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تورهای نجومی برای 
جام جهانی قطر

مانع داخلی در توسعه 
روابط تجاری با روسیه

 خطرناک ترین مهاجم 
 AFC ایران از دید

پرواز هواگردهای 
الکتریکی در عربستان
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کارشناس بازار سرمایه، جعقری دالیل صعود این بازار طی هفته گذشته را 
تشریح کرد و گفت: بازار سهام کف قبلی خود را نمی شکند و به همین دلیل 
تا تیر ســال آینده فرصت خوبی برای خرید سهام است، چراکه بازدهی بازار 

سرمایه نسبت به سایر بازارها در افق شش ماهه بیشتر خواهد بود.
 در ۱۰ روز اخیر شاهد شتاب گرفتن قیمت دالر بودیم؛ باید به این نکته 
توجه کرد که بازار ســهام همیشــه با نرخ ارز رابطه مستقیم داشته است و 
با افزایش قیمت ارز شــرکت های صادراتی هم منتفع می شوند. هرچند که 
شرکت های بزرگ صادراتی بورس ناچار هستند دالر خود را در سامانه نیما 
عرضه کنند که از نرخ بازار آزاد پایین تر اســت، زیرا  ارز کاالهای اساســی از 
سامانه نیما تامین می شود و دولت اجازه رشد ارز در سامانه نیما را نمی دهد. 
اما قیمت ارز در این ســامانه هم دیر یا زود رشــد می کند و باعث می شود 
ســودآوری شرکت های صادراتی از محل نرخ ارز افزایش یابد.وی با اشاره به 
افزایش قیمت های جهانی گفت: دلیل دیگر صعود بورس این بود که در آخر 
هفته گذشته، شاهد افزایش قمیت های جهانی مخصوصا مس و روی بودیم. 
این موضوع باعث شد در دو روز اخیر شرکت هایی که در گروه فلزات هستند 
رشد قابل توجهی داشته باشند. از سوی دیگر در یک ماه اخیر بازار سهام به 
دلیل ریسک های سیاسی بیش از حد افت کرده بود که اکنون این افت را تا 

حدودی پس گرفته است.

مافیای واردات خودرو با شرایط جدیدمافیای واردات خودرو با شرایط جدید

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مافیایی که در صنعت خودروسازی 
وجود دارد با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده و با شگردهای مختلف به 

دنبال در دست گرفتن بازار واردات هستند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مافیایی که در صنعت خودروسازی 
وجود دارد با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده و با شگردهای مختلف به 

دنبال در دست گرفتن بازار واردات هستند.
سید علی موسوی، با اشاره به گام مجلس در راستای واردات خودرو و روند اجرای آن، 
بیان کرد: مجلس برای واردات خودرو قانون شفافی را مصوب کرد اما از نظر بنده همچنان 
در آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو انحصار وجود دارد و مافیایی که در صنعت 

خودروسازی حکمفرما هستند با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شد: مافیایی که در دو خودروسازی بزرگ 
کشــور در حال تاختن هستند امروز به بحث واردات خودرو ورود پیدا کرده اند و قصد 

دارند با شگردهای مختلف واردات خودرو را نیز در دست خود بگیرند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس در قانون مصوب 
خود ســاز وکار واردات را پیش بینی کرده و در نوع خودروهای وارداتی انحصاری قائل 
نشده است، تصریح کرد: به نظر می رسد شروطی که در بندهای مختلف آئین نامه واردات 
خودرو پیش بینی شده است، دست مافیاها را باز گذاشته است، ما به عنوان نماینده مردم 

تذکر داده و مطالبه داریم حتما این بندهای آیین نامه اصالح شود.
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آگهي فراخوان مزایده عمومي                                                              

اجاره اماكن ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران 

شناسه آگهی : 3۰8۱۱4۰6458/ م - الف

  

توضيحات :
1-كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد ( انجام خواهد شد.

2-نوع و مبلغ ضمانتنامه : به ميزان 5% قيمت پايه كارشناسي در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك مركزي با عنوان شركت در مزايدات دولتی )مطابق آيين نامه 
تضمين معامالت دولتی(. 

3-اطالعات تماس با دستگاه مزايده گزار: تهران، خ سپاه، نرسيده به ميدان بهارستان، روبروي بيمارستان طرفه، كوچه استقالل، اداره كل ورزش و جوانان تهران، تلفن 77533324- 021 . همچنين سامانه ستاد با شماره تماس 1456 آماده پاسخگوئي به سئواالت مربوط به سامانه مي باشد . 
4-اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در رد يك يا همه پيشنهادات مختار است.

5-مزايده گر موظف است در مهلت مقرر، نسبت به دريافت اسناد با نام كاربری و رمز عبور از كارتابل شخصی خود اقدام نمايد. 
6-پرداخت هزينه كارشناسی رسمی دادگستری پس از فراخوان و مشخص شدن برنده، بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

اداره كل ورزش و جوانان استان تهران 

شهريار- ميدان معلم- خيابان شهيد بهشتی شرقی- كوچه تالش 

 شهريار- خيابان وليعصر- كوچه شهيد كيانی

شهريار- خيابان وليعصر- كوچه شهيد زمانپور

شهريار- وحيديه- قصطانك- خيابان شهيد رحمانی

شهريار- وحيديه- اصيل آباد- خيابان شهيد رجايی- بعد از بهشت رضوان

شهريار- شاهدشهر- خيابان معلم- انتهای خيابان انقالب- جنب خدمات موتوری شهرداری شاهدشهر

شهريار- صباشهر- شهرک ويره- انتهای خيابان 20 متری آزادگان

شهريار- شهرک انديشه- فاز 3- بلوار ياس شمالی- ضلع شمالی كالنتری 15

شهريار- شهرک انديشه- فاز 3- خيابان فردوسی غربی- نبش خيابان رودكی

شهريار- نصيرآباد- جنب آتش نشانی- ضلع شمالی كالنتری شمالی كالنتری 15
شهريار- نصيرآباد- ابتدای ضلع غربی بلوار هجرت

شهريار- صباشهر- خيابان جهاد- انتهای سرو 3

شهريار- خيابان وليعصر- كوچه شهيد كيانی

شهريار- رزكان- خيابان وليعصر- انتهای خيابان پاسداران
شهرری- خيابان شهيد رجايی- كوی 13 آبان

شهريار- عباس آباد- خيابان عالمه طباطبايی- نرسيده به چهارراه محمدآباد- طبقه فوقانی استخر كلهر

             در اجراي ماده 5 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد اماكن ورزشي تحت پوشش خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده به مدت يك تا سه سال با شرايط عنوان شده در اسناد فراخوان به واجدين 
شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. 

كد سامانهآدرسنام مكان ورزشيرديف
 ) ساالنه - ريال (

    مبلغ ضمانتنامه 
بانكي

آخرين مهلت 
دريافت اسناد

  آخرين مهلت ارائه 
پيشنهاد و پاكات

زمان بازگشايی  قيمت پايه كارشناسي 
) ريال (

  سالن شورا    

سالن انقالب

سالن شهيد كيانی

سالن تنيس روی ميز

         سالن شهدای وحيديه

سالن اميد اصيل آباد

سالن شهدای شاهدشهر

سالن آزادگان ويره

سالن شهدای گمنام انديشه

پيست اسكيت حجاب

سالن پوريای ولی

سالن شهيد كلهر

سالن قاسم خان تاجيك

سالن آيين علوی

سالن رزكان

سالن صدری 13 آبان

      5001003124000140              3،000،000،000                150،000،000                          1401/08/17- ساعت 19           1401/08/28- ساعت 14:00                   1401/08/29- ساعت 8

1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00                      1401/08/29- ساعت 8     60،000،000               1،200،000،000                5001003124000141

5001003124000142            360،000،000                                 18،000،000   1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00             1401/08/29- ساعت 8

5001003124000143            360،000،000              18،000،000      1401/08/17- ساعت 19           1401/08/28- ساعت 14:00                     1401/08/29- ساعت 8

5001003124000144                   504،000،000             25،200،000    1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00              1401/08/29- ساعت 8

5001003124000145           1،200،000،000                 60،000،000     1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00                1401/08/29- ساعت 8

5001003124000146             960،000،000               48،000،000     1401/08/17- ساعت 19        1401/08/28- ساعت 14:00                      1401/08/29- ساعت 8

5001003124000147             960،000،000              48،000،000    1401/08/17- ساعت 19           1401/08/28- ساعت 14:00               1401/08/29- ساعت 8

1401/08/17- ساعت 19             1401/08/28- ساعت 14:00               1401/08/29- ساعت 8  174،000،000          3،480،000،000    5001003124000148

5001003124000149            600،000،000             30،000،000   1401/08/17- ساعت 19            1401/08/28- ساعت 14:00                1401/08/29- ساعت 8

5001003124000150       1،200،000،000                                 60،000،000       1401/08/17- ساعت 19            1401/08/28- ساعت 14:00                1401/08/29- ساعت 8

5001003124000151      1،320،000،000              66،000،000   1401/08/17- ساعت 19            1401/08/28- ساعت 14:00                 1401/08/29- ساعت 8

5001003124000152         1،800،000،000               90،000،000      1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00                  1401/08/29- ساعت 8

5001003124000153                720،000،000            36،000،000      1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00                      1401/08/29- ساعت 8

5001003124000154        1،080،000،000                                54،000،000    1401/08/17- ساعت 19          1401/08/28- ساعت 14:00                       1401/08/29- ساعت 8

5001003124000155     6،948،000،000                            347،400،000    1401/08/17- ساعت 19           1401/08/28- ساعت 14:00                      1401/08/29- ساعت 8
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اوضاع بورس در ماه های آینده
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/08/17

شماره : 1509

ســعیده محمد  -   ایده روز  | به گفته 
رئیس اتاق مشــترک ایران و روســیه، اگرچه 
10 مانع داخلی اصلی در مسیر توسعه تجارت 
دو کشور وجود دارد اما نوسانات نرخ ارز، عدم 
ثبات قوانین صادراتی و فقدان زیرساخت های 
لجستیکی سه مانع اصلی در این مسیر محسوب 

می شوند.
ایران و روسیه در حالی ماه های پایانی سال 
2022 را پشــت سر می گذارند که متغیرهای 
سیاســی نظــام بین الملل این دو کشــور را 
بیش ازپیــش به یکدیگر نزدیک کرده اســت. 
جنگ روســیه و اوکراین و به دنبال آن اعمال 
تحریم های جدی غرب علیه روسیه و همچنین 
تعلیــق مذاکرات برجام و تداوم تحریم ها علیه 
ایران، تهران-مسکو را بیش از هر زمان دیگری 
به عنوان دو متحد استراتژیک به یکدیگر نزدیک 
کرده اســت. متحدینی که عزمشــان را جزم 
کرده اند تا سطح روابط تجاری خود را به اندازه 
روابط سیاسی شان تقویت کنند. هرچند در این 
میان گذشــته از موانع خارجی، دست کم 10 
مانع داخلی مانع تحقق این خواسته شده است.

