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 کارشناس اقتصادی 

تحریم، قطعات چینی و ضرورت 
بازنگری در استانداردها

امروز توسعه صنعتی بدون گسترش مبانی فنی و تدوین استانداردهای اصلی 
ممکن نیست. در واقع، الزامات صنعتی و استاندارد نقشی مبنایی در رشد 

اقتصادی و ایجاد رقابت پذیری شرکت ها در سطح ملی و بین المللی دارند.
می توان به قطع گفت در ایران بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 

خدمات وجود استاندارد را مزاحم ادامه فعالیت خود می دانند.
به عبارت دیگر، برداشت موجود از سازمان ملی استاندارد در سطح کالن مخل 
پیشرفت و جریمه های در نظر گرفته شده برای رعایت نکردن موارد اعالمی 
به عنوان عامل بر هم زننده فضای کسب وکار تعبیر می شود. این در حالی 
است که حفظ استاندارد به اعتبار بخشی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت 

دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی منتج می شود.
سیاست گذاران، مسئوالن ملی و محلی باید تمام توان خود را برای تبدیل 
شدن استاندارد به فرهنگ عمومی و باور مورد قبول در بخش های مختلف 
صنعتی و تولیدی به کار گیرنــد. بدون این تالش  بهبــود کمی  و کیفی 
فعالیت های سازمان، افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی ممکن 

نخواهد بود چرا که تمامی این موارد در سایه مشارکت اجتماعی قرار دارند.
ریسک عملیاتی و پایش تولید

جایگزین شدن قطعات چینی با محصوالت اصلی در بازار ایران چند سالی 
اســت که به دلیل وجود تحریم های اقتصادی اتفاق افتاده است و بسیاری 
صنایع برای حفظ دامنه قیمت ها خود و بقاء فعالیت به سراغ آن ها رفته اند. 
همچنین شاهد ورود ماشین آالت صنعتی و تولیدی نیز هستیم. در حالی 
که بسیاری از آن ها هنوز در مرحله آزمون قرار نگرفته و از نظر کارکرد مورد 
بررسی نبوده اند. در واقع، برخی از ماشین آالت مورد استفاده در صنایع کشور 
با قدمت زیادی همراه هستند که در وهله اول ایمنی کارگران و پس از آن به 

کیفیت محصوالت لطمه وارد می کند.
از این رو، ضروری اســت که بخش خصوصی و دولتی با هدف حفظ بازارها 
و کیفیت محصول نهایی روند استانداردسازی و بررسی کارکرد قطعات و 
دستگاه ها را با نظارت سازمان ملی استاندارد سرعت بخشند. این راهکار به 
کاهش ریسک عملیاتی و تقویت ساختارهای نظارتی در بنگاه های اقتصادی 
می شود. الزم است سازمان های مختلف به ویژه نهادهای باال دستی، تمام 
ریسک ها و فرصت های مرتبط با فعالیت های خود و فعالیت های نهادهای 
پایین دستی را شناســایی و اقدامات مورد نیاز را برای کاهش عدد اولویت 

ریسک و بهره مندی از فرصت های موجود صورت دهند.
به عبارت دیگر، پیاده سازی استانداردهای ملی و بین المللی در واحدهای 
صنعتی و تولیدی به ثبت و رصد ریسک  موجود در سازمان می رسد که در 
آینده امکان تحمیل هزینه های سنگین خسارت را پایین می آورد. همچنین 
به ارتقای نظارت و کنترل فرآیندی برای اتخاذ تصمیم های بهتر در سیستم 

کمک شایانی می کند.
بر کسی پوشیده نیست که رعایت استاندارد کیفیت تولید و خدمات را افزایش 
می دهد و هزینه های سربار را به حالت کنترل در می آورد. با این وجود می توان 
پس از مدتی به پایش فرآیند تولید پرداخت و با نظارت بر فرآیند سازمانی به 

نتایج بهتری دست پیدا کرد.
گسترش ایمنی

هر ساله در حوزه های مختلف شاهد هستیم که تعداد زیادی از هموطنان 
جان خود را بر اثر حوادث محیط کار از دست می دهند. به عبارت دیگر، باید به 
کوچکترین جزئیات مرتبط با بحث ایمنی و استاندارد توجه شود به خصوص 
در رابطه با تولید کاالهایی که رابطه مستقیمی با جان مصرف کنندگان یا 
شهروندان دارند.بدون شک این فرآیند باید از نهادهای باالدستی آغاز شود و 
واحدهای صنعتی همچون خودرو سازان، فعاالن صنعت ساختمان، صنایع 
غذایی و... می بایست با حساسیت بســیار باالیی خود را به الگوی مطمئن 

رعایت استانداردهای تدوینی سازمان ملی استاندارد بدل کنند.
در نهایت، رعایت استاندارد و توجه به کیفیت محصول نهایی الزمه بهبود 
وضعیت تولید داخلی و در نهایت افزایش صادرات است. این روند به ارتقای 
اعتبار برند ملی در بازارهای خارجی منتج شده و افزایش درآمد سرانه ملی 

یکی از بیشمار مزایای آن خواهد بود.
نباید از یاد برد که مسائل زیست محیطی و هم زیستی با طبیعت موضوعی 
بسیار حائز اهمیت است که از بخش های اصلی سند جامع استاندارد کشور 
نیز هست. زندگی بشری بدون محیط زیست قابل تصور نیست. بنابراین الزم 
است که بخش های صنعتی با در نظر گرفتن این مهم و تالش برای ورود آن به 
فرهنگ سازمانی و حذف فرآیندهای خطرزا برای محیط زیست این مسئله 

بسیار مهم را در کانون توجه قرار دهند.
امروز در سراسر جهان مؤسسه های استاندارد در کار تهیه، تنظیم و اجرای 
قوانین و مقررات استانداردهای زیست محیطی، تالش های علمی فراوانی 
انجام می دهند. از این رو، ضروری است که حاکمیت و سازمان ملی استاندارد 
در کنار مدیران، متخصصان و کارشناسان صنایع داوطلبانه به کنترل تاثیر 
فرآیندها و محصــوالت تولیدی خود بر محیط زیســت همت گماردند و 

بیشترین تالش خود را در به حداقل رساندن آسیب های آن به عمل آورند.

اپل ،صدرنشین کاالی وارداتیاپل ،صدرنشین کاالی وارداتی

با انصراف یکی از بازیگران نمایش »هفت خوان اسفندیار« و با 
توجه به شرایط جامعه، اجرای نمایش »هفت خوان اسفندیار« 
که قرار بود از اواخر مهرماه روی صحنه برود منتفی و به زمان 

دیگری موکول شد.
 حسین پارسایی کارگردان نمایش هایی چون »الیورتویست« 
و»بینوایان« قصد داشت از اواخر مهرماه نمایش جدید خود با 
عنوان »هفت خوان اسفندیار« را در تاالر وحدت تهران روی 
صحنه ببرد. مراحل آماده سازی از جمله تمرینات بازیگران، 
گروه حرکات موزن، ســاخت و طراحی دکورها و…. از ابتدای 
تابستان در حال انجام بود که نمایش برای اجرا در اواخر مهرماه 

آماده شود.
از نیمه شهریورماه نیز اطالع رســانی این نمایش با معرفی 
بازیگران و رونمایی از گریم هایشــان در رسانه ها شروع شده 
بود و قرار بر این بود که پیش فــروش بلیت ها از اوایل مهرماه 
شروع شود. اما در سایت »تیوال« که مجری فروش بلیت های 
نمایش های روی صحنه اســت، هیچ لینکی به این نمایش 

اختصاص داده نشده است.

»هریسون فورد« بازیگر کهنه کار آمریکایی با پروژه سینمایی و 
جدید »کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی« وارد دنیای سینمایی 
مارول می شود.به نقل از ورایتی، این بازیگر ۸۰ ساله برای بازی 
در نقش »تاندربولت راس« در فیلــم جدید »کاپیتان آمریکا: 
نظم نوین جهانی« مقابل دوریین می رود و جایگزین »ویلیام 
هرت« بازیگر درگذشته در این نقش می شود.چهارمین فیلم 
»کاپیتان آمریکا« که برای اکران در ســال ۲۰۲۴ برنامه ریزی 
شده است، وقایع سریال محصول دیزنی پالس در سال ۲۰۲۱ 
با عنوان »شاهین و سرباز زمستان« را دنبال می کند و »مالکوم 
اسپلمن«  و »داالن موسون« نگارش فیلمنامه و »جولیوس اونا« 

نیز کارگردانی این فیلم سینمایی را بر عهده دارد.

شواهد حکایت از این دارد که تصمیم ممنوعیت واردات تلفن های همراه اپل پس از 
چندین بار شکست، سرانجام بر روی جدیدترین مدل این نام تجاری یعنی آیفون ۱۴ 
در حال اعمال است. در سال های اخیر به سبب تحریم ها و ضعف در اجرای برنامه های 
اقتصادی و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، مشکالت فراوانی به کشور تحمیل شده است. 
تشکیل صف های متعدد برای خرید کاالهای اساسی نظیر مرغ و روغن در کنار کمبود 
برخی اقالم، همگی از پیامدهای بی برنامگی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، در واقع 
به دلیل تمرکز بیش از حد دولت تدبیر و امید به روابط سیاسی با غرب، در سایه خروج 
ایاالت متحده از برجام، مشکالت اقتصادی شدید گریبان گیر کشور شد.تحت تأثیر همین 
آشفتگی در زمینه سیاســت گذاری اقتصادی، شاهد افزایش بی رویه قیمت ارز در بازار 
بودیم؛ از همین رو و به منظور کنترل نظام ارزی کشور، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد 
دادند که اوالً ارز حاصل از صادرات کاال با در نظر گرفتن اولویت بندی به واردات مایحتاج 
کشــور اختصاص یابد و ثانیاً حتی المقدور با حساسیت باالتری نسبت به گذشته، روند 
ممنوعیت واردات کاالهای لوکس پیگیری شــود و به عبارتی به واردات اینگونه کاالها، 

هیچ ارزی تخصیص داده نشود.

چرا ممنوعیت واردات کاالهای لوکس ضروری است؟
به طور کلی، هرگونه کاالیی که به ســبب بهای باال و مشخصات فنی خاص، دارای 
مشــتریان محدود بوده و اغلب مشتریان آن افراد متمول جامعه هستند، کاالی لوکس 
تلقی می شوند.البته گاهاً برخی از کاالهای لوکس با تقاضای زیادی روبرو بوده و محدود 
به افراد خاص نیست؛ بااین وجود از نگاه علم اقتصاد، فقدان کاالیی که در شرایط خاص 
اقتصادی، به معیشت عموم مردم ضربه ای وارد نکند، همان کاالی لوکس تعبیر می شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در 
دســترس به طرز قابل توجهی کاهش می یابد، »اولویت بندی اقالم مورد نیاز کشور« و 
»ایجــاد محدودیت برای ورود کاالهای لوکس« ضروری بوده و لزوم انجام این اقدامات 
به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از 
سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش 

قابل توجهی از کاالها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

تلفن همراه لوکس آمریکایی، صدرنشین کاالهای وارداتی به ایران
با وجود تأکید کارشنان اقتصادی بر لزوم حراست از منابع ارزی برای گذر از تحریم های 
ظالمانه؛ اما بررســی ها نشان می دهد یکی از ارزبرترین کاالهایی که در طول سال های 
گذشته وارد کشور شده، گوشی های لوکس و یا همان گوشی های با ارزش بیش از ۶۰۰ 
دالر بوده اســت؛ تا جاییکه در سال گذشته »آیفون« به تنهایی و باالتر از تمامی اقالم 

اساسی، به لحاظ ارزش در صدر فهرست کاالهای وارداتی به کشور قرار گرفت.

واردات گسترده گوشی اپل به عنوان یک کاالی لوکس، حتی تذکر رهبر معظم انقالب 
به هیئت دولت را نیز در پی داشــت. حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله( دراین خصوص 
فرمودند: »گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که 
برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دالر مصرف 
شده. البته بخش خصوصی این کار را می کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.«

چندبار عقب نشینی دولت از اعمال محدودیت در واردات!
هر چند در سال ۹۹ تصمیماتی برای ممنوعیت واردات این برند آمریکایی و همچنین 
ســایر گوشی های باالی ۳۰۰ یورو، صورت گرفت اما با فشارهای رسانه ای، راه به جایی 
نبرد. همچنین در ابتدای سال جاری نیز اعالم شد که ثبت سفارش گوشی های متعلق 
به برند اپل بر اســاس پیگیری های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی متوقف 
شــده اســت که البته این بار هم پس از چند روز از عملیاتی شــدن تصمیمات، شاهد 
عقب نشــینی مسئوالن دولتی در این زمینه بودیم.برخی از منتقدان در فضای مجازی، 
انتقادات شدیدی را در خصوص پیامدهای منفی عدم واردات مدل های تلفن همراه اپل 
مطرح کردند، به عقیده مخالفان، هرگونه ممنوعیت در ورود تلفن همراه، سبب افزایش 
قیمت، قاچاق، سرقت و غیره خواهد شد و مشکالت را برای مردم ایجاد خواهد کرد، اما 

آیا واقعیت ماجرا این گونه است؟

گوشی های لوکس، فقط ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می کنند!
آمارهای ســال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیانگر آن بوده که از مجموع ۱۰ میلیارد دالر تلفن 
همراه وارداتی به کشــور، بیش از ۳ میلیارد دالر مربوط به گوشی های باالی ۶۰۰ دالر 
بوده و عمده این تلفن های همراه نیز مربوط به نام تجاری اپل بوده است؛ این در حالی 

است که که کمتر از ۷ درصد مردم از این گوشی های تفن همراه استفاده می کنند.

پیش بینی خروج بیش از ۱ میلیارد دالری بابت اپل ۱۴
در سال گذشته، از حدود ۴.۴ میلیارد دالر گوشی وارداتی به کشور از همه رویه ها اعم 
از تجاری و مسافری، حدود ۱.۵ میلیارد دالر تلفن همراه باالی ۶۰۰ دالر وارد کشور شده 
است که در این بین سهم نشان تجاری آمریکایی اپل بیش از ۹۰ درصد آن بوده است.

برای پیش بینی مصرف ارزی سری ۱۴ اپل در سال جاری، می توان به میزان ارز بری 
ســری ۱۳ این نشان تجاری که در سال گذشته رونمایی شد، اشاره کرد. واردات سری 
۱۳ اپل که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شــد تا انتهای ســال، بیش از ۸۵۰ میلیون دالر از منابع 
ارزی را مصرف کرد. با توجه به اینکه کل واردات اپل در این مدت حدود ۱ میلیارد دالر 
بوده، یعنی ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده به واردات توسط این برند، فقط به همین 

سری تخصیص یافته است.

اجرای »هفت خوان 
اسفندیار« فعال منتفی است

»هریسون فورد« در ۸۰ 
سالگی ابرقهرمان می شود
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/07/27

شماره : 1492

 ســعیده محمد - ایده روز  | پیام وقوع 
بحران مالی این است که وجود عدم تعادل های 
کالن در اقتصاد، زمینه را برای وقوع بحران بانکی 
تسریع کند. فعاالن بازار مالی سیاست های خود را 
با منشا پیدایش بحران سازگار کنند و از اجرای 

سیاست  های عمومی خودداری ورزند.
بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو، داگالس 
دایموند از دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیبویگ از 
دانشگاه واشنگتن، که به دلیل تحقیقاتشان در 
مورد بحران های مالی برنده جایزه نوبل اقتصاد 
شدند، از سیاستگذاران خواستند مراقب هر گونه 
بدتر شدن شرایط مالی در سراسر جهان باشند، 
زیرا فشــارهای ناشی از جنگ و نوسانات ارزی 

اقتصادها را تحت فشار قرار می دهد.
نظریه آنها حاکی است حتی اگر مشکالت 
مالی در یک بخش و دوره ای شــروع نشود، با 
گذشــت زمان، اگر شرایط مالی همان دوره یا 
بخش به مرور بد شود، در ادامه مشکالت دیگر 
را رقم می زند و آن را تشدید می کند. این چیزی 
اســت که سیاستگذاران واقعا باید به آن توجه 
زیادی داشــته باشند. براساس نظریه برندگان 
نوبل اقتصادی ۲۰۲۲، در حالی که سیستم مالی 
ایــاالت متحده در وضعیت بهتری نســبت به 
بحران جهانــی در اواخر دهه ۲۰۰۰ قرار دارد، 
آنها نگرانی ها را در جای دیگری مورد بحث قرار 
می دهند. برای مثال، در اروپا، موسســات مالی 
ممکن است با قطع جریان گاز طبیعی به دلیل 
تهاجم روسیه به اوکراین تحت فشار قرار گیرند، 
در حالی که بازارهای نوظهور با دالر بسیار قوی و 
خروج سرمایه زیادی مواجه هستند، و بانک های 
مرکزی باید با دقت عمل کنند و نرخ های بهره را 
افزایش دهند تا از ایجاد بی ثباتی مالی و ترس و 

»پیش گویی خودساز« جلوگیری کنند.
در سال ۱۹۸۳ رکود بسیار عمیق و طوالنی 
شد و بانک ها به دلیل ورشکستگی سیاست های 
انقباضــی اعتباری را اتخاذ کردند که آســیب 
قابل توجهی به اقتصاد وارد کرد. در ادامه اقتصاد 
تحت تاثیر یک بحران مالی در سال های ۲۰۰۸ 
و ۲۰۰۹ قرار گرفت، که ناشی از حباب مسکن 
بود و از بین رفت. آنها وضعیت بانکی را نسبت 
بــه ۲۰۰۸ بهتر ارزیابــی کردند. پیش بینی ها 
حاکی از این است که بانک های مرکزی ایاالت 
متحده در حال آماده سازی یک افزایش ناگهانی 
دیگر نرخ بهره هستند، تا بتوانند تورم را بدون 
رکود کاهش دهنــد. در زمان برنانکی، فدرال 
رزرو در سال ۲۰۱۲ تورم با هدف ۲درصدی را 
اتخاذ کرد. برخی از تحقیقاتی که او انجام داده 
سودمندی اهداف تورمی در کمک به بانک های 
مرکزی برای مدیریت فرازونشیب های اقتصادی 

را نشان می دهد.

آنها تاکید دارند آنچه باید در نظر داشت این 
است که هدف تورم یک هدف میان مدت است 
و نیازی نیست که ظرف شش ماه یا هر چیزی 
شبیه به آن انجام شود. از آنجایی که اقتصاد در 
واکنش به افزایش نــرخ بهره فدرال رزرو کند 
می شود، سیاستگذاران »شروع به متعادل کردن« 
اهداف دوگانه خود یعنی ثبات قیمت و حداکثر 
اشــتغال در تنظیم سیاست های پولی خواهند 
کرد. با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص 
بحران مالی که جایزه نوبل اقتصادی را برای بن 
برنانکی، داگالس دایموند و فیلیپ دیبویگ به 
ارمغان آورد، جــا دارد در ادامه به بحران مالی 

اخیر در اقتصاد ایران بپردازیم.
بحران اقتصادی ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ایران ادامه 
بحران جهش نرخ ارز در ایران در ســال ۱۳۹۷ 
نمایان شــد. بانــک جهانی در ســال ۲۰۱۸ 
چشــم انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرد 
و نرخ رشــد بیش از ۴درصد در ســال ۲۰۱۸ 
را نوید داد. صندوق بین المللی پول نیز در ماه 
مارس رشد ۴درصدی را پیش بینی کرد؛ اما با 
تغییر برآوردش در ماه ســپتامبر، رشد منفی 
۵/ ۱درصدی را بــرآورد کرد. همچنین طبق 
این، برآورد کرد نــرخ بیکاری به ۸/ ۱۲درصد 
و نرخ تورم نیز به ۶/ ۲۹درصد افزایش  یابد که 
بیانگر رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران 
در ســال ۲۰۱۹ به منفی ۵/ ۹درصد رسید. در 
حالــی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود 
بود، اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در 
پی وقوع همه گیری کرونا در ایران از اســفند 
۱۳۹۸ تا اردیبهشــت ۱۳۹۹ همراه با تبعات 
جهانی رکــود اقتصاد جهانــی در اثر کرونا و 

افت قیمت نفت، ســبب تحمیل رکود منفی 
۶درصدی در ســال ۲۰۲۰ بنابــر پیش بینی 
صندوق بین المللی پول شد.پیش بینی ها حاکی 
از این بود که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی 
از کرونا، »امکان شکل گیری هسته های ناآرام و 
ناخشنود در حاشیه شهرها« در نیمه دوم سال 
۹۹ را بیشتر می کند و سال ۱۴۰۰ را به دوره ای 
پربحران تبدیل خواهد کرد. افزایش مداوم نرخ 
ارز در ایران پس از انقالب ۱۳۵۷ ایران آغاز شد 
و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
و پس از هدفمندســازی یارانه ها در ایران بین 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شتاب گرفت. این 
بحــران ارزی در دوره اول ریاســت جمهوری 
حســن روحانی مدتی آرام گرفت، ولی از اواخر 
ســال ۱۳۹۶ مجددا سیر صعودی خود را آغاز 
کرد و در ۱۸ اردیبهشــت ســال ۹۷ و پس از 
اعالم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا، مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع 
اقدام مشترک، موسوم به برجام، شدت گرفت.به 
موجب بندهایی از برجام قرار بود تحریم ها علیه 
ایران به موازات اعتمادسازی و پایبندی ایران به 
برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایاالت 
متحده برداشته شــود و بخش هایی از آن نیز 
اجرا و در حال پیشرفت بود؛ ولی پس از خروج 
ایاالت متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از 
تحریم های آمریکا علیه ایران که در دولت باراک 
اوباما برداشته شده بود با دستور دونالد ترامپ و 
تصویب سنای آمریکا مجددا بازگشت. همچنین 
بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایاالت 
متحده مطرح شــد که موجب کسری بودجه 
شد. دولت برای احتراز از کسری بودجه، چند 

راه داشت که یکی از آنها راهکار فشار و اضطرار 
برای اســتقراض از بانک مرکزی )چاپ پول( و 
پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به 
معامله سیاسی )مذاکره با آمریکا برای برداشتن 
تحریم ها( بود که در ادامه تحلیلگران وقوع بحران 

اقتصادی در دولت روحانی را هشدار دادند.
با توجه به مباحث مطرح شده می توان این طور 
جمع بندی کرد: از دیربــاز همواره بحران های 
مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، 
اجتماعی و بعضا سیاسی در کشورهای بحران زده 
شده و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی 
درون زای یک کشور به سایر کشورها، هزینه های 
مزبور ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده  است. نکته 
قابل توجه در خصوص بحران مالی این است که 
بــه رغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص 
آن، دیدگاه واحدی در مــورد علل ایجاد بحران 
وجود ندارد. ولی در ســال ۱۳۹۸، در مقاله ای 
با عنوان »اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران های 
مالی در اقتصاد ایران« به این مهم پرداخته شد 
و اگر این تحقیقات مورد توجه سیاســتگذاران 
اقتصــادی قرار می گرفت، می توانســت برخی 
چالش های اقتصادی را رفع کرده و اگر در عرصه 
بین المللی تحقیقات فراگیر می شــد شاید در 
لیست نامزدهای نوبل اقتصادی قرار می گرفتند.

شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی 
چندبعدی اســت؛ زیرا متغیرهــای مرتبط با 
سیاســت مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی 
بر این شــاخص تاثیــر معنــاداری دارند؛ در 
نتیجه الزم است در ارائه راهکارهای سیاستی 
جهت کاهش بحران، از بسته های سیاستی که 
ناهماهنگی های زمانی و اجرایی در آنها لحاظ 

شده است، استفاده شود. با توجه به تاثیر مثبت 
نرخ تورم بر بحران، شــناور کردن نرخ ســود 
بانکی و به اعتباری شاخص بندی آن می تواند 
تا حدودی موجب ثبات تابع پس انداز و به تبع 
آن کاهش نوسان در حجم پول در دست مردم 
و بانک ها شده و در نتیجه، کنترل بحران شود. 
در راستای کاهش اثر کسری بودجه بر بحران 
قاعده مندی سیاســت مالــی از طریق تعیین 
سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت 
نســبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن 
ســاالنه مخارج دولت در دوره های چهارساله 
حکومتی می تواند در این راستا سودمند باشد.

منشا شوک در اکثر متغیرهای کالن اقتصادی 
کشور ناشی از شوک درآمدهای نفتی است؛ در 
نتیجــه مدیریت این درآمدهای نفتی می تواند 
متضمن ثبات اقتصادی کشور باشد. در نتیجه، 
مناسب است در سند چشــم انداز آتی کشور، 
درآمد حاصل از فروش نفت به مثابه یک ثروت 
در نظــر گرفته و مصرف از محل این ثروت در 
طول زمان هموار شــود.  با توجه به اینکه نرخ 
تورم در ســال های اخیر افزایش یافته و باعث 
ایجاد بحران شده است، سیاست هایی که بتواند 
موجب کاهش در نااطمینانی تورم شود )مانند 
انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی و نیز 
کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در 
بــازار پول و ارز( قادر خواهد بود نااطمینانی در 
بحران را کاهش دهد. در هر بازه  زمانی، عوامل 
متفاوتی بر شاخص بحران تاثیرگذارند؛ در نتیجه، 
الزم است فعاالن بازار مالی سیاست های خود را 
با منشا پیدایش بحران سازگار کنند و از اجرای 
سیاست  های عمومی و کلی خودداری ورزند.با 
توجه به تاثیر باالی کسری بودجه، نقدینگی و 
ضریب فزاینده بر بحران، این نتیجه حاصل شد 
که در تصمیم گیری های دولت و بانک مرکزی، 
هم ســویی برای رفع بحران وجود ندارد. بر این 
اســاس الزم است به جای طرح استقالل بانک 
مرکزی، انسجام و یکپارچگی در تصمیم گیری 
میان بانک مرکزی و دولت ایجاد شود تا احتمال 
وقوع بحران های مالی در اقتصاد ایران کاهش 
یابد؛ زیرا سیاســت های اقتصاد کالن نامناسب 
می تواند به سرعت به هم زمانی بحران ها تبدیل 
شــود یا یک بحران را به نوع دیگری از بحران 
تبدیل کند. به عنوان مثال، تثبیت نرخ ارز برای 
مدت طوالنــی با وجود تورم می تواند نهایتا به 
جهش شدید نرخ ارز و بحران ارزی تبدیل شود 
و بحران بانکی را ایجاد کند. پیام مهم وقوع بحران 
در کشورهای مختلف این است که وجود عدم 
تعادل های کالن در اقتصاد زمینه را برای وقوع 
بحران بانکی یا تبدیل دیگر بحران های مالی به 

بحران بانکی به شدت تسریع کند.

 پیام نوبل برای اقتصاد ایران

در ۶ ماهه نخست امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته؛ کشور 

افغانستان بیشترین حجم سرمایه گذاری را در کشور انجام داده  است.
در شش ماهه نخســت امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 
 صنعت، معدن و تجارت نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش

 داشــته، کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه گذاری را در کشور انجام داده  و 
فارس نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.

  جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار دالر در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شــده که از 
لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

کاهش داشته است.
این در حالی اســت که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه گذاری 
خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دالر در این بخش تصویب شده بود.
معــدن  ،۸۹ صنعــت  بخــش  ســهم  پروژه هــا،  تعــداد  لحــاظ   بــه 

 هفــت و تجارت چهار درصد بوده اســت. همچنین از ایــن تعداد در بخش های 

صنعــت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره بــرداری و مابقی در حال طی 
مراحل اجرایی است.

در این میان از بین ۵۲ مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با 
 )J.V( ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل

و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می شود.

 مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
براساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین 
حجم سرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه های چوب و محصوالت 
چوب و چوب پنبه )به جز مبلمان( با ۱۲۳.۲ میلیون دالر، اســتخراج کانسارهای 
 فلزی با ۶۷، مواد و محصوالت شیمیایی با ۴۳.۲ و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹ 
میلیون دالر بوده است.پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب 
نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دالر، چین با ۷۵.۵ میلیون دالر، ترکیه با 

۴۴.۸ میلیون دالر، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دالر هستند.  

 فارس صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استان های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی 
۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب در 

بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
ســرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها اعم از سرمایه گذاری 
جهــت ایجاد طرح های جدید، خرید ســهام شــرکت های موجــود و همچنین 

سرمایه گذاری های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

سرمایه گذاری 150میلیون دالری افغانستانی ها در ایران

الهام صالح 
اقتصاددان

چرا بازار سرمایه درگیر زیان است؟

مهم ترین وعده های بورســی دولت سیزدهم در وهله اول در غالب سخنان آقای 
ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود .

مروری بر تصمیمات و سخنان مقامات نشان می دهد راهکارهای متعددی برای 
نجات بورس مطرح شده است. وزیر اقتصاد وعده هایی را برای احیا بازار سرمایه داد 
و در نهایت فرمان ده بندی هیات دولت برای بهبود بازار سرمایه صادر شد و در سه 
مرحله به بازار خبرهایی داده شد .در آخر نیز بحث واگذاری شرکت های خودروسازی 

مطرح گردید اما بازار سرمایه هنوز بر مدار بی ثباتی است.
دولت در تحقق وعده های خود به نوعی دچار شرایط بیرونی شده است و حواشی 
که در بیرون وجود دارد باعث شــده که آنچه دولت مطرح کرده، محقق نشــود که 
مهمترین آن فرمان ده بندی بود که دو بند آن به نرخ ســود بانکی و میزان انتشار 

اوراق دولتی مربوط بوده است.
به نظر می رســد که بنابر هر دلیلی دولت نتوانســته است آن دو بند را محقق 
کنــد و حمایتی که باید از صندوق تثبیت می کرد نیز صورت نگرفت و تنها بحث 
کاهش خوراک پتروشیمی ها تا حدودی محقق شد اما در مجموع فشارهای موجود 
در بخش های مختلف به خصــوص در بخش های اقتصادی و اجتماعی دولت را از 
وعده های خود دور کرده است و در نهایت دولت متوجه شده است که ظرفیت کافی 

برای اجرایی کردن تصمیمات سختی مانند خصوصی سازی خودروسازها را ندارد.
ما خیلی وقت ها تصمیماتی را می گیریم که در نهایت نمی توانیم وقتی برای آنها 
بگذاریم و به نظر می رسد که دولت نیز در حال حاضر در چنین فضایی قرار گرفته است 

و حواشی بیرونی باعث شده است که برنامه های دوت محقق نشود.
از طرفی ما نمی توانیم پای کســی را بشــکنیم و بگوییم که این فرد را کنترل 
کرده ایم. بازار را نیز نمی شــود به صورت دســتوری کنترل کرد؛ بازار سرمایه آینه 
اقتصادی و منعکس کننده وضعیت اقتصادی است و در تمام دنیا شاخص بورس به 

عنوان شاخصی برای تعیین وضعیت اقتصادی در نظر گرفته می شود.
باید دید در ســایر بخش های اقتصادی وضعیت به چه شــکل است؛ در حوزه 
تورم وضعیت اصال خوب نیســت و بازار مســکن که یکی از بازارهای بســیار مهم 
برای اشتغال و یکی از نیازهای اولیه است نیز دچار یکی از سنگین ترین رکودهای 
 دو دهه اخیر اســت و ســاخت و ســاز به قدری پایین آمده اســت که می توانیم 
بگوییم بخش مسکن سکته کرده است و در سایر بخش ها مانند تولید نیز وضعیت 

مطلوب نیست.
در نتیجه یک تغییر پارادایم فکری باید برای دولت در حوزه اقتصاد اتفاق بیافتد 

و عمال توجه بیشتری به این حوزه معطوف شود.
بندهای ده فرمان می توانند کارساز باشند اما باید به مرحله اجرا درآورده شود و 
مسئله اصلی این است که ما همت اجرای بندها را داشته باشیم. اگر شما بهترین 
قوانین را مطرح کنید اما مجموعه نتواند خود را برای اجرای آن قوانین هماهنگ کند 
مانند این است که بهترین مربی را برای تیمی بیاورید اما بازیکنان به حرف های مربی 
توجهی نکنند و در نتیجه نمی توانید عملکرد منسجم و بازدهی خوبی را داشته باشید.

در حال حاضر مشکل مشخص است چه در بخش بازار سرمایه و یا مسکن و یا 
تولید اما اطبیعی است این مشکالت مشخص و معلوم با شعار حل نخواهند شد.

  خبرخبر
   صادرات غالت اوکراین بیخیال جنگ شد

صادرات غالت اکتبر اوکراین تقریباً به سطح قبل از جنگ بازگشت.
 آمارهای وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه نشان داد که صادرات غالت اوکراین در 
۱۷ روز اول اکتبر تنها ۲.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بوده است. صادرات 
غالت این کشــور از فوریه به دلیل تعطیلی بنادر دریای سیاه اوکراین، افزایش قیمت 

جهانی موادغذایی و ترس از کمبود در آفریقا و خاورمیانه، کاهش یافته است.
سه بندر دریای سیاه در پایان جوالی بر اساس توافق بین مسکو)روسیه( و کیف)اوکراین( 
با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه رفع انسداد شــدند. داده های این وزارتخانه نشان 
می دهد که اوکراین در ماه اکتبر ۲.۱۲ میلیون تن غالت، عمدتاً ذرت و گندم، در مقابل 

۲.۱۷ میلیون تن در مدت مشابه اکتبر ۲۰۲۱ صادر کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز، داده ها همچنین نشــان می دهد کــه اوکراین در فصل 
۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ جــوالی تا ژوئن تاکنــون مجموعاً ۱۰.۸ میلیون تــن غالت صادر 
کرده اســت در حالی که در مدت مشــابه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ این رقــم ۱۶.۵ میلیون 
 تن بوده اســت. حجم این فصل شــامل ۳.۹۹ میلیون تن گنــدم، ۵.۸۸ میلیون تن

 ذرت و ۸۹۶ هزار تن جو است.

  تقاضای جهانی برای نفت افزایش یافت
آمار سازمان ابتکار مشترک آمار نفتی )JODI( نشان داد تقاضای جهانی برای نفت، در اوت 

بهبود پیدا کرد و تقریبا به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ بازگشت.
 آمار سازمان JODI نشان داد پس از این که تقاضای جهانی برای نفت در ژوئیه کاهش 
یافت، در اوت به میزان دو میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۹۹ درصد سطح تقاضا 
که پیش از شیوع بحران پاندمی کووید ۱۹ وجود داشت، بازگشت. رشد تقاضا برای نفت 
در اوت، تحت تاثیر مصرف باالتر در آمریکا، چین، ژاپن، عربستان سعودی و اندونزی 

روی داد.
در اوت همچنین تولید جهانی نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. تولید عربستان 
سعودی به باالی ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید و برای سومین بار این کشور تولید بیش 
از ۱۱ میلیون بشکه در روز نفت را گزارش کرد. در آمریکا، تولید نفت خام در اوت به میزان 
۲۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با  ۸۱۳ هزار 
بشکه در روز افزایش همراه بود. تقاضا برای نفت در اوت، به میزان ۱.۴۶ میلیون بشکه در 
روز افزایش یافت و ذخایر نفت خام آمریکا ۲۲.۷ میلیون بشکه کاهش یافت که دومین 

رکورد پایین ثبت شده از سوی سازمان JODI بود.
 بهبود تقاضای جهانی برای نفت در اوت، پس از کاهش ۱.۱ میلیون بشکه در روز تقاضا 

در ژوئیه روی داد که افت غیر معمولی برای این ماه از سال بود.
 تقاضا در اوت ممکن است بهبود پیدا کرده باشد، اما بازار نفت و تحلیلگران نفت می 
گویند که کندی اقتصادی ادامه دار و نمایان شدن رکود، ممکن است رشد تقاضا را در 

کوتاه مدت محدود کند.
همچنین پس از تصمیــم اخیر گروه اوپک پــالس برای انجــام بزرگترین کاهش 
تولید از ســال ۲۰۲۰، میزان عرضه ممکن است محدودیت بیشــتری پیدا کند. با 
 وجود این که اوپــک کاهش تولید به میــزان دو میلیون مشــکل در روز را تصویب

 کرده اما کاهش واقعی تولید این گروه کمتر و حدود یک تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز 
خواهد بود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان ماه هاست کمتر از سهمیه اختصاص یافته 

نفت تولید می کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی انرژی هفته گذشته هشدار داد تصمیم 
اوپک پالس برای کاهش عرضه از  نوامبر، ریسک های امنیت انرژی در سراسر جهان را 
افزایش داده و ممکن است به قیمت های باالتر نفت منجر شود که می تواند نقطه عطفی 

برای رکود جهانی باشد.
 این آژانس برآورد خود از رشد تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری و آینده را کاهش 
داد و اعالم کرد آمار نسبتا مطلوبی که دیده می شود، رکود شدیدی که در پیش است 
را پنهان می کند و اکنون با وجود افزایش سوئیچ از گاز به نفت در بخش تولید نیرو و 
صنعت، پیش بینی می شود که تقاضا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۴۰ هزار 

بشکه در روز بر مبنای ساالنه، کاهش پیدا کند.

واحد هزار و ۷۰۰ متری واقع در شهرک غرب با رقم 
۴۱ میلیارد آگهی کرده اند؛ صاحبخانه با ســپرده گذاری 
همین پول در بانک می تواند تقریبا ۵۵۰ میلیون یعنی 

بیش از ۱۶ هزار دالر در ماه درآمد داشته باشد.
پنت هــاوس ۲۷۳ متری واقــع در ولنجک احتماال 
دارنده عنوان گران ترین اجاره ماهیانه در شــهر تهران 
خواهد بود. واحد چهارخوابه است، ۱۲ سال از ساخت آن 
می گذرد و دو پارکینگ دارد. سالن ورزشی، استخر، سونا، 
جکوزی و روف گاردن را عالوه بر امکانات معمولی مثل 
انباری و بالکن یدک می کشد و دو پارکینگ سندی هم 
 تحویل مستاجر می شود. فقط به یک شرط؛ باید بتوانید

 یک میلیارد تومان پول پیش و ماهی ۷۰ میلیون تومان 
اجاره بدهید.

اگر شما صاحب چنین ملکی بودید، می توانستید کل 
یک میلیارد پول پیش را در بانک به ســپرده یک ساله 
تبدیل کنید، سودش را با نرخ ۱۶ درصد، کنار ۷۰ میلیون 
اجاره دریافتی از مستاجر بگذارید تا هر ماه ۸۳ میلیون 
تومان درآمد بدون دردســر توی جیب تان برود. از این 

گران تر هم داریم؟ ظاهرا بله!
پنت هاوس ۴۵۰ متری فول فرنیش واقع در سعات آباد 
رکوردار عنوان گران ترین ملک در بخش رهن کامل است. 
صاحبخانــه برای قرارداد یک ســاله ۱۵ میلیارد تومان 
طلب کرده و ظاهرا خیلــی از آن رضایت دارد. حداقل 
در آگهــی روی متریال برند و دیزاین اروپایی آن تاکید 
زیادی داشــته. احتماال حق دارد، چون اگر ۱۵ میلیارد 
تومان را دستش بگیرد و به بانک ببرد، با سپرده یک ساله 
ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. 
تقریبــا روزی ۶.۵ میلیــون تومان می شــود و اگر 
به کل پول تا پایان مدت قرارداد دســت نزند، سر سال 
صاحب دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شــد. 
 ســن واحد به پنج ســال می رســد و چهار اتاق خواب 

و چهار پارکینگ دارد.

پنت هــاوس ۳۵۰ متــری کامرانیــه شــمالی با ۹ 
میلیــارد تومان ارزش در بازار رهن، رتبه دوم را به خود 
اختصاص داده اســت. این واحد پنج ســال سن دارد و 
از ســه اتاق خواب و سه پارکینگ برخوردار است. طبق 
چیزی که انتظار داریم، ســالن ورزش، سونا، جکوزی، 
روف گاردن و اســتخرش بــه راه اســت و مالک اصرار 
دارد به عنــوان امتیــاز ویژه از ویــو ۱۸۰ درجه حرف 
بزنــد. واحد TV Room مجزا دارد، ســقف بلند، متریال 
برند، آشــپزخانه فول فرنیش بوش، مشاعات هتلینگ و 
آسانســور اختصاصی برای هــر واحد را هم نباید از قلم 
 انداخــت. مالک اگر ۹ میلیاردی که مســتاجر در قالب

 رهن کامل تحویل می دهد را به بانک ببرد، بابت سپرده 
یک ساله با سود ۱۶ درصد، ماهی ۱۱۸ تا ۱۲۲ میلیون 
تومان درآمد کســب خواهد کرد که معادل روزی چهار 

میلیون تومان است.
میلیاردرهای اجاره نشینگران ترین خانه اجاره ای تهران 
را به سفرا و دیپلمات های خارجی پیشنهاد داده اند چون...

پنت هاوس چهارخوابه ۵۰۰ متری واقع در سعادت آباد 

را باید صاحب رتبه سوم بدانیم. واحد سه بالکن ۵۰ متری 
دارد و از دو پارکینگ و چهار اتاق خواب برخوردار است. 
جکوزی به شــکل شخصی در خود واحد قرار گرفته و از 
پنجره های می توانید ویو کامل تهران را داشــته باشید. 
مســتاجر برای رهن کامل این واحد باید شش میلیارد 
 تومان بدهد و صاحبخانه با سپرده گذاری آن در بانک، قادر 
خواهد بود با نرخ ســود ۱۶ درصــد، هر ماه ۷۹ تا ۸۱ 

میلیون تومان درآمد کسب کند. 
به خاطــر رقم باالی رهن، واحد حداقل دو ماه خالی 
مانده و این برای مالک واقعا ضرر بزرگی به حساب می آید، 
چون تا همیــن االن روزی ۲.۶ میلیون تومان از کفش 
رفتــه. با این حال هنوز بــا رونمایی از گران ترین واحد 

لوکس اجاره ای تهران فاصله داریم.
واحد ویالیی دیگری در ولنجک با مســاحت هزار و 
۲۰۰ مترمربع وجود دارد که برای رهن کامل آن باید ۳۵ 
میلیارد تومان بپردازید. سن بنا را در آگهی ۲۰ سال قید 
کرده انــد و گفته اند ۱۰ اتاق خواب و ۱۵ پارکینگ دارد، 
دوبلکس اســت و عالوه بر استخر، سونا و جکوزی، اتاق 

سرایداری مجزا هم دارد. ۳۵ میلیارد تومانی که در قالب 
رهن دست صاحبخانه می گیرد، در صورت تبدیل شدن به 
سپرده یک ساله بانکی، برایش ماهی ۴۶۰ تا ۴۷۵ میلیون 
 تومان درآمــد ماهیانه رقم خواهــد زد. دلیل اختالف

 ایــن عدد به ماه های ۳۰ و ۳۱ روزه برمی گردد. به طور 
طبیعــی در ماه های ۳۱ روزه، درآمد مالک ۱۵ میلیون 

تومان اضافه خواهد شد.
تقریبا یک ماه پیش واحــدی هزار و ۲۰۰ متری در 
شــهرک غرب آگهی شده که شــش اتاق خواب و شش 
پارکینگ دارد. سه ســال از عمر این واحد می گذرد و به 
سالن ورزش، سونا، جکوزی، روف گاردن و استخر مجهز 
اســت. صاحب ملک از حیاط مشــجر زیبا و پارکینگ 
مســقف آن خیلی تعریف می کند. باید هم تعریف کند، 
چون قرار اســت بابتش ۱۴ میلیارد پیش و ماهی ۳۰۰ 
میلیون اجاره دریافت کند. سود سپرده گذاری ۱۴ میلیارد 
در بانک، با نرخ ۱۶ درصد، به عددی معادل ۱۸۴ تا ۱۹۰ 
 میلیون تومان می رســد که با احتساب اجاره، می شود

 ماهی ۴۹۰ میلیون درآمد. قبل از اینکه شروع کنید به 
رویاپردازی، بهتر است بدانید خانه های ویالیی گران تر 

هم در بازار پیدا می شود.
واحد هزار و ۷۰۰ متری در شهرک غرب وجود دارد 
که به پنج پارکینگ مجهز است. در مشخصات خانه روی 
دوبلکس و هوشمند بودنش تاکید شده و گفته اند استخر، 
سونا، جکوزی، روف گاردن )با یک جکوزی مجزا در روف( 
هم دارد. نهایتا هم آن را به سفرا و دیپلمات های خارجی 
پیشــنهاد داده اند. احتماال حق دارند، چون برای رهن 
کامــل واحد ۴۱ میلیارد تومان طلب کرده اند. این عدد 
به معنای ۵۴۰ تا ۵۵۷ میلیون تومان درآمد صاحبخانه 
در ماه، به شرط ســپرده گذاری یک ساله بانکی خواهد 
بود که می شــود روزی ۱۸ میلیون تومان. ســایر انواع 
سرمایه گذاری ها ممکن است سود بیشتری داشته داشته 

باشند اما پرریسک به حساب می آیند.

 گران ترین پنت هاوس و خانه ویالیی اجاره ای پایتخت
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 اقتصاد ایران خدماتی تر شد
زهرا جعفری  -   ایده روز  | در تابســتان 
امسال، خالص سهم بخش خدمات از بازار کار 
ایران ۱.۳درصد افزایــش پیدا کرده و خالص 
اشــتغال این بخش نسبت به تابستان پارسال 

بیش از ۴۴۴هزار نفر افزایش یافته است.
در تابســتان امســال، خالص سهم بخش 
خدمات از بازار کار ایــران ۱.۳درصد افزایش 
پیدا کرده و خالص اشتغال این بخش نسبت به 
تابستان پارسال بیش از ۴۴۴هزار نفر افزایش 
یافته است. در این میان، سهم زنان از بازار کار 
همچنان رو به کاهش بوده و از منظری دیگر، 
جریان نیروی کار )ماتریس انتقال(، همچنان 
از افزایــش جمعیت غیرفعال حکایت دارد که 
به کاهش ۰.۴درصدی خالص نرخ بیکاری نیز 

کمک کرده است.
ماتریــس انتقــال، اطالعــات مهمــی از 
جریان های نیــروی کار و تغییر وضعیت افراد 
شــاغل، بیکار و غیرفعال به دست می دهد که 
به شــناخت ویژگی ها و تحوالت بازار کار اعم 
از خروجی و ورودی بازار و تحوالت جنسیتی 
و جغرافیایی این بازار کمک می کند. براساس 
اطالعاتی که مرکز آمار ایــران برای ماتریس 
انتقال تابســتان۱۴۰۱ منتشر کرده است، در 
این فصل نسبت به تابستان پارسال، بازار کار 
ایران خدماتی تر، مردانه تر و شهری تر شده است.

 بده بستان در بازار کار
یکی از متداول ترین رویکردها برای بررسی 
آمارهای جریان در بازار کار، ســاخت ماتریس 
انتقال اســت که به کمک آن می توان افراد را 
به ۲دسته تقسیم کرد؛ دسته اول، افرادی که 
در ۲فصل تغییر وضعیت داده اند و دسته دوم، 
افرادی که در ۲فصل وضع و فعالیت یکســان 

داشته اند.
در این ماتریس، افرادی که در ۲فصل تغییر 
وضعیت داده اند، جابه جایی نیروی کار را تشکیل 
می دهند و معیار ســنجش میزان جابه جایی 
نیروی کار، درصد تعداد این افراد نسبت به کل 
جمعیت در ســن کار است. همچنین میزان 
پایداری نیروی کار از مســیر بررســی میزان 
افرادی که در فصل وضعیت یکسانی داشته اند، 

مشخص می شود.
، بررسی اطالعات منتشر شده از سوی مرکز 
آمار ایران نشان می دهد از ۱۰۰درصد شاغالن 
ایــران در تابســتان۱۴۰۰، بالغ بر ۸۵.۶درصد 
همچنان در تابستان امسال نیز شاغل بوده اند؛ 

اما ۲.۹درصد از آنها بیکار و ۱۱.۵درصد از آنها 
با خروج از بازار، غیرفعال شده اند.

ایــن جریان در مورد جمعیــت بیکاران با 
شــدت بیشتری تکرار شده اســت به گونه ای 
که از ۱۰۰درصد جمعیت بیــکاران ایران در 
تابســتان ۱۴۰۰، فقط ۳۴درصد در تابستان 
امســال نیز همچنان بیــکار بوده اند در حالی 
۳۷.۵درصد آنها شــاغل شده اند و ۲۸.۵درصد 
نیز کال بازار را ترک کرده و به جمعیت غیرفعال 
پیوســته اند. در آن سوی ماجرا، آمارها رسمی 
همچنان از بی رغبتی جمعیت غیرفعال کشور 
برای ورود به بازار حکایت دارد به گونه ای که از 
۱۰۰درصد جمعیت غیرفعال کشور در تابستان 
پارسال، ۹۱.۴درصد همچنان غیرفعال مانده اند، 
۶.۸درصد شاغل شده و ۱.۸درصد باوجود تمایل 

به فعالیت، بی کار مانده اند.

 ریزش مشارکت اقتصادی زنان
بازار کار ایران در چند فصل متوالی شاهد 
خروج زنان از فعالیت های اقتصادی و خروج آنها 
از چرخه بازار کار بوده است. براساس آمارهای 
رســمی، در تابستان امسال نیز جریان انتقال 
نیروی کار در حوزه زنان به مراتب شــدیدتر از 
جریــان حوزه مردان بوده و در شــرایطی که 
۹۰درصد شــاغالن مرد در تابســتان گذشته 
همچنان در تابستان امسال نیز شاغل بوده اند، 
این نسبت برای زنان فقط ۶۱.۸درصد برآورد 

شده است.
بــا توجه به اینکه اشــتغال زن در زندگی 
امــروزی، یکــی از ارکان تأمیــن معیشــت 
خانوارهاست، به نظر می رســد خروج زنان از 
بازار کار به ســخت تر شدن تأمین مالی خانوار 
و کاهــش آزادی عمل آنها در تأمین هزینه ها 
منجر شود. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد 
در تابستان امسال، فقط ۷.۱درصد از شاغالن 
مرد در تابستان سال قبل، با خروج از بازار کار 
غیرفعال شده اند درحالی که در همین بازه زمانی، 
۳۵.۵درصد از شاغالن زن در تابستان۱۴۰۰، 
در تابســتان امسال غیرفعال شــده و بازار را 

ترک کرده اند.
این جریان در مورد جمعیت بیکار و غیرفعال 
مردان و زنان نیز مصداق دارد به گونه ای که در 
تابستان امســال ۴۹.۴درصد از مردان بی کار 
تابستان پارسال شاغل شده اند اما این نسبت 
به برای زنان بیکار فقط ۱۳درصد بوده اســت. 
همچنین بررسی جمعیت غیرفعال مردان و زنان 
در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل 
نیز روایت کاهش تکاپوی اقتصادی زنان و افت 
سهم آنها از فعالیت اقتصادی را تأیید می کند 
به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، در تابستان 
امسال، ۸۱.۳درصد از مردان غیرفعال تابستان 
پارسال، همچنان غیرفعال بوده اند اما این نسبت 

برای زنان ۹۵.۱درصد بوده است.
به عبــارت دیگر، ۱۸.۷درصــد از جمعیت 

مردان که در تابستان پارسال غیرفعال بوده اند، 
در تابستان امســال وارد بازار کار شده اند که 
۱۵.۱درصد شــاغل شــده و ۳.۶درصد بی کار 
مانده اند اما در مــورد زنان، فقط ۴.۹درصد از 
غیرفعاالن تابســتان۱۴۰۰ در تابستان امسال 
فعال شــده اند که از تعداد ۳.۸درصد موفق به 
اشتغال شده اند و ۱.۲درصد به جمعیت بیکاران 

پیوسته اند.

 فشار به اشتغال روستایی
اقتصاد ایران ۲۳.۸میلیون نفر شــاغل دارد 
که این تعداد ۷۵.۵درصد شهری و ۲۴.۵درصد 
روستایی هستند. بررسی جریان انتقال نیروی 
کار در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
قبل حاکی از این است که باوجود بیشتر بودن 
ســهم اشتغال شهری در اقتصاد ایران، جریان 
انتقال این حوزه نیز آهسته تر از اشتغال روستایی 
بوده و درحالی که فقط ۸۳.۳درصد از شاغالن 
روستایی تابستان۱۴۰۰ در تابستان امسال نیز 
شاغل مانده اند، این درصد برای شاغالن شهری 

۸۶.۴درصد بوده است.
همچنین در مورد غیرفعال شدن شاغالن، 
درحالی که ۱۰.۶درصد از شــاغالن شــهری 
تابســتان پارسال، در تابستان امسال غیرفعال 
شده اند، این نســبت برای شاغالن روستایی 
۱۴.۱درصد بوده اســت. از آن ســوی ماجرا، 
بررســی جمعیت غیرفعال شهری و روستایی 

گویای این مطلب است که رغبت در جمعیت 
غیرفعال روستایی برای ورود به بازار کار بیش 
از جمعیت غیرفعال شهری است و در تابستان 
امسال درحالی که ۹۷.۳درصد جمعیت غیرفعال 
شهری تابســتان سال قبل همچنان غیرفعال 
مانده اند، این نســبت در روستاها ۸۹.۸درصد 

بوده است.

