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 کی روش »  افسانه
 زنده فوتبال ایران«

 آیا طال نقطه ی عطف
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مجیدسلیمیبروجنی
تحلیلگراقتصادی

بازارسرمایهنگرانروزهایآینده

بورس اوراق بهادار تهران در حالی در روند نزولی پایدار است که دیگر 
خبری از حمایت های پیدا و پنهان از سهام موجود در بازار سرمایه وجود 

ندارد.
ظواهر امر گویای این اســت که اکثر سرمایه گذاران در ترافیک فروش 
سهم های خود گرفتار هســتند یا اینکه بدون انجام حرکت خاصی، تنها 
نظاره گر بی تکلیفی بازار هســتند و تا روشن نشدن شرایط حاکم بر بازار 
ســرمایه، قصد حضور جدی در گردونه معامالت بورس تهران را نخواهند 

داشت.
بازار سهام یکی از بازارهایی است که همواره از سیاست های مختلف اثری 
آنی می پذیرد. این بازار به جز اخبار سیاسی توجه ویژه ای به سیاست های 

پولی و اخباری نظیر نرخ بهره دارد.
بررســی ها نشان می دهد که ضعف تصمیم ســازی در حوزه پولی که 
خود می تواند ناشــی از عدم اطمینان سیاسی باشد، در بلندمدت بر رفتار 
سرمایه گذاران اثر سو داشته و ضمن ایجاد مشکل در رشد و توسعه شرکت ها 

فعاالن بازارها را به افرادی با نگرش های کوتاه مدت بدل کند.
بررسی رشد اقتصادی ایران از دهه ۵۰ تاکنون نشان می دهد که برخالف 
توصیه ها و مطالعات اقتصادی موجود، مســیر رشد اقتصادی ایران نه تنها 
روندی پایدار نداشته است، بلکه در بسیاری از موارد بین ارقم باالی رشد 

و منفی شدن رشد اقتصادی در نوسان بوده است.
همین امر سبب شده است تا در طول تمامی دهه های گذشته و چه پیش 
از انقالب و یا پس از انقالب، روی گردانی از سرمایه گذاری در ایران توسط 

صاحبان سرمایه چه داخلی و چه خارجی، رو به افزایش باشد.
در طول چندماه گذشــته صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی به توافق 
دوباره برجام بســیار خوشــبین بودند اما شرایط یک ماه اخیر به گونه ای 
پیش رفت که اکثر آنها از به ســرانجام رســیدن برجام ناامید شدند؛ طی 
چند روز گذشــته اخبار متعددی رســید که گویا ایاالت متحده آمریکا از 
برجام و امضای توافق هســته ای پشیمان شده و اعالم کرده است که فعال 

قصدی برای احیای برجام ندارد.
از این رو با به حاشیه رفتن مذاکرات احیای برجام، شرایط حاکم بر بازار 
ســرمایه در مقایسه با قبل کمی فرق کرده است و به نظر می رسد تکلیف 
بازار اندکی با تحوالت سیاسی روشن تر شده است، به طوری که در جریان 

معامالت روزانه شاهد قرمز بودن سهام اکثر شرکت ها بودیم.
براساس روند معامالتی بورس تهران طی دو تا سه هفته اخیر می توان 
گفت بازار سرمایه تحت تاثیر پایین بودن میزان ارزش معامالت خرد سهام، 
روند ادامه دار خروج سرمایه از گردونه معامالت بورس و تصمیمات بی پایه 

و اساس مسووالن در روند رکودی پایدار مانده است.
این در حالی اســت که معموال بازار ســهام با فاصله زمانی معقول هم 
جهت با سایر بازارهای موازی حرکت می کند و این انتظار که بازار سرمایه 

خود را با بازارهای موازی تطبیق دهد، کامال منطقی و توجیه پذیر است.
اما نکته قابل توجه در این بخش این است که سایر بازارهای مالی نیز 
در حال حاضر با کمبود تقاضا و روندی رکودی دست و پنجه نرم می کنند. 
در این میان تعدادی از کارشناســان بر این باوز هســتند که به واسطه از 
دست رفتن نقاط حمایتی متعدد شاخص کل و حمایت های پیدا و پنهان 
از بازار سرمایه، رکود و کم رمقی در روند معامالت بازار یاد شده در مقایسه 
با روزهای گذشته بیش از پیش خودنمایی می کند و تا زمانی که اصالحی 
در ســاز و کار بازار صورت نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند 

کنونی ادامه دار خواهد بود.
این شریط حاکی از مشکالت دیرینه بازار سهام است که نه تنها حل نشده 
باقی مانده، بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شــده است و تردیدها و ابهامات 
موجود در بازار یاد شده مانع از آن می شود که سرمایه گذاران با اطمینان 
خاطر بیشتر در چرخه معامالت بورس تهران حضور داشته باشند، زیرا با 
کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعاالن دیگر چندان وقتی برای 
تحرک در بازار ســرمایه ندارند و پایداری روند فرسایشی و ادامه دار خروج 
نقدینگی از بازار مانع از آن می شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود.

بازار سرمایه در ادامه روند نزولی خود در مرز کانال یک میلیون و 3۰۰ 
هزار واحد در نوسان است. خارج از اعداد و ارقام، هرچند خروج سرمایه از 
بورس تهران کاهش چشمگیری داشته و شیب خروج نقدینگی تا حد زیادی 
تعدیل شده اما ارزش معامالت پایین بازار سهام در کنار رشد کم جان نماگر 
اصلی بورس تهران، سیگنال خوبی به بازار مخابره نمی کند؛ چراکه ارزش 
معامالت همچنان در سطج بسیار پایینی قرار دارد و مادامی که این تغییر 
در سطح معقول قرار نگیرد، نمی توان به عملکرد مطلوب بازار سهام دلخوش 
بود و خریدهای موجود در بازار سهام در روزهای اخیر به حداقل رسیده اما 
خروج پول از بازار همچنان ادامه دارد.این در حالی اســت که فعاالن بازار 
دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار ندارند و نه تنها جریان نقدینگی 
جدیدی در بازار یاد شــده جذب نمی شود، بلکه نقدینگی میلی به خروج 
از بازار را نشان می دهد.با این حال می توان گفت جدا بودن بستر فعالیت 
آن از شــبکه جهانی وب تاکنون مانع از ایجاد یک بحران در عرصه سهام 
شده است. تنها عاملی که میتواند اثر منفی در این زمینه داشته باشد این 
اســت که فعالیت شرکت ها یا دولتی ها در بازار با مشکل مواجه شود که 

آن هم از سوی کارشناسان تاکنون جدی گرفته نشده است.

قطع اینترنت ؛ گسترش فقر و سایر قضایاقطع اینترنت ؛ گسترش فقر و سایر قضایا

 فیلم سینمایی »شهر خاموش« ساخته جدید احمد بهرامی، در 
نخستین حضور جهانی در جشنواره شب های سیاه تالین کشور 

استونی رقابت می کند.
 با اعالم اســامی فیلم های پذیرفته شــده در بخش مسابقه 
اصلی جشنواره بین المللی شب های سیاه تالین ۲۰۲۲ کشور 
استونی، این فیلم به نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی و 
تهیه کنندگی رضا محقق در نخستین نمایش جهانی خود در 
این رویداد سینمایی نمایش داده می شود و به رقابت می پردازد.

جشنواره بین الملی فیم تالین از ۱۱ تا ۲۷ نوامبر )۲۰ آبان تا ششم 
آذر( در کشور استونی برگزار می شود.باران کوثری، علی باقری، 
بابک کریمی، بهزاد دورانی، محسن مهری دروی، کریم و حبیب 
شراهی برادران دوقلو از دیگر بازیگران »شهر خاموش« هستند 
که جلوی دوربین مسعود امینی تیرانی رفته اند. پخش بین المللی 

فیلم »شهر خاموش« برعهده علی قاسمی است.

 فیلم مســتند »َوتن من« به کارگردانی حســین همایون فر 
محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح در پنجمین 

جشنواره فیلم های ورزشی کنیا اکران می شود.
 فیلم مســتند »َوتن من« به کارگردانی حســین همایون فر 
محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح در پنجمین 

جشنواره فیلم های ورزشی کنیا اکران می شود.
این مستند با موضوع روایتی از زندگی جانباز سرافراز مهدی 
علیزاده قهرمان رشته پرتاب نیزه در پارالمپیک  است. علیزاده در 
سال ۱3۶۷ که ۱۵ سال داشت، به اسارت رژیم بعثی درآمد و 3۰ 
ماه بعد، پس از تحمل رنج ناشی از شکنجه های دشمن و در حالی  
که خانواده اش تصور می کردند به شهادت رسیده است، همراه با 
آخرین گروه آزادگان به کشور بازگشت. علیزاده از سال ۱3۹۲ 
ورزش حرفه ای را در رشته دو و میدانی آغاز کرد و در آخرین دوره 
بازی های پاراآسیایی که به میزبانی جاکارتا برگزار شد، موفق به 

کسب نشان طال در ماده پرتاب نیزه شد.

در مورد اینکه خسارت هر ساعت قطع یا اختالل گسترده در اینترنت معادل قیمت 
چند سطل زباله شهری است؟ چه تعداد شغل در صنعت خرده فروشی الکترونیکی از این 
اختالالت آسیب دیده؟ و تاثیر بروز این اختالل در زنجیره تجارت بر بنگاه های تولیدی خرد 
و متوسط چیست؟ و مجموع این موارد چگونه بر متغیرهای اقتصاد کالن همچون رشد و 
اشتغال و تورم تاثیر می گذارد؛ آنقدر صحبت شده که مرورشان صرفا تکرار مکررات است.

واقعیت این است که اثر اصلی اختالل گسترده، جدی و طوالنی مدت در دسترسی 
شهروندان و بنگاه های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میان مدت خود را در ساختارهای 
کالن تولید و تجارت و سرمایه کشور )بویژه سرمایه نرم( آشکار خواهد کرد و در مورد 
تخمیــن ابعاد آن، امروز می توان تنها می توان به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با 
یک »فاجعه ملی« و »بالی بین نسلی« مواجهیم. برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم 
این معنا که چرا هیچ»شبکه ملی اطالعاتی« قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت 
نیســت؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در ســازماندهی 

اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.
 Data Package Switch:( اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطالعات بسته ای
DPS( بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک 
کپی از این فناوری برای انتقال اطالعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیت های بسیار و 
رویکرد تمرکزگرایانه ) یا به اصطالح همان اینترنت ملی ( نمی تواند به هیچ عنوان جایگزین 
اینترنت شود.جوهره اینترنت امکان دسترسی )تقریبا نامحدود( به طیف بسیار وسیعی 
از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطالعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک 
ترمینال واحد برای کاربر، است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت های اقتصادی 
ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطالعاتی از طریق ترمینال واحد، 
همتایابی )Peer Finding(، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت 
متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت.

از منظر سازماندهی اجتماعی ) که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می 
شود ( این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک 
اکثریت بزرگ )هر چند کم تحرک(، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزش های انعطاف 
ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار 
بزرگی از اقلیت های متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در 
»بازار آزاد ایده ها« تنظیم می کنند.هر چند این الگوی جدید ســازماندهی اجتماعی و 
فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظام های حکمرانی، 
که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و 
نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال 

مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.

الف(سرمایهانسانی:
عدم دسترســی پایدار و مشــروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی 
جلوه های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز اســت و این محرومیت انگیزه 
مهاجرت بویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیل کرده، که ستون فقرات نظام اقتصادی 
هســتند، را به شدت تقویت می کند. همچنین آن دسته از سرمایه های انسانی کشور 
که به هر دلیل با موج مهاجرتها همراه نمی شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی 
ایده ها، فرصت های ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه سازی و باالخره عرضه 
توانایی های خود را از دست می دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت پذیری آنها در 

برابر همتایان خارجی خواهد شد.
ب(سازماندهیصنعتیواتصالبهزنجیرهارزشجهانیتولیدوتجارت:

در تولید و تجارت امروز، تبادل اطالعات در عرصه جهانی نقشــی به مراتب فراتر از 
»تماس تجاری« دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شــرکای خارجی خود را 
برای حفظ تماس های تجاری به عضویت در پیامرسان های داخلی قانع کند؛ در فقدان 
دسترســی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین المللی پردازش 
اطالعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می 
گیرند و برای سازماندهی تجاری رقابت پذیر و نقش آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی 

تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزینی محسوب می شوند.
به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک پذیر و اراده تخریب خالق 
در بازیگران عرصه کسب و کار ) که شومپتر تحت عنوان »نهاده کارآفرینی«، کلید رشد 
بهره وری مجموع عوامل تولید می شمارد( نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده ها است که 

مهمترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.
ج(ازدستدادنسرمایهگذارانبینالملل:

محرومیــت کشــور از ابزارها و متدهای روزآمد ســازماندهی فرهنگی و اجتماعی، 
در چشــم سرمایه گذاران خارجی به معنای ریســک ناکارآمدی سازماندهی اجتماعی 
در میان مدت و مخاطره بروز تنش های اجتماعی و سیاســی در بلندمدت خواهد بود. 
چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شــدن اشــتهای سرمایه گذار خارجی برای حضور 
 در اقتصــاد ایــران و بــه تبع آن محرومیت مــا از منابع و فرصتهــای جهانی در روند 

رشد اقتصادی خواهد بود.
مجموع این عوامل می تواند در درازمدت و یا حتی میانمدت )با توجه به سرعت تغییرات 
جهانی( قیمت نسبی ستانده های اقتصاد کشور در برابر نهاده های استراتژیک تولید را 
در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد 
فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم 

از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.

» شهر خاموش« در جشنواره 
شب های سیاه تا لین 

»َوتن من« در جشنواره 
فیلم های ورزشی کنیا 
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 سعیده محمد - ایده روز  | یک کارشناس 
حوزه حمل ونقل با بیان اینکه اهتمام دولت برای 
همکاری با کشورهای همسایه بسیار مهم است، 
گفت که در حال حاضر به پروژه های نیمه تمام 
توجه شــده اما این پروژه ها زودبازده نیستند 
و انتظار اینکه یک ســاله اتفاق خاصی بیفتد 
غیرکارشناسی است، اما افق سرمایه گذاری چه 
سیاسی و چه اجتماعی، می تواند زمینه کار را 

ظرف دو تا سه سال آینده فراهم کند.
 نخستین اجالس ۲+۶ وزرای حمل و نقل 
جمهوری اســالمی ایران و کشــورهای حوزه 
آسیای مرکزی در خصوص توسعه همکاری های 
ترانزیتی چندی پیش برگزار شد. در این اجالس 
نمایندگانی از کشــورهای ایران، ترکمنستان، 
قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان 
به همراه نمایندگانی از کشورهای آذربایجان و 
فدراسیون روسیه، حضور داشتند و در خصوص 
توسعه همکاری های ترانزیتی و بیانیه ترانزیتی در 
امتداد نشست اخیر سران سازمان همکاری های 

شانگهای، به گفت وگو پرداختند.
رستم قاســمی -وزیر راه و شهرسازی- در 
این اجالس و در خصوص توسعه همکاری های 
ترانزیتی به اهمیت ترانزیت و حمل ونقل به عنوان 
یکی از مســائل مهم اقتصاد دنیا اشاره کرده و 
گفت که با توجه به شرایط سیاسی کشورهای 
منطقه، ترانزیــت می تواند عامل تعیین کننده 

در توسعه روابط کشــورها و موضوع صادرات 
و واردات بین کشــورها باشد.قاسمی در عین 
حال معتقد اســت حمل ونقل اساس پیشرفت 
در کشــور محسوب می شــود و توسعه بدون 
این حوزه صورت نمی گیرد، در حالی که ایران 
در بهتریــن ژئوپلتیک منطقه جهانی به لحاظ 
توســعه حمل ونقل قرار دارد و می تواند از این 

مزیت بهره مند شــود و به همین دلیل دولت 
در یک سال گذشته با بسیاری از این کشورها 
رابطه برقرار کرده است.  همچنین در اجالس 
شــانگهای توافقات چندجانبه ای با کشورهای 
منطقه داشتیم و ایران مبنای ترانزیت منطقه 
قرار گرفته اســت.در این راستا محمد رجبی 
-کارشــناس حوزه حمل ونقــل- با بیان اینکه 

اهتمام دولت برای همکاری با کشورهای همسایه 
بسیار مهم است، گفت: اینکه همه دعوت شدند 
یک کار مشترک منطقه ای انجام دهند، هدف 
بســیار درستی است و امیدواریم دولت در این 
کاری که انجام می دهد، موفق باشــد؛ اما این 
کار نیاز به ســرمایه گذاری دارد، چه از ســوی 
بخش خصوصی و چه دولتی.وی با اشــاره به 

هدف گذاری برای ترانزیت ســاالنه ۱۰ میلیون 
تن در ترانزیت ریلی بیان کرد: اینکه ما بخواهیم 
حدود ۱۰ میلیون تن ترانزیت داشته باشیم و 
به خارج از مــرز بار ببریم، هدف خیلی خوبی 
است، در حالی که اکنون حدود ۱۰ درصد این 
میزان بار را جابه جا می کنیم، رسیدن به هدف 
۱۰ میلیون تنی آرمان خوبی است که باید در 
کوتاه مدت  کشورهای همسایه هم اهتمام کرده 
و خطوطشان را متصل کنند و توسعه دهند. ما 
هم باید نودهای ورودی مان را تقویت کنیم، البته 
در حال حاضر هم نودهای خوبی به کشورهای 
همســایه داریم اما هنوز بار در آنها به سهمی 
که باید نرسیده است.مدیرعامل سابق شرکت 
رجا با بیان اینکــه در این دولت به پروژه های 
نیمه تمام توجه شده است، افزود: از جمله پروژه 
چابهار-زاهدان که از موضوعات جدی است، یا 
پروژه خرمشهر به بصره که با طرف عراقی دنبال 
می شود، همچنین خط ریلی رشت-آستارا هم در 
دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم رایزنی های 
سیاسی که رئیس جمهوری با کشورهای همسایه 
انجام می دهد، در دو سه سال آینده نتیجه دهد؛ 
چون این پروژه ها زودبازده نیستند و انتظار اینکه 
یک ســاله اتفاق خاصی بیفتد غیرکارشناسی 
است، اما افق سرمایه گذاری چه سیاسی و چه 
اجتماعی، می تواند زمینه کار را ظرف دو تا سه 

سال آینده فراهم کند.

اصالحتقویتترانزیتمنطقهایدوتاسهسالزمانمیبرد

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت در نشست خبری 
اعالم کرد در مجموع ۹۰ هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری 

۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.
با گذشت بیش از 7 ماه از تصویب واردات خودرو، آیین 
نامه اجرایی واردات خودرو باالخره در وزارت صنعت اصالح و 
روند ثبت سفارش به گفته سخنگوی این وزارتخانه آغاز شده 
است. روز گذشته هم جماران خبر داد که هفت شرکت پارس 
خودرو، سایپا، مکث موتور، خودروسازی فردا، آرین موتور پویا، 
سایپا سیتروئن و کرمان موتور واردات خودرو را پس از تایید 

مدارک الزم از سوی نهادهای مربوطه آغاز خواهند کرد.
حاال امروز منوچهــر منطقی معاون صنایع حمل و نقل 
وزیر صنعت در یک نشست خبری حاضر شد تا به سواالت 

خبرنگاران درباره واردات خودرو پاسخ دهد.
او بــا اعالم اینکه در آئین نامه اولویت با خودروهای زیر 
۱۰ هزار یورو است، گفت: شرکت هایی که قصد واردات این 
خودروها را دارند در اولویت قرار گرفته اند که در حال حاضر 
حدود ۱۰ شرکت هســتند، البته خودروهای وارداتی صرفاً 

چینی نیستند کره ای و ژاپنی هم هستند.
به گفته منطقی، هر خودروساز باید سراغ یک برند برود 
زیرا در این صورت قدرت چانه زنی افزایش می یابد وقتی دو 
خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کاله می رود.

او با بیان اینکه قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور 
می شــوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و 
تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشــته ایم، افزود: با 
نــرخ فعلی دالر می توان گفت که یــک خودروی اقتصادی 

۶ هزار دالر با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دســت مصرف 
کننده خواهد رسید.

منطقی به ساخت داخل هم اشاره کرد و گفت: در قوانین 
جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت داخل باید باالی 
۵۰ درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید 

روش های مختلفی داشته باشیم.
بــه گفته او در مجموع ۹۰ هــزار خودرو وارد و با انتقال 
فنــاوری ۳۰۰ هزار خــودروی اقتصــادی در داخل تولید 

خواهد شد.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با تأکید بر اینکه 
اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می شد قیمت سرسام 
آور افزایش نمی یافت، افزود: باید خودروها در بورس عرضه 
شوند تا قیمت ها افزایش پیدا نکند. عرضه در بورس کنترل 

قیمت را بهتر می کند.
منطقی در مورد تأثیر تحریم ها بر واردات خودرو، گفت: 
برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای 

دور زدن آن پیدا خواهد کرد.

برنامهتولید300هزارخودرویاقتصادیبعدازآغازواردات

نرسی قربان
کارشناس اقتصاد انرژی

افزایش قیمت بنزین چاره کار نیست

باال بودن مصرف بنزین از یک سو با نبود حمل و نقل عمومی کارا باز میگردد و 
از سوی دیگر مصرف باالی خودروهای شخصی چنین وضعیتی را رقم زده است.

با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش شمار خودروهای شخصی، در غیاب 
حمل و نقل عمومی کارا، طبیعی است که مصرف بنزین رشد کند . همواره راه حل هایی 
برای مهار مصرف بنزین زا ســوی کارشناسان و مقامات دولتی داده می شود اما در 

نهایت مولفه قیمتی است که مد نظر قرار می گیرد.
به هر روی برای برابر ماندن میزان تولید و مصرف، همواره نیاز به سرمایه گذاری و 
ایجاد پاالیشگاه های جدید و یا بهینه کردن پاالیشگاه های فعال، وجود دارد . طبیعی 
است این دست اقدامات نیز نیاز به میلیاردها دالر سرمایه گذاری دارد که در شرایط 

فعلی امکان تامین آن وجود ندارد.
تمام این عوامل دست به دست هم می دهند و در نهایت مشکل  ایجاد می شود. 
نکته اینجاست که هشــدار درباره بنزین همواره به گوش می رسد و از بین تمامی 
طرح ها، ســاده ترین ان یعنی افزایش قیمت مد نظر قرار می گیرد که البته تاثیری 
بلندمدت و اصالحی به جا نمی گذارد . درست است که تورم باال در ایران سبب شده 
قیمت بنزین درقیاس با جهان پایین باشد اما در نهایت گران کردن بنزین راه حل 
مهار مصرف نیســت چرا که در نبود حمل و نقل عمومی و کاالی جایگزین، مردم 

چاره ای جز مصرف بنزین نخواهند داشت.
دولت اعالم کرده است که امسال افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت اما باید به 
یاد داشت که افزایش قیمت بنزین نیز تنها به صورت کوتاه مدت جوابگو خواهد بود 
و به طور کلی راه حل کاهش مصرف بنزین افزایش قیمت آن نیست چراکه رفت و 
آمد باید انجام گیرد و در این وضعیت برای مردم بنزین ۳ هزار تومانی و ۵ هزارتومانی 
فرقی نمی کند. به هر حال نمی توان از تردد ضروری چشم پوشید و شاید تنها وقتی 
قیمت بتواند بر مصرف تاثیر بگذارد که بهای هر لیتر بنزین چهار برابر قیمت کنونی 
شود . رد این صورت نیز کاهش مصرف تنها بیست تا سی درصد است . پس روشن 

است مولفه قیمت تحت هیچ شرایطی مهارکننده مصرف باالی بنزین نیست.
نکته اینجاست که باید طرحی دقیق با هدف ایجاد سیستم حمل و نقل و بهبود 
کیفیت خودروها و ... اجرایی شود تا در این صورت افزایش قیمت بتواند تاثیری را 

بر مصرف به جا بگذارد.

  خبرخبر
 پورشه ماکان ۱۰ میلیارد تومان قیمت خورد

براساس اعالم سازمان اموال تملیکی مجموع 7۶ خودرو خارجی که در مزایده دوم این 
سازمان قرار گرفته بودند و ارزش کارشناسی آنها ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود، با 

احتساب مالیات ارزش افزوده، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند.
براساس اعالم سازمان اموال تملیکی مجموع 7۶ خودرو خارجی که در مزایده دوم این 
سازمان قرار گرفته بودند و ارزش کارشناسی آنها ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود، با 

احتساب مالیات ارزش افزوده، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند.
با توجه به اطالعات بازگشــایی مربوط به فروش 7۶ خودرو خارجــی که در مزایده 
فوق العاده شماره ۵۶۶ اموال تملیکی قرار گرفته بودند، در مجموع این تعداد خودرو ۳۹۳ 

میلیارد تومان به فروش رسیدند.
با توجه به ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده)حدود ۳۵ میلیارد تومان( که خریداران باید 

بپردازند، مجموع مبلغ پرداختی به دولت به ۴۲۸ میلیارد تومان خواهد رسید.
گفتنی است، ارزش کارشناسی این 7۶ خودرو، ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود. با 
توجه به این موضوع شاهد رشد حدود ۴۲ درصدی ارزش فروش نسبت به قیمت پایه 
بودیم. میانگین قیمت فروش هر خودرو نیز ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. 
باالترین قیمت پیشنهادی در این مزایده مربوط به پورشه ماکان به ارزش بیش از ۱۰ 
میلیارد تومان بوده است. کمترین قیمت برنده نیز مربوط به خودرو سراتو با قیمت یک 

میلیارد و ۳7۰ میلیون بوده است.
در این مزایده دو خودرو قیمت نامتعارف داشتند که براساس قانون ودیعه آنها ضبط 
خواهد شد و این دو خودرو به همراه سایر خودروهایی که برندگان مبلغ مربوط به آنها را 

تکمیل نکنند در مزایده بعدی قرار خواهند گرفت.