آن طور که هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق 
مشترک ایران- روســیه به اتاق ایران به اتاق 
ایران آنالین می گوید نوســانات نرخ ارز و عدم 
ثبــات در حوزه قوانین و مقررات، آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها و بخشنامه های صادراتی از موانع 
اصلی تجارت خارجی ایران به شمار می روند که 

در رابطه با روسیه نیز موضوعیت دارد.

نوســانات نرخ ارز در فرآیند قیمت گذاری 
کاالهای  رقابت پذیــری  امــکان  محصوالت، 
ایرانــی را بــا رقبــای منطقــه ای محــدود 
صادراتــی  قوانیــن  بی ثباتــی  و  می کنــد 
 اطمینــان مشــتریان روس بــه بــازار ایران

 به عنــوان یک بازار با ثبــات را از بین می برد. 
اگرچــه ابالغ چندی پیــش آیین نامه اجرایی 
ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
از ســوی معاونــت حقوقــی رئیس جمهور با 

هدف پرهیز از صدور قوانین و بخشــنامه های 
ایــن در  بهبــود  بــه  امیــد   خلق الســاعه 

 بخش را افزایش داده اما این نگرانی ها هنوز به 
قوت خود باقی است.

به گفته تیزهوش تابان، قیمت باال و کیفیت 
پاییــن برخــی محصوالت تولیدی کشــور و 
همچنین عدم اطالع کافی تجار و بازرگانان از 
الزامات و استانداردهای بازار روسیه و به دنبال 
آن عدم رضایت مشــتریان روسی از کاالهای 

ایرانی مانع مهم دیگر در مسیر توسعه تجارت 
با این کشور است.

نبود شناخت دقیق و درست از سطح کیفیت 
و سلیقه مشــتریان روس باعث شده است که 
ایران در عمل جز در حوزه محصوالت کشاورزی، 
میوه و سبزیجات نتواند مشتریان بیشتری در 

روسیه جذب کند.
 حتــی در همین بخش هــم عدم اطالع 
از  ایرانــی  تولیدکننــدگان  و  کشــاورزان 

استانداردهای کشــاورزی مورد نظر روسیه از 
جمله نوع سموم استفاده شده باعث تهدید بازار 
صادراتی ایران به این کشور شده است. ماجرای 
بازگشت فلفل دلمه ای صادراتی ایران به روسیه 

به دلیل بی توجهی به همین موضوع بود.
اما از نگاه رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، 
ناکافی بودن امکانات لجستیکی و زیرساختی 
مورد نیاز برای تجــارت خارجی یکی دیگر از 
موانع مهم در مسیر تجارت ایران و روسیه است. 
از آنجا که عمده محصوالت صادراتی ایران به 
روسیه میوه و سبزیجات است که برای حمل 
آن ها به کانتینرهای یخچالی نیاز اســت، نبود 
ظرفیت کافی ناوگان در این بخش و هزینه های 
باالی حمل ونقل، صادرات از ایران را با چالش 

مواجه کرده است.
نگاه جزیره ای دستگاه ها و نهادهای دولتی 
به فرآیند بازرگانی خارجی، فقدان دیپلماسی 
اقتصــادی مؤثر در وزارت امــور خارجه، عدم 
حمایــت الزم از بازرگانان فعــال در بازارهای 
هدف توسط وزارت امور خارجه، زمان بر بودن 
فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز تجارت خارجی، 
عــدم توجه به تولید صادرات محور و صادرات 
محصوالت بر اساس مازاد عرضه و عدم حمایت 
الزم از صادرکنندگان و لغو حمایت های موجود 
در قانون به بهانه هــای مختلف از دیگر موانع 
داخلی توسعه تجارت ایران و روسیه است که 
هادی تیزهوش تابان در سخنان خود بر آن ها 

تأکید می کند.

10 مانع داخلی در مسیر توسعه روابط تجاری ایران و روسیه

دبیــر انجمن تخصصــی صنایع همگــن نیرومحرکه و قطعه ســازان گفت: 
قطعه سازان برای تحقق صادرات ۶ میلیارد دالری قطعات و لوازم یدکی خودرو، 

بازارهای روسیه، عراق ، ترکیه و ونزوئال را جدی بگیرند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، تحقق صادرات 
۶ میلیارد دالری قطعات و لوازم یدکی خودرو که در افق 1404 به آن اشاره شده 
را تحقق پذیر برشــمرد و خواستار آن شد تا قطعه سازان بازارهای روسیه، عراق ، 

ترکیه و ونزوئال را جدی بگیرند.
»آرش محبی نژاد« در همایش زنجیره تامین گروه خودروســازی ســایپا به 
نمایشگاه »اتومبیلیتی2022« مســکو در تابستان امسال اشاره و ضمن مثبت 
ارزیابی کردن آن  برای صنعت قطعه ســازی کشور، خاطرنشان کرد: بازار روسیه 
کشــش باالیی برای تولید و صادرات قطعات خودرو دارد و اکنون با مشــارکت 

خودروسازان کارگروهی برای صادرات به این کشور شکل گرفته است.
وی از اعزام هیات حدود 1۶0 نفره به بورســای ترکیه طی هفته های آینده 
و حضور در نمایشــگاه این کشــور خبر داد و افزود: پیش بینی می شود در این 
نمایشگاه شاهد سطح باالی مبادالت قطعه سازان به ویژه در شرکت های کوچک 

و متوسط با شرکت های تُرک باشیم.

 سیگنال های امیدوارکننده از صنعت خودرو و قطعه سازی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در ادامه اظهار 
داشت: رشد 2۸4 درصدی تولید خودروی کامل، رشد 144 درصدی تولید خودرو 
از ســوی بخش خصوصی، کاهش تعهدات معوق خودروسازان و افزایش تعداد 
خودروهای فاکتور شــده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته، به شرط استمرار بسیار امیدوارکننده است.
محبی نژاد تصریح کرد:  دســت کم ۷0 درصــد توفیقاتی که امروز در صنعت 
خودروسازی شاهد هستیم )از جمله صفر شدن خودروهای ناقص کف پارکینگ ها، 
بهبود کیفیت، تولید با عبور مستقیم و غیره( حاصل تالش قطعه سازان است که 

تحریم های داخلی و بین المللی نتوانسته آنها را متوقف کند.
ایــن مقــام صنفی ادامــه داد: در تاریخ خودروســازی کشــور در دو مورد 
تیراژ باالی 1.4 میلیون دســتگاه به ثبت رســیده که در هر دو مورد با ســی. 
کــی. دی کاری بــوده اســت و حتی حفظ این تیــراژ با خارج شــدن پراید و 
 خودروهــای قدیمی از خطوط تولید و کنار گذاشــتن ســی. کــی. دی کاری

 اقدام بزرگی خواهد بود.

 نبود اسناد باالدستی برای صنعت خودرو
وی اظهار داشت: مشکل اساسی در خودروسازی این است که اسناد باالدستی 
و طرح جامع توسعه برای این صنعت وجود ندارد؛ اسنادی که با تغییر در ترکیب 

مجلس و وزارتخانه ها تغییر نمی کند.
این مقام صنفی بیان داشــت: در صنعــت مادری که کاالی بادوامی همچون 
خودرو در آن تولید می شــود و متوسط بازگشت سرمایه آن پنج سال است، به 
سیاست های ثابت، ثبات رویه و اتحاد بین سیاستگذاران حوزه نیاز داریم و امروز 
این خال به خوبی مشهود است.وی گفت: به دلیل زیان ده بودن خودروسازان در 
گذشته )که امروز این روند در حال اصالح است(، مطالبات معوق زنجیره تامین 
رو به تزاید است.محبی نژاد، به برنامه افزایش ۵0 درصدی تولید خودرو در سال 
جاری اشــاره کرد و ادامه داد: افزایش تیــراژ و بهبود کیفیت خودروها و تحقق 
برنامه های رییس جمهوری و مقامات ارشــد کشور در این حوزه شدنی است، اما 
در عین حال نیازمند پیش نیازهایی است و در این زمینه بسته ای از سوی انجمن 
در خصوص نقدینگی، سیاستگذاری، قیمت گذاری و غیره پیشنهاد شده است.

وی خاطرنشان کرد:  صنعت قطعه سازی کشور متشکل از ۵۵0 هزار نفر شاغل 
در رده قطعه ســازان درجه یک، دو و سه است و توان بالقوه تولید 2.2 میلیون 

دستگاه خودرو در قطعاتی که با تولید انبوه رسیده اند را داراست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان به زیان انباشته 
بیش از 1۳0 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و اظهار 
داشت: این زیان با احتساب شرکت های اقماری و تابعه این دو شرکت به بیش 

از 1۷0 هزار میلیارد تومان می رســد که رقم کالنی است و بخشی از ابرچالش 
مطالبات قطعه سازان نیز به همین زیان انباشته بازمی گردد.

 مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان
وی یادآوری کــرد: کل مطالبــات تعیین تکلیف نشــده زنجیــره تامین از 
خودروســازان بیش از ۵0 هزار میلیارد تومان است که 20 هزار میلیارد تومان 
آن معوق شــده اســت، هرچند ۳0 هزار میلیارد تومان هم در قالب اوراق گام، 

تفاهم نامه ها، ال. سی داخلی، خرید دین و غیره تعیین تکلیف شده است.
این مقام صنفی به برخی »کهنه درد«های قطعه ســازان و زنجیره تامین در 
تعامل با خودروسازان اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل موجود نقدینگی است 
و هرچنــد تاکنون طرح هایی همچون برات الکترونیکی، خرید دین، تامین مالی 
زنجیره ای و غیره قطعه سازان را امیدوار کرده، اما اصل موضوع این است که باید 

تولید خودروسازان سود ده شود.
محبی نژاد، صرف 100 درصدی منابع ورودی پروژه های جدید گروه ســایپا 
در زنجیره تامین، تولید و تکوین همین خودروها را خبری خوب برشــمرد که 

کاهش مشکالت قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: در مسائلی همچون دستمزد و تورم نیز یک بار برای 
همیشه اعداد و ارقام واقعی احصا شده و در صورت های مالی گنجانده شود که 
این مهم به شــفافیت هرچه بیشــتر و جلوگیری از دور زدن قوانین و مقررات 
کمک خواهد کرد.این مقام صنفی همچنین خواســتار جلوگیری از واردات آن 

دسته از قطعاتی شد که در داخل کشور تولید می شوند.
محبی نژاد بیان داشــت: مطابق محاســبات این انجمن، هزینه های مالی بین 
24 تا ۳0 درصد کل هزینه ها را در قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در کل 
زنجیره تامین و خودروســازان تشکیل می دهد که عدد بسیار باالیی است که با 
مدیریت درســت منابع و وعده داده شــده )مبنی بر صرف 100 درصدی منابع 
ورودی پروژه های جدید گروه ســایپا در زنجیره تامین و تولید( می توان شاهد 
کاهشــی شــدن این رقم بود.وی در خاتمه، به دو تفاهم نامه جدید این انجمن 
با بانک های ملی و تجارت اشــاره کرد و گفت: تفاهم نامه با بانک ملی امکانات 
منحصر به فردی در اختیار قطعه ســازان قرار می دهــد و این بانک تنها بانکی 
است که تا ۷0 درصد فروش قطعه سازان، سرمایه ثابت با بازپرداخت پنج ساله، 
همچنین مبالغی برای پروژه های زیرســاختی، توسعه ای و به روزرسانی خطوط 

تولید شرکت ها در اختیار قرار خواهد داد.

