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عرفان شاکری
   رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات 

»پاشنه آشیل« و توسعه تجارت

آشیل در زبان یونانی نام یکی از قهرمانان این کشور است. در اساطیر یونانی 
آمده است که پیشگویی شده بود آشیل بر اثر اصابت تیری کشته خواهد شد 
و مادرش برای جلوگیری از کشته شدن، او را در رودی شست تا نامیرا شود اما 
چون او را از پاشنه پا گرفته بود پاهایش آسیب پذیر باقی ماند. حکایت تجارت 

خارجی در ایران هم ماجرای پاشنه آشیل است.
در اقتصاد ایران در زبان و کالم و سخنرانی بسیار به توسعه تجارت و روابط 
خارجی پرداخته می شود و گاها پرچم تجارت خارجی نیز باال می رود اما اصل 
ماجرا که توانمندسازی کشور از طریق ارز آوری و توسعه مناسبات تجاری 
است، درست حکایت اقتصادی نفتی است که در درون رودی شسته می شود 
اما پاشنه این پیکره »تجارت خارجی« است و آسیب پذیرترین بخش نام 

می گیرد.
توسعه روابط تجاری با کشورهای خارجی نیازمند پیش نیازهای بسیاری 
است. ثبات اقتصادی، ثبات در برنامه ها و تصمیم گیری ها، طراحی ساختار 
لجستیکی مناسب مثل فرودگاه های کشور، پایانه های تجاری و کریدورهای 
هوایی و زمینی و دریایی از جمله مهمترین نکاتی است که همواره به آن اشاره 

شده و متاسفانه همواره به آن از سوی متولیان بی توجهی شده است.
در حال حاضر ظرفیــت قابل توجهی در ارتباط با کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس به خصوص 7 شیخ نشین امارات متحده عربی در دسترس است 
و با توجه به شکل گیری مناسبات جدید و بهبود نسبی روابط و افزایش سطح 
روابط دیپلماتیک از کاردار به سفیر، می توانیم به عنوان یک فرصت کم نظیر 
از آن استفاده کنیم و البته می توانیم انتخاب دیگری هم بکنیم و مشاهده گر 
باشیم و فرصت های تجاری ای که برای ایجاد آن زحمایت زیادی کشیده شده 

است را از دست بدهیم و بعدها افسوس آن را بخوریم.
ما در اقتصاد امروزمان نیازمند شکار لحظه ها و فرصت ها هستیم. انفعالی عمل 
کردن و عدم شناخت آفند و پدافند در اقتصاد به خصوص در حوزه تجارت 
خارجی سبب سوخت شدن فرصت ها شده است که دست کم با مرور تاریخ 
گذشته باید درس بگیریم و با تغییر الگوها و روش ها بهترین انتخاب ها را رقم 
بزنیم. یکی از بهترین انتخاب ها، فعال کردن ظرفیت های اقتصادی ایران 
در کشورها دیگر است. شــبکه های اقتصادی بخش خصوصی، رایزن های 
اقتصادی در کشورها، ایجاد کلونی های تجاری و اقتصادی و بهره مندی از توان 
اتاق های بازرگانی و اتاق های مشترک که به طور اختصاصی روی یک منطقه 

و کشور فعالیت می کنند تنها بخشی از اقدامات الزمه است.
اما یکی از مهمترین عوامل عقب رفت ما در حــوزه تجارت خارجی و عدم 
دستیابی به اهداف مورد نظر عدم شناخت دقیق از دنیای پیرامون و شکاف 
نسلی تجار و بازرگانان ما است. شکافی که در بسیاری از کشورهای اطراف پر 
شده است و تجار کهنسال توانسته اند تجربیات خود را به تجار جوان منتقل 
کنند و تجار جوان نیز با سفر به جهان با دستاوردهای دنیا آشنا شده اند. مثال 
در همین امارات سن وزرای دولت نزدیک به 30 سال است. در حوزه هوش 
مصنوعی وزیر جوان نخبه ای دارند که بدون شک می تواند به چابک سازی 

کشور و توسعه روابط خارجی کمک کند.
آنچه که مهم است این اســت که ما باید به نتیجه تمرکز کنیم نه حواشی 
و مقدمات. اصناف و اتاق تعاون و اتاق های بازرگانی بازوهای اقتصادی ای 
هســتند که باید در بزنگاه ها از آن ها کمک گرفت و از مشــاوره های آنها 

استفاده کرد.

جدال اوپک و آمریکا بر سر قیمت نفت جدال اوپک و آمریکا بر سر قیمت نفت 

تیزر جدید فیلم مستند »من زنده برگشــتم« به کارگردانی 
مجتبی حیدری که روایتی از سفر ســوخت بران به پاکستان 
است، منتشر شد. تیزر جدید فیلم مستند »من زنده برگشتم«، 
محصول مرکز مستند ســوره، به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مجتبی حیدری همزمان با حضور در ســی ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران رونمایی شد. اولین نمایش »من 
زنده برگشتم« روز پنجشنبه ۲۸ مهر ساعت ۲0:30 خواهد بود. 
همچنین امروز شنبه 30 مهر ساعت ۱۶:00 نیز این فیلم مستند 
به نمایش درمی آید.این فیلم مستند که هم اکنون سومین حضور 
جشنواره ای خود را تجربه می کند، پیش از این در بخش مسابقه 
کوتاه پانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« و بخش 
مسابقه مستندهای کوتاه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند 
حضور داشته است.این اثر داســتان زندگی مردمان روستایی 
مرزی در سیستان و بلوچستان است که برای گذران زندگی و 
معیشت خود به شغل خطرناک »سوخت بری« روی آورده اند. 
این فیلم مستند روایتی متفاوت و نفس گیر از سفر سوخت بران 
است که از شهرســتان سرباز آغاز می شــود و تا منطقه ای در 

پاکستان ادامه می یابد.

جشنواره بین المللی فیلم »کمراایمج« لهستان از»سم مندس« 
کارگردان انگلیسی ســینما و تئاتر با اعطای جایزه ویژ تقدیر 
به عمل خواهد آورد. به نقل از ورایتی، ســی امین جشــنواره 
بین المللی فیلم »کمراایمج« که با محوریت هنر فیلمبرداری از 
۱۲ تا ۱۹ نوامبر )۲۱ تا ۲۸ آبان( در شهر تورون لهستان برگزار 
می شود، از »سم مندس« کارگردان برنده اسکار با جایزه ویژه 

کارگردانی :کریستوف کیشلوفسکی« تقدیر خواهد کرد.
فیلم جدید »امپراتوری نور« به کارگردانی »سم مندس« با بازی 
»اولیویا کولمن« فیلم افتتاحیه جشنواره کمراایمج است و در 

بخش مسابقه اصلی جشنواره نیز به روی پرده می رود.

 وزیر نیرو با اشاره به کاهش 70 درصدی بارندگی های امسال نسبت به شرایط نرمال 
و لزوم اجرای طرح مدیریت مصرف آب، از قطع انشعاب آب مشترکان پرمصرفی که 

از ۲ برابر الگو بیشتر مصرف می کنند، خبر داد.
علی اکبر محرابیان با اشاره به سپری شدن دو سال خشک در کشور افزود: کشور 
در سال آبی ۱۴00- ۱3۹۹ رتبه سوم خشکســالی را در طول ۵0 سال گذشته و 
سال آبی ۱۴0۱- ۱۴00 که شهریورماه به پایان رسید، رتبه یازدهم خشکسالی را 

داشته است.
وی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی درخصوص پاییز کم بارش امسال، 

گفت: بارندگی های امسال نسبت به شرایط نرمال 70 درصد کاهش داشته است.
محرابیان ادامه داد: پیش بینی های ســازمان هواشناســی و مرکز تحقیقات آب 
هم نشان می دهد که میزان بارش های پاییز ۵0 درصد کمتر از شرایط نرمال خواهد 
بود و وضعیت بارندگی مهرماه نشان می دهد که پیش بینی ها تقریباً درست بوده 
است.وزیر نیرو اضافه کرد: در این شرایط موضوع مهم مدیریت مصرف است که باید 
برای آن برنامه ریزی کنیم؛ بر روی سدها و آب های زیرزمینی جدول دقیق منابع و 
مصارف استخراج کردیم و مسووالن حوزه های وزارت نیرو برنامه ریزی های دقیقی 
را با رعایت اصول علمی استخراج کرده اند و تالش می کنیم که این اعداد و ارقام 

دقیق رعایت شود.

 یک مقام ارشــد آمریکایی اعالم کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اواخر روز 
جاری قصد خود را برای برداشــت ۱۵ میلیون بشــکه نفت اضافی از ذخایر استراتژیک 
برای پمپاژ به بازار آمریکا با هدف کاهش قیمت سوخت اعالم خواهد کرد. اما این مساله 
به چه میزان می تواند بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذار باشد؟ آیا آمریکا در جدال با اوپک 

پالس دست به چنین اقدامی زده است؟
محمد علی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک در رابطه با این موضوع به مهر 
می گوید: »آزاد ســازی این تعداد بشکه نفت قطعاً بر قیمت نفت تأثیر گذار است. زیرا 
تقاضایی که در بازار وجود دارد متأثر از دو عامل اســت. یا باید از طریق عرضه عرضه 
کنندگان تأمین شود و یا از ذخایر استراتژیک برداشت شود وباید در نظر داشت که آن 
مقداری که اکنون از ذخایر استراتژیک برداشت می شود می توانست به بازار ورد پیدا کند 

و تقاضا ایجاد کند.«
نماینده سابق ایران در اوپک اضافه کرد: با توجه به اینکه اوپک پالس روی تقاضای 

بازار معموالً برنامه ریزی می کند این مساله به نوعی دخالت در تقاضا است و تأثیر منفی 
بر روی قیمت ها می گذارد.

 اکنون آمریکا در سال جدید برای بار سوم یا چهارم دست به چنین اقدامی زده است 
با توجه به اینکه در بازار نفت کافی وجود دارد، بنابراین برداشــت از ذخایر استراتژیک 

توجیهی ندارد.
این کارشــناس صنعت نفت ادامه داد همانطور که پیداست ذخایر استراتژیک برای 
زمانی است که کمبودی در بازار وجود دارد که در شرایط خاص و بحرانی مورد استفاده 
قرار گیرد نه برای زمانی که بازار در شــرایط تعادل قرار دارد. چنین اقدامی دخالت در 

بازار جهت کاهش قیمت ها است.
وی افزود: ممکن است ادعا شود پس از تصمیم اوپک پالس دست به چنین اقدامی 
زدیم در حالی که تصمیم اوپک پالس قیمت نفت را کاهشــی کرد؛ اوپک پالس نگران 

مازاد عرضه است به همین دلیل تولید را کاهش داده است.

»من زنده برگشتم« در 
جشنواره فیلم کوتاه تهران 

  جایزه کیشلوفسکی  به
» سم مندس« رسید

 انشعاب آب مشترکان 
پرمصرف قطع می شود

  

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی
 اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان مازندران در سال 1401

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران درنظردارد در راستای اجرای بخشنامه وزارت صمت نسبت به برگزاری مزایده عمومی محدوده های معدنی)پروانه 
اکتشاف، گواهینامه کشف و پروانه های بهره برداری( درســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقدام نماید. متقاضیان می 
توانند از ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 1401/07/30 لغایت ساعت14:30 روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 نسبت به دریافت الکترونیکی اسناد مزایده )دانلود( از 
سامانه اقدام و حداکثر تا ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 نسبت به ارائه پیشنهاد در سامانه اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده 
روز شنبه مورخه 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده 
نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس1456 مرکز راهبری و پشتیبانی 
سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفًا جهت اطالع ومشاهده اطالعات مزایده" از روز انتشار مزایده به آدرس الکترونیکی HTTPS://MZR.MIMT.GOV.IR اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را  با  امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و 
HTTPS://CADASTRE.MIMT. ارسال نمایند. ضمنًا نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعالم شده درمزایده درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی

GOV.IR  درقسمت  نقشه قابل مشاهده می باشد . 
تذکر: کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و صرفاً ارائه پاکت)الف( مزایده بمنظور صحت سنجی اصل ضمانتنامه بانکی 

به دبیرخانه اداره کل صمت استان تا ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 الزامی می باشد.          
شناسه آگهی : ۱۱3۹۵۲۴۵ / م - الف روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/07/30

شماره : 1494

 ســعیده محمد - ایده روز  | احداث 
مرحله ای و تدریجی خانه های ویالیی نهضت ملی 
مسکن، موضوع جدیدی است که معاون وزیر راه 
و شهرسازی آن را مطرح کرده است. براساس این 
طرح، دســت متقاضی باز است تا زمین دولتی 
را بگیرد و به میزان توان مالی خود و تسهیالت 
بانکی، بخشــی از خانه مورد نیازش را بسازد و 

مابقی را در آینده تکمیل کند.
داشــتن خانه ویالیی، آرزوی بســیاری از 
خانوارهای ایرانی اســت و اولویت وزارت راه و 
شهرســازی نیز در نهضت ملی مســکن برای 
شهرهایی که مشــکل زمین ندارند، کمک به 
احداث خانه های ویالیی برای متقاضیان است. 
در ایــن میان، باالتر بودن احداث خانه ویالیی 
نسبت به آپارتمان و پرداخت تسهیالت به تناسب 
پیشرفت فیزیکی بنا می تواند چالش ساز باشد؛ 
اما طبق اظهارات مدیرعامل شــرکت عمران 
شهرهای جدید، متقاضیان نهضت ملی مسکن 
در شهرهایی که احداث مسکن ویالیی اولویت 
است می توانند در زمین های اختصاص یافته، 
خانه خود را به صورت تدریجی و مرحله به مرحله 
احداث کننــد و مثال برای احــداث یک خانه 
100متری، اول یک واحد 50متری بســازند و 
بعد که توان مالی آنها بهبود پیدا کرد مابقی آن 

را تکمیل کنند.

 سیاهه ساخت خانه های ویالیی
وزیر راه و شهرســازی چندبــار بر اولویت 
داشتن احداث مسکن ویالیی در شهرهایی که 
کمبود زمین ندارند، تأکید کرده است؛ اما نکته 
قابل توجه این اســت که ایــن اولویت لزوما در 
همه شهرهای دارای زمین مکفی مصداق ندارد 
و متقاضیان پایتخت، کالنشــهرها و شهرهای 
با جمعیت باال، مگر در موارد اســتثنایی مانند 
متقاضیــان تهرانی در شــهر جدیــد ایوانکی 
سمنان، کاندیدای تخصیص زمین برای احداث 
خانه ویالیی نیستند. بر همین اساس، با وجود 
برنامه ریزی دولت برای احداث 4میلیون واحد 
مسکونی طی 4سال، آمار زمین های واگذار شده 
برای خانه های ویالیی رقم به نسبت پایینی است 
و آنگونه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 

دیروز در جمع خبرنگاران اعالم کرده، تاکنون 
معــادل 140 تا 150هزار واحد مســکونی از 
نهضت ملی مسکن به صورت تک واحدی به مردم 
واگذار شده تا در زمین هایی به مساحت ۲00 
تا ۲50مترمربع و با استفاده از تسهیالت خانه 
خود را بسازند یا اگر توان ساخت ندارند، وزارت 
راه و شهرســازی و پیمانکاران برایشان احداث 
 کنند. به گفته قاسمی، وزارت راه و شهرسازی

 برای واگذاری زمین در حدود ۹00شهر مشکل 
نــدارد و زمین را به خود مردم واگذار می کند تا 

خودشان بسازند.
به گزارش همشــهری، اگر به طور میانگین 
در هر یک از این ۹00شــهر مورد اشــاره وزیر 
راه و شهرسازی، به هزار متقاضی نهضت ملی 
مسکن برای احداث خانه ویالیی، زمین واگذار 
شود، ۹00هزار واحد از 4میلیون مسکن مورد 
تعهد دولتی یعنی نزدیک به یک چهارم کل این 
واحدها به صورت ویالیی احداث خواهد شد؛ اما 
وزارت راه و شهرسازی هنوز آمار مشخصی در 
مورد وضعیت واگــذاری زمین به متقاضیان و 
ترکیب احداث واحدهای نهضت ملی مســکن 

ارائه نکرده است.

 ساخت تدریجی مسکن
فــارغ از اظهــارات مســئوالن وزارت راه و 
شهرســازی در مورد اولویت احداث مســکن 
ویالیی در شــهرهایی که مشکل زمین ندارند، 
این مسئله اثبات شــده است که در شهرهای 
جدید فاقد تقاضای قابــل  توجه، برای جذاب 
شدن اسکان مردم، زمین برای احداث مسکن 
ویالیی اختصاص داده می شود. طبق اظهارات 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در 
1۲شهر جدید، زمین برای ساخت مسکن ویالیی 
به مردم واگذار می شود. علیرضا جعفری با اعالم 
این خبر و با یادآوری اینکه پروژه های نهضت ملی 
مسکن باید روی زمین هایی بارگذاری شود که 
قیمت ســاخت در آنها یک سوم قیمت اراضی 
باشــد، به تسنیم گفته است: ساخت مسکن با 
تراکم پایین و به صــورت ویالیی یک طبقه در 
شــهرهایی که زمین داریم، برنامه اولویت دار 
وزارت راه و شهرســازی اســت. او می گوید: با 
برنامه ریزی صورت گرفته »مسکن تدریجی« در 
این اراضی ساخته خواهد شد؛ یعنی در گام اول 
این برنامه، یک متقاضی که توان اقتصادی نسبی 
دارد می تواند واحد 60متری بسازد و به مرور زمان 

آن را مثال به 80متر یا 100متر و بیشتر توسعه 
دهد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در این 
راستا تاکنون در 1۲شهر جدید ازجمله شهرهای 
بینالود، ایوانکی، عالی شهر، رامین، شیرین شهر، 
علوی، تیس، رامشار، مجلسی و امیرکبیر، زمین 

ویالیی در اختیار مردم قرار می گیرد.

 پاشنه آشیل مسکن
آخرین اطالعات مرکــز آمار ایران از صدور 
پروانه های ســاختمانی، از نصف شــدن تعداد 
واحدهای مسکونی برنامه ریزی شده برای تولید 
در مناطق شهری کشــور حکایت داشت. این 
اتفاق که پیش از این بارها در مورد آن هشدار 
داده شده، تحت تأثیر عوامل قدرتمندی نظیر 
افزایش هزینه ساخت وســاز و کاهش شــدید 
قدرت خرید متقاضیان مصرفی رخ داده است و 
این عوامل حتی بر روند پیشرفت نهضت ملی 
مسکن نیز با باال بردن هزینه تمام شده ساخت، 
اثرگذار بوده اند. یک کارشناس اقتصاد مسکن 
معتقد است که ایران در حوزه مصرف مسکن با 
بحران مواجه است و علت این بحران نیز کاهش 
توان خرید مسکن متقاضیان در شهرهای بزرگ 

اســت؛ زیرا اوال وام مکفی برای خرید مسکن 
پرداخت نمی شــود و دوم اینکه اساســا مردم 
توان پرداخت اقساط چنین وام هایی را ندارند. 
حسین عبده تبریزی، کارشناس بازارهای سرمایه 
و مســکن با اشــاره به اینکه هم اکنون قیمت 
یک خانــه حداقلی در تهــران ۳میلیارد تومان 
اســت و ۹5درصد مردم تهران توان خرید این 
خانه را ندارند، می گوید: امروزه بخش مسکن به 
کاالی پس اندازی و سرمایه گذاری تبدیل شده 
درحالی کــه یکی از معدود محصوالت مصرفی 
بلندمدت بوده اســت. عبده تبریزی با اشاره به 
افزایش بعد ســرمایه گذاری مسکن، می افزاید: 
در جریان تنش اقتصادی سال1۳۹7، بار دیگر 
گرایش ها به بازار امالک و مستغالت شدت گرفت 
و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که 
در ۳0روز گذشته که شرایط کشور عادی نبوده 
باز هم روند صعودی قیمت مســکن و امالک 
ادامه پیدا کرده درحالی که وضعیت معامالت هم 
مســاعد نبوده است. او با اشاره به رکود تورمی 
بازار مسکن و ناتوانی اکثریت در خرید این کاال 
می گوید: راه حل های کاهش مشکالت مسکن 
در کشــور ساده و راحت نیستند و دولت وقتی 
در این بخش به بن بست می رسد، دست به کار 
اجرای طرح های مســکنی می شود؛ اما دولت 
دیگر منابعی برای طرحی مانند مسکن مهر را 
در کشور ندارد.سرمایه ای  شدن کاالی مسکن 
باعث هجوم نقدینگی ریالی برای در امان ماندن 
از موج های تورمی و تنش های اقتصادی شده و 
به همین واسطه نمی توان هیچ سقف معقولی 
برای افزایش قیمت آن در چرخه تورم تعیین 
کــرد. عبده تبریزی نیز با اشــاره به بالیی که 
سرمایه ای شدن بر سر مسکن آورده، می گوید: 
قیمت مســکن در ایران یا کشــورهایی مانند 
سوریه بعضا باالتر از متوسط قیمت مسکن در 
کشورهای اروپایی است؛ چراکه امالک در قامت 
کاالی سرمایه ای، این ویژگی را دارد که از سقف 
قیمتی هم باالتر برود و به همین دلیل در شهری 
مانند دمشق سوریه که مشکالت آن به مراتب از 
ایران بیشتر است، گران ترین قیمت ها در بخش 
مسکن وجود دارد و قیمت مسکن آن از متوسط 

قیمت های اروپا هم بیشتر است.

 زمین بگیرید،کم کم خانه بسازید

یک مقام ارشــد آمریکایی اعالم کرد: رئیس جمهور ایاالت متحده، اواخر امروز 
)چهارشنبه( 15 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک برای پمپاژ به بازار آمریکا 

با هدف کاهش قیمت را آزاد می کند.
یک مقام ارشــد آمریکایی اعالم کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اواخر 
امروز چهارشــنبه قصد خود را برای برداشــت 15 میلیون بشــکه نفت اضافی از 
ذخایر استراتژیک برای پمپاژ به بازار آمریکا با هدف کاهش قیمت سوخت اعالم 

خواهد کرد.
این مقدار که در دسامبر آینده به بازار پمپ می شود، آخرین بخش باقی مانده از 
برنامه ای است که رئیس جمهور ایاالت متحده در بهار برای مقابله با افزایش قیمت 
طالی ســیاه به دلیل جنگ روســیه با اوکراین اعالم کرد. در آن روز این برنامه 

خروج مجموعاً 180 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک را پیش بینی کرد.
اخباری که روز سه شــنبه توسط تعدادی از رسانه های آمریکایی در خصوص 
این تصمیم منتشر شد، برای کاهش قیمت نفت کافی بود، زیرا قیمت نفت وست 
تگــزاس اینترمدیت برای تحویل در نوامبر با ۳.08 درصد کاهش به 8۲.8۲ دالر 

در هر بشکه رسید.

این مقام ارشــد آمریکایی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: »رئیس جمهور به 
 )SPR وزارت انرژی دستور داده است تا در صورت لزوم برای فروش بیشتر )نفت
در زمســتان امسال، چه به دلیل روسیه یا سایر فعالیت هایی که می تواند بازار را 

مختل کند، آماده شود.

وی افزود: بایدن هم زمان قصد دارد سازوکاری را ایجاد کند که ذخیره استراتژیک 
را در بلندمدت بازسازی کند.

وی توضیح داد: زمانی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت بین 67 تا 
7۲ دالر در هر بشکه کاهش یابد، دولت آمریکا خرید مجدد نفت را آغاز خواهد کرد.

این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی مبنی بر امکان محدود کردن صادرات نفت 
آمریکا یا تعلیق موقت این صادرات، توضیح داد که دولت بایدن "همه ابزارها را روی 
میز نگه می دارد، هر چیزی که می تواند به تأمین امنیت در بازار آمریکا کمک کند."

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی 8 نوامبر، بایدن تمام تالش خود را برای 
کاهش قیمت سوخت در ایاالت متحده انجام می دهد، زیرا ممکن است تأثیر منفی 

بر محبوبیت او و نتایج نامزدهای حزب دموکرات او در انتخابات داشته باشد.
اگرچه قیمت بنزین از اواسط ژوئن که به اوج خود رسید، ۲۲ درصد کاهش یافته 

است، اما همچنان 16 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
همین مقام با اشــاره به اینکه بایدن از شرکت های نفتی خواسته است »فوراً 
قیمت های انرژی پایین تر را به مشــتریان خود برســانند« و خاطرنشان کرد که 
»باال نگه داشتن قیمت ها در زمانی که هزینه ها پایین است غیرقابل قبول است«.

آتش جنگ آمریکا با اوپک پالس زبانه کشید

مجتبی نقدی
معاون سرمایه گذاری کسب و کار وزارت صمت

این گونه به کمک تولید برویم

تحریم های بی سابقه ایاالت متحده امریکا علیه ایران و به خصوص بخش تولید و 
صنعت کشور، بحران و نوسان های اقتصادی و همچنین افزایش تورم در سال های 
گذشــته فشــار مضاعفی را بر صنایع و کارآفرینان ایران وارد کرده تا جایی که در 
برخــی حوزه ها فعالیت های صنعتی و تولیدی عمال هرگونه توجیه اقتصادی خود 

را از دست داد.
در چنین شــرایطی اگرچه صاحبان برخی صنایع به ســمت دیگر فعالیت های 
اقتصادی غیرمولد کشــیده شدند اما بخش وســیع جامعه کارآفرینان و صاحبان 
صنایع کشور، میدان را خالی نکرده و فعالیت های خود را در وضعیتی بسیار دشوار 
ادامه دادند. روایت های این کارآفرینان از این دوران سخت اما از باپرجابودن مسئله 
سرمایه گذاری و تامین مالی حکایت دارد؛ موضوعی که اهمیت آن از سوی دولت و 
وزارت خانه های اقتصادی هم درک شده و تالش برای پیداکردن راه حل های مختلف 

درباره آن ادامه دارد.
دغدغه اصلی کارآفرینان، تامین مالی و سرمایه گذاری است؛ موضوعی که اکنون 
همه ارکان چه در بخش دولتی و حاکمیتی و چه فعاالن بخش خصوصی نسبت به 
آن دغدغه دارند که این موضوع در جلسات مختلف به عنوان صورت مسئله مطرح و 
راهکارهای متنوع و متفاوت درباره روند تشکیل سرمایه بحث و بررسی شده است.

