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محمدعلی شیرینی
مدیر جامعه نیکوکاری ابرار

نفوذ سیاسی زمینه ساز توسعه 
اقتصادی

محمدعلی شیرینی مدیر جامعه نیکوکاری ابرار در یادداشتی به موضوع 
رابطه سیاست و اقتصاد پرداخته و معتقد است اغلب اهداف اقتصادی کشور، 

به دالیل سیاسی محقق نمی شوند.
در دنیای امروز، ارتباط اقتصاد و سیاست، یک رابطه دوسویه و هم افزاست. 
گرچه بسیاری معتقدند سیاست بر اقتصاد ارجح است و توسعه اقتصادی باید 
بر بســتر نفوذ سیاسی تحقق پیدا کند اما برخی نیز بر این باورند که قدرت 
اقتصاد و نفوذ آن به بازارهای بین المللی زمینه ساز افزایش ضریب نفوذ سیاسی 
کشورها است. به هر حال هر کدام از این دو مورد که به عنوان اصل پذیرفته 
شــود، حاکی از اهمیت اقتصاد است. به عبارت ســاده تر، امروز نمی توان از 
اهمیت باالی اقتصاد در دیگر شاخص های قدرت حاکمیت ها چشم پوشی کرد.

با این حال، اغلب فعاالن اقتصادی کشور اعتقاد دارند که اقتصاد ایران همواره 
زیر سایه سنگین سیاست قرار گرفته و به همین دلیل نمی تواند آزادانه به سمت 
بازارهای جهانی حرکت کند. در واقع اغلب اهداف اقتصادی کشور در مسیر 
دستیابی به اقتصاد آزاد، به دالیل سیاسی محقق نمی شوند و همین عامل سبب 
شده که در بخش صادرات و واردات همواره حرکتی نامتوازن و نامتعادل وجود 
داشته باشد، دریچه های اقتصادی بسته باشد و بازارهای بین المللی محدود.

نکته مهم دیگر این است که فقدان یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند، سبب 
کاهش واردات فناوری روز، تجهیزات مدرن و صدالبته مواد اولیه هم خواهد 
شــد و این مهم یعنی چرخه تولید نیز باید با استهالک باالیی حرکت کند، 
قیمت تمام شده محصوالت افزایش یابد، بازار داخلی اشباع شود، بیکاری از 
مرز یک چالش قابل حل به یک بحران اجتماعی تبدیل و در نهایت اقتصاد 

دچار سیکلی ناقص و معیوب شود.
نکته مهم دیگر اینکه حفظ اصول کشور الزامی است و پذیرش برجام با 
هر شــرطی عقالنی نیست اما شکل گیری آن نقش قابل توجهی در توسعه 

اقتصادی کشور خواهد داشت.

رشد اقتصادی بدون نفت به رشد اقتصادی بدون نفت به 3,۹3,۹ درصد رسید درصد رسید

بانک مرکزی رشــد اقتصادی سال گذشــته را با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ 
درصد اعالم کرد.بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی ســه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را با 
اعالم شاخص های عمده اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی منتشر کرد. بر 
اساس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت ۴,۴ درصد 
و بدون نفت ۳.۹ درصد اعالم شد.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه 
ماه اول سال گذشته ۶,۷ درصد، سه ماه دوم یک درصد، در سه ماه سوم ۴.۸ درصد و 
در سه ماهه چهارم سال به ۵.۷ درصد رسید.رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه 
های اول سال گذشته به ۴,۴ درصد، سه ماهه دوم به ۰.۷، سه ماهه سوم به ۵ درصد 
و در سه ماهه چهارم به ۶.۳ درصد رسیده است.میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه 
سال گذشته را محاسبه کرد که به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵( به ۶۵ 
هزار و ۲۶۳  هزار میلیارد ریال رسید.بر این اساس و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۹۲۸ هزار میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش 
خصوصی به ۲۸ هزار و ۸۰۹ هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی به 
۹ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان رسید.رشــد ارزش افزوده گروه های »خدمات«، »نفت«، 

»صنایع و معادن« و »کشاورزی« در سه ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل ۵۲,۶، 
۱۱.۳، ۳۴.۸ و ۱.۳ درصد بود.همچنین آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد که رقم 
خالص حســاب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دالر رسیده که معنای آن 

خروج این میزان سرمایه از کشور در سال گذشته است.
بر اساس این گزارش در ۱۲ ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی 
۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دالر رســیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه در کل سال 
۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دالر بوده اســت. بنابراین، میزان خروج 
سرمایه از کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷.۴ درصد بیشتر شده است. 
طبق این گزارش، رقم خالص حســاب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه 
سال گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دالر و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ 
میلیون دالر اعالم شده است. همچنین، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی در 
۱۲ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دالر است. از سوی دیگر، میزان 
خروج سرمایه از کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ 

میلیون دالر و ۲۴۹ میلیون دالر اعالم شده است.

 پخش »جیران«
 متوقف شد

 چرا آیین نامه واردات تصویب نمی شود؟

در حالی که پخش سریال »جیران« یک بار به علت اختالف 
با سازندگان »آهوی من مارال« با تاخیر مواجه شده بود، حاال 
خبرگزاری قوه قضاییه از توقف پخش این ســریال به علت 

شکایت شاکی خصوصی خبر داد.

اگرچه مســئوالن وزارت صمت وعده تعیین تکلیف آیین نامه واردات تا پایان خرداد و انجام 
واردات تا شهریور ۱۴۰۱ را وعده داده اند اما هنوز خبری از تصویب آیین نامه در هیات دولت 
نیست. تقریباً ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد و اگرچه طبق وعده دولت قرار بود 
در خردادماه امسال وضعیت واردات خودرو تعیین تکلیف و تا شهریور ماه خودروهای خارجی 
اقتصادی وارد کشور شوند اما با این حال هنوز خبری از نهایی شدن آئین نامه واردات نیست و 
مشخص نیست دلیل این تأخیر از کجا نشأت می گیرد. آیا دولت به دنبال محدودیت بیشتر در 

واردات است و یا اینکه سیاست گذار ارزی با نحوه واردات مخالفت کرده است.
به هر حال آنطور که فاطمی امین وزیر صمت وعده داده بود این آئین نامه تا خرداد امسال باید 
در هیأت دولت تصویب و طی ۲ تا ۳ ماه بعد از تصویب واردات به کشور انجام شود؛ حتی منوچهر 
منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داده و گفته 
است که »اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است ضمن اینکه بر اساس 

برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.«

  

فراخوان مزایـده عمومي 

شناسه آگهی : ۱۶۲۴۱۳۵۳۴۴۹ / م - الف

شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مزایده بهره برداری از فضاهای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( و طی تشریفات قانوني مزایده به اشخاص)حقیقي،حقوقي( واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  ) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲می باشد . 
     ردیف                                                    موضوع مزایده                                                             شماره فراخوان                                    مبلغ پایه کارشناسی مزایده  ) سه ساله (                                                  مبلغ تضمین شرکت در مزایده               مدت بهره برداری                            محل بهره برداری

۱- نام و نشاني مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقالب تلفن:۲۳۰۷۹۱۵۸
۲- نوع تضمین شرکت در مزایده:  به صورت یکي از موارد ذیل: الف. ضمانت نامه بانکي معتبر /ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲        نزد بانک مرکزي به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه اي شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور )مشخصات 

شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور: کد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملي ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵(
۳- مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد : از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ لغایت ساعت ۱۹ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت ۱۳ عصر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ میباشد.  

۴- زمان بازگشایي پاکات: پیشنهادهاي واصله در ساعت ۹,۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ در جلسه کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشي انقالب)تاالر نصرت( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  ) ستاد ( به آدر WWW.SETADIRAN.IR  باز و خوانده میشود.
۵- متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال )یک میلیون ریال( به شماره حساب ۴۰۰۱۰۰۵۸۰۳۰۱۴۹۹۲ نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.

۶-اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیر امور قراردادهای جاری ۰۲۱۲۳۰۷۹۱۵۸ 
۷-زمان و محل ارائه پاکت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت ۱۴:۰۰بعد از ظهر روزسه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران  خیابان ولیعصر )عج( – ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني  ) نیایش (– مجموعه ورزشي انقالب – ساختمان 

شرکت توسعه و نگهداري  اماکن ورزشي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
  WWW.SETADIRAN.IR       )۸-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱         سامانه تدارکاتي الکترونیکي دولت )ستاد

* بازگشایي پاکات با حداقل یک مزایده گر انجام خواهد شد.      * هزینه چاپ آگهي و کارشناسي تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است. * درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي دستگاه مزایده گزار ایجاد نمي نماید.  
* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.   * جهت اطالع بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس : HTTP://IETS.MPORG.IR ویا به سایت شرکت توسعه ونگهداري اماکن ورزشي به آدرسWWW.TANAVAR.IR  مراجعه نمائید.

                                                                                                                                                                                                                                         شـرکـت توسعـه ونگهـداري امـاکـن ورزشـي کشـور 
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بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال به انضمام 
سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی انقالب تهران

فروش ضایعات و اقالم مازاد در مجموعه های اسکی 
دیزین و شمشک

فروش ضایعات و اقالم مازاد در مجموعه های آزادی و 
شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران

بهره برداری از بخشهایی از مجموعه سوارکاری شهداء

       5001001091000046      

1001001091000007

1001001091000008

5001001091000047

1/746/000/000 ریال

679.634.000 ریال

496.382.500 ریال

10/252/104/000 ریال

3 سال شمسی
 ) سه سال (

یکماه

یکماه

3 سال شمسی
 ) سه سال (

مجموعه ورزشی انقالب 
تهران

مجموعه های اسکی 
شمشک و دیزین

مجموعه های ورزشی آزادی 
شهید کشوری و سوارکاری 

نوروز آباد

مجموعه سوارکاری شهدا 
در تهران

34/920/000/000 ریال
)سی و چهار میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال (

13.592.680.000 ریال
)سیزده میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و شصد و هشتاد هزار ریال (

9.927.650.000 ریال
)نه میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال(

205/042/080/000 ریال
)دویست و پنج میلیارد و چهل و دو میلیون و هشتاد هزار ریال (
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/05/02

شماره : 1423

 رد پای انتظارات تورمی ایرانیان در بازار مسکن ترکیه

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی از 
تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به عنوان اولین واحدهای 
طرح نهضت ملی مســکن تا پایان شــهریور امسال در 

شهرهای مختلف کشور خبر داد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما بیان 
کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در هفت فاز 
اعالم شده در طرح های حمایتی دولت ثبت نام کرده اند 
که بیش از ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان، پاالیش شده اند 
و اطالع رسانی نیز توســط ادارات کل استان و شهرهای 
جدید برای طی مراحل مورد نیاز در تشــکیل و تکمیل 

پرونده انجام شده است.
وی افزود: عمده ۱۰ درصد باقی مانده نیز شامل دو گروه 
می شوند که یا ثبت نامی های جدید و از ۱۵ تیرماه به بعد 
هستند یا خانواده های دارای بیش از ۳ فرزند هستند که 
مشمول قانون حمایت جمعیت می شوند و پاالیش آن ها 

نیز در حال انجام است.
محمودزاده گفت: مجموعا حــدود ۵۶۷ هزار واحد در 
حوزه مسکن شهری در حال ساخت است که حدود ۵۰ 
هزار واحد آن بافت فرسوده و مابقی آن پروژه های در حال 
ساخت است.وی ادامه داد: حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن 
روستایی و ۳۳۳ هزار واحد نیز خودمالک است، بیش از 
۴۰۰ هزار واحد نیز در مراحل شروع یعنی خاک برداری و 
فونداسیون قرار دارند که مجموع آن ها یک و نیم میلیون 

واحد می شود.
محمودزاده اظهار کرد: از ۴ میلیون واحد مورد تعهد ۳و دو 
دهم میلیون، مسکن شهری و مابقی آن مسکن روستایی 
است و برای مسکن شهری یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد 

زمین مسکونی تامین شده است.
وی افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هم اراضی برای 
الحاق به محدوده یا شهرک و ... در مراحل بررسی کاربری 
در استان هاســت که مجموع آن ها دو و ۹ دهم میلیون 
استعداد تامین واحد دارد و بیش از ۹۰ درصد اراضی ۴ساله 

تاکنون تامین شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره 
شهرک سازی و مزایای آن در طرح نهضت ملی مسکن و در 
مواقعی که توسعه فیزیکی شهرها مناسب نیست، توضیح 
داد: سیاست ایجاد شهرک های جدید با دستورالعملی که 
در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد، 
بستر جدیدی را برای تسهیل ایجاد شهرک های جدید 

توسط بخش خصوصی و بخش دولتی فراهم کرد.
وی ادامه داد: برای بیش ز ۴۰ شهرک مطالعات اولیه در 
سطح استان ها انجام شده و برای برخی، مصوبات اولیه و 
برای حدود ۸ الی ۹ شهرک هم مصوبات نهایی شورای 
عالی مسکن دریافت شده که به عنوان فرصت های جدید 
توسعه شــهری در طرح نهضت ملی مسکن محسوب 

می شود.

 شرط وزارت راه برای ثبت نام جدید مسکن ملی
محمودزاده گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور باید کل 
زمین مورد نیاز برای ۴ میلیون واحد مسکونی تا مرداد ماه 
تامین شود، یعنی تا انتهای مرداد باید زمین یک میلیون 
و ۳۸۰ هزار واحد تعیین تکلیف شود و اگر این اتفاق رخ 
دهد ثبت نام جدید هم برای طرح نهضت ملی مســکن 

خواهیم داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن 
تاکید بر اهمیت کیفیت واحدهای مســکونی در طرح 
نهضت ملی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی کوشید 
با اســتفاده از تجربه طرح های قبلی بلوغ بیشــتری در 
طرح های جدید ایجاد کند و در همین راســتا عالوه بر 
نظارت عادی مهندسین سازمان نظام مهندسی بر پروژه ها 
یک الیه باالتر به عنوان مشاوران وزارت راه وشهرسازی نیز 

به کنترل نظارت اقدام می کنند.
وی افزود: همچنین برای اولین بار در صنعت ساختمان 
کشور، تفاهم نامه کلی با یکی از شرکت های بیمه منعقد 
شده که بر اساس آن تمام ساختمان ها ضمانت کیفیت 
دارند و همه اجزای مختلف ساختمان از سازه تا تاسیسات 

برای ۱۰ سال بیمه کیفیت خواهد شد.

محمودزاده گفت: ۶ راهبرد در شورای عالی مسکن کشور 
برای تولید مســکن و نهضت ملی مسکن تصویب شده 
است، راهبرد اول بسترســازی و افزایش تولید ساخت و 
ساز توسط بخش خصوصی و راهبرد دوم نیز برای بافت 

فرسوده است.
وی با اشاره به دو هدف بزرگ اصالح بافت های فرسوده و 
افزایش دادن ظرفیت پذیری شهرها گفت: طبق مصوبه 
شورای عالی مسکن که در حال اجراست، تمام ساکنین 
بافت های فرسوده کشور می توانند از تسهیالت نهضت 
ملی مسکن استفاده کنند که این تسهیالت برای تهران 
۴۵۰ میلیون تومان به مدت ۲۰ سال و بدون نیاز به خرید 

اوراق و سپرده گذاری است.

 سود تسهیالت مسکن کاهش می یابد؟
محمودزاده افزود: پیشنهاد کاهش سود تسهیالت نیز 
مطرح شده که در صورت تصویب می تواند برای افزایش 

تعداد ساخت وسازها در بافت فرسوده کمک کند.
محمودزاده ادامه داد: در حوزه صنعتی سازی هم برای 
افزایش رغبت سازنده ها، سقف تســهیالت با تصویب 
شورای عالی مسکن تا ۲۰ درصد اضافه شد که عدد قابل 
مالحظه ای است و با تفاهمی که با بانک مرکزی در حال 
انجام دست بیشترین حجم پرداخت در بخش اول خواهد 

بود که به نفع پروژه های صنعتی سازی است.
وی بیان کرد: برخــی تکنولوژی هــای صنعتی دارای 
مجوز، از نظر قیمت تمام شده قابل رقابت نیستند و چون 
جامعه هدف ما آورده محدودی دارند، ما باید از بین تمام 
تکنیک های صنعتی گروهی را انتخاب کنیم که مزایای 

قیمت تمام شده و کیفیت و سرعت را باهم داشته باشند.
این مقام مسئول درباره راهبرد افزایش ساخت وساز برای 
بخش خصوصی توضیــح داد: از ۱۵ دی ماه که مصوبه 
شورای عالی مسکن اجرا شده تا امروز بیش از ۳۳۳ هزار 
مالک در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام و تقاضای 

تسهیالت کردند.
وی افزود: در سنوات گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ 
تا ۷۰ هزار واحد در سال های عادی پروانه صادر می شده 
اما فقط طی چند ماه اخیر و در این پروسه، برای ۴۸ هزار 
واحد در شهر تهران تا کنون برای دریافت تسهیالت ثبت 
نام کرده اند که حدود ۱۰درصد آن ها تســهیالت خود 
را دریافت کرده اند. همچنیــن تفاهمی بین وزارت راه و 
شهرسازی و شــهرداری تهران برای ساخت وساز ۱۸۰ 
هزار واحد مشــارکتی در بافت های فرسوده شهر تهران 
منعقد شده و تا امروز نیز ۱۲۰ هزار واحد وارد فاز اجرایی 
شده اند که اتفاق بزرگی است و اینکه در یک سال ساخت 
و ساز بیش از ۲۳۰ هزار واحد انجام شود، رکورد بزرگی به 
شمار آمده و حتما در بازار مسکن تهران طی نیمه دوم 
سال تاثیر خواهد گذاشت.محمودزاده درباره راهبرد دوم 
برای بافت فرسوده گفت: در این خصوص برای ۳۰۰ هزار 

واحد تسهیالت در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: راهبرد سوم ساخت و ساز ۸۰۰ هزار واحد 
برای دهک های اول تا ســوم با حداکثر حمایت دولت و 
تســهیالت ۵ درصدی، راهبرد چهارم برای گروه های 
متوسط در حد استطاعت و با کمک نسبی دولت، راهبرد 
پنجم مسکن روســتایی و راهبرد ششم هم اجاره داری 
حرفه ای است که این بسته در مجموع می تواند تاثیر قابل 

توجهی برای ایجاد تعادل بازار مسکن کشور داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان 
کرد: دســتورالعملی به تمام مدیران کل استان ها برای 
افزایش کیفیت ابالغ شده که در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت اولویت واگذاری زمین به شکل گروهی و یا 
فردی است و در شهرهایی مثل یزد و طبس این سیاست 
انجام شده و حتی در بسیاری از شهرها خانه ها به صورت 

ویالیی ساخته شده است.
وی افزود: در ۴ الی ۵ استان نیاز ۴ ساله تامین شده مثل 
سیستان و بلوچســتان و خراســان جنوبی و در برخی 
استان ها مثل استان های شمالی و برخی استان های غربی 
کوهستانی مشکل تامین زمین وجود دارد که هرچند در 
شرایط فعلی زمین بیش از ثبت نام شده ها تامین شده اما 
با توجه به دستور رئیس جمهور تا پایان مرداد ماه تامین 

زمین ۴ ساله به اتمام خواهد رسید.
محمودزاده درباره رعایت معماری ایرانی"اسالمی در طرح 
نهضت ملی مسکن گفت: با توجه به تاکید قانون جهش 
تولید مسکن بر اجرای معماری ایرانی" اسالمی وزارت 
راه و شهرسازی کارگروهی متشکل از نهادهای دولتی و 
دانشگاهی و صاحب نظران هر استان تشکیل داد تا طرح 
نهضت ملی مسکن در هر شهر و استانی مبتنی بر معماری 

بومی آن شهر و استان اجرا شود.
وی تاکید کرد: این کارگــروه تمام طرح های معماری و 
تفکیکی پروژه ها را کنترل و تصویب می کنند اما مسولیت 
نظارت در نهایت بر عهده شورای مسکن استان می تواند 

باشد.

 تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان 
شهریور ماه

محمودزاده با بیان اینکه تالش می کنیم تا پایان شهریور 
ماه اولین واحدهای طرح نهصت ملی مسکن تحویل داده 
شود، گفت: پیش بینی اولیه این است که حدود ۱۰۰ هزار 
واحد از استان های مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی 
که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز 

کرده اند، تحویل داده شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره 
مبلغ آورده طرح نهضت ملی مسکن و قیمت تمام شده 
گفت: مبلغ آورده برای هر دهک متفاوت است، دهک های 
اول تا سوم که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده 
و حدود ۸۰۰ هزار خانوار حدود ۸۰ درصد قیمت ساخت 

از طریق تسهیالت ساخت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: برای دهک های متوسط حدود ۵۵ درصد 

هزینه  تمام شده از طریق تسهیالت انجام می شود.
محمودزاده از تشــکیل کارگروه ویژه توسط معاون اول 
رئیس جمهور و با دستور رئیس جمهور برای تامین مالی 
طرح نهضت ملی مسکن با توجه به توان خانوارها خبر داد 
و گفت: قیمت تمام شده ساختمان به بسیاری از مسائل 
بســتگی دارد و دولت در تامین زمین، سود تسهیالت، 
یارانه انشعابات و ... کمک می کند.وی با تاکید بر اینکه 
آورده اولیه متقاضیان در استان های مختلف با توجه به 
تراکم ساختمان، زیربنا، زمان آغاز ساخت و ... متفاوت 
است، گفت: درشهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر که زمین واگذار 
می شود، به نوعی مسکن تدریجی است و فشاری برای 
میزان آورده وجود ندارد اما در پروژه های انبوه سازی با 

توجه به تراکم ساختمان و ... متفاوت است و باید آورده 
زودتر پرداخت شود اما تالش می شود قیمت هآ درصد قابل 
مالحظه ای پایین تر از واحدهای مجاور خارج از این طرح 
و ساخت بخش خصوصی خواهد بود.محمودزاده درباره 
موضوع اساسی پایه قیمت گفت: این پروژه باید به نحوی 
انجام شود که هم صرفه اقتصادی برای سازنده ها داشته 

باشد و هم قیمت برای مردم به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: در برخی شهرهای جنوبی مشکل تامین مصالح 
و هزینه حمل وجود دارد که بر این اساس ضرایب در نظر 

گرفته شده و به قیمت پایه اضافه شده است.