صادرات ۶ میلیارد دالری قطعات و لوازم یدکی خودرو محقق می شود

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مصائب اقتصاد ایران و مشکل نقدینگی

کســری بودجه دولت از مهم ترین ناترازی های اقتصاد، رشــد باالی نقدینگی و  
تورم است که به  آن سلطه مالی می گویند؛ تا نحوه نگاه به پول تغییر نکند، مصائب 

اقتصاد کالن بردوام است.
جمله ای با عنوان »همه اش زیر سر پول است« برای بیان مختصر موضوعاتی از 
قبیل اینکه مال اندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژی های روابط افراد جامعه با 
همدیگر است یا بی پولی اسباب گرفتاری های بسیاری در زندگی افراد است، در میان 
عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کالن می توان همین 
جمله را به کار برد و گفت: »بخش عمده مشکالت اقتصاد کالن زیر سر پول است«، 
به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری 
از مصائب اقتصاد کالن اســت که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به 

حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.
جمله فوق الذکر توصیفی قابل قبول از وضعیت اقتصاد ایران است. با این حال، باید 
یادآور شد که اساساً بدون ابداع و تکامل پول نوین امکان توسعه اقتصادی وجود نداشت 
و در واقع خود توسعه اقتصادی هم زیر سر پول است )عالقه مندان به نقش ابداع پول 
در فرآیند توسعه اقتصادی می توانند به کتاب »پول« تألیف نویسنده مراجعه کنند(. 
اما آنچه در این نوشته بر آن متمرکز می شویم، نقش مدیریت نامناسب پدیده پول در 
ایجاد مصائب اقتصاد کالن و در نتیجه ایجاد ناخشنودی اجتماعی و پیامدهای آن است.

ایران از شروع دهه 1۳۵0 انواعی از تحوالت و همچنین ناخشنودی ها و تنش های 
اجتماعی را تجربه کرده است که مهم ترین آن ها پیروزی انقالب در سال 1۳۵۷ بوده 
است. شاید غیر از تنش های سال های اول بعد از پیروزی انقالب که نزاع ایدئولوژیک 
در آن مسلط و پررنگ بود، در بقیه موارد نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم بازیگر اصلی بوده است )گرچه عینک یک اقتصادخوانده 
ممکن است دارای این نقص باشد که قادر به تحلیل همه ابعاد این تحوالت و تنش ها 
نباشــد(. اگر اصل قلّت را مبنا قرار دهیم و بر عامل محوری شــکل دهنده دشواری 
اقتصادی و لذا ناخشنودی اجتماعی متمرکز شویم، به متهم اصلی یعنی تورم باال و 
بی ثبات در طول پنج دهه می رسیم که ایران را تبدیل به یکی از رکوردداران تداوم 
تورم باالی دورقمی کرده است. واضح است که بر اساس نگاه متعارف اقتصاددانان به 
رفاه اجتماعی، آنچه رفاه اجتماعی را کاهش می دهد و لذا ناخشنودی اجتماعی را 
می افزاید، تورم باال و رشد اقتصادی پایین است. اما در علم اقتصاد اثبات می شود که 
تورم های باال و بی ثبات از طریق کاهش نرخ انباشت انواع سرمایه )سرمایه فیزیکی، 
ســرمایه انسانی، سرمایه دانشی، سرمایه اجتماعی، و سرمایه نهادی( سبب کاهش 
رشد اقتصادی نیز می شود و حداقل داده های اقتصاد ایران با این ادعا ناسازگاری نشان 
نمی دهد. در عین حال، می توان نشان داد که تورم باال و بی ثبات و نیروهایی که این 
تورم باال و بی ثبات را شکل می دهد در ناعادالنه کردن توزیع درآمد، باال نگه داشتن 
متوسط نرخ بیکاری و عوارض اجتماعی آن، در کاهش شادی اجتماعی و بسیاری 
موارد دیگر به طور مســتقیم و غیرمستقیم نقش دارد. گرچه ایران ابرتورم را تجربه 
نکرده است، اما به نظر می رسد که تداوم تورم دورقمی در حدود پنج دهه احتماالً 
زیان اجتماعی باالتری از ابرتورم دربرداشته است؛ زیرا ابرتورم به طور خودکار اراده 
اجتماعی و سیاسی الزم را برای توقف آن فراهم می آورد؛ درحالی که تورم های دورقمی 

مشابه آنچه در ایران رخ داده است، چنین اراده ای را الزاماً نمی آفریند.
اما اگر تمرکز را بر تورم به عنوان متهم اصلی شکل دهنده ناخشنودی اجتماعی قرار 
دهیم، بالفاصله به متهم هل دهنده تورم می رسیم و آن هم تداوم رشد باالی حجم 
پول و نقدینگی بسیار فراتر از توان تولید کاالها و خدمات در اقتصاد ایران در طول 
پنج دهه گذشته است. اما اگر موضوع در این حد تقلیل می یابد، ظاهراً باید درمان 
آن آســان باشد؛ به این معنی که کافی است نهاد سیاستگذار پولی )بانک مرکزی( 
رویه خود را تغییر دهد و اجازه ندهد رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از رشد توان 
تولید کاالها و خدمات اقتصاد باشد، همان طور که اکثریت قریب به اتفاق کشورها 
تا قبل از جهش تورمی حدود یک ســال و نیم اخیر توفیق قابل قبول در انجام آن 
داشته اند. این نگاهی است که برخی از ما اقتصادخوانده ها داریم و چنین می پنداریم 
که با اضافه کردن بندی تحت عنوان اســتقالل بانک مرکزی مساله تورم باال و دو 
رقمی خاتمه می یابد و همچنین نگاهی است که حتی در مواردی اجزای دولت در 
طول دهه ها داشته اند و همکار خود یعنی رئیس بانک مرکزی را بابت عدم مهار رشد 

نقدینگی و تورم مورد انتقاد قرار می داده اند.
اما هنگامی که بر متهم ورای تورم باال و دو رقمی یعنی رشــد باالی حجم پول 
و نقدینگی متمرکز می شویم و کندوکاو می کنیم و مخصوصاً هنگامی که با وجود 
راه حل به ظاهر شناخته شــده برای تورم همچنان با تورم باال و بی ثبات دســت به 
گریبان هستیم، به متهم نهایی می رسیم و آن چیزی نیست جز قول و وعده ایجاد 
توان خرج کردن و رفاه فراتر از توان ایجاد رفاه و لذا پذیرش ناترازی در کل اقتصاد 
با اتکای به خلق پول. به عبارت دیگر، اگر تورم باال و بی ثبات را عامل بســیاری از 
دشــواری ها و کژی های اقتصاد کالن می دانیم و اگر تورم باال و بی ثبات را ناشی از 
تداوم رشــد باالی حجم پول و نقدینگی می دانیم و اگر دارای این دانش هستیم و 
حتی به ظاهر مجهز به راه حل هستیم و حتی اجماع باال درباره علت و درمان داریم 
ولی ناتوان از درمان هستیم، آن گاه باید به طور طبیعی به این نتیجه برسیم که متهم 
اصلی ورای تداوم رشــد باالی حجم پول و نقدینگی و لذا تورم باال و بی ثبات و لذا 
ناخشنودی اجتماعی، نحوه نگاه ما و نحوه پرداختن ما و نحوه برخورد ما به موضوع 
پول و نحوه مدیریت پول توسط ماست.اما منظور از نحوه برخورد و پرداختن به پول 
و مدیریت پول به عنوان علت العلل و ام االمراض اقتصادی چیست؟ در تحلیل متعارف، 
چنین ادعا می شود که دولت بر اثر ناتوانی در کنترل هزینه و ناتوانی درایجاد منابع 
درآمدی از نوع مالیات، دچار کســری بودجه می شود و برای تأمین کسری بودجه 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می شود که نتیجه آن 
رشد پایه پولی است و با رشد پایه پولی نیز حجم نقدینگی رشد می کند و این گونه 
نیروی تورمی را شکل می دهد. طبیعی است که در این نوع نگاه هرچه شدت کسری 
بودجه بیشــتر باشد، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی بیشتر است و نیروی تورمی 
نیز شدیدتر است. بنابراین این نوع نگاه، بد مدیریت کردن پول و بد برخورد کردن 
با پدیده پول را به مســاله کسری بودجه دولت تقلیل می دهد.گرچه مساله کسری 
بودجه دولت در تعریف متعارف آن از مهم ترین ناترازی های اقتصاد اســت و به طور 
طبیعی شــدت کسری بودجه از عوامل مهم شکل دادن رشد باالی نقدینگی و لذا 
تورم است که غالباً تحت عنوان سلطه مالی از آن یاد می شود؛ اما بد مدیریت کردن 
پول و برخورد نامناسب با پدیده پول به کسری بودجه در مفهوم متعارف آن محدود 
نمی شود و سلطه مالی در ایران بسیار فراتر از آنچه است که در قالب بودجه عمومی 
نمایان می شود. رخدادهای زیادی متأثر از رفتار دولت وجود دارد که بدون آنکه در 
ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی داشته باشد، دارای پیامد خلق نقدینگی 
است و لذا در تعریفی گسترده مصداق سلطه مالی است. هنگامی که دولت شرکت های 
دولتی و شــبه دولتی دارد که اوالً ناکارآمد هستند و ثانیاً با قیمت گذاری دستوری 
قیمت کاالها و خدمات آن ها را پایین نگه می دارد تا به ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، 
به طور طبیعی این شرکت ها دچار ناترازی می شوند و آن گاه که دولت و مجلس به 
نظام بانکی تکلیف می کنند منابع در اختیار این شرکت ها قرار دهند تا ناترازی آن ها 
موقتاً حل و فصل شود )گرچه این موقتاً دهه ها ادامه می یابد(، در اصل دستور خلق 
نقدینگی صادر می شود. هنگامی که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می کنند 
که تسهیالتی با نرخ سود بسیار پایین تر از نرخ بازاری به بخش هایی از اقتصاد داده 
شود با این قول که دولت مابه التفاوت را تعهد می کند )تعهدی که عماًل هیچ وقت 

ایفا نمی شود(، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می شود. 

