته عینک آفتابی 

شیائومی بسیار باریک تر از عینک های آفتابی حرفه ای خلبانان است.
با وجود مشخصات باریک آن، مشتریان نیازی به نگرانی در مورد دوام عینک 
آفتابی ندارند؛ چراکه عینک آفتابی Pilota شیائومی با فریم آلومینیومی فوالد 
ضد زنگ ساخته شده که هم وزن سبک و هم کیفیت باالیی دارد. شیائومی 
اعتقاد دارد که عینک آفتابی باید در وهله ی اول حس خوب و راحتی به کاربر 

منتقل کند و در وهله ی دوم از نظر کیفیت طراحی بادوام باشد.
نکته ی قابل توجه دیگر، به لنز آن مربوط می شود. عینک آفتابی Pilota به 
لنزهای قطبی پالستیکی پیشرو در صنعت مجهز است که از آلمان وارد شده 
است. این لنزها چندین خاصیت شکستگی نور مانند محافظ UV400 دارند 
که به محافظت مؤثرتر از چشــم ها دربرابر اشعه های مضر فرابنفش خورشید 

نسبت به عینک آفتابی معمولی کمک می کند.
افزون براین، لنزها با یک الیه ی نازک از رنگ شفاف محافظ پوشانده شده اند 
که باعث می شود مقاومت عینک آفتابی دربرابر عرق، اثر انگشت، روغن و سایر 
مایعات چسبناک نامطلوب روی لنزها افزایش پیدا کند. عینک آفتابی شیائومی 

Pilota به طور رسمی در دو رنگ مشکی و آبی دردسترس است.

آریزو 8، اولین تالش چری برای حضور در کالس سدان های لوکس چینی 
اســت. این مدل با طول بدنه ی 8/4 متر، ابعادی مشابه تویوتا کمری و هوندا 

آکورد دارد؛ اما از پیشرانه های توربوشارژ کم حجم استفاده می کند.
چری یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان خودرو در چین است. این شرکت، 
انوع ســدان، شاسی بلند، هاچبک شهری و مدل های متنوع الکتریکی تولید 
می کند. محصوالت چری عالوه بر چین، در ایران، اندونزی، مصر، برزیل، ونزوئال 

و تایلند، مونتاژ می شوند.
خودروســازی چری با ساخت ســدان های کوچک و ارزان قیمت در سال 
2003 شروع به فعالیت کرد. این مجموعه در سال های اخیر، توجه ویژه ای بر 
انواع کراس اورها داشت و توسعه  ی سدان های اندازه متوسط و بزرگ را ادامه 
نداد. بین  سال های 2013 تا 2018، آریزو 7 با ابعادی نزدیک به تویوتا کمری 
توســط چری تولید شــد و بعد از آن، آریزو 5 پالس که در ایران با نام آریزو 
6 وجود دارد؛ بزرگ ترین ســدان شرکت سازنده باقی ماند. به همین دلیل، 
رونمایی از آریزو 8 در کالس سدان فول سایز، رویدادی مهم برای چری است.

هنوز اطالعات دقیقی از ابعاد و توانایی های فنی آریزو 8 منتشر نشده است 
اما بنابر گمانه زنی رسانه های چینی، پیشرانه های 6/1 لیتر و 2 لیتر توربوشارژ 
روی این خودرو نصب خواهد شــد. در میان تولیدات چری، موتور 6/1 لیتر 
توربوشارژ با قدرت 197 اسب بخار و گشتاور 290 نیوتن متر عرضه می شود. 
پیشرانه ی توربوشارژ جدید چری با حجم 2 لیتر، هنوز روی خودروهای تجاری 

نصب نشده اما طبق اطالعات رسمی، 261 اسب بخار قدرت خواهد داشت.

آریزو 8، از زبان طراحی معمول در ســدان های چری پیروی می کند. این 
مدل، همراه چراغ های باریک اســپرت مشابه آریزو 5 تولید می شود و دارای 
پیوستگی با خط میان جلوپنجره است. ورودی  هوا در سپر و فضای بین چراغ ها، 
ابعاد بزرگی دارد و الهام گرفته از خودروهای مدرن لکسوس به نظر می رسد. 
در نمای جانبی، حالت کوپه برای بندنه حفظ شده و ساختار اجزای مختلف، 
مثل رینگ ها، آینه بغل و فریم شیشــه های پنجره، هماهنگ با ســدان های 

مشهور بازار جهانی است.
در نمای عقب، پیوستگی بین چراغ های LED، شباهت زیادی به رنو تالیسمان 
دارد اما همراه با خطوط تیز و حالت مثلثی در گوشه ها، جذاب به نظر می رسد. 
چهار اگزوز در طرفین سپر، حس اسپرت آریزو 8 را تقویت می کند؛ درحالی که 
حجم دهی بدنه برای کاپوت عقب و حفره های نزدیک به چرخ نیز، هماهنگی 

بسیار خوبی با دیگر ادوات بدنه دارند.
 i4 طراحی داخلی برای آریزو 8، تحت تاثیر  سدان های مدرن مثل بی ام و
و جنسیس G90 است. دو نمایشگر بزرگ 3/12 اینچ برای سیستم سرگرمی 
و پنل دیجیتال پشت فرمان وجود دارد. فرمان  D شکل، کلیدهای کروم برای 
تنظیم برقی صندلی، جوی اســتیک به جای دسته دنده در کنسول میانی و 
چرم نصب شده داخل تودری ها، آریزو 8 را نزدیک به کالس جهانی و برتر از 

سدان های معمول در خودروسازی چین جلوه می دهد.
قیمت نهایی لوکس ترین محصول چری هنوز اعالم نشده است. این مدل، 

احتماال با قیمتی حدود 25 هزار دالر در چین عرضه خواهد شد.

شیائومی از عینک شیائومی از عینک 
آفتابی     آفتابی     PilotaPilota   با قیمت    با قیمت 
۱۳۲۱۳۲ دالر رونمایی کرد دالر رونمایی کرد

  چری آریزو     چری آریزو   ۸۸   ؛  سدان  لوکس چینی   ؛  سدان  لوکس چینی
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