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افزایش اشتغال در سایه 
رونق تولید

ایجاد ساختار جدید برای 
مبارزه با فرار مالیاتی

 استقالل - نساجی
 جان بده جام مده!

چشم انداز نفت خام در 
بازارهای جهانی
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ناصر بیکی
رئیس اتاق اراک

فیلترینگ و قطعی اینترنت، تهدیدی 
برای تولید و صادرات

سرنوشت تولید، صنعت و تجارت به شکل گسترده ای به اینترنت و فضای 
مجازی گره خورده است و می توان ادعا کرد که حیات این بخش به عنوان 

تأمین کننده  رونق و رشد اقتصاد، در گرو اینترنت است.
واقعیت این است که تولید و تجارت در دنیای کنونی، مرهون بهره گیری از 
فرصت های بازاریابی و تجاری، فرصت های توسعه تجارت، حضور در بازارهای 
رقابتی و مواردی از این قبیل است و هیچ یک از این موارد بدون استفاده از 

اینترنت محقق نمی شود و یا تحقق آن دشوار است.
صنعت گران و صادرکنندگان کشور به دنبال محدودیت  های ناشی از تحریم، 
سال هاســت در سخت ترین شرایط و با عبور از بسیاری موانع توانسته اند به 
فعالیت خود ادامه دهند و در بازارهای جهانی برای خود اعتباری کسب کنند 
که این روزها به دنبال قطعی نت و فیلترینگ، در هراس از دست رفتن این 
اعتبار هستند، چراکه اینترنت مناسب ترین و در دسترس ترین بستر ارتباطی 
تجار، بازرگانان و صنعت گران کشورهاســت و هرگونه آسیب به آن، شرایط 

بخش تولید و فعاالن تولیدی را در عرصه بین الملل به مخاطره می اندازد.
کارشناسان معتقدند تنها کسب وکارهای کوچک از قطعی نت و فیلترینگ 
آسیب ندیده اند و واحدهای صنعتی فعال بزرگ نیز از تبعات نامطلوب این 

اقدام بی بهره نمانده اند.
حتی به تازگی تعدادی از هیئت های تجاری که پیش از این در تدارک 

سفر به ایران بوده اند، منصرف شده و سفر خود را لغو کرده اند.
چالش  تهیه مواد اولیه از خارج، مقدور نبودن پاسخ گویی به سفارش ها و 
تأمین نیازهای بازارهای هدف و کشورهای طرف مبادالت اقتصادی، کاهش 
فروش، دپوی کاال در انبارها، برگشــت کند پول، به خطر افتادن نقدینگی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در پی قطعی های مکرر اینترنت، صنعت و 
تولید را با مشــکالت عدیده ای مواجه ساخته که گمان جبران آن به دور از 
منطق و واقعیت است و اعتباری که تولیدکنندگان و صنعت گران در بازارهای 
خارجی ذره ذره به دست آورده اند رو به نابودی می گذارد و این اتفاق نامیمون، 

کام  صنعت را تلخ کرده است.
کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید و صادرات استان مرکزی به دنبال قطعی 
نت و فیلترینگ طی چندهفته گذشته دور از تصور نیست، و بیم آن می رود 
با ادامه این روند، تولید دستخوش عقب گرد و سقوط شود. در حالی که تولید 
استان مرکزی، صادرات یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دالری را در کارنامه سال 
گذشته خود ثبت کرده و به دنبال حفظ و حتی افزایش این میزان بود؛ این 
روزها با قطعی و محدودیت اعمال شــده بر اینترنت، به مشکالت عدیده ای 

گرفتار آمده است.
دنیای امروز انتظار قطعی اینترنت به ویژه در حوزه اقتصاد را ندارد و این 
امر یک معضل و رخداد مشکوک در بخش تولید و تجارت قلمداد می شود 

که حاصل آن بی اعتمادی بین المللی است.
این بی اعتمادی، آن چنان مراودات اقتصادی را زمین گیر و کشور را بی اعتبار 
می کند که برخاســتن آن سخت می شود. از طرفی در صورت ادامه قطعی 
نت و فیلترینگ، افول صادرات حتمی است و دولت دیگر نباید انتظار داشته 
باشد تولید و صادرات همچون گذشته باشد. به بیان دیگر اگر دولت مبادرت 
به بازنگری و تجدیدنظر در قطع اینترنت نکند، بهتر اســت توقع خود را از 
بخش تولید کم کند. آنچه مســلم است اینکه اینترنت در تمامی برنامه ها، 

تصمیمات و تولیدات اقتصادی تأثیرگذار است.
در حالت عادی، همه روزهای هفته برای تجارت ایران با کشورهای دیگر، 
روز زنده و کاری محسوب نمی شد، چراکه تعطیالت آخرهفته بین المللی با 
تعطیالت پایان هفته ایرانی مطابقت ندارد و در عمل روزهای پنجشــنبه و 
جمعه برای ایرانیان و شنبه و یکشنبه برای کشورهای دیگر، تعطیل است، 
تنها سه روز کاری در هفته را باقی می گذارد که باید برنامه ریزی های تجاری 
برای این سه روز پیش بینی شود و حاال قطعی های نت، عالوه بر محدودیت 
روزهای هفته برای انجام مبادالت اقتصادی، بی اعتمادسازی کشورهای دیگر 

را نیز به دنبال داشته که بی شک باید منتظر پیامدهای آن باشیم.
از عواقب دیگر ادامه قطع یا محدودیت اینترنت در کشــور، فرار سرمایه 
است؛ سرمایه به صورت ذاتی ترسو و به دنبال بستر امن برای فعالیت است که 
اگر این زمینه فراهم نشود نمی توان آن را در بخش اقتصاد به ویژه بخش های 
مولد نگاه داشت. امروز معضل فرار سرمایه دامن گیر تولید و صنعت شده و 
به خصوص سرمایه های بزرگ و سرمایه گذاران برجسته را از فضای تولید به 

شدت می راند و به جای دیگر سوق می دهد.
مطابق برآوردهای صورت گرفته زیان اقتصادی ناشی از قطع و محدودیت 
اینترنت ساعتی یک و نیم میلیون دالر است و در حوزه تجارت مجازی هم 
۴۰۰هزار پیج اینســتاگرامی ُخرد اســتانی با اختالل مواجه و ۱.۳ میلیون 
نفر بیکار شــده اند که خسارات مستقیم ناشی از این بیکاری قابل اغماض 

و کتمان نیست.
از سوی دیگر مناسبات تجاری در سطح بین الملل با استفاده از نت داخلی 
امکان پذیر نیست و ساده اندیشی است اگر گمان کنیم می توانیم با جایگزینی 
نت ملی، به مبادالت اقتصادی بین المللی ادامه دهیم. پافشاری بر قطع نت 
بین المللی و جایگزین کردن نت داخلی همان قدر اشتباه است که باب شدن 
ارز ۴۲۰۰تومانی در یک زمان و حذف ارز ترجیحی در زمان دیگر نادرست 
بود و دود این تصمیم به طور مستقیم چشمان تولید و صادرات و به تبع آن، 

اقتصاد را نشانه خواهد رفت.

افزایش اشتغال در سایه رونق تولیدافزایش اشتغال در سایه رونق تولید

فیلم سینمایی »مامان« در جشنواره »رمبوهای سینما« جایزه 
بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل را دریافت کرد. 

 در چهارمین دوره این جشنواره که از ۲۶ تا ۳۰ مهر در کشور 
فرانسه برگزار شد، فیلم »مامان« به کارگردانی آرش انیسی و 
تهیه کنندگی مجید برزگر، جوایز بهترین بازیگر را برای رویا 
افشار و جایزه بهترین بازیگر مکمل را برای عرفان ابراهیمی به 
ارمغان آورد.مسئولین این رویداد سینمایی، فیلم »مامان« را 
یادآور فیلم های بزرگ اجتماعی سینمای ایتالیا و نقش آفرینی 

رویا افشار را یادآور بازی های » آنا مانیانی« دانسته بودند.

حمید زرگرنژاد فیلم »شماره ده گریخت« را به تهیه کنندگی 
ابراهیم اصغری می سازد.

زرگرنژاد کارگردانی آثاری چــون »برای مرجان«، »ماهورا« و 
»پایان خدمت« را در کارنامه خود دارد.»برای مرجان« از ۲۶ 
مردادماه به سینما آمد و طبق اطالعات سمفا توانست با فروش 
۳,۷۰۲ بلیت در ۴۷۲ سانس به فروش ۱,۲۴۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال 

دست پیدا کند.

فیلم ســینمایی »نمای زیبا« نماینده رسمی چین در شاخه 
بهترین فیلم نود و پنجمین دوره جوایز سنمایی اسکار شد.

 به نقل از اسکرین، این کمدی-درام به کارگردانی »مویه ون« 
که در چین موفق به فروش ۲۱۰ میلیون دالری شد، داستان مرد 
جوانی را روایت می کند که در تالش برای جمع آوری پول برای 

عمل قلب خواهر کوچکش است. 
این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم »شرِق 
دور« اودینه تجربه کرد و »جکسون یی« خواننده و آهنگساز 
چینی به عنوان بازیگر نقش اصلی در این فیلم ظاهر شده است.

 وزارت اقتصاد اعالم کرد: نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه در سه سال 
گذشــته به کمترین حد خود رسیده که این دستاورد در سایه اتخاذ سیاست های اقتصادی 

دولت و افزایش رونق صورت گرفته است.
 افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری جزو اولویت های مهم و نخســت دولت محسوب می 
شــود که در مســیر تحقق آن، گام هایی برداشته شده است.بر اساس اعالم مرکز آمار، نرخ 
بیکاری در فصل تابستان به عدد کم سابقه ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده، این در حالی است 
که برخی در ابتدا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد را دلیل کاهش 
نرخ بیکاری تصور می کردند اما بر اســاس گزارش این مرکز، تعداد افراد فعال اقتصادی که 
تشــکیل دهنده جمعیت مشارکت کننده در اقتصاد هستند در تابستان امسال با ۲۱۱ هزار 

نفر افزایش به شش میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.
از طرف دیگر تعداد افراد دارای شــغل در کشــور با ۳۷۳ هزار نفر رشد به ۲۳ میلیون و 

۷۷۸ هزار نفر افزایش یافته است.
تعداد جمعیت بیکار ۱۵ ســال و بیشــتر و فارغ التحصیل آموزش عالی از یک میلیون و 
دوازده هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است و این افزایش رشد اشتغال در شرایطی 
رخ داد که به دلیل خشکسالی تعداد شاغالن در بخش کشاورزی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کمتر شده است.همچنین تعداد افراد شاغل 
در بخش صنعت ۱۲۲ هزار نفر و شاغالن در بخش خدمات ۵۴۶ هزار نفر بیشتر شده است، 
بنابراین کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال دالیل اقتصادی داشته و بیانگر حرکت اقتصادی 

ایران به سمت رونق نسبی است.

دولت ســیزدهم از روز نخست آغاز فعالیت سعی کرد تا با اتخاذ سیاست های اقتصادی 
صحیح و افزایش رونق در بخش تولید، اشتغال در کشور را افزایش دهد، اختصاص ۵۰ هزار 
میلیارد تومان برای احیای واحدهای راکد در ســال جاری و همچنین بازگشت ۷۷۰ واحد 
صنعتی راکد در کشور به چرخه تولید را می توان از اقدامات مثمرثمر دولت برای رونق در 

بخش تولید عنوان کرد که آمارها نیز مهر تاییدی بر این سیاست ها می زنند.
آمارهای منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حاکی از رشد تولیدات 
۲۸۰ شرکت بورسی در شهریورماه است میزان تولیدات کل شرکت های صنعتی بورسی در 

این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین میزان تولیدات شرکت های بورسی در شهریور ماه درمجموع ۵.۳ درصد بیشتر 

از مرداد ماه بوده است.
در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، فلزات اساسی ۹.۴ درصد، صنایع شیمایی 
۱.۳ درصد، خودرو و قطعات ۲۱.۹ درصد، کانی های غیرفلزی ۷ درصد، صنایع دارویی ۱.۹ 
درصد، الستیک و پالستیک ۳.۷ درصد، ماشین آالت و تجهیزات ۱۶.۲ درصد، فرآورده های 

نفتی ۱۴.۸ درصد و محصوالت فلزی ۵ درصد رشد تولید داشته اند.
این در حالی اســت که شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در تیرماه و مرداد نیز 
به ترتیب ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد افزایش داشــته است که همگی حاکی از رشد رونق تولید 
و کاهش بیکاری به واســطه این رونق اســت و بخش تولید در اقتصاد ایران علی رغم همه 
مشکالتی که با آن مواجه است وضعیت امیدوار کننده ای دارد که می تواند به تداوم کاهش 

نرخ بیکاری بیانجامد.

 رویا افشار بهترین بازیگر 
جشنواره فرانسوی شد

» شماره ده گریخت« در 
صف دریافت پروانه ساخت

 ورود دیرهنگام سینمای 
چین به رقابت اسکار

  

وزارت نیرو
شركت برق منطقه اي تهران

آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 1401/12018
1-نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 كد اقتصادي 411111659169 و كدپستي 1981969961، به نشاني تهران، 

انتهاي بلوار سعادت آباد، بلوار برق، باالتراز كوي فراز،  شركت برق منطقه اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها
2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یك مرحله اي به شرح ذیل : 

 .SETADIRAN.IR WWW 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان مي توانند از تاریخ 1401/8/11 لغایت 1401/8/18، به سامانه تداركات الکترونیکي دولت به آدرس
مراجعه و با پرداخت مبلغ 000‘500 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حساب 4001050904005655 )شماره شبا IR 890100004001050904005655( به نام شركت 

برق منطقه اي تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي باشد.

5-نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا واریز نقدي بحساب 4001050906372822 )شماره 
شبا IR 740100004001050906372822 و شماره شناسه 962221500100000000000000000001( تمركز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد .

6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج در بند یك
7-شركت در جلسه توجیهي:  نماینده تام االختیار پیشنهاددهندگان با دردست داشتن مهر شركت ومعرفي نامه از شركت متبوع مي بایست در جلسه توجیهي كه در روز دوشنبه 
مورخ  1401/8/23 ساعت 14 عصر درسالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي تهران برگزار مي¬گردد، شركت نمایند. شركت در جلسه مذكور، 

الزامي است.
8-زمان و محل تحویل پیشنهادات: پیشنهاددهندگان مي باید ضمن بارگذاري تصویر كلیه مدارک پاكات )الف، ب، ج( درسامانه تداركات الکترونیکي دولت تا ساعت 19 روز یکشنبه 
مورخ 1401/8/29، نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت الک ومهر شده تا ساعت14:00 همان روز )یکشنبه مورخ 1401/8/29(، به دبیرخانه 

حراست به نشاني مندرج در بند یك )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصه از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت صورت مي پذیرد.
9-گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه در روز دوشنبه مورخ 1401/8/30 ساعت 11 صبح درسالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق 

منطقه اي تهران گشایش خواهد یافت.
10- سایر شرایط :

- ارائه سوابق اجرایي شامل یك مورد قرارداد مشابه در شركت هاي دولتي یا نیمه دولتي
- ارائه حسن اجراي كار مرتبط با سابقه اجرایي )رضایت نامه از كارفرمایان قبلی( 

- ارائه گواهي نامه معتبر تایید صالحیت ایمني پیمانکاران 
- ارائه گواهي نامه معتبر تعیین صالحیت شركت هاي خدماتي در رشته خدمات عمومي

عالقمندان به شركت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توكن( با شــماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 
27313131 تماس حاصل نمایند.

WWW.SETADIRAN.IR سامانه تداركات الکترونیکي دولت  
HTTP://IETS.MPORG.IR پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR پایگاه اطالع رساني مناقصات شركت توانیر 
WWW.TREC.CO.IR پایگاه اطالع رساني مناقصات شركت برق منطقه اي تهران 

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران                                                                                                         شناسه آگهی : ۲۹۴۹۱۴۰۲۳۲۰ / م - الف
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/08/11

شماره : 1504

ســعیده محمد  -   ایده روز  | مســعود 
خوانســاری نایب رئیس اتاق ایران در جلســه 
رونمایی از سند برنامه ملی 5 ساله صنعت طیور 
خواستار عدم مداخله دولت در این صنعت شد.

جلسه رونمایی از ســند برنامه ملی 5 ساله 
صنعت طیور از تولید تا عرضه با حضور مسعود 
خوانساری و حسین ســاح ورزی نواب رئیس 
اتاق ایران، محمد حســین شــریعتمدار رئیس 
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشــاورزی و آب 
اتاق ایران، محمــد قربانی معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس و اعضای 

فدراسیون طیور برگزار شد.
داود رنگی رئیس فدراســیون طیور در این 
نشست گفت: هدف از تدوین سند برنامه ملی 5 
ساله صنعت طیور این است که دست اندرکاران 
بخش خصوصی و دولتی مرتبط با طیور بر اساس 
آمار و اطاعات واحدی تصمیم گیری کنند و تا 
جای ممکن از بروز انحراف در اطاعات که باعث 

تصمیمات نادرست می شود پرهیز شود.
 نائب رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به فرآیند 
تشکیل فدراســیون طیور به عنوان یک تشکل 
باالدستی در حوزه طیور گفت: تاش اتاق ایران 
این است که همه بخش های صنعتی، کشاورزی 
و معدنی را با عنوان تشکل های مرتبط دور هم 
جمع کند تا شــاهد افزایش بهره وری و بازدهی 
بیشــتر تشــکل های اقتصادی باشیم.مســعود 
خوانســاری ادامه داد: صنعــت مرغ و تخم مرغ 
صنعت بزرگی است. تراکنش مالی در این صنعت 
بیش از 200 هزار میلیارد تومان در ســال است 
و نزدیک بــه 20 هزار واحد صنفی در آن فعال 
هســتند و بنابراین دست کم 200 هزار اشتغال 
مستقیم هم ایجاد کرده است.خوانساری با بیان 
اینکه صنعت مرغ و تخم مرغ می تواند شکوفاتر 
از این باشــد افزود: متأسفانه یکی از مشکات 
این صنعــت دخالت بیش از اندازه دولت در آن 

اســت و اگر این معضل با مشارکت حاکمیت و 
وزارتخانه های ذی ربط حل شــده و به تشکل ها 
تفویض اختیار شود هم سامت و هم بهره وری 
افزایش خواهد یافت.او با اشــاره به مشــکات 
استفاده از نژاد آرین گفت: تولیدکنندگان از اینکه 
با وجود بازدهی پایین تر این نژاد همچنان دولت 
بر استفاده از آن اصرار دارد شاکی هستند. حمایت 
از خودکفایی داخل خوب است اما اگر بازدهی این 
نژاد به اندازه سایر نژادها نیست نباید بر آن اصرار 
کرد. چون در فعالیت اقتصادی اصل بر سودآوری 
بیشتر است.خوانساری در پایان اظهار امیدواری 
کرد با تنظیم این ســند هم تکلیف بخش های 
مختلف به لحاظ آماری مشــخص باشــد و هم 
اهداف و چشــم اندازهای آینده هر بخش برای 

برنامه ریزی های بعدی روشن باشد.

 وزارت کشــاورزی به دنبال مداخله 
کمتر در صنعت مرغ و تخم مرغ است

محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کشــاورزی در این جلســه با بیان 
اینکه اگرچه تدوین چنین ســندی خوب است 
ولی الزامات و نحوه اجرا مهم تر اســت گفت: در 
این سند مدیریت بازار، ارتقا بهره وری و ... عبارات 
خوبی هستند اما نیاز به عملیاتی شدن هستند. 
در شــرایطی که با افزایش روزانه قیمت مرغ و 
تخم مرغ هستیم فدراسیون طیور باید به سمت 
اقداماتی حرکت کند که قیمت تمام شــده مرغ 

و تخم مرغ در سبد مصرفی خانوار کاهش یابد.
او با تأکید بر اینکه الزم است داده ها به صورت 
آناین از مجموعه مرغداری ها و واحدهای تولید 
تخم مرغ به فدراســیون یا وزارت جهاد و یا هر 

مرجع مورد توافقی متصل شود ادامه داد: رکن 
اساسی سیاست گذاری درست، داشتن داده های 
درســت اســت. اآلن قیمت تمام شــده مرغ در 
هر مجموعه و واحد تولیدی یک عدد اســت و 
وحــدت رویه ای درباره نحــوه قیمت گذاری در 
بخش های مختلف وجــود ندارد.قربانی با بیان 
اینکه بایــد صندوق تثبیت مالی با مشــارکت 
خود تولیدکنندگان بخش طیور شــکل بگیرد 
گفت: در وزارت کشــاورزی نگاه ما این است که 
با یک تشکل روبرو باشیم و نه صدها تشکل که 
خواسته ها و حرف های مختلفی دارند. ما معتقدیم 
یکپارچه سازی، برندسازی و قدرت چانه زنی و در 
نهایت امنیت غذایی مــردم را افزایش می دهد. 
تأکید ما این است که تشکل ها برای تنظیم بازار 
از ابتدای زنجیره تــا انتهای زنجیره ورود کنند 

وزارت جهاد عملیات میدانی نداشته باشد و کمتر 
مداخله کند و این اقدام را خود تشــکل ها انجام 
دهند.او با اشــاره به آزادسازی نهاده های دامی 
بیان کرد: اگر واحدهای تولیدی می خواهند در 
بازار داخلی و خارجی با قدرت حاضر باشند باید 
به ســمت بهره وری بروند. سیاست ما این است 
که به ســمت ســرمایه گذاری بزرگ مقیاس در 
حوزه طیور و تخم مرغ حرکت کنیم. متأســفانه 
برخی تولیدکننــدگان تولیدات خود را متوقف 
کردند و شرایط خوبی نداریم به دلیل تحریم ها 
ما تاش می کنیم تولید مستمر و پایدار در مرغ 

و تخم مرغ برسیم.

از  ارزش  زنجیره  اپراتورهای  فقدان   
مسائل اصلی اقتصاد کشور است

حسین ســاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران 
هم با اشــاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط 
کسب وکار گفت: قانون گذار دستگاه ها را در این 
قانون مکلف کرده تا در رویه ها و سیاست گذاری 
به نظر تشــکل ها توجه کند.او با تأکید بر اینکه 
باید تشکل های باالدستی در حوزه های مختلف 
تشکیل شود ادامه داد: اگر فدراسیون به عنوان 
تشکل باالدستی تشــکیل شده، قانونی است و 
قانون گذار مکلف است در تصمیم گیری های خود 
نظر فدراســیون را اخذ کند.ساح ورزی گفت: 
تدوین این ســند ارزشمند است و اساساً یکی از 
وظایف فدراسیون ها تدوین چنین اسنادی است. 
حتی اگر سیاســت گذار به این سند توجه نکند 
وظیفه تشکل این است که نظر خود را به صورت 
تخصصی به دولت و دست اندرکاران منتقل کند.

او افزود: یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور فقدان 
اپراتورهای زنجیره ارزش در صنایع مختلف است 
و آن هــم به دلیل نبود بال ارتباطی و اطاعاتی 
در اپراتورهای زنجیره ارزش است. لذا تدوین این 

سند کار ارزشمندی است.

مشکل صنعت طیور، مداخله بیش از اندازه دولت است

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در جدیدترین گزارش، 
وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی ایران را بررسی کرده که این گزارش حاکی 

از محدود شدن بازارهای صادراتی در حوزه محصوالت کشاورزی است.
صادرات محصوالت کشاورزی ازجمله ارز آورترین صادرات غیرنفتی کشور بوده 
که در سال های اخیر نقش مهمی در ارزآوری برای کشور داشته؛ اما بررسی روند 
بلندمدت تغییرات مقاصد صادرات محصوالت کشــاورزی، بیم ها و نگرانی هایی را 

درباره تداوم روند پایدار تجارت با کشورهای مقصد نشان می دهد.
طی دو دهه اخیر، سهم بخش کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی کشور تغییر 
کرده و از 24 درصد در سال 1380 تا 18 درصد در سال 1399 کاهش  یافته است. 
کاهش سهم بخش کشاورزی از صادرات محصوالت غیرنفتی، نشان از کاهش نقش 
بخش کشاورزی در ارزآوری دارد.بررسی قاره ای مقاصد صادراتی نشان می دهد که 
سهم صادرات به کشورهای آسیایی در طی دو دهه اخیر افزایش یافته است. بر این 
اساس در سال 1380، کشورهای اروپایی سهم 41 درصدی داشته اند که به  مرور 
زمان از این سهم کاسته شده و به 19 درصد در سال 1399 رسیده است و در مقابل 
سهم قاره آسیا از 56 درصد سال 1380 به 80 درصد در سال 1399 رسیده است، 
به عبارتی دروازه های صادراتی به اروپا برای ایران یکی پس از دیگری بسته  شده 
است.بررسی منطقه ای صادرات محصوالت کشاورزی نیز نشان می دهد که صادرات 
محصوالت کشــاورزی به منطقه خاورمیانه در سال 1380 سهم بیشتری نسبت 

به کشورهای CIS و کشورهای همسایه داشته است به طوری که سهم خاورمیانه از 
کل صادرات کشــاورزی در سال 1380 حدود 25 درصد بوده است که این سهم 

در طول زمان به 13 درصد در سال 1399 کاهش یافته است.
ســهم ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی کشــورهای CIS از کل صادرات 
کشاورزی کشور در طول زمان تقریباً یکنواخت بوده و از 7 درصد سال 1380 به 
10 درصد سال 1399 رسیده است؛ اما در مقابل سهم کشورهای همسایه از ارزش 
صادرات محصوالت کشاورزی با رشد چشم گیری روبه رو بوده است. به طوری که از 

18 درصد سال 1380 به 52 درصد سال 1399 رسیده است. به عبارتی 52 درصد 
ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی به کشورهای همسایه صورت می پذیرد که 
به خوبی محدود شدن مقاصد صادرات محصوالت کشاورزی کشور را نمایان می کند.

