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با کنار زدن برخی محدودیت ها و موانع می توان انتظار داشت که رشد 
تجارت ایران سرعت بگیرد.

 نگاهی به آمارهای تجاری در شش ماهه نخست امسال نشان می دهد 
که چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، ما با عملکردی نســبتا 
مشابه مواجه بوده ایم. به این معنا که با وجود کاهش وزنی آمارها، از نظر 

ارزشی رشد را به ثبت رسانده ایم.
میزان صادرات ایران از نظر وزنی افتی ۱۲.۵ درصدی داشته اما از نظر 
ارزشــی رشدی بیش از ۱۳ درصدی را نشان می دهد و به این ترتیب در 
نیمه نخست سال جاری ایران نزدیک به ۲۵ میلیارد دالر صادرات داشته 
است. در حوزه واردات نیز آمار تا حدی مشابه است. به این ترتیب که با 
وجود افت وزنی واردات، ارزش آن به بیش از ۲۶ میلیارد دالر رسیده که 

افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.
 به نظر می رسد، افزایش تورم جهانی که از چند ماه قبل و همزمان با 
جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده در این آمار نقش دارد، زیرا قیمت بسیاری 
از محصوالت در بازار جهانی در این مدت افزایش پیدا کرده است؛ اما با توجه 
به اینکه آمارهای جزئی ارائه نشده، نمی توان فعال بر روی سهم کاالهای 
با ارزش افزوده باالتر یا کاالهای دانش بنیان به شکل دقیق نظر داد، هر 

چند برای تحول جدی در این حوزه نیاز به چند سال زمان خواهد بود.
 در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود و تحریم ها کنار بروند، قطعا 
تجارت ما امکان حضور گســترده تر در بازارهای جهانی را خواهد داشت. 
موضوعاتی مانند پیوســتن ما به اجالس شانگهای نیز پس از کنار رفتن 
تحریم ها امکان پیگیری دارند. در واقع با وجود آنکه بســیاری از کشورها 
از نظر سیاســی با ما همراه هســتند، اما از نظر اقتصــادی تا زمانی که 
مســائلی مانند تحریم یا اف ای تی اف وجود دارد، اوج گیری همکاری ها 
 دشوار می شــود و برای توســعه روابط اقتصادی باید در تمامی حوزه ها

 برنامه ریزی کرد.

معاون ارتقای کسب و کارهای تجاری سازمان توسعه تجارت اعالم کرد 
که تجارت ایران با شرق قاره آفریقا در ۵ ماه نخست سال ۱40۱ برابر با 
حجم تجارت انجام شده در این منطقه قاره آفریقا، در سال گذشته بود.

 به نقل از به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان توســعه تجارت، 
»سیداحمدرضا عالئی طباطبایی« معاون ارتقای کسب و کارهای تجاری 
سازمان توسعه تجارت که مهمان تلفنی برنامه رادیو گفتگو بود، در پاسخ 
به این پرســش که دیپلماســی اقتصادی تا چه میزان نقش راهبردی در 
توسعه تجارت خارجی ایران داشته است؟، اظهار کرد: اقدامات انجام شده 
در حــوزه تجارت خارجی، در واقع مجموعه تالش ها، برنامه ها و اقداماتی 
اســت که تأثیر کوتاه مدتی نداشــته و در بهترین حالت، در میان مدت و 
بلندمدت نتیجه بخش خواهد بود که در حوزه کاری مان، میان مدت زمانی 

بین یک تا ۲ سال بوده و بلندمدت زمان ۳ سال یا بیشتر از آن است.
وی در این برنامه که »نقش راهبردی دیپلماســی در توسعه تجارت 
خارجی ایران« در آن بررسی شد، افزود: در این مدت، برای توسعه تجارت با 
کشورهای اولویت همکاری شماره یک تجاری با ایران، اقداماتی در خصوص 
رفع مشکالت زیر ساختی مانند ایجاد یا تقویت خطوط لجیستیکی صورت 
گرفته است. به طور مثال، در گذشته کانال لجستیک دریایی بین ایران و 

عمان وجود نداشته که در این مدت ایجاد شده است.
 مطمئناً در نگاه آماری نتایج این اقدام، نمی تواند در یکی دوماه خودش 
را نشان دهد و واقع بینانه این است که نیاز به زمان یکساله بوده که نتایج 

آن مشخص شود.
معاون ارتقای کســب و کارهای تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان 
اینکه پس از یک سال، اگر جهت گیری این اقدامات مثبت باشد و این مثبت 
ادامه دار باشد، می توان گفت که این تأثیر معنادار بوده است و اگر نوسانی 
باشد، یک زمان کم و یک زمان زیاد باشد، ممکن است تحت تأثیر عوامل 
دیگر قرار گرفته باشد، تاکید کرد: بحث مان عملکرد حوزه تجارت خارجه 
در یکســال گذشته است که می توان اعالم کرد در کشورهای هدف مان، 

شاهد رشد معنادار به لحاظ آماری بوده ایم.
 امروز می توان مدعی شــد که در کشــورهای حوزه اولویت یک، در 
یک ســال شاهد رشد معنادار بوده ایم و امیدوارم این رشد در دوره زمانی 
میان مدت یعنی در ســال آینده و در دوره زمانی بلندمدت یعنی تا پایان 

دولت سیزدهم و بعد از آن، تداوم داشته باشد.
 از نگاه کالن، شــاید به صورت فصلی در تجارت با عراق دچار کاهش 
شده باشیم اما باید عملکرد را به شکل گسترده تر و در محدوده وسیع تر 
مورد بررســی قرار داد تا مشخص شود در یکســال گذشته، این روند و 
عملکرد افزایشی بوده است یا کاهشی؛ اتفاقی که باید در حوزه همکاری 

با کشورهای اوراسیا هم مورد توجه قرار بگیرد.

چرایی افزایش اجاره مسکنچرایی افزایش اجاره مسکن

متوسط اجاره بها در شهر تهران طی یک ماه گذشته 4.۶ درصد افزایش داشت که از دالیل 
اصلی آن می توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کاالها و انتقال فشار 

تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.
 اگرچه بازار مسکن در بخش خرید و فروش به ثبات رسیده، ولی وضعیت حوزه رهن و اجاره 
متفاوت از بخش خرید و فروش است. تنها در یک ماه گذشته اجاره بها در شهر تهران 4.۶ 
درصد افزایش داشته که رشد بیش از چهار برابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن 
به ثبت رساند. شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن نیز در پایتخت 4۱ درصد و در کل مناطق 
شهری کشور حدود 4۷ درصد بود.این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران 
طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور )مطابق گزارش مرکز آمار( ۳۲.۶ 
درصد بود. تورم ماهیانه در هر دو شــاخص فروش مسکن و اجاره بها در کل کشور نیز ۳.۵ 
درصد به ثبت رسید.با فروکش کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه 
در آخرین ماه از نیمه اول سال به پایین ترین سطح خود از فرورین تا کنون رسید و افزایش 

ماهیانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند.

با توجه به نوسانات قیمت در محله های مختلف و رشد اندک بازار در شهریورماه به نوعی 
می توان گفت که بازار در بخش خرید و فروش به ثبات کامل ر سیده است. طبق اعالم بانک 
مرکزی شهریور امسال رشد ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ 
درصد بود.آمار و ارقام نشان می دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، 
بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی همچون تورم عمومی 
)4۲ درصد(، میزان افزایش دستمزد )۵۷ درصد(، جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به 
قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود معامالت،  انتقال انتظارات تورمی از بخش 
خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دالیل رشد 
اجاره بها ارزیابی می شود.روند کاهشی معامالت شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده در 
شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد. شهریور  امسال ۶0۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد 
که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت 
دارد. تجربه نشان می دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت ها، بازار اجاره به تدریج 

عقب ماندگی خود را جبران می کند.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »اسفند« با پرداختن به مقطعی 
از حضور شهید علی هاشمی در دوران جنگ ایران و عراق به 
زودی آغاز می شــود. این فیلم که یکی از تولیدات سازمان 
هنری - رسانه ای اوج است، به نویسندگی و کارگردانی دانش 

اقباشاوی که خودش اهل آبادان است، ساخته خواهد شد.
شهید علی هاشمی به سردار هور شهرت دارد و از جوان های 
عرب خوزستان و اهل اهواز بوده است. رهبر معظم انقالب 
اخیرا در سخنرانی خود به مناســبت هفته دفاع مقدس به 
شهید هاشمی اشــاره کردند و او را از شخصیت های درجه 
یک دفاع نامیدند.فیلم »اسفند« به تهیه کنندگی محمدرضا 
تخت کشیان ساخته می شود و فعال در مرحله پیش تولید و 
انتخاب بازیگر است. طبق اعالم سازمان اوج فیلمبرداری این 
فیلم سینمایی از اواخر مهر یا اوایل آبان امسال آغاز می شود و 

در جشنواره فیلم فجر نیز رونمایی خواهد شد.

دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم »اجیال« در کشور 
قطر، امسال دو فیلم ایرانی را در برنامه نمایش خود قرار داده 
است. در این رویداد سینمایی که از تاریخ ۱ تا ۸ اکتبر )۹ تا 
۱۶ مهر( و توسط موسسه فیلم دوحه برگزار می شود، فیلم 
سینمایی »روز سیب« ساخته محمود غفاری و »تا فردا« به 

کارگردانی علی عسگری به نمایش گذاشته می شوند.
موسسه فیلم دوحه اعالم کرده دوره سال ۲0۲۲ جشنواره، 
نمایش عمومی نخواهد داشــت و فیلم ها صرفا برای هیات 
داوران به نمایش گذاشته خواهد شد.فیلم سینمایی »روز 
ســیب« به کارگردانی محمود غفاری و تهیه کنندگی الهه 
نوبخت در اولین نمایش بین المللی خود در جشنواره برلین 
روی پرده رفت. این فیلم داستان آدمهایی در حاشیه تهران 
است که در شــرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی این روز ها 

سعی می کنند خانواده شان را از فروپاشی نجات دهند. 

 » اسفند« با روایتی از شهید 
علی هاشمی کلید می خورد

تعیین عوارض ۱۶ هزار تومانی مزیت صادرات دام را از بین می برد

افزایش دو برابری تجارت ایران 
با شرق قاره آفریقا

 ۲ فیلم ایرانی در جشنواره 
» اجیال« قطر 

  

حسین فراهانی
کارشناس اقتصادی 

واکاوی آمار تجارت ایران در نیمه ۱۴۰۱

»برگ ابالغ اتهام«
سرکار خانم هایده شهیدی نژاد فرزند مهدی به شماره ملی 299۰56۱78۱

نظر به اینکه پرونده شما بدلیل غیبت متوالی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت توانیر در دست بررسی و رسیدگی می باشد، لذا در صورت اعتراض 
درخواســت خود را به صورت مکتوب به هیات مذکور واقع در تهران، خیابان ولی عصر)عج(، باالتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی، جنب بیمارستان خاتم 
االنبیاء)ص( ساختمان شماره ۴ توانیر )شهید قاسمی( اتاق ۱۱7 ارسال نمائید. در غیر اینصورت برابر مقررات به پرونده اتهامی شما رسیدگی و اقدام خواهد شد.

شناسه آگهی : ۲۵۸0۱۳۸۷۵۸۶/ م - الف     اداره کارگزینی، ارزشیابی و آموزش شرکت توانیر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشــاره به اینکه هنوز هیچ دامی 
صادر نشــده معتقد است تعیین عوارض ۱۶ هزار و ۷00 تومانی برای صادرات هر کیلو 

دام زنده مزیت صادراتی را از بین می برد.
احمد مقدســی گفت : هنوز هیچ دامی صادر نشــده اســت، زیرا برای هر کیلو دام 
زنده عوارض صادراتی۱۶ هزار و ۷00 تومان تعیین شــده است که برای تولید کننده و 
صادرکننده توجیه اقتصادی ندارد و مزیت صادراتی نیز با این عوارض از دست می رود.

وی افزود: این یعنی تولید کننده اگر بتواند دامش را خوب بفروشند در هر یک راس 

گوساله ۵00 کیلویی ۵ میلیون تومان ضرر می کند.
مقدسی با اشاره به اینکه دام ها به قرنطینه هم نرفته اند، گفت: به وزیر جهاد کشاورزی 
نامه هایی ارســال کرده ایم و پیگیر آن هســتیم تا مسائل و موانع پیش رو مرتفع شود. 

ولی امری زمان بر است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: 
در حال حاضر قیمت هر کیلو دام ســنگین در بازار در بازه ۷۸ تا ۸۲ هزار تومان است. 

دام سنگین افزایش قیمتی نداشته، زیرا تولید بسیار باال است.
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تخلیه و بارگیری ۲۳ میلیون تن کاالی نفتی و غیرنفتی در بندر امام )ره(

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که 
قرعه کشی برای جز تعدادی از محصوالت ایران خودرو 
)که آن ها نیز تا پایان ســال خارج خواهند شد( حذف 
شده و این تعداد محصوالت توسط خود شرکت عرضه 
خواهند شد. در حقیقت دیگر فروشی در قالب سامانه 
یکپارچه نخواهیم داشت و شــرکت های خودروساز از 
طریق سایت های فروش خود برای عرضه محصوالت 

اقدام می کنند.
امید قالیباف، ضمن اشاره به خروج اکثریت محصوالت 
خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی بر حذف سامانه 
یکپارچه فروش خودرو به جهت قرعه کشی تاکید و اظهار 
کرد: پیش از این که ســامانه فروش یکپارچه خودرو 
با فرآیند قرعه کشی داشــتیم، حدود ١٠ خودروساز، 
محصوالت خــود را در آن قالب عرضــه می کردند، اما 
اکنون اکثریــت خودروها با توجه بــه افزایش تولید و 
متعادل شدن عرضه و تقاضا از شمول قرعه کشی خارج 
شــده اند و در حال حاضر تنها ایران خودرو باقی مانده 
است که تعدادی از محصوالت خود را با فروش بصورت 

قرعه کشی عرضه می کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
بر این اساس دیگر سامانه یکپارچه »موضوعیت« خود 
را از دســت داده  اســت و دیگر به آن معنا وجود ندارد 

و با ســازوکار قبلی فعال نخواهد بود و بدین ترتیب با 
توجه به اینکه ایران خــودرو تنها عرضه کننده تعدادی 
از محصوالت خود در قالب قرعه کشی است، از مهر ماه 

توسط خود ایران خودرو انجام خواهد شد.
وی افــزود: البته که طــی چند گام بــا افزایش تولید 
محصوالت، خودروهای مشمول باقی مانده نیز از شمول 
قرعه کشی خارج خواهند شد. در گام نخست خودرو تارا 
از فرآیند قرعه کشی خارج خواهد شد و در گام ها بعدی، 

همانطور که اشاره شد با افزایش تولید، بدون قرعه کشی 
عرضه صورت می گیرد.

قالیباف در پاســخ به این ســوال که آیــا فروش های 
خــارج از قرعه کشــی در قالب »طرح هــای فروش 
بدون قرعه کشی« از طریق ســامانه یکپارچه خواهد 
بود یا هر ســری خودروســاز خــود اقدام بــه فروش 
بصورت مجــزا می کنــد؟ تصریح کرد: هر شــرکت 
 خودروســاز خود از طریق ســایت های خود اقدام به

 فــروش خواهند کــرد. مجــدد تاکید می شــود که 
ایران خودرو نیز برای همین تعداد محصول باقی مانده 
در فرآیند قرعه کشــی، از طریق سایت فروش شرکت، 

اقدام می کند.
سخنگوی وزارت صمت در پایان تاکید کرد: همانطور 
که پیشتر وعده داده شده بود، به زودی و تا پایان سال 
همین تعداد محصول باقی مانده در فرآیند قرعه کشی 
نیز با افزایش تولید، از شمول قرعه کشی خارج می شوند.

گفتنی است که معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت 
نیز در این رابطه ضمن تاکید بــر اینکه رعایت الزامات 
قانونی مصوب همچون تخصیــص ۵٠ درصد ظرفیت 
تولید به طرح حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت و 
تخصیص ١٠ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی 
خودروهای فرسوده توسط این شرکت های خودروساز بر 
قوت خود باقی خواهند ماند، خاطرنشان کرده است: در 
نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه 
یکپارچه فروش خودرو نخواهیم داشت و از این پس )از 
مهرماه( این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز 
خودرو، تحویل به موقع خودرو توســط خودروسازان و 
همچنین اجرای مصوبه های مجلس شــورای اسالمی 

بهره برداری خواهد شد.

قرعه کشی در سامانه خودرو حذف شد

مرتضی قدیمی
کارشناس 

اختالل در خصوصی سازی خودرو

با پایان مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری 
سهام خودروسازان، حاال وزیر اقتصاد از مقاومت دستگاه های دولتی در این زمینه 

خبر می دهد. سیداحسان خاندوزی تاکید کرده است...
 با پایان مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری 
سهام خودروسازان، حاال وزیر اقتصاد از مقاومت دستگاه های دولتی در این زمینه خبر 
می دهد. سیداحسان خاندوزی تاکید کرده است که دستگاه های دولتی با مقاومت 
در این زمینه، سهام خودروسازان را به عنوان وثیقه نزد بانک ها گذاشته اند. آن طور 

که مشخص است وزارت صمت و ایدرو رضایتی در این زمینه ندارند.
با پایان مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری 
سهام خودروســازان، حاال وزیر اقتصاد از مقاومت خودروسازان در این زمینه خبر 
می دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شــنبه در جلســه شــورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری سهام خودروسازها تاکید 
کرد که دستگاه   های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می کنند و این 
ســهام را به عنوان وثیقه در بانک ها گذاشته   اند. به گفته سیداحسان خاندوزی، این 
نهادها یک ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت 

وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.
١۵ اسفند سال گذشته بود که فرمان هشت بندی رئیس جمهور در مورد صنعت 
خودرو ابالغ شد.  یکی از بندهای مهم این فرمان مربوط به واگذاری سهام دولتی 
خودروســازان است. انتهای شهریور سال جاری پایان مهلتی بود که برای واگذاری 
سهام خودروسازان طبق فرمان رئیسی تعیین شده بود. با این حال، با گذشت ١١روز 
از پایان این فرصت هنوز مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری سهام ادامه دارد 
و آن طور که خاندوزی گفته است، این سهام به عنوان وثیقه به بانک ها سپرده    شده 
و هنوز اقدامی برای جایگزینی آن نشده است. گرچه در این زمینه اوایل سال جاری 
وزیر صمت از واگذاری بلوک های ۴٠ و ۲۵درصدی ســهام دولت در شــرکت های 

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
خاندوزی در نشســت روز شنبه خود در این خصوص ضمن تاکید بر مقاومت 
دســتگاه   های دولتی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته بود:    »براساس مصوبه 
شورای   عالی سیاست   های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادرتخصصی 
دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه   جا نکند، شورای 
عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داده تا راسا سهام دیگری را با سهام آن 
شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت 
سهام »شرکت های در وثیقه« را هم واگذار کنیم.« وزیر اقتصاد در شرایطی از مقاومت 
دستگاه   های دولتی می   گوید که می   توان وزارت صمت را مسوول مستقیم در واگذاری 
سهام خودروسازان دانست. به نظر می رسد وزارت صمت و سازمان گسترش تاکنون 
تمایل چندانی به واگذاری سهام خود نداشته   اند و حتی مسیری که برای جلوگیری 

از این کار در پیش گرفته اند، به وثیقه گذاشتن سهام خود است.
به گفته برخی از منابع آگاه، علت مقاومت سازمان گسترش و وزارت صمت به 
خاطر سهام کنترلی است که در خودروسازی   ها دارند و سعی داشته   اند با سنگ اندازی 
در مسیر واگذاری خودروسازان، کنترل خود بر این شرکت ها را حفظ کنند.  آن طور 
که مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت و گو با »دنیای اقتصاد« 
عنوان کرده، کارگروهی تشکیل شده که وزارت صمت و سازمان گسترش  در این 
خصوص همکاری الزم را انجام می دهند.با این حال، این اولین تالش   ها برای واگذاری 
ســهام خودروسازان نیست. فروردین ماه سال ١۴٠٠، با تصویب شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا طرحی برای پیشبرد واگذاری در دستور کار قرار گرفت. رضا 
رحمانی، وزیر صمت وقت، ســه فرآیند را برای خصوصی   سازی خودروسازها تبیین 
کــرد. مطابق آن مراحل اولیه این فرآیند، فــروش و واگذاری اموال غیر   تولیدی و 
زیرمجموعه   های ایران   خودرو و سایپا بود. مرحله دوم واگذاری شرکت های وابسته 
به خودروســازان باید انجام می   شد. در مرحله پایانی نیز خصوصی   سازی خود این 
دو شــرکت در برنامه وزارت صمت بود. با این حال این برنامه با پایان کار رحمانی 

به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به فراموشی سپرده شد.
 در این خصوص با احمد کابلی   زاده، مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به گفت وگو پرداخته است. کابلی   زاده می   گوید مصوبه   ای در 
مورد چند شرکت مهم گروه دو وجود دارد که سهام دولت در شرکت های مشمول 
باید واگذاری شــود. از جمله این شرکت ها می   توان به ایران خودرو، سایپا، شرکت 
فوالد و مس اشاره کرد. به گفته وی در سال های گذشته، به علت آنکه سهام دولتی 
این شرکت ها در وثیقه بانک ها بوده، امکان واگذاری وجود نداشت. کابلی   زاده اعتقاد 
دارد وزارت صمت و سازمان گسترش هستند که باید این مشکل را حل کنند و اگر 
در مدت یک ماهه   ای که از طرف وزارت اقتصاد تعیین شده، آزادسازی این سهام و 
واگذاری آن انجام نشــود، وزارت اقتصاد خود وارد عمل شده و وثایق دیگری را از 

وزارت صمت و سازمان گسترش جایگزین این وثایق می کند.
مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد می   گوید، برای حل این مساله 
کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان گسترش و 
نوسازی و همچنین خودروسازان تشکیل شده که در آن وزارت صمت قول همکاری 
در مورد خروج ســهام از وثیقه و همچنین واگذاری سهام را داده است. وی اعتقاد 
دارد که یکی از ابزارهای شــرکت های مادر همچون سازمان گسترش و نوسازی و 
وزارت صمت برای جلوگیری از فروش ســهام همین روش به وثیقه گذاشــتن آن 
است؛ روشی که از مدت   ها پیش در برابر واگذاری خودروسازان در پیش گرفته شده 
است. وی با اشاره به اینکه خودروسازان و شرکت های مشمول نقشی در به تاخیر 
انداختن واگذاری   ها نداشته   اند، می   گوید وقتی روی شرکت ها تاکید می   کنیم، منظور 
شرکت های مشمول نیست؛ چراکه آنها نمی   توانسته   اند راسا وارد شده و سهام خود 
را به عنوان وثیقه در بانک ها قرار دهند. بلکه منظور شــرکت های مادر است که در 
این مورد خاص ســازمان گسترش این نقش را ایفا می کند. وی تاکید می کند که 
سال هاســت این مشکل وجود دارد؛ اما متاسفانه وزارت صمت و سازمان گسترش 
اقدامی انجام نداده   اند. اکنون نیز گرچه قول مساعدت و همکاری داده شده؛ اما هنوز 
شاهد هیچ گونه همکاری نبوده   ایم.وی در پاسخ به این سوال که علت عدم همکاری 
دستگاه   های دولتی چه بوده اســت، می   گوید موضوع به سهام تودلی ایران خودرو 
و ســایپا بازمی گردد. به اعتقاد کابلی   زاده سهام ۵درصدی و ١۷درصدی دولت در 
خودروسازی ها به پلی تبدیل شده است که دولت بتواند کنترل این شرکت ها را به 
دست بگیرد. دولت می   تواند به پشتوانه این ١۷ درصد و ۵ درصد نقشی در سهام های 
تودلی داشته باشد و این سهم های تودلی باعث شده که دولت بتواند سهام کنترلی 
را به دست بگیرد و وارد مجامع شود. این در شرایطی است که در صورت واگذاری 
سهام دولت، تمام تصمیم گیری ها و کنترل خودروسازان از وزارت صمت و سازمان 
گســترش سلب می شود. بنابراین دستگاه های دولتی سعی کرده   اند در این زمینه 
مقاومت کنند.بنابراین به نظر می رســد کار واگذاری سهام خودروسازان به نوعی 
تعارض بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد کشیده شده است، به طوری که به رغم 
آنکه وزارت صمت قول مساعدت در این زمینه را در کارگروه مورد اشاره داده، اما 
همچنان وزارت اقتصاد با تعیین ضرب   االجل یک ماهه اعالم کرده است که اگر این 
همکاری صورت نگیرد، خود راســا وارد عمل می شود. البته نباید فراموش کرد که 
تنها مشکل موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان، موضوع وثیقه بودن آنها 
نیست، بلکه شاید بتوان زیان ده بودن آنها را مانع جدی تری در این مسیر دانست؛ به 
طوری که در شرایط فعلی احتماال سهام خودروسازان ارزش واقعی خود را نخواهند 

داشت و با توجه به زیان   ده بودن آنها احتماال استقبال چندانی نیز از آن نشود.