 مبلغ تسهیالت انبوه سازان برای طرح مسکن 
ملی

محمودزاده انبوه سازان را بازوی فنی اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن دانست و افزود: طی هفته های آتی جلساتی با 
هیات مدیره جدید انبوه سازان خواهیم داشت تا از نظرات 

آن ها بهره مند شویم .
وی درباره مبلغ تسهیالت توضیح داد: این مبلغ در تهران 
۴۵۰ میلیون تومان، در کالنشهرها ۴۰۰، مراکز استان ها 
۳۵۰ و سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان خواهد 
بود.محمــودزاده گفت: با توجه بــه نقش صندوق ملی 
مسکن بازپرداخت این تسهیالت قطعا کمتر خواهد شد و 

جزئیات آن به اطالع خواهد رسید.

 رستم قاسمی: ۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت 
سیزدهم به مردم تحویل می دهیم

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره ظرفیت ثبت نام 
برای متقاضیان جدید در طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
در تعدادی از استان های کشور که زمین به مقدار کافی 
وجود دارد و متقاضیان کمی کمتر ثبت نام کرده اند این 
سامانه باز شده و احتماال برای تعداد دیگری از شهر های 

کشور هم باز می شود.
وی با بیان اینکه در جایی که زمین کافی داریم به دنبال 
متقاضی هستیم و برای ثبت نام هم محدودیت نداریم، 
ادامه داد: موظف هســتیم ۳.۲ میلیون واحد مسکن را 
بسازیم که با احتساب ۸۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ۴ 
میلیون واحد خواهد شد. این ۴ میلیون مسکن در ۲ پارت 

ساخته خواهد شد.
قاسمی با اشــاره به این که مســکن در کشور یک ساله 
ساخته نمی شــود و معموال ۱.۵ تا ۲ سال زمان می برد، 
افزود: در زمان حاضر ساخت حدود یک میلیون و ۳۰۰ 
واحد شروع شده که طی چند ماه آینده آنرا به ۲ میلیون 
واحد می رسانیم.دو میلیون واحد جدید تا سقف شهری 
آن که حدود ۱.۵ میلیون واحد کسری در دست اجرا داریم 
که در کمیته -کمیسیون- ماده ۵ شورای عالی شهرسازی 
است که در حداکثر تا پایان شهریور زمین ۳.۲ میلیون 

واحد زمین مورد نیاز شهری را تحویل می دهیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث ثبت نام نهضت ملی 
مسکن به همین ۴ میلیون هم اکتفا نمی کنیم و بر اساس 
دستور رئیس جمهوری است باید نیازمندی های مردم را 

تامین کنیم.

 توافق با بنیاد مسکن برای آغاز ساخت ۳۰۰ هزار 
مسکن روستایی

قاسمی با اشاره به آغاز ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن 
روستایی، گفت: هفته آینده برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد 
دیگر با بنیاد مسکن به توافق می رسیم. ما متعهد هستیم و 
اطمینان داریم که با این شرایطی که امروز در کشور شروع 
شده ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور تا پایان دولت به 

مردم تحویل خواهد شد.
وی تاکید کرد: تعهد دولت این است که ۳.۲ میلیون واحد 
شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی بســازد که تا امروز، 
یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد در کل کشــور از عملیات 
فوندانسیون تا عملیات نازک کاری را در دست اجرا داریم 
که این عدد، عدد بی سابقه ای است. کل زمین هایی که در 
اختیار دولت بود یک میلیون و ۶۰ هزار واحد و ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد در کل کشور شهری شروع شده که کار 

بزرگی انجام شده است.

ســعیده محمد  -   ایده روز | گزارش 
مســکن مرکز آمار ترکیه منتشــر شــد. در 
خردادماه تعداد خرید خانه توسط خارجی ها در 
ترکیه با رشد ۴۴ درصدی نسبت به اردیبهشت 
به رکورد جدید ۸۷۰۷ واحد مسکونی رسیده 
اســت. در ماه گذشته روس ها باز هم در صدر 
خریداران خارجی امالک ترکی قرار گرفته اند. 
روس ها در ماه گذشته در ترکیه ۱۸۸۷ خانه 
خریداری کرده اند که رکورد بیشترین خرید 
خارجی هــا در یک ماه اســت. رتبه دوم هم 
دوباره به ایرانیان اختصاص یافته که با رشــد 
۳۴ درصدی خریدهایشان در ترکیه، نزدیک به 

۱۰۰۰ خانه در این کشور خریده اند.
اما نکته جالب توجه رشــد بیش از ۱۰۰ 
درصدی خانه های خریداری شــده توســط 
چینی هاســت. چینی ها در ماه گذشته ۳۷۷ 
خانه در ترکیه خریــداری کرده اند که باعث 
شــده تا در جایگاه چهارمیــن خریدارهای 
خارجی خانه در ترکیه قرار بگیرند. چینی ها 
تا ۳ ماه پیش نقش چندانی در بازار مســکن 
ترکیه نداشــتند اما طی ماه های اخیر با رشد 
پرشتاب تعداد خریدهایشان در این بازار، در 
حال تبدیل شدن به یکی از بازیگرهای خارجی 

اصلی در بازار مسکن ترکیه هستند.

 سهم ۶ درصدی خارجی ها از بازار 
مسکن ترکیه

طبق گــزارش مرکز آمار ترکیــه، در ماه 
گذشــته مجموعا حــدود ۱۵۰ هــزار خانه 

در ترکیه معامله شــده اســت که نسبت به 
ژوئن ســال گذشــته حاکی از رشــد حدودا 
 ۱۲ درصدی تعداد معامــالت امالک در این 

کشور است. 
ر ا ز بــا ر  د ســد  می ر نظــر   بــه 

 مســکن کشــور همســایه هــم شــاهد 
 داغ تــر شــدن معامــالت در پــی افزایش

 بی ثباتی های اقتصادی هستیم.

 تصویر مربوط به رد پای انتظارات 
تورمی ایرانیان در بازار مسکن ترکیه 

در ایــن میــان خارجی هــا ۸۷۰۷ خانه 
خریــداری کرده اند که نســبت بــه ماه قبل 
و ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب رشدهای 
۴۴ و ۸۰ درصدی داشــته اســت که نشان 
می دهــد در خردادماه اقبال خارجی ها هم به 
بازار مسکن ترکیه بیشتر شده است. در بین 

کشــورهای مختلف روس ها دوباره در صدر 
خریداران خارجی امالک ترکی قرار گرفته اند. 
روس ها در ماه گذشته ۱۸۸۷ خانه در ترکیه 
خریداری کردند که رکورد بیشــترین خرید 
ماهانه شــهروندان یک کشور در بازار مسکن 
ترکیه محسوب می شود. از هنگام شروع جنگ 
روســیه و اوکراین شاهد مهاجرت بسیاری از 
روس ها به کشــورهای دیگر هستیم. در این 

میان ترکیــه از مقاصد اصلی ســرمایه های 
روس ها بوده است. به طوری که سهم روس ها 
از بازار مســکن خارجی ها در ترکیه از حدود 
۱۱ درصد در اولین ماه ســال میالدی به ۲۳ 
درصد در ماه گذشته رسیده است. روس ها در 
ماه گذشــته اصلی ترین عامل شکسته شدن 
رکــورد خریدهای خارجی در بازار مســکن 

ترکیه بوده اند.

 اثر انتظارات تورمی در ترکیه
در جایــگاه دوم ایرانیان قرار گرفته اند که 
در ماه گذشته ۹۸۷ خانه در ترکیه خریداری 
کرده اند. تعــداد خانه های خریداری شــده 
توسط ایرانیان نسبت به اردیبهشت ماه رشد 
۳۴ درصدی داشته و نسبت به خرداد پارسال 
رشــد ۴۴ درصدی. در همین حال می توان 
خاطر نشان کرد که در ماه گذشته معامالت 
مسکن در تهران با رشد ۳۳ درصدی نسبت به 
اردیبهشت ماه به حدود ۱۴ هزار واحد رسید. 
این عدد ۲.۷ برابر خانه هایی است که در خرداد 
سال گذشته و هنگام فروکش کردن انتظارات 
تورمی در پایتخت معامله شده است. همچنین 
رشد قیمت مسکن تهران در خردادماه به ۸.۴ 
درصد رسید که یک رکورد ۲۰ ماهه محسوب 
می شــود.حال به نظر می رســد این افزایش 
انتظارات تورمی ایرانیان در ماه گذشته به بازار 
مسکن ترکیه هم سرایت کرده است و ایرانیان 
با قدرت بیشــتری در سمت خرید خانه های 

ترکیه ای فعال شده اند.

زمان تحویل واحدهای مسکن ملی اعالم شد

سیاوش علیمردانی 
کارشناس اقتصادی 

زیرساخت های ترانزیتی کشور زیر تیغ 
تحریم ها

 اگر دولتمردان به ترانزیت و صنعت حمل ونقل بها می دانند، کشور ساالنه بیش 
از ۱۰میلیارد دالر درآمد خالص به دســت می آورد و این به  مرور به رشد اقتصادی 

منجر می شود.
ایران در مسیر شاهراه های ترانزیتی جهان قرار گرفته است! این عبارت برای سالیان 
طوالنی نسل به نسل نقل شده و انتقال یافته است. منبع آن هم موقعیت جغرافیای خاص 
ایران هست که در قلب جاده ابریشم و مسیرهای بازرگانی کهن نیز قرار داشته است.

هرچند در سال های گذشته و به عنوان مثال کشور چین تالش کرده تا با طرح جاده 
ابریشم نوین ایران را از مسیر حمل ونقل بین المللی خارج کند اما احداث کریدورهای 
جدید به سمت غرب و کریدورهای مشترک با عراق امیدواری را برای بهبود شرایط 

ترانزیت و صنعت حمل ونقل ایران زنده نگاه داشته است.
به دلیل وجود مشکالت بین المللی و ناسازگاری در سالیان اخیر صنعت حمل ونقل 
همچون دیگر حوزه های درآمدی و استعدادهای ناب سرزمینی متأسفانه مغفول مانده 
و نتوانستیم از منافع سرشار آن بهره مند شویم. درواقع، بروز تحریم های بین المللی، 
نبود ارتباط مستقیم بانکی برای تسویه حساب ها، فقدان افراد متخصص در مبادی 
مرزی کشور، ضعیف بودن بخش خصوصی و عدم حمایت دولتی، ضعیف بودن دستگاه 
دیپلماسی - اقتصادی کشور و ضعف در زیرساخت ها ایران را از یک بازیگر مهم بازرگانی 
و حمل ونقل جهانی به کشوری کنار نگاه داشته شده و خارج از معادالت بدل کرده 
است. به همین دالیل و بیشتر به واسطه تحریم ها افراد متخصص ما نتوانسته اند حضور 
موفق و پویایی در کنفرانس ها و نشست های جهانی حوزه حمل ونقل داشته باشند 

بنابراین سهمی هم به دست نیاورده ایم.
امریکا سال هاست پس از بروز مشکالت در روابط خارجی خود با ایران تالش کرده 
است مسیرهای ترانزیت و حمل ونقل بین المللی را تغییر دهد. به عنوان نمونه می توان 
به خط لوله باکو-جیحون اشــاره کرد که در پروژه ای عظیم از زیر دریا احداث شد 
اما شرکت های پیمانکار و دولت های آنان حاضر نشدند از ایران و مسیر زمینی که 
بسیار ارزان تر و با هزینه کمتر اتفاق می افتاد، استفاده کنند. واضح است که عبور این 
خط لوله از داخل ایران ساالنه چندین میلیارد دالر درآمد نصیب کشور می کرد که 
متأسفانه فرصت سوزی شد. یا در نمونه ای دیگر پروژه نورد-استریم که این روزها و 
به واسطه هجوم روسیه به کشور اوکراین زیاد از آن می شنویم، می توانست با هزینه ای 
بســیار کمتر و از مسیر ترکیه به اروپا متصل شود و در آن صورت ایران امروز یکی 
از شرکای اصلی حل منازعات بین المللی بود که در این موضوع هم نقشی نداشتیم.

بخشــی از این ماجرا به دلیل درگیــری حاکمیت با غرب و ایاالت متحده اتفاق 
افتاده است که طبیعتاً تالش کرده اند با از بین بردن منابع درآمدی ایران اهرم های 

خود را تقویت سازند.
بخش دیگر هم موضوع خود تحریمی است. این مسئله آسیب های تحریم های 
بین المللی را چند برابر کرده و به نظر من از تحریم هم مهم تر است. دولت های مختلف 
از هر طیف و جناحی بر سر کار آمدند و اعتقاد یا اطالعی از این موضوع نداشتند و 
تمایلی هم نسبت به افزایش سرمایه گذاری و به روز کردن زیرساخت های حمل ونقل 
در ایران نشان نمی دادند. ما در ایران با مشکل سرعت پایین بازرگانی روبه رو هستیم.

در زمــان دولت های نهم و دهــم می گفتند رئیس جمهوری دکتری حمل ونقل 
دارند و انتظار می رفت که به این حوزه توجه ویژه ای داشته باشد اما باوجود افزایش 
درآمدهای کشــور در آن مقطع اتفاق ملموس نیفتاد. شاهد بودیم که همه چیز در 
صنعت حمل ونقل به حال خود رها شد. به عبارت دیگر، افزایش درآمد سرانه کشور در 
آن مقطع زمانی نه تنها به کمک رشد اقتصادی، صنعتی و درنهایت توسعه نیامد بلکه 
سبب افزایش مشکالت کشور و بروز ناکارآمدی در زیرساخت های فراوان دیگر شد.

در نمونه ای دیگر، در زمان حضور ناتو و ارتش ایاالت متحده در آمریکا ماهانه چهار 
یا پنج هزار کانتینر ترانزیت به سوی افغانستان انجام می شد. بااین حال علیرغم وجود 
مرز زمینی و سیستم جاده ای بسیار نزدیک و اقتصادی در ایران این ها پنج یا شش 
هزار کیلومتر به مسیر اضافه می کردند تا به افغانستان برسند و از ایران عبور نکنند.

زیرساخت ها و مشکالت ارتباطی
ذکر این نکته مهم است که وقتی سرزمینی در چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته 
است و شاه راه های ارتباطی جهان از آن عبور می کنند، باید خطوط جاده ای منظم با 
امکانات باال و ریسک خطر پایین داشته باشد. خطوط ریلی با فناوری روز جهان در 
آن فعال باشد و ناوگان مرتب و قابل اتکایی در مسیرها تردد کند. همین وضعیت 
می بایســت در ناوگان دریایی و هوایی حاکم باشد اما متأسفانه کشور ما در تقریباً 
تمامی حوزه ها ناوگان فرســوده ای دارد و زیرساخت های ارتباطی آن اعم از جاده و 

ریل وضعیت ناگواری را به خود می بینند.
باوجوداینکه، کارشناسان و صاحب نظران بارها نسبت به ضرورت توجه و بازگرداندن 
شــرایط عادی به صنعت حمل ونقل ایران تأکید داشته اند و مزیت های فراوان این 
موضوع به خوبی برشمرده شده است. با نگاهی به گزارش ها می توان دریافت که  هر 
واگن در ایران روزانه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلومتر مسافت طی می کند درصورتی که 
نمونه های پیشــرفته جهانی بیش از ســه برابر این میزان عملکرد دارند. همچنین 
متأســفانه بسیاری از ساختارهای فنی در راه آهن ایران سنتی هستند و محاسبات 
وزن، حمل و توان کار به صورت ذهنی و تخمینی صورت می گیرد. درحالی که همین 
سیستم ها در جهان دهه هاست که کامپیوتر را به فرآیند وارد کرده اند و اکنون مشغول 

ارتقا عملکرد آن هستند.
از سوی دیگر، رایزن های بازرگانی و اقتصادی که از طرف وزارت امور خارجه یا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به کشورهای همسایه معرفی می شوند دغدغه ای برای 
افزایش حجم تجارت و تبادالت بازرگانی ندارند. از آن بدتر گوش شنوایی هم برای 
دریافــت دیدگاه ها، راهکارها و ایده های فعاالن اقتصادی، مدیران بخش خصوصی، 

نیروهای اقتصادی کاربلد، رایزن های بین المللی و... ندارند.
ذکر یک نکته را ضروری می دانم. آن اینکه در شرایطی که تمامی کشورها نسبت 
به طرح جاده ابریشــم جدید چین تمایل نشان می دهند و از آن به عنوان راهکاری 
مثبت یاد می کنند، حمل دریایی بار از چین به سوی اروپا بسیار گران است و اصوالً 
به همین دلیل این طرح در دستور کار دولت چین قرار گرفته است. این در حالی 
است که ایران با توجه به وجود سیستم ریلی یکپارچه در کشور می تواند با احداث 
خط ارتباطی از خاک عراق وارد ترکیه شده و کاال به کشورهای منطقه مدیترانه وارد 
شد. با این مسیر در هزینه و زمان به میزان زیادی صرفه جویی خواهد شد. همچنین 
بار ترافیکی در کانال سوئز و کانال بسفر کاهش پیدا خواهد کرد که الزمه هر چیز 

در این صنعت روشن شدن تکلیف تحریم های جهانی است.
یکی از مهم ترین مشــکالت دیگری که صنعــت حمل ونقل ایران با آن برخورد 
دارد، قوانین و مقررات اســت. این قوانین به اندازه ای سخت هستند که بیش از ۲۰ 
دستگاه مختلف بر صنعت حمل ونقل و ترانزیت کشور ناظر هستند. یعنی فرماندهی 
مشــخص و یکپارچه ای در این صنعت وجود ندارد. به عالوه، همچون دیگر مسائل 
به عنوان تهدید به این حوزه نگاه می شــود.همچنین اقتصاد یارانه ای یکی دیگر از 
مشکالت فراوانی است که صنعت حمل ونقل ایران با آن دست وپنجه نرم می کند. این 
شرایط سبب به وجود آمدن معضل قاچاق در کشور شده که خیلی از سختگیری ها 
به دلیل برخورد با این معضل به وجود آمده اند.وقتی اقتصادی از شبکه جهانی جدا 
بیفتد و موضوع واردات و صادرات در آن بســتر با موانع فراوان روبه رو شوند تأمین 
کاال به تهدید بدل می شود و انحصار، رانت و قاچاق در پی آن ایجاد می شوند. قطعاً 
این چالش ها سبب می شوند که کریدورهای فراوان موجود در ایران صرفه اقتصادی 
نداشته باشند. کشورها علیرغم افزایش هزینه و زمان تمایلی به عبور از ایران نداشته 

باشند و حاضر به دور زدن آن شوند.
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آیندهبورسچهمیشود؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | درحالی که 
تاالر شیشه ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه 
می کند، یک تحلیلگر در تشریح دالیل وضعیت 
فعلی بر این باور اســت که بــورس پایین تر از 
اعــداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند 
چند محرک مثبت است.ولید هالالت، با تاکید 
بر اینکه نسبت به بازار سرمایه یک بدبینی وجود 
دارد، توضیح داد: ایــن بدبینی دالیل مختلفی 
دارد که از جملــه آن نگرانی درمورد قیمت ها 
در بــازار جهانی و فاصله بین قیمت دالر نیما و 
بازار آزاد است. از طرف دیگر افزایش نرخ هایی 
که دولت به شرکت ها داده این نگرانی را ایجاد 
کرده است که هزینه ها بیشتر از درآمدها رشد 
کرده باشــد. همچنین شــاهد نرخ گذاری های 
دســتوری در صنعت خودرو هستیم و واگذاری 
بلوک خودرویی ها نیز به نتیجه نرســیده است. 
همه این عوامل در کنار هم باعث می شود تمایل 
بازار به سرمایه گذاری جدید کم باشد.وی با اشاره 
به کاهش حجم معامالت گفت: معموال همه در 
چنین شرایطی دست نگه می دارند و معامله سهام 
انجام نمی دهند. همین موضوع باعث می شــود 
حجم معامالت کاهش یابد و در این شرایط بازار 
به صورت فرسایشی افت کند. درحال حاضر نیز 
با توجه به اینکه فصل مجامع اســت و در هفته 
اخر تیرماه شاهد ترافیک مجامع بودیم، نمادهای 
زیــادی متوقف بودند که بخش زیادی از بازار را 

از نظر ارزشی تشکیل میدهند و همین موضوع 
باعث شده اســت ارزش معامالت کاهش یابد. 
ارزش معامالت درحال حاضر روی ارقامی است 
که گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد 

و برای اینکه به حالت عادی برگردد باید یکی از 
گره های ذهنی بازار حل شود.این تحلیلگر بازار 
سرمایه با تاکید بر اینکه بدبینی موجود نسبت 
به دولت باید برطرف شــود، عنوان کرد: درحال 

حاضر بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح 
اســت. هرچند این افزایش در تورم فعلی ناچیز 
است اما از نظر روانی این سیگنال را میدهد که 
دولت خیلی هم به وعده های قبلی خود پایبند 

نیســت. زیرا پیش از این، بحثی مطرح بود که 
نرخ بهره بین بانکی زیر ۲۰ درصد مدیریت شود 
اما این اتفاق نیوفتاد. اگر این ابهامات برطرف و 
تکلیف برجام بیشــتر از قبل مشخص شود بازار 
بــه حالت عادی برمیگردد.هــالالت در ادامه با 
بیان اینکه گزارش های فصلی به همراه گزارش 
های ماهانه عملکرد تیر پتانسلی خوبی است که 
نگرانی های بازار برطرف شود، گفت:  به همین 
دلیل شخصا انتظار ندارم که بازار نسبت به اعداد 
فعلی پایین تر رود اما برای برگشــت رو به باال 
نیازمند چند محرک مثبت روانی اســت. ضمن 
اینکه نسبت پول و شبه پول به نقدینگی به شدت 
باالتر آمده و نسبت به نقدینگی ۲۲ درصد شده 
است که یکی اعداد باالی تاریخی است و انتظار 
تــورم باالیی را از این جهت میتوان پیش بینی 
کرد اما بازار سرمایه خروج پول دارد و این اصال 
اتفاق خوبی نیســت. درواقع پول از بانک ها و از 
صندوق های ســهامی و سهام خارج می شود و 

به سمت بازارهای موازی و سفته بازی میرود.
وی افزود: دلیل اینکه بازار سهام دو سال است 
که در وضعیت بغرنجی قرار دارد این اســت که 
وقتی انتظار تورمی رشد پیدا میکند بازار سهام 
نه تنها نمیتواند پولی را جذب کند بلکه پول هر 
روز از صندوق های سهامی خارجی می شود و 
سمت بازارهای موازی میرود و ممکن است تورم 

را تشدید کند.