نکته قابل توجه محدود شدن صادرات محصوالت کشاورزی به دو کشور عراق و 
افغانستان است، به طوری که سهم عراق و افغانستان از صادرات محصوالت کشاورزی 
به کشورهای همسایه از 29 درصد سال 1380 تا 77 درصد سال 1399 افزایش یافته 
است. در کل صادرات محصوالت کشاورزی نیز ارزش صادرات محصوالت کشاورزی 
به عراق و افغانستان از 5 درصد سال 1380 به 40 درصد سال 1399 رسیده است، 
یعنی حدود نیمی از ارزش صادرات محصوالت کشاورزی کشور فقط به دو کشور 
عراق و افغانستان اختصاص دارد.از طرفی بررسی مقاصد صادراتی به تفکیک هر 
کشور نشان می دهد که سهم عراق از کل صادرات کشاورزی از 3 درصد سال 1380 
به 40 درصد ســال 1399 رسیده اســت. در عمل نزدیک به نیمی از محصوالت 
کشــاورزی کشور به عراق صادر می شود. از سال 1380 تا 1393، امارات دومین 
مقصد صادراتی محصوالت کشاورزی بوده اما از سال 1393 به بعد افغانستان به  
دومین مقصد صادراتی محصوالت کشــاورزی تبدیل  شده و امارات به رتبه سوم 
تنزل کرده است. عومل مختلفی به کاهش تنوع مقاصد صادراتی دامن می زند ولی 
نکته مهمی که باید مدنظر باشــد، تاش برای تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی 

با محصوالت متنوع است.

محدود شدن بازارهای صادراتی، ارزآوری صادرات کشاورزی را تهدید می کند

محسن عامری
رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران

دیپلماسی اقتصادی در گرو اجماع بر 
منافع ملی کشور

توســعه روابط اقتصادی نه تنها مستقل از روابط سیاسی قابل تحقق است، بلکه 
عامل تلطیف روابط سیاسی کشورهاست. به طور مثال، تجدید روابط اقتصادی ایران 
و امارات در سال های اخیر موجب بهبود مجدد روابط سیاسی دو کشور شده است یا 
روابط تجاری چین و آمریکا به رغم جنگ زرگری موجود، هر روز وابستگی اقتصادی 

قدرت های شرق و غرب را به هم بیشتر می کند.
دیپلماسی به طور عام به معنای مهارت تنظیم مناسبات با دیگر کشورها به منظور 
حفظ و ارتقای منافع ملی است. کشوری با دیپلماسی قوی می تواند ضمن چهره سازی 
مناسب از خود در جامعه بین الملل، منافع عمومی شهروندان خود را نیز محقق کند. 
در تعریف دیپلماسی، توجه به عبارت »مهار« به معنای »تلفیق علم و هنر« ضروری 
است. کشورها باید هم علم دیپلماسی را بیاموزند و هم از افرادی استفاده کنند که 
هنر و توانایی ذاتی به کارگیری آن علوم را در سطح بین الملل داشته باشند. بنابراین 
برای تحقق دیپلماسی، دیپلمات هایی مجرب و آموزش دیده در تراز بین المللی الزم 
است که توانایی های مکملی نظیر روابط عمومی قوی و تسلط به زبان های بین المللی 
را نیز داشته باشند.اما با پیچیده تر شدن ابزار قدرت نمایی کشورها در سطح بین الملل 
نظیر جنگ نرم و توسعه فناوری، دیپلماسی عمومی دیگر به تنهایی پاسخگوی ارتباطات 
چندوجهی بین المللی نبود و دیپلماسی عمومی ابعاد تخصصی به خود گرفت. بنابراین 
در حال حاضر با انواع دیپلماسی های نوین نظیر دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و هنری، 
ورزشی و گردشگری، زیست محیطی و بهداشتی، دیپلماسی انرژی، دیجیتال، رسانه، 

نوآوری، حقوقی، نظامی و حتی دیپلماسی دینی و مذهبی مواجه هستیم.
»دیپلماسی اقتصادی« یکی از شقوق تخصصی دیپلماسی نوین در جهت در هم 
تنیدن اقتصاد با سیاست است. در ایران نیز پس از تحریم های شدید اقتصادی و الزام 
توسعه صادرات غیرنفتی، این کلیدواژه به طور گسترده  در بین مقامات کشور متداول 
شد؛ تا جایی که در سال 1396 معاونت مستقلی با همین نام در وزارت امور خارجه 
شکل گرفت تا به طور متمرکز به توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور بپردازد. اما ایجاد 
معاونت اقتصادی در کنار معاونت سیاسی در این وزارتخانه، خود به لحاظ ساختاری 
گویای جداسازی روابط سیاسی و روابط اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور بود. 
بررسی عملکرد دولت ها در پنج سال گذشته پس از تشکیل این نهاد تخصصی نیز 
نشان می دهد که این ساختار نتوانسته است انسجام و یکپارچگی الزم را بین بازیگران 

عرصه اقتصاد بین الملل ایجاد کند و سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.
طبق آمارهای غیررســمی موجود، بیــش از 2هزار نفر از کارکنــان ایرانی در 
سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در دیگر کشورها مشغول به کار هستند، اما کمتر 
از 80 نفر از آنها یعنی کمتر از 4درصد دارای تحصیات اقتصادی هستند. در این 
خصوص، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تقاضای فعاالن اقتصادی و همچنین 
اتاق هــای بازرگانی بوده، ضرورت انتخاب رایزنان اقتصادی از بین افراد متخصص و 
تحصیلکرده در زمینه های بازرگانی و اقتصادی و تجارت یا ارائه آموزش به آنها پیش 
از استقرار در کشور مقصد است. ضمن آنکه مقایسه حجم تجارت بین دو کشور، قبل 
و بعد از آغاز ماموریت رایزن اقتصادی یا حتی سفرا، می تواند از مهم ترین معیارهای 

ارزیابی عملکرد سفارتخانه های ایران و کارکنان آن باشد.
چالش اصلی پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کشور

پیش نیاز دیپلماسی اقتصادی، در گام نخست تعریف دقیق »منافع ملی« است؛ 
منافعی عمومی که باید به تایید و توافق عموم مردم و جامعه برسد، نه اینکه صرفا 
مطلوب و مورد نظر حاکمیت باشــد. از سوی دیگر فقدان شفافیت در انجام برخی 
توافقات و اقدامات در عرصه دیپلماسی اقتصادی، نظیر قرارداد همکاری 25ساله با 
چین باعث می شود تا اگر به فرض اقدام مثبتی از سوی دولت مبتنی بر منافع ملی 
شکل گرفته باشد، تاثیرگذاری کافی بر رضایت خاطر فعاالن اقتصادی و مردم نداشته 
باشد.موضوع مهم دیگر، اهمیت پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی از سوی دیپلماسی 
عمومی و روابط سیاســی است. اقتصاد تا کجا باید هزینه های سیاست را پرداخت 
کند؟ سیاســت هم باید در مواقع لزوم برای اقتصاد هزینه کند؛ در غیر این صورت 
در عرصه های سیاســت و اقتصاد دچار تناقض هستیم. فروش گاز و برق به عراق و 
عدم امکان وصول پول آن، نمونه ای بارز از فقدان  حمایت و هماهنگی است.  بهره مند 
نبودن از فرصت برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر به عنوان کشور همسایه و همراه 

در منطقه، برای جذب گردشگر به کشور، نمونه مشهود دیگر است.
چــرا نباید بتوانیم از فرصت تجارت حال و فروش محصوالت حال به بازار 5/ 
1میلیارد نفری مسلمانان دنیا در سراسر دنیا استفاده کنیم؟ به عنوان مثالی دیگر، 
چــرا وقتی قیمت فروش نفت به باالی 100دالر صعود می کند، باید درگیر تحریم 
باشیم و نتوانیم نفت بفروشیم، در حالی که عربستان روزانه حدود 8میلیون بشکه 
نفت صادر کند؟ درگیری کشور با تحریم های اقتصادی باعث شده است تا مجبور به 
فروش نفت با تخفیف های زیاد به یک  مشتری باشد و در مقابل درآمد خود را با کاال 
تهاتــر کند یا درآمد ارزی خود را با نرخ تنزیل باالیی نقد کند. چه تضمینی وجود 
دارد که حتی در صورت رفع تحریم های اقتصادی کشــور در آینده پیش رو، قیمت 

نفت به نرخ امروز باقی بماند و سقوط نکند.
بعد دیگر حمایت دیپلماسی عمومی از دیپلماسی اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی 
است که کشورها از آن به عنوان ابزاری برای تامین امنیت خود و گره زدن منافعشان به 
دیگر کشورها استفاده می کنند؛ نظیر امارات متحده عربی یا هنگ کنگ که هرگونه 
تهدید امنیتی آن با واکنش بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر مواجه می شود که 
در آنجا سرمایه گذاری کرده اند. اما نگاه امنیتی به موضوع سرمایه گذاری خارجی، در 
کنار سایر نارسایی های موجود در محیط کسب وکار کشور نظیر عدم پیش بینی پذیری 
اقتصاد و نرخ ارز و تولید قوانین و مقررات مکرر و مخل، ما را از این فرصت نیز بی بهره 
خواهد ساخت. چگونه می توان از سرمایه دار خارجی انتظار داشت که بابت همکاری 
با اقتصاد پرریسک ایران که همواره سهمی کمتر از نیم درصد اقتصاد دنیا را داشته 
اســت، سرمایه و تجارت خود را با دیگر کشورها به خطر بیندازد؟ مادامی که حتی 
دسترسی های اولیه به اینترنت آزاد و پیام رسان های اجتماعی نیز تابعی از معادالت 
سیاسی و امنیتی باشد، نمی توان خارجی ها را به مشارکت در توسعه اقتصادی کشور 
تشــویق کرد. هرچه فضای کشور به سمت امنیتی تر شدن پیش برود، دیپلماسی 
اقتصادی ضعیف تر می شــود، سهم اقتصاد دولتی به بهانه رفع دغدغه های امنیتی 
افزایش می یابد و سهم بخش خصوصی ناچیزتر خواهد شد. تجاربی مثل راه اندازی 
ســامانه هایی نظیر بازارگام، بیانگر این است که دولت همواره این استعداد مخرب 
را دارد که با اســتدالل نگرانی از تامین معیشــت مردم و کاالهای اساسی، حتی تا 
جزئی ترین مسائل شبکه توزیع کاالها به مصرف کننده نهایی نیز ورود کرده و عرصه 

را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تنگ کند.
دیپلماسی اقتصادی در قرن21، با شعارهای متعصبانه غیر اصولی و غیر کارشناسی 
»حمایت از تولید داخل به هر قیمتی« جواب نمی دهد. اخیرا معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، بازار داخلی کشــور را ناموس ملی نامیده است، در حالی که الفبای 
تجارت به معنی دادوســتد یا بده بستان در قالب روابط دو یا چندجانبه است. هیچ 
کشوری نمی تواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی صرفا فروشنده یا صادرکننده باشد.

در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی موثر، دولت باید سیاست تمرکز گرایی را 
تغییر دهد و تصدی گری را کنار بگذارد و امور اجرایی را به انجمن ها و تشکل های 
اقتصادی مربوطه در بخش خصوصی واگذار کند تا به راحتی مثل شرکت های دولتی 
تحریم پذیر نباشند. مجلس هم باید قوانینی تصویب کند تا میزان دخالت دولت در 
تجارت داخلی و خارجی را به حداقل برســاند. نمی توان به سیاق کره جنوبی رشد 
اقتصادی 8درصد را قانون گذاری کرد و در اجرا با محدودیت هایی نظیر کره شمالی 

مواجه بود.

تســهیل در تامین پارکینگ، تسهیل شرایط توده و نما، 
اعطای یک یا دو طبقه تشــویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در 
طبقه همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی با 

تامین شرایطی از جمله مشوق های این بسته است.
معاون وزیر راه و شهرســازی از اباغ سیاست ها و ضوابط 
تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری خبر داد و گفت: تسهیل در تامین پارکینگ، 
تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و 
ایجــاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از 
کسب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق ها 

است که جذابیت سرمایه گذاری در بافت ها را باال می برد.
محمد آیینی اظهار کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی 
ایران، سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی 
محله ای در بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری که توسط 
شرکت بازآفرینی شــهری ایران تهیه شده بود را به تصویب 

رساند.
وی افزود: در این بسته مشوق هایی برای  گروه ها چهارگانه 
به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بافت های فرسوده و 
ناکارآمد لحاظ شده که از جمله آنها می توان به تامین پارکینگ 
در مکان های مناسب بافت های فرسوده برای جبران کسری 
پارکینــگ، پیش بینی کاربری های انتفاعی در طبقه همکف، 
تســهیل شرایط توده گذاری و نما و اعطای حداکثریک طبقه 

تشویقی نسبت به تراکم مجاز اشاره کرد.

 حمایت از کسب و کارهای خانگی در بافت فرسوده
آیینی تصریح کــرد: چهار گروه مشــمول این امتیازات 
می شوند که از ویژگی ها و شرایط متفاوتی برخوردار خواهند 
بود. گروه اول شــامل »بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک 

شــهری است«. در این بند کســب و کار خانگی پیش بینی 
شده است. بدین صورت که می بایست از طریق تنظیم مجدد 
زمین، ضمن حمایت از کســب و کارهای خانگی و محلی و 
سازگار با محیط محله، بخشی از سرانه های خدماتی مورد نیاز 
جمعیت مازاد بارگذاری شــده را تامین کند و منجر به ارتقا 
و بهبود خدمات محله ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضاهای 

سبز محله شود.
وی ادامه داد: سه گروه دیگر »نوسازی در مقیاس محورهای 
اصلی محله ای«، »نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری« و 
»نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع« است که برای تمامی این 
گروه ها مشوق ها و ضوابطی لحاظ شده است. به طور مثال برای 
گروه سوم در عین حال که یک طبقه تشویقی اعطا می شود، 
شروطی از جمله حدنصاب تفکیک و مجاورت قطعه با یک معبر 
دارای عرض حداقل 6 متر نیز لحاظ شــده است. یعنی بدین 

صورت نیست که مشوق ها صرفا بدون رعایت الزامات ارایه شود.
به گفته آیینی، طبق بند یک این مصوبه، تراکم های تشویقی 
موضوع این مصوبه به محات یا نواحی که سرانه تامین خدمات 
عمومی آنها حداقل به میزان کافی تامین نشــده باشد تعلق 
نمی گیرد. بلوک های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد 
نیازشــان را در درون بلوک تامین می کنند از شمول این بند 

مستثنی هستند.

 بافت های تاریخی مشمول این امتیازات نیست
معاون وزیر راه و  شهرســازی با بیان این که این مشوق ها 
فقط در محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 
ماک عمل اســت و هرگونه مداخلــه در بافت های تاریخی 
مصوب، تابع ضوابط قانونی ویژه خواهد بود افزود: مشوق های 
کالبدی بهسازی بافت های فرسوده خاص هر شهر )در صورت 

ضرورت( در چارچوب سیاست ها و ضوابط این مصوبه و با توجه 
به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه تدوین و به 
همراه فهرســت نقاط غیرمشمول )موضوع بند 1( به تصویب 

کمیسیون ماده 5 آن شهر خواهد رسید.
وی تاکید کرد: چارچوب تدویــن ضوابط و مقررات ویژه 
نوسازی محله ای بافت های فرسوده و نارآمد شهری در طرح های 
جامع و تفصیلی آتی توسط شرکت بازآفرینی شهری  ایران با 
همکاری معاونت شهرسازی و معماری تدوین و پس از ارایه و 
تایید در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری توسط 

دبیر این شورا به مراجع ذی ربط اباغ می گردد
به گفته آیینی، شــهرداری ها مکلفند نســبت به تامین 
پارکینــگ محلــه ای در مکان هــای مناســب در بافت های 
فرســوده بــرای جبــران کســری پارکینــگ واحدهــای 
 مســکونی ناشــی از ضوابط اقــدام کننــد. در این خصوص

 نقشــه موقعیت پارکینگ های مذکور به تصویب کمیسیون 
ماده 5 خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که رعایت ضوابط 
پدافند غیرعامل و مقررات ملی ساختمان در مورد حداقل عرض 
معابر الزامی  است،   تاکید کرد: تامین  سرانه مورد نیاز خدمات 
پشــتیبان سکونت )غیر از فضای سبز( در بافت های فرسوده 

موضوع این ضوابط از طریق احداث در طبقات مجاز است.
آیینی گفت: گزارش دوره ای از عملکرد اجرای این مصوبه 
در دوره های شش ماهه توســط شرکت بازآفرینی شهری با 
همکاری شــهرداری ها به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و 

معماری ارایه می شود.
برای دریافت فایل کامل پی دی اف سیاســت ها و ضوابط 
تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده 

و ناکارآمد شهری اینجا کلیک کنید.

بسته جدید نوسازی مسکن رسید

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت گفت: واردکنندگان خودرو 
باید برای ارائه خدمات پس از فروش تضامین مالی و تعهدی ارائه دهند و وزارت 

صمت نیز از طریق سامانه گارانتی بر فرایندها نظارت می کند.
حمیــد محله ای در مورد ارائه خدمات پــس از فروش به خودروهای وارداتی، 
اظهــار کرد: موضوع خدمات پس از فروش در خودرو مانند بســیاری از کاالهای 
دیگر که ویژگی »بادوام« را دارند، بســیار اهمیت دارد. بر همین اساس نیز طبق 
تاکید دفتر خدمات فنی مهندســی وزارت صمت مقرر شــد همه واردکنندگان 
خــودرو، خدمات پس از فروش ارائه کنند که بــرای انجام این کار باید تضامین 

مالی و تعهدی ارائه دهند.
مدیــرکل دفتر خدمــات فنی، مهندســی و نگهــداری وزارت صمت افزود: 
فرایندهــای ارائه تضامین مالی و تعهدی برای خدمات پس از فروش خودروهای 
وارداتــی هــم از طریق ســامانه جامع گارانتــی و هم از طریق تأیید ســازمان 
 ملی اســتاندارد صــورت می گیرد؛ بــه این معنا که ســازمان ملی اســتاندارد
خدمــات نــد  می توا یکــس  ا شــرکت  کــه  کنــد  ییــد  تأ یــد  با   

 پس از فروش ارائه کند. خود شرکت هم باید زیرساخت هایی برای ارائه خدمات 
پس از فروش فراهم کند که هم این زیرساخت ها موجود و هم متناسب با حجم 

واردات باشد.
وی ادامه داد: بنابراین هر خودرویی که قرار باشد به کشور وارد شود، خدمات 

پس از فروش به این خودرو ارائه خواهد شد.
محله ای اظهار کرد: فرایند کار از هفته گذشته آغاز شده و هر شرکت یا فردی 
که تقاضای واردات داشته باشد با مراجعه به دفتر خدمات فنی مهندسی درخواست 

خود را ثبت می کند.

 نظارت وزارت صمت بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش
وی تصریــح کرد: شــرکت خدمات پس از فروش صرفــاً نباید از طرف خود 

واردکننده احداث شود بلکه یا خود واردکننده، این شرکت را احداث می کند و یا 
اینکه با شخص یا شرکتی که توان انجام این کار را دارد، قرارداد الزام آور منعقد 
می کند؛ بنابراین باید این خدمات ارائه شــود و اجباری است و صرفاً نباید خودرو 

وارد کشور شود.
مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در مورد نظارت وزارت 
 صمت بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش، گفت: وزارت صمت از طریق سامانه جامع گارانتی

ســه  شنا تــی  ا د ر ا و ی  و ر د خــو هــر  ؛  می کنــد ت  ر نظــا   
رهگیری منحصر به فردی خواهد داشت و برای هر شناسه رهگیری یک شناسنامه 

گارانتی صادر خواهد شد.
وی افزود: در این شناســنامه های گارانتی تعهداتی کــه باید به خریدار ارائه 
شود، ذکر خواهد شد و هر خدمتی که ارائه شود از جمله انجام سرویس دوره ای، 
تعویض قطعه و... در ســامانه باید درج شــود. رضایتمندی مشتری هم به صورت 

دقیق پی گیری خواهد شد.
محله ای در مورد ارائه خدمات پس از فروش در شــرکت های خودروســازی 
داخلــی هــم گفــت: ارائــه خدمات پــس از فــروش در شــرکت های داخلی 
 اجبــاری بــود منتهی نظــارت دقیق و درســتی بر ایــن فرایند حاکــم نبود؛ 
حدود 6 ماه پیش به این مساله ورود کردیم و قصد داریم اوضاع را در این بخش 

نیز سامان دهیم.

جزئیات ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی
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بانک مرکزی؛ مجری اول و آخر انتقال حساب شرکت های دولتی به خزانه
زهرا جعفری  -   ایده روز  | بانک مرکزی 
طبق قوانین باید حســاب های بانکی تمامی 
شرکت ها، نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های 
وابســته به دولت را به حســاب واحد خزانه 
منتقل کرده و مانع از اتالف منابع عمومی شود.

 بر اســاس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه 
دریافتی هــای دولــت باید در حســاب های 
خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها 
در حــدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون 

انجام گیرد.
بنابراین دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی 
که ذیــل دولــت تعریف شــده اند و بودجه 
می گیرند، باید تمام حســاب های درآمدی و 
پرداختــی خود را در بانــک مرکزی متمرکز 
کننــد. البته در ســال های اخیر، تنها به این 
اصل ۵۳ قانونی اکتفا نشــده و برای بازگشت 
به ریل قانون اساســی، قوانین متعدد دیگری 

نیز وضع شده است.
طبق بند »ب« ماده )۱۷( برنامه ششــم 
توســعه، بند »الف« ماده )۲۰( قانون احکام 
دائمی توســعه، بند »الف« تبصره )۷( قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بنــد »و« 
تبصــره )۱۹( قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱، 
کلیــه وزارتخانه هــا، دانشــگاه های دولتی، 
مؤسســات و شــرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتــی )بخش اعتبارات دولتی( 
مکلف شــدند تــا حســاب های بانکی خود 
 اعــم از ریالــی و ارزی را صرفــاً از طریــق 
خزانه داری کل کشــور و نــزد بانک مرکزی 
افتتــاح نموده و حســاب های فرعی خود را 
مسدود نمایند؛ به طوری که هرگونه نگهداری 
حساب توسط این دســتگاه ها در بانک های 
دولتی و غیردولتی و مؤسســات اعتباری غیر 

بانکی، ممنوع است.

 نتایج تمرکز حساب های دولتی در 
حساب واحد خزانه چیست؟

در صورتی که تمامی شرکت های دولتی، 
وزارتخانه ها، ســازمان ها و نهادها حساب های 
خود را از بانک های دولتی و غیردولتی خارج 
کرده و در بانک مرکزی متمرکز کنند، بسیاری 
از از رانت هــا، زد و بندهــا، بی انضباطی های 
مالــی و بودجه ای کاهــش یافته و همچنین 
از ناترازی هــای بانکی جلوگیری خواهد کرد؛ 
از طــرف دیگر موجب کنترل رشــد بی رویه 

نقدینگی و تورم خواهد شد.
با این وجود، تنها برخی از ســازمان های 
دولتی که این قانون را اجرایی کرده اند، نتایج 
مثبتی را از کنترل فســاد و هدر رفت بودجه 

دولت گزارش می کنند.

 سرعت در عملیات مالی و شفافیت؛ 
نتایج اتصال به حساب واحد

ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصاد شهری 
ســابق شــهرداری تهران در رابطه با اجرای 
حســاب واحد خزانه در شهرداری تهران در 
گفتگو با خبرنگار مهــر بیان کرد: مهمترین 
نتیجه این اقدام شــفافیت مالی است؛ یعنی 
اینکه همه رقم ها در همه حساب های درآمدی 
قبل از اینکه هزینه شود مشخص خواهد بود. 
نتیجه دیگر این اقدام سرعت در عملیات مالی 
است. برخالف تصورات موجود که اگر پولی به 
حساب خزانه واریز شود، بازگشت آن به کندی 
صورت می گیرد، این اقدام باعث تســریع این 

فرایند خواهد شد.
وی افــزود: با آغاز پرداخت ها از حســاب 

واحد خزانه، مشــخص شــد کــه عددها ی 
قابــل توجهی توســط برخی ســازمان ها و 
شــرکت ها به اســم حقوق در یافت و در جا 
 یی د یگر هز ینه شــده است که با ا ین اقدام 

جلو ی آنها گرفته شد.
با این وجود اما گزارش تفریغ بودجه سال 
۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور نشان می دهد 
که ۳۵۹ دستگاه اجرایی از اجرای این قانون 
مهم خودداری نموده اند که ۲۰۳ مورد از آنها 
)بیش از ۵۶%( متعلق به دانشگاه های دولتی 
اعم از وزارت علوم و وزارت بهداشت و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشــی است که بیشترین 
سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص داده اند. 
این دستگاه ها بر اســاس قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه 

عمومی دریافت نموده اند. همچنین حدود ۵۰ 
شرکت دولتی از جمله شرکت پاالیش و پخش 
فراورده هــای نفتی نیز حاضر به اجرای کامل 

قانون نشده اند.