 جدیدترین تغییرات قیمت مسکن در ایران چقدر است؟
بازار مسکن در کل کشور با تغییر ۶.۱ درصدی قیمت در مهرماه ۱۴۰۱ مواجه شد 
که تقریبا دو برابر ماه گذشته بود. در شهر تهران براساس آمار رسمی، قیمت خانه 

تحت تاثیر رکود معامالت به ثبات رسیده است.
شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ارایه شده نشان 
می دهد قیمت مسکن در کل کشور در مقایسه با شهریورماه امسال ۶.۱ درصد رشد 
کرده است. قیمت در مقایسه با مهرماه سال گذشته نیز ۳۶.۳ درصد افزایش یافته 
است. شاخص سالیانه که رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال را 

نشان می دهد از رشد ۳۰.۳ درصد حکایت دارد.
شهریور ۱۴۰۱ هر سه شاخص مذکور )ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه( به ترتیب 
۳.۵ درصد، ۳۲.۶ درصد و ۲۹.۴ درصد بود. بنابراین بازار مسکن کل کشور در مهرماه 

نسبت به شهریور از نوسان قیمتی بیشتری برخوردار بوده است.
در بخش اجاره نیز آمار و ارقام مهرماه ۱۴۰۱ از افزایــش ۶.۱ درصدی نرخ اجاره 
بها نسبت به شهریور، رشد ۳۶ درصد در مقایسه با مهرماه پارسال و افزایش ۳۱.۱ 
درصد در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه حکایت دارد.مهرماه ۱۴۰۱ در شرایطی شاهد 
نوسان قیمت ها در بازار مسکن کل کشور بوده ایم که بنا بر گزارش های غیررسمی، 
معامالت در تهران کساد شده و نرخ رشد قیمت نیز تا حد زیادی کاهش یافته است. 
افزایش ماهیانه قیمت مسکن پایتخت در شهریورماه ۱.۱ درصد بود. واسطه های 
ملکی از رکود معامالت و ثبات نسبی قیمت در مهرماه خبر می دهند. گزارش رسمی 
از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مهرماه هنوز ارایه نشده است.از جمله دالیل 
تحوالت بازار مسکن کل کشــور در مهرماه می توان به انتظارات تورمی، افزایش 
قیمت نهاده های ساختمانی، کاهش ساخت و ساز، کمرنگ شدن امیدها نسبت 
به اجرای به موقع طرح نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و جبران 

عقب ماندگی قیمت خانه در کل کشور نسبت به شهر تهران اشاره کرد.

  به آرامش ارزی رسیدیم
رییس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در حوزه ارزی آرامش خوبی را شاهد 
هستیم و از ابتدای امسال تا اواخر مهرماه حدود ۲۵ میلیارد دالر در سامانه نیما ارز 
عرضه شده است.رییس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در حوزه ارزی آرامش 
خوبی را شاهد هستیم و از ابتدای امسال تا اواخر مهرماه حدود ۲۵ میلیارد دالر در 
سامانه نیما ارز عرضه شده است.علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیات دولت در 
گفت و گو با خبرنگاران گفت: خوشبختانه در حوزه ارزی آرامش خوبی را شاهد 
هستیم و از ابتدای امسال تا اواخر مهرماه حدود ۲۵ میلیارد دالر در سامانه نیما ارز 
عرضه شده تا به خوبی نیازهای واردکنندگان کاالهای مختلف کشور را در این سامانه 
تامین ارز کنیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه منابع ارزی بانک مرکزی، 
دولت و صادرکنندگان غیرنفتی به گونه ای است که همانطور که آمار هر روز منتشر 
می شود، حجم عرضه های ما از تقاضاها فزونی دارد و با مازاد عرضه در بازار نیما روبرو 

هستیم و این حجم از معامالت قابل توجه است.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات 
خــودرو از کشــورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی های گذشــته و 
موضع گیری های آن ها پاسخ داد: فعال قاعده ای برای منع واردات از این کشورها 

نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.
  منوچهر منطقی - معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
- در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ 
به سوال ایسنا در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره ای ها و موضع گیری سیاسی 
آن هــا واردات خودرو از این کشــور صورت خواهــد گرفت؟ تصریح کرد: فعال 
قاعده ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. 
اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصوالت چینی محدود 
خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده 
واردکنندگان گذاشته  شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار 

را واردکنندگان تعیین کنند.
وی در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف 
دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که قیمت تمام شده آن 
در محدوده ۶۰۰۰ الی ۸۰۰۰ دالر با تمرکز بر ۶۰۰۰ دالر باشد. در داخل نیز بر 
این تعریف برنامه ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات 
صورت گیرد. اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات 
وجود خواهد داشــت و مهم تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس کاال عرضه 
شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف کننده خواهد رسید، اقتصادی 
نخواهد بود. بر همین اساس در آیین نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است 
تا خودرو در محدود ۶۰۰۰ و نهایت ۸۰۰۰ دالر وارد شود و توسعه فناوری در 
داخل صورت گیرد. پیش بینی شده که تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد 
کشور شده و عالوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان 
داخلی تولید شود.معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث 
واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین نامه و سپس تصویب آن 
در دولت طی شــد. با توجه به اینکه مقرر است، پس از وقفه، مجدد واردات از 
سر گرفته شود، طبعا اعضای هیات دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در 
نهایت نظرات تجمیع و در ســوم شــهریور ماه سال جاری، آیین نامه ابالغ شد. 
فرآیندهای اجرایی برای آنکه آیین نامه محقق شود، طی و دستورالعملی نوشته 
شــد اما مجلس چند ایراد به آیین نامه وارد کرد که این ایرادها با پیگیری وزیر 
صمت، برطرف و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، آیین نامه نهایی تصویب و 

وارد مرحله اجرایی شد.

 ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت های وارد کننده
این مقام مســئول در وزارت صمت ادامه داد: سعی می شود، کار با حداکثر 
ســرعت الزم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب و با تنوع خودروهای 
مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری 
جاریه است، معتقد هستیم که چنانچه تحوالت سیاسی )استیضاح وزیر( در وزارت 
صمت رخ دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطالع رسانی ها برای 
ثبت نام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت های واردکننده به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارجاع شد. از کلیه ثبت نام کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه 
کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی  خودرو وارد کنند، 
بحث قیمت و نمایندگی و... نیز مطرح بود.  ۲۴ مجموعه اطالعات کامل خود 
را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صالحیت و مورد پذیرش قرار گرفته اند.

منطقی تصریح کرد: فرآیندی که پیش گرفته شــده، این اســت که طبق 
آیین نامــه، اولویت با خودروهای با قیمت کمتــر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود، 
ابتدا آن ها برای ارائه مدارک انتخاب شــدند و پس از آن افرادی که قصد دارند 
خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد کنند، ثبت نام کردند. با 

تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت سفارش آغاز خواهد شد.

 جزئیات تامین ارز واردات
وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات 
پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد 
نظــر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از 
سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن 

استانداردهای ۸۵ گانه الزم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر 
وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله 
تخصیص ارز شــوند. معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمت بیش 
از ۱۰ هزار یورو، اســتانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس 
می کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواســت کرده ایم که سه مورد از 

این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
وی در رابطــه بــا تداخل واردات یک برند توســط دو یا چند واردکننده یا 
خودروســاز، اظهار کرد: در مقطعی در وزارت صمت این قاعده وجود داشــت 
که هر خودروساز سراغ یک برند برود، اما این قاعده تغییر کرد. حال قصدمان 
این اســت  افرادی که تصمیم دارند از یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر 
مشــارکت کنند و بصورت مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند )همانطور که 
در نمایشــگاه صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروساز که از یک برند وارد 
کرده اند، بصورت مشترک به ۵۰ درصد خودکفایی دست پیدا کردند(. بنابراین 
در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه )برند( خودرو وارد می کنند، با مشارکت 
یکدیگر، ضریب خودکفایــی را افزایش دهند.معاون صنایع حمل  ونقل وزارت 
صمت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی در بورس عرضه 
خواهند شــد؟ گفت: به این دلیل که پس از مدتی که خودرو عرضه می شــود، 
ممکن است که قیمت سرسام آور افزایش پیدا کند، لذا باید جایی در نظر گرفته 
می شد تا قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بصورت عقالنی بفروش برسد. با توجه 
به اینکه تجربه های عرضه خودرو در بورس، اعضای اقتصادی دولت به این نتیجه 
رســیدند که خودروها در بورس عرضه شوند، فرآیند کنترل بهتری بر روی آن 
وجود خواهد داشت.   منطقی مجدد در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی، 
گفت: قیدی که در آیین نامه وجود دارد این است که در بخش انتقال فناوری، 
انتقال به صورت پراکنده وجود نداشته باشد و همه بر روی اجزایی از خودروهای 
اقتصادی انتقال و توسعه فناوری انجام دهند. بنابراین اگر چه خودروی اقتصادی 
وارد می شــود و بازار با خودروی اقتصادی آشنا می شدد اما همانطور که اشاره 
شــد، قیمت خودرو اقتصادی نخواهد بود. این خودروهای اقتصادی چون ارزان 
هستند بدین معنا نیست که مشخصه های خودروهای مدرن را نداشته باشد. ما 
به دنبال واردات خودروهایی هستیم که در عین اینکه قیمتی مناسب دارد، به 
اندازه کافی مدرن نیز هست.معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در رابطه با 
استاندارهای مصوب نیز اظهار کرد: در مصوبه ابالغی برای استانداردهای ۸۵گانه، 
۹ مورد به دلیل تحریم ها تعلیق شــد؛ مجدد با شروع دولت جدید، برای این ۹ 
مورد بندی در نظر گرفته شــد که وزارت صمت با سازمان استاندارد به تفاهم 
برسند که کدامیک قابلیت اجرا دارند. خوشبختانه جلسات مشترک برگزار  و 
به طرحی رسیدیم که احتماال آبان ماه اعالم خواهد شد و پیش بینی شده که 
برخی استانداردها متناسب باخودروهای اقتصادی نیستند، تصمیاتی اخذ شود.

 قول بانک مرکزی برای تخصیص یک میلیارد دالر ارز برای واردات
منطقی درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، گفت: در آیین نامه 
واردات خودرو ســه مسیر برای تامین ارز واردات دیده شده است. در وهله اول 
بانک مرکزی قول داده که تا یک میلیارد دالر را تامین کند. مسیر دوم افرادی 
که رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، می توانند به شرط تایید بانک 
مرکــزی خودرو وارد کنند. همچنین بــرای خودروهای خدمات عمومی نظیر 
تاکسی نیز افراد می توانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. احتماال بانک 

مرکزی این یک میلیارد دالر وعده شده را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
وی در رابطه با تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: در قانون تعرفه ای بر مبنای 

میزان مصرف بنزین خودروها تعریف شده که خودروها بر مبنای همین تعرفه 
اولیه مصوب، وارد می شوند و پس از آن که به بورس رفت، ممکن است مشتری 
نداشته باشــد؛ لذا همان قیمت باقی بماند. اما چنانچه قیمت بسیار باال رفت، 
کمیته سه گانه ای ارزیابی خواهند کرد که سود واردکننده را پرداخت می کنند و 
مابه التفاوت، تعرفه متغیر خواهد بود.این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ 
به اینکه آیا خودروسازان داخلی نیز واردکننده خواهند بود؟ گفت: برای واردات 
خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده اند؛ دسته اول واردکنندگان 
اصلی هستند که پیش از این نیز واردکننده بودند. دسته دوم خودروسازان داخلی 
بودند که درخوالست داده اند اما نکته مهم اینجاست که اغلب واردکنندگان بزرگ، 
اکنون خود تولیدکننده شده اند و خواهان ادامه تولید هستند، اما باتوجه به تخصص 

این افراد در واردات، از هردو گروه برای واردات اقدام خواهد شد.

 رشد تولید در همه بخش های صنعت خودرو
عبــداهلل توکلی الهیجانی- مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت - نیز در بخشــی دیگر از این نشســت به ارائه آمار تولید و فروش و در 
مجموع عملکرد خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفت 
ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور 
در سه گام طراحی شد. آماده سازی و احیای ظرفیت های موجود در کشور به ویژه 
در مسائل مرتبط با تولید، تثبیت جریان تولید به عنوان گام اول پرداخته شد. 
در گام دوم، به پوست اندازی پلتفرمی و استانداردسازی محصوالت و تمرکز بر 
گسترش صادرات تکیه شد و در نهایت نیز در گام سوم، تمرکزها بر ارتباطات 

خارجی و بهره برداری از  فرصت بازارهای منطقه مطرح شد.
وی ضمن اشاره به چالش سه گانه صنعت خودرو )قیمت، کیفیت و مقیاس 
تولید(، اظهار کرد: در برنامه ای که از سال گذشته تدوین شد و به اجرا در آمد، 
روی هر سه موضوع کلیدی تاکید شد. راهکارهای دستیابی به مقیاس اقتصادی 
تولید تدوین و در خودروســازان مختلف، سیاســت گذاری ها به گونه ای انجام 
شــد که این موضوع پیگیری شــود. در ارتقای کیفیت نیز چهار رویکرد اصلی 
تعریف شد. در بحث قیمت رقابتی نیز برنامه ای با شش رویکرد متفاوت مدنظر 
قرار گرفت که از جمله آن ها  می توان به تولید از طریق افزایش تولید، ارتقای 
بهره وری و اصالح ساختارها، مدیریت هزینه ها در صنعت خودرو، جایگزینی و 
عرضه محصوالت متناسب با توان خرید و تمرکز بر ارزان  قیمت ها، عرضه شفاف 
و کاهش سوداگری و... اشاره کرد.این مقام مسئول در وزارت صمت اعالم کرد: 
در هفت ماهه ابتدایی ســال جــاری در کل خودروها ۱۲ درصد افزایش تولید 
نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین تثبیت جریان تولید براساس 
رویکردهایی بود که اجرا شــد. ضمن اینکه به موازات، روند کاهش خودروهای 
ناقص انباشته شده در پارکینگ ها اتفاق افتاد و در حال حاضر به صفر رسیده 
است. از سوی دیگر مجموع تولید خودروی کامل نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۰، 
رشد ۳۱۹ درصدی داشته و در حال حاضر تمامی خودروهایی که در خودروسازان 
بزرگ کشور تولید می شود،  عبور مستقیم هستند.توکلی الهیجانی ادامه داد: 
میزان خودروهای تحویلی به مشتریان ۳۰ درصد افزایش یافته و میزان تعهدات 
معوق خودروسازان نیز کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران خودرو در هفت 
ماهه سال گذشته ۲۱ هزار دستگاه خودرو کامل داشته و در مدت مشابه امسال 
به ۲۳۴ هزار دستگاه رسیده است. در سایپا نیز در حالی که در مدت مذکور ۹۱ 
هزار خودرو کامل تولید شده بود، امسال این عدد به ۲۳۳ هزار دستگاه رسیده 
اســت.وی تاکید کرد: غیر از دو خودروســاز بزرگ، در بخش خصوصی با سهم 
۱۵ درصدی افزایش تولید رخ داده و ۹۶ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری تا 
پایان مهر ماه توسط خودروسازان خصوصی تولید شده است. میزان تولید آن ها 
در هفت ماهه ســال گذشته ۳۹ هزار دستگاه ثبت شده است؛ بنابراین همپای 
خودروســازان اصلی، در خودروسازان خصوصی نیز اتفاقات خوبی افتاده است.

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان هفتمین 
ماه، با افزایش هفت درصدی، ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید 
شده است. در خودروهای وانت نیز ۴7 درصد افزایش تولید صورت گرفتهاست. 
خودروهای ون که تولید آن ها متوقف شــده بود، امســال ۴۵۴ درصد افزایش 
تولید داشته و از ۳۰۰ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱7۰۰ دستگاه در 
هفت ماهه امسال رسیده است. اتوبوس و مینی بوس نیز رشد تولید ۳7 درصدی 
داشته است. در حوزه خودروهای سنگین نیز ۱۸7 درصد رشد تولید داشته ایم.

منعیبرایوارداتخودروازکرهوژاپننداریم



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/08/07

شماره : 1500

قیمت گذاری دستوری، پاشنه آشیل بازار سرمایه
زهــرا جعفری  -   ایــده روز  |  رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت گذاری 
دستوری و انجام برخی از تصمیم گیری ها در 
شــرکت های بورسی، زیان ســهامداران را به 
دنبال دارد کــه مجلس به طور ویژه به دنبال 
حل ریشه ای قیمت گذاری دستوری در صنایع 
و کشف قیمت کاالها به شکل رقابتی و شفاف 
است که این مهم به بازار سهام کمک می کند.

»محمدرضا پورابراهیمی«  اعالم کرد: قیمت 
گذاری دستوری منجر به چالش شدید صنایع 
و افت تولید و زیان شــدید سهامداران شده و 
مجلس در تالش برای اصالح ساختار در اداره 

شرکت ها است.
وی با اشاره به دخالت هایی در تصمیم گیری 
برخی شرکت های به اصطالح خصولتی، تصریح 
کرد: دولت در برخی از شرکت ها دارای سهام 
حداقلی است، اما به روش هایی نامتعارف اداره 
این شــرکت ها را بر عهده می گیرد، نمونه آن 
شرکت های خودروسازی است که نتیجه این 
دخالت ها منجر به ناکارآمدی، تولید نامناسب 

و بی کیفیت و هزینه های سنگین شده است.
 پورابراهیمی افزود: اگر قرار بود این شرکت ها 
دولتی اداره شوند، واگذاری آنها مفهومی نداشت، 
هدف گذاری مجلس در طول سال های گذشته 

بر مبنای خروج دولت از تصدی گری بنگاه های 
اقتصادی بوده است تا به واسطه حضور بخش 
خصوصی، شرکت ها کارآمد شوند و هزینه های 

آنها به حداقل برسد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 

اگر واگذاری این شرکت ها به معنای واگذاری 
سهام دولت و واریز سهام خود به خزانه باشد، 
امــا در نهایت اداره این شــرکت ها همچنان 
دولتی باشــد، بدترین حالــت اداره بنگاه های 

اقتصادی است.

وی گفت: تمام تالش ما بر این است که به 
روش های مستقیم و غیرمستقیم مالکیت و اداره 
سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شود یا 
اجرای قانون در دســتور کار قرار گیرد تا اداره 

شرکت ها توسط دولت انجام نگیرد.

پور ابراهیمی با اشــاره بــه موضوع قیمت 
گذاری دســتوری نیز گفت: ایــن اقدام از دو 
جهت موجب زیان و خســران جامعه شــده 
است؛ بعضی از این قیمت گذاری های دستوری 
منجر به چالش شدید این صنعت و زیان مردم 
در شرکت های بورسی و همچنین افت شدید 

سهامشان شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از 
طرف دیگر این انتفاع نه به جیب تولیدکننده 
و نه مصرف کننده رفتــه، بلکه با یک جریان 
رانــت در نظام اقتصادی کشــور تعریف کرده 
که مابه التفاوت قیمت دســتوری و بازار را به 

جیب می زنند.
وی با اشــاره به تالش دولت برای کاهش 
قیمت گذاری دستوری افزود: تالش داریم تا این 
رویه به ساختاری کامالً رقابتی تبدیل شود تا با 
کشف قیمت منطقی نه خریدار، نه تولیدکننده 

و نه سهامدار متضرر نشوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: متأسفانه اکنون بعضاً دستورالعمل هایی 
خالف مقررات ابالغ می شود که شرکت ها نیز 
مجبور به تمکین از آنها هســتند، اما مجلس 
وظیفه دارد در هیات تطبیق، این بخشنامه ها 

را لغو کند.

  مردم چقدر سپرده در بانک ها دارند؟
میزان ســپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان شهریور امسال نسبت به سال گذشته معادل 
۳۵.۶ و ۳۴.۴ درصد افزایش یافته اســت. براســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل 
مانده ســپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان شهریور ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۶۳۴۹.۱ هزار میلیارد تومان 
رســیده است که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۶ و 
۱۴.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۳۳۷۶.۵ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان اســت. عالوه براین، مانده کل تسهیالت در 
این زمان ۴۶۴۲.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
سال گذشته معادل ۳۴.۴ و ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش، بیش ترین 
مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۷۰.۲ هزار میلیارد تومان و کمترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان است.نسبت 
تســهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۴ درصد است که نسبت به مقطع 
مشــابه ســال قبل و پایان ســال قبل، به ترتیب ۰.۴ و ۱.۸ واحد درصد کاهش را نشان 
می دهد که نسبت مذکور در اســتان تهران ۹۰.۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 
۱۱۲.۲ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها 
در اســتان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها 

و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود. 

 ساعت آغاز به کار بانک ها در استان تهران تغییر کرد 
 بانک مرکزی ساعت آغاز به کار بانک ها در استان تهران را هفت و ۳۰ دقیقه اعالم کرد. 
  با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، ساعت شروع 

به کار خدمات رسانی بانک ها در این استان، ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح تعیین شد.
همچنین ســاعت حضور کارمندان بانک ها در محل کار نیم ساعت زودتر، یعنی ساعت 

هفت صبح است.

  اطالعات بدهکاران کالن بانکی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد
 بانک مرکزی فهرست اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن جاری و غیر جاری بانک ها 
در پایان شــهریورماه ۱۴۰۱ که مورد بررســی نهایی قرار گرفته است را منتشر کرد. با 
اشــاره به بخش ۱ از بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور درخصوص انتشار 
مانده تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران و با عنایت به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که تسهیالت و 
تعهدات بیشــتر از یک هزار میلیارد ریال تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط 
محســوب می گردد، فهرســت اطالعات »تســهیالت و تعهدات کالن« ۱۸ و »اشخاص 
مرتبط« ۲۲ بانک و موسسه اعتباری در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ که مورد بررسی نهایی 
قرار گرفته به انضمام اطالعات »تســهیالت کالن غیرجاری« به تفکیک هر بانک منتشر 
شــده است.شایان ذکر است اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن مرتبط سایر بانک ها 
و موسســات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشــر خواهد شد.بانک مرکزی 
همچنین اعالم کرد فهرست اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن بانک هایی که در پایان 
ســه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطالعات تسهیالت 
کالن غیرجاری و تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به تفکیک هر بانک به روزرسانی 
و منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیش از این ریز تسهیالت و تعهدات 
کالن ۲۴ بانک و اشــخاص مرتبط ۲۵ بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعالم 
شده بود که با احتساب اطالعات جدید، تاکنون فهرست تسهیالت و تعهدات کالن ۲۶و 
اشخاص مرتبط ۲۷ بانک منتشر شده است.گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطالعات 
تسهیالت و تعهدات کالن، تسهیالت کالن غیرجاری و اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه 
جلسه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع 
خالص تسهیالت و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن 
حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال اســت و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در 
جز نخســت از بند »د« ذیل تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب 
می شــود، صورت گرفته است.الزم به ذکر اســت، اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن و 
اشــخاص مرتبط بانک ملی ایران مورد بررسی اولیه قرار گرفته  است و احتمال تغییر در 
داده ها، پس از ارزیابی و بررســی نهایی وجود دارد.شایان ذکر است اطالعات تسهیالت و 
تعهدات کالن مرتبط ســایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی 

منتشر خواهد شد. 

 توافق کردیم بلیت رفت و برگشت به قطر کمتر از۱۵ میلیون تومان باشد
وزیــر راه و شهرســازی از انجام توافــق برای اینکه بلیط رفت و برگشــت به قطر کمتر 
از۱۵ میلیون تومان باشــد، خبر داد. رســتم قاسمی در حاشــیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: آخر هفته قبل سفر به قطر داشتم. یکی از موضوعات مورد بحث 
پروازهای ایران به جام جهانی بود و تصمیمات بســیار خوبی گرفته شــد.وی ادامه داد: 
پک۹۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی را مردم نخرند. توافق کردیم بلیط رفت و برگشت به قطر 
کمتر از۱۵ میلیون تومان باشد.قاسمی همچنین افزود: ایرانیان می توانند به کیش بروند و 
در هتل های آنجا اقامت کنند و یکی دو هواپیما بین کیش و دوحه گذاشته ایم و ایرانیان 
می توانند بازی های مورد عالقه خود را تماشا کنند و به کیش  برگردند و استراحت کنند 
و فردا دوباره به دوحه بروند. البته توافق کردیم که اکثر فرودگاه های کشور به قطر پرواز 
داشته باشــند و مردم بعد از تماشای بازی به کشور برگردند. این فرصت خوبی و ارزانی 
برای مردم فراهم شــده اســت.به زودی بلیت با قیمت های ارزان به فروش می رسد.وی 
تصریح کرد: هزینه در قطر به خاطر جام جهانی زیاد است و هر هواپیما برای پرواز به قطر 
باید هزینه های زیادی پرداخت کند، ولی ما توافق کردیم برای هواپیماهایی که این مدت 
به قطر پرواز می کنند، هزینه ای پرداخت نکنند و همین تصمیم می تواند موجب کاهش 
قیمت بلیط شود.وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات 
مذاکرات ایران و روســیه برای راه اندازی راه آهن رشت- آستارا گفت: در سفر پوتین به 
تهران، او در دیدار با رهبری اظهار عالقه کرد که در کریدور رشت_آستارا سرمایه گذاری 
کنند که در این مدت چند جلســه با مقامات روســیه داشتیم و توافق کردیم که روسیه 
در این کریدور که حدود ۱ میلیارد دالر هزینه دارد، سرمایه گذاری کنند. البته زمان دو 
ماهه برای آنها در نظر گرفته ایم و اگر مایل باشند می توانند در این کریدور شرکت کنند.