ســعیده محمد  -   ایده روز | با پذیرش 
۸٠٠ فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی )ره( از ابتدای سال جاری 
تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع 
۲۳ میلیون تن کاالی نفتی و غیرنفتی تخلیه 

و بارگیری شده است.
 بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان خوزســتان ضمن اعالم تخلیه و 
بارگیــری ۲۳ میلیون تــن کاالی نفتی و 
غیرنفتی در بندر امام خمینی )ره( در بازه 
زمانی شش ماهه اول سال، گفت: عالوه بر 
این در همین بازه ترانزیت خارجی ۶۵ درصد، 
ترانشیب ۵۷ درصد و کابوتاژ ۲۷ درصد رشد 
داشــته که بیانگر همت و تالش مضاعف 
همکاران ایــن اداره کل و بخش خصوصی 

فعال در این حوزه است.
وی گفت: رویکرد بازار محور، توجه ویژه 
به موضوع مشتری مداری و تالش در جهت 
بهره مندی حداکثری از ظرفیت های موجود 
دریایی و بندری، موجب رشــد ۷ درصدی 
ترافیک کشتی ها در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال شده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان با تأکید بر ضرورت تأمین 
و پایداری زنجیره ی امنیت غذایی کشــور 
بیان کرد: با بهره گیری از تجهیزات پرقدرت 
و آمــاده بــه کاری حداکثــری، موفق به 
تخلیه بیش از ۸ میلیون تن کاالی اساسی 
از کشــتی ها بوده ایم. بر همین اســاس با 
ایجاد تعامــل با ارگان های ذی ربط و اتخاذ 

راهکارهای مشــترک، با تسهیل و تسریع 
خروج کاالهای اساسی از مجتمع بندری امام 
خمینی )ره( در ۶ ماهه نخست ۶ میلیون و 
۸٠٠ هزار تن کاالی اساسی از طریق شبکه 
توزیع به مبادی مصرف در کشــور ارسال 
شده است.آقایی در ادامه افزود: با توجه به 
اهمیت کاالی استراتژیک گندم در زنجیره 
غذایی کشور، میزان تخلیه این کاال در بندر 

از رشد ۹۸ درصدی برخوردار بوده است.
وی یادآور شــد: همچنیــن تمهیدات 
صورت گرفته جهت ارتقاء بهره وری موجب 
افزایش تــوان عملیاتی، تجهیزاتی، نیروی 

انســانی و امکان ارایه خدمــات بهینه به 
شــناورهای متردد با وجود محدودیت های 
موجود شده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان با تأکید بر ضرورت ایجاد 
بازارهای جدید و تسهیل فرآیندهای جذب 
کاال و کشتی بیان کرد: با توجه به همجواری 
با صنایع نفتی و پتروشیمی و نیز بازار اقلیم 
کردستان عراق در پســکرانه منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامــام خمینی )ره(، تخلیه و 
بارگیری عملیات نفتی در این مجتمع بندری 
از رشد ۴۴ درصدی برخوردار بوده که این امر 
به جهت ارتقاء توان فنی و بهبود شاخص های 

عملیاتی در پایانه های اختصاصی فرآورده های 
نفتی صورت گرفته است.

آقایی گفت: همچنین عالوه بر رشد ۲١ 
درصدی تخلیــه و بارگیری مواد معدنی و 
شیمیایی مجتمع بندری به دلیل برقراری 
تعامل با صاحبان کاال، مشتری مداری و نیز 
جذب بازارهای جدید، در برخی اقالم نظیر 
صادرات کود شــیمیایی اوره بیش از ۲٠٠ 

درصد رشد را تجربه کرده ایم.
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی اســتان 
خوزستان همچنین با اشــاره به برگزاری 
نشست های تعامل و هم اندیشی به منظور 

ایجــاد هم افزایــی میان ســازمان بنادر و 
دریانوردی و راه آهن جمهوری اســالمی با 
هدف توسعه توان حمل و نقل ریلی خاطر 
نشان کرد: در این بازه زمانی شاهد رشد ۲٠ 
درصدی واگن های آماده به کار نســبت به 

مدت مشابه سال قبل بوده ایم.
آقایــی عنوان کرد: بــا توجه به اهمیت 
لزوم رعایت شــاخص های ایمنی عملیاتی 
در مجتمع بندری امام خمینی)ره(، علیرغم 
تنوع ســبد کاالیــی از جمله مــواد نفتی 
سبک، ســنگین و بعضا کاالهای خطرناک 
در کنار افزایش حجم عملیات نســبت به 
سال قبل، موفق به انجام تخلیه و بارگیری 
با ضریب ایمنی مطلوب شده ایم.به گزارش 
ســازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اســتان خوزستان با اشاره به 
قابلیت های عملیاتی و تجهیزاتی بندر امام 
خمینی )ره( گفت: این بندر با برخورداری 
از تجهیزات دریایی و بندری پرقدرت و آماده 
به کار، توان ارایه خدمات شبانه روزی به کلیه 
شناورها و صاحبان کاال را دارد، همچنین با 
توجه به سیاست گذاری های صورت گرفته به 
منظور بهره گیری از تسهیالت منطقه ویژه 
اقتصادی و با اعطای مجوز به شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات بندری طی یک ســال 
اخیر بیش از ۳۵٠ تجهیز لجستیکی بندری 
به بندر وارد شده که عالوه بر نوسازی ناوگان 
نقــش مهمی در ارتقــاء نرم های عملیاتی 

داشته است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعادل عرضه و تقاضا 
در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان 
واقعی در نیمه دوم امســال خبر داد و گفت: در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر 

مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود.
 منوچهر منطقی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه بــه این که در ۶ ماهه 
نخست سال جاری ۴٠۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ 
کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )١٠۵ هزار 
دستگاه(، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می دهد، در عمل غیر از محصوالت 
یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه 

فروش خودرو خارج شده اند.
وی با اشاره به تجارب به دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه 
فروش خودرو بر مبنای قرعه کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو 
در بورس کاال با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، 
افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به 

مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.

  عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز یا بورس کاال در نیمه 
دوم امسال

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه  کرد: با توجه به 
آن که برنامه افزایش تولید در شش ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار 
دارد، در عمل به طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض 

فروش گذاشته می شود.
منطقی ادامه  داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و 
دیگر شرکت های خودروساز با توجه به متعادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود 

شرکت ها یا از طریق بورس کاال انجام می شود.
وی بیان  کرد: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای 

تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بــر رعایت الزامات قانونی 
مصوب مجلس شورای اسالمی مانند تخصیص ۵٠ درصد ظرفیت تولید به طرح 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ١٠ درصد ظرفیت تولید به طرح 

جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت های خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعالم این که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در 
سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور 

نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز 
خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات 

مجلس شورای اسالمی بهره برداری خواهد شد.
منطقی اصالح و شفاف ســازی فرآیند قبلی عرضه خــودرو و افزایش تولید و 
عرضه خودرو را از جمله دســتاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به منظور ایجاد شــفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راســتای ابالغیه 
رئیس جمهوری عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای 
ناقص، کســب آمادگی الزم در زنجیره تأمیــن برای افزایــش تولید و بهره 
 گیری از ســازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت

 خودرو با هم افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
را طی کند.

شایان ذکر است پیرو ابالغیه ١۵ اســفند ١۴٠٠ رئیس جمهور درباره بهبود 
وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت 
نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف سازی 
فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری 

نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادالنه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، 
ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش 
تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف 

کنندگان بوده است.

فروش ماهانه ۱۰۰ هزار خودرو در نیمه دوم امسال

 مدیرعامل راه آهن از تالش برای فعال سازی کامل تمامی ظرفیت های ترانزیتی 
ریلی کریدور شرق-غرب و کریدور شمال - جنوب خبر داد و گفت: حدود ۵ 
قطار دیگر نیز از روسیه و از ایستگاه سولین کامز بارگیری شده و در مسیر ایران 
در حال سیر است که این موضوع نویدبخش ترانزیتی پیوسته برای کشورمان 
به حساب می آید.سید میعاد صالحی به تشریح دستاوردهای راه آهن در حوزه 
ترانزیت پرداخت و اظهار کرد: دولت سیزدهم در ادامه دیپلماسی حمل و نقل 
فعال که در پی گرفته است، موضوع ترانزیت را در اولویت نخست خود در حوزه 

حمل و نقل ریلی قرار داده است.
وی عنوان کرد: تاکنون با کشورهای همسایه که امکان همکاری ریلی و ترانزیتی 
وجود دارد، جلسات مختلفی را برگزار کردیم که یکی از این کشورها، کشور 
روسیه است.صالحی با اشاره به نخستین قطار ترانزیتی که از مبدأ روسیه و از 
مسیر کریدور ریلی ایران به مقصد هندوستان، سیر کرده بود، اظهار کرد: این 
قطار کانتینری بود و حدود ۳ هزار و ۸٠٠ کیلومتر را از مسکو تا سرخس سیر 
کرده بود.مدیرعامل راه آهن یادآور شد: اکنون واگن هایی که با قطار در کشورمان 

در حال سیر هستند، فله بر است  و محموله آن کود شیمیایی است.
وی افزود: بامداد جمعه اولین قطار وارد ایران شــد که ۳۷ واگن فله بر است و 
اکنون در مسیر بندرعباس در حال سیر است که در این مسیر از سرخس تا 

بندرعباس، حدود یک هزار و ۶٠٠ کیلومتر را سیر خواهد کرد.
 صالحی خاطرنشان کرد: قطار دوم نیز با ۴٠ واگن وارد کشورمان شده است که 
محموله آن نیز کود شیمیایی است و در همین مسیر به سیر خود ادامه خواهد 
داد.رئیس هیات مدیره راه آهن تاکید کرد: حدود ۵ قطار دیگر نیز از روسیه و از 
ایستگاه سولین کامز بارگیری شده و در مسیر ایران در حال سیر است که این 

موضوع نویدبخش ترانزیتی پیوسته برای کشورمان به حساب می آید.
وی تصریح کرد: هم اکنون با توجه به نوع محموله، هم درآمد ارزی نقدی و هم 
آورده سیاسی برای کشورمان به عنوان هاب ترانزیتی و به عنوان یک موقعیت 

استراتژیکی ایجاد شده است که می توانیم از آن استفاده کنیم.
صالحی با بیان اینکه دلیل وقفه زمانی بین عبور نخســتین قطار ترانزیتی از 
روســیه به ایران، تفاوت بین صاحب بار و نوع محموله بوده است، افزود: قطار 
اول، کانتینری با یکسری محموله ها بود؛ اما این قطار فله بر است که هر کدام از 
این قطارها صاحب بار دارد و همچنین از مبدایی که بار ارسال می شود، بارها با 

یکدیگر تفاوت دارند و ممکن است به شکل محدودتری باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دوره زمانی سیر قطارها بستگی به تفاهم 
کشورهای مبدأ و مقصد و صاحبان بار دارد. باری که هم اکنون درباره آن صحبت 
می کنیم، از کشور مبدأ حرکت کرده و به کشور هندوستان و همچنین به کشور 
آفریقای جنوبی عزیمت می کند.وی تاکید کرد: این محموله که هم اکنون در 
حال سیر است، ادامه دار است و امیدواریم که تناژ آن بیشتر از آن چیزی که هم 
اکنون است بشود.صالحی با اشاره به برنامه های دولت سیزدهم جهت گسترش 
مسیرهای ترانزیتی ریلی در کشور، اظهار کرد: با توجه به موقعیت ارزشمندی 
که کشورمان در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب دارد، ما با کشورهایی 
نظیر روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان مذاکرات زیادی 
داشتیم و در طول فعالیت دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته، تفاهمات 

خوبی انجام شده است.

قطارهای باری از مبدا روسیه بزودی وارد ایران می شوند
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رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رسید
زهرا جعفری  -   ایده روز  | ســخنگوی 
اقتصادی دولت گفت:کاهش قطعی برق و اقدامات 
حمایتــی دولت از تولید موجب شــد تا رشــد 
اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.

 ســید احســان خاندوزی وزیــر اقتصاد و 
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که 
امروز برگزار شد گفت: در ابتدای سال وضعیت 
تولید منفی ۵.۸ بوده که در شــهریور ماه سال 
جاری به مثبت. ۶.۷ رســید. همچنین کاهش 
قطعی برق و اقدامــات حمایتی دولت از تولید 
موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ 

به ۴.۳ درصد برسد.

کاهش ۲۴ درصدی تورم تولید کننده
وی ادامــه داد: تــورم تولیدکننده وضعیت 
بهتری دارد به طوری که این عدد از ۷۳ درصد 
تورم تولید کننده در بهار ســال گذشته به ۴۹ 

درصد در بهار امسال کاهش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت 
در اصالحــات اقتصادی ابتدا خود را مســئول 
می داند، به همین دلیل امســال از تنخواه کمتر 
از ۱۰ هزار میلیارد تومان اســتفاده شد که این 
رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

 تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی 
دولت قبل

خاندوزی خاطرنشــان کرد: دولت موفق شد 
۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را 
تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی 
خرید گندم و تسویه کامل با گندمکاران در این 

مدت کوتاه بی سابقه بود.
این عضو کابینه دولت ســیزدهم با اشــاره 
قرارداد ۲۵ ساله با چین گفت: در راهبرد دولت 
اقتصادهای مؤثر مانند چین بســیار مهم بوده و 
در مــوارد مختلف همکاری های مؤثری در حال 
شــکل گیری اســت اما گزارش عملکرد را باید 
بعد از اجرا داد.خاندوزی با تاکید براین موضوع 
که کنترل تورم اولویت اول اقتصاد کالن دولت 
اســت و تصریح کرد: انتظار اقتصادانان و فعاالن 
اقتصادی نیز همین است، در دیدار هشتم شهریور 
طبق تاکید رهبر انقالب باز هم کنترل تورم مورد 

تاکید قرار گرفت.

 پایش مســتمر تورم توسط دولت و 
بانک مرکزی

ســخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رصد 
هفتگی کمیته تورم توســط بانــک مرکزی و 
پایش مســتمر و هفتگی انجام می شود و هدف 
این است که تا مســیر پایان سال تورم را رصد 
کنیم و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیس 

جمهور ارسال کنیم.
خاندوزی با اشــاره به وضعیت بورس گفت: 
ثبات بازار ســرمایه همواره برای رئیس جمهور 
مهم است، بســته ۱۰ بندی در دو ماه انتهایی 

سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری مثبت 
بوده اما با شــروع خرداد و ریزش کامودیتی ها 
بازار به ریزش و نوســان ادامه داد و شایعه ها بر 
آن دامن زده و در روزهای اخیر هم اغتشاشات 
باعث ریزش و نوســان بورس شده است اما بازار 
اکنون بســیار ارزنده بــوده و واریز اول صندوق 

تثبیت اجرایی شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع کسری بودجه 
گفــت: دولتی که دارایی گران بهایی دارد نباید 
کســری بودجه داشته باشــد و مقاومت برخی 
دســتگاه ها در ادامه روند کســری بودجه مؤثر 
بوده و دولت دیگر در این باره مماشات نمی کند.

این مقام مســئول با اشــاره به اغتشاشات 
روزهــای اخیر گفت: دیروز مذاکــره ای با وزیر 
ارتباطات داشــتیم تا برای معافیت های مالیاتی 
به کســب و کارهایی که از اغتشاشــات ضربه 
خوردند فکری شــود.خاندوزی با بیان اینکه در 
بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید 
در صنایع خودرو و ماشین آالت با ۲۲ درصد تعلق 
دارد، افزود: بخش ماشین آالت و تجهیزات با ۱۹ 
درصد، منسجوات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با 
۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع 

بزرگ داشته اند.
خاندوزی یکی از دالیل رشد تولید در صنایع 
بزرگ را رشــد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و 
بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر 
نشــان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به 

این رشد کمک کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار 
ایران اســتناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد 
اقتصادی ۳.۸ درصدی به ثبت رســید که این 

شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است.

وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل 
بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در 
مدت یاد شــده ۵.۱ درصد، معادن ۱.۱ درصد، 
خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم 
درصد بوده است.خاندوزی درباره صفر شدن سود 
بازپرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون 
تومان در برخی بانک ها اظهار داشت: این اقدام 
برای وام های زیر ۱۰ میلیون تومان در دو بانک 
قرض الحسنه است که بانک مرکزی جزئیات آن 

را این هفته اعالم می کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک های دولتی سهم 
تسهیالت خرد را افزایش دهند، افزود: این جزئی 
از برنامه دولت برای تأمین نیاز مردم در دسترسی 
به تسهیالت خرد است. تاکید به بانک های دولتی 
این بود سهم تســهیالت و تأمین مالی خرد را 
افزایش دهند تا دسترسی آسان تری برای عامه 

مردم داشته باشند.
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به دو 
برابر شــدن افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه 
مهر، ابراز امیدواری کرد که این بانک های قرض 
الحســنه قدرت سرمایه بیشتری بیابند تا مردم 

دسترسی بهتری داشته باشند.

 ۷۵ درصد از تعهــد درآمد بودجه 
امسال محقق شده است

وزیر امور اقتصــادی و دارایی درباره میزان 
درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ 
درصد میــزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه 
محقق شــد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش 
کســری بودجه است که برای جبران آن و عدم 
اســتقراض به دنبال مدیریت بودجه اســت به 
طــوری که کمتر از ۱۰ هــزار میلیارد تومان از 

تنخواه استفاده کرد.

وی ادامه داد: البتــه تخصیص هایی از قبل 
وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت 
کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت 
شود.خاندوزی بیان کرد: در چشم انداز نیمه دوم 
سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد 
مشخص است و تالش این است وزارتخانه هایی 
که می توانند کســب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ 

درصد تعهد خود را محقق کنند.
وی ادامــه داد: در دولــت تصمیم داریم در 
شش ماهه دوم ســال، مجموع دارایی هایی که 
در اختیار دولت اســت از طریق مولدسازی و یا 
واگذاری دارایی ها به بخش خصوصی، کســری 

بودجه دولت جبران شود.

 پرداخت ۷۹3 هزار فقره وام خرد تا 
۱۵ شهریور

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت 
وام خرد بدون ضامن در نیمه نخســت اماســل 
گفت: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار 
فقره وام خرد تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان به 
افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان 
بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند 
که به بانک های دولتی تاکید کردیم پرداخت را 

سرعت ببخشند.
وی بانک های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران 
را سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیالت 
خــرد بدون ضامن عنوان کرد و درباره مســاله 
بهبود کیفیت ترارنامــه بانک ها گفت: با توجه 
به ســرریز تقاضاها به بانک ها و اضافه برداشت 
آنها از بانک مرکزی، تالش شــد این مساله را با 
افزایش سرمایه به بانک های دولتی کاهش دهیم 
و بنابراین مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای 

این منظور اختصاص یابد.

خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران 
نیز گفت: بانک ملی در ســال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ 
هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به 

۲,۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
وی در عین حال خاطرنشــان کرد: با وجود 
زیــان منفی بانک ملی، فعالیت این بانک مثبت 
شد و در تالشیم مشــکل بانک های دولتی که 
در شرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریع تر 

بهبود ببخشیم.

 حضور رئیس جمهور در جلســات 
خصوصی سازی بعد از ۱۴ سال

خانــدوزی در موضوع واگــذاری به بخش 
خصوصی و نواقص آن در ســال های گذشته به 
خبرنگار مهر گفت: در یک ســال اخیر دولت به 
آسیب شناسی خصوصی ســازی های گذشته 
پرداخته و بعد از ۱۴ سال رئیس جمهور شخصاً 
در این جلســات شــرکت کرده و با حضور وی 
معضالت و راهکارهای خصوصی سازی بررسی 
شده و پیشــرفت های خوبی نیز در این زمینه 
حاصل شــده است در ماه های اخیر نیز اجالس 
بین المللی با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی 

و فعاالن اقتصادی برگزار شد.
خاندوزی در ادامه گفت: بازگرداندن اعتماد 
بایــد اصل واگذاری دولــت به بخش خصوصی 
باشد و فسخ قرارداد باید آخرین مرحله اجرایی 

انجام گیرد.

 ایرادات سازمان خصوصی سازی در 
مورد پاالیشگاه کرمانشاه

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در 
مورد واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه گفت: در بحث 
واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی 
سازی ایراداتی به ارزش گذاری آن داشته و قرار 
اســت هیئت داوری بعد از بررســی مجدد نظر 
خــود را به وزارت اقتصاد و ســازمان خصوصی 

سازی اعالم نماید.
وی ادامــه داد اخیراً نیــز قانون اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی با بازنگری مجدد مورد اصالح 

قرار گرفت.
در بحث تفاهم نامه شانگهای همیشه حضور 
در ســازمان های بین المللــی ظرفیتی را برای 
اقتصاد هر کشــور تعیین می کند و باید از این 
ظرفیت ها به درست ترین وجه ممکن استفاده 
شده تا بهره های اقتصادی برای مردم حاصل شود. 
این موضوع نیاز به اتحاد ملی داشته و نباید به آن 

به عنوان موضوعی سیاسی نگریست.
در بحث اقتصادی شــانگهای می توان به دو 
موضوع باشگاه انرژی شــانگهای که بزرگترین 
تولیــد کنندگان انــرژی و مصرف کنندگان در 
آن حضور دارند و باشــگاه تجارت شــانگهای با 
حضور قطب های تجارت دنیا در آن اشــاره کرد 
که می تواند ظرفیت انرژی و تجارت کشــور را 

بی افزاید.

  جرائم سنگین خانه های خالی برای برخی مسئوالن رده باالی کشور؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: افراد برای جلوگیری از جریمه شدن خانه های خالی هر چه 

سریع نسبت به ثبت نام و تکمیل اطالعات در سامانه امالک و اسکان اقدام کنند.
 وزیر راه و شهرسازی در برنامه زنده تلویزیونی افزود: از مردم تقاضا داریم که نسبت به ثبت 

نام، وارد کردن اطالعات و تایید در سامانه امالک و اسکان هرچه سریع تر اقدام کنند.
به گفته او، چندنفر از مســئوالن در این ســامانه اطالعات خود را ثبت کردند، یکی از 
خبرنگاران از خود بنده در خصوص ثبت نام سئوال کردند، بنده گفتم کد ملی را بگیرید 

و اطالعات بنده در این سامانه را ببینید.
قاسمی اظهار کرد: در هیات دولت بارها موضوع را بررسی کردیم، از رئیس جمهور تقاضا 
کردیم که دستور بدهند وزارتخانه های مختلف نسبت به تکمیل کردن سامانه امالک و 
اسکان دستور دهند. در این خصوص مکاتبات به رئیس جمهور و معاون اول موجود است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی مسئوالن رده باالی کشور آمدند و به بنده گفتند که 
برای ما جرائم سنگینی تحت عنوان خانه های خالی آمده است، گفتم مگر می شود خانه 

خالی نباشد، مالیات بیاید.
 بنابر گفته قاسمی، در شهرک محالتی تعداد زیادی از خانه ها سند ندارد، به تازگی این 
موضوع در حال رفع شدن است. چند روز پیش یکی از همسایگان آمد و گفت که برای 
من تحت عنوان خانه خالی ۱۷ میلیون تومان جریمه آمده است، بنده گفتم اگر جلوی 
این موضوع گرفته نشــود به طور صعودی میزان مالیات باال می رود، تنها راهکار اجاره 

دادن ملک است. 

  بیش از ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در دست ساخت است
 وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون عملیات اجرایی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحد طرح نهضت ملی مسکن شروع شده و اراضی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 

دیگر نیز آماده بارگذاری است.
رستم قاسمی در حاشیه برگزاری نشست مشترک مجلس شورای اسالمی و مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی در محل کمیســیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کــرد: برخی از 
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نگرانی هایی در خصوص پیشرفت طرح 
نهضت ملی مسکن، پیشرفت سامانه ملی امالک و اسکان و سایر بخش های مسئولیتی 
وزارتخانه در بخش های حمل و نقل هوایی، پروازها و سامانه های جاده ای داشتند که در 

خصوص تمامی موضوعات بحث و تبادل نظر انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دعوت کردیم تا به منظور در اختیار گذاشتن اطالعات 
کامل تر از تمامی مسائل مربوط به وزارت راه و شهرسازی و دغدغه های موجود، اعضای 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه ای در ساختمان دادمان حضور به هم برسانند. مقرر 
شد تا در نشست آتی در وزارت راه و شهرسازی، اطالعات کامل تر در خصوص پیشرفت 
بخش های مختلف و مورد سوال در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. همچنین مقرر شد تا در 
خصوص رفع نواقص احتمالی در زمان تعیین شده در توافق با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ 

مجلس شورای اسالمی اقدام الزم انجام گیرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز توضیح داد: 
هم اکنون عملیات اجرایی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن 
شروع شده و اراضی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دیگر نیز آماده بارگذاری است.

به گفته قاســمی، در خصوص تامین اراضی یــک میلیون و ۵۰۰ هــزار واحد دیگر 
 طــرح نهضت ملــی مســکن، جلســات کمیســیون مــاده ۵ برگزار و جلســات

 شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری نیز برگزاری و پشت سر 
گذاشته شده است.