بخشی از راه حل های مطرح شده درباره تامین پروژه های پیشران های اقتصادی 
کشور، تامین مالی از سوی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی بوده است. راهکارها 
و محور بحث  متفاوت و متنوع بود؛ در حالت کلی راهکارها و روند تامین سرمایه در 

این شرایط بسیار سخت و پیچیده شده است.
اما در این چند وقت گذشته اتفاقات خوبی رخ داده است؛ تغییراتی مانند ماده 1۳8 
مکرر که همان ماده ۳0 قانون رفع موانع تولید که بعد از چندسال پیگیری امسال 
وزارت صمت توانست مصوبه خوبی را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی که همان 
سران قوا است بگیرد که ابالغ هم شده است. این مصوبه می گوید سرمایه گذاران در 
صورتی که در قالب عقد مشارکت مدنی برای همدیگر تامین مالی انجام دهند، تا 
۲1.6 درصد هم سرمایه گذار معافیت مالیاتی دارد و هم برای سرمایه پذیر به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی یا ســپر مالیاتی لحاظ شود. موضوع مهمی است که ابالغ 
شده اما بسیاری از فعاالن اقتصادی در جریان این ابالغیه نیستند و انتظار می رود 
مجمع کارآفرینان ایران با توجه به دامنه گسترده فعالیت خود و وسعت این فعالیت 

درباره آن اطالع رسانی انجام دهد.
نکته و موضوع مهم دیگر بحث ابزارهای تامین مالی در بازار ســرمایه است که 
 )PE( شــرکت  ســهامی عام پروژه و صندوق های صندوق سرمایه گذاری خصوصی

مورد بحث است.
همچنین با مجمع کارآفرینان نیز مباحثی مشابه مطرح شده که در مرحله اول 
توافقی درباره صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و شرکت های سهامی عام پروژه 
مطرح شد که به کمک آن ها و در کنار دیگر راه حل ها این پروژه های پیشران تامین 

مالی شوند.

  خبرخبر
   مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است، قیمت خودرو در 
کارخانه افزایش یابد، گفت: خیر، این موضوع شایعه است.

 رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از حضور در نشســت کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است، قیمت خودرو در کارخانه 

افزایش یابد، گفت: خیر، این موضوع شایعه است.
بنا به این گزارش، طی ماه های گذشــته خبرهایی مبنی بــر احتمال افزایش قیمت 
کارخانه ای خودرو در رسانه ها منتشر شد و صحبت های سخنگوی وزارت صمت مبنی 
بر اینکه ما مسیر صدور مجوز افزایش قیمت ها را نبسته ایم و خودروسازان می توانند 
متناسب با افزایش هزینه های تولید درخواست های خود را به سازمان حمایت ارسال 

کنند تا در ستاد تنظیم بازار بررسی شود، به تقویت این احتمال دامن زد.
در همین رابطه، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود: افزایش قیمت 
خودرو، پیش از اصالح ساختار خودروسازی ها و کاهش هزینه های مازاد اجحاف در حق 

مردم است و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را بیشتر می کند.
علی جدی درباه انتشار برخی خبرها مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، عنوان 
کرده بود: از آنجا که ساختار تولید خودروســازی ها با مشکالتی روبه رو بوده، بازار این 
محصول انحصاری اســت و دولت در این حوزه نقش اصلــی در تصمیم گیری دارد، 

هزینه های سربار این صنعت بسیار است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه هزینه مازاد صنعت 
خودروسازی از جیب مصرف کننده پرداخت می شود، افزوده بود: تولیدکننده خودرو 
انگیزه ای برای ارتقا کیفیت خودروهای تولیدی ندارد زیرا عرضه و تقاضا خودرو متناسب 

نیست و مصرف کننده ناچار به خرید این خودروها است.
جدی خاطرنشان کرده بود: فاصله قیمتی خودرو در کارخانه با بازار با افزایش بهای این 
کاال در کارخانه کاهش نمی یابد زیرا اکنون تقاضا بیش از عرضه بوده و خودرو به کاالیی 
سرمایه ای تبدیل شده بنابراین قیمت خودرو در بازار همزمان با گران شدن خودرو در 

خودروسازی ها افزایش می یابد. 

 پافشاری امارات بر سیاسی نبودن کاهش تولید نفت اوپک پالس
وزیر انرژی امارات متحده عربی اعالم کرد کشورش بر این باور است که اوپک پالس با 
موافقت با کاهش تولید نفت، انتخاب فنی درستی انجام داده و این تصمیم که با توافق 

همه کشورهای عضو گرفته شده است، هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.
 اوپک که شامل 1۳ کشور عضو است و هم پیمانانش شامل روسیه، در نشست پنجم 
اکتبر وزیران اوپک پالس، کاهش هدف تولید نفت به میزان دو میلیون بشکه در روز از 
نوامبر را تصویب کردند.سهیل المزروعی به خبرنگاران گفت: ما به اعتبار فنی اوپک و 
اوپک پالس اعتماد و باور کامل داریم. ما همیشه دیدار کرده و درباره حقایق، بر مبنای 
تحلیلی که از بازار انجام داده ایم و چگونگی مشارکت برای اجرای تدابیر درست برای 
متوازن کردن عرضه و تقاضا، گفت و گو می کنیم و تصمیم، همواره با توافق جمعی گرفته 
می شود و تصمیم اخیر بر اساس همین منطق گرفته شده است. مایلم که تکرار کنم هر 

گونه تصمیمی که در اوپک گرفته می شود، ارتباطی با سیاست ندارد.
وزیر انرژی امارات متحده عربی پس از حمایت اعضای متعدد اوپک پالس از تصویب 
کاهش هدف تولید، این اظهارات را بیان کرد. این اظهارات در واکنش به ادعای کاخ سفید 
بود که عربستان سعودی را متهم کرد بعضی از کشورهای عضو اوپک پالس را مجبور 

کرده است به کاهش تولید نفت رای دهند. ادعای مذکور از سوی ریاض رد شده است.
مزروعی گفت: این تصمیم قیمتها را به جای افزایش، تثبیت می کند و در ادامه افزود: این 

عدم ثبات است که سرمایه گذاران را فراری داده است.
وزیر انرژی امارات متحده عربی در پاسخ به این که آیا کشورش قصد دارد سقف تولید 
باالتری را درخواست کند، اظهار کرد: مکانیزمی برای هر کشور وجود دارد تا درخواستش 
را مطرح کند.مزروعی گفت:  امارات متحده عربی متعهد است ظرفیت تولید نفت را 
افزایش دهد. شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک(، قصد دارد پاک ترین بشکه نفت روی 
زمین را تولید کند.بر اســاس گزارش رویترز، خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی 
)WAM( روز دوشنبه به نقل از بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش کرد امارات متحده 
عربی در تالشهای عربستان سعودی برای حمایت از ثبات و امنیت انرژی، از این کشور 

حمایت کامل می کند. 

بازار مسکن دست کم با 1۳4 بخش اقتصادی رابطه ی 
پسین و پیشن دارد که رونق آن می تواند اقتصاد کشور را به 
حرکت درآورد؛ در این خصوص دولت سیزدهم طرح نهضت 
ملی مسکن را کلنگ زده و تاکنون برای 1.5 میلیون واحد 
زمین تامین کرده اما کارشناسان، مسئوالن و نمایندگان 
مجلس از عملکرد سیســتم بانکی در تزریق منابع به این 

پروژه گله مند هستند.
 عدم تخصیص اعتبارات و تسهیالت به بخش مسکن، 
انتقاد کارشناسان، مسئوالن و نمایندگان مجلس را در پی 
داشته اســت. »بانک مرکزی امسال باید حدود 480هزار 
میلیارد تومان تسهیالت برای ساخت مسکن ارائه می کرد 
اما اکنون کمتر از ۳0هزار میلیارد تومان تسهیالت داده شده 
اســت«. این صحبت را مجتبی یوسفیـ  عضو کمیسیون 
عمران مجلس بیان کرده و گفته اســت: حدود 50 تا 60 
درصد هزینه سبد خانوار در شهرهای بزرگ به حوزه مسکن 

اختصاص پیدا می کند.
فعاالن صنعت ســاختمان هم از بی توجهی به موضوع 
تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گله مند هستند. چند 

روز قبل سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه سازان 
در این خصوص به ایسنا گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانک هایی که باید 
به این پروژه وام بدهند از بخش مســکن گریزانند؛ در این 
شرایط انبوه سازان پیشنهاد تامین منابع این طرح را دادند 
که از ســوی وزارت راه و شهرسازی چندان مورد استقبال 
قرار نگرفت.برخی کارشناسان، کم کاری هایی که در گذشته 
در بحث تولید مسکن صورت گرفته را دلیل مشکالت بازار 
مسکن می دانند. از سال 1۳۹۲ به بعد بخش های عمرانی 
و مســکن دچار رکود شدند که طی سال های گذشته این 
مشــکل به طور کامل برطرف نشــد. بر اساس پروانه های 
ساختمانی صادر شده، اوایل دهه ۹0 سالیانه حدود ۹00 
هزار واحد مسکونی در کشور تولید می شد که در ادامه روند 

نزولی به خود گرفته است.
سال 1۳۹8 برای ۳60 هزار  واحد  مسکونی پروانه صادر 
شد. سال 1۳۹۹ این عدد به 460 هزار واحد رسید و سال 
1400 تعداد 5۲0 هزار واحد پروانه صادر شد. از جمله دالیل 
رشــد پروانه ها در سال های 1۳۹۹ و 1400 می توان به دو 

طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اشاره کرد.
در سال های 1۳۹5 و 1۳۹6 سهم مسکن از هزینه خانوار 
44 درصد اعالم شد، در سال 1۳۹7 به 46.8 درصد رسید 
و ســال 1۳۹8 برابر با 4۹.۹ درصد بود. طبق بررسی های 
صورت گرفته و تحلیل داده های بدست آمده از سامانه های 
ملکی تخمین زده می شود که این عدد در سال های 1۳۹۹ 
و 1400 نیز افزایش چشــم گیری داشته به گونه ای که در 
حال حاضر گفته می شود بیش از 50 درصد از هزینه خانوار 

خرج هزینه مسکن می شود.
تولید مسکن برای کاهش فشــار تقاضا و عبور از این 
وضعیت، منابع می خواهد که به نظر می رســد سیســتم 
بانکــی نمی خواهد یا نمی تواند نقش مهمی در این زمینه 
ایفا کند.مجتبی یوسفیـ  عضو کمیسیون عمران مجلس 
می گوید: باوجود اقدامــات خوب دولت کنونی و تصویب 
»قانون جهش تولید مسکن« توسط مجلس فعلی اما باید 
گالیه را بگویم؛ با شــعار مشکل مسکن مردم حل نخواهد 
شــد چراکه سیستم بانکی تسهیالت الزم برای این امر را 
پرداخت نمی کند در حالی مجلس تصویب کرده ساالنه ۲0 

درصد تسهیالت بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند 
اما این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر عمده چشم ها به 
پروژه نهضت ملی مسکن دوخته شده است. طبق آخرین 
آماری که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده تا مهرماه 
1401 بــرای یک میلیون و 5۲5 هزار واحد پروژه نهضت 
ملی مسکن تامین زمین شده، 4۳0 هزار واحد به مرحله ی 
گودبرداری و فونداســیون رسیده است. تعداد 64۲ هزار و 
6۹۹ متقاضی برای این طرح افتتاح حساب و ۳۳۳ هزار نفر 
40 میلیون تومان اولیه را واریز کرده اند.بر اساس تحقیقی 
که سال 1۳۹5 ارایه شد بخش مسکن دارای رابطه پیشین 
با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با 
ضریب انتشار 1.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.۲ 
اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن 
و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 1۲ درصد و 
تعداد شــاغالن این بخش نیز ۳.1 میلیون نفر هستند. با 
توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، 
رونق ساخت و ساز می تواند بسیاری از بخش های صنعتی 

و خدماتی را به حرکت درآورد.

موتور بخش مسکن یک ُهل می خواهد!
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آگهی موضوع ماده 3 وماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1۳۹0/۹/۲0 ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:    امالک متقاضیان واقع در قریه نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه                  75-اصلی)قریه تاری محله(
۳۲فرعی آقای  محمد حاج قاسم صابون پز در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری زراعی که یک دانگ مشاع از ششدانگ  عرصه موقوفه است به مساحت 4۹۲ متر مربع خریداری شده  بال واسطه از مهدی بصیری ومع الواسطه از امیر 
شفاعی خانقشالقی . لذا به موجب ماده ۳ -قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ -آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها  رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی  در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 1۳ 
آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 

به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
                                                                                                                                                                                                          فیض اله ذبیحی: سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک آمل

شناسه آگهی : 1۳۹5045

(( آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی))
 نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/۲0 و برابر رای شماره 140160۳1001۳010۳0۳  مورخ1401/6/۲۹  هیات قانون تعیین تکلیف .......... موضوع ماده یک قانون مذکور
 مستقر در واحد ثبتی ............ چمستان................. تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم محمد بابائی نوری فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به مساحت 181.00متر مربع به شماره پالک ۳۳۹فرعی از ۲ اصلی
 واقع در قریه کراتکتی بخش 11 خریداری شده از آقای/ خانم علی اصغر بابایی مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در
 دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و  در روستاها از تاریخ الصاق در
 محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل
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افزایش سهم تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به ۱۵درصد
زهرا جعفری  -   ایده روز  |   معاون نظارت 
بر بورس ها و ناشــران ســازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: در حوزه بازار اولیه سعی خواهیم 
کرد تا در افق پنج ساله سهم بخش خصوصی 
از تامین مالی از طریق بازار ســرمایه را به ۱۵ 

درصد برسانیم و سهم آن را افزایش دهیم.
رضــا عیوض لو،  در نشســت نقشــه راه 
تنظیم گــری بورس ها و ناشــران  اوراق  بهادار 
نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ اظهار کرد: در 
سال های اخیر سهم تامین مالی از بازار سرمایه 
افزایش قابل توجهی داشته است و این عدد از 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ٩٨ به بالغ بر 
۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۰رسیده 
که در ۶ماه نخســت امسال نیز روند مطلوبی 

داشته است.
وی به افزایش تامین مالی بخش خصوصی 
اشاره کرد و افزود: سرعت روند افزایشی تامین 
مالی از بازار ســرمایه در بخش خصوصی نیز 
مشاهده می شود؛ اما ُکندتر از سایر بخش ها بوده 
است، به طوری که تامین مالی بخش خصوصی 
از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۰ به ۱۷ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۱ رسیده که 

مربوط به اوراق گام است.
عیوض لو خاطرنشــان کرد: اگر کل تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار 
دهیم از کل اوراق منتشر شده، ۵ درصد مربوط 
به بخش خصوصی، ٨۰ درصد سهم دولت و ۱۵ 

درصد سهم غیردولتی بوده است.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس ادامه داد: این آمار نشان دهنده روند رو به 
رشد تامین مالی از بازار سرمایه است اما بخش 
خصوصی هنوز نتوانسته وزن خوبی را در این 

حوزه به خود اختصاص دهد.
وی به کمک صندوق های ســرمایه گذاری 
در تامین مالی اشاره کرد و گفت: این اقدام از 

۱٩۰ هزار میلیارد تومان در ســال ٩٨ به عدد 
بالغ بر ۶٤۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱٤۰۱ 
رسید که این اتفاق توانست پتانسیل خوبی را 

برای بازار سرمایه ایجاد کند.
عیوض لو روند تامین مالی در بازار سرمایه را 
با بانک ها مقایسه و اضافه کرد: تسهیالت اعطایی 
در بازار ســرمایه نسبت به تسهیالت اعطایی 
بانک ها از سه درصد در سال ٩۵ به ۱۲ درصد 

در سال ۱٤۰۱ رسیده است که روند صعودی 
و پتانسیل باالی بازار سرمایه در تامین مالی را 

نشان می دهد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس گفت: بررســی ها نشان می دهد، نقش 
تســهیالت بانکی در تامین مالی تقاضای کل، 
کاهش یافتــه و از ۶۰ درصد بــه ٤۷ درصد 
رســیده که این امر گواه تامین مالی معقول از 

بازار سرمایه است.
وی بیــان کرد: در حوزه بازار اولیه ســعی 
خواهیم کرد در افق پنج ســاله ســهم بخش 
خصوصی از تامین مالی را به ۱۵ درصد برسانیم 

و وزن آن را افزایش دهیم.

 سیاست های تنظیم گری ناشران
عیوض لو ادامه داد: اطمینان بخشی ناشران به 
سرمایه گذاران به منظور دستیابی به بازار شفاف 
و منصفانه تولیدات در راستای تخصیص بهینه 
منابع، حمایت نظام حکمرانی خوب از حاکمیت 
قانون و مشارکت بر اجرای موثر آن، حفظ حقوق 
تمامی سهامداران، افزایش مسئولیت پذیری 
هیات مدیره ناشران از جمله سیاست گذاری 

های تنظیم گری ناشران اوراق بهادار است.
معاون نظارت بر بورس های سازمان بورس 
خاطرنشــان کرد: در حوزه بــورس ها نیز در 
سیستم های معامالتی با هدف عمق بخشی به 
معامالت، اصالح فرآیند بازارگردانی در راستای 
اثربخشی بیشــتر، نظام مند کردن معامالت 
مبتنی بر ماشین ) معامالت الگوریتمی( که ابزار 
خوب و انکار ناپذیری دارد، تمرکز خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: با توسعه سیاست افزایش 
ســرمایه از طریق سلب حق تقدم، این امکان 
را فراهم خواهیم کرد که شــرکت ها به قیمت 
روز از بازار برای توسعه پروژه های خود تامین 

مالی کنند.

  از ۲۲ صندوق بازنشستگی فقط دو صندوق قانون دارند
نماینده مردم هشترود در مجلس با بیان اینکه مرتضوی سلسله مراتب مدیریتی را با 
توانمندی پشت سر گذاشته است، گفت: وزیر پیشنهادی تعاون با درد و رنج مردم محروم 
جامعه آشنا است و سختی ها برایش ملموس است بنابراین برای کاهش آالم مردم انگیزه 
دارد. سیدحمزه امینی در نشست علنی امروز )چهارشنبه، ۲۷ مهرماه( مجلس شورای 
اسالمی در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: از 
رئیس جمهور به دلیل معرفی شخصیت الیق و مدیر برای این پست تشکر می کنم، تنوع 
و گستردگی ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تا دولت دهم سه وزارتخانه 
بود و حتی در اوایل انقالب نیز سازمان بهزیستی نیز یک وزارتخانه جداگانه بود می طلبد 
فردی کارآزموده و با تجربه در رأس این وزارتخانه قرار گیرد و انتخاب مرتضوی با توجه 

به ویژگی های وی یک هوشمندی محسوب می شود.
نماینده مردم هشــترود و چاراویماق در مجلس افزود: تدین، تعهد، روحیه جهادی و 
انقالبی، ساده زیستی در شخصیت مرتضوی کامال مشخص است. وی روستازاده ای 
است که با تالش و همت در مسیر انقالب قرار گرفت و در دوران دفاع مقدس از تمامیت 

ارضی کشور دفاع کرد.
وی اضافه کرد: مرتضوی در دوران مســئولیت توانست وظایف خود را به خوبی انجام 
دهد. وی با درد و رنج مردم محروم جامعه آشنا است و سختی ها برایش ملموس است 
بنابراین برای کاهش آالم مردم انگیزه دارد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان 
اینکه مرتضوی سلسله مراتب مدیریتی را با توانمندی پشت سر گذاشته است، به برخی 
مسئولیت های وی اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری کالن مشهد، ریاست سازمان اموال 
بنیاد مستضعفان، ریاست و عضویت در هیات امناهای مختلف از جمله مسئولیت های 
وی است.امینی تصریح کرد: از جمله ویژگی های موردنظر برای یک مدیر روحیه و مشی 

تحول گرایی است که این ویژگی یکی از خصلت های مرتضوی است.
امینی تدبیر برای موضوع حاشیه نشینی در شهرها را یکی دیگر از اصالحات موردنیاز 
برشمرد و افزود: وزارتخانه ای که خود بنگاه داری کرده و دستی در تولید دارد می تواند 
معضل بیکاری را رفع کند.امینی با بیان اینکه »وزارت تکاور بیشتر نیاز به مدیر دارد نه 
به تخصص و آقای مرتضوی یک مدیر الیق و شایسته است«، اظهار کرد: آقای مرتضوی 
در پیشگاه نمایندگان مردم قدردان و نجیب کشور قول داده است که اصالحات واقعی را 
در وزارت عریض و طویل تکاور انجام دهد.وی با تاکید بر اینکه امروز با نبود آمار مبتنی 
بر واقعیت به ویژه اشتغال و بیکاری در وزارت تکاور مواجهیم، افزود: امیدوارم با مدیریت 
بسیار خوب و شایسته آقای مرتضوی این آمار به واقعیات تبدیل شود. از آقای مرتضوی 
می خواهم که به فکر حاشیه نشینی در شهرها، و رفع فقر در جامعه باشد و بیکاری را به 
عنوان معضل مهم کشور برطرف کند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تنها ۲ صندوق قانون دارند 

که آقای مرتضوی وعده داده برای ۲۰ صندوق دیگر نیز قانون تدوین شود. 

  آخرین خبرها از اتصال کارت های بانکی ایران و روسیه
در راستای توافقات پولی و بانکی انجام شده بین ایران و روسیه قرار است شبکه کارت های 
بانکی ایران و روسیه به هم متصل شود که در این باره معاون بانک مرکزی ضمن اعالم 
اینکه تیم شبکه بانکی دو کشور در حال طراحی جزئیات این موضوع هستند، توضیحاتی 
ارائه کرد. اواخر تیر ماه سال جاری بود که معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارزی ایران 
آغاز شــد. رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان اعالم کرد که عالوه بر بازگشایی نماد 
معامالتی روبل در بازار متشکل ارزی، پیمان های پولی و بانکی مختلفی بین ایران و 
روسیه منعقد شده که برخی از آن ها شامل استفاده از پول های ملی در مبادالت تجاری، 

پرداخت های خرد بین شهروندان روسی و ایرانی و نحوه تبادالت مالی دو کشور است.
در این زمینه، وزیر اقتصاد نیز از اتصال شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه به هم تا سه 
ماه آینده ابراز امیدواری کرد. در این زمینه مهران محرمیان - معاون فناوری های نوین 

بانک مرکزی -  توضیحاتی ارائه کرد.
به گفته وی، تیم شبکه بانکی ایران با روسیه در حال طراحی جزئیات این موضوع هستند 
و اینکه اتصال شبکه کارت های بانکی این دو کشور در چند مرحله و به چه صورت انجام 
می شود، اعالم خواهد شد. طبق گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با اتصال 
شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه زمانی که یک ایرانی به روسیه می رود، می تواند از 
شبکه کارت های بانکی روسیه استفاده کند و برای شهروندان روسیه که به ایران می آیند 
نیز به همین صورت خواهد بود که می توانند از شبکه کارت بانکی ایران استفاده کنند. 

محرمیان درباره اینکه تا پایان امسال شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه به هم متصل 
می شوند، توضیح داد: می خواهیم که این موضوع زودتر انجام شود اما در جریان این 

فرآیند ممکن است تاخیرهایی رخ دهد. 

  الزام شرکت های بورسی به صدور صورتحساب الکترونیکی
 معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور 
مالیاتی کشور گفت: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان ماه ۱٤۰۱ 
به عنوان اولین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مودیان و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
 افشین محمودیان در این باره اظهار داشت: به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول این قانون، عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف اند 
برای فروش کلیه کاالها و خدمات خود صورت حساب الکترونیکی صادر کنند و اطالعات 
این صورت حساب ها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 
کنند.وی با اشاره به اینکه شرکت های بورسی و فرابورسی اولین گروه فراخوان شده در 
اجرای این قانون هستند، افزود: باتوجه به اینکه این شرکت ها از اول آبان ماه ملزم به صدور 
صورت حساب الکترونیکی هستند، مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان باهدف آموزش، شناســایی و رفع ابهامات فنی، قانونی و اجرایی این 
قانون، روزانه جلسات مستمری با حضور شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس 
برگزار می کند.محمودیان اظهار داشت: طی دو روز گذشته شرکت های فعال در زمینه 
صنایع فلزی، صنایع غذایی، شرکت های نفت و پتروشیمی، صنایع کاغذ، چوب و سایر 
شرکت های چندرشته ای صنعتی، شرکت های فعال در صنعت بیمه و صنایع خودرویی 
پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی، توسعه مولد نیروگاهی، فروشگاه های زنجیره ای افق کورش، سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی، فجر انرژی خلیج فارس، گروه مپنا، ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، 
سرمایه گذاری غدیر، صنعتی دریایی ایران، سرمایه گذاری ملی ایران و... در جلسات 

تبیین قانون و رفع ابهامات اجرایی آن حضور یافته اند. 

  ریسک پذیری پایین بین سرمایه گذاران، چالش کنونی بازار سرمایه
 مدیر شرکت اطالع رســانی و آموزش بورس گفت: چالش های کنونی بازار، ناشی از 
ریسک پذیری پایین بین سرمایه گذاران است، بسیاری با اصول اولیه بازار آشنا نبودند و 

این امر زمینه ساز ضرر و زیان سنگین ۷۰ درصدی این افراد در بازار شد.
محمدهادی سلیمی زادهدر نشست خبری که در محل نمایشگاه کیش اینوکس برگزار 
شد، اعالم کرد: در سال های گذشته فعالیت زیادی در شرکت در راستای بهبود وضعیت 

آموزش در بازار سرمایه انجام شد اما شاهد وقفه هایی در اجرای این برنامه ها بوده ایم.
 MBA وی به مأموریت های در دستور کار این شرکت اشاره کرد و افزود: در زمینه دوره
بازار سرمایه، در حال رفع و رجوع مشکالت هستیم و در تالشیم که تا ۶ ماه آینده مشکلی 
باقی نماند و فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود.ســلیمی زاده به مقوله سواد 
مالی هم پرداخت و تاکید کرد: این مساله از جمله موضوعاتی است که در بورس دارای 
بیشترین تکرار و کمترین خروجی بوده است و اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با 
معضالت حاضر بر سر راه این مساله هستیم.مدیر شرکت اطالع رسانی و آموزش بورس 
به ناآشنایی مردم نسبت به بورس کاال اشاره کرد و اظهار داشت: مردم برای حاشیه سود 
۶۰ میلیونی اقدام به خرید خودرو از طریق سایت شرکت خودروسازی می کنند اما برای 
سود ۲۰۰ میلیونی خودرویی مانند دیگنیتی فقط چند هزار نفر از طریق بورس کاال 

اقدام به خرید خودرو می کنند.

 مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: نگاهی به روندهای معامالت و سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه به وضوح نشان می دهد که توسعه فناوری 
در افزایش سطح دسترسی و سهولت روند سرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه اثر گذار بوده اســت و این روند بهبود 

کارکردهای الکترونیکی ادامه دارد.
رضــا نوحی حفظ آبادی در پنــل نقش پلتفرم های 
هوشــمند مالی در توسعه کســب و کارها که در مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار شــد، گفت: ما به 
دنبال رشد سرمایه گذاری به صورت غیرمستقیم در بازار 
سرمایه هستیم، به طوریکه همه افراد نیاز دارند بخشی 
از عایدی خود را ســرمایه گذاری کنند و با صرفه جویی 

مصارف خود رفاه بیشتری را در آینده داشته باشند.
وی افزود: در جریان رشد سرمایه گذاری غیر مستقیم، 
نقش فناوری و پلتفرم های هوشمند مالی غیر قابل انکار 
بوده اســت به طوریکه شرایط امروز بازار سرمایه با قبل 
از ســال ٩۶ در این حیطه قابل مقایسه نیست. در سال 
٩۶ مســووالن به دنبال توســعه صندوق های سرمایه 

گذاری بودند.
نوحی اظهار داشت: اطمینان و استقبال سرمایه گذاران 

به حضور در صندوق های سرمایه گذاری زمانی شکل می 
گیرد که فرد بتواند در محیطی کامال شفاف و آسان سرمایه 
گذاری کند؛ وجود این نیاز، باعث راه اندازی صندوق های 
ســرمایه گذاری شد و انجام چنین اتفاقی به عنوان گام 

اولیه تلقی شد.