 جذب نیروی کار کشاورزی و صنعتی 
به خدمات

در یک سال اخیر، بخش کشاورزی در سایه 
خشکسالی و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت های 
کشاورزی با قیمت گذاری دستوری، با ریزش 
مداوم شــاغالن مواجه بوده و در مقابل، بخش 
صنعــت به صورت مقطعــی و بخش خدمات 
به صورت مداوم نیروی کار بیشــتری به خود 

جذب کرده اند.
اطالعات مرکز آمار ایران در ماتریس انتقال 
نیروی کار در تابستان۱۴۰۱ حاکی از این است 
که چنین اتفاقی در این فصل نیز تکرار شده و 
ازقضا ریزش نیروی صنعتی و کوچ آنها به بخش 
خدمات شدت گرفته است به گونه ای که خالص 
سهم بخش خدمات از بازار کار کشور ۱.۳درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. براســاس آمارهای 
رسمی، از ۱۰۰درصد شاغالن بخش های سه گانه 
اقتصادی ایران در تابستان پارسال، ۸۴.۷درصد 
شاغالن بخش کشاورزی، ۸۲.۶درصد شاغالن 
بخش صنعت و ۹۱.۱درصد شــاغالن بخش 
خدمات، در تابستان امسال نیز در همان بخش 

قبلی شاغل بوده اند.
طبق بررسی ها، ۸درصد شاغالن کشاورزی 
در تابستان۱۴۰۰، در تابستان امسال به بخش 
صنعت و ۷.۳درصد به بخش خدمات پیوسته اند 
درحالی که ۴.۲درصد شاغالن بخش صنعت و 
۱.۶درصد شاغالن بخش خدمات در این بازه 

زمانی به بخش کشاورزی اضافه شده اند.
در این میان ۷.۲درصد از شــاغالن بخش 
خدمات در تابستان۱۴۰۰، در تابستان امسال 
بــه فعالیت های بخش خدمــات گرایش پیدا 
کرده انــد و در مقابل ۱۳.۲درصد از شــاغالن 
صنعتی تابستان پارســال، در تابستان امسال 
خدماتی شده اند. برایند جریان انتقال نیروی کار 
در بخش های سه گانه، اضافه شدن خالص سهم 
بخش خدمات از بازار کار به میزان ۱.۳درصد 
بوده که در ازای آن از سهم بخش های کشاورزی 

و صنعت باید کاسته شود.

    صعود قیمت نفت در پی عقب گرد دالر
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار آســیا تحت تاثیر افت ارزش دالر آمریکا و 

مشکالت عرضه، افزایش یافت.
 بهای معامالت نفت برنت ۷۴ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۹۲ دالر و ۳۶ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۸ سنت 

معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۸۶ دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید.
دالر پس از اینکه دولت جدید انگلیس از اجرای اصالحات اقتصادی عقب نشینی کرد 
و باعث بهبود ریسک پذیری شد، کاهش یافت. شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای 
رقیب، ۰.۸۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱۲.۱۱ واحد رسید. دالر ضعیفتر، معامالت نفت 

را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.
در بخش عرضه، انتظار می رود رشد تولید نفت شیل آمریکا به تسهیل کمبود عرضه 
نفت کمک کرده و باعث محدود شدن رشد قیمت ها شود. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
پیش بینی کرد تولید نفت در منطقه پرمیان باسین و نیومکزیکو که بزرگترین منطقه 
نفت شیل آمریکاست، ماه جاری حدود ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 
رکورد ۵.۴۵۳ میلیون بشکه در روز می رسد.همچنین طبق گزارش بلومبرگ، دولت 
آمریکا قصد دارد ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک این کشور به منظور 
متوازن کردن بازار و جلوگیری از افزایش قیمت های بنزین برداشت کند. کاخ سفید قصد 
دارد ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را دوباره پر کند.عامل دیگری که از قیمت های نفت 
پشتیبانی کرد، انتظارات برای ادامه سیاست پولی تسهیلی چین برای کمک به اقتصاد 
آسیب دیده از محدودیت های کووید ۱۹ بود. با این حال، اقدام چین در به تاخیر انداختن 
انتشار شاخص های اقتصادی، باعث شده اســت دورنمای تقاضا برای سوخت در این 
 ANZ Research کشور همچنان مبهم بماند.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران گروه
در یادداشتی اعالم کردند پس از کاهش تولیدی که میان اعضای اوپک پالس توافق شد، 
سرمایه گذاران قراردادهای خرید را در بازار معامالت آتی افزایش داده اند.کشورهای 
عضو اوپک پالس پس از اینکه کاخ سفید ریاض را متهم کرد بعضی از کشورهای عضو 
این گروه را برای حمایت از کاهش تولید نفت تحت فشار قرار داده است، حمایت خود از 

تصمیم اخیر را اعالم کردند.

  ارز خدماتی شرکت های دانش بنیان ۴۸ ساعته تأمین می شود
 بانک مرکزی اعالم کرد: با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسهیل در ارائه 
خدمات ارزی به این شرکت ها، پس از تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
ارائه درخواست به بانک های عامل، ارز مورد نیاز خود را در مدت ۴۸ ساعت دریافت کنند. 
 مدت زمان فرآیند تخصیص ارز برای تمامی گروه های کاالیی )بجز کاالهای اساسی( 
و خدمات در سایر بخش ها، در حال حاضـر ۳۰ روز است که این مدت با تصمیم اتخاذ 

شده برای شرکت های دانش بنیان به ۲ روز کاهش یافت.
بانک مرکــزی همچنین تأکید کرد: تأمیــن ارز برای مصــارف خدماتی، محدود به 
شرکت های دولتی نیست و امکان تأمیـــن ارز خدماتی برای کلیه شرکت های فعال 
در بخش خصوصی، تعاونی ها و شرکت های هواپیمایی غیردولتـی نیز فراهم است. بر 
همین اساس، شرکت های مذکور می توانند ارز مورد نیاز برای مصارفی مانند اجاره و حق 
اشتراک شبکه های اطالعتی، بازاریابی دیجیتال، آزمایش های علمی و فنی و دریافت 
گواهی های بین المللی )استاندارد، کیفیت و...(، هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، 
حقوق و حق مأموریت پرســنل و عوارض فرودگاهی، حق عضویت ها و سایر مصارف 

خدماتی را پس از ارائــه اسناد مثبتــه، ازطریق بانک های عامل تأمین کنند.
بنابر اعالم بانک مرکزی، فدراســیون ها، کمیته های ورزشی )کمیته ملی المپیک و 
پارالمپیک( و ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی نیـز می توانند ارز موردنیاز برای 
مصارفی از قبیل اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات 

بین المللی را از طریـق بانک های عامل تأمین کنند. 

 کاهش شدید فروش مواد غذایی در پی اغتشاشات اخیر
 عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه اغتشاشات در کشور روی کسب و 
کارهای مختلف تاثیر گذاشته است، گفت: و ناآرامی های اخیر باعث کاهش شدید فروش 
مواد غذایی در کشور شد.محمد آقاطاهر در خصوص آخرین وضعیت بازار مواد غذایی در 
کشور گفت: متاسفانه طی یک ماهه اخیر و در پی اغتشاشات و ناآرامی های اخیر در کشور 

ناامنی ایجاد شده و به همین دلیل روی کسب و کارهای مختلف تاثیر گذاشته است.
وی افزود: به همین دلیل در بازار رکود ایجاد شده و شاهد کاهش فروش مواد غذایی در 
کشور بودیم به طوری که واحدهای صنفی و فروشنده ها آسیب زیادی از این امر دیده و 
برخی از آنها که در محدوده این اعتراضات و اغتشاشات بوده اند باالجبار تصمیم گرفتند 
که مغازه ها و واحدهای فروش خود را تعطیل کنند.آقاطاهر اظهار کرد: امیدواریم هر چه 
سریع تر شاهد آرامش و امنیت کامل در جامعه باشیم، چون در این صورت بازارهای به 
ثبات رسیده و در آینده شاهد رونق و شکوفایی دوباره آنها هستیم؛ بنابراین می توان گفت 
اقتصاد کشور آسیب زیادی از اغتشاشات اخیر دیده است.این عضو اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی خاطرنشان کرد: طبیعتاً در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
پیدا کرده که در صورت ادامه تجمعات اخیر نیز اوضاع آنها بغرنج تر خواهد شد و حتی 
پیش بینی پذیری اقتصاد کشور را به شدت کاهش داده و تولیدکنندگان و فروشندگان 

با مشکالت زیادی در این خصوص روبرو هستند. 

 توانمندسازی مودیان مالیاتی با همکاری شرکت های معتمد
 رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با 
بیان اینکه توانمندسازی مودیان با همکاری شرکت های معتمد میسر می شود، گفت: 
ارائه مشاوره و آموزش های الزم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای 

ارائه خدمات مالیاتی از جمله خدمات شرکت معتمد است.
 اشکان هراتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشــور مطابق قانون از ظرفیت 
شرکت های معتمد برای توانمندسازی مودیان استفاده می کند، گفت: مودیان مالیاتی 
می توانند از خدمات شــرکت های معتمد در زمینه هایی همچون نصب و راه اندازی 
پایانه های فروشگاهی و صدور و ارســال اطالعات صورت حساب های الکترونیکی به 

سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی این شرکت ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مودیان الزامی به انتخاب و بهره گیری از خدمات شرکت های معتمد 
ندارند، تصریح کرد: مؤدی می تواند به شکل مستقیم و باتکیه بر توانمندی ها و امکانات 
خود، نسبت به صدور و ارسال اطالعات صورت حساب های الکترونیکی خود به سازمان 
اقدام کند و یا به صورت غیرمستقیم، از خدمات و امکانات شرکت های معتمد در این 
زمینه بهره گیرد.رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان عنوان کرد: هم اکنون دو شرکت معتمد با عناوین »شرکت داده کاوی 
معتمد اول سام« و »شرکت داده پردازی کیسان« با ســازمان امور مالیاتی همکاری 

می کنند و چند شرکت دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز همکاری هستند.
وی با بیان اینکه مؤدیان می توانند در سامانه مؤدیان، فهرست شرکت های معتمد دارای 
مجوز از سازمان امور مالیاتی کشور را مشاهده کنند، تأکیدکرد: مؤدیان مالیاتی الزامی 
به انتخاب و بهره گیری از خدمات شرکت های معتمد ندارند و می توانند با توجه به میزان 

توانمندی خود از خدمات این شرکت ها استفاده کنند.

  آغاز معامالت توافقی ارز در کانال 3۱ هزار تومان 
 معامالت توافقی دالر در بازار ارز امروز )سه شنبه ، ۲۶ مهرماه( با بهای ۳۱ هزار و ۴۰۰ 
تومان کار خود را آغاز کرد.  از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار 
ارز و در تعامل با کانون صرافی ها، صرافی های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه 
و تقاضا را راه اندازی کرد. سپس امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل 

ارزی نیز فراهم شد.
این بازار طــی ماه های اخیر ســبب تامین تقاضاهــای ُخرد مردم شــده و به معیار 
قیمت گذاری ارز تبدیل شده است.امروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دالر با 

قیمت ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان و با حجم ۳۶ هزار معامله شد.

 بدون هیچ پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل 
گذاشته اند؛ شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ 
اما در این اوضاع معیشتی و تورم سرسام آور، دریغ کردن 
همین رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، بی عدالتی ست.

نوزدهم اســفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی 
کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن 
حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال 
۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست عالوه بر 
افزایــش ۵۷.۴ درصدی حداقل مــزد و ۳۸ درصدی به 
اضافه ی رقم ثابت سایر ســطوح، حق مسکن کارگران 
مشــمول قانون کار برای ســال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار 

تومان مصوب شد.
در تصویب نامه ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه الزم االجراســت، فقط 
براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم 
مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه 
نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی 
دولت، انتقاد داشته اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر 
مولفه های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اوالد 
و یا سنوات، یک مولفه ی مزدی همه شمول است و تنها 
مرجع تصمیم گیری در ارتبــاط با مزد و مزایای مزدی 
کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه جانبه ی 
عالی کار باشــد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن 

بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟

 چرا هفت ماه معطلی؟
با این حال، روال ســال های گذشته اینگونه بوده که 
معموالً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبه ی 
حق مسکن را برای اجرا ابالغ می کند و کارفرمایان مجبور 
می شوند مابه التفاوت ماه های فترت و تاخیر را بپردازند؛ 
در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طوالنی تر از حد معمول 
همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابالغ یک مولفه ی 

مزدی کارگران تاخیر افتاده است.
انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشــت ماه، 
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در یکی از نشست های هیات 

دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه 
هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از 
کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً اراده ای برای تصویب حق 

مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.

 هفت ماه گذشت، خبری از ابالغ حق مسکن 
نیست !

فرامرز توفیقی )از نمایندگان کارگری دستمزد( با بیان 
اینکه به نظر می رســد معیشت کارگران در اولویت های 
اصلی تصمیم سازان نیست؛ می گوید: ما در شورایعالی کار، 
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم 
و باید این مولفــه ی مزدی از فروردین به تمام کارگران 
مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمی تواند و نباید 
مزد کارگران را ماه ها معطل بگذارد؛ گویا اصوالً شورایعالی 
کار و ســه جانبه گرایی را حتی در مساله ی دستمزد به 
رسمیت نمی شناسند که اگر جز این بود، پیشتر از این ها 
حق مسکن ابالغ می شود؛ نه تنها این ابالغیه هنوز صادر 
نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای 
بررسی معیشت کارگران و محاسبه ی رسمی هزینه های 

زندگی برگزار نشده است.

 تاریخچه ی مساله
بهتر اســت به تاریخچه ی این موضــوع در ماه های 
گذشته و موضع گیری مقامات رسمی نگاهی بیندازیم؛ 
محمد باقــر قالیباف، رئیس مجلس در بیســت و نهم 
تیرمــاه ۱۴۰۱ در نامه ای رســمی خطــاب به دولت، 
اصالح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری 
بازنشســتگان و دوم، مصوبه ی کمک هزینه ی مسکن 
کارگران. در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شــده 
 بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک 
هزینه مســکن هنوز بازبینی نشده اســت؛ در ارتباط با 
کمک هزینه مســکن کارگران مشمول قانون کار، باید 
حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی 

کار است احیا شود.
یــک ماه و پانزده روز بعدتر در چهاردهم شــهریور، 
رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری 
مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب 
شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد 

این افزایش از مهر عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: در صورت ابالغ افزایش حق مســکن 

کارگــری، در ماه های باقی مانده از ســال۱۴۰۱، مبلغ 
یکصد هزار تومان به دســتمزد کارگران مشمول قانون 
کار اضافه می شــود. از ســوی دیگر چون مبنای اجرای 
این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱اســت، مابه التفاوت این 
افزایش به ماه های ســپری شده نیز تعلق می گیرد. این 
بدان معنی اســت که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت 
شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان 
را به عنوان مابه التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای 

خود طلبکار می شود.

 در مهر هم خبری نیست!
حاال مهر هم در حال خاتمه یافتن اســت و احتمالی 
که معاون روابط کار وزارتخانه از آن ســخن گفته، هنوز 
محقق نشده! یک ماه پیش از این وعده دادند که باالخره 
حق مسکن در مهر مصوب می شود اما به روزهای پایانی 
مهر نزدیک شده ایم و خبری از ابالغ دولت نیست. همه 
می دانند که تا قبل از بیست و سوم یا نهایتاً بیست و چهارم 
هر ماه، کارفرمایان کارگاه های صنعتی، بزرگ و متوسط 
کشور، محاسبات حقوقی را انجام می دهند و لیست های 
پرداخت ماهانه را آماده می کنند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً 
می خواست که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به اضافه ی 
مابه التفــاوت ماه های گذشــته در مهر به تمام کارگران 
مشــمول قانون کار پرداخت شود، باید قبل از بیستم یا 

حتی پانزدهم مهر ابالغیه حق مسکن را صادر می کرد.
در شرایطی که وضعیت وزیر کار همچنان نامشخص 
اســت و جلســات شــورایعالی کار و اجرای ماده ۱۶۸ 
قانون کار معطل گذاشــته شده، هیچ صدای روشنی از 
وزارتخانه بلند نمی شــود؛ پاســخ کارگران را نمی دهند 
که چرا علیرغم وعده ی قبلی خود در چهاردهم شهریور 
بازهم اهمال کردند و کاری که فقط یک ســاعت زمان 
می خواســت را بیش از هفت ماه عقب انداخته اند؛ وقتی 
 شــورایعالی کار به عنوان یک نهاد رســمی قانونی، مزد

 و مزایــای مزدی را مصوب می کند، این اهمال کاری ها، 
معنایی جز به رسمیت نشناختن حق مشارکت و چانه زنی 

کارگران دارد؟

در میانه اعتراض ها و اختالل های اینترنتی یک ماه گذشته، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اقدامی عجیب و غریب، فهرســتی تحت عنوان »کاالهای 

ممنوعه وارداتی« را تهیه و منتشر کرده است.
این فهرست پیش از این هم به دلیل کمبود ارز برای واردات برخی از کاالهایی 
که مشــابه تولید داخلی دارند در دولت پیشین تهیه شده بود. اما نکته جدید 
اینکه دولت رییســی بیش از ۱۵۰ کاالی جدید )کد-تعرفه( به این فهرســت 

اضافه کرده است.
البته۶۰۰ ردیف تعرفه در گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند.از جمله 
کاالهای گروه ۲۷ می توان به انواع ماهی های خوراکی، پرندگان زینتی، ســگ 
و گربه معمولی، صدف ها، ســوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها، مواد 
پاک کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرم کن های خورشیدی، روده و شکمبه 

حیوانات اشاره کرد.
از جمله اقالم ممنوعه گروه چهارم کاالیی می توان به انواع پوشــاک، لوازم 
خانگی، محصوالت کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقالم مصرفی غیرضرور 
مانند آالت موســیقی اشاره کرد که برخی ازاین کاالها شامل غذا برای سگ و 
گربــه، انواع صابون، کف پوش و پادری، انواع زیورآالت چرمی، صنایع دســتی، 
لباس های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شالق و 

تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، 
شیرآالت بهداشتی، آمبوالنس و انواع عروسک است که در زیرمجموعه کاالهای 

گروه ۴قرار می گیرند.
درباره این »به روزرسانی« در فهرست »کاالهای ممنوعه« چند نکته دارای 

اهمیت است.
اول اینکه وزیر صمت به تازگی عنوان کرده که تراز تجاری ایران به ۳ میلیارد 
دالر دیگر نیاز دارد تا از حالت منفی به مثبت تغییر کند. تراز تجاری به میزان 
فاصله صادرات از واردات گفته می شود. به طور مثال وقتی یک کشور ۵۰ میلیارد 
دالر صادرات و ۲۰ میلیارد دالر واردات داشته باشد این کشور ۳۰ میلیارد دالر 

تراز مثبت تجاری دارد.
آقای وزیر عنوان کرده اند که هم اکنون ۴۷ میلیارد دالر صادرات و ۵۰ میلیارد 
دالر واردات به ایران وجود دارد. بنابراین با ۳ میلیارد دالر دیگر صادرات می توان 
تراز تجاری را مثبت کرد. در این زمینه گویا راهکار »مثبت کردن تراز تجاری« 
همین باال بردن »اقالم ممنوعه« وارداتی باشــد وگرنه راه دیگری در اوضاع و 
احوال شدت تحریم ها، نپیوستن به FATF و مشکالت ریز و درشت صادرات به 
ذهن نمی رسد. مگر اینکه آقایان راهکار دیگری داشته باشند که این یکی هم 
مانند ۷۰۰۰ صفحه برنامه اقتصادی در گاوصندوق خاصی جای گذاری شده و از 

دسترس کارشناسان و رسانه ها دور نگه داشته شده است.
به این اظهارات علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نیز دقت 
کنید که رسیدن ایران به صادرات ۵۰ میلیارد دالری را یک شوخی دانسته است. 
ایران کشوری است که بخش بزرگی از واردات را به مواد خوراکی )انسانی و دامی( 
اختصاص داده و بخش اعظم صادرات را نیز تحت عنوان »صادرات غیرنفتی« به 
محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی. بنابراین در شرایطی که کشوری مانند 
هلند با مساحتی در حد استان اصفهان ۵۰۰ میلیارد دالر صادرات دارد و ما قرار 
اســت ۵۰ میلیارد دالر صادرات را هدف گذاری کنیم؛ صحبت کردن از مثبت 

شدن تراز تجاری چه چیزی جز نمایش و تبلیغات دارد؟
دوم اینکه شــاید بهتر بود وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از افزایش 
کاالهای ممنوعه ابتدا توضیح می داد که مکانیزم جلوگیری از واردات بسیاری از 
کاالهای صنعتی مانند خودرو یا لوازم خانگی چه تاثیری در بازار داشته است؟ 
اینکه به بهانه حمایت از تولید داخلی با ممنوع کردن واردات برخی کاالها، انحصار 
تولید و توزیع و فروش به برخی از تولیدکنندگان داخلی »تقدیم« شود و آنها هم 
در بازاری بدون رقیب هر محصولی را عرضه کنند و مصرف کننده نیز چاره ای 
جز خرید این محصوالت که عمدتاً مونتاژی و کم کیفیت هستند نداشته باشد، 

کجایش حمایت از تولید است؟

هفت ماه گذشت، خبری از ابالغ حق مسکن نیست!

افزایش تعداد کاالهای ممنوعه وارداتی ،تقدیم رانت تازه به انحصارطلبان
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شماره : 1492

فعالیت سیستم حمل ونقلی مناسب، پایین بودن نرخ 
تعرفه گمرگی، توسعه روابط تجاری و اخذ مجوزهای الزم 
با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم این روزها زمینه 
صادرات ۵۰ کانتینری مرکبات از مازندران به کشورهای 

اورآسیا را فراهم کرده است.
مرکبات مازندران پــس از برنج دومین محصول مهم 
اقتصادی و منبع درآمد کشاورزی استان است؛ محصولی 
که تولید مازاد بر مصــرف داخلی با نگاه اقتصادی دولت 
سیزدهم و با تعیین استانداردهای صادراتی از سوی طرف 
مقابل این روزها تاییدیه کشــورهای اوراسیا و حتی چین 
را هــم اخذ کرده و تولیدکنندگان و تجار مازندرانی برای 

تحقق این امر به صف شدند.
صادرات محور کردن محصوالت کشــاورزی مازندران 
دستکم طی یکسال گذشته ترجیع بند اظهارات کارشناسان 
و مسووالن در سطوح مختلف بود و به همین دلیل در ماه 
های گذشــته اصالح و بازســازی باغ های مرکبات برای 
دســتیابی به محصولی بازار پسند در آن سوی مرزها در 
دســتور کار گرفت و در کنار آن تعداد ســورتینگ ها و 
مراکز بسته بندی نیز از ۲۰۰ به ۸۰۰ واحد افزایش یافت 
تا زنجیره صادرات پس از باغ هم تکمیل شــود. ظرفیت 
انبارداری محصوالت کشاورزی مازندران هم بر همین مبنا 
از ۸۰۰ هزار تن با توســعه سردخانه ها به یک میلیون و 

۵۰۰ هزار تن رسید.

همه این اتفاقات خوشایند و مثبت برای صادرات محور 
کردن محصوالت کشاورزی مازندران به ویژه مرکبات که 
دستکم نیمی از تولید حدود سه میلیون تنی آن مازاد بر 
مصرف داخلی اســت، فراهم شد، و اکنون مسووالن ارشد 
استان مازندران معتقدند که مرکبات مازندران توان رقابت 
در بازارهای جهانی را دارد و در کنار صادرات به کشورهای 
همسایه مانند روسیه، عراق و افغانستان به بازار هدف جدید 

بنام کشور چین و همچنین اوراسیا دست یافتند.
در این ارتبــاط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا بیان کرد: از هفته های گذشــته تاکنون روزانه ۴۰ تا 
۶۰ کانتینر نارنگی زودرس ژاپنی از مازندران به کشورهای 
منطقه صادر می شود که به طور حتم این روند در ماه های 

آینده با برداشت پرتقال هم ادامه می یابد.

عبداهلل مهاجر دارابی افزود: اکنون در کنار روسیه نارنگی 
ژاپنی مازندران به کشور ازبکستان و دیگر کشورهای منطقه 
صادر می شود و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خواستار 

واردات این میوه استان هستند.
وی بــا بیان این که، در ســال های گذشــته به طور 
متوســط ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تن انواع مرکبات از مازندران 
به کشورهای مختلف جهان صادر شده است، گفت: پیش 
بینی می شــود که در سال جاری جهش قابل توجه تری 
در صادرات این قلم میوه داشته باشیم.رئیس اتاق بازرگانی 
مازندران با اشاره به فراهم شدن زیرساخت ها برای صادرات 
مرکبات استان تا سقف یک میلیارد دالر به کشور چین، 
بیان کرد: صادرکنندگان استان با پشتیبانی وزارت جهاد 
کشاورزی خود را برای اجرای این ماموریت مهم صادراتی 
کشور آماده کنند.طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های 
مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار است که از این میزان 
۱۱۰ هزار هکتار ارقام بارده هستند. همچنین از مجموع 
باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشــت ارقام 
مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتــار ارقام مختلف نارنگی و 
بقیه زیر کشت محصوالتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

برداشــت مرکبات مازندران با ارقام زودرس نارنگی از 
هفته آینده آغاز خواهد شد و اکنون باغداران در حال آماده 
شدن برداشــت نارنگی های زود رس در سطح حدود۱۱ 

هزار هکتار هستند.

 رونق کار باغداران با صادرات روزانه ۵۰ کانتینر مرکبات

 روزانــه بیــش از ۸۰ تــن گوشــت مــرغ در کرمانشــاه توزیــع 
می شــود

 مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: روزانه 
بیش از ۸۰ تن انواع گوشت مرغ گرم و منجمد در استان توزیع می شود.

»عبدالحسین احمدی« گفت: هم اکنون روزانه بین ۶۰ تا ۸۰ تن بنابر نیاز بازار، 
گوشت مرغ گرم در استان براساس قیمت های مصوب اعالم شده توزیع می شود.