وی با تاکید بر رفع مشکالت مربوط به تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن بخشی 
از مشکالت تامین اراضی باقیمانده را مربوط به استان های شمالی و اراضی که کاربری 
کشــاورزی دارند عنوان کرد و بر تالش برای رفع موانع موجود در تامین اراضی اجرای 

طرح تاکید کرد. 

  صعود 3 درصدی قیمت نفت با احتمال کاهش تولید اوپک پالس
قیمت نفت در ابتدای معامالت روز دوشــنبه بازار آســیا تحت تاثیر احتمال موافقت 
تولیدکنندگان اوپک پالس با کاهش بیش از یک میلیون بشکه در روز تولیدشان، بیش 

از سه درصد بهبود پیدا کرد.
 بهای معامالت نفت برنت دو دالر و ۵۱ سنت معادل سه درصد افزایش یافت و به ۸۷ دالر 
و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه با ۰.۶ درصد کاهش بسته شده بود. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و ۳۹ سنت معادل سه درصد 
افزایش، به ۸۱ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه ۲.۱ 

درصد نزول کرده بود.
قیمتهای نفت برای چهارمین ماه متوالی از ژوئن، کاهش ماهانه پیدا کردند که ناشی از 

قرنطینه های کووید ۱۹ در چین، افزایش نرخهای بهره و رشد ارزش دالر آمریکا بود.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردند: اوپک پالس برای حمایت از قیمتها، در آستانه دیدار روز 
چهارشنبه وزیران این گروه، در حال بررسی کاهش تولید به میزان بیش از یک میلیون 

بشکه در روز است.
اگر توافق شود، این دومین کاهش ماهانه متوالی تولید نفت اوپک پالس پس از تصویب 
کاهش ۱۰۰ هزار بشکه در روز تولید در ماه گذشته خواهد بود. با این حال دو منبع آگاه در 
اوپک پالس اظهار کردند: این گروه به دلیل تحریمهایی که علیه بعضی از اعضایش وجود 
دارد و سرمایه گذاری اندک اعضای دیگر در ظرفیت تولید، حدود سه میلیون بشکه در 

روز کمتر از هدف تعیین شده، نفت تولید کرده است.
تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ در یادداشتی نوشتند: بازار کاهش تولید کمتر از ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز را نادیده خواهد گرفت. بنابراین، احتمال این وجود دارد که کاهش تولید 

به میزان یک میلیون بشکه در روز را مشاهده کنیم.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت تحقیقاتی FGE پیش بینی کرد اگرچه قیمت نفت برنت 
برای تحویل فوری ممکن است در کوتاه مدت تقویت شود اما نگرانیها نسبت به رکود 

جهانی، احتماال روند صعودی قیمتها را محدود می کند.
 اگر اوپک پالس تصمیم بگیرد تولیدش را در کوتــاه مدت کاهش دهد، ظرفیت مازاد 
تولید این گروه افزایش پیدا کرده و احتماال قیمت معامالت آتی را تحت فشار کاهشی 

قرار می دهد.

  چند نفر ارز اربعین گرفتند؟
امسال زائرین اربعین می توانستند تا ســقف ۱۰۰ دالر به نرخ توافقی ارز اربعین 
بگیرند که به گفته مدیر عامل بازار متشــکل ارزی، طی مدت ۲۰ روز تعیین شده 
برای دریافت این نوع ارز، یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر ارز اربعین از صرافی ها و بانک ها 

دریافت کرده اند.
 برای پیاده روی اربعین امسال قرار شد صرافی های مجاز بانک مرکزی و بانک های 
ملی،  سپه، ملت، تجارت و صادرات نسبت به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین 
به میزان ۱۰۰ دالر به نرخ توافقی به هر زائر اقدام کنند. البته، در ادامه تعداد بانک های 
فروشنده ارز اربعین زیاد شد و بانک های کشاورزی، رفاه کارگران               ، مسکن               ، کارآفرین               ، 
پارسیان               ، اقتصاد نوین               ، سامان               ، پاسارگاد،         سرمایه               ، پست بانک، سینا               ، توسعه تعاون               ، 
خاورمیانه               ، شهر، دی               ، گردشگری           نیز مکلف شدند تا از طریق کلیه شعب ارزی خود 

ارز اربعین بدهند.
متقاضیان ارز اربعین می توانستند درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع 
تجهیز شده، به جای ۱۰۰ دالر، ۱۵۰ هزار دینار عراق به نرخ توافقی از صرافی ها و 
بانک ها بگیرند که امروز )دوشنبه( امیر هامونی - مدیر عامل بازار متشکل ارزی - در 
مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها اعالم کرد که طی مدت ۲۰ 
روز تعیین شده برای دریافت ارز اربعین، یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر از صرافی ها و 

بانک ها ارز اربعین گرفته اند.

آزادسازی منابع ارزی ایران طی روز های آینده
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با هماهنگــی و همکاری خوبی که با وزرات 
امورخارجه انجام شده است در روزهای آینده خبرهای خوبی از آزادسازی 

منابع ارزی ایران اعالم می شود.
 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیــس کل بانک مرکزی در آئین 
رونمایی از درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها با تشریح اقدامات انجام 
شده در راستای افزایش شفافیت و تعمیق بازار ارز طی ماه های اخیر در گفت: 

بانک مرکزی از هر اقدامی برای تعمیق بازار ارز استقبال می کند.
وی تصریح کرد: اولین اقدام در این زمینه راه اندازی بازار توافقی ارز بود که 
ابتدا به صورت محدود انجام شــد و پس از آن گسترش پیدا کرد و در حال 

حاضر تابلو مشخصی در بازار متشکل ارزی برای این اختصاص یافته است.
دکتر صالح آبادی دومین اقدام در این خصوص را انتشــار لحظه ای نرخ و 
حجم معامالت و تقاضاها در بازار ارز توافقی از طریق سامانه بازار متشکل 
برای عموم مردم و فعاالن بازار دانســت و گفت: این اقدام نقش مهمی در 
افزایش شفافیت بازار ارز داشــته و عموم مردم می توانند جزئیات نرخ ها و 
معامالت و تقاضاها را بازار ارز توافقی مشــاهده کنند و در جریان آخرین 

تغییرات قرار گیرند.
وی با اشاره به رونمایی از درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها از امروز گفت: 
سومین اقدام ارزنده ای که از امروز و در راستای تعمیق بازار ارز عملیاتی شده 
است اعالم نرخ خرید و فروش ارز توسط هر صرافی به صورت برخط از طریق 

سامانه بازار متشکل است.
صالح آبادی ادامه داد: پیش از این هر صرافی نرخ های خرید و فروش خود را 
از طریق ویترین صرافی اعالم می کرد و عموم مردم برای اطالع از نرخ ها باید 
به صرافی مراجعه می کردند اما از امروز این نرخ ها عالوه بر ویترین صرافی ها 

در سامانه بازار متشکل ارزی به تفکیک هر صرافی اعالم می شود.
وی با بیان اینکه این اقدام به شفافیت و عمق بخشی بازار ارز کمک می کند 
ادامه داد: البته در حال حاضر تعدادی از صرافی ها نرخ خود را در این سامانه 
اعالم می کنند اما به تدریج کلیه صرافی های عضو بازار متشــکل نرخ های 

اعالمی خود را در این سامانه اعالم خواهد کرد.
صالح آبادی افزود: همچنین در روزهای آینده امکانی ایجاد می شود که مردم 
عالوه بر روش های موجود بتوانند خرید ارز خود از بازار توافقی را به صورت 
آنالین از طریق صرافی انجام دهند و وجه ان را در حساب خود و یا به صورت 

صورت فیزیکی دریافت کنند.

 رشد ۸۰ درصدی تأمین ارز در سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قابل مالحظه معامالت در سامانه 
نیما گفت: در شــش ماهه ابتدایی ســال جاری معادل ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ 
میلیون دالر در سامانه نیما معامله ارز انجام شده در حالی که این میزان در 
مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دالر بود که این 

آمار بیانگر رشد ۸۰ درصدی معامالت در نیما در سال جاری است.
وی ادامه داد: همچنین طی شــش ماهه ســال جاری حجم معامالت در 
بازار متشــکل ارزی به صورت اســکناس و برای تأمین نیازهای خدماتی، 
۶۰۰ میلیون دالر بوده است.دکتر صالح آبادی همچنین با اشاره به اثرات 
مثبت سیاست حذف ارز ترجیحی گفت با اجرای این سیاست تقاضاهای 
کاذب در بازار ارز کاهش پیدا کرده و نیازها واقعی شــده است؛ در واقع نیاز 
ارزی کاذب برای ارز ۴۲۰۰ باال بود و با حذف این موضوع ارز قابل مالحظه 
برای فروش در ســامانه نیما وجود دارد و صرافی ها توانند از این ارزها برای 
تأمین کاالهای اساسی و غیر اساسی استفاده کنند.دکتر صالح آبادی با بیان 
اینکه ضروری است به ســمت تأمین نیازهای ارزی از طریق بازار متشکل 
ارزی گام برداریم تأکید کرد: این بخش به صورت اســکناس است و عمدتاً 
نیازهای خدماتی کشور را تأمین می کند و لذا هر چه بتوانیم امکان تأمین 
ارز را از طریق بازار توافقی و متشکل بیشتر فراهم کنیم، آنگاه نیازی به سایر 
بازارها برای تأمین ارز مورد نظر افراد نخواهد بود و این امر از طریق تعمیق 
این بازار و شــفافیت معامالت امکان پذیر است.رئیس کل بانک مرکزی به 
فعالیت های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان فعالیت های 
درخور توجهی در زمینه بازگشت ارز داشتند و در شکل حواله و اسکناس 

عرضه های خوبی داشتند. امیدواریم با عمق بخشی به این بازار به افزایش 
حجم عرضه ها کمک کنیم.عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بعضاً 
صرافی های خارج کشــور تمایل به حضور و فعالیت در داخل کشور دارند، 
افزود: لذا در حال حاضر بازار متشکل ارز ایران در حال مطالعه بر روی این 
موضوع است و کانون صرافان نیز می تواند در این باره کمک الزم را به ما ارائه 
دهند. در حال حاضر صرافی خارجی در کشورمان حضور ندارند و امیدواریم 
بتوانیم شاهد حضور آنها در بازار متشکل ارزی و توافقی باشیم.رئیس کل 
بانک مرکزی با اشاره به برخی اخبار انتشاریافته مبنی بر تحریم شرکت ها، 
طی روزهای گذشته افزود: ما مشکل عرضه ارز در بازار نداریم. در جلساتی 
که با وزیر نفت داشتیم خوشبختانه سازوکار الزم به گونه ای تعبیه شده است 
که فارغ از شرایط، می توانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم. خوشبختانه 
همکاران ما در شبکه بانکی و نیز نفت کشور علی رغم تحریم ها می توانند 
تحت هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهند.وی یادآور شد: ما خوشبختانه 
ما عرضه های خوبی را در بازار داریم و حضور پررنگی را به ویژه بازار حواله را 

با همکاری صادرکنندگان داریم.

  اقدامات عملی برای آزادسازی منابع بلوکه شده
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد آزادسازی 
قریب الوقوع ۷ میلیارد دالر ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی تصریح 
کرد: خوشــبختانه با هماهنگی و همکاری خوبی که با وزرات امورخارجه 
انجام شده است پیشرفت های خیلی خوبی در این زمینه انجام شد که فعاًل 
به جزئیات آن اشــاره نمی کنم و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این 
زمینه در حوزه عمل اطالع رسانی خواهد شد.وی افزود: منابع ارزی، جزئی 
از دارایی های ملت ایران است و باید در راستای منافع کشور مورد استفاده 
قرار بگیرد. در همین راستا هم بانک مرکزی با همکاری دستگاه دیپلماسی 
از ابتدای استقرار دولت، پیگیری این موضوع را بطور جدی در دستور کار 
قرار داد که در یک مرحله، خوشبختانه منجر به آزادسازی بخشی از منابع 
مسدودی در انگلیس پس از بیش از ۴۰ ســال گردید که رسماً هم در این 
خصوص اطالع رسانی شــد.صالح آبادی ادامه داد: در خصوص سایر منابع 
مســدودی هم مذاکرات فشرده و مستمری در راســتای استیفای حقوق 
قانونی ملت ایران انجام و طی هفته های اخیر هم پیشــرفت خوبی در این 
خصوص حاصل شده، البته برخی مالحظات بانکی در این زمینه باقی است. 

 با از درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها امکان دسترســی مردم به نرخ ارز 
صرافی ها از امروز )دوشنبه، ۱۱ مهرماه( فراهم شد. درگاه یکپارچه اعالم نرخ 
ارز صرافی ها امروز با حضور »علی صالح آبادی« رییس کل بانک مرکزی، »امیر 

هامونی« مدیرعامل بازار متشکل ارزی و صرافان در بانک مرکزی رونمایی شد.

 راه اندازی بازار توافقی در بین صرافی ها
»علی صالح آبادی« در این مراسم گفت: در راستای شفاف سازی بازار ارز در سه، 
چهار ماه اخیر چند اقدام مهم انجام شده است. یکی از این اقدامات این بود که 
بازار توافقی در بین صرافی ها راه اندازی شد و گسترش یافت و این اقدام مهم به 

شفاف سازی معامالت ارز کمک کرد. 
وی افزود: در قدم بعدی مقرر شد عرضه و تقاضا در بازار ارز اعالم شود و معامالت 

در سایت متشکل ارزی ارائه شود تا مردم و فعاالن ارز از آن مطلع شوند. 

رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: اگرچه در این سال ها صرافان نرخ خرید 
و فروش ارز را در تابلوی صرافــی نصب می کنند، اما تصمیــم گرفتیم برای 
شفاف ســازی و اینکه افراد صرافی های مختلف را با هم مقایســه کنند درگاه 
یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ایجاد شــود تا ۵۴۵ صــراف نرخ های خود را در 
آن اعالم کنند. وی تاکید کرد: اعالم نرخ ارز در سامانه موجب ایجاد شفافیت و 
عمق بخشی بازار ارز خواهد شد و در آینده امکان ثبت سفارش خرید از صرافی با 

نرخ توافقی نیز فراهم می شود.
 صالح آبادی در خصوص فروش ارز در ســامانه نیما نیز گفت: در ۶ ماه نخست 
امسال ۲۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر در سامانه نیما ارز معامله شده است که 
این میزان در سال گذشته برابر ۱۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر بوده است و این 
رقم حاکی از رشــد ۸۰ درصدی معامالت در نیمه نخست امسال است. وی با 
اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: حجم باالی تقاضای ارز در بازار به ارز 

ترجیحی و تامین کاالی اساسی مربوط می شد و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیاز کاذب به ارز به شدت کاهش یافت و در سامانه نیما و پس از آن همواره عرضه 

بر تقاضا پیشی داشت. 
رییس کل بانک مرکزی افزود: در نیمه نخست امسال ۶۰۰ میلیون دالر معامله 
در قالب اسکناس در بازار متشکل ارزی  عرضه انجام شد که این معامالت برای 

نیازهای خدماتی بوده است.

 صرافی های مجاز نرخ ها را در وب سایت مرکزی اعالم کنند
مدیرعامل بازار متشکل ارزی نیز در مراسم رونمایی این سامانه گفت: پیش از 
این افراد برای آگاهی از نرخ ارز باید به صرافی های مجاز مراجعه می کردند که از 
هفته گذشته با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد صرافی های مجاز نرخ ها را 

در وب سایت مرکزی اعالم کنند. 

 رشد دو برابر عرضه ارز در سامانه نیما



07110711//190190//3434

10661066

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 45695561244569556124 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45695561244569556124 و  و 
ــماره 45695561244569556124   ــه ش ــه ب ــه بیم ــماره  و دفترچ ــه ش ــه ب ــه بیم ــماره 45695561244569556124 و دفترچ ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/07/07 1401/07/07  مفق ــوراهلل در تاری ــد ن ــفی فرزن ــان کاش ــه ایم ــق ب ــخمتعل ــوراهلل در تاری ــد ن ــفی فرزن ــان کاش ــه ایم ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــین ب ــه ماش ــه نام ــه  و بیم ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 45692067194569206719 و بیم ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 210210 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــبز  ــرگ س ــبز  و ب ــرگ س ــران 8686  328328 ج  ج 5151 و ب ــماره ای ــه ش ــین ب ــران  و کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ــران 8686  328328 ج  ج 5151 و کارت ماش ــماره ای ــران ش ــماره ای ش
ــی NAAWNAAW6161HUHU00LELE240625240625 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 8686  328328 ج  ج 5151 و ش ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــران خ ــماره ای ــه ش ــودرو ب خ
شــماره موتــور شــماره موتــور 153153HH00145720014572و ســندمالکیت خــودرو بــه شــماره ایــران و ســندمالکیت خــودرو بــه شــماره ایــران 8686  328328 ج  ج 5151 و بــرگ  و بــرگ 
ــی IRFCIRFC951951VV11TACTAC77897789 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 8686  226226 د  د 3636 و ش ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــران س ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ س
ــق  ــق  متعل ــران 8686  226226 د  د 3636 متعل ــه شــماره ای ــران و ســندمالکیت خــودرو ب ــه شــماره ای ــور 124124KK08323060832306و ســندمالکیت خــودرو ب ــور شــماره موت شــماره موت
بــه طاهــره کاشــفی فرزنــد اســماعیل در تاریــخبــه طاهــره کاشــفی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ1401/07/07 1401/07/07  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ایــران 8686  612612   ــه شــماره ایــران  و کارت ماشــین ب ــه شــماره ایــران 8686  612612 د  د 2222 و کارت ماشــین ب ــه شــماره ایــران بیمــه نامــه ماشــین ب بیمــه نامــه ماشــین ب
د د 2222 و قولنامــه خریــد خــودرو متعلــق بــه فرهــاد صالحــی واشــوری فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  و قولنامــه خریــد خــودرو متعلــق بــه فرهــاد صالحــی واشــوری فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 

 1401/07/09 1401/07/09مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین پــژو پــارس ســفید بــه شــماره ایــران کارت ماشــین پــژو پــارس ســفید بــه شــماره ایــران 8686  881881 ب  ب 8787 متعلــق بــه محمدحســین مغانــی  متعلــق بــه محمدحســین مغانــی 
فرزنــد محمدجعفــر در تاریــخفرزنــد محمدجعفــر در تاریــخ1401/07/04 1401/07/04  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10971097

کارت ملــی بــه شــماره ملــی  کارت ملــی بــه شــماره ملــی  22500414232250041423 متعلــق بــه فرشــته عابدینــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــته عابدینــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/05/051401/05/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

11851185

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 9696__535535صص5656 متعلــق بــه رجبعلــی ســلیمانی فرزنــد گل محمــد  متعلــق بــه رجبعلــی ســلیمانی فرزنــد گل محمــد 
در تاریخ در تاریخ 1401/05/281401/05/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
15041504

موتــور  شــماره  بــه  موتــور   شــماره  بــه   13911391 مــدل  متالیــک  مشــکی  رنــگ  بــه  ام.وی.ام  ماشــین  مــدل کارت  متالیــک  مشــکی  رنــگ  بــه  ام.وی.ام  ماشــین  کارت 
MVMMVM484484FAFAFAFA016728016728 و شــماره شاســی   و شــماره شاســی  NATGBAXKNATGBAXK99AA10167721016772 بــه شــماره  بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ  1401/04/01 1401/04/01مفق ــد محمــد  در تاری ــه  منظــوری  فرزن ــه الل ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد  در تاری ــه  منظــوری  فرزن ــه الل ــق ب ــران 441441جج8484 متعل ــران ای 6363ای

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

ــه شــماره 23003987612300398761 و کارت  و کارت  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 23003987612300398761 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــه در  ــد عبدال ــری  فرزن ــا  منوچه ــه حمیدرض ــق ب ــه در  متعل ــد عبدال ــری  فرزن ــا  منوچه ــه حمیدرض ــق ب ــران 417417طط9999 متعل ــران ای ــماره 9393ای ــه ش ــوخت ب ــماره س ــه ش ــوخت ب س

تاریــخ تاریــخ  1401/06/28 1401/06/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــد روح ال ــا  فرزن ــی کی ــه رضــا  غن ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــد روح ال ــا  فرزن ــی کی ــه رضــا  غن ــق ب ــه شــماره 22848033692284803369 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 54698390795469839079 و کارت  و کارت  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 54698390795469839079 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــه رنــگ مشــکی مــدل 13941394 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 01500150NN11KK121365121365 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی  ــه رنــگ مشــکی مــدل موتــور ب موتــور ب
150150HH94000319400031******NN11KK   بــه شــماره    بــه شــماره 695695ایــران ایــران 71157115 متعلــق بــه علــی اکبــر رســتگار  فرزنــد  متعلــق بــه علــی اکبــر رســتگار  فرزنــد 

محمدکریــم  در تاریــخ محمدکریــم  در تاریــخ 14011401//0606//0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــال  در تاری ــد جم ــفقت  فرزن ــم  ش ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــال  در تاری ــد جم ــفقت  فرزن ــم  ش ــه مری ــق ب ــماره 22963278502296327850 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/11/01 1400/11/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51397472195139747219 متعلــق بــه حمیدرضــا  اســدی  فرزنــد نصرالــه  در تاریــخ  متعلــق بــه حمیدرضــا  اســدی  فرزنــد نصرالــه  در تاریــخ 
1401/07/041401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــول روی هــم  ــول روی هــم  مــدل دو ل ــه شــماره ســاح 90557349055734 مــدل دو ل ــه شــماره ســاح  ب جــواز حمــل اســلحه شــکاری کالیبــر جــواز حمــل اســلحه شــکاری کالیبــر 1212 ب
ــراد در  ــد م ــزی  فرزن ــه  عزی ــه عزیزال ــق ب ــراد در   متعل ــد م ــزی  فرزن ــه  عزی ــه عزیزال ــق ب ــه شناســه 02500555286560250055528656  متعل ــه ب ــه ســاخت ترکی ــه شناس ــه ب ســاخت ترکی

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22834625922283462592 متعلــق بــه ســیده رهــا  جعفــری  فرزنــد ســیدعلی اکبــر  در  متعلــق بــه ســیده رهــا  جعفــری  فرزنــد ســیدعلی اکبــر  در 
تاریــخ تاریــخ  1401/06/24 1401/06/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 658658وو6363 و ش ــران ای ــماره 6363ای ــه ش ــایپا ب ــواری س ــین س ــوخت  و کارت ماش ــماره کارت س ــه ش ــایپا ب ــواری س ــین س ــوخت  و کارت ماش کارت س
ــد  ــی  فرزن ــری  مهاجرگویم ــه صغ ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــری  مهاجرگویم ــه صغ ــق ب ــی SS14122900018301412290001830 متعل ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس 42446524244652 و ش

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1399/10/101399/10/10 مفقــود گردی ــخ محمــد  در تاری محمــد  در تاری
  

18661866

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 64489876226448987622 و گواهینامه موتورســیکلت به شــماره  و گواهینامه موتورســیکلت به شــماره 64489876226448987622  
و کارت ماشــین بــه شــماره و کارت ماشــین بــه شــماره 3838ایــران ایــران 572572نن9595 و بیمــه نامــه ماشــین به شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین به شــماره 3838ایــران ایــران 572572نن9595  
متعلــق بــه حســین محمــودی فرزنــد عیســی در تاریــخمتعلــق بــه حســین محمــودی فرزنــد عیســی در تاریــخ 1401/07/02  1401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46202487214620248721 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 46202487214620248721 متعلــق  متعلــق 
بــه علــی احمــدی فرزنــد حســن در تاریــخ بــه علــی احمــدی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

20062006

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــوران اصــل فرزن ــه ســمیرا پ ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد صف ــوران اصــل فرزن ــه ســمیرا پ ــق ب ــه شــماره 00838072840083807284 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/06/201401/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20142014

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 63687619896368761989 متعلــق بــه مهــدی نوراللهــی فرزنــد عباســعلی در  متعلــق بــه مهــدی نوراللهــی فرزنــد عباســعلی در 
تاریخ تاریخ 1401/06/151401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 16602403361660240336 متعلــق بــه بهنــام مــراد فرزنــد بهمــن در تاریــخ  متعلــق بــه بهنــام مــراد فرزنــد بهمــن در تاریــخ 
 1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرز در تاری ــد فرام ــعیدی فرزن ــد س ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــرز در تاری ــد فرام ــعیدی فرزن ــد س ــه محم ــق ب ــماره 37903378543790337854 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/04/01 1401/04/01مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00824657460082465746 متعلــق بــه محمــد ذاکــری فرزنــد عبــاس فاضــل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد ذاکــری فرزنــد عبــاس فاضــل در تاریــخ 
1401/07/041401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه و کارت کانــون بازنشســتگان بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه و کارت کانــون بازنشســتگان بــه شــماره 00414614010041461401 متعلــق بــه بتــول  متعلــق بــه بتــول 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/061401/07/06 مفقــود گردی ــی اصغــر در تاری ــد عل ــی فرزن ــخ جوهــری تهران ــی اصغــر در تاری ــد عل ــی فرزن جوهــری تهران