وی افزود: گام دیگر در راستای توسعه صندوق سرمایه 
گذاری این بود که افراد باید برای ورود و خروج به صندوق 
سرمایه گذاری یا ابطال آن، مراجعه حضوری می کردند 
در حالی که تعداد شعب گسترده نبود و در سراسر کشور 

دارای شعب نبودیم.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داشت: در این زمینه اقدامات الزم مبنی بر 
ایجاد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انجام شد، در 
این صندوق ســرمایه گذار واحدهای سرمایه گذاری را 
 nav مشابه ســهام خرید و فروش می کند که محاسبه
صندوق هــا از روزانه به هــر دو دقیقه یکبار نیز از دیگر 

اقدامات انجام شده بود.
وی ادامه داد: همچنین مکانیزم قبلی که فرد برای احراز 
هویت یا صدور و ابطال با آن مواجه بود از جمله موضوعاتی 
بود که سرمایه گذار را دچار تردید و سرخوردگی می کرد 
اما با توسعه تکنولوژی ها، فرصت رشد برای صندوق ها و 
سهولت اقدامات مهیا شد و بحث شناسایی غیرحضوری 
سرمایه گذاران از طریق اثرانگشت یا سامانه چهره نگاری 
احراز هویت گامی مهم در روند رشد سرمایه گذاری ها 

در این بخش بود.
وی در پایان گفت: روند توســعه فناوری و تکنولوژی 
های روز دنیا در جهت سهولت سرمایه گذاری و اطمینان 
بخشــی به سرمایه گذاران در بازار سرمایه ادامه دارد که 
قطعا توسعه این فعالیت ها به رشد اعتمادها به سرمایه 

گذاری در بازار سرمایه اثر گذار است.

 رییــس کل بانک مرکزی از صدور چک الکترونیک در دو هفته آینده خبر 
داد و گفت: ساماندهی صندوق های قرض الحسنه از سال گذشته در دستور کار 
بانک مرکزی قرار گرفت و شورای پول اعتبار دستورالعمل تاسیس این صندوق ها 
را تصویب کرد. علی صالح آبادی در آیین رونمایی از سامانه شبکه فراگیر قرض 
الحسنه شفق اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم بانک مرکزی اقدامات مبانی بر 

فناوری است، زیرا بدون سامانه امکان نظارت وجود ندارد .
وی افــزود: از اقدامات انجام شــده در این خصوص ســاماندهی پایانه های 
فروشگاهی است که در ماه های گذشته این پروژه به اتمام رسید و اقدام دیگر 
اصالح قانون چک اســت که عملیاتی شــد و دو هفته آینده چک الکترونیک 

صادر می شود.

 ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در دستور کار بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل دسترسی مردم به نظام پولی 
و بانکی است، گفت: صندوق های قرض الحسنه ابزار مهم شمولیت مالی است و 
بر این اســاس ساماندهی صندوق های قرض الحسنه از سال گذشته در دستور 
کار بانک مرکزی قرار گرفت و شــورای پول اعتبار دســتورالعمل تاسیس این 

صندوق ها را تصویب کرد.
صالح آبادی ادامه داد: در دستورالعمل جدید سرمایه صندوق های کوچک ۳۵۰ 
میلیون تومان، متوســط یک میلیارد تومان و بزرگ سه میلیارد تومان در نظر 
گرفته شد؛ همچنین اعطای وام ۳۰ میلیون تومان برای صندوق های کوچک، 
۵۰ میلیون تومان صندوق متوسط و ۱۰۰ میلیون تومان برای صندوق بزرگ با 

دوره بازپرداخت ۶۰ماهه تعیین شد.
وی از آمادگی بانک مرکزی صدور مجوز تاسیس صندوق های قرض الحسنه 
خبر داد و گفت: صندوق های موجود نیز یک ســال فرصت دارند که خود را با 

دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رونمایی سامانه شبکه فراگیر قرض الحسنه 
شفق گفت: ۱۲ صندوق قرض الحسنه به این سامانه متصل شدند و امیدواریم 
صندوق های دیگر نیز به این سامانه متصل شوند و از مزایای آن بهره مند شوند

صالح آبادی با اشــاره به تسهیل اعطای تسهیل خرد به متقاضیان، گفت: با 

توجه به وام های پرداختی صندوق قرض الحسنه که خرد هستند، این صندوق ها 
می توانند برای اعتبارسنجی مشتریان خود به سامانه ملحق شوند اطالعات الزم 

را کسب کنند.

 ۶۶ درصد تسهیالت بانکی در خصوص سرمایه در گردش تولید 
پرداخت می شود

رییس کل بانک مرکزی همچنین در جمع خبرنگاران با اشــاره به اهمیت 
تسهیالت اشتغال گفت: وام های تولیدی به عنوان موتور ایجاد اشتغال اهمیت 
دارد و ۶۶ درصد تســهیالت بانکی در قالب تسهیالت سرمایه در گردش برای 
تولید پرداخت می شود و ۱۵ درصد از تسهیالت کل بانکی هم به عنوان تسهیالت 

خرد و قرض الحسنه پرداخت می شود.
وی درباره عدم محدودیت صندوق های قرض الحســنه با اتصال به سامانه 
شــفق گفت: سامانه شفق به هیچ وجه محدودکننده نیست، بلکه می خواهیم 
فعالیت صندوق ها نظام مند شود و از مواردی مانند پول شویی و یا فرار مالیاتی 

جلوگیری کنیم.

 رشد ۴۹ درصدی پرداخت تسهیالت بانکی نسبت به سال گذشته
صالح آبادی درباره تسهیالت پرداختی به بانکی در سال جاری گفت: در سال 

گذشته ۳٤۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط شبکه بانکی پرداخت شد و 
امسال با رشد ٤۱ درصدی نسبت به مشابه سال قبل در نیمه اول ۱٩۵٤ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.

 فعالیت 3 هزار صندوق قرض الحسنه در کشور/ بانک مرکزی از 
۱۵۰۰ صندوق قرض الحسنه هیچ اطالعاتی ندارد

نعمت اهلل کریمی، مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی  هم در این 
مراسم گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور وجود 
دارد که از این تعداد ۱۵۰۰ صندوق قرض الحسنه هیچ اطالعاتی در اختیار بانک 
مرکزی قرار نداده اند و حتی بانک مرکزی اطالع ندارد که محل این صندوق ها 

و فعالیت شان چگونه است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید صندوق های قرض الحسنه 
اطالعات خود را در سامانه ای که از سوی بانک مرکزی اعالم می شود اعالم کنند 
در این زمینه سامانه شبکه فراگیر قرض الحسنه )شفق( امروز راه اندازی شده تا 

اطالعات صندوق های قرض الحسنه در آن بارگذاری شود.
به گفته کریمی، ســه دسته صندوق های قرض الحسنه وجود دارد که ٩۰۰ 
صندوق بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تحت پوشش و نظارت سازمان اقتصاد 
اسالمی قرار دارد؛ همچنین ۷٩ صندوق قرض الحسنه از بانک مرکزی مجوز گرفته 
که تعدادی از آنها صندوق های بزرگ و چند شــعبه ای هستند، مانند صندوق 

قرض الحسنه امداد والیت و صندوق قرض الحسنه بنیاد شهید.
مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی اضافه کرد: تعدادی از صندوق های 
قرض الحسنه نه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و نه با مجوز بانک مرکزی هستند 
که تعداد آنها به ۱۵۰۰ صندوق می رسد و حتی بانک مرکزی اطالعات آنها از نظر 
شعب ندارد در برخی از شهرها ضریب نفوذ باالیی در صندوق های قرض الحسنه 

وجود دارد و میزان جذب سپرده آنها از شعبه های بانک هم بیشتر است.
وی گفت: میانگین وام های قرض الحسنه در صندوق ها زیر ۱۰ میلیون تومان 
بوده، اما در عین حال بحران هایی که از برخی صندوق ها با رشد نامتعارف آنها راه 
افتاد نیز چشمگیر بوده است، البته صندوق های قرض الحسنه در اعطای تسهیالت 
خرد نسبت به بانک ها موفق تر بودند و نیازهای مردم را به راحتی برآورد می کنند

نقش مثبت توسعه فناوری در رونق بازار سرمایه

رونمایی از سامانه شبکه فراگیر قرض الحسنه شفق

 شبکه بانکی طی شــش ماه اول امسال حدود یک 
هزار و ٩۵٤ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ٤٩ درصد 

رشد کرده است.
محمد نادعلی با بیان اینکه عمده تسهیالت تکلیفی 
وام های مربوط به ازدواج و فرزندآوری است، افزود:  ۵۳٤ 
هزار فقره وام ازدواج تا تاریخ ۲۳ مهر ۱٤۰۱ به مبلغ ۷۳ 
هزار ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است 
و همچنین به ٤۳۱ هزار نفر تســهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری تعلق گرفته اســت که مبلغ آن به ۱۷ هزار 

میلیارد تومان می رسد.

 خدمات حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک 
مرکزی

وی در رابطه بــا وظایف حوزه پولی و اعتباری بانک 
مرکــزی، گفت: حوزه پولــی و اعتباری بانک مرکزی به 

سه بخش اجرایی تقســیم می شود و سه کار مشخص 
را انجام می دهد که اولین بخش مربوط به اعتبار، بخش 
دوم عملیات بازار باز و سومین بخش استفاده از ابزارهای 

جدید در حوزه زنجیره تامین مالی تولید است.
نادعلی در ادامه با اشــاره بــه خدمات بخش اعتبار 
حوزه پولی و اعتبــاری بانک مرکزی، افزود: در رابطه با 
اعتبار در گذشته تعامالت بین بانک ها و بانک مرکزی بر 
اساس خط اعتباری تعریف می شد، یعنی بانک مرکزی از 
طریق خط اعتباری نیاز مالی بانک ها را برطرف می کرد. 
خوشــبختانه بعد از راه اندازی عملیات بازار باز ابزارهای 
جدیــدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که موجب 
شد تا جهت تامین نیازهای فوری و آنی بانک ها دیگر از 

خطوط اعتباری استفاده نشود.
وی افــزود: اداره اعتبارات بانــک مرکزی بیش تر بر 
تکالیف قانون بودجه و سایر مصوبات متمرکز شده است 
و این تکالیف را متناسب با ظرفیت و پتانسیل بانک ها بین 
بانک ها توزیع و سهمیه بندی و دستورالعمل، شیوه نامه ها و 

مصوبات مورد نیاز را ابالغ می کند. اداره اعتبارات در ادامه 
نیز با پیگیری بر عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات نظارت 
کرده و گزارشات آن را طبق قانون بودجه به مجلس شورای 

اسالمی و مراجع نظارتی ارسال می کند. 
مدیرکل عملیاتی پولی و اعتبــاری بانک مرکزی با 
اشاره به حوزه دوم اقدامات عملیات پولی و اعتباری که 
عملیات بازار باز است و اعطای تسهیالت اعتباری را این 
حوزه انجام می دهد، ادامه داد: در عملیات بازار باز بانک 
مرکزی از ابزارهای نوینی استفاده می کند که در این راستا 
متناسب با شرایط از ابزارهایی مثل تسهیالت قاعده مند، 
توافق بازخرید منطبق با شــریعت یا همان ریپو و دیگر 

ابزارهای نوین، استفاده می کنیم.
وی افزود: در این بخش نیازهای بانک ها را به شــکل 
غیرمستقیم و در قالب حراج هایی که به صورت هفتگی 
و موردی برگزار می شــود، برطرف می کنیم. حراج های 
موردی به صورت تسهیالت قاعده مند اجرا می شود. تمام 
این ابزارها وثیقه محور است و تماما در اختیار بانک مرکزی 

است که می تواند در سررسید رفتار بانک ها را تنظیم کند. 
در گذشــته استفاده از خط اعتباری معایبی را به همراه 
داشــت و اختیارات، بیش تر به بانک ســپرده می شد و 
بانک ها با رسیدن به سررسید آن را تمدید می کردند که 
با ابزارهای جدیدی که استفاده می شود، اختیار مدیریت 

کامال به دست بانک مرکزی سپرده شده است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با تاکید 
بر استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تامین مالی 
تولید و ابزارهای اعتباری، افزود: سومین حوزه اقدامات 
عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مربوط به این بخش 
است. با ابزارهای اعتباری جدید بانک ها به جای پرداخت 
نقدی تسهیالت، به زنجیره ها و حلقه های مختلف تولید 
تســهیالت اعتباری پرداخت می کنند. بانک مرکزی با 
شناسایی این زنجیره ها در قالب ابزارهای اعتباری مثل 
گواهی اعتبار مولد یا گام، برات الکترونیکی، اعتبار اسناد 
ریالی و دیگر ابزارها و در قبال رسیدهایی که صادر می شود 

امر هدایت اعتبار را انجام می دهد.

رشد ۴۹ درصدی تسهیالت اعطایی بانک ها در نیمه اول امسال



07270727//160160//3030

10151015
ــران 874874حح6161 و  و  ــران ای ــه شــماره پــاک 5252ای ــه ب ــه فنــی و بیمــه نام ــه شــماره پــاک کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاین ــه ب ــه فنــی و بیمــه نام کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاین
شــماره شاســی شــماره شاســی NAANNAAN0101CACA00CHCH880122880122  و شــماره موتــور   و شــماره موتــور 124124KK00719980071998 متعلــق بــه رقیــه  متعلــق بــه رقیــه 
ــی 06533306930653330693   ــماره مل ــا ش ــایی اداری ب ــه و کارت شناس ــان و گواهینام ــی ج ــد عل ــمی فرزن ــی قاس ــماره مل ــا ش ــایی اداری ب ــه و کارت شناس ــان و گواهینام ــی ج ــد عل ــمی فرزن قاس
متعلــق بــه حمیــد بازدیــدی فرزنــد غــام حســین در تاریــخ متعلــق بــه حمیــد بازدیــدی فرزنــد غــام حســین در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

10661066
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــعید امیراحم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــعید امیراحم ــه س ــق ب ــماره 45793656234579365623 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/06/10 1401/06/10مفقود 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 22952671532295267153 متعلــق بــه مریــم  خوشــاب فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  خوشــاب فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1400/10/011400/10/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه میثــم  دراهکــی فرزنــد علــی در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه میثــم  دراهکــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
18661866

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20935191862093519186 متعلــق بــه فاطمــه زهــرا  اکبــری فرزنــد فتــح علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه زهــرا  اکبــری فرزنــد فتــح علــی 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.

ــه  ــه  و گواهینام ــماره 174174BB00213560021356 و گواهینام ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 12934611721293461172 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 12934611721293461172 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 12934611721293461172 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/261401/07/26 مفق ــی در تاری ــد صفرعل ــخ  ســجاد رســتمی فرزن ــی در تاری ــد صفرعل  ســجاد رســتمی فرزن

می باشد.می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00633553610063355361 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00633553610063355361 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/201401/07/20 مفق ــین در تاری ــد حس ــمس فرزن ــدی ش ــخ  مه ــین در تاری ــد حس ــمس فرزن ــدی ش  مه

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05202365310520236531 متعلــق بــه لیــا  فتحــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا  فتحــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1400/06/301400/06/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

ــاس در  ــد عب ــادی فرزن ــه محمــود عســگری محمداب ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــادی فرزن ــه محمــود عســگری محمداب ــق ب ــه شــماره 04212908110421290811 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ  1401/07/20 1401/07/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــماره  بــه  المللــی  بیــن  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  المللــی  بیــن  گواهینامــه  و  شــماره 0005716600057166  بــه  خارجــی  اتبــاع  شــماره »پاســپورت  بــه  خارجــی  اتبــاع  »پاســپورت 
0005716600057166 متعلــق بــه محمــد رضائــی فرزنــد محمدحســین و کارت آمایــش  متعلــق بــه محمــد رضائــی فرزنــد محمدحســین و کارت آمایــش 1717 محمدحســین  محمدحســین 
کارت  و  کارت   و   7878 785785ایــران ایــران  2626 س  س  پــاک  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  بربــری  خدیجــه  و  پــاک بربــری  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  بربــری  خدیجــه  و  بربــری 
 ماشــین بــه پــاک  ماشــین بــه پــاک 2626 س  س 785785 ایــران  ایــران 7878 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ININ8380591883805918 و شــماره موتــور و شــماره موتــور

  1268200475912682004759 و کارت ســوخت بــه پــاک  و کارت ســوخت بــه پــاک 2626 س  س 785785 ایــران  ایــران 7878 متعلــق بــه عاقلــه بربــری  متعلــق بــه عاقلــه بربــری 
فرزندقربــان در تاریــخ فرزندقربــان در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.« مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

20842084
»کارت ماشــین ســواری ســمند ســفید صدفــی روغنــی مــدل »کارت ماشــین ســواری ســمند ســفید صدفــی روغنــی مــدل LXLXدوگانــه ســوز موتــور دوگانــه ســوز موتــور EFEF77مــدل مــدل 13921392  
ــه شــماره  ــه شــماره ب ــور 147147HH00391580039158ب ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی NAACJNAACJ11JCXDFJCXDF140743140743 ب ــه شــماره شاســی ب ب

پــاک پــاک 7777ایــران ایــران 686686قق4646 متعلــق بــه شــرکت دروازه تجــارت قــرن )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت  متعلــق بــه شــرکت دروازه تجــارت قــرن )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت 
 361669 361669 بــه شناســه ملــی بــه شناســه ملــی1010408540810104085408 درتاریــخ  درتاریــخ 1397/11/201397/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.«ساقط می باشد.«

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 48004800 متعلــق بــه علیرضــا فرشــاد فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا فرشــاد فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/04/151401/04/15 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087
چــک بانکــی بــه شــماره ســریالچــک بانکــی بــه شــماره ســریال00490049//581691581691__95370000932631869537000093263186 متعلــق بــه جعفــر نصیــری  متعلــق بــه جعفــر نصیــری 
فرزنــد فــرج کدملــی فرزنــد فــرج کدملــی 17199042941719904294 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

20902090
ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــد فرزن ــه نســرین نصیرون ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد پروی ــد فرزن ــه نســرین نصیرون ــق ب ــه شــماره 9029740190297401 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل

1400/11/041400/11/04 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 19202900871920290087 متعلــق بــه ســیاوش  منصــوری نــژاد فرزنــد غامرضــا  متعلــق بــه ســیاوش  منصــوری نــژاد فرزنــد غامرضــا 
در تاریــخ در تاریــخ 1398/06/101398/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 67400264406740026440 و گواهینامرانندگــی بــه شــماره  و گواهینامرانندگــی بــه شــماره 9028887390288873 متعلــق بــه شــاهین  متعلــق بــه شــاهین 
 خدامــرادی فرزنــد محمــود در تاریــخ  خدامــرادی فرزنــد محمــود در تاریــخ  1401/07/23 1401/07/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره شاســی کارت ماشــین بــه شــماره شاســی ss34122908711583412290871158 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 39968463996846 بــرگ ســبز خــودرو  بــرگ ســبز خــودرو 
بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک 6969 ج  ج 595595 ایــران  ایــران 2121 متعلــق بــه فرحنــاز قــدم یــاری فرزنــد غــام عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه فرحنــاز قــدم یــاری فرزنــد غــام عبــاس 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.

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11402323201140232320 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11402323201140232320 و یــک چــک  و یــک چــک 
ــن و ســپه ومســکن  ــک اقتصادنوی ــر بان ــن و ســپه ومســکن  و کارت عاب ــک اقتصادنوی ــر بان ــه شــماره 259625259625 و کارت عاب ــک اشــتر ب ــرض الحســنه مال ــه شــماره ق ــک اشــتر ب ــرض الحســنه مال ق
متعلــق بــه صفرعلــی علــی تــرکان فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه صفرعلــی علــی تــرکان فرزنــد حســین در تاریــخ  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 361361 و کارت ماش ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 11409259701140925970 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
موتــور  شــماره  موتــور و  شــماره  NAALSRALDAANAALSRALDAA050203050203و  شاســی  شــماره  بــا  شاســی   شــماره  بــا  2323ایــرانایــران473473سس1111 
77020353217702035321DD092465092465متعلــق بــه عشــرت ملکــزاده فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه عشــرت ملکــزاده فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود  مفقــود 

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

25032503
گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 10919565291091956529 متعلــق بــه جمیلــه  قندهــاری علویجــه فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه جمیلــه  قندهــاری علویجــه فرزنــد محمــد 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.

ــخ  ــی در تاری ــن قل ــد حس ــینی فرزن ــه آزاده  حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــن قل ــد حس ــینی فرزن ــه آزاده  حس ــق ب ــماره 17401019111740101911 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 1401/07/061401/07/06 مفق

25072507
کارت ماشــین ســواری روآنــوک مــدادی  مــدل ســال کارت ماشــین ســواری روآنــوک مــدادی  مــدل ســال 13861386 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 1313ایــرانایــران428428دد5757 وبــه  وبــه 
ــه فــروزان رادهــوش فرزنــد  ــه فــروزان رادهــوش فرزنــد  متعلــق ب شــماره شاســی شــماره شاســی 1543226215432262وبــه شــماره موتــوروبــه شــماره موتــور1168600480111686004801 متعلــق ب

فریدون در تاریخ فریدون در تاریخ 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12883986211288398621 متعلــق بــه صبحیــه عبدالباقــی عطاآبــادی فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق بــه صبحیــه عبدالباقــی عطاآبــادی فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ 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 11103649541110364954 متعلــق بــه فاطمــه باقــری ســهر فروزانــی فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه فاطمــه باقــری ســهر فروزانــی فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــه  و گواهینام ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره 12706995981270699598 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محمدرضــا  شــفیعیان کوجانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ محمدرضــا  شــفیعیان کوجانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو   ســواری پرایــد جــی ال ایکــس آی مــدل ســال بــرگ ســبز خــودرو   ســواری پرایــد جــی ال ایکــس آی مــدل ســال 13891389  رنــگ ســفید    رنــگ ســفید  __ روغنــی  روغنــی 
دوگانــه  بــه شــماره پــاک  دوگانــه  بــه شــماره پــاک  6767ایــران ایــران 246246جج8383  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی SS14122896420021412289642002 وبــه شــماره  وبــه شــماره 
موتــور موتــور 35081153508115متعلــق بــه مریــم محســنی اژیــه  فرزنــد حســنعلی در تاریــخ متعلــق بــه مریــم محســنی اژیــه  فرزنــد حســنعلی در تاریــخ 1399/07/011399/07/01 مفقــود  مفقــود 

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

25712571
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23919315652391931565 متعلــق بــه شــهریار  رضائــی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــهریار  رضائــی فرزند علــی در تاریــخ 1401/07/131401/07/13  

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

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــادر ریاض ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــادر ریاض ــه ن ــق ب ــماره 23705032462370503246 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/241401/06/24 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 18168813331816881333 متعلــق بــه خســرو  توانگــر  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه خســرو  توانگــر  فرزنــد حســین  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  1400/01/11 1400/01/11مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24917838512491783851 و کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد  انصــاری  فرزنــد محمــد  در  و کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد  انصــاری  فرزنــد محمــد  در 
تاریــخ 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  ــین در تاری ــد حس ــنی  فرزن ــی  حس ــام عل ــه غ ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــنی  فرزن ــی  حس ــام عل ــه غ ــق ب ــماره 24102887742410288774 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 68398664596839866459 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه یوســف ابوالــوردی فرزنــد جــواد  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه یوســف ابوالــوردی فرزنــد جــواد 
در تاریــخدر تاریــخ1401/06/15 1401/06/15  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 22805229502280522950 متعلــق بــه لیــا  حاصلــی  فرزنــد رضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا  حاصلــی  فرزنــد رضــا  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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 25118386212511838621 متعلــق بــه علیرضــا  حســین پــور  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  حســین پــور  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 
 1401/06/25 1401/06/25مفقــود 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 25716520952571652095 متعلــق بــه محمــد صــادق  بردبــار  فرزنــد قدمعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد صــادق  بردبــار  فرزنــد قدمعلــی  در تاریــخ 
1401/07/201401/07/20 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 22914673442291467344 متعلــق بــه مــژگان کاظمــی برازجانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه مــژگان کاظمــی برازجانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1399/05/011399/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ســعید  در تاری ــدی  فرزن ــی ده بی ــرا رجب ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد ســعید  در تاری ــدی  فرزن ــی ده بی ــرا رجب ــه زه ــق ب ــه شــماره 22836629662283662966 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
 1401/04/01 1401/04/01مفقــود 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 24331814962433181496 متعلــق بــه راضیــه  دلیری  فرزنــد داراب  در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه  دلیری  فرزنــد داراب  در تاریــخ 1401/07/081401/07/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/07/30

شماره : 1494

 نهمین جشــنواره پســته دامغان، با هــدف معرفی 
ایــن محصول راهبردی به عنوان نمــادی از فرصت های 
سرمایه گذاری متعدد در دامغان )با نام قدیمی صددروازه( 

آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.
 نهمین جشــنواره ملی دامغان روز چهارشنبه به روال 
سال های گذشته آغاز شد تا عالوه بر معرفی ظرفیت های 
ویژه سرمایه گذاری و گردشگری این شهرستان، گامی برای 

ترویج فرهنگ شکرگزاری در جامعه باشد.
ضرورت فرآوری این محصول و پیشگیری از خام فروشی 
و هچنین اصالح الگوی کشــت مطابق با شرایط کم آبی 
کشــور، از دیگر مباحث مورد تاکیــد در آیین افتتاحیه 
این جشــنواره بود که در روزهــای بعد، با دعوت از بیش 
از ۳۰۰ هزار ســرمایه گذار و تالش برای توجیه آنان برای 

سرمایه گذاری در این حوزه ادامه خواهد یافت.
فروش تولیدات پســته دامغان ساالنه ۶ هزار میلیارد 
تومان درآمد دارد و برای ترغیب کشاورزان برای پرهیز از 
خام فروشــی و بهره گیری از صنایع تبدیلی و فرآوری از 
آن در این جشنوراه برنامه هایی درنظر گرفته شده است.

دامغان از نقاط پسته خیز کشور محسوب می شود و طی 
سالهای گذشته با وجود کم آبی حاکم بر کشاورزی کشور، 
توسعه باغ ها به صورت برنامه ریزی شده انجام شده است 
و نشان از افزایش سرمایه گذاری هدفمند در این زمینه دارد.
بنا بر مطالب بیان شــده در این آیین، برگزاری هشت 
دوره جشــنواره پسته در سال های گذشته، موجب ارتقاء 
سطح زیر کشت این محصول در شرایط کم آبی شده است.