قاسمی درباره آخرین شرایط نهضت مسکن ملی، تصریح کرد: رئیس جمهور روز جمعه به 
زنجان می روند و ما خواهش کردیم از رئیس جمهور که از نهضت ملی مسکن که بیش 
از ۲۰ هزار واحد در حال ساخت است، بازدید کنند. تعدادی از این واحدها آماده تحویل 
است. در حال تهیه آماری هستیم که تا پایان سال چه تعداد واحد تحویل داده می شود.

 مذاکرات فشرده وزیر نفت در قاهره
وزیر نفت در حاشــیه بیست وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)جی ئی ســی اف( در پنج محور اصلی با جمعــی از وزیران این مجمع به صورت دوجانبه 
گفت وگو کرد. جواد اوجی در حاشیه بیست وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای 
صادرکننــده گاز )جی ئی ســی اف( در قاهره  با طارق الموال، وزیــر نفت و منابع معدنی 
مصر، نیکالی شــولگینوف، وزیر انرژی روســیه، ســعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، محمد 
عرقــاب، وزیر انرژی الجزایر و معاون وزیر نفت ونزوئــال دیدارکرد.در این دیدارها، درباره 
بازار و تجارت گاز، صادرات خدمات فنی و مهندســی، تجارت نفت و فرآورده های نفتی، 
تبدیل تفاهم نامه های امضا شده به قرارداد و دیگر زمینه های همکاری گفت وگو و مذاکره 
شــد.وزیر نفت در حاشیه این نشســت در گفت وگویی اعالم کرد: ایران آمادگی دارد در 
همه زمینه های توسعه  صنعت گاز از جمله انجام سرمایه گذاری های مشترک، سوآپ گاز، 
همکاری در زمینه چارچوب قراردادهای گاز، توســعه و صدور خدمات فنی و مهندسی، 
انتقال دانش و توســعه منابع انسانی متخصص با همه کشورهای عضو مجمع کشورهای 

صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( همکاری کند.

هرگونه تعهد و اعطای تسهیالت منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است
تهــران- ایرنــا- بانک مرکــزی اعالم کــرد: هرگونه تعهد بــه اعطای 
تســهیالت و یا مشــارکت حقوقی جدید همچون انعقاد تفاهم نامه توسط 
 شــبکه بانکی قبــل از اخــذ موافقت بانک مرکــزی ممنوع بــوده و عدم

 رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
 ایــن بانــک در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی با اشــاره بــه اقدامات 
مغایــر بــا ضوابط و مقــررات احتیاطی ابالغی توســط برخــی از بانک ها 
 و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی، شــبکه بانکی را ملزم بــه اخذ موافقت

 بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تســهیالت و یا مشارکت 
حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم نامه  کرد.

در این بخشنامه آمده است: »یکی از چالش ها و مشکالت مبتالبه نظام بانکی 
کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و 
توان اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای 
تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بوده اســت. به گونه ای که در حال 
حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکالت ساختاری و ترازنامه ای، همواره 

اعالم می دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیالتی که توسط 
بانک مرکزی ابالغ می شود، ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور 
در انجام تعهدات و تکالیف ابالغی نیز مؤید آن است که تعداد قابل توجهی 

از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته اند.
عالوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف 

نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری 
ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار 
داده و لذا مؤسسات اعتباری نمی توانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین 

نموده، رشد ترازنامه داشته باشند.
این در حالی اســت که اخیراً مشاهده شده برخی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیت های ســرمایه ای، نقدینگی و 
ســاختاری خود و نیز مغایر با ضوابــط و مقررات احتیاطی ابالغی و به ویژه 
 به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تســهیالت به

 بخش هــای مختلف اقتصــادی، رأســاً از طرقی نظیر انعقــاد تفاهم نامه، 
نســبت به قبــول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشــارکت حقوقی 
جدیــد در طرح هــای مختلــف اقــدام می کنند. لــذا متذکــر می گردد 
 هرگونــه تعهد بــه اعطای تســهیالت و یا مشــارکت حقوقــی جدید از 
موافقــت  اخــذ  از  قبــل  تفاهم نامــه   نعقــاد  ا نظیــر   طرقــی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات 

نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.«

با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع 
ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور 
کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین 

مالی طرح جهش مسکن در جریان است.
به نقل از بانک مرکزی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی 
با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون 
جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک های عامل ۲۰ 
درصد از تسهیالت پرداختی را به بخش مسکن اختصاص 
دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بالفاصله 
پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی و ابالغ آن توسط 

ریاست جمهوری به شبکه بانکی ابالغ شد.
صحابی بر لزوم هماهنگی بیشــتر بیــن وزارت راه و 
شهرسازی، بانک مرکزی و بانک ها در راستای تسریع اجرایی 
شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون 
جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه 
و به شبکه بانکی ابالغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات 
شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک ها و 
وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون 
مزبور به روزرســانی و به شبکه بانکی ابالغ شد. همچنین 
سقف فردی تسهیالت نیز در شورای پول و اعتبار مطرح 

و مصوب شد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک محور 
بودن تأمین مالی این قانون افزود: یکی از مهم ترین مشکالت 
طرح نهضت ملی این موضوع اســت که تأمین مالی آن با 
اتکای صرف بر منابع و تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده 
است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب 
قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عماًل 

با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای 
این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک ها منجر 
به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عماًل منجر به 
افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتاً تورم مضاعف که 

از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: با این وجود از دیگر موارد قابل اشاره این 
موضوع است که طرح مذکور سامانه محور بوده و عماًل از 
ابتــدای ثبت نام تا پرداخت تســهیالت می باید از طریق 
ســامانه وزارت راه و شهرســازی صورت بگیرد که ارتباط 
بین بانک ها و ســامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه 
گذشــته عماًل دارای مشکل بوده و اخیراً امکان اتصال به 
ســامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک های 

عامل فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک مســکن که از ســنوات قبل و در 
خصوص طرح های مشــابه بــه این ســامانه وصل بوده 
اســت در حال حاضر عملکــرد قابل قبولی داشــته، به 
طــوری که به میــزان ۶۳۰ هــزار میلیارد ریــال قراداد 
 بابــت طرح هــای نهضت ملی توســط بانک مســکن با

 متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
نیز پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد 
قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً 
در خصوص تسهیالت مسکن شهری نبوده و عالوه بر این 
سرفصل، تسهیالت مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و 

ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت 
است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیالت 
ودیعه مســکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابالغ شد 
تاکنون ۱۵۹ هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱ هزار 
فقره تسهیالت به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده 
است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال 
گذشته ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است. 
همچنین ۵۷ هزار میلیارد ریال تســهیالت بابت احداث و 
نوسازی اماکن روســتایی و شهری خسارت دیده است و 
حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

صحابی با اشــاره به استقبال گســترده مردم در آغاز 
طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی 
از طرح مذکور انجام شــد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار 
 نفر نســبت به پرداخت مبالغ ســهم خود اقدام کرده اند 
و در متقاضیان مؤثر تسهیالت مزبور که سهم آورده خود را 
پرداخت کرده اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح های 

قبلی مشاهده می شود.
معاون اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: 
همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، 
بــه میزان ۴.۵۸۰ هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شــهریور 
به بانک های عامل ابالغ شــده است که امید است اجرای 
طرح یاد شــده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی 
و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی )که حتی در 
حال حاضر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد 
اطالعاتی در این سامانه است( و همچنین دستور کاری که 
در دولت در خصوص تنوع بخشی به نحوه تأمین مالی این 

طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد. 

هرگونه تعهد و اعطای تسهیالت منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است

تسهیالت به »جهش مسکن« سرعت گرفت

معامالت الگوریتمی در شرایط فعلی باعث ضررهای بیشتری به فعاالن بازار 
سرمایه شده است. معامالت الگوریتمی، معامالتی است که توسط ربات ها با 
تعریف های متفاوت انجام می شود، معامالت را در چند ثانیه و به سرعت انجام 
می دهند. اما اینکه فناوری های به روز به خدمت بازار بیاید هیچ مشکلی نداشته 
و باعث شکوفایی بازار خواهد شد، اما چرا در شرایط فعلی معامالت الگوریتمی 
برای بازار سرمایه غیر منصفانه است؟، در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

یکــی از راهکارهای معامالت در بازار جهانی معامالت الگوریتمی اســت 
که توســط دو نوع ســرمایه گذار عمده یعنی بانک ها و مؤسسات مالی و یا 
بازارگردان ها استفاده می شود، در بورس های بین المللی به دلیل باال بودن عمق 
معامالت و نبودن پدیده ای به نام صف خرید یا صف فروش اســتفاده از این 
فناوری به نفع بازار تمام می شود، اما در بورس ایران به دلیل صف های فروش 
و خرید و کم بودن عمق بازار، معامالت الگوریتمی تنها راه برای نوسان گیری 
از سهامداران خرد فراهم کرده است.پایگاه خبری سازمان بورس، جدیداً در 
مطلبی آورده اســت؛ ۱۸ کارگزاری برای دسترســی معامله گران حقیقی به 
»معامالت الگوریتمی« مشخص شده اند، اما سازمان بورس به وضوح مشخص 

نکرده که معامالت الگوریتمی آیا برای ســهامداران حقیقی برای سهامداران 
خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان نیز فعال می شود یا خیر؟

اما دادگســتری تهران پس از بررسی مستندات معتقد است: »روند فعلی 
معامالت الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی عامل زیان مستمر سهامداران است.«

نعمت اله بهروزی معاون حقوقی دادگستری استان تهران طی نامه ای به 
معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عدم رعایت الزامات قانونی معامالت 

الگوریتمی و فعالیت بازار گردانی را عامل زیان مستمر سهامداران دانست و 
بر لزوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستورالعمل های قانونی تاکید کرد.

همانگونه که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، در بازاری که عمق کمی 
داشته و پول در جریان نباشد، استفاده از معامالت الگوریتمی تنها می تواند 
نوســان گیری نهادهای مالی را از مردم عادی تســهیل کند، به عنوان نمونه 
شرکتی که توانسته eps باال بسازد و خبر بسیار مثبتی در صنعت دارد، صبح 
آغاز معامالت به یک باره از دســترس خرید خارج شده و این نشان می دهد، 
سهامداران خرد قدرت مقابله با الگوریتم را ندارند، در وضعیت فروش نیز همین 
واقعیــت صدق کرده و معامالت الگوریتمی می تواند قبل از دیگران وضعیت 
فروش را فراهم کند. الگوریتم ها توانایی پیاده سازی فیلترهای آماده خرید و 
فروش را به صورت سریع داشته و از این رو افراد حرفه ای بازار نیز توانایی مقابله 
با آن را ندارند.استفاده از الگوهای جهانی برای پیشرفت بازار سرمایه تنها در 
صورتی قابل توجیه است که بازار ایران عمق کافی را داشته و چرخش پول 
پرقدرتی داشته باشد، شرایط امروز بازار سرمایه ایران با معامالت خرد میانگین 
۲ هزار میلیارد تومان باعث شده، الگوریتم ها بالی جان سهامداران خرد باشند.

 جذب سرمایه گذاری خارجی کشور به پنج میلیارد دالر رسید
 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: میزان جذب سرمایه گذاری خارجی از ۲.۴ میلیارد دالر به پنج میلیارد دالر در دولت سیزدهم رسیده است. »علی فکری« روز 
چهارشنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری اراک، افزود: این مهم با تغییر رویکرد در دولت کنونی انجام شد که باید در سایر استان های کشور عملیاتی شود و این مسیر استمرار یابد.وی تاکید کرد : نتایج این رویکرد که بر پایه چهارچوب 
واقعیت های ملموس و با توجه به تجارب قبلی مد نظر قرار گرفته، اکنون تاثیرات خود را به خوبی نشان داده و نتایج قابل توجه آن به مرور مشخص خواهد شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: افزایش سطح و کیفیت زندگی در 
شهرهای بزرگ و کوچک ایران و ارتقای خدمت رسانی به شهروندان یکی از اولویت های دولت سیزدهم است و به تبع  آن سازمان سرمایه گذاری با تمام توان خود برای تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی در این عرصه تالش می کند.فکری 
ادامه داد: اگر چه اقدامات در خور توجهی صورت پذیرفته اما به لحاظ وسعت اقتضاعات و نیازهای این حوزه و محدودیت منابع مالی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله وضعیت کنونی کشورمان در ارائه خدمات شهری با استانداردهای 
جهانی راه طوالنی را در پیش داریم و از سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذار فعال در این حوزه دعوت می شود با مطالعه فرصت های سرمایه گذاری موجود و با توجه به مشاوره های در نظر گرفته شده و مزیت های موجود در کشور ما 
سرمایه گذاری کنند.  وی تصریح کرد: رشد اقتصادی چشمگیر، جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی و برخورداری از بازاری بزرگ و با منابع متعدد و متنوع نیروی کار مناسب تحصیلکرده، تنوع اقلیمی و جغرافیای مجاورت با بازار چند صد میلیونی حوزه 
دریای خزر و کشورهای همسایه، شبکه زیرساختی مساعد اهتمام به رشد و پویایی و تالش برای ایجاد شبکه ها و خوشه های تولیدی و تجاری و قرار گرفتن در زنجیره تولید کاال و خدمات بین المللی از مزیت های کشور ایران برای سرمایه گذاران 
است که باید مورد توجه قرار گیرد.رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایجاد ارتباطات عمیق تر و گسترده تر و ایجاد رونق در منطقه می تواند منجر به کاهش فقر و افزایش اشتغال و شکوفایی در منطقه شود 
و در این راستا نگاه بلند مدت کشور به همکاری و تاکید بر کیفیت و ثبات سرمایه گذاری ها یکی از شروط اساسی تحقق توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذار خارجی است و بر همین اساس دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از دیپلماسی 

اقتصادی فعال خود را بر توسعه و تقویت مبادالت اقتصادی با کشورهای منطقه و کشورهایی که امکان توسعه روابط اقتصادی خارجی با آنها امکان پذیر است قرار داده است.

چرا استفاده ازمعامالت الگوریتمی به سهامداران بورس ضرر وارد کرد؟
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/08/07

شماره : 1500

 روســتاییان بهره مند از پروژه  شبکه های 
فرعی آبیاری در شهرستان کامیاران، از این به 
بعد برای کسب درآمد راهی استان های دیگر 
نمی شوند بلکه با آبی شدن اراضی  و افزایش 
درآمد، ورق زندگیشان برگشت خورده و برای 
فعالیت های کشاورزی از شهرهای دیگر نیرو 

جذب می کنند.
تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه یکی 
از مهمترین اهداف اقتصاد کشاورزی به شمار 
می رود که الزمه این مهم افزایش عملکرد در 
واحد ســطح با بهره مندی از شیوه های نوین 
در تولید محصوالت کشاورزی است در این 
بیــن اجرای پروژه های آب و خاک هم چون 
ایجاد شــبکه های فرعی آبیــاری در پایاب 
سدهای ساخته شده در راستای تامین منابع 
آبی در بخش کشاورزی جزو موارد ضروری 

محسوب می شود.
شــبکه های آبیاری و زهکشی به منظور 
استفاده بهینه از منابع آب تخصیص یافته به 
کشاورزان ایجاد می شود و در این شبکه ها از 
روش های نوین آبیاری تحت فشار که راندمان 

آبیاری را ارتقا می دهد استفاده می شود.
میانگین بارندگی ســاالنه در کردستان 
۴۳۸ میلی متر )براساس آمار مربوط به سال 
۱۴۰۰( است این اســتان سرشاخه حوضه 
های آبریز مهمی هم چون آبریز ســفیدرود، 
ســیمینه رود و سیروان است و عالوه براین 
رودخانه های متعدد و عمده ای در این منطقه 

جریان دارد.
بــه منظور بهره منــدی از این منابع آبی 
تاکنون ۱۸ ســد در کردستان ساخته شده 
که از این تعداد مدیریت ۱۲ ســد در اختیار 
استان و بهره برداری مابقی سدها در اختیار 
استان های همجوار از جمله آذربایجان غربی 

و کرمانشاه قرار دارد.
سدهای گاوشــان و زیویه در شهرستان 
کامیاران واقع شده و پروژه های شبکه فرعی 
آبیاری تحت فشار پایاب سد گاوشان و سد 
زیویه به اجرا درآمده اســت ولی هنوز هم به 

طور کامل به اتمام نرسیدند.
در راســتای اجرای پروژه شــبکه فرعی 
آبیاری تحت فشار پایاب سد گاوشان قرار بود 
سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم کشاورزی 
روستاهای بخش مرکزی شهرستان کامیاران 

شامل آهنگران، بالن، سرچم، توبره ریز، گنبد 
ســفلی و علیا، الک، ورمهنگ، هیات آباد و 
حومه شهر کامیاران از آب این سد بهره مند 
شــود.در حال حاضر این پروژه در ۲ هزار و 
۴۳۰ هکتار به اجــرا درآمده به عبارتی ۹۸ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای 
این پــروژه تاکنون یک هزار و ۳۴۵ میلیارد 
ریال اعتبار هزینه شده و ۷۰۶ میلیارد ریال 

مطالبات پیمانکار این پروژه است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کردستان و رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان عصر روز سه شــنبه به همراه جمع 
دیگری از مدیران استان  برای بازدید از چند 
پروژه بخش کشاورزی به شهرستان کامیاران 
سفر کردند. نخستین پروژه ای که مورد بازدید 
این مسووالن قرار گرفت پروژه شبکه آبیاری 

پایاب سد گاوشان بود.

 ایجاد بیش از یــک هزار و ۷۰۰ 
فرصت شــغلی با اجرای پروژه پایاب 

سد گاوشان
رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
در این بازدید با اشاره به اینکه گشایش کامل 
پروژه شــبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب 
سد گاوشان منجر به ایجاد یک هزار و ۷۵۰ 

فرصت شغلی خواهد شد، اظهار داشت: اجرای 
این طرح باعث افزایش راندمان آبیاری و به 
تبع آن مصرف بهینه آب و افزایش تولید در 

استان می شود.
پیمان اسکندری با اشــاره به اینکه این 
پروژه هم اکنون ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، افزود: هدف از اجرای این طرح تبدیل 
اراضی دیم به آبی با روش آبیاری بارانی است.

وی با بیان اینکه پروژه شبکه فرعی آبیاری 
تحت فشار واحد پایاب سد گاوشان به طول 
۲۷ کیلومتر از ســد گاوشــان آبگیری می 
شــود، ادامه داد: شرایط اقلیمی پیش آمده 
در بارش ها باعث تغییر بارندگی ها در سراسر 
جهان شده و ما باید در مدیریت و بهینه سازی 

مصرف آب تالش کنیم.  
یکــی دیگر از پروژه هایی که مورد بازدید 
قرار گرفت پروژه شــبکه فرعی آبیاری تحت 
فشار پایاب ســد زیویه شهرستان کامیاران 
بــود که مدیــر آب و خاک و امــور فنی و 
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
در رابطه با این پروژه اظهار داشت: این پروژه 
با آبگیری از ســد زیویه در ۲ فاز عمرانی از 
محل اعتبارات طرح جامع شبکه های فرعی 
آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور 
در حال اجرا است.فیروز احمدی با اشاره به 

اینکه مســاحت اراضی بهره مند از این پروژه 
یک هزار و ۱۰۴ هکتار است، افزود: اعتبار این 
پروژه بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال است که با 
اتمام آن برای ۸۶۵ نفر به طور مستقیم و غیر 

مستقیم شغل ایجاد می شود.  
وی با بیان اینکه روستاهای بهره مند از این 
پروژه شامل بزوش، گازرخانی، تیلکو، کاشتر و 
زیویه است، گفت: این پروژه به اتمام رسیده 
فقط بخشــی از مطالبات پیمانکار و تکمیل 
کارگاه آن باقی مانده که هنوز میزان اعتبار 
مورد نیاز برای این اقدامات برآورد نشده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندســی 
سازمان جهاد کشاورزی کردستان به پروژه 
تامین آب و توسعه باغات روستای دهکانان 
اشاره کرد و اظهار داشت: ایستگاه انتقال آب 
به منظــور تبدیل ۶۰۰ هکتار از اراضی دیم 
روستاهای دهکانان و تفین شهرستان سروآباد 
و نیز بخشــی از اراضی پالنگان شهرســتان 
کامیــاران به باغات مثمــرو مکانیزه در نظر 

گرفته شده است.
احمدی با اشاره به اینکه این پروژه شامل ۲ 
ایستگاه اصلی و میان راهی و به ظرفیت پمپاژ 
۴۵۰ لیتر بر ثانیه اســت، افزود: برای اجرای 
این پروژه ۳۷۳ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال 
اعتبار هزینه شده که برای پرداخت مطالبات 

پیمانکار و تکمیل پروژه به ۹۰ میلیارد ریال 
اعتبار دیگر نیاز است.

بــه گفته جمعــی از اهالی روســتاهای 
محدوده ســدهای زیویه و گاوشــان که در 
بازدید مســووالن حضور داشتند بسیاری از 
اهالی این روستاها قبل از اجرای پروژه های 
شبکه های آبیاری برای کسب درآمد در سایر 
اســتان ها کارگری می کردند ولی اکنون با 
آبی شدن اراضی کشاورزی و افزایش عملکرد 
محصوالتشــان از سایر استان ها نیرو جذب 

می کنند.
رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کردســتان هم در این بازدیــد بعد از اینکه 
در جریان بخشــی از مطالبــات باقی مانده 
پیمانکاران پروژه های کشاورزی قرار گرفت 
بیان کرد: بعد از بررسی های الزم برای میزان  
اختصاص اعتبار بــه این پروژه ها تصمیمم 

می گیریم.  
یــک میلیون و ۲۱۷ هــزار و ۳۸ هکتار 
از مساحت کردســتان به اراضی کشاورزی 
اختصاص دارد که این میزان حدود پنج درصد 
اراضی کشاورزی کشور را تشکیل داده است؛  
۹۶ درصد سطح اراضی کشاورزی استان هم 
به کشت ســاالنه محصوالت زراعی و سطح 
آیش )بدون کشت( و چهار درصد به عبارتی 
۵۲ هزار و ۶۷۰ هکتار آن هم به اراضی باغی 

اختصاص پیدا کرده است.
بر اساس آخرین گزارش عملکرد ساالنه 
تولید محصوالت زراعی و باغی اســتان که 
مربوط به سال ۱۴۰۰  است در ۷۹۱ هزار و 
۹۷۰ هکتار زیر کشــت؛ یک میلیون و ۷۵۴ 
هزار تن محصول تولید شده و میزان برداشت 
محصوالت باغی هم ۴۴۳ هزار تن بوده است.

از ۷۹۱ هــزار و ۹۷۰ هکتــار اراضی زیر 
کشــت محصوالت زراعی استان ۸۷ درصد 
دیم و فقط ۱۳ درصد آن آبی است ساالنه هم 
حدود ۲۱۱ هزار و ۲۶۸ هکتار از اراضی دیم 
به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان 
به طور آیش در تناوب زراعی قرار می گیرد.

۷۹ درصد از سطح زیرکشت محصوالت 
زراعی اســتان ســاالنه به غالت، ۱۳ درصد 
حبوبات، پنج درصد به علوفه و ســه درصد 
دیگر به ســایر محصوالت زراعی اختصاص 

پیدا می کند.

برگشت ورق زندگی کشاورزان کامیارانی با اجرای پروژه های آبی

 محصوالت غذایی هم شناسنامه می گیرند
ساداتی نژاد گفت: وزارت جهاد قصد دارد با شناسنامه دار کردن بسترهای تولید 

به سمت محصول کشاورزی، باغی و دامی سالم برای مردم برود.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه همایش روز جهانی غذا، 
گفت: غذای سالم برای ما بسیار حائز اهمیت است و هرچه برای تولید محصول 

سالم هزینه شود از هزینه های درمان کاسته می شود.
وی افزود: تالش وزارت جهاد کشــاورزی این است که با صیانت از بسترهای 
تولید و شناســنامه دار کردن بسترهای تولید به سمت محصول کشاورزی، باغی 

و دامی سالم برای مردم برویم تا با خیال راحت از محصوالت استفاده کنند.
وی بــا اشــاره به تولید مرغ آرین عنوان کرد: تولیــد مرغ آرین در دو بخش 
تحقیقاتی و حمایتی فعالیت انجام می شود که در بخش اول سازمان تحقیقات و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات الزم جهت اصالحات ژنتیکی را 
انجام می دهند و در بخش حمایتی هم در بازار قیمت مرغ آرین ۱۲ درصد بیشتر 
است و صادرات به مرغ آرین داده می شود.وی همچنین افزود: الیحه آبخیزداری در 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به اتمام رسیده است.