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری فرزن ــرک مای ــه ت ــدرت ال ــه ق ــق ب ــد  متعل ــری فرزن ــرک مای ــه ت ــدرت ال ــه ق ــق ب ــه شــماره 00306739920030673992 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
میــرزا در تاریــخ میــرزا در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00828416590082841659 متعلــق بــه فاطمــه حــاج امینــی فرزنــد غامرضــا  متعلــق بــه فاطمــه حــاج امینــی فرزنــد غامرضــا 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/05/01 1401/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04107059420410705942 متعلــق بــه هیــوا امینــی فرزنــد رحمــت در تاریــخ  متعلــق بــه هیــوا امینــی فرزنــد رحمــت در تاریــخ 

1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

کارت امایــش کارت امایــش 1616 اتبــاع خارجــی بــه شــماره  اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712567656712567656 متعلــق بــه امیرحســین بربــری فرزنــد  متعلــق بــه امیرحســین بربــری فرزنــد 
عبدالعلی در تاریخ عبدالعلی در تاریخ 1401/07/031401/07/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــماره  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  شــماره   بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   00461176010046117601 شــماره  بــه  ســه  پایــه  شــماره »گواهینامــه  بــه  ســه  پایــه  »گواهینامــه 
شــماره  و  شــماره   و   2121 ایــران  ایــران    113113 س  س    7878 شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و   2121 ایــران  ایــران    113113 س  س    7878
نقلیــه بــه  بــه  ومعاینــه فنــی وســائط  نقلیــه   شاســی  شاســی 5032042550320425 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1248606508412486065084 ومعاینــه فنــی وســائط 
شــماره شــماره 7878 س  س 113113 ایــران  ایــران 2121 متعلــق بــه نصرالــه محبــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه نصرالــه محبــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/06/261401/06/26  

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

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00482066520048206652 متعلــق بــه طاهــره امینــی اقبــاغ فرزنــد محمــد ابراهیــم در  متعلــق بــه طاهــره امینــی اقبــاغ فرزنــد محمــد ابراهیــم در 
تاریخ تاریخ 1401/06/281401/06/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــوری فرزن ــه عاش ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــوری فرزن ــه عاش ــه فاطم ــق ب ــماره 00213991660021399166 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1400/05/101400/05/10 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00622428650062242865 متعلــق بــه محمدرضــا احمــدی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا احمــدی فرزنــد محســن در تاریــخ 
 1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد صفرعل ــه رســول رشــتیانی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد صفرعل ــه رســول رشــتیانی فرزن ــق ب ــه شــماره 33092480033309248003 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/06/30 1401/06/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

گذرنامــه متعلــق بــه محمدحســین خــاوری فرزنــد علــی حســین کدملــی گذرنامــه متعلــق بــه محمدحســین خــاوری فرزنــد علــی حســین کدملــی 550135402340550135402340وعاقلــه وعاقلــه 
ــی550138904290550138904290و و  ــاوری کدمل ــادی خ ــیوه ــاوری کدمل ــادی خ ــی کدملی550145701182550145701182وه ــد مرادعل ــی فرزن ــی کدملیرجای ــد مرادعل ــی فرزن رجای
ــد  ــد  فرزن ــی وابوالفضــل خــاوری کدملــی550139102543550139102543 فرزن مهــدی خــاوری کدملــیمهــدی خــاوری کدملــی550138504712550138504712 وابوالفضــل خــاوری کدمل

محمدحسین در تاریخ محمدحسین در تاریخ 1401/06/281401/06/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23012301

ــول  ــه محمدرس ــق ب ــول  متعل ــه محمدرس ــق ب ــنامه 330330 متعل ــماره شناس ــنامه  ، ش ــماره شناس ــی 21213143502121314350 ، ش ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ترزئی فرزند غام در تاریخ ترزئی فرزند غام در تاریخ  1401/04/01 1401/04/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302

ــد محمــد در  ــری فرزن ــران جعف ــه مه ــق ب ــد محمــد در  متعل ــری فرزن ــران جعف ــه مه ــق ب ــه شــماره 01501179810150117981 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریخ تاریخ 1401/06/271401/06/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه  شناســنامه بــه شــماره شناســنامه  77و کــد ملــی و کــد ملــی 21224087662122408766 متعلــق بــه ســیدمهدی حســینی  متعلــق بــه ســیدمهدی حســینی 
فرزنــد ســیدتقی در تاریــخ فرزنــد ســیدتقی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

ــخ  ــی در تاری ــد موس ــهقلی فرزن ــدی ش ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد موس ــهقلی فرزن ــدی ش ــه مه ــق ب ــماره 41603143924160314392 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12906001811290600181 متعلــق بــه قــدرت الــه فرهــادی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه قــدرت الــه فرهــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11422227481142222748 عابــر بانــک بانــک مســکن و بانــک رفــاه و بانــک مهــر ایــران  عابــر بانــک بانــک مســکن و بانــک رفــاه و بانــک مهــر ایــران 
متعلــق بــه لیــا محمــدی فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه لیــا محمــدی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد محم ــانی فرزن ــی پریشــانی فروش ــه مصطف ــق ب ــد  متعل ــد محم ــانی فرزن ــی پریشــانی فروش ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 18188464381818846438 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
رضــا در تاریــخ رضــا در تاریــخ 1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملی به شماره کارت ملی به شماره 11413319181141331918وکارت ســـوخت بـــه شـــماره وکارت ســـوخت بـــه شـــماره 4343 ایـــران ایـــران736736نن9292 متعلـــق بـــه  متعلـــق بـــه 
احســـان پریشـــانی فروشـانی فرزنـد محمـــود در تاریـخ احســـان پریشـــانی فروشـانی فرزنـد محمـــود در تاریـخ 1401/06/151401/06/15 مفقـــود گردیـده و از درجـه  مفقـــود گردیـده و از درجـه 

اعتبـار سـاقط مـی باشـد.اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

25032503

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ابوالفضــل ریاحــی جــزی فرزنــد رضــا در تاریــخ گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ابوالفضــل ریاحــی جــزی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/07/091401/07/09 مفقــود  مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــی متعل ــه فن ــوخت و معاین ــه و کارت س ــه نام ــق  و بیم ــی متعل ــه فن ــوخت و معاین ــه و کارت س ــه نام ــماره 5959قق119119--6767 و بیم ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
بــه رضــا نصــر آزادانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ بــه رضــا نصــر آزادانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد عباســقلی در تاری ــزدی فرزن ــه ارســان  ای ــق ب ــخ  متعل ــد عباســقلی در تاری ــزدی فرزن ــه ارســان  ای ــق ب ــه شــماره 24115077552411507755 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504

ــماره  ــماره  و ش ــی SS14822851563311482285156331 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 15266551526655 و ش ــماره موت ــه ش ــین ب ــور کارت ماش ــماره موت ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی  ــد مل ــا ک ــن ب ــد بهم ــی فرزن ــر بابائ ــی اصغ ــه عل ــق ب ــی  متعل ــد مل ــا ک ــن ب ــد بهم ــی فرزن ــر بابائ ــی اصغ ــه عل ــق ب ــران 759759 هـــ  هـــ 9191 متعل ــران  ای ــاک 2323 ای ــاک پ پ

11114503901111450390 در تاریخ  در تاریخ 1401/06/151401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا   ــه رض ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــا   و گواهینام ــه رض ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــی 11004895681100489568 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/311401/01/31 مفق ــا در تاری ــد حمیدرض ــودرجانی فرزن ــور س ــن پ ــخ حس ــا در تاری ــد حمیدرض ــودرجانی فرزن ــور س ــن پ حس

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی 12871053781287105378 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــک و کارت مل ــر بان ــدد عاب ــک ع ــی ی ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــک و کارت مل ــر بان ــدد عاب ــک ع ی
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــد علــی در تاریــخ 14011401//0505//1515 مفقــود گردی ــخ  آزاده فهرســتیان فرزن ــد علــی در تاری  آزاده فهرســتیان فرزن

می باشد.می باشد.

ــه حســین  ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــه حســین  و گواهینام ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــی 46400301854640030185 و گواهینام ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
عباســی فرزنــد چراغعلــی در تاریــخ عباســی فرزنــد چراغعلــی در تاریــخ 1401/06/261401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

معاینــه فنــی و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور معاینــه فنــی و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 1248828352012488283520 و شــماره  و شــماره 
شاســی شاســی NAAMNAAM1111CACA55AKAK986848986848 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 8181 ایــران  ایــران 234234 ق  ق 3131 متعلــق بــه مریــم  متعلــق بــه مریــم 
امانــی ســورباریکی فرزنــد نــادر بــا کدملــی امانــی ســورباریکی فرزنــد نــادر بــا کدملــی 18300555341830055534 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/06/261401/06/26 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــی  ــا کــد مل ــد حاجیب ــه فاطمــه رســتمی فرزن ــق ب ــی  متعل ــا کــد مل ــد حاجیب ــه فاطمــه رســتمی فرزن ــق ب ــه شــماره شناســنامه 16131613 متعل ــه شــماره شناســنامه شناســنامه ب شناســنامه ب
11713056991171305699 در تاریــخ  در تاریــخ 14011401//0505//0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 446446 متعلــق بــه شــهناز غامــی حمولــه فرزنــد محمــد بــا کــد  متعلــق بــه شــهناز غامــی حمولــه فرزنــد محمــد بــا کــد 
ملــی ملــی 19719670921971967092 در تاریــخ  در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507

گواهینامــه پایــه ســه  ) بــه شــماره  ملــی گواهینامــه پایــه ســه  ) بــه شــماره  ملــی 12848486711284848671 ( و کارت شناســایی مربیگــری و داوری  ( و کارت شناســایی مربیگــری و داوری 

رشــته  او اســپرت بــه معصومــه ویــان  فرزنــد احمــد در تاریــخ رشــته  او اســپرت بــه معصومــه ویــان  فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46898827384689882738 متعلــق بــه ســارا شــوقی فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه ســارا شــوقی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

ــی 46204831254620483125 (  (  ــماره  مل ــه ش ــین ) ب ــی   ماش ــماره  مل ــه ش ــین ) ب ــه 33  ماش ــه پای ــیکلت  و گواهینام ــه موتورس ــه گواهینام ــه پای ــیکلت  و گواهینام ــه موتورس گواهینام
ــد علــی مــراد در تاریــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از  ــه کاظــم  شــهبازی راد فرزن ــد علــی مــراد در تاریــخ متعلــق ب ــه کاظــم  شــهبازی راد فرزن متعلــق ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12711985761271198576 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه علــی فاتــح پــور فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه علــی فاتــح پــور فرزنــد 
ســعید در تاریــخ ســعید در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62194538086219453808 متعلــق بــه معصومــه حیــدری ششــجوانی فرزنــد ابراهیــم در  متعلــق بــه معصومــه حیــدری ششــجوانی فرزنــد ابراهیــم در 
تاریــخ تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد رضــا در  ــه حســن صفائــی ارشــد فرزن ــد محمــد رضــا در  متعلــق ب ــه حســن صفائــی ارشــد فرزن ــه شــماره 12838751791283875179 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1400/06/011400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12840642551284064255 متعلــق بــه علیرضــا دهقانــی قهجاورســتانی  فرزنــد رســول   متعلــق بــه علیرضــا دهقانــی قهجاورســتانی  فرزنــد رســول  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22700034212270003421 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 22700034212270003421 و  و 
ــخ 1400/12/101400/12/10   ــی اکبــر  در تاری ــد عل ــه شــیوا شــیرودی فرزن ــق ب ــخ دفترچــه بیمــه ســامت متعل ــی اکبــر  در تاری ــد عل ــه شــیوا شــیرودی فرزن ــق ب دفترچــه بیمــه ســامت متعل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12730004391273000439 متعلــق بــه رضــا  بهمــن زیــاری فرزنــد منصــور   متعلــق بــه رضــا  بهمــن زیــاری فرزنــد منصــور  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/03/101401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری  فرزن ــین  طاه ــد حس ــه محم ــق ب ــد  متعل ــری  فرزن ــین  طاه ــد حس ــه محم ــق ب ــماره 12740227891274022789 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
رســول  در تاریــخ رســول  در تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12894474461289447446 متعلــق بــه فاطمــه  زاهــدی فرزنــد محســن  در  متعلــق بــه فاطمــه  زاهــدی فرزنــد محســن  در 
تاریــخ تاریــخ 1400/10/061400/10/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی   ــف آب ــدی نج ــود  آخون ــه محم ــق ب ــادی   متعل ــف آب ــدی نج ــود  آخون ــه محم ــق ب ــماره 10915249121091524912 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد احمــد در تاریــخ  1401/05/30 1401/05/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد احمــد در تاریــخ فرزن فرزن

26032603

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22979134862297913486 متعلــق بــه امیــد خــداداد قزوینــی فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد خــداداد قزوینــی فرزنــد حســن  در تاریــخ 
  1401/07/011401/07/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

28012801

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22198252482219825248 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22198252482219825248 متعلــق  متعلــق 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــوش در تاری ــد داری ــتانی فرزن ــور کردس ــقایق سلحش ــه ش ــخ ب ــوش در تاری ــد داری ــتانی فرزن ــور کردس ــقایق سلحش ــه ش ب

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

29012901

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04411145200441114520 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 04411145200441114520 متعلــق بــه مســعود  متعلــق بــه مســعود 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/191401/06/19 مفق ــادی در تاری ــد ه ــان فرزن ــخ  راد پوی ــادی در تاری ــد ه ــان فرزن  راد پوی

می باشد.می باشد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه دفتــر چــه بیمــه بــه شــماره کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه دفتــر چــه بیمــه بــه شــماره 00232006500023200650 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمــود  توکلــی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ محمــود  توکلــی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39336398243933639824 متعلــق بــه حســین زمانــی فرزنــد حاجــی حســین در تاریــخ  متعلــق بــه حســین زمانــی فرزنــد حاجــی حســین در تاریــخ 
1401/06/031401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــربندی فراهان ــه س ــم فاطم ــه خان ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــربندی فراهان ــه س ــم فاطم ــه خان ــق ب ــماره 54493095035449309503 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/201401/06/20 مفق ــی در تاری ــخ محمدتق ــی در تاری محمدتق

  1251853504612518535046******NFJNFJ ــی ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران147147 و ش ــرانای ــماره پاک6631466314ای ــه ش ــور ب ــماره پاککارت موت ــه ش ــور ب کارت موت
و شــماره موتــورو شــماره موتــور100609315100609315 متعلــق بــه آقــای محســن فراهانــی راد فرزنــد محمــد بــه  متعلــق بــه آقــای محســن فراهانــی راد فرزنــد محمــد بــه 
 کدملــی کدملــی00725130470072513047 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

موتــور  شــماره  وبــه  موتــور   شــماره  وبــه   NATEBACANATEBACA66DD10076481007648 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  شاســی کارت  شــماره  بــه  خــودرو  کارت 
MVMMVM372372FGDFGD033730033730 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 1010ایــران ایــران 166166 ل  ل 9393 متعلــق بــه زهــرا احتشــام  متعلــق بــه زهــرا احتشــام 
بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 27555719182755571918  فرزنــد یحیــی در تاریــخ   فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی وشناســنامه و گذرنامــه  بــه شــماره ملــی کارت ملــی وشناســنامه و گذرنامــه  بــه شــماره ملــی 00370437730037043773 متعلــق بــه صغــری  صفــری  متعلــق بــه صغــری  صفــری 
 دوالبــی  فرزنــد کاظــم در تاریــخ دوالبــی  فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/06/26  1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.=می باشد.=

ــه در  ــزت ال ــد ع ــا فرزن ــی پاش ــا حاج ــه علیرض ــق ب ــه در  متعل ــزت ال ــد ع ــا فرزن ــی پاش ــا حاج ــه علیرض ــق ب ــماره 58292591685829259168 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــخ تاریــخ  1401/06/22 1401/06/22مفقــود گردی تاری

ــور 43995484399548   ــماره موت ــه ش ــور   وب ــماره موت ــه ش ــی SS34822903534333482290353433  وب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ســواری ســایپاســواری ســایپا__پرایدپراید141141SXSX بــه شــماره انتظامــی  بــه شــماره انتظامــی 7777 ایــران  ایــران 447447 و و9595 متعلــق بــه زینــب  محرمــی  متعلــق بــه زینــب  محرمــی 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/02/011401/02/01 مفق ــد  در تاری ــی محم ــد ول ــخ  فرزن ــد  در تاری ــی محم ــد ول ــی 54592925495459292549 فرزن ــماره مل ــه ش ــه ب ــی گلوج ــماره مل ــه ش ــه ب گلوج

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

ــیکلت  ــور س ــه موت ــه نام ــیکلت و بیم ــور س ــیکلت  و کارت موت ــور س ــه موت ــه نام ــیکلت و بیم ــور س ــماره 00512778160051277816 و کارت موت ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه شــماره  ــه شــماره  وب ــور CNCN33GG000352000352 وب ــه شــماره موت ــور  و ب ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی NN33GG150150CC90002009000200 و ب ــه شــماره شاســی ب ب
انتظامــی انتظامــی 118118ایــران ایــران 3246832468 متعلــق بــه امیرعبــاس ابراهیمــی کوشــش فرزنــد ابوالحســن در تاریــخ  متعلــق بــه امیرعبــاس ابراهیمــی کوشــش فرزنــد ابوالحســن در تاریــخ 

1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی وکارت خانــه کارگــر عضویــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی وکارت خانــه کارگــر عضویــت بــه شــماره ملــی 00560099760056009976 و  و 
کارت هوشــمند تاکســیرانی بــه شــماره انتظامــی کارت هوشــمند تاکســیرانی بــه شــماره انتظامــی 1111ایــران ایــران 191191تت5252 متعلــق بــه فاطمــه  خــان احمــد  متعلــق بــه فاطمــه  خــان احمــد 

لــو  فرزنــد حســن در تاریــخ لــو  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه معاینــه فنــی  بــه شــماره ملــی کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه معاینــه فنــی  بــه شــماره ملــی 04398610810439861081  
شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و  8888__423423نن7272  ایــران  پــاک  شــماره  بــه  وانــت  نقلیــه  وســیله  ایــران کارت  پــاک  شــماره  بــه  وانــت  نقلیــه  وســیله  کارت 
NAGCPXNAGCPX22PCPC1818DD2246122461 متعلــق بــه تیمــور  قاســمی فرزند حســن در تاریــخ  متعلــق بــه تیمــور  قاســمی فرزند حســن در تاریــخ 1401/07/021401/07/02  

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

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت ســوخت بــه شــماره ملــی کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 00729997990072999799 و کارت  و کارت 
وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک ایــران وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک ایــران 7777__232232لل8989 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 146875146875 متعلــق بــه عبــداهلل  متعلــق بــه عبــداهلل 

مومنــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ مومنــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــی ب ــوم اعظــم روز بهان ــه خان ــق ب ــه شــماره  متعل ــی ب ــوم اعظــم روز بهان ــه خان ــق ب ــه شــماره 1180966211809662AA متعل ــا ب ــت ایتالی ــه شــماره کارت اقام ــا ب ــت ایتالی کارت اقام
ــار  ــه اعتب ــد و ازدرج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــد و ازدرج ــود گردی ــخ 1401/05/201401/05/20 مفق ــرزا درتاری ــد می ــخ  فرزن ــرزا درتاری ــد می ــی 39324896833932489683 فرزن ــی  مل  مل

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
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ــد  ــر فرزن ــان ف ــرج اهلل همتی ــه ف ــق ب ــه متعل ــد  و گواهینام ــر فرزن ــان ف ــرج اهلل همتی ــه ف ــق ب ــه متعل ــماره 11409768421140976842 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
عباسعلی در تاریخ عباسعلی در تاریخ 1401/05/051401/05/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدی  در تاری ــد مه ــی فرزن ــا قربان ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــدی  در تاری ــد مه ــی فرزن ــا قربان ــه حمیدرض ــق ب ــماره 01505477060150547706 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گذرنامــه بــه شــماره کارت ملــی و گذرنامــه بــه شــماره 00633731730063373173 متعلــق بــه حســین مشــیری فرزنــد مرتضــی در  متعلــق بــه حســین مشــیری فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/281401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44304183914430418391 متعلــق بــه ســیدمحتبی خیــاط کاشــانی فرزنــد سیدحســن  متعلــق بــه ســیدمحتبی خیــاط کاشــانی فرزنــد سیدحســن 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/02/031401/02/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــهراب  فرزن ــه س ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــهراب  فرزن ــه س ــه فاطم ــق ب ــماره 00233737090023373709 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00259758700025975870 متعلــق بــه یوســف عابــدی ثمریــن فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف عابــدی ثمریــن فرزنــد کریــم در تاریــخ 
1400/07/011400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــیدیان فرزن ــوره جمش ــه منص ــق ب ــه متعل ــد  و گواهینام ــیدیان فرزن ــوره جمش ــه منص ــق ب ــه متعل ــماره 07903207110790320711 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/061401/07/06 مفق ــخ حســین در تاری حســین در تاری

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــوالدی فرزن ــا ف ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــوالدی فرزن ــا ف ــه علیرض ــق ب ــماره 00233861260023386126 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/241401/06/24 مفق

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 00213799200021379920 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علیرضــا غنــی زاده ینگجــه  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علیرضــا غنــی زاده ینگجــه 
فرزنــد رحمــت در تاریــخ فرزنــد رحمــت در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12855625501285562550 متعلــق بــه حســن فروتــن فــر فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ  متعلــق بــه حســن فروتــن فــر فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 
1401/05/201401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 17397928071739792807 متعلــق بــه علــی اکبــر راســتگو بخشــایش فرزنــد عزیــز در  متعلــق بــه علــی اکبــر راســتگو بخشــایش فرزنــد عزیــز در 
تاریــخ تاریــخ 1401/05/101401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــداهلل در تاری ــد ی ــرویان فرزن ــد خس ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد ی ــرویان فرزن ــد خس ــه محم ــق ب ــماره 04406147240440614724 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/101401/06/10 مفق

ــد در  ــد مجی ــی فرزن ــه حصارک ــجاد خجس ــه س ــق ب ــد در  متعل ــد مجی ــی فرزن ــه حصارک ــجاد خجس ــه س ــق ب ــماره 00238147480023814748 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12854580951285458095 متعلــق بــه طاهــره  گل ســرخی اصفهانــی  فرزنــد محمدباقــر  متعلــق بــه طاهــره  گل ســرخی اصفهانــی  فرزنــد محمدباقــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903

کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه  بــه شــماره 61497048236149704823 متعلــق بــه نصــرت الــه فــاح جعفــری  متعلــق بــه نصــرت الــه فــاح جعفــری 
فرزند ابراهیم در تاریخ فرزند ابراهیم در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدن  ــه فردتم ــه عبدال ــق ب ــدن  متعل ــه فردتم ــه عبدال ــق ب ــماره 00401807610040180761 متعل ــه ش ــن ب ــمند وکارت انجم ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــن ب ــمند وکارت انجم ــی هوش کارت مل
فرزنــد محمــد در تاریــخ فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/251401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــان فرزن ــروز پیم ــا به ــه ره ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــان فرزن ــروز پیم ــا به ــه ره ــق ب ــه شــماره 02518783510251878351 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 09376911190937691119   ــه ش ــنامه  ب ــه دو و شناس ــی پای ــه رانندگ ــمند وگواهینام ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــنامه  ب ــه دو و شناس ــی پای ــه رانندگ ــمند وگواهینام ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/06/07 1401/06/07مفق ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــد کاف ــه حمی ــق ب ــخ متعل ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــد کاف ــه حمی ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00227617050022761705 متعلــق بــه پریســا عزتــی فرزنــد علــی وشناســنامه  متعلــق بــه پریســا عزتــی فرزنــد علــی وشناســنامه 
بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 02047819490204781949 متعلــق بــه آراز عیوضــی  در تاریــخ  متعلــق بــه آراز عیوضــی  در تاریــخ  1401/06/07 1401/06/07مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00826732510082673251 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00826732510082673251 و  و 
ــه  ــه  و کارت ماشــین و کارت ســوخت وبیمــه نامــه ب گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00826732510082673251 و کارت ماشــین و کارت ســوخت وبیمــه نامــه ب
شــماره شــماره 2020ایــران ایــران 457457 ه  ه 1212 متعلــق بــه رســول میســمی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رســول میســمی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/06/251401/06/25  

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00188778770018877877 متعلــق بــه امیرعلــی خســروبکی فرزنــد ســیدمحمود  متعلــق بــه امیرعلــی خســروبکی فرزنــد ســیدمحمود 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/07 1401/07/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــران  ای ــماره 127127 ای ــه ش ــیکلت  ب ــور س ــبز موت ــرگ س ــماره  و ب ــه ش ــیکلت  ب ــور س ــبز موت ــرگ س ــماره 00175940730017594073 و ب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
5529655296 شــماره موتــور  شــماره موتــور PFMBEGPFMBEG0403604036 و   و  VINVIN........IRAMDIRAMD93139313SS93468449346844 و ســفته بــه  و ســفته بــه 
مبلــغ مبلــغ 2000000020000000 متعلــق بــه محمدرضــا رســولی فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا رســولی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00748366840074836684 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00748366840074836684 )تاریــخ  )تاریــخ 
ــخ 1401/05/011401/05/01   ــعود در تاری ــد مس ــاری فرزن ــن غف ــه محس ــق ب ــخ (متعل ــعود در تاری ــد مس ــاری فرزن ــن غف ــه محس ــق ب ــودی  1401/07/011401/07/01(متعل ــودی  مفق مفق