نگاهی به قیمت بلیط مسابقات ایران در بازار سیاه، هزینه 
اقامت در هتل های دوحه، نرخ بلیط رفت وبرگشــت هواپیما و 
برآورد مخارج خرید تورهای ویژه گردشگری در فاصله دو هفته 
مانده به شــروع جام جهانی 2022 نشان می دهد که با ارقام 

چنده میلیون تومانی مواجه هستیم.
خرید تور جام جهانی قطر، بین 10۸ تا 240 میلیون تومان 
خرج روی دســت تماشاگران ایرانی می گذارد که بخواهند سه 
بازی مرحله گروهی را در کشور میزبان اقامت داشته باشد. این 
تازه، حداقل قیمت هاســت. اگر بخواهید هتل لوکس، اقامت 
باکیفیت تر و صندلی بهتری در اختیار داشته باشید، هزینه تمام 
شده می تواند به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. مدت تور 
کامل جام جهانی برای ایرانی ها تقریبا 10 شب و 11 روز برآورد 
می شود. یعنی از 2۹ آبان، یک روز قبل بازی ایران و انگلیس، تا 
نهم آذر که فردای بازی مقابل آمریکا خواهد بود. این تورها بلیط 
CAT2 و CAT3 استادیوم را در اختیار مشتریان خود می گذرند و 
عالوه بر بلیط رفت وبرگشت هواپیما، هزینه ترانسفر به استادیوم، 
حداقل سه گشت شهری و بیمه مسافرتی را هم گردن می گیرند. 
یک راهنمای تور فارسی زبان در اختیارتان می گذارند و معموال 
۵0 درصد هزینه را هنگام عقــد قرارداد دریافت می کنند. در 
انتهای این گزارش ممکن است نتیجه بگیرید، بهترین گزینه 
برای تماشــای بازی های جام جهانی قطر، اتاق نشیمن خانه 

خودتان خواهد بود.

 هزینه خرید بلیط ورزشگاه از بازار سیاه
فروش بلیط جام جهانی برای حضور در استادیوم های محل 
برگزاری مسابقات از مدت ها پیش توسط فیفا انجام شده است. 
با توجه به انجام قرعه کشی و محدودیت های نقل وانتقال پول، 
بیشــتر هواداران ایرانی االن بلیط ندارند و در به در دنبال تهیه 
بلیط هستند. در چنین مواقعی بازار سیاه به راه می افتد و هرکس 
هر چقدر زورش برســد، روی بلیط قیمت می گذارد. مثال یک 
بنده خدایی کــه ظاهرا چندتا بلیط بازی ایران و آمریکا دارد، 
برای هر کدام آن ها در قســمت CAT2، رقم 10 میلیون تومان 
مطالبه می کند و بلیط صندلی های قسمت CAT3 را 12 میلیون 
می فروشد. در این مرحله تنها بلیط هایی قابلیت خریدوفروش 
دارند که برایشان حیا کارت تهیه نشده باشد. اگر خریدار اولیه 
بلیط ها را با حیا کارت ثبت کرده باشد، دیگران نمی توانند با در 

دست داشتن آن قدم به استادیوم بگذارند.

 آگهی های چند ده میلیونی روی سایت ها
آگهی روی سایت دیوار منتشر شده که در آن فروشنده ادعا 
کرده بلیط را زیرنظر فدراســیون فوتبال عرضه کند و می تواند 
بــرای بازی ایران- انگلیس، ایران- ولــز و ایران- آمریکا بلیط 

استادیوم تحویل بدهد. در تماس تلفنی می گوید ترجیح می دهد 
بلیط ها را ناقص نکند و در پکیج سه تایی بفروشد. در این حالت 
تماشای سه بازی ایران در مرحله گروهی از روی صندلی های 
خوب ورزشــگاه، به تنهایی ۶۷ میلیون و ۳00 هزار تومان آب 
می خورد. فروشنده بعدی سه تا بلیط تکی را در همین قسمت 

استادیوم ۸0 میلیون آگهی کرده است.
فروشنده ای دیگر سه تا بلیط برای سه بازی ایران در مرحله 
گروهی دارد و هرکدامشان را 10 میلیون می فروشد. صندلی ها 
در CAT3 واقع شده اند و طرف چشم انتظار خریداری نشسته که 
۹ تا بلیط را با هم بخواهد. گزینه بدی نیست؛ به این شرط که 
بپذیرید تنها برای تماشای بازی ها در استادیوم، ۹0 میلیون پول 
خرج کنید. بین آگهی های منتشر شده روی سایت ها، احتماال 
منصف ترین فروشنده کسی است که شش بلیط در قرعه کشی 
فدراسیون فوتبال برنده شده و آن ها را که به دو صندلی کنار هم 
CAT3 در سه بازی مرحله گروهی ایران اختصاص دارد، جمعا ۳۶ 
میلیون تومان می فروشد. یادتان باشد هنوز هزینه بلیط هواپیما، 

اقامت و بقیه خرده ریزه ها باقی مانده است.

 هزینه  خرید بلیط هواپیما به مقصد قطر
بازی های جام جهانی فوتبال 2022 از 2۹ آبان آغاز می شود و 
تا 2۷ آذر ادامه دارد. تیم ملی ایران در گروه دو با آمریکا، انگلیس 
و ولز رقابت می کند و اولین دیدارش ساعت 1۶ و ۳0 دقیقه روز 
دوشــنبه ۳0 آبان مقابل انگلیس است. مسابقه دوم روز جمعه 
چهارم آذر ساعت 1۳ و ۳0 دقیقه مقابل ولز برگزاری می شود و 
باالخره آخرین مسابقه در روز دوشنبه هشتم آذر، ساعت 22 و 

۳0 دقیقه مقابل تیم ملی آمریکا انجام خواهد شد.
هواپیمایی هما قیمت بلیت رفت وبرگشــت به قطر را 1۳ 

میلیون تومان اعالم کرده اســت و می گویــد پروازهای ویژه 
جام جهانی فوتبال را از تهران، شیراز، الر و المرد انجام می دهد. 
سازمان هواپیمایی، اما می گوید بر اساس استقبال تماشاچیان، 
ممکن اســت پروازهای جــام جهانی قطر، از مبــدا دیگر را 
برنامه ریزی کند. یکی از گزینه ها جزیره کیش است. پیش بینی 
شده ایرانی ها بتوانند با استقرار در جزیره کیش، روزانه به دوحه 
رفته و پس از پایان بازی به کشــور برگردند. اگر فرض کنیم 
کارهای اقامت را انجام داده اید و می خواهید 2۹ آبان روانه قطر 
شوید و روز نهم آذر، یعنی فردای آخرین بازی مرحله گروهی 
به ایران برگردید، ترکیش ایر یکی از گزینه های موجود خواهد 
بود که بلیط رفت و برگشت در این بازه را 2۳ میلیون و ۳00 

هزار تومان می فروشد.

 برای تور حداقل باید ۱۰۸ میلیون هزینه بپردازید
ایران ایر پروازهایش را طوری برنامه ریزی کرده که مسافران 
بتوانند با پرداخت 2۶ میلیون، ســوار هواپیمای رفت وبرگشت 
به دوحه قطر شــوند. این پرواز به صورت چارتری فروخته شده 
و احتماال همسفران شما، مثل خودتان خوره فوتبال هستند. 
اگــر بخواهید تنها به تماشــای بازی ایــران و انگلیس بروید، 
باید بلیط رفت را برای 2۹ آبان و بلیط برگشــت را برای شب 
۳0 آبــان رزرو کنید و حدود 1۸ میلیــون هم پول بپردازید. 
همین کار را می توان در بازی ســوم و مهم ایران مقابل آمریکا 
انجام داد. چند شــرکت هواپیمایی برای ایــن روز پروازهایی 
 را برنامه ریزی کرده اند تا قبل به صدا درآمدن ســوت شــروع

 مســابقه در ســاعت 22 و ۳0 دقیقــه، تماشــاچیان را در 
هشــتم آذر از ایران به دوحه ببرند و همان شــب هم به ایران 
 برگرداننــد. قیمت بلیط رفت وبرگشــت این پــرواز 1۷ تا ۳۳ 

میلیون تومان خواهد بود.

 هزینه اقامت در هتل های دوحه قطر
اقامت در هتل الَریان گزینه وسوسه کننده ای به نظر می رسد. 
این هتل در طول برگزاری دور گروهی، میزبان کاروان تیم ملی 
ایران است. هتل الریان بیش از 200 اتاق دارد که حدود 40 اتاق 
آن به تیم ملی اختصاص دارد. بقیه اتاق ها را به تماشاچیان کرایه 
می دهند. هتل الریان در فاصله 22 کیلومتری فرودگاه بین المللی 
»حمــد« دوحه قرار دارد و فاصله آن تا محل تمرین تیم ملی 
چهار دقیقه اســت. طبیعی است که با این خصوصیات، هزینه 
اقامت در هتل الریان باال باشد. یک سایت اینترنتی معروف، پکیج 
ویژه پنج شب اقامت در هتل الریان قطر را در فاصله برگزاری دو 
بازی ابتدایی ایران و ولز به دو نفر بزرگسال، با قیمت تقریبا 110 
میلیون تومان پیشنهاد می دهد. شب چهارم آذر، اقامت شما در 
هتل الریان تمام می شود و تا چهار روز بعد که باید به تماشای 
بازی مهم ایران و آمریکا بنشــینید، معلوم نیست وضعیت چه 
خواهد بود.اگر بلیط هر ســه بازی را دارید و می خواهید عوض 
رفت وبرگشــت مدام بین ایران و قطر، در کشور میزبان اقامت 
داشــته باشید، در حال حاضر هتل آپارتمان الخرایج لوسیل و 
هتل آپارتمان ماریوت اکسکیوتیو جزو گزینه های جلوی دست 
به حساب می آیند. ماریوت اکسکیوتیو، هتلی چهار ستاره است 
و پذیرش مسافران ایرانی را از 2۹ آبان تا ۹ آذر به مدت 10 شب 
انجام می دهد. هر اتاق دو نفر ظرفیت دارد و هزینه آن شــبی 
۳0 میلیون و ۸10 هزار تومان می شود. شرایط اقامت در هتل 
آپارتمان الخرایج لوسیل، منطقی تر به نظر می رسد. اتاق های آن 
می توانند میزبان حداقل چهار نفر باشــند؛ بنابراین هزینه 2۵ 
میلیون و ۶۵0 هزار تومانی اقامت هر شب را می شود تقسیم بر 
چهار کرد. اگر چهار نفرتان خوره های درجه یک فوتبال باشید 
و تمام 10 شــب را دور هم بمانید، سهم هر نفر ۶4 میلیون و 

11۵ هزار تومان می شود.