همزمان با سفر والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
به ایران، برای نخســتین بار نمــاد معامالتی جفت ارز 
روبل-ریال در بازار متشکل ارز ایران گشایش یافت، تا 
جایی که در جریان مراسم افتتاحیه، ۲ میلیون روبل در 
این بازار مبادله شد. بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
گشایش نماد معامالتی روبل-ریال گامی مهم در توسعه 

روابط اقتصادی ایران و روسیه است.
برخی کارشناسان درباره گشایش نماد معامالتی جفت 
ارز روبل-ریال معتقدند؛ روبل به جز در خود روسیه در 
جاهای دیگر دنیا محل چندانی از اعتبار ندارد. در واقع 
نگهداری کننده روبل، دائما در حال زیان خواهد بود، مثل 

کسی که در تابستان داغ بخواهد تجارت یخ بکند.
آن طور که علی صالح آبادی اعــالم کرده، چارچوب کار 
در نماد معامالتی روبل-ریال همانند سایر نمادهای بازار 
متشکل به شکل رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا خواهد 
بود.به اعتقاد وی، حجم معامالت و عمق بازار برای نماد 
روبل و ریال در آینده نزدیک افزایش می یابد و بازارسازها 

هم می توانند در بازار حضور داشته باشند.
صالح آبادی عنوان کرده؛ در شرایط سیاسی دنیای کنونی 
ارزهای جهان روا همچون دالر، ابزار سیاســی و عامل 
سلطه شده است. ارزهای محلی و پیمان های پولی دو و 
چندجانبه وسیله و راه حل مناسبی برای خنثی کردن ابزار 
سلطه و سیاسی ارزهای جهان روا خواهد بود و بر همین 
اساس امروز شاهد برداشتن گام نخست و بسیار مهم در 

زمینه پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه هستیم.

 روبل، تقاضای دالر را کاهش می دهد؟
در این شرایط، حاال برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که 
روبل مصرف دالر را کاهش خواهد داد. دبیر کل کانون 
صرافان کشور می گوید: تبادالت روبلی ایران و روسیه، 
در آغاز به کار خود است و کار در ابتدا هر چند با شدت 
پیش نمی رود و انتقال تقاضای مردم از سمت دالر به روبل 
زمانبر خواهد بود، اما به طور قطع با افزایش خدمات روبل 
در ایران، برای مردم و مســافران جذابیت ایجاد خواهد 
شد و پیش بینی ام به عنوان یک مصرف کننده این است 
که به صورت پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل در 

کشورمان خواهیم بود.

 نماد ریال-روبل چــه تاثیری بر اقتصاد ایران 
دارد؟

کامران ســلطانی زاده درباره گشــایش نماد معامالتی 

ریال-روبل در بازار متشکل ارزی و احتمال افزایش تقاضا 
برای روبل عنوان می کند: روبل ارزی است در کشورهای 
حاشیه خزر و کشورهای مشــترک المنافع که شامل 
۱۲ کشور می شود ارز رایج اســت و مبادالت با این ارز 
انجام می شود. با توجه به حجم صادرات و تبادالت مالی 
کشورمان به این کشــورها، روبل ارز مهمی برای ایران 
محسوب می شود و این موضوع بیشتر مربوط به بحث 
حواله جات است اما با توجه به تحریم های سیستم بانکی، 
اسکناس آن می تواند بازار مصرف دالر را کاهش دهد به 
جهت اینکه هم فعاالن اقتصادی و تجار و هم مسافران 
در حوزه کشورهای مشترک المنافع می توانند از روبل 

استفاده کنند.

 رانت جدید در راه است
اما در مقابل، برخــی از کارشناســان و صاحب نظران 
اقتصادی نگاه متفاوتی دارند. علی اصغر سمیعی، رییس 
اسبق کانون صرافان می گوید: همواره گفته ام خود بازار 
متشــکل ارزی، بازاری ســاختگی و غیرواقعی و رانتی 
محسوب می شود. به وجود آمدن بازار متشکل ارزی، امری 
غیرالزم و به نظر من غیرمفید بوده، که حتی باعث ایجاد 

یک نوع رانت جدید هم در بازار ارز شده است.
رییس اسبق کانون صرافان متذکر می شود: وقتی شما 
بازاری ایجاد می کنید که عده ای خــاص حق خرید و 
فروش در آن را دارند و از آنهــا بابت عضویت در آن بازار 
مبالغی را تحت عناوین مختلف دریافت می کنید، به تبع 
قیمت در آن بازار می باید با بازار آزاد تفاوت داشته باشد تا 
برای اعضای آن بازار جاذبه ایجاد کند و آنها حاضر باشند 
به خاطر استفاده از آن تفاوت قیمت، شرایط ویژه و دادن 

حق عضویت و غیره را قبول کنند.
سمیعی تصریح می کند: طبیعی اســت که این تفاوت 
قیمت، ایجاد یک نوع رانت می کند که در نهایت از جیب 
همه ملت پرداخت می شود، چون ارزی که با فروش نفت 
تهیه شــده، متعلق به همه اعضای جامعه ۸۰ میلیون 
نفری ایران است و شاید روا نباشد که با قیمتی غیرواقعی 

به فروش رود، حتی اگر با انگیزه ای خیرخواهانه باشد.

 روبل؛ تحت تحریم های خردکننده غربی ها
وی عنوان می کند: حتی راجع بــه دالر و یورو و ارزهای 
معتبری هم که در آن بازار مورد معامله قرار می گیرند، 
قیمت های واقعی داده نمی شــود، تا چه رسد به پول 
ضعیف و تک بعدی و مهجوری به اسم روبل که خودش در 
حال حاضر تحت تحریم های خردکننده غربی ها قرار دارد 
و از طرف دیگر، نرخ بهره بانکی برای روبل روسیه باالی 

۲۰ درصد برآورد می شود.
رییس اســبق کانون صرافان ادامه می دهد: از ســوی 
دیگر به جز در خود روسیه، در جاهای دیگر دنیا محل 
چندانی از اعتبار نــدارد. در واقع نگهداری کننده روبل، 
دائما در حال زیان خواهد بود، مثل کسی که در تابستان 
داغ، بخواهد تجــارت یخ بکند. به عــالوه اینکه خروج 
 روبل از روســیه هم نیاز به مجوزهای خاص از مقامات 

اقتصادی روسیه دارد.
ســمیعی تاکید می کند: اقتصاد دستوری، مصنوعی و 
رانتی، باعث فساد و فروریختگی اساس اقتصادی کشور 
و باعث گسترش بیکاری، تورم های باال و در نتیجه فقر 

فراگیر و باال رفتن شاخص فالکت خواهد بود.
وی یادآور می شود: اقتصاد تنها در صورت آزاد و رقابتی 

بودن و با قیمت های واقعی و واحد است که می تواند در 
خدمت به بشریت قرار بگیرد و باعث شکوفایی هایی در 

وضعیت معیشتی مردم واقع شود.

 تقاضا برای روبل زیاد است؟
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
نیز می گوید: دو موضوع وجــود دارد. یکی ارزش روبل 
است که بعد از حمله به کریمه، ریخت. اما االن با توجه 
اتفاقاتی که رخ داد، موضوع اوکراین خاص بود و غالت دنیا 
و انرژی اروپا مطرح بود، شاهد بودیم که روسیه ارزش پول 
خود را حفظ کرد و روبل سقوط نکرد. این باعث شد که 
یورو ضعیف شود؛ به خاطر اتفاقاتی که در بحث تبادالت 

گازی اش داشت.
در دو باری که روســیه با بحران روبــل مواجه بود، این 
بار جنس ماجرا متفاوت اســت، زیرا خواســته دولت 

مرکزی اش تفاوت است.
اما راجع به ایران فکر می کنــم نه بعد از جنگ اوکراین، 
تقاضای زیادی برای روبل داریم و نه روبل یک واحد قابل 
اتکا از نظر مردم است. نمونه عینی اش، سفارت روسیه 
برای ویزا، دالر می گیرد، یعنی می داند که روبل قابل اتکا 

و در دسترس نیست.

 ارزهای دیگر هم به بازار متشــکل راه پیدا 
می کنند؟

برخی خبرها حاکی از آن است که بعد از آغاز مبادالت 
روبل در بازار متشــکل، قرار است ســایر ارزها از جمله 
لیر ترکیه، دینار عراق و درهم امارات هــم در این بازار 
مبادله شود. مدیرعامل بازار متشکل ارزی ایران دیروز 
در همین باره گفت: سعی داریم سایر ارزها همچون لیر 
ترکیه، دینار عراق، دالر کانادا و دالر استرالیا که تقاضای 
واقعی برای آنها وجود دارد را با اولویت باالتری پیگیری 
کنیم تا در آینده نماد آنها را روی تابلوی بازار متشــکل 

ارزی داشته باشیم.
هامونی در پاســخ به این پرســش که در آینده شاهد 
ورود درهم امارات به نمادهای معامالتی بازار متشکل 
خواهیم بود یا خیر، گفت: هم اکنون حجم قابل توجهی 
از اســکناس درهم معامله نمی شــود، زیرا حجم قابل 
توجهی از معامالت درهم امارات به صورت حواله است 
 که یکی از نمادهای پرمعامله ســامانه نیماســت و در 
نتیجه معامله اسکناس درهم در بازار متشکل ارزی در 

اولویت های بعدی است.

تاثیراستفادهازروبلوریالبراقتصادایران

پس از گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، با وجود این که رییس مجلس مصوبه دولت 
درباره افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد، اما هنوز واکنش دولت به این 
موضوع مشخص نیست. امروز یک خبر به نقل از نایب رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس منتشر شده بود که معاون اول رئیس جمهور با اصالح مصوبه دولت، ابالغ 
کرد بازنشستگان تامین اجتماعی به جز حداقل بگیران، افزایش حقوق ۳۸درصد 
به اضافه ۵۱۵هزار تومان را داشته باشند.ولی اسماعیلی  خبر داده بود: بر اساس 
این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه 
شــورای عالی کار دریافت می کنند.انا بالفاصله او »خبر منتشــر شده از قول 
خودش« را درباره اصالح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکذیب کرد.

اسماعیلی توضیح داد: امروز خبری در فضای مجازی به نقل قول یکی از دوستان 
در مجلس منعکس شد و بر اساس همان خبر گفتم معاون اول همان افزایش ۳۸ 
درصدی را ابالغ کرده است. اما پس از آن تماس گرفتم و از مشاور اصلی رسانه ای 
آقای مخبر پرسیدم، او ابالغ این مصوبه را تکذیب کرد؛  تکذیبیه خبر قبلی را اعالم 

می کنم.بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس 
مجلس در نامه ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون 

تشخیص داد.در مصوبه مورد اشاره که در ماه های گذشته منشا اختالف میان 
گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود 

که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
البته برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت 
خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعالم کرده و در نتیجه مستمری 

این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفته بود: اکنــون دولت مکلف اســت مجددا مصوبه هیــات امنای صندوق 

بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.
وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این 
فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع تر پرداخت 

حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

افزایش۳۸درصدیحقوقبازنشستگانازچهزمانیاجرامیشود؟

 شرایط اتباع خارجی برای دریافت خدمات بانکی
رئیس کل بانک مرکزی شرایط الزم برای اتباع خارجی جهت دریافت خدمات 
بانکی را اعالم کرد.علی صالح آبادی، درباره شرایط خدمات رسانی شبکه بانکی به اتباع 
خارجی اظهار کرد: اتباع خارجی خدمات بانکی را طبق مقررات دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: مســاله مهم در مورد اتباع خارجی این اســت که آنها باید کد 
مخصوص و مجوز وزارت کشور را داشته باشند تا بتوانند از خدمات بانکی استفاده 
کنند. در روزهای گذشته برخی از اتباع غیر ایرانی اعالم کرده بودند که برای استفاده 
از اینترنت بانک و همراه بانک در برخی ها بانک ها با مشکل مواجه شده اند. در ادامه، 
این موضوع از بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت که اعالم شد خدمات مبتنی 
بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا )تا سقف ۱۰ میلیون تومان ( 
برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است . این در حالی است که بر اساس 
اسنادی که در اختیار ایسنا قرار گرفت، در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم، برخی محدویت ها در ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی به 

طور موقت اعمال شده و تا اطالع ثانوی ممنوع است که شامل موارد زیر است: 
۱( افتتاح حساب ارزی و ریالی )انفرادی و مشترک( اعم از قرض الحسنه جاری 

و پس انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت.
۲( حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدا حساب های 

اشخاص حقیقی خارجی.
۳( حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب های 

اشخاص حقیقی خارجی.
همچنین اعالم شد که استفاده از کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان، تراکنش 
درون شــعبه بانکی )پایا( تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان و خرید با کارتخوان مثل 
ایرانیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای اتباع خارجی، فراهم است. البته، استفاده از 
این امکانات فقط در داخل ایران ممکن است و هر یک از اتباع که کد یکتا بگیرند 

خدمات بانکی برای آنها به صورت عادی ارائه می شود.

 ممنوعیت واردات برنج لغو شد
طبق اعالم معاون گمرک ایران ممنوعیت فصلی واردات برنج در ســال جاری 

لغو و اجرایی نخواهد شد؛ بر این اساس واردات این کاال به روال قبل ادامه دارد.
 معــاون امور گمرکی گمرک ایران  از ابالغ لفو ممنوعیت فصلی واردات برنج از 
اول مردادمــاه خبر داد و گفت: واردات این کاال طبق روال قبل ادامه دارد.آن طور 
که فرود عسگری،  معاون امور گمرکی گمرک ایران  اعالم کرده است طبق تصمیم 
سی امین نشست ستاد تنظیم بازار و بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی، ممنوعیت 
فصلی برنج در سال جاری لغو شد.به گفته وی لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج 
اول مردادماه به گمرکات اجرایی ابالغ شد.در این رابطه یادآور می شود براساس بند 
۸ مندرجات ذیل یادداشــت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص 
برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر سال تا پایان 
آبان ماه همان ســال تعیین شده است.اما با توجه به وضعیت بازار داخل و افزایش 
قیمت ها از مدتی قبل مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در سال جاری در جریان 
بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند.در سال گذشته نیز با توجه به 
وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی 

بسیاری در مورد لغو ممنوعیت انجام ولی با آن موافقت نشده بود. 

 صادرات عربستان و عراق جایگزین نفت روسیه در اروپا شده است
با تحریم نفت روسیه در اتحادیه اروپا، عربستان و عراق با افزایش صادرات نفتی 

خود به قاره سبز در صدد پر کردن جای خالی روسیه برآمده اند.
به گزارش بلومبرگ در نخستین هفته های ماه ژوئیه، روزانه بیش از یک میلیون 
بشــکه نفت خام خاورمیانه از طریق خط لوله های مصر به اروپا رســیده و حجم 
محموله های نفتی خاورمیانه به اروپا نسبت به سال گذشته تقریباً دوبرابر شده است.

تجاوز روسیه به اوکراین واکنش شدید شرکت های اروپایی را در پی داشت که 
بســیاری از آن ها همکاری با مسکو را متوقف کردند و از همان زمان این پرسش 
مطرح شد که نفت جایگزین قرار است از کجا تأمین شود.گزارش های مراکز رصد 
نفتکش ها نشان می دهد که عربستان صادرات نفت خود به اروپا را افزایش داده و عراق 
نیز وارد این میدان شده و محموله های نفت خود را یا از طریق خط لوله »سومید« 
در مصر یا با نفتکش های خود از کانال سوئز به اروپا می رسانند.حجم نفت ارسالی 
از طریق خط لوله ها از حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز در ماه گذشته به بیشترین 
حجم ممکن از ســال ۲۰۲۰ رسیده است. عالوه بر این، در سه هفته نخست ماه 
ژوئیه، حدود ۱,۲ میلیون بشکه در روز از طریق کانال سوئز به اروپا ارسال شده که 
اکثر آن ها از عراق است.بدین ترتیب حجم نفت صادرشده از خاورمیانه به اروپا به 
۲,۲ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه ژانویه، یک ماه پیش از این آغاز 
حمله نظامی روسیه به اوکراین، افزایش ۹۰ درصدی را نشان می دهد.همزمان همین 
می بینیم که روسیه به همین میزان بر صادرات نفت خود به هند و چین افزوده است. 

 توافق پنج ساله برای صادرات ۴۰۰ مگاوات برق ایران به عراق
بر اساس توافق جدیدی که میان ایران و عراق امضا شده است، ایران در زمان 

توانایی شبکه، در مدت ۵ سال ۴۰۰ مگا وات برق به عراق صادر خواهد کرد.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق توضیحاتی درخصوص جزئیات توافق 
راهبــردی ایران و عراق در زمینه انرژی ارائه داد و گفت که این توافق دو هدف را 

محقق می کند؛ یکی واردات برق و دیگری بهبود کیفیت برق توزیعی است.
وی تاکید کرد که توافقی ۵ ساله با ایران در این زمینه امضا شد و ایران در این 

مدت ۴۰۰ مگا وات برق به عراق صادر خواهد کرد.
احد موســی گفت: این توافق بعد از پرداخت بدهی گازی به ایران و همچنین 
موافقت دولت امضا شد و هدف از آن ها تنها واردات ۴۰۰ مگا وات برق نیست بلکه 

هدف دیگر بهبود کیفیت برق توزیعی و تامین برق مصرفی عراق است.
سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد که این توافق بر اساس پرداخت هزینه 
و همچنین بر اساس نیاز عراق است.پیش از این عادل کریم، سرپرست وزارت برق 
عراق در اظهاراتی با اشاره به افزایش تولید برق در این کشور گفت که با توجه به 
توافقات انجام شده با وزیر نیرو ایران، انتظار می رود که روند صادرات گاز ایران به 
عراق بهتر شود.وی با بیان اینکه شهروند عراقی امروز احساس می کند که وضعیت 
برق بهبود یافته است تاکید کرد: یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دالر به عنوان بدهی 
گازی به ایران پرداخت کردیم.کریم خاطرنشان کرد که تمام بدهی های قبلی ما به 
ایران پرداخت شد و اکنون پول واردات گاز از ایران را به طور ماهیانه به این کشور 
پرداخت می کنیم.سرپرست وزارت برق عراق همچنین گفت که ایران روزانه ۲۴۰ 

متر مکعب گاز به عراق صادر می کند. 

 روسیه به کشورهای اعمال کننده سقف قیمت، نفت صادر نمی کند
رئیس بانک مرکزی روســیه از توقف عرضه نفت به کشورهایی که محدودیت 

قیمت را برای نفت این کشور اعمال می کنند، خبر داد.
به گزارش رویترز، الویرا نبیولینا روز جمعه )۳۱ تیرماه( اعالم کرد مســکو به 
کشــورهایی که تصمیم به اعمال ســقف قیمت برای نفت این کشور دارند، نفت 

صادر نمی کند.
وی افزود: پیشــنهاد اعضای گروه هفت کشور ثروتمند جهان، موسوم به گروه 
هفت، با هدف محروم کردن روســیه از درآمدهای انرژی به منظور محدود کردن 
گزینه های مسکو برای تأمین مالی درگیری های نظامی میان این کشور و اوکراین، 

قیمت جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نبیولینا گفت: تا جایی که من می دانم، به کشورهایی که چنین سقف قیمتی را 
اعمال می کنند، نفت عرضه نخواهیم کرد و نفت و فرآورده های نفتی ما به کشورهایی 

که آماده همکاری با ما هستند، صادر می شود.

رشد اقتصادی چین در حال کاهش و به ســمت رکود است. دوران رشد دو 
رقمی گذشته است و به نظر می رسد بحران پیش روی اقتصاد متزلزل چین 
بسیار عمیق تر از آسیب ناشــی از تعطیلی کووید -۱۹ باشد. رشد اقتصادی 
چین در حال کاهش و به سمت رکود اســت. دوران رشد دو رقمی گذشته 
است و به نظر می رسد بحران پیش روی اقتصاد متزلزل چین بسیار عمیق تر 
از آسیب ناشی از تعطیلی کووید -۱۹ باشــد.ایان ویلیامز در گزارش منتشر 
شده توسط مجله انگلیسی The Spectator گفته است تولید ناخالص داخلی 
چین در سه ماهه دوم سال جاری - از آوریل تا ژوئن - نسبت به سال قبل از آن 
رشد اندکی ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است.با توجه به ارقام منتشر شده، این 
درصد بسیار کمتر از انتظارات تحلیلگران است. خوانش رهبران کمونیست از 
شاخص های اقتصادی چین هوشیارانه است، زیرا آنها بیشتر مشروعیت خود 
را از اداره یک اقتصاد به سرعت در حال رشد می گیرند.این نویسنده توضیح 

داد که به راحتی می توان تأثیر تعطیلی های ناشی از اپیدمی کرونا را علت این 
کاهش رشد اقتصادی دانست، زیرا محدودیت هایی در مارس و آوریل گذشته 
بر شــهرهای بزرگ در سراسر کشور اعمال شد. شــانگهای ساکنان خود را 
موظف کرد در بیشتر آن دوره در خانه بمانند، زیرا پایتخت تجاری چین شاهد 
کاهش ساالنه ۱۳.۷ درصدی در ســه ماهه دوم سال بود، در حالی که تولید 
در پایتخت، پکن، ۲.۹ درصد کاهش یافت. نگرانی های گسترده ای در چین 
در مورد احتمال تعطیلی بیشتر پس از ثبت شیوع های جدید ویروس کووید 
 ۵.BA ۱۹ در برخی شهرها از جمله شانگهای وجود دارد و ورود جهش یافته-
مشاغل و مصرف کنندگان را نگران کرده است.نویسنده اشاره کرد که وقتی ۴ 
وام دهنده منطقه ای در استان هنان سقوط کردند، انگشت به سمت باندهای 
جنایتکار نشانه رفت که بانک ها را در یک مشکل کوچک محلی در نظر گرفتند. 
اما بانک های داخلی غیرشــفاف چین به ویژه با بدهی ها و وام های بد مواجه 

هستند و سال ها با شرکت های قدرتمند محلی و مقامات محلی تبانی کرده اند.
عالوه بر این، بازار امالک و مستغالت که حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی 
کشور را تشکیل می دهد، دچار تزلزل شده است و مقیاس چالش ها را بیش از 
پیش آشکار می کند. با وجود تالش دولت برای حمایت از بازار با یارانه، فروش 
امالک و مستغالت از نظر ارزش در نیمه اول سال ۲۹ درصد کاهش یافت.این 
نویسنده خاطرنشان کرد که صاحبان خانه ها اعتصاب وام مسکن را با خودداری 
از پرداخت پروژه های معوق یا ناتمام به اتهام سرقت یا اختالس پول هایشان 
 ،China Real Estate Information آغاز کردند. به گفته شــرکت تحقیقاتی
صاحبان خانه از روز چهارشنبه پرداخت وام مسکن برای حداقل ۱۰۰ پروژه 
در بیش از ۵۰ شهر را متوقف کرده اند. این نشــان دهنده کمتر از ۲درصد از 
کل وام های مسکن است، اما اعتصاب با افزایش چهار برابری تعداد در دو روز 

افزایش می یابد.