 بانک مرکزی حســاب های بانکی 
دستگاه های متخلف را به حساب خزانه 

منتقل کند
در جــز )۵( بند )الف( تبصره )۱۴( قانون 
بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شده بود 
تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به 
تابعه  مسدود کردن حساب های شرکت های 
وزارت نفت نــزد بانک های تجاری مربوط به 
منابع ناشــی از فروش داخلی فــرآورده آنها 
اقدام کند. وجوه این حساب ها، به حساب های 
خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل 

خواهد شد.
اکنون با وجود گذشــت بیــش از ۵ ماه 
از مهلت زمانــی مقرر در قانــون، همچنان 
این حساب ها مسدود نشــده و وجوه آنها به 
حســاب های این دستگاه ها نزد بانک مرکزی 
منتقل نشده است. با این وجود، هیأت وزیران 
با صــدور مصوبه ای و ابالغ آن در ۱۶ مهرماه 
۱۴۰۱ حداکثر یک ماه به بانک مرکزی مهلت 
داده انــد که این انتقال وجوه به بانک مرکزی 

را انجام دهند.
اکنــون باید بانک مرکــزی جهت اجرای 
قانون، مســتقیماً حســاب های دستگاه های 
دولتی در ســایر بانک ها را مسدود و به خزانه 
کشور منتقل کند تا عالوه بر کنترل و شفافیت 
بــر هزینه کردهــای دولت، اثــر مثبت قابل 
توجهــی نیز بر کنترل خلق نقدینگی و تورم 
 بگذارد؛ اقدامی که از مهمترین وظایف بانک

 مرکزی است.

  افراد حداقل ۲۰ درصدی سود می گیرند
 رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که بیمه سبد سهام سهامداران 
افراد حقیقی یک تدبیر مناسب برای جلوگیری از ترس و واهمه سهامداران خرد از ریزش 
قیمت ها در بازار سهام است، چراکه آنها می توانند با اطمینان خاطر در بازار بمانند و حداقل 

از دریافت سود ۲۰ درصدی مطمئن باشند.
غالمرضا مصباحی مقدم در خصوص اقدامات ســازمان بورس در جهت بازگشــت اعتماد 
ســهامداران، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در خصوص حمایت از سهامداران، بیمه 
سبد سهام است که از طریق آن افراد می توانند به صورت ساالنه تا ۱۰۰ میلیون تومان از 
ســهام خود را مورد حمایت ۲۰ درصدی قرار دهند که اتفاقی خوب برای سهامداران خرد 

است. 
وی افزود: این تصمیم ســازمان بورس، زمینه ساز اطمینان خاطر سهامداران خرد است که 
دیگر در معامالت ســهام در صف خرید یا فروش قرار نمی گیرند و بدون دغدغه از دریافت 

سود حداقلی در سال بعد مطمئن هستند.  
مصباحــی مقدم تاکید کرد: ایــن اقدام کمک می کند که نوعی آرامــش روانی بر جامعه 
سهامداری به خصوص سهامداران خرد حاکم شود و آنها به دلیل دریافت سود تضمین شده 

از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. 
رییس کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار نظام اظهار داشــت: سهامداران زیادی 
در بازار وجود دارند که تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اقدام به خرید ســهام در بازار کرده یا 
می کنند؛ بنابراین با توجه به تعداد قابل توجه این دســته از سهامداران در بازار، استفاده از 
بیمه ســهام را می توان به عنوان یک اقدام مثبت در راســتای ایجاد ثبات و تعادل در بازار 
اعالم کرد. وی خاطرنشان کرد: همواره چنانچه شرایطی غیرعادی در بازار ایجاد شده نگرانی 
سهامداران را به همراه داشته باشد، شاهد ایجاد صف های فروش طوالنی برای سهام خواهیم 
بود و در این راســتا سرعت نزول قیمت سهامی که ســهامداران عرضه می کنند، افزایش 

خواهد یافت.
مصباحی مقدم افزود: در این شرایط به کارگیری بیمه سهام موجب جلوگیری از التهاب بازار 

سهام می شود و آرامش نسبی را بر بازار حاکم می کند.
رییس کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: وقتی سهامداران از 
امروز بتوانند برای یک سال، سبد سهام خود را با بازدهی ۲۰ درصدی بیمه کنند، به عبارتی 
ریزش های بازار برای آنها هراس آور نخواهد بود و به عبارتی همین بیمه سهام به مرور باعث 

ثبات بخشی به روند معامالت می شود.

 ایران در جایگاه نخست مصرف انرژی جهان قرار دارد
 سخنگوی صنعت برق گفت: ایران بر اساس اطالعات آژانس بین المللی انرژی، در رتبه اول 

شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد.
به گزارش از پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، »مصطفی رجبی مشهدی«افزود: مهم ترین 
دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران مربوط به پایین بودن نرخ انرژی ســوخت اســت که 
مجلس در بخش اصالح یارانه های انرژی مصوبه های مهمی در بودجه ســال های ۱۴۰۰ و 

۱۴۰۱ برای رفع این موضوع تصویب کرده است.
وی ادامه داد: در ایران بیش از دوبرابر متوســط جهانی برای کاال و خدمات انرژی مصرف 
می کنیم و روند مصرف ســاالنه بر خالف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی هستند، 
صعودی اســت. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: امید است با 
اقدامی که مجلس  تحت عنوان معاونت راهبردی پیش گرفته، بتوان روی مدیریت سمت 

تقاضا و مصرف تمرکز بیشتری داشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق درباره وضعیت تأمین برق در زمستان گفت: مردم همیشه همکاری 
خوبی با صنعت برق داشته اند و تابســتان امسال به واقع نتیجه همکاری مردم را دیدیم و 
امیدواریم در زمستان نیز با مصرف درست برق و گاز به این همکاری ادامه دهند تا بتوانیم 
تأمین برق پایدار را داشته باشیم؛ چرا که قطعی برق در زمستان به خاطر وابسته بودن بیشتر 

وسایل گرمایشی به برق، بسیار دشوارتر است.

  اتصال همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات تا سال آینده
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار هفتگی با نمایندگان مردم با تاکید بر پیگیری 
توسعه ارتباطات در روستاها تا رسیدن به نتیجه مطلوب، گفت: برنامه داریم تمام روستاهای 

باالی بیست خانوار تا پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
عیســی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مجلس، با سید احمد آوایی 
نماینده دزفول، امان اله حســین پور نماینده اســفراین، ســید ناصر حسینی پور نماینده 
گچساران و باشت و عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، خرامه و کوار، به صورت 

مجزا دیدار و گفت وگو کرد.
وزیــر ارتباطات در این دیدارها به میزان پیشــرفت برنامه وزارت ارتباطات برای توســعه 
ارتباطات روستایی اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تمام روستاهای باالی بیست خانوار تا 

پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
وی با اشــاره به حمایت دولت در راستای رشــد اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم های 
داخلی افزود: از ابتدای اســتقرار دولت سیزدهم موضوع پیشرفت شبکه ملی اطالعات در 
اولویت برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار داشــته است. چراکه با توسعه 
این شبکه مردم می توانند از سرویس های باکیفیت، متنوع و پرسرعت سرعت در بستر این 
شبکه استفاده کنند، تمام تالش ما این است که بتوانیم با تقویت زیرساخت ها و حمایت از 
پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و حتی در صورت 
رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی بتوانند در بازار رقابتی سهم مناسبی 
را به خود اختصاص دهند.زارع پور به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان 
در پلتفرم های داخلی تاکید کرد و افزود: الیحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی کاربران 
در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده است که به زودی برای سیر مراحل تصویب 
به دولت ارسال خواهد شد.بر اساس همین گزارش، در این دیدارها وزیر ارتباطات مشکالت 
مطرح شده مربوط به حوزه های انتخابیه نمایندگان را در حضور معاونین مربوطه بررسی و 

در راستای حل این مشکالت دستورات الزم را به معاونین مربوطه ابالغ کرد. 

 واریز 3۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت با فروش خودروهای خارجی
 سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از واریز سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

به خزانه دولت از محل فروش خودروهای خارجی خبر داد.
به از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صاحب حجتی با بیان اینکه فرایند برگزاری 
مزایده های فوق العاده ۵۶۵ و ۵۶۶ ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با محوریت 
خودروهای وارداتی رســوبی با صدور دستور قضایی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقالب 
تهران انجام شده است، بیان داشت: این دستور در پی بازدید رؤسای جمهور و قوه قضاییه 
از انبارهای استان بوشهر صادر شد که ساماندهی این خودروها به طور ویژه در دستور کار 

دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی برگزاری موفق این مزایده های فوق العاده را فصلی طالیی در دوران مدیریتی ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی برشمرد و در ادامه یادآور شد: در پی اجرای این دستور 
قضایی، ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مزایده اول ۱۰۴۰ دســتگاه از این 
خودروها را در معرض فروش قرارداد که از این تعداد ۵۸ دستگاه دارای مغایرت و ۹ دستگاه 
نیز فاقد پیشنهاد در مزایده بودند که تعداد ۹۷۳ دستگاه باارزش پایه ۱۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد 
تومان به فروش رفت.قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ارزش 
فروش ۹۷۳ خودرو در این مزایده ۲ هزار و ۸۰۰  میلیارد تومان و با میانگین رشــد قیمت 
به نسبت به قیمت پایه کارشناسی ۵۸ درصد بود، گفت: در این مزایده، رقم ریالی مالیات 
بر ارزش افزوده نیز از خریداران دریافت و به حساب خزانه کشور واریز می شود که با احتساب 

این عدد رقم واریزی به خزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان شده است.
سخنگوی ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۷۶ دستگاه در اولین 
مزایده فوق العاده فروش خودروهای خارجی به فروش نرفت، خاطرنشان کرد: ازآنجایی که 
سازمان خود را مکلف به اجرای قانون و دستور قضایی می داند، بالفاصله پس از مزایده اول، 
مزایده فوق العاده ۵۶۶ را در مرحله دوم با ارزش پایه کارشناســی ۳۰۱ میلیارد تومان برای 

خودروهای باقیمانده برگزار کرد.

مدیرکل دفتر بازرســی، مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
از ایجاد ســاختار جدید واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و 

پول شویی در دوره تحول آفرینی سازمان خبر داد.
 به نقل از سازمان مالیاتی، وحید عزیزی در نشست هم اندیشی مسئوالن 
واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی در ۴۱ اداره کل 
امور مالیاتی که در محل ستاد این سازمان و با حضور مدیران ارشد سازمانی 
برگزار شــد، اظهار داشت: این واحدهای اجرایی در راستای اجرای مفاد بند 
)ث( مــاده )۱( و مــواد )۲( لغایت )۴( آئین نامه اجرایی موضوع ماده )۱۸۱( 
قانون مالیات های مســتقیم ایجاد شــده و وظایفی از جمله اجرای بازرسی 
مالیاتی موضوع مفاد ماده )۱۸۱( قانون مالیات های مستقیم و انجام اقدامات 
الزم مندرج در آئین نامه و دستورالعمل مربوطه، شناسایی فرایندها، مصادیق 
و رسیدگی و پیگیری گزارش ها فرار مالیاتی، بررسی و رسیدگی پرونده های 
ارجاعی مرتبط با بازرسی مالیاتی، گزارش ها فرار مالیاتی و تراکنش های بانکی 
ویژه، تعامل سازنده با نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی در راستای پیشبرد 

اهداف سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی را بر عهده دارند.
وی افــزود: واحدهای اجرایی در ســاختار جدید متناســب با ســطح 

اداره کل امــور مالیاتــی در دو ســطح ســازمانی رئیس امور حسابرســی 
 مالیاتــی و رئیــس گروه حسابرســی مالیاتــی ایجاد شــده و پیش برنده

 اهداف و وظایف ترسیم شده سازمانی در حوزه بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی 
و پول شویی هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی 
در این نشست، گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه کرد و گفت: با تأکید رئیس 

کل سازمان مبنی بر تعیین تکلیف رسیدگی و دادرسی پرونده های بازرسی 
ویژه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، نتایج ثبت شده 
برگ تشخیص و قطعی حاصل از این بازرسی ها در سامانه مربوطه، از ابتدای 

سال به بیش از دو و نیم برابر آمار پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

 اجرای الگوهای هوشمند کشف فرار مالیاتی
عزیزی همچنین در بخشی از سخنان خود به اقدامات مرتبط با رسیدگی 
به اطالعات تراکنش های بانکی مشــکوک اشاره کرد و گفت: در طول هفت 
ســال گذشته مبلغ مالیات تشخیصی، رقمی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان 

بوده که عمده آن در سال جاری صادر شده است.
وی از پیگیری پیاده سازی الگوهای هوشمند کشف فرار مالیاتی و پیاده سازی 
آن برای مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه های مختلف از جمله شناسایی افراد 

فاقد پرونده مالیاتی و شرکت های صوری خبر داد.
گفتنی است رسیدگی به گزارش های مردمی واصله در سامانه سوت زنی و 
ارسال موارد مربوط به عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی توسط پزشکان به 

ادارات کل و سازمان نظام پزشکی خاتمه بخش این سخنان بود.

مهران محرمیان در خصوص معامالت رمز ارز گفت: در این خصوص مواردی در 
مجلس و در دولت و ذیل حوزه معاونت اقتصادی رییس جمهور در حال بررسی 
بوده، اما فعال رســمی و قانونی نیست.به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، گفت: درباره معامالت رمزارز مواردی هم 
در مجلس شــورای اسالمی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیس 
جمهور این موضوع در دست اجرا و بررسی است؛ اما در حال حاضر این موضوع 

هیچ رسمیتی ندارد و معامالت آن قانونی نیست.

 جزئیات اجرای ریال دیجیتال
محرمیان درباره پروژه ریال دیجیتال گفت: دوره پیش آزمایشــی این پروژه 
مهم به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، بانک و فروشگاه و با مبلغ 

محدود در اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و 
فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله 

نهایی رسیده اند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی هستند.
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصین 

این حوزه شروع شــده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای 
پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز به صورت رسمی در سایت بانک مرکزی 
منتشر شد و درخواست ما از متخصصین این حوزه این است که با مطالعه سند 
بازخوردها و نظرات خود را به ما اعالم کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم 

است ما تک تک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرایندهای 
انتشــار آن طبق آن چیزی که در قانون دیده شده کاماًل مشابه اسکناس است 
یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می شود شامل اینکه پشتوانه 
داشته باشد، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی های الزم را انجام دهد و 
سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی 

این است که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی است.
محرمیان خارنشان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد را در ریال 
دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای 
تبادلش الزم نیســت دو نفر کنار هم باشند و مهمتر از همه این قابلیت وجود 
دارد که قراردادهای هوشــمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده 
و فرســتنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می کنند به صورت 

هوشمند اجرا می شود.
وی تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معموالً طوالنی 
است و پس از اخذ بازخوردهای از مردم و بررسی اثرات آن در حوزه های مختلف 
به لحاظ حقوقی، اقتصادی و... در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکالت فنی و 

آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ایجاد ساختار جدید برای مبارزه با فرار مالیاتی

معامالت رمزارز رسمی و قانونی نیست

برای سومین ســال متوالی سال خشکی را پشت سر گذاشته ایم و اکنون وارد تنش 
آبی شده ایم به طوری که تنها ۱۸ درصد از سدهای پایتخت پر هستند. اما صنایع پر 

مصرف آبی چه سهمی در این وضعیت دارند؟
 یک ســال آبی در ایران از اول مهرماه شروع می شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه 
می یابد. بیش از یک ماه است که سال آبی به پایان رسیده و برای سومین سال متوالی 
سال خشکی را پشت سر گذاشته ایم و حتی وارد تنش آبی شده ایم به طوری که تنها 
۱۸ درصد از ســدهای پایتخت آب دارند و این به معنای آن است که در آینده ای نه 

چندان دور از تنش آبی به دوران کم آبی قدم می گذاریم.
 اکنون این ســوال وجود دارد که صنایع پرمصرف چه میزان آب را به خود اختصاص 
می دهند و آیا امکان قطعی آب صنایع در چنین شــرایط دشواری وجود دارد؟ فیروز 
قاســم زاده ســخنگوی صنعت آب در رابطه با این موضوع بــه مهر می گوید: اطالع 
رسانی هایی به تازگی در این زمینه صورت گرفت که که آب صنایع در زمان تخصیص 

پس از این از منابع سطحی زیر زمینی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه مطالعاتی در زمینه جایگزین کردن آب های نا متعارف انجام شده 
در این زمینه توضیح داد: با توجه به شــرایط آبی کشور جایگزین هایی برای آب زیر 
زمینی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها آب های نا متعارف معرفی شده و پیش 

بینی هایی برای آن صورت گرفته است.
ســخنگوی صنعت آب اضافه کرد: همچنین آب دریا و پســاب هایی که در شهرهای 
مختلــف وجود دارد و بازچرخانی انجام می دهند و در این حالت صنایع باید آب خود 

را از این محل تأمین کنند. 
صنایع موجود در فعلی هم در در تالشــند تا از مدل های ســرمایه اســتفاده کرده و 
 از آب دریــا و یا پســاب ها اســتفاده کنند تا منابــع آب شــیرین را از چرخه خود 

خارج کنند.

 کاهش تولید صنایع در صورت مصرف مازاد آب
اما مســأله ای که وجود دارد قطعی یا جیره بندی آب اســت که همه را نگران کرده 
اگر چه ســخنگوی آب بارها در این زمینه به مردم اطمینان خاطر داده است، اما در 
چنین شرایط بحرانی چه تدابیری برای صنایع در نظر گرفته شده است؟ آیا آنها هم 
با قطعی آب رو به می شــوند و باید چنین نگرانی را داشته باشند؟ قاسم زاده در این 
زمینه توضیح می دهد: صنایعی که آب بر باشند برنامه مصرفی به آنها تعیین می شود 
و محدودیت های پیش رو به آنها ارائه می شود. در صورتی که محدودیتی وجود داشته 

باشد از قبل به آنها ابالغ می شود.
وی در رابطه با چگونگی مصرف صنایع و جلوگیری از مصرف مازاد توضیح داد: شاید 
الزم به قطعی نباشد ولی سطح تأمین آب صنایع کاهش پیدا می کند و در این صورت 

باید تولید خود را با منابع موجود تطبیق دهند.
قاســم زاده در خاتمه افزود: آخرین آمار موجود از صنایع نشــان دهنده آن است که 

صنایع ۲.۳ میلیارد متر مکعب از ۹۸ میلیارد متر مکعب حجم آب کشــور در خدمت 
صنایع قرار دارد.

البته موضوع به همین جا ختم نمی شــود و در یک دهه اخیر ســهمیه آب برخی از 
مناطق کاهش پیدا کرده است و منتقدانی را به دنبال داشته است. حمیدرضا فوالدگر، 
نماینده ســابق اصفهان در مجلس شورای اسالمی یکی از منتقدان این موضوع است 
که سال گذشــته در رابطه با این مساله گفته بود: اگر به آمار کلی مصرف آب کشور 
نگاه شود سهم صنعت نسبت به کل مصرف آب رقم ناچیزی است. در زاینده رود عمده 
صنایعی که با ســازمان آب قرارداد دارند حدود ۶۶ میلیون متر مکعب بوده است که 
اکنون به مصرف خود را به ۴۴ میلیون مترمکعب کاهش داده اند. این به معنای آن است 
که صنایع در این استان، مصرف خود را به دوسوم کاهش داده اند. اما این موضوع تنها 
یک روی سکه است و همواره منتقدانی برای استفاده صنایع از سفره های زیر زمینی 
آب وجود داشته است؛ اعم از کارشناسان محیط زیست و مقامات مسئول چرا که در 
یک دهه اخیر ما شاهد کاهش آب های زیر زمینی هستیم و در این شرایط صنایع از 

آن بهره وری می کرند.
تغییر اقلیم و خشک سالی های پی در پی یکی از مشکالتی است که کشور ما با آن 
دست و پنجه نرم می کند به طوریکه میانگین بارندگی ساالنه در جهان ۸۶۰ میلیمتر 
است، این در حالی است که میانگین بارندگی ساالنه در ایران ۲۵۱ میلی متر است. اما 
سهم صنایع از این میزان بارندگی چقدر است؟ چرا که ما در کشور زندگی می کنیم که 
بخش کشاورزی ۹۰ درصد سهم آبی را به خود اختصاص داده پس از آن ۸ درصد آب 
شرب مصرفی و در بخش صنعت و معدن تنها ۲ درصد آب مورد استفاده قرار می گیرد. 
حاال باید دید با تدابیر در نظر گرفته برای صنایع چه وضعیت آبی پیش روی کشور قرار 
دارد؟ آیا بهتر نیست به بخش کشاورزی که سهم بیشتری از آب را به خود اختصاص 

داده است توجه بیشتری شود؟

تکلیف صنایع در تنش آبی چیست؟

 حجم  ترانزیت بار بین ایران و قزاقستان ۴ برابر می شود
وزیر راه و شهرسازی از تفاهم ایران با قزاقستان برای افزایش حجم بار ترانزیتی ۲ کشور از یک میلیون تن به چهار میلیون تن در سال خبر داد.

 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی درباره جلسه مشترکی که با معاون نخست وزیر و وزیر تجارت قزاقستان و هیأت همراه در ساختمان دادمان برگزار شد، اظهار کرد: دو کشور بر امضای یادداشت تفاهم برای افزایش همکاری ها در حوزه حمل ونقل و ترانزیت به 
توافق رسیدند که شامل سه موضوع مهم الکترونیکی کردن گمرکات، یکسان کردن تعرفه ها و صدور ویزا برای رانندگان و تجار ایرانی می شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسه اخیر میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان و توافق سه جانبه برای تسهیل موضوع حمل ونقل 

و ترانزیت، بیان کرد: کشور قزاقستان در مسیر قطارهای چین به ترکمنستان و ایران قرار دارد و توافق هایی برای تسهیل این مسیر با وزیر وزیر تجارت قزاقستان انجام شده است.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/08/11

شماره : 1504

 وزیر جهاد کشــاورزی گفت: لغو ویزای 
۱۴ روزه تجار، گردشگران و رانندگان ایرانی 
به قزاقستان اجرایی شده است و از ۲۰ آبان 
۱۴۰۱ لغو ویزای ایران هم برای قزاقســتان 

عملیاتی خواهد شد.
به گــزارش از وزارت جهاد کشــاورزی، 
»سید جواد ساداتی نژاد« در دیدار با »سریک 
ژومانگاریــن« معاون نخســت وزیر و وزیر 
تجارت قزاقســتان و هیات همراه در وزارت 
جهاد کشاورزی ضمن عرض تبریک روز ملی 
قزاقستان ابراز امیدواری کرد: با این جلسات و 
دیدارها شاهد گسترش روابط علمی و تجاری 

بین دو کشور باشیم.
وزیر جهاد کشــاورزی افزود: سفر رئیس 
جمهوری قزاقستان و مالقات مجدد روسای 
جمهور دو کشور در سمرقند با فاصله کمتر 
از سه ماه نشــان از اهمیت باالی روابط دو 

کشور دارد.
ســاداتی نژاد ادامه داد: سفر نخست وزیر 
قزاقســتان به ایران با دعوت رئیس جمهور 
ایــران نقطه عطفــی در روابط دو کشــور 

خواهد بود.
مقام عالی وزارت جمهوری اسالمی ایران 
بیان کرد: ما مایل هســتیم حجم تجارت دو 

کشور تا ۳ میلیارد دالر رشد کند.
وی ادامه داد: مطابق هفدهمین کمیسیون 
اختصاصی جمهوری  نمایشــگاه  اقتصادی، 
اســالمی ایران با حضور ۱۰۰ شرکت ایرانی 
در تیرمــاه در قزاقســتان برگزار شــد که 
قزاقستان همکاری مطلوبی را برای برگزاری 
این نمایشگاه داشت و ما آمادگی داریم مشابه 
آن نمایشگاه را قزاقستان در ایران برگزار کند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال 
حاضر هیات فنی و مهندســی در حوزه های 
راهســازی، آبرسانی، کشاورزی و ... در حال 
بازدید و مذاکره در قزاقســتان هســتند که 
درخواســت داریم دســتور همکاری با این 
هیات فنی مهندسی را صادر کنید، ما انتظار 
همکاری عملیاتی داریم تــا هیات ایرانی با 
چند قرارداد و واگذاری کار به کشور بازگردند.
وی بــا بیــان اینکه بر اســاس توافقات 
هفدهمین کمیسیون مشترک، لغو ویزای ۱۴ 
روزه تجار، گردشــگران و رانندگان ایرانی به 
قزاقستان عملی شده است، خاطرنشان کرد: 

از ۲۰ آبــان ۱۴۰۱ لغو ویزای ایران هم برای 
قزاقستان عملیاتی خواهد شد.

 افتتاح اولین قطار کانتینری ایران 
- قزاقستان - ترکیه

ساداتی نژاد ادامه داد: اولین قطار کانتینری 
ایران - قزاقســتان - ترکیه در ســفر رئیس 
جمهور قزاقستان به ایران در خردادماه افتتاح 
شــد و ما از گســترش این مسیر از چین به 
ترکیه استقبال می کنیم و درخواست داریم 
امکان ترانزیت کاالهای چینی در مسیر چین 

به اروپا از ایران فراهم شود.
مقام عالی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
اطالعات ما نشان می دهد مسائل قرنطینه ای 
دامی و گیاهی بین دو کشــور مرتفع شــده 
است، باید این همکاری را گسترش دهیم و 
تمام مسایل پروتکلی بین دو کشور از میان 

برداشته شود.
وی افزود: در راستای تامین امنیت غذایی 
جهانی، بر روی ترانزیت غله از قزاقســتان به 
ســمت جنوب مذاکراتی را داشتیم و امروز 
صبح مذاکرات خوبی در این زمینه شــده و 
این مسیر می تواند با قوت و قدرت انجام شود.

ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه ظرفیت های 

ترانزیتی ایران و قزاقستان تا ۱۰ میلیون تن 
امکان ارتقا دارد، گفت: در سند امضا شده در 
کمیسیون اقتصادی مشترک از سرمایه گذاران 
دعوت می کنیم در بندر آزاد انزلی برای ایجاد 
دو مرکز بســته بندی کشاورزی و واحدهای 
تولیدی برای صادرات به کشــورهای خلیج 

فارس سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما مسایل 
مالی و بانکی است و یک هیات از بانک مرکزی 
ایران برای مذاکره به قزاقستان می آید تا این 

مسئله را حل و فصل کند.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کریدور 
قزاقستان، ترکمنستان و ایران گفت: یکسان 
سازی تعرفه ها بســیار حائز اهمیت است و 
اقدامات الزم در این زمینه در گمرک انجام 
شده است، هیاتی را در حوزه فناوری اطالعات 
و دانش بنیان به قزاقستان ارسال کردیم که 
اگر این سفر منجر به تولید محصوالت دانش 
بنیان بین دو کشور شود باعث ایجاد تبادالت 

علمی و فناوری خواهد شد.
وی افزود: برای تبادالت کشاورزی آمادگی 
داریم سبزی، صیفی، خرما، پسته و لبنیات 
را به قزاقســتان صادر کنیم و تقویم و حجم 
تعیین کنیم. در حال حاضر فصل برداشــت 
مرکبات و سیب است و آمادگی داریم توافقات 

برای این کار را اجرا کنیم.
ساداتی نژاد ادامه داد: برای محموله های 
گل و گیــاه زینتــی، قارچ هــای خوراکی، 
ماشــین آالت کشــاورزی و تبادالت علمی 
ظرفیت های خوبی داریم. اگر موافق باشند، 
کمیته مشترک کشاورزی تشکیل شود تا دو 

کشور به تجارت نظارت داشته باشیم.
وی در زمینه کشت فراسرزمینی تصریح 
کــرد: دو شــرکت داریم که آمــاده اجرای 
این کشــت در کشور قزاقســتان هستند و 
درخواســت داریم حداکثر تسهیالت در این 

زمینه انجام شود.
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: برای ایجاد 
شرکت مشترک بین دو کشور، اتاق بازرگانی 
ایران را مامور انجــام این کار خواهیم کرد. 
همچنین شــرکت جهاد استقالل و شرکت 
قزاقســتان می تواننــد با هم یک شــرکت 
مشــترک ایجاد کنند که می تواند در همه 

حوزه ها فعال باشد.
ساداتی نژاد، به تشکیل کمیته مشترک 
تجاری کشاورزی تاکید کرد و گفت: معاون 
باغبانــی وزارت جهاد کشــاورزی نماینده 
وزارتخانه در این کمیته مشترک خواهد بود.
وی در رابطه با ترانزیت گندم و جو عنوان 
کرد: در اســتان های شمالی ایران به گندم و 

جو نیازمندیم و باید آن را از جنوب به شمال 
منتقل کنیم که قزاقستان می تواند گندم و 
جو را برای شــمال ایران تامین می کند و از 
طریق سواپ، ما معادل آن را در جنوب برای 

قزاقستان انجام دهیم.
وزیر جهاد کشــاورزی افزود: ما در کشور 
حدود ۱۶ میلیون تن ســیلوی خالی داریم 
که می تواند در این مبادالت به قزاقســتان 

کمک کند.
وی در پایان با اشــاره به اینکه قزاقستان 
در سال ۱۴۰۰ خرما، زعفران، گل محمدی، 
زیره، آویشن، کشمش، سیب درختی و ... را 
از ایران وارد کرده است، گفت: تنها ۴۷ هزار 
تــن بوده و ۳۴ هزار تن از آن خرما بوده، لذا 
ظرفیت قزاقستان بیشتر است و اگر توافقی 
برای مرکبات و ســیب صورت گیرد، پالس 
مثبت برای کشاورزی تجاری ایران خواهد بود.

 احداث ترمینال تجاری قزاقستان 
در بندر شهید رجایی

در ادامه این جلسه، »سریک ژومانگارین« 
معاون نخست وزیر و وزیر تجارت قزاقستان 
اظهار کرد: در شــهر سمرقند و در دیدار دو 
رئیس جمهور دستورات ویژه برای همکاری ها 
داده شده است و پس از آن بحث و گفتگوهای 

بسیاری با همکاران ایرانی انجام داده ایم.
وی افزود: وظیفه اصلی ما این اســت که 
بتوانیــم حجم تجــارت فی مابین را افزایش 
دهیم، البته سرعت افزایش، توسعه و گسترش 
روابط بین دو کشــور خوب است؛ اما طبق 
دســتور باید به سطح ۳ میلیارد دالر برسیم 

و موتور پیشران ما بخش کشاورزی است.
ژورمانگارین تصریح کرد: امروز فهرســت 
۷۵ کاالی فرآوری شــده قزاقســتان را به 
وزیر جهاد کشــاورزی ایران تحویل خواهیم 
داد که این کاالهــا ۲۵۰ میلیون دالر برای 
قزاقستان ارزآوری خواهد داشت و اغلب آن 
کاالهای کشاورزی شامل گندم، جو، گوشت 

و شیرینی است.
وی افزود: از طــرف ایران هم عالقه مند 
بــه واردات خرما، مرکبــات و صیفی جات 
هستیم؛ همان طور که توافق شد نمایندگان 
اتحادیه های آرد، غالت و محصوالت گوشتی 

قزاقستان در این جلسه حضور دارند.

لغو ویزا برای تجار قزاقستان از ۲۰ آبان

 برپایــی ۲ نمایشــگاه ملــی و اســتانی در کردســتان بــه تعویــق 
د فتا ا

 مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان کردســتان گفت: 
نمایشگاه های اســتانی گل و گیاه و نمایشگاه سراسری تخصصی کشاورزی که 
قرار بود دهه نخســت آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

استان برپا شود لغو و به زمان دیگری موکول شد.
علیرضا فروتن با اشاره به اینکه آبان بهترین فرصت برای حضور کشاورزان در 
نمایشگاه  است، گفت: به دلیل شرایط پیش آمده در کشور به ویژه استان، مکاتباتی 
با مسووالن ذیربط در ارتباط با برپایی این نمایشگاه ها داشتیم ولی هنوز پاسخی 

ندادند لذا در زمان اعالم شده شاهد برگزاری آنها نخواهیم بود.
وی یادآور شــد: بعد از موافقت اســتانداری کردستان، چنانچه شرایط آب و 
هوایی برای نمایشگاه سراسری تخصصی کشاورزی مهیا باشد این نمایشگاه در 

نیمه دوم آبان برگزار می شود.
به گفته وی براســاس برنامه ریزی انجام شــده تا پایان سال جاری همچنین 
نمایشگاه های مبلمان و لوازم خانگی، صنعت ساختمان، الکامپ، لیزینگ و فروش 

اقساطی کاال و عرضه مستقیم کاال برپا می شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان با اشاره به اینکه 
براساس مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان، ساالنه حدود ۱۵ عنوان نمایشگاه 
در بخش های مختلف در استان برپا می شود، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون نمایشگاه های مختلفی شامل معرفی توانمندی های صنایع کوچک، عرضه 
مســتقیم کاال و صنعت خودرو برپا شده است.شرکت نمایشگاه های بین المللی 
کردستان متعلق به سه تشکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، 

اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن کردستان است. 

 تعاون روســتایی بیش از ۳۵ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی در 
کرمانشاه توزیع کرد

مدیر تعاون روســتایی استان کرمانشاه از تامین و توزیع بیش از ۳۵ هزار تن 
نهاده دامی و کشاورزی توسط شبکه تعاونی های روستایی از اول امسال تا پایان 
مهرماه در استان خبر داد.»ایرج صفایی« افزود: در این مدت ۲۶ هزار تن نهاده 
دامی، هشــت هزار تن کود شــیمیایی و بیش از یک هزار تن انواع بذور توسط 
شبکه تعاونی های روستایی استان، تامین و میان بهره برداران توزیع شده است.

وی در ادامــه گفت: امروزه تعاونی های روســتایی و همچنین تخصصی زیر 
مجموعه تعاون روستایی به عنوان یک نهاد مردمی می توانند نقشی موثر و کارا 

در توسعه اقتصادی روستاها و به تبع آن کل اقتصاد کشور داشته باشند.
مدیر تعاون روســتایی استان کرمانشاه با اشاره به اهداف تشکیل تعاونی های 
روســتایی، اظهار داشت: توســعه صادرات، بازاریابی، عرضه و فروش محصوالت 
کشاورزی توسط تعاونی ها به جامعه هدف از مهم ترین برنامه های شبکه تعاونی های 

روستایی است.
وی افزود: هدف از تشکیل شرکت های تعاونی روستایی ارائه خدمات قبل، حین 
و پس از تولید است که این امر می تواند جایگاه بسیار خوبی به منظور دستیابی 

به اقتصاد مقاومتی در حوزه تعاونی های روستایی باشد.
صفایی تأمین و توزیع نهاده های موردنیاز روســتاییان و کشاورزان را باقیمت 
مناســب و شــرایط بهتر یکی دیگر از وظایف تعاونی های تحت پوشش تعاون 
روســتایی دانســت و گفت: ارائه این خدمات می تواند به اقتصاد روســتاییان و 
کشــاورزان کمک شــایانی کرده و آنان را از رفت و آمدهای پرهزینه و زمان بر و 

همچنین پرداخت نقدی هزینه کاال، دور نگه دارد.
وی ارائه به  موقع تولیدات روســتائیان و کشاورزان به بازارهای جامعه هدف، 
حذف دالالن و واســطه ها و سودبری و منفعت بیشتر تولیدکنندگان را از دیگر 
مزایای ایجاد شرکت های تعاونی روستایی دانست و گفت: در این صورت زمینه 
تشویق و افزایش انگیزه روستاییان به تولید بیشتر محصوالت خود، فراهم می شود.

مدیر تعاون روســتایی اســتان کرمانشاه با اشــاره به اهمیت و نقش بسزای 
شــبکه تعاونی های روســتایی افزود: اگر کشــاورز یا تولیدکننــده بخواهد به 
 تنهایــی در بخش تهیــه نهاده ها و تولیــدات خود وارد عرصه بازاریابی شــده 
و محصــوالت خــود را روانه بــازار کند، مطمئنــا درآمدش بــه دلیل افزایش 
هزینه هــا، کاهش خواهد یافــت؛ درصورتی که شــرکت های تعاونی می توانند 
 بازارهــای مناســب و مطمئن تــری بــرای فروش کاالهــا پیدا کنند.اســتان
 کرمانشــاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشــاورزی و تولید ســاالنه چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی، دامی و باغی یکی از قطب 

های کشاورزی کشور است.

 مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: امسال قیمت محصول زرشک 
در بازار آزاد استان ۲ برابر شده و برگزاری جشنواره ملی زرشک در این افزایش 

قیمت اثرگذار بوده است.
ســید حسن رضوی افزود: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم زرشک تازه با 
شاخه بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان بود و امسال قیمت این نوع محصول به بیش 

از ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد افزایش یافته است.
وی بیان کرد: خرید توافقی زرشک نیز براساس کیفیت محصول با همین 

نرخ انجام می شود.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی از خرید توافقی ۶۰۰ تن زرشک تازه 
در این استان خبر داد و گفت: ۹ مرکز در پنج شهرستان زرشک خیز خراسان 
جنوبی در زمینه خرید توافقی زرشک تا پایان فصل برداشت محصول فعال 
هستند.وی افزود: به دلیل اینکه زرشک کاران در سال های قبل نسبت به احداث 
بارگاه بهداشتی زرشک اقدام کرده اند از طرفی فروش زرشک به صورت خشک، 
ارزش افزوده بیشتری دارد امسال کمتر تمایل داشتند که زرشک خود را تازه 
به فروش برسانند.رضوی گفت: امسال مراکز خرید توافقی زرشک در استان 
زرشــک را با نرخ باالیی از کشاورزان خریداری کردند به همین دلیل بخش 
خصوصی هم با قیمت خوبی از کشــاورزان زرشک را خریداری کرد که این 

موضوع به نفع کشاورز شد.وی با اشاره به سیر صعودی قیمت زرشک در سال 
جاری افزود: برگزاری جشــنواره ملی زرشک در فصل برداشت، نقش موثری 

در معرفی این محصول و افزایش قیمت زرشک داشته است.
مدیر تعاون روســتایی خراســان جنوبی اظهار داشت: به برکت جشنواره 
زرشــک، این محصول به استان های دیگر به خوبی معرفی شد و در سال های 
قبل زرشک تازه به چند استان از جمله تهران و خراسان رضوی عرضه می شد 

اما در سال جاری بازارهای جدیدی را برای عرضه پیدا کردیم.
وی گفت: استان های همدان، فارس، اصفهان، قم، البرز و گلستان از جمله 

بازارهای جدید شناسایی شــده برای عرضه زرشک خراسان جنوبی است و 
مدیران تعاون روســتایی برخی از این استان ها به همراه تشکل های خود در 

خراسان جنوبی حضور پیدا کردند.
رضوی افزود: تشکل های این استان ها تعامالت خوبی با تشکل های تعاون 

روستایی خراسان جنوبی برقرار کردند و سفارش های خوبی هم داشتند.
وی گفت:  انتظار ما این است که برگزاری این جشنواره ها ادامه داشته و 

شروعی خوبی برای معرفی زرشک و رسیدن به اهداف مدنظر باشد.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: تعاون روستایی استان همچنان 
برای معرفی زرشک و شناسایی بازارهای جدید برای فروش محصول به طور 
مستمر در تالش است تا کشاورزان ما نه تنها مانند سال های قبل متضرر نشوند 

بلکه محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
جشــنواره ملی زرشک با شعار »زرشک خراسان جنوبی، برای همه مردم 
ایران« ۲۱ تا ۲۷ مهر امسال در پنج شهرستان استان خراسان جنوبی شامل 
زیرکوه، قاینات، سربیشــه، درمیان و بیرجند برگزار شد.۳۸ هزار زرشک کار 
خراســان جنوبی از اواسط شهریور کار برداشت این محصول را از سطح ۱۹ 
هزار و ۴۸۵ هکتار اراضی کشاورزی آغاز کردند و حدود ۸۵ هزار تن زرشک 

تر و ۲۲ هزار تن زرشک خشک را روانه بازار می کنند.

قیمت محصول زرشک در خراسان جنوبی ۲ برابر شد
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10661066
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 3737 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 45697823964569782396 متعلــق بــه محتــرم ملــک عالئــی  متعلــق بــه محتــرم ملــک عالئــی 

فرزند ملک در تاریخ فرزند ملک در تاریخ 1401/07/101401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  NENE88ACCJFFJATACCJFFJAT0303503035 بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره انتظامــی بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره انتظامــی 138138  3435234352 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور 240170240170JJ6363MJMJ157157 و ســند مالکیــت موتــور بــه شــماره  و ســند مالکیــت موتــور بــه شــماره 138138  3435234352 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســید امیرحســین بالــغ صفــت فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ ســید امیرحســین بالــغ صفــت فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه پای ــه  و گواهینام ــه پای ــماره 00166613380016661338 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 00166613380016661338 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
دو بــه شــماره دو بــه شــماره 00166613380016661338 متعلــق بــه پیــام ســلیمانی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه پیــام ســلیمانی فرزنــد رضــا در تاریــخ 14011401//0101//1414 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــم در تاری ــد محمدابراهی ــوی فرزن ــی دهن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد محمدابراهی ــوی فرزن ــی دهن ــه عل ــق ب ــماره 10634343941063434394 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 1401/05/011401/05/01 مفق

15061506

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23006869612300686961 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه ســروش  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه ســروش 
ــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درج ــود گردی ــه اعتبــار ســاقط  مفق ــده و از درج ــود گردی  شهســواری  فرزنــد شــهریار  در تاریــخ  شهســواری  فرزنــد شــهریار  در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفق

می باشد.می باشد.

18661866

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00118788190011878819 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00118788190011878819 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 00118788190011878819 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 00118788190011878819 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 9999ایــرانایــران6464دد314314 و کارت ســوخت بــه شــماره   و کارت ســوخت بــه شــماره  9999ایــرانایــران6464دد314314 متعلــق بــه ســعیدرضایی  متعلــق بــه ســعیدرضایی 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/08/041401/08/04 تاریــخ  در  قربانعلــی  فرزنــد  تاریــخ  یارعزیــز  در  قربانعلــی  فرزنــد   یارعزیــز 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
  

20142014

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00699494090069949409 متعلــق بــه پیــام نعیمــی نیــا فرزنــد محمدقاســم در  متعلــق بــه پیــام نعیمــی نیــا فرزنــد محمدقاســم در 
تاریخ تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــه امیرحســین رضائ ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــه امیرحســین رضائ ــق ب ــه شــماره 38608899153860889915 متعل ــی قدیمــی و شناســنامه ب ــه شــماره کارت مل ــی قدیمــی و شناســنامه ب کارت مل
علیرضــا در تاریــخ علیرضــا در تاریــخ  1401/08/07 1401/08/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 59390759085939075908 متعلــق بــه علیرضــا یزدانــی فرزنــد اهلل رحــم در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا یزدانــی فرزنــد اهلل رحــم در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفق

20842084
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00575409420057540942 متعلــق بــه رویــا نصیــرزاده ســردهایی فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه رویــا نصیــرزاده ســردهایی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 

1401/08/081401/08/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  
ــق  ــق  متعل ــماره 22800876502280087650 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره  و شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره VV5470111654701116 و شناس ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
بــه محمــد حســین خدامــی فرزنــد واحــد در تاریــخ بــه محمــد حســین خدامــی فرزنــد واحــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1053010530 و گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره  و گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره 00742577490074257749 متعلــق بــه مهــدی  متعلــق بــه مهــدی 
اکبرپــور فرزنــد علیرضــا در تاریــخ اکبرپــور فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 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 00205259410020525941 متعلــق بــه مائــده  اربیــن فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مائــده  اربیــن فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/06/111401/06/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 38608940993860894099 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 6565لل856856ایــرانایــران1818 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
پژمــان ســهیلی محمــدزاده فرزنــد محمــد در تاریــخ پژمــان ســهیلی محمــدزاده فرزنــد محمــد در تاریــخ  1401/02/10 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00134266560013426656 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ســپه ومســکن و دوعــدد ســیم  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ســپه ومســکن و دوعــدد ســیم 
کارت باشمارهایکارت باشمارهای__0901480310509014803105__0901213876509012138765-گوشــی ســاده نوکیــا متعلــق بــه مینــا کریمــی -گوشــی ســاده نوکیــا متعلــق بــه مینــا کریمــی 

فرزنــد هدایــت الــه در تاریــخ فرزنــد هدایــت الــه در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00368517950036851795 متعلــق بــه منیــژه بهرامــی فرزنــد محمدباقــر در تاریــخ  متعلــق بــه منیــژه بهرامــی فرزنــد محمدباقــر در تاریــخ 
1401/05/201401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر در  ــد جعف ــد محم ــق فرزن ــدا  موث ــه یل ــق ب ــر در  متعل ــد جعف ــد محم ــق فرزن ــدا  موث ــه یل ــق ب ــماره 38608356293860835629 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/01/20  1400/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04403912610440391261 متعلــق بــه محمدرضــا  رضایــی نیــک فرزنــد اســالم در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا  رضایــی نیــک فرزنــد اســالم در تاریــخ 
1401/06/031401/06/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد مهرعلــی در تاریــخ  ــه مرتضــی کــرد فرزن ــد مهرعلــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه مرتضــی کــرد فرزن ــه شــماره 55698389295569838929 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه رانندگــی ب گواهینامــه رانندگــی ب
1401/07/261401/07/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  شــماره   بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   41711945984171194598 شــماره  بــه  رانندگــی  شــماره گواهینامــه   بــه  رانندگــی  گواهینامــه  
140051310997923285140051310997923285 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی  و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی 3740601642252437406016422524 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
ــی  ــه فن ــه معاین ــی  و برگ ــه فن ــه معاین ــران 1111 و برگ ــران ای ــالک 2727عع241241ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــالک  و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب 3349101015461333491010154613 و کارت س
خــودرو متعلــق بــه محمدرضــا  نظــام فرزنــد حســن در تاریــخخــودرو متعلــق بــه محمدرضــا  نظــام فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

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

ــماره 41896725994189672599 و کارت  و کارت  ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره  و گواهینام ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره 41896725994189672599 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 41896725994189672599 متعلــق بــه صمــد همتــی کاله کــج فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه صمــد همتــی کاله کــج فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ 

1401/05/301401/05/30 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 49117735104911773510 و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 49117735104911773510 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/29  1401/07/29 مفق ــب در تاری ــد نای ــیرپور خلخــال فرزن ــخعلیرضــا  ش ــب در تاری ــد نای ــیرپور خلخــال فرزن علیرضــا  ش

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــه غالمحســین ســیاه ســر فرزن ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد حبی ــه غالمحســین ســیاه ســر فرزن ــق ب ــه شــماره 53388549375338854937 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/271401/07/27 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 03100965370310096537 متعلــق بــه حمیــد میــرزاده فیروزابــاد فرزنــد محمدحســین در  متعلــق بــه حمیــد میــرزاده فیروزابــاد فرزنــد محمدحســین در 
تاریــختاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــی فرزن ــرا موالئ ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــی فرزن ــرا موالئ ــه زه ــق ب ــماره 12196937231219693723 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 41721755464172175546 متعلــق بــه بهــرام  نظــام فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه بهــرام  نظــام فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 
1401/08/051401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــری نمین ــده هژب ــه ناهی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــری نمین ــده هژب ــه ناهی ــق ب ــماره 14669826401466982640 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/07/271401/07/27 مفقــود گردی

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 38395522143839552214 و ســند خــودرو به شــماره پــالک  و ســند خــودرو به شــماره پــالک 5858بب335335ایرانایران3030  
و ســند مالکیــت بــه شناســه یکتــا و ســند مالکیــت بــه شناســه یکتــا 139820301022013969139820301022013969 متعلــق بــه عطالــه صادقــی در  متعلــق بــه عطالــه صادقــی در 

ــد ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ13991399//0303//0404 مفق ــختاری تاری

23022302

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21101872712110187271 متعلــق بــه جابــر خشــنودی فرزنــد گل محمــد  متعلــق بــه جابــر خشــنودی فرزنــد گل محمــد 
در تاریخدر تاریخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



5
شماره : 
1504

08100810//150150//3030

25012501
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11424264161142426416 متعلــق بــه علــی ســلیمانی درچــه فرزنــد ابراهیــم در  متعلــق بــه علــی ســلیمانی درچــه فرزنــد ابراهیــم در 

تاریختاریخ 1401/07/17  1401/07/17 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 11422523711142252371 متعلــق بــه جــواد شــاهین فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد شــاهین فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/05/201401/05/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25062506
ــد رســول در  ــه زهــرا نصــر اصفهانــی  فرزن ــد رســول در  متعلــق ب ــه زهــرا نصــر اصفهانــی  فرزن ــه شــماره 12877697051287769705 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب

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

25072507
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66098010616609801061 متعلــق بــه عــزت شــکل ابــادی  حبیــب آبــادی فرزنــد عبدالــه  متعلــق بــه عــزت شــکل ابــادی  حبیــب آبــادی فرزنــد عبدالــه 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57597667245759766724 متعلــق بــه محمــد غالمی فرزنــد غریــب در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد غالمی فرزنــد غریــب 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 12924329691292432969 متعلــق بــه عبدالحســین  شــکل آبــادی حبیــب آبــادی فرزنــد  متعلــق بــه عبدالحســین  شــکل آبــادی حبیــب آبــادی فرزنــد 
حســن در تاریــخحســن در تاریــخ 1400/05/01  1400/05/01 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 51297536415129753641 متعلــق بــه محمــد امینی فرزنــد امــراهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد امینی فرزنــد امــراهلل  در تاریــخ 1401/05/241401/05/24  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه )بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه )بــه شــماره 38747134313874713431   ( و کارت پرســنلی  دانشــگاه اصفهــان بــه شــماره    ( و کارت پرســنلی  دانشــگاه اصفهــان بــه شــماره 
پرســنلی پرســنلی 81138113 متعلــق بــه محمــود صــادق مــال واجــرد فرزنــد مردآویــز در تاریــخ متعلــق بــه محمــود صــادق مــال واجــرد فرزنــد مردآویــز در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 227227  ) بــه شــماره ملــی     ) بــه شــماره ملــی   22190657662219065766( متعلــق بــه فاطمــه  مهاجــر باللمــی ( متعلــق بــه فاطمــه  مهاجــر باللمــی 
فرزنــد محمــد در تاریــخفرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09242691540924269154 متعلــق بــه عمــاد گرجی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه عمــاد گرجی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/07/301401/07/30  

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

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت موتــورو بیمــه نامــه موتور ســیکلت به شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت موتــورو بیمــه نامــه موتور ســیکلت به شــماره 09231290570923129057  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد ســلیمان  در تاری ــه حســن  ســلیمانی  فرزن ــق ب ــخمتعل ــد ســلیمان  در تاری ــه حســن  ســلیمانی  فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09334679820933467982 و متعلــق بــه غالمعلــی  شــهامتی خــور  فرزنــد محمــد علــی و  و متعلــق بــه غالمعلــی  شــهامتی خــور  فرزنــد محمــد علــی و 
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 09435116230943511623 متعلــق بــه فاطمــه صفاییــان خــور و شناســنامه بــه  متعلــق بــه فاطمــه صفاییــان خــور و شناســنامه بــه 
ــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود  مفقــود  ــه محمــد اســماعیل شــهامتی خــور در تاری ــق ب ــخ  متعل ــه محمــد اســماعیل شــهامتی خــور در تاری ــق ب شــماره شــماره 09296644500929664450 متعل