 هزینه و قیمت خرید تور گردشگری
تماشــاگرانی که برای کاهش دردسرهای احتمالی ترجیح 
می دهند با تور به قطر سفر کنند، شاید هزینه زیادی پرداخت 
کنند، امــا حداقل االن می دانیم پرداخت این هزینه در عوض 
زحمتــی که از روی دوش آدم برمــی دارد، ارزش دارد. قیمت 
پکیج بازی ایران و انگلستان که شامل بلیت بازی، پرواز، هتل و 
بیمه است، از 12۳ میلیون تومان برای هر نفر آغاز می شود. اگر 
این پکیج را بر اساس تعداد بخرید، هزینه ها کمی کاهش پیدا 
می کند. به عنوان مثال در حالت دونفره، 10۵ میلیون، در حالت 
سه نفره، 111 میلیون و در حالت چهارنفره، 10۵ میلیون تومان 

هزینه هر نفر خواهد بود.

تورهای نجومی برای جام جهانی قطر
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پیگیری مشکالت کالن بورس با برگزاری ۷ میز صنعت جدید تا پایان سال
زهرا جعفری -   ایده روز  | رییس اداره 
میزهای صنعت و رتبه بندی ناشــران سازمان 
بورس با اشاره به برگزاری هفت میز صنعت دیگر 
تا پایان سال گفت: عرضه سیمان در بورس کاال، 
پیگیری جدی موضوع قیمت گذاری دستوری از 
طریــق عنوان زیان ۱۱۰ همتی صنایع مرتبط 
با خودروســازی از جمله نتایج میزهای صنایع 

برگزار شده است.
به گزارش ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
»امیر طایفه ابراهیمی« با اشــاره به فلســفه 
برگــزاری میزهای صنعت در ســازمان بورس 
افزود: توســعه بازار سرمایه به ویژه در دو سال 
گذشته ســبب شد ســازمان بورس به سمت 
سیاســت گذاری کالن در سطح کشور برود تا 
بتواند از حقوق ســهامداران کــه اکنون آحاد 

جامعه را دربرمی گیرد، حمایت کند.
وی اتخــاذ تدابیر اجرایــی الزم به منظور 
حمایت از حقوق ســهامداران و سرمایه آنان را 
یکی از وظایف ســازمان بورس برشمرد که در 
قانون بازار اوراق بهادار نیز به آن اشــاره شده 
و اظهار کرد: در همین راســتا، سازمان بورس 
بــرای پر کردن خال تعامل میان ارکان مختلف 
بازار سرمایه با مدیران ارشد شرکت های صنایع 
مختلف بورسی، برگزاری میزهای صنعت را از 

سال گذشته در دستور کار خود قرار داد.
بــه گفته ابراهیمی، برگــزاری میز صنعت، 
فرصت مغتنمی اســت تا مســائل، مشکالت و 
چالش های موجود در صنایع از طریق بازوهای 
نظارتی و ارتباطی ســازمان بــورس در قالب 
الیحه بودجه، برنامه پنجم توســعه یا مکاتبات 
وزرایی همچون اقتصــاد، نفت و صمت مطرح 
و تا برطرف شــدن آن هــا از قابلیت پیگیری و 

بررسی برخوردار شود.
این مقام مسوول در سازمان بورس با اشاره 
به ۹ میز صنعتی که از اردیبهشــت ماه ســال 
گذشــته تا اکنون برگزار شــده است، عنوان 

کرد: میز صنعت پاالیشــگاه ها )بخش نخست( 
نخســتین میز صنعت بوده است و پس از آن 
سازمان بورس میزبان میزهای صنعت سیمان، 
خودرو و ســاخت قطعات خودرویی، نیروگاه، 
بیمه، محصوالت شیمیایی، الستیک و پالستیک 
و شوینده و پاک کننده بوده است. همچنین، طی 
این مدت، بخش دوم میز صنعت پاالیشــگاه ها 
برگزار شد تا نتایج اقداماتی که در پی نشست 

نخست انجام شد، بررسی شوند.
وی بــا مدنظر قرار دادن ثمــرات میزهای 
صنایع برگزار شده، اذعان کرد: نظام نرخ گذاری 
و دســتورالعمل قیمت گــذاری مــواد خام و 
فراورده های نفتــی که وزارت نفت طی خرداد 
ماه جاری به شــرکت های پاالیشی ابالغ کرد، 

عرضه ســیمان در بورس کاال، پیگیری جدی 
موضوع قیمت گذاری دستوری از طریق عنوان 
زیان ۱۱۰ همتی صنایع مرتبط با خودروسازی 
و قطعات خودرو در پی قیمت گذاری دستوری 
از جمله نتایج میزهای صنایع برگزار شده است.

ابراهیمی ادامــه داد: موضوع قیمت گذاری 
دستوری در صنعت برق و نیروگاه، محصوالت 
شوینده و صنعت الستیک و پالستیک پیگیری و 
مقرر شد در بودجه و سایر قوانین بازنگری شود 
و پیشنهاداتی از سمت سازمان بورس در ارتباط 
با این موضوع در الیحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد 
که مابه التفاوت قیمت گذاری دستوری با قیمت 
فروش واقعی در بازار از سوی نهاد اعمال کننده 

قیمت گذاری دستوری، پرداخت شود.

این مقام مسئول با اشاره به میزهای صنعتی 
که تا انتهای سال جاری برگزار خواهد شد، ابراز 
کرد: سازمان بورس طی مدت یادشده، برگزاری 
۷ میــز صنعت دیگر را بر اســاس معضالت و 
مشکالتی که در ارتباط با صنایع بورسی وجود 
دارد تا حصول نتیجه واقعی از این نشست ها را 

در دستور کار خود قرار داده است.
بــه گفتــه وی، میــز صنعت مربــوط به 
قیمت گذاری دســتوری و مشــکالت صنایع با 
ســازمان خصوصی ســازی، میز صنعت مواد و 
محصــوالت دارویی، بخــش دوم میز صنعت 
خودرو و ســاخت قطعات خودرو، میز صنعت 
فلزات اساســی، میز صنعت برنامه پنجم هفت 
ســاله توســعه و میز صنعت بانک و موسسات 

اعتباری از جمله میزهای صنعتی اســت که تا 
پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

پیشنهادی  دســتورالعمل  مزایای   
»رتبه بندی« برای ناشران اوراق بهادار

ابراهیمی با اشــاره به موضــوع رتبه بندی 
ناشران اوراق بهادار تصریح کرد: این ناشران تا 
پیش از ســال ۹۵ بر اساس دو معیار به »موقع 
بودن« و »قابلیت اتکا« رتبه بندی شده بودند. 
زمانی که مقرر شــد پیش بینی ها حذف شود و 
تنها اطالعات واقعی شرکت ها و صورت های مالی 
منتشر شــود، رتبه بندی یادشده کنار گذاشته 
شــد. رییس اداره میزهای صنعت و رتبه بندی 
ناشران سازمان بورس ادامه داد: از سال ۹۵ تا 
اکنون، فقدان رتبه بندی ناشــران اوراق بهادار 
در بازار وجود داشــت. بر همین اساس، اخیراً 
دستورالعملی برای رتبه بندی شرکت ها پیشنهاد 
شــد که در آن شــرکت ها و عملکــرد آنها بر 
اساس سه سرفصل کلی »شفافیت اطالعاتی«، 
»حاکمیت شرکتی« و »توسعه بازار« رتبه بندی 
می شوند. هر سرفصل نیز دربرگیرنده معیارهای 

ویژه خود است.
وی با بیــان اینکه رتبه بندی یادشــده به 
صورت برخط خواهد بــود، اذعان کرد: آنالین 
بــودن رتبه بندی ایــن امــکان را می دهد تا 
رتبه بندی شــرکت ها بر اســاس هر اطالعاتی 
که بر سامانه کدال قرار می گیرد یا هر تذکر یا 
اخطاری که شــرکت ها از سوی سازمان بورس 
دریافت می کننــد یا هر رویداد دیگری که رخ 

می دهد، تغییر یابد.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: امید می رود از 
برتر  طریق رتبه بندی پیشنهادی، شرکت های 
در هر صنعت و بازار سرمایه به این بازار معرفی 
شوند تا از این طریق بتوانیم برای آنها مزایایی 
همچون تخفیف های مالیاتی، تسهیالت بانکی 

یا سایر امور را قایل شویم.

    جزییات پذیرش تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کاال اعالم شد
امیدنامه پذیرش دو خودروی سواری پژو ۲۰۷ و تارا تولیدی شرکت ایران خودرو در سایت 
رســمی بورس کاالی ایران قرار گرفت. مدیریت پذیرش بورس کاالی ایران در ۲ اطالعیه 
جداگانه اعالم کرد: پذیرش خودرو ســواری پژو ۲۰۷ و تارا متعلق به ایران خودرو پس از 
بررسی مدارک و مستندات در یک صد و چهل و چهارمین جلسه هیات پذیرش کاال و اوراق 
بهادار مبتنی بر کاال در بازار اصلی بورس کاالی ایران به تصویب رسید. در امیدنامه خودروی 
پژو ۲۰۷ آمده اســت، حداقل درصد عرضه در بورس کاال، ۱۰۰ درصد تولید ساالنه )پس 
از کسر فروش خارج از بورس کاال: شامل طرح ویژه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و 
طرح جایگزینی خودروهای فرسوده( معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تعیین شده است. تولید 
واقعی )برابر با ظرفیت اســمی( ساالنه پژو ۲۰۷ معادل ۱۰۵ هزار دستگاه است. همچنین 
در امیدنامه خودروی تارا آمده است، حداقل درصد عرضه در بورس کاال، ۱۰۰ درصد تولید 
ساالنه )پس از کسر فروش خارج از بورس کاال: شامل طرح ویژه حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده( معادل ۳۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه تعیین شده 

است. تولید واقعی )برابر با ظرفیت اسمی( ساالنه تارا معادل ۶۷ هزار دستگاه است.