وی افزود: عالوه بر این روزانه ۲۰ تن نیز گوشت مرغ منجمد برای تنظیم و 
ایجاد تعادل بازار این کاال، توسط عامالن توزیع و با نظارت الزم توسط کارشناسان 

این سازمان توزیع می شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه با 
توزیع این میزان گوشت مرغ، نیاز بازار استان به میزان کافی برای این محصول 
تامین شده اســت، اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد 

۴۸ و مرغ گرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.
احمدی یادآور شد: برای تامین نیاز شهروندان به گوشت قرمز نیز توزیع گوشت 
منجمد در دستور کار این سازمان است به طوری که امسال تاکنون در مجموع 

حدود ۲۱۵ تن از این نوع گوشت در استان توزیع شده است.
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10661066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45600598964560059896 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 45600598964560059896  
ــه در تاریــخ 1401/05/10  1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــد ولــی ال ــه در تاریــخمتعلــق بــه حمیدرضــا میرحــاج فرزن ــد ولــی ال متعلــق بــه حمیدرضــا میرحــاج فرزن

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 45920581864592058186 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 45920581864592058186 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
حســن غالمپــور فرزنــد خدابخــش در تاریــخحســن غالمپــور فرزنــد خدابخــش در تاریــخ1401/04/26 1401/04/26  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــلمی فرزن ــی مس ــه عبدالعل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــلمی فرزن ــی مس ــه عبدالعل ــق ب ــماره 45699332464569933246 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/291401/06/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــید در  ــد جمش ــان فرزن ــی ذوالفقاری ــه عل ــق ب ــید در  متعل ــد جمش ــان فرزن ــی ذوالفقاری ــه عل ــق ب ــماره 45601506564560150656 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 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردی ــختاری تاری

ــخ  ــد در تاری ــد عبدالمجی ــی فرزن ــرز یحیائ ــه فرام ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد عبدالمجی ــی فرزن ــرز یحیائ ــه فرام ــق ب ــماره 45910836084591083608 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 1401/03/011401/03/01 مفق

15041504
ــماره 22836365582283636558 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 22836365582283636558 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 4001210403240012104032 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 9393ایــران ایــران 293293هه3838 )کارت ســوخت  )کارت ســوخت 
بــه نــام صغــری نامجــو منــش(   متعلــق بــه مهــدی  هوشــمند  فرزنــد حیــدر  در تاریــخ بــه نــام صغــری نامجــو منــش(   متعلــق بــه مهــدی  هوشــمند  فرزنــد حیــدر  در تاریــخ 1401/06/171401/06/17  

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

15061506
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22817550292281755029 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فریمــا حیــدری  فرزنــد زریــر  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فریمــا حیــدری  فرزنــد زریــر 

در تاریخدر تاریخ 1401/07/19  1401/07/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 5831895658318956و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران279279یی6969 و ش ــرانای ــالک 6363ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/05/18  1401/05/18 مفق ــود در تاری ــد محم ــری  فرزن ــم  باق ــه مری ــق ب ــخمتعل ــود در تاری ــد محم ــری  فرزن ــم  باق ــه مری ــق ب 10558151055815متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25114984212511498421 متعلــق بــه مریــم  آبیســه فرزند جعفــری در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  آبیســه فرزند جعفــری 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 54893376725489337672 متعلــق بــه ابراهیــم  شــمس فرزنــد اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه ابراهیــم  شــمس 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 1401/07/111401/07/11 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 714714 متعلــق بــه احمــد امدادی طارمــی فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخ متعلــق بــه احمــد امدادی طارمــی فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخ1401/06/01 1401/06/01   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20062006
کارت ماشــین بــه شــماره شاســی کارت ماشــین بــه شــماره شاســی ss34122914697043412291469704 وشــماره متــور  وشــماره متــور 47246494724649 بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک 
3333ل ل 983983 ایــران  ایــران 7777 متعلــق بــه ســعیده ســلطانی فرزنــد ایــرج در تاریــخ متعلــق بــه ســعیده ســلطانی فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــالد  ــه می ــق ب ــالد  متعل ــه می ــق ب ــماره 04812349340481234934 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 04812349430481234943 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
رحیــم ونــد فرزنــد احمــد در تاریــخرحیــم ونــد فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/07/23  1401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

موتــور وشــماره  موتــور  وشــماره   NAPLSRALDNAPLSRALD0110672001106720 شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  شاســی کارت  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
ــد  ــه راد فرزن ــران زندی ــه کام ــق ب ــد متعل ــه راد فرزن ــران زندی ــه کام ــق ب ــران 6666متعل ــران  ای ــالک 3737ل ل 974974 ای ــماره پ ــالک  وش ــماره پ KgmAKgmA690690DD137580137580 وش

رضــا در تاریــخرضــا در تاریــخ 1401/07/16  1401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

20142014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 64499716736449971673 متعلــق بــه امیــد جازنــدری فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد جازنــدری فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 

1398/01/011398/01/01 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 00239818490023981849 متعلــق بــه ســوگند ایالنلــو فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســوگند ایالنلــو فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 
1401/07/191401/07/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــیدمهدی میرزاجون ــه س ــق ب ــی  متعل ــیدمهدی میرزاجون ــه س ــق ب ــماره 00747727080074772708 متعل ــه ش ــه ب ــمند و گواهینام ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
فرزنــد ســیدمحمدعلی در تاریــخفرزنــد ســیدمحمدعلی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ظهــراب در  ــا فرزن ــه گــودرز قاســمی نی ــق ب ــد ظهــراب در  متعل ــا فرزن ــه گــودرز قاســمی نی ــق ب ــه شــماره 59897869315989786931 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و گواهینامــه بــه شــماره 17096040691709604069 متعلــق بــه ربــاب متــوکل  متعلــق بــه ربــاب متــوکل 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/07/14 1401/07/14  مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــاهی فرزن ــخ خسروش ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــاهی فرزن  خسروش

می باشد.می باشد.

ــانی  ــی فروش ــل عامل ــادق جب ــه محمدص ــق ب ــانی  متعل ــی فروش ــل عامل ــادق جب ــه محمدص ــق ب ــماره 00104954280010495428 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد ناصــر در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد ناصــر در تاریــخفرزن فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 20603915982060391598 متعلــق بــه محســن ســلطانی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محســن ســلطانی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/07/241401/07/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارتهــای بانکــی بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارتهــای بانکــی بــه شــماره 47234126384723412638 متعلــق بــه رســول شــرفی فرزنــد  متعلــق بــه رســول شــرفی فرزنــد 
رضــا در تاریــخرضــا در تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20652065

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 9494 ص  ص 336336 ایــران  ایــران 3838 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ININ7946900779469007 و شــماره  و شــماره 
ــخ 1401/06/231401/06/23   ــداهلل در تاری ــد عب ــان فرزن ــدی طغ ــح زن ــه ابولفت ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد عب ــان فرزن ــدی طغ ــح زن ــه ابولفت ــق ب ــور 1112796475511127964755 متعل ــور موت موت

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

  20842084
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00163219520016321952 متعلــق بــه وحیــد زنــدی فرزنــد ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد زنــدی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/07/161401/07/16  

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 09215880030921588003 متعلــق بــه مــژگان  ال حیــدر فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه مــژگان  ال حیــدر فرزنــد مجیــد 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

شاســی  شــماره  بــه  ای  شاســی نقــره  شــماره  بــه  ای  LL9090نقــره  ســوخت  کارت  ماشــین،  کارت   ، نامــه  ســوخت بیمــه  کارت  ماشــین،  کارت   ، نامــه  بیمــه 
NAPLSRALDNAPLSRALD8101301281013012بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور kk44MAMA690690DD028265028265بــه شــماره پــالک بــه شــماره پــالک 3333ایــران ایــران 
ــه کارشناســی  ــه کارشناســی  و کارت شناســایی نظــام مهندســی و کارشناســان رســمی و دفترچــه و پروان 722722یی2828 و کارت شناســایی نظــام مهندســی و کارشناســان رســمی و دفترچــه و پروان
مــاده مــاده 187187بــه شــماره بــه شــماره 187187//13441344/ک/پ متعلــق بــه مهــدی ســلجوقی فرزنــد حمدالــه بــه شــماره ملــی /ک/پ متعلــق بــه مهــدی ســلجوقی فرزنــد حمدالــه بــه شــماره ملــی 

00352533040035253304در تاریــخدر تاریــخ1401/07/17 1401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

20872087
ــین در  ــد شاحس ــق فرزن ــه ح ــی قلع ــود حق ــه محم ــق ب ــین در  متعل ــد شاحس ــق فرزن ــه ح ــی قلع ــود حق ــه محم ــق ب ــماره 37817690703781769070 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریختاریخ 1401/07/19  1401/07/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــه شــماره  پایــه ســه و کارت ســوخت  بــه شــماره  و گواهینامــه  پایــه ســه و کارت ســوخت  بــه شــماره 60297682206029768220 و گواهینامــه  بــه شــماره کارت ملــی  کارت ملــی 
8484قق677677ایــرانایــران2121 و کارت عابــر بانــک ملــی ایــران وپارســیان وصــادرات ورفــاه متعلــق بــه صمــد ملــک  و کارت عابــر بانــک ملــی ایــران وپارســیان وصــادرات ورفــاه متعلــق بــه صمــد ملــک 
زاده  فرزنــد شمســعلی در تاریــخزاده  فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 27400586752740058675 متعلــق بــه رامیــن  برگشــادی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن  برگشــادی فرزنــد حســن در تاریــخ 

1401/06/011401/06/01 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 63193838956319383895 متعلــق بــه حجــت علــی پــور فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه حجــت علــی پــور فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/07/101401/07/10 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 00537043980053704398 متعلــق بــه مریــم  نــادری فرزنــد ســلیمان در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  نــادری فرزنــد ســلیمان در تاریــخ 
1400/02/011400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
ــخ  ــود در تاری ــد محم ــم زاده فرزن ــد کری ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــم زاده فرزن ــد کری ــه محم ــق ب ــماره 15017074261501707426 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1400/12/011400/12/01 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 04400178310440017831 و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 9028887090288870 و کارت  و کارت 
ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــه سیدامیرحســین واعظــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــه سیدامیرحســین واعظــی فرزن ــق ب ــه شــماره 9028887090288870 متعل ــت ب ــان خدم ــه شــماره پای ــت ب ــان خدم پای

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 1401/06/201401/06/20 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 9028887190288871 متعلــق بــه ابوالفضــل  حاجــی حســینی فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفضــل  حاجــی حســینی فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 
1400/08/011400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 09411260990941126099 و کارت عابــر بانــک تجــارت ، مســکن متعلــق بــه علی  و کارت عابــر بانــک تجــارت ، مســکن متعلــق بــه علی 

قدسی فرزند علی اکبر در تاریخقدسی فرزند علی اکبر در تاریخ1400/07/05 1400/07/05  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره ملــی 21219561232121956123  متعلــق بــه الهــه ســمنانی فرزنــد   متعلــق بــه الهــه ســمنانی فرزنــد 

علی در تاریخعلی در تاریخ 1401/07/26  1401/07/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11418268601141826860 متعلــق بــه مصطفــی شــاه نظــری درچــه فرزنــد قنبــر در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی شــاه نظــری درچــه فرزنــد قنبــر در تاریــخ 

1401/06/251401/06/25 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 11304404861130440486 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11304404861130440486 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک  ســپه متعلــق بــه فاطمــه شــیروی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخبانــک  ســپه متعلــق بــه فاطمــه شــیروی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/04/25  1401/04/25 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

25032503
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46895558344689555834 متعلــق بــه عهدیــه محمــدی تــک آبــی فرزنــد هرمــز در تاریــخ  متعلــق بــه عهدیــه محمــدی تــک آبــی فرزنــد هرمــز 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.

25062506
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 451451 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12867766271286776627 متعلــق بــه ناهیــد  دیانــی  متعلــق بــه ناهیــد  دیانــی 

دردشتی فرزند اصغر  در تاریخدردشتی فرزند اصغر  در تاریخ 1401/07/24  1401/07/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــل  در تاری ــد خلی ــکینه کاوه فرزن ــه س ــق ب ــخ  متعل ــل  در تاری ــد خلی ــکینه کاوه فرزن ــه س ــق ب ــماره 12096596461209659646 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
25072507

ســند وبــرگ ســبز خــودرو  و کارت خــودرو و کارت ســوخت  ســواری پــژوســند وبــرگ ســبز خــودرو  و کارت خــودرو و کارت ســوخت  ســواری پــژو405405 نقــره ای  مــدل ســال  نقــره ای  مــدل ســال 
13851385بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک  6767ایــرانایــران218218لل2525  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی 1248502288512485022885وبــه شــماره وبــه شــماره 
موتورموتور2420383524203835متعلــق بــه زیبــا  بویــری فرزنــد صفــدر در تاریــخمتعلــق بــه زیبــا  بویــری فرزنــد صفــدر در تاریــخ1401/07/01 1401/07/01  مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ماشــین  ســواری پــژو پــارس کارت ماشــین  ســواری پــژو پــارس 13831383 رنــگ نقــره ای بــه شــماره  پــالک   رنــگ نقــره ای بــه شــماره  پــالک  6767ایــرانایــران329329نن8383 متعلــق  متعلــق 
بــه میالدمیــر رمضانــی فرزنــد ناصــر در تاریــخبــه میالدمیــر رمضانــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/01/13  1401/01/13 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 12724854811272485481 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه میــالد  طاهریــان قهفرخــی  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه میــالد  طاهریــان قهفرخــی 
فرزنــد حســین در تاریــخفرزنــد حســین در تاریــخ 1401/07/24  1401/07/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مهدیقل ــروپور فرزن ــنگ خس ــه هوش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مهدیقل ــروپور فرزن ــنگ خس ــه هوش ــق ب ــماره 41722885024172288502 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/211401/07/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508
ــماره 40706874324070687432   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 40706874324070687432 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه فاطمــه  علــی پــور فرزنــد قاســم  در تاریــخمتعلــق بــه فاطمــه  علــی پــور فرزنــد قاســم  در تاریــخ 1401/07/19  1401/07/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــد عباســعلی  در  ــی  فرزن ــه حســین  افضل ــق ب ــد عباســعلی  در  متعل ــی  فرزن ــه حســین  افضل ــق ب ــه شــماره 09355224510935522451 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/04/20  1400/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12845784531284578453 متعلــق بــه حســن نصراصفهانــی فرزنــد کرمعلــی در  متعلــق بــه حســن نصراصفهانــی فرزنــد کرمعلــی در 
تاریــختاریــخ1401/07/09 1401/07/09  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 12712724231271272423 متعلــق بــه عصمــت نصــرکار الدانــی فرزنــد حســین   متعلــق بــه عصمــت نصــرکار الدانــی فرزنــد حســین  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/05/22  1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12709201031270920103 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 12709201031270920103 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســید محســن  حســینی  رنانــی فرزنــد فتــاح در تاریــخســید محســن  حســینی  رنانــی فرزنــد فتــاح در تاریــخ 1401/07/23  1401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین خــودرو وانــت پیــکان شــیری رنــگ مــدل کارت ماشــین خــودرو وانــت پیــکان شــیری رنــگ مــدل 13901390 بــه شــماره  بــه شــماره 4444 ج  ج 533533 ایــران  ایــران 1313 و بــه  و بــه 
شــماره موتــور شــماره موتــور 1149000745811490007458 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAAANAAA4646AAAA33BGBG187455187455 متعلــق بــه ســهراب   متعلــق بــه ســهراب  

محبوبــی فرزنــد قنبــر در تاریــخمحبوبــی فرزنــد قنبــر در تاریــخ 1401/06/23  1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 11431143 و بــه شــماره ملــی  و بــه شــماره ملــی 12866902341286690234 متعلــق بــه احمدرضــا  مســلمی پروانــه   متعلــق بــه احمدرضــا  مســلمی پروانــه  
فرزنــد حســین  در تاریــخفرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 34906689443490668944 متعلــق بــه امیــر محمــد  سوســنی غریبونــد  فرزنــد امیراحمــد در  متعلــق بــه امیــر محمــد  سوســنی غریبونــد  فرزنــد امیراحمــد در 
تاریــختاریــخ 1401/07/17  1401/07/17 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 12923777711292377771 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12923777711292377771 و  و 
کارت ســوخت موتورســیکلت  هونــدا بــه شــماره کارت ســوخت موتورســیکلت  هونــدا بــه شــماره 624624//1626316263 متعلــق بــه مجتبــی فیــروزی فرزنــد اصغــر  متعلــق بــه مجتبــی فیــروزی فرزنــد اصغــر 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603
ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــاهی فرزن ــیه خورش ــه انس ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد محم ــاهی فرزن ــیه خورش ــه انس ــق ب ــماره 09335595690933559569 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/05/22 1401/05/22مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه علــی افراطــی  ــه علــی افراطــی  متعلــق ب ــه شــماره 09377630200937763020 متعلــق ب ــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت ب گواهینامــه پای
فرزنــد محمــد  در تاریــخفرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محمــد خــدادادی  فرزن ــد  متعلــق ب ــه محمــد خــدادادی  فرزن ــه شــماره 52399164215239916421 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پای ــه ســه ب کارت ملــی و گواهینامــه پای
یعقــوب  در تاریــخیعقــوب  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
ــاه  ــی مهرپن ــه مرتض ــق ب ــاه  متعل ــی مهرپن ــه مرتض ــق ب ــماره 00443100800044310080 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 104104 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

فرزند علی در تاریخفرزند علی در تاریخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــالم در  ــد سیداس ــکور فرزن ــادات اش ــینا س ــه سیدس ــق ب ــالم در  متعل ــد سیداس ــکور فرزن ــادات اش ــینا س ــه سیدس ــق ب ــماره 22701081082270108108 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت معافیــت بــه شــماره کارت ملــی و کارت معافیــت بــه شــماره 22103751932210375193 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/21  1401/07/21 مفق ــا در تاری ــد عبدالرض ــه رضــا چالکــش دشــتی فرزن ــق ب ــخ متعل ــا در تاری ــد عبدالرض ــه رضــا چالکــش دشــتی فرزن ــق ب 22103751932210375193 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.گردی ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22195697642219569764 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22195697642219569764   و       و    
کارت ماشــین بــه  شــماره کارت ماشــین بــه  شــماره 298298دد3737 ایــران  ایــران 9292 شــماره موتــور  شــماره موتــور MM159566739159566739 شــماره شاســی  شــماره شاســی 
NAPXNAPX212212AAAA11041271104127متعلــق بــه فاطمــه صادقیــان فرزنــد قربــان در تاریــخمتعلــق بــه فاطمــه صادقیــان فرزنــد قربــان در تاریــخ 1401/07/12  1401/07/12 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی و کارت معافیــت بــه شــماره کارت ملــی و کارت معافیــت بــه شــماره 22100306922210030692 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 22100306922210030692 متعلــق  متعلــق 
بــه اســماعیل محمدعلیــان فرزنــد ســیف الــه در تاریــخبــه اســماعیل محمدعلیــان فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 1400/05/26  1400/05/26 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 22191948512219194851 متعلــق بــه آرش وکیلــی فرزنــد کــورش در تاریــخ  متعلــق بــه آرش وکیلــی فرزنــد کــورش در تاریــخ 1400/12/151400/12/15  
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 22102774692210277469 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22102774692210277469 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 22102774692210277469 متعلــق بــه مهــرداد نوروزپــور فرزنــد نــوروز در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرداد نوروزپــور فرزنــد نــوروز در تاریــخ 1401/07/221401/07/22  

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

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53886748195388674819 متعلــق بــه علــی احمــدی فرزنــد یحیــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی احمــدی فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  

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 16713488341671348834 متعلــق بــه حســین شــادی عیســی لــو فرزنــد التفــات در تاریــخ  متعلــق بــه حســین شــادی عیســی لــو فرزنــد التفــات 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.

کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره ملــی  کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره ملــی  12293055311229305531 متعلــق بــه حبیــب الــه سیاوشــی فرزنــد درویــش  متعلــق بــه حبیــب الــه سیاوشــی فرزنــد درویــش 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=
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ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــه حســین اســدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــه حســین اســدی فرزن ــق ب ــماره 00754262340075426234 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00563119740056311974 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00563119740056311974 و گواهینامــه پایــه دو  و گواهینامــه پایــه دو 
بــه شــماره بــه شــماره 00563119740056311974 متعلــق بــه علــی طاهــری فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ متعلــق بــه علــی طاهــری فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05598755250559875525 متعلــق بــه فاطمــه طالبــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه طالبــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/07/111401/07/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی ff100077752100077752متعلــق بــه جمیلــه  نیکــزاد فرزنــد غــالم در تاریــخ متعلــق بــه جمیلــه  نیکــزاد فرزنــد غــالم 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57298875665729887566 متعلــق بــه ابوالقاســم اســماغیلی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالقاســم اســماغیلی فرزنــد محمــد علــی 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 کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه بیمــه نامــه  بــه شــماره کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه بیمــه نامــه  بــه شــماره 00819894580081989458  کارت وســیله نقلیــه   کارت وســیله نقلیــه 
بــه شــماره پــالک بــه شــماره پــالک 4040ایــران -ایــران -936936یی3838متعلــق بــه محمــد  رضایــی ســفید ابــی فرزنــد محمدتقــی  در متعلــق بــه محمــد  رضایــی ســفید ابــی فرزنــد محمدتقــی  در 

تاریــختاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــرزا م ــد می ــی فرزن ــی  صادق ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــراد در تاری ــرزا م ــد می ــی فرزن ــی  صادق ــه عل ــق ب ــماره 41996934594199693459 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00117248620011724862 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00117248620011724862 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مریــم  فــالح فرزنــد ســلطان حســین در تاریــخمریــم  فــالح فرزنــد ســلطان حســین در تاریــخ1401/05/03 1401/05/03  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 04521418770452141877 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 04521418770452141877 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
ــه شــماره شاســی VFIHFRCAVFIHFRCA33FAFA515968515968و بیمــه و بیمــه  ــه شــماره شاســی وب ــور FF44RDRD4040CC059019059019وب ــه شــماره موت ــور ب ــه شــماره موت ب
نامــه ماشــین بــه شــماره انتظامــی نامــه ماشــین بــه شــماره انتظامــی 547547س س 7979 ایــران  ایــران 6666متعلــق بــه فاطمــه عیســی زاده فرزنــد حبیــب متعلــق بــه فاطمــه عیســی زاده فرزنــد حبیــب 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن در  ــه لطفــی نصــب فرزن ــه رباب ــق ب ــد حســن در  متعل ــه لطفــی نصــب فرزن ــه رباب ــق ب ــه شــماره 62695357616269535761 متعل ــی  گواهینامــه ب ــه شــماره کارت مل ــی  گواهینامــه ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره انتظام ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه نام ــی  و بیم ــماره انتظام ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه نام ــماره 04104570510410457051 و بیم ــه ش ــژه ب ــه وی ــماره گواهینام ــه ش ــژه ب ــه وی گواهینام
ــق  ــق متعل ــی 1826599718265997متعل ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 248526248526و ش ــماره موت ــه ش ــور ب ــور و کارت موت ــماره موت ــه ش ــور ب ــران 1292412924و کارت موت ــران ای 145145ای
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/11  1401/07/11 مفق ــد محمــد در تاری ــی شــاهباز فرزن ــه عل ــخب ــد محمــد در تاری ــی شــاهباز فرزن ــه عل ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00243939910024393991 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 3865138651ایــران ایــران 143143 متعلــق  متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/05  1401/07/05 مفق ــا در تاری ــد رض ــد محم ــور فرزن ــماعیل پ ــاس اس ــه عب ــخب ــا در تاری ــد رض ــد محم ــور فرزن ــماعیل پ ــاس اس ــه عب ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00527317660052731766 متعلــق بــه مهــدی  زینعلــی ســرکپه فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  زینعلــی ســرکپه فرزنــد فتــح الــه 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.

ــه  ــه و ب ــران 1616طط972972و ب ــران ای ــی 3333ای ــه شــماره انتظام ــی  و کارت ماشــین ب ــه شــماره انتظام ــه شــماره 37807293503780729350 و کارت ماشــین ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
شــماره موتــور شــماره موتــور 34862663486266و بــه شــماره شاســی و بــه شــماره شاســی IRPCIRPC8917189171IWIW192467192467متعلــق بــه جمشــید محمــدی متعلــق بــه جمشــید محمــدی 

فرزنــد علــی شــاه در تاریــخفرزنــد علــی شــاه در تاریــخ1401/07/01 1401/07/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00192105230019210523 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00192105230019210523 و عقدنامــه بــه شــماره  و عقدنامــه بــه شــماره 
648648 متعلــق بــه نادیــا نوبخــت فرزنــد مجیــد در تاریــخ متعلــق بــه نادیــا نوبخــت فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/04/10  1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

موتــور  شــماره  بــه  موتــور و  شــماره  بــه  NN22DEMHGFLMDEMHGFLM22HH3002830028و  شاســی  شــماره  بــه  موتــور  شاســی کارت  شــماره  بــه  موتــور  کارت 
ــه شــماره  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  گواهینام ــه دو ب ــه پای ــران 143143 گواهینام ــران ای ــی 9348893488ای ــه شــماره انتظام ــی و ب ــه شــماره انتظام KFKF1818FEJGGFEJGG099099TT77و ب
00821586910082158691 متعلــق بــه مهــدی تهــوری فرزنــد حبیــب در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی تهــوری فرزنــد حبیــب در تاریــخ 1401/07/09  1401/07/09 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

انتظامــی  نامــه ماشــین بــه شــماره  انتظامــی  و بیمــه  نامــه ماشــین بــه شــماره  گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00402540700040254070 و بیمــه 
موتــور GG44KDHHKDHH580595580595و شــماره شاســی و شــماره شاســی  بــه شــماره  ماشــین  کارت  موتــور و  بــه شــماره  ماشــین  کارت  381381وو7474ایــران ایــران 3333و 
ــد  ــک فرزن ــه حســین تاجی ــق ب ــی متعل ــن احتماع ــه تامی ــه بیم ــد و دفترچ ــک فرزن ــه حســین تاجی ــق ب ــی متعل ــن احتماع ــه تامی ــه بیم NASNAS621200621200HH10371671037167و دفترچ

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 1401/07/18  1401/07/18 مفق ــی در تاری ــخعل ــی در تاری عل

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد محم ــبانی فرزن ــا پاس ــه پوری ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــد محم ــبانی فرزن ــا پاس ــه پوری ــق ب ــماره 00125534410012553441 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 1401/06/271401/06/27 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00207985630020798563 متعلــق بــه فائــزه احمــدی مقــدم فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه فائــزه احمــدی مقــدم فرزنــد علــی اصغــر 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.