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

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00705233630070523363)تاریــخ مفقــودی )تاریــخ مفقــودی 1401/06/011401/06/01 ( و کارت پایــان  ( و کارت پایــان 
ــد محمدصــادق در تاریــخ  ــه محمــد محمــودی فرزن ــد محمدصــادق در تاریــخ  متعلــق ب ــه محمــد محمــودی فرزن ــه شــماره 00705233630070523363 متعلــق ب ــه شــماره خدمــت ب خدمــت ب

1397/01/011397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00495859160049585916 متعلــق بــه محتــرم احمــدی  فرزنــد علــی اصغــر  متعلــق بــه محتــرم احمــدی  فرزنــد علــی اصغــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت   بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت   بــه شــماره 16715921231671592123 و گواهینامــه پایــه دو بــه  و گواهینامــه پایــه دو بــه 
شــماره شــماره 16715921231671592123 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 4444 ایــران  ایــران 311311 ب  ب 6666 متعلــق  متعلــق 
بــه عزیــز پناهــی فرزنــد اســداله  در تاریــخ بــه عزیــز پناهــی فرزنــد اســداله  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه دو   ــی پای ــه رانندگ ــت وگواهینام ــان خدم ــه دو   و کارت پای ــی پای ــه رانندگ ــت وگواهینام ــان خدم ــماره 00130455470013045547 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــت قاضیان ــد قویدس ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــت قاضیان ــد قویدس ــه محم ــق ب ــماره 00130455470013045547 متعل ــه ش ــماره ب ــه ش ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/101401/06/10 مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 037067389037067389 متعلــق بــه فخــری جیانــی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه فخــری جیانــی فرزنــد رســول در تاریــخ 
 1401/06/10 1401/06/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00659728130065972813 متعلــق بــه محمــد احمدیــان  فرزنــد فرامــرز در  متعلــق بــه محمــد احمدیــان  فرزنــد فرامــرز در 
تاریــخ تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالرضــا در  ــه بابــک قاســمی فرزن ــد عبدالرضــا در  متعلــق ب ــه بابــک قاســمی فرزن ــه شــماره 13604788761360478876 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/041401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02510993770251099377 متعلــق بــه امیرمحمــد محمــدی دره مــرادی فرزنــد ناصــر در  متعلــق بــه امیرمحمــد محمــدی دره مــرادی فرزنــد ناصــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــری فرزن ــه نظ ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــری فرزن ــه نظ ــه فاطم ــق ب ــماره 00597342640059734264 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/01 1401/07/01مفق

ــز در  ــد پروی ــندوز فرزن ــی فس ــی محبوب ــه موس ــق ب ــز در  متعل ــد پروی ــندوز فرزن ــی فس ــی محبوب ــه موس ــق ب ــماره 16803344091680334409 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ  1401/03/01 1401/03/01مفقــود گردی ــخ تاری تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 43232621164323262116 متعلــق بــه مــاه طلعــت بروجــردی فرزنــد ابراهیــم  متعلــق بــه مــاه طلعــت بروجــردی فرزنــد ابراهیــم 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 29903776702990377670 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 29903776702990377670 و  و 
ــعید در  ــد س ــه کار فرزن ــا تجرب ــه فریب ــق ب ــعید در  متعل ــد س ــه کار فرزن ــا تجرب ــه فریب ــق ب ــماره 29903776702990377670 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/251401/06/25 مفق ــخ تاری تاری
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ــد  ــوروزی آق ورق فرزن ــل  ن ــه کام ــق ب ــد  متعل ــوروزی آق ورق فرزن ــل  ن ــه کام ــق ب ــماره 00516656110051665611 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
رحمت اله در تاریخ رحمت اله در تاریخ 1401/07/091401/07/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40304030

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61299565516129956551 متعلــق بــه فریبــا بوســتان افــروز فرزنــد مــرادی در تاریــخ  متعلــق بــه فریبــا بوســتان افــروز فرزنــد مــرادی در تاریــخ 
 1401/05/20 1401/05/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52800384745280038474 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه حامــد رشــیدنیا فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه حامــد رشــیدنیا فرزنــد 
الیــاس در تاریــخ الیــاس در تاریــخ  1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 414414دد4949ایــرانایــران3131 متعلــق بــه معصومــه شــادان بیرانونــد فرزنــد اســماعیل  متعلــق بــه معصومــه شــادان بیرانونــد فرزنــد اســماعیل 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه میــرزا یعقوبــی فرزنــد علــی جــان در تاریــخ کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه میــرزا یعقوبــی فرزنــد علــی جــان در تاریــخ 1401/06/141401/06/14 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد محمدم ــری فرزن ــز جعف ــه عزی ــق ب ــخ  متعل ــراد در تاری ــد محمدم ــری فرزن ــز جعف ــه عزی ــق ب ــماره 40714690644071469064 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســندمالکیت متعلــق بــه محمودبــگ یوســفوند فرزنــد حاجــی و ســند پایــان کار بــه اســم پــری بانــو ســندمالکیت متعلــق بــه محمودبــگ یوســفوند فرزنــد حاجــی و ســند پایــان کار بــه اســم پــری بانــو 
احمــدی در تاریــخ احمــدی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه پای ــه  و گواهینام ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه پای ــماره 52800057625280005762 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ایمــان کرمــی فرزنــد کــرم الــه در تاریــخایمــان کرمــی فرزنــد کــرم الــه در تاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــود  ــود مفق ــخ  1401/05/01 1401/05/01مفق ــوی در تاری ــیدابوذر موس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــوی در تاری ــیدابوذر موس ــه س ــق ب ــماره 23462346 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردی گردی

ــه و کارت  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــه ســحر ابوالفضل ــق ب ــه و کارت  متعل ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــه ســحر ابوالفضل ــق ب ــماره 40733348834073334883 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود  مفقــود  ــخ  در تاری ــه شــماره 61295822016129582201 در تاری ــان ب ــی کبودی ــه اســم زهــرا بان ــی ب ــه شــماره مل ــان ب ــی کبودی ــه اســم زهــرا بان ــی ب مل

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

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمــد میررضایــی فرزنــد ایمــان و گواهینامــه بــه اســم دریکونــد کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمــد میررضایــی فرزنــد ایمــان و گواهینامــه بــه اســم دریکونــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/151401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــا کرباس ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــا کرباس ــه محمدرض ــق ب ــماره 40719998104071999810 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــک و کارت  ــه ی ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــک و کارت  و کارت پای ــه ی ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 40728713384072871338 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 657657سس2222ایــرانایــران3131 متعلــق بــه حمیــد شــعبان فرزنــد هاشــم  متعلــق بــه حمیــد شــعبان فرزنــد هاشــم 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/04/011401/04/01 مفق ــار در تاری ــه اســم احســان ورمزی ــل ب ــخ و کارت گازوئی ــار در تاری ــه اســم احســان ورمزی ــل ب و کارت گازوئی

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61296374036129637403 متعلــق بــه فــروزان بیرانونــد فرزنــد عــا در تاریــخ  متعلــق بــه فــروزان بیرانونــد فرزنــد عــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/151401/05/15 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد کردعل ــد فرزن ــد کمالون ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد کردعل ــد فرزن ــد کمالون ــه محم ــق ب ــماره 61200291336120029133 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

ــده  ــمند رانن ــده  و کارت هوش ــمند رانن ــران3131 و کارت هوش ــرانای ــماره 686686عع5555ای ــه ش ــین ب ــک و کارت ماش ــه ی ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــین ب ــک و کارت ماش ــه ی ــه پای گواهینام
ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــت فرزن ــیروان الف ــه انوش ــق ب ــاری متعل ــاوگان ب ــمند ن ــخ و کارت هوش ــین در تاری ــد محمدحس ــت فرزن ــیروان الف ــه انوش ــق ب ــاری متعل ــاوگان ب ــمند ن و کارت هوش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 731731سس8282ایــرانایــران3131 متعلــق بــه اردشــیر کوشــکی فرزنــد شــرف علــی در  متعلــق بــه اردشــیر کوشــکی فرزنــد شــرف علــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه آرش  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه آرش  و گواهینام ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 40604416194060441619 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 نیکخــواه فرزنــد جعفــر در تاریــخ  نیکخــواه فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــار در تاری ــد بختی ــدی زاده فرزن ــا مه ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــار در تاری ــد بختی ــدی زاده فرزن ــا مه ــه رض ــق ب ــماره 40610584874061058487 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

51095109

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00219450710021945071 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره پاســارگاد و نــور متعلــق بــه الهــه  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره پاســارگاد و نــور متعلــق بــه الهــه 
عزیزی فرزند اکبر در تاریخ عزیزی فرزند اکبر در تاریخ 1401/06/251401/06/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه مجتبــی  ــر بانــک صــادرات و ملــی متعلــق ب ــه مجتبــی  و کارت عاب ــر بانــک صــادرات و ملــی متعلــق ب ــه شــماره 04500859020450085902 و کارت عاب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
شــنکی قهــی فرزنــد غامحســین در تاریــخ شــنکی قهــی فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــی و صــادرات و ســپه متعل ــک مل ــر بان ــه  و کارت عاب ــق ب ــی و صــادرات و ســپه متعل ــک مل ــر بان ــه شــماره 38743500613874350061 و کارت عاب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فــروغ اصــان زاد فرزنــد علــی در تاریــخ فــروغ اصــان زاد فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/081401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 59094375505909437550 و کارت عابــر بانــک رفــاه و اقتصــاد نویــن و کارت منزلــت  و کارت عابــر بانــک رفــاه و اقتصــاد نویــن و کارت منزلــت 
ــد  ــی فرزن ــا فارس ــه زلیخ ــق ب ــی متعل ــه تکمیل ــمند بیم ــد  و کارت هوش ــی فرزن ــا فارس ــه زلیخ ــق ب ــی متعل ــه تکمیل ــمند بیم ــماره 59094375505909437550 و کارت هوش ــه ش ــماره ب ــه ش ب
حســن و کارت عابــر بانــک نفــت کــش متعلــق بــه مصطفــی احمــدی فرزنــد نظــام علــی در تاریــخ حســن و کارت عابــر بانــک نفــت کــش متعلــق بــه مصطفــی احمــدی فرزنــد نظــام علــی در تاریــخ 

1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15009764661500976466 و گواهینامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت  و گواهینامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت 
متعلــق بــه عبــاس اصغرپــور فرزنــد حافظعلــی در تاریــخ متعلــق بــه عبــاس اصغرپــور فرزنــد حافظعلــی در تاریــخ 1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 25945806352594580635 متعلــق بــه کیمیــا یحیــی زاده ماتــک  فرزنــد  متعلــق بــه کیمیــا یحیــی زاده ماتــک  فرزنــد 
عابدین  در تاریخ عابدین  در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70067006

ــخ  ــد اســمعیل در تاری ــان فرزن ــه فهمیــه منصوری ــق ب ــخ  متعل ــد اســمعیل در تاری ــان فرزن ــه فهمیــه منصوری ــق ب ــه شــماره 53497435705349743570 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
 1401/06/23 1401/06/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  متعلــق بــه منــا مجــدی نســب  فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  متعلــق بــه منــا مجــدی نســب  فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 

1400/05/061400/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45010077534501007753 متعلــق بــه شمســیه  نــام اور  فرزنــد گنجعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه شمســیه  نــام اور  فرزنــد گنجعلــی  در تاریــخ 
 1400/06/20 1400/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد کری ــی  فرزن ــم  جهان ــه رحی ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد کری ــی  فرزن ــم  جهان ــه رحی ــق ب ــماره 45298236954529823695 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــدمفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/04/15 1401/04/15مفق

شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه نــازاره  محمــودی فرزنــد علــی در تاریــخ شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه نــازاره  محمــودی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/191401/05/19 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ 1401/03/151401/03/15   ــریف در تاری ــد ش ــی فرزن ــث کاکا خان ــه حدی ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــنامه ب ــخ شناس ــریف در تاری ــد ش ــی فرزن ــث کاکا خان ــه حدی ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه محمــد  علیرضایــی فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه محمــد  علیرضایــی فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1400/12/031400/12/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد فرهــاد در تاریــخ  ــه علــی ابســاران فرزن ــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق ب ــه علــی ابســاران فرزن ــه شــماره 9018905090189050 متعلــق ب ــان خدمــت ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت ب کارت پای
1398/04/201398/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46213970364621397036 متعلــق بــه نــادر کاظمــی دهکــردی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر کاظمــی دهکــردی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 46107817434610781743 و کارت دانشــجویی دانشــگاه دولتــی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی دانشــگاه دولتــی بــه شــماره 
981406146981406146 متعلــق بــه امیرحســین کریمــی پــور فرزنــد مســعود در تاریــخ  متعلــق بــه امیرحســین کریمــی پــور فرزنــد مســعود در تاریــخ 1401/07/061401/07/06 مفقــود  مفقــود 

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

ــی در تاریــخ  ــد ول ــدی برهنــه فرزن ــه هــادی خال ــی در تاریــخ  متعلــق ب ــد ول ــدی برهنــه فرزن ــه هــادی خال ــه شــماره 46604878304660487830 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/06/221401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــه امی ــق ب ــن  متعل ــه امی ــق ب ــماره 63399768406339976840 متعل ــه ش ــیکلت ب ــه یک-موتورس ــه ویژه-پای ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــیکلت ب ــه یک-موتورس ــه ویژه-پای ــه پای گواهینام
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/281401/06/28 مفق ــون در تاری ــد همای ــخ قاســمی دســتگردی فرزن ــون در تاری ــد همای قاســمی دســتگردی فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــال زن فرزن ــه برم ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــال زن فرزن ــه برم ــه مرضی ــق ب ــماره 46111451074611145107 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/231401/06/23 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 46106697574610669757 متعلــق بــه رحمــان نــوروزی سورشــجانی فرزنــد عبدالــه در  متعلــق بــه رحمــان نــوروزی سورشــجانی فرزنــد عبدالــه در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/231401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70257025

شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه و گذرنامــه متعلــق بــه علــی احمــدی فرزنــد ســیف علــی و کارت شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه و گذرنامــه متعلــق بــه علــی احمــدی فرزنــد ســیف علــی و کارت 
ملــی بــه شــماره ملــی بــه شــماره 38744369183874436918 و شناســنامه و گذرنامــه متعلــق بــه ســید جــال حمیــدی فرزنــد  و شناســنامه و گذرنامــه متعلــق بــه ســید جــال حمیــدی فرزنــد 
ــهبازی  ــر ش ــه جهانگی ــق ب ــهبازی  متعل ــر ش ــه جهانگی ــق ب ــماره 38758280033875828003 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــیدجواد و گذرنام ــماره س ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــیدجواد و گذرنام س

فرزند اسداله در تاریخ فرزند اسداله در تاریخ 1401/06/151401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38752189143875218914 متعلــق بــه فاطمــه گمــار فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه گمــار فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

70597059

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09242923930924292393 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 
7575هه532532ایــرانایــران7474 متعلــق بــه مجتبــی کامــل فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی کامــل فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/07/031401/07/03 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــماره  و کارت ماش ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــماره 57400621015740062101 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــخ  ــد ســیدصادق در تاری ــی فرزن ــه ســیدمحمد بیضائ ــق ب ــارت متعل ــخ  و کارت مه ــد ســیدصادق در تاری ــی فرزن ــه ســیدمحمد بیضائ ــق ب ــارت متعل ــران7474 و کارت مه ــرانای 8282دد951951ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردی

ــد  ــان فرزن ــؤاد احمدی ــه محمدف ــق ب ــد  متعل ــان فرزن ــؤاد احمدی ــه محمدف ــق ب ــه شــماره 922365882922365882 متعل ــاع خارجــی ب ــت اتب ــه شــماره کارت اقام ــاع خارجــی ب ــت اتب کارت اقام
علیرضــا در تاریــخ علیرضــا در تاریــخ 1401/07/081401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه قاســمی  ــه محبوب ــر بانــک متعلــق ب ــه قاســمی  و کارت عاب ــه محبوب ــر بانــک متعلــق ب ــه شــماره 09218839940921883994 و کارت عاب ــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه ب گواهینامــه پایــه ســه ب
 پــور فرزنــد محمدحســن در تاریــخ  پــور فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــد  ــر فرزن ــینی فخ ــیدیونس حس ــه س ــق ب ــد  متعل ــر فرزن ــینی فخ ــیدیونس حس ــه س ــق ب ــماره 09244167770924416777 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/171401/03/17 مفقــود گردی ــخ ســیداحمدرضا در تاری ســیداحمدرضا در تاری

70607060

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 96031208809603120880 و شــماره ملــی  و شــماره ملــی 09306619150930661915 متعلــق بــه ســعید  متعلــق بــه ســعید 
رشــیدی زاده فرزنــد ماشــاءاله در تاریــخ رشــیدی زاده فرزنــد ماشــاءاله در تاریــخ 1399/06/011399/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــد  ــی فرزن ــادی بهلول ــه فاطمــه ن ــد  متعلــق ب ــی فرزن ــادی بهلول ــه فاطمــه ن ــه شــماره ملــی 07309588840730958884 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09252190020925219002 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 
ــین  ــین  و کارت ماش ــی 09252190020925219002 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 09252190020925219002 و کارت پای ــی مل مل
ــر  ــد باق ــه محم ــق ب ــر  متعل ــد باق ــه محم ــق ب ــاک 7474 /  / 891891 م  م 7878 متعل ــماره پ ــه ش ــاک  ب ــماره پ ــه ش ــدل 13831383 ب ــدادی م ــوک م ــدل  ن ــدادی م ــوک م 405405 ن
 صــدوق فرزنــد محمــد مهــدی در تاریــخ  صــدوق فرزنــد محمــد مهــدی در تاریــخ 1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09466725810946672581 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 1921119211 و گواهینامه  و گواهینامه 
پایــه دو بــه شــماره ملــی پایــه دو بــه شــماره ملــی 09466725810946672581 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 09466725810946672581  
و گذرنامــه بــه شــماره ملــی و گذرنامــه بــه شــماره ملــی 09466725810946672581 متعلــق بــه ســید مجتبــی خانــی کرمانــی فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید مجتبــی خانــی کرمانــی فرزنــد ســید 

حســن در تاریــخ حســن در تاریــخ 1401/04/151401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70627062

ــخ  ــل در تاری ــد حبرائی ــد فرزن ــادی  جاوی ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد حبرائی ــد فرزن ــادی  جاوی ــه ه ــق ب ــماره 32565118563256511856 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1396/03/101396/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70657065

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00767116250076711625 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00767116250076711625 و کارت ســوخت بــه  و کارت ســوخت بــه 
شــماره نــدارد متعلــق بــه محمدمهــدی زمــردی فرزنــد ناصرالدیــن در تاریــخ شــماره نــدارد متعلــق بــه محمدمهــدی زمــردی فرزنــد ناصرالدیــن در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــد قربانعلــی در تاری ــه نرگــس علیمــرادی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد قربانعلــی در تاری ــه نرگــس علیمــرادی فرزن ــق ب ــه شــماره 00469023840046902384 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/06/261401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066

ــی رضــا در  ــد ول ــر  ســوری لکــی  فرزن ــه مظاه ــق ب ــی رضــا در  متعل ــد ول ــر  ســوری لکــی  فرزن ــه مظاه ــق ب ــه شــماره 41900005744190000574 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ 1400/03/041400/03/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/07/12

شماره : 1480

  بیش از ۹۰درصد مصوبات سفر رئیس جمهور در کهگیلویه و بویراحمد 
اجرایی شد

یاسوج -  معاون اجرایی رئیس جمهور گفت : بیش از ۹۰درصد مصوبات سفر مهرماه 
۱۴۰۰ رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد اجرایی شده و به سرانجام رسیده است .

سید صولت مرتضوی در حاشیه بازدید از پروژه در حال اجرای پارک آبی یاسوج  در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مصوبات سفر واو به واو در حال پیگیری هستند و تعهدات از 
محل منابع عمومی بالغ بر ۱۲۵ درصد اجرایی شده  و از  سایر محل ها نیز تامین منابع 
می شود و تسهیالتی که برای ازدواج دیده شد بیشتر از ۱۵۰ درصد پرداخت شده است.

وی به اقدامات جهادی و جهشــی در خصوص تکمیل طرح های نیمه تمام در استان 
کهگیلویه و بویراحمد که سال ها راکد مانده بود اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله این 
طرحها  کارخانه قند یاسوج بوده که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( طبق 

مصوبه دولت با ۶۵درصدپیشرفت فیزیکی در حال آماده سازی است . 
به گفته مرتضوی کارخانه قند یاسوج  سال ها بود که با مشکل مواجه شده بود  که با سفر 

رئیس جمهوری به استان گره گشایی صورت گرفته  و رو به پیشرفت است.

  طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید
اردبیل- نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی از تصویب طرح 
ساماندهی کارکنان دولت در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و گفت: با تصویب نهایی این 
طرح در صحن علنی مجلس، تمام نیروهای شرکتی که به عناوین مختلف در دستگاه های 
مختلف مشغول هستند، تبدیل به کار معین شده و از امنیت شغلی برخوردار خواهند شد.

 ولی اسماعیلی با اعالم این خبر اظهار کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت که کلیات آن 
چهار ماه قبل تصویب شده بود طی جلسات فشرده و مکرر با حضور نمایندگان سازمان 
امور اداری و استخدامی، مرکزپژوهش های مجلس، و کارشناسان زبده امور استخدامی 

بررسی و در کمیسیون به تصویب رسید.
 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی افزود: آخرین جلسه کمیسیون 
درباره بررسی این طرح امروز برگزار شد و ماده واحده و هشت تبصره ذیل ماده واحده 

رای نهایی را کسب کرد.
اسماعیلی افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی و بر اساس تبصره 
۲ این طرح تمام نیروهایی که تحت عناوین نیروهای عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر 

عناوین مشابه مشغول هستند تبدیل به کار معین شده و امنیت شغلی خواهند داشت.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب و در صورت تصویب نهایی 
طرح  یکی از عده های انتخاباتی آیت اهلل رئیسی مبنی بر عدالت در پرداخت و عدالت 
استخدامی محقق خواهد شد و نیروهایی که قراردادهای ۲۹ روزه و یا سه ماهه داشتند از 

امنیت شغلی برخوردار خواهند شد.
نماینده مردم شهرستان های گرمی و انگوت یادآورشد: امروز این طرح در کمیسیون 
جمع بندی و به هیات رئیسه  داده شــد و امیدواریم در صحن علنی هم با رای موافق 

نمایندگان مواجه شود.
وی همچنین گفت: بر اساس این طرح شرکت های واسط بین دستگاه های اجرایی و 
نیروهای شرکتی و همچنین امضاهای طالیی حذف خواهند شد و فرایند استخدام تنها 

از طریق آزمون استخدامی و طی مراحل گزینش انجام خواهد شد.

 افزایش مصرف انرژی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در خوزستان
اهواز -  معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: انرژی مصرفی ۶ ماه 
نخست امسال در خوزستان حدود ۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته 

است.
ا به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، سید مهرداد بالدی موسوی 
بیان کرد:در این بازه زمانی ۲۳ هزار و ۱۰۲ گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شد.

وی افزود: از این میزان برق تولیدی ۳۱.۷۶ درصد توسط نیروگاه های برق آبی، ۶۶.۷۴ 
درصد توسط نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و ۱.۵ درصد از کل انرژی تولیدی به 

وسیله نیروگاه های تولید پراکنده تولید و به شبکه تحویل شد.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: از ۱۵ هزار و ۴۱۹ گیگاوات 
ساعت برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، ۳۹ درصد توسط بخش 
دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۶۱ درصد توســط نیروگاه های بخش خصوصی 

)زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل شد.
بالدی موسوی افزود: انرژی مصرفی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ هزار و ۶۲۱ 
گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۲ درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت به 
مدت مشابه در پارسال است. پیک شهریور امسال نیز هشت هزار و ۵۳۲ مگاوات بود که 

نسبت به پیک بار شهریور پارسال، ۶.۱ درصد افزایش داشت.
ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزســتان در بخش انتقال برابر با ۱۳هزار و 
۱۹۶ مگاوات بوده که از این میزان ظرفیت منصوبه در بخش آبی برابر با هشت هزار و ۱۶۹ 
مگاوات و در بخش حرارتی پنج هزار و ۲۷ مگاوات است. ظرفیت بخش  DG )نیروگاه های 

تولید پراکنده( نیز ۱۶۴ مگاوات است. 