 حمایت از سهام جدید، مورد توجه صندوق توسعه بازار سرمایه
 مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه با اشاره به آمار خرید نزدیک به یک هزار و ۲۶۰ 
میلیارد تومانی سهام خرد از هفته گذشته تاکنون، گفت: این صندوق از نمادهایی 
که طبق آیین نامه داخلی باید از آنها حمایت شــود حمایت کرده و اگر ســهامی 
جدیدی نیازمند حمایت باشد، مورد توجه این صندوق قرار خواهد گرفت.  »قادر 
معصومی خانقاه« با تاکید بر اینکه پس از جلســه با اعضای هیات مدیره سازمان 
بورس و ابالغ بســته ۱۰ بندی حمایت از بازار ســرمایه، انجام بخشی از امور به 
صندوق توسعه و تثبیت بازار ســرمایه سپرده شد، افزود: در همین راستا فارغ از 
مساله کوچک، متوسط یا بزرگ بودن شرکت ها )نمادهای معامالتی( و اثر آنها بر 
شاخص، حمایت های خود را به طور ویژه و محسوس تداوم بخشیدیم. وی تشریح 
کرد: البته در هفته گذشــته، به طور عمده ســهام متوسط و کوچک را خریداری 
کردیم و مطابق گزارش هایی که پیش تر اعالم شــده بود، نزدیک به ۳۲۰ نماد را 

به طور حمایتی خریداری کردیم و در مقابل فروش اندکی را به ثبت رساندیم.
معصومی خانقاه بیان داشت: طبق آخرین برآوردها صندوق توسعه بازار سرمایه از 
هفته گذشته حدود یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سهام به صورت خرد خریداری 
کرده است. همچنین این صندوق حدود ۴۰ میلیارد تومان سهم را به صورت خرد 
و ۸۱۵ میلیارد تومان هم به صورت بلوک به فروش رســانده و در مجموع خرید 
خالص صندوق توسعه بازار سرمایه به حدود ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده است. مدیر 
صندوق توسعه بازار سرمایه ادامه داد: بی شک اگر بازار سرمایه نیازمند حمایت های 
بیشتری باشد، میزان خریدهای خود را افزایش داده و تا زمانی که بازار به شرایط 
تعادلی برســد، این حمایت ها ادامه خواهد داشت. وی درباره اینکه چه رویکرد و 
سیاستی در انجام این معامالت حمایتی در پیش گرفته خواهد شد؟ افزود: صندوق 
توسعه بازار سرمایه چه پیش از ابالغ بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه و چه 
پس از آن، از نمادهایی که طبق آیین نامه داخلی باید از آنها حمایت کند حمایت 
کرده و اگر ســهامی جدیدی نیازمند حمایت باشد، مورد توجه این صندوق قرار 

خواهد گرفت.
معصومی خانقاه گفت: در برخی موارد به اشتباه قلمداد می شود که صندوق توسعه 
بازار ســرمایه فقط سهام شاخص ســاز را خریداری می کند، در حالی که چنین 
تصوری درست نیست و بر اساس وضعیت بازار عمل می شود؛ گاهی خرید نمادهای 
بزرگ و گاهی نمادهای کوچک را در راس وظایف خود قرار می دهیم. مدیر صندوق 
توسعه بازار سرمایه اظهار داشت: فعالیت این صندوق فقط معطوف به نمادها خاص 
نیســت و وضعیت کلی بازار نیز رصد می شود، به  طور نمونه در هفته های گذشته 
تفاوت رفتاری در روند شاخص کل و شاخص  هم وزن دیده می شد و در کنار رشد 
شاخص کل، شــاخص هم وزن روند نزولی را پیش گرفته بود؛ از این رو نسبت به 
حمایت از نمادهای کوچک و اثرگذار در شاخص هم وزن به صورت خاص اقدامات 

الزم را انجام دادیم.

  سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر بازارها جذابیت بیشتری دارد
 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه اکنون قیمت سهام در بازار به 
نقطه ارزندگی رسیده است، به نظر می رسد که ترجیح عمده سرمایه گذارانی که 
بین سرمایه گذاری در سهام، بانک و اوراق درآمد ثابت مانده اند، خرید سهام باشد. 
»معین شــفیعی« به اقدامات اخیر مســووالن در راستای حمایت از بازار سرمایه 
اشــاره کرد و اظهار داشت: مصوبه ۱۰ بندی از جمله اقدامات مثبتی است که از 
سوی مسووالن در دستور کار قرار گرفته است، بر اساس مهم ترین بند این بسته 
حمایتی، بیمه سبد سهام پرتفوی ۱۰۰ میلیونی سرمایه گذاران با تضمین سود ۲۰ 

درصدی توسط دولت است.
وی افزود: امروز برای ســرمایه گذاران خرد با توجه به تضمین ســود ۲۰ درصدی 
در بازار سهام، دو راه وجود دارد، در ابتدا باید یا سرمایه های خود را بدون ریسک 
در ســپرده های بانک یا اوراق با درآمد ثابت ســرمایه گذاری کنند یا اینکه سهام 
بخرند و آن را بیمه کنند که با توجه به ارزندگی سهام بسیاری از شرکت ها در پی 
کاهش های اخیر، به نظر می رسد که ترجیح عمده سرمایه گذاران، خرید سهام و 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشد.
شفیعی به توقف عرضه سهام شرکت های جدید در بازار تا پایان سال جاری اشاره 
کرد و گفت: پیشنهاد ما این است با بهره گیری بیمه سهام در عرضه سهام جدید، 
شرایط برای آشتی سهامدارانی خردی که با بازار قهر کرده بودند نیز فراهم شود. 
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به طوری که ناشر سهام جدید، اصل سهم 
را با ۱۰ درصد باالتر از قیمت عرضه، بیمه کند و هم زمان شرکت تامین سرمایه را 
معرفی کند که با عرضه سهام، فروش اوراق تبعی را انجام دهد و اصل و سود این 

مبلغ را تضمین کند.
به گفته وی، از این طریق هر شرکت جدیدی که وارد بورس می شود، یک شرکت 
تامین سرمایه را به عنوان ضامن معرفی می کند و سهامداران نیز همانند گذشته از 
عرضه های جدید استقبال می کنند.  شفیعی در پایان گفت: پیشنهاد دوم نیز باال 
بردن سقف بیمه سهام از سبدهای ۱۰۰ میلیون تومانی به ۳۰۰ میلیونی است تا 
طیف گسترده تری از سهامداران مشمول بیمه شوند و ریسک این عده نیز پوشش 

داده شود که باید بررسی شود آیا این موضوع امکان عملیاتی شدن دارد یا خیر.

 کاهش ریسک بودجه، گام مهم بعدی برای حمایت از بورس
یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: به طور قطع مدل سازی، شفاف سازی و ثبات 
پارامترهای تاثیرگذار بر بازار سهام همچون نرخ گاز صنایع، خوراک پتروشیمی ها، 
بهره مالکانه معادن و غیره به افزایش شفافیت و کاهش ریسک بازار سرمایه کمک 
خواهد کرد. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، »علی قاسم نژاد« با بیان اینکه 
بازار سرمایه چشم انتظار الیحه بودجه ۱۴۰۲ است، افزود: طبق خبرها، حمایت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار از بازار سرمایه محدود به بسته ۱۰ بندی نیست و 
قرار شده یک پیشنهاد چند بندی نیز به ستاد اقتصادی دولت ارائه و مصوبه هایی 
در راســتای رفع دغدغه های کالن بازار سهام اخذ شــود. وی گفت: به طور قطع 
مدل سازی، شفاف ســازی و ثبات پارامترهای تاثیرگذار بر این بازار همچون نرخ 
گاز صنایع، خوراک پتروشیمی ها، بهره مالکانه معادن و غیره به افزایش شفافیت و 

کاهش ریسک بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
قاســم نژاد اضافه کرد: همچنیــن در مورد محصول شــرکت های خصولتی مثل 

خودروسازان باید از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اگر هم قصد حذف رانتی حتی رانت انرژی 
را داریم، جمیع جوانب را در نظر بگیریم و یک بار تصمیم قطعی اتخاذ کنیم و در 

مقابل اجازه دهیم نرخ فروش محصوالت صنایع آزاد شود.

 مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر گفت: مجوز عرضه اوراق قرض 
الحسنه از بانک مرکزی اخذ شده و با کمک سازمان بورس برای نخستین 

بار اوراق قرض الحسنه در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، »ســید سعید شمسی نژاد« 
افزود: در ســال ۹۹ سود بانک قرض الحسنه مهر ۷۴۰ میلیارد تومان بود 
که این رقم در ســال ۱۴۰۰ با رشد ۱۴۰ درصدی به رقم ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان رسید. وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰، منابع بانک از رقم ۴۹ 
هزار میلیارد تومان در ســال ۹۹ با رشــد ۷۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ به 

رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر بــا بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدایی 
۱۴۰۱ تسهیالت پرداختی نیز رشد داشته است، گفت: در این مدت ۴۲۳ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال 
۱۴۰۰، ۲۰۴ هزار میلیارد ریال رشــد داشته است، سقف تسهیالت نیز از 

۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان  افزایش یافت.
شمسی نژاد خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه امسال یک میلیون و ۳۲۰ هزار 
فقره تســهیالت پرداخت شده که نسبت به سال گذشته که یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار بوده ۲۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر با اشاره به تسهیالت تکلیفی پرداخت 
شده از سوی این بانک بیان کرد: در نیمه نخست سال برای ازدواج ۲۴ هزار 
و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد که نسبت به سال گذشته ۱۲ 
هزار ۱۰۰ میلیارد ریال بوده رشــد ۱۰۰ درصدی داشته است، تسهیالت 
کمیته امداد نیز با رشــد ۲۰۰ درصدی از ۱۷۰۰ میلیارد ریال به  ۵ هزار 
و ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است همچنین پرداخت تسهیالت به بهزیستی 
با رشــد ۴۸۰ درصدی به رقم ۱۹۵۰ میلیارد ریال رسید، ۶۴۰۰ میلیارد 

ریال نیز برای فرزندآوری پرداخت شده است.

 تسهیالت بدون ضامن
وی با اشــاره به پرداخت تســهیالت بدون ضامن گفت: مصوبه ای که 
وزارت اقتصاد صادر کرد به بانک های قرض الحسنه کمک کرد طبق این 
مصوبه برخی از دســتگاه ها و ارگان ها از طریق این بانک حقوق پرســنل 
خــود را پرداخت می کنند که این موضوع به پرداخت تســهیالت بدون 

ضامن کمک می کند.
شمسی نژاد همچنین به فعال کردن سامانه اعتبار سنجی ضمان، سفته 
الکترونیک و توثیق سهام اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه امسال ۳۰۰ مورد 

توثیق سهام داشتیم.
وی دربــاره آخرین وضعیت افزایش ســرمایه این بانک اظهار کرد: در 
اردیبهشت ماه ثبت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی افزایش سرمایه صورت گرفت و از 
۳۴۰۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک را از طریق سود و عملکرد مالی 
۱۴۰۰ افزایش دادیم. مجددا افزایش از ۵ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان 
کمکی است که وزارت اقتصاد در بودجه دیده و افزایش سرمایه از طریق 
بانک های سهامدار صورت خواهد گرفت که اقدامات آن انجام شده است.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ادامه داد: سعی شده ۴۰ درصد از 
شعب بانک که استیجاری است از طریق آورده غیر نقدی بانکهای سهامدار 

در افزایش سرمایه به تملک درآید.
وی خاطر نشــان کرد: این اقدام حســن های خوبی دارد اول این که 
اموال مازاد بانک های سهامدار کاهش می یابد و نسبت های مالی را بهبود 

می بخشــد، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد؛ عمال شعب بانک ها 
را خواهیم گرفت و تجهیز و لجســتیک آن راحت تر خواهد شــد اگر تا 
پایان ســال بتوانیم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را اجرایی کنیم، نسبت 
کفایت ســرمایه بانک را افزایش مــی دهد، هزینه اجاره را کاهش داده و 
نســبت دارایی ها را بهبود می بخشد. شمسی نژاد درباره کفایت سرمایه 
این بانک نیز گفت: در حال حاضر نســبت کفایت خوب است، تقریبا ۹.۵ 
درصد نســبت کفایت سرمایه بانک است که باالتر از مجاز ۸ درصد است 
که با این افزایش ســرمایه مجددا نسبت کفایت سرمایه افزایش می یابد. 
به دلیل افزایش میزان تســهیالت پرداختی، کفایت سرمایه بانک کاهش 

یافته بود که با افزایش سرمایه مجددا رشد می کند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر خاطرنشان کرد: تالش می کنیم تا 
پایان سال افزایش سرمایه صورت بگیرد، مکاتبات با بانک مرکزی صورت 
گرفته و نامه برای دریافت امالک به بانک های سهامدار ارسال شده است.