چیندرآستانهبحراناقتصادی؛تکراربحران۲۰۰۷اینباردرشرق
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کارت ملــی بــه شــماره 0057507821 متعلــق بــه علــی سنگســری فرزنــد شــکراهلل در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 2110510927 متعلــق بــه علــی بارمــان فرزنــد جانعلــی در تاریــخ 1401/04/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560133697 و شناســنامه بــه شــماره 4560133697 متعلــق بــه ســهیل ســیف 
علیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت اهلل در تاری ــد نعم ــی فرزن ــین ملح ــه حس ــق ب ــماره 4569389041 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5309578242 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 5309578242 و کارت 
ســوخت بــه شــماره ایــران 86 664 ب 43 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 86 889 ب 29 متعلــق 
بــه انوشــیروان خســروی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

1150
ــران 53986 و  ــاک 642 ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــوخت موت ــور و کارت س ــه موت ــه نام ــور و بیم کارت موت
ــان  ــان و کارت پای ــون توم ــغ 100 میلی ــه مبل ــک برگــه ســفته ب ــن اجتماعــی و ی دفترچــه بیمــه تامی
ــد محمدرضــا در  ــه علیرضــا انتظــاری فرزن ــه شــماره 4420262729 متعلــق ب خدمــت و کارت ملــی ب

تاریخ 1400/08/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

1185
ــه شــماره 4580380401  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4580380401 و گواهینام ــت ب ــان خدم کارت پای
متعلــق بــه محمــد  کابوســی فرزنــد محمــد تقــی  در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.
 

1504
ــخ  ــب در تاری ــد غری ــین رزم آرا فرزن ــه حس ــق ب ــماره 5489735961 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2372272500 و کارت ملــی بــه شــماره 2372272500 و کارت 
ســوخت و کارت ماشــین رانــا مــدل 1400 بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره 83ایــران 553ص88 
ــق  ــی( متعل ــارا رزمجوئ ــام س ــه ن ــین ب ــی NAAU01FE6MT283642 )کارت ماش ــماره شاس و ش
 بــه مهــدی پهلــوان فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
 

1506
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه حکیمــه روا فرزنــد الیــاس در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره 2432160614 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــخ 1401/03/01 مفقــود گردی ــه در تاری ــد امــان ال اســداهلل حقیقــی قصــر خلیلــی فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2500051676 متعلــق بــه ســعید غفــوری فرزنــد عبدالحســین در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2006
ــی  ــه کدمل ــن ب ــد غامحس ــروی فرزن ــه س ــم معصوم ــه خان ــق ب ــماره 998 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

0054703638 در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2014
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره 0017629098 متعلــق بــه هلیــا غــراب فرزنــد غامرضــا 

در تاریخ 1401/03/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 93492  ــه شــماره 0012890091 و کارت ســوخت ب ــی هوشــمند وکارت بانکــی ب کارت مل
ــد  ــدی فرزن ــد اس ــه حام ــق ب ــران 88 متعل ــماره 861 ل 85 ای ــه ش ــوخت ب ــران 115 و کارت س ای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/05 مفق ــی در تاری رحمانعل

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6479589068 متعلــق بــه حســن حســبنی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0010982000 متعلــق بــه ســحر خرمــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/03/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن در تاریــخ  ــه عبــداهلل غــام نیاســرخی فرزن ــه شــماره 0010024263 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 4220461876 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره 4220461876 و کارت 
ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد کرام ــرورش فرزن ــد  پ ــه مجی ــق ب ــماره 9765631603 متعل ــه ش ــجویی ب دانش

1401/04/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2027
کارت ملــی بــه شــماره 0450990311 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
677ل27تهــران 20 و کارت ســوخت بــه شــماره 677ل27تهــران 20 متعلــق بــه ســیاوش کافــی فرزنــد 

ابوالقاسم  در تاریخ 1401/04/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــه  ــان خدمــت ب ــه شــماره  و کارت پای ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 5010026090 و گواهینام ــی ب کارت مل
شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 481د66ایــران22 و کارت ســوخت بــه شــماره 481د66ایــران22 
متعلــق بــه صمــد بایــد  فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0032909616 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  متعلــق بــه احمــد قاســمی 
ورنــام خواســتی فرزنــد زنــده علــی در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

2048
گواهینامــه بــه شــماره 0480139709 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران40_778ب69 و کارت 
ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران40_778ب69 وشــماره شاســیNAS431100D5743783 و شــماره 
ــود  ــخ 1401/04/17 مفق ــد ســجاد در تاری ــی فرزن ــای مرتضــی میرزائ ــه آق ــق ب ــور4889360 متعل موت

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور  ــبز موت ــرگ س ــماره 0550092536 و ب ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــه و کارت پای گواهینام
ــه  ــا VIN:IRAEA97444SD50196متعلــق ب ــه شــماره پــاک ایــران 534_27869 و ب ســیکلت ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/01/01 مفق ــر در تاری ــد منوچه ــای محمــد محمــدی فرزن آق

ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   0493001174 شــماره  بــه  گواهینامــه 
شــماره  وبــه  موتــور:00382087  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ایــران77_796و11  پــاک 
ــی  ــه ملک ــه/ قولنام ــران77_796و11 و وکالتنام ــاک ای ــماره پ ــه ش ــی:S1412281848023 وب شاس
ــوک شــش بانوان_مجتمــع مســکونی صــدف_ ــور بل ــام پ ــد غ ــه آدرس تهران_شــهرری ک ش امی ب

پ1ط103 بــا کدپســتی :1856838845متعلــق بــه آقــای مهــدی پارســافر فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

2065
شاســی  شــماره  بــه  و    78 ایــران   984 ل   65 پــاک   شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 

ــماره  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــور 4918409 و گواهینام ــماره موت ــه ش NAS411100D3614470 و ب
0420687890 و کارت ماشــین بــه شــماره 65  ل 984 ایــران 78 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 65 
ــماره  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــه و گواهینام ــد عبدال ــی فرزن ــد کنگ ــه محم ــق ب ــران 78 متعل ل 984 ای
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/26 مفق ــی در تاری ــه ســکینه ســادات طباطبائ ــق ب 0421924314 متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت امایــش 16 اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712874533 متعلــق بــه مریــم کریمــی فرزنــد علیرضــا در 
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 NAAM01CE2FK505493 بــرگ ســبز خــودرو به شــماره 73 س 822 ایــران 78 و شــماره شاســی
ــزی  ــاک فل ــران 78 و پ ــماره 73 س 822 ای ــه ش ــین ب ــور 124k0648079 کارت ماش ــماره موت و ش
خــودرو بــه شــماره 73 س 822 ایــران 78 و کارت ســوخت بــه شــماره 73 س 822 ایــران 78 متعلــق 
بــه محمدامیــن تاجیــک فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1400/10/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2084
گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0022171142 متعلــق بــه دانیــال شــریفی لطــف فرزنــد ناصــر در 

تاریخ 1401/04/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه هاجــر تجلــی فــرد فرزنــد محمــد در  ــه شــماره 0013195603 متعلــق ب گواهینامــه و کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4026 و شــماره ملــی 3621761047  متعلــق بــه جــواد بیرانونــد فرزنــد علــی 
حســین در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0063000891  و دوازده فقــره چــک، متعلــق بــه جعفــر  کاظمــی 
فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 71ی741ایــران78 بــا شــماره موتور11127879234متعلــق بــه هوشــنگ 

عابدینی  فرزند غام در تاریخ1400/01/17  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 1640298381 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه رضــا جعفــری فرزنــد حســین 
در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2090
شناســنامه بــه شــماره 1597 و کارت ملــی بــه شــماره 0042967635 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــد  ــا فرزن ــادی طف ــه ه ــق ب ــماره 0042967635 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم 0042967635 و کارت پای

یوسف در تاریخ 1401/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2110
شناســنامه بــه شــماره 3860994700 و کارت ملــی بــه شــماره 3860994700 و گواهینامــه پایــه ســه 
ــماره   ــه ش ــوخت ب ــماره 30_182و21 و کارت س ــه ش ــین ب ــماره 3860994700 و کارت ماش ــه ش ب
متعلــق بــه بهمــن ســامت فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

ــخ  ــان در تاری ــد نرم ــی فرزن ــا  درخش ــه محمدرض ــق ب ــماره 6029441949 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/28 مفق

ــه  ــق ب ــه شــماره 4360107870 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4360107870 و گواهینام ــی ب کارت مل
میثــم بیگدلــی  فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2301
شناســنامه بــه شــماره 1359 متعلــق بــه مهــدی عابدینــی پــور فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1401/04/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره بــه شــماره ملــی 2239902817 و شــماره شناســنامه 11 و تاریــخ تولــد 
ــد عبــاس در تاریــخ 1400/11/10 مفقــود گردیــده و از  ــه جــواد چشــک فرزن 1360/11/01  متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
ــه شــماره ملــی 5779884579  ــان خدمــت ب ــه دو  و کارت پای کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پای
متعلــق بــه علــی دامــن بــاغ فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــی در  ــد بورعل ــی فرزن ــد لکزای ــه گل احم ــق ب ــماره 4979156088 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1130452344 و شناســنامه بــه شــماره 1130452344 و کارت پایــان خدمــت 
ــد علیرضــا در تاریــخ 1401/04/20  ــه حســین موســوی نیــا فرزن ــه شــماره 1130452344 متعلــق ب ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2503
ــد احمــد در  ــی فرزن ــم کرم ــه مری ــق ب ــران 67 متعل ــاک 34 ق 671 - ای ــه شــماره پ کارت ماشــین ب

تاریخ 1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1840934697 متعلــق بــه زیبــا محمــد ولــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــخ  ــام در تاری ــد ضرغ ــاج فرزن ــنده ت ــم بخش ــه مری ــق ب ــماره 1091359199 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/01 مفق

2506
 NAKNF7523JB100488نقــره ای ســیر مــدل 97  بــه شــماره شاســی j4cvt کارت ماشــین جــک
ــه شــماره  ــران 67 ب ــاک 29 ل 979 ای ــه شــماره پ ــور HFC4GB23DJ0000267 ب و شــماره موت
ملــی  1815578998 متعلــق بــه ناهیــد بدریــان دهاقانــی فرزنــد حجتــه الــه  در تاریــخ 1401/03/15 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1285968166 متعلــق بــه روزبــه قنــدی  فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ 
1401/03/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5110444544 متعلــق بــه ربابــه شــریفیان فرزنــد حیــدر در تاریــخ 
1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 1271828960  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1271828960 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه معیــن انصــاری فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــری اصفهان ــاد جهانگی ــه مهرش ــق ب ــماره 1273515651 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
فرشــاد در تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272665844 و شناســنامه بــه شــماره 1272665844 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 1272665844 و کارت ماشــین.کارت ســوخت.بیمه نامــه خــودرو ســواری پرایــد 
ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــان فرزن ــا غریبی ــه رض ــق ب ــران 67 متعل ــماره 54 ل 235 ای ــه ش ــدل 1383 ب م

1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد مــدل 1382 بــه شــماره 19 س 592 
ایــران 13 و بــه شــماره موتــور M13449871 و شــماره شاســی S1412282914735 متعلــق بــه محمــد 

امامیــان فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد   ــه مجی ــق ب ــه شــماره 1282895613 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 11048 و کارت مل شناســنامه ب
فورجانــی زاده فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 19 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6219913922 متعلــق بــه الهــام  عیــدی 
فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1288721617  ــه یــک ب ــه شــماره 1288721617 و گواهینامــه پای کارت ملــی هوشــمند ب
و کارت ســوخت موتورســیکلت بــه شــماره 622/63197 و کارت بازنشســتگی متعلــق بــه مجیــد نــوری 
ســیچانی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1199934593 و شناســنامه بــه شــماره 97 متعلــق بــه محمــد اکبــری 
فرزنــد علــی عســگر  در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4621404350 متعلــق بــه میتــرا رجائــی دهکــردی فرزنــد نصــرت الــه 
در تاریــخ 29/02/1401 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6437 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1282812653 و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره 1282812653 متعلــق بــه محمدرضــا عمــادی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1270895801 متعلــق بــه آتنــا طوقانــی پــور فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1400/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــخ  ــد در تاری ــي محم ــد عل ــي فرزن ــزت بهرام ــه ع ــق ب ــماره 1090940157 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 1159323097 متعلــق بــه علي ســعادتي فرزند محمــود در تاریــخ 1401/02/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد احمدرض ــد فرزن ــي ون ــا حاج ــه صب ــق ب ــماره 4840069530 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1293005657 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 9600894496 متعلــق بــه 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد عباســعلي در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردی رســول ارجمنــد فرزن

مــی باشــد.

ســندو بــرگ ســبز و برگــه ی کمپانــی و کارت ســوخت وانــت پیــکان 1600رنــگ ســفید_روغنی مــدل 
ســال 1379بــه شــماره پــاک  58ایــران572ب36 وبــه شــماره شاســی 79915567وبــه شــماره موتــور 
11517914137متعلــق بــه رضــا افراســیابی دوقزلــو فرزنــد بیــگ میــرزا در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272045056 متعلــق بــه میتــرا  ذوالفقــاری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/09 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1273094808  و گواهینامــه پایــه 3  و کارت پایــان خدمــت  و کارت خانه  کارگر  
و کارت موتــور وبیمــه نامــه موتــور   و کارت ســوخت  موتــور ســیکلت انژکتــوری  مــدل ســال 1399 رنگ 
ــه  ــور N14APPKDAL1B31099وب ــه شــماره موت ــران 58942وب ــه شــماره پاک634ای مشــکی  ب
ــه نیمــا  رضایــی شــهرکی فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ  شــماره موتــور 0124N14111308 متعلــق ب

1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1271843609 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه سیدســعید مرتضــوی فرزنــد 
ســیدعلی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره 1272896366 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــین  در تاری ــد حس ــي فرزن ــي جون ــاس حاتم عب

ســاقط مــی باشــد.

2571
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 5939887953 متعلــق بــه فاطمــه ســبزی فرزنــد غامعبــاس در 

تاریخ 1400/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه باکدملــی 2295524288 متعلــق بــه فاطمــه شــریفی فرزنــد غامحســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/03/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2300790963 متعلــق بــه ســعید عســگری ســعادت آبــادی فرزنــد ابراهیــم در 
تاریــخ 1399/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2286781621 متعلــق بــه بارمــان  گلریــز خاتمــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2295431263 متعلــق بــه مهــدی نجــار فرزنــد بهــادر در تاریــخ 1401/03/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد عبدالرضــا در تاری ــه غامحســین خدمتــی فرزن ــق ب ــه شــماره 2510573901 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــودرز در  ــد گ ــار  فرزن ــا  بردب ــه روزیت ــق ب ــی 2432873041تعل ــد مل ــه شــماره 7857وک شناســنامه ب
تاریــخ 1400/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــند موت ــران 42796 وس ــماره 698ای ــه ش ــور ب ــماره 1850294933 و کارت موت ــه ش ــنامه ب شناس
متعلــق بــه مرتضــی  بیــژن صفــت  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 1400/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0942509072 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 74 / 243 ب 73 
ــه ســید  ــق ب ــور 11687003550 متعل و شــماره شاســی NAAB31AA68R050095 وشــماره موت
مصطفــی حیــدری مقــدم فرزنــد ســید حســینعلی در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــلمانی فرزن ــی س ــان عل ــه قرب ــق ب ــی 0828549151 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/02 مفق ــا در تاری غامرض

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0902390090 و گواهینامــه پایــه دو و موتورســیکلت بــه شــماره 
ملــی 0902390090 متعلــق بــه علــی نســاجیان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0937657727 متعلــق بــه هــادی عیــدی فیــض آبــادی فرزنــد 
عباســعلی در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0925106593 متعلــق بــه علــی اکبــر مــرادی فرزنــد ابراهیــم 
در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  ــه ســیاوش خیــر خــواه فرزن ــه شــماره ملــی 1060258366 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
اصغــر در تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــرا جراحــی فرزن ــه زه ــق ب ــی 0791869792 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه  و   0941054136 ملــی  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت 
ــود  ــخ 1401/02/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــوال فرزن ــی س ــه علم ــه نفیس ــق ب ــی0941054136 متعل مل

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

2801
کارت ملــی بــه شــماره 2218068184 متعلــق بــه طیبــه پوراهنگــر فرزنــد جمشــید در تاریــخ 

1401/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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کارت ملــی بــه شــماره 2219305554 متعلــق بــه زهــرا اعظمــی فرزند محمــد  در تاریــخ 1401/04/31 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2807
ــه  ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 2162786508 و کارت پای ــه ش ــی ب  کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/07 مفق ــن اهلل در تاری ــد عی ــی فرزن ــودی لموک ــب اهلل محم حبی

اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 2150510111 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/22 مفق ــار در تاری ــد مخت ــی فرزن ــی لهرم ــا فرج علیرض

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5779849994 متعلــق بــه بهــرام ربیعــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5770041625 متعلــق بــه حدیثــه اوالدی فرزند مختــار در تاریــخ 1401/04/09 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162564068 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه عمــاد 
مومنــی فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین بــه شــماره انتظامــی 
40ایــران357ل23 بــه شــماره ملــی 0076405745 متعلــق بــه میروحیــد اجالــی فرزنــد میرشــهاب در 

تاریخ 1401/04/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــه محمدرضــا حبیب ــق ب ــی 1210058030 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ1401/04/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــدکاووس متعل ــد گنب ــگاه آزاد واح ــاری دانش ــته معم ــانس رش ــع لیس ــی مقط ــدارک تحصیل م
ــه شــماره ملــی 0011244038 در تاریــخ 1394/04/01 مفقــود  ســیدمصطفی یاســینی فرزنــد علــی ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــدکاووس متعل ــد گنب ــگاه آزاد واح ــاری دانش ــته معم ــانس رش ــع لیس ــی مقط ــدارک تحصیل م
ــه شــماره ملــی 0011244038 در تاریــخ 1394/04/01 مفقــود  ســیدمصطفی یاســینی فرزنــد علــی ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــی 0016369696   متعل ــه شــماره مل ــی ب ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
بــه ســیدحمیدرضا  غمیلــوی فرزنــد سیدحســین در تاریــخ 1401/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی  و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0037117386  و کارنامــه 
ــود  ــخ 1401/04/18 مفق ــی در تاری ــد زلفعل ــی فرزن ــی فراهان ــاس کنگران ــه عب ــق ب ــیرانی متعل تاکس

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 3932668162 متعلــق بــه نیلوفــر  یعقوبــی  فرزنــد فتــح الــه  در تاریــخ 
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی  2669761364  متعلــق بــه محمــد تقــی  
 تفعلــی ماســوله  فرزنــد ابوطالــب  در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.=

کارت ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی  0058979107 و کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو 
و کارت عضویــت خــودرو و کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره انتظامــی 33 ایــران 241 ت 11متعلــق بــه 
عبدالــه  میســمی  فرزنــد ذبیــح الــه  در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

کارت خــودرو بــه شــماره شاســی NAS821100J1191456 و بــه شــماره موتــورM15/8670694 و 
بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 975 ب 75 متعلــق بــه الهــام  فراســت  بــه شــماره ملــی 0014413175 

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

کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره شاســی S1512287164208 و شــماره 
ــران 112 ب 78 و کارت خــودرو  ــی 77 ای ــه شــماره انتظام ــا ب ــواری زانتی ــور 737673 خــودرو س موت
ــماره شاســی NAAA36AA2DG606501 و شــماره  ــه ش ــه خــودرو و کارت ســوخت ب ــه نام و بیم
ــی و  ــران 631 د 36 و کارت مل ــی 77 ای ــماره انتظام ــه ش ــت ب ــواری وان ــور 118P0001222 س موت
گواهینامــه رانندگــی و کارت دانشــجویی دکتــری بــه شــماره ملــی 0075993392  متعلــق بــه مجتبــی  
تفعلــی ماســوله  فرزنــد محمــد تقــی  در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

شناســنامه فرزنــد بــه نــام فاطمــه شــیخعلی ملیانــی بــه شــماره ملــی 0204967661 و شناســنامه بــه 
شــماره ملــی 0075816369 متعلــق بــه وحیــد  شــیخعلی ملیانــی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/03/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 9657  و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0082931161 متعلــق بــه منــا  
 نمکــی نــوش ابــادی  فرزنــد جــواد  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.=

ــور ســیکلت و بیمــه  ــه شــماره ملــی  0386799210 و کارت موت کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی ب
موتــور ســیکلت و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 145 ایــران 21775 متعلــق بــه محمــد  مبیــن 
فــر  فرزنــد محمــود  در تاریــخ1401/04/19  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد محمــد  در تاری ــد فاضــل  فرزن ــاس  وحی ــه عب ــق ب ــه شــماره 0052586049 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0569653010 متعلــق بــه جعفــر مجیــدی راد  فرزنــد طوغــان علــی  در تاریــخ 
1400/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــتگی ب ــدارک بازنشس ــی و م ــدارک تحصیل ــه و م ــه بیم ــت و دفترچ ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
شــماره ملــی 0058734619 متعلــق بــه حمیدرضــا  رحمانــی  فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/03/09 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0780292367 متعلــق بــه امیــر  دارینــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/12/01 مفق

ــی 4130750631 و کارت  ــماره مل ــه ش ــت  ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
خــودرو بــه شــماره انتظامــی 11 ایــران 632 ق 18 متعلــق بــه امیــد خــدا یــار احمــدی فرزنــد یدالــه  در 

تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــودرو ب ــی 0045444749 وکارت خ ــماره مل ــه ش ــیرانی  ب ــه تاکس ــی و کارنام ــه رانندگ گواهینام
شــماره انتظامــی 33 ایــران 567 ت 96 متعلــق بــه محمــد باقــر داوری نــراق  فرزنــد علــی  در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/12 مفق

ــماره  ــه ش ــودرو ب ــی 1500813702 و کارت خ ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
انتظامــی 66 ایــران 349 م 33  متعلــق بــه حمــزه  اقــا کنــدی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/04/06 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد  در تاری ــد احم ــدی  اســدی  فرزن ــه مه ــق ب ــی 0021710910  متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0200220667 متعلــق بــه علــی اصغــر  اســکندری ثانــی  فرزنــد محمــد 
علــی  در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0012513121 متعلــق بــه مینــا  خیالــی صبــری  فرزنــد غامعلــی  در تاریــخ 
1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 4131655888 متعلــق بــه علــی  مومنــی  فرزنــد درویشــعلی  در 
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=

ــخ  ــی  در تاری ــد مجتب ــژاد  فرزن ــوروزی ن ــی  ن ــه عل ــق ب ــه شــماره 0021074003 متعل ــی ب کارت مل

1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــعلی در تاری ــد درویش ــمه  فرزن ــد  چش ــه وحی ــق ب ــماره 0075757826 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/30 مفق