موتــور  شــماره  وبــه  موتــور   شــماره  وبــه   NASNAS821100821100JJ11497031149703 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  فلــزی  شاســی پــالک  شــماره  بــه  خــودرو  فلــزی  پــالک 
MM1515//85689288568928 خــودرو ســواری- هــاچ بــک -سیســتم ســایپا -مــدل  خــودرو ســواری- هــاچ بــک -سیســتم ســایپا -مــدل 13971397 بــه شــماره انتظامــی  بــه شــماره انتظامــی 1010  
ایــران ایــران 778778 ص  ص 7777   متعلــق بــه فریــده مهــدوی فــر بــه شــماره ملــی    متعلــق بــه فریــده مهــدوی فــر بــه شــماره ملــی 59899448455989944845  فرزنــد نبــی در   فرزنــد نبــی در 

ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.=مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفق ــختاری تاری

ــه  ــق ب ــه   متعل ــق ب ــماره 04808624190480862419  متعل ــه ش ــت  ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــت  ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
محمدجــواد خیرابــادی  فرزنــد عبدالرضــا  در تاریــخمحمدجــواد خیرابــادی  فرزنــد عبدالرضــا  در تاریــخ 1401/07/17  1401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــه عاطف ــق ب ــه  متعل ــه عاطف ــق ب ــماره 39504697883950469788 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 39504697883950469788 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوری فرزنــد احمدرضــا در تاریــخســوری فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره و ب ــه شــماره شاســی SS14122878711581412287871158و ب ــه شــماره شاســی و ب ــور 26706702670670و ب ــه شــماره موت ــور کارت ماشــین ب ــه شــماره موت کارت ماشــین ب
ــق  ــق متعل ــران 5555متعل ــران  ای ــی 434434بب6666 ای ــه شــماره انتظام ــه ماشــین ب ــه نام ــی و بیم ــه شــماره انتظام ــه ماشــین ب ــه نام ــران 5555و بیم ــران ای ــی 434434بب6666ای ــی انتظام انتظام
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/18  1401/07/18 مفق ــی در تاری ــد عل ــک فرزن ــه حســن تاجی ــخ ب ــی در تاری ــد عل ــک فرزن ــه حســن تاجی  ب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00196273940019627394 متعلــق بــه حســین قنبــری فرزند پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه حســین قنبــری فرزند پرویــز در تاریــخ 1401/07/141401/07/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوقعلی در تاری ــد ش ــور فرزن ــه پ ــته عبدال ــه نورس ــق ب ــخ  متعل ــوقعلی در تاری ــد ش ــور فرزن ــه پ ــته عبدال ــه نورس ــق ب ــماره 15902179771590217977 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم   ــه اعظ ــق ب ــم   متعل ــه اعظ ــق ب ــماره 00745329010074532901 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00745329010074532901 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
وهابــی فرزنــد رضــا در تاریــخوهابــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00560629070056062907 متعلــق بــه فاطمــه  مومنــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  مومنــی فرزنــد رمضــان 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 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12198318081219831808 متعلــق بــه تقــی علــی ابــادی فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه تقــی علــی ابــادی فرزنــد محمــد حســن 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 47206659014720665901 متعلــق بــه ســمیر خمســه فرزنــد جاســم در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیر خمســه فرزنــد جاســم در تاریــخ 1401/06/141401/06/14  
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 47236567904723656790 متعلــق بــه شــوکت محــدث فرزند کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه شــوکت محــدث فرزند کاظــم در تاریــخ 1401/06/141401/06/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 00608510230060851023 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه 
  LFBLFB479479QLQL150400855150400855 شــماره انتظامــی شــماره انتظامــی 721721سس3939 ایــران  ایــران 4040 و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور  و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور
وبــه شــماره شاســی وبــه شــماره شاســی NAKSGNAKSG43284328GBGB137724137724متعلــق بــه روزیتــا یــادگاری فرزنــد علــی اشــرف در متعلــق بــه روزیتــا یــادگاری فرزنــد علــی اشــرف در 

تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 00540742820054074282 و کارت  و کارت  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ ــی و گواهینام ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
  153153HH00182780018278 ــور ــماره موت ــه ش ــور  وب ــماره موت ــه ش ــی NAAWNAAW6161HH6565LELE243861243861 وب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــی خ ــماره شاس ــه ش ــودرو ب خ
وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 4040ایــران ایــران 238238 و و7373 وچهــار عــدد ســیم کارت  وچهــار عــدد ســیم کارت __ متعلــق بــه محمــد  متعلــق بــه محمــد 
ــد حســن در تاریــخ 1401/07/06  1401/07/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد حســن در تاریــخمجتبــی  رحمــت دوســت  فرزن مجتبــی  رحمــت دوســت  فرزن

ســاقط مــی باشــد.=ســاقط مــی باشــد.=

ــی  00240602400024060240 وکارت  وکارت  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره  وکارت س ــه ش ــوخت ب ــور 355035355035 وکارت س ــماره موت ــه ش ــور  وب ــماره موت ــه ش ــی JJ041839041839 وب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــی خ ــماره شاس ــه ش ــودرو ب خ
ــخ  ــد محبــت در تاری ــالغ فرزن ــو ب ــه امیرحســین  صبحــی قانل ــق ب ــخ  متعل ــد محبــت در تاری ــالغ فرزن ــو ب ــه امیرحســین  صبحــی قانل ــق ب ــران 672672 م  م 7878 متعل ــران ای انتظامــی انتظامــی 4040ای

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 1401/07/201401/07/20 مفق

کارت ملــی وکارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت مشــاوره امــالک بــه شــماره کارت ملــی وکارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت مشــاوره امــالک بــه شــماره 
00193699640019369964 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 7777 ایــران  ایــران 234234 و  و 4141 متعلــق بــه محمــد  اقاجانــی   متعلــق بــه محمــد  اقاجانــی  

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 ــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفق ــد نقــی در تاری ــخفرزن ــد نقــی در تاری فرزن

29032903
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00694763140069476314 متعلــق بــه مجیــد کاظمــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد کاظمــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  

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 60396379196039637919 متعلــق بــه میرطاهــر میرقــوام زاده فرزنــد میرســول در  متعلــق بــه میرطاهــر میرقــوام زاده فرزنــد میرســول در 
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 گواهینامــه پایــه دو و دفترچــه بیمــه  بــه شــماره  گواهینامــه پایــه دو و دفترچــه بیمــه  بــه شــماره 00372519530037251953 وکارت ماشــین  بــه  شــماره  وکارت ماشــین  بــه  شــماره 
پــالک پــالک 4040 ایــران  ایــران 615615 ه  ه 5656متعلــق بــه محمدعلــی جوادبوجقــان فرزنــد جعفــر در تاریــخمتعلــق بــه محمدعلــی جوادبوجقــان فرزنــد جعفــر در تاریــخ1401/07/01 1401/07/01   

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 00802981510080298151 متعلــق بــه نیمــا نــام آوری فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه نیمــا نــام آوری فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــه اعظــم توکل ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــه اعظــم توکل ــق ب ــه شــماره 00579178840057917884 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند 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.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 05347457840534745784 متعلــق بــه ســعید عابــدی اســدی فرزنــد غالمعبــاس در  متعلــق بــه ســعید عابــدی اســدی فرزنــد غالمعبــاس در 
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مهــدی و شناســنامه  ــی فرزن ــم چیل ــه غالمرضــا غ ــق ب ــد مهــدی و شناســنامه  متعل ــی فرزن ــم چیل ــه غالمرضــا غ ــق ب ــه شــماره 00461608920046160892 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
بــه شــماره بــه شــماره 05798748010579874801 متعلــق بــه بتــول قاســمی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ متعلــق بــه بتــول قاســمی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 1400/06/01  1400/06/01 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 00407631610040763161 متعلــق بــه شــهناز بهنیاپــور فرزنــد غــالم در تاریــخ  متعلــق بــه شــهناز بهنیاپــور فرزنــد غــالم در تاریــخ 
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاد در تاری ــد فره ــادی فرزن ــی نظــام آب ــه آراد قهقای ــق ب ــخ  متعل ــاد در تاری ــد فره ــادی فرزن ــی نظــام آب ــه آراد قهقای ــق ب ــه شــماره 02510322310251032231 متعل ــه ب ــه شــماره گذرنام ــه ب گذرنام
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــت فرزن ــه معرف ــه جمیل ــق ب ــد  متعل ــت فرزن ــه معرف ــه جمیل ــق ب ــران 357357 ج ج3434 متعل ــران ای ــماره 1010ای ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــماره کارت ماش ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س کارت ماش
ســلمان در تاریــخســلمان در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  MM158325023158325023ــور ــماره موت ــوروش ــماره موت ــه شــماره VINVIN........IRPCIRPC9595RR2222JJ00577720057772وش ــبز خــودرو ب ــرگ س ــماره ب ــه ش ــبز خــودرو ب ــرگ س ب
ــران  ــران ای ــه شــماره 7777ای ــه شــماره ( ب ــخ 1401/07/171401/07/17( ب ــخ  کارت ماشــین ) درتاری و شاســیو شاســیNASNAS821100821100GG10577721057772 کارت ماشــین ) درتاری
772772ل ل 9999 متعلــق بــه مریــم ســادات  محمــدی اردســتانی فرزنــد ســیدابوالفضل در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم ســادات  محمــدی اردســتانی فرزنــد ســیدابوالفضل در تاریــخ 1399/01/011399/01/01  

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 29289966642928996664 متعلــق بــه لقمــان ابراهیمــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه لقمــان ابراهیمــی فرزنــد حســن 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.

ــماره 00569773790056977379   ــه ش ــدا عضوب ــه دو و کارت اه ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــدا عضوب ــه دو و کارت اه ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مســعود واســارکی فرزنــد محمــد در تاریــخمتعلــق بــه مســعود واســارکی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت معافیــت نظــام وظیفــه  وکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت معافیــت نظــام وظیفــه  وکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 45301376434530137643 متعلــق بــه محمدرضــا  متعلــق بــه محمدرضــا 
پورجلیلــی فرزنــد چراغعلــی در تاریــخپورجلیلــی فرزنــد چراغعلــی در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــه حســین  ــه حســین  متعلــق ب ــه شــماره 00697113990069711399 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پای ــه دو ب کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پای
زارعــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخزارعــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29072907
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16503158481650315848 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 16503158481650315848 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ 1401/06/26  1401/06/26 مفقــود گردی ــد ابوالفضــل  در تاری ــی فرزن ــم ابراهیمــی چقون ــخمیرابراهی ــد ابوالفضــل  در تاری ــی فرزن ــم ابراهیمــی چقون میرابراهی

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــق فرزن ــذاری زرن ــی ع ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــق فرزن ــذاری زرن ــی ع ــه عل ــق ب ــماره 55605807085560580708 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/081401/07/08 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66605131596660513159 متعلــق بــه محدثــه  رســتمی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه  رســتمی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/021401/03/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66601830516660183051 متعلــق بــه پریســا  اصالنــی فرزند جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه پریســا  اصالنــی فرزند جعفــر 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.

30213021
ــد محمدحســین در  ــد لشــنی فرزن ــه مجی ــق ب ــد محمدحســین در  متعل ــد لشــنی فرزن ــه مجی ــق ب ــه شــماره 42103248334210324833 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریختاریخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم و شناســنامه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم و شناســنامه بــه شــماره ملــی 06909261210690926121 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محدثــه عبــاس علــی پــور فرزنــد علــی رضــا در تاریــخمحدثــه عبــاس علــی پــور فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی 06908806260690880626 متعلــق بــه فاطمــه حســین علــی  متعلــق بــه فاطمــه حســین علــی 
زاده فرزنــد غــالم رضــا در تاریــخزاده فرزنــد غــالم رضــا در تاریــخ 1401/02/15  1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63691391146369139114 متعلــق بــه ماشــااله امامــی فرزنــد ســلیمان در تاریــخ  متعلــق بــه ماشــااله امامــی فرزنــد ســلیمان در تاریــخ 

1401/06/231401/06/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــن  ــه معی ــق ب ــن  متعل ــه معی ــق ب ــماره 66604607216660460721 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 66604607216660460721 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
صــدری فرزنــد محــرم در تاریــخصــدری فرزنــد محــرم در تاریــخ 1401/05/25  1401/05/25 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 66600751786660075178 متعلــق بــه رضــا خیــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا خیــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/06/201401/06/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  و بیم ــماره 63687148246368714824 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 63687148246368714824 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــران4040 و  و  ــران ای ــماره 1414 م  م 876876 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــران4040 و کارت ماش ــران ای ــماره 1414 م  م 876876 ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــماره نام ــه ش ــین ب ــه ماش نام
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 1414 م  م 876876 ایــران ایــران4040 متعلــق بــه اکبــر قلــی پــور فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر قلــی پــور فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 

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 1401/07/051401/07/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14641269331464126933 متعلــق بــه عزیــزه پاشــائی محمودآبــاد فرزنــد احســان در تاریــخ  متعلــق بــه عزیــزه پاشــائی محمودآبــاد فرزنــد احســان در تاریــخ 
1401/06/171401/06/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 16100401041610040104   ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره 16100401041610040104 و گواهینام ــت ب ــان خدم ــه شــماره کارت پای ــت ب ــان خدم کارت پای
و کارت ماشــین بــه شــماره و کارت ماشــین بــه شــماره 2828 ه  ه 382382 ایــران ایــران2525 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 2828 ه  ه 382382 ایــران ایــران2525  
متعلــق بــه حافــظ عزیــزی فرزنــد المــاس در تاریــخمتعلــق بــه حافــظ عزیــزی فرزنــد المــاس در تاریــخ 1401/07/22  1401/07/22 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 16604867011660486701 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام بهــزاد پناهــی قــورت تپــه  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام بهــزاد پناهــی قــورت تپــه 
متعلــق بــه بهــزاد پناهــی قــورت تپــه فرزنــد علــی در تاریــخمتعلــق بــه بهــزاد پناهــی قــورت تپــه فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/27  1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 66602948316660294831 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 66602948316660294831 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 3535 ل  ل 891891 ایــران ایــران3838 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام یاســین دولــو و ســایر بــه  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام یاســین دولــو و ســایر بــه 
شــماره کارت مهــارت فنــی حرفــه ای متعلــق بــه یاســین دولــو فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ شــماره کارت مهــارت فنــی حرفــه ای متعلــق بــه یاســین دولــو فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/07/161401/07/16  

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 56695892625669589262 متعلــق بــه عیســی محمــودی ناطــور فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه عیســی محمــودی ناطــور فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1401/06/131401/06/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 42706241084270624108 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 5353 م  م 394394 ایــران ایــران7878  
ــران7878   ــران ای ــماره 5353 م  م 394394 ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران7878 و کارت س ــران ای ــماره 5353 م  م 394394 ای ــه ش ــین ب ــماره و کارت ماش ــه ش ــین ب و کارت ماش
متعلــق بــه اصغــر بیگدلــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخمتعلــق بــه اصغــر بیگدلــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ1401/07/19 1401/07/19  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 49002198614900219861 متعلــق بــه نــادر دویــرن فرزنــد صفــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر دویــرن فرزنــد صفــی الــه 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 1401/07/191401/07/19 مفق

51095109
ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــین برهان ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــین برهان ــه امیرحس ــق ب ــماره 00256895760025689576 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/06/251401/06/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــاری فرزن ــا مالغف ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــاری فرزن ــا مالغف ــه علیرض ــق ب ــماره 00226337310022633731 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/211401/07/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــین متعل ــند ماش ــه و س ــناد خون ــبز و اس ــرگ س ــه  و ب ــق ب ــین متعل ــند ماش ــه و س ــناد خون ــبز و اس ــرگ س ــماره 00808731460080873146 و ب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســیدمهدی ســید حســینی آغوزبنــی  فرزنــد ســیدرحمان در تاریــخســیدمهدی ســید حســینی آغوزبنــی  فرزنــد ســیدرحمان در تاریــخ 1401/07/21  1401/07/21 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

51115111
کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00820644820082064482 متعلــق بــه نجمــه فــرج الهــی فرزنــد  متعلــق بــه نجمــه فــرج الهــی فرزنــد 

محمد حسن در تاریخمحمد حسن در تاریخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55025502
ــخ  ــراد  در تاری ــد م ــی زاده  فرزن ــان عل ــی ج ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــراد  در تاری ــد م ــی زاده  فرزن ــان عل ــی ج ــه عل ــق ب ــماره 56990425555699042555 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/151401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا   ــه نیم ــق ب ــا   متعل ــه نیم ــق ب ــه شــماره 32412931303241293130 متعل ــه ب ــت و گذرنام ــان خدم ــه دو  و کارت پای ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ب ــت و گذرنام ــان خدم ــه دو  و کارت پای ــه پای گواهینام
نــادری  فرزنــد احمــد  در تاریــخ نــادری  فرزنــد احمــد  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 32561494993256149499 متعلــق بــه ثریــا  آجــری  فرزنــد کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه ثریــا  آجــری  فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/07/151401/07/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــب  ــی  حاج ــه مرتض ــق ب ــب  متعل ــی  حاج ــه مرتض ــق ب ــماره 25945182552594518255 متعل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــی نام ــی و گواه ــماره کارت مل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــی نام ــی و گواه کارت مل
ــران 475475 ن  ن 1515   ــران  ای ــالک 4646 ای ــه شــماره پ ــه و کارت ســوخت ب ــه نام ــد محســن و بیم ــی  فرزن ــالک گیالوندان ــه شــماره پ ــه و کارت ســوخت ب ــه نام ــد محســن و بیم ــی  فرزن گیالوندان
ــور  و شــماره موتــور 25206232520623 بنــام محســن  بنــام محســن  ــه شــماره شاســی  ss14122878105391412287810539 و شــماره موت ــه شــماره شاســی  و کارت ماشــین ب و کارت ماشــین ب

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 ــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفق ــی در تاری ــخحاجــب گیالوندان ــی در تاری حاجــب گیالوندان

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25802825722580282572 متعلــق بــه محمدرضــا  رضائــی کاونــرودی  فرزنــد محمــد  در  متعلــق بــه محمدرضــا  رضائــی کاونــرودی  فرزنــد محمــد  در 
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عیســی  در  ــه مرتضــی  ســحر خیــز بیالوائــی فرزن ــد عیســی  در  متعلــق ب ــه مرتضــی  ســحر خیــز بیالوائــی فرزن ــه شــماره 25951020012595102001 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70107010
ــه شــماره 118118 و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه  و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه  ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 43211058214321105821 و شناســنامه ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره پــالک 7979ایــرانایــران228228سس3939 متعلــق ب ــه شــماره پــالک نامــه ماشــین و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب نامــه ماشــین و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/18  1401/07/18 مفق ــماعیل در تاری ــد اس ــلخوری فرزن ــی س ــی محمدبیگ ــخعل ــماعیل در تاری ــد اس ــلخوری فرزن ــی س ــی محمدبیگ عل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

70147014
ــخ  ــار در تاری ــد غف ــا فرزن ــدری نی ــدس حی ــه اق ــق ب ــخ  متعل ــار در تاری ــد غف ــا فرزن ــدری نی ــدس حی ــه اق ــق ب ــماره 46792209294679220929 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/121401/07/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 7171 ایــران  ایــران 337337 س  س 9393 متعلــق بــه شــهناز محبــی اشــکفتکی فرزنــد  متعلــق بــه شــهناز محبــی اشــکفتکی فرزنــد 
مهدیقلــی در تاریــخمهدیقلــی در تاریــخ 1401/07/11  1401/07/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــرد فرزن ــی ف ــه صمــد رضای ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــرد فرزن ــی ف ــه صمــد رضای ــق ب ــه شــماره 46217386234621738623 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1400/07/071400/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 245245 س  س 7272   ــران  ای ــماره 7171 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 46205485534620548553 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 7171 ایــران  ایــران 245245 س  س 7272 و کارت شناســایی ســازمانی بنیــاد جانبــازان  و کارت شناســایی ســازمانی بنیــاد جانبــازان 
ــد علــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــدار روحانــی شــهرکی فرزن ــه آقــای جهان ــد علــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  متعلــق ب ــدار روحانــی شــهرکی فرزن ــه آقــای جهان  متعلــق ب

می باشد.می باشد.

ــد رحمــت اهلل در  ــه تکــی فرزن ــا ســلیمی قلع ــه مین ــق ب ــد رحمــت اهلل در  متعل ــه تکــی فرزن ــا ســلیمی قلع ــه مین ــق ب ــه شــماره 63300562346330056234 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70517051
ــه مســیح حســین مــردی  ــه مســیح حســین مــردی  متعلــق ب ــه شــماره 00622403310062240331 متعلــق ب ــه شــماره کارنامــه تاکســیرانی ب ــه شــماره ســایر ب ــه شــماره کارنامــه تاکســیرانی ب ســایر ب

فرزند عباس در تاریخ فرزند عباس در تاریخ 1401/04/101401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70597059
ــر  ــر  و کارت عاب ــماره 09217988570921798857 و کارت عاب ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/07/23  1401/07/23 مفق ــی اهلل در تاری ــد ول ــان فرزن ــود معتمدی ــه محم ــق ب ــک متعل ــخبان ــی اهلل در تاری ــد ول ــان فرزن ــود معتمدی ــه محم ــق ب ــک متعل بان

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22691820302269182030 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه احمــد جمعــه صیدآبــادی فرزنــد  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه احمــد جمعــه صیدآبــادی فرزنــد 
غــالم در تاریــخغــالم در تاریــخ 1401/07/21  1401/07/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــه رضاپ ــه نفیس ــق ب ــه متعل ــور  و کارت بیم ــه رضاپ ــه نفیس ــق ب ــه متعل ــماره 0163621401636214 و کارت بیم ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب ــماره کارت اقام ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب کارت اقام
فرزنــد غــالم محمــد و کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره فرزنــد غــالم محمــد و کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره 0163623401636234 و کارت بیمــه متعلــق بــه  و کارت بیمــه متعلــق بــه 

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 ــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفق ــور در تاری ــخزیبارضاپ ــور در تاری زیبارضاپ

ــخ  ــی در تاری ــد موس ــوری فرزن ــی ای ــم آرام ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد موس ــوری فرزن ــی ای ــم آرام ــه مری ــق ب ــماره 55301234065530123406 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 1401/06/251401/06/25 مفق

    
70617061

  

گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت خــودرو بــه پــالک شــماره گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت خــودرو بــه پــالک شــماره 5454 ایــران  ایــران 838838  
ط ط 2626 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 44205558584420555858 متعلــق بــه مهــدی ســعیدی پــور فرزنــد محمدحســن  متعلــق بــه مهــدی ســعیدی پــور فرزنــد محمدحســن 

در تاریخدر تاریخ 1401/07/19  1401/07/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــت  ــوخت وان ــه دو و کارت س ــه پای ــری و گواهینام ــه کالنت ــام فاطم ــه ن ــت  ب ــوخت وان ــه دو و کارت س ــه پای ــری و گواهینام ــه کالنت ــام فاطم ــه ن ــودرو 405405 ب ــوخت خ ــودرو کارت س ــوخت خ کارت س
ــخ  ــد عبدالصمــد در تاری ــه شــهید تنگســیری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد عبدالصمــد در تاری ــه شــهید تنگســیری فرزن ــق ب ــه شــماره 58593311185859331118 متعل ــی ب ــه شــماره و کارت مل ــی ب و کارت مل

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردی

ــد  ــد  فرزن ــه شــماره ملــی 44317972544431797254 فرزن ــه مهــدی منتظــری هدشــی ب ــه یــک متعلــق ب ــه شــماره ملــی گواهینامــه پای ــه مهــدی منتظــری هدشــی ب ــه یــک متعلــق ب گواهینامــه پای
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1400/02/10  1400/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 44332986704433298670 متعلــق به حســین محمــدی زاده محمدابادی  متعلــق به حســین محمــدی زاده محمدابادی 
فرزنــد حســن در تاریــخفرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 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 44498620664449862066 متعلــق بــه اکــرم خانــم افخمــی عقــدا فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم خانــم افخمــی عقــدا فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 7474 ن ن918918 ایــران  ایــران 1010 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 0046888000468880 و بــه شــماره شاســی  و بــه شــماره شاســی 
SS14122829326011412282932601  بــه رنــگ ســفید شــیری -روغنــی متعلــق بــه حمیدرضــا علیمرزائــی فرزنــد پرویــز   بــه رنــگ ســفید شــیری -روغنــی متعلــق بــه حمیدرضــا علیمرزائــی فرزنــد پرویــز 

در تاریخدر تاریخ 1396/01/01  1396/01/01 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
چهارشنبه 1401/07/27

شماره : 1492

شناسنامه دار کردن محصوالت کشاورزی 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز:
لزوم مشارکت نیکوکاران در ارتقاء آموزش و اشتغال زندانیان 

ایده روز - البرز– سید علی حسینی -  مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان البرز در همایش انجمن خیرین کمک به آزادی زندانیان استان های 
البرز تهران که در کرج با حضور نیکوکاران و نیک اندیشان ستاد آزادی زندانیان 
برگزار شــد، به عنوان سخنران در این برنامه بر مشارکت نیکوکاران در ارتقاء 

آموزش و اشتغال زندانیان و خانواده آنان تاکید کرد.
عبداهلل دارایی در این برنامه با اشاره به برنامه های وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی در حوزه مشاغل خانگی و آموزش زندانیان در اشتغال گفت: در بخش 
تقویت مشاغل خانگی و آموزشهای الزم به زندانیان و خانواده های عزیز آنان در 
استان برنامه های خوبی در گذشته اجرا شده و هم برای آینده برنامه ریزی های 
مناسبی در بخش آموزش و تامین منابع اولیه جهت اشتغال و مشاغل خانگی در 
پیش بینی شده است اما بدون مشارکت نیکوکاران، خیرین و صاحبان صنایع قالب تسهیالت از سوی دستگاه های مرتبط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

در کمک به اشتغال زندانیان و خانواده های عزیزان آن محقق نخواهد شد.

رئیس شــورای هماهنگی دســتگاههای اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در اســتان البرز در ادامه گفت: هرجــا حضور خیرین و نیکوکاران 
پررنگ بوده، مسیر موفقیت برای اجرای برنامه ها مثل مدرسه سازی، ساخت 
کتابخانه، در بخش خیرین ســالمت و همچنین ستاد دیه و آزادی زندانیان 
موفق بوده ایم و این موفقیت در ســایه نیت پاک و خالصانه همه نیکوکاران 

نیست که عشق و عالقه و نوع دوستی در وجود آنها موج می زند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه با اشاره به اقدامات 
قابــل توجه نیکوکاران در ایجاد راه انــدازی واحدهای تولیدی و صنعتی در 
استان البرز گفت: بیکاری عامل اصلی بسیاری از معضالت اجتماعی، فرهنگی 
و اشــتغال، ضمانت کننده تحکیم بنیان خانواده و اجتماع است، توجه جدی 
به امر اشــتغال، ارتقاء تولید، بهره وری و همچنین قطع وابستگی به واردات 

 مدیریت نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه با اشاره به برنامه وزارت جهاد 
کشاورزی برای شناسنامه دار کردن محصوالت 
کشاورزی، گفت: شناسنامه دار کردن محصوالت 
در راستای رصد و نظارت بر سالمت تولیدات 
کشــاورزی یکی از اقدامات مهم و موثر دولت 
سیزدهم است.شــهریار مستوفی به مناسبت 
روز جهانی »غذا« در سرســرای ســازمان غذا 
و دارو اســتان کرمانشاه افزود: اکنون در تولید 
محصوالت کشاورزی در کشور ما نظارت و رصد 
چندانی بر میزان مصرف سموم، فلزات و نیترات 
که کشاورزان در تولید محصوالت استفاده می 
کنند، نداریم.وی همچنین در خصوص اهمیت 
شناسنامه دار کردن محصوالت کشاورزی گفت: 
االن نمی دانیم محصول کشاورزی که در مرحله 
توزیع و عرضه، ناسالم تشخیص داده  می شود، 
کدام کشــاورز در کدام استان تولید کرده که 
جلــو آن را بگیرم اما با شناســنامه دار کردن 
محصوالت این مشکالت حل می شود و مطمئنا 
در سالمت مردم بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مستوفی الگوی مصرف غذایی کشور و استان را 
از نظر سرانه مصرف قند، نمک و چربی باالتر از 
میانگین جهانی دانست و بیان داشت: ۷۶ درصد 
بیماری های غیر واگیردار مانند قلبی و عروقی، 
سرطان، دیابت و دیگر بیماری ها به دلیل تغذیه 

نامناسب مانند مصرف بیش از حد قند، نمک و 
چربی و همچنین کم مصرف کردن سبزیجات 
است.وی در ادامه گفت: ۴۷ درصد مردم ایران 
اضافــه وزن دارند و ۲۷ درصــد از این تعداد 
داری چاقی مفرط و تغذیه نامناســب هستند.