وی افزود: این الیحه اقدام مشــترکی مابین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، 
پژوهشــکده آبخیزداری و حفاظت خاک در سازمان تحقیقات و نخبگان حوزه 
دانشگاهی بوده است و تالش شد که نظرات جمع در آن دیده شود، این الیحه 
در حال حاضر در کمیســیون زیربنایی دولت اســت و به زودی به صحن دولت 

خواهد آمد و در نهایت به مجلس ارسال می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه امسال در خصوص رفع گرد و غبار ۱۰۰ 
هزار هکتار را در برنامه داریم، گفت: این رقم در سال گذشته ۸۵ هزار هکتار بود، 
اما تالش شد با توجه به محدودیت های مالی این مسیر و هدف به درستی پیش 

برود و بتوانیم به تعهد خود عمل کنیم. 

 کاهش قیمت انواع روغن خوراکی در بازار
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی گفت: کاهش تقاضا 
همچنان ملموس و باعث ایجاد بازار رقابتی بین شرکت های تولید کننده شده است.

علیرضا شــرفی با بیان اینکه مشــکلی در زمینه واردات روغن نداریم، افزود: 
همزمانــی ریزش قیمت روغن در بازارهای جهانی با رفع موانع صادرات روغن از 
مالزی و اندونزوی با تسهیل روند صادرات روغن آفتاب گردان از روسیه و اوکراین، 
دست به دست هم داده تا شاهد کاهش قیمت روغن خام در بازار جهانی باشیم.

وی با اشاره به کاهش قیمت پایه صادراتی روغن پالم در اندونزوی افزود: کاهش 
قیمت بر اساس ساختار مالیات صادرات فعلی، تأثیر می گذارد و باعث شده است 
که روغن خام پالم اندونزی نســبت به مالزی رقابتی تر شــود.مدیرعامل شرکت 
تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی، تقاضا برای خرید روغن در بازار داخلی 
را کاهشــی دانست و تصریح کرد: توان خرید مردم، افزایش تولید، توزیع کاال و 
اطمینان مصرف کنندگان از تداوم تأمین این کاال در میزان مصرف و تقاضای این 
محصول تأثیر گذاشته است.مدیر عامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های 
روغنی با اشاره به حذف شدن ارز ترجیحی برای واردات روغن، گفت: ارز واردات 
روغن نیمایی شد و این مسئله نیاز به نقدینگی، برای واردات را افزایش داد. پیش 
از نیمایی شــدن ارز واردکنندگان برای یک کشتی ۵ هزار تنی نیاز به نقدینگی 
حدود ۴۰ میلیارد تومانی داشــت، در حالی که این کشتی امروز با بیش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان وارد کشــور می شود از این رو الزم است سازوکارهایی فراهم شود 
که بانک ها بتوانند نقدینگی افرادی که در زمینه واردات کاالهای اساسی فعالیت 
می کنند را فراهم کنند.همچنین در این رابطه رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران 
با اشاره به نرخ انواع روغن در بازار، تصریح کرد: روغن نباتی ۵ کیلویی ۳۶۵ هزار 
تومان، روغن جامد کوچک ۷۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی 
۵۹ هزار و ۴۰۰، روغن مایع ۹۰۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان برای اجرای آبخیزداری در خوزستان
اهواز - معاون آبخیزداری و بیابان سازمان منابع طبیعی از اختصاص مبلغ ۱۱۰ 

میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری در این استان خبر داد.
 حسن وحید گفت: با توجه به شرایط خاص استان خوزستان دولت برنامه های 
ویژه برای مدیریت حوزه آبریز استان به خصوص برای شهرهای شمالی استان دارد.

وی افزود: حــدود یک میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی در حوزه های 
آبخیزداری در طرح های تفصیلی قرار دارند که تاکنون در بیش از ۶۷۰ هزار هکتار 
از آن ها عملیات های آبخیزداری اجرا شده که نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.

وحید به اختصاص بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای امسال به 
منظور اجرای عملیات های آبخیزداری در خوزســتان اشاره و اضافه کرد: بخش 
قابل توجهی از برنامه های این حوزه اجرایی شده است و امیدواریم باقیمانده کار 
نیز انجام شــوند.وی می گوید: در مناطقی که عملیات های آبخیزداری اجرا شده 
شاهد مدیریت روان آب ها و سیالب و همچنین کاهش فرسایش خاک از ۵۰ تا 
۷۰ درصد هســتیم که عالوه جلوگیری از فرسایش خاک، حجم زیاد آب که از 

حوزه های آبخیز سرازیر می شود را در سفره های زیرزمینی ذخیره کند.

با پایان فصل برداشت محصول از شالیزارهای شمال، قیمت برنج در بازارها 
امروز به دغدغه شالیکاران تبدیل شده است.

 گروه استان ها- بهرام قربانپور: یک سال تالش، زحمت و هزینه را متحمل 
می شوند تا از این رنجی که می کشند گنج نه، یک لقمه نان حالل به خانه ببرند.

آری! از کشــاورزان و شالیکارانی می گویم که یک سال شبانه روز دردها 
و رنج ها را به دوش می کشــند، استرس بی آبی، هزینه های کاشت، داشت و 
برداشت و نامهربانی های بسیار در مسیر تولید برنج را به جان می خرند و گاهاً 
برای احیا و روی پا نگهداشتن سنت کشاورزی، پول قرض می کنند تا سر آخر 
با فروش محصول، ثمره یک سال دوندگی، شب بی خوابی و عرق ریختن ها 
را در ســبد مهر گذاشــته و به خانه ببرند و یا در خورجینی ریخته و قرض و 

دین هایشان را بپردازند.

 جهاد کشاورزی فقط نام »کشاورزی« را یدک می کشد
اما این روزها خبرهای خوشــی از بازار برنج به گوش نمی رسد کشاورزانی 
که هنوز عرق کار و تالش روی جبینشان خشک نشده با کاهش قیمت برنج 
و عدم نظارت بازار و همچنین سوداگری برخی افراد، عرق سرد بر صورتشان 

نشسته است.
افزایش هزینه های کشاورزی و عدم حمایت عملی و مؤثر از یک سو و واردات 
برنج و کاهش قیمت ها و رکود بازار از سوی دیگر سبب شده تا کشاورزان دیگر 

رمقی برای کشاورزی نداشته باشند.
»بهادر برقی« یکی از شــالیکاران گیالنی با اشــاره به برخی مشکالت و 
چالش های کشاورزان، اظهار کرد: مشکالت کشاورزان بویژه شالیکاران سال ها 
اســت که حل نشده باقی مانده و هر سال هم بر شدتش افزوده می شود.وی، 
افزایش هزینه های کشاورزی را از دغدغه های مهم این قشر زحمت کش عنوان 

کرد و افزود: هزینه های کشاورزی با قیمت تمام شده برنج هم خوانی ندارد و 
کشاورزان پایان خوشی را برای خود متصور نیستند.

برقی، کشاورزی را یک حرفه پرزحمت و هزینه بر معرفی کرد و گفت: تا 
زمانی که بسترها برای کشاورزی به خوبی فراهم نشود فعالیت در این عرصه 
یک نوع »درجازدن« است.وی با بیان اینکه کشاورزان و شالیکاران دغدغه نان 
شب دارند، افزود: کشاورزان یک سال تالش و کوشش کرده و هزینه های زیادی 
را محتمل می شوند تا بعد از برداشت و فروش محصول، ریالی به جیبشان برود 
اما گویا فقط زحمت و زیان سهم کشاورزان است و سودش را دیگران می برند.

 ناترازی هزینه ها و درآمدهای کشاورزی
این کشاورز گیالنی با بیان اینکه ناهمخوانی هزینه ها و درآمد چالش اصلی 
کشاورزان است، گفت: بین هزینه کردها و تالش های بی وقفه با درآمد فروش 
برنج ناترازی عجیبی وجود دارد که این ناترازی ها باید از ســوی متولیان امر 
به نحوی جبران شود در غیر این صورت کمر اقتصاد کشاورز خواهد شکست.

برقی با اشاره به رابطه مستقیم واردات برنج و کاهش قیمت این محصول، 
بیان کرد: افزایش واردات برنج خارجی منجر به اشباع بازار برنج داخلی شده 
است.وی ادامه داد: مردم به دلیل شرایط اقتصادی موجود کمتر به کیفیت ها 
توجه می کنند آنها دنبال برنج با قیمت پایین حتی به قیمت کیفیت پایین 
هســتند.این کشاورز گیالنی با اشاره به کیفیت باالی محصوالت برنج استان 
اضافه کرد: برنج گیالن به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک حاصلخیز یکی از 

بهترین نوع برنج در کشور و حتی در دنیا به شمار می رود.
برقی با اشاره به نرخ گذاری ناعادالنه روی برنج بیان کرد: قیمت برنج گیالن 
متناسب با کیفیت عالی این محصول نیست بر اساس نرخ گذاری ها هر کیلو 
برنج ۱۰۰ الی ۱۰۵ هزار تومان معامله می شود که این قیمت برای کشاورزان 
به صرفه نیســت.وی با اشاره به رکود عجیب بازار برنج گیالن، افزود: خرید و 
فروش برنج در بازار دچار کود شدید شده و همین موضوع سبب شده تا قیمت 

برنج به کیلویی ۸۰ هزار تومان برسد.

 حاضر هستم برنجم در انبار بماند و بپوسد
این کشــاورز گیالنی با بیــان اینکه فروش هر کیلو برنــج با قیمت ۸۰ 
هــزار تومان صرفه اقتصادی نــدارد، گفت: حاضرم برنجــم در انبار بماند و 
 بپوســد امــا با این قیمت عرضه نکنــم چرا که از این فــروش هیچ عایدی

 نصیب من نمی شود.
برقی با تاکید بر حمایت ویژه متولیان امر از کشاورزان تصریح کرد: اگر بسته 
حمایتی و تسهیالتی برای کشاورزان در نظر گرفته نشود بسیاری از برنجزارها در 
سال های نه چندان دور دستخوش »تغییر کاربری« می شوداگر بسته حمایتی و 
تسهیالتی برای کشاورزان در نظر گرفته نشود بسیاری از برنجزارها در سال های 

نه چندان دور دستخوش »تغییر کاربری« می شود.

شالیکار غم نان دارد و دالل غم مال
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10661066
ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــز بهداش ــازمان مرک ــایی س ــوم  و کارت شناس ــگاه عل ــت دانش ــز بهداش ــازمان مرک ــایی س ــماره 45911938024591193802 و کارت شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پزشــکی بــه شــماره پزشــکی بــه شــماره 45911938024591193802 و کارت عابــر بانــک رفــاه- ملــت- ســپه و کارت ســوخت بــه شــماره   و کارت عابــر بانــک رفــاه- ملــت- ســپه و کارت ســوخت بــه شــماره  
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/271401/07/27 مفق ــرث در تاری ــد کیام ــی یوســفیان فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــرث در تاری ــد کیام ــی یوســفیان فرزن ــه عل ــق ب ــران 8686 -  - 633633 ج  ج 1414 متعل ــران ای ای

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

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــم همت ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــم همت ــه مری ــق ب ــماره 45695057754569505775 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

18661866
ــد حســینعلی در  ــی  فرزن ــه ئ ــه مهــران آزمــوده آبین ــق ب ــد حســینعلی در  متعل ــی  فرزن ــه ئ ــه مهــران آزمــوده آبین ــق ب ــه شــماره 07401480870740148087 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/03/011401/03/01 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 36604708213660470821 متعلــق بــه مهــرداد ســارانی فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرداد ســارانی فرزنــد غالمعلــی 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 1401/08/021401/08/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09455391770945539177 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09455391770945539177 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مصطفــی محمــدی فرزنــد رمضــان در تاریــخ مصطفــی محمــدی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

20062006
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 01502076210150207621 متعلــق بــه کیمیــا علــی جانــی برمچــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه کیمیــا علــی جانــی برمچــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

 1401/04/01 1401/04/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه  متعلــق بــه طنــاز قیــه بکلــو باکدملــی شناســنامه  متعلــق بــه طنــاز قیــه بکلــو باکدملــی 00798306410079830641 فرزنــد مجبــد در تاریــخ  فرزنــد مجبــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20202020

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20023863312002386331 متعلــق بــه ســید شــامیر  کاظمینــی  فرزنــد ســید حســین در  متعلــق بــه ســید شــامیر  کاظمینــی  فرزنــد ســید حســین در 

تاریخ تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد قربانعل ــی  فرزن ــدی  عباس ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد قربانعل ــی  فرزن ــدی  عباس ــه مه ــق ب ــماره 00546673210054667321 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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــماره 00736660510073666051 و کارت  و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 00736660510073666051 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ســوخت بــه شــماره 00736660510073666051 متعلــق بــه علیرضــا  حجتــی  فرزند محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  حجتــی  فرزند محمــد  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  

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

ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــه فرزن ــین زایرکعب ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــاس  در تاری ــد عب ــه فرزن ــین زایرکعب ــه حس ــق ب ــماره 15821970911582197091 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00192083160019208316 متعلــق بــه مهســا  کامیــاب  فرزند قدیــر  در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا  کامیــاب  فرزند قدیــر  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
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 25919379582591937958 متعلــق بــه شــمس  درویــش زاده  فرزنــد غالمرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه شــمس  درویــش زاده  فرزنــد غالمرضــا  در تاریــخ 
 1401/08/02 1401/08/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و   4040 ایــران  ایــران    646646 ص  ص    9696 پــالک   شــماره  بــه  خــودرو  کمپانــی  پــالک  ســند  شــماره  بــه  خــودرو  کمپانــی  ســند 
NAZPLNAZPL140140BMBM06006900600690 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور MM2485105024851050MM متعلــق بــه محمــود اردســتانی  متعلــق بــه محمــود اردســتانی 

فرزند علی در تاریخ فرزند علی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04100993680410099368 متعلــق بــه حســین منصوریــان فرزنــد حســنعلی و کارت ملــی  متعلــق بــه حســین منصوریــان فرزنــد حســنعلی و کارت ملــی 
ــخ 1401/05/101401/05/10   ــد در تاری ــز محم ــد عزی ــصتی فرزن ــذرا ش ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــز محم ــد عزی ــصتی فرزن ــذرا ش ــه ع ــق ب ــماره 65899079356589907935 متعل ــه ش ــماره ب ــه ش ب

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

20842084
ــه  ــه و ب ــماره شاســی NAKNFNAKNF75297529NBNB110841110841و ب ــه ش ــماره شاســی  خاکســتری ب ــه ش ــواری جــک jj44 خاکســتری ب ــین س ــواری جــک کارت ماش ــین س کارت ماش
ــه اکــرم   ــه اکــرم    متعلــق ب ــه شــماره پــالک 4040ایــران ایــران 894894هه1919  متعلــق ب ــه شــماره پــالک  ب شــماره موتــور شــماره موتــور 33dndn00037000003700__HfcHfc44gbgb22 ب
تیمــوک  فرزنــد حســن بــه شــماره ملــی تیمــوک  فرزنــد حســن بــه شــماره ملــی 63687602306368760230 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

میکامتالیــک  مشــکی  وانــت  ماشــین  کارت  و  میکامتالیــک   مشــکی  وانــت  ماشــین  کارت  و   00807393340080739334 شــماره  بــه  ملــی  شــماره »کارت  بــه  ملــی  »کارت 
شــماره بــه  شــمارهو  بــه  NAKPLNAKPL811811XNBXNB105232105232و  شاســی  شــماره  بــه  شاســی   شــماره  بــه   MM//TT   TT82000 82000 

 موتــور شــماره موتــور  موتــور شــماره موتــور 44dndn00037600003760--HfcHfc44gaga33 و بــه شــماره پــالک  و بــه شــماره پــالک 4444ایــران ایــران 774774مم6464 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــد عبــاداهلل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی ــژاد فرزن ــخ مهــدی میرزان ــد عبــاداهلل در تاری ــژاد فرزن مهــدی میرزان

مــی باشــد.«مــی باشــد.«

20872087
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14511068231451106823 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین 
ــی وســائط  ــه فن ــه ماشــین و ســند معاین ــی وســائط  و کارت ســوخت  و بیمــه نام ــه فن ــه ماشــین و ســند معاین ــران3030 و کارت ســوخت  و بیمــه نام ــرانای ــه شــماره 9494جج418418ای ــه شــماره ب ب
نقلیــه  متعلــق بــه ســجاد کامــران قوجــه بیگلــو فرزنــد حمــزه در تاریــخ نقلیــه  متعلــق بــه ســجاد کامــران قوجــه بیگلــو فرزنــد حمــزه در تاریــخ  1401/07/29 1401/07/29مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــخ  ــلیم در تاری ــد س ــرفه فرزن ــرفی ش ــه ش ــه راحل ــق ب ــخ  متعل ــلیم در تاری ــد س ــرفه فرزن ــرفی ش ــه ش ــه راحل ــق ب ــماره 04803440940480344094 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 1401/07/291401/07/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00192398070019239807 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک  ســپه وصــادرات و  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک  ســپه وصــادرات و 
گوشــی گوشــی AA3030SS متعلــق بــه محمــد رضایــی فرزنــد نعمــت در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضایــی فرزنــد نعمــت در تاریــخ  1401/07/30 1401/07/30مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

20902090

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 40723012994072301299 متعلــق بــه یوســف  ترابــی نــژاد فرزنــد غالمعلــی در  متعلــق بــه یوســف  ترابــی نــژاد فرزنــد غالمعلــی در 
تاریخ تاریخ 1401/03/011401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00743572470074357247 متعلــق بــه امیــن  شــاه کــرم فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــن  شــاه کــرم فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/06/021401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد ول ــه گوهــر گــوردزی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد ول ــه گوهــر گــوردزی فرزن ــق ب ــه شــماره 41327067374132706737 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.



5
شماره : 
1500

08040804//135135//2424

ــماره 00781220900078122090   ــه ش ــی ب ــته چــک بانک ــماره  و دس ــه ش ــی ب ــته چــک بانک ــماره 00781220900078122090 و دس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مرتضــی فخــاری فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه مرتضــی فخــاری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41728539514172853951 متعلــق بــه فریبــا اشــکش فرزنــد بیــژن در تاریــخ  متعلــق بــه فریبــا اشــکش فرزنــد بیــژن در تاریــخ 1401/07/261401/07/26  

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

23012301
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 10610290261061029026 متعلــق بــه حســین اصغــر خانــه بــاز فرزنــد حســن  متعلــق بــه حســین اصغــر خانــه بــاز فرزنــد حســن 

در تاریخ در تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21229355962122935596 و کارت ماشــین و  کارت ســوخت سیســتم پرایــد،  و کارت ماشــین و  کارت ســوخت سیســتم پرایــد، 
ــور 19275731927573   ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی SS14122860800131412286080013 و ش ــماره شاس ــی  و  ش ــماره شاس ــدل 13861386 و  ش ــره ای ، م ــگ  نق ــدل رن ــره ای ، م ــگ  نق رن
و شــماره پــالک و شــماره پــالک 8282 س  س 283283 ایــران  ایــران 5959 متعلــق بــه داود صالــح مجنــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه داود صالــح مجنــی فرزنــد حســن در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11401692701140169270 متعلــق بــه حســن حاجــی علــی اکبــری فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه حســن حاجــی علــی اکبــری فرزنــد رضــا در تاریــخ 

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

ــخ  ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــه رضــا کاظمــی اندان ــق ب ــخ  متعل ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــه رضــا کاظمــی اندان ــق ب ــه شــماره 11405597291140559729 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11306453811130645381 متعلــق بــه نازنیــن مختــاری ورنوســفادرانی  فرزنــد ماشــااهلل  در  متعلــق بــه نازنیــن مختــاری ورنوســفادرانی  فرزنــد ماشــااهلل  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/301401/07/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــنعلی در تاری ــد حس ــن زاده فرزن ــد حس ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــنعلی در تاری ــد حس ــن زاده فرزن ــد حس ــه مجی ــق ب ــماره 11411777491141177749 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/07/22 1401/07/22مفقــود گردی

کارت ملـــی کارت ملـــی 11303881741130388174و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11303881741130388174و گواهینامه موتورســیکلت و گواهینامه موتورســیکلت 
بــه شــماره بــه شــماره 11303881741130388174و بیمــه نامــه موتــور بــه شــماره و بیمــه نامــه موتــور بــه شــماره 633633//1475314753 وکارت موتورســیکلت بــه پــالک  وکارت موتورســیکلت بــه پــالک 
  01240124NBFNBF020292020292 ــور ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــیNBFNBF***125***125AA95209629520962  و ش ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس 633633//1475314753 و ش
کارت ســـوخت بــه پــالککارت ســـوخت بــه پــالک633633//1475314753 متعلـــق بـــه رســول عمــادی اندانــی فرزنـــدمحمد در تاریـــخ  متعلـــق بـــه رســول عمــادی اندانــی فرزنـــدمحمد در تاریـــخ 

1401/06/251401/06/25مفقـــود گردیـــده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.مفقـــود گردیـــده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

کارت ماشــــین بــــه شــماره کارت ماشــــین بــــه شــماره 4343ایــــرانایــــران267267دد8181 و شــــماره شاســی و شــــماره شاســی8306941883069418 و شــــماره موتــور  و شــــماره موتــور 
1248313695812483136958متعلـق بـه روزبـه مرادیـان فرزنـد اهلل مـراد در تاریـخ متعلـق بـه روزبـه مرادیـان فرزنـد اهلل مـراد در تاریـخ 1401/01/051401/01/05 مفقـود گردیـده و  مفقـود گردیـده و 

از درجــــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.از درجــــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملـــی بـــه شـــماره کارت ملـــی بـــه شـــماره 11402323201140232320 و گواهینامـه پایـه دو بـه شـماره  و گواهینامـه پایـه دو بـه شـماره 11402323201140232320 و یـک چـک  و یـک چـک 
قــــرض الحســــنه مالــک اشــتر بــه شــــماره قــــرض الحســــنه مالــک اشــتر بــه شــــماره 259626259626 و کارت عابــر بانــــک اقتصادنویــن و ســپه  و کارت عابــر بانــــک اقتصادنویــن و ســپه 
ومســــکن متعلـــق بـــه صفرعلـی علـــی تـــرکان ورنوسفادرانی فرزنـد حسـین در تاریـــخ ومســــکن متعلـــق بـــه صفرعلـی علـــی تـــرکان ورنوسفادرانی فرزنـد حسـین در تاریـــخ 1401/07/201401/07/20  

مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبار ســاقط می باشــد.مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبار ســاقط می باشــد.

کارت ملـــی کارت ملـــی 11421964451142196445 و کارت ماشـــین بــه پــالک  و کارت ماشـــین بــه پــالک 5353ایــران ایــران 355355یی9898 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
ــران  ــران ای ــه پــالک 5353ای ــه پــالک و کارت ســـوخت ب ــور MM1313//65340276534027و کارت ســـوخت ب ــور و شــماره موت NASNAS451100451100MM49525504952550و شــماره موت
355355یی9898 متعلـــق بـــه محمودشفیعی دستگردی فرزنـــد رضا در تاریـخ متعلـــق بـــه محمودشفیعی دستگردی فرزنـــد رضا در تاریـخ1401/07/011401/07/01مفقـــود گردیـده و مفقـــود گردیـده و 

از درجـــه اعتبـــار سـاقط مـی باشـد.از درجـــه اعتبـــار سـاقط مـی باشـد.