ــه  ــه شــماره شاســی S1412289512893 و ب برگــه ســبز خــودرو و ســند کمپانــی و ســند خــودرو ب
شــماره موتــور 3553441 ســواری -پرایــد بــه شــماره انتظامــی 38 ایــران 762ه 93  بــه شــماره ملــی 
0312218133 متعلــق بــه داریــوش مطلبــی فرزنــد احمــد در تاریــخ1401/04/25  مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی بــه شــماره 0043738265 متعلــق بــه عطیــه پــاک نیــت فرزنــد علــی در تاریــخ 

1401/04/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــین در تاری ــد رضاحس ــی فرزن ــود پیرای ــه محم ــق ب ــماره 3933733261 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــژاد فرزن ــب ن ــی حبی ــه مجتب ــق ب ــماره 1451291221 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/28 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0042364280 متعلــق بــه عبــاس بهرامــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

گواهینامــه بــه شــماره 0022005358 و کارت ســوخت متعلــق بــه سیداشــکان خــرازی فرزنــد 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/25 مفق ــیدعبدالرضا در تاری س

ــخ  ــعود در تاری ــد مس ــودی فرزن ــران محم ــه مه ــق ب ــماره 0012123048 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

ــخ  ــجاد در تاری ــد س ــدواب فرزن ــی میان ــا لطیف ــه آری ــق ب ــماره 0154648914 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0083774289 و گواهینامــه و دســته چــک متعلــق بــه پــدرام ضرغامــی ونــد 
خامنــه فرزنــد محمــود در تاریــخ 1400/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه ماش ــه نام ــران584س91 و بیم ــماره 22ای ــه ش ــین ب کارت ماش
0083774289 متعلــق بــه پــدرام ضرغامــی ونــد خامنــه فرزنــد محمــود در تاریــخ 1400/10/21 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5649811792 متعلــق بــه ابوالفضــل رضائیــان رامشــه فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشــجویی متعلــق بــه فاطمــه ســادات تنهــا فرزنــد سیدحســین در تاریــخ1401/02/01  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5579787774 متعلــق بــه داود گــودرزی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت 94687 قطعــه 2 بــه شــماره ملــی 0589618202 متعلــق بــه زهــرا 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/04/01 مفق ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی تفزش ــری فم جعف

ســاقط مــی باشــد.
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ــد  ــدی فرزن ــا عاب ــه حمیدرض ــق ب ــماره 0052620700 متعل ــه ش ــنامه  ب ــی و شناس ــی قدیم کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 2738823076 متعلــق بــه سیدحســین خســروانجم فرزند سیدحســن 
در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0052730875 متعلــق بــه معصومــه اســامی فرزنــد موســی الرضــا 
در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2121069364 متعلــق بــه علــی عــرب خانــی فرزنــد حبیــب الــه مفقــود گردیــده 
1401/03/01 و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه زهــرا ولیــان فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0074023128 متعلــق بــه لیــا اصغــری فرزنــد فیــض الــه در تاریــخ 
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند کارت ســوخت وکارت هــای بانکــی  بــه شــماره 0059038616 متعلــق بــه حســین 
رحمتــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0921678101 متعلــق بــه معصومــه باغبانــی فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 527 ص 64  ــماره 20ای ــه ش ــین ب ــماره 2992171670 و کارت ماش ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مجتبــی کرمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0071422951 متعلــق بــه فاطمــه رمضــان نیــا فرزنــد یحیــی و شناســنامه متعلق 
بــه علــی حســین آهنگــران بــه شــماره ملــی 6599911821 فرزنــد اســکندر و شناســنامه متعلــق بــه 
ســینا آهنگــران بــه شــماره ملــی 0203885349 فرزنــد علــی حســین  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1728145181 متعلــق بــه رضــا خوشــبختی وایــگان فرزنــد محمدعلی  
در تاریــخ1401/04/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0048569445 متعلــق بــه مریــم بهمنــش فرزنــد نبــی در تاریــخ 1400/11/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــرار فرزن ــا ک ــه ژ ی ــق ب ــماره 0076193659 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0792828429 متعلــق بــه رضــا میــری فرزنــد غامحســین در تاریــخ 
1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0452617601 متعلــق بــه آتنــا هنزائــی نــژاد فرزنــد غامحســین در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  7702035322D120612 ــور ــماره موت ــران 619 ب 52  و ش ــماره 77 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
 VIN....IRFC91VIHB063527 شــماره  و   NAALSRALDBA063527 شاســی  وشــماره 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1391/01/01 مفق ــین  در تاری ــد غامحس ــژاد فرزن ــی ن ــد هنزائ ــه حمی ــق ب متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. درجــه اعتب

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0049440594 متعلــق بــه فخرالســادات حجــازی فرزنــد ســیدمحمود 
در تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0078990521  ــه ش ــن  ب ــه دو و کارت واکس ــی پای ــه رانندگ ــمند وگواهینام ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه شــهناز ســاعی کوســه ســفر فرزنــد زیــن العابدیــن در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند  بــه شــماره 0011896205 متعلــق بــه امیــر الــه یــار فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــرادی وجدان ــه علیم ــه یگان ــق ب ــماره 0017469813 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 1401/02/01 مفق ــا در تاری غامرض

ــه  ــق ب ــماره 0016286261 متعل ــه ش ــوخت  ب ــی و کارت س ــای بانک ــه دو وکارت ه ــه پای گواهینام
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/15 مفق ــیدمجتبی در تاری ــد س ــی فرزن ــیدمیثم  معین س

ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 3932940644 متعل ــه ش ــی  ب ــای بانک ــدارک  وکارت ه ــایر م ــمند وس ــی هوش کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــیرخان در تاری ــد ش ــی فرزن ــان رضائ ــی  قرب عل

ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاری فرزن ــره بختی ــه طاه ــق ب ــماره 3978655055 متعل ــه ش ــنامه  ب ــمند وشناس ــی هوش کارت مل
ــه در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. شــمس ال

شناســنامه بــه شــماره 0021286647 متعلــق بــه ســارا کاشــی فرزنــد محمدمهــدی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/05/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0069167184 و کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره 20 ایــران 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/10 مفق ــد رشــید در تاری ــی زاده فرزن ــرا عل ــه زه ــق ب 458 ص 18 متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــه احمــد شــیری فرزن ــق ب ــه شــماره 0639863302 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1400/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0025077074  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0025077074 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
وکارت ســوخت وکارت هــای بانکــی و یــک ورق چــک بانــک تجــارت  متعلــق بــه ســینا پناهــی فرزنــد 

ســیاوش در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره 5910042076 و کارت ماشــین وکارت 
ســوخت  بــه شــماره 20 ایــران 355 ب 41 متعلــق بــه جــال پوالدیــن فــر  فرزنــد نیــاز نفــس در تاریــخ 

1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 0030682185 و کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0030682185 
ــود  ــخ 1401/04/26 مفق ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــی رضائ ــه عل ــق ب ــی متعل ــای بانک و کارت ه

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 6589815194 متعلــق بــه عبــاس کردبچــه فرزنــد علــی در تاریــخ 

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

 گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ملــی بــه شــماره 0017300241 ، کارت ماشــین بــه شــماره
ــود  ــخ 1401/01/10 مفق ــد در تاری ــد محم ــر فرزن ــی  مالی ــه مرتض ــق ب ــران 30 متعل  217 ط 17  ای

ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب گردی

ــخ  ــد محمــد رضــا  در تاری ــه ماهــان محمــدی  فرزن ــق ب ــه شــماره 6580331399 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 1610415310 متعلــق بــه ســعید  دینــدار 
دیــزج فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــد صی ــد  فرزن ــه گراون ــه نورال ــق ب ــماره 4198779228 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/04/15 مفقــود گردی

شناســنامه  ، کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره 0422150029 متعلــق بــه داود پازوکــی  
فرزنــد رضــا  در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــد عل ــادی  فرزن ــد رضــا  قب ــه حمی ــق ب ــه شــماره 5939866697 متعل ــی ب شناســنامه  و کارت مل
احمــد  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه محســن  خســروی  ــق ب ــه شــماره 4172967485 متعل ــی ب ــه شــماره 20 و شــماره مل شناســنامه ب
نــژاد  فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3044
کارت ملــی بــه شــماره 4848629683 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4848629683 و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره بنــام احمــد لــک و کارت ماشــین بــه شــماره 4848629683 و ســند معاینــه فنــی 
وســائط نقلیــه بــه شــماره بنــام احمــد لــک و ســایر بــه شــماره کیــف پول.کیــف دوشــی و کارت ســوخت 
ــخ 1401/04/24  ــبن در تاری ــد سلطانحس ــک فرزن ــد ل ــه احم ــق ب ــک متعل ــد ل ــام احم ــماره بن ــه ش ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2061349031 و شناســنامه بــه شــماره 2061349031 و کارت پایــان خدمــت 
ــه  ــین ب ــماره 2061349031 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 2061349031 و گواهینام ــه ش ب
شــماره 46 ج 948 ایــران16 و کارت ســوخت بــه شــماره 46 ج 948 ایــران16 و ســایر بــه شــماره کارت 
واکســن متعلــق بــه منوچهــر نقــی پــور کاردر فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــداله در  ــد اس ــو فرزن ــا قراچورل ــه غامرض ــق ب ــماره 6369188085 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 31 ل 591 ایــران38 متعلــق بــه لیــا راثــی کنچوبــه فرزنــد قولعلــی در تاریــخ 
1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــماره 3732985253 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 3732985253 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه ماشــین بــه شــماره 35 ع 971 ایــران78 و کارت ماشــین بــه شــماره 35 ع 971 ایــران78 و کارت 
ــه شــماره 35 ع 971  ــه شــماره 35 ع 971 ایــران78 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب ســوخت ب
ــخ  ــراهلل در تاری ــد نص ــی فرزن ــور چوتاش ــه تیم ــق ب ــامت متعل ــماره کارت س ــه ش ــایر ب ــران78 و س ای

1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0061173894 متعلــق بــه فاطمــه آذرکیــش فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/08 مفق

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3850178404 متعلــق بــه ســمیه فتحــی فرزنــد اســماعیل در 

تاریخ 1401/04/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 3720969703 متعلــق بــه ســوران پربــار فرزنــد نــادر در تاریــخ 
1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
ــم  ــه میث ــق ب ــه ب1 متعل ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 4060326951 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل

مهراب نیا فرزند یاور در تاریخ 1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدی در تاری ــد صیدمه ــد فرزن ــروزان دالون ــه ف ــق ب ــماره 4071761512 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/22 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4071395461 و شناســنامه بــه شــماره 826 متعلــق بــه فاطمــه بهارونــد فرزنــد 
عبــاس و شناســنامه بــه اســم یکتــا کرمــی دریکونــد بــه شــماره 4062585251 در تاریــخ1401/01/01  
ــخ1400/04/25   ــماره 4071393734 در تاری ــه ش ــد ب ــی دریکون ــم حمیدکرم ــه اس ــی ب و کارت مل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــتم فرزن ــا رس ــه رض ــق ب ــماره 4060248312 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محســن عینــی ازنــا فرزنــد امــان الــه در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5289665811 متعلــق بــه زهــرا شــاکرمی فرزند حســن در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدل : 91 ،  ــران30 ســمندLX XU7 ، م ــه شــماره 684ل65ای ــبز خــودرو ب ــه س ــند ماشــین و برگ س
شــماره شاســی : NAAC91CC3CF897410، شــماره موتــور : 124K0064298  متعلــق به فرشــته 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/05/02

شماره : 1423
 در هشتاد و هفتمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان مطرح شد؛
  توجه به مباحث زیرســاختی در تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در اصفهان جهت تامین زمین برای 
 طرح نهضت ملی مسکن مباحث تامین آب و مسائل فرونشست و ... مورد توجه است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ هشــتاد و هفتمین 
جلسه شورای مسکن استان اصفهان با حضور سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان، 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل سایر دستگاه های 
 اجرایی ذیربط و دیگر اعضا در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد.  

در این جلسه گزارشی پیرامون طرح نهضت ملی مسکن، برنامه مسکن روستایی 
و اقدامات انجام شــده، پیشــنهادات و پرداخت تسهیالت احداث مسکن در بافت 
 فرســوده و کمک به گروه های کم درآمد و ...ارائه و تصمیم های الزم اتخاذ شد.  

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در حاشــیه این نشست در خصوص 
مباحث مطرح شــده اظهار کرد: جلسه شورای مســکن هر یکماه یکبار بصورت 
منظم برگزار شــود و در زمان حاضر مهمترین موضوع این شــورا در زمینه طرح 
 نهضت ملی مســکن است که بعنوان قانون به همه اســتان ها ابالغ شده است.  

 وی با اشاره به اینکه پاالیش مجموع ثبت نامی های طرح نهضت ملی مسکن در کل 
استان اصفهان تمام شده است و بیش از ۴۲۲ هزار نفر در این استان ثبت نام داشته اند. 
اذعان داشت: حدود ۱۴۰ هزار نفر دارای شرایط الزم بوده و در نقاط مختلف استان 
پراکنده هستند. همچنین در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر از متقاضیان افتتاح حساب 
 شدند و بیش از ۱۳ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط هم تخصیص به پروژه شده اند.  

 قاری قرآن با اشــاره به اینکه بشــترین ثبت نام ها در سطح استان در شهر جدید 
بهارســتان، شاهین شهر و فوالدشهر انجام شده است گفت: در زمان حاضر برای 
حدود ۸۴ هزار واحد بصورت کلی در استان تامین زمین شده که بیش از ۵۶ درصد 
را در بر می گیرد و بقیه در حال تامین است به این معنی که در برخی از شهرها 
نیــاز به الحاق زمین داریم و در بعضی از شــهرها نیاز به تغییر کاربری در داخل 
 محدوده ها وجود دارد که در کمیسیون های هفتگی در حال بررسی و انجام است.  

وی در خصوص رتبه بندی استان ها در زمینه نهضت ملی مسکن اذعان دشت: این 
موضوع به شاخص های مختلفی وابسته است و از مرحله ثبت نام، پاالیش، تامین زمین 
 و در نهایت رسیدن به مرحله اجرایی هر کدام از استان ها در وضعیتی قرار دارند.  

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه کالنشهر اصفهان 
پــس از تهران بیشــترین تعــداد ثبت نامــی را دارد عنوان کــرد: بطور معمول 
 تامیــن زمیــن در کالنشــهرها بدلیل پهناوری و تعــداد زیاد افــراد ثبت نامی، 
 کار پیچیــده و مشــکلی اســت که ایــن موارد در کالنشــهرها با هم مقایســه 
  . ند می شــو ه  ســنجید  و 

وی بیان کرد: در اصفهان سعی شده است چه در تامین زمین و چه در جاهایی که 
انتخاب می شــود مسائلی را در نظر بگیریم تا مشکالتی که در مسکن مهر وجود 
داشت را با آن مواجه نباشیم لذا در بحث تامین زمین حساسیت خاصی وجود دارد 
به لحاظ تامین آب، مسائل فرونشست و دیگر مباحثی که مورد توجه قرار می گیرد 
از این رو قیاس هر شهر با خودش امکان پذیر است چراکه حتی شهرهای داخل 

استان هر کدام دارای وضعیت های متفاوتی هستند. 

 ۲۷۰ واحد مســکونی در منطقه زلزله زده ســایه خوش هرمزگان 
آواربرداری شد

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه بازسازی منازل 
ساکنان منطقه زلزله زده این استان از روز پنجشنبه )۳۰ تیرماه( آغاز شده است، 

گفت: تا روز گذشته ۲۷۰ واحد مسکونی آواربرداری شد.
 تا روز گذشــته ۲۷۰ واحد مســکونی آوار برداری شده است.وی ادامه داد: ۴۰ 
واحد مسکونی بتن ریزی و آرماتور بندی ۲۰ واحد نیز انجام شده و اسکلت بندی 

۱۲ واحد هم به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان لرستان،مدیر 
عامل این شرکت از موفقیت در آزمون مهارت نمونه برداران آزمایشگاههای آب 

استان  به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان تهران خبر داد.
حمید رضا کرم وند در این خصوص گفت:براساس استاندارد ۱۷۹۲۵ آزمون 
مهارت به معنای ارزیابی عملکرد مشــارکت کننده مطابق معیارهای از پیش 

تعییم شده به روش مقایسه های بین آزمایشگاهی می باشد.
کــرم ونــد در خصوص هدف از برگــزاری آزمون مهــارت نمونه برداران 
آزمایشــگاههای آب گفت:مرکــز پایــش و نظــارت بــر کیفیــت آب و 
فاضالب،بــا هدف صحه گــذاری روند نمونــه برداری و اطمینــان از انجام 
 صحیــح و دقیق فعالیــت نمونه بــرداران در محل شــرکت آب و فاضالب 
تهران برگزار گردید.در این آزمون ۷ نفر از نمونه برداران تابعه با تجهیزات کالیبره 
و وسایل نمونه برداری در محل حضور داشته و اقدام به نمونه برداری و اتدازه 
گیری پارامترهایی مثل:کدورت،کلر باقیمانده،phو....نمودند سپس این مقادیر 

توسط کارشناسان آزمایشگاه مورد مقایسه قرار گرفت.
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان لرســتان افزود: بر اســاس 

اســتانداردهای تعریف شده، آب آشامیدنی آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، 
شــیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشــد که مصرف آن برای 
 آشــامیدن، خطــری را در کوتــاه یا بلند مدت ، برای ســالمت انســان، به 

همراه نداشته باشد.
کرم وند با بیان اینکه آزمایشــگاه های آبفای استان از جمله آزمایشگاهای 
معتمد سازمان محیط زیست است اظهار داشت: این شرکت با  ۲۴ آزمایشگاه 
در ســطح اســتان و روزانه بیش از ۱۰۰ نمونه آزمایش بــا همکاری  مرکز 
بهداشت استان انجام داده تا کیفیت آب و کیفیت مطلوب آن را تایید نمایند 
خوشبختانه تاکنون هیچ مورد ویژه ای از آلودگی میکروبی و شیمیایی آب در 

استان گزارش نشده است.
وی تاکید کرد که یکی از اصول شــرکت آب و فاضالب توزیع آب شرب و 
بحث کیفیت آن اســت و این موضوع به عنوان خط قرمز سیاســت های این 

شرکت می باشد./خبرنگار ایده روز انیس روشن پور

 در راســتای تعامل و هم افزایی بیشــتر بین دو فوالدســاز بزرگ کشــور 
)ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه(،ســومین نشســت هم اندیشــی 
در دوره مدیریــت جدیــد ذوب آهــن اصفهان،به میزبانی فوالد مبارکه،ســه 
شــنبه بیســت و هشــتم تیرماه بــا حضور مهنــدس ایــرج رخصتی،دکتر 
 محمدیاســر طیــب نیا و جمعی از مســئولین این شــرکت ها برگزار شــد.

مهنــدس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشســت گفت : 
هر یک از بخش های کشــور برای پیشــرفت و آبادانی ایران اسالمی رسالتی 
 دارند و تولید، وظیفه کلیدی و اصلی صنایع فوالدی به عنوان بخش پیشــران

 اقتصاد کشور است.
 وی افزود : ذوب آهن اصفهان با دانش نیروی انســانی و تجربه بیش از نیم 
قرنی و همچنین برخورداری از زیرســاخت های موثر در بخش های گوناگون 
در کنار گســترش ســبد محصوالتش،تولیدات با ارزش افزوده باال را به عنوان 
یک اســتراتژی کلیدی در دوره جدید در دستور کار قرار داده است.مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان کرد : این شرکت به عنوان اولین تولید کننده 
فــوالد در ایران و مجتمع فوالد مبارکه نیز بــه عنوان بزرگترین تولید کننده 
فوالدی کشــور می توانند از طریق تعامالت در بخش های مختلف،روز به روز 
 زمینه توســعه بیشتر کشــور و به ویژه حمایت از جامعه پیرامون را رقم بزنند.
 آمــاده واگــذاری چــدن مــازاد ذوب آهــن بــه فــوالد مبارکه هســتیم

مهندس رخصتی اظهار داشــت : ظرفیت تولید چــدن در ذوب آهن اصفهان 
۳ میلیون و ششــصد هزار تن اســت که امکان جــذب آن در داخل کارخانه 
فراهم نیســت و می توانیم این چدن تولیدی را به فوالد مبارکه واگذار کنیم. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص مسئولیت های اجتماعی این صنایع 
فــوالدی نیز گفت : بــا توجه به اینکه ذوب آهن اصفهــان و فوالد مبارکه در 
حوزه فعالیت های ورزشــی ، فرهنگی و اجتماعی فعال هســتند،مقرر شد با 
هماهنگــی هر دو شــرکت برنامه ریزی هدفمند به نحــوی صورت گیرد که 
این مجموعه ها رقیب یکدیگر تلقی نشــوند و بتوانند با حمایت از رشته های 
 متنوع ورزشــی،دو مقولــه تولید و ورزش را دوشــادوش یکدیگر پیش ببرند.

وی در زمینــه بهره گیری از توانمندیهای شــرکت های تابعه هر دو مجموعه 
نیز بیان کرد : شــرکت های بســیاری در زیر مجموعــه ذوب آهن اصفهان و 
فوالد مبارکه در بخش های گوناگون فعالیت دارند که از پتانســیل های بسیار 
خوبی برخودار هســتند و تالش می کنیم به شــیوه ای عملیاتــی تر، از این 
شــرکت ها در راســتای افزایش تولید و تنوع بخشی بیشــتر به آن بهره مند 
شــویم.دکتر طیب نیا مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه نیز در این نشســت به 
وضعیت تولید فوالد در ایران و جهان پرداخت و گفت : چالش های پیش روی 
تولید فوالد ،فراتر از جنگ اوکراین و حتی شــیوع ویروس کرونا اســت،گرچه 
 این دو متغیر نیز در روند تولید فوالد جهان تاثیرگذاری بســیاری داشــته اند.