 رکورد تولید پی.وی.سی در پتروشیمی آبادان شکسته شد
آبادان -  بنا به اعالم روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان، رکورد تولید پی.وی.سی. 
در پتروشیمی آبادان، باهم افزایی شرکت های وابسته به هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی 

)تاپیکو(، شکسته شد.
به گزارش  روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان اعالم کرد: با مدیریت هلدینگ تاپیکو 
و حمایت پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان توانست به تولید روزانه ۱۸۳ تن پی.وی.

سی دست یابد که بیشترین میزان تولید در ۲ سال اخیر بوده است.
این گزارش حاکیســت: پروژه ایســتگاه افزایش فشــار و خطوط انتقال گاز خوراک 
پتروشیمی آبادان با سرمایه گذاری ۶ میلیون یورویی به صورت ای.پی.سی  شهریور امسال 
راه اندازی شد.اجرای این پروژه مهم در زمینه تقویت فشار گاز و نصب کمپرسورهای 
گازکوب، موجب افزایش خوراک دریافتی از شرکت پاالیش نفت آبادان به میزان تقریبی 

۸۵ تن در روز شده است.
مجتمع پتروشیمی آبادان در جریان تجاوز رژیم بعث عراق به ایران در سال های ۱۳۵۹ تا 
۱۳۶۷ ویران شد. این پتروشیمی پس از پایان جنگ تحمیلی، توسط نیروهای متخصص 

بازسازی شد. 

 راه اندازی کارگاه های تولید زنده صنایع دستی همزمان با هفته گردشگری 
در کرمان

کرمان -  معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان از راه اندازی کارگاه های تولید زنده صنایع دستی همزمان با هفته گردشگری از 
ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه در روزهای دهم و یازدهم مهرماه سال جاری در خیابان 

تجلی شهر کرمان خبر داد.
به گزارش از روابط عمومی اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان، کاظم حســین زاده افزود: کارگاه های تولید زنده صنایع دستی در رشته های 
پته دوزی، گلیم بافی، مسگری، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و حصیربافی. 
ایجاد شده  و هدف از راه اندازی این کارگاه ها معرفی بیشــتر این رشته های هنری به 

عالقمندان است.
معاون صنایع دستی اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
ادامه داد: با توجه به اینکه شهر کرمان به عنوان شهر ملی صنایع دستی معرفی شده در 
تالشیم با برگزاری اینگونه رویدادهای هنری بر تعداد هنرمندان افزوده و برای جوانان 
ایجاد شــغل کنیم.وی با اشاره به همکاری شــهرداری کرمان در برگزاری این رویداد 
خاطرنشان کرد: هم اینک بیش از ۷۰ هزار هنرمند چیره دست کرمانی در ۱۰۰ رشته و 
زیررشته صنایع دستی فعال هستند. استان کرمان با غنای تاریخی و فرهنگی و اقلیم های 
متفاوت صنایع دستی متعددی دارد که مشهورترین آنها قالی و فرش، گلیم، پته، شال، 

مصنوعات فلزی و غیره محسوب می شوند که به خارج از استان و کشور صادر می شود.

بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی جدید در مازندران به ثبت رسید
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران 
از ثبت حدود ۱۱ هزار فرصت شغلی جدید 
در ســامانه رصد این استان از ابتدای امسال 

تاکنون خبرداد.
علی باقری ، میزان تعهد اشتغال این استان 
در ســالجاری را ۵۳ هــزار و ۷۶۳ فرصــت 
شــغلی اعالم کرد و اظهار داشت: با توجه به 
فرصت باقیمانده تا پایان ســال مالی یعنی 
تا شــهریورماه سال ۱۴۰۲، به طور حتم در 
مازندران بیش از میزان تعهدات شغل ایجاد 

خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه با ۲ فوریت 
طرح تغییر ســال مالی ۱۴۰۱ با ۱۸۷ رای 
موافق، ۳۷ رای مخالف و یک رای ممتنع از 
مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت 
کردند. براساس این مصوبه مجلس، سال مالی 

از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریور تغییر یافت.
وی گفت: بیشترین میزان اشتغال ثبت شده 
در ســامانه رصد مازندران مربوط به صنعت 
و معدن، کمیته امداد و کشــاورزی اســت 
که در مقایســه با سایر دستگاه های اجرایی 
موفق شــدند تاکنون اشتغال بیشتری را به 

ثبت برسانند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، 
میزان تعهد پارسال برای ایجاد اشتغال را ۳۵ 
هزار و ۸۴۷ فرصت شغلی اعالم کرد و افزود: 
در ســال گذشته در مجموع ۳۶ هزار و ۶۶۶ 

شــغل جدید در سامانه رصد استان به ثبت 
رسید که این میزان بیشتر از تعهدات در نظر 

گرفته شده بود.
باقــری نقش تعاونی ها بویژه تعاونی تولیدی 
را در ایجاد فرصت های شغلی بسیار مهم  و 

اثرگذار توصیف کرد و گفت : با سرمایه گذاری 
بیشتر بویژه در بخش تعاونی های تولیدی و 
خدماتی، عالوه بر کاهش نرخ بیکاری، شاهد 
بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار 
و توســعه و افزایش ســطح درآمد خانوارها 

خواهیم بود.وی خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی که کشور با مشکالت اقتصادی زیادی 
دست و پنجه نرم می کند،توجه به کارکردهای 
موثر تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی از 
اهمیت بســزایی برخوردار است چرا که این 
تعاونی هــا ضمن اشــتغالزایی و رونق تولید 
ملی، در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری 

نیز نقش مهم و موثری دارند.
در استان مازندران از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ 
تعاونی ثبت شده، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی 
در بخش هــای مختلــف از جمله تولیدی و 
خدماتی، کشاورزی، صنعتی، توزیعی، مسکن 
و عمران فعــال و بقیه بنا به دالیل مختلف 

غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی های فعال استان ۱۲۲ 
هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر 
شــرکت ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، 
کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز 
با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز 
مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید 
کنندگان با ۱۵۲ شــرکت، بیشترین تعداد 
تعاونی های فعال و ثبت شده را در مازندران 

تشکیل می دهند.

انجام پروزه های عمرانی در شهرها با نگاه کارشناسی و مطالعاتی و تحقیقاتی 
ضرورتی است اجتناب ناپذیر که مطمننا در پیشرفت و آبادانی شهر نقش بسزای 
را ایفا میکند.ایجاد پارک های محله ای در این بین به لحاظ تزریق ارامش در 
روح و روان ساکنین از این قاعده مستثنی نیست .ایجاد این پارکها که به نوعی 
با توســعه فضای سبز همراه اســت عالوه بر جلوه زیبا به شهرمی تواند اوقات 
فراعت و ارمش    بخشی به ساکنین هر محله القا کند به همین بهانه و در آیین 
افتتاح نعریض خط ۴ حصار  سرپرست شهرداری کرج گفت: پروژه تعریض خط 
۴ حصار هم کارکرد درون شــهری دارد و هم به کاهش ترافیک حاشیه شهر و 

انتقال مسافرین از تهران به جاده چالوس کمک می کند.
منوچهر غفاری در آیین افتتاح پنج پروژه شهری که عصر با حضور اعضای 
شــورای شهر، مدیران شهری و شــهروندان به صورت آنالین در باشگاه میالد 
شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: پروژه تعریض خط ۴ حصار از سه سال 

گذشته آغاز شده است.
وی بیان کرد: این پروژه هم کارکرد درون شهری دارد و هم به کاهش ترافیک 

حاشیه شهر و انتقال مسافرین از تهران به جاده چالوس کمک می کند.
این مسئول با اشاره به اعتبار تخصیص یافته برای تعریض خط ۴ حصار توضیح 

داد: برای این پروژه ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
سرپرست شهرداری کرج ادامه داد: توسعه پارک ها در مقیاس محله یکی دیگر 
از ماموریت های مجموعه مدیریت شهری است، تاکنون ۱۵ پارک به بهره برداری 

رسیده و تا پایان سال وعده افتتاح ۳۰ پارک محقق خواهد شد.
وی یادآور شد: همه توان و تالش همکاران خوب من در مجموعه مدیریت 
شهری رفع نیازها و جامه عمل پوشاندن به مطالبات شهروندان است و باید بپذیریم 

بسیاری از مطالبات آنها از سال های گذشته باقی مانده است.
غفاری گفت: کرج با سایر شهرها متفاوت است و توسعه بسیار شتاب زده ای 
داشته وهمین باعث بروز مشکالتی در مناطق مختلف آن شده است ولی با این 

وجود در دو دهه گذشته اتفاقات خوبی در این کالنشهر رخ داده است.
سرپرست شهرداری کرج با اشاره به دالیل عدم آغاز پروژه های عمرانی از ابتدای 
سال جاری، گفت: ۷۵ درصد بودجه عمرانی تعهد شده اما درصد جذب با کندی 
صورت گرفته که تالش می کنیم این ضعف در شش ماهه دوم سال برطرف شود. 
در سه ماه ابتدایی سال به دلیل مشکالت موجود در سامانه ستاد بخشی از کار 
عقب افتاد.وی خاطرنشان کرد: همه مطالبات شهروندان صرفا در حوزه عمرانی 
نیست، معضالت ترافیکی و انجام طرح های فرهنگی از دیگر خواسته های مهم 
شهروندان است که باید برای آنها چاره ای اندیشید و در این حوزه ها هم اقدامات 
موثری صورت داد.گفتنی است عصر امروز )۱۰ مهر( مراسم افتتاح پروژه تعریض 
خط ۴ حصار، فاز اول بوستان نیلوفر با اعتبار ۳۱۴ میلیارد ریال در منطقه شش، 
بوستان کوهپایه با اعتبار ۵۱۶ میلیارد ریال در منطقه هشت و بوستان دریا با 
اعتبار ۱۱۳ میلیارد ریال در منطقه ۱۰ به صورت همزمان و آنالین در باشگاه 

میالد شهرداری برگزار شد.

وعده افتتاح ۳۰ پارک محله ای تا پایان سال محقق می شود

ایده روز - البرز- سید علی حسینی - سرپرست شهرداری کرج گفت: پروژه 
تعریض خط ۴ حصار هم کارکرد درون شهری دارد و هم به کاهش ترافیک 

حاشیه شهر و انتقال مسافرین از تهران به جاده چالوس کمک می کند.
منوچهر غفاری در آیین افتتاح پنج پروژه که با حضور اعضای شورای شهر، 
مدیران شهری و شهروندان به صورت آنالین در باشگاه میالد شهرداری کرج 
برگزار شد، اظهار داشت: پروژه تعریض خط ۴ حصار از سه سال گذشته آغاز 

شده است.
وی بیان کرد: این پروژه هم کارکرد درون شهری دارد و هم به کاهش ترافیک 

حاشیه شهر و انتقال مسافرین از تهران به جاده چالوس کمک می کند.
این مسئول با اشــاره به اعتبار تخصیص یافته برای تعریض خط ۴ حصار 

توضیح داد: برای این پروژه ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
سرپرست شهرداری کرج ادامه داد: توسعه پارک ها در مقیاس محله یکی 
دیگر از ماموریت های مجموعه مدیریت شهری است، تاکنون ۱۵ پارک به 
بهره برداری رسیده و تا پایان سال وعده افتتاح ۳۰ پارک محقق خواهد شد.

وی یادآور شد: همه توان و تالش همکاران خوب من در مجموعه مدیریت 
شهری رفع نیازها و جامه عمل پوشاندن به مطالبات شهروندان است و باید 

بپذیریم بسیاری از مطالبات آنها از سال های گذشته باقی مانده است.
غفاری گفت: کرج با سایر شهرها متفاوت است و توسعه بسیار شتاب زده ای 
داشته وهمین باعث بروز مشکالتی در مناطق مختلف آن شده است ولی با 

این وجود در دو دهه گذشته اتفاقات خوبی در این کالنشهر رخ داده است.
سرپرست شهرداری کرج با اشــاره به دالیل عدم آغاز پروژه های عمرانی از 
ابتدای ســال جاری، گفت: ۷۵ درصد بودجه عمرانی تعهد شده اما درصد 

جذب با کندی صورت گرفته که تالش می کنیم این ضعف در شش ماهه 
دوم سال برطرف شود. در سه ماه ابتدایی سال به دلیل مشکالت موجود در 

سامانه ستاد بخشی از کار عقب افتاد.
وی خاطرنشان کرد: همه مطالبات شهروندان صرفا در حوزه عمرانی نیست، 
معضالت ترافیکی و انجام طرح های فرهنگی از دیگر خواســته های مهم 
شهروندان است که باید برای آنها چاره ای اندیشــید و در این حوزه ها هم 

اقدامات موثری صورت داد.
شهروندان عملکرد مدیریت شهری را از درب منزل خود قضاوت می کنند

رییس شورای اسالمی شهر کرج در ادامه این مراسم گفت: کار احداث ۳۰ 
بوستان فرهنگی و تفریحی طی ماه های اخیر در مناطق مختلف کرج کلید 

خورده که به تدریج تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.
علی قاسم اظهارداشت: امسال در  شورای شــهر یکی از موضوعاتی که در 

بودجه ۱۴۰۱ به صورت تباصر و تکلیفی  به شهرداری کرج ابالغ شد، احداث 
۳۰ بوستان بود که برای هر منطقه سه پارک محله ای در نظر گرفته شد.

رییس شورای اسالمی شهر کرج بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز ۱۵ 
بوستان به بهره برداری رسیده که تالش می شود ۱۵بوستان دیگر تا پایان 

سال تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.
 قاسم پور یادآور شد : امروز شــهروندان انتظار دارند که خدمات در محل 
زندگی آن ها نمود عینی داشته باشــد و برهمین اساس عملکرد مدیریت 

شهری را از درب منزل خود قضاوت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های شورای ششم شهر کرج نگاه ویژه به 
مناطق کمتر برخوردار و عدالت  محوری است که منطقه حصار از جمله این 

مناطق به شمار می رود.
این مسئول با اشاره به اینکه خدمت رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار 
در اولویت  مدیریت شهری و تاکید شور ای ششــم است، افزود: مهم ترین 
ویژگی توزیع بودجه اثر بخشی آن است و مولفه هایی همچون اثر بخشی، 
برخورداری همه اقشــار از این اعتبار و حل کردن مشکالت مردم با برنامه 

ریزی منسجم و هدفمند ممکن می شود.
قاســم پور تاکید کرد: برای بهبود زندگی در مناطق کــم برخوردار کرج 

هدفگذاری کرده ایم و شورای ششم به این امر خواهد پرداخت.
گفتنی است مراسم افتتاح پروژه تعریض خط ۴ حصار، فاز اول بوستان نیلوفر 
با اعتبار ۳۱۴ میلیارد ریال درمنطقه شش، بوستان کوهپایه با اعتبار ۵۱۶ 
میلیارد ریال در منطقه هشت و بوستان دریا با اعتبار ۱۱۳ میلیارد ریال در 
منطقه ۱۰ بهصورت همزمان و آنالین در باشگاه میالد شهرداری برگزار شد.

سرپرست شهرداری کرج خبرداد:

وعده افتتاح ۳۰ پارک محله ای تا پایان سال محقق می شود

 کاهش ۲۵ درصدی بارندگی ها در ســال آبی گذشته 
نسبت به دوره بلندمدت، افت ۱۳ متری آبخوان دشت 
اردبیل، کاهش محســوس آورد رودخانه های استان و 
کاهش حجم آب پشت مخازن سدهای اردبیل هر کدام 
به تنهایی زنگ خطری جدی برای استان اردبیل است 

که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی استوار است.
 چند سالی است که خطر خشکسالی اقتصاد مبتنی بر 
کشاورزی استان اردبیل را تهدید می کند. تغییر اقلیم 
به عنوان علت اصلی این شرایط، در یکی دو دهه اخیر 
عمال تبدیل به یک تهدید علیه جامعه بشــری شده و 
جابجایی های بزرگ جمعیتی را در کشورهای مختلف 
بویژه منطقه خاورمیانه به دنبال داشته و امروز دولت های 
این منطقه با مسائل و چالش های فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی آن در امان نیستند.
به لحاظ منابع آبی و زیست محیطی کاهش محسوس 
بارندگی و به تبع آن کاهش آورد رودخانه ها باعث شده 
حجم مخازن احداث شده در مقاطعی خالی بماند. پیامد 
این اتفاق استفاده بیشتر کشاورزان از منابع استراتژیک 
زیرزمینی است که آن هم نتایج مخربی مانند افزایش 
سطح امالح آب، خالی شــدن آبخوان ها و سفره های 
زیرزمینی، فرونشست دشت های کشاورزی و نهایتا از 
بین رفتن خاک حاصلخیز منطقه را در پی داشته است.

طی روزهای اخیر مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان اردبیل اعلم کرد که به دلیل اضافه برداشت از 
ســفره های زیر زمینی در اردبیل یک سوم از حجم ۳ 

میلیارد مترمکعبی آبخوان اردبیل خالی شده است.
علی حیدری اناری با اشــاره به افزایش مصرف بدون 
ضابطه آب در استان گفت: استان اردبیل همانند سایر 

مناطق از تغییر اقلیم و کم آبی مستثنی نبوده و میزان 
بارش های استان در ســال آبی گذشته نسبت به بلند 

مدت ۲۴ درصد کاهش یافته است.
بیش از ۹۰ درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می 
شود. از این رو کلید حل بسیاری از مشکالت فوق الذکر 
مدیریت مصرف در این بخش است. طی سال های اخیر 
برنامه هایی برای استفاده بهینه از منابع آب در کشور در 
دستور کار قرار گرفته است و در بودجه های ساالنه هم 
منابعی برای این برنامه اختصاص یافته است با این وجود 
استفاده از سیستم های آبیاری نوین چندان که باید و 

شاید موفقیت آمیز نبوده است.
شاید بتوان ذهنیت ســنتی کاربران بخش کشاورزی، 
ناتوانی در تامین منابع مالی مورد نیاز از سوی کشاورزان، 
محدودیت های مالی دولت، یکپارچه  نبودن اراضی را از 
چالش های پیش روی اســتفاده از سیستم های مدرن 
آبیاری ذکر کرد این چالش ها باعث شده است که عمال 
بازار عرضه و تقاضای تجهیزات و فناوری های مدیریت 

و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی حتی در استانی 
مانند اردبیل شکل نگیرد.

موضوع مهم دیگر بین بخشی بودن موضوع مصرف و 
مدیریت آب بین وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و 
تا حدودی محیط زیست است که منجر به شکل گیری 
نوعی بخشی نگری در این مسئله و ناکامی راهکارهای 

اتخاذ شده در این حوزه شده است.
 با این وجود و گذشــته از چالش های مدیریت مصرف 
بهینه آب، راهکارهای فوری و کوتاه مدت اصالح الگوی 
کشت از سوی کشاورزان است و به نظر می رسد می توان 
به جایگزینی محصوالت کم آب بر به جای محصوالت 
پرآب تا حدی از تعمیق و گسترش بحران جلوگیری کرد 
موضوعی که مطالبه و درخواست شرکت آب منطقه ای 

استان اردبیل از کشاورزان و متولیان این بخش است.
در همین زمینه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اردبیل از کشاورزان استان خواسته است با 
توجه به کاهش چشمگیر آورد رودخانه ها، ذخایر سدها 

و آب های زیرزمینی ضروری است کشاورزان با استفاده 
از فناوری ها نوین، از کشت محصوالت آب بر پرهیز کنند.

وی با اشــاره به تفاهــم نامه و همکاری شــرکت آب 
منطقه ای، جهاد کشــاورزی و تعاون روســتایی برای 
تحویل حجمی آب به کشــاورزان گفت: در راســتای 
استقرار یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی 
بر سیاست های کالن کشور و دانش بومی کشاورزان، 
سند مشترک همکاری بین شرکت آب منطقه ای، جهاد 

کشاورزی و تعاون روستایی به امضا رسیده است.
فضایلی افزود: در قالب این ســند تحویل حجمی آب 
بر اســاس ســند ملی آب، در زمان و مکان مناسب به 
تشکل های آب برانی که از سوی تعاون روستایی معرفی 

می شوند، انجام خواهد شد.
این مقام مسئول شناسایی و پرکردن چاه های غیرمجاز، 
نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت از 
چاه ها و به کارگیری ۲۳ اکیپ گشت و بازرسی از منابع 
آب را از دیگر اقدامات این شرکت برای مدیریت بهینه 

مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان کرد.
موفقیت هــر برنامه ای منوط بــه همنوایی و همراهی 
مسئوالن و کنشگران هر بخش از جمله بخش کشاورزی 
است. اگر بخش کشاورزی چالش های زیادی در تامین 
آب دارد، رفع آن هم مستلزم همراهی کشاورزان است.

هرچند کشاورزان ممکن است مقاومتهایی در مقابل 
تغییرات داشــته باشــند با این حال در نهایت منطق 
اقتصادی و محاسبه ســود و زیان، آنان را برای هرگونه 
تغییرات مثبت قانع خواهد کــرد. از همین رو تعامل و 
ارتباط بین کشاورزان، و مسئوالن بخش کشاورزی و آب 

بیش از پیش الزم و ضروری است.

زنگ خطر کم آبی برای کشاورزی اردبیل
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امیدواری بازیکنان قطری به درخشش در جام جهانی

 جامعه ورزشی ما سالم است و عناصر مومن و باشرف کم ندارد
رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح 
گفتند: جامعه هنری و ورزشی ماسالم است و در آن عناصر 
مؤمن و با شرف کم نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی 
ندارد.حضــرت آیت اهلل خامنــه ای فرمانده معظم کل قوا 
صبح امروز )دوشنبه( در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح در بخش 
هایی از سخنانشــان به موضع گیری های برخی چهره های 
ورزشــی و هنری اشاره و خاطرنشان کردند: از نظر من این موضع گیری ها هیچ 
اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: جامعه هنری و ورزشــی ما ســالم است و در آن عناصر مؤمن و با 
شرف کم نیســتند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.ایشان افزودند: تطبیق 
اینکه موضع گیری آن ها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه اســت ولی از 
لحاظ عمومی، موضع گیری این افراد ارزشــی ندارد و جامعه هنری و ورزشی با 

این مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهد شد. 

 آزمون آماده تقابل با طارمی در اروپا شد
لیســت بازیکنان بایرلورکوزن برای دیدار با پورتو اعالم 
شــد. تیم فوتبال بایرلورکوزن فردا)سه شنبه( در مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان اروپا میهمان پورتو پرتغال است.
در همین رابطه باشگاه لورکوزن لیست بازیکنانش برای 
سفر امروز به پورتو را منتشر کرد. سردار آزمون ستاره تیم 
ملی کشورمان در این لیست برای این بازی حساس حضور 
داشت.این دیدار حساســیت باالیی برای فوتبال دوستان 
ایرانــی دارد چون پورتو در مقابل مهدی طارمی را در اختیار دارد و این بازی به 
نوعــی دربی ایرانی ها در لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.دیدار لورکوزن با پورتو 
از جهت دیگری نیز حساســیت دارد. تیم آلمانی با هدایت سیوان در این فصل 
در بحران قرار دارد و نتایج ضعیفی را کســب کرده و در صورت باخت در بازی 
فردا احتمال برکناری اش زیاد است.برخی از رسانه ها توخل سرمربی چلسی را 
به عنوان گزینه اصلی جانشین سیوان روی نیمکت بایرلورکوزن معرفی کردند. 

 تاکتیک مجیدی برای شکار ُغول دوم امارات جواب نداد
سرمربی سابق استقالل در دومین بازی بزرگش در لیگ 

امارات مغلوب شد.
 تیم فوتبال اتحاد کلباء شــب گذشــته زیرنظر فرهاد 
مجیدی در هفته چهارم لیگ برتر امارات به مصاف العین 
مدافع عنوان قهرمانی رفت و با نتیجه ســنگین 3 بر صفر 
شکست خورد.در همین رابطه بخیت سعد کارشناس فوتبال 
شبکه »شارجه اسپورت« به تحلیل این باخت سرمربی سابق 
استقالل پرداخت و گفت: ترفند فرهاد مجیدی برای کنار زدن العین مدافع عنوان 
قهرمانی جواب نداد. مجیدی در این بازی می خواســت به سبک پیروزی مقابل 
الوحده، العین را نیز کنار بزند.وی افزود: اما العین با شــخصیت قهرمانی در این 
بازی ظاهر شــد و مجالی را برای مجیدی نگذاشت تا بتواند مثل بازی با الوحده 
برنده شود.مجیدی در 4 هفته ابتدایی لیگ امارات  2 برد کسب کرد و دو باخت 
داشت. مجیدی پیش از این مقابل الوحده یکی از مدعیان لیگ امارات به پیروزی 

رسیده بود و این دومین ُغول امارات بود که ترفندش جواب نداد.

