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الناز صالح 
کارشناس اقتصادی

 مهم ترین دلیل افزایش 
نرخ سود بانکی ؟

آخرین داده های بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان می دهد در هفته 
منتهی به ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ بهره بازار پول افزایش نسبی پیدا کرده 
و از ۲۰.۴۵ به ۲۰.۵۶ درصد رسیده است. افزایش نسبی این نرخ در دومین 
ماه بهار اتفاقی خالف روند است که از یک طرف نشان می دهد محوریت رشد 
پایه پولی به صورت مستقیم دولت نیست )که جنبه مثبتی دارد( و از طرف 
دیگر هنوز ابعاد رشد غیر مستقیم پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزی چندان معلوم نیست که بسته به نتایج قطعی آمار پولی فرودین 

می توان در مورد ثبات نرخ در ارقام فعلی نظر مثبت یا منفی را داد.
بازار بین بانکی بازاری است که در آن بانک ها و موسسات اعتباری اقدام به 
قرض گیری یا قرض دهی به یکدیگر می کنند. به دلیل آنکه در بازار بین بانکی 
عمدتا منابع نقدی یا با پشتوانه اعتباری باال معامله می شود و سررسید آن ها 
کوتاه مدت )عمدتا یک روزه( است به آن بازار پول نیز گفته می شود. در بازار 
پول هزینه قرض گیری و قرض دهی با متغیری به نام نرخ سود تعیین می شود 
که عوامل تعیین کننده آن به ساختار بازار بین بانکی دارد. در واقع قیمت در 
هر بازاری بسته به ساختار تعیین  کننده آن دارد به نحوی که اگر ساختار بازار 
رقابتی و نسبتا عمیق )حجم معامالت باال( باشد تغییر نرخ اساسا کار مشکلی 
است؛ اما اگر ساختار بازار غیر رقابتی باشد بازیگرهای محدود می توانند بر روی 
نرخ تاثیر بگذارند.شواهدی وجود دارد که بازار بین بانکی بازاری بسیار عمیق 
است و اگر چه به نوعی دو گانگی در بازیگران آن وجود دارد )بازیگران مهم تر و 
با سایز بزرگ و بازیگران با سایز کوچک تر( اما به صورت کلی رقابتی است. اولین 
نشانه این ادعا معامله شدن حجم های بسیار زیاد )چندین برابر نقدینگی( پول 
در این بازار است که طی سال معامله می شود. همین حجم بسیار زیاد حتی 
دست بانک مرکزی را در کاهش یا افزایش نرخ سود بین بانکی باز بسته است. 
در واقع مداخله بانک مرکزی در بازار پول نیازمند تزریق یا انقباض منابع پولی 
زیادی دارد که در بسیاری مواقع ممکن نیست و در برخی مواقع نیز چاره ساز 
نیست )نمونه آن تزریق های گسترده بانک مرکزی در بازار پول در اواسط دهه 
۹۰ بود(. با این حال همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنیم بانک مرکزی 
نرخ ســود ریپو را تغییر نداده و حتی طی هفته های اخیر به صورت نسبی 
انقباضی نیز عمل کرده است که در تحوالت بازار ثانویه عملیات بازار باز در 

هفته چهارم به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
به صورت سنتی در ماه های ابتدایی سال یکی از دالیل اصلی کاهش نرخ سود 
بین بانکی افزایش عرضه منابع در بازار پول است که محوریت آن با عرضه 
تنخواه دولت نزد بانک مرکزی بوده است. همین عامل در کنار عدم نیاز نسبی 
بانک ها به منابع نقد به صورت کلی نرخ سود بازار پول را کاهشی می کرد. ظاهرا 
در این دو ماهی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و نرخ 
سود بین بانکی به دلیل عدم استفاده دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی 
)طبق صحبت های رئیس بانک مرکزی( چندان کاهشی نشده و همزمان 
بانک ها نیز تحت فشار تهیه منابع برای تامین مالی دولت قرار گرفته اند )طبق 
صحبت های مدیر صندوق توسعه ملی( و نرخ سود بین بانکی نه تنها کاهشی 

نشده بلکه میل به افزایش نیز دارد.

بازگشت بورس به نقطه تعادل؟بازگشت بورس به نقطه تعادل؟

لیندا کیانی ، صحرا فتحی و نیما شعبان نژاد بازیگران فیلم ، 
دکتر امیر هوشنگ هاشمی تهیه کننده ، مهرنام رستگاری 
آهنگساز و الهه گودرزی مدیر پخش بین الملل فیلم کوتاه " 
زنی که شاعر بود " به کارگردانی سعید دشتی و صحرا فتحی 

در این مراسم حضور داشتند.
  CICAE کنفدراسیون سینمای هنری در سال ۱۹۵۶ توسط
انجمن های ملی سینمای خانه هنر آلمان ، فرانسه ، هلند و 
ســوئیس ، به منظور حمایت و محافظت از سینمای هنری 
در مقابل سینمای تجاری تشــکیل و از آن پس مسیر خود 
را با حدود ســه هزار ســینمای هنری ، پانزده جشنواره و 
تعداد مشخصی پخش کننده از چهل و هفت کشور جهان 
 ادامه داده و هم اکنون ریاســت آن به عهده کریستین بروئر

 می باشد.

مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی دریافت کننده تسهیالت و تعهدات کالن گفت: متاسفانه عده ی 
کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن نسبت به بازپرداخت 
تسهیالت به موقع اقدام نمی کنند و در سرفصل تسهیالت غیرجاری قرار گرفته اند که 
در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین »تسهیالت کالن« و »تسهیالت غیرجاری« 
لحاظ شده است.محبوب صادقی ضمن اشــاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران 
تسهیالت و تعهدات کالن گفت: این دسته اشخاص حقیقی حقوقی هستند که 
تسهیالتی را با مبلغ مشخصی  به میزان ۱۰ درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت 
کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیالت و تعهدات کالن 
اطالق می شود.وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیالت را 
اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالیکه خیلی از این افراد 
با تسهیالت دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های 
بزرگ فوالدی و نفتی، صنایع سنگین  و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر 
نیز نسبت به بازپرداخت تسهیالت اقدام کرده اند.این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه 
عموم تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می گیرد، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص 
تولید کننده چاره ای جز اخذ تسهیالت از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از 
ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند.بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، 
تسهیالتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیالت غیرجاری رده 
بندی شده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطالعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو 

مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده اند.

یکی از نویســندگان فیلمنامه المینــور از وضعیت اکران 
این فیلم انتقاد کرد. وحیده محمدی فر که از نویســندگان 
»سنتوری« ، »میهمان مامان« است در برنامه »حوض نقره ای 
« رادیو ایران گفت: » من و آقای مهرجویی بسیار گله داریم از 
این نحوه اکران، این نهایت بی عدالتی است. کمترین سانس ها 
و بدترین زمان در اختیار »المینور« اســت. »المینور« باید 
سانس های صبح اکران شود؟ »المینور« فیلم صبحانه است؟

وی افزود : چه کسی ساعت ۴ بعدازظهر می رود برج میالد؟ 
بهترین سانس ها برای شب است که در اختیار فیلم های شبه 
کمدی و دولتی اســت. «محمدی فر در ادامه گفت: »من از 
مسئولین می خواهم شیوه اکران را بازنگری کنند. این نهایت 
بی عدالتی است با کارگردانی که نیم قرن برای فرهنگ این 
مملکت زحمت کشیده و فعالیت فرهنگی کرده. کارگردانی 
که تمام دانشگاه ها و مراکز فرهنگی دنیا از او خواسته اند از 

ایران برود اما گفته دلم می خواهد ایران باشم.

معامالت بورس تهران برخالف چند هفته گذشته که عرضه بر تقاضا یا برعکس به صورت 
محسوســی غلبه می کرد امروز اما از تب و تاب معامالت کم شــده است و خبری از فشار 
فروش دو روز معامالتی گذشــته نیست و در عین حال سرمایه گذاران برای خرید بیشتر 

سهام در حالت انتظار به سر می برند.
معامالت بورس تهران برخالف روزهای گذشته با تعادل نسبی در عرضه و تقاضا دنبال 
می شــود. برخالف چند هفته گذشته که عرضه بر تقاضا یا برعکس به صورت محسوسی 
غلبه می کرد امروز اما از تب و تاب معامالت کم شده است و خبری از فشار فروش دو روز 
معامالتی گذشته نیست و در عین حال سرمایه گذاران برای خرید بیشتر سهام در حالت 
انتظار به سر می برند. شاخص کل نیز رشد اندکی را تا این لحظه تجربه کرده و در کانال 

یک میلیون و ۵۸۱ هزار واحد قرار داشت.
 پاالیشی ها در انتظار ؟

شایعاتی مطرح شده که ممکن است قیمت خرید خوراک نفتی شرکت های پاالیشی 
تغییر کند. بررسی های اولیه از صورت های مالی شرکت های پاالیشی نشان می دهد که عدد 
اعالمی قیمت نفت تقریبا با عدد برآوردی یکسان است و از این جهت انتظار برای تغییر 
وجود ندارد با این حال از آن جا که حتی تغییر چند درصدی قیمت نفت خوراک می تواند 
اثر محسوسی بر سودآوری این شرکت ها داشته باشد باید منتظر ماند که آیا تغییراتی از 
این ناحیه ایجاد می شود یا خیر؟ همان طور که در گزارش روز گذشته نیز مطرح شد انتظار 
برای تغییر در صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده 
)در پایان هفته گذشته منتشر شد( وجود دارد اما به نظر می رسد این تغییرات در بخش 

درآمدها و موجودی امانی شرکت ها است.
 در انتظار گزارش فوالد و فملی

فوالد و فملی به عنوان دو شرکت بزرگ گروه فلزات اساسی که از بزرگترین شرکت های 
بورس تهران محسوب می شوند. صورت های مالی این دو شرکت و میزان احتمالی تقسیم 
ســود از اهمیت باالیی در معامالت این سهام در هفته های آینده خواهد داشت. در گروه 

فلزات اساســی عملکرد ضعیف ذوب در زمستان و ساخت زیان مورد توجه است که افت 
قیمت سهام را به دنبال داشت.

گروه فلزات چشم انتظار نوسان قیمت جهانی کاالها با توجه به نوسان سنگین بازارهای 
مالی در اقتصاد جهانی و احتمال شــیوع رکود هستند. این موضوع برای تمامی گروه های 

کاالیی مطرح است.
 پتروشیمی های اوره ساز یا متانول؟

برخالف زاگرس که در روزهای گذشته عملکرد نامناسبی را از زمستان با شناسایی زیان 
ارائه داد کرماشــا سود دلنشینی را به بازار منعکس کرد. عملکرد پتروشیمی کرمانشاه به 
عنوان یک اوره ساز در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. در حالی که متانول سازان با قیمت های 
فعلی تحت فشار زیادی برای سودآوری مناسب قرار می گیرند اوره سازان همچنان در سطوح 
نزدیک به ۶۰۰ دالر در حال فروش محصوالت خود هستند. اما ریسک برای کل گروه اوره و 
متانول موضوع مالیات بر مواد خام و در عین حال نامشخص بودن قیمت خوراک در آینده 
است. قیمت گاز خوراک این واحدها در حالی سقف ۵ هزار تومانی را دارا است که قیمت 
گاز در هاب های بین المللی مانند آمریکا و آلبرتای کانادا که همیشه در سطوح حدود ۵ تا 
۱۰ سنت بودند حاال به ۳۰ سنت رسیده اند که با قیمت دالر کنونی نیز به بیش از ۷ هزار 

تومان رسیده است. این موضوع باید مورد نظر تحلیلگران باشد.
 گروه کاالی اساسی در انتظار عملکرد ماهانه

پس از رشدهای مداوم قیمت سهام در گروه کاالی اساسی معامالت این گروه در روزهای 
گذشته با فشار فروش مواجه شده بود و طی روزهای گذشته اندکی از تب معامالت این گروه ها 
کاسته شده است. در این گروه ها همچنان میان تحلیلگران در خصوص روند سودآوری مورد 
انتظار پس از اصالح قیمت ماده اولیه و نرخ فروش داغ است. یکی از نکاتی که تحلیلگران بر 
آن تاکید دارند رصد نرخ فروش شرکت ها است. این موضوع در گزار ش های ماهانه شرکت ها 
منعکس می شــود. یک بازه سودآوری می توان برای این گروه ها تعریف کرد که رصد نرخ 

فروش می تواند مسیر پیشبینی سود را تسهیل کند.

 " زنی که شاعر بود "  در بازار 
فیلم جشنواره کن ۲۰۲۲ 

جزئیات به روزرسانی 
فهرست بدهکاران بانکی 

 مگر » المینور« فیلم 
صبحانه است؟

  

 جناب آقای هادی
  مدیرکل  محترم پست شمال تهران 

 بانهایت تاسف و تاثر در گذشت پدر خانم گرامیتان را  تسلیت عرض نموده و از خداوند کریم مغفرت و
 رحمت برای آن عزیز و برای شما طول عمر و صبر جزیل خواستاریم .

ما را در غم خود شریک بدانید. 
از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب
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سعیده محمد  -   ایده روز | وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: به حدود ۵ میلیون 
و ۹۰۰ هــزار نفر از افرادی که در فروردین ماه 
یارانه تعلق می گرفت، در اردیبهشت ماه یارانه ای 
پرداخت نشد که از این تعداد، ۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر درخواســت بازنگری اطالعات خود را 

ثبت کرده اند.
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در نشســت هم اندیشی نمایندگان 
برای اجرای سیاست های کلی نظام درخصوص 
آخرین وضعیت نحوه تخصیص یارانه ها گفت: 
رئیس جمهور در تمامی جلسات دولت با وزرا 
بر رفع مشکالت و تامین معیشت مردم تاکید 
کرده و اعالم کرده اند که در این راه آبروی خود 

را برای مردم می گذارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پیش 
از این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه 
به جیب قاچاقچی ها، خارجی ها، تولیدکنندگان 
خارج از کشور می رفت و تنها مقدار بسیار کمی 
از این یارانه به جیب مردم ایران می رفت، براین 
اســاس تصمیم گرفته شــد تا با مدیریت ارز 
ترجیحی و ساماندهی یارانه ها این منابع را بر سر 
سفره مردم ببریم و این موضوع موجب افزایش 
رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، اصالح ضریب جینی، 

جلوگیری از قاچاق و ... خواهد شد.
عبدالملکی تاکید کرد: براساس قانون بودجه 
۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای باز توزیع یارانه 
میان مردم در تبصره ۱۴ قرار داده شــده و در 
جای دیگر ۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
یارانه ۴۵ هزار تومانی و معیشتی در نظر گرفته 
شده است و در دولت بعد از بحث های متعدد 
قرار شد، این منابع به صورت یارانه مستقیم در 

اختیار مردم قرار بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره 

به حذف دهک های پردرآمد براســاس قانون، 
گفت: طبق قانون به ویژه قانون جوانی جمعیت 
بایــد دهک های پردرآمد حذف می شــدند، 
براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت 
جدیــد ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه به دهک دهم 

پرداخت نشود.
عبدالملکی ادامه داد: از ســال ۹۳ سامانه 
یارانه ها بســته شد و دیگر کسی نمی توانست 
به صورت سیستماتیک در آن اطالعاتی را وارد 
کنــد، تنها افراد با حضور در محل پلیس ۱۰+ 
می توانســتند اطالعات خود را در سامانه ثبت 
کنند. براساس سامانه رفاه ایرانیان ۷۳ میلیون 
نفر یارانه دریافت می کردند که ۶۱ میلیون نفر 
از این افراد همزمان یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ 

هزار تومانی دریافت می کردند.
وی تصریــح کرد: بعــد از اجــرای طرح 

هدفمندی یارانه ها و عدم واریز یارانه به حساب 
برخی خانوارها، سامانه ای را وزارت کار راه اندازی 
کرد که طی یــک هفته حدود یک میلیون و 
پانصد هزار نفر از افراد درخواست بازنگری در 
اطالعات خود را ثبت کردند و در حال بررسی 
است. یکی از اشکاالت در وزارت کار این است 
که اطالعات افراد کامال مشخص نیست و برای 
پرداخــت یارانه از دیگر مراکز اطالعات خود را 

دریافت کرد.

 حذف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از 
یارانه بگیران

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به 
حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از افرادی که در 
فروردین ماه یارانه تعلق می گرفت، در اردیبهشت 
ماه یارانه ای پرداخت نشد و در مجموع برای ۷۳ 

میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دور اول براســاس 
اسناد و مدارک یارانه واریز شده است.

عبدالملکی در واکنش به انتقاد نماینده ها 
درخصوص قطــع یارانه برخی افــراد، گفت: 
براســاس قانون باید یارانه دهک های پردرآمد 
حذف شــود اما اگر می خواهیم به همه افراد و 
اقشار یارانه دهیم اینگونه یارانه در اختیار افراد 

ضعیف جامعه قرار نخواهد گرفت.
او با تاکید بر اینکه باید شناسنامه اقتصادی 
خانوارها شفاف شــود، اظهار کرد: افرادی که 
درخواســت یارانه کرده اند به دو گروه تقسیم 
می شــوند، ابتدا افراد پردرآمــدی که با وجود 
داشــتن دارایی و سرمایه به عنوان یک ایرانی 
درخواســت واریز یارانه دارند و آن را حق خود 
می دانند و دیگر خانواده هایی هستند که با وجود 
جدا شــدن فرزندان آن ها از خانواده و داشتن 

زندگی مســتقل، به دلیل احتساب سرجمع 
خانواده، یارانه سرپرست خانواده قطع شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: 
برخی افراد نیز هستند که به دلیل عدم شفافیت 
شناسنامه اقتصادی، یارانه آن ها قطع شده است 
به طور مثال برخی افراد کارپرداز شرکتی هستند 
و یا دارای صندوق قرض الحسنه خانوادگی می 
باشند به این دلیل یارانه آن ها قطع شده است. 
بنابراین ما برای ایجاد شــفافیت در اطالعات 
اقتصادی خانواده ها سریعا سامانه ای را راه اندازی 
کردیم که از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری 
کــه یارانه آن ها قطع شــده ۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر درخواســت بازنگری اطالعات خود را 

ثبت کرده اند.
عبدالملکــی تصریــح کرد: ما هــر روز به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات خود 
را با حضور تمامی دستگاه های مربوطه برگزار 
می کنیــم و موضوع مدیریــت ارز ترجیحی و 
پرداخت یارانه ها را بررسی می کنیم، همچنین 
براساس دستور رئیس جمهور به حساب افرادی 
که پیش از این یارانه آن ها قطع شده بود، نیز 
یارانه واریز شد و هر زمان اطالعات آن ها بررسی 
و نهایی شد می توانند این یارانه را برداشت کنند.

 یارانه نان نهایی نشده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص 
یارانه نان نیز گفت: وزارت کشور در حال بررسی 
اطالعات افراد و حتی اتباع خارجی در کشــور 
اســت تا یارانه نان در اختیار همه قرار بگیرد 
البتــه دولت هنوز بر روی بحث نان به تصمیم 
نهایی نرسیده و این موضوع به صورت پایلوت در 
زنجان در حال بررسی است و براساس تصمیم 
دولت یارانه نان هیچ شخصی حتی اتباع خارجی 

قطع نخواهد شد.

آمار عجیب از تعداد متقاضیان دریافت یارانه

ورود ســرمایه های ساختمانی به شهرها و روستاهای 
شــمالی با »محرک جدید« همراه شــد. آمار یک دهه 
رویش و ریزش ساخت وســازهای مسکونی در استان ها 
نشان می دهد پایتخت وزن غالب دهه۹۰ در »پروانه های 
ساختمانی« را از دست داده است؛ به طوری که تصویر۱۴۰۰ 
بازار ساختمان سازی از »سبقت شمال« نسبت به تهران 
حکایت دارد. ســازنده ها با اثرپذیــری از جهش قیمت 

جابه جا شده اند.
آمارهای رســمی از وضعیت ساخت وســاز و عرضه 
جدید ملکی نشــان دهنده باخت پایتخت به بازار امالک 
شــهرهای شمالی اســت. این وضعیت به دنبال سقوط 
سهم پروانه های ساختمانی شهر تهران از کل پروانه های 
ساختمانی صادر شده در کشور قابل رویت شد. به گزارش 
»دنیای اقتصاد«، تازه  ترین آمارهای رسمی منتشر شده از 
ســوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی که سهم 
پایتخت از سرمایه  گذاری  های ساختمانی با معیار و تراز 
تعداد پروانه های ســاختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۰ 
از کل پروانه های کشــوری کاهش یافته است، این سهم 
در استان های شــمالی رشد داشته است. این موضوع را 
می توان به عنوان ریزش در روند فعالیت  های ساختمانی 
در تهران و رویش ســاخت و سازهای جدید در مناطق 
شمالی کشور به ویژه استان های توریستی مانند مازندران 

و گیالن، تعبیر کرد.
بررسی  های با استناد به آخرین آمارهای رسمی نشان 
می دهد ســهم تهران از کل پروانه های ساختمانی صادر 
شده با یک کاهش ســه مرحله  ای مواجه بوده است؛ در 
حالی که در همین بازه زمانی، سهم شهرهای شمالی از 
سرمایه  گذاری  های ساختمانی در قالب ساخت وسازهای 
جدید و صدور پروانه های ساختمانی افزایش یافته است. 
در واقع روند حجم ساخت وساز در پایتخت با روند شهرهای 
شمالی به واسطه رشد ساخت وسازها و صدور حجم جدید 

پروانه های ساختمانی متفاوت بوده است.
در این زمینه سه مقطع زمانی مهم مورد بررسی قرار 
گرفته است. نخستین مقطع زمانی مربوط به سهم تهران از 
کل پروانه های ساختمانی صادر شده در سال ۹۰ و مقایسه 
آن با سهم شهرهای شمالی از صدور پروانه ساختمانی در 
این سال است. مقطع دوم مربوط به مقایسه سهم تهران 
و شــهرهای شــمالی از صدور پروانه های ساختمانی در 
سال ۹۵ )مقطع زمانی قبل از شروع جهش اخیر قیمت 
مســکن( است و مقطع سوم نیز مربوط به مقایسه سهم 
تهران و شهرهای شمالی از صدور پروانه های ساختمانی 
در کشــور، در ســال ۱۴۰۰ یعنی مقطع زمانی پس از 
اتمام جهش قیمت است. تجمیع آمارهای رسمی درباره 
وضعیت صدور پروانه های ساختمانی در ۹ ماه اول سال 
۱۴۰۰ نشان می دهد، در سه فصل ابتدایی سال گذشته، 
سهم تهران از کل پروانه های ساختمانی صادر شده تنها 

۵ درصد بوده است.
ســهم تهران در ابتدای دهــه ۹۰، از کل پروانه های 
ســاختمانی صادر شده معادل ۱۵ درصد بوده است؛ این 
سهم در میانه دهه ۹۰، در سال ۹۵ و در حالی که هنوز 
جهش قیمت در بازار ملک پایتخت آغاز نشده بود و بازار 
معامالت آپارتمان  های مسکونی در شرایط عادی )نه رکود 
و نه رونق( قرار داشت معادل ۷ درصد بود. اما این سهم در 
سال ۱۴۰۰ یعنی در سال بعد از جهش )سال پساجهش(، 

به ۵ درصد کاهش یافت.
این در حالی اســت که سهم شهرهای شمالی از کل 
پروانه های ســاختمانی صادر شده در کشور در سال ۹۰ 
برابر با ۵ درصد یعنی یک ســوم سهم تهران در آن زمان 
از کل پروانه ها بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ و در سال 
۹۵ با سهم تهران از پروانه های ساختمانی برابر شد و به 
۷ درصد رسید. اما سهم شهرهای شمالی از کل پروانه های 
ســاختمانی صادر شده در کشور برخالف سهم تهران از 

پروانه ها، در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به 8 درصد رسید. 
یعنی در شرایطی که سهم تهران از پروانه های ساختمانی 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ به ۵ درصد کاهش یافت، سهم 
شهرهای شمالی از کل پروانه های صادر شده در این سال 

نه تنها کاهش نیافت بلکه رشد کرد و به 8 درصد رسید.