25072507
ــران  ــران ای ــه شــماره پــالک  1313ای ــه شــماره پــالک  رنــگ ســفید  ب ــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین  ســواری ســمند LXLXرنــگ ســفید  ب ــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین  ســواری ســمند ب ب
456456هه8181 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســی 834324834324وبــه شــماره موتــور وبــه شــماره موتــور 1248915579012489155790متعلــق بــه فرزانــه محبــی متعلــق بــه فرزانــه محبــی 

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

گواهینامــه پایــه ســه   ) بــه شــماره ملــی   گواهینامــه پایــه ســه   ) بــه شــماره ملــی   11201429891120142989  ( متعلــق بــه شــهال  گشــول فرزنــد خدایــار   ( متعلــق بــه شــهال  گشــول فرزنــد خدایــار 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/191401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12764999911276499991 متعلــق بــه ماهــان  صادقــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ماهــان  صادقــی 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 1401/07/011401/07/01 مفق

ــد  ــی فرزن ــن مصلح ــه محس ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــی فرزن ــن مصلح ــه محس ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــماره 12803617351280361735 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی ــخ حســن در تاری حســن در تاری

کارت پایــان خدمــت ) بــه شــماره ملــی  کارت پایــان خدمــت ) بــه شــماره ملــی  11589957841158995784  (متعلــق بــه علیرضــا  شــکیبا فرزنــد براتعلــی   (متعلــق بــه علیرضــا  شــکیبا فرزنــد براتعلــی 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/02 1401/07/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 42200161204220016120 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و بیمــه  و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و بیمــه 
نامــه ماشــین نامــه ماشــین 207207 مــدل  مــدل 14001400 بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک 9898ج ج 929929 ایــران  ایــران 4949 و کارت ســوخت خــودرو متعلــق  و کارت ســوخت خــودرو متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/021401/08/02 مفق ــد خداخواســت در تاری ــد حســینی فرزن ــه حام ــخ ب ــد خداخواســت در تاری ــد حســینی فرزن ــه حام ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22950487452295048745 و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین  و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین 206206 صندوقــدار مدل  صندوقــدار مدل 
  NAAPNAAP4141FDFD66BJBJ297995297995 ــه شــماره پــالک 3838ن ن 962962/ایــران /ایــران 6363و کارت ماشــین بــه ش ش و کارت ماشــین بــه ش ش ــه شــماره پــالک  ب 8989 ب
ــد  ــی فرزن ــه مهــران ثابتــان فدائ ــر بانــک متعلــق ب ــد  کارت ســوخت و کارت عاب ــی فرزن ــه مهــران ثابتــان فدائ ــر بانــک متعلــق ب و ش م و ش م 1338902357113389023571 کارت ســوخت و کارت عاب

محمــد صــادق در تاریــخ محمــد صــادق در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 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 24706580202470658020 متعلــق بــه غــالم عبــاس فــرزادی فرزنــد فضــل الــه در تاریــخ  متعلــق بــه غــالم عبــاس فــرزادی فرزنــد فضــل الــه در تاریــخ 
1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــی فرزن ــن لطف ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد عبدالحس ــی فرزن ــن لطف ــه امی ــق ب ــماره 00805927670080592767 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 13151315 و کــد ملــی  و کــد ملــی 22932745432293274543متعلــق بــه شــهربانو  زارع  فرزنــد بابــا بیــگ  متعلــق بــه شــهربانو  زارع  فرزنــد بابــا بیــگ  
در تاریــخ در 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 22828124512282812451 و گواهینامــه پایــه ســه و  وگواهینامــه موتــور ســیکلت  متعلــق  و گواهینامــه پایــه ســه و  وگواهینامــه موتــور ســیکلت  متعلــق 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه  مفقــود گردی ــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردی ــوش  در تاری ــد داری ــدی  فرزن ــی مزی ــه مصطفــی  فدای ــخ ب ــوش  در تاری ــد داری ــدی  فرزن ــی مزی ــه مصطفــی  فدای ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد صــادق علــی  در تاریــخ  ــه معصومــه  اســدی  فرزن ــد صــادق علــی  در تاریــخ  متعلــق ب ــه معصومــه  اســدی  فرزن ــه شــماره 24306096652430609665 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/301401/07/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــالل  در تاری ــد ج ــام  فرزن ــک ن ــیه  نی ــه آس ــق ب ــخ  متعل ــالل  در تاری ــد ج ــام  فرزن ــک ن ــیه  نی ــه آس ــق ب ــماره 23922043492392204349 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 1400/09/221400/09/22 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 69576957 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 23011964292301196429 و کارت پایــان خدمــت متعلــق  و کارت پایــان خدمــت متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/07/051400/07/05 مفق ــا  در تاری ــد عبدالرض ــاورز  فرزن ــد  کش ــه مجی ــخ ب ــا  در تاری ــد عبدالرض ــاورز  فرزن ــد  کش ــه مجی ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــان فرزن ــور رحم ــدی پ ــد مه ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــان فرزن ــور رحم ــدی پ ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 172172 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/20 1401/07/20مفق

26032603
ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــمی فرزن ــادق  اس ــد ص ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد ه ــمی فرزن ــادق  اس ــد ص ــه محم ــق ب ــماره 09269133280926913328 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــرات در  ــد ب ــور سویســی فرزن ــی پ ــه مجتبــی  رمضان ــق ب ــرات در  متعل ــد ب ــور سویســی فرزن ــی پ ــه مجتبــی  رمضان ــق ب ــه شــماره 09308246110930824611 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22102749582210274958 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 22102749582210274958 و گواهینامــه پایــه ســه  و گواهینامــه پایــه ســه 
بــه شــماره بــه شــماره 22102749582210274958 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 22102749582210274958 متعلــق بــه علــی طوبائــی  متعلــق بــه علــی طوبائــی 

بابازاد فرزند امیرعباس در تاریخ بابازاد فرزند امیرعباس در تاریخ 1401/07/301401/07/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد ســیدقوام در  ــه ســیدکبری موســوی کاشــانی فرزن ــق ب ــد ســیدقوام در  متعل ــه ســیدکبری موســوی کاشــانی فرزن ــق ب ــه شــماره 22181236302218123630 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/01/151401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد عبدال ــی فرزن ــی ثان ــم  موســی بیک ــه ابراهی ــق ب ــه در  متعل ــد عبدال ــی فرزن ــی ثان ــم  موســی بیک ــه ابراهی ــق ب ــماره 22182720322218272032 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22190732622219073262 متعلــق بــه اللــه صادقــی گرمــارودی فرزنــد مســیب در تاریــخ  متعلــق بــه اللــه صادقــی گرمــارودی فرزنــد مســیب در تاریــخ 
1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00138969540013896954 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00138969540013896954 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
ــخ  ــد در تاری ــد عبدالمجی ــالن ورنوســفادرانی فرزن ــه مرتضــی گی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد عبدالمجی ــالن ورنوســفادرانی فرزن ــه مرتضــی گی ــق ب ــه شــماره 00138969540013896954 متعل ــه شــماره ب ب

 1401/07/24 1401/07/24مفقود 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 00754974250075497425 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00754974250075497425 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســی 8303756483037564 و بــه شــماره موتــور  و بــه شــماره موتــور 1248308072012483080720و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
انتظامــی انتظامــی 792792صص6767ایــران ایــران 4040و کارت یــگان امنیتــی ســپاه متعلــق بــه علــی اکبــر هــزار جریبیــان فرزنــد و کارت یــگان امنیتــی ســپاه متعلــق بــه علــی اکبــر هــزار جریبیــان فرزنــد 

رضــا در تاریــخ رضــا 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.

ــدی  ــه مه ــق ب ــدی  متعل ــه مه ــق ب ــماره 00747990290074799029 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00747990290074799029 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــازدار فرزنــد محمــود در تاریــخ بــازدار فرزنــد محمــود 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 04218139210421813921 متعلــق بــه منصــوره گلســتانی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه منصــوره گلســتانی فرزنــد علــی 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 1401/07/291401/07/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00826750580082675058 متعلــق بــه نیمــا  پارســیان فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه نیمــا  پارســیان فرزند 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 ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00187143740018714374 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00187143740018714374 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00187143740018714374 متعلــق بــه ســید حســین ذوالفقــاری فرزنــد ســید جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه ســید حســین ذوالفقــاری فرزنــد ســید جــواد 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.

بیمــه نامــه ماشــین و ســند کمپانــی بــه شــماره شاســی بیمــه نامــه ماشــین و ســند کمپانــی بــه شــماره شاســی NAAWNAAW6161HUHU88NENE577594577594و بــه شــماره و بــه شــماره 
موتــور موتــور 152152HH00779900077990و بــه شــماره انتظامــی و بــه شــماره انتظامــی 858858یی4545ایــران ایــران 4040متعلــق بــه مهــدی محمــدی بــه کــد متعلــق بــه مهــدی محمــدی بــه کــد 
ملــی ملــی 05798539420579853942فرزنــد قاســم در تاریــخ فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره و ب ــه شــماره شاســی NAAPNAAP0303EEEE88KJKJ326025326025و ب ــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین ب ــه شــماره شاســی ب ــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین ب ب
موتــور موتــور 182182AA00611020061102 و بــه شــماره انتظامــی  و بــه شــماره انتظامــی 836836دد8787ایــران ایــران 9696متعلــق بــه علیرضــا اقــا اشــرفی بــه متعلــق بــه علیرضــا اقــا اشــرفی بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/201401/07/20 مفق ــد یوســف در تاری ــخ فرزن ــد یوســف در تاری ــی 46001059824600105982فرزن ــد مل ــی م ــد مل م

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــور ب ــه شــماره  و کارت موت ــور ب ــه شــماره 00201612470020161247 و کارت موت ــه شــماره کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه کارت ســوخت ب کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه کارت ســوخت ب
پــالک ایــرانپــالک ایــران145145  2583925839و شــماره شاســی و شــماره شاســی oEoE66BEBE22693282269328 متعلــق بــه ســید حمیدرضــا موســوی  متعلــق بــه ســید حمیدرضــا موســوی 

فرزنــد ســیدمهدی در تاریــخ فرزنــد ســیدمهدی در تاریــخ 1401/07/031401/07/03 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 00821911070082191107 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00821911070082191107 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــد جــواد در تاریــخ  ــور کاشــانی فرزن ــه بهــروز حســین پ ــد جــواد در تاریــخ  متعلــق ب ــور کاشــانی فرزن ــه بهــروز حســین پ ــه شــماره 00821911070082191107 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره پای ــه دو ب پای

 1401/07/28 1401/07/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین به شــماره موتور کارت ماشــین به شــماره موتور 484484QTQT8901180989011809AA و شــماره شاسی  و شــماره شاسی NAADNAAD391391ZZ11LYLY005226005226و و 
بــه شــماره انتظامــی بــه شــماره انتظامــی 419419طط8686ایــران ایــران 1010متعلــق بــه زهــرا شــیرانی بیدابــادی بــه کــد ملــی متعلــق بــه زهــرا شــیرانی بیدابــادی بــه کــد ملــی 
12808396611280839661فرزنــد محمــد کریــم در تاریــخ فرزنــد محمــد کریــم در تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــی NAAPNAAP4141FEXJJFEXJJ591695591695و و  ــماره شاس ــی وش ــماره شاس ــور 1748004608417480046084وش ــماره موت ــه ش ــین ب ــور کارت ماش ــماره موت ــه ش ــین ب کارت ماش
کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 299299جج3535ایــران ایــران 3030متعلــق بــه داود مــال احمــدی بــه کــد متعلــق بــه داود مــال احمــدی بــه کــد 
 ملــی  ملــی 03833694440383369444فرزنــد محمــد در تاریــخ فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/291401/07/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گواهینامــه  و  گواهینامــه   و  بــه شــماره 00218640630021864063  و شناســنامه  بــه شــماره   و شناســنامه  بــه شــماره 00218640630021864063  ملــی  بــه شــماره کارت  ملــی  کارت 
ــه  ــه وب ــور 124124NN1449147514491475وب ــماره موت ــه ش ــور ب ــور  و کارت موت ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره 00218640630021864063 و کارت موت ــه ش ــیکلت ب ــماره موتورس ــه ش ــیکلت ب موتورس
ــران  ــران ای ــی 8475384753ای ــماره انتظام ــه ش ــی و کارت ســوخت ب ــماره انتظام ــه ش ــماره شاســی NN1414AVEKDAMAVEKDAM11AA4562945629و کارت ســوخت ب ــماره شاســی ش ش
143143متعلــق بــه مصطفــی آبــرودی فرزنــد محمــود در تاریــخ متعلــق بــه مصطفــی آبــرودی فرزنــد محمــود در تاریــخ  1401/07/28 1401/07/28مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23719855892371985589 متعلــق بــه احســان حکیمــی فرزند امیــر در تاریــخ  متعلــق بــه احســان حکیمــی فرزند امیــر در تاریــخ 1401/06/271401/06/27  
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 00763919490076391949 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00763919490076391949 و گواهینامــه پایــه دو  و گواهینامــه پایــه دو 
بــه شــماره بــه شــماره 00763919490076391949 متعلــق بــه مجیــد مــال احمــدی فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد مــال احمــدی فرزنــد داود در تاریــخ  1401/07/29 1401/07/29مفقــود مفقــود 

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

کارت ماشــین بــه شــماره موتــور کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 165165AA01581100158110و به شــماره شاســی و به شــماره شاســی NAAPNAAP0303EEEE22KJKJ312217312217و و 
کارت ســوخت بــه شــماره بــه شــماره انتظامــی کارت ســوخت بــه شــماره بــه شــماره انتظامــی 857857هه5252ایــران ایــران 2020متعلــق بــه مــژگان تاجیــک بــه کــد متعلــق بــه مــژگان تاجیــک بــه کــد 
ملــی ملــی 00785542090078554209 فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00212956110021295611 متعلــق بــه پوریــا الونــدی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه پوریــا الونــدی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــه مرتضــی رشــیدی اشــتیانی فرزنــد رضــا در تاریــخ  ــه مرتضــی رشــیدی اشــتیانی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره 05198319010519831901 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/261401/07/26 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 ــماره 00645634130064563413 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00645634130064563413 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــن در تاری ــد حس ــری فرزن ــان مظف ــخ احس ــن در تاری ــد حس ــری فرزن ــان مظف احس

مــی باشــد.مــی باشــد.

29032903
کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 42089682734208968273 متعلــق بــه احتــرام  رضایــی مورینــه  فرزنــد کــرم  متعلــق بــه احتــرام  رضایــی مورینــه  فرزنــد کــرم 

خان  در تاریخ خان  در تاریخ 1401/06/161401/06/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچــه رانندگــی ثبــت ســاعت مخصــوص ویــژه راننــدگان وســیله نقلیــه عمومــی مســافربری جــاده ای دفترچــه رانندگــی ثبــت ســاعت مخصــوص ویــژه راننــدگان وســیله نقلیــه عمومــی مســافربری جــاده ای 
بــه شــماره بــه شــماره 48300373424830037342 متعلــق بــه ساســان میردارســلطانی فرزنــد بــزرگ در تاریــخ  متعلــق بــه ساســان میردارســلطانی فرزنــد بــزرگ 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.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00416052170041605217 متعل ــی قدیمــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی قدیمــی ب ــه شــماره 00416052170041605217 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
علــی اصغــر شــیخ مقــدس فرزنــد محســن در تاریــخ علــی اصغــر شــیخ مقــدس فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04506707670450670767 متعلــق بــه هاجــر ســجده فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه هاجــر ســجده فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1400/11/101400/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 55793987785579398778 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 55793987785579398778 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
نــادر روزبهانــی فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ نــادر روزبهانــی فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ 1401/06/031401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 5454 ایــران  ایــران 633633 س  س 8585 متعلــق بــه ســید مهــدی دهقــان در تاریــخ  متعلــق بــه ســید مهــدی دهقــان 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  1401/07/01 1401/07/01مفق

ــد  ــوی فرزن ــدی موس ــیدایوب محم ــه س ــق ب ــد  متعل ــوی فرزن ــدی موس ــیدایوب محم ــه س ــق ب ــماره 12715096871271509687 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/011401/03/01 مفق ــخ ســیدقربانعلی در تاری ســیدقربانعلی در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 56693769005669376900 و کارت ســوخت متعلــق بــه حســین ابراهیمــی احمــد  و کارت ســوخت متعلــق بــه حســین ابراهیمــی احمــد 
ابــاد فرزنــد مرادعلــی در تاریــخ ابــاد فرزنــد مرادعلــی 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.

ــخ  ــد داور در تاری ــقز فرزن ــی س ــمن صادق ــه یاس ــق ب ــخ  متعل ــد داور در تاری ــقز فرزن ــی س ــمن صادق ــه یاس ــق ب ــماره 02502590360250259036 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 43721545934372154593 متعلــق بــه مهــدی  رفیعــی فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  رفیعــی فرزنــد ولــی الــه 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.

ــماره 27094412412709441241   ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 27094412412709441241 و کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه مریــم روزدار فرزنــد عزیــزاهلل و شناســنامه علیرضــا معتمــد بــه شــماره متعلــق بــه مریــم روزدار فرزنــد عزیــزاهلل و شناســنامه علیرضــا معتمــد بــه شــماره 02510227910251022791 فرزنــد  فرزنــد 

ابــوذر در تاریــخ ابــوذر 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.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 57298166505729816650 و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه  و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه 
ــه  ــق ب ــی متعل ــات درمان ــه خدم ــه بیم ــه  و دفترچ ــق ب ــی متعل ــات درمان ــه خدم ــه بیم ــران 797797 ل  ل 2121 و دفترچ ــران  ای ــماره 1111 ای ــه ش ــی ب ــه فن ــماره و معاین ــه ش ــی ب ــه فن و معاین
ــد غالمحســین در تاریــخ  1401/07/27 1401/07/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد غالمحســین در تاریــخ  علــی یعقوبــی فرزن  علــی یعقوبــی فرزن

می باشد.می باشد.

ــماره 17289136671728913667   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 17289136671728913667 و گواهینام ــمندبه ش ــی  هوش ــماره کارت مل ــمندبه ش ــی  هوش کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/12/011400/12/01 مفق ــد محمــد در تاری ــو فرزن ــه بگل ــه فاطم ــق ب ــخ متعل ــد محمــد در تاری ــو فرزن ــه بگل ــه فاطم ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05331005850533100585 متعلــق بــه مریــم  کیشــانی فراهانــی  فرزنــد آقامــراد در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  کیشــانی فراهانــی  فرزنــد آقامــراد 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.

ــه شــماره 04929213340492921334   ــت اســپری و شــوکر ب ــه و کارت ســالمت و کارت امنی ــه شــماره کارت هوشــمند پایان ــت اســپری و شــوکر ب ــه و کارت ســالمت و کارت امنی کارت هوشــمند پایان
متعلــق بــه محمــد پــوزش میــاب فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه محمــد پــوزش میــاب فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 16507062941650706294 و کارت ماشــین بــه شــماره و کارت ماشــین بــه شــماره3333ایرانایران476476طط6161 متعلــق  متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــر فرزن ــد متحی ــه احم ــخ  ب ــی در تاری ــد عل ــر فرزن ــد متحی ــه احم  ب

می باشدمی باشد

30213021
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 264264 ج  ج 5454 شــماره شاســی  شــماره شاســی NASNAS431100431100GG573248573248 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
MM1313//578673578673 متعلــق بــه احمــد نعمتــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد نعمتــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/04/101401/04/10 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــف در  ــد یوس ــی فرزن ــان علیرضای ــه ماه ــق ب ــف در  متعل ــد یوس ــی فرزن ــان علیرضای ــه ماه ــق ب ــماره 00239527170023952717 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردی ــخ تاری تاری

  
30413041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07040070960704007096 متعلــق بــه علــی غــالم زاده دهنــوی فرزنــد اکبــر   متعلــق بــه علــی غــالم زاده دهنــوی فرزنــد اکبــر  
در تاریخ در تاریخ  1401/06/28 1401/06/28مفقود 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 65100191246510019124 متعلــق بــه مجیــد موســوی علــی آبــادی فرزنــد  متعلــق بــه مجیــد موســوی علــی آبــادی فرزنــد 
ســید علــی در تاریــخ ســید علــی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
ــه شــماره 33595469113359546911 و گواهینامــه  و گواهینامــه  ــان خدمــت ب ــه شــماره  و کارت پای ــان خدمــت ب ــه شــماره 33595469113359546911 و کارت پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 33595469113359546911 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 4949 ن  ن 445445 ایــران ایــران4343 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه شــماره بــه شــماره 4949 ن  ن 445445 ایــران ایــران4343 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام ســجاد شهســواری متعلــق بــه ســجاد  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام ســجاد شهســواری متعلــق بــه ســجاد 

شهسواری فرزند ایمان در تاریخ شهسواری فرزند ایمان در تاریخ 1401/07/251401/07/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 8989 م  م 424424 ایــران ایــران7878 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 8989 م  م 424424 ایــران ایــران7878  
و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 8989 م  م 424424 ایــران ایــران7878 متعلــق بــه حامــد مــرادی فرزنــد اورجعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه حامــد مــرادی فرزنــد اورجعلــی 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 54597906545459790654 متعلــق بــه عســگر محمــدی کلهــری فرزنــد ســیفعلی در تاریــخ  متعلــق بــه عســگر محمــدی کلهــری فرزنــد ســیفعلی در تاریــخ 
1401/08/031401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111
ــی محمــد در  ــد عل ــم قاســمی فرزن ــه مری ــق ب ــی محمــد در  متعل ــد عل ــم قاســمی فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 03223986650322398665 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام

تاریخ تاریخ 1401/02/011401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1168411684 متعلــق بــه جــواد  پــروزن فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد  پــروزن فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1400/08/011400/08/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55605560
برگ ســبز خودرو به شــماره پالک برگ ســبز خودرو به شــماره پالک 1818عع693693--2626وشــماره شاســیوشــماره شاســی374527374527NANA003202003202  NABNABوشــماره وشــماره 
ــخ 1401/07/301401/07/30   ــد رمضــان در تاری ــه بهمــن شــرافتمند فرزن ــخ متعلــق ب ــد رمضــان در تاری ــه بهمــن شــرافتمند فرزن موتورموتورISGEISGE443077494181443077494181متعلــق ب

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

ــه شــماره  ــه ب ــه و کارت وســیله نقلی ــه شــماره و گواهینام ــه ب ــه و کارت وســیله نقلی ــی  06823630490682363049و گواهینام ــی هوشــمندبه شــماره مل ــی  کارت مل ــی هوشــمندبه شــماره مل کارت مل
شاســیشاســیNASNAS411100411100GG12000261200026و شــماره موتــور و شــماره موتــور 55500215550021و شــماره پــالک و شــماره پــالک 8181نن516516--2626 متعلــق  متعلــق 
بــه رســتم قــوی بنیــه فرزنــد کــرم در تاریــخ بــه رســتم قــوی بنیــه فرزنــد کــرم در تاریــخ  1401/05/22 1401/05/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــی 06702996850670299685 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای ــی شناس ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردی ــا محمــد در تاری ــد احی ــزاده  فرزن ــه میــالد علی ــخ ب ــا محمــد در تاری ــد احی ــزاده  فرزن ــه میــالد علی ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70597059
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 06701909260670190926 متعلــق بــه الهــام عرفانیــان پاســبان فرزنــد حســین در  متعلــق بــه الهــام عرفانیــان پاســبان فرزنــد حســین در 

تاریخ 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 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 63598551276359855127 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/171401/07/17 مفق ــی در تاری ــد رمضانعل ــان فرزن ــم نباتی ــه ابراهی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد رمضانعل ــان فرزن ــم نباتی ــه ابراهی ــق ب ــران1212 متعل ــرانای 7777هه864864ای

ــی باشــد. 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

ــه  ــه متعلــق ب ــه شــماره 532426532426الیالی532450532450متعلــق ب ــه شــماره  و دســته چــک بانکــی ب ــه شــماره 0238511302385113 و دســته چــک بانکــی ب ــه شــماره گذرنامــه ب گذرنامــه ب
ــوری و  ــه ان ــه حلیم ــوری و متعلق ب ــه ان ــه حلیم ــماره0246785602467856متعلق ب ــه ش ــه ب ــف و گذرنام ــد محمدآص ــی فرزن ــی اکرم ــمارهمرتض ــه ش ــه ب ــف و گذرنام ــد محمدآص ــی فرزن ــی اکرم مرتض
گذرنامــه بــه شــمارهگذرنامــه بــه شــماره0271125602711256متعلق بــه ونــوس اکرمــی در تاریــخ متعلق بــه ونــوس اکرمــی در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 09255799980925579998 متعلــق بــه مهــدی عربــی کاریــزی فرزنــد  متعلــق بــه مهــدی عربــی کاریــزی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/06/20 1401/06/20مفق ــد در تاری ــخ عیدمحم ــد در تاری عیدمحم

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 09244041160924404116 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
محمدرضــا عباســیان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ محمدرضــا عباســیان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  1401/07/29 1401/07/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09385490570938549057 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه احمدرضــا دیانــی فرزنــد کریــم  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه احمدرضــا دیانــی فرزنــد کریــم 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09240607940924060794 متعلــق بــه طلعــت قائنــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه طلعــت قائنــی فرزنــد علــی 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.