  واکنش به برکناری مدیرعامل باشگاه استقالل
عضو هیات مدیره باشگاه استقالل به برکناری مدیرعامل 
این باشگاه واکنش نشان داد. امروز خبری مبنی بر انتخاب 
مدیرعامل جدید برای باشــگاه استقالل منتشر شد.بر این 
اساس گفته می شود مصطفی آجورلو از سمت مدیرعاملی 
استقالل برکنار شده و قرار است میرشاد ماجدی به عنوان 
سرپرســت در این باشگاه مشغول کار شود.محمد مومنی 
عضو هیات مدیره باشگاه استقالل در این خصوص گفت: 
اصــال چنین چیزی صحت ندارد و آن را تکذیب می کنــم.وی افزود: امروز  در 
جلسه ای با آجورلو شرکت کردم و در مورد مسائل مختلف تیم و باشگاه صحبت 
شــد. اصال در مورد چنین مساله ای صحبت نشد و نمی دانم این حرف ها چگونه 

و از کجا مطرح می شوند. 

 توضیحات مدیرعامل شرکت توسعه در مورد تاخیر در آغاز دیدار 
پرسپولیس

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در 
مورد دلیل تاخیر ۱۵ در آغاز دیدار تیم های پرســپولیس 
و تراکتورســازی توضیح داد و تاکید کرد که با مســببین 
احتمالی برخورد شــده است.دیدار تیم های پرسپولیس و 
تراکتور در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال روز گذشته یکشنبه 
و با 3۰ دقیقه تاخیر آغاز شد.در همین رابطه علیرضا عاصم 
یوسفی گفت: این اتفاق نباید می افتاد، از هواداران فوتبال 
بابت این موضوع و مشکل ایجاد شده عذرخواهی می کنم. همچنین باید از صدا 
و ســیما هم بابت تاخیر در آغاز بازی عذرخواهی داشــته باشم به خصوص که 
کنداکتور برنامه های ســازمان به خاطر همین وقفه از نظم خارج شد.وی با بیان 
اینکــه اجازه تکرار چنیــن اتفاقاتی را نمی دهیم گفت: در فضای فعلی نباید هم 
تراز با دیگران شــد تا اتفاقات روز گذشته رقم نخورد. در مورد تاخیر ایجاد شده 
در آغاز بازی هم یکســری مشــکالت مدیریتی باعث آن شد.مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اشاره به قدمت مجموعه ورزشی آزادی تاکید 
کرد: طبق پروتکل های همیشــگی، قبل از آغاز بازی در مورد یکسری تجهیزات 
و مسائل باید ارزیابی الزم انجام شود از جمله تست فیوز، ظاهراً این تست قبل 
از بازی دیروز انجام نشــده بود و مشکل آن به بازی کشیده و باعث ایجاد تاخیر 
شد.عاصم یوسفی تصریح کرد: کاری که در 2۰ دقیقه انجام می شود باید قبل از 
بازی انجام بشــود تا در شروع بازی مشکل ایجاد نکند.»کنار گذاشتن مددی از 
مدیریت مجموعه ورزشی آزادی در همین راستا انجام شد؟« وی در پاسخ گفت: 
از مددی و تالش هایی که برای مجموعه ورزشی آزادی داشته تشکر می کنم اما 
در این فضا اگر مشکلی ایجاد شود، با آن برخورد خواهد شد و کوتاه نمی آییم.

  طارمی زیر ذره بین باشگاه انگلیسی
دیدار تیم های فوتبال پورتو و براگا در هفته هشتم لیگ 
پرتغال در حالی برگزار شد که استعدادیاب باشگاه چلسی 
این بــازی را از نزدیک زیر نظر گرفت. تیم فوتبال پورتو 
در هفته هشــتم لیگ پرتغال موفق شد با نتیجه 4 بر ۱ 
تیم براگا را شکست بدهد. در این مسابقه، مهدی طارمی 
مهاجم ایرانی پورتو هرچند گلی به ثمر نرســاند اما پایه 
گذار دو گل شد و یک پاس گل هم به هم تیمی هایش داد. 
او حتی در دقایق پایانی باعث اخراج دروازه بان براگا شــد تا بازیکن تاثیرگذار 
و کلیدی مســابقه باشــد.روزنامه »ابوال« پرتغال خبر داد پورتو در این مسابقه 
میزبان ۱۷ استعدادیاب از باشگاه های مختلف بوده است. برجسته ترین باشگاه، 
چلســی انگلیس اســت که عصر جمعه با حضور در »دراگائو« پورتو عملکرد 

بازیکنان دو تیم را زیر نظر گرفته است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
بازیکنان قطری بعد از 4 ماه اردوی فشــرده 
در اروپا به کشورشان آمدند و ابراز امیدواری 
کردند این تیم در جام جهانی درخشش خوبی 

داشته باشد.
به نقل از بی ســاکر، تیــم ملی قطر برای 
اولین بار در چهار ماه گذشته در خانه تمرین 
کــرد تا خود را برای حضــور در جام جهانی 
آماده کنــد. صدها هوادار، عمدتــاً کارگران 
مهاجر با حضور در ورزشــگاه از تیم ملی قطر 

استقبال کردند.
قطر که میلیاردهــا دالر برای اولین جام 
جهانی در یک کشــور عربی صرف ســاخت 
ورزشگاه های جدید کرده است به دنبال صعود 
از گروه است. با این حال نتایج تیم ملی قطر در 
دیدار دوســتانه خوب نبوده است. این تیم در 
اولین دیدار با نتیجه 3 بر صفر به تیم زیر 23 
ســال کرواسی باخت و در ادامه برابر کانادا 2 
بر صفر باخت و سپس برابر شیلی مساوی کرد.

فلیکس سانچز، سرمربی تیم گفت: ما کاماًل 
از نیاز به توسعه برخی جنبه های تاکتیکی و 
فنی آگاه هستیم. ما در تالشیم تا اشتباهات 
خودمان را اصالح کنیم. به تالش بیش تری نیاز 

داریم تا بتوانیم بهتر و بهتر شویم.
بازیکنان این تیم با وجود نتایج ناامیدکننده 

همچنان به موفقیت در جام جهانی خوش بین 
هستند.

عاصم مادیبو، هافبکی که بیش از 3۵ بازی 

ملی در کارنامه دارد گفت: فکر می کنم ما به 
این اردو طوالنی نیاز داشــتیم، فکر می کنم 
همــه بازیکنان آماده هســتند. جزییاتی در 

روند تاکتیکی تیم برای اصالح وجود دارد اما 
باید بگویم اردوی موفقیت آمیزی داشتیم. ما 
بازی های زیاد و تمرینات زیادی انجام دادیم و 

آمادگی بدنی خود را تقویت کردیم.
کریم بوضیاف، هافبک دفاعی فرانســوی 
االصل که بیش از ۱۱۰ بازی در کارنامه دارد 
گفت: دل مان برای خانواده های مان تنگ شده 
بود و خوشحالیم که برگشتیم. ما می دانیم که 
جام جهانی رقابت بسیار سختی است. گروه ما 
خیلی سخت است. ما سنگال، هلند و اکوادور 
را در گروه داریم. آن ها تیم های بسیار سختی 
هستند اما ما هم تیم خوبی هستیم و هر چیزی 

در فوتبال امکان پذیر است.
 امــروز در تمرین آزاد دیدیم که هواداران 
از ما حمایت کردند و این نشــان می دهد که 
آن ها به ما انگیزه می دهند تا ظرفیت خود را 

دو برابر کنیم.
در حالــی که قطر به دلیل ســابقه حقوق 
بشری و پیامدهای زیست محیطی با انتقادهای 
زیادی خارج از کشــور روبه رو شــده است، 
هــواداران قطری این انتقادات را رد می کنند. 
راپجائل کاماسا، یکی از هواداران قطری گفت 
که قطر شایسته میزبانی این تورنمنت برجسته 
است. او گفت: جام جهانی در اروپا میزبانی شده 
است، در آمریکای جنوبی میزبانی شده است، 
در آفریقا میزبانی شده است و حاال یک کشور 
عربی میزبان آن شــده و بحث های انتقادی 

مطرح شده یک طرفه است.

شکست دادن ایران سخت است
ســرمربی تیم ملی فوتسال ایران معتقد است شکست دادن این تیم در 
مسابقات قهرمانی آسیا به خاطر ارتباط خوب بین اعضای تیم سخت است.

 تیم ملی فوتسال ایران با کسب سه پیروزی در مرحله مقدماتی فوتسال 
آسیا برابر اندونزی، چین تایپه و لبنان به عنوان صدرنشین گروه سوم راهی 
مرحله یک چهارم نهایی شد. ایران از ساعت ۱۱:3۰ فردا سه شنبه در مرحله 
یک چهارم به مصاف تیم ویتنام می رود و با برتری در این دیدار جواز حضور 

در مرحله نیمه نهایی را کسب می کند.
وحید شمسایی سرمربی ایران بعد از انجام آخرین بازی مرحله مقدماتی 
برابر لبنان گفت: رابطه خوب در تیم ما باعث شــده اســت که در مسابقات 

فوتسال قهرمانی آسیا به سختی شکست بخوریم.
شمســایی با اشاره به بازی دادن همه نفراتش به صورت چرخشی تاکید 
کرد: استفاده چرخشی از بازیکنان استراتژی ما بود. به بازیکنانمان نیاز داشتیم 
تا برای مرحله یک چهارم نهایی آماده باشند. من از نتیجه راضی هستم. با 

۱۰ بازیکن جدید، به زمان نیاز داریم تا به هماهنگی برسیم.
وی درباره ارتباطش بــا بازیکنان تیم ملی ایران تصریح کرد: من پیوند 
خاصی با بازیکنان دارم و این فقط محدود به فوتسال و سرمربی بودن نیست. 

من با بازیکنان دوست و رفیق هستم.
 ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرد تیم ملــی ایران هر ۹ 
گل دیــدار بــا لبنان را بدون اســتفاده از تاکتیک پاورپلی به ثمر رســاند. 
شمســایی در این خصوص گفت: اســتفاده از پاور پلی در دو زمان صورت 
می گیــرد. اول بــرای داشــتن مالکیت تــوپ. دوم در صورتــی که تیم از 
 حریف عقب باشــد که در این صورت ریســک می کنیم تا از این تاکتیک 
بــرای گلزنی اســتفاده کنیم. تاکنــون در این مســابقات از حریف عقب 
 نیفتاده ایــم و امیــدوارم در ادامــه هم مجبور نباشــیم از ایــن تاکتیک

 استفاده کنیم.
سرمربی تیم ملی ایران درباره مسلم اوالدقباد که باالخره پایش در مسابقات 
قهرمانی آسیا به گلزنی باز شد، اظهار کرد: منتظر گلزنی او )مسلم اوالدقباد( 
بودیم، اما او همیشه مشغول کمک به تیم است. در نهایت، امروز شاهد گلزنی 

او بیش از یک بار هستیم و این مایه دلگرمی است.

 دارنده مدال برنز کشــتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: قهرمان ارمنستانی 
شکست ناپذیر نیســت بلکه تنها دلیل باختم مقابل وی در پیکارهای جهانی 

بلگراد، اشتباه تاکتیکی بود.
 رقابت های جهانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی شهریور ماه امسال 
در بلگراد برگزار شد که در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی دارنده طالی 
جهان و برنز المپیک یک مرتبه دیگر و همچون المپیک توکیو به ســد سخت 
آرتور آلکسانیان دارنده طال و نقره المپیک و پنج مدال طالی جهان از ارمنستان 
برخورد کرد و دوباره مغلوب او شد تا نتواند طالی جهانی 2۰2۱ را تکرار کند.

محمد هادی ساروی گفت : رقابت های جهانی امسال به نسبت سال گذشته 
از سطح باالتری برخوردار بود و تمامی حریفان با آمادگی کامل در این رویداد 
شرکت داشتند. امسال نیز در مبارزه خود ماقبل فینال باعث شد تا کشتی را به 
رقیب خود واگذار کنم و نتوانستم همانند دوره قبل مدال طال را برای کشورم به 
ارمغان بیاورم ولی توانستم با کسب مدال برنز نیز دست پر از زمین خارج شوم 

تا شادی را برای مردم کشورم به دست بیاورم.
دارنده مدال طالی جهانی اســلو بیان کرد: در رقابت های امسال تمامی هم 
تیمی های خود تمام تالش خود را داشتند تا بتوانند کشتی خوبی را ارائه دهند، 
این امر محقق نشد. انشاهلل در رقابت های جهانی سال آینده درصدد هستیم تا 
بتوان این ناکامی را جبران کنیم. جهانی بلگراد به نسبت سال قبل دارای تب و 

تاب باالتری بود، تیم ها نیز در یک سال گذشته درصدد بودند تا بهترین نتیجه را 
در آوردگاه جهانی بلگراد به دست بیاورند. مسابقات و مبارزه نمایندگان کشورمان 
در پیکارهای جهانی امسال باید تجزیه و تحلیل شود تا سال آینده خیلی بهتر 

و قوی تر در مسابقه های جهانی که گزینشی المپیک نیز هست، حضور یابیم.
دارنــده مدال برنز المپیک به رقابت خود با آرتور الکســانیان حریف نامدار 
ارمنستانی خود اشاره کرد و گفت: به طور قطع حضور قهرمانان نامداری همچون 
آلکسانیان به عنوان قهرمان المپیک بهترین انگیزه را به کشتی گیران می دهد 
چرا که بودن آنان باعث شده تا بیشترین تمرین را داشته باشیم. امسال در دیدار 

ماقبل فینال شرایطی پیش آمد که به دلیل اشتباه تکنیکی و تاکتیکی نتوانستم 
روی تشــک اجرای خوبی داشته باشم و نتیجه را واگذار کردم. به طور قطع با 

تمرین می توانم الکسانیان را شکست دهم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال آینده با در پیش بودن کسب سهمیه 
المپیک حریفان با قدرت بیشتری در رویداد جهانی حضور خواهند یافت، کادر 
فنی جدید با یک برنامه ریزی بهتر تالش دارند تا قهرمانان کشتی را به باالترین 

سطح آمادگی برای تورنمنت های معتبر جهانی و آسیایی برسانند.
ســاروی در خصوص حضورش در لیگ گفــت: در حال حاضر با چند تیم 

صحبت هایی را داشته ام ولی هنوز تصمیم نهایی را نگرفته ام.
ساروی فرنگی کار آملی تیم ملی امسال در پیکارهای جهانی بلگراد، پس از 
استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر فلیکس بالدوف از نروژ 
را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله 
با نتیجه ۷ بر صفر رستم آساکولوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه 
نهایی راه یافت. ساروی در مرحله نیمه نهایی به مصاف آرتور الکسانیان دارنده 
طال و نقره المپیک و پنج مدال جهان از ارمنستان رفت و در نهایت با نتیجه 3 
بر یک مغلوب حریف با تجربه خود شد و از صعود به فینال بازماند. ساروی برای 
کسب مدال برنز به مصاف متهان باشار دارنده 2 مدال طالی جهان از ترکیه رفت 

که با حساب ۶ بر یک حریف خود را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

رمزگشایی فرنگی کار تیم ملی از شکستش برابر حریف نامدار ارمنستانی

انگیزه باالی نوجوانان فوتبال ایران برای موفقیت در آسیا
 بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران از انگیزه باالی 
خود برای موفقیت در مرحلــه مقدماتی جام ملت های 

آسیا می گویند.
 تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در جام ملت های 
آسیا به قرقیزستان سفر کرده و آماده شروع این مسابقات 
خواهد بود. از این روی ســایت فدراسیون فوتبال ایران 
مصاحبه ای از دو بازیکن تیم فوتبال نوجوانان منتشر کرده 
که نشان دهنده انگیزه باالی این بازیکنان برای موفقیت 

در این مسابقات است.
مســابقات گروه نهم مرحله مقدماتی جام ملت های 
فوتبال زیر ۱۷ســال آسیا از ۱3 مهر در ورزشگاه دولن 
اومورزاکوف شهر بیشکک آغاز می شود. شاگردان حسین 
عبدی در این مرحله باید به مصاف قرقیزستان )میزبان(، 

هنگ کنگ و الئوس بروند.

 ســلطانی: می خواهیم با ارائه نمایش خوب 
راهی مرحله نهایی شویم

رئوف سلطانی گفت: در آخرین بازی دوستانه مقابل 
پیکان پیش از اعزام به قرقیزستان به دلیل گرفتگی پا 
موقع گرم کردن به میدان نرفتم. اما با کارهای فیزیوتراپی 

به شرایط خوبی بازگشتم.
وی درخصوص میزبانی قرقیزســتان گفت: میزبانی 
قرقیزســتان از جوانــب مختلف خوب بود. هوا ســرد 

اســت و اندکی تاثیر روی شــرایط تمرینــی دارد اما 
از طرفــی هم روز گذشــته نخســتین تمریــن را در 
بیشــکک انجــام دادیم که بســیار هم خــوب بود، به 
 نظرم تــا صبح امروز، مجموعا تا ۶۰ درصد خســتگی 
سفر و مسائل مربوط به آشنایی با شرایط و آب و هوای 
شهر میزبان را پشت سر گذاشتیم و تطبیق پیدا کردیم.

سلطانی ادامه داد: نخستین حریف ما تیم الئوس است 
و شناخت زیادی از این تیم نداریم. 

باید بر اســاس آخرین اطالعاتی که کادرفنی به ما 
می دهد به زمین برویم و  بعد از دقایقی از بازی شناخت 

بیشتری هم پیدا خواهیم کرد.
وی  افزود: به قرقیزستان در بازی های کافا گل زدم و 
شناخت خوبی از آنها داریم، اما از هنگ کنگ اطالعات 
زیــادی نداریم. امیدوارم به هدفمــان که ارائه نمایش 
خوب در این رقابتها و صعود به مرحله نهایی مسابقات 

است برسیم.

 سعداوی: آماده تر از همیشه هستیم
ضرغام ســعداوی هافبــک تیم فوتبــال نوجوانان 
نیز اظهار داشــت: شــرایط به طور کلی خوب اســت 

و تیم برای مســابقات آماده اســت. بازی های سختی 
 در پیــش داریــم و امیدواریــم با کســب نتایج خوب 

مردم را شاد کنیم.
وی ادامــه داد: در تهــران یــک بــازی دوســتانه 
مقابــل تیــم نوجوانان پیکان داشــتیم کــه به دلیل 
 مصدومیت از ناحیه بینی بازی نکردم. االن خوشبختانه

 کامال آماده هســتم و مثل همه اعضای تیم شــرایط 
بسیار خوبی دارم.

هافبــک تیم  فوتبــال نوجوانان کشــورمان درباره 
نخستین حریف در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا 
گفت: در اولین بازی روز چهارشــنبه به مصاف الئوس 
می رویم. الئوس تیم خوبی اســت، اما ما هم تیم بسیار 

خوبی هستیم.
وی در پایان درباره دیگر حریفان تیم ملی نوجوانان 
کشورمان گفت: یکبار در مسابقات کافا با قرقیزستان که 
االن میزبان این دوره از مسابقات است بازی کردیم و 2 

بر صفر پیروز شدیم. 
مطمئنا آنها در این چندماه پیشــرفت کردند اما ما 
هم آماده تر از همیشه هستیم. از هنگ کنگ شناخت 
زیــادی نداریم که در بازی اولشــان توســط مربیان و 
آنالیزور تیم شناخت بهتری پیدا خواهیم کرد. تمرکزمان 
 روی تیــم خودمان اســت و امیدوارم با دســت پر به

 کشور بازگردیم.

 تازه ترین رنکینگ اتحادیه جهانی اعالم و براساس آن پرافتخارترین کشتی گیر 
ایران به جایگاه چهارم وزن خود سقوط کرد. از اتحادیه جهانی کشتی؛ رقابت های 
جهانی کشتی فرنگی و آزاد در حالی شهریور ماه امسال در بلگراد به پایان رسید 
که تیم کشتی فرنگی با کسب سه نشان )محمدرضا گرایی در وزن ۶۷کیلوگرم 
و امین میرزازاده در وزن ۱3۰کیلوگرم نقره و محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ 
کیلوگرم برنز( در جایگاه چهارم قرار گرفت و آزادکاران نیز با کسب ۷ مدال)کامران 
قاســم پور در وزن ۹2کیلوگرم و رحمان عموزاد خلیلی در وزن ۶۵کیلوگرم به 
نشان طال، حسن یزدانی در وزن ۸۶کیلوگرم، رضا اطری در وزن ۶۱ کیلوگرم، 
محمــد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم  به نشــان نقره و همچنین یونس امامی 
در وزن ۷4 کیلوگرم و امیرحســین زارع در وزن ۱2۵ کیلوگرم به مدال برنز( 
توانست پس از آمریکا به نایب قهرمانی جهان برسد.در تازه ترین اعالم اتحادیه 
جهانی کشتی، رنکینگ فرنگی و آزادکاران مشخص شد که کامران قاسم پور و 

رحمان عموزاد توانستند در جایگاه نخست جدول وزن ۹2 و ۶۵ کیلوگرم آزاد 
قرار گیرند.در وزن ۵۷ و ۷۰کیلوگرم آزاد هیچ نماینده ای از کشورمان در فهرست 
۱۰نفر نخست جدول قرار ندارد. در وزن ۶۱ رضا اطری با 3۷هزار امتیاز به رتبه 
پنجم رسیده است. در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی با ۵۵ هزار امتیاز 
در جایگاه نخست، در وزن ۷4کیلوگرم یونس امامی با 4۵هزار امتیاز به جایگاه 
چهارم صعود کرد و در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز محمد نخودی با یک پله ســقوط 
و کسب 4۵هزار امتیاز به رده سوم رسید.همچنین در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن 
یزدانی با کســب 4۵هزار امتیاز به جایگاه چهارم و در وزن ۹2کیلوگرم کامران 
قاسم پور با کسب طالی بلگراد همچنان بدون تغییر جایگاه گذشته و با کسب 
۵3 هزار امتیاز در رتبه نخست قرار دارد.از نکات جالب رنکینگ اتحادیه جهانی 
کشتی در وزن ۸۶کیلوگرم آزاد با توجه به کسب نشان طال و نقره توسط دیوید 
تیلور و حسن یزدانی، این کشتی گیران در رنکینگ جدید اتحادیه جهانی با تنزل 

رتبه مواجه شدند که جادوگر و نابغه در رده سوم و چهارم این وزن قرار گرفتند.
محمد حسین محمدیان در وزن ۹۷کیلوگرم با کسب 4۶هزار امتیاز به جایگاه 
پنجم صعود کرد و امیر حسین زارع نیز با کسب 3۹هزار امتیاز با سقوط به رده 
چهارم وزن ۱2۵ کیلوگرم رسید.همچنین در کشتی فرنگی در اوزان ۶۰، ۷2، 
۷۷، ۸2 کیلوگرم هیچ نماینده ای از کشورمان در فهرست ۱۰ نفره نخست قرار 
ندارد. در وزن ۵۵ کیلوگرم نیز پویا دادمرز با 2۵هزار امتیاز به رده هفتم رسید. 
در وزن ۶3 کیلوگرم علیرضا نجاتی بدون تغییر و با کســب 2۵ هزار امتیاز در 
جایگاه هشتم قرار دارد.در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز محمدرضا گرایی با تنزل جایگاه 
و با کســب 3۷هزار امتیاز به رده چهارم بســنده کرد. ناصر علیزاده در وزن ۸۷ 
کیلوگرم با 3۵ هزار امتیاز به رده چهارم صعود کرد و محمد هادی ساروی در 
وزن ۹۷ کیلوگرم با 3۱هزار امتیاز به جایگاه دهم سقوط کرد و امین میرزازاده 

با 43 هزار و 4۰۰ امتیاز به رده سوم وزن ۱3۰ کیلوگرم رسید.

سقوط یزدانی و گرایی در رنگینگ اتحادیه جهانی کشتی



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری
سیدمحمد قیصری، محمود رضایی 

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو )گلبار( ، بن بست 
خودرو  پالک3 طبقه همکف واحد1

 | کد پستی 1419734614
 |  تلفن ،  نمابر، واتس آپ :  66563830 

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              
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33.120   ق

 32.500

 37.300
  9.100

 1.800
 15.400.000
 14.190.000
 8.300.000
 5.300.000
3.100.000

در بحبوحه تشدید مواضع فدرال رزرو، دالر در هفته گذشته کاهش یافت؛ حال 
باید دید آیا ارز آمریکایی در هفته آتی دوباره به اوج خود برمی گردد.

به گزارش تجریش آنالین و براســاس یادداشت اینوستینگ در مورد نوسانات 
ارز آمریکا در روزهای اخیر، دالر در هفته گذشــته سقوط کرد و به گاوهای نر در 
سراســر بازارهای کاالیی، کاهش ضروری ارزش دالر بسیار قوی شش هفته قبل 
را عرضه کرد. اقدام متقابل بانک انگلستان در برابر رویکرد دولت تراس در کاهش 
مالیات ها و افزایش مخارج همزمان، چیزی بود که پوند - و سایر ارزهای دیگر - را 

در برابر دالر افزایش داد.
اما اکنون پرسش این است که آیا دالر در هفته پیش رو به باالترین سطح 20 

ساله خود باز می گردد؟
تعداد زیادی از ســخنرانان فدرال رزرو هفته گذشته تمام تالش خود را انجام 
دادند تا از ماموریت فدرال رزرو برای اســتفاده از افزایش نرخ های فوق العاده برای 
مهــار تورم صحبت کنند - و به منظور حمایت از پوند ضربه خورده در این روند، 
شاخص دالر را به اوج جدید سال 2022 یعنی 114.75 در روز چهارشنبه رساندند.

لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند بر این باور است که رکود، فدرال رزرو را 
از افزایش نرخ ها باز نمی دارد. البته فدرال رزرو در مورد تداوم و بزرگی تورم برداشت 
اشتباهی داشته است. با توجه به تداوم تورم، اطمینان از اینکه فدرال رزرو اقدامات 

کافی را انجام می دهد، بیشتر حائز اهمیت است.
الئل برینارد، نایب رئیس این بانک، روز جمعه اعالم کرد، تورم ایاالت متحده 
همچنان »بسیار باال« است و می تواند همچنان شوکه کننده باشد؛ زیرا فدرال رزرو 
برای کاهش بدترین فشــارهای قیمتی در چهار دهه اخیر، سخت تالش می کند. 

برینارد افزود: »سیاست پولی باید برای مدتی محدودکننده باشد تا اطمینان حاصل 
شود که تورم در حال بازگشت به هدف است.«

در قلب این ســناریو، محور مأموریت فدرال رزرو - شاید نه عمدی - افزایش 
شــدید دالر در سال جاری اســت؛ زیرا شاخص دالر در برابر یورو، ین، پوند، دالر 

کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس تقریباً 20 درصد باالتر است.
دالر و یورو

قدر مسلم آن است که افزایش نرخ دالر کشورهای دیگر را که تالش می کنند 
اقتصاد خود را تقویت کنند، در موقعیت چالش برانگیزی قرار داده اســت؛ در این 
مســیر، افزایش نرخ های بهره پول آنها را تقویت می کند، اما همچنین ترمزهایی 
را برای بهبود اقتصادی ایجاد می کند. چین که نرخ بهره را برای مقابله با کندی 
اقتصاد و جلوگیری از رکود مســکن کاهش داده است، شاهد کاهش ارزش یوان 
به ضعیف ترین سطح خود در بیش از 14 سال گذشته بوده است. منابع به رویترز 
گفتند، بانک خلق چین به بانک های دولتی بزرگ اعالم کرده که آماده باشند تا 
دارایی های دالری را کنار بگذارند و به طور همزمان یوان فراساحلی را که علیرغم 
مداخالت قبلی به کاهش خود ادامه داده است، از دور خارج کنند. بر اساس این 
گزارش، ابعاد تالش اخیر برای تقویت یوان بزرگ خواهد بود و می تواند کف قیمتی 
برای ارز چین ایجاد کند.تأثیر کاهشــی دالر بر تقریباً همه کاالها در سال جاری 
مشهود است، به ویژه نفت، جایی که نفت خام ایاالت متحده با قیمت زیر 80 دالر 
در هر بشکه با رشد ساالنه تنها 6 درصد در حال حاضر قرار دارد؛ ناگفته نماند که 
در ماه مارس حدود 50 درصد و در حدود 130 دالر بوده است.روز جمعه، گاوهای 
نفتی دوباره تالش کردند تا از قلمرو منفی بیرون بیایند، و این در حالی بود که انتشار 
تورم شگفت انگیز باالتر ایاالت متحده در ماه اوت، انتظارات برای افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو را تقویت کرد.فشار روز جمعه بر نفت و سایر دارایی های ریسک، پس 
از آن اتفاق افتاد که داده ها نشان داد که شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی 
شــاخص هزینه های مصرف شخصی، در طول سال منتهی به آگوست، در مقابل 

6.4 درصد در سال منتهی به جوالی، 6.2 درصد رشد کرده است.
این قرائت ها نشان داد که با وجود کاهش شدید قیمت بنزین در سه ماه گذشته، 

نبرد فدرال رزرو با تورم به سختی کاهش یافته است.
اما توجه به چشــم انداز فلزات گرانبها نشــان می دهد که طال افزایش هفتگی 
متوسطی را به ثبت رساند، زیرا ظاهراً به دلیل ترس از رکود، ایده های پناهگاه امن 
مجدد به بازار بازگشتند و به طال کمک کردند تا پس از یک ماه )سپتامبر( نسبتأ 

زیانبار، از ارزش دالر فاصله بگیرد.

آیا بازگشت دالر به اوج، شدنی است؟

به جنایات تروریست های مزدور استکبار جهانی پاسخ قاطع خواهیم دادبه جنایات تروریست های مزدور استکبار جهانی پاسخ قاطع خواهیم داد    
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از آنجا که طال همواره به عنوان ذخیره امن و پوشش تورمی در نظر گرفته می شود، 
در هفته گذشته توانست بر روند نزولی غلبه کند و به باالترین حد هفتگی برسد.

به گزارش تجریش آنالین ، سایت اینوستینگ در یادداشتی با رویکرد بررسی 
نوســانات قیمت طال نوشــت: قرارداد آتی معیار طال در کامکس نیویورک در ماه 
دسامبر، یک معامله 1668.30 دالری را ثبت کرد و پس از پایان رسمی جلسه روز 
جمعه، با افزایش 3.40 دالری یا 0.2 درصدی، به 1672 دالر در هر اونس رسید.

قیمت نقدی شمش که برخی معامله گران با دقت بیشتری نسبت به معامالت 
آتی دنبال می کنند، هفته گذشــته رسماً به 1660.98 دالر رسید که 37 سنت 
یا 0.02 درصد افزایش داشــت.در ادامه، بازگشت چهار روزه طال در روز جمعه به 
نقطه اوج خود نزدیک شد، و این زمانی بود که قیمت نقدی به باالترین حد یک 
هفته اخیر یعنی 1675.35 دالر رسید؛ البته به آن دلیل که داده ها نشان داد تورم 
شــگفت انگیز ایاالت متحده در ماه اوت، انتظارات را برای افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو تقویت کرد. آنچه مسلم است طال اغلب به عنوان ذخیره ارزش و پوششی در 

برابر تورم و افزایش نرخ فدرال رزرو در نظر گرفته می شود.
طال همچون یک ذخیره امن

اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معامالت آنالین اوآندا )OANDA(، اظهار داشت: »انتظارات 
تورمی حائز اهمیت هستند و به نظر می رسد اوضاع برای طال بهتر باشد.«

علیرغم نظرات مثبت مویا، برخی از تحلیلگران کمتر تحت تاثیر چشم انداز شمش 
قرار گرفتند.رابرت سیران در تفسیر خود از طال در روز جمعه با قاطعیت بیان کرد: 

»با وجود اینکه قیمت اخیراً به باالترین حد دو سال اخیر رسیده است، اما به منزله ی 
یک پوشش ضعیف بوده و در کنار آن، هزینه های فرصت باال رفته است. وی افزود: 

»سرمایه گذاری 10 سال پیش در شاخص S&P 500، سه برابر خواهد شد.«
الزم به ذکر اســت که شــش ماه متوالی بسته شدن منفی باعث کاهش 460 
دالری طال از رکورد 2073 دالری شده است. در این بین، تورم ایاالت متحده در 
باالترین ســطح چهار دهه اخیر و بحران طوالنی روسیه و اوکراین نتوانسته است 
جایگاه امن طال را ایجاد کند؛ چرا که سرمایه گذاران به جای آن، از افزایش بسیار 

زیاد نرخ بهره فدرال رزرو و دالر پرنوسان بهره برداری می کنند.
افزایش نرخ بهره

چشم انداز قیمت طال از نگاه تحلیلگران
دیکسیت از SKCharting در چشم انداز خود در مورد طال بر این باور است که: 
»شرایط گرانفروشی باعث بازگشت کوتاه مدت به سمت حمایت شکسته شده در 

منطقه مقاومت 1680 تا 1700 دالری می شود.«
دیکسیت معتقد است در این شــرایط، خرس های طال ترجیح می دهند طال 
کمی افزایش پیدا کند تا بتوانند پرچم خود را در آن اوج ها قرار دهند و هدف آن ها 
آزمایش مجدد 1600 دالر و 1560 دالر است که در واقع معادل 50 درصد اصالح 

فیبوناچی بین 1046 تا 2073 دالر خواهد بود.
دیکسیت در این مورد خاطرنشان کرد: »همپوشانی مثبت طالی نقطه ای در 
قرائت تصادفی هفتگی، نیاز به یک بازگشت کوتاه مدت به سوی SMA-200 هفته ای 

1680 دالری دارد و به دنبال آن مقاومت افقی 1710 دالری ایجاد می شود.«
وی افزود: »اگر طال باالتر از 1710 دالر پذیرفته شــود، بازگشــت به منطقه 
مقاومت بعدی باند بولینگر متوسط   هفتگی 1765 دالر و میانگین متحرک نمایی 
50 هفته ای 1795 دالری و به دنبال آن میانگین متحرک ســاده 100 هفته ای 
1814 دالری گسترش می یابد.«جالب آنکه دیکسیت، افق کوتاه مدت را فقط برای 
بازگشت کوتاه مدت با احتمال افت به سمت 1640 و 1620 دالر، دارای پتانسیل 
بالقوه دانست و در این زمینه ابراز داشت: »اگر منطقه 1640 تا 1620 دالری رد 
شود، طال در چند هفته آینده به 1600 دالر و 1560 دالر کاهش می یابد. و سپس، 
سطح 1638 الی 1645 دالر خریدارانی را جذب می کند که قصد دارند 1681 دالر 

و 1697 الی 1710 دالر را دوباره آزمایش کنند.«

بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشــان می دهد که هورمون معروف به 
»هورمون عشق« ممکن است تاثیر مفیدی بر ترمیم قلب آسیب دیده داشته باشد.

بــه گزارش تجریــش آنالین  و به نقل از نوروســاینس نیوز، هورمون عصبی 
اکسی توسین برای تقویت پیوندهای اجتماعی و ایجاد احساسات لذت بخش، به خوبی 
شناخته شده است اما این هورمون عملکردهای دیگری نیز دارد؛ از جمله تنظیم 
شیردهی و انقباضات رحمی در زنان و تنظیم انتقال اسپرم و تولید تستوسترون در 
مردان.پژوهشگران »دانشگاه ایالتی میشیگان در پژوهش جدیدی نشان داده اند که 

اکسی توسین در گورخرماهی و کشت های سلولی انسان، عملکرد نامعلوم دیگری 
دارد. این هورومون، سلول های بنیادی به دست آمده از الیه بیرونی قلب را تحریک 
cardiom(»می کند تا به الیه میانی آن انتقال یابند و در آنجا به »کاردیومیوسیت ها

yocytes( تبدیل شوند که سلول های عضالنی ایجادکننده انقباضات قلب هستند. 
شاید این کشف را روزی بتوان برای ترویج ترمیم قلب انسان پس از حمله قلبی 
مورد استفاده قرار داد.دکتر آیتور آگیره استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه 
ایالتی میشیگان و پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما در این پژوهش نشان داده ایم 
که اکسی توسین، یک نوروپپتید که به »هورمون عشق« نیز معروف است، می تواند 
مکانیسم های ترمیم قلب را در قلب های آسیب دیده گورخرماهی و کشت های سلولی 
انسان فعال کند و راه را برای درمان های بالقوه جدید به منظور بازسازی قلب در 
انسان هموار سازد.تعداد زیادی از کاردیومیوسیت ها معموال پس از حمله قلبی از 
بین می روند. از آنجا که آنها سلول های بسیار ویژه ای هستند، نمی توانند جای خالی 
خود را دوباره پر کنند اما پژوهش های پیشین نشان داده اند که زیرمجموعه ای از 
سلول ها در اپی کاردیوم می توانند تحت برنامه ریزی مجدد قرار بگیرند تا به سلول های 
 )EpiPCs(»بنیادی تبدیل شــوند که »سلول های پیش ساز مشتق از اپی کاردیوم
نامیده می شوند. این سلول ها می توانند نه تنها کاردیومیوسیت ها، بلکه انواع دیگر 

سلول های قلب را بازسازی کنند. 

طال؛ محافظ تورمی بی همتا

»هورمون عشق« می تواند قلب آسیب دیده را ترمیم کند

 هشدار مایکروسافت درباره شیوه های جدید حمالت هکری

مایکروسافت هشدار داده که هکرها از نرم افزارهای منبع باز و حساب های 
جعلی رسانه های اجتماعی برای فریب دادن مهندسان نرم افزار و کارکنان 

پشتیبانی فناوری اطالعات استفاده می کنند.
به گزارش تجریش آنالین  به نقل از زد دی نت، هکرها با ارائه پیشنهادات 
شغلی جعلی و حمالت فیشینگ سعی می کنند مهندسان نرم افزار را فریب 

دهند و این امر در نهایت منجر به حمالت بدافزاری می شود.
به گفته تحلیلگران مایکروسافت، گروهی هکر مرتبط با نیروهای مسلح 
کره شــمالی برای انجام حمالت فیشینگ از برنامه های منبع باز تروجان 
و طعمه گذاری در قالب وعده اســتخدام در لینکدین برای ضربه زدن به 

کارکنان صنعت فناوری اطالعات استفاده کرده اند.
مایکروســافت می گوید برای انجام این حمالت از نرم افزارهای منبع 
بــاز مانند PuTTY، KITTY، TightVNC، Sumatra PDF Reader و نصب 

کننده نرم افزار muPDF/Subliminal Recording استفاده شده است.
این گروه هکری کارکنان حوزه های رسانه ای، دفاعی، هوافضا و خدمات 
فناوری اطالعات در ایاالت متحده، بریتانیا، هند و روسیه را هدف قرار داده 
اســت. این گروه عامل حمله گســترده به بخش خدمات تفریحی شرکت 

سونی در سال 2014 نیز بوده است.

 فیس بوک هنوز هزینه تامین امنیت مدیر سابقش را می دهد
شــریل سندبرگ ماه آگوست به طور رسمی از سمت خود به عنوان مدیر 
ارشد متا کنار رفت، اما این شرکت تا سال 2023 به پرداخت هزینه های امنیت 

شخصی او ادامه خواهد داد.
 به نقل از انگجت، هیئت مدیره متا مالک فیس بوک با استناد به گزارش 
هایی در مورد تهدیدهای مستمر امنیتی بر علیه شریل سندبرگ موافقت کرد 
از اول اکتبر تا 30 ژوئن 2023 هزینه خدمات امنیتی وی را در محل اقامتش 

و در حین سفر بپردازد.
مواجــه  تهدیدهایــی  چــه  بــا  ســندبرگ  نیســت  مشــخص 
 اســت که متــا پــس از اســتعفای او، کماکان بــه پرداخــت هزینه های

 حفاظت ادامه می دهد.
شریل سندبرگ در سال 2008 به متا پیوست و آخرین روز حضور رسمی 
او به عنوان کارمند در متا 30 سپتامبر بود. او به خدمت در هیئت مدیره متا 
و دریافت حقوق به عنوان مدیر غیرکارمند ادامه خواهد داد. اگرچه سندبرگ 
ظاهراً به میل خود استعفا داد، اما آخرین ماه های حضور او در شرکت متا با 
رسوایی شخصی همراه بود. در اوایل سال جاری، وال استریت ژورنال گزارش 
داد ســندبرگ از منابع شــرکت برای کمک به حذف گزارش های منفی در 
مورد بابی کوتیک، مدیر عامل اکتیویژن، که در آن زمان نامزد سندبرگ بود، 

استفاده کرده است.
دو ماه بعد، وال استریت ژورنال گزارش داد متا تحقیقات داخلی را در مورد 
اســتفاده سندبرگ از منابع شرکت آغاز کرده و این تحقیق رویدادهای چند 
سال قبل را هم دربر می گیرد. عالوه بر اتهامات مربوط به محافظت از کوتیک 
در برابر گزارش های منفی مطبوعات، ســندبرگ همچنین به دلیل استفاده 
احتمالی از بودجه شــرکت برای پرداخت هزینه عروسی خود در سال 2022 
نیــز مورد بازجویی قرار گرفت. طبق گزارش ها، وکالی متا همچنین در حال 
بررســی این موضوع بودند که آیا کارکنان فیس بوک به سندبرگ و بنیادش، 
لین این، در تبلیغ آخرین کتابش، گزینه بی کمک کرده اند یا خیر و این کار 

چگونه انجام شده است.
سال های پایانی کار سندبرگ نیز با یک سری بحران های شرکت، از جمله 
رســوایی کمبریج آنالیتیکا در سال 2019 مشخص شد. اتهامات ایجاد نسل 
کشی در میانمار؛ کاهش درآمد در اوایل سال جاری؛ و تغییر سال گذشته در 
رویکرد iOS به ردیابی برنامه های شخص ثالث که هسته اصلی مدل کسب و 

کار متا را تضعیف کرد.

 توانایی محو آبله میمون را نداریم
برخی از مقامات بهداشــتی ایاالت متحده پذیرفته اند که بیماری آبله 
میمــون احتماال به این زودی ها در این کشــور از بین نمی رود و آمریکا 

فعال قادر به محو این بیماری نیست.
 به نقل از ســی جی تی ان، مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های 
ایاالت متحده )CDC( دیروز اعالم کرد گسترش این بیماری در حال کاهش 
است، اما انتشار ویروس مذکور آنقدر گسترده است که حذف آن بعید است.

این نتیجه گیری در گزارش اخیر مرکز مذکور تایید شــد و روز جمعه 
توســط مارک لیپســیچ، مدیر علوم مرکز پیش بینی بیماری این آژانس 

تکرار شد.
لیپســیچ نگفت که آیا بیماری آبله میمون برای همیشه در امریکا باقی 
می ماند یا خیر، اما او گفت بیماری مذکور تهدیدی مداوم برای چند سال 

آینده خواهد بود.
وی افزود: »این بیماری در بسیاری از نقاط جغرافیایی در داخل کشور 
و همچنین در کشورهای دیگر وجود دارد. هیچ مسیر روشنی در ذهن ما 

برای حذف کامل آن در داخل کشور وجود ندارد.«
این ویروس عمدتاً در بین مردان همجنس باز و دوجنس باز گســترش 
یافته است، اگرچه مقامات بهداشتی همچنان تاکید می کنند که هر کسی 
ممکن اســت آلوده شــود. لیپسیچ گفت مهم اســت که افراد در معرض 
خطر اقداماتی را برای جلوگیری از شــیوع آن انجام دهند و تالش ها برای 

واکسیناسیون ادامه یابد.
به نظر می رســد شــیوع این بیماری در ایاالت متحــده در اوایل ماه 
اگوست به اوج خود رسیده است. میانگین تعداد موارد گزارش شده روزانه  

کمتر از 150مورد است که حدود یک سوم آن چیزی است که در اواسط 
تابستان گزارش شده بود، و مقامات انتظار دارند این روند کاهشی حداقل 
تا چند هفته آینده ادامه یابد. علل این کاهش افزایش واکسیناسیون، رفتار 
محتاطانه افراد در معرض خطر و ایمنی ناشی از شیوع عفونت در جمعیت 

های عالقمند به رفتار پرخطر نسبت داد.

 بارورسازی موفق ابرها در چین با پهپادهای بزرگ
بر اســاس گزارش شــرکت صنعت هوانوردی چین، یک پهپاد بزرگ 
غیرنظامی اخیرا عملیات بارورســازی ابرها را در فالت چینگهای و منطقه 

تبت انجام داده است.
 به نقل از ســی جی تی ان، شرکت صنعت هوانوردی چین، یک پهپاد 
بزرگ غیرنظامی اخیرا عملیات بارورســازی ابرها را در فالت چینگهای و 

منطقه تبت انجام داده است.
شرکت مذکور تصریح کرده که پهپاد 2H-Wing Loong ابرهای بارشی 
را شناسایی کرده و با موفقیت وظیفه بارش مصنوعی و افزایش بارش برف 

را بر فراز محدوده از پیش مشخص شده انجام داده است.
این عملیات با همکاری مشترک مرکز اصالح آب و هوای اداره هواشناسی 
چین )CMA(، مرکز رصد هواشناســی ، شــرکت صنعت هوانوردی چین و 

چند مجموعه دیگر انجام شده است.
این پهپاد بزرگ مجهز به دســتگاه کاتالیزور برای افزایش بارش بوده و 
دستگاه تشخیص بارش ابر را برای مشاهده و ارائه داده هایی برای مطالعه 
در مورد ویژگی ها و ســاختار ابرهای بارشــی در فالت چینگهای و تبت و 

ذخیره اثرات افزایش بارش به همراه داشته است.
این مطالعه به تســهیل تحقیقات در مورد رونــد بارش ابرها در فالت 
چینگهای و تبت و ارتقای فناوری های مرتبط کمک می کند. این عملیات 
حدود پنج ســاعت به طول انجامید و تخمین زده می شــود روند افزایش 

بارش تا 15000 کیلومتر مربع را تحت تأثیر قرار دهد. 

  طرح کاهش یک میلیونی نفت
بــه گفته نماینــدگان، گــروه تولیدکنندگان نفت اوپــک پالس، روز 
چهارشنبه در مقر وین نشســتی خواهند داشت تا در مورد کاهش تولید 

تصمیم گیری کنند.
به گزارش تجریش آنالین  به نقل از بلومبرگ، گروه تولیدکنندگان نفت 
اوپک پالس در نشست روز چهارشنبه در وین، کاهش بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز تولید را در نظر خواهند گرفت؛ این خبر توسط نمایندگان 

گروه اعالم شده است.
کاهش بیــش از حد انتظار، میزان نگرانی در مــورد اقتصاد جهانی را 
منعکس می کند که در مواجهه با سیاســت های پولی به ســرعت در حال 
رکود اســت. عالوه بر آن، تقویت دالر نیز بر قیمت ها تاثیر گذاشته است. 
نمایندگان صراحتأ اظهار داشتند تا زمانی که وزرا نشستی نداشته باشند، 

تصمیم نهایی در مورد ابعاد کاهش ها اتخاذ نخواهد شد.
با نگاهی به نوسانات قیمت در ماه های اخیر می توان مشاهده کرد که پس 
از شروع بحران روسیه و اوکراین در ماه فوریه، قیمت نفت برنت به باالی 
125 دالر در هر بشکه رسید. اما پس از آن، به 85 دالر کاهش یافته است.

دبیرخانه اوپک روز شــنبه در بیانیه ای اعالم کرد که قرار است ائتالف 
23 کشــوری در روز چهارشنبه در مقر وین تشکیل جلسه دهد. این گروه 
ماهانه به صورت آنالین جلساتی را برگزار کرده است و البته انتظار نمی رفت 

حداقل تا پایان سال جاری یک گردهمایی حضوری ترتیب دهد.
بانک هایی از جمله جی پی مورگان چیس و شرکاء اعالم کردند که اوپک 
پالس ممکن است برای تثبیت قیمت ها نیاز به کاهش تولید حداقل 500 
هزار بشــکه در روز داشته باشد. هلیما کرافت، استراتژیست اصلی کاال در 
آربی ســی کپیتال مارکتز )RBC Capital Markets( بر این باور است که 

این گروه ممکن است کاهش دو برابری را انتخاب کند.
کرافت در این زمینه خاطرنشان کرد: »گمان می کنم که آنها نخواهند 

شخصأ برای یک حرکت جزئی اقدام کنند.« 

 برنده نوبل پزشکی 2022 معرفی شد

جایزه نوبل پزشکی سال 2022 به سوانت پابو زیست شناس سوئدی و 
متخصص ژنتیک تکاملی تعلق گرفت.

به گزارش تجریش آنالین  و به نقل از نوبل پرایز، ســوانت پابو، زیست 
شناس سوئدی به خاطر کشفیاتش درباره »ژنوم انسان تباران منقرض شده 

و تکامل انسان« برنده جایزه نوبل پزشکی 2022 شد.
پابــو از طریــق تحقیقات پیشــگامانه خــود، به موضوعــی به ظاهر 
غیرممکــن دســت یافت. ایــن موضوع، تعییــن توالی ژنــوم نئاندرتال، 
یکی از خویشــاوندان منقرض شــده انســان امــروزی بــود. همچنین، 
 او کشــف هیجان انگیــزی در مــورد یــک انســان تبار ناشــناخته بــه

 نام »دنیسووا«)Denisova( را انجام داد.
نکته مهم این اســت که پابو دریافت که انتقال ژن از این انسان تباران 
منقرض شده به انسان خردمند پس از مهاجرت به خارج از آفریقا در حدود 
70 هزار ســال پیش رخ داده اســت. این انتقال باستانی ژن به انسان های 
امروزی، ارتباط فیزیولوژیکی دارد. به عنوان مثال، بر نحوه واکنش سیستم 

ایمنی بدن ما نسبت به عفونت ها تأثیر می گذارد.
تحقیقات اساســی پابو باعث ایجاد یک رشــته علمی کامال جدید شد. 
دیرینه شناســی اکتشافات او با آشــکار کردن تفاوت های ژنتیکی که همه 
انسان های زنده را از انسان های منقرض شده متمایز می کند، مبنایی را برای 

کشف آنچه که ما را منحصربه فرد می سازد، فراهم می کند.

امام صادق علیه السالم :
الُمؤِمِن ، یَِحقُّ  الُمؤِمُن أُخو 
وُمواساتُُه  نَصیَحُتُه  َعَلیِه 

وَمنُع َعُدوِِّه ِمنُه .
 . برادر مؤمن است   ، مؤمن 
وظیفه دارد که او را نصیحت 
کند ، نسبت به او مواسات 
او  از  را  و دشمنش   ، نماید 

باز دارد .
. المؤمن: ص 42 ح 96 .
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