 علت سقوط پروانه ها در تهران
 علت کاهش سهم تهران از پروانه های ساختمانی به 
رشد انتظارات تورمی و جهش قیمت مسکن در شهر تهران 
در دو دوره زمانی در دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۱ و دیگری 
در ســال ۹۷ مربوط می شــود. در هر دو دوره زمانی،  به 
واسطه جهش قیمت مسکن و قطع دسترسی تعداد قابل 
توجهی از متقاضیان مصرفی از بازار ملک )به ویژه در دوره 
اخیر جهش قیمت مسکن که از سال ۹۷ در تهران آغاز 
شد(، حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده 
از ســوی سازنده ها با بحران فروش همراه شدند. در واقع 
در شــرایطی که به واسطه جهش قیمت مسکن، قدرت 
خرید متقاضیان مصرفی در بازار ملک تضعیف شــده و 
گروه زیادی از این متقاضیان که تشکیل دهنده تقاضای 
موثر در بازار معامالت مسکن هستند به اجبار به حاشیه 
بازار رانده شدند، فروش واحدهای مسکونی آماده عرضه 
ساخته شده از سوی سازنده ها و سرمایه  گذاران ساختمانی 
نیز با مشکل همراه شد. این موضوع جذابیت فعالیت  های 
ساختمانی، نظیر سرمایه  گذاری ساختمانی و ساخت مسکن 
در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده وآن را کاهش داد. به 
گونه  ای که سهم شهر تهران از کل پروانه های صادر شده 
ساختمانی در کشور که در سال ۹۰ برابر با ۱۵ درصد بود، 
در سال ۹۵ به ۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد کاهش 
یافت. این طبقه  بندی از آن جهت صورت گرفته است که 
در عین حال که ســه دوره زمانی ابتدا، میانه و آخر دهه 
۹۰ و شروع دهه جدید محسوب می شود در عین حال نیز 
سه دوره زمانی معمول در بازار مسکن، دوره زمانی قبل 
از شــروع جهش قیمت ودوره پساجهش ملکی را شامل 
می شود. ارتباط بازار ساخت و ساز با قیمت مسکن نیز از آن 
جهت به عنوان مبنا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته 
است که بررسی  ها از شناسایی ردپای جهش قیمت مسکن 
در جابه  جایی گروهی از سرمایه  گذاران ملکی و سازنده ها 
از پایتخت به شهرهای شمالی و برخی دیگر از شهرهای 

کشور   خبر می دهد.
جهش قیمت مسکن، خروج اجباری تقاضای مصرفی 
از بــازار و از ســوی دیگر جذابیت ملک  بازی و مالکی به 
جای سرمایه  گذاری  های مولد ساختمانی، موجب باخت 
سازنده ها و سرمایه  گذاران ملکی از مالکان شد. در واقع، 
این رویداد بیش از آنکه ناشــی از یک تغییر مثبت یعنی 
مهاجرت معکوس باشد از دالیل مخرب ناشی از »جهش 
قیمت مسکن« و اثر آن بر رفتار      های غیرمولد ملکی نشات 
می گیرد. در واقع وسیله اصلی و علت اصلی این اسباب      کشی 
بزرگ سرمایه  گذاران ساختمانی از پایتخت، جهش قیمت 
مسکن است که منجر به شکست سرمایه  گذاری ساختمانی 

از ســرمایه      خوابی ملکی شده است. یعنی افزایش شدید 
حاشیه سود مالکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن در 
مقایسه با ساخت  وساز و فعالیت  های مولد ساختمانی در 
این بازار. جهش قیمت مســکن و نبود اهرم      های مالیاتی 
موثر برای مقابله با ســفته      بازی، ســوداگری و مالکی به 
عنوان فعالیت  های غیرمولد در بازار مسکن، عایدی ناشی 
از مالکی در بازار مسکن را به میزان قابل  توجهی افزایش 
داده است. عایدی باالی مالکی در مقایسه با افت حاشیه 
سود ساخت  وساز به عنوان فعالیت مولد ساختمانی، منجر 
به شکست سرمایه  گذاری ساختمانی از سرمایه خوابی یا 
همان مالکی شــده است. در واقع مالکی در تهران جای 
ساخت  وساز را گرفته است و دلیل اصلی آن جهش قیمت 
مسکن و افزایش عایدی خریدوفروش های غیرمولد در این 
بازار است. به دلیل تورم باالی هزینه ساخت و همچنین 
سلب قدرت فروش از سازنده ها در نتیجه جهش قیمت 
و از بین رفتن توان خانوارهای متقاضی مسکن مصرفی، 
ســرمایه  گذاران و ســازنده های مســکن در پایتخت با 
مشکل مواجه شدند. بررسی  های »دنیای  اقتصاد« در این 
زمینه نشان می دهد سال گذشته عایدی سرمایه  گذاری 
ساختمانی یا همان حاشیه سود ساخت  وساز در پایتخت 
به رقمی معادل نرخ سود سپرده های بانکی نزدیک شد؛ 
این در حالی اســت که عایدی مالکی و فعالیت غیرمولد 
در بازار مســکن، در دوره جهش قیمت، حداقل ساالنه 

معادل ۵۰  درصد است.

 زاویه دیگر کوچ سازنده ها
خروج اجبــاری تقاضای مصرفی از بــازار معامالت 
مســکن به واسطه جهش شدید قیمت  ها، منجر به بروز 
نقص در زنجیره ساخت وســاز و عدم تکمیل حلقه آخر 
زنجیره ساخت وساز که همان فروش واحدهای مسکونی 
نوســاز در زمان مناسب است، شد. به دنبال آن، برخی از 
سازنده ها و سرمایه  گذاران ساختمانی از تهران به برخی 
دیگر از شــهرهای با جذابیت باالتر برای ساخت وســاز، 
به ویژه شهرهای شمالی کوچ کردند. این موضوع در سهم 
تهران از کل سرمایه  گذاری  های ساختمانی )حجم ریالی 
سرمایه  گذاری  های ساختمانی( نیز مشاهده می شود. در 
گزارشی که »دنیای اقتصاد« نیمه دوم اردیبهشت با عنوان 
»کوچ ساختمانی از پایتخت« منتشر کرد این موضوع از 
زاویه دیگری نمایان است. داده های این گزارش با استناد 
به تحلیل تازه  ترین آمارهای رسمی نشان می دهد، سهم 
پایتخت از ســرمایه  گذاری ساختمانی در سال۱۴۰۰ به 
پایین  ترین میزان طی دست  کم یک دهه گذشته رسید. 
طی ۹ماه اول پارســال ســرمایه  گذاری ســاختمانی در 
شهرهای کوچک و متوســط ۵/ ۱برابر شد؛ درحالی که 
نرخ رشد این شاخص برای پایتخت تنها ۵درصد گزارش 
شده است. بسازوبفروش ها به  خاطر شکست سرمایه  گذاری 
مولد از فعالیت غیرمولد - ملک  بازی و مالکی- هم فعالیت 
خود را کاهش دادند و هم مجبور به خروج از شــهرهای 
درگیر ابرجهش قیمت زمین و مسکن شدند. تازه      ترین آمار 

منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت نماگرهای 
اقتصــادی پاییز ۱۴۰۰، نشــان داد به دنبال شکســت 
»سرمایه  گذاران ساختمانی« از »ســرمایه      خواب      ها« در 
پایتخت، سازنده ها و بسازوبفروش ها ناچار به خروج بزرگ 
از پایتخت شــدند. سهم تهران از کل سرمایه  گذاری      های 
ساختمانی از ۲۵  درصد در سال قبل از جهش یعنی سال 
۹۶ در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ به ۱۷  درصد کاهش یافته است. 
این در حالی است که در مقابل، سهم شهرهای کوچک و 
متوسط از کل سرمایه  گذاری      های ساختمانی به ۴۵  درصد 
در سال پساجهش یعنی در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ افزایش یافته 
است. در واقع سهم فعلی شهرهای کوچک و متوسط از 
کل سرمایه  گذاری      های ساختمانی مطابق با آخرین آمارهای 
رسمی تقریبا به دو برابر سهم تهران در سال قبل از جهش 
رسیده است. حال آمار دوم، کوچ بزرگ سازنده ها از تهران 
را به واسطه کاهش سهم پایتخت از حجم کل پروانه های 
ساختمانی کشور، تایید می کند. در واقع هم آمار مربوط 
به حجم ریالی سرمایه  گذاری ساختمانی و نرخ رشد آن در 
تهران و هم آمار مربوط به سهم پایتخت از کل پروانه های 
ســاختمانی صادر شده در سال گذشــته، نشان دهنده 
جابه  جایی محسوس سازنده ها از بازار ساخت وساز پایتخت 

به سایر شهرها به ویژه شهرهای شمالی است.

 ریسک پنهان جابه  جایی ساخت
ایــن موضوع از یک ســو به معنای کوچ بخشــی از 
ســرمایه های ملکی از بــازار مصرف پایتخــت به بازار 
ساخت وســازهای غیرمصرفی اســت. چــرا که عمده 
ساخت وســازهایی که هم  اکنون در شــهرهای شمالی 
انجام می شــود، به ویژه ساخت وسازهایی که هم  اکنون از 
ســوی سازنده های مهاجر از تهران به این شهرها صورت 
می گیرد، مربوط به بازار تقاضای مصرفی مسکن ساکنان 
شهرهای شمالی نیست. بلکه این ساخت وسازها عمدتا با 
هدف عرضه به بازار غیرمصرفی برای تامین مسکن  های 
ویالیی، خانه های دوم و تفر یحی و... انجام می شــود. این 
کوچ ســرمایه ها و سازنده ها به شهرهای شمالی در عین 
حال یک خطر پنهان برای ســازنده ها و سرمایه  گذاران 
هــم به دنبــال دارد. در واقع می تــوان از این مهاجرت 
ســازنده ها به عنوان کوچ پرریســک فعاالن ساختمانی 
به مناطق شــمالی یاد کرد. با توجه به اینکه عمده این 
واحدها در نهایت به بازار غیرمصرفی عرضه خواهد شــد 
و تقاضایی که این واحدها برای آنها ســاخته می شــود 
عمدتا از جنس تقاضای سرمایه  ای است، امکان اینکه این 
سازنده ها در پروسه فروش با مشکل کمبود یا عدم تقاضا 
مواجه شــوند بسیار زیاد است. در واقع اگر چه هم  اکنون 
ممکن اســت بازار ساخت وساز و فعالیت  های ساختمانی 
 در این مناطــق،   بازاری در ظاهر جذاب به نظر برســد

 اما، کوچ سرمایه ها به این مناطق نوعی جابه  جایی پرریسک 
محسوب می شود.

 محرک جدید خروج سازنده ها
در ارتباط با این موضوع از شناسایی یک عامل محرک 
برای جذب سازنده ها و سرمایه  گذاران ساختمانی پایتخت 
به شهرهای شمالی خبر می دهد. تحقیقات انجام شده و 
اظهارات برخی از سازنده ها و سرمایه  گذاران ساختمانی که 
اخیرا از تهران به شهرهای شمالی مهاجرت کرده و برای 
ساخت وساز در این شهرها اقدام کرده  اند نشان می دهد، 
هم  اکنون برخی از مالکان زمین در شهرهای شمالی برای 
معاوضه زمین  های خود با آپارتمان  های ساخته شده در 
تهران اعالم آمادگی کرده  اند. در چنین شرایطی برخی از 
سازنده ها و سرمایه  گذاران ساختمانی که در غیاب تقاضای 
مصرفی موفق به فروش واحدهای ســاخته شده خود در 
پایتخت نشده  اند با این درخواست موافقت کرده و اقدام 

به این جابه  جایی می کنند.

چرا ساخت و ساز در تهران تعطیل شد؟

سیاوش علیمردانی 
کارشناس اقتصادی

 اصالح یارانه در ایران باعث گرانی
 در خارج می شود

در چهار سالی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کاالهای اساسی تخصیص 
داده می شــد، اشــتهای قاچاقچیان برای خارج کردن کاالهای یارانه ای از ایران به 
کشورهای همسایه نیز افزایش یافته بود، به طوری که طبق گزارش های منتشرشده، 
بخشی از یارانه تخصیص داده شده به جیب مردم کشورهایی مانند افغانستان، عراق، 
پاکستان و... می رفت، اما از زمانی که دولت سیزدهم سیاست اصالح ارز ترجیحی را 
در دستور کار خود قرار داده، شاهد تکانه های قیمتی در بازار این کشورها هستیم، 
چنانکه گویی یارانه در این کشــورها اصالح شده است. بنا بر گفته عباس آرگون، 
نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت 

کشورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی ایران بهره می بردند.
براســاس اظهارنظر مسئوالن، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار 
تومان اســت، به عبارتی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان 
خواهد شــد؛ این درحالی اســت که دولت آرد را به صورت یارانه ای با قیمت هر 
کیســه ۳8 هزار تومان در اختیار نانوا قرار می دهد، به عبارت دیگر دولت ۱۶ هزار 
تومان یارانه به این محصول پرداخت می کند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ 
هزار تن آرد از کشــور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه 
آرد ایرانیان به کشــورهای دیگر قاچاق می شــود. افزایش قیمت کاالهای اساسی 
در کشــورهای همسایه همچون امارات، افغانســتان و پاکستان و کمبود اقالمی 
چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصالح 
یارانه ها، شــاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب 
ارز ترجیحی در طول ۴ ســال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار می  گرفته 
 اســت. البته افزایش قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه 
و بحران غذایی، اصلی ترین عامل افزایش قیمت محســوب می  شــود؛ با وجود این 
کمیابی مواد غذایی نظیر روغن و آرد در کشــورهای همســایه، پس از حذف ارز 
ترجیحی حکایت از این دارد که قاچاق کاالهای ذکر شده تحت افزایش قیمت در 
ایران کاهش یافته، به بیان دیگر آزاد سازی قیمت ها در ایران تأثیر مستقیم در کمبود 

و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشورها داشته است.
در همین زمینه، فروشندگان مواد غذایی در افغانستان می گویند افزایش قیمت 
مواد غذایی در ایران تأثیر مستقیمی بر بازارهای این کشور گذاشته و کاالهایی که از 
ایران وارد می شوند در بازار هرات و شهرهای دیگر با ۲ برابر قیمت به  فروش می رسند. 
به گزارش فارس، پس از افزایش قیمت کاالهای یارانه  ای در ایران، افغانستان که به 
گفته بازرگانان نزدیک به 8۰ درصد از نیازمندی های خود را از ایران وارد می کند، 
با افزایش قیمت این کاالها رو به رو است. در حال حاضر مواد غذایی چون ماکارونی، 
برنج، روغن، شکالت و مواد شوینده در بازار هرات با ۲ برابر قیمت فروخته می شود. 
محمد رفیع یکی از فروشندگان مواد غذایی در بازار هرات در این باره گفت: از چند 
روز پیش تاکنون بیشتر کاالهایی که از ایران وارد هرات می شد، به یکباره با افزایش 
قیمت چشمگیری مواجه شده و در حال حاضر مواد غذایی و مواد شوینده در بازار 
هرات با ۲ برابر قیمت نســبت به گذشته فروخته می شود و این امر سبب کاهش 

مشتریان آنها شده است.
وی ادامه داد: یک کیلو شکالت در گذشته ۱۲۰ افغانی بود اما حاال ۲۰۰ افغانی 
فروخته می شود، روغن مایع ۵ لیتری 8۰۰ افغانی بود اما حاال به دلیل افزایش قیمت 
در بازار ۱۱۰۰ افغانی فروخته می شــود و اگر این روند ادامه داشته باشد از یک سو 
دیگر کســی برای خرید به آنها مراجعه نخواهد کرد و از سوی دیگر بازار هرات به 
تعطیلی کشــیده خواهد شد. سید مهدی که سال ها است در بازار هرات کاالهای 
مرغوب ایرانی را به فروش می رساند، با اشاره به افزایش قیمت ها در ایران که تأثیر 
مستقیمی بر بازار هرات گذاشــته، گفت: در گذشته بیشتر خانواده ها از کاالهای 
ایرانی استفاده می کردند، اما اکنون پس از افزایش قیمت این کاالها فقط ۳۰ درصد 
 از شــهروندان از من خرید می کنند و بیشتر مشتریان کاالهای افغانی را با قیمت

 پایین می خرند.
توریالی غوثی یکی از تجار هراتی نیز در این باره گفت: افزایش قیمت کاالهای 
مختلف در ایران به دلیل اینکه افغانستان بیشترین واردات را از این کشور دارد تأثیر 
مستقیمی بر بازار هرات داشته است، اما اگر تمام بازرگانان و حکومت به صورت متحد 
تالش کنند با وجود منابع سرشار طبیعی می توانیم از این فرصت استفاده کرده و 
کاالهای تولیدی خود را وارد بازار کرده و با قیمت خوب به شهروندان عرضه کنیم. 
یعقوب مشعوف، کارشناس مسائل اقتصادی در هرات اظهار داشت: افغانستان یک 
کشور کامالً مصرفی و متکی به واردات است و تغییرات قیمت در کشورهای همسایه 
ســبب می شود تا قیمت کاالها در هرات هم افزایش یابد اما تا زمانی که حکومت 
 خود را از قالب وابستگی به کشورهای خارجی و همسایه خارج نکند این چالش ها 

همچنان باقی خواهد بود.
از سوی دیگر، گزارش های رسیده از اقلیم کردستان عراق نشان می دهد که پس 
از اجرای »طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها« در ایران، اقالمی چون روغن 
و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان از جمله اربیل و سلیمانیه کمیاب شده و 

قیمت آن روزانه در حال افزایش بوده و دارای نوسان شدید است.
بر اساس این گزارش، طی روزهای اخیر متوسط قیمت آرد در هر کیسه  ۵۰ هزار 
دینار )حــدود یک میلیون تومان( و روغن یک لیتری حدود ۳ هزار دینار )حدود 

۶۰ هزار تومان( بوده است.

  خبرخبر
   نوسازی 43 درصد بافت فرسوده در تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: حدود ۴۳ درصد بافت فرسوده در ۱۲ سال 
گذشته در پایتخت نوسازی شده است.

کاوه حاجی علی اکبری گفت: حدود ۲8۰ هزار پالک فرسوده در این بافت وجود دارد 
و بیش از ۹۵ درصد آن در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران است.مدیرعامل سازمان 
نوسازی شهر تهران گفت: نوسازی بافت فرسوده در تهران از سال 88 آغاز شده است.

حاجی علی اکبری ادامه داد : به خاطر ریزدانه هایی )واحد های کم متراژ( که در بافت های 
فرسوده وجود دارد از دو پالک تا ۵۰ پالک تجمیع شده اند. 

 واردات آیفون ممنوع شد؟
گزارش ها حاکی از این اســت که تلفن های همراه با برند اپل در گروه کاالیی ۲۷ قرار 

گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
 هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می شدند که ثبت 

سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است.
اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعالم شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه 

با برند اپل در گروه کاالیی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
گروه ۲۷، گروه کاالهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود 

ندارد.
البته هنوز ابالغیه رسمی از سوی سازمان های متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه 
منتشر نشده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به پیگیری ایسنا درباره 

ممنوعیت ورود موبایل های لوکس نداده است.
گفتنی است ممنوعیت موبایل های لوکس و مشــخصا آیفون تاکنون چندین بار، به 
ویژه در مجلس شورای اسالمی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل 
 ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول ســال ۱۴۰۱ واردات آیفون 

ممنوع شود.  

   اختصاص 2۷ هزار میلیارد ریال به راه های روستایی کشور
معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: امسال و در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال از طریق دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای ساماندهی راه های روستایی کشور اختصاص 
یافته است.خداداد مقبلی اظهار داشت: سال گذشته نیز از محل های مختلف و در قالب اعتبارات ملی و استانی نیز رقمی افزون بر ۵۰ هزار میلیارد ریال برای آسفالت راه های روستایی تخصیص یافت که توزیع این میزان اعتبارات از سوی شوراهای برنامه ریزی و با 
اختیارات استانداران توزیع شد.مقبلی یادآور شد: همچنین مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در بودجه امسال مصوب شده که بر اساس آخرین برآوردها میزان مطالبات پیمانکاران در حوزه راه های روستایی افزون بر ۳8 هزار 

میلیارد ریال است.وی با اشاره به آخرین وضعیت راه های روستایی نیز گفت: هفت هزار و ۲۲۲ روستای دارای سکنه و باالی ۲۰ خانوار در ایران جاده دسترسی مناسب ندارند و راه روستایی این روستاها یا خاکی یا شوسه است.
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خصوصیسازیتغییرمسیرمیدهد
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  نخســتین 
رویداد بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد 
ایران از روزگذشــته تا ســوم خرداد در مرکز 
همایش های ســالن اجالس ســران با حضور 
سران سه قوه آغاز به کار کرد. در این همایش 
عالوه بر ســران ســه قوه، رؤســای اتاق ها و 
وزرای مرتبط در هیأت واگذاری و نمایندگان 
مجلس، میهمانانی از امریکا، برزیل، لهستان و 
دیگر کشــور ها حضور دارند که به ارائه مقاله 
می پردازنــد. هدف از برگــزاری این همایش، 
شناســایی چالش های واگذاری ها برای تهیه 
سند جامع خصوصی سازی است که می تواند به 
بهبود کیفیت دارایی های تجاری دولت بینجامد. 
در این همایش بین المللی سه روزه، قرار است 
عملکرد خصوصی سازی طی ۲۰ سال گذشته با 
حضور مجریان و دست اندرکاران خصوصی سازی 
در ســطح وزرای مربوطه و شرکت های مادر 
تخصصــی در حوزه هــای مختلــف قوانین و 
روند هــای اثرگذار بر واگذاری های دولت مورد 

نقد و بررسی قرار گیرد.
نفــت، نیرو، پتروشــیمی، بانــک و بیمه، 
کشــاورزی، صنعــت، صنایع معدنــی، راه و 
شهرسازی و خدمات از جمله حوزه هایی هستند 
که در این رویداد با برگزاری نمایشگاه به تشریح 
تجربیــات و اقدامات خــود خواهند پرداخت. 
رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری ها از دیگر 

برنامه های این رویداد بین المللی است.

 ۱۸۷ شــرکت و 3۰۰ دارایــی در 
فهرست واگذاری دولت

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: طبق 
قانون بودجه امســال ۱۸۷ شــرکت با درصد 
دارایی های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع 
دولت در دستور واگذاری قرار دارد. به گزارش 
ایرنا، سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران اظهار 
کرد: بر اســاس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه 
اولین جلســه هیأت واگــذاری که چند هفته 
قبل برگزار شد، امســال ۱۸۷ شرکت دولتی 
با درصدهای مختلف ســهم دولت که از سه تا 
چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود 
دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت 
در دستور کار واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: 
ابالغ سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی در 
سال های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری 
و تصویب قانون اجرای سیاســت های کلی در 
سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسالمی صورت 
گرفت و مطابق آن دســته بندی فعالیت های 
اقتصــادی حاکمیت به گروه های دو و ســه 
انجام شــد. خاندوزی افزود: تنظیم رویه های 
قانونــی و سیاســت گذاری به منظــور خروج 
دولت از بنگاهداری و تمرکز بیشــتر بر اهداف 
سیاســت گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که 
در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. 
در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی 
افزایــش یابد تــا بار مالی دولــت و مدیریت 

ناکارآمد بر شرکت های دولتی اصالح شود. در 
این صورت، در مجموع رشــد و رقابت پذیری 

اقتصاد افزایش می یابد.
وی در ادامه به رشــد ارزش بازار ســرمایه 
در ۱۵ ســال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در 
این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف 
می کنم دولت در توانمندسازی خصوصی سازی 
و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه 

قابل قبولی نداشته است.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی تصریح کرد: 
امروز و در این نشســت تالش کردیم که تمام 
شرکت های واگذار شــده دولت در سال های 
گذشــته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه 
شاخص های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و 
پس از واگذاری مدنظر سیاست گذاران باشد و 
با بهره گیری از تالش ۲۵ سال گذشته و تجارب 
خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران 
با عبرت آموزی از گذشــته ادامه دهیم. به نظر 
می رسد ریل گذشته وافی برای سیاست گذار 
نبوده و اگر می خواهیم در نقطه دیگری بایستیم 
باید مسیر پیش رو را تغییر دهیم. وی تأکید کرد: 
امروز اعتماد اندکــی در واگذاری های دولتی 
وجود دارد؛ باید توجه داشــت که تنها اعمال 
حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از 
واگذاری بنگاه ها، نه بنگاه ها بهره ور شدند و نه 
اینکه پس از واگذاری ها رصد و پایشی صورت 
می گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده 
می شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به 
بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، 
در حالی که بهره وری و کارآمدی در بنگاه های 
واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید 
در روند واگذاری ها تجدید نظر شود. خاندوزی 
گفت: امیدواریم سیاســت گذاران برای اهداف 
خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه تری انتخاب 
کنند. ما در قوه مجریــه قانون بودجه را اجرا 
می کنیم اما از منظر سیاســت گذاری باید در 

قوانین بودجه تجدیدنظر شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه 
مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل 
۴۴، پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل ۴۴ 
نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده 
که پس از بررســی در صحن دولت هم الیحه 
به صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. 
وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی 
باید تصمیمات بهینه ای اتخاذ کنند تا سالمت 
بیشتری در بنگاه های عمومی حاکم شود و در 
این مسیر هم آماده هستیم که صورت های مالی 
مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به 
منظر همه صاحبنظران برسد که گامی در مسیر 

شرکت داری دولت خواهد بود.