مدیریت نظارت بر مواد غذایی دانشــگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت 
های خود به چالش های پیش رو تامین امنیت 
غذایی پرداخت و بیان داشت: اگر هریک از این 
شاخص ها؛ غذای به میزان کافی، سالم و مغذی 
در رژیم غذایی نباشد، امنیت غذایی به خطر می 
افتــد و اکنون حدود ۲ میلیارد نفر از جمعیت 

جهان مشکل غذا دارند که بیش از ۳۰۰ میلیون 
نفر آنها در حالت گرسنگی شدید آشکار هستند.

وی شعار سازمان جهانی غذا )فائو( را توسعه 
پایدار جهانی، دسترس همگانی به غذا کافی و 
مغذی عنوان کرد و بیان داشت: توسعه پایدار 
 هیچ وقت بدون انســان ســالم ممکن نیست.

وی فرســایش خاک، آب و کشاورزی سنتی، 
نبود تکنولــوژی، تقلب در تولید و قاچاق را از 
موانع اصلی تامین غذا اعالم کرد و اظهار داشت: 
۹۰ درصد کاالها و محصوالت قاچاقی که این 
سازمان توقیف کرده کاالهای بدون اصالت است 
زیرا محصوالت برند خارجی که در ســرزمین 
خودشــان چند برابر قیمت هستند چطور در 
اینجا با نصف قیمت کاالهای دیگر می فروشند؟

 ۹۵ درصد صدور پروانه در سازمان 
غذا و دارو الکترونیکی صادر می شود

مدیریت نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اعالم اینکه ۹۵ درصد مجوزهای صدور 
پروانه شرکت ها و کارگاه های تولید محصوالت 
غذایی الکترونیکی در اســتان صادر می شود، 
گفت: کاهش درصدی نمک و قند و نیم درصدی 
ترانس چربی در محصوالت تولیدی اســتان از 
جمله اهداف این سازمان در سال جاری است.

وی در ادامــه بیان داشــت: جلوی تولید 
کاالهای آسیب رسانی مانند نوشابه و روغن را 
نمی شود گرفت اما با برچسب روی محصوالت 
رنگ بندی قرمز، نارنجی و سبز برای آگاهی و 
اطالع شــهروندان از میزان قند، نمک و چربی 

کاالها اقدام شده است.

خاموشی  امسال  تابستان/  در  اصفهان  ادارات  برق  درصدی   30 کاهش   
خانگی نداشتیم

 سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: در ســال جاری نگرانی هایی در خصوص 
خاموشــی ها وجود داشت اما صنعت برق با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ با افزایش زود 
هنگام دمای هوا، بارش کم باران و تشدید خشکسالی به همراه افزایش مصرف روبرو بود 

ولی تابستانی بدون خاموشی مشترکین خانگی را سپری کرد .
در دیدار سرپرســت شــرکت توزیع برق اصفهان با امام جمعه رهنان که معاونین ، مدیر 
برق منطقه ۳ و مدیر روابط عمومی حضور داشتند، مهندس علیرضا کشانی ابراز داشت: 
در تمام بخش های صنعتی ، کشاورزی و اداری برنامه های عملیاتی در خصوص مدیریت 

مصرف انجام شد.
وی خاطر نشــان کرد : از اقدامات دیگر رصد الگــوی برق در ادارات دولتی بود به نحوی 
که در تابستان سال جاری اداراتی که بیش از حد استاندارد  مصرف برق داشتند را قطع 

کردیم و شاهد ۳۰ درصد کاهش مصرف برق در ادارات دولتی بودیم .
در ادامه این نشست شهردار منطقه ۱۱ به مشکالت عدیده ای که در قسمت غرب اصفهان 
وجود دارد پرداخت و گفت : امکانات آموزشــی ، تفریحی ودرکل زیر ساخت های شهری 
در غرب اصفهان به نسبت مناطق دیگر کمتر است و در این بخش به نسبت سایر مناطق 

اعتبار کمتری تخصیص داده شده است. 
حجه االسالم شریفی امام جمعه رهنان نیز از خدمات شرکت توزیع برق اصفهان تقدیر و 
عنوان کرد: اتفاقاتی که امسال در صنعت برق رخ داد، همراه با یک نظم و توافقات صورت 

گرفت که موجب رضایتمندی مردم و جلوگیری از توقف چرخ تولید شد.

 فرهنگ وقف در حوزه ورزش ترویج شود
شــاهرود - امام جمعه شــاهرود به فرهنگ وقف در حوزه های بهداشت و درمان، تعلیم 
و تربیت اشــاره کــرد و گفت: تبیین و ترویج وقف در حــوزه ورزش نیاز ضروری جامعه 

امروزی است.
 حجت االســالم عباس امینی روز سه شنبه در دیدار با ورزشــکاران، روسای هیأت های 
ورزشی و پیشکسوتان شاهرود به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، افزود: 
بخش زیادی از مشکالت مالی در حوزه ورزش از جمله تهیه مکان ها و تجهیزات ورزشی 

را می توان با تبیین وقف برای آحاد جامعه از جمله خیران برطرف کرد.
وی با بیان اینکه رســانه و روابط عمومی ها با ارائه گزارش موفقیت های ورزشی می توانند 
نقش به سزایی در ترویج فرهنگ وقف ورزشی داشته باشند، ابراز داشت: بیان موفقیت های 

ورزشی در رشته های مختلف ذهن خیران را برای وقف در این راستا آماده  می کند.
حجت االســالم امینی با اشــاره به اینکه در اصل ورزش هیچ محدودیتی نیست، اظهار 
داشــت: ورزشــکاران باید از تجربیات دیگر کشورها در راســتای فرهنگ ایرانی اسالمی 
اســتفاده کنند.امام جمعه شاهرود با بیان اینکه معنویت در ورزش از گذشته های دور در 
بین ورزشــکاران ما وجود داشته اســت، تصریح کرد: این معنویت به ویژه در ورزش های 

ایرانی اسالمی از جمله ورزش زورخانه ای نمود بیشتری دارد.
وی به مدال آوری بانوان باحجاب ایرانی در عرصه های مختلف ورزشی اشاره کرد و گفت: 
بانوان طی بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقالب اســالمی ثابت کردند که با حجاب و 

عفاف هم می توان درجه های علمی، فنی و حرفه ای و ورزشی را کسب کرد.
حجت االســالم امینی به منویات رهبر معظم انقالب در راستای برگزاری ورزش همگانی 

اشاره کرد و افزود: ورزش قهرمانی نیز موجب غرور، انسجام و وحدت ملی می شود.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه نباید ورزش همگانی مورد غفلت واقع شود، تصریح کرد: 
با توجه به تغذیه و ســبک زندگی امروزی ورزش همگانی از بسیاری آسیب ها جلوگیری 

می کند.

  وصول درآمدهای مالیاتی در خراسان رضوی 66 درصد رشد یافت
 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی گفت: وصول درآمدهای مالیاتی 
در این استان طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد رشد 

داشته است.
رضا خواجه نائینی افزود: مصوب درآمدهای عمومی ســال جاری برای اســتان خراسان 
رضوی  ۱۴۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال اســت که میزان درآمد وصولی طی این مدت ۷۰ 
هزار و ۶۳۴  میلیارد ریال بوده اســت که رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه پارسال 
دارد.وی ادامه داد: میزان درآمد مصوب برای نیمه اول امسال ۷۴ هزار و۲۸۲ میلیارد ریال 
اســت که با توجه به این رقم هنوز حدود پنج درصد از میزان تعیین شــده برای وصول 
محقق نشــده اســت.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: اکنون 

حدود ۹۵ درصد درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی است.
خواجه نائینی گفت: درآمدهای مالیاتی مصوب ۶ ماه نخست ۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال 
است که با تالشهای انجام شده به میزان ۶۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال وصول شده است.

درآمد دولت شــامل وجوهات مالیاتی و غیرمالیاتی اســت که درآمدهای غیرمالیاتی به 
درآمدهای حاصل از ارایه خدماتی گفته می شود که دستگاه های دولتی بر اساس قانون در 
ازای انجام آن، مجاز به دریافت بهای خدمات هستند. این نوع درآمد به حساب خزانه واریز 
می شــود که از آن جمله می توان به برخی خدمات انتظامی، ثبت اسناد، گمرک، جهاد 
کشاورزی، پزشکی قانونی، استاندارد، میراث فرهنگی، محیط زیست، فنی و حرفه ای، ثبت 

احوال، تعاون و کار، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و انتقال خون اشاره کرد.
نظام اداری دولت جمهوری اسالمی ایران در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان 

رضوی شامل ۱۰۶ دستگاه اجرایی با ۱۵۲ هزار کارمند است.

 کاهش عوارض ساختمانی، گام عملی شهرداری گرگان برای حمایت از تولید 
مسکن

گرگان -  افزایش نرخ عوارض ســاختمانی برای سال ۱۴۰۱ انتقادات بسیاری را متوجه 
شورای شهر گرگان کرد که با الیحه دوفوریتی شهرداری برای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی 
عوارض و موافقت نمایندگان مردم در پارلمان شهری، امیدها برای افزایش ساخت وسازها 

و تحقق بیش از پیش شعار جهش تولید مسکن در مرکز استان گلستان افزایش یافت.
 رونق صنعت ســاختمان و سهولت در ساخت ســرپناه و مسکن یکی از وعده های دولت 
سیزدهم بود که در نخســتین ماه های آغاز فعالیت دولت جهادی در قالب الیحه جهش 

تولید مسکن به مجلس ارایه شد و به عنوان »قانون جهش مسکن« به تصویب رسید.
در ادامه با بســیج همه امکانات و منابع مالی تالش شد احداث واحدهای مسکونی برای 
دهک های مختلف جامعه به فراخور توان و آورده مالی متقاضیان در دستور کار قرار بگیرد.

هرچند اجرای جهش تولید مسکن در روســتاها روند مطلوبی دارد اما اجرای این قانون 
در شهرها با دغدغه های متعددی روبرو است؛ موضوعی که سبب شد تا تحقق وعده های 

دولت در بازه زمانی تعیین شده با سرعت کمتری به پیش رود.
افزایش قیمت مصالح، رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، نبود کارگران ماهر که منجر به 
افزایش دستمزدها بیش از قیمت متعارف شده، سخت گیری بانک ها برای ارایه تسهیالت 
و کمبود زمین به ویژه در استان های شمالی سبب شد تا شتاب ساخت این واحدها روند 
مطلوبی نداشــته باشــد .در کنار این دغدغه های ملی، برخی سیاست ها و رویکردهای 
جزیره ای در نهادهای دخیل، عملیاتی تر شــدن این قانون را با مشــکل مواجه کرد که از 
آن جمله می توان به بخشنامه ها و برخی قوانین شهرداری ها اشاره کرد؛ موضوعی که در 
گرگان به عنوان دومین شهر بزرگ شمال کشور به یک اهرم بازدارنده تبدیل شده است.

 افزایش حدود ۶۰ درصدی نرخ عوارض ســاختمانی از سوی شهرداری گرگان برای سال 
جاری سبب شد تا بسیاری از فعاالن صنعت ساختمان به این موضوع اعتراض کنند و بارها 
این موضوع در شــورای مسکن استان مطرح شود.براساس آمارهای رسمی، تولید مسکن 
در گرگان طی شــش ماه اول امســال ۹۵ هزار مترمربع بود  که نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشته افت ۴۰ درصدی را نشان می دهد.در شــش ماهه نخست سال جاری ۵۰ 
فقره پروانه ساختمان از سوی کانون انبوه سازان مسکن صادر شد که این میزان در مدت 
مشابه سال قبل ۸۵ فقره بود.براساس آمارهای موجود در شش ماهه نخست سال گذشته 
انبوه ســازان مسکن برای ساخت حدود ۱۶۰ هزار متر مربع مسکن پروانه دریافت کردند 
که این عدد در سال جاری با افت ۶۵ هزار متر مربعی به حدود ۹۵ هزار متر مربع رسید.

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان تکمیل شبکه فاضالب شهر فریدونشهر را نیازمند 
اعتبار ۲۸۰۰ میلیارد ریالی دانست.

حسین اکبریان در جریان سفر به شهرستان فریدونشهر و بازدید از پروژه های در دست 
اقدام و تاسیسات آبرسانی به اجرای پروژه فاضالب در این شهرستان اشاره کرد و افزود: 
تا کنون ۱۵ کیلومتر شــبکه داخلي و ۱۰ کیلومتر خط انتقال این پروژه اجرا شده اما 
به دلیل کمبود اعتبارات عمراني، پیشرفت آن با مشکالتي مواجه بوده و این در حالي 
است که به منظور تکمیل طرح، اعتباری بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.

وی افزود: در این راســتا مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت دو هفته آینده 
پس از بررســی صدور مجوز کمیســیون ماده ۲۳ نتیجه نهایی را اعالم، و در ادامه با 
برطرف شدن مشکل معارضین محل تاســیس تصفیه خانه با هماهنگی فرمانداری، 

عملیات احداث آن آغاز شود.
شهرستان استان اصفهان خبر داد و بیان کرد: این عملیات در شهرستان فریدونشهر با مدیرعامل آبفای استان اصفهان از اجرای عملیات جهاد آبرسانی در ۹۷ روستا در سه 

اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان در دو محور چقا و گوراب با ۵۶ درصد پیشرفت و 
مجتمع برف انبار با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

وی بیان این کرد: با اجرای عملیات جهاد آبرسانی که با همکاری قرارگاه سازندگی امام 
حسن مجتبی )ع( انجام می شود، ۷۲۷۱ نفر در ۲۳ روستای شهرستان فریدونشهر از 

آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
اکبریان افــزود: این عملیات با ۳۵.۵ کیلومتر حفــاری و ۳۰ کیلومتر لوله گذاری با 
سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است و در آن تعداد ۱۸ مخزن با ظرفیت ۱۱۰۰ 

متر مکعب و پنج ایستگاه پمپاژ احداث خواهد شد.
مدیــر عامل آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به آغاز فصل ســرما و شــروع بارش 
ها اظهار داشــت: با توجه به این که روســتاهای فریدونشــهر و ســمیرم در مناطق 
 کوهستانی و سردســیر قرار دارند، طرح جهاد آبرسانی به این روستاها باید با سرعت 

بیشتری انجام شود.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان عنوان کرد؛
تکمیل شبکه فاضالب فریدونشهر به 2800 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

بهره برداری از طرح آبرسانی به روستاهای پشتکوه 
چهاردانگه ساری

همزمان با سالروز تاریخی سفر مقام معظم رهبری به چهاردانگه ساری، استاندار 
مازندران به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بررسی و رفع 
مشکالت مردمی در این منطقه حضور یافتند و طی این سفر یکروزه طرح آبرسانی 

به روستاهای پشتکوه از مجتمع تلمادره افتتاح شد.
در آئین بهره برداری از این طرح آبرسانی، دکتر علیخانی معاون امور عمرانی 
استانداری ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب مازندران 
اظهار داشت: آب مهمترین مساله در حوزه عمرانی است و امروز خرسندیم که در 
سالروز حضور رهبر معظم انقالب در منطقه چهاردانگه با تالش مجدانه کارکنان 
شرکت آب و فاضالب مازندران، طرح آبرسانی به روستاهای پشتکوه به بهره برداری 
رسید و مردم ۱۰ روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

در ادامه دکتر بابایی کارنامی نماینده مردم شهرســتانهای ساری و میاندرود 
طی ســخنانی گفت: آب در آینده به دلیل محدودیت منابع بزرگترین تهدید به 
شــمار می آید لذا ضمن صرفه جویی باید مدیریت تولید ،توزیع و نگهداری آب 

در اختیار شرکت آب و فاضالب قرار گیرد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران هم ضمن 
ابراز خرسندی از بهره مندی جمع کثیری از اهالی روستاهای پشتکوه از آب شرب 
سالم و بهداشتی اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح آبرسانی ، عملیاتی 
شامل ساخت ۱۰ باب مخزن زمینی به حجم ۱۰۰۰ متر مکعب، حفر دو حلقه 
چاه با آبدهی ۱۰ لیتر در ثانیه، اجرای شبکه توزیع به طول ۱۸۵۰۰ متر همچنین 
 اجرای خط انتقال به طول ۲۲۵۰۰ متر، خرید ۶ دستگاه الکتروپمپ،  بهسازی

 و اصالح منصوبات چاه تلمادره،  نصب شیرآالت و تعمیر و بازسازی مجدد خطوط 
انتقال اتجام شد.وی اعتبار هزینه شده برای طرح آبرسانی به روستاهای پشتکوه 
چهاردانگه ســاری را ۱۱۱ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: با بهره برداری از این 
طرح ۲ هزار و ۷۳۱ نفر از اهالی ۱۰ روستای پشرت، کوات،  قلعه سر،  مالخواست، 
اروست،کردمیر، ولویه علیا و سفلی ، اراء و تلمادره از نعمت آب آشامیدنی سالم 

و پایدار برخوردار شدند.

 بخش ســیه رود شهرســتان جلفا، کانون تولید انار در آذربایجان شــرقی محسوب 
می شــود، اما به نظر می رسد روند توســعه باغات و افزایش تولید انار و فراهم نبودن 
بســترهای صادرات موجب کاهش قیمت این محصول شده و به نگرانی باغداران این 

منطقه دامن زده است.  
 از تنگه »َدره دیز« که رد شــوی، دشــت جلفا با مناظر زیبــا و دلفریبش در مقابل 
چشــمانت نمایان می شود؛ دشــتی منتهی به قفقاز جنوبی، آرمیده در ضلع شمالی 

رشته های کوهه های قدبرافراشته »کمتال« و اراضی پست رودخانه مرزی »ارس«.
فارغ از اینکه این خطه از ایران اســالمی در طول ۲۰۰ سال گذشته چه حوادث تلخ 
و دلگدازی از ســر گذرانده است، ظرفیت های کشاورزی آن به دلیل همجواری با آب 
»ارس«، گرمــا و رطوبت باال و اقلیم خاصش، بی مانند اســت، به گونه ای که امروزه 
جلفا به عنوان قلب تپنده منطقــه آزاد ارس، میزبان بزرگ ترین مجتمع گلخانه ای 
خاورمیانه است که محصوالتش در روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مشتریان 
پر و پا قرصی دارد.در این بین هر چند زردآلوهای گوشتی نصیری، گوجه فرنگی های 
گلخانه ای و ... منطقه آزاد ارس در سایه کشت مدرن، زیبایی و جذابیت ویژه ای دارند، 
انار این منطقه که با نام روستای تاریخی »اشتیبین« و شاعر شیرین سخنش، حکیم 

ابوالقاسم نباتی، گره خورده است، معروفیت منطقه ای دارد.
انار حاشیه ارس در ادبیات شفاهی مردم منطقه نیز نقش نمادین و هویتی دارد و در 
اشعار شعرا و موسیقی فولکلور محلی برای آن آهنگ های متعددی سناخته و پرداخته 

شده که از زبان »عاشیق« ها در عروسی ها و مراسم شاد ترنم می شود.
غرض از این توضیحات، بیان این نکته اســت که انار حاشیه ارس عالوه بر اینکه یک 
مزیت نسبی اقتصادی برای این منطقه محسوب می شود، از منظر فرهنگی و اجتماعی 
نیز حایز اهمیت فراوان اســت که استفاده بیشتر از آن مستلزم تدوین و اجرای برنامه 
های اقتصادی و فرهنگی از قبیل بسترســازی برای تســهیل صادرات این محصول و 

اجرای جشنواره های فرهنگی متعدد است.

بدیهی است که هر گونه تالش برای ارزآوری از طریق صادرات حداقل بخشی از تولید 
ســاالنه بیش از پنج هزار تن انار در حاشــیه ارس می تواند به بهبود زندگی مرزبانان 
این خطه در ابعاد معیشتی و فرهنگی منجر شود؛ مطالبه ای که با توجه به موقعیت 

جغرافیایی به مانند منطقه و کوشایی مردمانش زیاد نیست.
کریم عالی زاده، یکی از کشاورزان نمونه و شاخص بخش سیه رود که باغش در حاشیه 
رود ارس قرار دارد، با اشاره به وضعیت آب کشاورزی منطقه، گفت: هرچند کشاورزان 
حاشــیه رود ارس برای آب پول نمی دهند، اما به علت خشکسالی چند سال اخیر، با 
وجــود قرار گرفتن در کنــار رود ارس از نظر تامین آب در مضیقه قرار داریم و آب به 
سختی به دست مان می رسد و برای برداشت آب از رود ارس نیز مجوزی به کشاورزان 
نمی دهند.وی همچنین با اشاره به قیمت پایین انار در بازار، گفت: تولید انار با وضعیت 
کنونی صرفه اقتصادی ندارد.این باغدار ســیه رودی پیشنهاد کرد تا کارخانه فراوری 

محصول انار در جلفا راه اندازی و یا امکان صادرات به خارج از کشور فراهم شود.
مدیر جهاد کشــاورزی سیه رود نیز با اشــاره به وجود ۵۰۰ هکتار باغ انار در جلفا و 
کشــت ارقامی همچون قره قابوغ، رباب و گلوشا در منطقه، گفت: به دلیل تولید باال، 

قیمت این محصول نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
شهریار محمود اوغلی با بیان اینکه هر فصل کالس های ترویجی برای باغداران برگزار 
می شــود، افزود: انار میزان مصرف آبی زیادی ندارد اگر چه بحران آب به این منطقه 

نیز تاثیر گذاشته است. 
رضا عباسی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا هم با اشاره به اینکه در هر هکتار 
باغ برای یک نفر به صورت مســتقیم شغل ایجاد شده است، پیش بینی کرد: امسال 

پنج هزار تن انار در شهرستان برداشت شود.
فرماندار جلفا هم در ششمین جشنواره انار و انجیر سیه رود، هدف از این جشنواره را 
ارزش گذاری به کار روســتائیان، انگیزه بخشی برای اقدامات کشاورزان عنوان کرد و 
گفت: سعی می کنیم کشاورزان با بیشترین بهره وری محصوالت خود را به بازار عرضه 

کنند.اســماعیل عطاپور اظهار داشت: حوزه تحقیقات جهاد کشاورزی به این صنعت 
کمک کند تا کشاورزان زحمات خود را با بهترین بسته بندی و بازاریابی عرضه کنند. 
وی گفت: تامین مالی یکی از مهمترین خواسته های روستائیان کشاورز است که الزم 

است مورد توجه قرار گیرد.
محسن محمدزاده، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد ارس هم با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت های ویژه این منطقه حوزه کشاورزی و 
باغداری اســت، گفت: محصوالت گلخانه ای منطقه سهم مهمی در صادرات غیرنفتی 
اســتان آذربایجان شرقی دارد و در صورت بهبود شیوه های بسته بندی و بازارسنجی 

های مناسب امکان صادرات محصوالتی همچون انار وجود دارد.  
رییس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شــرقی هم با بیان اینکه جشنواره های 
برداشت محصول با هدف شناساندن محصول مورد نظر در هر منطقه برگزار می شود 
و ســنت نیکویی است که از دیرباز در بین کشــاورزان ما رایج بوده است،  افزود: این 
جشنواره رویداد مبارکی است که کمک می کند تا انجیر و انار جلفا در استان و کشور 
شــناخته شده و این منطقه به عنوان محلی مستعد برای محصوالت نیمه گرمسیری 
معرفی شود.اکبر فتحی، برگزاری جشــنواره های کشاورزی را فرصتی مناسب برای 
شناســایی دیگر ظرفیت های شهرستان ها دانســت و ادامه داد: این جشنواره ها می 
تواند ظرفیت های اقتصادی، گردشــگری و سایر ظرفیت های شهرستان ها را نیز به 
مردم معرفی کند.وی در خصوص ســطح زیرکشــت انار در آذربایجان شرقی گفت: 
در حدود ۶۰۰ هکتار از باغ های اســتان انار تولید می شــود کــه ۵۰۰ هکتار از آن 
در شهرســتان جلفا واقع شده است و این شهرســتان رتبه اول در استان را به خود 

اختصاص داده است.
وی خواســته باغداران منطقه را ایجاد صنایع تبدیلی، توزیع و متعادل سازی قیمت 
عنوان کرد و گفت: با همکاری شــرکت تعاونی روســتایی اجازه نخواهیم داد افزایش 

محصول باعث متضرر شدن کشاورزان شود.

انارهایی که روی دست باغداران جلفا رنگ می بازد
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هیچ بازیکنی در تیم ملی جایگاه ثابت ندارد

 سیستم استقاللی مجیدی در امارات جواب داد
سرمربی سابق استقالل با سیستم دفاعی خود بهترین 

لیگ امارات شد.
 فرهاد مجیدی ســرمربی سابق استقالل در این فصل 
روی نیمکت اتحاد کلباء امارات نشســت و تا هفته ششم 

لیگ امارات 3 برد، 2 باخت و یک تساوی کسب کرد.
مجیدی در هفته هفتم لیگ امارات باید به مصاف تیم 
دوران بازیگری اش یعنی الوصل برود که صدرنشین لیگ 
امارات است.در همین رابطه رسانه های امارات به بررسی اتحاد کلباء رده هفتمی 
قبل از تقابل با صدرنشین لیگ پرداختند. اتحاد کلباء زیرنظر مجیدی به بهترین 
تیمی که بیشــترین کلین شیت با 4 بار بسته نگه داشتن دروازه اش در بازی ها 
تبدیل شده است.مجیدی عملکرد خوبی در لیگ امارات داشته و سبک بازی اش 
در استقالل را در این تیم اماراتی پیاده کرده است. مربی ایرانی در فصل گذشته 
استقالل را بدون باخت و با کمترین گل خورده قهرمان لیگ ایران کرد و در امارات 

هم سیستم بازی اش در ایران را پیاده کرده است.

 پیش بینی مسی درباره قهرمان جام جهانی
کاپیتــان تیم ملی فوتبال آرژانتین از برزیل و فرانســه 
به عنوان دو شــانس اصلی قهرمانی در جام جهانی 2۰22 

قطر یاد کرد.
 به نقل از مونت کارلو، تیم ملی فوتبال آرژانتین با حضور 
فوق ستاره ای چون مسی یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان 

قهرمانی در جام جهانی 2۰22 قطر است.
تا آغاز جام جهانی تنها پنج هفته دیگر باقی مانده است و 
آرژانتین در مرحله گروهی با تیم های مکزیک، عربستان و لهستان همگروه است.