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره شناســنامه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09214869360921486936 متعلــق بــه ســیدمرتضی ســیدی فرزنــد  متعلــق بــه ســیدمرتضی ســیدی فرزنــد 
ســیدمحمد در تاریــخ ســیدمحمد در تاریــخ  1401/06/24 1401/06/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70637063
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 95101765449510176544 متعلــق بــه رشــید علــی حســینی فرزنــد علــی عبــاس  متعلــق بــه رشــید علــی حســینی فرزنــد علــی عبــاس 

در تاریخ 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09452762570945276257 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 09452762570945276257 متعلــق بــه ســید رضــا   متعلــق بــه ســید رضــا  
کاظمــی  فرزنــد ســید علــی اصغــر در تاریــخ کاظمــی  فرزنــد ســید علــی اصغــر در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/08/07

شماره : 1500

جذب سرمایه گذاری خارجی کشور به پنج میلیارد دالر رسید
 معــاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی و 
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصــادی و فنی ایران گفــت: میزان جذب 
ســرمایه گذاری خارجی از ۲.۴ میلیارد دالر 
به پنــج میلیــارد دالر در دولت ســیزدهم 

رسیده است.
علــی فکــری در همایــش فرصت های 
سرمایه گذاری اراک، افزود: این مهم با تغییر 
رویکرد در دولت کنونی انجام شد که باید در 
سایر استان های کشــور عملیاتی شود و این 

مسیر استمرار یابد.
وی تاکید کرد : نتایج این رویکرد که بر پایه 
چهارچوب واقعیت های ملموس و با توجه به 
تجارب قبلی مد نظر قرار گرفته، اکنون تاثیرات 
خود را به خوبی نشان داده و نتایج قابل توجه 

آن به مرور مشخص خواهد شد.
معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
داشــت: افزایش ســطح و کیفیت زندگی در 
شــهرهای بزرگ و کوچک ایــران و ارتقای 
خدمت رسانی به شهروندان یکی از اولویت های 
دولت ســیزدهم اســت و به تبع  آن سازمان 
سرمایه گذاری با تمام توان خود برای تسهیل 
حضور سرمایه گذاران خارجی در این عرصه 

تالش می کند.
فکــری ادامه داد: اگر چه اقدامات در خور 
توجهی صورت پذیرفته اما به لحاظ وســعت 
اقتضاعــات و نیازهای این حوزه و محدودیت 
منابع مالی هنوز تا رســیدن به نقطه مطلوب 
و کاهش فاصله وضعیت کنونی کشورمان در 
ارائه خدمات شهری با استانداردهای جهانی راه 
طوالنی را در پیش داریم و از سرمایه گذاران 
خارجی و شرکت های سرمایه گذار فعال در این 
حوزه دعوت می شــود با مطالعه فرصت های 
سرمایه گذاری موجود و با توجه به مشاوره های 
در نظر گرفته شــده و مزیت های موجود در 

کشور ما سرمایه گذاری کنند.  
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی چشمگیر، 
جمعیت بیــش از ۸۰ میلیونی و برخورداری 
از بــازاری بزرگ و با منابــع متعدد و متنوع 
نیروی کار مناسب تحصیلکرده، تنوع اقلیمی 
و جغرافیای مجاورت با بازار چند صد میلیونی 
حوزه دریای خزر و کشورهای همسایه، شبکه 
زیرساختی مســاعد اهتمام به رشد و پویایی 
و تالش برای ایجاد شــبکه ها و خوشه های 
تولیــدی و تجاری و قــرار گرفتن در زنجیره 
تولید کاال و خدمات بین المللی از مزیت های 
کشور ایران برای سرمایه گذاران است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل ســازمان ســرمایه گــذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایجاد 

ارتباطات عمیق تر و گسترده تر و ایجاد رونق 
در منطقــه می تواند منجــر به کاهش فقر و 
افزایش اشتغال و شکوفایی در منطقه شود و 
در این راستا نگاه بلند مدت کشور به همکاری و 
تاکید بر کیفیت و ثبات سرمایه گذاری ها یکی از 
شروط اساسی تحقق توسعه اقتصادی از طریق 
جذب سرمایه گذار خارجی است و بر همین 
اســاس دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از 
دیپلماسی اقتصادی فعال خود را بر توسعه و 
تقویت مبادالت اقتصادی با کشورهای منطقه 
و کشورهایی که امکان توسعه روابط اقتصادی 
خارجی با آنها امکان پذیر است قرار داده است.

فکری عنوان کرد: سازمان سرمایه گذاری با 
در نظر داشتن شرایط بین المللی و با نگاه بلند 
مدت، تمام تالش خود را برای ایجاد زمینه و 

بسترهای الزم جذب سرمایه گذاری با تمرکز 
بر تعامــل اقتصادی هدفمند با کشــورهای 
هدف و شــرکای راهبردی با رویکرد توجه به 
همکاری های اقتصادی بلند مدت پایدار، بکار 

گرفته است.
وی افزود: در این راســتا ایجاد، تقویت و 
بهبود شــرایط کســب و کار داخلی تدوین و 
اصالح قوانین و مقررات، بهره گیری از ابزارها 
در راســتای توســعه دولت الکترونیک برای 
جذب سرمایه های خارجی، شناسایی و معرفی 
هدفمند فرصت های سرمایه گذاری، تسهیل 
ورود ســرمایه گذاری با اســتفاده از توسعه 
ابزارهــا و کانال های ورود ســرمایه، تدوین و 
تصویب مشــوق های هدفمند برای جذب و 
هدایت سرمایه به ســمت اولویت های کشور 

در چارچوب فرآیند تکمیل زنجیره ارزش در 
سطح ملی و استانی، تشویق و حمایت قانونی 
برای جذب سرمایه های انسانی و مادی ایرانیان 
مقیم خارج از کشــور، توسعه همکاری های 
اقتصادی و سرمایه گذاری با کشورهای همسایه 

و منطقه مورد توجه ویژه قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تشــویق 
و حمایت ســرمایه گذاری خارجی جمهوری 
اســالمی ایران یکــی از جامع تریــن قوانین 
حمایت از ســرمایه گذاری خارجی در سطح 
منطقه اســت و ســرمایه گذاران خارجی در 
ایران از حقوق همانند اتباع داخلی برخوردار 
هستند که در این راستا حمایت از سرمایه ها و 
سرمایه گذاران همواره از اولویت های جمهوری 

اسالمی بوده است.  
معــاون وزیر اقتصاد با بیــان اینکه اراک 
ظرفیت بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذار 
دارد، گفت: این شهر در شاهراه ارتباطی کشور 
قــرار دارد و در کنار این مزیت، ظرفیت های 
بســیاری در خود جای داده است و می توان 
به واسطه این پتانسیل سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی را به حضور در این شــهر و سرمایه 

گذاری ترغیب کرد.
فکری افزود: سرمایه گذاران به طور قطع  
با سرمایه گذاری ضمن تضمین سود خود می 

توانند به توسعه شهر اراک کمک کنند.
وی با اشاره به استقرار شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ و مادرتخصصی در اراک، گفت: 
ایــن واحدهای تولیدی، اراک را به یک قطب 
صنعتی در کشــور بدل کرده اند و باید از این 

ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
همایش ملی فرصت های ســرمایه گذاری 
اراک صبح امروز با حضور شــماری از سفرای 
کشورهای خارجی در اراک آغاز شده و تا فردا 

نیز ادامه دارد.  

 کیفرخواست ۱۱۹ متهم ناآرامی های اخیر صادر شد
زنجان -  رئیس کل دادگســتری اســتان زنجان از صدور کیفرخواســت برای ۱۱۹ نفر از 

اغتشاشگران ناآرامی های اخیر این استان خبر داد.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارگفت: در جریان اغتشاشات مهرماه در این استان با 
تالش همکاران قضایی و هماهنگی های جامعه اطالعاتی و ضابطین و با استفاده از تجربیات 
گذشــته ،  صحنه ناآرامی ها در اســتان به خوبی مدیریت شد و در مقایسه با حوادث قبلی 
میزان خسارت ها بسیار کمتر بود.وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون تعداد ۲۷۹ پرونده برای 
۳۲۵ نفر در دادســراهای استان زنجان تشکیل شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۱۳۷ 
پرونده، به عبارتی ۴۷ درصد از کل پرونده ها تعیین تکلیف شــدند.حجت االسالم صادقی 
نیارکی گفت: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده 
های اغتشاشــگران در دادگاههای انقالب و جزایی استان در دستور کار قرار دارد که برای 
۱۱۹نفر کیفر خواست صادر شده و تاکنون برای ۱۶ نفر نیز احکام محکومیت صادر و مابقی 
در حال رســیدگی است.رئیس کل دادگســتری زنجان تاکید کرد: رسیدگی به پروندهای 
اغتشاشــگران با سرعت، دقت و قاطعیت در دســتور کار قرار دارد.به گفته حجت االسالم 
صادقی نیارکی ،  باید با کسانی که در صدد ایجاد بی نظمی، تخریب و اغتشاش در جامعه 

بودند، برابر قانون برخورد پشیمان کننده شود. 

 طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان در ۴۰ منطقه محروم کشور در حال 
اجراست

شهرکرد-مشاور رییس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی گفت:در حال حاضر این نهاد انقالبی 
در ۴۰ منطقه محروم کشــور مستقر است و برنامه های محرومیت زدایی را در قالب »طرح 

آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان« در کنار مردم و دولت در این مناطق اجرا می کند.
 وحید کمر روســتا روز چهارشــنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بنیاد 
مســتضعفان انقالب اسالمی برنامه های محرومیت زدایی بســیاری در زمینه های عمرانی، 
فرهنگی، ســالمت و اشــتغال دارد.وی ادامه داد: محرومیت در شهرستان کوهرنگ بیشتر 
از ســایر شهرستان های اســتان است و این شهرســتان می   تواند یکی از نقاط هدف طرح 
آبادانی و پیشرفت بنیاد مســتضعفان قرار گیرد.کمر روستا تصریح کرد: سال های گذشته 
گروه های جهادی به طور مســتقل و یا با مشــارکت و همراهی کمیته حضرت امام)ره( و 
بنیاد مســتضعفان کارهــای خوبی در این منطقه انجام دادند کــه از آن جمله می توان به 
احداث راه برای روستای »چین« که آخرین روستای منطقه موگویی است اشاره کرد.مشاور 
رییس بنیاد مستضعفان خاطر نشــان کرد: احداث جاده و مسجد برای روستای بیراهگان 
و اقدامات آموزشــی و فرهنگی در این منطقه از دیگر نمونه کارهای انجام شــده توســط 
گروه های جهادی در شهرســتان کوهرنگ اســت و هم اکنون در این منطقه حافظ ۲۰ جز 
قــرآن وجود دارد و در ســال جاری ۳۰ نفر قبولی کنکور سراســری از میان دانش آموزان 
مورد حمایت نهادهای حمایتی، در این منطقه بودند.کمر روستا اظهارداشت: عالوه بر این 
اقدامات، تاکنون چندین طرح محرومیت زدایی در قالب »طرح های مسئولیت اجتماعی« 
در شهرستان کوهرنگ توسط بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اجرا شده و اجرای تعدادی 
دیگر از آن ها در دستور کار است.وی افزود: احداث چهار زمین چمن مصنوعی در شهرستان 
کوهرنگ که هزینه احداث هریک حدود یک میلیارد تومان است و یکی از آن ها در منطقه 
مرکزی کوهرنگ امسال افتتاح شد و سه زمین دیگر نیز در مناطق سمسامی، بازفت و خویه 
افتتاح خواهند شد، از جمله این طرح ها است.این مقام مسوول اظهار داشت: اختصاص یک 
میلیارد تومان تجهیزات به آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ از دیگر اقدامات این نهاد در 
حوزه آموزشی و فرهنگی در این شهرستان است و وسایل بازی برای پنج »پارک کودکان« 
با بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بنیاد مستضعفان تامین شده است که در صورت تامین 

زمین، بزودی مستقر خواهند شد.

 در هفت ماهه سال ۱۴۰۱  82۴ میلیون دالر صادرات از طریق گمرکات استان 
اصفهان 

دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت :صادرات گمرکات 
اســتان اصفهان در ۷ ماهه ۱۴۰۱ به میزان یک میلیون و ۲۴۴ هزارتن کاال با ارزش ۸۲۳ 
میلیون و ۷۵۸ هزار دالربوده اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،از لحاظ ارزش 
معادل۵ درصد رشــد داشته است . وی اقالم صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۶۷۱ نوع 
کاال برشــمرد و در خصوص عمده محصوالت صادراتی در هفت ماهه ســال ۱۴۰۱ اظهار 
داشــت : چدن آهن و فوالد ۳۲۶ میلیون دالر با ســهم ۴۰ درصد ، محصوالت پتروشیمی 
۱۳۳ میلیون دالر با ســهم ۱۶ درصد،محصوالت لبنی ۶۹ میلیون دالر با ســهم ۸ درصد، 
فرش ماشــینی و دستباف ۶۴ میلیون دالر با سهم ۸ درصد محصوالت از آهن و چدن ۶۰ 
میلیون دالر باســهم ۷ درصد و را به خود اختصاص داده اند .دکتر رسول کوهستانی پزوه 
تعداد کشورهای هدف صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان ۸۷ کشور برشمرد تصریح 
کرد :طی این مدت ارزش صادرات به ؛عراق ۳۲۹ میلیون دالر ، پاکستان ۱۴۲ میلیون دالر 
،ترکیه ۸۴ میلیون دالر ، افغانستان ۵۱ میلیون دالر و ارمنستان ۴۱ میلیون دالر بوده است . 
وی با اشــاره به ۵ مبادی گمرکی صادراتی اســتان اصفهان بیان داشت :۸۲۴میلیون دالر 
صادرات گمرکات استان اصفهان طی ۷ ماهه ۱۴۰۱ ازطریق؛ گمرک اصفهان ۴۶۳ میلیون 
دالر ، گمرک کاشان ۲۲۴ میلیون دالر ، گمرک اختصاصی ذوب آهن ۱۰۲ میلیون دالر ، 
گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۳۰ میلیون دالر و گمرک تجاری فرودگاه شــهید 

بهشتی ۶ میلیون دالر ،انجام شده است

 کسب مقام قهرمانی تیم والیبال بانوان آبفای استان اصفهان در شانزدهمین 
دوره مسابقات سراسری والیبال بانوان وزارت نیرو

تیم والیبال بانوان آبفای استان اصفهان در مرحله نهایی با غلبه بر تیم والیبال حوزه ستادی 
وزارت نیرو موفق به کسب مقام قهرمانی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال بانوان 
وزارت نیرو شــد.دبیر شــورای ورزش وزارت نیرو در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات 
والیبال گفت: مقام معظم رهبری تاکید بســیاری بر توسعه ورزش همگانی دارند و بر این 
اساس وزارت نیرو و شرکت های وابسته به این وزارتخانه باید در زمینه توسعه ورزش همگانی 

در بین کارکنان و خانواده هایشان برنامه های متعددی برگزار نمایند.
مالک حسین زاده نشاط و سالمت کارکنان را یکی از پیامدهای ورزش کردن دانست و اظهار 
داشت: بهره وری مطلوب در شرکت ها ناشی از برخورداری کارکنان از سالمت جسم و روح 
است و در این راستا مدیران باید زمینه های الزم برای ورزش کردن کارکنان را فراهم نمایند.

وی با اشــاره به اینکه شــرکت های تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان عالقمند به اجرای 
برنامه های ورزشــی هستند اظهار داشت: این شرکت ها در ۹۵ درصد برنامه های ورزشی 
که از سوی وزارت نیرو در سطح کشور برگزار می شود شرکت می نمایند که این امر جای 
تقدیر دارد.دبیر شورای ورزش وزارت نیرو افزود: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می 
دهند این در حالیست که بر اساس آمار های منتشر شده هم اکنون ۶۴ درصد بانوان کشور 
دچار کم تحرکی هستند و می توان با توسعه ورزش های همگانی بر این آسیب غلبه نمود.

در ادامــه ایــن مراســم معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت آب و فاضالب 
 اســتان اصفهــان گفت: بســیار خوشــحال هســتیم کــه پس از ۲ ســال از شــیوع

 ویروس کرونا میزبان شــانزدهمین دوره مسابقات سراســری والیبال بانوان وزارت نیرو در 
استان اصفهان هستیم .

مجتبی قبادیان گفت: ۳۰۷ نفر از کارکنان آبفا را بانوان تشکیل می دهند که رقمی معادل 
۸ درصد کارکنان آبفای استان اصفهان است و بانوان شرکت امروز با کسب قهرمانی در این 

دوره از مسابقات توانستند بار دیگر در میان شرکت های وابسته به وزارت نیرو بدرخشند.
گفتنی اســت: در این دوره از مســابقات تیم آبفای اســتان اصفهان در میان ۱۱ تیم مقام 
نخســت، تیم حوزه ستادی وزارت نیرو مقام دوم و تیم آب منطقه ای استان اصفهان مقام 
سوم را کسب نمود و براساس رای هیا ت داوران کاپ اخالق به تیم آبفای خراسان اختصاص 
یافت.تیم آبفای استان اصفهان متشکل از خانم ها فرزانه حیدری، شیدا ازلی ، لیال امینی، 
صغری موفق ، سحر قجاوند، فریبا سعادت، نسیم بارانی، نسرین امجد و مهسا باقری بوده و 
فرزانه حیدری کاپیتان تیم آبفای استان اصفهان از سوی هیات داوران به عنوان موثرترین و 
ارزشمند ترین بازیکن و صغری موفق به عنوان پر تالش ترین بازیکن این دوره از مسابقات 

معرفی شدند.

 بــا اینکه حــدود چهارماه از اتمام فرآیند نصب کارتخوان های هوشــمند در همه 
واحدهــای نانوایی زنجان می گذرد ولــی آرد همچنان با نرخ یارانــه ای در اختیار 
نانوایی ها قرار می گیرد که این موضوع همچنان راه را برای بروز تخلف باز گذاشــته 

است.
 پس از نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی ها، شهروندان مانند روال سابق و 
با همان قیمت های قبلی و بــدون محدودیت، خرید خود را انجام می دهند، تنها 
تفاوتی که به وجود آمده، نوع دستگاه پوز یا همان کارتخوان ها در نانوایی ها است. 
این دســتگاه های جدید که کار با آنها نیز چندان تفاوتی با کارتخوان های معمولی 
نــدارد، با یک نرم افراز اندرویدی کار می کنند و هدف از ســاخت و طراحی آن ها 
هم این اســت که میزان دقیق فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی به دقت ثبت 

و رصد شود.
تعــدادی از خبرنگاران به دعوت اداره کل غله و خدمات بازرگانی اســتان زنجان با 
همراهی چند تن از کارشناسان و بازرسان این مجموعه از حدود ۱۰۰ واحد نانوانی 

سطح شهر زنجان در مناطق مختلف بازدید کردند.
شلوغ بودن برخی نانوایی ها، اتمام آرد سهمیه ای و عدم تامین نان مورد نیاز برخی 
مشتریان، افزایش مشتریان نانوایی ها نسبت به چند ماه گذشته، افزایش مدت زمان 
انتظار برای خرید نان در برخی واحدها، کم فروشی در چند واحد نانوایی و کم بودن 
وزن چانه،  اســتقبال مشــتریان از واحدهای دارای نان با کیفیت و شلوغی آنها و 
شلوغی برخی واحدها در ساعات خاصی از روز از جمله مواردی بود که در مشاهدات 

میدانی و گفتگو با نانوایان و شهروندان مورد توجه بود.
یکی از نانواها گفت: ســهمیه ما تغییر نکرده و کم نشده، مثل همان زمان یکی دو 
سال پیش است ولی مشتری زیاد شده و آرد فعلی کفاف این تعداد مشتری را نمی 
دهد. مثال ما که باید طرف صبح تا ســاعت ۱۰ پخت داشته باشیم، آردمان ساعت 

۹:۳۰ تمام می شود.
یکی از شــهروندان به شــلوغی صف ها به ویژه در ساعات صبح و ظهر اشاره کرد و 

اظهار داشت: بعضا حتی تا ۴۰ دقیقه تا یک ساعت هم در صف می مانیم. اینجا نان 
خوبی دارد و نســبت به دو سه تا واحد اطراف  کیفیت بهتری دارد. ولی مساله این 

است که همه شان باید کیفیت خوب داشته باشند تا اینطور یک جا شلوغ نشود.
یک نانوا هم گفت: ما مثل چند سال قبل میزان سهمیه آردمان را می پزیم. روزی 
پنج و نیم کیسه. این هوشمند سازی تاثیری در سهمیه و این چیزها نداشته و فعال 

مثل همان روال قبلی آرد می گیریم.
کارشناس اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در خصوص شلوغی نانوایی 
ها اظهار کرد: ازدحام  مال وقت های خاصی است. مربوط به کل ساعات نیست. یک 
تعداد از مردم مثل کارمندان بایــد زمان خاصی نان بخرند برای همین معموال در 

ساعت اول صبح و یا ظهر صف نانوایی ها شلوغ می شود.
حسین حسینخانی برای شاهد ادعایش از خبرنگاران خواست تا صف های نانوایی ها 
در ســاعت های دیگر را هم رصد کنند که البته در موارد متعددی چنین موضوعی 
در نانوایی ها قابل مشــاهده بود و با گذشت ســاعتی از اول صبح صف ها کوتاه تر 

می شدند.

مسول نظارت و هماهنگی آرد و نان اداره کل غله استان نیز در خصوص نظارت بر 
نحوه مصرف آرد و همچنین کیفیت پخت نان در نانوایی ها گفت: واقعیت این است 

که نظارت بر هزارو ۸۰۰ واحد نانوایی درسطح استان نیرو می خواهد.
های تقیلو افزود: حتی رصد کارتخوان های هوشمند هم نیرو می خواهد که ما در 
این زمینه با کمبود مواجه هستیم ولی همه تالشمان را می کنیم تا با همین تعداد 

کم نیروها بیشترین پوشش نظارت را داشته باشیم.
کارشناسان و بازرسان متفق القول تاکید داشتند که اجرای مرحله اصلی هوشمند 
سازی یارانه نان، جلوی خیلی از تخلف ها و کم فروشی را خواهد گرفت چون زمینه 
توزیع آرد خارج از شبکه و یا کم فروشی و یا پایین بود کیفیت نان از بین می رود.

گفتنی اســت مرحله اصلی طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان  شامل ارائه آرد با 
قیمت آزاد به نانوایی ها است. اکنون با وجود نصب دستگاه های هوشمند همچنان 
آرد با قیمــت یارنه ای با قیمت نزدیک ۴۰ هزار تومــان در اختیار نانوایی ها قرار 
داده می شود در حالی که قیمت آزاد یک کیسه آرد حدود ۷۰۰ هزار تومان است.

اینکه چه زمانی قرار اســت مرحلــه اصلی طرح اجرایی شــود، فعال زمان خاصی 
مشخص نیست.

به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با شروع مرحله اصلی اجرای 
هوشمند سازی یارانه آرد و نان، شیوه توزیع آرد واحدهای نانوایی بر مبنای تراکنش 

مالی دستگاه های کارتخوان هوشمند جدید خواهد بود.
زمانی اظهار داشــت: در این شرایط هر نانوایی که نان خوب و با کیفیت پخت کند، 
طبیعتا مشتری زیاد خواهد داشت و به همان مقدار فروش خود مابه التفاوت قیمت 

را به صورت روزانه از دولت دریافت می کند.
وی افزود: در واقع شیوه جدید عرضه نان فقط موضوعی بین دولت و نانواها، آن هم 
برای رصد میزان فروش نان در واحدهای نانوایی اســت؛ در این روش آرد به قیمت 
واقعــی در اختیار نانوا قرار می گیرد و نانوایان با توجــه به میزان فروش نان، مابه 

التفاوت قیمت آرد را از دولت دریافت می کنند.

حداقلی شدن تخلف ها در گرو اجرای مرحله اصلی هوشمندسازی یارانه نان

تکمیل حلقه های زنجیره تولید مرغ، راهی برای آرامش بازار 
 زنجیره تولید مرغ به منظور ســاماندهی حوزه تولید، توزیع و بازار مصرف 
مرغ ایجاد می شــود که به دلیل نبود زیرساخت های الزم در استان کهگیلویه 
و بویراحمد شاهد زنجیره ای معیوب در این حوزه هستیم اما با رویکرد جدید 
ســازمان جهاد کشاورزی آهنگ راه اندازی و تکمیل این زنجیره در این استان 
به صدا درآمده است.گوشت مرغ به عنوان یکی از کاالهای اساسی و مورد نیاز 
مردم است که به دالیل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه ای در بین 
اقالم مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است.این مهم به نوبه خود سبب رشد و 
گسترش صنعت مرغداری در کشورهای مختلف را به همراه داشته است و این 
صنعت از جمله صنایع مهم اقتصادی کشــور به حساب می آید.در حال حاضر 
گوشت مرغ به یک خواسته عمومی مبدل شده و تولید گوشت سفید به میزان 
کافی و با قیمت مناســب دغدغه اصلی متولیان امر است.همه در تالشند راهی 
برای تولید پایدار و باصرفه گوشت مرغ بیابند و یکی از مهم ترین کارهایی که 
در صنعت مرغداری استان باید رخ دهد تکمیل زنجیره تولید مرغ است.زنجیره 
تولید مرغ تمام حلقه ها از تامین نهاده، تولید، بازار مصرف را در برمی گیرد و در 
صورت ایجاد زنجیره تولید دالالن موجود در صنعت مرغ استان نیز خود به خود 
حذف خواهند شد.کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه های تولید، حمایت از 

مصرف کننده تنها بخشی از مزیت های ایجاد این زنجیره است.

 وضعیت کهگیلویــه و بویراحمد در رابطه با واحدهای مرغداری 
چگونه است؟

یکی از برنامه های دولت ســیزدهم توجه ویژه به مناطق محروم کشــور از 
جمله اســتان کهگیلویه و بویراحمد است و به منظور گسترش تولید و کاهش 
قیمت ها تســهیل صدور مجوزها را برای راه اندازی بخش تولید مرغداری ها 

مطرح کرده است.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ۱۴۶ واحد مرغداری گوشــتی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از 
مجموع مرغداری های استان ۱۱۶ مورد فعال و در طول سال جوجه ریزی دارند 

با این حال شرایط تقاضا و عرضه در استان هم خوانی ندارد.
رضا بهنام پور افزود: ۲۰ واحد راکد قابلیت احیا دارند و ۱۰ واحد دیگر غیر 
قابل احیا هستند که به خاطر مسائل زیست محیطی و مشکالت بهداشتی گواهی 
بهداشــتی آنها تمدید نمی شود و اگر این متقاضی خواهان گرفتن مجوز برای 

مرغداری خود باشند می تواند برای مکان دیگری مجوز بگیرد.
به گفته متولیان ســازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در ۶ سال 
گذشــته مجوز احداث مرغداری از مرکز به استان داده نشده بود و این موضوع 
موجب کاهش تولید و جوجه ریزی شده است و این مهم سبب شده تا همیشه 
پای استان در تامین مرغ برای مردم و مسافران به شهرهای مختلف آن بلغزد.