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

28012801
ــور MM159496849159496849 شــماره شاســی  شــماره شاســی  ــور  شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو هــاچ بــک کوئیــک مــدل 14001400 شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو هــاچ بــک کوئیــک مــدل ب ب
ــد  ــاری فرزن ــرا بختی ــه زه ــق ب ــد  متعل ــاری فرزن ــرا بختی ــه زه ــق ب ــران 4040 متعل ــران  ای ــماره 192192لل9191 ای ــه ش ــماره   ب ــه ش NAPXNAPX212212AAMAAM10898111089811  ب

اکبر در تاریخاکبر در تاریخ 1400/12/01  1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــد بهم ــاد فرزن ــه پریســا صی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد بهم ــاد فرزن ــه پریســا صی ــق ب ــه شــماره 22102054512210205451 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1401/05/011401/05/01 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 00713717530071371753 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00713717530071371753 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
معصومــه نورابراهیــم فرزنــد عیســی در تاریــخمعصومــه نورابراهیــم فرزنــد عیســی در تاریــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14626573971462657397 متعلــق بــه جانعلــی ایمانــی تقــی دیــزج فرزنــد بابــاش در تاریــخ  متعلــق بــه جانعلــی ایمانــی تقــی دیــزج فرزنــد بابــاش در تاریــخ 

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

بیمــه نامــه  معاینــه فنــی خــودرو و کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــالک ایــرانبیمــه نامــه  معاینــه فنــی خــودرو و کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــالک ایــران4444--926926وو6666 و شــماره  و شــماره 
شاســی شاســی NAAMNAAM0101CACA5959EE383153383153 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 04512236670451223667 متعلــق بــه مجتبــی  مــرادی  متعلــق بــه مجتبــی  مــرادی 
کــم ســرخ فرزنــد احمــد در تاریــخکــم ســرخ فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 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 00827781400082778140 متعلــق بــه ســعید کنگرانــی فراهانــی فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید کنگرانــی فراهانــی فرزنــد فــرج اهلل 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  گواهینامــه و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک ایــران کارت ملــی  گواهینامــه و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک ایــران 127127  7187171871بــه شــماره بــه شــماره 00756371700075637170  
متعلــق بــه معیــن کریمــی خراســانی فرزنــد جــالل در تاریــخمتعلــق بــه معیــن کریمــی خراســانی فرزنــد جــالل در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه شــهرزاد رضــوی فرزن ــد  متعلــق ب ــه شــهرزاد رضــوی فرزن ــه شــماره ملــی 00551184020055118402 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی گواهینامــه پای ــه دو ب کارت ملــی گواهینامــه پای
یوســف در تاریــخیوســف در تاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوان در تاری ــد کی ــا فرزن ــار قالیچــی ه ــه به ــق ب ــخ   متعل ــوان در تاری ــد کی ــا فرزن ــار قالیچــی ه ــه به ــق ب ــی 02514728250251472825  متعل ــه شــماره مل ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04909215150490921515 متعلــق بــه زهــرا منصــوری فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا منصــوری فرزند احمــد در تاریــخ 1401/05/051401/05/05  
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 16396568121639656812 متعلــق بــه نــادر ســهرابی فرزنــد فیــض الــه در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر ســهرابی فرزنــد فیــض الــه در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.= مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/051401/07/05 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد عبادال ــی فرزن ــا ذبیح ــه پریس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد عبادال ــی فرزن ــا ذبیح ــه پریس ــق ب ــی 04527560810452756081 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.= مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

29022902
کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره پــالک کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره پــالک 8686م م 769769ایــران ایــران 4040متعلــق بــه مائــده شــفائی فرزنــد متعلــق بــه مائــده شــفائی فرزنــد 

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

کارت ملــی هوشــمند وقدیــم بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند وقدیــم بــه شــماره 00126442930012644293 متعلــق بــه محمــد مینایــی فرزنــد بیــان اهلل در  متعلــق بــه محمــد مینایــی فرزنــد بیــان اهلل در 
تاریــختاریــخ 1400/07/01  1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره 40001957784000195778 متعلــق بــه نــگار مســروری فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه نــگار مســروری فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00464248060046424806 متعلــق بــه نرجــس روائــی حاجــی آقــا فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه نرجــس روائــی حاجــی آقــا فرزنــد عزیــز 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 وگواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره 00329834170032983417 متعلــق بــه فاطمــه خــوش اقبــال فرزنــد مصطفــی  متعلــق بــه فاطمــه خــوش اقبــال فرزنــد مصطفــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 01500627610150062761 متعلــق بــه مهــدی وطنیــان شــانجانی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی وطنیــان شــانجانی فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1401/01/021401/01/02 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 00833713210083371321 متعلــق بــه احســان ایمنــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه احســان ایمنــی 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 1401/06/301401/06/30 مفق

ــی  ــه کدمل ــمی ب ــی قاس ــه محمدعل ــق ب ــی  متعل ــه کدمل ــمی ب ــی قاس ــه محمدعل ــق ب ــران 135135 متعل ــران ای ــالک 9925199251ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــالک کارت موت ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/06  1401/07/06 مفق ــر در تاری ــد منوچه ــخ فرزن ــر در تاری ــد منوچه 00643515800064351580 فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00728774720072877472 وشناســنامه وگذرنامــه متعلــق بــه محمــد فیاجــو فرزنــد عبــاس  وشناســنامه وگذرنامــه متعلــق بــه محمــد فیاجــو فرزنــد عبــاس 
در تاریــخدر تاریــخ 1400/08/01  1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــده زارع فرزن ــه فری ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــده زارع فرزن ــه فری ــق ب ــماره 41903717184190371718 متعل ــه ش ــنامه ب ــی وشناس ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــی وشناس کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردی

ــاس در  ــد عب ــن فرزن ــرام فروت ــه به ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــن فرزن ــرام فروت ــه به ــق ب ــماره 00497713450049771345 متعل ــه ش ــت ب ــی وکارت معافی ــماره کارت مل ــه ش ــت ب ــی وکارت معافی کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/11/01  1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــرد فرزن ــوش ف ــاهین صفرن ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد یدال ــرد فرزن ــوش ف ــاهین صفرن ــه ش ــق ب ــماره 00202229980020222998 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــالک  ــماره پ ــه ش ــور ب ــه وکارت موت ــنامه وگواهینام ــالک  وشناس ــماره پ ــه ش ــور ب ــه وکارت موت ــنامه وگواهینام ــماره 00253232290025323229 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ 1401/01/011401/01/01   ــماعیل در تاری ــد اس ــی  فرزن ــو کمال ــینا مقصودل ــه س ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــی  فرزن ــو کمال ــینا مقصودل ــه س ــق ب ــران 145145 متعل ــران ای 5677756777ای

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

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 00154953100015495310 متعلــق بــه علــی افتخــاری فرزنــد مرتضــی در  متعلــق بــه علــی افتخــاری فرزنــد مرتضــی در 
تاریــختاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدداود در  ــد محم ــادری فرزن ــت اهلل به ــه بخ ــق ب ــدداود در متعل ــد محم ــادری فرزن ــت اهلل به ــه بخ ــق ب ــی pp0400291504002915متعل ــماره اختصاص ــه ش ــه ب ــی گذرنام ــماره اختصاص ــه ش ــه ب گذرنام
تاریــختاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 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  00643515800064351580  وگواهینامــه وبیمــه نامــه موتــور متعلــق بــه محمدعلــی قاســمی   وگواهینامــه وبیمــه نامــه موتــور متعلــق بــه محمدعلــی قاســمی 
فرزنــد منوچهــر در تاریــخفرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/07/06  1401/07/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی بهرام ــه عل ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــی بهرام ــه عل ــق ب ــی 00243091680024309168 متعل ــماره مل ــه ش ــجویی  ب ــه وکارت دانش ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــجویی  ب ــه وکارت دانش گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفق ــخحســین در تاری حســین در تاری

29032903
کارت موتــور بــه شــماره پــالک کارت موتــور بــه شــماره پــالک 143143ایــرانایــران9592895928 بــه شــماره  بــه شــماره 02505640840250564084 متعلــق بــه علــی جــدی  متعلــق بــه علــی جــدی 

الی فرزنــد بهلــول در تاریــخالی فرزنــد بهلــول در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ کمپانــی خــودرو بــه شــماره بــرگ کمپانــی خــودرو بــه شــماره 5555 ایــران  ایــران 965965 ع  ع 2525 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 953454953454 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
NAGNPRUNAGNPRU00PCTPCT034097034097 و شــماره  و شــماره vinvin  IRODIROD919919KK22PJPJ034097034097متعلــق بــه شــرکت متعلــق بــه شــرکت 
بهمــن لیزینــگ فرزنــد اا در تاریــخبهمــن لیزینــگ فرزنــد اا در تاریــخ 1400/08/07  1400/08/07 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 00161352370016135237 متعلــق بــه نیلوفــر مرصعــی چریــق فرزنــد عزیزالــه در  متعلــق بــه نیلوفــر مرصعــی چریــق فرزنــد عزیزالــه در 
تاریــخ تاریــخ 14011401//0707//0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00179603630017960363   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00179603630017960363 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مهســا مشــکانی  فرزنــد بابــک  در تاریــخمتعلــق بــه مهســا مشــکانی  فرزنــد بابــک  در تاریــخ 1400/08/07  1400/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره FF100238153100238153 متعلــق بــه محمــد رضــوی فرزنــد نظرمحمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــوی فرزنــد نظرمحمــد در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00247302890024730289   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00247302890024730289 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــی  ــین فرمهین ــه امیرحس ــق ب ــی  متعل ــین فرمهین ــه امیرحس ــق ب ــران 168130168130 متعل ــران  ای ــماره 146146 ای ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س ــماره و کارت موت ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س و کارت موت
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــدی در تاری ــد مه ــد محم ــی فرزن ــخفراهان ــدی در تاری ــد مه ــد محم ــی فرزن فراهان

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه  ــه معصوم ــق ب ــال متعل ــری والیب ــه  و کارت مربیگ ــه معصوم ــق ب ــال متعل ــری والیب ــماره 05598648510559864851 و کارت مربیگ ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــد کمــال در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردی ــی فرزن ــخداراب ــد کمــال در تاری ــی فرزن داراب

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00417974770041797477 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00417974770041797477 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 00417974770041797477 و کارت ســوخت متعلــق بــه داوود نــوری علویجــه فرزنــد مهــدی در  و کارت ســوخت متعلــق بــه داوود نــوری علویجــه فرزنــد مهــدی در 

تاریــختاریــخ 1401/07/03  1401/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 04532413280453241328   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 04532413280453241328 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه محســن اب محلــه فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخمتعلــق بــه محســن اب محلــه فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21623721692162372169 و کارت ســوخت متعلــق بــه مصطفــی علیــزاده فرزنــد  و کارت ســوخت متعلــق بــه مصطفــی علیــزاده فرزنــد 
رمضــان در تاریــخرمضــان در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00801996070080199607 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00801996070080199607 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 00801996070080199607 متعلــق بــه حمیــد فضــل الــه فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد فضــل الــه فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  

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

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09329709310932970931 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 09329709310932970931 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ــه  ــوخت ب ــه  و کارت س ــوخت ب ــماره 5555صص874874--1212 و کارت س ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 5555صص874874--1212 و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 5555صص874874--1212 متعل ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــه فن ــند معاین ــماره  و س ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــه فن ــند معاین ــماره 5555صص874874--1212 و س ــماره ش ش
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/30  1401/07/30 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــژاد حســینی فرزن ــخاحمــد ن ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــژاد حســینی فرزن احمــد ن

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره 09264423410926442341 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09264423410926442341 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 4011113011704340111130117043 متعلــق بــه ســجاد مســکی بورنــگ فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه ســجاد مســکی بورنــگ فرزنــد علــی اکبــر در 

تاریــختاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00683932370068393237 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 00683932370068393237 متعلــق  متعلــق 
بــه بنفشــه مشعشــعی فرزنــد چــالل الدیــن در تاریــخبــه بنفشــه مشعشــعی فرزنــد چــالل الدیــن در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 03225939210322593921 متعلــق بــه علیرضــا توانگــر رنجبــر فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه علیرضــا توانگــر رنجبــر فرزنــد محمــد در 
تاریــختاریــخ 1400/10/01  1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
ــالم  ــد غ ــدری  فرزن ــه ابولفضــل حی ــق ب ــالم  متعل ــد غ ــدری  فرزن ــه ابولفضــل حی ــق ب ــی 06907762840690776284 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
رضــاو کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره پــالک ایــران رضــاو کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره پــالک ایــران 3232__634634نن7979 متعلــق بــه غــالم رضــا حیــدری  متعلــق بــه غــالم رضــا حیــدری 

در تاریخدر تاریخ 1401/06/24  1401/06/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40114011
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور 1128302820311283028203 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 8390517583905175 و ســند کمپانــی  و ســند کمپانــی 
ــر  ــر بروف ــد جعف ــه محم ــق ب ــر  متعل ــر بروف ــد جعف ــه محم ــق ب ــماره شاســی 8390517583905175 متعل ــماره شاســی  وش ــور 1128302820311283028203 وش ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره موت ــه ش ب

فرزند سعدالدین در تاریخفرزند سعدالدین در تاریخ 1401/02/02  1401/02/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

51095109
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00817948000081794800 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 33 و کارت پایــان خدمــت بــه  و کارت پایــان خدمــت بــه 
شــماره شــماره 11 متعلــق بــه رضــا عالــی نیــا فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه رضــا عالــی نیــا فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00793666430079366643 متعلــق بــه مرضیــه  امراللهــی مجــد ابــاد کهنــه فرزنــد عیــن اهلل  متعلــق بــه مرضیــه  امراللهــی مجــد ابــاد کهنــه فرزنــد عیــن اهلل 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/05/30  1401/05/30 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 02001009120200100912 متعلــق بــه محمــد معینیــان فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد معینیــان فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/031401/08/03 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 31402504013140250401 متعلــق بــه غــزل دهقــان فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه غــزل دهقــان فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/06/301401/06/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاد   ــه عم ــق ب ــاد   متعل ــه عم ــق ب ــماره 04409390700440939070 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 04409390700440939070 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/19  1401/05/19 مفق ــا در تاری ــد علیرض ــن  فرزن ــدی امی ــخحمی ــا در تاری ــد علیرض ــن  فرزن ــدی امی حمی

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00561328320056132832 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 22 متعلــق بــه حســن حمــزه      متعلــق بــه حســن حمــزه     
فرزنــد مهــدی در تاریــخفرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00349801560034980156 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 22 متعلــق بــه فرنگیــز محمــدی  متعلــق بــه فرنگیــز محمــدی 
فرزنــد رحیــم اهلل در تاریــخفرزنــد رحیــم اهلل در تاریــخ 1401/06/30  1401/06/30 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 01100440880110044088 متعلــق بــه دانیــال پوالدونــد فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه دانیــال پوالدونــد فرزنــد داود در تاریــخ 1401/07/261401/07/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04106514510410651451 متعلــق بــه فاطمــه  شــیبانی کارخانــه فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  شــیبانی کارخانــه فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/05/101401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  شــماره 00243123630024312363  بــه  شناســنامه  و  شــماره   بــه  شناســنامه  و  شــماره 00243123630024312363  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/30  1401/07/30 مفق ــا در تاری ــد رض ــد محم ــال فرزن ــین اقب ــخ امیرحس ــا در تاری ــد رض ــد محم ــال فرزن ــین اقب  امیرحس

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00114323490011432349 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 33 و کارت پایــان خدمــت بــه  و کارت پایــان خدمــت بــه 
شــماره شــماره 11 متعلــق بــه حامــد شــریفی فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه حامــد شــریفی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد جــان حســین در تاری ــه  مهــدی  زاهــدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد جــان حســین در تاری ــه  مهــدی  زاهــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 00759980090075998009 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1398/11/011398/11/01 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 12101676971210167697 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 12101676971210167697 متعلــق بــه زهــرا اکرمــی  متعلــق بــه زهــرا اکرمــی 
فرزنــد عبــاس در تاریــخفرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد عبدالحمی ــه نســرین  ســلیمانی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد عبدالحمی ــه نســرین  ســلیمانی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00730376050073037605 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی   ــید مه ــه س ــق ب ــران متعل ــی گاز ای ــرکت مل ــنلی ش ــدی   وکارت پرس ــید مه ــه س ــق ب ــران متعل ــی گاز ای ــرکت مل ــنلی ش ــماره 28872887 وکارت پرس ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
حســینی اغــوز بنــی فرزنــد ســید رحمــان در تاریــخحســینی اغــوز بنــی فرزنــد ســید رحمــان در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21300863732130086373 متعلــق بــه میــالد  قربانــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه میــالد  قربانــی فرزند محمــد 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.

51115111
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــا اس ــید رض ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــا اس ــید رض ــه س ــق ب ــماره 27002462512700246251 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25813591962581359196 متعلــق بــه پرنیــان  احمــدی پشــته  فرزنــد کیومــرث در تاریــخ  متعلــق بــه پرنیــان  احمــدی پشــته  فرزنــد کیومــرث در تاریــخ 

1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55605560
ــالک 1616هه655655--1212 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ss14822883028101482288302810وشــماره وشــماره  ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ــالک ب ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ب
موتورموتور30945083094508متعلــق بــه فرشــته ولــی پــور فرزنــد ولــی در تاریــخمتعلــق بــه فرشــته ولــی پــور فرزنــد ولــی در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــد  ــه محم ــق ب ــد  متعل ــه محم ــق ب ــی06823705250682370525 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــام وظیف ــمند وکارت نظ ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــام وظیف ــمند وکارت نظ ــی هوش کارت مل
 رحیمــی فرزنــد اصحــاق در تاریــخ رحیمــی فرزنــد اصحــاق در تاریــخ 1401/07/07  1401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــه  ــه  وکارت نظــام وظیفــه و کارت وســیله نقلیــه ب کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی  06817516060681751606 وکارت نظــام وظیفــه و کارت وســیله نقلیــه ب
شــماره پــالک شــماره پــالک 3535دد343343--2626وشــماره شاســی وشــماره شاســی 101191101191و شــماره موتــور و شــماره موتــور 20133632013363 متعلــق بــه کامبیــز   متعلــق بــه کامبیــز  
انصــاری فرزنــد خســرو در تاریــخانصــاری فرزنــد خســرو در تاریــخ 1401/07/18  1401/07/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2626--941957941957 متعلــق بــه امنــه محمــدی فرزنــد قربــان در تاریــخ  متعلــق بــه امنــه محمــدی فرزنــد قربــان در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
ــک  ــخ چ ــان و تاری ــک توم ــخ چ ــان و تاری ــغ 29/000/000  29/000/000 توم ــه مبل ــغ و ب ــه مبل ــماره 33973397//535676535676 و ب ــه ش ــارت ب ــک تج ــک بان ــماره چ ــه ش ــارت ب ــک تج ــک بان چ
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفق ــی در تاری ــده قل ــد عب ــور فرزن ــم پ ــن رحی ــه محس ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــده قل ــد عب ــور فرزن ــم پ ــن رحی ــه محس ــق ب 1401/11/201401/11/20 متعل

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

70597059
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی بیگــی رســولی فرزن ــه گل ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی بیگــی رســولی فرزن ــه گل ــق ب ــه شــماره 06809736480680973648 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 329329 متعلــق بــه تقــی ناصــری ســیبرجی فرزنــد هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه تقــی ناصــری ســیبرجی فرزنــد هــادی در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09323137870932313787 متعلــق بــه ســیدجواد ترجمــان فرزنــد ســیداحمد در  متعلــق بــه ســیدجواد ترجمــان فرزنــد ســیداحمد در 
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــوش فرزن ــری گ ــد اصغ ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــوش فرزن ــری گ ــد اصغ ــه محم ــق ب ــماره 09246074160924607416 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردی

ــد ســیدعلی در  ــادات فرزن ــف س ــه سیدحســین ظری ــق ب ــد ســیدعلی در  متعل ــادات فرزن ــف س ــه سیدحســین ظری ــق ب ــه شــماره 09332466250933246625 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره ش ــماره 3636قق457457ایرانایران7777ش ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره  و ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره 10617460381061746038 و ب ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شاسیشاسیSS14122861181641412286118164شــماره موتورشــماره موتور19893541989354متعلــق بــه مجتبــی بهمــدی فرزنــد علــی و متعلــق بــه مجتبــی بهمــدی فرزنــد علــی و 
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 66 و کارت ملــی بــه شــماره و کارت ملــی بــه شــماره10637561541063756154متعلق بــه ســمانه طاهــری و شناســنامه متعلق بــه ســمانه طاهــری و شناســنامه 
بــه شــمارهبــه شــماره31494800983149480098متعلق بــه کیانابهمــدی و کارت ســوخت بــه شــمارهمتعلق بــه کیانابهمــدی و کارت ســوخت بــه شــماره4343صص399399ایرانایران6868متعلق متعلق 
بــه ســمیه حــق دوســت در تاریــخبــه ســمیه حــق دوســت در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44494021624449402162 متعلــق بــه منصــور شــیخیان خرانقــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه منصــور شــیخیان خرانقــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/05/081401/05/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70627062
  165165AOAO114964114964موتــور موتــور NAAPONAAPO33EEEE66HGOHGO8632286322برگ ســبز خودرو به شــماره شــماره شاســیبرگ ســبز خودرو به شــماره شــماره شاســی
ایــرانایــران294294//3838وو3434 و اینجانــب خدیجــه پورلطفعلــی فرزنــد عــزت اهلل بــه شــماره شناســنامه  و اینجانــب خدیجــه پورلطفعلــی فرزنــد عــزت اهلل بــه شــماره شناســنامه 160160 صــادره  صــادره 
از خلخــال در مقطــع کارشناســی رشــته تربیــت بدنــی صــادره از وارد دانشــگاهی شــهر قــدس از یابنــده از خلخــال در مقطــع کارشناســی رشــته تربیــت بدنــی صــادره از وارد دانشــگاهی شــهر قــدس از یابنــده 
ــد. در  ــدس ارســال نماین ــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شــهر ق ــد. در تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را ب ــدس ارســال نماین ــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شــهر ق تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را ب

تاریختاریخ 1400/06/05  1400/06/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه  متعلــق ب ــران634/55 634/55 بب2525 متعلــق ب ــران پالک:ای ــور :1474322814743228 پالک:ای ــور : موت ــه شــماره شاســی :10014751001475 موت ــه شــماره شاســی :کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
مجیــد  قدیمــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ مجیــد  قدیمــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ 1400/05/101400/05/10 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 20607702212060770221 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 20607702212060770221 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــران312/21312/21لل8888 و کارت  و کارت  ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــران و بیم ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 20607702212060770221 و بیم ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای
ماشــین بــه شــماره شاســی:ماشــین بــه شــماره شاســی:SS14122889399471412288939947  موتــور :  موتــور :28361722836172 پالک:ایــران پالک:ایــران312/21312/21لل8888 و کارت  و کارت 
بانکــی اقتصــاد نویــن متعلــق بــه ســید احمــد  صالحــی میــر  فرزنــد میــر صالــح  در تاریــخ بانکــی اقتصــاد نویــن متعلــق بــه ســید احمــد  صالحــی میــر  فرزنــد میــر صالــح  در تاریــخ 1401/08/091401/08/09  

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00364936430036493643 متعلــق بــه حیــدر حیــدری فرزنــد اورجعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه حیــدر حیــدری فرزنــد اورجعلــی در تاریــخ 

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

شناســنامه و کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره 18401522061840152206 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مســلم  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مســلم 
بــرون فرزنــد عبدالــه در تاریــخبــرون فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00780793570078079357 متعلــق بــه مهــدی غالمــی فرزنــد ســلمان در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی غالمــی فرزنــد ســلمان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/011401/03/01 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/08/11

شماره : 1504

 مرز مهران  بیش از 20 درصد صادرات به عراق را به خود اختصاص داده است 
مدیرکل گمرکات اســتان ایالم با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات کشور به 
عراق از مرز مهران ترانزیت می شود، گفت:در بخش درآمد ها نیز رشد ۲۷۰ درصدی را نشان 
می دهـــــــد.به گزارش ایده روز ایالم ، روح اهلل غالمی عنوان کرد: گمرک مهران در صدر 
۱۲ گمرک هم مرز با عراق قرار داشــته و در بخش  های مختلف از جمله صادرات، مبارزه با 
کاالی قاچاق موفقیت آمیز حرکت نموده است  .وی افزود:   در ۷ ماهه منتهی به مهرماه سال 
جاری مجموع صادرات در گمرکات استان ایالم یک میلیون و ۹۴۴ هزار تن به ارزش ۸۹۸ 
میلیون دالر که از لحاظ وزن ۸۹ درصد و از لحاظ ارزش ۷۲ درصد رشــد را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات استان تصریح کرد: تعداد کامیون های ورودی به گمرکات استان ۸۱ هزارو 
۲۴۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد نشان می دهد.غالمی 
اظهار داشــت: در ۷ ماهه اول ســال جاری ۹۹ هزارو ۳۱۰ تن کاالی ترانزیتی از مرز مهران 
عبور کرده که رشد ۸۸ درصدی را نشان می دهد.مدیرکل گمرکات استان ایالم اعالم کرد: با 
توجه به وظیفه قانونی گمرک در مبارزه با قاچاق کاال، ۴۰ پرونده به ارزش ۱۹۳ میلیارد ریال 
در گمرک تشکیل که شاهد مبارزه جدی گمرک با قاچاق بوده و از لحاظ تعداد پرونده ۲۰۸ 

درصد و از لحاظ ریالی بیش از ۲ هزار درصد رشدرا نشان می دهد .

 مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:
در هفت ماهه   1401 رشد 58  درآمد  گمرکات استان اصفهان 

دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص واردات کاالاز طریق 
گمرکات استان اصفهان  اظهار داشت: درهفت ماهه  امسال  ۶۰ هزار و 5۶  تن کاال به ارزش 

۳۴۱ میلیون و 5۰۷ هزار دالر از طریق گمرکات استان  اصفهان ترخیص گردیده است .
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان اذعان داشــت : طی این مدت تشریفات واردات از طریق 
گمرک اصفهان ۴۶ هزار تن و به ارزش ۲۷5 میلیون و ۹۲۴ هزار دالر بوده که ۸۱ درصد از 
کل واردات گمرکات استان را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل از نظر وزنی ۴۳ و از لحاظ ارزش ۴5 درصد رشد داشته است .
و در ادامه تصریح کرد : در هفت ماهه امسال تشریفات واردات از طریق  گمرک اختصاصی 
مجتمع فوالد مبارکه ۱۲ هزار تن و به ارزش ۶۱ میلیون دالر و گمرک اختصاصی ذوب آهن 
یک هزار تن و به ارزش 5 میلیون دالر بوده است .وی عمده کاالهای وارداتی گمرکات استان 
اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید،اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی  
برشمرد و بیان داشت: در هفت ماهه سال۱۴۰۱ ؛ ۱۱۹ میلیون دالر ماشین آالت و دستگا ه 
های مکانیکی باسهم ۳5 درصد ، ۶۲ میلیون دالر ماشین آالت برقی با سهم ۱۸ درصد  ، ۲۸ 
میلیون دالر چدن و آهن و فوالد با سهم ۸ درصد ، ۱۳ میلیون دالر  وسایل نقلیه ) کامیون 
( و اجزا و قطعات خودرو با ســهم ۴ درصد و   ۱۲  میلیون دالر  مواد پالســتیکی از طریق 

گمرکات استان اصفهان با سهم ۳ درصد ترخیص گردیده است .
مدیرکل گمرکات استان اصفهان درخصوص  مهمترین کشورهای مبدا واردات به  گمرکات 
اســتان  اصفهان و مقایسه با مدت مشــابه سال قبل تصریح کرد: طی این مدت  چین  ۸۲ 
میلیون دالر با کاهش ۱۸درصد   ، ترکیه ۶5 میلیون دالر با رشد 5۲ درصد ،  امارات متحده 
عربی ۶۴ میلیون دالر با کاهش ۳۰ درصد  ،  کره جنوبی  ۴۰ میلیون دالر  و رشــد ۲۰۸ 
درصــد و و آلمان ۳۶ میلیون دالر با رشــد ۳۰ درصد ، مبدا واردات کاال به مقصد گمرکات 

استان اصفهان بوده اند. 
وی میزان درآمدوصولی گمرکات اســتان اصفهان را ۸هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال برشمرد  و 
اظهار داشت  : در ۷ ماهه ۱۴۰۱ درآمد گمرکات استان اصفهان  نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 5۸ درصد رشد داشته است

 مدیرمرکز مدیریت بحران، پدافند و HSE آبفای استان:
سامانه اصلی آب شرب اصفهان جایگزین ندارد/ ظرفیت تصفیه خانه باباشیخعلی 

پاسخگوی نیاز استان نیست
 مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند و HSE آبفای اســتان اصفهــان لزوم اجرای طرح های 
پدافند غیرعامل در جهت ســالمت و پایداری سامانه آبرسانی را در استان اصفهان بیش از 

پیش ضروری دانست.
 مدیرمرکز مدیریت بحران، پدافند و HSE  آبفای اســتان اصفهان گفت: باتوجه به شــرایط 
حســاس کنونی در خصوص تأمین آب شرب و بهداشتی بیش از 5 میلیون نفر در ۲ استان 
اصفهان و یزد، باید طرح های پدافند غیرعامل در تاسیسات آبرسانی باهدف پایداری سامانه 

آبرسانی سالم در استان اصفهان بیش از پیش  اجرایی شود.
 وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته مطالعات فراوانی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران به منظور شناسایی تهدیدات، آماده سازی و ارتقای وضعیت حفاظتی سامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ عملیاتی شــد، اظهار داشت: در ســال های اخیر بیش از ۷۰۰ نقطه شامل 
تأسیسات و اماکن در آبفای استان اصفهان از لحاظ پدافند غیر عامل و مدیریت بحران بررسی 
شد که نتایج حاصله از این امر ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت مراکز حساس 

در این صنعت بوده است.
ابراهیم محمدی تصریح کرد: مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و HSE آبفای اســتان 
اصفهان طرح جامع حفاظتی از محل تصفیه خانه آب باباشــیخعلی تا چاه های فلمن را در 
راستای حفظ امنیت سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تهیه و به صورت فازبندی عملیاتی کرده 
است.وی به اهمیت و تاثیر اجرای طرح های پدافندی در تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ 
اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به این که آب شرب بیش از 5۹ شهر و ۳۸۰ روستا ازطریق 
سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ تامین می شود، این سامانه یکی از تاسیسات اصلی و مهم 
آبرســانی در کشور به شمار می آید و شرکت مهندسی آبفای کشور هم آن را از نظر پدافند 

غیرعامل دارای رده حفاظتی حساس اعالم کرده است.
محمدی با اشاره به اینکه تصفیه خانه باباشیخعلی سامانه اصلی تامین آب شرب استان است 
تاکید کرد: چنانچه به هر دلیل این سامانه  از مدار بهره برداری خارج شود به هیچ وجه در 
کوتاه مدت امکانی برای بازیابی آن وجود ندارد این درحالی است که ظرفیت این سامانه دیگر 
پاسخگوی نیاز آب شرب استان نیســت، لذا در سال های اخیر تالشهای فراوانی به منظور 
پیگیری اجرایی شدن سامانه دوم انجام گرفت که این اقدام یک گام اساسی در حوزه پدافند 

غیرعامل در بخش تأمین آب مطمئن و پایدار تلقی می شود.
محمدی  افزود: در تیرماه ۱۴۰۱  بخشــی از فاز اول ســامانه دوم آبرسانی اصفهان در مدار 
بهره برداری قرار گرفت  و حدود ۱ مترمکعب به ظرفیت تولید آب شرب  استان اضافه شد و 

ضروری است توسعه آن با سرعت انجام گرد

 مدیریت مصرف آب تنها راه گذر از بحران کمبود آب استان ایالم
ایالم  - خطیبی ایده روز :علی پور احمد حجم کنونی مخزن ســد ایالم را ۲۰ میلیون متر 
مکعب عنوان کرد و افزود: بر اساس پیش بینی ها پاییز کم بارشی در استان داریم که این امر 

مدیریت مصرف آب را دو چندان کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم با تاکید بر مدیریت مصرف آب در فصل پاییز گفت:حجم 

کنونی مخزن سد ایالم ۲۰ میلیون مترمکعب است .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 5۰ درصد نیاز آبی شهر ایالم از چشمه ها و 5۰ درصد دیگر 
نیز از سد ایالم تامین می شود، اظهار کرد:به صورت میانگین میزان مصرف روزانه آب در سطح 
شهر ایالم ۳5۰ لیتر در ثانیه است.مدیرعامل شرت آب منطقه ای ایالم با بیان اینکه کاهش 
نزوالت جوی طی ۲ سال گذشته و فصل پاییز امسال ضرورت مدیریت مصرف و منابع آب را 
در این استان جدی تر کرده است، گفت: تنها راهکار گذر از این تنش آبی مدیریت مصرف آب 
است.پوراحمد بیان کرد: استفاده از ظرفیت چاه های سطح شهر ایالم که جهت استفاده فضای 
ســبز استفاده می شود، خرید چاه های کشــاورزی با قابلیت تامین آب و استفاده از ظرفیت 
تصفیه خانه آب شرب ایالم از دیگر اقدامات کوتاه مدت در جهت تامیت آب شرب شهر ایالم 
است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم تصریح کرد: سطح سفره آب های زیرزمینی استان 
در حال افت است و آبدهی رودخانه های استان نیز کاهش چشمگیری داشته که این موضوع 

وضعیت مخازن سد ها را در شرایط نگران کننده ای قرار داده است.
پوراحمد در خاتمه گفت : کاهش برداشت از سد ایالم، جدا سازی آب مورد نیاز فضای سبز 
از شرب و افزایش برداشت از سایر منابع آب شرب از جمله اقدامات پیشگیرانه ای اضطراری 

محسوب می شود که به جهت تامین آب پایدار شهر ایالم در حال انجام است.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان مازندران اظهار 
داشــت : از ابتدای ســال تا به امروز با نظارت و کنترل این اداره کل ، به تخلفات 
شــرکت ها و ناوگان عمومی حمل و نقل کاال و مســافر استان رسیدگی و ۱۰5رای 

صادر شد.
ابوالفضل صفری اظهار داشت: از این میزان رای ۶۶ مورد مربوط به کمیسیون ماده 

۱۱ و ۳۹ رای متعلق به کمیسیون ماده ۱۲ است.
وی از رسیدگی به تخلفات مطرح شده در حوزه های ایمنی و ترافیک، مسافر و کاال 
خبر داد و تصریح کرد: و عدم پرداخت کرایه حمل،اخذ کرایه مازاد بر فروش بلیط در 
ایام اربعین ، عدم اخذ صورت وضعیت ، رعایت نکردن ضوابط ایمنی،شکایات حوزه 
حمل و نقل مســافر و کاالو اضافه تناژ،توقف اتوبوس ها در میادین،واگذاری وسلیه 
نقلیه به راننده فاقد صالحیت و فقدان برگ معاینه فنی را ازعمده تخلفات رسیدگی 

شده در این کمیسیون ها دانست.
صفری گفت: بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه حمل بار و مسافر مصوب ۱۳۹۲،رسیدگی 

به تخلفات شــرکت ها و موسســات حمل ونقل جاده ای در خصوص عدم رعایت 
مفاد و شــرایط آیین نامه در کمیســیون ماده ۱۲ و هم چنین به اســتناد تبصره 
ماده ۶ اصالحی قانون الزام شــرکت ها و موسســات ترابری جاده ای به اســتفاده 
از صــورت وضعیت مســافری و بارنامه مصــوب ۱۳۸۱و بخشــنامه های اعالمی 
 بــه تخلفــات ارجاع شــده در کمیســیون ماده ۱۱ رســیدگی و باتوجــه به نوع

 دفعات و تکرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگه فعالیت از یک ماه تا یکسال 
اقدامات الزم انجام می شود.

وی بیان کرد: مردم،رانندگان و صاحبان کاال و بار می توانند هرگونه شــکایات خود 
را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان مازندران اطالع دهند تا در کمیسیون های مربوطه با متخلفان برخورد های 

قانونی الزم انجام گیرد.

مدیر امور برق منطقه سه اصفهان  در نشست خبری با خبرنگاران گفت:محدوده عملیاتی 
امور برق غرب اصفهان ۸5 کیلومتر مربع از این شهرســتان را پوشش می دهد و در این 
محدوده با پنج مدیریت شهری و شهرداری های منطقه ۸، ۲، ۹، ۱۱ و ساماندهی ناژوان 

و مدیریت شهری خمینی شهر، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دارای ۱۴ منطقه از جمله ۹ 
منطقه شهری و چهار مدیریت شهرستانی، است اضافه کرد: امور برق منطقه سه اصفهان 
در مجموع ۱۳۲ هزار مشترک را تحت پوشش خود قرار داده است و به  تقریب حدود ۱۰ 

درصد از مشترکان شرکت توزیع برق شهرستان محسوب می شوند.
مدیر امور برق منطقه ســه اصفهان ادامه داد: حدود ۸۰ درصد از مشترکان این منطقه 
خانگی هســتند و پس از آن مشترکان سایر مصارف شــامل مشاغل آزاد قرار دارند اما 

مشترکان بخش کشاورزی و صنعتی این منطقه تعداد کمی را دربرمی گیرند.
وی با اشاره به اینکه پیک بار سال ۱۴۰۱ را با موفقیت و بدون هرگونه خاموشی منازل 
پشت سر گذاشتیم، بیان کرد: پیک بار امسال منطقه سه اصفهان)غرب اصفهان( معادل 
۹۷ مگاوات بود که این پیک در روز پنجم مرداد سالجاری در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد 

ُرخ داد و بخوبی مدیریت شــد.وی تصریح کرد : در شــهرهای بزرگ که بافت شهری 
فرســوده در آن ها زیاد است و یا قسمتی از شهر خیابان های کم عرض و غیراستاندارد 
دارد، بهترین راه برای جلوگیری از بروز خطرات ناشی از برق گرفتگی یا  اتصالی سیمها 

بر همدیگر استفاده از کابل های خود نگهدار است .
وی افزود : یکی از مهمترین راهکارهای مقرون به صرفه، در پاسخ به تامین انرژی برق 
مورد نیاز جامعه با کیفیت خوب، مدیریت ذخایر انرژی و استفاده حداکثری از این منابع 
می باشد از اینرو الزم است هدف اصلی در شرکت های توزیع برق، بررسی جنبه های 
فنی و اقتصادی طرح های پیشــنهادی در راستای بهبود کیفیت وضعیت شبکه تحت 
اختیار می باشد  به همین دلیل در سال های اخیر توجه به تلفات شبکه از اهمیت باالیی 

در بین متولیان امر قرار گرفته است .
رئوفی با اشاره اصالح ساختار شبکه و تبدیل سیم های مسی به شبکه کابل خودنگهدار 
در راستای کاهش تلفات برق افزود: 5۷ کیلومتر از شبکه سیمی در این منطقه با هزینه 

بیش از ۲۴۸ هزار و ۹۲۴ میلیون ریال به شبکه کابل خود نگهدار تبدیل شده است.
مدیر امور برق منطقه سه اصفهان افزود: ۴5۰ کیلومتر مجموع شبکه سیمی موجود در 

این منطقه است که بر اســاس برنامه ریزی انجام شده تا سه سال آینده بطور کامل به 
شبکه کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد.  

وی اضافه کرد: مجموع شبکه فشار ضعیف این منطقه حدود ۷۰۰ کیلومتر است که در 
سال های گذشته حدود ۴۰۰ کیلومتر از آن به شبکه کابل خود نگهدار مجهز شده است 

و بخش باقیمانده آن نیز تا سه سال آینده تکمیل و به شبکه کابل تبدیل خواهد شد.
مدیر برق منطقه ۳ شرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه جایگزینی شبکه ها با کابل 
خود نگهدار برای حفظ پایداری شبکه ها ضروری بوده است اظهار داشت : باید با اولویت 
بندی به مرور زمان نسبت به جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود نگهدار اقدامات 

الزم صورت گیرد .
، مهندس سعید رئوفی به مزایای استفاده از کابل خود نگهدار اشاره کرد و افزود :کاهش 
میزان انشــعابات غیر مجاز ،زیبایی مبلمان شهری ، افزایش ایمنی ، امکان استفاده در 
مناطق دارای حریم غیر استاندارد ،مقاومت زیاد در مورد خوردگی و پارگی ،کاهش تلفات 
،کاهش هزینه های جانبی خطوط انتقال از قبیل شــاخه زنی درختان از جمله مزایای 

این گونه شبکه می باشد

 احمد رضا پورقاســمی اعالم کرد: در ســال جاری با توجه به ابالغ  دستورالعمل نیاز 
ســنجی ،تامین و سامان دهی نیروی انسانی شــرکت های وابسته وزارت نیرو ، پرونده  
کارگزینی همه کارکنان رسمی که در حال حاضر درقالب قرارداد مدت معین در آبفای 
استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند به منظور تبدیل قراردادآنان به دائم بررسی شد.

وی افزود: پس از طی مراحل فشــرده کاری که با دقت و ســرعت قابل توجهی صورت 
پذیرفت در نهایت تعداد ۱۹۷ پرونده که واجد شرایط مقرر در بخشنامه های باالدستی 
بودند و مورد تایید حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور 
قرار گرفتند، سپس  به منظور  انجام مراحل بعدی به هسته گزینش آبفای کشور ارسال 

شدند.
این مقام مسئول نقص پرونده ها را یکی از عوامل مهم در  عدم صدور حکم دائم دانست و 
خاطرنشان ساخت: مجوز تایید دائم از هسته گزینش ، مجوز استخدامی ازسوی  معاونت 
منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور و تطبیق پست سازمانی با رشته 

تحصیلی از مهمترین شرایط احراز در صدور حکم دائم کارکنان لحاظ می شود.
پورقاســمی با اشاره به اهمیت تبدیل حکم مدت معین کارکنان به دائم عنوان کرد: در 
سال جاری مدیریت امور کارکنان آبفای استان اصفهان پرونده همه افرادی که از سال 
های گذشته تاکنون در قالب قرار داد مدت معین به استخدام  رسمی شرکت در آمده 
اند را مورد بررسی قرار داده و  برای تبدیل حکم کارگزینی این افراد به دائم تالش های 

بی وقفه ای در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور کارکنان آبفای استان اصفهان با بیان اینکه عقد یک قرارداد، یک روش رایج 
و معمول در زمان شروع هر کاری است و یکی از انواع قراداد کار، قرارداد مدت معین یا 
موقت می باشد گفت: اصلی ترین نکته در  قانون در مورد  قرارداد دائم، عدم درج تاریخ 
اتمام قرارداد است؛ اما در قرارداد کار معین، با وجود نبود تاریخ اتمام، قرارداد دائم تلقی 

نمی شود و در دسته قراردادهای موقت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه برای کارکنان هر سازمان خصوصی یا دولتی در بدو ورود و استخدام، 

حکمی تحت عنوان حکم پرســنلی یا همان کارگزینی صادر می شود که حاوی نکات، 
اطالعات حقوقی و استخدامی است تصریح کرد: حکم سند یا برگه ای رسمی است که 
از طرف ســازمان برای فرد تازه استخدام شده صادر شده و نشان دهنده ی شروع به کار 
رسمی افراد است، احکام کارگزینی در یک نگاه می توانند جایگاه افراد در چارت سازمانی 

را نشان دهند.
 مدیر امور کارکنان آبفای اســتان اصفهان افزود: مطابق بــا  تبصره ماده۱۱ قانون کار 
جمهوری اســالمی ایران و به منظور یکســان سازی و ســاماندهی متنوع قراردادهای 
کارکنان شاغل در شرکت های وابسته )غیر دولتی(  آبفای استان اصفهان نسبت به تغییر 
نوع قرار داد کلیه کارکنان مدت معین که براساس مجوزهای صادره توسط معاونت منابع 
انســانی و مصوبات مجمع عمومی ذی ربط در چارچوب ضوابط ابالغی مورد استخدام 
رسمی قرار گرفتند ، پس از تایید هسته گزینش مراحل تبدیل حکم آنان  از مدت معین 

به دائم انجام می شود.

سیدمحمد نظریمدیرکل راه و شهرســازی مازندران از واگذاری هزار و ۹5 هکتار از 
اراضی دولتی برای ساخت طرح ملی مسکن در استان خبر داد.

سید محمد نظری، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 
هزار و ۹5 هکتار اراضی دولتی برای ســاخت مسکن ملی تحویل شده است، افزود: 
بخشی از دستگاه ها سندهای اراضی آنها دچر مشکل بود که رفع آن در دست بررسی 
است.وی با بیان اینکه میزان واگذاری اراضی برای مسکن ملی قابل توجه است، گفت: 
مشکل عمده موجود ناشی از آن است که باید طی فرایندی به دستگاه ها اعالم می شد 

که اراضی را به مسکن و شهرسازی واگذار می کردند.
وی با عنوان اینکه انتقال ســند اراضی باید به نام راه و شهرسازی انجام شود، گفت: 

تالش می شود اراضی دولتی موجود به سرعت منتقل شود.
نظری شــمار ثبت نام کنندگان در طرح مسکن ملی را در استان ۱۱۷ هزار نفر ذکر 
کرد و گفت: شــمار واجد شرایط ۲۷ که می توانند از اراضی دولتی استفاده کنند ۲۷ 

هزار نفر است و تاکنون برای ۲۱ هزار نفر برنامه ریزی و شناسایی شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران عمده مشکالت واگذاری زمین را در غرب استان 
ذکر کرد و گفت: طبق قانون اراضی دارای درجه یک و دو کشاورزی و اراضی دارای 

پوشش جنگلی نمی توانند برای مسکن ملی واگذار شوند.
وی گفت: طبق تفاهمنامه با اوقاف بخشی از اراضی تحت پوشش برای ساخت مسکن 

ملی معرفی و واگذار شده است.

 برخی از قاچاقچیان چوب، تیشــه را به ریشــه 
می زنند، یعنی زیســت بوم جنگل را دچار خدشه 
می کنند و این باعث می شــود زیســت بومگان 

زاگرس مورد تهدید قرار گیرد.
قاچاقچیان چــوب گاهی هم به جنگل آســیب 
می زنند و هم باعث مجروح شــدن جنگلبانان نیز 
می شــود که در این زمینــه در یک ماه اخیر یک 
مورد آســیب دیدگی جنگلبانی در استان گزارش 

شده است.
در گذشــته برخــی از افراد کــه در کنار جنگل 
زندگــی می کنند، برای تامین ســوخت از چوب 
درخت اســتفاده می کردند ولی برخی از افراد به 
قصــد بهره گیری از چوب جنگل جهت فروش آن 

را قاچاق می کنند.

 ویژگی جنگل های زاگرس 
خاصیت درخت و جنگل این است که هر هکتار آن 
۶۷ تن گرد و غبار را در ســال جذب می کند و هر  
هکتار جنگل هزاران  تن اکسیژن تولید می کند و 

این نعمتی خدادادی برای زمین است.
در چهارمحال و بختیاری ۱۰۸ جنگل بان وظیفه 
حفاظت از جنگل های این استان را بر عهده دارند 
و شبانه روزی در این سمیر ایفای وظیفه می کنند 
و اکنون ۹ ذخیره گاه جنگلی قدیمی به مســاحت 
۸۴۹ هکتــار و ۱۰ ذخیره گاه جدید به مســاحت 

یک هزار و 5۲۰ هکتار اضافه شده است.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
جنگل های زاگرس قدمتی چندین هزار ساله دارد، 
گفت: قدمت این جنگل ها به واســطه سازگاری و 
حضور برخی گونه های درختی در بوم ســازگان و 
ســیر تکاملی طوالنی این گونه ها مشخص شده 

است.
حسن جهانبازی افزود: حدود پنج میلیون هکتار از 
وسعت کشور را جنگل های زاگرس تشکیل می دهد 
که ســاکنان زیادی از شمال غرب تا جنوب غرب 

کشــور در حاشــیه این اراضی زندگی می کنند و 
معیشت آنها وابسته به جنگل و منابع طبیعی است 
و با روش های سنتی از جمله دامداری و زراعت از 

این موهبت الهی استفاده می کنند.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از این عرصه ها یک 
وظیفه همگانی اســت، اظهار داشت:بهره برداری 
بی رویه، خشکســالی و تغییر اقلیــم از مهمترین 
دالیــل تخریب عرصه های جنگلــی به خصوص 
جنگل های زاگرس است که مساحت جنگل های 
زاگــرس را از ۱۲ میلیون هکتــار به پنج میلیون 
هکتار کاهش داده است و در برخی مناطق جنگلی 

اثری از گونه های جنگلی وجود ندارد.
به گفته وی، استفاده و بهره برداری بی رویه جوامع 
محلی از چوب درختان و عرصه های جنگلی باعث 
تخریب گونه های جنگلی شده است و برخی بدون 
توجه به اهمیت این موهبت الهی از آن استفاده و 
بهره برداری کرده اند و زمان استراحت برای رویش 
دوبــاره گونه های جنگلی را به عرصه های جنگلی 

ندادند.رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی چهارمحــال وبختیاری گفت: به 
دلیل وابســتگی برخی از مردم و جوامع محلی به 
عرصه های جنگلی و مرتعــی، این عرصه ها رو به 
زوال رفته که با توسعه طرح های توسعه ای و احیای 
جنگل و استفاده از ظرفیت کشت گیاهان دارویی 
و همچنین کشت و توسعه گیاهان بومی و آندمیک 
در اراضی جنگلی و تغییر در نگرش ها در خصوص 
نوع بهره برداری از منابع طبیعی برای امرار معاش، 
مهمترین عوامل برای احیای و حفظ و حراست از 

این عرصه هاست.