اصفهــان  آهــن  ذوب  و  مبارکــه  فــوالد  مجتمــع  هماهنگــی 
 بــرای مقابلــه بــا چالــش هــا و بهــره گیــری بیشــتر از فرصــت هــا

وی اضافه کرد : هماهنگی بیشتر بین مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و سبب می شود این دو فوالدساز بزرگ کشور 
برای مقابله با محدودیت های پیش رو و همچنین بهره گیری بیشتر از فرصت 
هایی که برای صنعت فوالد کشــور وجود دارد، برنامه ریزی جامع تری داشته 

باشند وحمایت مسئولین را برای ارتقاء تولید که رشد و شکوفایی بیشتر کشور 
را در بخش های گوناگون در پی دارد،جلب نموده و افتخارات بیشتری را برای 

کشور ثبت کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد : طرح ها و پروژه های بسیاری از ماههای گذشته 
برای همکاری بین مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تعریف شده است 
 که برنامه ریزی برای رشد و پیشبرد آنها به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
اســت اصفهــان  آهــن  ذوب  مــازاد  چــدن  مبارکه،خریــدار   فــوالد 

دکتر طیب نیا اظهار داشــت : مجتمع فوالد مبارکه از طریق توافق و ســرمایه 
گــذاری بلندمدت آماده خریداری چدن تولیدی مــازاد در ذوب آهن اصفهان 
اســت که این رویکرد نوید بخش چشم اندازی خوبی برای طرفین است.برخی 
از مهمترین نتایج این نشســت عبارتند از : حمایت از ورزش استان،حمایت از 
جامعه پیرامون صنایع،برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های بال استفاده در 
هر دو شــرکت مانند جذب چدن تولیدی مازاد ذوب آهن اصفهان در مجتمع 
فوالد مبارکه،بهره گیری اثربخش از کارگاههای ساخت ذوب آهن و همچنین 
استفاده از توانمندیهای نیروی انسانی هر دو شرکت در راستای هم افزایی بیشتر 
در قالب برگزاری جشــنواره های ورزشــی و فرهنگی. شایان ذکر است در این 
نشست مرتضی یزدخواستی و مهرداد توالییان از اعضای هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان،بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش،مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و 
خدمات اجتماعی و همچنین جمعی از معاونین و مدیران فوالد مبارکه در زمینه 
مباحث مطرح شده نظرات خود را بیان نمودند و مقرر شد پیرامون اجرایی شدن 

نتایج این نشست هماهنگی الزم صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان لرستان خبر داد:

حضور موفق همکاران بخش کنترل کیفی در آزمون کشوری کیفیت آب شرب خط قرمز ما است

 هم افزایی بیشتر ذوب آهن اصفهان با فوالد مبارکه در راستای ارتقاء تولید و عبور از تنگناها

 مدیر کل دفتر امور ســرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی 
گفت: هدف گذاری امسال استان جذب ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
است که تاکنون ۴۰ میلیون دالر آن جذب شده است.محمد عباس زاده افزود: 
طی سه ماهه نخست امسال از پرونده های تشکیل شده برای سرمایه گذاران 
خارجی که ارزششان ۶۰ میلیون دالر بوده، ۴۰ میلیون دالر جذب شده است.

او ادامه داد: بخشی از این میزان سرمایه گذاری می تواند در قبال اعطای اقامت 
سه تا پنج ساله توسط سرمایه گذاران افغانستانی جذب شود و در این زمینه 

تاکنون پرونده هایی نیز تشکیل و به تهران ارسال شده است.
وی اضافه کرد: افزون بر این بســیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز 
هستند که تقاضای سرمایه گذاری در خراسان رضوی دارند که مشکل اصلی 
در خصوص جذب سرمایه گذاران خارجی مزبور تحریم ها و مشکل انتقال ارز 
به کشور است که امید است با حمایتهای رییس جمهور این مشکالت برطرف 

شود.مدیر کل دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی 
گفت: سرمایه گذاران افغانستانی حضور فعالی در طرحهای صنعتی خراسان 
رضوی دارند و کارخانه های متعددی در شهرکهای صنعتی استان راه اندازی 
کرده اند و گاه جزء صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی نیز قرار گرفتنه اند.

عباس زاده افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی فقط به مدیریت استان خراسان 
رضوی مربوط نمی شــود و بخش عمده ای از آن به شــبکه بانکی و تسهیل 
امور آن بازمی گردد به طوری که اخیرا محدودیتهایی در انتقال حسابها برای 
اتباع خارجی به وجود آمده که روی جذب سرمایه تاثیر گذاشته است و البته 
بانک مرکزی قول مساعد در خصوص رفع این محدودیتها داده است.وی ادامه 
داد: رییس جمهور آقای کاظمی قمی را به عنوان نماینده ویژه خود در حوزه 
افغانستان منصوب کرده است ایشان در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال نشست هماهنگی 
را با حضور مدیران سه استان مرزی شرق کشور در مشهد برگزار کرد که در 

آن نشست خبرهای امیدبخشی اعالم شد که به محض به نتیجه رسیدن آنها 
اطالع رسانی خواهد شد.مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری 
خراســان رضوی گفت: امروز در ارتباط تجاری با افغانستان با چالش اساسی 
مواجه نیستیم، افغانستان کشور همسایه ماست و هر سه مرز ورودی از جمله 
دوغارون، ماهیرود و میلک فعال بوده و مبادالت مرزی در آنها در حال انجام 
است همچنین یک سری رایزنی هایی با طرف افغانستانی در حال انجام است 
تا بتوان مرکز ارتباطات دائمی ایجاد و روابط مستمر با آن کشور را حفظ کرد.

عباس زاده افزود: امروز ترکیه، چین، قطر، پاکستان و هندوستان رقیبان ایران 
در افغانستان به شمار می رود و آخرین اخبار حاکی از آن است که افغانستان 
نیز تمایل برای برقراری روابط تجاری و سرمایه گذاری با آن کشورها را دارد 
اما می خواهد که مانند گذشته ارتباط خود را با ایران حفظ کند زیرا ارتباط 

تجاری با کشورمان هم برای افغانستان کم هزینه است.

0501/245/42

 ، 125 RD ــه شــماره 5۴2_21۴2۹ ، پــرواز ــد بارانــی  و ســند موتــور و برگــه ســبز ب میــرزازاده فرزن
 0125N1۴0057۹1 : ــور مــدل : ۹۸ ، شــماره شاســی : N1۴HKPMEBK1711162، شــماره موت
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1۴01/03/01 مفق ــادر در تاری ــد ن ــی فرزن ــان قالئ ــه رحم ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد محمدرض ــد فرزن ــی ون ــین زین ــالم حس ــه غ ــق ب ــماره ۴071352035 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1۴01/0۴/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴0717757۴2 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت و جــواز کســب و 
کارت ســوخت  و کارت ماشــین بــه شــماره 7۸5ص52ایــران31 متعلــق بــه شــمس الدیــن امیــری فرزنــد 

برخــوردار در تاریــخ 1۴01/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد محمدم ــدی فرزن ــرام دینارون ــه احت ــق ب ــه شــماره ۴1۸۹7152۹۸ متعل ــی ب کارت مل
1۴01/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴0735772۹۸ و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه مهــدی غالمــی چنگایــی فرزنــد 
ــخ 1۴00/12/2۹  ــه شــماره ۴0710۹37۴۹در تاری ــی ب ــی چنگای ــه غالم ــی فاطم ــه و کارت مل ــح ال فت

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داراب در تاری ــار فرزن ــادری ورمزی ــرفی ن ــه اش ــق ب ــماره ۴1۸۹30۹273 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1۴01/0۴/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1۹30353677 متعلــق بــه حمیدرضــا شــیخ فرزنــد ســهراب در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1۴01/02/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد موس ــار فرزن ــدی به ــه محمدمه ــق ب ــماره ۴061102230 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1۴01/03/01 مفق

ــه دو  و  ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره ۴07160۹۴7۸ و کارت پای ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــود  ــخ 1۴01/0۴/20 مفق ــا در تاری ــد رض ــوی فرزن ــین گی ــه حس ــق ب ــماره متعل ــه ش ــین ب کارت ماش

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 5۹2۹7۹۹131 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 
7۸۸ب۴۴ایــران31 متعلــق بــه کبکعلــی پاپــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1۴01/0۴/25 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴061311۸۸3 متعلــق بــه نازنیــن محمدپــور فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1۴01/03/01 مفق

5111
ــه در  ــد قــدرت ال ــه احســان احمدوندشــاهوردی فرزن ــه شــماره 3۹32۹01576 متعلــق ب کارت ملــی ب

تاریخ 1۴00/0۹/0۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ســوخت بــه شــماره 7۸ایــران ۴72د۸۹ و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره کارت اداره محیــط 
ــد  ــده ســازان .دوع ــه شــماره کشــاورزی دو عددتعاون.آین ــک ب ــر بان زیســت.کارت ضابطــی و کارت عاب
ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 65۹۹۸37700 متعلــق بــه آقــای / خانــم احمــد باطبــی فرزنــد 

عبدالــه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره 25۸1177731 متعلــق بــه فریمــا هدایتــی  فرزنــد حســن  در تاریــخ 

1۴01/0۴/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره شاســی  ــه ش ــین ب ــران 5۴۹ ب 21  و کارت ماش ــماره ۴6 ای ــه ش ــه ب ــه نام کارت ســوخت و بیم
NAAM31FE6KK20۸160 و شــماره موتــور 1۸1B010152 و شــماره پــالک ۴6 ایــران 5۴۹ ب 21 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1۴01/0۴/01 مفق ــد محمــد  در تاری ــه شــهال حلمــی ویشکاســوقه  فرزن ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد   ــه ارش ــق ب ــماره 266۹672132 متعل ــه ش ــن   ب ــایر و کارت واکس ــه عش ــی و کارت بیم کارت مل
اســماعیل زاد گســکری  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 1۴01/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 25۸1۴6۸157 متعلــق بــه مهدیــه  صابــری خشــت مســجدی  فرزنــد یونــس در 
تاریــخ 1۴01/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
ــه شــماره ملــی 002516100۸ و کارت خــودرو پــژو ۴05 مــدل  گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی ب
13۸۹ بــه شــماره پــالک 5۸ ه 162 ایــران 32  متعلــق بــه پرهــام  صاحبــدادی  فرزنــد نعمــان  در تاریــخ 

1۴01/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5560
ســند شــش دانــگ خانــه شــماره ثبــت256۹2 متعلــق بــه رســول عزیــزی فرزنــد علیجــان بــا شــماره 
ملــی06۸2250236 و کیــف لــب تابــی مشــکی حــاوی 3بیمــه نامــه عمــر پاسارگاد،پوشــه حــاوی فــرم 
و اطالعــات مشــتریان بیمــه متعلــق بــه ام البنیــن عزیــزی فرزنــد رســول در تاریــخ 1۴01/03/23 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7009
کارت ملــی بــه شــماره 5۸1۹۹۴0۹3۸ متعلــق بــه نبــی  تقــی یــان  فرزنــد مهــدی در تاریــخ 

1۴01/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــماره 006۸۸2۴203 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 006۸۸2۴203 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه ســیامک زمــان پــور زنجانــی فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ1۴01/0۴/20  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3۹7۸1۹3231 و کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره 11ایــران 22۴ ت13 
متعلــق بــه هــادی  بیــات فرزنــد قاســمعلی در تاریــخ 1۴01/03/2۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7010
کارت ملــی بــه شــماره 5۸۸۹5۸220۸ متعلــق بــه فاطمــه کشــاورز عمنــدی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 

1۴01/0۴/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره ۴6107321۴۹ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۴6107321۴۹ و ســایر بــه 
ــی  ــه رضــا دهقان ــق ب ــوم پزشــکی شــهرکرد ۴6107321۴۹ متعل ــه عل ــت کتابخان شــماره کارت عضوی

سامانی فرزند لطف اهلل در تاریخ 1۴01/0۴/2۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۴621۸2۸۴11 متعلــق بــه جــواد کبیریــان دهکــردی فرزنــد هوشــنگ 

در تاریــخ 1۴01/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــندخودرو  ــماره س ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــران215 ص26 و اس ــماره 71ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــخ 1۴01/01/15  ــی در تاری ــد ســید احمدقل ــوری زاده فرزن ــژگان ن ــه م ــق ب ــران215 ص26 متعل 71ای

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

کارت ملــی بــه شــماره ۴6۸۹1۴3651 متعلــق بــه علــی یــار محمودیــان فرزنــد محمدقلــی در تاریــخ 
1۴01/0۴/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴610760657 متعلــق بــه جــالل صالحیــان دهکــردی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1۴01/0۴/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران576س۹6  ــماره 71 ای ــه ش ــوخت ب ــماره ۴6107011۸۹ و کارت س ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــد ســیاوش در تاریــخ 1۴01/0۴/2۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه داوود چپانــی فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴621۴۴۴1۸2 متعلــق بــه آذر داوریــان دهکــردی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
1۴01/0۴/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴62155۸056 متعلــق بــه جعفــر ارزانــی دهکــردی فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 
1۴01/0۴/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴6231۹5120 متعلــق بــه ســارا نــادری فرزنــد موســی در تاریــخ 1۴01/0۴/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴610115۴۹2 و شناســنامه بــه شــماره ۴610115۴۹2 و کارت پایــان خدمــت 
ــخ  ــی در تاری ــد نجاتعل ــجانی فرزن ــدری سورش ــد حی ــه محم ــق ب ــماره ۴610115۴۹2 متعل ــه ش ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1۴01/0۴/10 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره ۴6105۹۴6۴1 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۴6105۹۴6۴1 متعلــق بــه 
ســیدمصطفی طاهریــان فرزنــد ســیدجهانگیر در تاریــخ 1۴01/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7015
ــد  ــی فرزن ــواد خان ــه ج ــق ب ــی 635۹6010۴۴ متعل ــنامه 63۹ و کدمل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب  شناس
ــخ  ــد جــواد در تاری ــی فرزن ــا خان ــه مبین ــق ب ــه شــماره 635017۹۸11 متعل ــه و شناســنامه ب ــز ال عزی

1۴01/0۴/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 635۹5۹۹۸13 متعلــق بــه ام البنیــن جانــی فرزنــد غالمحســن و شناســنامه 
ــخ 1۴01/0۴/11  ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــن خان ــد امی ــه محم ــق ب ــماره 63501۸۴2۴6 متعل ــه ش ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7031
ــه  ــان خدمــت ب ــه شــماره  و کارت پای ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 55۹۹175۴۴۸ و گواهینام ــی ب کارت مل
شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره ش.ش.۸3223۴۸7ش.م.12۴۸307۴627 متعلــق بــه کریــم 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1۴01/0۴/01 مفقــود  در  علــی  نیــاز  فرزنــد   جوادیــان  

ساقط می باشد

ــه در تاریــخ  ــد حجــت ال ــی  فرزن ــه مجیــد  طاهرخان ــه شــماره ۴3۹13۹7331 متعلــق ب کارت ملــی ب
1۴01/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 ۴۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی جذب شده است
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احسان حدادی در چه 
صورتی به آمریکا می رفت؟

 لیگ برتر را در ترکیه
 برگزار کنید!

 باید در تیم ملی همدلی 
ایجاد کنیم

ملی پوش سابق دوومیدانی ایران می گوید وضعیت این رشته خوب نیست و 
در حال بازگشت به دوره ای هستیم که از طریق وایلدکارت در مسابقات معتبر 

شرکت می کردیم.
احسان مهاجر شجاعی به کاهش سهمیه های دوومیدانی ایران در مسابقات 
قهرمانی جوانان جهان از ۹ سهمیه دور قبل به پنج ورودی اشاره و بیان کرد: باید 
دید که مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون چه کسی است. متاسفانه با این 
روند در سال های آینده بدتر هم می شود. باید برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد.

او افزود: وضعیت در رده های دیگر هم همین است. در رده بزرگساالن هم در 
سال های گذشته ۱۰، ۱۲ سهیمه جهانی می گرفتیم اما االن به دو ورودی رسیده 
است و سال به سال بدتر می شود. داریم به زمانی برمی گردیم که ورزشکاران با 
وایلد کارت در المپیک و قهرمانی جهان شرکت می کردند. این نشان می دهد که در 
۷، ۸ سال گذشته خوب کار نشده است. وزارت ورزش هم اقدامی انجام نمی دهد.

او در مورد عدم حضور حدادی در قهرمانی جهان با توجیه حمایت از مهدی 
پیرجهان که موفق به اخذ ویزای آمریکا نشد، گفت: احسان می توانست برود و 
مشکلی نداشت حتی مدتی هم در آمریکا بود و به تازگی برگشته است. باید رک 
و راســت باشیم، مگر می شود کســی توان کسب مدال داشته باشد و نرود؟ اگر 
می توانســت مدال بگیرد و نرفته به پرچم و هزینه هایی که برایش شده خیانت 
کرده اســت. او اگر می دانســت جزو هشت نفر اول هم می شود ۱۰۰ درصد می 

رفت. حقش هم بود که برود.  
مهاجرشجاعی در مورد بازی های کشورهای اسالمی و ۱۶ سهمیه دوومیدانی 
ایران در این رویداد ورزشــی گفت: مسابقات خیلی مطرحی نیست که روی آن 
مانور بدهیم. المپیک، یونیورسیاد و قهرمانی جهان، بازی های آسیایی و قهرمانی 
آسیا مسابقات معتبرتری هستند و بازی های کشورهای اسالمی بیشتر شبیه به 

دورهمی است و در دوومیدانی ارزش مدالی هم ندارد.
ملی پوش ســابق دوومیدانی در پایان گفت: ورزش ما شرایط خوبی ندارد و 

سیاسی بازی است. دیگر مثل قبل نیست و مدیران قدری هم ندارد.

با وجود شــرایط آب وهوایی مناسب در ایران، نبود زیرساخت ها و کمپ های 
مناسب باعث شــده تیم های ایرانی کشــورهای خارجی را برای برگزاری اردو 

انتخاب کنند.
در روزهای اخیر که تیم های لیگ برتری خود را برای شروع لیگ بیست ودوم 
آماده می کنند، تعدادی از باشگاه ها از جمله سپاهان، فوالد، استقالل و تراکتور 
عازم ترکیه شدند. برخی تیم های دیگر نظیر گل گهر، نساجی و هوادار هم برگزاری 
اردویی در ترکیه را در برنامه خود دارند و پرسپولیس نیز می خواست به ترکیه 

برود که به دلیل پیدا نکردن پرواز کنسل شد.
برگزاری اردو تیم های لیگ برتری درترکیه موضوع جدیدی نیســت چراکه 
هرساله پیش از شروع فصل، تیم های لیگ برتری با استفاده از کمپ های خارجی 
ســعی دارند برنامه  آماده ســازی خوبی برای خود محیا کنند اما  امسال آنقدر 
تعداد تیم های ایرانی در ترکیه زیاد شده که  حتی سازمان لیگ می تواند لیگی 
در ترکیه میان آن ها برگزار کند.یکی از دالیلی که باشگاه های ایرانی هر ساله عازم 
ترکیه و یا برخی کشورهای دیگر می شوند تا اردوی پیش فصل را برگزار کنند، 
کمپ های تمرینی با امکانات مناسب در این کشورها است اما نکته حائز اهمیت 
این  اســت که همین سفرها باعث خروج ارز از کشور می شود.ایران به کشوری 
چهار فصل معروف اســت و درحالی که یک نقطه از این دیار روزهای گرمی را 
سپری می کند، نقطه دیگری آب و هوای مطبوعی را در خود می بیند و یا اگر در 
سرمای زمستان، شهری یخبندان باشد، مناطق جنوبی ایران آب وهوایی بهاری 
دارد. همین خصوصیت جذاب شاید مهم ترین دلیل برای ایران باشد که به سمتی 
کند تا با تامین زیرساخت های مناسب ، مقصد تیم های ورزشی برای برگزاری اردو 
در تمام فصول سال باشد.در شرایطی که این روزها به واسطه برگزاری جام جهانی 
در قطر ایران آمادگی خود را برای کمک به برگزاری این رویداد مهم اعالم کرده، 
نبود زیرساخت های مناسب از جمله کمپ های تمرینی در ایران باعث شده کسی 
انتظار نداشته باشد تا تیم های حاضر جام جهانی، برنامه های آماده سازی خود را 

در ایران پیگیری کنند.  

کارشــناس فوتبال ایران می گوید همه باید به ایجاد اتحاد و همدلی در تیم 
ملی کمک کنند.

مجید جاللی ، درباره حواشی اخیر انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار 
کرد: موضوعاتی که چند وقت اخیر رخ داد، بیانگر پنج نکته بسیار مهم است. نکته 
اول اینکه بی تخصصی و ناتوانی در تصمیم گیری در فوتبال مشهود شد. دوم نشان 
داد برخی دشمنی دیرینه ای با مربیان ایرانی دارند. سومین موضوعی که خودش را 
نشان داد، صحنه گردانی از سوی باند واسطه گری در فوتبال بود. موضوع بعدی این 
بود که اهالی فوتبال اگر در موقعیت تصمیم گیری باشند، سیاسی کاری نمی کنند. 
آنها حرفشان را صریح می زنند و این موضوع را در اظهارات کمیته فنی دیدید. 
موضوع پنجم هم به خبرسازی هایی بود که وجود داشت. در این شرایط کسی به 

فکر منافع فوتبال نبود و همه به فکر منافع خودشان بودند.
او در پاســخ به این ســوال که  چه باید کرد که تیم ملــی نتایج الزم را در 
جام جهانی بگیرد؟ گفت: هر کسی که دلسوز فوتبال است اگر بخواهد تیم ملی 
در جام جهانی نتیجه بگیرد، باید پشــت تصمیم فدراسیون بایستد. ما یک فیفا 
دی در شــهریور داریم و امــکان دارد در آن فیفا دی هم اتفاقاتی رخ دهد. اگر 
می خواهیم تیم ملــی در جام جهانی نتیجه بگیرد باید تمام اقداماتی که منجر 
بــه وفاق ملی و همدلی در جام جهانی می شــود را دنبال کنیم. درباره تصمیم 
فدراسیون صحبت های زیادی می توان مطرح کرد اما پرداختن به این موضوعات 
 کمک کننده نیست و فعال باید از تیم ملی حمایت کنیم و کاری کنیم که چند 

دستگی تیم ملی برطرف شود.
جاللی در ادامه درباره اینکه ضعف های آماده ســازی تیم ملی را چطور باید 
اصالح کرد هم گفت: ما نمی توانیم شرایط را تغییر دهیم. مثال نمی توانیم تیمی 
پیدا کنیم که با ما بازی کند. االن کادر فنی باید برنامه هایی برای آنالیز بازی ها 
داشــته باشد و در فیفا دی پیش رو تیم برنامه های تمرینی را دنبال کند و یک 
دل شود. االن نباید کسی به فکر یارکشی و انتقام باشد. باید اقداماتی انجام دهیم 

که منجر به یکپارچگی تیم شود.