 انتشار صورت های مالی شرکت های 
نهادهای عمومی برای اولین بار

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح سامانه 
شفافیت اطالعات شــرکت های واگذار شده و 
انتشار صورت های مالی شرکت های نهادهای 
عمومــی غیردولتی برای اولین بــار خبر داد. 
خاندوزی در توئیتی نوشت: »دیروز در حاشیه 
نشســت ارزیابی دو دهه خصوصی ســازی، با 
حضور رئیس جمهور محترم، سامانه شفافیت 
اطالعات واگذاری های پیشین افتتاح شد. فردا 
در سالگرد ابالغ سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز 
صورت های مالی شــرکت های ذیل نهادهای 
عمومی غیردولتــی را برای اولین بار در کدال 

شفاف خواهیم کرد.«

 ۲۰ سال خصوصی ســازی نیاز به 
آسیب شناسی دارد

ســازمان  رئیــس  همایــش  ایــن  در 
خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی سازی 
طی ۸ مرحله نیاز به تحول دارد، گفت: نتایج 
رویداد خصوصی ســازی می تواند چــراغ راه 

آینده باشد.
حســین قربانزاده، اظهار کرد: قصه پرغصه 

واگذاری دارایی های دولت و خصوصی ســازی 
روایت های مختلفی داشــته و برای تحول در 
این مسیر نیاز به آسیب شناسی و نگاه جامع به 
گذشته داریم تا بررسی شود چه آثار مثبت یا 
آثار زیانباری در نحوه واگذاری ها در دو دهه قبل 
بوده و از االن به بعد چه باید کرد. وی ادامه داد: 
این رویداد تشخیص آسیب ها و کیفیت و نحوه 
مداخله سیاست گذار در این فرایند و عملکرد 
خریداران اســت که در نشست های تخصصی 
با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار 
می شــود. رئیس ســازمان خصوصی سازی با 
تأکید بر اینکه این رویداد یک نمایش نیست، 
گفت: نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دالیل 
توفیق یا عدم توفیق همه شرکت هایی که طول 
۲۰ سال گذشته واگذار شده اند، در این رویداد 
بررسی می شود و یک راهنما برای آینده مسیر 
واگذاری دارایی های دولت خواهد بود. قربانزاده 
با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص 
رئیس جمهور ابالغ شده، چراغ راه ما برای آغاز 
این مسیر است، گفت: برای این رویداد حدود 
۴ ماه زحمت کشــیده شــده است. ما در این 
کشــور به خیزش خلــق ارزش نیاز داریم که 
اگــر رخ ندهد، هیچ اتفــاق دیگری نمی تواند 
ما را به سطحی از کارآیی برساند که مطمئن 
باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست 
حرکت می کنیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: 
۸ مرحله خصوصی سازی شامل »انتخاب بنگاه، 
آماده سازی، ارزش گذاری، بازاریابی مناسب، 
نوع واگــذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت 
می تواند یکی از راهکارهای آن باشــد، انعقاد 
قرارداد و حذف شــروط تحمیلی به خریدار، 
نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست 
اختالفات حقوقی« همگی نیاز به تحول دارند.
رد دیون با خصوصی سازی همخوانی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران، اصالح نشــدن 
مســیر و نگاه بودجه ای را بزرگترین مشــکل 
خصوصی سازی دانست و گفت: رد دیون نسبتی 

با خصوصی ســازی ندارد و خصوصی سازی به 
حساب نمی آید.

غالمحسین شــافعی در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران، 
به سیاســت های اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: 
نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه 
بخش هــای مختلف ماننــد بخش خصوصی، 
تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی سازی 
ناراضی هســتند و درواقع هــم خریدار و هم 
فروشنده ناراضی اســت. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: هدف سیاست های ابالغ شده، 
شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره  وری منابع 
انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای 
بنگاه ها و افزایش سهم بخش های خصوصی و 
تعاونی در اقتصاد ملی و… بود، اما ارزیابی های 
انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد به اهداف درنظر گرفته 

شده نزدیک نشدیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــه جــای آنکــه 
خصوصی سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت 
کند، روندی معکوس در پیش گرفته اســت، 
گفت: اصالح نشــدن مســیر، مــا را به جای 
مناسبی هدایت نمی کند، بزرگ ترین مشکل 
موجود، نــگاه بودجه ای به خصوصی ســازی 
اســت. در این مســیر، رد دیون نســبتی با 
خصوصی ســازی ندارد و خصوصی ســازی به 
حســاب نمی آید. وی گفت: وقتی یک واحد 
 مشکل دار به تأمین اجتماعی واگذار می شود در 
واقع از یک جیب به جیب دیگر است و گرفتاری 

را بیشتر می کند.

 سیاســت های خصوصی سازی به 
اصالح نیاز دارد

لمللــی  بین ا رویــداد  نخســتین  در 
خصوصی ســازی در اقتصاد ایران، دبیر ستاد 
راهبردی تحول و مســئول رصد و پایش سند 
تحول دولت نیز، گفت: دولت معتقد است باید 
میدان هــای اقتصادی را به صاحبان آن یعنی 
مــردم واگذار کند و الگــوی تحول اقتصادی 
کشور براساس راهبری هوشمند است. اسماعیل 
سقاب اصفهانی، با اشــاره به اینکه در فرایند 
خصوصی سازی مشــکل و اختالل وجود دارد 
و به یــک چرخش جدی نیاز اســت، گفت: 
با ریل گــذاری قبلی، امکان نــدارد اهداف و 
سیاست های اصل ۴۴ محقق شود. واگذاری های 
ما دستوری و در فضای غیر رقابتی انجام شده و 
باید این مسیر را مسدود کنیم. وی با بیان اینکه 
قرار بود بار مدیریتی دولت را کم کنیم، نه اینکه 
ســرمایه را از دست دولت دربیاوریم، افزود: در 
سند تحول تأکید شده، مالکیت ها باید زمان دار 
و مشروط باشــد. باید سرمایه را تبدیل کنیم 
نه تخریب و خصوصی سازی باید محل تأمین 
منابع توسعه ای و زیر ساختی کشور باشد. سند 
تحول دولت کتابی برای ویترین دولت نیست، 
برنامه عمل دولت اســت. دولت سازوکارهای 

مشخصی دارد.

  جزئیات مذاکره بدهکاران ۵۰۰ میلیاردی با بانک ها
معاون وزیــر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی 
گفــت: طبق آخرین آمار دریافتی از بانک ها برخی از بدهکارانی که اســامی آنها 
منتشــر شده، برای مذاکره با بانک ها وارد عمل شده اند که مبلغ بدهی آنها بیش 
از ۵۰۰ میلیارد تومان اســت و بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایی مبالغ 

تسویه شده اعالم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عباس حسینی اظهار کرد: طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه 
سال جاری، بانک مرکزی فهرست تسهیالت و تعهدات کالن و مرتبط کلیه بانک ها 
را منتشر کرده که برخی از اطالعات بانک ها منتشر نشده است که باید پیگیری الزم 
از بانک مرکزی انجام شود.وی افزود: وزارت اقتصاد هم در راهبرد ابالغی به بانک ها، 
مؤسســات اعتباری را مکلف کرده تا فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آنها )اعم 
از اصل، سود و وجه التزام( بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است و در طبقه مشکوک 
الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیالت گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ 
اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت )ماهانه(، دوره تنفس 

)ماهانه(، نوع و ارزش وثایق اخذ شده بر تارنمای خود منتشر کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این اطالعات باید به صورت کامل در 
دسترس عموم قرار گرفته و به صورت فصلی نیز به روزرسانی شود که انتظار داریم 
حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی شود.وی درباره اقدامات انجام شده برای وصول 
مطالبات از بدهکاران معرفی شده، گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام 
شده است؛ برای نمونه می توان به دعاوی حقوقی و قضایی علیه بدهکار بدحساب، 
مطرح شدن موضوعات در کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی و تشکیل دادگاه 
برای برخی از بدهکاران بدحساب اشاره کرد.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتــی وزارت اقتصاد بیان کرد که طبق آخرین آمار دریافتی از بانک ها برخی از 
بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده برای مذاکره با بانک ها وارد عمل شده اند که 
مبلغ بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و بعد از مذاکره با بانک و تعیین 

تکلیف نهایی مبالغ تسویه شده اعالم خواهد شد.

 اعالم برنامه ها برای کاهش معوقات بانکی
حسینی افزود: طبق راهبردهای ابالغی وزارت اقتصاد، مؤسسه اعتباری مکلف 
شــده است تا برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیرجاری خود، به تفکیک 
نوع، زمان بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این راهبرد به 
وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کند، 
 )NPL( به طوری که نســبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیالت اعطایی
به صورت پلکانی کاهش یابد.وی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیرجاری ریشه در 
رفع ایجاد آن دارد و صرف اقدامات تنبیهی نمی تواند مفید باشد، نسبت مطالبات 

غیرجاری در شبکه بانکی را حدود ۶ الی ۷ درصد اعالم کرد.
طبق این گزارش، پس از اینکه انتشار اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی با 
واکنش ها و انتقاداتی مبنی بر عدم انتشار اسامی ابربدهکاران بانک های خصوصی، 
کامل منتشر نشدن اسامی و نحوه انتشار مستقیم اسامی توسط بانک ها مواجه شد، 
بانک مرکزی در اواخر فروردین ماه آمار مقدماتی تســهیالت و تعهدات کالن )از 
بانک هایی که تاکنون دریافت شده( در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

 افزایش ساعت کاری ساتنا   از خردادماه
بانک مرکزی اعالم کرد که از اول خرداد ماه، ارسال دستور پرداخت های ساتنا 

برای مشتریان تا ساعت ۱۴:۳۰ امکانپذیر است.
بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به تغییر ساعات کاری بانک ها بعد از ایام ماه 
مبارک رمضان و همچنین افزایش زمان پایان تعیین وضعیت چک های رمزدار در 
سامانه چکاوک، از اول خردادماه سال جاری ساعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور 
پرداخت در سامانه ساتنا برای دستور پرداخت های بین مشتری ۱۴:۳۰ و برای دستور 

پرداخت های بین بانکی ساعت ۱۵:۰۰ تعیین شده است.
شایان ذکر است درباره سامانه پایا، ساعات شروع پردازش چرخه ها بدون تغییر 
و همانند گذشته خواهد بود. گفتنی است پیش از این ساعت خاتمه پذیرش دستور 

پرداخت در ساتنا برای مشتریان ساعت ۱۴:۰۰ بوده است.

 کاهش 3۰ درصدی درآمد سرانه کشور در دهه 9۰
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشــاره به اینکه ارتقای  معیشت 
مردم اولویت اصلی دولت سیزدهم است، گفت:  در دهه نود به دلیل تورم باال و رشد 

اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرانه کشور ۳۰ درصد کاهش یافت.
سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: امروز ارتقای 
 معیشت مردم اولویت اصلی دولت است. گرچه راهکار اصلی کاهش پایدار  تورم است.«

 تصمیم سخت رئیسی چیست؟
سخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت بنزین، گفت: منظور امروز رئیس 
جمهور از گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی، خصوصی سازی و مبارزه با رانت 

خواران بود نه افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل های انرژی.
علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت درباره اینکه آیــا دولت برنامه یا 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا دیگر فرآورده های نفتی در دســتور کار 
دارد، افزود: خیر، دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامه ای برای افزایش قیمت 

بنزین یا سایر فراورده های نفتی وجود ندارد.
رئیس شــورای اطالع رسانی دولت در پاسخ به این سوال که منظور رییس 
جمهور از گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی چه بود، خاطرنشان کرد: سخنرانی 
رییس محترم جمهور در »نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد 
ایران« و مرتبط با مســأله خصوصی سازی بود و به شکل شفاف هم نسبت به 
لزوم گرفتن تصمیمات ســخت و جدی در مقابله با رانت خوارانی که ســال ها 

حقوق مردم را پایمال کرده اند بیان کرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: این صحبت پیش از این هم مطرح و تاکید شده 
بود به  جای برخورد صرف با مفسد باید ریشه فساد خشکانده شود و بسترهای 
فســادزا از بین رود.او تاکید کرد: از آنجا کــه برخورد قضایی صرف به تنهایی 
نمی تواند راه حل برخورد با مفاسد باشد، رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرد.

گفتنی اســت دیروز ابراهیم رئیســی، با بیان این که قرار اســت در کشور 
تصمیم های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، 
اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می کند به 

افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.

 ایران در عمان مرکز تجاری تأسیس می کند
رئیس ســازمان توسعه تجارت از آغاز پیگیری ها برای تأسیس مرکز تجاری 

ایران در عمان خبر داد.
به گزارش ایســنا، با وجود برنامه ریزی ایران بــرای افزایش میزان تجارت 
مشترک با کشورهای همســایه و علی رغم روابط سیاسی قدرتمند، همچنان 
میزان تجارت مشــترک میان ایران و عمان در ســال های گذشته پایین باقی 
مانده است.هر چند در سال های گذشته، هیأت های تجاری دو کشور، مذاکرات 
گسترده ای را برای افزایش سطح تعامالت تجاری به کار بسته اند اما عمان هنوز 
در میان اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران قرار ندارد و میزان صادرات ایران به 

این کشور نیز پایین باقی مانده است.
علی رضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت  که در روزهای گذشته 
به عمان ســفر کرده، برنامه هایی برای افزایش تجارت مشترک میان دو کشور 
ارائه کرده و به نظر می رســد در سال جاری امکان فراهم کردن مقدماتی برای 

افزایش سطح این تعامالت وجود خواهد داشت.

طبق اعالم یک منبع آگاه، برنامه اصلی وزارت صمت 
این است که پس از حذف قرعه کشی و در صورت تصویب 
طرح مالیات بر درآمد اتفاقی در مجلس شورای اسالمی، 
از فروشندگان خودرو )احتماال فقط آنهایی که از مسیر 
طرح های فروش خودروســازان موفق به خرید شده اند( 

مالیات دریافت شود.
در شــرایطی سیاستگذار خودرو حذف قرعه کشی را 
از طرح های فروش خودروســازان تا پایان ســال جاری 
وعده داده است که تحقق آن با مقررات ضد سفته بازی 
همراه خواهد بود. این مقررات در راستای حذف داللی و 
سفته بازی در بازار خودرو در نظر گرفته شده اند، از جمله 
اینکه فروشندگان خودروهای صفر داخلی تا ۵ سال باید 
تا ۷۰درصد مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار را هنگام 
فروش، به عنوان مالیات پرداخت کنند. طبق شــنیده ها 
همچنین قرار است سند خودروها نیز تا دو سال در رهن 

شرکت های خودروساز باقی بماند.

 حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال
طبق اعالم مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تا انتهای امسال سیستم قرعه کشی از طرح های فروش 
خودروسازان حذف خواهد شد. وزارت صمت سیاست های 
جدیدی برای بازار خودرو در ســال آینده و البته بعد از 
حذف قرعه کشی خودرو دارد و برای پیشبرد اهداف خود، 
روی کمک مجلس شورای اسالمی حساب باز کرده است.

یک منبع آگاه که نخواســت نامش فاش شــود، در 
مورد برنامه های وزارت صمت پس از حذف قرعه کشی، 
می گوید: برنامه اصلی وزارت صمت این است که پس از 
حذف قرعه کشــی و در صورت تصویب طرح مالیات بر 
درآمد اتفاقی در مجلس شورای اسالمی، از فروشندگان 
خودرو )احتماال فقط آنهایی که از مسیر طرح های فروش 
خودروسازان موفق به خرید شده اند( مالیات دریافت شود.

 فروش خودرو تا پنج ســال پس از خرید از 
کارخانه، مشمول مالیات

وی می افزاید: بر این اساس، فروش خودرو تا پنج سال 
پس از خرید از کارخانه، مشمول مالیات خواهد بود. این 
منبع آگاه با بیان اینکه وزارت صمت منتظر تصویب طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسالمی 
اســت، تاکید کرد: در صورت تصویــب طرح موردنظر، 
فروشــندگان خودروهای صفر داخلی باید تا ۷۰درصد 

مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، مالیات بپردازند.
وی امــا در مورد دیگر برنامه های وزارت صمت برای 
دوران پس از قرعه کشی گفت: قرار است سند خودروها تا 
دو سال در رهن شرکت های خودروساز باقی بماند؛ ضمن 
آنکه بــرای خانوارهای دارای پالک فعال نیز محدودیت 

ثبت نام لحاظ خواهد شد. با توجه به این برنامه ها، مشخص 
است که وزارت صمت قصد دارد پس از حذف قرعه کشی، 
بازار خودرو را از مسیر ایجاد محدودیت های جدید تنظیم 
کند. این در حالی است که به جز آیتم مالیات ستانی، دیگر 
برنامه ها پیش تر نیز اجرا شده و کمک خاصی به تنظیم 

بازار نکرده اند.
دو سال پیش تقریبا همین روزها بود که شورای رقابت 
به قیمت گذاری خودرو بازگشــت و در ادامه، سیســتم 
قرعه کشــی نیز برای طرح های فروش لحاظ شد. وزارت 
صمت و شــورای رقابت دنبال این بودند که از مســیر 
قرعه کشی، بازار خودرو را تنظیم کنند و برای باال بردن 
احتمــال موفقیت آن، کلی محدودیت نیز برای ثبت نام 

در نظر گرفتند.
ایــن در حالی بود که رانــت هنگفت موجود در بازار 
خودرو خیلی ها را در این دو ســال وسوســه کرد تا در 
طرح های فروش خودروسازان شرکت کنند؛ موضوعی که 
همچنان ادامه دارد. با توجه به اعمال سیاست قیمت گذاری 
دستوری، فاصله ای بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار 
خودروها ایجاد شد و به همین دلیل، تقاضای کاذب در بازار 
به هوای استفاده از رانت موجود، شکل گرفت. این گونه شد 
که میلیون ها نفر حتی آنهایی که نیازی به خودرو نداشتند، 
در طرح های فروش ثبت نام کردند تا شانس خود را برای 

بهره بردن از رانت موردنظر امتحان کنند.
با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری ریشه اصلی 
ایجــاد این رانت بــود، طبعا سیاســتگذار برای تنظیم 
بازار و حذف تقاضای کاذب، باید به ســراغ خشــکاندن 
این ریشــه می رفت که خواســته یا ناخواســته نرفت. 
بی توجهی به ریشه اصلی عمال سبب شد وزارت صمت 
بر سیاســت های دســتوری و ناکارآمد خــود بیفزاید و 
 محدودیت پشت محدودیت بگذارد. هیچ کدام از اینها اما

 نتوانستند کمکی به تنظیم بازار خودرو کنند و نه تقاضای 
کاذب پایین آمد و نه قیمت نزولی شد.

هرچنــد از حــدودا ۸مــاه پیش شــورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده، اما سیاست های 
دستوری همچنان ادامه دارد و این ستاد تنظیم بازار است 
که قیمت خودروها را بی توجه به آنچه در بازار می گذرد، 
تعیین می کند. با توجه به تداوم قیمت گذاری دستوری، 
اختالف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز کماکان 
برقرار است و حتی تشدید هم شده است، بنابراین تقاضای 

کاذب کماکان ادامه دارد.
در این شرایط، وزارت صمت که گویا متوجه ناکارآمدی 
سیستم قرعه کشی شده است، قصد کنار گذاشتن آن را 
از طرح های فروش خودرو دارد. این وزارتخانه می خواهد 
با رشد تولید و عرضه خودرو، فروش را به سمتی ببرد که 
دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد. در واقع این وزارتخانه به 
دنبال ایجاد شرایطی است که تولید و عرضه خودرو در 
تناسبی پایدار قرار بگیرد و هر کس هر خودرویی خواست، 
بدون عبور از فیلتر قرعه کشی و با قیمت کارخانه، آن را 

خریداری کند.

 اصلی ترین مشکل بر سر راه افزایش تولید 
خودرو

این هدف اما با چالش ها و موانع سختی مواجه است 
و موضوع نخست، به تولید مربوط می شود. جدا از اینکه 
اصال با جهش ۵۰درصدی، عرضه و تقاضا متعادل خواهد 
شد یا نه، مساله دیگر اینجاست که مسیر این جهش فراهم 
نیست. با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تولید سه خودروساز بزرگ کشور طی امسال باید به یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. این در حالی است که 
به گفته خود فعاالن صنعت خودرو، ابزار الزم برای تحقق 
این تیراژ فراهم نیســت. اصلی ترین مشکلی که بر سر 
راه جهــش ۵۰درصدی تولید خودرو وجود دارد، کمبود 

نقدینگی است.
فعاالن صنعت خودرو معتقدند وقتی نه تســهیالت 

جدیــدی در اختیار آنها قــرار گرفته و نه قیمت اصالح 
شده است، امکان تولید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه 
خودرو طی ســال جاری وجود ندارد. آنها حتی هشدار 
می دهند که با ادامه این وضع، ممکن است تولید امسال 
از سال گذشته نیز کمتر شود. خودروسازی و قطعه سازی 
ماننــد هر بنگاه اقتصادی دیگری بــرای ادامه حیات و 
تولید، نیاز به نقدینگی دارد و مســیر اصلی تامین این 
نقدینگی، فروش محصول به قیمت عادالنه اســت و در 
کنار آن، از تسهیالت بانکی نیز استفاده می شود. این در 
حالی است که به گفته فعاالن صنعت خودرو، تسهیالت 
جدیــدی در اختیار آنها قرار نگرفته اســت. از آن ســو 
 همچنین معاون حمل ونقل وزارت صمت نیز اخیرا اعالم 
کرد فعال خبــری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها 

نیست.
با این شــرایط و با در نظر گرفتن چالش های دیگری 
مانند تداوم تحریم، تحقق هدف وزارت صمت مبنی بر 
جهش ۵۰ درصدی تولید، بعید به نظر می رســد و باید 
منتظــر ماند و دید اگر این اتفــاق رخ ندهد )تولید باال 
نرود( آیا وزارت صمت باز هم به وعده اش مبنی بر حذف 
قرعه کشی عمل خواهد کرد یا این سیستم کماکان ادامه 

خواهد یافت.

 دالالن از بازار خودرو حذف می شوند؟
امــا هدف مهــم دیگر وزارت صمت پــس از حذف 
قرعه کشی این است که دالالن و واسطه گران را از بازار 
خــودرو بیرون کند. وزارت صمت بــرای این کار دل به 
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی بسته 
تا به واسطه آن، از جاذبه سوداگری در بازار خودرو بکاهد.

بر این اساس، گویا برنامه مدنظر وزارت صمت این است 
که تا ۵ سال پس از خرید خودرو از کارخانه، فروش آن 
مشمول مالیات باشد، آن هم مالیاتی حداقل ۷۰درصدی. 
به عبارت بهتر، اگر کســی که موفق به خرید خودرو از 
کارخانه )با قیمت دولتی( شــده، قصد فروش آن را در 
بازار طی بازه زمانی ۵ساله داشته باشد، باید ۷۰درصد از 
مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آن را در قالب مالیات 

به دولت بپردازد.
به عنوان مثال، اگر مالک خودرویی که قیمت کارخانه ای 
آن ۱۵۰ میلیون تومان و قیمــت بازارش ۳۰۰میلیون 
تومان اســت، آن را بفروشد، باید ۱۰۵میلیون تومان از 
ما به التفاوت موجود )۱۵۰میلیون تومان( را مالیات بدهد. 
هرچند مالیات ستانی از فروش خودرو می تواند یک گام 
رو به جلو در کاهش تقاضای کاذب باشــد، با این حال 
کارشناسان معتقدند همچنان بهترین مسیر برای حذف 
تقاضای کاذب و سوداگری در بازار خودرو، کنار گذاشتن 

قیمت گذاری دستوری است.