 کشاورزی دامغان سهم پررنگ تری نسبت به 
سایر حوزه ها در رشد اقتصادی دارد

فرماندار دامغان در این آیین بیان کرد: سیاست ابالغی 
دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، رشد اقتصادی ۸ درصدی 
در سال ۱۴۰۱ است که ۲.۸ درصد از محل بهره برداری از 
امکانات و سرمایه گذاری های فعلی و باقی از طریق سرمایه 

گذاری های جدید رقم می خورد.
مهدی بندرآبــادی گفت: با توجه بــه اینکه ظرفیت 
اســتان های مختلف، متفاوت و متنوع اســت، این رشد 
اقتصادی هدف بین استان های مختلف سرشکن شد و سهم 

استان سمنان ۸.۶ درصد هدف گذاری شد.
وی افزود: بر اساس این سیاست گذاری، رشد اقتصادی 
در حوزه  صنعت ۱۲ درصد، در حوزه کشاورزی ۹ درصد، 

خدمات ۶.۹ درصد و معدن ۱۲.۵ درصد تعیین شد.
فرمانــدار دامغان با بیــان اینکه شهرســتان دامغان 
ظرفیت های ویژه ای برای تحقــق این اهداف دارد گفت: 
طــی تفاهم نامه ای با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و 
مدیریت و برنامه ریزی، شهرســتان دامغان متعهد شد که 
بخشی از سهم استان سمنان در رشد اقتصادی را برعهده 
بگیرد و امید اســت بخش کشاورزی این شهرستان نقش 
پررنگ تری در این زمنیه ایفا کند.بندرآبادی با بیان اینکه 
جشنواره پسته دامغان همواره مردمی برگزار شده است بیان 
کرد: از دســتاوردهای هشت دوره برگزاری این جشنواره، 
افزایش نسبی سطح زیر کشت پسته در شرایط کم آبی و 

با بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری بود.
وی افزود: محصول مهم و راهبردی پسته، اکنون بیشتر 
به صورت خام فروشــی ارائه می شود ولی در دانشگاه آزاد 
اسالمی دامغان در مقیاس آزمایشگاهی چندین نوع محصول 
از پسته به دست آمد و در صورت یافتن سرمایه گذار، این 

محصوالت به تولید عمده می رسد.

 سرمایه گذاری در پسته و صنایع تبدیلی در 
دستور کار باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
سمنان نیز بیان کرد: ســرمایه گذاری در پسته دامغان و 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار اصالح الگوی کشاورزی 

اهمیت زیادی دارد و طبق سیاست های کلی اقتصادی، الزم 
است بهره وری عوامل تولید افزایش یابد.

محمدرضا صادقی ابراز داشت: از ظرفیت های شهرستان 
دامغان، برجستگی نیروهای انسانی در ابعاد علمی، فرهنگی 
و حوزوی است و شخصیت های بزرگی مثل حجت االسالم 
سید محمود ترابی و آیت اهلل سید محمد شاهچراغی معرف 
این شهرستان هستند.وی افزود: همچنین قرار گرفتن بنای 
تاریخی گنبد زنگوله در مرکز شهر دامغان که بنا بر روایتی 
منوچهری دامغانی )شــاعر قصیده سرای اهل دامغان( در 
این محل دفن شده است نشان می دهد که مهمتر از بعد 

اقتصادی، بعد فرهنگی و تاریخی دامغان مطرح است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
سمنان گفت: بازار سرپوشیده، کاروانسرای شاه عباسی و 
بنای فاخر تیموری به نام امامزاده جعفر )ع( که با سه واسطه 
از نوادگان امامزاده اشــرف )ع( سمنان است نیز از دیگر 
ظرفیت های تاریخی و فرهنگی دامغان محسوب می شود.

صادقی ابراز داشت: شهر دامغان در دوره سلوکیان با نام 
هکاتوم پیلوس به معنی صد دروازه پایتخت ایران بوده است.

از   معرفی فرصت های سرمایه گذاری دامغان 
مهمترین اهداف جشنواره پسته

دبیر نهمین جشــنواره پسته دامغان نیز پسته را نماد 
و نمونه ای از فرصت های ســرمایه گذاری این شهرستان 

دانســت و گفت: معرفی شهرستان دامغان و فرصت های 
سرمایه گذاری آن از مهمترین اهداف جشنواره پسته است.

رضــا زارع زاده بیان کــرد: در مرحله بعــدی، هدف 
سپاســگزاری از نعمت هــای خداونــد و ترویج فرهنگ 
شــکرگزاری اســت.وی با بیان اینکه به اذغان بسیاری از 
مصرف کنندگان، پسته دامغان متفاوت با باقی مناطق است 
گفت: فراهم آوردن شادی، آموزش علمی به باغداران و تقدیر 
از باغداران نمونه نیز از جمله اهداف برگزاری این جشنواره 
است.دبیر نهمین جشنواره پسته دامغان گفت: برنامه های 
مختلفی مانند جشن در روستاها، آغاز فعالیت نمایشگاه از 
روز گذشته و مسابقات فرهنگی و ورزشی در مدارس برای 
آموزش و آشنایی با اقتصاد پسته، پیش از افتتاحیه انجام 
شــد.زارع زاده بیان کرد: همایش سرمایه گذاری با حضور 
بیش از ۳۰۰ ســرمایه گذار نیز فــردا برگزار و زمینه های 
سرمایه گذاری توسط مدیران بیان می شود که سرمایه گذاران 
مجاب شوند.وی افزود: روز جمعه نیز این همایش میزبان 
میهمانــان ویژه ای مانند وزیر جهاد کشــاورزی و اعضای 

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی خواهد بود.

 فعاالن حوزه پســته در انجام کار خیر کوشا 
باشند

امام جمعه دامغان نیز با اشاره به اینکه آیات قرآن تاکید 
دارد در خصوص نعمت های خداوند گفت و گو کنید بیان 
کرد: پســته نیز از نعمت های خداوند است و باید در مورد 

آن گفت و گو شود.
حجت االسالم محمدحسن رستمیان بیان کرد: بر اساس 
سوره واقعه، انسان در مواجهه با نعمت ها باید ابتدا آفریننده 

را ببیند و نعمت را از خداوند بداند.
وی افزود: نکته بعدی قرآن این است که از نعمت های 
خداوند با خوردن غذای ســالم استفاده کنید و گاهی نیز 

همین نعمت را به دست خود فرآوری کنید.
حجت االسالم رستمیان بیان کرد: از همه کسانی که از 
این نعمت برخوردار هستند و درآمدی دارند، درخواست 

دارم انجام کار خیر را فراموش نکنند.
امام جمعه دامغان ابراز داشت: خانه سالمندان دامغان 
در حال تکمیل شدن است و عالقه مندان می توانند در این 

حوزه کار خیر انجام دهند.
شهرستان دامغان با نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
در ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان سمنان قرار گرفته است.

پسته، محصولی ناب برای سرمایه گذاری در دامغان 

 رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کشــور 
ــد ــوب ش منص

 وزیر جهاد کشاورزی در حکمی »عباسعلی نوبخت« را به سمت معاون وزیر 
و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب کرد.

سید جواد ساداتی نژاد، در حکمی، »عباسعلی نوبخت« به سمت معاون وزیر 
و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است ؛ انتظار است با بهره گیری از توان نیروهای 
متخصص و متعهد آن سازمان و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای 
ســازمان ها، موسسات و شــرکت ها، در انجام وظایف و ماموریت های محوله به 
ویژه حفاظت از جنگل ها و مراتع، توسعه طرح های جنگل کاری و زراعت چوب، 

بیابان زدایی و عملیات آبخیزداری گام های موثری بردارید.
همچنین در حکمی جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی »جهانگیر پرهمت« 

را به سمت مشاور وزیر در امور آبخیزداری منصوب کرد.
در بخشــی از این حکم آمده اســت ؛ امید است با تعامل و همکاری معاونین 
وزیر، روسای سازمان های ستادی و استانی و سایر مراجع ذی ربط در انجام امور 

محوله موفق باشید.
وی بیان کرد: در ۶ ماه اول امســال همچنین بیش از ۵۲۱ تن گوشت مرغ 
منجمد در اســتان کرمانشاه توزیع شده تا شهروندان مشکلی در تامین گوشت 

مرغ نداشته باشند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: این میزان 
گوشت توسط ۳۵ فروشگاه و ۱۴ واحد سیار در سطح استان در حال توزیع است 
که برای ســهولت دسترسی مردم به آن، ۵۰ مغازه مرغ فروشی و یک فروشگاه 

زنجیره ای با ۲۵ شعبه نیز به این تعداد افزوده شده است.
 کمبود عرضه گوشــت گرم مرغ در اوایل مهرماه جاری موجب کاهش این 
کاال در بــازار و افزایش قیمت آن از ۵۹ هزار تومان به ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در 
بازار شــده بود که با توافق بین اتحادیه مرغداران و سازمان جهاد کشاورزی به 

صورت توافقی به قیمت ۶۵ هزار تومان افزایش یافته است.

  واردات 4.۵ میلیون تن کاالی اساسی به کشور در نیمه نخست 
امسال

 شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: روزانه یک فروند کشتی، در ۶ ماه 
نخست سال ۱۴۰۱ در بنادر ایران پهلوگیری کرد تا در مجموع ۴ میلیون و ۴۲۶ 
هزار تن انواع کاالهای اساسی، در این مدت با ۱۸۶ فروند کشتی وارد کشور شود.

به گزارش از شــرکت بازرگانی دولتی ایران؛ برای تأمین نیاز مصرفی کشور 
به کاالهای اساسی در ۱۸۶ روز نیمه اول سال جاری، ۱۸۶ فروند کشتی حامل 
گندم، روغن، برنج و شــکر در بنادر جنوبی و شمالی کشور پهلوگیری کردند تا 
مجموعاً ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار تن از این کاالها از این مبادی وارد کشور شود.
 بر اســاس این گزارش، در بین کاالهای اساسی وارد شده، گندم با بیش از 
۳ و نیم میلیون تن، بیشــترین میزان را به خود اختصاص داده و عالوه بر این 
محصول راهبردی، ۵۲۳ هزار تن روغن خام، ۳۲۶ هزار تن انواع برنج و ۶۷ هزار 
تن شکر نیز در این مدت، وارد کشور شده است. گفتنی است، تأمین نیاز مصرفی 
کشور و حفظ ذخایر استراتژیک از منابع داخلی و خارجی، از مأموریت های مهم 
شرکت بازرگانی دولتی ایران است که امسال با اجرای برنامه های تأمین توسط این 
شرکت، روزانه یک فروند کشتی در بنادر کشور پهلوگیری کرده اند و محموله های 
 آن ها به طور مستمر و پیوسته تخلیه، بارگیری و به مراکز ذخیره سازی در سراسر

 کشور ارسال شده است.

 برنامه کشت قراردادی ۱۲ محصول در کشور اجرا می شود
 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، کشت قراردادی ۱۲ محصول مهم در کشور است که از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید حمایت می شود.

 شاهپور عالئی  مقدم در آیین اختتامیه جشنواره ملی زرشک که در فرهنگسرای شهر بیرجند برگزار شد افزود: دولت سیزدهم در بخش کشاورزی چهار برنامه مهم دارد که اولین آن الگوی کشت و دومین برنامه کشت قراردادی است.
وی گفت: باید با خرید تضمینی، حمایتی، قراردادی و پرداخت یارانه نهاده ها به کشاورزان کمک کنیم تا بیشترین تولید محصوالت مورد نیاز را داشته باشیم و کشاورز نیز از خرید محصول خود اطمینان خاطر داشته باشد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرد: ۴۰ درصد تولید کشاورزی در دنیا براساس کشت قراردادی است و باید در راستای کاهش دغدغه کشاورزان، کشت قراردادی را در کنار الگوی کشت داشته باشیم.
وی درباره برنامه الگوی کشت که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد، گفت: کشور ما از سال ۱۳۵۰ به دنبال الگوی کشت بوده و تاکنون عملیاتی نشده است.عالئی  مقدم ادامه داد: الگوی کشت به این معناست که چه بکاریم، کجا 
بکاریم و چه میزان بکاریم؟ که اگر پاسخ این سه سوال را عملیاتی کنیم، بخش کشاورزی بهبود می یابد و رونق می گیرد.وی گفت: این  موضوع تکلیف است و باید همه وزارتخانه های متولی پای کار بیایند زیرا کشاورزی تک بعدی و تک 
وجهی نیست و نیاز به همکاری همه جانبه دارد.معاون وزیر جهاد کشاورزی، دیپلماسی اقتصادی و غذایی را از دیگر برنامه های مهم دولت سیزدهم برشمرد و افزود: زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی با دیپلماسی غذایی و اقتصادی 
می تواند پایداری تولید داشته باشد.وی صادرات را ضامن پایداری تولید در کشور دانست و گفت: در صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته بندی زرشک چه کار کرده ایم؟ لذا عالوه بر معرفی زرشک در قالب برگزاری این جشنواره ملی باید راهکارهای 

اقتصادی زرشک را نیز تقویت کنیم.
عالئــی مقــدم خاطرنشــان کــرد: در زرشــک، زعفران و پســته مقام های خوبی در دنیــا داریم که باید دیپلماســی غذایی را با توســعه صنایــع تبدیلی و فــرآوری در محصوالت خودمــان تقویت کنیم.وی با بیــان اینکه بخش 
 کشــاورزی ضامن حیات، ســالمت و بقای بشــری اســت افزود: ایران در منطقه خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته و میزان ســطح زیر کشــت کشــاورزی در جهان حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون هکتار اســت که از میزان ۹ 

میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن انواع محصوالت تولید می شود.رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: این آمار در ایران ۱۴ میلیون هکتار سطح زیر کشت با میزان تولید ۱۲۰ میلیون تن محصول در سال است.

07۲707۲7//۱60۱60//3030

۱0۱۵۱0۱۵
ــران ۸۷۴۸۷۴حح۶۱۶۱ و  و  ــران ای ــه شــماره پــالک ۵۲۵۲ای ــه ب ــه فنــی و بیمــه نام ــه شــماره پــالک کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاین ــه ب ــه فنــی و بیمــه نام کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاین
شــماره شاســی شــماره شاســی NAANNAAN۰۱۰۱CACA۰۰CHCH۸۸۰۱۲۲۸۸۰۱۲۲  و شــماره موتــور   و شــماره موتــور ۱۲۴۱۲۴KK۰۰۷۱۹۹۸۰۰۷۱۹۹۸ متعلــق بــه رقیــه  متعلــق بــه رقیــه 
ــی ۰۶۵۳۳۳۰۶۹۳۰۶۵۳۳۳۰۶۹۳   ــماره مل ــا ش ــایی اداری ب ــه و کارت شناس ــان و گواهینام ــی ج ــد عل ــمی فرزن ــی قاس ــماره مل ــا ش ــایی اداری ب ــه و کارت شناس ــان و گواهینام ــی ج ــد عل ــمی فرزن قاس
متعلــق بــه حمیــد بازدیــدی فرزنــد غــالم حســین در تاریــخ متعلــق بــه حمیــد بازدیــدی فرزنــد غــالم حســین در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۶۰۶//۰۱۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

۱066۱066
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــعید امیراحم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــعید امیراحم ــه س ــق ب ــماره ۴۵۷۹۳۶۵۶۲۳۴۵۷۹۳۶۵۶۲۳ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۶۰۶//۱۰۱۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۵06۱۵06
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۹۵۲۶۷۱۵۳۲۲۹۵۲۶۷۱۵۳ متعلــق بــه مریــم  خوشــاب فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  خوشــاب فرزنــد ناصــر در تاریــخ ۱۴۰۰۱۴۰۰//۱۰۱۰//۰۱۰۱  

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

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه میثــم  دراهکــی فرزنــد علــی در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه میثــم  دراهکــی فرزنــد علــی در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۱۰۱ مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
۱866۱866

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۰۹۳۵۱۹۱۸۶۲۰۹۳۵۱۹۱۸۶ متعلــق بــه فاطمــه زهــرا  اکبــری فرزنــد فتــح علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه زهــرا  اکبــری فرزنــد فتــح علــی در تاریــخ 
۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۱۰۱ 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 ۱۲۹۳۴۶۱۱۷۲۱۲۹۳۴۶۱۱۷۲ و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره ۱۷۴۱۷۴BB۰۰۲۱۳۵۶۰۰۲۱۳۵۶ و گواهینامــه پایــه  و گواهینامــه پایــه 
ــه ســجاد  ــق ب ــه ســجاد  متعل ــق ب ــه شــماره ۱۲۹۳۴۶۱۱۷۲۱۲۹۳۴۶۱۱۷۲ متعل ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره ۱۲۹۳۴۶۱۱۷۲۱۲۹۳۴۶۱۱۷۲ و کارت پای ــه شــماره دو ب دو ب
رســتمی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ رســتمی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۶۲۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره ۰۰۶۳۳۵۵۳۶۱۰۰۶۳۳۵۵۳۶۱ متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره ۰۰۶۳۳۵۵۳۶۱۰۰۶۳۳۵۵۳۶۱ و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مهــدی شــمس فرزنــد حســین در تاریــخ مهــدی شــمس فرزنــد حســین در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۰۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۵۲۰۲۳۶۵۳۱۰۵۲۰۲۳۶۵۳۱ متعلــق بــه لیــال  فتحــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه لیــال  فتحــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ ۱۴۰۰۱۴۰۰//۰۶۰۶//۳۰۳۰  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲06۵۲06۵

ــاس در  ــد عب ــادی فرزن ــه محمــود عســگری محمداب ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــادی فرزن ــه محمــود عســگری محمداب ــق ب ــه شــماره ۰۴۲۱۲۹۰۸۱۱۰۴۲۱۲۹۰۸۱۱ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۰۲۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــماره  بــه  المللــی  بیــن  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  المللــی  بیــن  گواهینامــه  و  شــماره ۰۰۰۵۷۱۶۶۰۰۰۵۷۱۶۶  بــه  خارجــی  اتبــاع  شــماره »پاســپورت  بــه  خارجــی  اتبــاع  »پاســپورت 
۰۰۰۵۷۱۶۶۰۰۰۵۷۱۶۶ متعلــق بــه محمــد رضائــی فرزنــد محمدحســین و کارت آمایــش  متعلــق بــه محمــد رضائــی فرزنــد محمدحســین و کارت آمایــش ۱۷۱۷ محمدحســین  محمدحســین 
کارت  و  کارت   و   ۷۸۷۸ ۷۸۵۷۸۵ایــران ایــران  ۲۶۲۶ س  س  پــالک  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  بربــری  خدیجــه  و  پــالک بربــری  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  بربــری  خدیجــه  و  بربــری 
 ماشــین بــه پــالک  ماشــین بــه پــالک ۲۶۲۶ س  س ۷۸۵۷۸۵ ایــران  ایــران ۷۸۷۸ و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ININ۸۳۸۰۵۹۱۸۸۳۸۰۵۹۱۸ و شــماره موتــور و شــماره موتــور

  ۱۲۶۸۲۰۰۴۷۵۹۱۲۶۸۲۰۰۴۷۵۹ و کارت ســوخت بــه پــالک  و کارت ســوخت بــه پــالک ۲۶۲۶ س  س ۷۸۵۷۸۵ ایــران  ایــران ۷۸۷۸ متعلــق بــه عاقلــه بربــری  متعلــق بــه عاقلــه بربــری 
فرزندقربــان در تاریــخ فرزندقربــان در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۳۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.« مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

۲084۲084
»کارت ماشــین ســواری ســمند ســفید صدفــی روغنــی مــدل »کارت ماشــین ســواری ســمند ســفید صدفــی روغنــی مــدل LXLXدوگانــه ســوز موتــور دوگانــه ســوز موتــور EFEF۷۷مــدل مــدل ۱۳۹۲۱۳۹۲  
ــه شــماره  ــه شــماره ب ــور ۱۴۷۱۴۷HH۰۰۳۹۱۵۸۰۰۳۹۱۵۸ب ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی NAACJNAACJ۱۱JCXDFJCXDF۱۴۰۷۴۳۱۴۰۷۴۳ ب ــه شــماره شاســی ب ب

پــالک پــالک ۷۷۷۷ایــران ایــران ۶۸۶۶۸۶قق۴۶۴۶ متعلــق بــه شــرکت دروازه تجــارت قــرن )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت  متعلــق بــه شــرکت دروازه تجــارت قــرن )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت 
ملــی شناســه  بــه  ملــی  شناســه  بــه   ۳۶۱۶۶۹ ۳۶۱۶۶۹ 
در در   ۱۰۱۰۴۰۸۵۴۰۸ ۱۰۱۰۴۰۸۵۴۰۸ 

اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   ۲۰۲۰//۱۱۱۱//۱۳۹۷۱۳۹۷  تاریــخ  تاریــخ 
ساقط می باشد.«ساقط می باشد.«

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۴۸۰۰۴۸۰۰ متعلــق بــه علیرضــا فرشــاد فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا فرشــاد فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۴۰۴//۱۵۱۵ مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲087۲087
چــک بانکــی بــه شــماره ســریالچــک بانکــی بــه شــماره ســریال۰۰۴۹۰۰۴۹//۵۸۱۶۹۱۵۸۱۶۹۱__۹۵۳۷۰۰۰۰۹۳۲۶۳۱۸۶۹۵۳۷۰۰۰۰۹۳۲۶۳۱۸۶ متعلــق بــه جعفــر نصیــری  متعلــق بــه جعفــر نصیــری 
فرزنــد فــرج کدملــی فرزنــد فــرج کدملــی ۱۷۱۹۹۰۴۲۹۴۱۷۱۹۹۰۴۲۹۴ در تاریــخ  در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۵۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

۲090۲090
ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــد فرزن ــه نســرین نصیرون ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد پروی ــد فرزن ــه نســرین نصیرون ــق ب ــه شــماره ۹۰۲۹۷۴۰۱۹۰۲۹۷۴۰۱ متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل

۱۴۰۰۱۴۰۰//۱۱۱۱//۰۴۰۴ 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 ۱۹۲۰۲۹۰۰۸۷۱۹۲۰۲۹۰۰۸۷ متعلــق بــه ســیاوش  منصــوری نــژاد فرزنــد غالمرضــا  متعلــق بــه ســیاوش  منصــوری نــژاد فرزنــد غالمرضــا 
در تاریــخ در تاریــخ ۱۳۹۸۱۳۹۸//۰۶۰۶//۱۰۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲۱۱0۲۱۱0
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۶۷۴۰۰۲۶۴۴۰۶۷۴۰۰۲۶۴۴۰ و گواهینامرانندگــی بــه شــماره  و گواهینامرانندگــی بــه شــماره ۹۰۲۸۸۸۷۳۹۰۲۸۸۸۷۳ متعلــق بــه شــاهین  متعلــق بــه شــاهین 
ــی  ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی  مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۳۲۳ مفق ــود در تاری ــد محم ــرادی فرزن ــخ خدام ــود در تاری ــد محم ــرادی فرزن خدام

باشد.باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره شاســی کارت ماشــین بــه شــماره شاســی ss۳۴۱۲۲۹۰۸۷۱۱۵۸۳۴۱۲۲۹۰۸۷۱۱۵۸ و شــماره موتــور  و شــماره موتــور ۳۹۹۶۸۴۶۳۹۹۶۸۴۶ بــرگ ســبز خــودرو  بــرگ ســبز خــودرو 
بــه شــماره پــالک بــه شــماره پــالک ۶۹۶۹ ج  ج ۵۹۵۵۹۵ ایــران  ایــران ۲۱۲۱ متعلــق بــه فرحنــاز قــدم یــاری فرزنــد غــالم عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه فرحنــاز قــدم یــاری فرزنــد غــالم عبــاس در تاریــخ 

۱۴۰۰۱۴۰۰//۰۲۰۲//۰۱۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲۵0۱۲۵0۱
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۴۰۲۳۲۳۲۰۱۱۴۰۲۳۲۳۲۰ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۱۱۴۰۲۳۲۳۲۰۱۱۴۰۲۳۲۳۲۰ و یــک چــک  و یــک چــک 
ــن و ســپه ومســکن  ــک اقتصادنوی ــر بان ــن و ســپه ومســکن  و کارت عاب ــک اقتصادنوی ــر بان ــه شــماره ۲۵۹۶۲۵۲۵۹۶۲۵ و کارت عاب ــک اشــتر ب ــرض الحســنه مال ــه شــماره ق ــک اشــتر ب ــرض الحســنه مال ق
متعلــق بــه صفرعلــی علــی تــرکان فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه صفرعلــی علــی تــرکان فرزنــد حســین در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۰۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره ۳۶۱۳۶۱ و کارت ماش ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره ۱۱۴۰۹۲۵۹۷۰۱۱۴۰۹۲۵۹۷۰ و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
موتــور  شــماره  موتــور و  شــماره  NAALSRALDAANAALSRALDAA۰۵۰۲۰۳۰۵۰۲۰۳و  شاســی  شــماره  بــا  شاســی   شــماره  بــا  ۲۳۲۳ایــرانایــران۴۷۳۴۷۳سس۱۱۱۱ 
۷۷۰۲۰۳۵۳۲۱۷۷۰۲۰۳۵۳۲۱DD۰۹۲۴۶۵۰۹۲۴۶۵متعلــق بــه عشــرت ملکــزاده فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه عشــرت ملکــزاده فرزنــد حســین در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۱۵۱۵ مفقــود  مفقــود 

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

۲۵03۲۵03
گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره ۱۰۹۱۹۵۶۵۲۹۱۰۹۱۹۵۶۵۲۹ متعلــق بــه جمیلــه  قندهــاری علویجــه فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه جمیلــه  قندهــاری علویجــه فرزنــد محمــد در تاریــخ 

۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۱۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــن قل ــد حس ــینی فرزن ــه آزاده  حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــن قل ــد حس ــینی فرزن ــه آزاده  حس ــق ب ــماره ۱۷۴۰۱۰۱۹۱۱۱۷۴۰۱۰۱۹۱۱ 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 ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۶۰۶ مفق

۲۵07۲۵07

کارت ماشــین ســواری روآنــوک مــدادی  مــدل ســال کارت ماشــین ســواری روآنــوک مــدادی  مــدل ســال ۱۳۸۶۱۳۸۶ بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک ۱۳۱۳ایــرانایــران۴۲۸۴۲۸دد۵۷۵۷ وبــه  وبــه 
ــه فــروزان رادهــوش فرزنــد  ــه فــروزان رادهــوش فرزنــد  متعلــق ب شــماره شاســی شــماره شاســی ۱۵۴۳۲۲۶۲۱۵۴۳۲۲۶۲وبــه شــماره موتــوروبــه شــماره موتــور۱۱۶۸۶۰۰۴۸۰۱۱۱۶۸۶۰۰۴۸۰۱ متعلــق ب