شــرایط مرغداری و دامداری به لحاظ آب و هوایی در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد کاماًل مناسب است و در صورت برنامه ریزی و مدیریت، این استان را 

می توان به عنوان قطب دامداری و مرغداری معرفی کرد.

 زنجیــره تولید مرغداری در کهگیلویــه و بویراحمد وجود چه 
وضعیتی دارد؟

زنجیره تولید مرغداری گوشــتی در استان وجود ندارد اما احسان عسکری 
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد می گوید زنجیره تولید مرغ در 
اســتان در حال اجراست و امید است ظرف یک سال و شش ماه آینده به بهره 
برداری برســد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد نیز تصریح کرد:  در حال حاضر زنجیره ای در شهرســتان گچساران 

در دست اجراست.
وی بیان کرد: زنجیره یکپارچه تولید گوشــت مرغ در گچساران در شهرک 
صنعتی خان احمد باشت ایجاد می شود و هم اینک بحث استعالم ها و مجوز 
های این طرح صنعتی مطرح اســت.بهنام پور ابراز داشت: پس از دریافت این 
مجوزها کارخانه خوراک دام، کشتارگاه و دیگر حلقه های این زنجیره در استان 
تکمیل و گوشت مرغ با قیمت و کیفیت بهتری به مردم استان عرضه می شود.

 چه موانعی بر سر راه مرغداران وجود دارد؟
یکی از مرغداران می گوید: چنانچه زنجیره تولید در اســتان تکمیل شود و 
مرغ مادر و جوجه کشــی وجود داشته باشد و مرغدار با قیمت کمتری جوجه 
ها را خریداری کند به نفع خریدار و مصرف کننده اســت زیرا در قیمت نهایی 
تاثیرگذار است.کیوان رضایی افزود: چنانچه خوراک دام از همین استان تامین 
شود دیگر نیاز نیست که مرغدار ماه ها در سامانه بازارگاه معطل شود تا نهاده 
به دستش برسد و هزینه ها کمتر خواهد شد.وی ادامه داد: برخی اوقات حتی 
مجبور هستیم که به بندر امام رفته و هزینه های جانبی متحمل شویم تا نهاده 
به موقع به دستمان برسد.این مرغدار تصریح کرد: قیمت نهاده و جوجه افزایش 
یافته اســت و اگر وضع همین گونه ادامه یابد و نقدینگی نباشــد ممکن است 

تولیدات برای مدتی متوقف شود.

 چه میزان از مصرف گوشت مرغ مردم در استان تامین می شود؟
معاو بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
بر اساس سرانه تولید مصرف ۲۸ کیلوگرم در سال ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم تولید 
گوشت صنعتی استان است که در استان ۷۵ درصد نیاز مردم مان تامین می شود.

وی ابراز داشت: میزان مصرف مرغ در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۵۸ تن مرغ 
گرم روزانه، یک هزار و ۷۵۰ تن مرغ ماهانه و حدود یک هزار تن ساالنه است.

بهنام پور اضافه کرد: قیمت مصوب مرغ گرم در استان ۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان 
و به صورت زنده ۴۷ هزار تومان است.

 قیمت نهاده های دامی چگونه است؟
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
عنــوان کرد: قیمت نهاده هــای دامی پس از حذف ارز ترجیحی پنج تا ۶ برابر 
افزایش یافت و قیمت جوجه از حدود دو تا ســه هزار تومان به ۱۶ هزار تومان 
رسیده است.وی تاکید کرد: انواع نهاده های دامی با نرخ جدید در سامانه بازارگاه 
استان تخصیص داده شد و دامداران و مرغداران می توانند در این سامانه برای 

نهاده های مورد نیاز خود نام نویسی کنند. 
بهنام پور ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیلو جو و ذرت در استان 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ســویا ۱۷ هزار تومان و ســبوس بین ۵ هزار و ۲۰۰ تا 
۵ هزار و ۴۰۰ تومان توزیع می شــود.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این افزایش قیمت و کمبود نقدینگی 
ســبب شده تا دامداران، مرغداران و تعاونی های دامداری های شهرستان های 

مختلف استان نسبت به خرید نهاده های دامی استقبال کمتری نشان دهند.

 مشکل اصلی مرغداران چیست؟
مدیرعامل اتحادیه مرغداران کهگیلویه و بویراحمد در این باره به خبرنگار ایرنا 
می گوید: پس از برداشتن ارز ترجیحی مرغداران با کمبود نقدینگی مواجه شده 
اند زیرا که قیمت نهاده های دامی حدود ۶ برابر و جوجه یک روزه به ۱۸ هزار 
تومان رســیده است.حمید رضایی افزود: هیچ گونه زیرساختی برای تولید مرغ 
گوشتی در استان همچون کارخانه جوجه کشی و کارخانه دام نیست و همین 
امر باعث می شود که قیمت تمام شده محصول نهایی مرغ گرم از مابقی استان 
ها بیشــتر شــود.وی تاکید کرد: حدود ۱۰ واحد مرغداری استان طی روزهای 

اخیر تقریبا نیمه راکد و هیچ گونه جوجه ریزی نداشته اند.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد مرغ داری و 
میزان تولید مرغ در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار پایین تر از مصرف استان 

است و مجوزها با میزان مصرف هم خوانی ندارد.
براتعلی صالحی ادامه داد: در کارگروهی که این روزها در اســتانداری برگزار 
شد مجوز تأسیس چندین مرغ داری صادر شد و نیاز است جهاد کشاورزی بیشتر 

پیگیری کند تا حداقل عرضه و تقاضا با هم همخوانی داشته باشند.
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کی روش » افسانه زنده فوتبال ایران«

 هم گروهی ایران با استرالیا، قطر و ویتنام
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال ایران با تیم های استرالیا، 

قطر و ویتنام در جام ملت های آسیا هم گروه شد.
 گروه بندی جام ملت های زیر ۲۰ سال آسیا در تاشکند 
ازبکستان انجام شد و تیم ملی ایران با تیم های قطر، استرالیا 
و ویتنام در یک گروه قرار گرفت. شاگردان صد مرفاوی در 

سید چهارم این رقابت ها قرار داشتند.
تیم ملی ایران با غلبه بر تیم های امارات، قرقیزستان و 

برونئی به عنوان صدرنشین راهی مرحله نهایی شده بودند.
مســابقات جام ملت های آسیا بعد از وقفه ای چهار ساله به علت شیوع ویروس 
کرونا، از ۱۰ تا ۲۷ اسفند در تاشکند برگزار می شود و چهار تیم نهایی راهی جام 

جهانی زیر ۲۰ سال خواهند شد.
تیم ملی ایران آخرین بار ۴۷ سال قبل به مقام قهرمانی آسیا دست یافته است. 
پیش از این و در سال ۲۰۱۶ شاگردان امیرحسین پیروانی توانستند با کسب رتبه 

سوم آسیا سهمیه جام جهانی را به دست آورند. 

 پرونده برانکو در فیفا مختومه شد
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که با  پرداخت هزینه های 
دادرســی و جریمه هــای مربوطه پرونــده برانکو در فیفا 

مختومه شد.
 به نقل از باشــگاه پرسپولیس، کمیته انضباطی فیفا با 
ارسال نامه ای که امروز )سه شنبه( به باشگاه پرسپولیس ابالغ 
شــد، دریافت هزینه های دادرسی و جریمه های مربوط به 
پرونده سرمربی کروات و پیشین پرسپولیس و همکارانش 

تایید و پرونده را مختومه اعالم کرد.
امیرعلی حسینی، مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در این باره اظهار داشت: 
چند هفته قبل نامه ای از فیفا دریافت کردیم مبنی بر این که باشگاه پرسپولیس 
بابت هزینه های دادرســی و جرائم مربوط به پرونده های آقایان؛ برانکو ایوانکوویچ، 
ایگور پانادیچ و زالتکو ایوانکوویچ باید ۱۱۵ هزار فرانک ســوییس را به حساب آن 
نهاد واریز می کرد. آن ها در ادامه خواسته بودند چنانچه واریز صورت گرفته است، 
اسناد مرتبط ارسال شود و در غیر این صورت نسبت به پرداخت تا تاریخ مشخص 
اقــدام گردد.وی ادامــه داد: البته این مبالغ مربوط به خود فیفا بود و قرار نبود به 
طرف های پرونده پرداخت شود. مراتب بعد از انتقال از سوی فدراسیون بالفاصله به 
مدیرعامل منتقل شد و با پیگیری ایشان موضوع دنبال و اقدام برای واریز صورت 
گرفت.مدیر امور بین الملل باشگاه در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با جدیت 
درویش، کارها در موعد مقرر انجام شــد و امــروز نامه فیفا را دریافت کردیم. در 
این نامه تصریح شده است؛ کمیته انضباطی فیفا تایید می کند کمیته مالی فیفا، 
مبلغ مذکور را دریافت کرده اســت. به این ترتیب، کمیته انضباطی فیفا، پرونده 

را مختومه اعالم کرد. 

 قوانین در فوتبال ایران به روز رسانی می شود؟
جلسه هماهنگی مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال 

در خصوص آیین نامه ها برگزار شد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه به روز رسانی آیین 
نامه ها و دستورالعمل ها با حضور مهدی محمدنبی، نایب رییس 
اول فدراسیون، منصور قنبرزاده،نایب رییس دوم فدراسیون، 
داود پرهیزکار، سرپرست دبیرکلی، روسای ارکان قضایی، خزانه 
دار فدراسیون و سازمان لیگ، رییس کمیته تدوین و تطبیق 

مقررات و رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ برگزار شد.
این نشست با هدف به روز رسانی آیین نامه ها، دستور العمل ها، مباحث مربوط 
بــه محرومیت ها و جرایم انضباطی، موضوعات مربوط به کارگزاران و مدیران برنامه 
بازیکنان و مربیان و یکپارچگی سامانه های فدراسیون و سازمان لیگ برگزار و اعضا 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در نهایت مقرر شد تا بخش های ذیربط فعالیتهای مربوطه را پیگیری و در جلسه 

آتی گزارش کار ارائه دهند. 

 تغییر در هیات مدیره استقالل اجتناب ناپذیر است
پس از تغییر مدیرعامل باشگاه استقالل، هیات مدیره این 

باشگاه هم در آستانه تغییر و تحول قرار دارد.
 بعد از تغییر مدیریتی که در باشگاه استقالل ایجاد شد، 
تغییر در ترکیب هیات مدیره این باشگاه هم بسیار محتمل 
است. تا جایی که گفته می شود این تغییرات بسیار قریب الوقوع 
و در راه اســت.احتمال جدایی برخی از اعضای هیات مدیره 
و جانشین شدن نفرات جدید به جای آنها در روزهای آینده 
قوت گرفت و ممکن است این تغییر و تحوالت بعد از هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر 
صورت گیرد.به تازگی و در اقدامی ضربتی هیات مدیره باشگاه استقالل در جلسه ای 
شبانه اقدام به برکناری مصطفی آجورلو از مدیریت باشگاه استقالل کرد و علی فتح 

اهلل زاده به جای او روی صندلی مدیریت باشگاه نشست.

  واکنش مرفاوی به قرعه تیم فوتبال جوانان ایران در آسیا
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان پس از مشخص 
شدن حریفان در مرحله نهایی جام ملت های زیر ۲۰ سال آسیا 

به نکاتی اشاره کرد.
 عبدالصمد مرفاوی درباره قرعه کشــی مسابقات فوتبال 
جوانان آســیا و همگروهی ایران با قطر، اســترالیا و ویتنام 
گفت: تیم هایی که مرحله پایانی مسابقات می رسند فارغ از 
اسم هایشان تیم های قدرتمند و چالش برانگیزی هستند. با 
این دید که همگی از بهترین های آسیا هستند راهی مسابقات خواهیم شد و برای ما 
بــه عنوان ایران، تفاوتی ندارد که به مصاف چه تیمی می رویم. باید از فوتبال، آبرو و 

شخصیت خودمان دفاع کنیم.
وی در خصوص حریفان تیم جوانان ایران در گروه دوم رقابتها افزود: استرالیا که در 
واقع از اقیانوسیه در آسیا حضور دارد همین ۱۰ روز پیش مسابقاتش به پایان رسید 
و با قدرت سرگروه شد. از استرالیا نیاز به شناخت بیشتری داریم. آنها تیمی فیزیکی 
هستند و ما هم به نوعی فیزیکی بازی می کنیم، پس مشخصاً یک رقابت تنگاتنگ با 

این تیم خواهیم داشت.
مرفاوی تاکید کرد: قطر که در خلیج فارس در این چند ساله سرمایه گذاری زیادی 
روی آکادمی هایش انجام داده و فوتبال نسبتاً مدرن و شناوری را با توجه به امکانات و 
اردوهای بسیار مناسبی که دارد به اجرا می گذارد. از این تیم می توانیم شناخت خوبی 
داشته باشیم. ویتنام از شرق آسیا شاید فیزیکی نباشد، اما بازیکنانش سرعتی هستند 

و می توانند برای هر تیمی خطرناک باشند.
سرمربی تیم فوتبال جوانان افزود: به طور کلی با هر سه تیم رقابت سنگینی داریم 
و باید تدارکات خوبی داشته باشیم. از امروز بر اساس شناختی که از این تیم ها داریم 
باید اســتراتژی فنی خودمان را برای هر بازی برنامه ریزی کنیم و به فکر اولین بازی 
باشیم. اساساً روی گروهمان متمرکز خواهیم بود.وی یادآور شد: بی تردید کار سختی 
در پیش است و باید با امکانات خوب، آماده مرحله نهایی و رویارویی با حریفان شویم. 
به نظرم اولویت اصلی فدراسیون در بخش تیم های پایه باید تیم جوانان باشد و حداکثر 

بهره از بازی و تورنمنت های بین المللی را تا پیش از مسابقات ببریم.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
رســانه اســپانیایی در گزارشــی به احتمال 
شگفتی ســازی ایران در جــام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر پرداخت.
 تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله گروهی 
جام جهانی ۲۰۲۲ با تیــم های ملی آمریکا، 

انگلیس و ولز رقابت می کند.
در آســتانه این تورنمنت بزرگ بازگشــت 
کارلــوس کی روش بــه روی نیمکت ایران و 
امیدآفرینی برای صعود از مرحله گروهی باعث 
شده تا رسانه های خارجی به معرفی کی روش 

بپردازند.
نشریه »mediotiempo« اسپانیا با تیتر »کی 
روش افسانه زنده فوتبال« به احتمال شگفتی 
سازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرداخت.

این رســانه اسپانیایی، نوشت: کارلوس کی 
روش این مربی بزرگ با تیم های ملی کلمبیا 
و مصر در روند صعود جام جهانی به قطر ناکام 
ماند اما ایران با او تماس گرفت تا چهارمین جام 

جهانی متوالی خود را تجربه کند.
کارلوس کی روش ) متولد نامپوال، موزامبیک، 
۱ مــارس ۱9۵3( در پاســخ به کســانی که 
توانایی های او را زیر ســوال می بردند، پس از 
شکست ۱-۰ مصر مقابل سنگال، گفت: "من 

یکی از بهترین مربیان جهان هستم".
او در بــازی های پلــی آف CAF راه یابی به 
جــام جهانی قطر، گویی می خواســت دوران 
حرفه ای غنی خود را به همه یادآوری کند، که 

باعث شده او برخی از بهترین فوتبالیست های 
تاریخ را کارگردانی کند.با این حال، سخنان او 
بــی نتیجه ماند زیرا تنها چند روز بعد، فراعنه 
در ضربات پنالتی جنجالی از جام جهانی کنار 
گذاشته شدند. در این بازی به خاطر لیزرهایی 
که هواداران سنگال به صورت بازیکنان مصری 
می انداختند، باعث شد تا این بازیکنان پنالتی 
خود را خراب کنند، و این بازی جنجال ســاز 
شد.این مربی پرتغالی که سه جام جهانی متوالی 

با پرتغال در جام جهانی آفریقای جنوبی ۲۰۱۰ 
و بــا ایران در جام های جهانی برزیل ۲۰۱۴ و 
جام جهانی روسیه ۲۰۱8  را تجربه کرده بود، 
بــرای پایان دادن به یک روند پر پیچ و خم که 
در آن با کلمبیا نیز شکست خورده بود، دوباره 
به ایران پا گذاشت.کارلوس کی روش سازنده 
پروژه ها، همان پروژه ای که در پرتغال دو نسل 
از قهرمانان جهان زیر ۲۰ سال )۱989 و ۱99۱(  
از جمله لوئیس فیگو، روی کاستا، فرناندو کوتو، 

ژائو پینتو و آبل ژاویر تربیت کرده بود، در ایران 
هم همین کار را کرد و به احتمال بازگشت دوباره 
به ایران و اســتفاده از نسلی که ترتیب داد این 
کار را انجام داد.تا اینکه فدراسیون فوتبال ایران 
دوباره او را دید. ۷۵ روز مانده به جام جهانی به 
طور غیرمنتظره  فدراسیون ایران تصمیم گرفت 
دراگان اسکوچیچ کروات را کنار بگذارد، علیرغم 
اینکه او در گروه A مسابقات انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ تنهــا با یک باخت به راحتی راهی جام 

جهانی شده بود.
کی روش روز ۱۶ شــهریور پس از تصمیم 
مهدی تاج که رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
شده بود، در اینستاگرام خود اعالم کرد: خیلی 
ممنون تیم ملی. کی روش در آن کشور »افسانه 
زنده فوتبال« است، زیرا او نه تنها این ایران را 
به دو جام جهانی بــرد، بلکه از بازیکنانش در 
برابر " بی عدالتی"  کشــورهای غربی به ویژه 

آمریکا دفاع کرد.
قبل از حضور تیم ملی ایران در روسیه ۲۰۱8 
اتفاقی در این زمینه افتاد، جایی که شــرکت 
نایک عرضه کفش های خــود را به بازیکنان 
تیم ملی ایران متوقف کرد. این استراتژیســت 
پرتغالی با بیان اینکــه تحریم هایی که ایران 
متحمل می شــود و ورزش را تحت تاثیر قرار 
مــی دهد، آزاردهنده اســت.کی روش در این 
زمینه گفت: آنها باید بیرون بیایند و عذرخواهی 
کنند زیرا این رفتار گستاخانه با ۲3 نفر کاماًل 
مضحک و غیرضروری اســت. به این دلیل که 
رسیدن به مسابقات تدارکاتی بین المللی برای 
آنها بسیار دشــوار بود.او در آنجا)جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر( مطمئنا فیگو، کریستیانو رونالدو، 
زیــن الدین زیدان، رونالدو نازاریو، دیوید بکام، 
 رائــول، وین رونی یا رایــان گیگز را در اختیار 
نخواهد داشــت، اما او گروهــی از بازیکنان را 
خواهد داشت که قصد دارند برای ایران شگفتی 
سازی کنند و برای اولین بار از مرحله گروهی 

صعود کنند.

برگزار کنندگان مسابقات جهانی شطرنج فیشر از اقدامات جالب خود برای 
جلوگیری از تقلب رو نمایی کردند.

 مگنوس کارلسن، قهرمان شــطرنج جهان پس از شکست مقابل نیمن، 
از جام ســینکفیلد کنــار رفت. هنگامی که نیمن در جام ســینکفیلد در ۴ 
سپتامبر مگنوس کارلسن را شکست داد، به ۵3 بازی بدون شکست کارلسن 
در تورنمنت های کالســیک پایان داده و شکستی را تحمیل کرد که به یکی 
از بزرگ ترین شکســت های کارلسن تبدیل شد. روز بعد کارلسن از مسابقات 
انصراف داد. این یک حرکت بســیار نادر در مسابقات قهرمانی شطرنج جهان 
بود. او هم چنین ویدیویی مرموز از خوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی فوتبال را در 
توییتر منتشر کرد و گفت: من واقعاً ترجیح می دهم صحبت نکنم. اگر صحبت 

کنم به دردسر بزرگی خواهم بود.
در ایــن ویدیو، مورینیو در یک کنفرانس خبری پس از بازی می گوید که 
ممکن است تیمش به دلیل قضاوت مشکوک شکست بخورد، بنابراین ناظران 
آنالین شطرنج، پست آقای کارلسن را این گونه تفسیر کردند که نیمن در طول 

بازی به نوعی تقلب کرده است. 
دویچه وله پس از این رسوایی در شطرنج جهان که با واکنش های زیادی 
رو به رو بود نوشــت: زمانی که مگنوس کارلسن قهرمان جهان، یک بازیکن 
آمریکایی را به تقلب در یک رویداد ســطح باال متهم کرد، دنیای شــطرنج با 
رسوایی تکان خورد. سازمان دهندگان مسابقات شطرنج در حال معرفی تدابیر 

امنیتی جدید برای برگزاری مسابقات هستند.
این رسانه ادامه داد: برگزارکنندگان مسابقات جهانی شطرنج فیشر این هفته 
اقدامات امنیتی بی سابقه ای را برای جلوگیری از تقلب ارائه کرده اند. جوران اولین 
 )World Fischer Random(جانسون، مسئول برگزاری مسابقات جهانی فیشر

گفت: از جمله اقدامات ســخت گیرانه در مســابقاتی که از روز سه شنبه در 
ریکیاویک، ایسلند آغاز شد می توان به حضور یک پزشک در طول این رویداد 
پنج روزه نام برد که این پزشکان برخی از بازیکنان را انتخاب کرده و گوش های 
آن ها را برای هر فرستنده ای بررسی می کند!هشت بازیکن برتر از سراسر جهان، 
از جمله مگنوس کارلسن قهرمان پنج بار جهان، به مسابقات این دوره راه یافته 

و برای مجموع جایزه ۴۰۰ هزار دالری به رقابت خواهند پرداخت.
اولین جانســون، که هم چنین نایب رییس فدراسیون بین المللی شطرنج 
)فیده( است، گفت: وقتی مگنوس از جام معتبر سینکفیلد کنار رفت، این امر 
کل جامعه شطرنج را بیدار کرد. هر برگزار کننده مجبور شده است به این فکر 

کند که در برابر تقلب چه کاری باید انجام دهد.
هفته ها پس از افشای این رسوایی، تحقیقات chess.com، یکی از بزرگ ترین 

پلتفرم های شطرنج آنالین، نشان داد که نیمن به احتمال زیاد در بیش از ۱۰۰ 
بازی تقلب کرده اســت. از آن زمان این پلتفرم حســاب کاربری او را مسدود 

کرده است.
تا کنون، نه کارلسن و نه هیچ متخصصی، مدرکی مبنی بر تقلب نیمن در 
بازی های رو در رو ارائه نکرده است اما با وجود آن، فشار بر سازمان دهندگان 
مســابقات افزایش یافته تا مبارزه با تقلب را جدی تر بگیرند و این موضوع از 

مسابقات جهانی فیشر در ایسلند شروع شده است.
مسابقات تصادفی شطرنج فیشر شکلی از شطرنج است که توسط بابی فیشر 
قهرمان سابق شطرنج جهان اختراع شد که در آن موقعیت های شروع مهره های 
کلیدی به صورت تصادفی انتخاب می شوند و این موضوع بازیکنان را مجبور 

می کند که بیش تر تفکر کنند.
قوانین جدید مسابقات فیشر عالوه بر اعزام پزشک، پنج دقیقه تاخیر پخش 
زنده بازی ها را نیز شــامل می شود تا مانع از هرگونه ارتباط با منابع خارجی 
شود. عالوه بر این، پرسنل امنیتی با لباس غیرنظامی در بین مخاطبان حضور 

خواهند داشت که به دنبال نشانه های ارتباط غیرکالمی هستند.
اولین جانســون توضیح داد: اگر رفتار عجیب و غریبی در بین تماشاگران 

مشاهده کنیم با آن برخورد خواهیم کرد.
 برگزارکنندگان مسابقات جهانی فیشر انتظار دارند هر روز بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
تماشاگر در هتل Berjaya Reykjavik Natura در پایتخت ایسلند حضور داشته 
باشند که به عنوان یک اقدام احتیاطی باید تمام دستگاه های الکترونیکی از 
جمله ساعت های مچی را تحویل دهند. هر فردی که ساختمان را ترک می کند 
باید پنج دقیقه منتظر بماند تا وسایل خود را دریافت کند تا هرگونه ارتباط 

احتمالی با بازیکنان مسدود شود.

بررسی گوش بازیکنان شطرنج در مسابقات فیشر!