 ضرورت صیانت از جنگل
نگل بــان منطقه ُکته باغ )گهمال( در شهرســتان 
لــردگان عاشــق طبیعت و مبارز اصلــی در برابر 
سوءاســتفاده کنندگان از طبیعــت و قاچاقچیان 
چــوب، یکی از همین جنگل بانان وظیفه شــناس 
در چهارمحال و بختیاری اســت که حتی چندین 

بار از ســوی متخلفان و قاچاقجیان مورد ضرب و 
شتم های شدید قرار گرفته است و حتی یک مرتبه، 
با اسلحه گرم از سوی این متخلفان زخمی می شود 
اما نه تنها کوچک ترین خللی در روند انجام وظیفه 
وی وارد نمی شود بلکه عزم و اراده او برای حفاظت 

از جنگل بیشتر می شود.
بــا  درگیــری  احمدی منشــا  علی صفــدر 
سوءاستفاده کنندگان از طبیعت و قاچاقچیان چوب 

را از مهم ترین مشکالت جنگل بانی اعالم کرد.
هر چند توسعه صنعت چوب در بسیاری از کشورها 
که جنگلهای آن در معرض خطر اســت به عنوان 
یک اصل برای جلوگیری از نابودی جنگل در نظر 
گرفته شــده است و در ایران نیز به صنعت زراعت 
چوب به عنوان یک نوع کشــاورزی درخت محور 

نگریسته می شود.

 قاچاق چوب همچنان ادامه دارد
قاچاق چوب هم چنان از ســوی برخــی از افراد 

سوءجو ادامه دارد هر چند به گفته ، مسووالن این 
قاچاق در این امســال کاهش چشمگیری داشته 

است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری می گوید: در ۶ ماهه ابتدایی 
امســال کشــف چوب قاچاق در استان نسبت به 
زمان مشــابه ســال گذشــته حدود ۲۹۰ درصد 
کاهش داشــته اســت علت آن نیز پیشگیری و 
حضور ماموران محافظ منابع طبیعی در عرصه های 

جنگلی است.
صادق محمدی افزود: جذب همیاران طبیعت یکی 
دیگر از عواملی اســت که در کاهش قاچاق چوب 
تاثیرات بسیار زیادی داشته درحقیقت مردم محلی 
حساسیت ویژه ای نسبت به موضوع پیدا کرده اند 
و همکاری بســیار خوبی میــان جامعه محلی و 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 

بختیاری شکل گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشفیات زغال در 
۶ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته ۲۳۰ درصد افزایش داشته است 
چراکه برخی افراد چوب های موجود در منازل و یا 
ساختمان های چوبی خود را به زغال تبدیل کرده 
بودند البته در طبیعت و جنگل های اســتان کوره 
زغال وجود ندارد و زغال های کشــف شده نیز در 

منازل روستایی تولید شده بودند.
محمــدی با تاکید بر تاثیر پیشــگیری کیفری بر 
کاهش قاچاق چوب و زغال، عنوان کرد: براساس 
قانون جدیــد مقابله با قاچــاق محصوالت منابع 
طبیعی جریمه های این حوزه افزایش پیدا کرد و 
در نتیجه به طور کامل بازدارنده شــده است برای 
مثال در کشف زغال فرد متخلف توسط تعزیرات 
به ازای هر کیلوگرم زغال ۳۰۰ هزار تومان جریمه 
می شود درخصوص کشف چوب بلوط نیز به ازای 
هر کیلوگرم ۱5۰ هزار تومان جریمه نقدی درنظر 

گرفته شده است.

قاچاقچوبوآیندهزیستبومجنگلهایزاگرسکهتهدیدمیشود

از ابتدای سال تا کنون صورت گرفت :

صدور105رایبرایتخلفاتشرکتهاوناوگانحملونقلعمومیمازندران

مدیر امور برق منطقه سه اصفهان گفت:

5۷کیلومترازشبکهسیمیمنطقهبهشبکهکابلخودنگهدارتبدیلشدهاست

مدیر امور کارکنان آبفای استان اصفهان گفت:

درنیمهاولسالجاری19۷پروندهتبدیلبهحالتدائمکارکنانرسمیمدتمعینآبفایاستان
اصفهانبههستهگزینشآبفایکشورارسالشد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

واگذاری1095هکتاراراضیدولتیبرایساختمسکنملیدرمازندران
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/08/11

شماره : 1504

 استقالل - نساجی؛ جان بده جام مده!

 خبر خوب تاج برای کی روش قبل از جام جهانی
رئیس فدراســیون فوتبال نسبت به بازگشت دو لژیونر 

حاضر در قطر به اردوی تیم ملی ابراز امیدواری کرد.
 به نقل از ســایت فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون 
فوتبال ابراز امیدواری کرد که مشکل دو ملی پوش ایرانی 
باشــگاه االهلی قطر حل شده و آنها به جمع ملی پوشان 

ملحق شوند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال عصر روز گذشته 
پس از بازدید از اردوی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال و اطالع از مشکل به وجود 
آمده برای شجاع خلیل زاده و محمد حسین کنعانی زادگان، ابراز امیدواری کرد 

که این دو بازیکن با برنامه ریزی صورت گرفته به اردوی تیم ملی ملحق شوند. 

 تاریخ سازی مجیدی در باشگاه اماراتی
سرمربی سابق استقالل رکوردی بزرگ در باشگاه اتحاد 

کلباء امارات ثبت کرد.
 فرهاد مجیدی ســرمربی سابق استقالل در این فصل 
هدایت تیم گمنام اتحــاد کلباء را برعهده گرفت.مجیدی 
با گذشــت 8 هفته از لیگ برتر امارات نتایج بسیار خوبی 
را کسب کرده اســت و اکنون با کسب 14 در رده چهارم 

جدول قرار دارد.
مجیدی در آخرین بازی به شکل باورنکردنی بازی 3 بر یک باخته مقابل النصر 
را با کامبکی بزرگی به نتیجه 5 بر 3 تغییر داد و برنده بازی شــد. این شــاهکار 

مجیدی سوژه اصلی رسانه های امارات شد.
سایت »اسپورت« امارات در جدیدترین خبر از رکورد بزرگ مجیدی به همراه 
باشگاه اتحاد کلباء خبر داد. رسانه نوشت: 14 امتیاز در 8 هفته... فرهاد مجیدی 
بهترین آغاز فصل لیگ را در تاریخ باشــگاه اتحاد کلباء در لیگ برتر امارات را به 

نامش ثبت کرد. 

 پرسپولیس صاحب بیشترین قهرمانی در سوپرجام
سرخپوشان پایتخت بیشــترین قهرمانی در سوپرجام 

فوتبال ایران را به نام خود ثبت کرده اند.
 اولین دوره رقابت های ســوپرجام از سال 1384 بین 
قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد. 
۶ شهریور 1384 دو تیم صباباتری تهران و فوالد خوزستان 
مقابل هم قرار گرفتند که صباباتری با نتیجه چهار بر صفر 
مقابل فوالد که عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورده 

بود، به برتری رسید و قهرمان اولین دوره سوپرجام فوتبال ایران شد.
دومین سوپرجام فوتبال ایران پس از 11 سال وقفه مجددا برگزار شد. به دالیل 
مختلف بین سال های 85 تا ۹4 این رقابت انجام نشده بود. دومین دیدار سوپر جام 
در سال ۹5 با قهرمانی ذوب آهن به پایان رسید. پس از آن پرسپولیسی ها 4 سال 
پشت سر هم این عنوان را از آن خود کردند اما در سال 14۰۰ با شکست مقابل 

فوالد عنوان قهرمانی را به قرمزپوشان اهوازی  دادند.
در ۷ دوره برگزاری سوپرجام پرسپولیس با کسب 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین 
تیم این دوره از رقابت ها لقب گرفت. صبا، ذوب آهن و فوالد نیز هر کدام یک بار 

این عنوان را به دست آوردند.
استقالل و نساجی دو قهرمان لیگ برتر و جام حذفی فصل گذشته فوتبال ایران 
برای فتح سوپرجام چهارشنبه 11 آبان از ساعت 1۶ در ورزشگاه شهید باهنر کرمان 
به مصاف هم خواهند رفت و نساجی برای اولین بار در این رقابت شرکت خواهد کرد.

استقاللی ها در سال ۹۷ به عنوان قهرمان جام حذفی باید در سوپرجام مقابل 
پرسپولیس قرار می گرفتند که به دلیل حضور نیافتن این تیم، با رای کمیته انضباطی 
قهرمانی به سرخپوشان رسید.حاال آبی پوشان باید به مصاف نساجی بروند. شاگردان 
مطهری که پیش از این یک بار در لیگ برتر امسال مقابل استقالل شکست خوردند 
در فکر انتقام از استقالل هستند. باید دید شاگردان ساپینتو سوپرجام را باالی سر 

خود می برند یا شاگردان حمید مطهری. 

 خارجی های پرسپولیس ایران را ترک کردند
اعضای خارجی پرسپولیس غیر از مربی دروازه بان های 
این تیم تهران را برای پشــت سر گذاشتن استراحت ترک 
کردند. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی با پایان 
هفته یازدهم با توجه به شروع اردوی تیم ملی ایران برای 
حضور در جام جهانی قطر تعطیل شــد که پرسپولیس با 

کسب ۲4 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.
یحیی گل محمدی ســرمربی این تیم همچون ســایر 
باشگاه ها تعطیلی دو هفته ای را برای بازیکنان خود در نظر گرفت تا به استراحت 
بپردازند. همین امر باعث خروج بازیکنان خارجی پرسپولیس شد تا یورگن لوکادیا، 
گئورگی گولســیانی، شیخ دیاباته و وحدت هنانوف به زادگاه های خود بازگردند.

همچنین اوســمار ویرا و پپه لوسادا مربیان این تیم برای استراحت کشور را ترک 
کردند. در این بین ولسلی ننکا که همراه با خانواده اش در تهران زندگی می کند 
ترجیح داده است فعال در پایتخت بماند و استراحت خود را در ایران پشت سر بگذارد.

زمان بازگشت اعضای خارجی پرسپولیس به دلیل نا معلوم بودن زمان و مکان 
اردوی برون مرزی این تیم نا مشخص است اما قطعا تا ۲۰ آبان ماه همچون سایر 

اعضای تیم به استراحت خواهند پرداخت. 

 تدابیر ساپینتو برای گرفتن جام اول
تیم فوتبال استقالل در حالی برای دیدار مقابل نساجی 
در سوپرجام آماده می شود که احتمال تغییر در خط دفاعی 
این تیم بســیار اندک اســت. آبی پوشان تهران به عنوان 
قهرمان فصل گذشــته رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه 
در کرمان مقابل نســاجی، قهرمان جام حذفی به میدان 
می روند تا برگزار کننده دیدار سوپرجام فصل 14۰۰-14۰1 
مشخص شــود.باوجود اینکه در هفته های گذشته نسبت 
آرایش دفاعی استقالل و عدم استفاده از برخی بازیکنان و به خصوص ملی پوشان 
در ترکیب اصلی انتقاداتی صورت گرفته است، اما بعید به نظر می رسد ساپینتو در 
سوپرجام هم تغییراتی در ساختار دفاعی تیمش ایجاد کند.در دیدارهای گذشته 
آبی پوشــان ساپینتو با اتخاذ سیستم 4 دفاع خطی، از زوج رافائل سیلوا و عارف 
غالمی در قلب خط دفاعی استفاده کرده و این در حالی است که با نیمکت نشین 
کردن حردانی و جاللی دو مدافع ملی پوش، ترجیح داده از یامگا و ســلمانی در 
پســت مدافعان کناری چپ و راست استفاده کند.سرمربی آبی پوشان قلب خط 
دفاعی تیمش را مقابل نساجی بدون تغییر روانه میدان می کند و به احتمال بسیار 
زیاد همچنان از یامگا به عنوان دفاع راست سود می برد و اگر قرار باشد تغییری در 
خط دفاعی صورت گیرد، این تغییر به سمت چپ خط دفاعی باز می گردد که در 
این صورت جاللی جانشین سلمانی در خط دفاع خواهد شد.از آنجایی که نساجی 
از خط حمله خوبی بهره می برد و جاللی نیز در کارهای دفاعی نسبت به سلمانی 
استحکام بیشتری دارد، ممکن است این تنها تغییر در خط دفاعی آبی پوشان نسبت 
به دیدارهای قبلی شأن باشد.بازی سوپرجام بین دو تیم استقالل و نساجی از ساعت 
1۶ روز چهارشنبه 11 آبان در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار می شود و در پایان این 

دیدار تیم برنده می تواند جام سوپرجام را به ویترین افتخارات خود اضافه کند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
مسابقه ســوپرجام فصل گذشته بین دو تیم 
استقالل و نســاجی روز چهارشنبه در کرمان 
برگزار می شود تا قهرمان قهرمانان فصل گذشته 

تعیین شود.
مسابقه سوپرجام فصل گذشته چهارشنبه 
ساعت 1۶ در ورزشگاه باهنر کرمان با نام سردار 
ســپهبد شهید سلیمانی بین دو تیم استقالل 
قهرمان لیگ برتر و نساجی مازندران قهرمان 
جام حذفی برگزار می شود. مسابقه ای که ابتدا 
قرار بود در تابستان و پیش از شروع مسابقات 

لیگ برتر برگزار شود.
اکنون استقالل با سرمربی و مدیرعامل جدید 
نســبت به فصل گذشــته برای کسب دومین 
جام قهرمانی تالش خواهد کرد. آبی پوشــان 
با ســرمربیگری فرهاد مجیدی و مدیرعاملی 
مصطفی آجورلو بدون باخت قهرمان لیگ برتر 
شــدند اما هــر دو  در زمان های متفاوت و به 
دالیل مختلف از تیم جدا شدند. علی فتح اهلل 
زاده مدیرعامل قدیمی باشگاه به این تیم آمده 
و حتی وعده قهرمانی در آسیا را هم داده است 
و به عنوان پیش درآمد کسب یک جام قهرمانی 
شــروع خوب و رویایی هم برای او و هم برای 
ریکاردو ساپینتو پرتغالی باشد. نساجی مازندران 
هم با ساکت الهامی قهرمان جام حذفی شد اما 
اکنون او هم در این تیم حضور ندارد و حمید 

مطهری جانشینش شده است. 
از نظر فنی و بازیکنان اسمی تیم استقالل 
قطعا شــرایط بهتری نسبت به حریف دارد اما 
نساجی تیمی شگفتی ساز با بازیکنان با تجربه 
ای چون علیرضا حقیقی، مسعود شجاعی، ایوب 
کالنتری، حام شیری و... است. دو تیم در هفته 
ششم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی بازی کردند ، 

در روز 1۹ شهریور استقالل 3 بر یک به پیروزی 
رسید. استقالل در آن مسابقه  یکی از بازی های 

زیبا و پرگلش را به نمایش گذاشت.
آن زمان نســاجی و مطهری هنوز به طور 
کامل هماهنگ نشــده بودنــد و حتی بعد از 
باخت خبرنگاری از سرمربی نساجی در مورد 
آینده نامطمئنش در این تیم سوال کرد. بعد از 

آن باخت نساجی سه برد خوب آورد و شرایط 
مناسبی در جدول پیدا کرد. با این حال هفته 
گذشــته در اراک با سه گل مغلوب آلومینیوم 
اراک شد تا با شکست گام به سوپرجام بگذارد.

استقاللی ها با امیدواری از پیروزی در مسابقه 
با سوپرجام صحبت می کنند اما فوتبال هیچ 
وقت قابل پیش بینی نیست. مهم ترین مشکل 

استقالل مهاجمانی هستند که هنوز در خور نام 
شان برای استقالل بازدهی نداشته اند و محمد 
محبی جور همه آنها را کشیده و با 4 گل زده 
بهترین گلزن آبی پوشان است. یامگا هم با 3 گل 
زده دومین گلزن آبی پوشان محسوب می شود.

این بازی مسابقه ای به ارزش یک جام است 
و قطعا بازیکنان هــر دو تیم تالش می کنند 
در ســال 14۰1 دومین جام قهرمانی شان را 
کسب کنند. بازیکنان برای هواداران تیم شان 
تا آخرین نفس مبــارزه می کنند تا جام را به 
دســت آورند. همین حساسیت هم باعث شد 
که انتخاب داور این مسابقه برای کمیته داوران 
سخت تر از همیشه  شده بود . ضمن اینکه داور 
این مسابقه به احتمال فراوان شانس قضاوت در 
دربی را هم از دست می داد. با این حال گفته می 
شود بیژن حیدری به احتمال فراوان این بازی 
را سوت خواهد زد.امیدواریم که این بازی بیش 
از آنکه مسایل حاشیه ای داشته باشد جذابیت 
های فنی در آن شــاهد باشیم. مسابقه ای که 
بتواند واقعا شایسته نام بزرگش سوپرجام باشد 
و قهرمان قهرمانان را به خوبی تعیین کند. تیم 
و مربی بازنده هم با رویی باز شکست را قبول 
کند و به جان داور و مسئوالن برگزاری نق نزد 
و از چمن ناهموار و اشتباه داوری سخن نگوید! 
فوتبال برد و باخت دارد و قرار نیست هیچ تیمی 

در دنیا همیشه پیروز شود. 

کمیته انضباطی فدراسیون کشتی امروز باید تصمیم سخت و عادالنه ای را 
اتخاذ کند که یک طرف پرونده، آزادکار خاطی و سوی دیگر آن کادر فنی و 

پزشکی تیم ملی امید کشورمان قرار دارند.
 چندی پیش تیم کشتی آزاد کشورمان در رقابتهای قهرمانی زیر ۲3 سال 
جهان در اســپانیا با اختالفی ناچیز از تیم گرجستان به عنوان نایب قهرمانی 
رسید. بطوریکه تیم گرجستان با 141 امتیاز بر سکوی نخست جهان ایستاد و 
شاگردان پژمان درستکار با 134 امتیاز به نایب قهرمان بسنده کردند. اما دلیل 
اصلی از دست دادن جام قهرمانی، اتفاق تلخی در روز پایانی این مسابقات بود 
که کشتی آزاد ایران را با شوک بزرگی روبرو کرد. بطوریکه سجاد غالمی آزادکار 
وزن 8۶ کیلوگرم تیم کشورمان به دلیل تخلفی عجیب و ابهام انگیز از دور رقابتها 
حذف )دیسکالیفه( شد و در حالی که می توانست امتیاز الزم برای قهرمانی تیم 
را کسب کند، به دلیل یک اقدام سوال برانگیز جام قهرمانی را از ایران گرفت.

این ملی پوش جوان در حالی جام قهرمانی را از چنگ تیم ایران در آورد 
که می توانست در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به میدان برود و حتی 
با شکســت، امتیاز الزم برای قهرمانی ایران را بدست آورد، اما قبل از مصاف 
در گروه بازنده ها به دلیل تزریق سرم مرتکب تخلف پزشکی و سپس از سوی 
مسئوالن برگزاری مسابقات دیسکالیفه شد. این اتفاق به حذف کامل او انجامید 
و هیچ امتیازی در وزن 8۶ کیلوگرم به تیم امید ایران نرسید و قهرمانی ایران 
از دست رفت.در این میان گزارش های مختلفی از آن شب عجیب روایت شد 

که هر کدام از اهالی کشتی یک سر ماجرا را مقصر اصلی می دانستند، اما به 
هر حال هم آزادکار خاطی و هم کادر فنی و پزشــک تیم باید مورد مواخذه 
قرار می گرفتند و حقیقت ماجرا روشن می شد. گفته شده این کشتی گیر به 
دلیل ضعف شدید جسمانی و با اصرار خودش از پزشک می خواهد تا به او سرم 
تزریق کند و زمانیکه با ممانعت پزشک مواجه می شود، اعالم می کند مجوز 
این کار را از پژمان درســتکار و محسن کاوه گرفته؛ درحالیکه همه می دانند 
طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی تزریق سرم یا هر داروهای تقویتی دیگری 

ممنوع است و با کشتی گیر خاطی برخورد قانونی می شود.
سوال اینجاست که اگر ملی پوش متخلف ایران، اصرار خودسرانه به تزریق 
سرم داشته، چرا کادر پزشکی با این کار موافقت کرده و آیا کادر پزشکی از این 
تخلف که بدون هماهنگی با پزشک مسابقات انجام شده، مطلع نبوده است؟ در 
همین راستا علیرضا دبیر که از همان ابتدا با جدیت وعده برخورد با خاطیان را 
داده بود اعالم کرد به زودی نشست ویژه کمیته انضباطی برگزار و با مقصران 

این اتفاق عجیب برخورد خواهد شد.
حال به روز موعود رسیدیم و امروز باید کمیته انضباطی فدراسیون کشتی 
برای بررسی به این تخلف صورت گرفته تشکیل شود. کمیته ای که عالوه بر 
مسئوالن فدراسیون کشتی، میزبان محسن کاوه و پژمان درستکار به عنوان 
مدیر فنی و سرمربی تیم کشتی امید خواهد بود. از سوی دیگر سجاد غالمی 
و پزشک تیم اعزامی هم در این نشست ویژه و مهم حضور دارند تا ابعاد قضیه 

بطور جدی و واضح مورد بررسی قرار گیرد.
اهالی کشتی معتقدند این اتفاق به هیچ عنوان قابل چشم پوشی و توجیه 
نیست و باید بدون تعارف و با جدیت به بررسی آن پرداخت. به ویژه آنکه علیرضا 
دبیر هم بر این موضوع تاکید کرده: »پولی که برای کشتی گیران خرج می شود 
پول بیت المال اســت. پولی که از فروش نفت و مالیات به دست می آید را در 
اختیار ما می گذارند و قرار نیست هر طور دلمان می خواهد عمل کنیم. فقط 

از خدای خودم شرمنده هستم که چنین اتفاقی رخ داد.«

رسیدگی به عجیب ترین پرونده تخلف کشتی ایران در اسپانیا

دو تیمی که مدعی قهرمانی در بیســت و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر 
هستند تا پایان هفته یازدهم یک ضعف مشترک دارند که باعث شده است از 

نظر آماری پایین تر از رقیبان دیگر خود قرار بگیرند.
 آغاز اردوهای تدارکاتی تیم ملی برای حضور در جام جهانی و در پیش بودن 
این رویداد مهم دلیلی است بر تعطیلی بلند مدت رقابتهای لیگ برتر در پایان 
هفته یازدهم و این اتفاق در حالی افتاد که پرسپولیس با ۲4 امتیاز در صدر و 
استقالل با ۲ امتیاز اختالف در رده دوم قرار دارد تا این دو تیم تهرانی همچنان 

مدعیان اصلی و جدی قهرمانی در این فصل از رقابتهای لیگ برتر باشند.
ســرخابی های تهران در حالی باالتر از گل گهر، ســپاهان و دیگر رقبا در 
جدول قرار دارند که خط حمله آنها نسبت به دیگر تیم های مدعی و باالنشین 
در جدول چندان پرکار نبوده و متوسط گلزنی آنها به بیشتر از یک گل به ازای 

هر یک بازی نمی رسد.
پرســپولیس که با ۲4 امتیاز از ۷ برد، یک مســاوی و یک شکست در صدر 
جــدول قــرار دارد، تنها 11 بار موفق به گلزنی شــده و عمومــاً پیروزی های 
این تیم اقتصادی و با تنها یک گل به دســت آمده اســت. نتایجی که گرچه 

منجر به کســب امتیازات الزم برای این تیم شــده اســت، اما شکننده بودن 
 آنهــا واضح اســت و مســلماً ادامه این رونــد می تواند حضورشــان در صدر

 جدول را با تهدید جدی مواجه سازد.
آبی پوشان هم تنها یک بار بیشتر از رقیب شان موفق به گلزنی شده اند و آنها 
هم از این نظر شرایط چندان بهتری از سرخ پوشان ندارند. شاگردان ساپینتو در 

حالی در 11 بازی 1۲ گل به ثمر رسانده اند که یکی از آنها توسط مدافع ذوب 
آهن اشتباهاً به سود استقالل به ثمر رسید. با اینکه در نتایج تیم استقالل هم 
یکی دو پیروزی 3 بر یک یا ۲ بر یک به چشم می خورد، اما عمده پیروزی های 

این تیم هم با نتایج یک بر صفر شکل گرفته است.
پرســپولیس صدرنشین در 11 باری که به میدان رفته در 4 بازی موفق به 
گلزنی نشده و 3 بازی اخیرش را هم با پیروزی های خفیف یک بر صفر پشت 

سر گذاشته تا جمع پیروزی های اقتصادی این تیم به عدد 4 برسد.
شرایط آبی پوشان هم تا حدودی به رقیب شان شباهت دارد. آنها هم در 4 
بازی موفق به گلزنی نشده اند و در 3 بازی هم به پیروزی های اقتصادی یک بر 

صفر دست یافته اند.
ضعف مشترک استقالل و پرسپولیس/ مدعیانی که دیگر »زهر« ندارند

شاید تعطیالت بلند مدت لیگ برتر بهترین فرصت برای مربیان این دو تیم 
باشد تا با رفع معایب تیم های خود در فاز تهاجمی بتوانند در کنار ارائه بازی های 
تماشاگر پسند تر، به پیروزی های پرگل تر و قاطع تری هم مقابل حریفان خود 

دست یابند.

ضعف مشترک استقالل و پرسپولیس

رئیس فدراسیون کشتی گفت: حمایت از لیگ وظیفه فدراسیون است 
و محکم پای برگزاری لیگ و کسب مدال در کشتی فرنگی ایستاده ایم.