فرمولفروشخودروبدونقرعهکشیچیست؟
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1056
ــد  ــور فرزن ــادی بلق ــد فره ــه محم ــق ب ــماره 0921528795 متعل ــه ش ــک ی ب ــر بان ــل عاب  کارت م

حبیب اهلل در تاریخ  1400/10/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره پــاک  ــاوری قرقــی ب ــام ســمیه ب ــه ن ــه دو کارت وســیله نقلیــه ب کارت ملــی گواهینامــه پای
ــوری  ــر صب ــی اکب ــه عل ــق ب ــه شــماره 0937152617 متعل ــه خــودرو  ب ــه نام ــران 36بیم 86ق532ای
قرقــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــاک 39ص125ای ــماره پ ــخصی ش ــدل 85ش ــد م ــواری پرای ــه س ــیله نقلی ــی کارت وس کارت مل
36ویــک عــدد کارت ملــی همســر بــه شــماره 0946575150 متعلــق بــه جــواد شــریفیان فــرد فرزنــد 

ــان در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. قرب

ــخ  ــراد در تاری ــاه م ــد ش ــی فرزن ــاس بهرام ــه عب ــق ب ــماره 3930154617 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/30مفق

1066
ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران 86 114 ع 13 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 86 114 
ع 13و شــماره شاســیNADV9JE627E018806 و شــماره موتــور HC531476PA15 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــاری فرزن ــان فخ احس

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 907 و کدملــی 4569474403 متعلــق بــه خلیــل نظــری فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
1502

کارت ملــی بــه شــماره 2295249465 و کارت اتحادیــه طاوجواهرتهــران متعلــق بــه غامرضاشــهریاری 
فرزند غامعلی در تاریخ  1401/02/27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

1506
کارت ملــی بــه شــماره 2297318472 و حکمــت کارت متعلــق بــه محمــد جــواد اســد ســنگابی فرزنــد 

مرتضی در تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دفترچــه واگــذاری زمیــن  متعلــق بــه مجتبــی ضیغــم زاده ایادرانــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/21مفق

ــخ  ــهر در تاری ــد بوش ــوی فرزن ــری ابن ــجاد ناص ــه س ــق ب ــماره 2549368258 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2282427351 متعلــق بــه میــاد الماســی فرزند عیســی در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866
کارت ملــی بــه شــماره 1273314905 متعلــق بــه امیرحســین اقابابایــی بنــی فرزنــد ســعید در تاریــخ 

 1400/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0067709354 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0067709354 و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره 0067709354 متعلــق بــه عباس نــوری فرزند ذکریــا در تاریــخ1401/02/31  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0014843315 متعلــق بــه علــی بختیــاری فرزنــد حســین در تاریــخ 

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

ــه شــرکت صنایــع شــهیدکاهدوز در تاریــخ  1401/02/21مفقــود گردیــده،  تعــدادی ســفته متعلــق ب
بــه نــام میثــم ســامی اســکوئی ،بــه شــماره ســفته 162444، بــه نــام آرش بدلــی بــه شــماره ســفته 
130237،بــه نــام جــواد میرزائــی بابــت حســن انجــام کار وبــه تعــداد5 فقــره ســفته در شــهرک نظامــی 

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

کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره 1720172390 متعلــق بــه علیرضــا جــوان زاده  فرزنــد عــادل در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدعلی در تاری ــد س ــی  فرزن ــیدایمان حاج ــه س ــق ب ــماره 0022556559 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0440505879 متعلــق بــه محمدصــادق خــان میرزائــی  فرزنــد محمدحســین 
در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2065
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 324 س 46 ایــران 78  متعلــق بــه زری پاپــی فرزنــد حســن در تاریــخ 

 1395/03/09مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره 0492487642 متعلــق بــه داود میدانــی فرزنــد غضنفــر در تاریــخ 1401/01/11 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0322426286 متعلــق بــه احســان کــرد فرزنــد نصیــر در تاریــخ 1401/02/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد کری ــی فرزن ــاج رضائ ــد ت ــه وحی ــق ب ــماره 0062093614 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/01مفق

2090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4849282261 متعلــق بــه ســیدرضا حســینی فرزنــد ســید محمــود 

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

2302
ــه   ــه فهیم ــق ب ــی 2110033207  متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل

حسینی فرزند احمد  در تاریخ1401/01/21  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
کارت ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 43ایــران649ص39 و شــماره شاســی 
S1412286081687 و شــماره موتــور 1933445 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 43ایــران649ص39 
ــیدجواد در  ــد س ــی فرزن ــه ابراهیم ــه فاطم ــق ب ــران649ص39 متعل ــماره 43ای ــه ش ــوخت ب و کارت س

تاریخ1401/02/29  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 1141931370 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1141931370 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره 23ایــران 465س55 وشــماره شاســی NAS451100E4920755و شــماره 
موتــور 5143759 و کارت ســوخت بــه شــماره 23ایــران926ی35 و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــخ 1401/01/10 مفقــود  ــد محمــد صــادق در تاری ــی فرزن ــه کاظــم صادق ــق ب ــران465ل63 متعل 53ای

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1159816743 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1159816743 و کارت 
ــی NAAC91CE3GF105163و  ــماره شاس ــران484س21 و ش ــاک 23ای ــماره پ ــه ش ــین ب ماش
شــماره موتور124K0908990متعلــق بــه ابراهیــم عباســی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ1401/02/26  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2829 و شــماره ملــی 1141299021 متعلــق بــه حجــت الــه  شــمس خوزانــی 
فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــد حســین در  ــادی فرزن ــری خســرو اب ــروز کثی ــه به ــق ب ــه شــماره 3359445864 متعل ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/02/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5129648676 متعلــق بــه محمــد رضــا باقــر پــور فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 
 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی ازار فرزن ــه ب ــه فرزان ــق ب ــک متعل ــه ی ــه پای ــماره 1292818832 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ  1399/09/30مفقــود گردی عبــاس در تاری

ــاس در  ــد عب ــادی فرزن ــه احمــد کریمــی حســین اب ــق ب ــه شــماره 1091833621 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 1819639290 متعلــق بــه امیــن برفــی دریایــی فرزنــد عبدالرســول 
در تاریــخ1401/02/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــت و  ــان خدم ــی 6200032106 و کارت پای ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــک و کارت مل ــدد عابربان 5 ع
ــخ 1401/02/28  ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــه حســین صالحــی مورکان ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه رســول مــرادی فرزنــد شــکرخدا بــا کــد ملــی 4680258756 در تاریــخ 
1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت  و کارت معاینــه  فنــی و کارت ماشــین  206تیــپ 2 نقــره ای رنــگ 
مــدل 84 بــه شــماره  پــاک  34ط 393 ایــران 67 بــه شــماره شاســی 19813375 و شــماره  موتــور 
10FSS15033055 بــه شــماره ملــی 1272536246  متعلــق بــه رامیــن  قاســمی فرزنــد اصغــر در 

تاریخ 1401/02/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری ســمند ال ایکــس مــدل 1386 بــه شــماره 12 ب 976 
ایــران 67 بــه شــماره موتــور 12486047025 و شــماره شاســی 73206837 متعلــق بــه شــهین رجبــی 

فرزند رضا در تاریخ1400/12/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1287247911 متعلــق بــه داود حســن محمــدی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــهرضا فرزن ــور ش ــیمین پویندپ ــه س ــق ب ــماره 1287815030 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/02/01مفق ــی در تاری محمدعل

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1291505830 متعلــق بــه فاطمــه فروغــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/11/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 5419622637 و کارت ماشــین خــودرو وانــت پیــکان مــدل 1385 بــه 
شــماره 59 ط 686 ایــران 67 و شــماره موتــور 11285022320 و شــماره شاســی 12187924 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــرز در تاری ــد فام ــری فرزن ــی اصغ ــر عل ــه ناص ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 550184023 متعلــق بــه فهیمــه اســیوندی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
 1401/02/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــخ  ــد مســعود در تاری ــر لمجیــری فرزن ــی  رنجب ــه عل ــق ب ــه شــماره 1271680963 متعل ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره 1403  ) بــه شــماره ملــی  6219345576  (   متعلــق بــه حســین  جهانگیــری 
فرزنــد زلفعلــی در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــت    ــان خدم ــه ســه  و کارت پای ــه پای ــه شــماره 1271680637  گواهینام ــی   ب شناســنامه  وکارت مل
متعلــق بــه حســین  علــی نــگاری  فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو  ) بــه شــماره  ملــی   1293102393 (  و کارت بســیج  متعلــق بــه مهــدی  نوحــه 
ســرا فرزنــد ســیف اهلل  در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 25 و کارت ملــی بــه شــماره 1290396280 متعلــق بــه مرتضــی  امانــی بنــی 
فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1270984853 متعلــق بــه ایمانــه کرباســی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4610153841 متعلــق بــه مهســا  جعفــری قهفرخــی فرزنــد ولــی اهلل  در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0871056021 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــود  ــخ 1401/02/30 مفق ــمعیل در تاری ــد اس ــدم فرزن ــدی مق ــم ج ــه ابراهی ــق ب 0871056021 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2603
ــران 12 و  ــه شــماره 23ج159 ای ــه شــماره 0922273154 و کارت ســوخت ب ــه ســه ب ــه پای گواهینام
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 23ج159 ایــران 12 متعلــق بــه فریبــا  بوســتانی فرزنــد رمضانعلــی در 

تاریخ 1401/02/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــکان  فرزن ــره ت ــان ق ــه حکیمــه  جعفری ــق ب ــه شــماره 5539780248 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
محمــد علــی در تاریــخ1400/12/15  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0925626295 متعلــق بــه عطیــه کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/12/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0703711687 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0703711687 متعلــق بــه 
امیــر شــیدائی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/01/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0860477940 متعلــق بــه مصطفــی بــرزکار فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
 1401/01/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
ــخ  ــی در تاری ــد رمضانعل ــور فرزن ــم رمضانپ ــه مری ــق ب ــماره 2691577864 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/02/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
ــه محمــد حســن مهــدی زاده فرزنــد غامحســین در  ــه شــماره 2162246430 متعلــق ب کارت ملــی ب

تاریخ  1400/11/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی زاده فرزن ــر  کربائ ــه جعف ــق ب ــماره 2162398400 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/25مفق

کارت ســوخت بــه شــماره 85 ن 623 ایــران 82 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره فنــی و حرفــه 
ای و کارت ملــی بــه شــماره 2162126281 متعلــق بــه مهــدی میــار چمازکتــی فرزنــد ولــی در تاریــخ 

 1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزت اهلل در تاری ــد ع ــه روح اهلل شــهریاری راد فرزن ــق ب ــه شــماره 2160097306 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2161367315 متعلــق بــه علــی محمــد تــاج الدیــن فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 
1401/02/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 2162594331  ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــت و شناس ــان خدم ــه دو  و کارت پای ــه پای گواهینام
متعلــق بــه عبــاس ابــاغ فرزنــد  ســهراب در تاریــخ1401/02/26  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد امیــن در تاری ــان محمــد زاده فرزن ــه نوی ــق ب ــه شــماره  ملــی 2151281949 متعل شناســنامه  ب
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150364735 متعلــق بــه فاطمــه الســادات میــر محمــدی فرزنــد ســید حســین 
در تاریــخ1401/01/07  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد * در تاری ــی فرزن ــه کائ ــه محمــد امیــری عالی ــق ب ــه شــماره 2250098883 متعل ــی ب کارت مل
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی بــه شــماره ملــی  0075426951 متعلــق بــه حســن  ابراهیمــی دلــدار  فرزنــد احمــد  در 

تاریخ 1401/02/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــی  و ب ــر کاظم ــادات  می ــه س ــه نفیس ــق ب ــماره 13521 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
0075216914فرزنــد ســید رضــا  در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه شــماره 40  ــی 0035919736 و کارت ماشــین ب ــه شــماره مل ــه رانندگــی  ب ــی و گواهینام کارت مل
ایــران 188 د 41 متعلــق بــه یــاور  اصانــی  فرزنــد ماشــااله  در تاریــخ1401/02/21  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد مجی ــی  فرزن ــاد  یعقوب ــه می ــق ب ــی  0023271787 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
 1401/02/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  ــب زاده  فرزن ــه مجیــد  کات ــق ب ــه شــماره ملــی 0042451523متعل گواهینامــه رانندگــی ب
علــی در تاریــخ1400/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری  فرزن ــدی  صف ــد مه ــه محم ــق ب ــی 0025461745 متعل ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ گواهینام
احمــد  در تاریــخ 1400/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0082426287 متعلــق بــه محمدرضــا  تقــی راونجــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
 1400/02/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی  5639980923  متعلــق بــه محســن  ابراهیمــی  
فرزنــد برکــت الــه  در تاریــخ  1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره ملــی 0019628420 متعلــق بــه ایمــان  پابرجــا  فرزنــد 
حمیــد  در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 1091726132 متعلــق بــه زهــرا  رحیمــی حاجــی ابــادی  فرزنــد رحیــم  
در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6179686696 متعلــق بــه احمــد  شــیخی  فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/10مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0072664797 متعلــق بــه احمــد هاشــمی فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

ــور  ــه  و کارت موت ــه نام ــی 1188846329 و بیم ــماره مل ــه ش ــت  ب ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ســیکلت هونــدا بــه شــماره انتظامــی 118 ایــران 52148 و بیمــه نامــه و کارت موتــور ســیکلت بوکســر 
بــه شــماره  انتظامــی 132 ایــران 75697متعلــق بــه حســین  عــرب خابــوری  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 

1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر  در تاری ــد اصغ ــور  فرزن ــوت کل ــژگان  اخ ــه م ــق ب ــماره 0013478311 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1400/09/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 1189614741 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 88 ایــران 795 ج 51 
و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 55 ایــران 562 ط 27 وکارت هــای بانکــی  متعلــق بــه حســین 

ســبیان فرزنــد غفــار  در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت بــه شــماره تنــه N5P9432381150Rوشــماره موتــور 
ــه  ــه علیرضــا  شــکیبا پــور ب PFMBFK07681 بــه شــماره انتظامــی 128 ایــران 35952  متعلــق ب
شــماره ملــی 1063627575 فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ  1400/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعلی  در تاری ــد شمس ــی  فرزن ــه  قربان ــه فاطم ــق ب ــماره 1531941001 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0075496471 متعلــق بــه ازاده  کنــی  فرزنــد حســن  در تاریــخ1401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره ملــی 0052657825و کارت ســوخت موتــور  کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه رانندگــی ب
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــین ب ــوخت ماش ــران 23985 و کارت س ــی 124 ای ــماره انتظام ــه ش ــیکلت  ب س
ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــد محم ــدی  فرزن ــین زاده بنوی ــد  حس ــه مجی ــق ب ــران 641 ط 82 متعل 88 ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/25مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0017657091 متعلــق بــه مریــم  نظریــان  فرزنــد ولــی  در تاریــخ 1401/02/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0081333498 متعلــق بــه مینــا  ناصــح زاده  فرزنــد محمــد کاظــم  در تاریــخ 
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــیلمی  ــری  س ــه کب ــق ب ــماره 2388 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0044639503 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
پــور فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0491958676 متعلــق بــه لیــا  قمیــان  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 1401/01/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0082029725 متعلــق بــه مجتبــی  باخــدا فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/10مفق

ــه شــماره  ملــی 0069986568  و بیمــه  کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی  ب
نامــه ماشــین  و کارت ماشــین  و کارت ســوخت ماشــین  بــه شــماره انتظامــی 10 ایــران 414 س 86 
ــد علــی  در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه مهــدی  بیگــی  فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0010485023 متعلــق بــه ســعید  طالبــی  فرزنــد غضنفــر  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/17مفق

ــخ  ــد علــی حســین  در تاری ــک  فرزن ــدا  ل ــه یل ــق ب ــه شــماره ملــی 4219698991 متعل شناســنامه ب
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 16 متعلــق بــه علــی  پناهــی تلخســتانی بــه شــماره ملــی 5939705669  فرزنــد 
شــمس الــه  در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره 146 ایــران 57669 متعلــق بــه امیررضــا  حســینی بــه شــماره ملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/29 مفق ــه  در تاری ــد یدال  0022904018 فرزن

می باشد.

ــه  ــوخت ب ــین و کارت س ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــماره 0016284003 و بیم ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی  در تاری ــر قل ــد ناص ــی  فرزن ــد  رضائ ــه احم ــق ب ــران 991 ع 62 متعل ــی 14 ای ــماره  انتظام ش

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/03مفق

تنــه  شــماره  و    0124NBJ409589 موتــور  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  ســبز  برگــه 
ــی 131  ــماره انتظام ــه ش ــور ب ــیکلت  و کارت موت ــور س ــه موت ــه نام NBJ125G9445380 و بیم
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی 0019504225 فرزن ــه شــماره مل ــه یوســف شــیری ب ــق ب ــران 52822متعل ای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0017648580 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 810697225 متعلــق بــه 
ســیاوش  یوســفی  فرزنــد حســن  در تاریــخ 1400/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1189848538 متعلــق بــه مجتبــی زارعــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق
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درجه اعتبار ساقط می باشد
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کارت ملــی بــه شــماره 0055391168 متعلــق بــه حبیبــه مجیــدی ثمریــن فرزنــد صاحبعلــی در تاریــخ 
 1400/11/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــت  و کارت  ــان خدم ــه  و کارت پای ــماره 0055322298 و گواهینام ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
ســوخت متعلــق بــه مهــدی مهــران ونــد فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0035383860 متعلــق بــه جمشــید ســپرم فرزنــد علــی در تاریــخ1400/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد داود در تاری ــور فرزن ــیدعلی پ ــر رش ــه اصغ ــق ب ــماره 1379128358 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/03مفق

ــد  ــا ک ــه ب ــد عبدال ــه عباســی فرزن ــزت ال ــه ع ــق ب ــران648ن72 متعل ــماره 33ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــخ1401/02/05  مفقــود گردی ــی0048154271 در تاری مل

کارت ملــی بــه شــماره 0589309080 متعلــق بــه قربانعلــی زرنــگ فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/01/01مفق

ــه  ــه متعلــق ب ــه شــماره 0023865865 و گواهینامــه و کارت دانشــجویی و کارت کتابخان کارت ملــی ب
ــادر در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد ن امیرحســین صدرایــی فرزن

مــی باشــد

ــرزاد  ــه ف ــق ب ــه شــماره 4240142598 متعل ــت و کارت دانشــجویی ب ــان خدم ــه و کارت پای گواهینام
قربانــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــیبانی فرزن ــرب ش ــا ع ــه علیرض ــق ب ــماره 0051486067 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 142ایــران24446 و عابــر بانــک متعلــق بــه جاویــد لطیفــی 
فرزنــد عبــداهلل بــا کــد ملــی 0054199859 در تاریــخ1401/02/27  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

ــو و  ــدای عض ــت و کارت اه ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 5789979823 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
کارت دانشــجویی متعلــق بــه مرتضــی شــلیمکی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/02/16 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0074962590 متعلــق بــه حامــد شــالی فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/01/01مفق

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0015478051 متعلــق بــه علــی علــی نیــا فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/01/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0026303965 متعلــق بــه هســتی چیــان فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/30مفق

ــه شــماره 0150963009  ــور ســیکلت ب ــران67418 و بیمــه نامــه موت ــه شــماره 143ای ــور ب کارت موت
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/02/30 مفق ــام در تاری ــد بهن ــه جــوق فرزن ــده قلع ــا جهاندی ــه ایلی ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــق ب ــماره 0022002235 متعل ــه ش ــهید ب ــایی بنیادش ــوس و کارت شناس ــی و کارت اتوب کارت مل
ریحانــه عباداردســتانی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1400/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1451436114 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــهَ شــایان طلوعــی 
فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/10/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــژاد فرزنــد کاظــم در تاریــخ  ــف ن ــی یوس ــق بــه عل ــی بــه شــماره 0063354411 متعل کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/10/10مفق

گواهینامــه بــه شــماره 1639221409 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 40ایــران433ط51 
متعلــق بــه قاســمعلی حمیــدی ایلوانــق فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــران738ص26 و شــماره شاســیNAS451100E4927519 و  ــه شــماره 77ای ــرگ ســبز خــودرو ب ب
شــماره موتــور5210702 متعلــق بــه مهــدی مهــران ونــد فرزنــد عباســعلی بــا کــد ملــی 0055322298 

در تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شاســی شــماره  و  77ایــران738ص26  شــماره  بــه  کارنامــه  و  خــودرو  کمپانــی  ســند 
NAS451100E4927519 و شــماره موتــور5210702 متعلــق بــه مهــدی مهــران ونــد فرزنــد 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/24 مفق ــی 0055322298 در تاری ــد مل ــا ک ــعلی ب عباس

ــد ــی باش ــاقط م س

2903
ــد تقــی در تاریــخ  ــه حســین  فیضــی فرزن ــه شــماره 1720028291 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

 1401/02/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــان  ــی هوشــمند وشناســنامه وکارت پای ــور ســیکلت وکارت مل ــرگ ســبز موت کارت موتورســیکلت   وب
خدمــت و گواهینامــه رانندگــی پایــه 2 بــه شــماره 0888671245 متعلــق بــه محمــد رحمانــی فرزنــد 

علــی مــراد در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 77 ایــران 332 ط 76  وشــماره شاســی 1412287730040 و شــماره 
موتــور 2356589 و VIN...IRPC871V5TQ730040متعلــق بــه ســکینه صوتــی خواجکینــی فرزنــد 

یوســف در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0383194601 وکارت ماشــین وبیمــه نامــه وبــرگ ســبز خــودرو 
 VIN...  ــه ــرگ ســبز خــودرو ب ــور  0383194601 و ب ــران 181 ل 29  موت ــاک 11 ای ــه شــماره پ ب
IRPC91R2UPJ701923 وشــماره شاســی. S5430091701923  و متعلــق بــه محمدتقــی امیــن 

نییــا فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  1401/02/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 4270427604 متعلــق بــه مهــدی علــی محمــدی فرزنــد حســینعلی 
در تاریــخ  1401/02/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــی  ب ــای بانک ــی وکارت ه ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ــی هوشــمند وکارت پای کارت مل
0059613815 متعلــق بــه ســعید اشــتری ماهینــی فرزنــد عبداالحــد در تاریــخ  1401/02/04مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وکارت پایــان خدمــت وگواهینامــه رانندگــی پایــه 2 بــه شــماره 0059862491 
متعلــق بــه حســین بختیــاری فرزنــد عبــاس در تاریــخ  1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــنامه  ــه وشناس ــد حجــت ال ــی فرزن ــی  ملک ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 3933922593 متعل ــنامه ب شناس
بــه شــماره 0252371917 متعلــق بــه مهــدی ملکــی فرزنــد مصطفــی  وشناســنامه بــه شــماره ملــی 
0252371917 متعلــق بــه دلویــن ملکــی فرزنــد مصطفــی  و در تاریــخ  1401/02/01مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
کارت پایــان خدمــت وکارت ملــی بــه شــماره 0056001479  و گواهینامــه ماشــین و موتــور پایــه دو  و 
ــه شــماره 41626 ایــران  ــه شــماره 41626 ایــران 136 و کارت موتــور ب بیمــه نامــه موتــور ســیکلت ب
136 بــه شــماره شاســی M2BEMHGFLK2H99111 و شــماره موتــور K0F18FEGG65346و 
ــه محمدرضــا  میــر محمــدی   ــاه وملــت 2 عــدد  وصــادرات متعلــق ب ــه شــماره رف ــر بانــک ب کارت عاب
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود    1401/02/15 تاریــخ  در  مهــدی   فرزنــد 

می باشد.