فریدون در تاریخ فریدون در تاریخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۵۰۵//۰۱۰۱ 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 ۱۲۸۸۳۹۸۶۲۱۱۲۸۸۳۹۸۶۲۱ متعلــق بــه صبحیــه عبدالباقــی عطاآبــادی فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق بــه صبحیــه عبدالباقــی عطاآبــادی فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۱۰۱ 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 ۱۱۱۰۳۶۴۹۵۴۱۱۱۰۳۶۴۹۵۴ متعلــق بــه فاطمــه باقــری ســهر فروزانــی فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه فاطمــه باقــری ســهر فروزانــی فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــخ تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۶۰۶//۰۱۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــه  و گواهینام ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره ۱۲۷۰۶۹۹۵۹۸۱۲۷۰۶۹۹۵۹۸ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محمدرضــا  شــفیعیان کوجانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ محمدرضــا  شــفیعیان کوجانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۳۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو   ســواری پرایــد جــی ال ایکــس آی مــدل ســال بــرگ ســبز خــودرو   ســواری پرایــد جــی ال ایکــس آی مــدل ســال ۱۳۸۹۱۳۸۹  رنــگ ســفید    رنــگ ســفید  __ روغنــی  روغنــی 
دوگانــه  بــه شــماره پــالک  دوگانــه  بــه شــماره پــالک  ۶۷۶۷ایــران ایــران ۲۴۶۲۴۶جج۸۳۸۳  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی SS۱۴۱۲۲۸۹۶۴۲۰۰۲۱۴۱۲۲۸۹۶۴۲۰۰۲ وبــه شــماره  وبــه شــماره 
موتــور موتــور ۳۵۰۸۱۱۵۳۵۰۸۱۱۵متعلــق بــه مریــم محســنی اژیــه  فرزنــد حســنعلی در تاریــخ متعلــق بــه مریــم محســنی اژیــه  فرزنــد حســنعلی در تاریــخ ۱۳۹۹۱۳۹۹//۰۷۰۷//۰۱۰۱ مفقــود  مفقــود 

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

۲۵7۱۲۵7۱
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۳۹۱۹۳۱۵۶۵۲۳۹۱۹۳۱۵۶۵ متعلــق بــه شــهریار  رضائــی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــهریار  رضائــی فرزند علــی در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۱۳۱۳  

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

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــادر ریاض ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــادر ریاض ــه ن ــق ب ــماره ۲۳۷۰۵۰۳۲۴۶۲۳۷۰۵۰۳۲۴۶ 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 ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۶۰۶//۲۴۲۴ مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱۸۱۶۸۸۱۳۳۳۱۸۱۶۸۸۱۳۳۳ متعلــق بــه خســرو  توانگــر  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه خســرو  توانگــر  فرزنــد حســین  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 ۱۴۰۰۱۴۰۰//۰۱۰۱//۱۱۱۱ مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۴۹۱۷۸۳۸۵۱۲۴۹۱۷۸۳۸۵۱ و کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد  انصــاری  فرزنــد محمــد  در  و کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد  انصــاری  فرزنــد محمــد  در 
تاریــخ تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۱۵۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــنی  فرزن ــی  حس ــالم عل ــه غ ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــنی  فرزن ــی  حس ــالم عل ــه غ ــق ب ــماره ۲۴۱۰۲۸۸۷۷۴۲۴۱۰۲۸۸۷۷۴ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ۱۴۰۰۱۴۰۰//۰۱۰۱//۰۱۰۱ مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۶۸۳۹۸۶۶۴۵۹۶۸۳۹۸۶۶۴۵۹ و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه یوســف ابوالــوردی فرزنــد جــواد  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه یوســف ابوالــوردی فرزنــد جــواد 
در تاریــخ در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۶۰۶//۱۵۱۵ 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 ۲۲۸۰۵۲۲۹۵۰۲۲۸۰۵۲۲۹۵۰ متعلــق بــه لیــال  حاصلــی  فرزنــد رضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه لیــال  حاصلــی  فرزنــد رضــا  در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۱۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۲۵۱۱۸۳۸۶۲۱۲۵۱۱۸۳۸۶۲۱ متعلــق بــه علیرضــا  حســین پــور  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  حســین پــور  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 
۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۶۰۶//۲۵۲۵ 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 ۲۵۷۱۶۵۲۰۹۵۲۵۷۱۶۵۲۰۹۵ متعلــق بــه محمــد صــادق  بردبــار  فرزنــد قدمعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد صــادق  بردبــار  فرزنــد قدمعلــی  در تاریــخ 
۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۲۰۲۰ 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 ۲۲۹۱۴۶۷۳۴۴۲۲۹۱۴۶۷۳۴۴ متعلــق بــه مــژگان کاظمــی برازجانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه مــژگان کاظمــی برازجانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
۱۳۹۹۱۳۹۹//۰۵۰۵//۰۱۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ســعید  در تاری ــدی  فرزن ــی ده بی ــرا رجب ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد ســعید  در تاری ــدی  فرزن ــی ده بی ــرا رجب ــه زه ــق ب ــه شــماره ۲۲۸۳۶۶۲۹۶۶۲۲۸۳۶۶۲۹۶۶ متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۴۰۴//۰۱۰۱ 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 ۲۴۳۳۱۸۱۴۹۶۲۴۳۳۱۸۱۴۹۶ متعلــق بــه راضیــه  دلیری  فرزنــد داراب  در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه  دلیری  فرزنــد داراب  در تاریــخ ۱۴۰۱۱۴۰۱//۰۷۰۷//۰۸۰۸  
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24207355872420735587 متعلــق بــه فاطمــه زارع فرزنــد هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه زارع فرزنــد هــادی در تاریــخ 1401/05/151401/05/15  
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 22917229482291722948 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه راضیــه  محمــدی ثانــی  فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه راضیــه  محمــدی ثانــی  فرزنــد 
ابوالحســن در تاریــخ ابوالحســن در تاریــخ  1401/07/16 1401/07/16مفقــود 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 25114605992511460599 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ناصــر دهقانــی فرزنــد ســیف  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ناصــر دهقانــی فرزنــد ســیف 
اهلل در تاریــخ اهلل در تاریــخ 1400/05/201400/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 336336 وکــد ملــی  وکــد ملــی 22973352532297335253متعلــق بــه کرامــت الــه  دری  فرزنــد قاســم در متعلــق بــه کرامــت الــه  دری  فرزنــد قاســم در 
تاریــخ 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 22825174662282517466 متعلــق بــه هانیــه  شــکاری  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه هانیــه  شــکاری  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 1401/04/301401/04/30 مفق

ــخ  ــید در تاری ــد جمش ــت فرزن ــک بخ ــرا نی ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــید در تاری ــد جمش ــت فرزن ــک بخ ــرا نی ــه زه ــق ب ــماره 22800539932280053993 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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 1401/07/201401/07/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25499277292549927729 وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک  وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک 4444نن795795 ایــران  ایــران 9393متعلــق متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردی ــد رضــا در تاری ــه محمــد جــواد حــق جــو فرزن ــخ ب ــد رضــا در تاری ــه محمــد جــواد حــق جــو فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد ایــوب علــی  در تاریــخ  ــه حامــد  ارم روشــن  فرزن ــد ایــوب علــی  در تاریــخ  متعلــق ب ــه حامــد  ارم روشــن  فرزن ــه شــماره 24202504002420250400 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 1401/07/15 1401/07/15مفقــود 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 30718093873071809387 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین   و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین  
ــران 8383 و ش ش  و ش ش naannaan0101caxcax99ee734109734109و ش م و ش م  ــران  ای ــه شــماره 8181ص ص 132132 ای ــه شــماره  ب ــارس مــدل 8787 ب ــژو پ ــارس مــدل پ ــژو پ پ
1248713292112487132921متعلــق بــه پژمــان  پــور کیــو  فرزنــد کیانــوش در تاریــخ متعلــق بــه پژمــان  پــور کیــو  فرزنــد کیانــوش در تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23713789842371378984 متعلــق بــه ســعید دهقــان فرزنــد قبــاد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید دهقــان فرزنــد قبــاد در تاریــخ 1401/06/051401/06/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22820836012282083601متعلــق بــه ســیده هاجــر قناعــت پیشــه ســنانی فرزنــد مجیــد در متعلــق بــه ســیده هاجــر قناعــت پیشــه ســنانی فرزنــد مجیــد در 
تاریــخ تاریــخ 1400/07/201400/07/20 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 22965089522296508952 متعلــق بــه غامرضــا شــهوری فرزنــد غــام حســین در تاریــخ  متعلــق بــه غامرضــا شــهوری فرزنــد غــام حســین 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 23009073802300907380 متعلــق بــه معصومــه اســیابانی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه اســیابانی فرزنــد رضــا 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 1401/03/101401/03/10 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22996629362299662936 متعلــق بــه مصطفــی  برزگــری  فرزنــد درویــش علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی  برزگــری  فرزنــد درویــش علــی  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.

26032603
ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــین  فرات ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــین  فرات ــه حس ــق ب ــماره 09432758570943275857 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/151401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22195468532219546853 متعلــق بــه ســیدمصطفی ریاضــی فرزنــد ســیدابراهیم در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمصطفی ریاضــی فرزنــد ســیدابراهیم در تاریــخ 

1401/05/031401/05/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 44210327944421032794 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 44210327944421032794 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 99203939920393 متعلــق بــه امیرمحمــد احمــدی فرزند کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه امیرمحمــد احمــدی فرزند کاظــم در تاریــخ 1401/07/261401/07/26  

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

29012901
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــاد صادق ــه می ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــاد صادق ــه می ــق ب ــماره 00206770220020677022 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام

1401/01/011401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گذرنامــه و دفترچــه بیمــه بــه شــماره ملــی گذرنامــه و دفترچــه بیمــه بــه شــماره ملــی 15830318711583031871  متعلــق بــه امیــر پورحســن فرزنــد حســن   متعلــق بــه امیــر پورحســن فرزنــد حســن 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/17 1401/07/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی در تاری ــد عربعل ــوری  فرزن ــد فک ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عربعل ــوری  فرزن ــد فک ــه مجی ــق ب ــی 00558655690055865569 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 52402486725240248672 متعلــق بــه فاطمــه  جوینــی  فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  جوینــی  فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 00666472740066647274 متعلــق بــه محمدرضــا ارشــاد فرزنــد محمــود  در  متعلــق بــه محمدرضــا ارشــاد فرزنــد محمــود  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/02/011401/02/01 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 00512044440051204444 متعلــق بــه علــی  ابوطالبــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  ابوطالبــی فرزنــد غامرضــا 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 1401/06/121401/06/12 مفق

ــخ  ــد در تاری ــز محم ــد عزی ــدری فرزن ــری  ب ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــز محم ــد عزی ــدری فرزن ــری  ب ــه کب ــق ب ــماره 05590923180559092318 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  1401/07/24 1401/07/24مفق

ــدم   ــوی اق ــعادت مرتض ــه س ــق ب ــدم   متعل ــوی اق ــعادت مرتض ــه س ــق ب ــماره 15818110631581811063 متعل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
ــد میرصــادق  در تاریــخ 1401/07/17  1401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=. ــد میرصــادق  در تاریــخفرزن فرزن

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 42097486334209748633  متعلــق بــه خدیجــه  گابــی اشــرف ابــاد  فرزنــد فرامــرز   متعلــق بــه خدیجــه  گابــی اشــرف ابــاد  فرزنــد فرامــرز 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/17 1401/07/17مفقــود 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 00350857970035085797 متعلــق بــه رضــا  حیــدری فــر فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا  حیــدری فــر فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 
 1401/06/01 1401/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی گذرنامــه بــه شــماره ملــی 00756940690075694069 متعلــق بــه صــادق  ملکا  فرزنــد باقــر در تاریــخ  متعلــق بــه صــادق  ملکا  فرزنــد باقــر 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.=

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00434018310043401831 متعلــق بــه حمیــده  وجدانــی تهرانــی  فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده  وجدانــی تهرانــی  فرزنــد حســین 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.=

ــاس  ــه عب ــق ب ــاس  متعل ــه عب ــق ب ــی 00831930300083193030 متعل ــماره مل ــه ش ــته چــک ب ــه دس ــنامه گذرنام ــی  شناس ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــته چــک ب ــه دس ــنامه گذرنام ــی  شناس کارت مل
شــاهی فرزنــد مقــدس در تاریــخشــاهی فرزنــد مقــدس 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00213305300021330530 متعلــق بــه مریــم ســلیمانی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم ســلیمانی فرزنــد عبدالــه 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 1401/06/011401/06/01 مفق

ــی رضــا در  ــد عل ــادی  فرزن ــر فیــض اب ــی اصغ ــه عل ــق ب ــی رضــا در  متعل ــد عل ــادی  فرزن ــر فیــض اب ــی اصغ ــه عل ــق ب ــه شــماره 05198917400519891740 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــهراب در تاری ــد س ــری فرزن ــی  اصغ ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــهراب در تاری ــد س ــری فرزن ــی  اصغ ــه عل ــق ب ــی  04108594270410859427 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی  شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/261401/07/26 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00817233420081723342 متعلــق بــه محمــد  اصانــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد  اصانــی فرزنــد محمــود 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  1401/07/23 1401/07/23مفق

ــد علیرضــا در تاریــخ  ــه ســمیه عزیــززاده گلچــه فرزن ــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســمیه عزیــززاده گلچــه فرزن ــه شــماره 00631775440063177544 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 1401/06/01 1401/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00201781740020178174  متعلــق بــه ســید یوســف  موســویان رکنــی  فرزنــد ســید   متعلــق بــه ســید یوســف  موســویان رکنــی  فرزنــد ســید 
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.

کارت خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی کارت خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 3333ایــران ایــران 494494 ت  ت 1515  متعلــق بــه محمــود  ابراهیمی   متعلــق بــه محمــود  ابراهیمی 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــر در تاری ــد اکب ــخ   فرزن ــر در تاری ــد اکب ــی 00425044570042504457  فرزن ــه شــماره مل ــی ب ــی تهران ــه شــماره مل ــی ب تهران

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

ــی 13610091441361009144 وکارت  وکارت  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی و گواهینام ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــق  ــیکلت متعل ــور س ــه موت ــق  و قلنام ــیکلت متعل ــور س ــه موت ــران 272272 ی  ی 7979 و قلنام ــران ای ــی 4040ای ــماره انتظام ــه ش ــه ب ــه نام ــودرو وبیم ــی خ ــماره انتظام ــه ش ــه ب ــه نام ــودرو وبیم خ
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/131401/07/13 مفق ــر در تاری ــد اصب ــر احمــدی  فرزن ــه جاب ــخ  ب ــر در تاری ــد اصب ــر احمــدی  فرزن ــه جاب  ب

می باشد.=می باشد.=

ــه محمدرضــا   ــق ب ــه محمدرضــا   متعل ــق ب ــی 00136224200013622420 متعل ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــان خدمــت و گواهینام ــی کارت پای ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــان خدمــت و گواهینام کارت پای
درویشــی  فرزنــد کاظــم در تاریــخ درویشــی  فرزنــد کاظــم 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.=

ــد  ــره داغــی فرزن ــی ق ــه ربعل ــق ب ــد  متعل ــره داغــی فرزن ــی ق ــه ربعل ــق ب ــه شــماره 54588682505458868250 متعل ــی ب ــه رانندگــی و کارت مل ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه رانندگــی و کارت مل گواهینام
محــرم در تاریــخ محــرم در تاریــخ  1401/07/24 1401/07/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــوروزی  ــن ن ــد امی ــه محم ــق ب ــوروزی  متعل ــن ن ــد امی ــه محم ــق ب ــماره 00185200570018520057 متعل ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/211401/07/21 مفق ــا در تاری ــد غامرض ــادی فرزن ــد اب ــخ  احم ــا در تاری ــد غامرض ــادی فرزن ــد اب  احم

می باشد.=می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00134338810013433881 متعلــق بــه وحیــد غامــی فرزنــد میرهــواس در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد غامــی فرزنــد میرهــواس 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  1401/06/30 1401/06/30مفق

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــو فرزن ــی ج ــد تهران ــه حمی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــو فرزن ــی ج ــد تهران ــه حمی ــق ب ــماره 00338755100033875510 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 1401/06/021401/06/02 مفق

ــه محمــد  ــق ب ــه محمــد  متعل ــق ب ــه شــماره 00209209970020920997 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 00209209970020920997 و کارت مل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/07/01 1401/07/01  مفق ــی در تاری ــد مجتب ــدوی فرزن ــدی مه ــخمه ــی در تاری ــد مجتب ــدوی فرزن ــدی مه مه

مــی باشــد.مــی باشــد.

بــرگ ســبز بــه شــماره پــاک ایــران بــرگ ســبز بــه شــماره پــاک ایــران 146146  3225132251و شــماره شاســی و شــماره شاســی nene013559316808013559316808متعلــق بــه متعلــق بــه 
قاســم ممانیقاســم ممانی00760014310076001431فرزنــد ســبحان در تاریــخ فرزنــد ســبحان در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06221083600622108360 متعلــق بــه علــی حســن صوفــی قربانــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی حســن صوفــی قربانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
ــد ســید  ــی فرزن ــوز بن ــه ســید مهــدی  حســینی اغ ــق ب ــد ســید  متعل ــی فرزن ــوز بن ــه ســید مهــدی  حســینی اغ ــق ب ــه شــماره 00808731460080873146 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

رحمــان در تاریــخ رحمــان در تاریــخ  1401/07/22 1401/07/22مفقــود 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 00602693080060269308 متعلــق بــه محمــد بهرامــی فرزنــد ســتار در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد بهرامــی فرزنــد ســتار 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 61898393716189839371 متعلــق بــه فریبــرز بابائــی فرزنــد حاجعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فریبــرز بابائــی فرزنــد حاجعلــی 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 1401/06/011401/06/01 مفق

29032903
ــد  ــی فرزن ــکراله دهقان ــه ش ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــکراله دهقان ــه ش ــق ب ــماره 44597771774459777177 متعل ــه ش ــنامه ب ــمند وشناس ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــمند وشناس ــی هوش کارت مل

غامحسین در تاریخ غامحسین در تاریخ  1401/07/01 1401/07/01مفقود 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 07905040220790504022 متعلــق بــه علــی ســعد ابــادی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علــی ســعد ابــادی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد فتــح اهلل و شناســنامه و کارت  ــه مجیــد بیــات فرزن ــد فتــح اهلل و شناســنامه و کارت  متعلــق ب ــه مجیــد بیــات فرزن ــه شــماره 39789488853978948885 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ملــی هوشــمند امیرمحمــد بیــات بــه شــماره ملــی هوشــمند امیرمحمــد بیــات بــه شــماره 00188295380018829538 فرزنــد مجیــد و شناســنامه و کارت ملــی  فرزنــد مجیــد و شناســنامه و کارت ملــی 
امیرحســین بیــات بــه شــماره امیرحســین بیــات بــه شــماره 00211606270021160627 فرزنــد مجیــد و شناســنامه مهرســانا بیــات فرزنــد مجیــد  فرزنــد مجیــد و شناســنامه مهرســانا بیــات فرزنــد مجیــد 
و شناســنامه ملیحــه فکــری عموقیــن بــه شــماره و شناســنامه ملیحــه فکــری عموقیــن بــه شــماره 00580561910058056191 فرزنــد احمــددر تاریــخ  فرزنــد احمــددر تاریــخ 1401/07/201401/07/20  

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 00196439500019643950 متعلــق بــه محدثــه مرادعلیــان فرزنــد داوود در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه مرادعلیــان فرزنــد داوود در تاریــخ 
1401/06/261401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــه صدیقــه مجنــون زاده فرزن ــد محمــد در  متعلــق ب ــه صدیقــه مجنــون زاده فرزن ــه شــماره 08895130310889513031 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/181401/07/18 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 07946463440794646344 متعلــق بــه حســین زنــده دل فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه حســین زنــده دل فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/181401/07/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 39328458463932845846 و کارت  و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 39328458463932845846 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــق  ــق  متعل ــه شــماره 39328458463932845846 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 39328458463932845846 و گواهینام ــت ب ــان خدم ــه شــماره پای ــت ب ــان خدم پای
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/261401/07/26 مفقــود گردی ــه در تاری ــد روح ال ــه جــواد کرمــی فرزن ــخ  ب ــه در تاری ــد روح ال ــه جــواد کرمــی فرزن  ب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 04932741890493274189 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 04932741890493274189 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــد محمــد در تاریــخ 1401/07/221401/07/22   ــه جــواد کاشــی فرزن ــد محمــد در تاریــخ  متعلــق ب ــه جــواد کاشــی فرزن ــه شــماره 04932741890493274189 متعلــق ب ــه شــماره خدمــت ب خدمــت ب

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

ــه شــماره 00445567560044556756 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00445567560044556756 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ســوخت بــه شــماره 8888 ایــران  ایــران 978978  ب   ب 8484 متعلــق  متعلــق 
بــه پروانــه محمــد ناصحــی فرزنــد محمــد رفیــع و کارت ســوخت متعلــق بــه امیــر محمــد ناصحــی در بــه پروانــه محمــد ناصحــی فرزنــد محمــد رفیــع و کارت ســوخت متعلــق بــه امیــر محمــد ناصحــی در 

تاریــخ تاریــخ  1401/07/16 1401/07/16مفقــود 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 00571911580057191158 متعلــق بــه شــها خالقــی زنجانــی فرزنــد رحمــت الــه  متعلــق بــه شــها خالقــی زنجانــی فرزنــد رحمــت الــه 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــا ول ــه ثری ــق ب ــی  متعل ــا ول ــه ثری ــق ب ــماره 25955856062595585606 متعل ــه ش ــرورش  ب ــوزش وپ ــازمانی ام ــایی س ــماره کارت شناس ــه ش ــرورش  ب ــوزش وپ ــازمانی ام ــایی س کارت شناس
 پــور فــرد فرزنــد محمــد در تاریــخ  پــور فــرد فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی  هوشــمند و کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت ملــی  هوشــمند و کارت دانشــجویی بــه شــماره 00587205450058720545 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــخ 1401/07/241401/07/24   ــم در تاری ــد ابراهی ــه اشــرف انصــاری فرزن ــق ب ــخ  وکارت ســوخت  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــه اشــرف انصــاری فرزن ــق ب 00587205450058720545 وکارت ســوخت  متعل

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 38710576813871057681 متعلــق بــه مریــم محمــودی فرزنــد محــرم علــی در  متعلــق بــه مریــم محمــودی فرزنــد محــرم علــی در 
تاریــخ تاریــخ  1401/02/26 1401/02/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00705283810070528381   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00705283810070528381 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ  1401/05/26 1401/05/26مفق ــی در تاری ــی قل ــد عل ــژاد فرزن ــه ارش حســن ن ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــی قل ــد عل ــژاد فرزن ــه ارش حســن ن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00538904500053890450 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00538904500053890450 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مجتبــی مختــاری ریایــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ مجتبــی مختــاری ریایــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ  1401/05/01 1401/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27547486602754748660 متعلــق بــه محبوبــه نعمتــی فرزند محــرم در تاریــخ  متعلــق بــه محبوبــه نعمتــی فرزند محــرم در تاریــخ 1401/06/201401/06/20  

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 09261862310926186231 متعلــق بــه پروانــه حملــی فرزنــد عبدالنبــی در تاریــخ  متعلــق بــه پروانــه حملــی فرزنــد عبدالنبــی 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  1400/11/20 1400/11/20مفق

ــه  ــه مرضی ــق ب ــه  متعل ــه مرضی ــق ب ــماره 96013386919601338691 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 88 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 طاهــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  طاهــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/07/221401/07/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 65099339856509933985 متعلــق بــه حمیــد  باهــوش  متعلــق بــه حمیــد  باهــوش 

زرقری فرزند غام در تاریخ زرقری فرزند غام در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30443044
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43702693504370269350 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 43702693504370269350 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــران2121 و کارت  و کارت  ــران ای ــماره 5858 ق  ق 643643 ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 43702693504370269350 و بیم ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای

ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 5858 ق  ق 643643 ایــران ایــران2121 و کارت ســوخت بــه شــماره بنــام زینــب جهانشــاهلو و کارت  و کارت ســوخت بــه شــماره بنــام زینــب جهانشــاهلو و کارت 
ــخ  ــه در تاری ــی ال ــد صف ــران فرزن ــا  دوی ــه رض ــق ب ــران متعل ــا دوی ــام رض ــماره بن ــه ش ــک ب ــر بان ــخ عاب ــه در تاری ــی ال ــد صف ــران فرزن ــا  دوی ــه رض ــق ب ــران متعل ــا دوی ــام رض ــماره بن ــه ش ــک ب ــر بان عاب

1401/07/131401/07/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســین پاشــا در تاریــخ  ــه محســن محمــدی فرزن ــد حســین پاشــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه محســن محمــدی فرزن ــه شــماره 37823296193782329619 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/04/111401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 1717 ی  ی 391391 ایــران ایــران7878 متعلــق بــه فاضــل مغانــی فرزنــد زکــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه فاضــل مغانــی فرزنــد زکــی الــه در تاریــخ 
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه علــی نصیــری فرزن ــد  متعلــق ب ــه علــی نصیــری فرزن ــران ایــران3030 متعلــق ب ــه پــاک 4848 و  و 676676 ای ــه شــماره ماشــین ب ــه پــاک اســناد مالکیــت ب ــه شــماره ماشــین ب اســناد مالکیــت ب
یوســف در تاریــخ یوســف در تاریــخ 1400/12/011400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کاظ ــور فرزن ــین پ ــت حس ــه حج ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد کاظ ــور فرزن ــین پ ــت حس ــه حج ــق ب ــماره 16003438311600343831 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/121401/07/12 مفق

40114011
ــان  ــان  و کارت پای ــی 37324663293732466329 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی  و شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــماره 37324663293732466329 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی 37324663293732466329 و  و  ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی  و گواهینام ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی 37324663293732466329 و گواهینام ــه شــماره مل ــی خدمــت ب ــه شــماره مل خدمــت ب
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 5151 ایــران  ایــران 774774 ج  ج 8686 متعلــق بــه محمــد کاظمــی فرزنــد میــرزا محمــد  متعلــق بــه محمــد کاظمــی فرزنــد میــرزا محمــد 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــی در تاری ــیوا بهرام ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــیوا بهرام ــه ش ــق ب ــی 37203298113720329811 متعل ــه کدمل ــنامه ب ــی و شناس ــه کدمل ــنامه ب و شناس

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

51095109
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 72317231 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00754725540075472554 متعلــق بــه پریســا ســنجربیگی  متعلــق بــه پریســا ســنجربیگی 

فرزند نوراهلل در تاریخ فرزند نوراهلل در تاریخ 1401/05/161401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماشــین و کارت ماش ــاک  و گواهینام ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماشــین و کارت ماش ــماره 60385651326038565132 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
7676لل173173 ایــران ایــران9999 متعلــق بــه محبــت دانشــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه محبــت دانشــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/07/111401/07/11 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــینعلی در تاریــخ  ــینعلی در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر  خــدادی فرزنــد حس کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21502111912150211191 متعلــق بــه امیــر  خــدادی فرزنــد حس
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 13793904611379390461 متعلــق بــه محســن محراجــی فرزنــد حیــار در تاریــخ  متعلــق بــه محســن محراجــی فرزنــد حیــار 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 1401/06/251401/06/25 مفق

ــه  ــه نصرال ــق ب ــک متعل ــر بان ــه ماشــین و کارت عاب ــه  و گواهینام ــه نصرال ــق ب ــک متعل ــر بان ــه ماشــین و کارت عاب ــه شــماره 00432354680043235468 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 عبداللهــی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  عبداللهــی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  1401/07/25 1401/07/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11897832411189783241 متعلــق بــه فاطمــه رحمتــی فرزنــد ماشــاءاله در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه رحمتــی فرزنــد ماشــاءاله 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  1401/07/20 1401/07/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56498737205649873720 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه ابراهیــم کامــران فرزنــد تیمــور  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه ابراهیــم کامــران فرزنــد تیمــور 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111
کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43907888334390788833 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/05/011401/05/01 مفق ــی در تاری ــد نق ــی فرزن ــم ملک ــد کاظ ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نق ــی فرزن ــم ملک ــد کاظ ــه محم ــق ب ــران261261جج3434 متعل ــرانای 4040ای

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00158402710015840271 متعلــق بــه میــاد  محمدخانــی رحیمــی فرزنــد امیــد در تاریــخ  متعلــق بــه میــاد  محمدخانــی رحیمــی فرزنــد امیــد در تاریــخ 
 1401/03/22 1401/03/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 00751555240075155524 متعل ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــه دو و گواهینام ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــه دو و گواهینام ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/151401/07/15 مفق ــد ناصــر در تاری ــرزی فرزن ــه کاوه  فام ــخ  ب ــد ناصــر در تاری ــرزی فرزن ــه کاوه  فام  ب

می باشد.می باشد.