مسی درباره مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی گفت: تیم های 
بزرگی مانند برزیل، آلمان، فرانسه، انگلیس و اسپانیا از مدعیان قهرمانی هستند و 
شاید تیم های هم باشند که من نام آنها را فراموش کنم اما اگر قرار باشد تنها دو 
مدعی قهرمانی را نام ببرم از برزیل و فرانسه نام می برم که به نظر من بیشترین 

شانس را برای قهرمانی در جام جهانی 2۰22 دارند.
مسی در جام جهانی 2۰۱۸ تیم ملی فوتبال آرژانتین را همراهی کرد و این تیم 
در مرحله یک هشــم نهایی با شکست 4 بر 3 برابر فرانسه حذف شد و در نهایت 

شاگردان دیدیه دشان جام قهرمانی را باالی سر بردند.
کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین اعالم کرده است که جام جهانی 2۰22 آخرین 
جام جهانی او خواهد بود. او حسرت قهرمانی در جام جهانی را دارد البته در سال 
2۰۱4 تا یک قدمی باال بردن جام پیش رفت و در نهایت آلبی سلسته برابر ژرمن 

ها شکست خورد و نتوانست جام را باالی سر برد. 

 آزمون در راه دوبی
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران برای پیگیری درمان خود 

عازم دوبی شد.
 سردار آزمون که در جریان دیدار بایرن لورکوزن برابر 
پورتو در لیگ قهرمانان اروپا، هنگام گرم کردن برای ورود 
به زمین از ناحیه عضله دوقلوی پا مصدوم شد، حاال عازم 
دوبی شده است تا با هماهنگی پزشکان باشگاه بایرلورکوزن 

و تیم ملی روند درمان خود را پیگیری کند.
آزمون درحالی روزهای نقاهت را پشت سر می گذارد که حدود 34 روز تا آغاز 
جام جهانی 2۰22 قطر زمان باقی مانده اســت و باید دید در نهایت مهاجم ایرانی 
باشگاه بایرلورکوزن آلمان می تواند تیم ملی را در جام  جهانی همراهی کند یا خیر. 

 تیم ملی با منوی غذای ایرانی در جام جهانی 
 کارلوس کی روش همواره برای رقابت های جام جهانی 
وســواس بسیار زیادی به خرج می دهد و تاکید دارد همه 
چیز باید کاماًل تحت کنترل باشــد. یکــی از مواردی که 
سرمربی تیم ملی طی دو دوره قبلی پیکارهای جام جهانی 
روی آن تاکید بسیار زیادی داشت، بحث استفاده از غذای 
ایرانی هنگام بر پایی کمپ تیم ملی در برزیل و روسیه بود.

کی روش تاکید دارد اگر بازیکنان با ذائقه دلخواه خودشان 
غــذا نخورنــد، قطعاً کیفیت و بازدهی آنها کاهش پیــدا می کند به همین خاطر 
هماهنگی های الزم انجام شده است تا یک آشپز ایرانی همراه با کاروان ما به قطر 
ســفر کند و روی پخت غذا برای ملی پوشان نظارت داشته باشد .البته حتی اگر 
فیفــا اجازه چنین کاری را هم ندهد با توجه به حضور تعداد زیادی از ایرانیان در 
قطر و نزدیکی فرهنگ دو کشور ،مشکل خاصی ایجاد نمی شود و قطعاً غذاهای 

باب میل ملی پوشان در هتل الریان برای آنها طبخ خواهد شد.

  احتمال تغییر ترکیب و استراتژی پرسپولیس مقابل ملوان انزلی
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به احتمال فراوان دوباره 
تصمیم به تغییر در ترکیب این تیم در بازی با ملوان بگیرد.

تیم فوتبال پرسپولیس پنجشنبه هفته جاری میهمان 
ملوان بندر انزلی اســت تا برای کســب سه امتیاز و ادامه 

صدرنشینی خود مقابل شاگردان مازیار زارع قرار بگیرد.
حضــور پنج بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال ایران و 
همچنیــن مصدومیت های جزئی تعدادی از بازیکنان این 
تیم احتمال تغییر در ترکیب اولیه پرسپولیس مقابل ملوان را افزایش داده است.

گل محمدی که در جریان تمرینات روزهای گذشته از وضعیت بازیکنان نیمکت 
نشــین خود در هفته های گذشته راضی به نظر می رسد احتمال تغییر ترکیب و 
استراتژی خود با توجه به چمن ورزشگاه انزلی دارد. شیخ دیاباته که به مرز آمادگی 
رســیده است در تمرینات تاکتیکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا در صورت 

امکان حداقل یک نیمه بازی کند.
همچنیــن گل محمدی قصد دارد تغییراتــی را در خط میانی این تیم ایجاد 
کند تا موقعیت های بیشتری در اختیار یورگن لوکادیا به عنوان بهترین گلزن این 
تیم قرار بگیرد.ســرمربی پرسپولیس در حالی تصمیم به ایجاد تغییر در دهمین 
بازی فصل جاری گرفته است که در دیدارهای گذشته چهار بار چنین اقدامی را 
در دستور کار قرار داد تا تیمش بتواند صدر جدول لیگ برتر را به دست بیاورد. 

 سه معاون استقالل جدا می شوند؟
با آمدن علی فتح اهلل زاده تغییراتی در باشــگاه صورت 

گرفته است.
 علی فتح اهلل زاده در اولین واکنش رسانه های خود پس 
از انتصاب به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقالل صراحتا 
اعالم کرد تحوالتی در عرصه معاونان این باشگاه به وجود 
خواهد آمد اتفاقاتی که البته اجتناب ناپذیر است و قطعاً هر 
مدیرعاملی ترجیح می دهد با افرادی کار کند که سنخیت 
بیشــتری با آنها دارد. در همین خصوص ظهر دیروز خبردار شدیم که به احتمال 
فراوان ســه نفر از معاونان کنونی باشگاه استقالل در روزهای آینده جای خود را 
به افراد دیگری خواهند داد تا چارت مدیریتی مد نظر فتح اهلل زاده تکمیل شــود. 
البته همانطور که خود او گفته احتمال تغییرات در هیئت مدیره هم وجود دارد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
وحید شمسایی در مورد وضعیت قراردادش با 
تیم ملی فوتسال اظهار داشت: تا اتمام قراردادم 
بــه همراه کادر فنی بــرای موفقیت تیم ملی 
تالش می کنیم. ان شــاءاهلل از هفته آینده  به 
همراه کادر فنی بازی هــای لیگ را از نزدیک 
تحت نظر می گیریم و هر بازیکنی که شایسته 
پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشد به تیم 

ملی دعوت خواهد شد.
وی افــزود: راهی که در مورد جوانگرایی از 
ابتدای حضورم در تیم ملی شروع کرده ام آن را 
با قدرت ادامه می دهم و نتیجه برایم مهم نیست 
و طبق برنامه ای که با کادر فنی داشتیم به دنبال 
جوانان ۱9 تا 23 ساله هستیم. هیچ کسی در 
تیم ملی جایگاه ثابتی ندارد و بازیکنان جوان 
در لیگ مطمئن باشــند که ما تمام بازی های 
آنها را از نزدیک رصد می کنیم و اگر شایســته 
پوشیدن تیم ملی داشته باشند قطعاً به این تیم 

دعوت خواهند شد.
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: همانطور که 
گفتم هیچکسی در تیم ملی جای ثابتی ندارد. 
این تیم متعلق به ۸5 میلیون ایرانی است و من 
با هیچکسی تعارف ندارم و هر بازیکنی که آماده 
باشــد و پتانسیل الزم را داشته باشد به اردوی 
تیم ملی دعوت می شــود و درب تیم ملی به 

روی همه باز است.
شمســایی در مورد قراردادش در تیم ملی 
عنــوان کرد: تا اتمام قــراردادم و تا زمانی که 
هستم فعالیت خود را ادامه می دهم. تیم ملی 
متعلق به من نیست و برای من فرقی ندارد که 
چه زمانی عذر من را از این تیم بخواهند اما تا 

لحظه ای که در این تیم هستم تمام سعی تالش 
خود را می کنم تا این تیم موفق باشد موفقیت 
تیم ملی باعث خوشــحالی دل مردم می شود 
پس از هیچ تالش و کوششــی دریغ نخواهم 
کرد. در حال حاضر با ســفال منش مربی تیم 
ملی صحبت هایی در رابطه با برنامه های آینده 

تیم ملی شده و برنامه ای برای تمام بازی های 
فیفادی آماده شده و قرار است این برنامه تحویل 

کمیته فوتسال شود.
وی در ادامه در مورد بازی های تدارکاتی تیم 
ملی گفت: در بازی های آسیایی با ژاپن جلساتی 
با مربی این تیم و رئیس کمیته فوتسال داشتیم 

که آنها درخواست داشتند بازی های دوستانه 
در هر دو کشــور داشــته باشیم به هر صورت 
برنامه ریزی این دیدارها برعهده کمیته فوتسال 
و فدراســیون فوتبال است؛ البته با چند کشور 

دیگر هم صحبت هایی شده است.
سرمربی تیم ملی فوتسال اظهار داشت: کادر 
فنــی عالوه بر بازی های لیگ تیم ملی زیر ۱9 
ســال علی صانعی را هم تحت نظر دارد تا اگر 
بازیکن خالق جوانی در این تیم باشد آن را به 
تیم ملی دعوت می کنیم و برنامه داریم که این 
بازیکنان را در تورنمنت های مختلف دعوت کنیم 
تا آماده و آبدیده شوند و برای بازی های آسیایی 

و مقدماتی جام جهانی 2۰24 آماده شوند.
شمسایی گفت: یک خواسته از  فدراسیون 
فوتبال کمیته فوتســال داشتیم تا در صورت 
امکان یک مربی خارجی تحت اختیار تیم ملی 
بگذارند درخواســت خود را دادیم تا انشاهلل در 
جلسه هیات رئیسه فدراسیون مطرح شود و در 
صورت موافقت یک مربی خارجی به کادر فنی 

اضافه خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی که آیا برای جایگزینی 
مصطفی نظری، مربی دروازه بانان در نظر دارید، 
عنوان کرد: این موضوع باید با نظر سایر اعضای 
کادر فنی بررسی شود و با نظر کادر فنی مربی 

دروازه بانان را اضافه می کنیم.

رســانه های معاند با بی توجهی به قهرمانان تاریخ ساز و ذوق زدگی از یک 
حرکت غیر متعارف بار دیگر استفاده ابزاری از زنان را ثابت کردند.

 طی روزهای گذشــته دختران وزنه برداری و دوومیدانی کشــورمان در 
مسابقات آسیایی کاری کردند کارستان، هم قهرمان شدند و هم تاریخ سازی 
کردند، دخترانی که با سخت کوشی خود نشان دادند که شاید از لحاظ امکاناتی 
کمتر از رقبای خود باشــند، اما در عمــل و میدان مبارزه تا پای جان تالش 
می کنند و پرچم کشورمان را باال می برند. ثابت کرده اند خواستن، توانستن است.

نمونه این افتخارآفرینی ها را  در 2،3 روز گذشته در مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی آسیا و مسابقات دوومیدانی نوجوانان آسیا دیدیم. سیده الهام حسینی 
و نازنین فاطمه عیدیان با کسب مدال طال و تاریخ سازی، نام خود را در ورزش 
ایران جاودانه کردند، آن هم در روزهایی که دشمنان، زن را تنها به چشم ابزار 
نگاه می کنند و هرجا که به سودشان باشد روی آن مانور تبلیغاتی می دهند و 

آنچنان ذوق زده می شوند که ساعت ها و روزها به آن می پردازند.
مصــداق این موضوع را هم می توان در نوع برخورد با دو عنوان قهرمانی 
دختران وزنه بردار و دوومیدانی و اتفاقی که در مسابقات سنگنوردی آسیا و 

شرایطی که یکی از سنگنوردان زن کشورمان رقم زد، مشاهده کرد. 
رسانه های معاند آمریکایی، سعودی و صهیونیستی در این چند روز کمترین 
توجه خود را به قهرمانی حسینی و عیدیان که اولین بار در تاریخ ورزش ایران 
اتفاق افتاد، داشتند اما در سوی دیگر، رقابت یک دختر با شرایط غیرمتعارف 

و هنجارشکنانه را برجسته کردند و کامال ذوق زده شدند.
دیگر نیازی به اثبات نیســت و برای این رسانه ها افتخارآفرینی و موفقیت 
زن ایرانی با پوشــش اســالمی جایگاهی ندارد، آنها به دنبال اهداف سیاسی 
خود هستند و اگر کسی در راستای اهداف شان باشد، هرچند در رده آخر هم 
قرار بگیرد و مقامی کســب نکند، از او قهرمان ملی ساخته و ساعت ها برنامه 

برایش می سازند.

سرمربی اسبق تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: پرسپولیس همیشه مقابل 
ملوان اســترس داشته و اگر یک امتیاز در انزلی بگیرد برایش برد محسوب 
می شــود.محمد احمدزاده در مورد وضعیت تیم فوتبال ملوان در لیگ برتر 
اظهار داشت: اگرچه همچنان به عنوان راننده کامیون کار می کنم و از زمین 
چمن فوتبال دور هســتم اما مسابقات لیگ برتر و بخصوص بازی های تیم 
ملوان را دنبال می کنم. ملوان فوتبال خوبی بازی می کند اما به اندازه فوتبالش 
به حقش نرسیده و در نتیجه گیری خوب نبوده است. قطعا با گذشت زمان 
شــرایط این تیم بهتر خواهد شــد. وی افزود: به نظرم همه در ملوان باید 
صبورتر و متحمل تر باشند، چه تماشاگر، چه کادرفنی، چه پژمان نوری به 
عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه همه باید این شرایط سخت 
را تحمل  کنند تا ملوان در آینده ای نزدیک در نتیجه گیری هم موفق شود 
و آنچه لیاقت بازی خوبش را کســب کند. ســرمربی اسبق ملوان در مورد 
اینکه اما کم کم به نیم فصل می رســیم و ممکن است ملوان با 5 امتیاز در 
خطر ســقوط قرار بگیرد گفت: ملوان یک بازی کمتر دارد. اگر در آن بازی 
به موفقیت برســد شرایط روحی و روانی بازیکنان ملوان بهتر خواهد شد و 
تنش هم در تیم کم خواهد شد. بازی پنجشنبه با پرسپولیس هم برعکس 
آنچه برخی تصور می کنند خیلی سخت نخواهد بود و نتیجه گیری در این 
مسابقه در دســترس خواهد بود. پرسپولیس همیشه مقابل ملوان استرس 
داشــته و این مساله می تواند به تیم ملوان کمک کند. ملوان انگیزه زیادی 
برای این بازی دارد و حداقل می تواند یک مساوی بگیرد و تک امتیاز برای 
پرسپولیس در انزلی در این بازی موفقیت محسوب می شود. این را با توجه 
به ســابقه و گذشته مسابقه دو تیم می گویم. احمدزاده درمورد اینکه مازیار 
زارع و پژمان نوری که شاگردان سابق خودش بودند در مورد مسایل فنی از 
او مشاوره گرفته یا نه گفت: اگر از من کمک بخواهند وظیفه من است که 

هر کاری از دستم بر بیاید و هر کمکی که بخواهند انجام بدهند .

پشــت پرده البی عربستان در انتخاب میزبان جام ملت های آسیا 2۰23 
فاش شد.

 کنفدراسیون فوتبال آســیا روز )دوشنبه( به صورت رسمی قطر را برای 
میزبانی در مسابقات جام ملت های آسیا 2۰23 انتخاب کرد.

کره جنوبی رقیب اصلی قطر در میزبانی جام ملت های آسیا بود ولی نتوانست 
حریف میزبان جام جهانی 2۰22 شود.

در این زمینه ســایت »interfootball« کره جنوبی در گزارشی به دخالت 
برخی از کشورهای عربی در انتخاب قطر دست به افشاگری زد.

طبق گزارش این رسانه کره ای فدراسیون فوتبال کره سعی کرد با تماس 
شخصی تمامی مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا که حق تصمیم گیری در 
مورد محل برگزاری مسابقات را داشتند، قانع کند و همچنین رضایت بسیاری 

از اعضای کمیته اجرایی که با کاندیداتوری کره موافق بودند، دریافت کرد.
با این حال، معلوم شد که این اقدامات کافی نبوده است. گفته می شود که 
حمایت بی سابقه کشورهای عربی که تالش می کردند در فوتبال آسیا پیشرو 
باشند نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشت.در این میان نقش عربستان سعودی 
بسیار پررنگ بود. عربستانی ها که برای میزبانی جام ملت های آسیا در سال 
2۰27 اعالم آمادگی کرده اند قول دادند در صورت انتخاب قطر به عنوان میزبان 
جام ملت های آسیا 2۰23، از AFC حمایت مالی خواهند کرد تا بر مشکالت 
مالی ناشی از لغو جام ملت های آسیا در چین غلبه کند.اسناد منتشر شده از 
سوی رسانه کره ای نشان می دهد در پشت پرده عربستان به داد قطر رسیده 
و با پیشــنهاد حمایت مالی هنگفت از AFC برای خروج از بحران کرونا باعث 

شده تا آرا از کره به سوی قطر تغییر مسیر دهد.
اما چرا عربســتان حامی قطر در میزبانی جام ملت های آسیا 2۰23 شد. 
دلیل اصلی اقدام ســعودی ها در حمایت از قطر برنده شدن در میزبانی جام 

ملت های آسیا 2۰27 است.

از بی توجهی به قهرمانان تاریخ ساز تا 
ذوق زدگی از حرکِت غیرمتعارف

پرسپولیس همیشه مقابل ملوان 
استرس داشته

افشای البی عربستان به سود میزبان 
جام جهانی

کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی برخــالف آنچه اذهان عمومی به یاد 
دارند، تمرکز خود را روی تعامل با اهالی فوتبال و پیشبرد اهداف خود در تیمش 

متمرکز کرده است.
 سرمربی پرتغالی از زمان بازگشت دوباره به ایران، همه را شگفت زده کرده 
است. نزدیکان کی روش می گویند او یک فرد دیگر است که این بار با چهره ای 
گشــاده و بدون عصبانیت و جار و جنجال مسائل را می شنود و نسبت به رفع 

دغدغه های خود با مدیران فدراسیون گفت وگو می کند.
تاریخچه حضور هشت ساله کارلوس کی روش در تیم ملی ایران از سال 9۰ 
تا 97، صحنه درگیری های مختلف این ســرمربی با باالدستی ها و مخاطبان و 
دست اندرکاران فوتبال است. کاری به این که چه کسی در این قضایا مقصر بود 
نداریم اما شــرایط به نحوی بود که کم تر کسی عالقه مند بود از در انتقاد علیه 

کی روش و اقداماتی که در تیم ملی انجام می دهد، وارد شود.
همین رفتارها بود که تردیدها درباره بازگشت دوباره کی روش به ایران را در 
آستانه جام جهانی افزایش می داد اما این اتفاق افتاد و کارلوس به ایران برگشت. 
سرمربی تیم ملی در اولین جلسه خود با مدیران تیم ملی دیدگاه خود را به طور 
شفاف گفت. شاید این طور به نظر می رسد که او صرفا یک مصاحبه تبلیغاتی 
انجام داده است.او گفت: »هیچ کینه ای از کسی ندارم. باید دست به دست هم 
داده و کارهای زیادی را انجام دهیم. با تمام توان خود، در ادوار جام جهانی حضور 
داشته و امیدوارم مثمرثمر باشم. با اعتمادی که رییس فدراسیون و هیات رییسه 
کردند، وظایف من بســیار سنگین تر است. تجربه کافی دارم و نباید با رسانه ها 

بجنگیم، باید آن قدر خوب عمل کنیم که همه از ما دفاع کنند.«
در طول یک ماه اخیر، سرمربی تیم ملی بارها مدیران فدراسیون و اهالی رسانه 
را که واکنش های او در هشت سال نخست را به یاد دارند، شگفت زده کرده است. 
آخرین مورد از این شــگفتی به تعطیلی زودهنگام اردوی تیم ملی بدون هیچ 

ناراحتی بود و در عوض او تاکید کرد که از تعامل فوتبال ایران تشکر می کند.

 اعتراض یحیی و موافقت کی روش
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس در مصاحبه با ایسنا، ایراداتی را به 

اردوی تیم ملی وارد کرد. او اعالم کرد قرار بوده بازیکنان سه روز در اختیار تیم 
ملی باشند اما با برنامه جدید، بازیکنان او چهار روز در اختیار تیم ملی بوده اند 
و با این برنامه بازیکنان خود را فقط در دو جلسه تمرینی قبل از دیدار با ملوان 

خواهد داشت.
این اظهارات در حالی از سوی گل محمدی مطرح شد که بازیکنان پرسپولیس 
بعد از بازی روز پنج شــنبه تیم شــان، به اردوی تیم ملی هم نرفته بودند و روز 
جمعه با دستور گل محمدی تمرین نکردند! در واقع به علت این که پرسپولیس 
و چند تیم دیگر روز پنج شنبه و سایر تیم ها روز جمعه بازی کرده بودند و قرار 
بود اردوی تیم ملی از روز شــنبه تا دوشنبه )ســه روز( شروع شود، بازیکنان 
پرسپولیس به علت برنامه لیگ برتر یک روز بیش تر در اختیار تیم شان نبوده اند.

اظهارات گل محمدی این نگرانی را به وجود آورده بود که کی روش احتماال 
پاســخ قاطعی به صحبت های گل محمدی خواهد داد اما سرمربی تیم ملی در 
ادامه رفتار آرام خود در بازگشت به ایران، دستور به تعطیلی اردوی تیمش بعد 
از دو روز داد تا بازیکنان پرســپولیس و تیم هایی مانند گل گهر و ســپاهان در 

اختیار تیم های خود باشند.
کارلوس کی روش با قدردانی از »همکاری صمیمانه و دلگرم کننده« باشگاه ها با 
تیم ملی اعالم کرد به دالیل فنی و برای احترام به توافق انجام شده بین باشگاه ها 
و تیم ملی این مرحله از تمرینات تیم ملی پایان می دهد تا بازیکنان به تمرینات 

باشگاهی خود بازگردند.

البته که این تعامل یک طرفه نیست. مربیان باشگاهی هم برای حمایت از 
تیم ملی موافقت کردند بازیکنان خود را در کوران لیگ برتر به مدت سه روز در 
اختیار تیم ملی بگذارند و از طرف دیگر طبق برنامه تیم ملی با بعضی بازیکنان 

که سابقه مصدومیت دارند، با مالحظات کادر پزشکی تیم ملی پیش بروند.

 نسخه متفاوتی از کی روش
این همه رفتارهای آرام کی روش در بازگشت به ایران نیست و او در همین یک 
ماه و نیم نشان داده که این بار خبری از دعوا و درگیری برای تامین خواسته های 

سرمربی نخواهد بود.
وقتــی یک هفته بعد از ورود کی روش به ایران از مهدی تاج پرســیدند که 
چطور می تواند کارلوس کی روش را کنترل کند و آیا تضمینی بر تکرار نشدن 
درگیری های گذشته او با مربیان ایرانی وجود دارد یا خیر؟ تاج به شکل نامطمئنی 

گفت که این همکاری دو ماه و نیم است و همه می توانند با هم کنار بیایند. 
اما کی روشــی که این روزها در تهران دیده می شــود، آن مرد کم حوصله و 
پرخاشــگر نیست. سرمربی تیم ملی ایران در مصاحبه های اخیر خود در ایران 

بارها با گشاده رویی با اهالی رسانه رو به رو شده است. 
کی روش در تمرینات تیم ملی ایران نیز کامال آرام اســت و خبری از داد و 
فریادهای او در حین تمرین نیست. او حتی به لباس تیم ملی هم کاری نداشت 
و برخالف گذشته که بر سر پوشاک تیم ملی ایران وسواس داشت، این بار بدون 

مشکل لباس های ایرانی را به تن کرد. 
حتی برخالف آنچه گفته می شد که ممکن است با برخی بازیکنان مانند شجاع 
خلیل زاده که در مدت زمان اخیر بارها علیه کی روش صحبت کرده بود، تسویه 
حساب کند، از این کار خودداری کرد و روی بازیکنانی مانند شجاع خلیل زاده 

هم نظر مثبتی داشت و او را به میدان فرستاد.
مشــخص نیست که کی روش عوض شده و تبدیل به مردی آرام شده است 
یا چون به تازگی به ایران آمده و هنوز با مشــکلی مواجه نشده، آرامش خود را 
حفظ کرده اســت اما نکته مهم این است که با این رویه و رفتار آرام کی روش، 

مسائل راحت تر از گذشته پیش می رود و قابل حل شدن است.

این همان کی روشی است که تیم ملی می خواهد

  سقوط جودو ایران با فرمان آقای قهرمان!
تیم ملی جودو ایران از مسابقات کشورهای اسالمی دست خالی برگشت تا اوضاع برای این فدراسیون بدتر از قبل شود. آخرین روزهای سال 97 بود که آرش میراسماعیلی با رای اکثریت مجمع ریاست فدراسیون جودو را برعهده 
گرفت. میراســماعیلی از همان روزهای اول با چالش های زیادی مواجه بود که مهمترین آن تعلیق بود. مردادماه 9۸ ســعید مالیی جودوکار ایران راهی مســابقات قهرمانی جهان ژاپن شــد و حواشی آن باعث صدور رأی تعلیق از سوی 
 CAS رفتند و دفاعیات خود را ارائه کردند اما خبری از برداشتن تعلیق نشد. از زمان برگزاری دادگاه CAS فدراســیون جهانی جودو بود. از زمان تعلیق فدراســیون جودو ســه ســال می گذرد و میراسماعیلی و اعضای فدراسیون به دادگاه
چند سال می گذرد اما این دادگاه ماه پیش با ارسال ایمیلی به فدراسیون ایران برای هشتمین بار زمان اعالم رای را به تعویق انداخت.با اینکه بارها آرش میراسماعیلی با انتشار استوری هایی از خبرهای خوب مژده می دهد اما مشخص 
نیســت این خبرهای خوش چه زمانی اعالم می شــود؟از زمان تعلیق فدراســیون جودو تاکنون میراسماعیلی به صورتهای مختلف با ویزر رئیس فدراسیون جهانی دیدار و گفتگو کرده و بارها تاکید کرده که این تعلیق ظالمانه برداشته 
خواهد شد اما عالوه بر اینکه این تعلیق برداشته نشد بلکه 4 سال هم تمدید شد. در آخرین دیدار هم میراسماعیلی ۱4 مهرماه در تاشکند با ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی و عبید العنزی رئیس اتحادیه جودو آسیا دیدار کرد 
و به نوشته سایت فدراسیون جودو ایران طرفین در این جلسه توافقات و مذاکرات بسیار خوبی داشتند و در نهایت تصمیمات مثبتی را برای آینده جودو ایران گرفتند اما با گذشت چند روز معلوم نیست این توافقات خوب چه زمانی 

این رشته المپیکی ایران را از بالتکلیفی در می آورد؟



 | 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 انقالب ،  ابتدای 
خیابان آزادی، كوچه جنتی، پالك 7  

 | كد پستی 14189-43753
 |  تلفن و  نمابر : 66593409

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 

وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

ری
ظف

ا م
رض

ز:  
رو

س 
عک

ری
ظف

ا م
رض

ز:  
رو

س 
عک

  

 سه شنبه 1401/07/27-شماره 1492    اذان صبح 04:48:28    طلوع آفتاب06:11:19     اذان ظهر11:50:08     غروب آفتاب17:28:07     اذان مغر ب 17:46:04     نیمه شب 23:08:09     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
31.900   ق

 32.150

 37.100
  8.970

  1.770
 15.050.000
 14.100.000
 8.260.000
 5.250.000
3.070.000

قیمت طال امروز به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر نرخ بهره نتوانست از سطوح 
حمایتی کلیدی عبور کند. در بازار مس اما قیمت ها 1 درصد افزایش یافت.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ، قیمت طال روز دوشنبه افزایش 
یافت اما به دلیل ترس بازارها از افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در زیر 
سطوح حمایتی کلیدی حفظ شد؛ در حالی که بازارهای مس منتظر ارقام تولید سه 
ماهه برخی از بزرگترین معدنکاران جهان هستند که اواخر این هفته منتشر می شود.