ــیکلت  ــور س ــه موت ــه نام ــماره 0013939823 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــور پای ــین و موت ــه ماش گواهینام
ــور  ــماره موت ــه ش ــران 116ب ــماره 31392 ای ــه ش ــور ب ــران 116 و کارت موت ــماره 31392 ای ــه ش ب
2924031 و کارت عابــر بانــک پاســارگاد متعلــق بــه آرش  یگانــه دهــر ســراب  فرزنــد مســعود  در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/28مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 3308986604 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین وکارت ســوخت بــه شــماره 
ــور  ــماره موت ــه ش ــی NAACR1HW0EF580833 وب ــماره شاس ــه ش ــران  33 و ب 12 ب 434 ای
14VH0099451  متعلــق بــه فیــروز  پیــرزاد فــر فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  و   54 ایــران   182 57ل  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ماشــین   کارت 

ــی  ــیدطاها مدرس ــه س ــق ب ــور 153H0004842متعل ــماره موت NAACY1YEVHF297040 و ش
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1399/12/01 مفق ــد ســید حســن در تاری فرزن

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــیعه مرتضــی فرزن ــه  ش ــه فاطم ــق ب ــماره 0021027803 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیروانی   ــجاد  ش ــه س ــق ب ــادرات متعل ــک  ص ــر بان ــماره 6340023010 و کارت عاب ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد کاظــم در تاریــخ1401/02/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 0041067991 و کارت عابــر بانــک  ســپه و ملــت و کارت 
شناســایی ســازمانی  متعلــق بــه مجیــد  فخرائــی نــژاد فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
کارت ملــی بــه شــماره 0013417630 متعلــق بــه مهــران  گنــج فرزنــد محمــد  در تاریــخ1400/12/29  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد علیرضــا در  ــری ندوشــن فرزن ــه محمدجــواد جعف ــق ب ــه شــماره 0013765302 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ  1401/02/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی  ــه مه ــق ب ــماره 6180029865 متعل ــه ش ــی ب ــماره 6180029865 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
آقائــی فرزنــد فرمــان در تاریــخ  1400/10/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره * و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــران 38_494ط59 و گواهینام ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام بیم
ــران 38_494ط59 و کارت  ــه شــماره ای ــران 38_494ط59 و کارت ســوخت ب ــه شــماره ای ماشــین ب
دانشــجویی بــه شــماره 980101408  متعلــق بــه فاطمــه صادقــی اســراری فرزنــد بیــت الــه در تاریــخ 

 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 38_252و39 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 38_252و39 
وســند ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 38_252و39متعلــق بــه ســجاد رنجبــر فرزنــد بهــزاد در تاریــخ 

 1400/01/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1640262385 متعلــق بــه شــاهین رحیمــی اسفروشــانی فرزنــد محمــود رضــا 
در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــه حســین اصغــر راســتگو  فرزن ــق ب ــه شــماره 0870903713 متعل ــی ب کارت مل
 1400/12/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد بیــوک در  ــان شــجاع فرزن ــه میثــم نوری ــق ب ــت کــد 34305و دانشــنامه لیســانس متعل ــه وکال پروان
تاریــخ  1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــد  ــی  فرزن ــی گنج ــه عل ــق ب ــماره 0082099774 متعل ــه ش ــی ب ــه  و کارت مل ــه س ــه پای گواهینام

اسماعیل در تاریخ 1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره 3 و کارت ملــی بــه شــماره 4133358708 متعلــق بــه مهــدی  گــودرزی  فرزنــد 
هدایــت  در تاریــخ1401/02/14  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0066479231 متعلــق بــه علــی صدرائــی تاجــه دلنشــان فرزنــد ابوطالــب  در 
تاریــخ 1401/02/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــیکلت و بیم ــه موتورس ــوم و گواهینام ــه س ــه پای ــماره 3300059471 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه ماشــین کارت ماشــین  بــه شــماره پــاک ایــران 30 358 د 67 متعلــق بــه آقــای فریــد کریمــی  

فرزنــد مــراد در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ســبزعلی در تاری ــاد حســنی فرزن ــای می ــه آق ــق ب ــه شــماره 3350132510 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6599697402 متعلــق بــه ســرکار خانــم فاطمــه  صالحــی پــور فرزنــد الیــاس 
در تاریــخ 1401/02/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
ــامان  ــه س ــق ب ــاورزی متعل ــه کش ــی 3720098052 وکارت بیم ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/22 مفق ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن  صلوات

 می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 3732941787 متعلــق بــه شــهریار گشــتی فرزنــد محمدحســن 
در تاریــخ1400/10/13  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3730511262 متعلــق بــه کیــوان مــرادی فرزنــد علــی در تاریــخ1401/01/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
کارت ملــی بــه شــماره 4072716545 و شناســنامه بــه شــماره 1188 متعلــق بــه پریســا امیــری فرزنــد 
نجــف علــی و شناســنامه بــه شــماره 2319 متعلــق بــه بهــزاد امیــری در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــی متعل ــروی انتظام ــه و کارت نی ــه س ــه پای ــماره 4061046292 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/02/31  مفق ــدی در تاری ــد عی ــدری فرزن ــا ن ــه رض  ب

می باشد.

 ،S1412291080039 : کارت ماشــین بــه شــماره 737ج96ایــران31 پرایــد، مــدل:91 ، شــماره شاســی
شــماره موتــور :  4560160متعلــق بــه پــرگل  حاتــم ونــد فرزنــد حســین بیــگ در تاریــخ1401/02/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
ــخ  ــین در تاری ــد غامحس ــتیان فرزن ــورش دش ــه ک ــق ب ــماره 2299085424 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0452022967 متعلــق بــه کبــری کربائــی علــی حبیبــی فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــخ  1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــک ب ــر بان ــماره  و کارت عاب ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 6359019116 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره انصــار متعلــق بــه مریــم  رســتمیان فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــاهلل در تاری ــد ماش ــی فرزن ــی علیجان ــه عل ــق ب ــران396ه18 متعل ــماره 30ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/10مفق

ــن در  ــید محس ــد س ــع فرزن ــی صنای ــید مجتب ــه س ــق ب ــماره 0047990422 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
ــد صمــد  در تاریــخ  ــه ســبحان  دســت افشــان  فرزن ــه شــماره 2700175451 متعلــق ب کارت ملــی ب

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

ســند کمپانــی ماشــین بــه شــماره ســند  iRNC84900W6E03044  و شــماره شاســی E03044 و 
شــماره موتــور 305503 و کارت عابــر بانــک ملــی و صــادرات و ســیم کارت ایرانســل و همــراه اول بــه 
شــماره 09117788411 و 09015014069متعلــق بــه ســید صــادق  حســینی  فرزنــد میــر شــعبان  در 

تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
ــد علــی  در  ــه جــواد شــیرازی  فرزن ــه شــماره ملــی 0940911140 متعلــق ب ــه یــک ب گواهینامــه پای

تاریخ 1401/01/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره ملــی 0871379422  ــه دو و کارت بیمــه مهــارت ســاختمانی ب کارت ملــی و گواهینامــه پای
متعلــق بــه احمــد بیــات فرزنــد محمدحســن  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــی 0779531892 و کارت  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل

خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو ســاینا مــدل 1397 بــه شــماره پــاک 74- 993ه47 و کارت ســوخت بــه 
ــد جمشــید و کارت ملــی و گواهینامــه  ــی فرزن ــه محســن جهان شــماره پــاک 12-543ج45 متعلــق ب
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــر فرزن ــم جهانگی ــه مری ــق ب ــی 0492049084 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س پای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/20مفقــود گردی

ــه ســیدحکیم   ــق ب ــی 1816449441 متعل ــه شــماره مل ــت ب ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/30 مفق ــیدعبدالصمد در تاری ــد س ــوی  فرزن موس

مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0945347545 متعلــق بــه مجتبــی نظــری فرزنــد 
محمــد و کارت موتــور کویــر مــدل 1389 بــه شــماره پــاک 763-53957 و بــه شــماره موتــور1878 
و بــه شــماره شاســی 1389 متعلــق بــه مرتضــی هنــرور در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــال غام ــه ج ــق ب ــی 0945151713 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/01 مفق

ــامان  ــه س ــق ب ــی 0922705070 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم کارت پای
ــه شــماره پــاک  ــد احمــد و کارت خــودرو و کارت ســوخت خــودرو پرایــد مــدل 1384 ب عیــدی فرزن
42-628و77 و بــه شــماره شاســیIRPC841V1IW516173 متعلــق بــه مرتضــی احمــدی در تاریــخ 

 1401/02/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــح اهلل  در  ــد ذبی ــدزاده  فرزن ــح اهلل  آخون ــه فت ــق ب ــی 3620895971 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 6449028807 متعلــق بــه کبــری  بــاری  فرزنــد غــام حیــدر  در تاریــخ 
 1401/01/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــور ب ــوخت موت ــور و کارت س ــی 0690891199 و کارت موت ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
شــماره پــاک 775-72544 و بــه شــماره موتــور0125N3C263765 متعلــق بــه حســین بلیــغ فرزنــد 

علیرضــا در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر  در تاری ــد ناص ــازاده  فرزن ــا  باب ــه روی ــق ب ــی 0820152080 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/12مفق

ــد ابراهیــم  در  ــه محمدحســن  محســنی  فرزن ــه شــماره ملــی 2298589771 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ  1401/01/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت عابــر بانــک ملــی و کارت عابــر بانــک ملــت بــه شــماره ملــی 0819599689 و کارت 
ــد محمدصــادق در  ــی  فرزن ــان  زارع بزنگان ــه قرب ــق ب ــاک 36-789ب69 متعل ــه شــماره پ ســوخت ب

تاریــخ1401/02/31  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 1050965086 متعلــق بــه پریــا  میرشــاهی  فرزنــد عابدیــن 
در تاریــخ  1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ســجاد رحمــان زاده   ــق ب ــه شــماره ملــی 0690603711 متعل ــه ســه ب کارت ملــی و گواهینامــه پای
فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــواد محراب ــه ج ــق ب ــی 0918690307 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
فودنجــان فرزنــد حســینعلی و کارت موتــور و بیمــه نامــه موتــور پیشــتاز بــه رنــگ قرمــز مــدل1388 
بــه شــماره پــاک 771-34317 و بــه شــماره شاســی125A8802293 و بــه شــماره موتــور 0851494 
 متعلــق بــه اســام تیمــاره در تاریــخ1401/02/27  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0980822130 متعلــق بــه رهــا  هنــرور خدابخشــی  فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــری  فرزن ــن وزی ــه حس ــق ب ــی 0925915106 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/03/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0931419700 متعلــق بــه ناصــر ربانــی ذبیحــی  فرزنــد فرامــرز  در تاریــخ 
 1401/02/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0924233982 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/02/15مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــول  فرزن ــر فه  امی

می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــره چــک ب ــار فق ــا و چه ــت باره ــی وان ــتغال تعاون ــه اش ــه و پروان ــه س ــه پای گواهینام
ــه  ــدل 1390 ب ــارس م ــژو پ ــودرو پ ــی خ ــه فن ــه و معاین ــه نام ــودرو و بیم 5539607740 و کارت خ
شــماره پــاک 74-592ی79 و بــه شــماره شاســیNAAN012A9BK116189 و بــه شــماره موتــور 
ــاک 36- ــماره پ ــه ش ــدل1387 ب ــن م ــزدا دو کابی ــه  م ــه نام ــودرو بیم 12490195919 و کارت خ

 FE111699 ــور ــماره موت ــه ش ــی NACBPX2PN12G0Z158 و ب ــماره شاس ــه ش 592د43 و ب
متعلــق بــه قــدرت  صالحــی ســینی  فرزنــد حســن  در تاریــخ  1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5560
کارت ملــی بــه شــماره 0670147923 متعلــق بــه ســعید باغچیقــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 

 1400/11/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــین معصوم ــه امیرحس ــق ب ــماره 0670917222 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/01/15 مفقــود گردی

7009
کارت ملــی بــه شــماره 6509450879 متعلــق بــه مریم  زهــدی  فرزند محمــد  در تاریــخ1401/01/28  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 6339939511 متعلــق بــه فاطمــه ناصــری دســتنائی فرزنــد علــی در 

تاریخ  1400/04/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7025
اســناد مالکیــت )ســند باغ-زراعــی( بــه شــماره 900053 )98/ج( متعلــق بــه علیرضــا ســموات فرزنــد 

محمدتقی در تاریخ 1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ 1400/08/01  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــک عظیم ــا کوچ ــه علیرض ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فرهــاد افــروزی مرجــان فرزنــد شــیرزاد در تاریــخ 1400/11/12 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7031
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 3838871073 متعلــق بــه کیــکاوس مارابــی 

فرزند مولود در تاریخ1401/01/14  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 4360171226 متعلــق بــه مریــم  شــعبانی  
ــه شــماره  ــی ب ــد غامحســین در تاریــخ  1401/02/25مفقــود گردیــده وکارت ملــی ارســان زمان فرزن

5590026083فرزندســلیمانمفقود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــه  در تاری ــل ال ــد فض ــدی فرزن ــه گل زار  آخون ــق ب ــماره 4390931441 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب  1400/07/01مفقــود گردی

 Nas831100m5766983.بیمه نامه ماشــین به شــماره 42689س37 و کارت ماشــین به شماره ش.ش
ــود  ــخ1401/02/15  مفق ــر در تاری ــد ناص ــری  فرزن ــه  اکب ــه خدیج ــق ب ش.م.m159424461متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7044
کارت ملــی بــه شــماره 4640188412 متعلــق بــه الهه شــیرانی فرزند صفرعلــی در تاریــخ 1401/01/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــام قیس ــمی ام ــی هاش ــیدناصر بن ــه س ــق ب ــماره 6299745371 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/02/20  مفق آقاجــال در تاری
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ماهیگیران قطب صیادی گناوه، چشم انتظار تکمیل پروژه اسکله

 اصالح سیاست های ارزی به نفع مردم و اقتصاد کشور است
اراک -  استاندار مرکزی گفت: پرداخت یارانه به واردکننده بر خالف منافع ملی 

است و اصالح این سیاست به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
فرزاد مخلص االئمه در همایش ائمه جمعه استان مرکزی افزود: هشت اصالح 
بنیادین در کشور مورد نیاز است که یکی از آن ها نظام توزیع یارانه ها است و بعد 
از آن اصالح نظام تولید، نظام زیست محیطی و نظام ساختار بودجه نیز در دستور 

کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: دولت قبل تالش های در راستای اصالح سیایت های ارزی کرد 
زیادی کرد که شرایط آن مناسب نبود و انجام آن به دولت سیزدهم واگذار شد و 
چون این رویه قابل اســتمرار نبود باید اصالح صورت می گرفت و هر دولتی با هر 

گرایش سیاسی نیز باید این کار مهم را انجام می داد.
اســتاندار مرکزی گفت:الزمه ادامه حیات دولت، اصالح قیمت و ارز بود که از 
مبداء واردات به ســمت سایر مبادی هدایت می شد و دولت سیزدهم توانست این 
کار بزرگ را آغاز کرد.مخلص االئمه افزود: سال گذشته مجلس هشت میلیارد دالر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی اختصاص داد که در پنج ماه نخست 
ســال هزینه شد و به همین میزان نیز برای واردات کاالهای اساسی در نیمه دوم 
سال هزینه شد و اگر امسال با همان شرایط می خواستیم کاال وارد کنیم باید بیش 
۲۵ میلیارد دالر برای آن در نظر می گرفتیم که امکان آن به هیچ عنوان فراهم نبود. 
وی با بیان اینکه همکاری و همراهی مردم و مسئوالن استان مرکزی در اجرای 
این طرح مطلوب است، ادامه داد: خوشبختانه با تدبیری که دولت سیزدهم انجام 
داده هم اکنون یک وحدت رویه در کل گروه ها، ســلیقه های سیاسی و نخبگان 

برای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها وجود دارد.
اســتاندار مرکزی اظهار داشــت: تمام موضوعات مرتبط با طرح مردمی سازی 
یارانه ها به طور روزانه انجام می شــود و همه سناریوها در اجرای طرح دیده شده و 

همه الزامات ممکن در نظر گرفته شده است.

 هوشمندسازی سیستم ها راه پیشگیری از جرائم است
معاون قوه قضاییه: هوشمندسازی سیستم ها راه پیشگیری از جرائم است

کرج  - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، هوشمندسازی 
دستگاه های اجرایی و امور اداری را مهمترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرائم 

در بخش های مختلف از جمله زمین خواری دانست.
اصغر جهانگیر در آیین جشــن انفال و افتتاح سامانه پنجره واحد زمین استان 
البرز با بیان اینکه یکی از دغدغه های بزرگ امروز بشر این است که چرا با وجود 
پیشرفت در حوزه تکنولوژی از نظر اخالقی با افول مواجه است، اظهار داشت: امروز 
اگر به دنبال این هستیم که با آسیب ها و جرایمی که بخشی از آن درونی و بخش 
دیگر بیرونی است مقابله کنیم چاره ای نداریم جز اینکه با هوشمند سازی سیستم 

ها از طریق یک پیشگیری عالمانه این قبیل موضوعات را پیگیری کنیم.
وی  افزود: در غیر این صورت تعقیب و مجازات کسانی که به حقوق بیت المال 
تعرض می کنند به نوعی روش های منســوخ شــده ای است که از دیرباز جوامع 
مختلف تجربه و معموال شکست خورده اند؛ به عنوان مثال در حوزه مقابله با زمین 
خواری با وجود تالش های زیادی که از گذشته تاکنون صورت گرفته هنوز شاهد 
این هستیم که در کشور حدود ۳۰ درصد از پرونده هایی که در دستگاه قضایی در 

حال تشکیل شدن است در ارتباط با زمین و زمین خواری است.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: اعتقاد داریم که با راه اندازی سامانه های هوشمند 
در سطح کشــور می توانیم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که بخش زیادی از 
ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی را از طریق این سامانه ها با رصد و پیشگیری به 
موقع کاهش بدهیم.جهانگیر در ادامه گفت: یکی از بخش هایی که برای ما در حوزه 
زمین و جلوگیری از زمین خواری بســیار مهم است در ارتباط با اراضی کشاورزی 
می باشد؛ بر اساس آمار در کشور بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود 
دارد که این اراضی از وقتی اصالحات ارضی انجام گرفت به آن نگاه کنیم صرفا به 
صورت نســخ های کشاورزی و بدون اینکه حدود و صغور نقشه های آن مشخص 
شده باشد طراحی شد؛ بعدها قانون ماده ۵۴ را در اجرای رفع موانع تولید با عنوان 
رد تداخــالت تصویب کرد که اراضی ملی را از اراضی غیر ملی جدا و تثبیت کرده 

است؛ پس  از آن امکان اجرای طرح کاداستر برای اراضی کشاورزی فراهم شود.
وی بیان داشت:  این در حالی است که امروز بر اساس آخرین آمار تعداد پالک 
های شناسایی شده دارای تداخل در کشور ۵۳ هزار و ۵۱۸ پالک است که از این 
تعداد سه هزار و ۲۰۱ پالک به مساحت ۶ و نیم میلیون هکتار در کمیسیون رفع 
تداخالت اســتان ها در دســتور کار قرار گرفته و تا آخر فروردین ماه امسال  فقط 

۹۰۰ هزار هکتار از  این تعداد رفع تداخل صورت گرفته است.

 اجرای طرح گردشگری عشایر باعث رونق اقتصادی می شود
بروجرد -  معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: اجرای طرح گردشگری 
عشــایر باعث رونق اقتصادی می شود، زیرا سبک زندگی عشایری برای همه اقشار 

جامعه جذاب و دیدنی است.
 مجید منعمی  در اولین جلسه شورای عشایری شهرستان بروجرد که در منطقه 
عشــایری کولیدر شهرستان بروجرد و در زیر ســیاه چادر برگزار شد، افزود: امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب نکاتی درباره عشایر عنوان کردند که به اهمیت 

وجود این قشر از جامعه تاکید دارد.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند عشایر ذخایر انقالب هستند و امور 
عشایر باید ویژه بررسی شود، بهبود شرایط عشایر باید پیگیری شود، لذا آمار گیری 

دقیق خانوارهای عشایری صورت بگیرد.
فرماندار بروجرد گفت: در آماری که مسووالن از خانوارهای عشایری در شهرستان 
بروجرد ارائه کردند یک تناقض وجود داشت زیرا اگر بخواهیم خدمت رسانی کنیم 

باید آمار دقیق داشته باشیم.
منعمی افزود: برای بهبود بهداشت و درمان باید جلساتی بین امور عشایر و شبکه 
و بهداشت و دامپزشکی تشکیل شود و برنامه ریزی شود، تا خدمات پزشکی برای 

عشایر و خدمات دامپزشکی برای دام های آنان به موقع انجام شود.
وی اظهار داشت: تولیدات عشایری چه در زمینه دامی و صنایع دستی باید در 
یک مکان مشــخص به عنوان تولیدات عشایری عرضه شود، که این موضوع باعث 

اتصال فرهنگ عشایر به سایر اقشار جامعه می شود.
وی بیان کرد: آموزش های الزم برای رونق گردشگری عشایری با همکاری فنی 
و حرفه ای و ارگان های مرتبط انجام شود، اداره امور عشایرشهرستان باید مشکالت 
عشایر بروجرد را جمع بندی و به دستگاه ها اطالع رسانی کند و همه دستگاه ها نیز 
موظف هستند با رویکرد رفع مشکالت عشایری اقدام کنند تا عشایر طعم شیرین 

خدمات در دولت انقالبی را درک کند.
مسو ل امور عشایری بروجرد گفت: ۷۰۰ خانوار عشایری در شهرستان بروجرد 
وجود دارد.محمد مصطفی نژاد افزود: عشایر شهرستان بروجرد ۵۰ هزار راس دام 
دارند که در کوه های گرین، ونایی، ورکوه و کولیدر و بخش های دیگر مستقر هستند.

وی اظهار داشــت: امسال ۲ میلیارد تومان برای پروژه های بهسازی محورهای 
عشایری اختصاص داده شده که در حال انجام است.

وی با اشــاره به اعطای تســهیالت بانکی برای عشایر گفت: سال گذشته ۹۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت بانکی به ۱۸ خانوار عشایری داده شده است.

مسوول امور عشایری شهرستان بروجرد گفت: یک شرکت تعاونی عشایری در 
شهرستان بروجرد تشکیل شده و در این راستا یک میلیارد تومان نهاده دامی بین 
عشایر توزیع شده است.رییس ادراه منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت: یک 
هزارو ۳۰۰ خانوار عشایری به صورت سیار و غیر سیار در شهرستان وجود دارد، که 
با توجه به خشکسالی باید اعتبارات ویژه برای جامعه عشایری برای تامین علوفه و 

نهاده های دامی اختصاص داده شود.

ساکنان روستاهای جزیره شمالی و جنوبی 
بخش ریگ به عنوان قطب صیادی شهرستان 
گناوه در استان بوشهر نیاز مبرم به اسکله دارند 
و خواسته بحقی که سال ها است انتظار آن را می 
کشند، تکمیل و بهره برداری از پروژه نیمه تمام 

و راکد موج شکن این روستاها است.
 تنها ممر درآمد ساکنان این دو روستا شغل 
صیادی است که از گذشته دور تاکنون ماندگار 
است و نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت آنها به 
این حرفه مشغول هســتنند و حتی زنان نیز 
شوهران خود را در امر صیادی کمک می کنند.

این روستاها در کنار آب های نیلگون خلیج 
فــارس دارای گونه های مرغــوب و باکیفیت 
ماهی اســت که شــهرت خوبی در بین عموم 
دارد و نیاز شهرستان گناوه و شهرهای همجوار 

را تامین می کند.
بــا وجود اینکــه مردم این روســتاها تنها 
ممردرآمدشــان به شغل صیادی وابسته است 
اما نبود اســکله سالیان سال است آنها را  رنج 

می دهد.
صیادان این روستا برای رفتن دریا باید با هزار 
زحمت و مشقت، قایق های لنگر انداخته خود 
را در زمان جزر و مد دریا از خور )آبراه دریایی( 
روی ماسه و گل و الی حرکت دهند تا بتوانند 

به نقطه موردنظر برسند.
اگرچه احداث یک اســکله چندمنظوره در 
۱۰ سال پیش و در زمان دولت دهم برای این 
روستا اجرایی شد اما پس از تغییر دولت رها و 
بالتکلیف ماند اما در دولت سیزدهم قدم های 

خوبی برداشته شده است.
بنا به گفته مردم این روستا، نبود اسکله باعث 
شده است تا قایق های تعدادی از صیادان که 
با زحمت و تالش خریــداری کردند در زمان 
متالطم شــدن دریا در خور، غرق شود و حتی 
چندیــن صیاد جان خود را از دســت دادند و 

خانواده هایشان بی سرپرست شدند.
به گفته دهیار روستای جزیره شمالی، این 
روستای ســاحلی از مهم ترین منطقه صید و 
صیادی اســتان بوشهر به شــمار می آیند اما 
از زیرساخت های دریایی از جمله اسکله رنج 

می برند.
سیاوش حائری اظهار داشت: این روستاها با 
۲ هــزار نفر جمعیت،  ۱۰۰ درصد مردم آن به 
صیدوصیادی مشغول هستند و حتی اشتغال 
زایی برای جوانان  روستاهای همجوار را فراهم 

کرده اند.
وی با بیان اینکه بارها  قایق های صیادان این 
روستاها به علت نبود پناهگاه بر اثر بادهای شدید 
دچار خسارت و حتی تعدادی نیز جان خود را 
از دست دادند، افزود: قایق های صیادان برای 
در امان ماندن از باد شدید و امواج بلند دریا در 

خور، پناهگاهی ندارند.
 وی بیان کرد: نبود اسکله از گذشته تاکنون 
موجب شده  براثر متالطم شدن دریا و وضعیت 
نامســاعد جوی، ادوات و تجهیزات قایق های 
صیادان دچار خسارت جدی شود و زیر آب رود.