 باید برای جام ملت ها برنامه داشت

مصدومیتهممانعازحضورکاسیانودرپرسپولیسنمیشود!
با وجود اتفاقات زیاد در انتقال یک برزیلی به پرسپولیس، 

احتماال به زودی کاسیانو راهی تهران خواهد شد.
 پروسه جذب کاسیانو مهاجم برزیلی ویزالی پرتغال از 
۱۹ خرداد رســانه ای شد اما هنوز این بازیکن قراردادی با 
پرســپولیس نبسته و حضورش در این تیم قطعی نیست. 
این در حالی است که او هفته گذشته در تمرینات تیمش 
مصدوم شــد تا این شائبه به وجود بیاید که حضورش در 

پرسپولیس منتفی شده اما چنین چیزی نیست.
کاسیانو که البته پیش از این تجربه مصدومیت مشابه از همین ناحیه مصدومیت 
فعلی را هم داشــته همچنان مد نظر پرسپولیسی هاســت و روند انتقال او ادامه 
دارد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای تقویت تیمش خواهان حضور 
کاسیانوست و به همین دلیل به احتمال زیاد در روزهای آینده باید منتظر نهایی 
شدن این قرارداد باشیم مگر اینکه اتفاق عجیبی رخ بدهد.البته شرایط کاسیانو به 
گونه ای است که در صورت پرسپولیسی شدن و به دلیل دوران نقاهت مصدومیت 
پیش آمده، احتماال ۲،3 هفته اول لیگ برتر را از دست خواهد داد و در صورتی 
که حضورش در جمع سرخ پوشــان قطعی شــود احتماال از هفته سوم یا چهارم 
باید منتظر او در پیراهن سرخ پرسپولیس باشیم.مسئوالن باشگاه موارد مختلفی 
همانند دخالت دالالن زیاد در این پرونده، یکی از دالیل اصلی برای طوالنی شدن 

این پروسه برای پرسپولیسی شدن کاسیانو عنوان می شود. 

آخرینوضعیتستارهاستقاللبرایپیوستنبهجمع»گورخرها«
ســرمربی شارلروا درباره انتقال بازیکن استقالل به این 

تیم صحبت کرد.
 امیرحسین حسین زاده ستاره فصل گذشته استقالل و 
هافبک ملی پوش کشورمان روز گذشته از آبی های پایتخت 

خداحافظی کرد تا راهی بلژیک شود.
در همین رابطه ادوارد اســتیل سرمربی شارلروا درباره 
آخرین وضعیت دو خرید جدید)یعنی امیرحسین حسین 
زاده از ایران و نظیر بن بوعلی از الجزایر ( تیمشان این طور، گفت: قبال با هر دو 
بازیکن در تماس بودم. تســت های پزشــکی روی این دو بازیکن در حال انجام 
شــدن اســت. بعد از تست های پزشــکی امضای قرارداد این دو بازیکن رسمی 

اعالم خواهد شد.
حسین زاده یکی از مهره های کلیدی فصل گذشته فرهاد مجیدی در استقالل 

برای رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر کشورمان بود.
شارلروا سابقه زیادی در جذب بازیکنان ایرانی دارد. پیش از این کاوه رضایی، 
یونــس دلفی و امید نورافکن برای این تیم بازی کردند. در شــرایط کنونی هم 
علی قلی زاده هافبک ملی پوش کشــورمان دیگــر بازیکن تیم بلژیکی در کنار 

حسین زاده است. 

سرمربیاستقاللباکمکفیفاپولدارشد
سرمربی استقالل با شکایت به فیفا حق خود را از باشگاه 

برزیلی دریافت کرد.
، چند روز پیش رســانه های برزیل از شکایت ریکاردو 
ساپینتو سرمربی استقالل به فیفا علیه باشگاه واسکادوگاما 

برزیل خبر دادند.
این رسانه ها اعالم کردند شکایت ساپینتو به فیفا باعث 
شد تا باشگاه واسکادوگاما از 3 پنجره نقل و انتقاالت محروم 
شود.در جدیدترین خبر در این زمینه سایت »supervasco« از واقعیت ماجرای 
شکایت سرمربی استقالل علیه باشگاه برزیلی پرده برداشت و نوشت: واسکو قباًل 
محرومیت نقل و انتقاالت مربوط به بدهی مربی سابق یعنی ریکاردو ساپینتو به فیفا 
را پشت سر گذاشته است و این توافق باید تا روز دوشنبه )۰۷/۲5( رسمی شود.

پــس از تایید، فیفا باید روز بعد محرومیت واســکو را حذف کند. با این کار، 
باشگاه بالفاصله وارد مراحل نقل و انتقاالت می شود نا الکس تکسیرا در لیست 
بازیکنان ثبت شود تا او برای اولین بازی یکشنبه مقابل چاپکوئنسه آماده شود.

واسکو از ابتدای سال در مورد توافق با ریکاردو ساپینتو پرتغالی صحبت می 
کرد. کادرفنی پرتغالی حدود 5 میلیون رئال برزیل درخواست کرده بود. اما پس 
از تعدیل، مبلغ به ۱.4 ملیون رئال کاهش یافت. با این حال، مربی به فیفا شکایت 
کرد و به همین دلیل مجازات«ممنوعیت نقل و انتقاالت«  اعمال شد که باعث 

شد واسکو نتواند قرارداد بازیکنی را ثبت کند. 

ستارهناکاماستقاللبهیحییپیشنهادشد!
شنیدیم امین قاسمی نژاد مهاجم فصل گذشته استقالل 

تهران به یحیی گل محمدی معرفی شده است!
منبعی که این خبر را در اختیار ما گذاشت البته تصریح 
کرد » یحیی گل محمدی بالفاصله این پیشنهاد را رد کرده 
است!«سرمربی پرســپولیس ظاهرا اتفاقات تابستان سال 
گذشته و رفتار شاگرد قدیمی اش را فراموش نکرده است.

امین قاسمی نژاد بازیکن سابق پدیده در تابستان سال 
گذشــته و درحالی که مورد توجه باشگاه پرسپولیس هم بود و حتی قرار بود با 
مســئوالن این باشگاه نشستی داشــته باشد اما به این باشگاه نرفت و در نهایت 
با اســتقالل قرارداد امضا کرد!این مهاجم مازندرانــی حتی برای عقد قرارداد با 
پرسپولیس به تهران آمده و چند شبی نیز در منزل فرشاد فرجی مدافع قرمزها 
خوابید اما...قاســمی نژاد در حالی که در لیست مد نظر مجیدی قرار نداشت، به 
باشــگاه اســتقالل رفت و پس از مذاکره با مدیران این تیم، رسما آبی پوش شد. 
البته او در اســتقالل ناکام مطلق بود و به عنوان بازیکن قرضی هم نتوانست در 

گل گهر سیرجان موفق ظاهر شود. 

علیبیروواحساسخطردرچارچوبپرسپولیس
علی بیرو که با قهرمانی در پرسپولیس اردوی این تیم 
را ترک کرد یک بار دیگر به بهانه قهرمانی به اردوی سرخ 
بازگشته است و امیدوار است در پایان فصل او و هم تیمی 
هایش جام را بر باالی سر ببرند.اما او در این فرصت کم که به 
اردوی تیم برگشته به خوبی متوجه شده کار او و هم تیمی 
هایش برای رسیدن به این مهم سخت شده است. سخت تر 
از گذشته که بارها و بارها بر جام قهرمانی چه لیگ برتر و 
چه جام حذفی بوسه زده اند. آنها متوجه شدند حتی در بازی های دوستانه هم 
برای عبور از سد حریفان کار سختی پیش رو دارند چه رسد به بازی های رسمی. 
علیرضا بیرانوند این موضوع مهم را در بازی دوستانه با نساجی کامال حس کرد. 
مســابقه ای که با نتیجه مساوی 3-3 پایان یافت.دروازه بان باتجربه پرسپولیس 
که می تواند در جام جهانی ۲۰۲۲ همانند جام جهانی ۲۰۱۸ مرد شماره یک تیم 
ملی باشد در کنار هم تیمی هایش سخت مشغول پشت سر گذاشتن تمرینات 
بدنسازی است و متوجه شده حتی در بازی های دوستانه حریفان از یک اشتباه 
پرســپولیس بیشترین بهره را می برند و برای قهرمانی دوباره در لیگ برتر باید 
تبدیل به تیم بهتری شوند. همیشه گفته اند قهرمان ماندن سخت تر از قهرمان 
شدن است و قهرمانی در فصل جدید لیگ برتر برای پرسپولیسی ها یک چالش 
سخت است که عبور از آن بازیکنانی با اراده آهنین و سختکوش می خواهد. از 

نگاه علی بیرو به دوربین پیداست او متوجه سختی کار شده است.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
یک پیشکســوت فوتبال ایــران می گوید که 
تیم ملی یک تیم باشگاهی نیست که فرصت 
آزمون درست و خطا داشته باشیم. او معتقد 
اســت که از هم اکنون باید برای جام ملت ها 

برنامه داشته باشیم.
مهدی پاشازاده، پیشکسوت فوتبال ایران، 
درباره شــرایط این روزهای تیم ملی فوتبال 
ایران و ابقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم 
ملی اظهار کرد: متاسفانه، این اتفاقات، خیلی 
قشنگ نبود و ضربه بزرگی به تیم ملی ما زد. 
شرایط تیم ملی حاد است و این در حالی است 
کــه اتحاد و یکدلی تیم ملی ما بهم خورده و 

باید این اتحاد برگردد.
او ادامه داد: ما باید واقع بین باشیم. متاسفانه 
واقع بین نیســتیم. اگر شرایط در روال عادی 
خودش پیش رفته بود، هیچ وقت به اسکوچیچ 
پیشــنهاد داده نمی شد. چون که شرایط حاد 
بود، به اسکوچیچ پیشنهاد داده شد و عملکرد 
خوبی هم داشت. متاسفانه خرد جمعی ما به 
همه چیز دارد آســیب می زند و اگر یک نفر 
تصمیم می گرفت، شــاید شرایط به این وضع 
نمی افتاد. االن شــما کمیته فنی گذاشتید و 
از آن طــرف هیات رییســه یک چیز دیگری 
می گوید و این مساله به فوتبال ما دارد ضربه 
می زند. من نه از اسکوچیچ حمایت می کنم و 
نه این مربی را رد می کنم. مشکل ما، مشکل 
برنامه ریزی است و خودمان هم نمی دانیم چه 

می خواهیم و استراتژی مان برای جام جهانی 
چه چیزی است. اگر پولش را داریم، حتما از 
اســکوچیچ مربیان بهتری وجود دارد. ما باید 
برنامه ریــزی برای 4 ســال آینده خود با یک 

مربی مشخص داشته باشیم.
این پیشکسوت فوتبال ایران تاکید کرد: اگر 
هم قرار باشد با اسکوچیچ ادامه دهیم، این پولی 
که قرار است میلیون دالر برای مربی خارجی 

صرف شــود، هزینه زیربنا و فوتبال پایه مان 
شود و یک تیم ملی خوب داشته باشیم. این 
که بگوییم فالنی خوب است و فالنی بد است، 
یعنــی نبود برنامه ریزی و ثبــات. نمی توانیم 
بگوییم یک نفر مقصر است و کسی هم گردن 
نمی گیرد. خروجی ما صفر است و کسی هم 

نیست که پاسخگو باشد.
پاشــازاده افزود: این یک واقعیت است و 

نمی خواهم به حاشیه بروم و به کسی توهین 
کنم. من به عنوان یک طرفدار و کسی که در 
جام جهانی بازی کرده اســت، حقم این است 
که نگران باشم. دل مردم به این فوتبال خوش 
است اما راهکارها هیچ کدام جوابگو نبوده است.

این مدافع پیشــین تیم ملی فوتبال ایران 
در ادامه خاطرنشــان کرد: ما االن رقابت های 
جام جهانی را در پیــش داریم. اگر من جای 

اســکوچیچ بودم، خودم کنار می رفتم چون 
با این وضعیت، شــرایط مشکل ساز است. من 
کســی را پیشــنهاد نمی کنم و از کسی هم 
حمایت نمی کنم. ما باید برای 4 ســال دیگر 
برنامه ریــزی کنیــم. نظر من این اســت که 
خواه ناخواه، سرمربی تیم ملی عوض می شود. 
من این را به شــما قول می دهــم. ما تجربه 
تعویــض مربی تیم در یــک هفته مانده جام 
جهانی را داریم. االن رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال مشخص شود، هر اتفاقی ممکن است.

پاشازاده گفت: اسکوچیچ خیلی زحمت کشید 
و باید از او قدردانی شود اما جایگاه این مربی 
تخریب شده و اگر بخواهیم با این وضعیت به 
جام جهانی برویم، هر چیزی ممکن اســت. 
نمی خواهم اســکوچیچ را زیر سوال ببرم اما 
این روحیه ایرانی ماست که ما می آییم شرایط 
را سخت می کنیم و کارهایی می کنیم کسی 
فکرش را نمی کند.وی ادامــه داد: تیم ملی، 
مثل تیم باشــگاهی نیست که بخواهیم زمان 
بگذاریم. فقط باید آن تفکر باید عوض شــود. 
باید تصمیم درســت گرفته شود و کسی که 
به تیم ملی می آید، باید هدفمند بیاید. نیایم 
اســکوچیچ را برداریم و کسی مثل ویلموتس 
را بیاوریم. ما روحی و روانی هستیم و همین 
که بازیکنان، کادرشان را قبول داشته باشند، 
روحیه شان چندبرابر می شود و باید برای جام 
ملت ها هم برنامه داشته باشیم که حداقل آن 

رقابت ها را از دست ندهیم.

مدیر فنی تیم های ملی ایران با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم ملی در لیگ 
ملت های والیبال گفت: قرار بود از این مسابقات به عنوان دیدارهای تدارکاتی، 
هماهنگی و شــناخت کادر فنی از تیم اســتفاده کنیم اما زودتر از چیزی که 

انتظار داشتیم به هدفمان رسیدیم.
مصطفــی کارخانه به عملکرد تیم ملی والیبال ایــران در لیگ ملت های 
۲۰۲۲ اشــاره و بیان کــرد: با بضاعت 5۰، ۶۰ درصدی و آســیب دیده هایی 
 که داشــتیم، به نظرم بهتر از این نمی شــد. ما تیمی جدید را درســت کرده

 بودیم و قرار بود در این مســابقات بــرای دیدارهای تدارکاتی، هماهنگی و 
شناخت کادر فنی از تیم شرکت کنیم اما زودتر از چیزی که انتظار داشتیم 
به هدفمان رسیدیم. این نشان می دهد که  کادر فنی،  بازیکنان و فدراسیون 

عملکرد خوبی داشتند.
او در ادامــه افــزود: از دید من همه چیز عالی بود. از نظر قابلیت های فنی 
نســبت به گذشته رشد داشتیم. دیگر از قبل باخته نیستیم، شخصیت بردن 
پیدا کرده ایم و به حریفان سخت امتیاز می دهیم. کادر فنی هم تسلط بیشتری 

روی تیم داشت و خودمان را بیشتر باور کردیم.

کارخانه به شکست تیم ملی مقابل لهستان در یک چهارم نهایی لیگ ملت ها 
اشــاره کرد و گفت: دو بر یک عقب افتادیم اما ســت چهارم را عالی بردیم و 
برگشتیم. در هر صورت دست مربی لهستان از نظر بازیکن بازتر از آقای عطایی 
بود. ما بازیکن آسیب دیده داشتیم و با بضاعتی 5۰، ۶۰ درصدی رفته بودیم 

در صورتی که لهستان با تمام قدرت آمده بود.

او در پاسخ به این سوال که چرا در ست چهارم و در حالی که ایران ۷ امتیاز از 
حریف خود پیش افتاد، عطایی به چند بازیکن اصلی استراحت نداد تا آنها را در 
ست پنجم به کار بگیرد، گفت: چند تعویض هم انجام داد و امیرحسین اسفندیار 
را هم بیرون آورد. باید به این نکته هم توجه کنیم که دست مربی بسته است.

مدیرفنی تیم های ملی والیبال در مورد ست پنجم دیدار با لهستان که ۱5 
بر ۸ با شکست ایران به پایان رسید، بیان کرد: شروع خوبی نداشتیم و عقب 
افتادیم. وقتی در ســت ۱5 امتیازی اختالف زیاد شود دیگر بردن تیمی مثل 
لهستان سخت می شود. استرس در تیم لهستان دو برابر بیشتر از ما بود اما در 

مجموع بازیکنان ما عالی کار کردند.
کارخانه با بیان اینکه تیم ملی در لیگ ملت ها نتایج قابل تحسینی را کسب 
کرد، تصریح کرد: در هفته اول و دوم هر کدام دو برد و دو باخت به دســت 
آوردیم اما در هفته دوم مقابل تیمی مثل آمریکا برنده شــدیم. تیم ما بعد از 
بردن آمریکا شخصیت برد، اتحاد و انسجام پیدا کرد. در هفته سوم هم لهستان، 
اسلوونی و صربستان را بردیم که هر کدام در دنیا حرف برای گفتن دارند، به 

نظرم روند پیشرفت تیمی ما کامال محسوس بود.

والیبال ایران شخصیت برد پیدا کرده است

مربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد: چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد از 
ابتدا تا انتها بر اساس عدالت اجرا شد و هیچ کشتی گیری به این روند اعتراض 
نداشت.مصطفی میرعمادیان، درباره مشخص شدن نفرات اعزامی به بازیهای 
کشورهای اسالمی و قهرمانی جهان در پایان چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 
آزاد، اظهار کرد: چرخه انتخابی تیم ملی از همان ابتدا که مسابقات قهرمانی 
کشور بود، به صورت عادالنه و با هدف انتخاب برترین های کشتی ایران، برگزار 
و در نهایت ترکیب تیم ملی مشخص شد.  چرخه انتخابی به شکلی طراحی 
شده بود که در هر مرحله افرادی بر اساس عملکردشان اضافه و یا کم می شدند 

و همین موضوع نشان دهنده اجرای درست چرخه انتخابی بود.
مربی تیم ملی کشــتی آزاد، افزود: نفرات اعزامی به بازی های کشورهای 
اسالمی نیز از طریق چرخه انتخابی به ترکیب تیم ملی راه پیدا کردند و همه 

آن ها در طول ۸ ماه اجرای چرخه، در مسابقات حاضر شدند.

وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه نباید انتخابی تیم ملی تنها ۲ 
ساعت به طول بیانجامد، گفت: متاسفانه برخی اعالم کردند که انتخابی تیم 
ملی در ۲ ساعت بوده است، در حالیکه اصال اینطور نبود و انتخابی تیم ملی ۸ 
ماه طول کشید و از قهرمانی کشور آغاز شد، سپس انتخابی جام تختی، جام 
تختی ، آسیایی و جام تختی نیز ادامه چرخه انتخابی بود. انتخابی مرحله نهایی 
در داخل و خارج از کشور نیز مرحله نهایی برای شناخت ترکیب تیم ملی بود.

میرعمادیان، با اشــاره به حضور نفرات مطرح کشتی مانند حسن یزدانی، 
کامران قاسمپور و امیرحسین زارع در انتخابی تیم ملی، گفت: در کشوری مثل 
آمریکا نیز کشتی گیران ممتاز در مرحله آخر وارد انتخابی تیم ملی می شوند. 
بنابراین عدالت این نیست همه نفرات کشتی از همان ابتدا وارد چرخه انتخابی 
کشتی می شــدند، که این کار نیز بر مبنای عدالت انجام شد.مربی تیم ملی 
کشتی آزاد، با بیان اینکه رقابت های انتخابی تیم ملی، بسیار خوب و در سطح 

باالیی برگزار شد، اظهار کرد: 3 طالیی ما در رقابت های جهانی پس از حضور 
در تورنمنت قزاقستان که سخت و سطح باال بود، بالفاصله در انتخابی رو در رو 
شرکت کردند. این نفرات با 5۰ یا ۶۰ درصد آمادگی در این مسابقات حاضر 
شدند و به قهرمانی رسیدند. البته طبیعی بود چرا که یک کشتی گیر نمی تواند 
برای همه مســابقات در طول ســال آمادگی ۱۰۰ درصدی داشته باشد.وی 
درباره اعزام کشــتی گیران اوزان 5۷ و ۷۹ کیلوگرم به تورنمنت تونس، گفت: 
کادر فنی در این دو وزن به این جمع بندی رسید که کشتی گیران الزم است 
در یک میدان خارجی محک جدی بخورند و بر همین اســاس نیز عالوه بر 
مبارزه رو در رو در تورنمنت تونس، عملکرد آن ها برابر رقبای خارجی نیز به 
دقت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نفرات برتر این دو وزن برای حضور 
در تیم ملی مشخص شدند. سوادکوهی از نفرات خوب کشتی ایران است که 

خیلی می تواند به ما کمک کند.

انتخابی کشتی آزاد در ۸ ماه بود نه در ۲ ساعت
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طال امروز برای دومین روز متوالی به روند کاهشی خود ادامه داد و به زیر سطح 
1700 دالر رسید. قیمت طال در حال افزایش شتاب شکست یک شبه به زیر سطح 
1700 دالر است و برای دومین روز متوالی در روز پنج شنبه به کاهش زمین ادامه 
می دهد. خط سیر نزولی، XAU/USD را به پایین ترین سطح خود از آگوست 2021، 

در حدود 1688 تا 1689 دالر در طول اولین جلسه اروپا کشاند.
قیمت طال توسط بانک های مرکزی جنگ طلب کاهش یافت

چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ عامل کلیدی 
بــود که به دورکردن جریان ها از طالی بدون بازده کمک کرد. بانک مرکزی اروپا 
قرار است روز پنج شنبه برای اولین بار از سال 2011 نرخ بهره را افزایش دهد. یک 
گزارش رویترز در اوایل این هفته نشان داد که سیاستگذاران ممکن است در مورد 
حرکت 50 واحدی در ثانیه افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم فزاینده بحث کنند. 
همچنین انتظار می رود فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری خود در 26 تا 27 

ژوئیه نرخ بهره را 75 واحد در ثانیه افزایش دهد.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان نیز احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در 
ماه آگوســت را مطرح کرد و گفت که بانک مرکزی اولویت مطلق دارد تا تورم را 
به 2 درصد برساند. عالوه بر این، صورتجلسه سیاست گذاری بانک مرکزی استرالیا 
که در روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد که برای بازگشت تورم به هدف در طول 
زمان، افزایش بیشتری در نرخ بهره الزم است. این به نوبه خود بر قیمت طال که 

هیچ بهره ای پرداخت نمی کند، ادامه داد.
لحن ریسک مثبت فشار بیشتری وارد کرد

بهبود اخیر در احساس ریسک جهانی به عنوان یکی دیگر از عواملی بود که قیمت 
طال را تضعیف کرد. سرمایه گذاران در حال کاهش شرط بندی برای افزایش 100 
واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جوالی هستند. جدای از این، از سرگیری عرضه 
گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم 1 به کاهش ترس از رکود احتمالی کمک 
کرد و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داد. این امر از لحن کلی مثبت در بازارهای 

سهام مشهود بود، که تمایل به کاهش تقاضا برای دارایی های امن سنتی دارد.
دالر ضعیف تر نتوانست حمایت کند

دالر آمریکا تالش کرد تا از جهش روز قبل از پایین ترین ســطح خود از ژوئیه 
تاکنون ســرمایه گذاری کند و در بحبوحه کاهش شــانس برای تشدید سیاست 
تهاجمی تر توســط فدرال رزرو، با عرضه جدیدی مواجه شــد. با این حال، دالر 
ضعیف تر، کمک چندانی به حمایت از کاالی دالری کرد یا ریزش مداوم را متوقف 
کرد. این به نوبه خود نشــان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طال 
به سمت نزول است و هرگونه تالش برای بهبود همچنان می تواند به عنوان یک 

فرصت فروش تلقی شود.
چشم انداز فنی قیمت طال

قیمت طال اکنون کمتر از رقم گرد 1700 دالری پذیرفته شده است و به نظر 
می رسد برای کاهش بیشتر آسیب پذیر است. برخی از فروش های متعاقب کمتر از 
پایین ترین حد آگوست 2021، در حدود منطقه 1686-1687 دالری، سوگیری 
منفی را مجدداً تأیید می کند و XAU/USD را به منطقه 1676-1677 دالر می کشاند. 
دومی نشان دهنده ی پایین ترین سطح سال 2021 است و به دنبال آن حمایت افقی 
1670 دالری است که در زیر آن فلز احتماالً مسیر نزولی خود را طوالنی تر می کند.