قیمت شمش بدترین هفته خود را در دو ماه گذشته ثبت کرد؛ زیرا داده ها نشان 
می دهد که کاهش تورم در ایاالت متحده احتماالً بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار 
می رفت، طول می کشد. این داده ها باعث افزایش انتظارات برای تشدید سیاستی 

بیشتر به منظور مهار تورم در جلسه فدرال رزرو در ماه نوامبر شد.
بازارهــا با احتمال تقریباً 100 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو 
برای ســومین ماه متوالی در نوامبر نرخ بهره را 0.75 واحد پایه افزایش دهد. این 
افزایش نرخ بهره ایاالت متحده را در حدود 4 درصد قرار می دهد که باالترین سطح 

از اواخر سال 2007 است.
هــر اونس طــال با 0.1 درصد افزایش به 1646.02 دالر رســید، در حالی که 
معامالت آتی طال تا ســاعت 19:25 به وقت شرقی )23:25 به وقت گرینویچ( با 

0.2 درصد افزایش به 1651.35 دالر در هر اونس رسید. هر دو ابزار در هفته قبل 
بیش از 3 درصد کاهش یافتند.

فلز زرد تحت فشــار یک دالر قوی قرار گرفت، دالری که در ماه اخیر، در اوج 
20 سال گذشته بود. بازدهی خزانه داری ایاالت متحده نیز در باالترین سطح خود 

از زمان بحران مالی 2008 معامله شد.
شایان ذکر است که افزایش نرخ بهره در سال جاری به قیمت طال ضربه زد و 
در عین حال به نفع دالر بود، زیرا هزینه ی فرصت نگهداری طال در کنار نرخ های 
وام افزایش یافت. این روند همچنین علیرغم بدتر شدن چشم انداز اقتصاد جهانی، 

تا حد زیادی از جذابیت فلز زرد امن کاسته است.
در میــان فلزات صنعتــی، قیمت مس در روز دوشــنبه افزایش یافت، اما در 
بحبوحه ی کندی فعالیت اقتصادی در سراســر جهان، نزدیک به پایین ترین حد 

دو سال اخیر باقی ماند.
معامالت آتی مس با 0.5 درصد افزایش به 3.4220 دالر در هر پوند رسید. قیمت 
فلز قرمز هفته گذشته 1 درصد افزایش یافته بود که از ضعف دالر و نشانه هایی از 

تشدید عرضه به دلیل تحریم ها علیه روسیه سود می برد.
اما این فلز و بســیاری از همتایان صنعتی آن ممکن است در ماه های آینده با 
بادهای مخالف جدیدی روبرو شوند. رئیس جمهور شی جین پینگ در بیستمین 
کنگره ملی حزب کمونیســت چین در روز یکشنبه اعالم کرد، چین، بزرگترین 
واردکننده فلزات در جهان، هیچ برنامه ای برای کاهش سیاست زیان آور اقتصادی 

خود در برابر کووید صفر ندارد.
این سیاست باعث شد که فعالیت اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 

جاری متوقف شود و تمایل آن برای واردات کاال به شدت کاهش یابد.
تمرکز این هفته بر گزارش های تولید ســه ماهه ســوم اســتخراج کنندگان 
بــزرگ BHP Group و Rio Tinto بــرای مشــاهده ی نشــانه های بیشــتر در 
مــورد عرضــه مس اســت. با توجه بــه اینکه صــادرات چندیــن تولیدکننده 
 روســی به دلیــل تحریم های ایاالت متحده مســدود شــده اســت، قیمت ها

 می توانند از کمبود عرضه بالقوه سود ببرند.

شــاخص قیمت مصرف کننده مورد پسند سرمایه گذاران کریپتو نبود و باعث 
ایجاد نوسان شدید در این بازار شد. به اعتقاد تونی گینیا BTC به سطوح پایین تر 

سقوط خواهد کرد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کوین ادیشــن، پس از انتشــار داده های 
مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت بیت کوین )BTC(، پادشاه بازار ارزهای 
دیجیتال، در 13 اکتبر با نوسان های شدیدی مواجه شد. شاخص قیمت مصرف کننده 
اندکی بیش تر از پیش بینی های تحلیلگران بود و این مسئله نگرانی سرمایه گذاران 
را در مورد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش داد. این نوسان ها پیش بینی 
قیمت بیت کوین را برای استراتژیست ها و تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال دشوار 
کرده اند.برخی از تحلیلگران نســبت به  آینده ی قیمت پادشاه کریپتو خوش بین 

هستند و معتقدند بیت کوین در کوتاه مدت دوباره وارد یک مسیر صعودی خواهد 
شد. یکی از این تحلیلگران، تونی گینیا است. به اعتقاد وی، بیت کوین تا پیش از 

پایان سال جاری یک روند صعودی محدود را آغاز خواهد کرد.
بر اساس توییت های اخیر تونی گینیا، بیت کوین در حال تشکیل یک الگوی 
مثلث نزولی اســت. این الگو ســطح مقاومت بیت کوین را در محدوده ی قیمتی 
22 تا 24 هزار دالر نشان می دهد. پیش بینی می شود قیمت بیت کوین پیش از 
ادامه ی روند نزولی خود - تا قبل از پایان اکتبر - تا این سطح مقاومت افزایش یابد.

به اعتقاد این تحلیلگر، این حرکت صعودی آن چنان تداوم نمی یابد، زیرا پیش بینی 
می شود قیمت بیت کوین تا پایان ماه دسامبر به طور قابل توجهی کاهش یافته و تا 
محدوده ی 14 تا 16 هزار دالر سقوط کند. پس از این اتفاق و در آغاز سال 2023، 
بیت کوین وارد مرحله ی بازیابی قیمت خواهد شد. به این ترتیب، قیمت بیت کوین 

در سه ماهه ی نخست سال 2023 می تواند تا 28 الی 30 هزار دالر افزایش یابد.
گینیا پیش بینی می کند، بیت کوین با نزدیک شدن به ماه ژوئن 2023، یک بار 
دیگر دچار افت قیمت قابل توجهی شده و تا محدوده ی بین 10 تا 12 هزار دالر 
سقوط کند. ولی پس از این اتفاق، روند قیمت بیت کوین پایان سال 2023 صعودی 

خواهد بود و تا اوایل سال 2024 به 26.5 هزار دالر خواهد رسید.
در حــال حاضــر، در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ســاعت 16:30 
روز یک شــنبه 24 مهر - بیــت کوین با قیمت 19.132 دالر معامله می شــود. 
بــر اســاس داده های کوین مارکت کــپ، ارزش کل بازار بیــت کوین هم اکنون 
367.154.213.030 دالر و حجــم معامالت بیســت و چهار ســاعته ی آن نیز 

14.914.181.112 دالر است.

آیا طال قادر است از سطح حمایت بگذرد؟

احتمال کاهش قیمت بیت کوین به سطوح پایین تر

آرامستان ارامنه اصفهانآرامستان ارامنه اصفهان
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بررسی جدید پژوهشگران سوئدی حاکی از این است که نیکوتین سیگار می تواند 
تولید استروژن را در زنان کاهش دهد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اکونومیک تایمز، یک دوز نیکوتین، معادل 
آن مقداری که در یک سیگار یافت می شود، تولید استروژن را در مغز زنان مسدود 
می کند. این امر ممکن است چندین تفاوت رفتاری را در زنان سیگاری توضیح دهد؛ 
از جمله اینکه چرا آنها نسبت به مردان، مقاومت بیشتری برای ترک سیگار دارند.

»اریکا کوماسکو«، پژوهشگر »دانشگاه اوپساال«در سوئد و پژوهشگر ارشد این 
پروژه گفت: برای نخستین بار می توانیم ببینیم که نیکوتین، مکانیسم تولید استروژن 
را در مغز زنان متوقف می کند. ما متعجب شدیم که دیدیم این اثر حتی با یک دوز 
نیکوتین، معادل فقط یک سیگار نیز قابل مشاهده است. این موضوع نشان می دهد 
که اثرات ســیگار بر مغز یک زن چقدر قوی هستند. این یک اثر تازه کشف  شده 
اســت و پژوهش هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد. ما هنوز مطمئن نیستیم که 
نتایج رفتاری یا شناختی چیست اما متوجه شده ایم که سیستم مغزی آسیب دیده، 

هدفی برای داروهای اعتیادآور مانند نیکوتین است.
این اثر در تاالموس که بخشی از »دستگاه لیمبیک«)Limbic system( در مغز 
است، نشان داده شده است. این سیستم در واکنش های رفتاری و احساسی نقش 
دارد.پژوهشگران دانشگاه اوپساال با گروهی از داوطلبان شامل 10 زن سالم کار کردند. 
یک دوز نیکوتین تجاری در دسترس، به داخل بینی زنان وارد شد و هم زمان یک 
ردیاب رادیواکتیو به مولکولی که به آنزیم »آروماتاز«)Aromatase( متصل می شود، 

تزریق شــد. آروماتاز، آنزیمی است که مسئولیت تولید استروژن را بر عهده دارد. 
اسکن مغزی ام آرآی و پت اسکن، به پژوهشگران امکان داد که هم مقدار آروماتاز 
و هم محل قرارگیری آن در مغز را ارزیابی کنند. پژوهشگران دریافتند که یک دوز 

واحد، میزان آروماتاز را در مغز کاهش می دهد.
مدتی است که مشخص شده زنان و مردان، واکنش متفاوتی را به نیکوتین نشان 
می دهند. زنان نسبت به درمان جایگزین نیکوتین، مقاوم تر هستند و نسبت به مردان، 
بیشتر مستعد بازگشتن به مصرف سیگار هنگام تالش برای ترک آن هستند. در هر 
حال، مبنای بیولوژیکی این تفاوت ها درک نشده است. این نخستین بار است که 
این اثر بازدارنده بر تولید آروماتاز در انسان نشان داده شده اما تأثیر آن بر مردان 
هنوز مورد بررســی قرار نگرفته است.کوماسکو ادامه داد: این کشف، ما را به این 
باور می رساند که اثر نیکوتین بر تولید استروژن نه تنها تأثیر قابل  توجهی بر مغز، 
بلکه شاید بر عملکرد سایر اندام ها مانند سیستم تولید مثل نیز دارد. ما هنوز این را 
نمی دانیم. تفاوت های قابل توجهی در نحوه واکنش مردان و زنان نسبت به سیگار 
کشــیدن وجود دارد. به نظر می رسد که زنان نسبت به درمان جایگزین نیکوتین 
مقاوم تر هستند، بازگشت بیشتری را تجربه می کنند، آسیب پذیری بیشتری را نشان 
می دهند و بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های اولیه مرتبط با سیگار، مانند 
ســرطان ریه و حمالت قلبی هستند. اکنون باید درک کنیم که آیا این عملکرد 
نیکوتین روی سیستم هورمونی، در هر یک از این واکنش ها دخیل است یا خیر.

وی افزود: این یک گروه نسبتا کوچک از زنان است. ما برای تأیید این یافته ها، به 
نمونه بزرگتری نیاز داریم. پیام این است که نیکوتین، اثرات مختلفی بر مغز دارد؛ 
از جمله بر تولید هورمون های جنسی مانند استروژن تاثیر می گذارد.پروفسور »ویم 
ون دن برینک«، استاد روانپزشکی و اعتیاد »مرکز پزشکی آکادمیک در »دانشگاه 
آمستردام« که در این پژوهش دخیل نبود، گفت: این در واقع، نخستین یافته مهم 
است. سیگار اثرات نامطلوب زیادی بر مردان و زنان دارد اما این اثر ویژه نیکوتین 
بر کاهش تولید استروژن در زنان قبال شناخته نشده بود. اعتیاد به دخانیات، یک 
اختالل پیچیده با عوامل مؤثر بسیاری است. بعید است که این اثر ویژه نیکوتین روی 
تاالموس و تولید استروژن، همه تفاوت های مشاهده شده در رشد، درمان و نتایج به 
دست آمده از مردان و زنان سیگاری را توضیح دهد. این پژوهش هنوز از کاهش 
تولید اســتروژن ناشی از نیکوتین تا کاهش خطر اعتیاد به نیکوتین، اثرات منفی 
درمان و عود بیماری در زنان سیگاری فاصله دارد و مستلزم بررسی بیشتر است.

اثر نیکوتین سیگار بر کاهش تولید استروژن در زنان

   زنان در حل جدول بهتر هستند

پژوهشگران دانشگاه برگن نروژ در پژوهش اخیرشان اظهار کرده اند، زنان 
در حل جدول کلمات متقاطع بهتر هستند چرا که آنها در یافتن و به خاطر 

سپردن کلمات، مهارت بیشتری نسبت به مردان دارند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از دیلی میل، اگر در هنگام حل جدول 
کلمات متقاطع سوالی برایتان پیش می آید و یا در هنگام حل آن به کمک 
نیاز دارید، بهتر است یک خانم هنگام حل این جدول در کنار شما باشد، چرا 
که نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است زنان در یافتن و به خاطر سپردن 

کلمه ها بهتر از مردان هستند.
در این مطالعه، پژوهشگران دانشگاه برگن در نروژ نتایج 168 مطالعه در 
مورد تفاوت های جنســیتی در »روانی کالم« )verbal fluency( و »حافظه 

کالمی اپیزودیک« )verbal-episodic memory( را تجزیه و تحلیل کردند.
روانی کالمی، معیاری برای اندازه گیری دایره لغات فرد است، در حالی که 
حافظه کالمی- اپیزودیک، توانایی یادآوری کلمه هایی است که فرد در گذشته 

با آنها برخورد کرده است.
پروفسور »مارکو هیرنشتاین« گفت: زنان بهتر هستند. برتری زنان در طول 
زمان و طول عمر به میزان اندکی ثابت شده است. بررسی بیشتر مهارت های 
فکری، تفاوت هایی را در میانگین عملکرد بین زنان و مردان نشان نمی دهند یا 
اگر وجود دارد، این تفاوت بسیار ناچیز است. با این حال، زنان در انجام برخی 

از وظایف عملکرد خوبی دارند و برترند و مردان در برخی از وظایف دیگر.
وی افزود: تاکنون تمرکز پژوهشگران در پژوهش ها بیشتر روی توانایی هایی 
بوده است که مردان در آنها برتری دارند. با این حال، در سال های اخیر تمرکز 
پژوهشگران بیشتر به سمت زنان معطوف شده است. آخرین تحلیل ادبیاتی 
که تفاوت های جنسیتی را در روانی کالم و حافظه آزمایش کرده بود، در سال 

1988 انجام شده است.
این پژوهش یک مزیت کوچک زنان را مشخص کرده بود، اما هیرنشتاین 
و همکارانش می خواستند این نتیجه را به روز و تفاوت های بیشتری را کشف 

کنند.
آنها یک پژوهش فراتحلیلی انجام دادند و در آن به بررسی داده های ترکیبی 
تمام پایان نامه های مقطع دکترا، پایان نامه های مقطع کارشناســی ارشد و 
مطالعات منتشر شده در مجالت علمی که می  توانستند پیدا کنند، پرداختند. 
آنها داده های بیش از 350 هزار شرکت کننده را که در طی 50 سال گذشته 

جمع آوری شده بود، بررسی کردند.
پژوهشگران همچنین به چگونگی ارتباط نتایج پژوهش ها با جنسیت اولین 
یا آخرین نویسنده، سال انتشار و سن شرکت کنندگان پرداختند. نتایج این 
پژوهش که در مجله »Perspectives on Psychological Science« منتشر 
شــد، یک مزیت کوچک اما ثابت زنان در روانی کالمی و حافظه کالمی را 

مشخص کرد.
با این حال، هنگامی که صحبت از روانی کالمی به میان آمد، مزیت زنان 
فقط در »روانی واجی« )phonemic fluency( دیده می شد، روانی واجی یعنی 
نامگذاری کلماتی که با یک حرف خاص شروع می شوند. نام گذاری چیزهایی 
که مثال با حرف »ر« آغاز می شوند، وابسته به دسته بندی  هستند که به عنوان 

روانی معنایی شناخته می شود.
عالوه بر این، آنها دریافتند دانشمندان زن در مطالعات خود برتری زنان 
بیشتری را گزارش می کنند، در حالی که دانشمندان مرد کمتر درباره برتری 
زنان گفته اند. پژوهشــگران بر این باورند که نتایج پژوهش آنها می تواند به 
بهبود ارزیابی های تشــخیصی و بر تست های تشخیصی جنسیت خاص در 

زمینه زوال عقل تاثیر بگذارد.

 لنز هوشمندی كه می تواند آب سیاه را تشخیص دهد
پژوهشگران آمریکایی، فناوری چشمی جدیدی را برای نظارت راحت تر 

و دقیق تر بر فشار داخل چشم بیماران ابداع کرده اند.
بــه گزارش تجریش آنالین و به نقل از فســت کمپانی، این فناوری به 
عنوان گزینه دیگری برای متخصصان چشــم در شناسایی آب سیاه عمل 
می کند. به گفته »بنیاد تحقیقات آب سیاه«)GRF(، این بیماری می تواند 
بینایی شخص را بدون عالئم هشداردهنده یا درد اولیه از بین ببرد و بیش 

از 80 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد.
تنها عامل خطر قابل تعدیل شناخته شــده، کاهش فشار داخل چشم 

است که نظارت بر آن در بلندمدت، به ویژه هنگام خواب دشوار است.
اگرچه آزمایش ها را می توان در مطب متخصص انجام داد و سیستم های 
نظارتی در خانه نیز در دسترس هستند اما همه این روش ها محدودیت های 
خود را دارند. به عنوان مثال، اقدامات قابل انجام شدن در مطب، زمان بر 
هســتند و استفاده از فناوری های کنونی در خانه، دشوار و ناراحت کننده 
است. همچنین فناوری های خانگی، داده های کافی را در دوره های زمانی 
مناســب یا به اندازه کافی طوالنی جمــع آوری نمی کنند تا متخصصان 
بتوانند به طور مناســب از اطالعات اســتفاده کنند و تصمیمات درمانی 

بهتری را بگیرند.
این فناوری جدید می تواند اندازه گیری های مهم فشار داخل چشم را 

طی چرخه های 24 ساعته و حتی هنگام خواب انجام دهد.
»چی هوان لی«، دانشــیار مهندسی پزشــکی در دانشکده مهندسی 
پزشکی »ولدون« »دانشــگاه پردو« گفت: بیشترین افزایش فشار داخل 
چشــم اغلب زمانی اتفاق می افتد که افراد دراز کشــیده اند. فشار داخل 
چشم هنگام شب معموال 10 تا 20 درصد بیشتر از اندازه آن هنگام روز 
اســت. از دست دادن بینایی ممکن اســت هنگام خواب و بدون این که 
بیمار متوجه آن شود اتفاق بیفتد؛ حتی اگر آزمایش های روزانه در مراکز 

درمانی یا خانه نشان دهنده فشار طبیعی باشند.
لی که شــش ســال روی ایــن فنــاوری کار کــرده، متخصص در 
»استیکترونیک«)sticktronics( است که اقالم برچسب مانندی را شامل 
می شــود که حاوی تجهیزات الکترونیکی یا فناوری هوشــمند هستند. 
آزمایشــگاه او دستگاه های زیست پزشکی پوشیدنی را توسعه می دهد که 
می تواننــد بر بیماری های مزمن یا وضعیت ســالمتی به طور مداوم و به 

شیوه ای نامحسوس نظارت کنند.

 كشف نقش ضد التهابی نورون هان روده
دو مطالعه جدید کشــف کرده اند که نورون های حس کننده درد در 
روده می توانند فرآیندهایی را تحریک کنند که از ایجاد التهاب محافظت 

می کنند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیو اطلس، یک جفت مطالعه جدید 
منتشر شده در مجله Cell در مورد روش های غیرمنتظره ای گزارش کرده اند 
که نورون های حس کننده درد در روده می توانند به عنوان چیزی بیش از 
یک سیستم هشدار حسی عمل کنند. این تحقیقات نشان می دهد که این 
نورون ها همچنین می توانند مستقیماً از روده در برابر آسیب های التهابی 
محافظت کنند.ایزاک چیو، محقق ارشــد یکــی از این دو مطالعه جدید 
می گوید: به نظر می رســد که درد ممکن است به روش های مستقیم تری 
نســبت به کار کالسیک خود برای تشخیص آســیب احتمالی و ارسال 

سیگنال ها به مغز از ما محافظت کند.
چیو همراه با تیمی از دانشکده پزشکی هاروارد، بر روش هایی متمرکز 
هستند که نورون های درد در روده با سلول های جامی)جام یاخته ها( ارتباط 
برقرار می کنند. جام یاخته ها نوعی سلول هستند که روده را می پوشانند و 
در حضور التهاب، مخاط محافظ ترشــح می کنند.در حالی که فرض شده 
بود که باید راهی وجود داشــته باشد که این نورون های حس کننده درد، 
تهدیدها را به ســایر سلول های روده منتقل کنند، اما تاکنون دانشمندان 
دقیقاً نمی دانســتند که چه مکانیسم هایی در این فرآیند دخیل هستند.

در این مطالعه به رهبری محققان دانشگاه هاروارد، آنها کشف کردند که 
جام یاخته ها حامل گیرنده های خاصی هستند که سیگنال های ارسال شده 
از نورون های درد را دریافت می کنند. هنگامی که نورون های درد تحریک 
 )CGRP(می شوند، یک ماده شیمیایی به نام پپتید مرتبط با ژن کلسیتونین
آزاد می کنند و به نظر می رسد این سیگنال شیمیایی، محرک اصلی ترشح 

مخاطی سلول جامی باشد.
محققان در چندین آزمایش روی موش ها نشــان دادند که ســالمت 
عمومی روده چگونه توسط ترشح CGRP از نورون های درد حفظ می شود. 
 CGRP جام یاخته ها نه تنها در حضور درد یا آســیب التهابی حاد توســط
فعال می شدند، بلکه در روده سالم به نظر می رسید که میکروب هایی این 

فرآیند را به عنوان راهی برای حفظ تعادل میکروبیوم ایجاد می کنند.

 توسعه ابزاری برای تشخیص آسم كودكان

اخیرا گروهی از محققان بیمارســتان کودکان تورنتو از توسعه ابزاری 
خبر داده اند که به آنها در شناســایی کودکان خردسال در معرض خطر 

باالی آسم کمک می کند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از مدیکال اکســپرس، بر اســاس 
مطالعه ای که  در مجله »JAMA Network Open« منتشر شد، محققان از 
توســعه ابزاری به نام »چارت«)CHART( خبر دادند که می تواند کودکان 
در معرض خطر باالی آســم را در سن سه ســالگی شناسایی کند. واژه 

چارت مخفف عبارت »ابزار تشخیص خطر آسم دوران کودکی« است.
آسم)Asthme( یک بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوایی است که 
ویژگی های آن عبارتند از عالئم متغیر و عودکننده، انسداد برگشت پذیر 
جریان هوا و اسپاســم برونش. نشانه های رایج آن عبارتند از خس خس، 
ســرفه و تنگی نفس که به ســه گانه آسم معروف است.»میرتا ای ریانگ 
از بیمارســتان کودکان تورنتو و همکارانش این ابزار را توسعه دادند و در 
مرحله بعد این ابزار غربالگری را برای تشخیص کودکان در معرض خطر 
باالی آسم در سن 3 سالگی ارزیابی کردند.ابزار تشخیص خطر آسم دوران 
کودکی)CHART( از زمان و تعداد دفعات خس خس یا سرفه، استفاده از 
داروهای آســم و ویزیت های اورژانس یا بستری شدن در بیمارستان در 
ســن سه سالگی برای شناسایی کودکان در معرض خطر باال، متوسط یا 
پایین برای آسم یا عالئم پایدار استفاده می کند.ریانگ گفت:پزشکان هیچ 
راه آســانی برای شناسایی کودکان در معرض خطر عالئم مزمن در دوره 
پیش دبســتانی ندارند، حتی اگر بیشتر بزرگساالن مبتال به آسم گزارش 
دهند که عالئم آنها در آن ســن شــروع شده است. ما می خواستیم روند 
شناســایی کودکان در معرض خطر را ساده کنیم تا پزشکان بتوانند این 
کودکان را ارزیابی کنند و درمان را زودتر شروع کنند.وی افزود: پزشکان 
به رویکردهای ساده و استاندارد شده برای نشان دادن کودکان در معرض 
خطر باالی آســم نیاز دارند. ابزارهایی مانند CHART ایده آل هستند زیرا 
والدین می توانند مســتقیماً عالئم را هر شش ماه یک بار ثبت کنند و به 
پزشکان پرمشغله نیز این ابزار کمک می کند تا بتوانند بر پیگیری عمیق 
این گروه از بیماران تمرکز کنند. با شناســایی خوب و استفاده روتین از 
این ابزار، ارائه دهندگان می توانند روند آغاز درمان و بهبود کیفیت زندگی 
بیماران را ارتقا دهند به کاهش بار بالینی و اقتصادی آســم کمک کنند.

محققان دریافتند که نمودار اعمال شــده در مطالعه مذکور در سن سه 
سالگی بهتر از ارزیابی های پزشک و شاخص پیش بینی آسم عمل می کند.

پیامبر اكرم )ص(  :

باَحَة و  َعلُِّموا أوالَدُكم السِّ
الرِّمایََة ؛

به فرزندانتان شنا كردن و 
تیراندازی بیاموزید .

الکافی، ج 6 ، ص 7 .
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