دهیار روستای جزیره شــمالی اظهارکرد: 
صیادان در هنگام جزر دریا باید با هزاران سختی، 
قایق های خود را به ســمت دریا به حرکت در 

آورند که زیبنده آنها نیست.
وی نبود موج شــکن و اســکله را یکی از 
مشــکالت مهم دریانــوردان و صیادن جزیره 
شمالی دانست و گفت: درصورتیکه این منطقه 

از موج شکن و اســکله مناسب برخوردار بود 
صیادان دچار چنین خسارت هایی نمی شدند.

 امیدواری به از ســرگیری عملیات 
اجرایی اسکله پس از هشت سال توقف

حائــری  اظهارکرد: احداث پروژه اســکله  
درسال ۹۰ با کارفرمایی سازمان بنادرودریانوردی 
و پیمانکاری قرارگاه خاتم االنبیا  به شکل کامل  
اصولی ومهندسی و از مصالح مرغوب آغاز شد اما 
بعد از ۲ ســال با  ۷۰۰ متر پیشروی در دریا و 
۶۵ درصدپیشرفت فیزیکی پس از تغیبر دولت 

وقت ادامه آن متوقف شد.
دهیار این روستا، تعداد قایق های این روستا 
۱۴۰ فروند دارای مجوز صیادی و تفریحی عنوان 
کرد و ادامــه داد: هفت فروند موتورلنج از نوع 
فایبرگالس به علت نبود اســکله در این روستا 

در گناوه پهلو می گیرند.
وی اظهارداشت:  پیگیری های متعددی در 
دولت قبل برای فعال کردن پروژه احداث اسکله 
انجام شد، اما هرکدام از دستگاه های مرتبط شانه 
خالی کردنــد تا اینکه با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، جلسه ای  یک ماه پیش در دهیاری 

با پیگیری فرماندار و بخشدار برگزار شد.

وی گفت: در این جلســه کــه نمایندگان  
قــرارگاه خاتم، بنادر و دریانوردی و شــیالت 
حضور داشتند، شرکت کنندگان به اظهار نظر 
و دیدگاه های خــود پرداختند و نتایج خوبی 

دربرداشت.
رئیس شیالت گناوه اظهار کرد: روستاهای 
جزیره شــمالی و جنوبی قطــب صیادی این 
شهرستان هستند و  اسکله از مطالبه های بحق 

مردم این منطقه است.
ســهراب مالیی افزود: احداث یک اســکله 
چندمنظوره در چندسال پیش برای این روستا 
پیش بینی شد که سازنده و مجری آن قرارگاه 
خاتم االنبیا تعیین و اقداماتی نیز صورت گرفت.

به گفته رئیس شــیالت گناوه ؛ این پروژه 
با یکهزار مترمربع طول باید تاکنون ۷۰۰ متر 
بازوی آن اجرا شــده اســت.وی اظهار داشت: 
شیالت پیگیر فعال شدن این پروژه است و باید 
کارفرما و مجری آن را به این سازمان به عنوان 
بهره بردار دهد اما باتوجه به ناتمام ماندن، اقدامی 

نشده و  رها شده است.
مالیی گفت: باتوجه به برگزاری جلسه ای بنا 
به درخواست فرماندار گناوه و بخشدار بندرریگ 
در روستای جزیره، توافق شد که پروژه  به این 

سازمان تحویل و  در یک فاصله زمانی سه ماهه، 
زمینه برای فعال شدن آن فراهم شود.

وی بیان کرد: مقرر شده که بازوی احداث 
شده ۷۰۰ متری به عمق ۳۰۰ متر دیگر جلو 
برود تا امکان پهلوگیری برای قایق ها در برابر 

توفان های دریایی ایجاد شود.
وی ادامه داد: براساس طراحی به عمل آمده 
انتهای بازوی احداث شده به حالت قوسی شکل 
برای محافظت شناورها و قایق ها احداث خواهد 

شد تا خطرات توفان در امان بمانند.
رئیس شــیالت گناوه گفت: با تکمیل این 
پروژه، سختی هایی که صیادان برای رفتن به 
دریا دارند، برداشــته خواهد شد و امیدواریم با 
همکاری دستگاه های ذی ربط و دهیار ، هرچه 

زودتر به سرانجامی برسد.
بخشدار ریگ از پیگیری های مجدانه برای 
تکمیل پروژه موج شــکن روســتاهای جزیره 
خبر داد و گفت: با توجه به وابســتگی شــغل 
۱۰۰ درصد مردم این روستال به صیادی، تنها 
مطالبه و خواسته ای که از مسئوالن کشوری 
و استانی و شهرستانی دارند، بهره مندشدن از 

یک اسکله مناسب است.
ضرغــام محمدی افزود: بــا روی کارآمدن 
دولت سیزدهم، تالش های خوبی برای برآورده 
شدن مطالبه بحق مردم این روستا شده است و 
تاکنون چندین مقام کشوری و استاندار بوشهر 
که در این منطقه حضور یافتند و تنها  خواسته 
شــان تکمیل اسکله و موج شــکن بود و آنها 
نیز قول پیگیری دادند.بخشدار ریگ گفت: از 
طرفی با رایزنی به عمــل آمده، قرارگاه خاتم 
اعالم کرده اســت ماشــین آالت خود را برای 
فعال شــدن  پروژه قرار خواهد داد و چنانچه 
 دســتگاه اجرایی مرتبط بــرآورد هزینه کند

 در اختیــار آنها قرار خواهــد گرفت که هنوز 
پاسخی نداده اند.

وی بیان کرد: براساس پیگیری های صورت 
گرفته، قرار شــد برای فعال شــدن این پروژه 
نیمــه تمام، یک حوضچــه آرامش با یک بازو 
برای پهلوگیری قایق های صیادان این روستا 

احداث شود.

برنجکاری قراردادی؛ حمایت از شالیکار و حذف داللی

اتمام ۴۷۳ پروژه نیمه تمام استان کرمانشاه در اولویت  برنامه های دولت سیزدهم

کشت قراردادی برنج برای نخستین بار در سال زراعی 
جاری با اهدافی شامل ارتقای کیفیت محصول، ثبات در 
تولید و افزایش بهره وری به همراه جلوگیری از دســت 
اندازی دالالن در استان های شمالی کشور از جمله گیالن 
به اجرا درآمد که طبق آمارها مورد اســتقبال شالیکاران 
این استان نیز قرار گرفت. شرکت بازرگانی دولتی ایران و 
سازمان تعاون روستایی ایران به ترتیب مجری دولتی و 
مباشر طرح کشت قراردادی برنج بوده و شرکت خدمات 
حمایتی کشــاورزی، صندوق بیمه کشــاورزی، شرکت 
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
بخش کشاورزی و موسســه آموزش و ترویج کشاورزی 
به عنوان نهادهای پشتیبان این طرح معرفی شده اند.در 
کشت قراردادی برنج یا کشاورزی قراردادی بین کشاورز 
و مباشر قراردادی منعقد می شود که بر اساس آن مباشر 
موظف اســت بذر و نهاده های کشاورزی شامل، کود و 
سم را بدون پیش پرداخت از طریق پشتیبان طرح تامین 
کند و هزینه آن در زمان تحویل محصول از کشاورز کسر 
شود که البته این تنها یکی از مزایای این طرح به شمار 
می رود.بهره مندی از بیمه محصوالت کشاورزی با تخفیف 
۱۰ درصدی و اســتفاده از سایر گزینه ها و دریافت حق 
بیمه زمان تحویل محصول، برخورداری کشاورز بهره مند 
از شت قراردادی از برنامه های آموزشی ترویجی و پرداخت 
بهای محصول بر اساس عرف منطقه در زمان برداشت با 
کسر هزینه نهاده ها و خدمات از دیگر مزایای این طرح 
عنوان می شود.کارشناسان و مسئوالن کشاورزی استان 
گیالن طرح کشت قراردادی برنج را طرحی در حمایت از 
شالیکاران و تولید برنج عنوان کرده و بیان می کنند: این 
طرح در ارتقای کیفیت محصول، پایداری تولید، افزایش 

بهره وری و ثبات درآمدی کشاورزان نقش موثری دارد.

 شالیکار سودمند از کشت قراردادی
با توجه به مزایای این طرح می توان گفت که کشــت 
قراردادی به نفع شالیکارانی است که از عهده هزینه های 

سنگین کشــت و کار برنج برنمی آیند و در فصل زراعی 
مجبورند با طلب از دیگران شالیزارهای خود را آباد کنند 
و در نهایت با پرداخت مبلغ باالتر از طلب، سودی نصیب 
آنان نشود.گفت و گو با کشاورزان بهره مند از طرح قراردادی 
برنج در گیالن نشان از رضایتمندی آنان از این طرح است، 
آنان می گویند: دریافت کود، سم، بهره مندی از بیمه و سایر 

مزایای این طرح سراسر به نفع کشاورز است.
برنجکاری قراردادی؛ حمایت از شالیکار و حذف داللی

محمد یکی از از شــالیکاران بهره مند از طرح کشت 
قــراردادی برنج در این باره گفت: در هر صورت کشــت 
قراردادی برنج به نفع ما کشــاورزان اســت، هزینه های 
کشاورزی برنج بسیار باال است و من از عهده هزینه های 

نزدیک به یک هکتار شالیزار برمی آیم.
وی بیان داشت: با مراجعه به جهاد کشاورزی و اتحادیه 
تعاون روستایی شهرستان رشت برای کشت قراردادی برنج 
اعالم آمادگی کردم و بعد از انعقاد قرارداد ضروریات کشت 
برنج شامل بذر، کود و سم را گرفتم و اکنون بدون دغدغه 

در مرحله نشا هستم.
این شالیکار اضافه کرد: سال گذشته به دلیل قیمت 
باالی کود و سموم شیمیایی نتوانستم محصول به اندازه 

سطح زیرکشت دریافت کنم که امیدوارم امسال محصول 
بیشتر و با کیفیت به دست آورم.

 کشت قراردادی برنج؛ حذف دالل
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به اجرای 
کشت قراردادی برنج برای نخستین بار در این استان در 
سال زراعی جاری گفت: حمایت از تولیدکننده، پایداری 
زراعت محصول برنج، حذف سواداگران و دالالن در زمان 

برداشت محصول از اهداف اجرای این طرح است.
صالح محمدی  گفت: این کشت شامل فرآیند تولید 
محصوالت کشــاورزی بر اســاس قرارداد مکتوب بین 
تولیدکننده و خریدار است و محصول به صورت توافقی، 

تضمینی و با قیمت مشخص خریداری می شود.
وی بیان داشــت: در کشت قراردادی برنج، نهاده های 
برنجکاری شامل بذر اصالح شده برنج، سموم »علف کش، 
قارچ کش و حشــره کش« و کودهــای اصلی و مورد نیاز 
کشاورزی شــامل ازته، فسفاته و پتاسه به شالیکار ارایه 
می شود ضمن اینکه تولید کننده در طول زمان قرارداد از 
خدمات فنی، مشاوره ای و آموزشی بهره مند خواهد شد.

رییس سازمان جهادکشــاورزی گیالن خاطر نشان 

کرد: بیمه و ارایه تسهیالت از صندوق حمایت از توسعه 
محصوالت کشاورزی از دیگر مزایای این طرح است.

 سبقت کشت قراردادی گیالن از پیش بینی ها
بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان جهادکشاورزی 
گیالن، با وجود اینکه از صورت وزارت خانه مربوطه کشت 
قراردادی برای ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان تکلیف شده 
بود،اما با استقبال کشاورزان گیالنی از این میزان عبور کرد 
و شالیکاران برای ۱۶ هزار و ۷۲۲ هکتار از اراضی گیالن 
توسط ۹ هزار و ۴۸۷ کشاورز این قرارداد را منعقد کردند. 
ســازمان جهاد کشاورزی استان گیالن طی اطالعیه 
ای با اشاره به فعالیت ۳۰۰ هزار شالیکار در گیالن، اعالم 
کرد: همچنین بیش از ۵۰۰ تن بذر اصالح و گواهی شده 
برنج برای کشت قراردادی این محصول اساسی در گیالن 

توزیع شده است.

 فرصت برای شالیکاران باقی است
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان گیالن 
هــم در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: هم 
اکنون نیز شــالیکاران متقاضی کشــت قراردادی برنج 
در اســتان گیالن، این فرصــت را دارند که با مراجعه به 
جهادکشاورزی و اتحادیه تعاون روستایی محل سکونت 
خود نسبت به عقدقرارداد و استفاده از مزایا و امکانات این 

طرح بهره مند شوند.
ســاماندهی و حمایــت از تولید کشــاورزان به ویژه 
شــالیکاران خرده مالک با خرید به قیمت روز محصول، 
تثبیت تضمین درآمد کشاورزان، تحقق تولید برنامه محور، 
مدیریت بازار و کاهش ریسک نوسانات قیمتی و کاهش 

حاشیه بازار از مزایای این طرح است.
گیالن بزرگترین تولید کننده ارقام بومی و با کیفیت 
برنج در کشور به شمار می آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی 
شالیزاری رتبه اول کشور را در سطح زیرکشت و رتبه دوم 

تولید برنج را به خود اختصاص داده است.

 یکی از رویکردهای خوب و مثبت دولت سیزدهم تالش 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام در سطح کشور است. این 
رویکرد در استان کرمانشاه که ۴۷۳ پروژه نیمه تمام باالی 
۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، می تواند به روند توسعه 
استان شتاب بیشتری ببخشد و شاخص های توسعه ای را 
نیز ارتقا دهد. استان کرمانشاه یک ونیم درصد از مساحت 
و ۲.۴ جمعیت کشور را در بر می گیرد که براساس آخرین 
تقسیمات کشوری دارای۱۴ شهرستان با نام های کرمانشاه، 
اسالم آباد غرب، پاوه، جوانرود، سنقر و کلیایی، سرپل ذهاب، 
کنگاور، گیالن غرب، هرسین، صحنه، قصرشیرین، داالهو، 
ثالث باباجانی و روانسر است. بر اساس داده های سرشماری 
سال ۱۳۹۵ میزان شهرنشینی در استان کرمانشاه ۷۲ درصد 
است.این استان هشت سال به صورت مستقیم درگیر جنگ 
بود و زیرســاخت های آن نیز در آن دوران به کلی از بین 
رفت و بودجه و اعتبارات استان در سال های بعد از جنگ 
به سمت ایجاد زیرساخت ها رفت و از این رو کرمانشاه از 
روند توسعه به نسبت سایر استان ها عقب ماند.در سال های 
اخیر نیز پروژه های فراوانی در حوزه های مختلف در سطح 
استان تعریف و مراحل اجرایی آنها نیز شروع شده است اما 
به دلیل مشکالت اقتصادی کشور و محدودیت های بودجه 
ای دولت بخش زیادی از آنها به صورت نیمه تمام باقی مانده 
و اتمام آنها نیاز به اعتبار دارد.سامانه گرمسیری به عنوان 
بزرگترین طرح عمرانی بعد از انقالب در کشور در سال های 
اخیر به بهره برداری رســیده و بخش زیادی از آن نیز در 
استان کرمانشــاه قرار دارد و براساس برنامه تا پایان سال 

۱۴۰۱ به صورت کامل به بهره برداری می رسد. این سامانه 
در آباد کردن زمین های کشاورزی غرب استان کرمانشاه 

نقش بسزایی داشته و این بخش را متحول کرده است.

 پروژه ســامانه گرمســیری در غرب استان 
کرمانشاه

خط راه آهن کرمانشاه به مرز خسروی، سدها و شبکه 
های زهکشی، پروژه های ورزشی واقع در دهکده المپیک، 
 انتقال آب شــرب و تاسیسات فاضالب از جمله مهمترین

 طرح های در دست اجرا در استان کرمانشاه است.
با استقرار دولت سیزدهم و شروع به کار استاندار جدید 
کرمانشاه، رویکرد در حوزه عمرانی نیز تغییر کرد و بهمن 
امیری مقدم هفدهمین اســتاندار کرمانشاه در جلسه ای 
رســمی اعالم کرد که اعتقادی به کلنــگ زنی پروژه ها 
نــدارم و معتقدم تا زمانی کــه بودجه و اعتبار برای پروژه 
هــا اختصاص نیافته نباید کلنگ هیچ طرح و پروژه ای را 
به زمین زد بلکه باید عملیات اجرایی بالفاصله آغاز شود.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین رویکردهای دولت اتمام پروژه 
های نیمه تمام در ســطح کشور است، گفت: اکنون ۴۷۳ 
پروژه ملی، پروژه ملی استانی شده و استانی نیمه تمام با 
بیش از ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در استان کرمانشاه 
وجــود دارد.»حبیب اهلل وفایی«، افــزود: ۲۰ پروژه از این 
 تعداد پروژه که دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی اند، از پ

روژه های ملی و یا پروژه ملی استانی  شده هستند، یعنی 

پروژه هایی که ردیف اعتباری ملی دارند اما تصمیم گیری 
و اجرای آن به استان ها واگذار شده است.وی طرح آبرسانی 
به شهر کرمانشاه، با توجه به تنش آبی و قطعی مکرر آب 
شــرب شهروندان این کالن شهر را یکی از مهم ترین این 
پروژه ها اعــالم کرد و گفت: به طور قطع خط انتقال آب 
شــرب کرمانشاه به همراه تصفیه خانه آن امسال به اتمام 
خواهد رســید اما دیگر مراحل و فاز های این پروژه مانند 
فاضالب شهر، شبکه توزیع آب و دیگر خطوط انتقال آب 
در سالهای بعد تکمیل می شود.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و بودجه اســتان کرمانشاه یکی دیگر از پروژه 
های مهم اســتان را طرح گرمســیری اعالم کرد و گفت:  
هنــوز بخش های از این طرح عظیم و ملی اســتان برای 
تکمیل باقی مانده اســت که اتمام و بهره برداری از آن به 
 خاطر اهمیت مدیریت آب، اشتغال و رونق کشاورزی در در 

دستور کار قرار می گیرد.

 پروژه های سفر رهبر معظم انقالب در اولویت 
اصلی است

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه استان 
کرمانشاه اتمام اجرای بزرگراه کرمانشاه به کامیاران را یکی 
دیگــر از پروژه های مهم ســال جاری عنوان کرد  و اظهار 
داشت: برخی از پروژه ها مهم استان مانند دهکده المپیک 
و یا بیمارســتان ۵۴۰ تخت خوابی کمربندی غربی شهر 
کرمانشاه از جمله پروژه های بزرگی است که امسال روند 

تکمیل آنها در دست اقدام است.

 طرح آبرسانی به کالنشهر کرمانشاه
وی در ادامه اتمام پروژه های مصوب سفر مقام معظم 
رهبری را از اولویت های مهم استان در سال ۱۴۰۱ عنوان 
کرد و افزود:  هرآنچه از پروژه های مصوب سفر مقام معظم 
رهبری به اســتان باقی مانده است امسال اتمام و اجرای 
آنها در دســت اجرا قرار می گیرد.وفایــی اجرای عدالت 
ســرزمینی با توازن در تخصیص اعتبارات شهرســتان ها 
را یکــی دیگر از رویکرد های مهم دولت در ســال جاری 
اعالم کرد و گفت: عدالت ســرزمینی براساس ترکیبی از 
۲۶ شاخص مهم عدالتی مانند جمعیت و میزان محرومیت 
 شهرســتان با ۷۶ شــاخص اختصاصی این ســازمانی در

 توزیع بودجه و اعتبار به ترتیب اولویت به پروژه شهرستان 
ها اختصاص می یابد.

 تخصیص بودجه برای اتمام پروژه های نیمه تمام 
در سفر رئیس جمهور به استان

استاندار کرمانشا یکی از رویکردهای جدی دولت را اتمام 
پروژه های نیمه تمام دانست و گفت: در راستای امید آفرینی 
در میان مردم و کمک به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در 
استان باید هرچه سریعتر پروژه های نیمه تمام را به اتمام 
برسانیم.»بهمن امیری مقدم« به برگزاری جلسات متعدد 
جهت جمع بندی بودجه و اعتبارات پروژه های نیمه تمام 
و پیشنهاد آن به دولت برای سفر آتی رئیس جمهور، افزود: 
در آینده ای نزدیک شاهد حضور رئیس جمهور و اعضای 

هیات دولت در استان خواهیم بود.
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جدال مرگ و زندگی بانوی فاتح اورست
 الهام رمضانی کوهنورد ایرانی و عضو سابق تیم ملی اسکواش که موفق شده 
اورست را فتح کند، درحالی که در نپال حضور دارد در خصوص صعودش به گفت.

رمضانی گفت: هشت سال سابقه عضویت در تیم ملی اسکواش را داشته ام و 
سال ها ورزش حرفه ای انجام می دادم. زمانی که تصمیم گرفتم به اورست صعود 
کنم تقریبا هیچ شــخصی به جز خانواده ام در جریان نبود. بنابر این صعود را به 
صورت مستقل انجام دادم. ۲ سال برای این صعود برنامه داشته و زیر نظر یک 
مربی بدنساز کارم را پیش می بردم. همچنین از یک استاد کوهنوردی مشورت 
گرفته و تمرینات را به صورت جدی و مســتر و با علم روز انجام می دادم. باید 
بگویم که از نظر بدنسازی کوهنوردی، خیالم راحت بود. باتوجه به این موضوعات 

اعتماد به نفس خوبی داشتم.
رمضانی ادامه داد: باتوجه به اینکه تجربه صعود هشت هزار متری نداشتم، ۵ 
ماه قبل برای محک زدن خود و آشنا شدن با هیمالیا، برای دو کوه ۶ هزارمتری 

اقدام کردم و توانستم که صعود داشته باشم.
در شرکتی که قرارداد بسته بودم هشت کوهنورد حضور داشت که از کشورهای 
کانادا، بلژیک، ایران، عراق، ویتنام و انگلیس بودند. مسن ترین کوهنورد یک آقای 

کانادایی بود که ورزشکار بسیار حرفه ای به شمار می رفت. این آقای کانادایی برای 
چهارمین بار به اورســت صعود می کرد و روزمه بسیار قوی از بابت این موضوع 

داشت. جوانترین فرد گروه آقای عراقی بود که ۳۶ سال سن داشت.
کوهنورد ایرانی در خصوص اتفاقاتی که برایش در طول صعود افتاد، گفت: 
خیلی اتفاق بدی برایم افتاد. به رغم آمادگی بدنی باال و ســرحال بودن در روز 

صعود شــرپایم از لحاظ بدنی آماده نبود و مرا همراهی نمی کرد. بعد از اینکه 
اکســیژنم تمام شد کمی با شرپا فاصله داشتم. تقریبا ۱۵ دقیقه از او خواهش 
می کردم که به من اکســیژن بدهد اما او از این کار امتناع می کرد و می گفت 
باید برگردیم. در ارتفاع ۸ هزار و ۵۰۰ متری گریه می کردم و از او درخواســت 
می کردم که به من اکســیژن را بدهد! با شــرپا فاصله ۱۰ متری داشتم و او به 
من می گفت که خودت بیا اکسیژن را بگیر! این صحبت درحالی بود که در آن 
ارتفاع توانی برای کوهنورد باقی نمی ماند. بعد از گریه و داد و خواهش باالخره 
اکسیژن را به من داد و شروع به حرکت کردم. تقریبا یک ساعت مانده به قله، 
قله دیده نمی شد و به من گفتند که باید برگردی. من مصمم بودم که صعود 
داشته باشم و وضعیتم خوب بود. من مسیر را می دانستم و حساب کردم که ۹ 
ســاعت در راه هستم و تنها یک یا دو ساعت مانده به قله. درحالی که شرپا به 
من گفت ما ۴ یا ۵ ساعت راه داریم و باید بگردیم به او جواب دادم که مصمم 
هســتم و اگر فکر می کنی توان نداری برگرد. با شــرایط بد آب و هوا و ارتفاع 
 و جنگ اعصاب گریه می کردم تا تنها به قله رســیدم. بعد از صعود شــرپا مرا 

رها کرد و تنها برگشتم.

مشکالت در فوتبال ایران و دریغ از یک اقدام مثبت!