 جلســه سازمان لیگ کشتی با نمایندگان تیم های حاضر در بیست و 
دومین دوره لیگ برتر کشــتی فرنگی کشــور جام یادگار امام )ره( صبح 
امروز با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، حمید یاری رئیس 
و مسئوالن سازمان لیگ، حسن رنگرز سرمربی، علی محمدی مدیر فنی 
تیم های ملی کشــتی فرنگــی و نمایندگان تیم های حاضر در لیگ صبح 
امروز )دوشــنبه( در محل سالن کنفرانس خانه کشــتی شهید ابراهیم 

هادی برگزار شد.
علیرضا دبیر در این جلســه گفت: صادقانه بگویم به مسئوالن سازمان 
لیگ گفتم بالفاصله پس از رقابت های جهانی، لیگ کشتی آزاد و فرنگی 
را همزمان شروع کنید اما مسئوالن سازمان لیگ با حسن رنگرز سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی به این جمع بندی رســیدند که به دلیل برخی 
مالحظات فنی از جمله در پیش بودن رقابت های امیدهای جهان و جام 

جهانی این مسابقات با کمی تأخیر برگزار شد.
وی ادامه داد: نظر ســرمربی تیم ملی برای ما ارزشــمند است و چون 
رنگرز تازه مســئولیت این تیم را قبول کرده بود به دنبال شــناخت خود 
از کشــتی گیران بود و باید تعدادی از کشتی گیران را در این دو رقابت 

محک می زد تا عیار کار کشتی فرنگی دستش بیاید.
رئیس فدراسیون کشتی با قدردانی از حضور تیم ها در لیگ برتر کشتی 
گفت: تمام تالش خود را کردم که لیگ برگزار شود، پس از برگزاری سه 
ســال لیگ کشتی، قراردادها رشد چشمگیری داشت و اگر در قبل از آن 
نیز لیگ تعطیل نمی شــد، رقم قراردادها بسیار باالتر از این بود و به شما 
قول می دهم که اگر به همین صورت لیگ را ادامه دهیم، در ســال های 

آینده رقم قراردادهای لیگ کشتی نیز میلیاردی شود.
وی ادامــه داد: فدراســیون تمام تالش خود را بــرای پای کار آوردن 
تیم ها کرده و توقع داریم که شــما نیز کمــک کنید و نگذارید که لیگ 
تعطیل شــود به خصوص لیگ فرنگی چراکه امســال شاهد بودید که در 
رقابت های جهانی امســال، تنها 3 مدال در کشــتی فرنگی بدست آمد و 
به غیر از جوایزی که مصوب شــده و به آن ســه مدال آور داده می شود، 
سایر فرنگی کاران از لحاظ مادی دریافتی ندارند و اگر لیگ نباشد کشتی 

فرنگی آسیب می بیند.

گل محمدی برای گلزنی برنامه دارد/ پرسپولیس ابزار قهرمانی دارد
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهمترین شاخصه پرسپولیس 
برای این فصل، پیشرفت خوب و قابل توجه در مواردی چون جذب بازیکن 

و همچنین تمرینات بود.
 فرزاد آشوبی سرمربی تیم نوجوانان پرسپولیس گفت: به عنوان اولین 
تجربه مربیگری، در این فصل کار سخت و سنگینی داشتیم و کار با رده 
نوجوانان و نونهاالن هم دشــواری های خاص خود را دارد. برآیند کار هم 
براســاس رتبه، مثبت بوده اســت و پیشرفت داشته ایم. البته ما به دنبال 
مدلی از کار و بازی بودیم و هستیم که بچه ها از فوتبال لذت ببرند. نتیجه، 
اهمیــت دارد ولی در این رده مهم اســت که بچه ها از خود فوتبال لذت 

ببرند. در کنارش استانداردهای بازی را هم ارتقا بدهیم.
وی درباره ارزیابی خود برای نیم فصل دوم با توجه به رشــدی که در 
نیم فصل اول مشهود بود، ادامه داد: ما در نیم فصل اول تیمی بودیم که 
موقعیت های زیادی ایجاد می کردیم و اگر در به ثمر رســاندن آن ها بهتر 
عمل می شد همین موقعیت رده سوم را هم در نیم فصل اول، بیشتر ارتقا 
می دادیم. برای این امر در تالش هستیم ولی نمی خواهیم بچه ها در این 
رده تحت فشــار مضاعف قرار بگیرند. همچنین متأسفانه یکی از بهترین 
و کامل ترین بازیکنان خودمان به نام حمیدرضا شاهین پور را که در خط 
دفاع بازی می کرد از هفته دهم به دلیل پارگی رباط از دســت دادیم. او 
نقش مهمی داشــت. به دنبال جایگزین و همچنین رشد بیشتر در مدل 
بازی خودمان هستیم. البته باید در نظر گرفت رقبای ما تیم هایی هستند 
که طی سال ها به قهرمانی و صدر نشینی عادت کرده اند ولی تیم ما با مدل 
بازی اش یک تیم مورد احترام شــده است.سرمربی نوجوانان پرسپولیس 
خاطر نشان کرد: خوشبختانه با حمایت و توجه باشگاه و با حضور محسن 
خلیلی در این فصل، از جهت سخت افزاری شرایط خوبی فراهم بوده است. 
من فکر می کنم باید نگاه بلندمدت تری در باشگاه داشته باشیم چون من 
در تمام رده ها می بینم واقعا بازیکنانی داریم که پتانسیل باالیی دارند که 
باشگاه برای آینده روی آن ها حساب کند. برای این نفرات باید قراردادها 
و برنامه های بلندمدت داشته باشیم.آشوبی درباره ارزیابی خود از وضعیت 
پرسپولیس با توجه به صدرنشینی، گفت: این صدرنشینی هم اتفاق خیلی 
خوبی اســت ولی حریفان را هم هوشــیارتر و پرتالش تر می کند. متقابال 

پرسپولیس هم باید مدل بازی خودش را کامل تر کند.

پیشکسوت آبی پوشــان گفت: با اینکه استقالل روی کاغذ نسبت به 
نساجی شانس بیشتری برای پیروزی در سوپرجام دارد، اما ضمانتی برای 
پیروزی ندارد. دیدار سوپرجام کشور روز چهارشنبه و در کرمان بین دو تیم 
استقالل و نساجی، قهرمانان فصل گذشته لیگ برتر و جام حذفی برگزار 
می شود تا اولین جام فصل جاری به شاگردان ساپینتو یا شاگردان مطهری 
تعلق پیدا کند.کامیار کاردار بازیکن پیشــین آبی پوشان در خصوص این 
بازی به خبرنگار مهر گفت: دیدارهایی با ویژگی سوپرجام برای هر تیمی 
مهم اســت و هر تیمی در آن حضور پیدا کند بدون توجه به نام و سابقه 
حریفش انگیزه های زیادی دارد. در پایان این بازی یک جام به تیم پیروز 
داده می شود و هیچ تیمی نمی خواهد به راحتی از این افتخار عبور کند.

پیشکسوت آبی پوشــان گفت: واقعیت این است که استقالل شرایط 
به مراتب بهتری نســبت به نساجی دارد و این بدان معناست که شانس 
آنها روی کاغذ بیشــتر از رقیب است. اما این شانس بیشتر ضمانتی برای 
پیروزی آنها نیست.مهاجم پیشین آبی پوشان تصریح کرد: نساجی هم در 
این فصل شرایط مناسبی دارد و نتایج این تیم قابل تمجید است. آنها با 
گذشت یک سوم از فصل توانسته اند در بین تیم های باالی جدول حضور 
داشته باشند که این واقعاً جای تحسین دارد. همانطور که آمار هم نشان 
می دهد نقطه قوت نســاجی در فاز تهاجمی اســت و به ازای آن در فاز 
تدافعی دچار ضعف هســتند. آنها در لیگ شکست سنگینی از استقالل 
خوردند که این هم شاید یک وزنه روحی مناسب برای آبی پوشان باشد. 
اما ساپینتو و شاگردانش باید هوشیار باشند و در باد این پیروزی نخوابند.

کاردار تاکید کرد: اســتقالل در ویترین افتخاراتش تنها یک قهرمانی 
سوپرجام کم دارد و هواداران این تیم برای پیروزی در این بازی و رسیدن 
به این جام لحظه شــماری می کنند. ســاپینتو و بازیکنان باید قدر این 
موقعیــت را بدانند و به راحتــی از کنار آن نگذرند. پیروزی در این بازی 

می تواند روحیه آنها را برای ادامه مسابقات لیگ هم باالتر ببرد.
پیشکســوت فوتبال سپس با اشاره به تعطیلی طوالنی مدت لیگ برتر 
بیان داشت: این تعطیلی بهترین فرصت برای ساپینتو است تا نقاط ضعف 
تیمش را مرتفع نماید. او االن شــناخت خوبــی از لیگ ایران و ظرفیت 
بازیکنانش پیدا کرده و به نقاط ضعف تیمش نیز آگاه شده است. سرمربی 
آبی ها باید از این فرصت طالیی نهایت استفاده را ببرد و تیمش را طوری 
رهبری کند که در ادامه مسابقات مقتدرانه تر در میادین حضور پیدا کند.

علیرضا دبیر: برنامه های فنی کشتی 
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 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              
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32.900   ق

 32.800

 38.200
  9.050

  1.790
 15.200.000
 14.400.000
 8.350.000
 5.260.000
3.160.000

در حالــی که دالر آمریکا اخیرا با افزایش بی ســابقه برخی از جفت ارزها را به 
پائین ترین ســطوح رسانده، قیمت ین، بیت کوین، طال و حتی گندم با نوسانات 

زیادی مواجه شد
به گزارش تجریش آنالین، ســایت »اف ایکس استریت« با نگاهی به نوسانات 
اخیر ارز ایاالت متحده و در کنار آن، بیت کوین در یادداشتی به نقد و بررسی این 
دو دارایی و همچنین برخی جفت ارزها پرداخت و اینگونه نوشت: دالر آمریکا در 
روزهای اخیر عمدتاً بر ســایر ارزها تسلط داشته است و یورو/دالر آمریکا و پوند/

دالر را به پایین ترین سطح چند ساله رسانده و در عین حال قدرت خود را در برابر 
ارزهای امن حفظ کرده است. در این بین، بانک ژاپن تالش می کند کاهش ارزش 

ین را از طریق مداخالت متعدد محدود کند.
با تمام این ها، هفته ی پیش با کاهش بیش از 2.5 درصدی شاخص دالر و رسیدن 
آن به پایین ترین سطح در حدود یک ماه گذشته، عقب نشینی قابل توجهی در بازارها 
رخ داد. در همین حال، قیمت گندم در ابتدای هفته پس از یک سری اعتصابات 
و با میانجیگری سازمان ملل در مورد صادرات غالت اوکراین، افزایش یافت که بار 
دیگر نگرانی ها را در مورد عرضه تشدید کرد. ناگفته نماند که سناریوی عرضه از 

ابتدای سال جاری در هاله ای از ابهام قرار داشته است.
قیمت گندم

جالب اینجاست که گرچه قیمت ها از باالترین سطح روزانه عقب نشینی کرده اند، 

اما اکثریت دستاوردهای خود را حفظ کرده و می توانند همچنان بی ثبات بمانند. 
می تــوان گفت علت این ناپایداری آن اســت که عدم اطمینان عمومی، تحوالت 

وضعیت ژئوپلیتیکی را احاطه کرده است.
از سوی دیگر، طال همچنان به مبارزه ادامه می دهد و در این راستا معامالت هفته 
را با کاهش آغاز کرده است. بدیهی است که فلز زرد امن تالش می کند تا پس از 
ناکامی در تمدید حرکت صعودی که در پایان هفته گذشته به باالترین حد خود 
یعنی 1675 دالر رسید، از منطقه ی حمایت قبلی 1640 دالری عبور کند. با وجود 
این، وضعیت همچنان نامشخص است و باید دید که آیا قیمت موفق خواهد شد 
قاطعانه از این منطقه حمایتی عبور کند یا اینکه آیا دوباره به عقب باز خواهد گشت.

پیرامون بیت کوین چه گذشت؟
بیت کوین باالتر از سطح کلیدی 20000 دالر است، در حالی که دالر تالش 
می کند تا دوباره به حالت اول بازگردد. با نگاهی به نوسانات اخیر به وضوح می توان 
دید که بیت کوین سرانجام توانست از محدوده ی معامالتی کوتاه مدت خود به زیر 
ســطح 20000 دالر بگریزد که به عنوان مقاومتی برای ارز دیجیتال اصلی عمل 
کــرد؛ چرا که میزان عالقه به دارایی های پرخطر همچنان نامعلوم بوده، و این در 
حالی بود که سیاست های بانک مرکزی و داده های نگران کننده ی اقتصاد کالن بر 

احساسات تأثیر می گذاشت.
حرکــت صعودی اولیه این ارز دیجیتال که حدود یک هفته پیش اتفاق افتاد، 
با کاهش قابل توجه ارزش دالر همزمان بود و به دنبال آن یک آزمایش مجدد از 
حوزه ی روانشناختی کلیدی صورت گرفت و انگیزه ی صعودی دیگری را ایجاد کرد 

که باعث شد بیت کوین امروز حدود 20.600 دالر معامله شود.
بیت کوین و دالر

این هفته می تواند از منظر عملکرد بیت کوین و سایر دارایی های پرخطر، هفته ی 
بسیار مهمی باشد؛ زیرا سرمایه گذاران عالوه بر گزارش NFP روز جمعه که قبل از 
انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده خواهد بود، تصمیمات آینده ی بانک مرکزی 
را از نزدیک بررسی خواهند کرد. قدر مسلم، در هر صورت، عالوه بر بهره مندی از 
بهبود احساس ریسک، حفظ بیت کوین در باالتر از سطح ذکر شده ضروری است، 
زیرا هر حرکت عمده در هر جهت ممکن است منجر به تأثیر آبشاری در سکه های 

جایگزین و کریپتوهای کوچک تر شود.

طال با کاهش در معامالت امروز اروپا و رسیدن به رقم 1640 دالری، هفتمین 
ماه سقوط را برای خود رقم زد.

به گزارش شبکه اطالع رسانی طال و ارز و براساس تحلیل سایت »اف ایکس استریت« 
پیرامون نوسانات قیمت فلزات گرانبها، قیمت طال )XAU/USD( با نزدیک شدن به 
1640 دالر، در معامالت روز دوشنبه اروپا کاهش یافت و در حالی که برای هفتمین 

سقوط ماهانه آماده می شد، رگه های زیان سه روزه را به تصویر کشید.
طــی این روند، فلز درخشــان قبــل از اطالعیه های کلیــدی بانک مرکزی، 
عجلــه ی بــازار را بــرای ایمنــی در برابر ریســک، توجیه می کند. بــه غیر از 
 اضطراب قبل از تصمیم گیری فدرال رزرو، ریســک ژئوپلیتیکی ناشــی از بحران 
روسیه و اوکراین، به PMI های نزولی پکن می پیوندد تا فشار نزولی بیشتری را بر 

قیمت طال )XAU/USD( اعمال کند.
شــایان توجه است که PMI رسمی تولید NBS چین در ماه اکتبر به 49.2 در 
مقابل 50.0 مورد انتظار و 50.1 قبلی کاهش یافت. عالوه بر این، PMI غیر تولیدی 
نیز به 48.7 در مقایسه با 51.9 پیش بینی بازار و 50.6 قرائت قبلی کاهش یافت.

عالوه بر آن، داده های قوی روز جمعه شامل شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، 
یعنی شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی ایاالت متحده )PCE( بود. 
مع الوصف، پنجمین کاهش سه ماهه ی مصرف خصوصی ایاالت متحده با ترس از 
XAU/( افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همراه می شود تا خرس های طال

USD( را به چالش بکشد.

افزایش نرخ بهره
در بحبوحه ی این سناریوها، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایاالت متحده پس از 

شکست روند صعودی 10 هفته ای نزدیک به 4.00 درصد بود.
در ادامه، اعداد و ارقام فعالیت های ســطح دوم ایاالت متحده و کاتالیزورهای 
ریسک فوق می توانند بر قیمت طال )XAU/USD( تاثیر بگذارند. با این حال، اینکه 
فدرال رزرو از فرودآوردن ســر تعظیم امتناع می کند، همچنان خرس های طال را 

امیدوار نگه می دارد.
تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار روزانه

نمودار روزانه حاکی از آن است که عالوه بر گذر موفقیت آمیز از مانع میانگین 
متحرک روزانه DMA-21( 21(، در حدود 1667 دالر، خریداران طال باید از خط 
مقاومتی با شیب نزولی از ماه اوت، عبور کنند که نزدیک به 1695 دالر است و بدین 
ترتیب می توانند دوباره کنترل خود را به دست گیرند. الزم به ذکر است که سطح 
DMA-10 در اطراف 1649 دالر از بازیابی فوری طال )XAU/USD( محافظت می کند.

در عین حال، ســطح 1630 دالر قبل از هدایت خرس ها به ســمت یک خط 
حمایت ماهانه، نزدیک به 1617 دالر در زمان انتشار، به عنوان حمایت نزدیک عمل 
می کند. البته پس از آن، سیر نزولی به سمت دره ی ساالنه نزدیک به 1614 دالر 
و آستانه 1600 دالر را نمی توان رد کرد.به طور کلی، قیمت طال در رادار خرسی 
باقی می ماند، اما به نظر می رســد که روند نزولی محدود است که به نوبه ی خود 
بیانیه های سیاست پولی فدرال رزرو را به عنوان کاتالیزور اصلی برجسته می کند.

نگرانی ها در مورد کندی اقتصاد جهانی به دلیل تورم فزاینده و افزایش تهاجمی 
نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ جهان، به سیگنال های منفی می افزاید.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از وب سایت »اف ایکس استریت«، به نظر 
می رسد که نفت خام، به دلیل اقدامات چین برای مبارزه با کووید 19 کشش خود 
را از دست داده است. چرا که اقدامات این کشور )به عنوان دومین اقتصاد بزرگ 
و اولین وارد کننده نفت( برای مقابله با ویروس، میزان تقاضای نفت چین را تحت 

تاثیر قرار داده است. 
نفت خام »وست تگزاس اینترمدیت« )WTI( هفته را با قرمز رنگ )نزولی( شروع 

کرد و در معامالت روز دوشنبه 2.1 درصد کاهش یافت، زیرا احساسات سرمایه گذران 
در نتیجه آمارهای کاهش تولید چین و گسترش محدودیت های کووید، که به طبع 
کاهش میزان تقاضا از ســوی دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین وارد کننده 

نفت را به دنبال دارد، متغییر شده است.
نگرانی ها در مورد کندی اقتصاد جهانی به دلیل تورم فزاینده و افزایش تهاجمی 
نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ جهان، از دیگر سیگنال های منفی اثر گذار 

بر قیمت نفت خام در بازارهای جهانی است.
شکســت مضاعف در مانع کلیدی 88.90 دالر دیده می شود، که باعث حفظ 
سطح روانی 90 دالر به عنوان یک مانع بزرگ شده است. البته نفت خام همچنان 
فاقد ســیگنال های نزولی قوی تر است، مگر آن که سطوح حمایت در 85.91 و 
ســپس 85.74 دالر نقض شود. پیش بینی ها حاکی از روند صعودی و شتاب در 

حال حرکت صعودی است، در حالی که نفت کماکان در قلمرو منفی قرار دارد!
ناکامی در حمایت های محــوری 85.91 دالر، روند کوتاه مدت را در محدوده 
تثبیت  و ســوگیری با گاوها )ســرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت ها( نگه 
می دارد، در حالی که حرکت پایدار به باالی سطح 90 دالر همچنان محرکی برای 
قیمت های باالتر است.در سناریوی نزولی شکست از سطح کلیدی  85.91 دالر، 
می تواند محرکی برای سقوط عمیق تر باشد. به طوری که ممکن است منطقه 83 
دالر هدف قرار گیرد. تمرکز اصلی در حال حاضر بر روی آمارهای اقتصادی است 

که امروز محرک های اصلی نفت هستند.

دالر، طال و بیت کوین؛ پیش بینی آتی چیست؟

سقوط طال هفت ماهه شد

چشم انداز نفت خام در بازارهای جهانی

صید ماهی در مازندرانصید ماهی در مازندران
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  علمیعلمی

 ورزش های 2 دقیقه ای در هفته به افزایش طول عمر كمک 
می كند

دو مطالعه جدید نشــان می دهند که حتی ورزش های کوتاه مدت نیز 
می تواند بر طول عمر ما تأثیر بگذارد و پیشنهاد می کند که انجام تمرینات 
ورزشی سریع به مدت کوتاه و حتی انجام فعالیت های بدنی روزانه به شکل 

سریع تر می تواند به ما کمک کند طوالنی تر زندگی کنیم.
 به نقل از نیو اطلس، همیشه حداقل کمی ورزش کردن برای سالمتی 
ما بهتر از کال ورزش نکردن اســت و پژوهش های جدید همچنان ارزش 

انجام حتی کوتاه ترین فعالیت های بدنی را به ما یادآوری می کنند.
دو پژوهش  جدید منتشــر شــده در این زمینه نشــان داده است که 
چگونه یک مجموعه از تمرینات ورزشــی دو دقیقه ای با شــدت باال در 
طول هفته می تواند با کاهش خطر مرگ و میر ناشــی از همه علل، طول 

عمر را افزایش دهد.
همیشــه پیدا کردن زمان برای ورزش به مدت طوالنی آسان نیست، 
اما اخیراً متوجه شــده ایم که چگونه حتی جلســات تمرینی به کوتاهی 
چند دقیقه نیز می توانند سالمت ما را بهبود ببخشند. این یافته ها شامل 
این اســت که چگونه پر کردن یک روز پر از نشستن با انجام تمرین های 
ورزشــی به مدت تنها دو دقیقه می توانــد به حفظ توده عضالنی بدن ما 
کمک کند و چگونه دمبل زدن به تعداد فقط شــش بار در روز می تواند 
 موجــب افزایــش قدرت ما شــود و چگونه اســتفاده از پله هــا به  جای

 آسانســور می تواند به حفظ حجم مغزی ما در سال های پیش روی ما در 
زندگی کمک کند.

این پژوهش جدید که در دو مقاله منتشــر شده است، بر راه حل های 
تمرینــی برای افــرادی که با ضیــق وقت مواجه هســتند، تمرکز دارد. 
نویسندگان این پژوهش از مطالعه بلندمدت زیست بانک بریتانیا استفاده 
کردند تا بیش از 150 هزار فرد بزرگســال بین ســنین 40 تا 69 سال را 
ارزیابی کنند و از داده های مچ بند ردیاب فعالیت آنها اســتفاده کردند تا 

بینش هایی را در مورد عادات ورزشی آنها بدست آورند.

پژوهش اول
در مطالعه اول که بیش از 70 هزار بزرگسال بدون بیماری قلبی-عروقی 
یا ســرطان را شامل می شد، پژوهشگران حجم و دفعات فعالیت شدید را 
تجزیه و تحلیل کردند و رابطه آن با مرگ را از جنبه همه علل و همچنین 

از جهت این دو بیماری بررسی کردند.
به نظر می رســد که حتی مقدار کمی از فعالیت نیز تأثیری دارد. عدم 
تحرک کامل با خطر چهار درصدی مرگ طی پنج ســال مرتبط بود که 
این رقم با کمتر از 10 دقیقه ورزش شدید در هفته به نصف کاهش یافت، 
در حالی که این خطر با 60 دقیقه ورزش یا بیشتر به یک درصد کاهش 
یافــت. همچنین 15 دقیقه ورزش کردن در هفته با کاهش 18 درصدی 
خطر مرگ زودهنگام همراه بود، در حالی که 53 دقیقه فعالیت ورزشــی 

در هفته منجر به کاهش 36 درصدی مرگ به هر دلیلی می شد.
این تجزیه و تحلیل نشان داد که انباشته شدن زمان های فعالیت بدنی 
در فواصل کوتاه تا دو دقیقه و پخش آن در طول روز نیز تأثیر دارد. چهار 
فعالیت شــدید در هر روز با کاهش 27 درصدی خطر مرگ مرتبط بود. 
در همین حال، 10 فعالیت شدید و کوتاه در هفته با کاهش 16 درصدی 
خطــر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی و کاهش 17 درصدی خطر ابتال 

به سرطان مرتبط بود.
دکتر متیو احمدی نویســنده این مطالعه از دانشــگاه سیدنی استرالیا 
می گوید: نتایج نشان می دهد که فعالیت شدید در دوره های کوتاه در طول 
هفتــه می تواند به ما کمک کند طوالنی تر زندگی کنیم. با توجه به اینکه 
کمبود زمان شایع ترین مانع گزارش شده برای فعالیت بدنی منظم است، 
انجام ورزش در مقادیر کم به صورت پراکنده در طول روز ممکن اســت 

گزینه ای جذاب برای افراد پرمشغله باشد.
پژوهش دوم

مطالعه دوم رابطه بین حجم و شدت ورزش و خطر ابتال به بیماری های 
قلبی-عروقی را بررســی کرد. نویســندگان دریافتند که باال بردن میزان 
شدت ورزش با کاهش خطر بیشتر برای همان میزان ورزش همراه است. 
به عنوان مثال، زمانی که فعالیت متوســط   تا شــدید به جای 10 درصد 
فعالیت، 20 درصد از آن را تشکیل می داد، میزان خطر ابتال به بیماری های 

قلبی-عروقی 14 درصد کمتر شد.
دکتر پدی دمپسی از نویسندگان این مطالعه می گوید: نتایج ما نشان 
می دهــد که افزایش حجم کل فعالیت بدنی تنها راه کاهش احتمال ابتال 
به بیماری های قلبی-عروقی نیســت، بلکه افزایش شدت نیز به طور ویژه 

مهم است، در حالی که افزایش هر دو بهتر است.
وی افزود: این نشان می دهد که افزایش شدت فعالیت هایی که همین 
حاال انجام می دهید برای ســالمت قلب مفید اســت. برای مثال، سرعت 
پیاده روی روزانه خود را تا ایستگاه اتوبوس افزایش دهید یا کارهای خانه 

را با سرعت بیشتری انجام دهید.

امام مهدی  علیه السالم :

عاءَ بَِتعجیِل الَفَرِج  أكِثروا الدُّ
َفإنَّ ذلَِک َفَرُجُکم ؛

برای تعجیل در فرج بسیار 
دعا كنید ، كه فرج من فرج 

شما نیز هست .

كمال الّدین ، ص 485 .

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.
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