55025502
ــه شــماره  ــور و کارت ســوخت ب ــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم و کارت موت ــه شــماره کارت ملــی و کارت پای ــور و کارت ســوخت ب ــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم و کارت موت کارت ملــی و کارت پای
25933823922593382392 متعلــق بــه حســین  قنبــر زاده پایــه بســتی  فرزنــد گداعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  قنبــر زاده پایــه بســتی  فرزنــد گداعلــی  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.

70147014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46107760914610776091 متعلــق بــه پریســا مبینــی دهکــردی فرزنــد مســعود در تاریــخ  متعلــق بــه پریســا مبینــی دهکــردی فرزنــد مســعود در تاریــخ 

1400/03/011400/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70257025
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38604708513860470851 و شناســنامه متعلــق بــه فاطمــه کورشــی مقصــود فرزنــد یــداهلل  و شناســنامه متعلــق بــه فاطمــه کورشــی مقصــود فرزنــد یــداهلل 

در تاریخ در تاریخ 1399/06/011399/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026
ــه  ــق ب ــال متعل ــی ترمین ــه رانندگ ــررات پایان ــه  وکارت مق ــق ب ــال متعل ــی ترمین ــه رانندگ ــررات پایان ــی40305774904030577490 وکارت مق ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــیشناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/151401/05/15 مفق ــی در تاری ــد معراجعل ــینی  فرزن ــر  حس ــخ جهانگی ــی در تاری ــد معراجعل ــینی  فرزن ــر  حس جهانگی

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70597059
گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 09464045340946404534 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــه  ــین ب ــه ماش ــه نام ــاس و بیم ــام عب ــد غ ــاز فرزن ــرزاده ف ــد صف ــه حمی ــق ب ــه متعل ــین ب ــه ماش ــه نام ــاس و بیم ــام عب ــد غ ــاز فرزن ــرزاده ف ــد صف ــه حمی ــق ب 6868یی546546ایرانایران1212متعل
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ  1401/07/24 1401/07/24مفق ــان در تاری ــاس محمدی ــه عب ــخ متعلق ب ــان در تاری ــاس محمدی ــه عب ــماره6868یی546546ایرانایران1212متعلق ب ــمارهش ش

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21209749012120974901 متعلــق بــه محمــد گل زاده فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد گل زاده فرزنــد قربانعلــی 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

70607060
کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت خــودرو رنــو کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت خــودرو رنــو LL9090 مــدل  مــدل 13971397 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 
شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و   RR262047262047__KK44MAMA690690 موتــور  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   1717 د  د    911911  /   /  3636
NAPLSRALDJNAPLSRALDJ13688951368895 متعلــق بــه علــی اصغــر  محمــودی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اصغــر  محمــودی فرزنــد محمــود در تاریــخ 

1401/07/101401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09447149270944714927 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــود  ــود مفق ــخ  1401/07/10 1401/07/10مفق ــین در تاری ــد حس ــد فرزن ــه فرخ ــس وظیف ــه نرگ ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــد فرزن ــه فرخ ــس وظیف ــه نرگ ــق ب 09447149270944714927 متعل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09459258590945925859 متعلــق بــه مجیــد خالــق پنــاه فرزنــد یحیــی در  متعلــق بــه مجیــد خالــق پنــاه فرزنــد یحیــی در 
تاریــخ تاریــخ  1401/06/24 1401/06/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت خــودرو وانــت زامیــاد آبــی روغنــی مــدل کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت خــودرو وانــت زامیــاد آبــی روغنــی مــدل 13891389  
ــور  ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی NAZDLNAZDL104104TJJTJJ002858002858 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــاک 3636 /  / 969969 و  و 1818 و ش ــماره پ ــه ش ــاک ب ــماره پ ــه ش ب
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/221401/07/22 مفق ــل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــه صدارت ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــه صدارت ــه اله ــق ب 8000421280004212 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 402402 و بــه شــماره ملــی  و بــه شــماره ملــی 09352489190935248919  متعلــق بــه ســعید رجبــی   متعلــق بــه ســعید رجبــی 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ  1400/07/01 1400/07/01مفقــود  در  شــعبان  فرزنــد  تاریــخ  نــودره  در  شــعبان  فرزنــد   نــودره 

می باشد.می باشد.

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00837673040083767304 متعلــق بــه علــی  فاحــی اجیــر آبــاد  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  فاحــی اجیــر آبــاد  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 

 1401/07/12 1401/07/12مفقود 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
شنبه 1401/07/30

شماره : 1494

۳۰ میلیون هکتار عرصه های طبیعی تحت تاثیر فرسایش بادی

 بیش از ۸۰ درصد حوادث سایبری اخیر بدون پیچیدگی بود
 رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد حوادث 
ســایبری اخیر پیچیدگی نداشت و به این دلیل رخ داد که در آن دستگاهها، 
چهارچوبهای اولیه امنیتی را رعایت نکرده در حالیکه اِشــکال و راه حل آنها 

هم معلوم بوده است.
 غالمرضا جاللی در روز نخست همایش پدافند شیمیایی خراسان رضوی 
در مشهد با اشاره به هک شدن سامانه شهرداری تهران،   افزود: هک سامانه 
شهرداری تهران که در تابستان رخ داد به دلیل وجود ۳۰۰ دسترسی اَدمین 

بود که می توانست هر کاری را انجام دهد.
وی ادامه داد: اَدمین، در کنترل سیســتمهای اداری به اندازه مدیرعامل یا 
بیشــتر اختیارات دارد. باید کسیکه می خواهد ادمین اداری باشد صالحیت 
امنیتی وی اســتعالم شود تا مشــخص باشد فرمان کار دست چه کسی قرار 
گرفته است.رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان این که مدیران باید 
نسبت به مسایل سایبری زیر مجموعه خود اطالعات الزم را کسب کنند، اظهار 
داشت: وقتی زیرساختها مورد حمله سایبری قرار می گیرد یعنی نوع جدیدی از 
جنگ آغاز شده و از نظر شرعی الزم است حداقل اطالعات سایبری را داشته 
باشیم و در این خصوص در همه حوزه ها آمادگی داریم همه نیازهای آموزشی 

را به دستگاهها ارائه دهیم.
وی افزود: دشــمن با تهدید ترکیبی به میدان آماده اســت و از الیه های 
مختلف استفاده می کند که یکی از اینها نفوذ یا تهدید از درون است و مسوول 

و کســی که در یک سازمان، اَدمین است و اطالعات، اختیار و دسترسی دارد 
باید کنترل مضاعف شود.  

جاللی گفت: دشمنان در حمالت سایبری به دنبال ضربه به جاهایی هستند 
که بیشترین خدمت را ارائه می دهند چنانکه قبال به سامانه سوخت حمله کردند.

وی افزود: از دیگر اقدامات دشــمن این است که از طریق رسانه، کارهایی 
که انجام می دهد بزرگنمایی می کنند. کار رســانه دشمن نفت ریختن روی 
مشکالت اولیه است. به میزانی که فضای افکار عمومی دست دشمن است به 
همان میزان، قدرت اراده مردم دست وی قرار دارد از این رو امیدواریم حوادث 

اخیر فضای مجازی را نظام مند کند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: توسعه آشوب و اغتشاش و 
ناامنی تهدیدات ترکیبی دشمن است و کلید آن آسیب پذیری سایبری است.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه ضعف ما عامل حمله 
دشمن می شود، افزود: پس شهرهای موشکی برای صلح است و برای این که 

دشمن بداند قوی هستیم.
جاللی با بیان این که آمریکا در حوزه نظامی با کسی تعارف ندارد، ادامه داد: 
بعد از دفاع مقدس، در بخشهای مختلف زمینی، هوایی و دریایی به بازدارندگی 
رسیده ایم و هم اکنون هم از ظرفیت و امکانات نظامی برخوردار هستیم و هم 

اراده برخورد نظامی داریم.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: این که دشمن در برابر 
ما نمی تواند گزینه نظامی را انتخاب کند ناشــی از اثر قدرت ما بر اوســت و  

پایگاه و شهر موشکی نشانگر توانایی نظامی کشور و عامل بازدارندگی است.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص موضوع همایش با اشاره 
به اهمیت صنایع شیمیایی، گفت: صنایع شیمیایی و پتروشیمی صنایع دارای 
ظرفیت خطر هســتند و الگوی اینها با دیگر صنایع بی خطر متفاوت است و 
ایمنی آنها مهم اســت اما نظام مهندسی ما یک سازه پرخطر و بی خطر را با 

یک الگو می سنجد که اشتباه است.
همایش پدافند شــیمیایی خراسان رضوی امروز و فردا با حضور مدیران و 

کارشناسان این حوزه در مشهد در حال برگزاری است.

 مدیرکل دفتر امور بیابان ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور گفت: مطالعات 
انجام شده در زمینه مدیریت توفان های ماسه 
ای و گرد و غبار نشان می دهد در زمان حاضر 
۳۰ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور 

تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارند.
وحیــد جعفریان افزود: از این میزان حدود 
۱۴میلیون هکتار به لحاظ خســارت زایی به 
منابع زیست انســانی نظیراراضی کشاورزی، 
سکونت گاه های روســتایی و شهری، خطوط 
مواصالتی، راه آهن،  تاسیسات و صنایع به عنوان 
کانون بحرانی فرسایش بادی شناخته می شود.

وی بیان کرد: تاکنون تنها ۸.۷ میلیون هکتار 
از ۳۰ میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی 
از طریــق فعالیت های مختلف مقابله با بیابان 
زایی از جمله نهالــکاری در عرصه های بیابان 

تثبیت شده است.
جعفریان ادامه داد: در زمان حاضر۳۰ میلیون 
هکتار از عرصه های تحت تاثیر فرسایش بادی 
به صــورت دینامیک و روبه افزایش اســت و 
فعالیت های اجرایی برای تثبیت این عرصه کند 
و نسبت به افزایش عرصه های بیابانی عقب است 
به همین دلیل نیازمند یک تحول گســترده و 
شتابان برای مهار بیابان زایی در کشور هستیم.

وی یادآور شــد:  جنگل های دست کاشت 
مناطق بیابانی در زمان حاضر نه تنها باعث حفظ 
بستر و خاک منطقه شده و شرایط غبارخیزی 
را از بین برده اند بلکه خودشان به یک جایگاه 
ویژه ای برای انجــام فعالیت های اقتصادی و 
تولید ثروت برای جوامع محلی تبدیل شده و 
یکی از این موضوعات بحث گردشــگری است 
که می تواند به بهبود شرایط اقتصادی در این 

مناطق کمک کند.

 محدودیت منابع اعتباری مانعی بر 
انجام اقدامات بیابان زدایی

وی گفت: دانسته های ما حاکی از این است 
که به لحاظ وقوع خشکســالی های پی در پی، 
تغییرات محسوس اقلیمی و گسترده، تخریب 
سرزمین، بیابان زایی و به تبع آن مناطق تحت 
تاثیر فرسایش بادی در کشور روبه افزایش است.

جعفریــان بیان کرد: ســاالنه حداقل یک 
میلیون هکتار از عرصه های آسیب پذیر طبیعی 
کشور تحت تاثیر بیابان زایی قرار می گیرد این 
درحالی است که منابع اعتباری دولتی که در 
راستای فعالیت های متعدد مقابله با بیابان زایی 
انجام می شــود در بهترین شــرایط در طول 
برنامه ششــم توسعه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار 

نبوده است.

 استفاده از توان بخش خصوصی برای 
مقابله با بیابان زایی

به گفته جعفریان امروز در بخش فعالیت های 
دولتی در راستای تثبیت عرصه ها و جلوگیری 
از کانون های توفان های ماسه ای و گرد و غبار، 
از شرایط بحران زا عقب تر هستیم عزمی جدی 

و فراگیردر این ارتباط الزم است.
مدیــرکل دفتر امور بیابان ســازمان منابع 

طبیعــی و آبخیزداری کشــور ادامه داد: یکی 
از سیاست هایی که ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری در شرایط اخیر در دستور کار قرار 
داده بحث ایجاد زمینه الزم برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و استفاده موثر از ظرفیت جوامع 
محلی اســت.جعفریان گفت: در سال جاری با 
مشارکت و ســرمایه گذاری  بخش خصوصی 
و ایفای نقش مســئولیت اجتماعی بسیاری از 
صنایع نظیر صنایع حوزه نفت، فوالد، کشــت 
و صنعت هــای بزرگ در قالب برنامه های احیا 
عرصه های آســیب پذیر در جوار عرصه های 
اقتصادی قریب بــه ۸۵ هزار هکتار از مناطق 

بحرانی فرسایش بادی کشور احیا می شوند.
وی تاکید کرد: اجرای این چنین برنامه هایی 
منجر به حفظ سرمایه گذاری صنایع و بهبود 
وضعیت اکوسیستم در مناطق همجوار می شود.

جعفریان با اشاره به استفاده موثر از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیان و همــکاری موثر 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور گفت: 
در همین ارتباط خاکپوش های موثر و دوستدار 
محیط زیست، بکارگیری روش های نوین تثبیت 
ماســه های روان، استفاده اقتصادی از کاالها و 
خدمــات منحصر به فرد مناطق بیابانی که در 
حقیقت در بسیاری از عرصه ها مغفول مانده اند 
از موارد گفتمان بین حوزه بیابان سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری و سازمان های شرکت های 
دانش بنیان است.به گفته جعفریان در این زمینه 
ظرفیت قابل توجهی وجود دارد که اگر انگیزه 
مناسب احیای عرصه برای فرد یا سازمانی تعریف 
شود به طور قطع آن بخش برای حفظ منافع 
خود به حفاظت موثر از آن عرصه می پردازد و 
مشارکت گسترده سایر دست اندرکاران و جوامع 
محلی به صورت معنادارتری به حفاظت از عرصه 
های طبیعی کشور بویژه در مناطق آسیب پذیر 

بیابانی منجر می شود.

 تدوین ســند مدیریت مشارکتی 
مناطق بیابانی

مدیــرکل دفتر امور بیابان ســازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری کشــور گفت: در همین 
راستا امسال ســندی با عنوان سند مدیریت 
مشارکتی مناطق بیابانی تدوین و به ۲۲ استان 

بیابانی کشور ابالغ شده است.
وی تاکید کرد: با یک برنامه ریزی مناسب، 
همســو و با همکاری سایر بخش ها می توانیم 
شاهد تحول در حوزه سرمایه گذاری در بخش 
بیابان و از ایــن طریق حفاظت موثر و احیای 
فراگیر آن باشــیم و هرگونه سرمایه گذاری و 
ایجاد زیرساخت های دیگر در مناطق کانون های 
فرســایش بادی منجر به اتالف و تضعیف آن 

منابع می شود.
جعفریان تاکید کرد: باید فعالیت های مقابله 
با بیابان زایی در اولویت برنامه های ملی و استانی 
قرار گیرد تا از این طریق ســرمایه گذاری ها و 
برنامه ریزی هــای اقتصادی در این مناطق به 

صورت پایدار تعریف شود.
وی افــزود: در همین ارتباط تنها در حوزه 
فعالیت های مقابله با بیابان زایی در قالب طرح 
بیابان زدایی نزدیک بــه ۱۷۰ میلیارد تومان 
برای فعالیت های مختلف از جمله نهال کاری، 
نگهداری عرصه های احیا شده، اجرای اقدامات 
تثبیت ماسه های روان از جمله بادشکن ها در 
اطراف مزارع و تثبیت عرصه ها با خاک پوش های 
مناسب و ابتکاراتی نظیر تله رسوب گیر که یکی 
از ایده ها وابتکارات ملی کشور در زمینه تثبیت 
ماسه های روان است در دستور کار قرار داده و 

توزیع شده است.

 اعتبــارات تخصیص یافته از محل 
ریزگردها برای مقابله با بیابان زایی کافی 

نیست
وی افزود: افزون براین برای انجام عملیات 
مقابلــه بــا بیابان زایی این ســازمان از منابع 
اعتباری ریزگردها هم بهره می گیرد به نحوی 
که در طول برنامه ششم توسعه شاهد تحول در 
حوزه فعالیت های مقابله با بیابان زایی با کمک 
اعتبارات ریزگردها بودیم که از طریق کارگروه 
ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت گرد 

و غبار اعمال می شود.
جعفریان با اشــاره به اینکه امســال ۲۰۰ 
میلیــارد تومان از محل اعتبــارات ریزگردها 
برای مقابله با بیابان زایی مصوب شــده است 
گفــت: این رقم اعتباری که تاکنون تخصیص 
نیافته بســیار ناچیز است و بایستی به صورت 
قابل توجهی افزایــش یابد چرا که با توجه به 
شــرایط خشکسالی، آســیب پذیری بیش از 
پیش اکوسیستم های مناطق بیابانی، افزایش 
توفان های ماسه ای و گرد و غبار نیازمند تامین 

منابع مالی متناسب با این اقدام هستیم.
وی تاکید کــرد: آنچه که محدود کننده و 
بازدارنده است جذب رقم اعتباری مناسب برای 
انجام کارهای زیرساختی و هرگونه فعالیت دیگر 

توسعه ای در مناطق آسیب پذیر است.
جعفریان با بیان اینکه یکی از چالش ها برای 
فعالیت های منابع طبیعی تخصیص نیافتن به 
موقع اعتبارات است گفت: فعالیت های منابع 
طبیعــی نیازمند رعایت الگوهــای نزدیک به 
طبیعت اســت و یکی از قوانیــن و الگوهایی 
که باید رعایت شــود انجام درست و در زمان 
مناسب اقدامات اســت چرا که اگر زمان را از 
دست  دهیم ممکن است یک سال فعالیت ها 

به عقب انداخته شود.
جعفریان افزود: کشور ما ظرفیت قابل توجهی 
برای مهار بیابان و نقش آفرینی موثری در کنترل 
گــرد و غبار به عنوان یکی از پیامدهای بیابان 
در سطح منطقه و کشورها دارد به همین دلیل 
امــروز در بخش مقابله بــا بیابان زایی همانند 
آبخیزداری نیازمند یک اقدام فراگیر و نهضت 

بزرگ مقابله با بیابان زایی هستیم.
وی اظهار کرد: امروز کشور دانش مقابله با 
بیابان زایی و ظرفیت های اجرایی آن نه تنها در 
کشور بلکه قابلیت ارائه به سطوح منطقه ای را 
دارد و بخش های ذیربط رایزنی هایی با کشورهای 
همســایه از جمله عراق برای انجام یک اقدام 
منطقه ای برای مدیریت گرد و غبار انجام داده 
و سازمان منابع طببعی یکی از مهمترین نقش 
آفرینان و دســت اندرکاران در این حوزه است 

و برای اجرای فعالیت ها می تواند کمک کند.
وی اظهار کرد: در سه سال گذشته افزایش 
سطح مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی، هجوم 
ماســه های روان و تولید گرد و غبار با شتاب 

بیشتری بوده است.
جعفریــان اضافه کرد: شــاید در دهه ۷۰ 
موضوع تخلیه روستاها یا آسیب های ناشی از 
هجوم ماســه های روان به تاسیسات و منابع 
زیســت انسانی دیده می شد اما بعد از آن یک 
دوره ثبات نســبی داشتیم و در طی سه سال 
گذشته بویژه به دلیل خشکسالی این موضوع 
تشدید شده و در مناطقی مانند سرخس، زابل، 
خوزســتان به صورت ویژه آثــار و پیامدهای 
برگشت هجوم ماسه های روان دیده می شود که 
برای اینها طرح های ویژه ای تعریف شده است.

وی ادامه داد: براساس اطالعات کنوانسیون 
مقابله بــا بیابان زایی درزمــان حاضر منطقه 
غــرب و جنوب غرب آســیا یکی از ســخت 
ترین خشکســالی ها را تجربــه و میزان بارش 
 هــا ۴۰ درصد نســب بــه ۲ دهه گذشــته 

کاهش داشته است.
جعفریان افزود: مدیریت منابع آب در سطح 
منطقه بر بحث شــدت تخریب ســرزمین و 
بیابان زایی در مناطق پایین دست اثر گذار بوده و 
الزم است همه کشورها در زمینه مدیریت منابع 
آب به نحوی عمل کنند که نتیجه آن منجر به 
تعادل بخشــی به استفاده از منابع آب شود و 
نتیجه کار سود توامانی خواهد بود که در صورت 
مدیریت صحیح که همه از آن بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: ایران در حوزه بهره برداری از 
منابع آب های بین الملل و مرزی با کشورهای 
ترکیه و افغانستان از یک دیپلماسی اثرگذاری 
برخوردار بوده و در این زمینه  از طریق کارگروه 
مربوطه در سازمان حفاظت محیط زیست رایزنی 
هایی انجام و اقداماتی از سر گرفته شده است 
اما باید پذیرفت پایداری اکوسیستم آسیب پذیر 
مناطق خشک در گرو توجه ویژه به عوامل اصلی 
و ریشــه ای آن صورت می گیرد که مدیریت 
منابع آب یکی از کلیدی ترین موضوعات است.

مدیــرکل دفتر امور بیابان ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: کشور ما به 
لحاظ جغرافیایی در کمربند مناطق بیابانی جهان 
قرار گرفته است و به این ترتیب متاثر از آب و 
هوای خشک و نیمه خشک است به این معنی 
که اکوسیستم ها یا زیست بوم های حیاتی در 

کشور متاثر از شرایط و اقلیم کم آب هستند.
جعفریــان با بیان اینکه این اقلیم نســبت 
به ســایر اقلیم های حیاتی و پیامدهای آسیب 
آن قابل توجه اســت افزود: موضوع توفان های 
ماسه ای و گرد و غبار یکی از پیامدهای بیابانی 
شــدن عرصه ها است و شدت و فراوانی آن را 
در ســال های اخیر بیشتر مشاهده و به عنوان 
یکی از چالش های جدی کشــور و منطقه را 

تهدید می کند.
وی ریشه بیابان زایی یا تخریب عرصه های 
منابع طبیعی را وابســته به موارد مختلفی از 
جمله مدیریت منابع آب، کاربری و تغییر کاربری 

اراضی، نحوه بهره برداری از سرزمین دانست.

 مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:
صادرات گمرکات استان اصفهان از مرز یک میلیون تن گذشت

دکتر رســول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشت :صادرات 
گمرکات استان اصفهان در 6 ماهه ۱۴۰۱ به میزان یک میلیون و 9 هزار و 9۳۴ تن کاال 
با ارزش 6۷۳ میلیون و ۴۷۵ هزار دالربوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

،از لحاظ ارزش معادل۱۲ درصد رشد داشته است . 
وی اقالم صادراتی گمرکات استان اصفهان را 6۲6 نوع کاال برشمرد و در خصوص عمده 
محصوالت صادراتی در نیمه نخســت سال ۱۴۰۱ اظهار داشت : چدن آهن و فوالد ۲6۷ 
میلیون دالر با ســهم ۴۰ درصد ، محصوالت پتروشــیمی ۱۱۲ میلیون دالر با سهم ۱۷ 
درصد،محصوالت لبنی ۵6 میلیون دالر با ســهم ۸ درصد، محصوالت از آهن و چدن ۵۰ 
میلیون دالر باسهم ۷ درصد و فرش ماشینی و دستباف ۴۸ میلیون دالر با سهم ۷ درصد 

را به خود اختصاص داده اند .
دکتر رســول کوهستانی پزوه تعداد کشــورهای هدف صادرات از طریق گمرکات استان 
اصفهان ۸۳ کشــور برشــمرد تصریح کرد :طی این مدت ارزش صادرات به ؛عراق ۲6۵ 
میلیون دالر ، پاکستان ۱۱9 میلیون دالر ،ترکیه 6۳ میلیون دالر ، افغانستان ۴۲ میلیون 

دالر و ارمنستان ۳۳ میلیون دالر بوده است . 
وی با اشــاره به ۵ مبادی گمرکی صادراتی اســتان اصفهان بیان داشــت :6۷۳ میلیون 
دالر صادرات گمرکات اســتان اصفهان طی 6 ماهه ۱۴۰۱ ازطریق؛ گمرک اصفهان ۳۸۵ 
میلیون دالر ، گمرک کاشان۱۸۲ میلیون دالر ، گمرک اختصاصی ذوب آهن ۷۷ میلیون 
دالر ، گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۲۵ میلیون دالر و گمرک تجاری فرودگاه 

شهید بهشتی ۵ میلیون دالر ،انجام شده است

 ۱۰ درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شد
گرگان - معاون قوه قضائیه و رییس ســازمان ثبت اســناد و امالک با تاکید بر ضرورت 
تکمیل حدنگاری اراضی ملی و کشــاورزی گفت: اجرای این طرح در برخی اســتان ها از 
پیشرفت قابل قبولی برخوردار است و بطور متوسط حدود ۱۰ درصد اراضی زراعی کشور 

حدنگاری شد.
 حســین بابایی در نشست حدنگاری )کاداســتر( استان های منطقه یک شامل گلستان، 
مازندران، گیالن و اردبیل در گرگان اظهارداشــت: برخی از اســتان ها مانند بوشهر با ۳۵ 
درصد و برخی اســتان ها مانند کهگیلویه و بویراحمد با یک درصد بیشــترین و کمترین 
میزان حدنــگاری را دارند که مدیران مربوطه بایــد در خصوص کم بودن حدنگاری های 

استان های خود پاسخگو باشند.
وی اظهارداشت: گلستان با 6۱ هزار و 9۸۳ هکتار معادل ۷.۱ درصد، مازندران با ۲۳ هزار 
و ۴۲۱ هکتار معــادل ۳.۳ درصد، گیالن با چهار هزار و ۷۴۳ هکتار معادل ۱.۴ درصد و 
اردبیل با ۱6 هزار هکتار معادل یک درصد به عنوان اســتان های منطقه یک، حدنگاری 

اراضی کشاورزی را انجام دادند.
معاون قوه قضائیه با تاکید بر این که صدور اســناد اراضی ســبب جلوگیری از تخلف و 
دســت اندازی خواهد شد، افزود: در یک سال گذشته شاهد جهش صدور اسناد اراضی با 
اجرای طرح حدنگاری بودیم و وزیر جهاد کشاورزی نیز بر حدنگاری تاکید فراوان دارد که 
به همین منظور نشست های منطقه ای را در قالب پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب 
و مرکز برگزار خواهیم کرد.وی یادآور شــد: برای حدنگاری، همگرایی در استان ها ایجاد 

شده و باید این همگرایی سبب شتاب در مابقی اراضی باقی مانده شود.
رییس ســازمان ثبت اسناد و امالک گفت: طبق تاکید وزیر جهاد کشاورزی اراضی برای 

جلوگیری از جنگل خواری، کوه خواری و ساحل خواری باید دارای سند شود.
بابایی اضافه کرد: حدنگاری اراضی کشــاورزی باید ســه سال قبل به اتمام می رسید که 
باید تالش کنیم در دولت ســیزدهم این پروژه را به پایان برسانیم.بابایی یادآور شد: اگر 
برای اراضی که بخواهیم حدنگاری کنیم مشــکلی بین بخش امور اراضی و وزارت جهاد 
کشــاورزی باشــد، آن اراضی با خرید و فروش، به افراد دیگر واگذار می شود و مشکالت 
دیگــری را پدید خواهــد آورد.معاون قوه قضاییه از آماده ســازی برنامه جامع نرم افزاری 
کاداســتری خبر داد و گفت: این برنامه جامع توســط یک تیم ۷۰ نفره در حال طراحی 

است که مورد حمایت نمایندگان در کمیسیون اصل 9۰ قرار گرفته است. 