از طــرف دیگــر، هر گونه بهبودی معنی دار فراتر از مــرز 1700 دالر احتماالً 
فروشندگان تازه ای را جذب می کند و در نزدیکی منطقه عرضه 1710 تا 1712 
دالر باقی می ماند. مانع مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 1725 تا 1726 دالری 
اســت که اگر برطرف شود می تواند منجر به یک دوره کوتاه پوشش شود. سپس 
قیمت طال می تواند از مقاومت افقی 1734 تا 1735 دالر عبور، و سد قوی 1749 

تا 1752 دالر را آزمایش کند.

شــرکت توییتر دیروز کارشکنی ایالن ماســک در زمینه تکمیل روند خرید 
44 میلیارد دالری این شــرکت و تضعیف بازار تبلیغات دیجیتال را عامل کاهش 
غافلگیرکننده درآمد سه ماهه خود و زیان خالص دانست. به نقل از رویترز، کاهش 
درآمد توئیتر در شرایطی رخ داده که این شرکت از ماسک به دلیل انصراف از خرید 

توئیتر شکایت کرده و اکنون در حال آماده شدن برای مقابله قانونی با ماسک در 
دادگاهی اســت که قرار است در اکتبر آغاز شود. عدم قطعیت و نامشخص بودم 
سرنوشت این معامله، تبلیغ کنندگان در توییتر را نگران کرده و باعث هرج و مرج 
در داخل شرکت شده است.بر اســاس داده های Refinitiv IBES، درآمد تبلیغاتی 
توئیتر در سه ماهه دوم سال جاری میالدی تنها 2 درصد افزایش یافته و به 1.08 
میلیارد دالر رسید. رقم پیش بینی شده در این زمینه 1.22 میلیارد دالر بود.مجموع 
درآمد سه ماهه دوم سال جاری میالدی توئیتر، که شامل درآمد حاصل از خدمات 
اشتراکی نیز می شود، 1.18 میلیارد دالر بود، در حالی که این رقم سال قبل 1.19 
میلیارد دالر بود. تحلیلگران انتظار داشتند درآمد مذکور به 1.32 میلیارد دالر برسد.

تحلیل گران معتقدند وضعیت توئیتر به گونه ای اســت که آگهی دهندگان را 
متقاعد نمی کند وضعیت این شــرکت در شرایط مطلوبی است. به نظر می رسد 
حکم دادگاه رسیدگی کننده به شکایت توئیتر از ایالن ماسک بر آینده این شبکه 
اجتماعی تاثیر زیادی خواهد داشت. توئیتر زیان خالص خود را 270 میلیون دالر 

یا 35 سنت به ازای هر سهم اعالم کرده است.

شتاب منفی طال شدید شد

توئیتر کاهش درآمدش را هم به گردن ماسک انداخت

 اسکوچیچ قبل و بعد ابقا! اسکوچیچ قبل و بعد ابقا!
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علمیعلمی

نیروهای حامی روسیه در شرق اوکراین دسترسی به جستجوگر گوگل را به 
علت دروغ پراکنی و نشر اطالعات غلط مسدود کردند.

به نقل از رویترز، بر اساس آنچه در کانال تلگرام دنیس پوشیلین رهبر جمهوری 
مردمی دونسک اعالم شده، گوگل مروج اعمال خشونت بر علیه همه روس هاست 
و گردانندگان آن که از طرف دولت ایاالت متحده هدایت می شوند، مقصر هستند.

به گفته وی اگر گوگل سیاســت جنایتکارانه خــود را متوقف کند و قانون، 
 اخــالق و عقل ســلیم را رعایــت کند، هیچ مانعــی برای تــداوم فعالیت آن

 وجود نخواهد داشت.
روسیه و نیروهای حامی آن در شرق اوکراین، از زمان اعزام نیرو به این کشور 
در 24 فوریه، شــرکت های فناوری غربی را به گســترش تبلیغات ضد روسیه و 
اتخاذ موضعی یک جانبه گرایانه در قبال این درگیری متهم کرده اند. روسیه در 
ماه مارس فیس بوک و اینستاگرام را به علت فعالیت افراطی بر علیه این کشور 
مجرم شناخت و دسترسی به آنها را مسدود کرد. پس از مدت کوتاهی این اتفاق 

در جمهوری های شرق اوکراین نیز تکرار شد.

کننــده  کمــک  هوشــمند  پوشــیدنی های  محبوبیــت  افزایــش  بــا 
 بــه حفظ تناســب انــدام، به ویــژه در میان ســالمندانی که عالقــه مند به

 بررسی میزان سالمت قلب خود هستند، استفاده از این روش برای پیش بینی 
زوال عقل نیز ممکن خواهد شد.

به نقل از نیواطلس، تیمی از محققان دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز 
آمریکا به این فکر افتادند که از این پوشیدنی ها برای تشخیص نشانه های اولیه 
زوال عقل اســتفاده شود. یک مطالعه جدید نشان می دهد که با این روش می 
توان تفاوت های مهم در الگوهای حرکتی روزانه افراد مســن و از نظر شناختی 

سالم را با بیماران مبتال به آلزایمر،دریافت.
ارتباط بین تخریب سیســتم عصبی و نزول توان حرکتی به خوبی شناخته 

شده اســت. در واقع، در چند سال گذشــته، محققان دریافته اند که می توانند 
بیماری آلزایمر را به ســادگی با بررســی الگوهای راه رفتن هر بیمار به درستی 

تشخیص دهند.
یکی از محدودیت های این نوع مطالعات بر روی راه رفتن، نیاز به سیستم های 
رایانه ای پیچیده برای تشخیص ویژگی های حرکتی است که با زوال عقل مرتبط 
اســت. این سیستمی نیست که بتوان به راحتی در خانه مستقر کرد. اما هدف 
در این تحقیق جدید اســتفاده از داده های جمع آوری شده توسط پوشیدنی های 

محبوب کنترل تناسب اندام، مانند مچ بندهای فیت بیت بود.
در جریان این مطالعه داده های 585 نفر که در یک پروژه تحقیقاتی مرتبط با 
پیری ثبت نام کرده بودند، تجزیه و تحلیل شد تا مشخص شود آیا بین الگوهای 

فعالیت روزانه و سالمت شناختی همبستگی وجود دارد یا خیر.
در نهایت محققان دریافتند افراد مبتال به اختالالت شــناختی به طور قابل 
توجهی کمتر از اعضای گروه ســالم حرکت می کنند و جمع آوری اطالعات در 

این زمینه با استفاده از مچ بندهای فیت بیت ممکن است.
بدین شــیوه می تــوان اطالعــات مربوط بــه افزایش گیجــی و تغییرات 
خلقی اشــخاص را جمــع آوری کرد. ایــن یافته ها می توانــد روزی به ابداع 
 یک سیســتم نظــارت بر حرکــت منجر شــود که تغییــرات مغــزی را در

 مراحل اولیه خود ثبت می کند. هر راهی برای نشــان دادن زودهنگام این نوع 
تغییرات به پزشکان بهترین فرصت را برای مداخالتی به منظور کاهش پیشرفت 

بیماری می دهد.

گوگل به علت دروغ پراکنی در شرق اوکراین مسدود شد

پیش بینی زوال عقل با پوشیدنی های هوشمند

  ناسا چگونه نمونه های مریخ را به زمین خواهد آورد؟
ناســا قصد دارد با به کارگیری فناوری های مختلف و چندین فضاپیمای 
جداگانه، نمونه هایی را که مریخ نورد پرســیورنس جمع آوری کرده است، به 

زمین بازگرداند.
برنامه ی ناسا برای بازگرداندن نمونه های جمع آوری شده از مریخ به مرحله ی 
حساسی رسیده اســت. وسیله صعود مریخی )MAV( یک موشک کوچک و 
سبک وزن سوخت جامد دومرحه ای با یک مأموریت بزرگ است: بازگردادن 
سنگ ها، رسوبات و نمونه های اتمسفری از مریخ در اوایل دهه ی 2030 ازطریق 

اولین پرتاب موشک فضایی از سطح سیاره ای دیگری به جز زمین.
وسیله صعود مریخی که توسط شرکت الکهید مارتین در کلرادو درحال 
ساخت است، به همراه سطح نشین بازیابی نمونه )SRL( که دیگر قطعه ی مهم 
کارزار بازگرداندن نمونه محسوب می شود، به سوی مریخ پرتاب خواهد شد. این 
فضاپیمای دوبخشی، شامل وسیله صعود مریخی و سطح نشین بازیابی نمونه 
در نزدیکی دهانه ی یزرو فرود خواهد آمد؛ منطقه ای که مریخ نورد پرسویرنس 
هم اکنون مشغول جمع آوری نمونه های مریخ در آن است. سطح نشین دومی 
متعلق به آژانس فضایی اروپا که حامل مریخ نورد انتقال دهنده است، در همین 

منطقه فرود خواهد آمد.
مریخ نورد انتقال دهنده نمونه های جمع آوری شده توسط پرسویرنس را به 
وســیله صعود مریخی منتقل خواهد کرد. سپس این موشک به سمت مدار 
مریخ پرتاب می شود؛ جایی که مدارگرد بازگشت به زمین، کپسول محتوی 
نمونه ها را از صعودگر تحویل خواهد گرفت. این مدارگرد در ادامه ی مأموریت 
خود، نمونه ها را به سمت زمین حمل کرده و ازطریق سازوکاری به نام سیستم 
ورود به زمین بدون استفاده از چترنجات و باسرعت باال به  سمت زمین خواهد 
فرستاد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود کپسول حاوی نمونه های مریخی 

در سال 2033 در صحرای یوتا در ایاالت متحده فرود خواهد آمد.
کپسول حاوی نمونه های بازگشتی که آن هم توسط الکهید مارتین طراحی 
شده، از ساختار کامپوزیت سبک وزن بهره خواهد برد و در احاطه ی یک سپر 
حرارتی ویژه خواهد بود که ساخت مرکز تحقیقات ایمز ناسا در سیلیکون ولی 

کالیفرنیا است.
استیو سایدز مدیر برنامه ی ارشد شرکت الکهید مارتین در پروژه ی سامانه 
یکپارچه وســیله صعود مریخی )MAVIS( در آالباما اشاره می کند که انسان 
تاکنون نتوانســته است نمونه های دست نخورده ی سیاره ی سرخ را به زمین 
برگرداند، از این رو تیم او در مسیر ممکن کردن این امر با چالش های زیادی 

روبه رو شده  است.

هدف گیری و شلیک
به گفته ی سایدز وســیله صعود مریخی با تنها 2.8 متر ارتفاع و نیم متر 
قطر یک موشک نسبتاً کوچک محسوب می شود که اساسا باید آن را هدف 
گرفت و شلیک کرد. الکهید مارتین تاکنون چند نمونه ی آزمایشی از وسیله 
صعود مریخی و واحد پروازی آن را دراختیار ناســا قرار داده است. قراداد این 
شرکت با ناسا شامل قسمت های طراحی، توسعه، آزمایش و ارزیابی سیستم 
یکپارچه ی وســیله صعود مریخی و طراحی و توسعه  تجهیزات پشتیبانی از 

موشک در سطح مریخ می شود.
احتمال دارد قرارداد برنامه ی ماویس با درنظر گرفتن تمام هزینه ها تا 194 
میلیون دالر افزایش یابد و به مدت شش سال تمدید شود. اما زمان به سرعت 
در حال سپری شدن است. سطح نشین بازیابی نمونه و وسیله صعود مریخی 
باید در سال 2028 از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شوند تا 
سفر طوالنی خود به سمت سیاره ی سرخ را آغاز کنند. سایدز توضیح می دهد:

هدف ما این است که اوایل سال در مریخ فرود بیاییم تا قبل از فرارسیدن 
زمستان مریخی موشک این سیاره را ترک کند.

سبک و جمع وجور
یکی از جنبه های نوآورانه ی طراحی وسیله صعود مریخی استفاده از طرح 
مفهومی »پرتاب عمودی کنترل شــده ازقبل« یا به اختصار VECTOR است؛ 
تکنیکی سبک و جمع وجور که به دست مهندسان آزمایشگاه پیشرانش جت 

ناسا در کالیفرنیا ساخته می شود.
وســیله صعود مریخی 30 لوله ی حاوی نمونه های جمع آوری شــده را 
به وســیله ی بازوی رباتیک سیستم بازیابی از مریخ نورد انتقال دهنده دریافت 
خواهد کرد. ســایدز توضیح می دهد که این موشــک برفراز سطح نشین که 
به عنوان ســکوی پرتاب نیز به کار می رود، به درون هوای رقیق مریخ پرتاب 

خواهد شد و در ارتفاع 5.5 متری، موتور مرحله ی اول خود را روشن خواهد 
کرد. به گفته ی او پرتاب موشک به هوا و سپس روشن کردن آن قبال آزمایش 

شده؛ اما هرگز روی مریخ انجام نشده است.

کارزار بازگرداندن نمونه های مریخ به زمین ناسا و ایسا
پیش از این سیستم پرتاب روبه باالی موشک و روشن شدن موتور آن پس 
از رسیدن به یک ارتفاع مشخص آزمایش شده است، اما نه روی سطح مریخ. 
استفاده از راه حل وکتور موجب می شود که فشار به سطح نشین و واژگون کردن 
ناخواســته ی آن به حداقل برسد. بعد از روشن شدن موتور، موشک به سرعت 

به سمت مدار مریخ حرکت می کند. سایدز می گوید: 
درنهایت موشک به سرعت چهار هزار متر بر ثانیه )یا 14.400 کیلومتر بر 

ساعت( می رسد که سرعت گریز از گرانش مریخ است.
پس از جداسازی مرحله ی اول، موتورهای مرحله ی دوم برای تثبیت موشک 
که هنوز درحال سوزش است، فعال خواهند شد. سادز توضیح می دهد: »موشک 
در این مرحله به مدت 10 تا 15 روز در مدار باقی می ماند. در این  مدت یک 
فرستنده موقعیت موشک را گزارش می کند تا این که به محل اتصال با مدارگرد 

بازگشت به زمین برسد.«

قدم های اول اما محکم
سایدز توضیح می دهد که تاکنون هیچ موشکی در مریخ پرتاب نشده است؛ 
درنتیجه برای تحقق این هدف فناوری های زیادی به کار گرفته می شوند. اما 
درعین حال قرار اســت اطالعات علمی فراوانی نیز از نمونه ها به دست آوریم. 
بازگرداندن نمونه های مریخ از ده ها ســال پیش در فهرست وظایف ناسا قرار 
داشــته است. سایدز ادامه می دهد: »من این مأموریت را در دسته ی کارهای 
غیرممکن قرار نمی دهم اما قطعاً کار دشواری است. بااین حال ما اکنون توانایی 

انجامش را داریم.«
توماس زوربوخن، نایب رئیس واحد مأموریت های علمی ناســا که در مقر 
این سازمان در واشنگتن فعالیت می کند در ماه فوریه در بیانیه ای گفت تعهد 
ناسا به وسیله صعود مریخی نشانگر »گامی اولیه و محکم در به نتیجه رساندن 
جزئیات این پروژه ی بلندپروازانه ، نه صرفاً برای فرود روی مریخ، بلکه برخاستن 

از آن است.«

سنگ و خاک مریخ
نمونه های مریخی در صحرای یوتا روی زمین سقوط خواهند کرد. مهندسان 
برای آزمایش سیستم بازگشت نمونه های مریخی دست به انجام یک سری 
آزمایــش در محل فرود این محموله های باارزش یعنی محدوده ی آزمایش و 

تمرین یوتا در بستر دریاچه ی این منطقه زده اند.
در جریان آزمایش های اخیر نمونه ی آزمایشی تولیدشده از یک طرح کاندید 
برای شکل کپسول از ارتفاع 365 متری رها شد تا زمان کافی برای رسیدن 
به سرعت فرود برنامه ریزی شده را داشته باشد. جیم کورلیس، مهندس ارشد 

سیستم بازآوری نمونه های مریخی در ماه آوریل در این ارتباط بیان کرد:
این نمونه ی آزمایشی تولید شده در جریان آزمایش سقوط بسیار پایدار بوده 
و تکان های آن ناچیز بود. این آزمایش فرود موفقیت آمیز بود، به این  معنی که 
هیچ آســیب ساختاری به واحدهای بازیابی شده وارد نشد و کپسول ضربه ی 

ناشی از سقوط را همانند پیش بینی های انجام شده تحمل کرد.

زوربوخن نیز در همین ارتباط در بیانیه ی ماه فوریه اعالم کرد:
به انتهای مرحله ی آزمایش ایده برای مأموریت بازآوری نمونه های مریخی 
نزدیک شــده ایم. کارها به خوبی پیش می رود و ما در آینده خواهیم توانست 
اولین نمونه از یک سیاره ی دیگر را به زمین برگردانیم. پس از بازیابی نمونه ها 
می توان با ابزارهای پیشرفته ای که انتقال به فضا و کنترلشان از راه دور بسیار 

پیچیده است، به تجزیه وتحلیل آن ها پرداخت.

  اپل به منظور عرضه  به موقع ســری آیفــون 14 به بازار، با 
تأمین کنندگان بیشتری همکاری می کند

اپل تولید انبوه سری آیفون 14 را از هفته های آینده آغاز خواهد کرد و با 
توجه به مشکالتی که در زنجیره ی تأمین  این شرکت به وجود  آمده است، اکنون 
قصد دارد فهرست تأمین کنندگان خود را برای نسل بعدی آیفون، گسترش دهد.

تحلیل گر معروف، مینگ چی کو در توییتر اعالم کرده اســت که قطعات 
SG Micro گواهــی  کیفی موردنظر اپل را بــرای آیفون 14 دریافت کرده اند؛ 
درنتیجه شــرکت چینی متخصص در تولید مدارهای مجمتع، به فهرســت 
تأمین کنندگان غول فناوری مستقر در کوپرتینو می پیوندد و قطعات آیفون 14 
پرو و 14 پرومکس را ارائه خواهد کرد.اپل از مدارهای مجتمع مدیریت انرژی 
SG Micro که باتری و ورودی جریان برق را مدیریت می کند، در آیفون های 
امسال اســتفاده خواهد کرد. 9to5Mac می نویسد، او همچنین اظهارداشته 
که این اولین بار اســت SG Micro قطعاتی را برای محصوالت پیشرفته ی اپل 
عرضه می کند و این مورد باعث می شود شرکت چینی درآمد خود را افزایش 

دهد. این اقدام همچنین تأثیر مثبتی روی عرضه ی به موقع آیفون 14 خواهد 
داشت.کو می گوید همکاری اپل با SG Micro نشان می دهد قابلیت های فنی 
تراشــه های این شرکت چینی به سطح یک رسیده است؛ سطحی که برای 
قطعات مورداســتفاده در دستگاه های الکترونیکی گران قیمت و پیشرفته تر، 
موردنیاز است. اپل اوایل سال جاری همچنین برای تولید اجزای دوربین های 
 Nikkei Asia آیفون 14 با تأمین کنندگان جدیدی همکاری کرده است.گزارش
در ماه می نشان داد که تولید آیفون 14 به دلیل قرنطینه های کووید 19 در 
چین، ســه هفته به تعویق افتاده است. جف پو، یکی از تحلیل گران نام آشنای 
صنعت نیز این گزارش را تأیید و اعالم کرد آیفون 14 مکس نسبت به سایر 
مدل های نسل بعدی گوشی های هوشمند اپل، با تأخیر بیشتری روانه ی بازار 
خواهد شد. گفتنی است این مدل میان رده با نمایشگر 6.7 اینچی، جایگزین 

آیفون مینی خواهد شد.
کو همچنین اعالم کرده است اپل در تولید انبوه آیفون 14 با مشکالت عرضه 
مواجه خواهد شد. بااین حال، وی معتقد است این مسائل تأثیر محدودی روی 
حمل ونقل گوشی های جدید اپل خواهد داشت، زیرا غول فناوری کوپرتینو ماه ها 
قبل از عرضه ی رسمی محصوالت جدید خود، میلیون ها قطعه سفارش می دهد 
که زمان کافی را برای تولید انبوه دستگاه  ها دراختیار این شرکت قرار می دهد.

بااین حال، با درنظر گرفتن مشکل کمبود جهانی تراشه ها، امکان دارد سری 
آیفون 14 در زمان عرضه به طور محدود به فروش برســد. طبق پیش بینی ها، 
عرضه ی مک بوک ایر جدید M2 به اواخر ماه آگوســت موکول شــده است. 

محصوالت دیگری مثل آیپد نیز با مشکل تأخیر در عرضه مواجه شده اند.
انتظار می رود اپل امسال چهار مدل آیفون 14 در ماه سپتامبر معرفی کند؛ 
البته گفته می شود بیشترین تغییرات در سری جدید آیفون، مربوط به مدل های 

پرو این محصول خواهد بود.

امام علی علیه السالم :

َمعاِشَر الناِس )الُمسلمیَن(، اِتُّقوا الّل ، َفَکم 

ِمن ُمَؤمٍِّل ما ال یَبُلُغُه، و باٍن ما ال یَسُکُنُه، و 

جامٍع ما َسوَف یَتُرُکُه.
ای مردم )مسلمانان(! از خدا بترسید؛ 
زیرا بسا کسی که آرزویی دارد و به 
آن نمی رسد و بنایی می سازد و در 
آن سکونت نمی کند و مالی گرد 
می آورد و بزودی آن را رها می کند 

]می رود[ .

نهج البالغة : الحکمة 344 .
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