 از استقالل و مجیدی دل خور نیستم
سرپرست تیم ملی فوتبال امید گفت: از استقالل دل خور 

نیستم و این مسائل همیشه در فوتبال وجود دارد.
 فراز فاطمی در مورد اعزام نشدن رضا کاخساز به همراه 
تیم ملی امید به عراق اظهار داشت: کاخساز روز گذشته به 
اردوی ما ملحق شد و به دلیل منقضی شدن تاریخ یکی از 
مدارکش نمی تواند با ما به عراق بیاید. فکر می کنم فردا صبح 

کار وی انجام می شود و بعدازظهر به ما ملحق خواهد شد.
وی در خصوص آماده سازی تیم امید با برگزاری دو دیدار دوستانه با عراق پاسخ 
داد: تیم ما تمرینات خیلی خوب، مرتب و منظمی را زیر نظر مهدی مهدوی کیا در 
این ۴-۵ روزی که از اردو گذشته انجام داده است. مشکلی خاصی هم نبود و تمام 
کارها را انجام دادیم. بحث خروجی بچه ها هم به بهترین شــکل انجام شد. این کار 
برای تیم امید با توجه به اینکه بیشتر بازیکنان یا دانشجو هستند یا مشمول سخت 
اســت. برای آماده کردن وضعیت خروج از کشور بازیکنان نفرات زیادی در کمیته 

جوانان و فدراسیون فوتبال زحمت کشیدند که از آنها تشکر می کنم.
سرپرســت تیم ملی فوتبال امید عنوان کرد: دو بازی دوستانه خوب در بغداد با 
عراق داریم و از همانجا برای ترانزیت به استانبول می رویم و در ادامه راهی تاشکند 
خواهیم شد. هفتم خرداد در ازبکستان هستیم و یازدهم خرداد هم اولین بازی خود 

را مقابل قطر انجام می دهیم.
فاطمی در مورد همکاری نکردن فرهاد مجیدی و باشــگاه استقالل و در اختیار 
نگذاشتن علیرضا رضایی و سینا سعیدی فر به تیم امید توضیح داد: ما از کسی دل خور 
نیستیم اینها مسائل فوتبالی است و سوتفاهم هایی پیش آمده بود تا جایی که دیدم 
مهدوی کیا ۲-۳ ساعت قبل تلفنی با فرهاد مجیدی صحبت کرد و با خوبی و خوشی 
همه چیز حل شد. این تعامالت در فوتبال هست و ان شاءاهلل در آینده پس از بازگشت 

تیم امید تعامالت بیشتری با باشگاه ها خواهیم داشت.

 لیگ را بکش!
فدراســیون و ســازمان لیگ فوتبال با روشن نکردن 
تکلیف سهمیه بندی لیگ قهرمانان آسیا، بخشی از جذابیت 

هفته های پایانی لیگ برتر را گرفتند.
 تغییــر فرمت لیگ قهرمانان آســیا از بهار - پاییز به 
پاییز - بهار، سرنوشــت تعیین سهمیه این رقابت ها را در 
هاله ای از ابهام قرار داده است چرا که با پایان یافتن فصل 
کنونی لیگ قهرمانان آســیا )پس از جام جهانی ۲۰۲۲(، 
لیگ قهرمانان ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با فرمت جدید در شهریور ماه ۱۴۰۲ آغاز می شود 
و مشخص نیســت که تیم های برتر فصل فعلی رقابت های داخلی سهمیه لیگ 

قهرمانان آسیا می گیرند یا نه.
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران هنوز تکلیف باشگاه های لیگ برتری را 
برای سهمیه بندی لیگ قهرمانان فصل آینده مشخص نکرده اند. این موضوع در 
کنار روشن شدن تکلیف قهرمان لیگ بیست و یکم، باعث شده که رقابت برای 
نایب قهرمانی لیگ برتر از تب و تاب بیفتد و به نوعی لیگ برای تیم های باالنشین 
فقط جنبه حیثیتی داشــته باشــد. در نتیجه این تعلل ارکان مدیریتی فوتبال 
ایران در روزهایی که آن ها درگیر جنگ قدرت هستند، به جذابیت لیگ برتر در 
هفته های پایانی لطمه زده و این رقابت ها را به حالتی تشریفاتی درآورده است.

پیش از این باتوجه به برابری سهمیه های ایران و عربستان در لیگ قهرمانان 
آســیا، زمزمه هایی مبنی  بر الگو برداری ایران از عربســتان وجود داشت که بر 
اساس آن تیم های قهرمان فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ و ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به همراه قهرمان 
جام حذفی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ سهمیه مستقیم و قهرمان جام حذفی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 

سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را می گرفتند.
در صورتــی که همین الگــو در فوتبال ایران اجرا شــود، دیگر عنوان نایب 
قهرمانی اهمیتی ندارد و لیگ برتر به همین شکلی که االن پیش می رود، ادامه 
پیدا می کند اما اگر الگویی که نایب قهرمان در آن اهمیت داشته باشد، انتخاب 

شود، حساسیت دو هفته پایانی لیگ برتر دو چندان خواهد شد.

 تمجید پرسپولیســی ها از حرکت ارزشمند مربی تراکتور؛ کاش 
مثل او بودید

مدیر روابط عمومی پرسپولیس به اتفاقات دیدار تبریز 
واکنش نشان داد.

 حواشی مربوط به دیدار جنجالی تراکتور - پرسپولیس 
همچنان ادامه دارد و اعضای دو باشگاه مشغول صحبت 
در خصوص این مسابقه هستند. مصطفی لشگری، مدیر 
روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با انتشار تصویر ارطفرول 
ســاغالم، ســرمربی تراکتور که در حال کمک به یحیی 
گل محمدی برای خروج از ورزشگاه بود، از او تمجید و از رفتار تراکتوری ها انتقاد 
کرد.لشــگری در صفحه اینستاگرامش نوشت:»در کنار تمام صحنه های زشت و 
تلخ ورزشــگاه تبریز، حرکت زیبای ساغالم، سرمربی تراکتور جای تقدیر دارد. 
ای کاش مدیران تراکتور به جای توجیه و چشم بستن بر روی حقایق و دفاع از 

رفتار تماشاگران خود، مانند مربی شان رفتار می کردند.«

 سورپرایز ستاره برزیلی استقالل در آزادی
مدافع برزیلی اســتقالل در بازی با آلومینیوم اراک به 
شکلی جالب سورپرایز شــد. رافائل سیلوا بازیکنی است 
کــه در نیم فصل دوم با اســتقالل قــرارداد امضا کرد تا 
بتواند جای محمدحســین مرادمند و سیاوش یزدانی که 
به خدمت ســربازی رفتند را پرکند. عملکرد خوب سیلوا 
در مدت حضور در اســتقالل باعث شده این بازیکن بین 
هواداران محبوب شود.در بازی با آلومینیوم یک هوادار ویژه 
با پرچم برزیل برای تشــویق او در استادیوم آزادی حضور داشت. این هوادار از 
کارمندان ســفارت برزیل و یکی از آشنایان مدافع برزیلی استقالل بود که برای 

تماشای بازی راهی ورزشگاه شد.

 قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن تمدید شد
داستان کیلیان امباپه و انتقال به رئال مادرید به طور 
رسمی خاتمه یافت و اکنون ستاره فرانسوی قرارداد خود 
را با پی اس جی تمدید کرده اســت و همچنان در جمع 
پاریسی ها خواهد ماند. در روز های اخیر حرف و حدیث 
های زیادی پیرامون کیلیان امباپه و پیشــنهاد هایی که 
از پاری ســن ژرمن و رئال مادرید داشــت مطرح بود اما 
در نهایت ســتاره فرانسوی تصمیم گرفت در پی اس جی 
بمانــد و قرارداد خود را با این تیم تمدید کند.اکنون پیش از آغاز بازی پی اس 
جی و متز که آخرین بازی پاریسن ژرمن در این فصل از رقابت های لوشامپیونه 
فرانســه است، باشــگاه پی اس جی تصمیم گرفت که یک مراسم مختصر برای 
تمدیــد قرارداد امباپه برگزار کند و بدین ترتیب به همه نشــان دهد که امباپه 
در پاریسن ژرمن ماندگار شده است.ناصر الخلیفی، مالک قطری باشگاه پاریسن 
ژرمن در این مراسم در کنار امباپه حضور پیدا کرد و پیراهنی را که عدد ۲۰۲۵ 
روی آن درج شــده بود نشــان داد تا قرارداد ستاره فرانسوی با پاریسن ژرمن تا 

سال ۲۰۲۵ تمدید شود و ماندگاری این بازیکن در تیم فرانسوی قطعی شود.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
پس از گذشت ۶ ماه از حذف سه تیم ایرانی از 
لیگ قهرمانان آسیا، تا کنون هیچ قدم مثبتی 
برای رفع مشکالت آن ها، برداشته نشده است.

 حدودا ۶ ماه پیش بود که با اعالم رســمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم های استقالل، 
پرسپولیس و گل گهر سیرجان از لیگ قهرمانان 
آسیا حذف شدند. در سال های اخیر، همیشه 
صحبت از ایراد AFC به باشــگاه های ایرانی، به 
خصوص اســتقالل و پرسپولیس در میان بود 
اما آن ها همیشــه به هر طریقی، مجوز حضور 
در آســیا را کسب می کردند اما امسال نهایتا 
کنفدراســیون فوتبال آسیا، تصمیم به حذف 
سه تیم ایرانی گرفت تا استقالل و پرسپولیس، 

غایبان بزرگ لیگ قهرمانان باشند.

 دلیل حذف تیم های ایرانی از لیگ 
قهرمانان آسیا چه بود؟

ماجرا از این قرار بود که AFC برای حرفه ای 
کردن ســاختار باشگاه های آســیایی، صدور 
مجوز حرفه ای برای آن ها را در دستور کار قرار 
داد. این مجوز شــامل ۵ معیار اصلی و اساسی 
ورزشی، زیرساخت ها، پرسنلی، حقوقی و مالی 
است که روی هم رفته دارای حدودا ۶۰۰ آیتم 
است و تمامی بخش های یک باشگاه حرفه ای 
را شامل می شود. متاسفانه باشگاه های استقالل 
و پرسپولیس در هر ۵ معیار نتوانستند انتظارات 
AFC را برآورده کنند و حتی گل گهر که شرایط 
بهتری نســبت به تیم های پایتخت داشت هم 
نتوانســت از فیلترهای سخت گیرانه این نهاد 

عبور کند.
طبق گفته های فرشید سمیعی در آن موقع، 
مشاور حقوقی باشگاه اســتقالل از تاریخ ۱۰ 
اسفند ۹۹ تا ۱ مهر ۱۴۰۰ هیچ اقدامی جهت 
اخذ مجوز حرفه ای از سوی باشگاه ها انجام نشده 
بود، زیرا همه فکر می کردند روال کسب مجوز 
حرفه ای مانند ســال های قبل است، اما خط و 

نشان AFC این بار شوخی بردار نبود.

 دیگر نمی توان AFC را گول زد!
متاسفانه در همه این سال ها، باشگاه های 
ایرانی عادت داشتند که با سند سازی، نهادهای 
مربوطه را گول بزنند و مجوز حرفه ای کسب 
کنند اما ســال گذشته، نهاد نهایی نظارتی در 

فوتبال آســیا، چشم و گوش خود را باز کردند 
و این بار با بررسی دقیق، مجوز سرخابی ها را 

صادر نکردند.
بــا این وجود خیلی هــا در زمان وقوع این 
موضوع، آن را به فال نیک گرفته و از آن به عنوان 
توفیقی اجباری یاد مــی کردند که می تواند 
تلنگری برای باشــگاه ها به خصوص استقالل 
و پرسپولیس باشــد که شرایط خود را بهبود 
بخشند و با رفع مشکالتی همچون زیرساخت 
ها، بدهی های سنگین و خصوصی سازی، در 
سال های آینده با شرایطی بهتر در آسیا حاضر 
شوند. اما با حذف سرخابی ها نه تنها آب از آب 
تکان نخورد، بلکه در همچنان بر همان پاشنه 
می چرخد و بعید است با این روال، تغییری در 

شرایط رخ بدهد.
همیــن حاال با نگاهی کلــی می توان دید 
که استقالل و پرســپولیس همچنان چندین 
بدهی سنگین دارند و پنجره های آن ها، مدام 
باز و بســته می شــود. از سوی دیگر، مسائلی 
همچون حق پخــش تلویزیونی و درآمد های 
آن ها مشــخص نشــده و نمی توان صرفا با 
سند ســازی، AFC را دور زد. عالوه بر این ها، 

بحث خصوصی سازی این تیم ها هم هنوز به 
سرانجام مشخصی نرسیده و به نظر می رسد 
عرضه سهام این دو باشگاه در بورس، صرفا یک 
مسکن مقطعی بود که هیچ دردی را از ریشه 
دوا نمی کند. این معضالت فقط به سرخابی ها 
مربوط نمی شود بلکه اکثر باشگاه های فوتبال 
ایران، با چنین مشکالتی دست و پنجه نرم می 
کنند و بعید است بتوانند در سال های آینده، 
مجوز حرفه ای را کسب کنند.نمونه آن را می 
توان در مشــکالت نساجی مازندران دید که با 
قهرمانی در جام حذفی، می تواند حق حضور 
در آسیا را برای خود محفوظ بداند اما این تیم 
هنوز یک زمین مناسب برای تمرین و بازی در 
شهر خود ندارد و از همین حاال می توان پیش 

بینی کرد چه سرنوشتی در انتظار آن هاست.

 تغییــر قانون AFC و ســردرگمی
 ایرانی ها!

چندی پیش در اطالعیه ای اعالم شــد که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، تغییراتی در شیوه 
برگزاری لیگ قهرمانان ایجاد کرده و به همین 
دلیل، این مسابقات در فصل آینده برگزار نخواهد 

شد.ماجرا از این قرار است که سال آینده خبری 
از برگــزاری رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
نخواهد بود و این تورنمنت مهم فوتبال آســیا 
از شــهریور سال ۱۴۰۲ با تقویمی متفاوت که 
منطبق بر تقویم فوتبال اروپا خواهد بود، از سر 

گرفته می شود.
اتفاقی که به صورت کلی برای فوتبال ایران 
خوب اســت چرا که تیم هــا در یک فصل و با 
یک ترکیب و لیست، درگیر رقابت ها می شوند 
و دیگر از دســت رفتن ستاره ها در پنجره نقل 
و انتقاالتی به کابــوس تیم های ایرانی تبدیل 
نمی شود. اما از جهت دیگر ممکن است به یک 
مشاجره بزرگ در فوتبال ایران تبدیل شود. زیرا 
بدون شک تیم هایی که در این دوره از لیگ و 
جام حذفی قهرمان شــده اند، توقع حضور در 
این تورنمنت بزرگ آسیایی را دارند و از طرف 
دیگــر قهرمانان لیگ ۲۲ و جام حذفی ۱۴۰۲ 
هم برای خودشان این حق را محفوظ می دانند.

البته طبق گفته سهیل مهدی، مسئول کمیته 
برگزاری مسابقات سازمان لیگ، تصمیم گیری 
نهایی برای این موضوع، منوط به تعداد سهمیه 
های ایران است تا بتوان یک مدل نهایی برای 

انتخاب تیم ها را استخراج کرد.
امیرحســین اصالنیان: اصال چیزی به نام 

زیرساخت نداریم که درباره اش بحث کنیم
امیرحســین اصالنیــان، مهاجم اســبق 
پرســپولیس درباره وضعیت تیم های ایرانی 
و امــکان حضور آن ها در فصــل آینده لیگ 
قهرمانان آســیا گفت: از زمان حذف تیم های 
ایراین تا کنون، شــرایط هیچ تغییری نکرده 
است و اگر به همین منوال ادامه یابد، تیم های 
ایرانی دوباره حذف خواهند شد. دالیل آن هم 
مشخص است؛ االن فدراسیون نداریم که اصال 
بخواهد تصمیم کالن بگیرد و اولین پیامد این 
هــم نتیجه نگرفتن در جام جهانی خواهد بود 
که با این هم استعداد، نمی توانیم هیچ کاری 
را به پیش ببریم.او ادامه داد: االن فوتبال ما هم 
مانند هم صنعت خودروسازی مان شده که هیچ 
کشوری از ما بازیکن نمی خرد. کیفیت لیگ ما 
هم مانند همان سمند و پراید است که در لیگ، 
سطح آن را دیدیم. لیگی کم گل، بدون ساختن 
پدیده و ســتاره. االن تیم های باالی جدول را 
ببینید که تیمی مانند پرسپولیس، مسن ترین 
تیم در لیگ است. این یعنی سیستم فوتبال ما 
نه جوانی را ساخته و نه جوانگرایی انجام داده.

اصالنیان افزود: از طرفی هم پول نداریم که 
بازیکن جوان اروپایی بخریم پس به سراغ میوه 
های ته مانده در ســبد گندیده می گردیم که 

نتیجه اش همین می شود که دیدیم.
مهاجم اسبق پرســپولیس درباره مقایسه 
امکانات فوتبال ایران و کشــورهای همســایه 
عنوان کرد: فوتبال مــا هیچ زمانی نمی تواند 
به کشورهایی مانند قطر برسد، وقتی صنعت 
خودروسازی ما چنین است، فوتبال هم همانند 
آن اســت و در ساخت و ســاز ورزشگاه های 
مناســب، مانده ایم. در این سال ها فقط شعار 
شنیده ایم و افراد سعی کرده اند فیفا و AFC را 
دور بزنند اما آن ها دیگر دست ما را خوانده اند.

وی افزود: ما اصال چیزی به نام زیر ساخت 
نداریم که بخواهیم راجع به آن بحث کنیم.

اصالنیان در پایان گفت: االن استادیوم آزادی 
که بهترین ورزشگاه ایران محسوب می شود، 
دچار آسیب فراوان شده که اگر به دادش نرسیم 
فاجعه به بار می آید. امیدوارم روزی را ببینم که 
مثل کشورهای همسایه دارای امکانات ورزشی 

مناسب باشیم البته اگر به عمر ماها قد بدهد.

مدیر روابط عمومی باشگاه تراکتور می گوید پس از ۱۰ 
دقیقه امکان ازسرگیری بازی با پرسپولیس فراهم بود.

 به نقل از باشگاه تراکتور، کریم جمالی، مدیر روابط 
عمومی این باشگاه در خصوص صحبت های انجام شده 
پیرامون تعداد هواداران در بازی با پرســپولیس، اظهار 
کــرد: اوال باید یادآوری کنم که رفتــار یک عده افراد 
ناشــناس را نباید به پای هواداران تراکتور نوشت. ثانیا 
بر اساس تصمیم مسئوالن استانی، باشگاه تراکتور طبق 
مصوبه، صرفا برای طبقه اول بلیت فروشی کرده است. 
کنترل ورود و خروج هواداران به ورزشگاه برعهده باشگاه 
نیست. ما تخلفی در این زمینه انجام نداده ایم و هیچ کس 
نمی تواند باشگاه تراکتور را در خصوص عدم رعایت حد 

نصاب حضور هواداران در ورزشگاه، متهم کند.

 تراکتور هیچ گونه تخلفی انجام نداده است
وی ادامه داد: دوســتان در رسانه ها مدام از ماده ۶۲ 
آیین نامه کمیته انضباطی و ۳-صفر شدن بازی صحبت 
می کننــد. کاش قوانین را به طور کامل مطالعه کرده و 
سپس مدعی باشند. همانگونه که در این ماده صراحتا 
اعالم شــده، زمانی ماده ۶۲ صدق می کند که باشــگاه 
میزبان تخلف کرده باشد. مســئولیت برگزاری بازی و 
اتفاقات حاشیه ای و ورود و خروج هواداران به ورزشگاه 
در حیطه وظایف باشــگاه نبوده و بازهم تأکید می کنم، 

تراکتور هیچ گونه تخلفی انجام نداده است.
جمالی با تأکید بر اینکه باشگاه پرسپولیس تخلفات 
گسترده ای انجام داده است، توضیح داد: نخستین تخلف 
این تیم به عدم حضور در نشست خبری قبل بازی مربوط 
می شود به طوری که مربی این تیم علی رغم حضور در 
تبریز، در نشست خبری حاضر نشد و حتی مدیر رسانه ای 
این تیم در محل برگزاری نشست خبری حضور داشت اما 
علی رغم خواسته بنده و مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال، 
باز هم در بین خبرنگاران برای ارائه توضیح حضور نیافت.

وی ادامــه داد: جــدا از حــرکات زشــت بازیکنان 
پرســپولیس هنگام بازی، دومین تخلف بزرگ حریف، 
زمانی بود که نخواستند ۹ نفره مقابل تراکتور بازی کنند و 
سریعاً به رختکن رفته، دوش گرفته و شام خوردند. سوال 
ما از مسئوالن باشگاه پرسپولیس این است که چرا بدون 

اعالم داور، خودسرانه بازی را تمام کردید؟

جمالی خاطرنشان کرد: با همکاری قابل تقدیر اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان، فیلمی از راهروی رختکن 
ورزشگاه داریم که نشان می دهد، تیم داوری ۱۰ دقیقه 
پس از توقف، به منظور پیگیری بازی در تونل ورزشگاه 
حضور یافت و علی رغم درخواست چندین باره از حریف، 

آنان حاضر به ادامه بازی نشدند.

  به باشگاه تراکتور افتخار می کنم
وی تأکید کرد: به نظرم در شأن فوتبال ایران نیست 
که یکی از تیم هــای حاضر در لیگ برتر، وقتی ۹ نفره 
می شود، از ترس شکست در زمین مسابقه، هزار و یک 
بهانه بیاورد تا به بازی برنگردد. به باشگاه تراکتور افتخار 
می کنم که تحت هیچ شــرایطی دست به کارهای این 
چنینی نزده و جوانمردانه در داخل زمین جنگیده است.

 بازیکنان پرســپولیس حتی به حرف مدیر 
تیمشان هم اهمیت ندادند

مدیر روابط عمومی و رســانه تراکتور گفت: جا دارد 
از دکتر خرم استاندار آذربایجان شرقی، دکتر محمدی 
معاون اســتاندار، سردار عبدی فرمانده انتظامی استان، 
سردار مسرور فرمانده دلســوز یگان ویژه استان، دکتر 
متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، آقای ستوده نژاد 
مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئوالن هیأت فوتبال 

تشــکر کنم که فضا را به خوبی مدیریت کرده و سریعاً 
شــرایط را برای پیگیری بازی فراهم کردند. هر کدام از 
مســئوالن مذکور با تواضع و فروتنی در رختکن حریف 
حاضر شده و تأکید کردند که مشکلی از لحاظ برقراری 
امنیت وجود ندارد و از اعضای تیم پرسپولیس خواستند 
که در زمین حاضر شــوند. جالب اســت که بازیکنان 
پرسپولیس حتی به حرف مدیر تیمشان هم اهمیت نداده 
و گفتند بازی نمی کنیم و آقای پیروانی با صراحت اعالم 

کرد که موضوع از اختیار من خارج شده است.
وی با بیان اینکه باشــگاه تراکتــور اتفاقات رخ داده 
را تاییــد نمی کند، گفت: تعداد معــدودی از هواداران 
تراکتور تنها علیه دو بازیکن پرسپولیس جبهه گرفتند 
امــا هنوز به خاطر داریم که هواداران منتســب به تیم 
حریف در ورزشــگاه آزادی به تــرک زبانان که بخش 
عظیمی از مردم کشورمان را تشکیل می دهند، توهین 
کردند. چرا پرسپولیسی ها و رسانه هایشان در آن مقطع 
سکوت کردند؟ رسانه ها طوری رفتار می کنند که انگار 
این اتفاقات برای نخستین بار در کشور در تبریز رخ داده 
است. هواداران همین تیم در ورزشگاه آزادی به صورت 
همه لیزر می اندازند. ۳۰۰ هوادار ســپاهان را مصدوم و 
راهی اصفهان کردند.جمالی خاطرنشان کرد: تبریز شهری 
است که سال ها از بازی های ملی، مسابقات لیگ قهرمانان 
آســیا و تیم های بزرگی همچون فوالد، سپاهان و حتی 

داربی تهران، به بهترین نحو ممکن میزبانی کرده  است. 
به راســتی چه با هواداران فوتبال این خطه کرده اند که 
این چنین گله مند و ناراحتند؟ شما نگاه کنید که برخی 
اعضای تیم و هواداران پرســپولیس چه رفتارهایی در 
این سال ها از خود بروز داده اند که در اکثر ورزشگاه های 
کشور برایشان مشکل ایجاد می شود. متاسفانه اعضای 
این تیم به دنبال تلطیف فضا هم نیســتند و هر بار که 
به تبریز می آیند، فضا را با حرکات زننده بدتر می کنند.