 روادید برای سفر به عراق از مرز رسمی پرویزخان لغو شد
قصرشــیرین-  سرپرســت فرمانداری قصرشــیرین از لغو روادید برای ســفر مسافران و 
گردشــگران عراقی و ایرانی از مرز رســمی پرویزخان در این شهرستان به داخل و خارج 

از کشور خبر داد.
محمد حیدری افزود: بر این اســاس تمام مسافران و گردشگران عراقی که از مرز رسمی 
پرویزخان وارد کشورمان شوند و یا هموطنانمان که قصد سفر به اقلیم کردستان عراق را 

از طریق این مرز دارند می توانند با داشتن گذرنامه معتبر تردد کنند.
وی اظهار داشت: رایزنی ها و پیگیری های انجام شده توسط استاندار کرمانشاه با مقامات 
اقلیم کردستان عراق نتیجه بخش بوده و منجر به این اتفاق مبارک برای لغو روادید شده 
تا تردد مسافران و گردشگران ۲ طرف از جمهوری اسالمی ایران به اقلیم کردستان عراق 
و همچنین از اقلیم کردستان عراق به داخل کشورمان به راحتی بتوانند تردد و سفر کنند.

سرپرســت فرمانداری قصرشــیرین گفت: لغــو روادید می تواند منجر بــه رونق بخش 
گردشــگری و افزایش ترددها از این مرز به داخل کشــور و اقلیم کردستان و همچنین 

گسترش مروادات تجاری و فرهنگی و سایر بخش ها شود.
حیدری ادامه داد: پیش تر نیز شاهد لغو روادید از مرز رسمی خسروی به حوزه حکومت 
مرکزی عراق بوده ایم.او با بیان اینکه هم اکنون روزانه شاهد تردد ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از افراد 
از مرز رســمی پرویزخان به داخل و خارج از کشور هستیم، اضافه کرد: در ایام تعطیالت 
تابســتان این آمار به صورت میانگین تا ۸۰۰ نفر به صورت روزانه بود که لغو روادید می 

تواند شاهد افزایش سفرها بین ۲ طرف باشد.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۱۲۱ هزار و ۳۰ نفر از مرز رسمی پرویزخان 
تردد کرده اند که از این تعداد ۷۱ هزار و ۲۳۸ مسافر ایرانی و عراقی از این مرز به اقلیم 
کردســتان عراق عزیمت کرده و ۴9 هزار و ۷9۲ نفر مســافر ایرانــی و عراقی نیز از این 
گذرگاه وارد کشور شده اند.قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۲۷هزار نفر جمعیت و 
۱۸ 6کیلومتر مرز با عراق دارد که در امتداد این مرزها ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان 

فعال است.

  دیپلماســی همســایگی در مناطق آزاد کشــور؛ هم پیوندی اقتصادی با 
همسایگان دنبال می شود

کیش - سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور 
گفت: دیپلماسی همسایگی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت 
و نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه کشور در این مناطق به صورت ویژه دنبال می شود.

نصراهلل ابراهیمی گفت: جمهوری اســالمی در دولت سیزدهم با اتکا به اسناد باال دستی، 
بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه ها و قراردادهایی که توسط توسط دولت با همسایگان 
و کشــورهای عضو اوراسیا، انجام داده دیپلماسی همســایگی را به عنوان یکی از ارکان 
توســعه دنبال می کند.وی افزود: در این راستا به دنبال هم پیوندی اقتصادی در راستای 
ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک بر اساس اسناد باال دستی با کشورهای هستیم و در کنار 
آن نظام های پولی و بانکی از طریق شتاب جمهوری اسالمی و میز روسیه برای مبادالت 
کاال به روش های مختلف بانکی هستیم.ابراهیمی یادآور شد: انتظار می رود با تحقق این 
اهداف، تســهیل گری برای ســرمایه گذاران و تولید کنندگان جهت افزایش صادرات کاال 
و خدمات در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ایجاد شــود.وی گفت: دبیرخانه شــورایعالی 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تحقق اهداف دیپلماسی همسایگی در این مناطق را از طرق 
مختلف همچون حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه و شورایعالی مناطق آزاد دنبال می کند.

سرپرســت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: ایجاد 
نهادهای مالی بین المللی در مناطق آزاد  بر اساس ماده های ۱۸، ۱9 و ۲9 قانون چگونگی 
اداره این مناطق جزو اولویت های شــورایعالی و دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد است و 

پیگیری این مهم به مناطق مختلف هم  ابالغ شده است.

                                         مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نهبندان گفت: نبود ســردخانه، صنایع فرآوری و 
        بسته بندی از مشکالت اساسی مربوط به محصوالت خرما و زیتون این شهرستان بوده 

که در چند سال اخیر کشاورزان را با چالش مواجه کرده است.
خرما با تولید ســاالنه حدود 6۰۰ تن و زیتون با تولید ســاالنه ۲۵۰ تن از محصوالت 
راهبردی شهرســتان مرزی نهبندان محسوب می شود و کیفیت برخی ارقام خرمای 
این شهرســتان به گونه ای اســت که توســط برخی نخل داران به خارج از کشور هم 
ارســال می شود.با این وجود نبود سردخانه مناسب برای نگهداری و صنایع فرآوری و 
بســته بندی برای عرضه محصول با ارزش افزوده از مشکالت کشاورزان منطقه است 
که خبرنگار ایرنا در گفت و گو با مدیر جهاد کشاورزی نهبندان به واکاوی این موضوع 

پرداخته است.
علیرضا حیدرپور روز چهارشنبه در این گفت و گو اظهار داشت: درخصوص چالش نبود 
سردخانه برای نگهداری خرما و زیتون پیگیری های زیادی برای جذب سرمایه گذار در 

سالیان گذشته انجام شده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
وی گفت: با رایزنی و پیگیری هایی که از طریق بنیاد برکت انجام شده، قول همکاری 
برای ایجاد ســردخانه های کوچک مقایس پنج و 6 تنی به مجموعه ما داده شــده و 
درخواســت ما از بنیاد برکت و بنیاد علوی این است که با توجه به کم برخوردار بودن 
شهرســتان نهبندان، در زمینه ایجاد سردخانه، بسته بندی و فرآوری محصوالت خرما 
و زیتون ورود پیدا کنند.مدیر جهاد کشــاورزی نهبندان افزود: در صورت احداث یک 
سردخانه هزار تنی، مشکالت چندین ساله کشاورزان منطقه رفع خواهد شد و با توجه 
به نبود رغبت ســرمایه گذاران برای ورود در این زمینه درخواســت ما این اســت که 

نهادهای خدمات رسان و انقالبی وارد این عرصه شوند.

وی گفت: به دلیل نبود ســردخانه، برخی کشاورزان محصول خرما را ۲۰ تا ۲۵ هزار 
تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند و از آنجایی که کشاورزان منطقه خرده مالک 
هستند، توان اقتصادی برای ایجاد سردخانه، بسته بندی و فرآوری محصول را ندارند.

حیدرپور در عین حال افزایش بهره وری و کیفیت محصول خرمای این شهرســتان را 
ضروری دانســت و افزود: در چند سال گذشــته طرح حذف و جایگزینی نخیالت در 
نهبندان اجرایی شده و باغات قدیمی دارای ارقام محلی حذف و با ارقام جدید تجاری 
جایگزین شده که این اقدام، افزایش کیفیت و بهره وری محصول را در پی داشته است.

وی بیان کرد: اجرای این طرح نقش موثری در افزایش کیفیت و بهره برداری محصول 
داشته و درخواست ما این است که با برقراری اعتبارات ویژه در شهرستان ادامه یابد.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نهبندان گفت: ارقام محلی خرمای شهرستان هم 

کیفیت پایینی ندارد اما به دلیل نبود رسیدگی مطلوب حالت وحشی به خود گرفته  و 
در برابر آفات ضعیف شده اند که گرده افشانی مطلوبی هم ندارند.

حیدرپــور درخصوص نحوه فروش و بازاریابی خرما گفت: کیفیت برخی ارقام خرمای 
نهبندان به گونه ای اســت که توســط برخی نخل داران به خارج از کشور هم ارسال 
می شود و در مجموع کیفیت خرما در باغاتی که در گذشته اصالح و احیا شده، مطلوب 
اســت.وی کبکاب، زاهدی، مضافتی، ارقام محلی، خاره خوش و پرکو را از مهمترین 
ارقام خرمای نهبندان ذکر کرد و افزود: شهرســتان نهبندان دومین تولیدکننده خرما 

در استان خراسان جنوبی است.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان با بیان اینکه برداشت خرما از نیمه مرداد شروع می شود 
و تا اوایل آبان ادامه دارد گفت: خرمای نهبندان بیشتر در داخل شهرستان و استان به 

مصرف می رسد البته به صورت محدود خارج از استان هم صادر می شود.
وی اظهار داشت: بیشتر نخلســتان های منطقه در روستاهای »دهسلم«، »بندان« و 

»چاهداشی« است و ۳۵۰ بهره بردار در تولید این محصول فعالیت دارند.
حیدرپور افزود: ســطح زیرکشت خرما در نهبندان ۳6۵ هکتار است که از این مقدار 
۲۵۰ هکتار بارور اســت و پیش بینی می شود در ســال جاری از این سطح ۵۸۰ تن 
محصول برداشت شود.وی گفت: در سال جاری برداشت خرما حدود ۲۰ درصد کاهش 
دارد که علت اصلی آن وقوع گرمای شدید و خشکیدگی خوشه در فصل تابستان است.

مدیر جهاد کشــاورزی نهبنــدان در بخش دیگری از گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا به 
مشکالت پیش روی محصول زیتون این شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از خالء های 
موجود در حوزه پرورش زیتون، برندسازی برای روغن استحصال شده از آن همچنین 

فرآوری این محصول برای تولید زیتون شور و زیتون پرورده است.

کشاورزان نهبندانی در انتظار سردخانه برای خرما و زیتون هستند
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سقوط جودو ایران با مدیریت آقای قهرمان!

 بازگشت مهاجم استقالل بعد از ۲ ماه غیبت
آرمان رمضانی در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش 

توضیحاتی را ارائه داد.
 بیــش از دو ماه از غیبت آرمان رمضانی در بازی های 
اســتقالل می گذرد و در حالی که احتمال عمل جراحی 
وی می رفت،این بازیکن خبر از منتفی شدن عمل دیسک 

کمر و رسیدن طی هفته های آتی داد.
رمضانی گفت: تا دو، ســه هفته دیگر احتماال می توانم 

بازی کنم. عمل کمرم منتفی شده و فعال در حال فیزیوتراپی هستم. 

 زمان بازگشت احتمالی مدافع جنجالی به اردوی استقالل
زمینه برای بخشش ســیاوش یزدانی از سوی ریکاردو 

ساپینتو مهیا شده است.
 ایــن بازیکن بعد از آنکه با انتشــار توئیتی به برگزاری 
جشن تولد از سوی ریکاردو ساپینتومعترض شد از تمرینات 
تیم استقالل کنار گذاشته شد. مدافع تحصیلکرده استقالل 
در روزهای بعد توئیت خود را پاک کرد و به تازگی هم در 
مصاحبه ای از رفتاری که با ســرمربی تیمش داشت، ابراز 

ندامت و عذرخواهی کرد.
توئیت سیاوش یزدانی نه تنها موجب ناراحتی سرمربی تیم بلکه موجب ناراحتی 
بازیکنان استقالل هم شده بود به این خاطر که بازیکنان تیم استقالل هم در مراسم 
تولد ریکاردو ساپینتو شرکت کرده بودند. البته هیچ یک از بازیکنان تیم استقالل 
عکس مراسم تولد را استوری نکرده بودند و تنها در جهت احترام به سرمربی خارجی 
تیم در مراســم شرکت کردند. پیش بینی می شود بعد از بازی با آلومینیوم اراک 

سیاوش یزدانی به اردوی تیم استقالل برگردد.

  افشاگری سایت روسی درباره سردار آزمون
هیچ تیم روســی به ســردار آزمــون، مهاجم کنونی 

بایرلورکوزن آلمان پیشنهاد نداده است.
 به نقل از خبرگزاری چمپیونات روســیه؛ در روزهای 
اخیر اخباری درباره پیشــنهاد دینامو مســکو برای جذب 
سردار آزمون در نقل وانتقاالت تابستان گذشته منتشر شد، 
خبری که واقعیت ندارد و مدیر برنامه سردار آزمون نیز آن 

را تکذیب کرده است.
سردار آزمون ژانویه ۲۰۲۲ با قراردادی ۲.۵ میلیون یورویی از زنیت روسیه به 
بایرلورکوزن پیوســت. او در ۱۱ بازی فصل جاری برای تیمش فقط دو پاس گل 
داده اســت. قرارداد آزمون با این تیم آلمانی تا ژوئن ۲۰۲۷ میالدی معتبر است. 
سایت ترانسفرمارکت ارزش انتقال این مهاجم را ۱۸ میلیون یورو تخمین زده است. 

 توصیه جالب هوادار اماراتی به زبان فارسی به مجیدی
هوادار اماراتی عرب زبان توصیه جالبی را به زبان فارسی 

به سرمربی سابق استقالل کرد.
فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقالل در این فصل روی 
نیمکت اتحاد کلباء در لیگ امارات نتایج رضایت بخشــی 

را کسب کرده است.
مجیدی با گذشــت ۶ هفته از لیگ امارات با کسب ۱۰ 
امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد. اتحاد کلباء در هفتمین 

هفته از لیگ یکشنبه آینده باید به مصاف الوصل صدرنشین لیگ برود.
یکی از هواداران اتحاد کلباء)فهد البیرق( که عرب زبان است تالش کرد تا فارسی 
یاد بگیرد و به زبان فارسی به فرهاد مجیدی مربی ایرانی شان توصیه جالبی کرد و 
در صفحه توئیترش نوشت: کاپیتان فرهاد مجیدی، ما از تعداد امتیازات تیم راضی 
هستیم و مطمئن هستم که هواداران کلبا از شما حمایت خواهند کرد و مطمئن 
هستیم که به شرط انجام بازی فوق العاده ای مقابل الوصل خواهیم داشت. طرح 

۴-۳-۳ را اجرا کن، وحشیگری ببرها را با چشمان خودت خواهی دید.
این هوادار به زبان فارسی سعی کرده به مجیدی بگویید در بازی پیش رو مقابل 
الوصل با قدرت با سیستم هجومی بازی کند تا بتواند بهترین کارایی را از تیم بگیرد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تیم ملی جودو ایران از مســابقات کشورهای 
اسالمی دست خالی برگشت تا اوضاع برای این 

فدراسیون بدتر از قبل شود.
 آخرین روزهای ســال ۹۷ بــود که آرش 
میراســماعیلی با رای اکثریت مجمع ریاست 
فدراسیون جودو را برعهده گرفت. میراسماعیلی 
از همان روزهای اول با چالش های زیادی مواجه 
بــود که مهمترین آن تعلیق بود. مردادماه ۹۸ 
ســعید مالیی جودوکار ایران راهی مسابقات 
قهرمانی جهان ژاپن شــد و حواشی آن باعث 
صدور رأی تعلیق از ســوی فدراسیون جهانی 
جودو بــود. از زمان تعلیق فدراســیون جودو 
سه ســال می گذرد و میراسماعیلی و اعضای 
فدراســیون بــه دادگاه CAS رفتند و دفاعیات 
خود را ارائه کردند اما خبری از برداشتن تعلیق 
نشد. از زمان برگزاری دادگاه CAS 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 میراســماعیلی با انتشار 
استوری هایی از خبرهای خوب مژده می دهد 
اما مشخص نیست این خبرهای خوش چه زمانی 

اعالم می شود؟

 دیدارهایی که هیچ سودی ندارد
از زمــان تعلیق فدراســیون جودو تاکنون 
میراســماعیلی به صورتهــای 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 ۴ ســال هم تمدید شد. در آخرین 
دیدار هم میراسماعیلی ۱۴ 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؟

 آبرویی که در قونیه رفت
تیم ملی جودو ایران به واســطه تعلیق از 
سوی فدراســیون جهانی حق حضور در هیچ 
یک از رقابتهایی که زیر نظر فدراسیون جهانی 
برگزار می شــود را ندارد و ملی پوشــان ایران 
حتی در المپیک هم حاضر نبودند. در این مدت 
تنها مسابقه ای که تیم ملی جودو ایران در آن 
حضور پیدا کرد بازی های کشورهای اسالمی 
بود که فدراســیون جهانی آن را به رســمیت 
نمی شناســد و به همین خاطر تیم ملی ایران 
متشکل از ۱۴ جودوکار راهی قونیه ترکیه شد 

و دست خالی به ایران برگشت. جدای از مباحث 
فنی، حاشیه های حضور تیم ملی جودو در این 
مسابقات و در شهر قونیه نیز خبرساز شد. همان 
زمان ایسنا نوشت که بعضی از جودوکاران تیم 
ملی ایران با ایجاد درگیری فیزیکی در ســالن 
غذاخوری محل بازی ها، حاشــیه ساختند و با 
یکدیگر درگیری فیزیکی شــدید پیدا کردند. 
موضــوع از این قرار بوده اســت که ظاهرا دو 
جــودوکار تیم ملی ابتدا با یکدیگر مشــاجره 
 لفظی می کننــد و در ادامه درگیری فیزیکی

 میــان آن ها به جایی می رســد که در حضور 

ورزشکاران خارجی، با صندلی و دیگر وسایل 
ســالن غذاخوری به جان هم می افتند. شدت 
درگیری تا جایی بود کــه افراد حاضر در این 
درگیــری دچار جراحت می شــوند و یکی از 
ملی پوشــان نیز از ناحیه دســت دچار پارگی 
می شــود که توسط پزشک کاروان چند بخیه 
می خورد.هم چنین در هنــگام پرواز تیم ملی 
جودو به قونیه هم مشاجره لفظی میان بعضی 
از آن ها با ماموران فرودگاه امام خمینی)ره( رخ 
می دهد که در نهایت با وســاطت سایر اعضای 

کاروان موضوع ختم به خیر می شود.

 از االن بایــد به فکــر بازی های
 آسیایی بود

جودویی که هنوز دوران تعلیق را طی می کند 
و ۱۳ ماه دیگر و بعد از پایان محرومیت چهار 
ســاله، فرصت حضور در بازی های آسیایی را 
دریافت می کند، باید از همین مدت بهترین بهره 
را ببرد. میراسماعیلی خودش یکی از بهترین 
جودوکاران ایــران بوده که مدالهای رنگارنگی 
گرفته و حتی در دوره ای سرمربی تیم ملی بوده 
و از حاال باید با توجه به نتایج کســب شده در 
مسابقات کشورهای اسالمی بازنگری در مدیریت 
فنی بکند. بازنگری در مدیریت فنی تیم ملی، 
رایزنی برای جذب یک مربی خارجی ســطح 
باال، رایزنی با فدراســیون جهانی برای کسب 
مجوز حضور در اردوهای مشترک، میدان دادن 
به مربیان جوان و با انگیزه شاید بتواند بخشی 
از مشکل دوری از میدان های جهانی را حداقل 

برای بازی های آسیایی رفع کند.

قهرمان ســابق دوومیدانی عملکرد تیم ملی نوجوانان در قهرمانی آسیا را 
خوب دانست و تاکید کرد: نباید با حرف هایی از این دست که افزایش تعداد 
مدال های ایران به دلیل عدم حضور چین و ژاپن بوده است،  ارزش مدال های 

ایران را کم کرد.
 تیم ملی دوومیدانی ایران که با ۲۵ ورزشکار در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
آســیا شرکت کرد، در نهایت با کسب ۱۳ مدال )۴ طال، ۴ نقره و ۵ برنز( در 

جایگاه چهارم تیمی قرار گرفت.
محســن ربانــی مربــی دوومیدانی و عضــو کادر اعزامی به مســابقات، 
در مورد عملکرد ورزشــکاران ایران به خبرنگار ایســنا گفت: خوشــبختانه 
نتیجــه خیلی خوبی رقم خــورد. هر چند به گفته خیلی هــا چین و ژاپن 
 شــرکت نکرده بودند اما در ماده هایی که ورزشــکاران ما حضور داشــتند،

 رکوردهای خوبی بدست آوردند.
او در ادامه افزود: با توجه به اینکه این مسابقات چند سالی به دلیل کرونا 
برگزار نشــده بود، کشور کویت هم نگاه خیلی خوبی داشت و ورزشکاران ما 
هم خوب بودند. نتایج به دســت آمده در قهرمانی آسیا این نوید را می دهد 
که در صورت مدیریت و هدایت مناســب، تیم جوانان و بزرگساالن خوبی در 

آینده داشته باشیم.
ربانی با تاکید بر اینکه فدراسیون نباید ورزشکاران نوجوان حاضر در قهرمانی 
آســیا را رها کند، ادامه داد: باید برنامه مناسبی برای این ورزشکاران در نظر 
بگیرد، حمایت کند و به مســابقات مختلف اعزام شوند. دیگر این ورزشکاران 
کم تجربه نیســتند. فدراسیون باید افق دید خوبی برای آنها در نظر بگیرد و 
مثل دوره های قبل که قهرمانان زیادی در این رده داشتیم و رها شدند، دیگر 

این نفرات رها نشوند.

 ستاره خط حمله تیم فوتبال رئال مادرید به دلیل خاصی دست راست 
خود را در جریان بازی ها بانداژ می کند.

کریم بنزما دوشنبه شب پاداش عملکرد خوبش در رقابت های فصل گذشته 
را بــا دریافت جایزه توپ طالی »فرانس فوتبال« گرفت. پس از معرفی این 
ســتاره فرانسوی به عنوان برنده توپ طالی ۲۰۲۲، کمپانی تولید پوشاک 
ورزشی »آدیداس« که اسپانسر کریم بنزما هم هست، از پیراهن مخصوص 
او رونمایی کرد که نام و شــماره »۹« او به رنگ طالیی پشت پیراهن رئال 
مادرید حک کرد که به کســب توپ طال توســط او اشاره دارد. »آدیداس« 
همچنین تصویری از دســت بنزما منتشر کرد که باندژا دست معروف او را 

هم به رنگ طالیی در آورد.
داستان این بانداژ دست بنزمای ۳۴ ساله چیست؟ کریم در حالی دوشنبه 
شب در مراسم توپ طال حضور پیدا کرد که این بار بانداژی که در بازی ها به 
دست خود می بندد را نداشت و در این بین فرم انگشت کوچک دست راست 
او جلب توجه می کرد. ماجرا از این قرار است که بنزما در ماه ژانویه ۲۰۱۹ در 
بازی مقابل رئال بتیس از ناحیه انگشت کوچک دست راست خود مصدوم شد 
اما به دلیل بازی های حساسی که رئال مادرید در آن مقطع داشت، قید عمل 
جراجی را زد تا به هم تیمی هایش در ادامه فصل کمک کند. از آن پس بود 
که این مهاجم فرانسوی با دستی بانداژ شده پا به میادین فوتبال می گذارد.

آرناچا رودریگس خبرنگار شبکه رادیویی »کوپه« اسپانیا در این خصوص 
در حساب کاربری رسمی اش در شبکه اجتماعی »توئیتر« نوشت: »آن انگشت 
بنزما نشان از اولویت های او است. او رئال مادرید را در اولویت قرار داد. کریم 
انگشت خود را مورد عمل جراحی قرار نداد و به همین خاطر فرم انگشتش 

به این شکل باقی مانده است«.

احمد کهنی با وجود کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان ژیمناستیک 
عازم مسابقات نخواهد شد.مهدی احمدکهنی در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی 
آسیا دوحه قطر با قرار گرفتن در رده دوازدهم جواز حضور در رقابت های قهرمانی 
جهان انگلیس را به دست آورد. در حالی که او باید در چند روز آینده به این 
مســابقات اعزام  می شد اما حاال اعالم شده که این اعزام انجام نخواهد شد تا 

سهمیه ژیمناستیک ایران در قهرمانی جهان سوخت شود.
این اعزام نشدن در حالی است که پیش تر و در تاریخ ۱۵ مهر عابد حقدادی، 
سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک از اعزام کهنی به این مسابقات خبر داده 
بود. محسن سلیمانی که در زمان ریاست اینچه درگاهی و چند ماه در دوره 
سرپرستی احمدی به عنوان دبیر فدراسیون فعالیت می کرد از ۲۵ مهر به عنوان 
سرپرست دبیری فدراسیون بار دیگر به فدراسیون ژیمناستیک برگشته است.

سلیمانی در حالی که ادعا می کند کارهای ثبت نام کهنی را انجام داده، علت 
اعزام نشدن او به این مسابقات را انجام نشدن کارهای ثبت نام نهایی عنوان 

می کند و می گوید که باید فدراسیون فرم های الزم را به او می داد. 
این در حالی است که او پیش تر مسئولیتی در فدراسیون نداشته که بخواهد 
کارهای اعزام را انجام دهد. بنابراین مشخص نیست که چرا مدعی است باید 
فرم های الزم را در اختیارش می گذاشــتند. حتی او در جایی از صحبت های 
خود به این موضوع اشاره می کند که در مورد اعزام مربی و داور همراه کهنی 

به حقدادی گفته است که باید رییس شاخه نفرات را معرفی کند. 
در این شرایط احمدکهنی که توانسته سهمیه قهرمانی جهان را کسب کند 
به دلیل نابســامانی فدراسیون و رفت  و آمدهای سرپرستان از حضور در این 
مسابقات مهم بازمانده است. او شاید دیگر نتواند بار دیگر در دوران ورزشکاری اش 

این سهمیه را بگیرد .