انگلیس را غافلگیر می کنیم به یک شرط
مدافع اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: به تیم ملی، امید زیادی داریم 

اما نباید توقع را از کی روش و شاگردانش باال برد.
محمد نصرتی در مورد آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان در فاصله 
۲۶ روز مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: بازی با اروگوئه خیلی 
ما را امیدوار کرد و عملکرد فوق العاده ای در فاز حمله و دفاع داشــتیم. با وجود 
اینکه حریف ما یکی از بهترین  تیم های جهان اســت و می تواند در جام جهانی 
تا مراحل پایانی صعود کند، اما مقابلش خیلی قدرتمند مقابلش ظاهر شدیم. از 
طرفی شــجاعت و جسارت بازیکنان ما در تقابل با ستارگانی مثل فده والورده، 
لوئیس سوارز و سایر ستارگان اروگوئه بیشتر شد و دیدیم تیم ملی با اعتماد به 

نفس خوبی در این مسابقه کار کرد.
وی افزود: در بازی با ســنگال چندان خوب نبودیم که البته می توان دلیل 
آن را مســائل حاشیه ای و پیرامونی دانســت که قبل از بازی برای تیم ملی به 
وجود آمد. شــاید بازیکنان در آن مسابقه تمرکز الزم را نداشتند. از لحاظ فنی 
نیز عملکردی معمولی داشــتیم. هرچند نمی تــوان از تغییرات زیاد در ترکیب 

ملی برای مسابقه گذشت. 
مدافع اســبق تیم ملی فوتبال کشــورمان با اشاره به تمرینات ارزیابی فنی 
شــاگردان کارلوس کی روش خاطرنشــان کرد: هدف کی روش از برگزاری این 
مینی  کمپ ها، ریکاوری بازیکنان است و می خواهد آنها را از لحاظ ذهنی آماده 
کند زیرا نمی توان در این اردوهای ۲-3 روزه کارهای فنی خیلی خاصی انجام 
داد. هرچند چنین اردوهایی خوب است و قطعاً می تواند به تیم ملی کمک کند.

نصرتی در مورد برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی مقابل نیکاراگوئه و تونس 
قبل از جام جهانی عنوان کرد: قطعاً هرچه تیم ملی بازی های دوستانه بیشتری 

انجام دهد به سودش است. تونس جزو قدرت های آفریقا است و نیکاراگوئه نیز 
یک حریف تمرینی خوب برای ما محسوب می شود. 

کادر فنــی با  توجه به برنامــه و اهدافش این نوع مســابقه را برنامه ریزی 
کــرده و می خواهــد هماهنگــی تاکتیکی را بیــن بازیکنان به وجــود آورد. 
امیــدوارم اعتمــاد بــه نفــس همچنــان در تیم ملی باشــد و شــجاعت و 
 جســارت بازیکنان نیز بیشــتر شــود تا بتوانیم در جام جهانــی نتایج خوبی 
کســب کنیم اما نباید اعتماد به نفس کاذب به وجود آورد. به این تیم خیلی 
امیدوارم و امیدوارم اندیشــه های کی روش و تــالش بازیکنان در جام جهانی 

پیش رو جواب بدهد.
مدافع اســبق تیم ملی فوتبال کشــورمان در مورد اینکــه با وجود افزایش 
امیدواری ها نســبت به عملکرد تیم ملی در جام جهانی، آیا می توان توقعات را 

بی دلیل از شاگردان کی روش باال برد، گفت: به هیچ وجه نباید توقعات را بی 
دلیل زیاد کرد. اگر ما در گروه آلمان و اســپانیا حضور داشتیم شانس مان برای 
صعود کم می شــد. در برخی گروه های جــام جهانی واقعا تیم های قدرتمندی 
حضور دارند. انگلیس تیمی است که همیشه فوتبالش بگیر و نگیر داشته است. 
در برخــی مواقع خیلــی خوب و در برخی تورنمنت ها نیز خیلی بد عمل کرده 
است. برای اولین بازی با انگلیس باید تمرکز خیلی خوبی داشته باشیم. در این 
صــورت حتی می توانیم حریف را غافلگیــر کنیم. هرچند مربیان انگلیس نیز 
آنالیز خوبی روی ما دارند و دیدید گرت ســاوت گیت برای تماشای بازی ایران 

و سنگال به اتریش رفت.
وی عنوان کرد: بازی دوســتانه آمریکا مقابل ژاپن را دیدم که به هیچ وجه 
تیم خوبی نشــان نداد. هرچند ۲-3 بازیکن تأثیرگذارش را در آن مســابقه در 
اختیار نداشت. ولز نیز مقابل بلژیک چندان چنگی به دل نزد اما نباید از یاد برد 
این مسابقات تدارکاتی و برای آماده سازی تیم ها است و چندان نمی توان روی 
نتیجه اش حساب کرد. با این وجود نباید توقع را از تیم ملی بی جهت باال برد. 
اگر انرژی و اعتماد به نفس خوبی داشــته باشیم می توانیم کارهای بزرگی هم 

انجام بدهیم اما نباید حریفان را کوچک بشماریم.
مدافع اسبق تیم ملی در مورد مباحث مطرح شده نسبت به حذف تیم ملی 
ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ توضیح داد: این مسائل حاشیه هایی است که برخی 
می خواهند با استفاده از آن تمرکز بازیکنان و کادر فنی تیم ملی را از بین ببرند. 
امــا فیفا در فاصله کوتاه تا جام جهانی هیچ تیمی را حذف نخواهد کرد. قطعاً 
باید بازیکنان و مربیان تیم ملی تمرکز خودشان را حفظ کنند و کاری به چنین 

حواشی نداشته باشند.

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

 نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/9/۲۰ و برابر رای شــماره۲ و ۱۴۰۱۶۰3۱۰۰۱3۰۰9۴۲۱  مورخ۱۴۰۱/۶/۱۲  هیات قانون تعیین تکلیف .......... موضوع ماده یک قانون
 مذکور مستقر در واحد ثبتی ............ چمستان................. تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم  مریم سادات حســینی و بهادر مومنی روچی فرزند سید فتح اله و صفر بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۲۰۰/۶۶ متر مربع به شماره پالک ۱۲۰۰ فرعی از 33 اصلی واقع در قریه کردآباد بخش ۱۱ خریداری شده از آقای/ خانم مسیب فرزامی مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای 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 دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل

 .را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می-نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
۰ / م - الف            تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۷/۲3        تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۱/8/۷              رییس  اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  - عین اله تیموری     

 نظر به دستور مواد ۱و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱39۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 تاج الدین کال پالک ۴ اصلی بخش ۴ قشالقی
 ۲۲۲ فرعی آقا/ خانم حسین دمرچلی فرزند شعبان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( به مساحت 3۷۰ متر مربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از رضا خزائی پور

 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار
 آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها 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 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 ۱3
 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
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از آنجا که سرمایه گذاران در انتظار انتشار داده های تولید ناخالص آمریکا هستند و 
طال همچنان عنصر اصلی بازار است، فلز زرد امروز در سطح 1657.50 افزایش یافت.

به گزارش تجریش آنالین، سایت »اف ایکس استریت« با رویکرد بررسی فلزات 
گرانبها نوشت: قیمت طال )XAU/USD( پس از بهبودی محکم تر و گذر از حمایت 
بحرانی 1650.00 دالر، رشــد خود را به نزدیکی ســطح 1657.50 دالر افزایش 
داد. انتظــار می رود که این فلز گرانبها همچنان پــای ثابت بازار باقی بماند، زیرا 
سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های تولید ناخالص داخلی آمریکا )GDP( هستند 

که در روز پنج شنبه منتشر خواهد شد.
در آن سوی بازار، نمایه ی ریسک واکنش های متفاوتی را به تصویر می کشد، زیرا 

معامالت آتی S&P500 پس از افت قابل توجه در توکیو در حال تالش برای بهبودی 
هستند. در همین حال، شاخص دالر آمریکا )DXY( نتوانست باالتر از مقاومت سطح 

گرد 111.00 باقی بماند که نشان دهنده ی کاهش جذابیت پناهگاه دالر است.
آلفای تولیدشده توسط وزارت خزانه داری ایاالت متحده که ضریب اندازه گیری 
خطر محســوب می شود، به دنبال حرکت نزولی بیشتر است؛ زیرا سرمایه گذاران 
موضوع ریسک گریزی را کنار گذاشته اند. از سوی دیگر، بازدهی 10 ساله خزانه داری 
ایاالت متحده به زیر 4.10 درصد کاهش یافته اســت و البته حرکت نزولی فعلی 

می تواند فشار بیشتری را در آینده ایجاد کند.
انتظار می رود روز پنج شنبه انتشار داده های تولید ناخالص داخلی آمریکا در قیمت 
طال نوسانات محض را به همراه داشته باشد. بر اساس برآوردهای اولیه، نرخ رشد 
ایاالت متحده برای ســه ماهه ی سوم سال 2022، 2.4 درصد است که در مقابل 

نرخ منفی 0.6 درصدی قرار گرفت که قبال گزارش شده بود.
بررسی مقیاس ساعتی بیانگر آن است که قیمت طال پس از سقوط به زیر سطح 
حمایت افقی که باالترین سطح روز پنج شنبه و در 1640.55 دالر بود، بازگشتی 
شدید دارد. خط روند نزولی که از اوج 13 اکتبر در 1682.53 دالر قرار گرفت، در 

آینده به عنوان مقاومت اصلی برای قیمت طال عمل خواهد کرد.
انتظار می رود که این فلز گرانبها حرکتی جانبی به جلو نشان دهد؛ زیرا شاخص 
قدرت نسبی )RSI-14( به محدوده ی 40.00 الی 60.00 تغییر کرده است. در این 
بین، میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای )EMA-20( نزدیک به 1651.50 دالر به 

عنوان پشتیبان اصلی برای شمارنده عمل می کند.

قیمت گاز طبیعی در حال حاضر در اروپا به دلیل شرایط آب و هوایی معتدل 
و همین طور کاهش نگرانی های کمبود عرضه کاهش یافته.

به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از وب سایت »اینوستینگ«، ذخایر استراتژیک 
نفت هفته گذشته به میزان 3.4 میلیون بشکه کاهش یافت. به این ترتیب میزان 
ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا به رقم 401.7 میلیون بشکه کاهش یافته است 

که کمترین میزان آن از سال 1980 است. 
بحران هــای اقتصــادی جهانی در حــال حاضر عرضه و تقاضــای نفت را در 
محدوده های معامالتی پایین نگاه داشته است، و به این ترتیب عرضه نفت و سایر 
محصوالت وابسته در سراسر جهان محدود شده است. این طور به نظر می رسد که 
چشم انداز نفت صعودی باشد، و صرفا مسئله زمان شروع روند صعودی بازار است. 
همه این ها در حالیست که آژانس بین المللی انرژی )IEA( که پیش تر گزارش 
داده بود، سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی باید فورا متوقف شود، اکنون اعتراف 
می کند که سقف قیمت نفت روسیه به هیچ عنوان کارساز نبوده، و جهان همچنان 

به نفت روسیه نیاز دارد. 
به گفته رییس آژانس بین المللی انرژی )فاتح بیرول(، ما در حال حاضر شاهد 
اولین بحران واقعی انرژی در جهان هستیم. وی همچنین به رویتر اعالم کرد که، 
افزایش واردات گاز طبیعی اروپا در بحبوحه بحران اوکراین و همین طور افزایش 
تقاضای سوخت چینی ها، می تواند بازار را به چالش بکشد. چرا که در سال آینده 

تنها 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی )LNG( وارد بازار خواهد شد. 
در عین حال، تصمیم اخیر ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش، موســوم به اوپک پالس، برای کاهش تولید 2 میلیون بشــکه در روز، 
تصمیمی »خطرناک« اســت. بیرول گفت که رشد تقاضای نفت در سال جاری، 
نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز است. این تصمیم از آن جهت خطرناک است که 

اقتصاد جهانی در آستانه رکود قرار دارد. 
فاتح همچنین گفت؛ واقعا مایه تاســف اســت که آژانس بین المللی انرژی به 
ایجاد بحران انرژی در جهان کمک کرده اســت. ایــن آژانس در انجام وظایفش 
مبنــی بر حفاظت از یکپارچگی انرژی اروپا و جهان موفق عمل نکرد و در عوض 
به ســمت پروژه های انرژی سبز حرکت کرد، که جهان را به سمت اولین بحران 
واقعی انرژی خود ســوق داده اســت. قیمت نفت در کوتاه مدت، در یک محدوده 

معامالتی قفل شده است، چرا که هنوز بحران واقعی شروع نشده و ما تحت تاثیر 
نگرانی های اقتصاد جهانی و همین طور نرخ بهره هستیم. در اینجا و تا این مرحله 
دالر و افزایش شاخص آن کامال بر بازار نفت و قیمت معامالتی آن اثر گذار بوده 
است. اما با ورود به زمستان و افزایش نیاز به نفت، قطعا شاهد قطع ارتباط مابین 

قیمت دالر و نفت خواهیم شد. 
روابطه آمریکا و عربستان سعودی در پی کاهش تولید نفت اوپک تیره شده و 
در همین راستان وال استریت ژورنال به نقل از مقامات دولتی آمریکا گزارش داد 

که مشکالت بین آمریکا و عربستان در نهایت قابل حل است.
در حال حاضر روابط تیره و تار بین دولت بایدن و بن سلمان در کانون توجهات 
جهانی قرار گرفته است. وال استریت ژورنال گزارش داد که بن سلمان، ولیعهد 37 
ساله عربستان، بایدن را در خلوت به تمسخر گرفته و گاف های این مرد 79 ساله 
را مسخره می کند. وی همچنین به مشاوران خود گفته است که تحت تاثیر بایدن 

قرار نگرفته و ریاست جمهوری دونالد ترامپ را ترجیح می داده است. 
آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی ســال 2020 گفت که »ارزش های 
اجتماعی بسیار کمی در دولت کنونی عربستان سعودی دیده می شود«. همچنین 
وی بیش از یک سال از گفتگو با محمد بن سلمان امتناع کرد. سرانجام هنگامی 
که در ماه ژوئیه در جده مالقات کردند، مقامات سعودی حاضر احساس کردند که 
بایدن نه تنها نمی خواهد آنجا باشد، بلکه عالقه ای هم به مباحث سیاسی ندارد. 
بایدن در ایجاد روابط با کشورهای خاورمیانه موفقیت چندانی نداشته است. او نه 
تنها در انجام ماموریت آمریکایی خود برای تبدیل عربستان سعودی به یک کشور 
منزوی شکست خورده بلکه در عملیات خود از افغانستان نیز به گونه ای عمل کرد 

که جهانیان دولت او را مقصر دانستند.
قیمت گاز طبیعــی در اروپا اخیراً به دلیل آب و هوای معتدل کاهش یافته و 
ذخیره سازی نگرانی های کوتاه مدت مربوط به کمبود عرضه را کاهش داده است. 
پایانه های واردات ال ان جی در اروپا در حال حاضر جایی برای قرار دادن گاز ندارند. 
البته همه ما می دانیم که ذخیره سازی تنها بخشی از داستان است. اگر زمستان 
سردی داشته باشیم، این میزان ذخیره سازی ممکن است به شدت کاهش یابد. اگر 
روسیه تصمیم به قطع عرضه داشته باشد، بازاری که وارد زمستان می شود نمی تواند 
در مورد خطر افزایش احتمالی قیمت ها خیلی راحت باشد، حتی اگر قیمت ها در 

حال حاضر به شدت در حال کاهش هستند.
در ایــاالت متحده، بلومبرگ نیــوز گزارش می دهد که قیمت گاز طبیعی در 
حوضه پرمین در غرب تگزاس بسیار کاهش یافته، زیرا تولید افزایش یافته و مازاد 
بر نیاز منطقه ای سوخت وجود دارد. معامله گران گفتند که گاز در منطقه وسیع 
پرمین معروف به واها در روز دوشــنبه بین 20 تا 70 ســنت در هر میلیون واحد 

حرارتی بریتانیا معامله شد.
قــرارداد آتی آمریکا حدود 5.20 دالر و قیمت های اروپایی نزدیک به 28 دالر 
است. اگر قیمت های تگزاس غربی به محدوده منفی سقوط کند، تولیدکنندگان 
انرژی عماًل به کســی پول می دهند تا گاز را از دستشان بردارد، چیزی که در دو 
سال گذشته اتفاق نیفتاده است. سقوط قیمت نشان دهنده تضاد شدید بین عرضه 
سوخت فراوان آمریکا و بدتر شدن بحران انرژی اروپا با نزدیک شدن به زمستان است. 

آیاطالنقطهیعطفبازارمیماند؟

گزارشوضعیتجهانیانرژی

چشم شیطان کور!چشم شیطان کور!
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  علمیعلمی

یــک مطالعــه جدید ظرفیــت نهفتــه ذرات متخلخل ســاخته شــده از 
 شــن و ماســه خالــص را برای تغییــر روند جــذب چربی ها و قندها توســط

 بدن ثابت کرده است.
 به نقل از نیواطلس، دانشــمندان در حال جست وجوی ابزار جدید در نبرد با 
تشدید چاقی هستند و اخیراً یک روش امیدوارکننده با استفاده از توده های شن 
و ماســه تصفیه شده ابداع شده است. یک مطالعه جدید پتانسیل ذرات سیلیس 
ساخته شده از شن و ماسه را برای مقابله با چاقی نشان داده است. این ذرات برخی 

فعالیت های آنزیمی برای ممانعت از جذب چربی ها و قندها توسط بدن را تقویت 
می کنند و یک محصول ایده آل برای مقابله با چاقی هستند.

این تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه استرالیای جنوبی انجام شد و طی آن 
بررسی شد که چگونه ذرات سیلیس مهندسی شده می توانند بر نحوه جذب انرژی 

بدن از غذاهای پرچرب تأثیر بگذارند.
 مطالعات قبلی نشان داده اند که ذرات سیلیس موسوم به مزوپور می توانند باعث 
کاهش وزن در موش های چاق شــوند و در مردان به عنوان یک افزودنی غذایی با 

خیال راحت قابل استفاده هستند. 
در یک مقاله دیگر به بهترین شکل و اندازه این ذرات برای افزایش تاثیرپذیری 

روش درمان ضد چاقی اشاره شد.
پل جویس، محقق ارشد این مطالعه گفت: سیلیس متخلخل به دلیل خواص 
ضد چاقی، توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. با آزمایشات انسانی نشان 
داده شده که این یک روش درمانی بی خطر است. با این حال، نحوه عملکرد آن 
از چشم محققان دور مانده است. تحقیقات ما نشان می دهد که چگونه سیلیس 
متخلخــل با عملکرد موضعی در روده برای محدود کردن هضم و جذب چربی و 
کربوهیدرات، اثر ضد چاقی را افزایش می دهد. نکته مهم این است که انتظار می 
رود این مکانیسم نتایج بالینی موثری برای کاهش وزن، بدون ایجاد عوارض جانبی 

در دسترس قرار دهد.

درمانچاقیباذراتساختهشدهازشنوماسهخالص

 ازدحام زنبورها آب و هوا را تغییر می دهد

تحقیقات جدید نشان می دهد که دسته های انبوه از زنبورها، الکتریسیته 
زیادی تولید می کنند که ممکن است بر آب و هوای محلی تأثیر بگذارد.

 به نقل از الیوســاینس، مطالعه ای جدید نشــان می دهد که ازدحام 
زنبورها ممکن است باعث تغییرات آب و هوایی شود و زنبورها می توانند 

تا 1000 ولت در متر یا بیشتر از آن در هوا برق ایجاد کنند.
ایــن یافته که محققــان با اندازه گیری میدان هــای الکتریکی اطراف 
کندوهای زنبور عســل به آن دســت یافته اند، نشان می دهد که زنبورها 
می توانند به اندازه یک رعد و برق، در جو الکتریسیته ایجاد کنند. این امر 
می توانــد نقش مهمی در هدایت گرد و غبارها برای تغییر الگوهای آب و 
هوایی غیرقابل پیش بینی ایفا کند و حتی ممکن است نیاز باشد که نقش 

این حشرات را در مدل های آب و هوایی آینده بگنجانیم.
بدن های کوچک حشرات می توانند در حین گشت و گذار یا با اصطکاک 
مولکول های هوا با بال هایشــان که به سرعت بهم می خورند یا از فرود بر 
روی ســطوح دارای بار الکتریکی، بار مثبت پیدا کند. پیش از این تصور 
می شد که تأثیرات این بارها، کوچک باشد اما اکنون، یک مطالعه جدید 
که در روز 24 اکتبر در مجله »iScience« منتشر شده است، نشان می دهد 

که حشرات می توانند مقدار قابل توجهی برق تولید کنند.
االرد هانتینگ، زیست شناس دانشگاه بریستول به الیو ساینس می گوید: 
 ما اخیراً کشف کرده ایم که زیست شناسی و میدان های الکتریکی ساکن ارتباط 
نزدیکــی با هم دارند و پیوندهای نامعلوم زیادی وجود دارد که می توانند 
در مقیاس های فضایی مختلف وجود داشته باشند، از میکروب ها در خاک 
و فعل و انفعاالت گرده افشانی گیاهان گرفته تا دسته های حشرات و مدار 

الکتریکی جهانی.
الکتریســیته ساکن زمانی پدیدار می شود که برآمدگی ها و حفره های 
میکروسکوپی روی دو سطح به یکدیگر ساییده می شوند و اصطکاک ایجاد 
می شود. این امر باعث می شود که الکترون هایی که دارای بار منفی هستند 
از یک ســطح به ســطح دیگر بپرند و در نتیجه یک سطح بار مثبت پیدا 
کند در حالی که سطح دیگر دارای بار منفی می شود. انتقال بار میان دو 
ســطح یونیزه شده باعث ایجاد اختالف ولتاژ می شود که بارها با استفاده 

از آن بین سطوح منتقل می شوند.

 تاثیر چشمگیر شوك درمانی در درمان افسردگی جدی
محققان دانشــگاه ِکنه تیکت آمریکا در مطالعه اخیرشــان به بررسی 
مطالعات پیشــین انجام شــده درمورد دو روش مورد استفاده در درمان 

افسردگی پرداخته اند و به نتایج جالبی دست یافته اند.
 بــه نقل از تــی ان، محققان آمریکایی در یــک مقاله مروری جدید، 
اثربخشــی درمان با ضربه الکتریکی تشــنج آور)ECT(  و کتامین را برای 
تسکین سریع عالئم افســردگی ارزیابی کرده اند. این مطالعه فراتحلیلی 
که شواهد نسبتا محدودی را در مقایسه این دو رویکرد درمانی به دست 
آورد، نشان داد که درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور از ترکیب روانگردان 
غیر معمول عملکرد بهتری دارد. نتایج این مقاله همچنین عوارض جانبی 
نســبی دو درمان را با یکدگیر مقایســه کرد و نشان داد که اینها نسبتا 

منحصر به فرد هستند.
در سال 2020، تقریباً 21 میلیون آمریکایی حداقل یک دوره افسردگی 
شــدید را گزارش کردند. این 21 میلیون آمریکایی تقریبا 8.4 درصد از 
جمعیت بزرگساالن آن کشور است. عالئم افسردگی از جمله بی تفاوتی، 
از دســت دادن لــذت در فعالیت هایی که قبــال لذت بخش بوده و اغلب 
دوره های طوالنی درد یا خســتگی، معموال بــا ترکیبی از داروهای ضد 
افســردگی خوراکی مانند مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین با 
نام مخفف اس اس آرآی ها )SSRIs( در کنار روان درمانی، درمان می شوند.

اما برای یک سوم بیماران، این رویکردها، که اغلب چندین هفته طول 
می کشد تا اثرات خود را اعمال کنند، عالئم را کاهش نمی دهند. در سایر 
بیماران، عالئم آنقدر شــدید است که در موقعیت خطر فوری قرار دارند. 
در این مرحله، گزینه های ضد افسردگی سریع در نظر گرفته شده و تجویز 
می شوند.درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور شامل عبور جریان الکتریکی 
از مغز اســت. این عمل باعث واکنش الکتریکی مغز ) تشنج( می شود که 
تحت بیهوشی عمومی رخ می دهد. درمان با ضربه الکتریکی تشنج آور یا 
درمان با الکتروشوک ) ECT ( که قباًل تحت عنوان شوک درمانی شناخته 
می شــد ، یک روش درمانی روانپزشکی است که در آن تشنج از طریق 
الکتریکی در بیماران ایجاد می شود تا بتواند از اختالالت روانپزشکی رهایی 
یابد.کتامین یک داروی ُمنَفک کننده  )dissociative drug( اســت که به 
صورت داخل وریدی تجویز می شــود. کتامین که مدت ها به عنوان یک 
ترکیب بی هوشی مورد استفاده قرار می گیرند، بدون برچسب در بسیاری 
از کلینیک ها در سراسر ایاالت متحده در دسترس هستند. اخیرا ترکیب 
مانند کتامین به نام اسکتامین )esketamine( توسط سازمان غذا و داروی 
آمریکا )FDA( برای درمان افسردگی تایید شده است. اسکتامین به عنوان 
اســپری بینی تجویز می شود اما مکانیسم های اثر کتامین و اسکتامین و 

درمان با ضربه الکتریکی تشنج آو  در این امر نامشخص است.
ُمنَفک کننده هــا )Dissociatives( دســته ای از توهم زاها محســوب 
می شــوند که ادراک و بینایی و شــنوایی و سایر حواس فرد را تحریف و 
تقلیل می کنند و باعث ایجاد حس جدایی از محیط و خود می شوند. این 
اتفاق با کاهش یا مســدود شدن سیگنال های ارسال شده به خودآگاهی 

از سمت نورون های حسی بدن می افتد.

پیامبر اكرم )ص( :

 ال َضَرَر و ال ِضراَر ؛

زیان رساندن به خود و به 
دیگران ممنوع است .
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اینفوگرافیاینفوگرافی

  بدترین تیم های 10 دوره اخیر جام جهانی
از سال 1982 تا 2018 تیم های مختلفی در ادوار جام جهانی با كمترین نتیجه، بدترین نتایج را در بازی ها گرفتند. در آستانه ی برگزاری جام 

جهانی فوتبال 2022 قطر نگاهی داریم به فهرست بدترین تیم های جام جهانی در 10 دوره پایانی جام جهانی.