 از نگاه کردن به تصویر حرکت عالیشــاه 
خجالت می کشیم

وی در خصوص ادعاهای معاون باشگاه پرسپولیس 
مبنی بر اینکه عالیشاه سنگ ها را از خانه نیاورده است، 
توضیح داد: آقای عالیشاه به شوت کردن و پرتاب کردن 
عادت دارد، یادمان نرفته که در بازی با ماشین ســازی 
بدون اینکه مشکل خاصی وجود داشته باشد، توپ را به 
سمت هواداران شوت کرد تا جو ورزشگاه را برهم بزند. 
آقای محمدی! عکسی از عالیشاه به دستمان رسیده که از 
انتشار و نگاه کردن به آن خجالت می کشیم. متأسفم برای 
باشگاه پرسپولیس که چنین فردی بازوبند کاپیتانی اش را 
بر بازو بسته است. آقای محمدی می گوید سنگ عالیشاه 
به سکوها نمی رسید، پس چطور مدعی هستید که سنگ 
هواداران از سکوها به بازیکنان شما می رسید؟ البته جا 
دارد از بازیکنانــی نظیر رامین رضائیان که تجارب بین 
المللی دارد و با رفتار مناســب خود به آرام کردن فضا 

کمک کرد، تشکر کنیم.

 محال اســت از رفتارهای بازیکنان شــما 
بگذریم

وی ادامه داد: مدیرعامل باشــگاه حریف اعالم کرده 
که به راحتی از این قضایا نمی گذریم ما در جواب ایشان 
می گوییم که ما هم محال اســت از رفتارهای بازیکنان 
شما بگذریم. خدا را شکر وزیر ورزش در این دوره، فرد 
ورزشی بوده و آن زمان گذشته که هر بالیی که دوست 
داشتید سر رقیبانتان می آوردید و سپس با مظلوم نمایی 
قضایا را وارونه جلوه می دادید. بازیکنان هتاک پرسپولیس 
عالوه بر کمیته انضباطی و کمیته اخالق باید در مقابل 

دستگاه قضا هم پاسخگو باشند.

 امکان ازسرگیری بازی با پرسپولیس، ۱۰ دقیقه پس از توقف آن
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امام علی علیه السالم :
الَعقُل أنََّك تَقَتِصُد َفال تُسِرُف ، وتَِعُد َفال 

تُخِلُف و إذا َغِضبَت َحُلمَت.

خردمندی، این است كه : میانه روی 
كنی و اسراف نکنی؛ وعده بدهی و 
ُخلف وعده نکنی؛ و چون خشمگین 

شدی، بردبار باشی.

غرر الحکم : ح 2130

 امروز 31 اردیبهشــت ماه 1401 قیمت دالر متشــکل در انتهای روز با 16 
تومان افت نسبت به دو روز قبل به قیمت 25 هزار و 497 تومان معامله شد.

 بازار جهانی از دیروز شــاهد پیشــروی قیمت اونس طال است. فلز زرد رنگ 
جهانی در زمان نوشــتن این گزارش نزدیک محدوده 1850 دالر قرار داشت. از 
سوی دیگر اسکناس آمریکایی در معامالت پشت خطی دیروز و بازار امروز  باالی 

مرز مقاومتی معامله شد. 
رشد قیمت ها باعث خوشبینی سکه بازان شده و قدرت معامله گران افزایشی 

ســکه امروز  باال رفت. آنها توانســتند  فلز زرد رنگ داخلی  را  تا باالی محدوده 
مقاومتی 14 میلیون و 200 هزار تومان باال بکشند. 

 قیمت سکه در ابتدای معامالت نقدی امروز بیش از 200 هزار تومان گران 
تر از روز شــنبه گذشــته بود. این پایان روند صعودی سکه در بازار امروز نبود و 
در نیمه روز سکه بازان بار دیگر بر قیمت سکه افزودند. قیمت سکه عصر امروز 
14 میلیون و 380 هزار تومان بود. به عقیده معامله گران در صورتی که ســکه 
در محدوده یاد شده تثبیت شود احتمال رسیدن آن به 14 میلیون و 800 هزار 

تومان هم وجود دارد. 
قیمت طال 18 عیار هم در بازار امروز 27 هزار و 500 تومان گران تر از روز 
یکشــنبه قبل بود. قیمت فلز این فلز زرد رنــگ 1 میلیون و 384 هزار و 500 

تومان بود. 
قیمت دالر در بازار متشکل ارزی هم امروز با 25 هزار و 499 تومان آغاز به 
کار کرد که در مقایسه با قیمت روز پنجشنبه گذشته 14 تومان پایین رفته بود. 
نرخ دالر متشکل در نیمه روز رشد اندکی را ثبت کرد و بر روی  25 هزار و 506 
تومان  قرار گرفت. اســکناس آمریکایی در انتهای روز با 16 تومان افت نســبت 
به دو  روز قبل به قیمت 25 هزار و 497 تومان معامله شد. قیمت فروش  دالر 

صرافی ملی هم 25 هزار و 624 تومان اعالم شد. 

 بیت کوین یک بار دیگر با ســقوط به زیر 30 هزار دالر، باعث ایجاد ترس در 
بازار ارزهای دیجیتال شــده اســت. شاخص ترس و طمع هم نشان دهنده وجود 

ترس شدید در بازار است.
 بیت کوین که پس از ریزش های هفته گذشته توانسته بود چند بار به کانال 
30 هزار دالر نفوذ کند و حتی یک بار توانســت تا بیش از 31 هزار دالر نیز باال 
برود، تالشی ناموفق برای تثبیت در قیمت های باالی 30 هزار دالر داشت و دوباره 

به زیر این قیمت رفت.
هم اکنون بیت کوین با افت بیش از 3 درصدی، در حدود قیمت 29300 دالر 
معامله می شــود. ارزش معامالت ارز اول بازار در شــبانه روز گذشته بیش از 26 
میلیارد دالر بوده و ارزش بازار آن هم عدد 559 میلیارد دالر را نمایش می دهد.

روند قیمتی بیت کوین طی حدود دو ماه گذشته به گونه ای بوده که تحلیلگران 
فعال آینده چندان جالبی را برای آن متصور نیستند. افرادی که هدف های قیمتی 
100 هزار دالری برای بیت کوین نوید می دادند، فعال حرفی از رشد نمی زنند و 

نهایتا درباره بازگشت قیمت به چند هزار دالر باالتر سخن می گویند.
از طرفی ترس شدیدی که در بازار ایجاد شده، باعث شده حتی در قیمت کمتر 
از 30 هزار دالر هم ارزش معامالت کاهش داشته باشد که این می تواند یک آالرم 
برای ادامه ریزش ها باشد. معموال در زمان هایی که قیمت به میزان خوبی افت می 
کند، ارزش معامالت باال می رود و بسیاری از نهنگ ها شروع به خرید می کنند، اما 
این بار ارزش معامالت کاهش داشته که می توان اینطور برداشت کرد که احتماال 

نهنگ ها در انتظار دیدن قیمت های پایین تر برای خرید هستند.

افزایش نرخ تسلط بیت كوین بر بازار
افزایش نرخ تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال، اتفاق مهم دیگری بوده 
که طی یکی دو روز گذشته رخ داد. دامیننس بیت کوین که نشان دهنده نسبت 
قیمت بیت کوین در برابر سایر ارزهاست، اخیرا حتی به باالی 45 درصد نیز رسیده 
که باالترین سطح در طول 5 ماه گذشته بوده و این موضوع باعث نگرانی فعاالن 

بازار ارزهای دیجیتال شده است.
افزایش دامیننس بیت کوین نشان دهنده افت قیمت آلت کوین ها، با شیبی 
بیشتر از افت قیمت بیت کوین است که همین موضوع می تواند حتی برای کوتاه 

مدت، خریداران را به عقب نشینی وادار کند.
كاهش قیمت اتریوم به زیر 2000 دالر

اتریوم هم دوباره به کمتر از 2000 دالر رســیده و هم اکنون در قیمت حدود 
1970 دالر معامله می شود.

ارزش معامالت اتریوم در شبانه روز گذشته 14 میلیارد دالر بوده و ارزش بازار 
این آلت کوین هم به 238 میلیارد دالر رسیده است.

در حالی که بازدهی هفتگی بیت کوین تقریبا صفر درصد است، اتریوم در یک 
هفته گذشته حدود 2.5 درصد کاهش قیمت داشته که این نشان می دهد وضعیت 

اتریوم در ریزش اخیر بدتر از بیت کوین بوده است.
آلت كوین ها منفی هستند، اما كم نوسان

آلت کوین ها هم امروز منفی هســتند. به جز تزوس و الروند که کمتر از یک 
درصد رشد داشته اند، مابقی آلت کوین های موجود در فهرست 50 ارز برتر بازار 

امروز با کاهش قیمت مواجه شده اند.
البته با وجود اینکه اکثریت نمادها منفی هستند، اما هیجان فروش در آن ها دیده 
نمی شود. امروز در فهرست 50 ارز برتر بازار هیچ کدام از نمادها بیش از 6 درصد 
افت نکرده و سوالنا، فلو، آواالنچ و تتا نتورک تنها نمادهایی هستند که بیش از 5 
درصد افت قیمت داشته اند. مابقی نمادها هم افت قیمتی کمتر از 5 درصد دارند.

افت ارزش معامالت
ارزش بازار ارزهای دیجیتال در شبانه روز گذشته با کاهش 2.7 درصدی مواجه 

شده و به عدد 1.25 تریلیون دالر رسیده است.
ارزش معامالت هم 17 درصد کاهش داشته و به 68 میلیارد دالر رسیده است. 
ارزش معامالت دیفای 6 میلیارد دالر بوده و در استیبل کوین ها هم 59 میلیارد 

دالر معامله انجام شده است.

محققان می گویند، در حالی که فواید سالمتی اسیدهای چرب امگا 3 برای قلب 
و مفاصل به خوبی شــناخته شده است، کمتر به فواید مصرف آنها برای پوست و 
مو اشاره می شود.به نقل از هندوستان تایمز، در حالی که فواید سالمتی اسیدهای 
چرب امگا 3 برای قلب و مفاصل به خوبی شناخته شده است، کمتر به فواید مصرف 

آنها برای پوست و مو اشاره می شود.
کارشناسان تاکید می کنند، پوست و موی ما دو چیزی هستند که صرف نظر از 
فصل  تابستان یا زمستان  نیاز به مراقبت دارند، زیرا هر فصل مزایا و معایب خود 

را دارد که مستقیماً بر سالمت پوست و موی ما تأثیر می گذارد.
 آرتی راگورام، محقق این مطالعه می گوید: »اسیدهای چرب امگا 3 به وفور در 

غذاهایی مانند ماهی و دانه کتان، گردو، دانه چیا، دانه شاهدانه و مکمل های غذایی 
مانند روغن ماهی وجود دارد. سه اسید چرب امگا 3 اصلی ALA، EPA و DHA وجود 

دارد که در غذاهای مختلف گیاهی و ماهی و غذاهای دریایی یافت می شود«.
وی افزود: »این مواد مغذی در مکمل ها و دســته های غذایی با انواع مختلف 
یافت می شوند. اسیدهای چرب امگا 3 دارای کیفیتی هستند که از پوست در برابر 
اشــعه های مضر UV تابش شده توسط خورشید جلوگیری می کنند. به مبارزه با 
ریزش مو و به رشــد مو  نیز کمک می کنند. بهترین بخش مصرف آنها این است 

که آنها عالوه بر مراقبت از مو و پوست، از سالمت کلی ما نیز مراقبت می کنند«.
آرتی راگورام با تاکید بر اینکه اسیدهای چرب امگا 3 اسیدهای چرب غیراشباع 
چندگانه )PUFAs( هســتند گفت: اینها به عنوان چربی های سالم در نظر گرفته 
می شوند و از آنجایی که بدن ما نمی تواند آنها را تولید کند، اینها فقط باید با رژیم 
غذایی تکمیل شوند، بنابراین به عنوان اسیدهای چرب ضروری شناخته می شوند.

برخی از فواید سالمتی اسیدهای چرب امگا 3 برای پوست:
1. به هیدراتاسیون پوست کمک می کند و تولید چربی را تنظیم می کند.

2. آسیب های ناشی از نور خورشید را کاهش می دهد؛ اسیدهای چرب امگا 3 
دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند.

3. عالئم پیری را به تعویق می اندازد.
4. خاصیت ضد التهابی دارد.

5. ممکن است رشد مو را تقویت کند؛ اسیدهای چرب امگا 3 ممکن است به 
موهای قوی تر و ضخیم تر منجر شود.

قیمت سکه باالی مرز مقاومتی

 بیت کوین دوباره به کمتر از 30 هزار دالر رسید

فواید مصرف امگا 3 برای پوست و مو را بدانید

ببینید گرانی با مردم چه کرده!ببینید گرانی با مردم چه کرده!

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

  فناوریفناوری

 خودرو اپل احتماالً با فناوری واقعیت مجازی و بدون پنجره 
تولید می شود

گفته می شــود اپل به دنبال تولید خودرویی است که هیچ پنجره ای ندارد 
و مســافر برای مشاهده ی محیط اطراف ملزم  به استفاده از هدستی واقعیت 

مجازی خواهد بود.
براساس آنچه VRScout می نویسد اپل در سال 2014 روند توسعه ی خودروی 
اختصاصی خود را آغاز کرد. پس از سال ها سکوت، سرانجام افشاگران دست به کار 
شدند و اطالعاتی درباره ی پروژه ی خودروی خودران اپل دردسترس عموم قرار 
دادند. گفته می شــود خودروی برقی اپل قرار است کاماًل خودران باشد و این 

یعنی در خودروی مورد اشاره خبری از پدال یا فرمان نخواهد بود.
اپل از آن زمان تاکنون چند پتنت جدید مرتبط به خودرو ثبت کرده تا به 
شماری از مشخصه های احتمالی Apple Car دسترسی داشته باشیم. یکی از 
این پتنت ها بسیار جالب به نظر می رسد، به خصوص با در نظر گرفتن تمایل 

شدید اپل به تولید خودرویی کاماًل خودران.
به نظر می رسد اپل پیش تر پتنتی در اداره ی ثبت اختراع و نشان تجاری ایاالت 
متحده ثبت کرده که به سیستم سرگرمی داخل خودرو با بهره گیری از واقعیت 
مجازی اشاره می کند. این سیستم از حرکت خودرو برای غوطه ورکردن مسافر در 
تجربه هایی که ازطریق هدست واقعیت مجازی ارائه می شود استفاده خواهد کرد.

در طول سفر، محتواهای واقعیت مجازی با حرکت و شتاب خودروی خودران 
اپل هماهنگ خواهند شد تا »یک تجربه ی منحصربه فرد مبتنی بر مکان« ارائه 

شود که در طول مسیر تغییراتی به خود می بیند.
پتنت مورد اشاره ی اپل به غیر از بخش سرگرمی به پتانسیل فناوری واقعیت 
مجازی برای کاهش بیماری های مرتبط به ســفر اشــاره می کند. مسافرین 
خودروی اپل برای مشــاهده ی دنیای اطراف به جای شیشــه های مرسومی 
که در خودروهای امروزی یافت می شــوند از هدست واقعیت مجازی استفاده 
خواهند کرد. این هدست به دوربین هایی که روی بدنه ی دستگاه تعبیه شده اند 

دسترسی خواهد داشت.
از این فناوری می توان برای مشاهده ی ویدئو و خواندن کتاب در محیطی 
باثبات استفاده کرد. از لحاظ تئوری مسافر می تواند در حین سفر در جلسات 

مجازی نیز شرکت کند.
براساس گزارش های پیشین، اپل در تاریخ نامشخصی در سال 2025 اولین 
خودروی برقی خود را به صورت رســمی رونمایی می کند تا در بازار به رقیب 

اصلی شرکت هایی مثل تسال تبدیل شود.
تا زمان نوشته شدن این مقاله اپل هیچ گاه به صورت رسمی تولید خودرو 
را تأیید یا تکذیب نکرده است. اپل پیش تر بارها نشان هایی تجاری ثبت کرده 
که هرگز تبدیل به محصول واقعی نشــده اند. بــا همه ی این ها احتماالً هیچ 
شرکتی به غیر از اپل نمی تواند خودروی خودراِن بدون فرمان، پدال و پنجره 

به مردم بفروشد.

 سامسونگ كاور پوكمون را برای گلکسی بادز در كره  جنوبی 
معرفی كرد

ظاهراً سامسونگ موفق شده است توجه تعداد زیادی از طرفداران پوکمون 
را در کره  جنوبی به محصوالت خود جذب کند. این شــرکت پس از عرضه ی 
نسخه ی پوکمون گلکسی زد فلیپ 3 در این کشور، اکنون نسخه ی محدود کاور 
پوکمون )Pokémon Monster Ball( را برای گلکسی بادز معرفی کرده است.

همان طور که انتظار می رود، کاور جدید سامســونگ برای گلکسی بادز از 
طراحی کروی شــکل با رنگ های مشکی و سفید و قرمز بهره می برد؛ ظاهری 

که به این کاور اجازه می دهد شبیه توپ پوکمون باشد.
 بااین حال، نکته ی مهم این اســت که این محصول به طور محدود عرضه 
می شود و نمی تواند هدفون های گلکسی بادز را شارژ کند و درعوض می توانید 
از آن برای نگه داری گلکســی بادز پرو یا گلکســی بادز 2 یا گلکسی بادز الیو 

استفاده کنید.
به گزارش Mspoweruser، کاور پوکمون در نســخه ی کره ای وب ســایت 
سامســونگ بــا قیمتــی درحــدود 105 دالر فروخته می  شــود. به همراه 
 ایــن قاب یک برچســب نیز ارائه شــده اســت تا اگر دوســت نداشــتید

 از لوازم جانبی پوکمون اسفتاده کنید، آن  را روی جعبه ی شارژ واقعی گلکسی 
بادز بچسبانید.

قاب پوکمون سامســونگ در 11 طرح با 11 کاراکتر عرضه می شــود که 
شــامل پپیکاچو، بولباساور، چارمندر، اسکویرتل و هفت پوکمون دیگر است. 
متأسفانه در وب ســایت سامسونگ اشاره شده است که مشتریان نمی توانند 
 طرح دلخواهشــان را انتخاب کنند و ســفارش ها به طــور تصادفی انتخاب

 و برای خریداران ارســال خواهد شــند؛ بنابراین، مشخص نیست کدام طرح 

برایتان ارسال شود.
معرفی قاب پوکمون برای بسیاری از طرفداران آن خبری هیجان انگیز است؛ 
اما باید توجه کنید که این لوازم جانبی فعالً فقط در کره  جنوبی عرضه می شود 
و مشخص نیست آیا سامسونگ برنامه ای برای عرضه ی آن در سایر کشورهای 
جهان دارد یا خیر. شایان  ذکر است در لحظه ی نوشته شدن این مطلب، همه ی 

موجودی این قاب فروخته شده است.

 رمزارزها چیزی به جامعه اضافه نمی كنند

بیل گیتس که پیش تر به سرمایه گذاران درباره ی ورود به بازار رمزارزها 
هشــدار داده بود، می گوید عالقه ای به سرمایه گذاری در این حوزه ندارد؛ 

چون رمزارز چیزی به جامعه اضافه نمی کند.
بیل گیتس، هم بنیان گذار مایکروســافت و چهارمین فرد ثروتمند دنیا، 
می گوید عالقه ای به ســرمایه گذاری در حوزه ی رمزارز ندارد؛ چون رمزارز 
چیزی به جامعه اضافه نمی کند. براســاس گزارش بیزنس اینســایدر، بیل 
گیتس پنجشــنبه ی گذشته در شــبکه ی اجتماعی ردیت حاضر شد تا به 
شماری از سؤاالت کاربران پاسخ دهد. یکی از کاربران نظر گیتس را درباره ی 

بیت کوین و به طورکلی بازار ارزهای رمزنگاری شده جویا شد.
گیتس در پاســخ نوشــت هیچ رمزارزی ندارد و به ســرمایه گذاری در 
حوزه هایی عالقه مند است که خروجی ارزشمند دارند. به گفته ی بیل گیتس، 
ارزش شرکت ها براساس محصوالت باکیفیتی که تولید می کنند مشخص 

می شود؛ اما این گفته درباره ی رمزارزها صدق نمی کند.
اظهارات جدید بیل گیتس در حالی مطرح می شود که ارزش رمزارزها 
در هفته های اخیر با افت شدیدی مواجه شده است. قیمت بیت کوین در 
هفته هــای اخیر به 26.000 دالر کاهــش پیدا کرد تا کمترین قیمت این 

رمزارز از اواخر سال 2020 تاکنون ثبت شود. 
کارشناســان مالی می گویند ممکن اســت ارزش ایــن رمزارز محبوب 

بیش ازپیش کاهش پیدا کند.
این نخستین بار نیست که بیل گیتس دیدگاهی منفی درباره ی رمزارزها 
بیــان می کند. گیتس پیش تر به عالقه مندان حوزه ی رمزارز گفته بود اگر 
پول کمتری از ایالن ماســک دارند، بهتر اســت حواسشان را جمع کنند. 
بیل گیتس یکی از فعاالن سرشناس در حوزه ی مبارزه با تغییرات اقلیمی 
محسوب می شود و در همین زمینه، قباًل بارها درباره ی آثار رمزارزها روی 
تغییرات اقلیمی هشــدار داده است. بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی 

از مصرف انرژی در دنیا به رمزارزها ارتباط دارد.
وارن بافــت، دیگر چهره ی سرشــناس حوزه ی فنــاوری، همچون بیل 
گیتس عالقه ای به رمزارزها، به خصوص بیت کوین ندارد. بافت مدتی پیش 
در جلســه  ای با سرمایه گذاران شرکت برکشــیر هاتاوی گفته بود همه ی 

بیت کوین های دنیا را در ازای حتی 25 دالر هم نمی خرد.

 قابلیت جدید یوتیوب تماشای بخش های جذاب ویدئو را 
آسان تر می كند

به روزرسانی جدید یوتیوب بخش هایی از ویدئو که دفعات زیادی بازپخش 
شده اند، برجسته می کند تا کاربران راحت تر بتوانند آن ها را تماشا کنند.

یوتیوب اکنون بخش هایی از ویدئوها که بیشــتر بازپخش شــده اند، در 
نسخه ی وب و تلفن همراه خود هایالیت می کند. این ویژگی قباًل به صورت 
آزمایشی برای مشــترکان YouTube Premium دردسترس بود؛ اما امروز 

برای همه کاربران منتشر می شود.
به گــزارش ورج، اکنون می توان به راحتی متوجه شــد کاربران به کدام 

بخش های ویدئو بیشتر توجه نشان می دهند.
 برای این کار، تنها کافی است به گراف باالی نوار پیشرفت قرمز یوتیوب 
توجه کنید. هر کجای نمودار باالتر از بخش های دیگر باشد، نشان دهنده ی 
این اســت که بیشتر بازپخش شده است؛ درنتیجه، می توان آن قسمت را 

انتخاب و تماشا کرد.
با اینکه ویژگی جدید یوتیوب ســاده به نظر می رســد، بسیار کاربردی 
اســت. اکنون کاربران می توانند به راحتی و با ســرعت زیاد به بخش هایی 
از ویدئو دسترســی داشته باشند که برایشــان ارزشمند است. همچنین، 
می تــوان قابلیت مذکور را به عنوان ابزاری جدیــدی برای تولیدکنندگان 
محتوا دانســت که می تواند به آن ها نشــان دهد بینندگان به کدام بخش 

توجه بیشتری نشان داده اند.
شرکت مذکور این ویژگی را به عنوان بخشی از بسته ی به روزرسانی های 
جدید خود معرفی کرده است که فیلم های طوالنی تر را به بخش های قابل 

مدیریت و دسترس تری تقسیم می کند.

مایکروســافت در ادامه تالش های خود برای سازگار کردن ویندوز با سیستم 
عامل اندروید اعالم کرد که قصد دارد ویندوز 11 را با سیستم عامل اندروید 12 ال 
سازگار کند. به نقل از اندروید پلیس، اولین بار مایکروسافت همزمان با عرضه ویندوز 
10 تالش های خود را برای سازگار کردن کامل اندروید با این سیستم عامل آغاز 

کرد و حاال این شرکت از سازگاری ویندوز 11 با اندروید 12 ال خبر داده است.
با به روزرسانی جدید، اپلیکیشن های اندروید بهتر با ویندوز ادغام می شوند و به 

کاربران امکان می دهند تا ببینند کدام یک از برنامه های اندرویدی به میکروفون 
و اطالعات مربوط به موقعیت مکانی کاربران دسترسی دارند. همچنین اعالن های 
برنامه های اندرویدی در قالب اعالن های مشــابه با ویندوز راحت تر در دســترس 
خواهند بود. برنامه های اندروید از این پس با ویژگی های شبکه ای پیشرفته ویندوز 
11 سازگاری دارند و لذا می توانند به دستگاه های دیگر )مانند دوربین های هوشمند 

یا بلندگوها( در یک شبکه رایانه ای متصل به ویندوز مرتبط شوند.

بهترین روش ها برای جلوگیری از پرخوری
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