  نباید ارزش مدال آسیایی 
 نوجوانان را کم کرد

 داستان دست بانداژ شده
 بنزما چیست؟

سهمیه قهرمانی جهان ژیمناستیک 
سوخت شد

ایرادات در کار داوری لیگ برتر فوتبال ایران غیرقابل انکار است اما این سؤال هم 
مطرح است که این ایرادها و اعتراض شدید تیم ها به نحوه قضاوت برخی مسابقات شان 
تا چه حد ریشه در حقیقت دارد و آیا خطاهای داوران همان قدر عظیم و نابودکننده 

است که اظهارات شاکیان قضیه آن را گواهی می دهد؟

در پاره ای موارد حتی یک بررســی گذرا نشان می دهد که اگر چه داوری یک 
مسابقه خاص با لغزش هایی آشکار همراه بوده اما ماوقع هم آنقدر عظیم و ویرانگر 
نیســت که معترضان قصد جلوه گر شــدن آن را دارند. در اینگونه موارد مربیان و 
مدیران تیمی که شکست خورده و به نتایج مورد نظر نرسیده و کمتر از حد توانش 
عمل کرده، برای تحت الشعاع قرار دادن این نقصان ها دست به جنجال سازی زده 
و کوشــیده اند ضعف های فنی و مدیریتی خود را پنهان کرده و پشت داوران پناه 
گیرند و دالیل ناکامی خویش را فقط متوجه این قشــر شریف و زحمتکش کنند 
که اگر چه گاه اشتباهات متعدد و بزرگی را هم مرتکب می شوند اما فقط بخشی از 

این ماجراهای بحران ساز هستند.
پس از شکل گیری این قضایا و تهاجم کالمی شدید تیم مغبون شده معموالً کمیته 
داوران به کمک داوران متهم شده آمده و تالش کرده حقانیت آنها را به اثبات برساند 
و معترضان را آرام وادار به رعایت انصاف نماید و سهم داوران را در ایجاد بحران ها 
نه عظیم بلکه آن چه واقعاً هست، عنوان کند. با این حال معموالً تیم های معترض 
برنده این قضایا بوده و به لطف سر و صدای زیادی که ایجاد کرده اند، حواس ها را 
از قسمت فنی و احواالت تاکتیکی ناقص تیم خود به سمت داوری و نحوه قضاوت 

مسابقات معطوف کرده و تا حد زیادی از زیر فشار خارج شده اند.
مهــار اینگونه قضایــا و تفهیم این نکته بــه مربیان و مدیــران معترض که 
شکست هایشــان در درجه اول »فنی« بوده و فقط از نحوه داوری برنخاسته، کار 
ارکان مختلف فدراسیون فوتبال و بخصوص کمیته انضباطی و کمیته اخالق است. 
آنها می توانند با فراخوان مربیان معترض و مدیرانی که بددهنی کرده و داوران را 
بیش از آن چه سزاوارشان بوده، شماتت کرده اند، حقایق را به آنها گوشزد کنند و 
هم جریمه های نقدی و هم یکی دو جلسه محرومیت را به نام آنها بنویسند تا برای 
خاطیان احتمالی بعدی که همچون قبلی ها خواهند کوشید با ایجاد جنجال پیرامون 
داوری ســهم خود را در ناکامی های تیم شان الپوشانی کنند، درس عبرتی باشد و 
برای آنها راهی به جز رعایت عدالت و حقیقت نماند و از هر گونه کج روی تازه در 
این زمینه اجباراً پرهیز نمایند. در غیر این صورت جنجال هایی از این دست استمرار 
یافته و خاطیان و ناکام های واقعی چهره خود را پنهان نگه داشته و داوران بیش از 

آن که واقعاً شایسته آن باشند، مذمت و ترور شخصیت خواهند شد.

جمشید بیرامی
خبرنگارو کارشناس فوتبال پایه

کمک داور و بهانه تراشی مربیان 

  خبرخبر

کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقالل با بیان این که 
باید قدردان مدیرانی بود که برای موفقیت این باشگاه زحمت 
کشیده اند گفت: در مورد مدیریت آقای آجورلو فقط یک 

نکته عجیب وجود دارد.
صادق ورمزیــار در خصوص تغییراتی که در ســطح 
مدیریت باشگاه استقالل صورت گرفت گفت: سردار آجرلو 
طی یک ســال و نیمی که در استقالل بود و مدیریت این 
باشگاه را برعهده داشت زحمات زیادی کشید. آبی پوشان 
با سرمربیگری مجیدی توانستند در دوران مدیریت او در 
لیگ، قهرمان شوند. در آن دوره حاشیه ها کم بود مشکالت 
مالی نسبت به گذشته برطرف شده بود و تمرکز بازیکنان 
تنهــا بر روی نتیجه گیری و موفقیت در لیگ بود اما تنها 
نکته عجیب این است که چرا به یک باره آجرلو از مدیریت 
استقالل برکنار شد و حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم که 
آیا خود آجرلو در این مورد صحبت می کند تا شایعاتی که 

در خصوص برکناری اش وجود دارد را به پایان برساند.
وی گفت: حضور فتح اهلل زاده را باید به فال نیک بگیریم. 
او سال ها در استقالل بوده و شناخت خوبی از این تیم دارد 
اما باید بداند نسبت به زمانی که مدیرعامل بوده نسل جدید 
متفاوت شده است. فتح اهلل زاده باید در ابتدا حواشی را از 
استقالل دور کند. وعده هایی را که می دهد به سرعت عملی 
کنــد و به اعتقاد من کمتر مصاحبه کند و تنها تمرکزش 
بر روی موفقیت استقالل باشد. مدیرعامل باشگاه استقالل 
نیاز به حمایت دارد و همه اعم از پیشکســوتان و هواداران 

استقالل از مدیرعامل جدید حمایت کنند.

کارشــناس فوتبال در مورد دیدار روز جمعه استقالل 
برابر آلومینیوم اراک که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود 
گفــت: آلومینیوم در هفته های اخیر نتایج خوبی گرفته و 
توانســته امتیازات حساسی را برای خود جمع کند. کادر 
فنی آلومینیوم کاماًل اســتقاللی هستند. تیم را به خوبی 
می شناسند و سال ها در این تیم با تمامی مشکالتش بازی 

کرده و محبوب هواداران هستند.
ورمزیار خاطرنشــان کــرد: رحمتــی می خواهد نوار 
موفقیت هایش را با شکست استقالل ادامه دهد. او می داند 
در تهران کار ســختی در پیش دارد. به طور حتم کاماًل بر 
نقاط ضعف و قوت استقالل آشنا است و می خواهد بازنده از 

تهران به اراک برنگردد. در مجموع جدال ساپینتو و رحمتی 
دیدنی اســت و باید منتظر بمانیم و ببینیم کاپیتان سابق 
استقالل برنده این دیدار خواهد بود یا سرمربی پرتغالی آبی 
پوشان.وی ادامه داد: با توجه به آماری که آلومینیوم دارد و 
در دیدارهای خارج از خانه شکست نخورده است، استقالل 
باید مراقب باشد که این خطر گریبانشان را نگیرد و طلسم 

حریف را بشکنند و به برتری برسند.
کارشناس فوتبال در مورد شرایط این روزهای استقالل 
هم گفت: استقالل در برابر ذوب آهن اصفهان در ثانیه های 
پایانی به پیروزی رســید. بازی خوبــی از خود به نمایش 
نگذاشــت اما توانست با اشــتباه بازیکن ذوب آهن که به 

خودشــان گل زد ســه امتیاز را به دست بیاورد. سرمربی 
آبی پوشــان می داند آلومینیوم اراک با ذوب آهن اصفهان 
تفاوت های زیادی دارد. او باید از کیفیت باالی چمن ورزشگاه 
آزادی به خوبی اســتفاده کند. آنالیز قوی از حریف داشته 
باشد و بهترین ها را به میدان بفرستد تا بتواند با کسب سه 

امتیاز این دیدار همچنان باالی جدول بماند.
وی تاکید کرد: استقالل و پرسپولیس هم امتیاز هستند. 
سرخپوشان تهرانی عصر پنجشنبه مقابل ملوان به میدان 
می روند و نتیجه این دیدار می تواند بر عملکرد اســتقالل 
که یک روز بعد از پرسپولیس به میدان می رود تأثیرگذار 
باشد. بنابراین استقالل باید تمام تمرکزش را بر روی این 
دیدار بگذارد تا فارغ از هر نتیجه ای که پرسپولیس مقابل 
ملوان به دست آورد او با برد برابر آلومینیوم همچنان باالی 
جدول باقی بماند.کارشناس فوتبال در خصوص اشتباهات 
داوری در لیگ امسال و اعتراض تیم ها نسبت به عملکرد 
داوران گفت: بعید می دانم تیمی به اندازه استقالل در این 
فصل از اشتباهات داوری متضرر شده باشد. به جای اینکه 
هر چه از زمان بازی ها می گذرد داوری ها بهتر بشود متأسفانه 
پراشتباه تر می شود. پنالتی های زیادی از دست می رود که 
 VAR می تواند در پایان فصل تأثیرگذار باشد. نیاز به سیستم
هر روز بیشتر می شود. باید بگویم در دیدار رئال و بارسلون 
اگر سیستم VAR نبود گل سوم رئال دیده نمی شد. بنابراین 
الزم است تا هر چه زودتر مسئوالن فوتبال کشورمان نسبت 
به آوردن این سیستم عجله بیشتری به خرج دهند تا دیگر 

شاهد اشتباهات محرز در فوتبالمان نباشیم.

تنها نکته عجیب در مورد مدیریت آجورلو

 ادعای عجیب نشریه انگلیسی:ایران را از جام جهانی ۲۰۲۲ کنار بگذارید!
نشریه انگلیسی بار دیگر نسبت به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر واکنش منفی نشان داد.

به نقل از »تلگراف« انگلیس، در فاصله اندک باقیمانده تا اولین بازی تیم ملی ایران برابر انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ درخواست هایی برای محروم کردن تیم ملی ایران از حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ به فیفا ارسال شده است که 
دلیل آن اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در موج اخیر حمالتش علیه اوکراین بوده است، موضوعی که تهران و مسکو آن را رد کرده اند.

»کریس برایانت« عضو پارلمان انگلیس و وزیر امور خارجه سابق انگلیس در ادامه این گزارش کاماًل مغرضانه و سیاسی نشریه انگلیسی گفت: »مقامات ورزشی سراسر جهان در هر رشته ای که هستند باید خیلی دقیق مراقب درگیری 
مستقیم ایران و حمایت آن از پوتین باشند. شرکت فرصت در هر رویداد ورزشی باید از چنین کشورهایی گرفته شود.

تلگراف در ادامه گزارش بی منطق خود عنوان کرد: در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، فیفا و یوفا، تیم ملی و نمایندگان باشگاهی روسیه را از شرکت در تمامی رویدادهای فوتبالی از جمله جام جهانی و مقدماتی یورو ۲۰۲۴ 
محروم کرده اند. در همین راستا بالروس نیز به عنوان متحد روسیه در این جنگ، تا اطالع ثانوی از برگزاری بازی های خانگی اش در خاک خود محروم شده و باید آن بازی ها را در کشوری بی طرف و پشت درهای بسته انجام دهد. اگر 

استفاده از پهپادهای ایران علیه اوکراین ثابت شود، با محرومیت هایی از سوی اتحادیه اروپا نیز مواجه خواهد شد.



 | 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 
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پوند انگلیس            
 درهم امارات                  
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 جناب محمدیان از خودتان بگویید ؟ 
احســان محمدیان هســتم مدرس بازیگــری ، فن بیان و 
ســخنوری. متولد طبس گلشــن ، روزگار کودکی خودم رو در 

عشق آباد ) قائمیه ( گذراندم . 

 ارتباط شــما با دنیایی هنر از چه سالی و چگونه 
آغاز شد ؟ 

در ارتباط با دنیای هنری بنده، همه چیز برمیگرده به یه معلم 
دوست داشتنی پرورشی که مسیر زندگی من رو کال تغییر داد . 
 ســرکار خانم رخشــانی به عنون معلم پرورشی من رو به 
فعالیت های جنبی مدرسه اعم از گروه های سرود و ...  دعوت 
کــرد و این اتفاق پنجره ای جدید رو در زندگی ام باز کرد و با 
پشتکار و تالش و گذروندن دوره های تخصصی متعدد وارد دنیای 

هنر  به ویژه تئاتر شدم .

 در چه جشنواره های شركت داشته اید و چه جوایزی 
را كسب كردید؟ 

 در جشــنواره های  متعدد استانی، کشوری و بین الملی و 
همچنین سراسری  تئاتر  شرکت کردم و حائز رتبه های متعدد 

بازیگری و کارگردانی و ... شدم. 

 عمده فعالیت شما در تلویزیون بوده است یا سینما ؟ 
   در ادامــه  کار بازیگــری بــه تلویزیون دعوت شــدم و با  
آیتــم های کوتــاه تلویزیونی و  در اد امه هم بازی در ســریال 
عروسکی ،  ماجرای جنگ دوستی  به عنوان عروسک گردان و 
دستیار کارگردان  و سریال ماجراهای گاندو و اشترک برای شبکه 
هامون  )سیستان و بلوچستان  (  و ... فیلمک کوتاه به نام قلم 
برای شبکه خاوران  و تله فیلم عطر گل نرگس برای شبکه های 
سراسری و استانی و سینمایی» صدا کن مرا « شبکه یک سیما  
بنده برای مدت ســه سال کارشــناس تئاتر استان خراسان 

جنوبی بوده و عضو شورای سیاست گذاری جشنوارههای  14 و 
15 تئاتر استان خراسان جنوبی 

 شما در زمینه » اجرا « هم تخصص دارید؟ 
 در ادامه فعالیت های تخصصی بنا به عالقه ی شدید خودم 
به کار اجرا  ) مجری گری  ( در دانشــگاه صنعتی شریف دوره 
های تخصصی رو گذروندم  و به عنوان مجری صحنه و رسانه در 
مرکز صدا و سیمای خاوارن  مشغول به فعالیت بوده و می باشم 
برنامه های از قبل شبهای زعفرانی ، ویژه برنامه سال تحویل 

1401  با عنوان سر سالی  و .... 

 در مورد هفته ســینما و هفته مهر سینمای ایران 
بگویید ؟ 

» هفته مهر سینمای ایران« به مناسبت روز ملی سینما و با 
هدف تحقق استمرار شادابی و پویایی در محیط روانی سینمای 
کشور و توجه خاص در راستای تکریم سینماگران پیشکسوت، 

فعاالن سینمای ایران در رشته های مختلف و هنرمندان ایثارگر 
طراحی و پیش بینی شده است .

 در جشنواره مهرسینمای خراسان جنوبی، چند اثر 
حضور داشت ؟ 

در استان خراســان جنوبی، 104 اثر برای دبیرخانه ارسال 
شد که از بین آن ها، 40 برگزیده در حوزه های تهیه، کارگردانی، 
فیلمنامه نویسی، انیمیشن، فیلم کوتاه، نماهنگ و... انتخاب شدند. 

 نظر شما در مورد كیفیت برگزاری جشنواره خراسان 
جنوبی،چیست و شما در چه فعالیت هنری تقدیر شدید  ؟ 
اختتامیه این مراسم با حضور اهالی هنر، مدیران سینمایی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی، معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی و جمعی از خانواده 
شــهدا برگزار شد. که بنده برای بازی در تله فیلم صدا کن مرا 
تولید 1400 در رشته بازیگری مورد تقدیر قرار گرفتم  همچنین  

در این مراسم از 50 سال تالش استاد حقگو تقدیر به عمل آمد.  

 در مورد نقش خودتــان در فیلم  ) صدا كن مرا (  
سرفراز  بگویید ؟ 

 فیلــم تلویزیونــی جدید » صــدا کن مرا« بــه کارگردانی 
» محمدرضا زمانی پور«، ساعت 1۶ جمعه ۲۶ فروردین 1401 
از شبکه یک سیما پخش شد. در خالصه داستان : کارگری به 
علت یک کینه قدیمی نسبت به یکی از کارگران کارگاه سرقتی 
را برای بدنام کردن او طراحی و اجرا می کند که ..داستان از این 
قرار است که مردی برای فرار از بدهی  ای خود مجبور می شود 
به یکی از کارگران خود تهمت بزند. در بین متوجه می شود که 
ان کارگر صاحب زمینی اســت و آن زمین قیمت زیادی دارد و 

سعی می کند آن زمین را از چنگ او در بیاورد.
سرفراز شخصیت اصلی داستان که کارگر ساختمان است از 
صدایی خوبی برخوردار اســت و با توجه به در پیش بودن شب 
شــعری در باغ اکبریه و به پیشــنهاد دایی خود در این مراسم 

شــرکت کرده و اشــعار پدر خود را قرائت می کند با توجه به 
خصومت شــخصی کاوه، اما او در این مراسم حاضر می شود و 
سعی بر برهم زدن این مراسم را دارد که در پایان قصه کاوه به 

جرم کالهبرداری و جعل سند به زندان می افتد.

 انتخاب شما برای نقش اول فیلم صدا كن مرا چگونه 
اتفاق افتاد؟ 

  انتخاب نقش در پروژ های ســینمایی آیتم ها ی متعددی 
دارد این که کارگردان بنا به نقش چهره سن و وضعیت ظاهری 
و .... و نکته تخصصی توان بازیگر نقش های خود را انتخاب میکند 
خوب کارگردان محترم از قبل شناخت نسبت به توان  ومهارت 
بازی بنده داشتتند و آیتم ها ی دیگر یادشده این شد که بنده 

به عنوان منتخب نقش سرافراز انجام پذیرفت .

 رشــد هنرمندان و عالقه مندان به هنر بخصوص 
بازیگری را در استان چگونه می بینید ؟ 

این استان هنرمندان مستعد و بسیار خوبی دارد  اما با توجه 
به کم برخوردار بودن استان و باال بودن هزینه ها  امکان بروز و 

فروغ برخی هنرمندن امکان ندارد ...

 سینمای ایران را چگونه ارزیابی می كنید؟ 
خوب به هر حال دنیا دنیای پیشرفته خصوصا صنعت سینما 

و خوب سینمای ایران هم از این قاعده  مستثنا نیست .

 نظر شما در مورد بهترین بازیگر سینمای ایران؟ 
سینمای ایران بازیگران فاخر و بزرگی دارد که هر کدام برای 
خودشان حرفی برای گفتن دارند اما بنده به عنوان یک بازیگر 
بیشتر بازی استاد نصریان  و پرویز پرستویی به عنوان پیشکسوت 
حرفه ای این ماجرا و همچنین بازی جواد عزتی ،هوتن شکیبا 

را می پسندم.  

میزان مصرف انرژی بیت کوین طی 1۲ ماه گذشــته 41 درصد افزایش یافته 
است؛ این مسئله احتماال باعث فشار بیش تر نهادهای نظارتی بر بازار کریپتو شود.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کوین تلگراف، توسعه دهندگان شبکه ی 
بیت کوین )BTC( دائما تالش می کنند میزان مصرف انرژی ماینرها را کاهش داده 
و منابع انرژی آن ها را پایدارتر و متنوع تر کنند. پیشرفت های چشمگیری در این 
زمینه به دست آمده اند؛ با این حال، هم چنان شاهد افزایش مصرف انرژی ماینرهای 
بیت کوین هستیم. داده ها نشان می دهند، میزان مصرف انرژی بیت کوین ظرف 
یک ســال گذشته 41 درصد افزایش یافته است – افزایش مصرف انرژی و تاثیر 
مخرب آن بر محیط زیست و سایر بخش ها به خودی خود مسئله ای نگران کننده 
است. ولی با توجه به دیدگاه منفی نهادهای نظارتی و سازمان های حامی محیط 
زیست بر بازار کریتپو، به ویژه ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال، افزایش مصرف 
انرژی باعث بیش تر شدن فشار نهادهای دولتی و نظارتی بر بازار کریپتو خواهد شد.

شورای استخراج بیت کوین )BMC( که نماینده ی 51 شرکت بزرگ استخراج بیت 
کوین در جهان است، در گزارش سه ماهه ی سوم سال ۲0۲۲ به افزایش چشمگیر 
مصرف انرژی بیت کوین اشاره کرده است.بر اساس این گزارش، فرایند استخراج 

بیت کوین 0.1۶ درصد از تولید انرژی جهانی را مصرف می کند. به گفته ی شورای 
استخراج بیت کوین، این رقم از میزان مصرف انرژی بازی های کامپیوتری نیز کم تر 
است - یعنی در حقیقت، این رقم در مقایسه با میزان مصرف کلی انرژی در سراسر 

جهان بسیار ناچیز به نظر می رسد.
هم چنین، ســهم فرایند اســتخراج بیت کوین در انتشار کربن در جهان، تنها 
0.10 درصد اســت. شورای اســتخراج بیت کوین این رقم را نیز بسیار »ناچیز« 

ارزیابی کرده است.
طی یک ســال گذشته میزان تولید بلوک های جدید در شبکه ی بالک چین 
کاهش یافته و قیمت بیت کوین نیز روند نزولی شدیدی به خود گرفته است؛ ولی 
دلیل افزایش مصرف انرژی این شبکه را می توان با افزایش ۸.۳4 درصدی هش ریت 
شــبکه در سه ماهه ی سوم ۲0۲۲ و افزایش ۷۳ درصدی آن در یک سال گذشته 
مرتبط دانست.موسسه ی گلسنود، شــرکت تحلیل داده های بالک  چین، بر این 
عقیده است که »افزایش هش ریت بیت کوین عمدتا به دلیل تولید سخت افزارهای 
استخراج قوی تر و کارآمدتر و/ یا ورود استخراج کنندگان قوی تر به بازار است که 

سهم بیش تری از هش ریت شبکه را به خود اختصاص داده اند.«
بر اساس گزارش شورای استخراج بیت کوین، میزان بهره وری استخراج بیت کوین 
نســبت به سال گذشته ۲۳ درصد و نسبت به هشت سال گذشته 5.۸14 درصد 
افزایش یافته است؛ با وجود این، افزایش میزان مصرف انرژی بیت کوین احتماال 

خشم نهادهای نظارتی و سازمان های حامی محیط زیست را برانگیزد.
فعاالن محیط زیست ادعا می کنند مصرف برق بیت کوین برای محیط زیست 
مضر است؛ آن ها دائما بر ماینرهای بیت کوین فشار می آورند. بسیاری از نهادهای 
نظارتی نیز - به درستی یا مغرضانه - همواره به دنبال دالیلی برای افزایش فشار 
بر بازار کریپتو هستند.زمستان سرد و دشوار کریپتو هم چنان ادامه دارد و شرایط 
اقتصادی کالن در ســطح جهان نیز فشار را بر این بازار بیش تر کرده اند. در حال 
حاضر، در حوالی ســاعت 10:00 روز چهارشــنبه ۲۷ مهر، بیت کوین با قیمت 

19.۲۷۳ دالر معامله می شود. 

گفت و گو با احسان محمدیان به بهانه كسب بهترین بازیگر مرد از جشنواره مهر سینمای ایران 

انتخاب نقش در پروژ های سینمایی آیتم ها ی متعددی دارد

افزایش 41 درصدی مصرف انرژی بیت کوین

روبات های آشوب ساز مشغول کارند!روبات های آشوب ساز مشغول کارند!
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در بحبوحه ی نگرانی  پیرامون تشدید سیاست فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا 
و حرکــت مثبت اندک دالر آمریکا، طــال امروز در جو متمایز بازار، روند نزولی را 

در پیش گرفت.
به گزارش تجریش آنالین، سایت »اف ایکس استریت« با مروری بر رویدادهای 
فلزات گرانبها نوشت: قیمت طال برای اولین بار در این هفته قرمز دیده می شود، 
زیرا به نظر می رسد در روز چهارشنبه جو متفاوتی در بازار حاکم است. دالر امن 
آمریکا در حال بازیابی جزئی است و نگرانی های تازه در مورد شیوع دوباره ی کووید 
در چین و شرط بندی های تهاجمی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا با آن همگام 
می شود.در کنار این ها، سرمایه گذاران همچنین در آستانه قرائت تورم از بریتانیا، 

اروپا و کانادا نگران هستند، در حالی که عدم اطمینان سیاسی بریتانیا آنها را در 
حالــت تردید نگه می دارد. افزایش بازدهی خزانه داری ایاالت متحده همچنین بر 
قیمت شمش غیر بازده تاثیر می گذارد، زیرا شمش ها پیشتاز سودهای محکم در 
معامالت آتی S&P 500 ایاالت متحده هســتند. عــالوه بر آن، نتایج درآمدهای 
شــرکتی قوی از گلدمن ســاکس، هولدینگ یونایتد ایرالینز و نتفلیکس باعث 
می شود که احساسات پیرامون معامالت آتی ایاالت متحده برانگیخته شود.با نگاهی 
به آینده، اگر انتشار تورم از هر دو سوی اقیانوس اطلس باعث افزایش شدید نرخ 
بهره شــود، حال و هوای بازار می تواند بدتر شود و به نوبه ی خود ترس از رکود را 
تشــدید کند. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در هفته آینده افزایش نرخ بهره را 
۷5 واحد پایه اعالم کند، در حالی که اخیرأ افزایش بســیار بزرگ نرخ بهره برای 
فدرال رزرو انجام شده است. در صورت ریسک گریزی، گاوهای دالر دوباره کنترل 
را به دست خواهند آورد و فلز زرد با قیمت دالر را به پایین ترین سطحی که امسال 
در ســطح 1۶15 دالر مشاهده شده اســت، خواهند شکست.با توجه به حرکت 
قیمت طال در روزهای اخیر، XAU/USD بار دیگر نتوانست بهبودی را از پایین ترین 
سطح دو هفته ای 1۶40 دالر افزایش دهد، زیرا در بحبوحه ی تغییر سیاست مالی 
بریتانیا و گزارش های درآمد قوی ایاالت متحده، شرایط ریسک پذیری حاکم بود. 
افزایش مجدد در نرخ های ایاالت متحده مانع از شرط بندی های صعودی بر روی 
فلز درخشان شد. به عالوه، به دنبال اظهارنظرهای تندروانه سیاستگذاران فدرال 
 رزرو، بازدهــی افزایش یافت که به دلیل نبود گزارش مبســوط اقتصادی ایاالت

 متحده تأثیر قابل توجهی داشت.

شمش طال، پیشتاز سود محکم

امام علی علیه السالم :

األََدُب َخیُر میراٍث .

ادب ، بهترین میراث است.

تحف العقول: ص 89

اینفوگرافیاینفوگرافی
 6 اثر ویرانگر نوشابه بر بدن انسان

خوردن نوشابه های گازدار باعث بروز اختالل در بدن می شود و حداقل تاثیر منفی آن »پوکی استخوان« است و از تاثیرا بعدی آن می توان به شکم و پهلو، 
معده و دندان ها اشاره کرد که در این اینفوگرافیک به این اثرات مخرب اشاره شده است.
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