وی درباره معوقات بانک قرض الحسنه مهر نیز اظهار کرد: با توجه به 
اینکه ساالنه ۲ میلیون ۸۰۰ هزار فقره تسهیالت پرداخت می شود معوقات 
را می توان پاشنه آشیل بانک عنوان کرد، اما با این حال کمترین معوقات 

در شبکه بانکی مربوط به بانک قرض الحسنه مهر است.
شمسی نژاد ادامه داد: در پایان سال گذشته عدد بانک ۵۲ صدم درصد 
بوده و االن نیز حدود ۵۶ صدم درصد است اما برنامه عملیاتی ما این است 
کــه معوقات بانک را در حــدود نیم درصد حفظ کنیم که با این حجم از 

تسهیالت کار بزرگی است.
 مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان 
ســال گذشته تسهیالت پرداخت شد که امسال پیش بینی می شود این 

رقم به ۹۵ هزار میلیارد تومان برسد .
وی دربــاره مصوبه کارمزد صفر که از ســوی وزارت اقتصاد برای وام 
های خرد اعالم شد نیز بیان کرد: یکی از کارهای خوبی که بانک در حال 
انجام آن است استقرار ناظر شرعی است، با همکاری وزارت اقتصاد کمیته 
ای را در وزارتخانه تشــکیل دادیم که موضوعات اجرایی بانک های قرض 
الحسنه را پیگیری می کنیم، با توجه به حجم گسترده فعالیت های این 
بانــک و حجم درآمدزایی یکی از مصوبــات خوبی که صورت گرفت این 
بود که به ســمت بانکداری اســالمی حرکت کردیم تا قرض الحسنه را از 

کارمزد ثابت دور کنیم.
شمســی نژاد تصریح کرد: برنامه ریزی شــده کــه وام های خرد زیر 
۱۰ میلیــون تومان که ۳۵ درصد حجم وام های پرداختی را شــامل می 
شــود و شمولیت مالی زیادی دارد و کارمزد آن برای خیلی ها موثر است 

کارمزدشان حذف و به سمت مزد خدمت حرکت کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم تا پایان آبان ماه کارمزد وام های زیر 
۱۰ میلیون تومان را با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مزد خدمت 
تغییــر دهیم و مردم بدانند که بابت وام قرض الحســنه چه مقدار هزینه 
شعب، نیروی انســانی، نرم افزارها پرداخت می کنند، سعی ما این است 

که کمترین مزد خدمت را از مردم دریافت کنیم .
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر درباره ترازنامــه این بانک هم 
اظهارداشــت: در موضوع رشــد ترازنامه برای نخســتین بار مشمول این 
موضوع شــدیم، هرچند اعتقاد داریم رشد ترازنامه نباید قرض الحسنه را 
محدود کند، ساالنه ۷۵ تا ۸۰ درصد منابع بانک رشد می کند و از طرفی 

تسهیالت پرداختی نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می یابد. 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی عدد ۵ درصد را برای رشــد ترازنامه بر 
اساس میانگین سال گذشته به دست آورده است، خاطرنشان کرد: در ۶ 
ماهه ابتدایی امســال زیر ۵ درصد بودیم اما نیمه دوم سال به دلیل رشد 
پرداخت قطعا بیشــتر از ۵ درصد خواهد شــد البته مصوبه بانک مرکزی 

میانگین سال را در نظر می گیرد.
وی افزود: سعی می کنیم این ۵ درصد را رعایت کنیم هر چند که بیش 
از بانــک های دیگر بوده اما فعال محدودیت ایجاد نکرده و اگر محدودیت 
ایجاد کرد سعی بر این است که عدد ۵ درصد زیاد محدود کننده نباشد، در 
حال مذاکره با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم محدود کننده پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به ویژه تسهیالت تکلیفی بانک به نهادها نباشد، 
در حال حاضر محدود نشدیم و رعایت ۵ درصد را جزو اولویت ها داریم.

 شمسی نژاد در پاسخ به این سوال که در حوزه قوانین و مقررات، چه 
اصالحاتی متناسب با ماهیت بانک قرض الحسنه باید انجام شود، بیان کرد: 
یکی از موضوعاتی که با کمیته تخصصی در بانک مرکزی اجرا می کنیم این 
اســت که چه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قطعا باید کارگروهی برای 
بانک های تخصصی مثل قرض الحسنه ایجاد شود؛ نباید همه بانک ها را 
با یک نگاه دید نســبت های کفایت، مالی و غیره باید فرق کند بنابراین 
بایــد الزامات و مقررات با بانک های تجاری متفاوت باشــد، قوانین بانک 

های قرض الحسنه باید به روز شود.
 مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر درباره هــدف گذاری این بانک 
برای امسال گفت: در برنامه عملیاتی امسال منابع بانک ۸۶ هزار میلیارد 
تومــان بود که در برنامه عملیاتی ۱۵۰ هــزار میلیارد تومان منابع دیده 
شد؛ همچنین طرح انگیزشی را برای پرسنل قرار دادیم تا منابع بانک به 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان برســد که اگر این رقم محقق شــود جزو سه یا 
چهــار بانک خصوصی قرار خواهیم گرفت و در بین بانک های دولتی نیز 
باالترین رشد منابع را شاهد خواهیم بود، همچنین هدفگذاری شده نیمی 

از تسهیالت بانک در حوزه غیر حضوری پرداخت شود.
وی افــزود: همچنین راه اندازی یک فرابانک یا اپلیکیشــنی که تمام 
نیازهای افراد در حوزه قرض الحسنه را پاسخگو باشد در برنامه قرار دارد، 
برگزاری جشــنواره ملی قرض الحسنه در پایان سال نیز جزو هدفگذاری 
امسال اســت، مرجعیت علمی قرض الحسنه در دستور کار قرار دارد که 
طرح تحقیقاتی آن در حال انجام اســت و ۱۴ اســفند روز قرض الحسنه 

رونمایی می شود.
 مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر افزود: ایجاد مرکز نوآوری و تحقیقات 
در حوزه قرض الحسنه است نیز جزو برنامه های هدف گذاری شده است 

که طی سه ماه آینده این مرکز افتتاح می شود.

شــاخص کل بورس تهران امروز )دوشنبه، ۱۶ آبان ماه( با ۴۵ هزار و ۷۳ 
واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی قرار گرفت.

شــاخص کل بورس طی یک هفته اخیر به طور مســتمر، صعودی بوده 
اســت. امروز نیز شــاخص هم وزن با ۱۳ هزار و ۲۴۷ واحد افزایش به ۳۹۳ 
هزار و ۱۰۹ واحد و شاخص قیمت با هفت هزار و ۹۰۲ واحد رشد به ۲۳۴ 

هزار و ۴۸۹ واحد رسید.
شــاخص بازار اول، ۴۰ هزار و ۲۰۰ واحد و شاخص بازار دوم، ۶۸ هزار و 

۴۷۳ واحد افزایش را ثبت کردند.
امروز در معامالت بورس تهران، بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۲۵ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال معامله شد.

همچنیــن ملــی صنایع مس ایران )فملی( با ســه هــزار و ۳۸۲ واحد، 
فــوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۵۶۳ واحد، صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس )فارس( با ۲ هزار و ۱۱۶ واحد، گســترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با یک هزار و ۸۶۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار 
و ۷۴۵ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با یک هزار و ۵۹۷ واحد و 
شــرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۵۷۵ واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشت.

در مقابل ملی کشــت و صنعت و دامپروری پارس )زپارس( با ۶۱ واحد، 
تامین ســرمایه نوین )تنوین( با ۱۲ واحــد و کابل البرز )بالبر( با ۱۱ واحد 

تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پایه این گزارش، امروز نماد پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد 
مبارکه ایران )فوالد(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، بانک تجارت )وتجارت( 

و پاالیش نفت تهران )شتران( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه فرآورده نفتی هم در معامالت امروز صدرنشــین برترین گروه های 
صنعت شــد و در این گروه یک میلیارد و ۹ میلیون برگه ســهم به ارزش ۶ 

هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال دادوستد شد.

 آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۳۹۵ واحد افزایش داشــت و به ۱۸ 

هزار و ۲۳۱ واحد رسید.
در این بازار بیش از پنج میلیارد و ۳۲۱ میلیون برگه سهم و اوراق مالی 
دادوســتد شد و تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از ۲۳۰ هزار و 

۸۸۶ نوبت بود.
پلیمر آریا ساسول )آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
)فغدیر(، شــرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و پاالیش نفت الوان )شاوان( با 

تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنین پتروشــیمی مارون )مارون(، ریل پــرداز نو آفرین )حآفرین(، 
کشــتیرانی دریای خزر )حخزر( و شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 

)ثرود( تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

انتشار اوراق قرض الحسنه برای نخستین بار در بورس

حال خوش بازار سهام با صعود ۴۵ هزار واحدی شاخص بورس
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/08/17

شماره : 1509

 اتاق بازرگانی کرمان خبری به نقل از رییس 
این تشکل فرســتاده و ضمن اعالم خسارت 
۲۰ هزارمیلیارد تومانی پسته کاران کرمان در 
نتیجه سرمازدگی و دیگر عوامل، اعالم کرده 
که انجمن بیمه استان را به همت سایر دست 

اندرکاران تشکیل داده است.
ســید مهدی طبیــب زاده رییــس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان 
کرمان این میزان خسارت پسته را معادل ۱۰ 
درصد اقتصاد استان برشــمرده و با انتقاد از 
پرداخت نشدن خسارت به پسته کاران، پای 
بحران های امنیتی را نیز به میان کشــیده و 
اینچنین گمانه زنی کرده اســت: در حالی که 
این خسارت سرمازدگی به باغات پسته استان 
ممکن اســت بحران های اقتصادی و امنیتی 
ایجــاد کند اما از ابتدای ســال تاکنون هیچ 
خسارتی به باغداران پرداخت نشده و یا بسیار 

کم پرداخت شده است.
اما در خبری که روابط عمومی اتاق کرمان 
روز دوشنبه به رسانه ها ارسال کرده اطالعات 
خوشحال و امیدوارکننده ای هم دارد و آن هم 
پیگیری برای بیمه که بتواند در آینده بخش 

هایی از خسارت ها را جبران کند.
اگرچه امسال میزان خسارت های وارده به 
باغ های پسته استان هربار توسط هر مسئولی 
متفاوت اعالم اما خســارت های پسته کاران 
بویژه در شمال استان بسیار زیاد توصیف شده 
اســت و نکته قابل تامل اینکه معلوم نیست 
کدامین ســازمان باید پاسخگو باشد که چرا 

این میزان خسارت اوال وارد آمده و پیشگیری 
نشده، سپس در بحث جبران بیمه نیز تمهیدی 
اندیشیده نشده است. بروز خسارت سرمازدگی 
نخستین بار نبوده که امسال شکل گرفته، از 
چندســال اخیر این پیش بینی ها به همراه 
آثار و تبعات آفات وجود داشته و این درحالی 
اســت که اداره و پژوهشکده برای این مقوله 

ها کم نداریم.
اینکه نقش کمیسیون های کشاورزی اتاق 
بازرگانی، جهاد کشــاورزی، پژوهشکده، بهره 
برداران و ســایر بخش های متولی - چه در 
پیشگیری و چه آگاهی افزایی به بهره برداران- 
چیست در جای خود محل تامل و بررسی است 

که مشــخص شود اگر ترک فعلی هم صورت 
گرفته پیگیری شود اما اینکه انجمنی در بخش 
بیمه راه اندازی شود که در آینده بتواند سازوکار 
جبران خسارت های مشابه را داشته باشد نیز 
در جای خود خبر خوبی است که باید نشست 
و دید چقدر موثر است. رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان در 
نشست موسسان انجمن نمایندگان شرکت 
های بیمه ای استان کرمان گفته است: نبود 
بیمه های بازرگانی آسیب زیادی به خسارت 

دیدگان وارد کرده است.
طبیــب زاده ادامه داد: یکی از حلقه های 
توسعه یافتگی هر منطقه بیمه های بازرگانی 

هستند و سهم بیمه ها در اقتصاد هر منطقه 
متناسب با میزان پیشرفت آن کشور است که 
به عنوان مثال می توان به سهم ۳۷ درصدی 
بیمه ژاپن و ســهم دو درصدی بیمه ایران در 
تولید ناخالص داخلی این کشورها اشاره کرد.

وی بــا ابراز تاســف از اینکه اهمیت بیمه 
برای برخی مسئوالن ما روشن نیست و قصد 
داریم در طرح توسعه پایدار استان به موضوع 
مهم بیمه به طور جدی پرداخته شــود بیان 
کرد: ما از تشــکل گرایی، هم افزایی، استفاده 
از خرد جمعی و کار تیمی حمایت می کنیم 
و امیدواریــم انجمن بیمه بــه برندی معتبر 
در اســتان و کشور تبدیل تا همه این اهداف 

محقق شود.
رییس اتاق ابزرگانی استان کرمان تصریح 
کرد: الزمه موفقیت انجمن بیمه دوراندیشی، 
اندیشه ملی، برنامه ریزی جامع و ترجیح منافع 
جمع به منافع فرد است تا بتواند مانند انجمن 
های موفق پســته و خرما فعالیت کند و در 
تصمیم گیری های کشور در حوزه بیمه موثر 
باشد. براساس این گزارش در ادامه این نشست 
نیز نماینده هیات موسس انجمن نمایندگان 
شرکت های بیمه ای استان کرمان اظهار کرد: 
۲۱ شرکت فعال بیمه با هزار و ۱۰۰ نماینده 
فروش بیمه عمر و ســالمت در سطح استان 
فعال هستند اما تاکنون هیچ نهاد و گروهی از 

آنها حمایت نکرده است.
مجتبی نیرو افزود: این انجمن برای اولین 
بار در سطح کشور تشکیل می شود و تاکنون 
۱۴ شرکت برای حضور در آن نماینده معرفی 
کردند که امیدواریم مابقی نیز به ما بپیوندند.

بعد از ارســال این خبــر، خبرنگار ایرنا با 
مســئوالن اتاق کرمان تماس گرفت تا از کم 
و کیف این انجمن و کارکردهای آن کســب 
اطالع کند و مشخص شود که چه سازوکاری 
خواهد داشــت و آیا می توان از آن به عنوان 
محلی برای کمک به کشاورزان و صادرکنندگان 
بهره گرفت که اتاق بازرگانی اینطور توضیح داد: 
اتاق بازرگانی کرمان روز گذشته در راستای رفع 
مشکالت بیمه ای، برای نخستین بار در کشور 
انجمن بیمه استان را با حضور نمایندگان این 

شرکت ها در کرمان تشکیل داد.

خسارت ۲۰ هزار میلیارد تومانی پسته کاران کرمان

 برداشــت نیشــکر در کشــت و صنعت هــای هشــت گانه 
ــد ــروع ش ــتان ش خوزس

برداشــت محصول راهبردی نیشکر از ســطح ۶۷ هزار و ۵۸۰هکتار از زمین 
های کشت و صنعت هشت گانه نیشکری خوزستان از روز دوشنبه شروع شد تا 
بزرگترین عملیات برداشت متمرکز این محصول در استان زرخیز خوزستان وارد 
مرحله اجرایی شود. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 
روز دوشنبه با اعالم این خبر به خبرنگار ایرنا گفت:پیش بینی می شود با برداشت 
پنج میلیون تُن نیشکر از واحدهای نیشکری هفت تپه، دهخدا ، حکیم فارابی ، 
امام خمینی)ره(، دعبل خزاعی ، امیرکبیر ، سلمان فارسی و میرزا کوچک خان 
حدود ۵۱۸ هزار تن شــکر تولید و به بازار مصرف عرضه شود. عبدعلی ناصری 
افزود:عملیات برداشــت نیشــکر در واحدهای هشــت گانه نیشکری وابسته به 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا اواخر فروردین ۱۴۰۲ ادامه می یابد. وی 
متوسط برداشت نیشکر در واحد سطح را ۷۳ تن در هکتار بیان کرد و ادامه داد: 
با وجود خشکسالی و تنش آبی در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰این میزان برداشت 
نیشــکر قابل قبول و مطلوب است. ناصری گفت: با احتساب شکر خام وارداتی 
که در واحدهای نیشــکری خوزستان تصفیه خواهد شد ، تولید شکر سفید در 
واحدهای هشت گانه نیشکری خوزستان، امسال به ۷۰۰هزار تن خواهد رسید. 
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: امسال برای نخستین 
بار در عمر ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پنج هزار و ۲۰هکتار کشت 
جدید نیشکر در این مجتمع انجام شد. ناصری افزود:سال زراعی گذشته ۲۳هزار 
تن شــکر درکشت و صنعت نیشکر هفت تپه تولید شد ولی امسال )سال زراعی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰(پیش بینی می شود تولید شکر در این مجتمع به ۴۰ هزار تُن برسد. 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۱۸مهر پارسال با تصمیم سران سه قوه از بخش 
خصوصی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد. واحدهای هشت 
گانه نیشکری خوزستان با احتساب شرکت کشت و صنعت های کارون شوشتر 
و میان آب شوش در مجموع ۴۰ درصد نیاز کشور به شکر را تولید می کنند. نیاز 
ساالنه کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون تن است که ۱.۵میلیون تن آن در داخل 
تولید و ۷۰۰هزار شکر خام وارد می شود که در واحدهای تصفیه نیشکر خوزستان 

و دیگر کارخانه های قند کشور به شکر سفید تبدیل می شود.
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00546405390054640539 متعلــق بــه علــی  بابــازاده فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  بابــازاده فرزنــد منصــور در تاریــخ 1401/06/251401/06/25  

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

ــد در  ــد احم ــی فرزن ــهدی تفرش ــم مش ــه عبدالرحی ــق ب ــد در  متعل ــد احم ــی فرزن ــهدی تفرش ــم مش ــه عبدالرحی ــق ب ــماره 00472597950047259795 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

وکالتنامــه/ قولنامــه وپایــان کار خانــه بــه شــماره وکالتنامــه/ قولنامــه وپایــان کار خانــه بــه شــماره 00485842740048584274 متعلــق بــه فــروغ  مهــدی زاده طامــه  متعلــق بــه فــروغ  مهــدی زاده طامــه 
فرزنــد امیــر محمــد در تاریــخ فرزنــد امیــر محمــد در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد امامعل ــه محمدرضــا  محمــدی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد امامعل ــه محمدرضــا  محمــدی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00573874000057387400 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00795496080079549608 و گوشــی تلفــن همــراه  ایفون و گوشــی تلفــن همــراه  ایفون1313پرومکــسپرومکــس256256 ودوعــدد ســیم  ودوعــدد ســیم 
ــگری  ــک گردش ــک  بان ــر بان ــگری و کارت عاب ــک گردش ــک  بان ــر بان ــای 0912890050709128900507وو0902790080809027900808و کارت عاب ــماره ه ــه ش ــای کارت ب ــماره ه ــه ش کارت ب
وبانــک پارســیان متعلــق بــه طــا نیلچــی فرزنــد مســعود در تاریــخ وبانــک پارســیان متعلــق بــه طــا نیلچــی فرزنــد مســعود در تاریــخ 1401/08/131401/08/13 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00595830880059583088 متعلــق بــه ســعید  گــودرزی فرزنــد صمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید  گــودرزی فرزنــد صمــد 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 1401/07/021401/07/02 مفق

ــخ 1401/06/011401/06/01   ــوری در تاری ــد ن ــه احمــد  آور فرزن ــق ب ــخ  متعل ــوری در تاری ــد ن ــه احمــد  آور فرزن ــق ب ــه شــماره 58597441715859744171 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20062006
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 01102224740110222474 متعلــق بــه زهــرا کرمــی فرزنــد چنگیــز در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا کرمــی فرزنــد چنگیــز در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49008088144900808814 متعلــق بــه حســن محمــدی ســونچی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه حســن محمــدی ســونچی فرزنــد حســین 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.

ــد  ــی فرزن ــا چراغ ــه رض ــق ب ــک متعل ــر بان ــای عاب ــد  و کارت ه ــی فرزن ــا چراغ ــه رض ــق ب ــک متعل ــر بان ــای عاب ــماره 00579128230057912823 و کارت ه ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی ــخ مرتضــی در تاری مرتضــی در تاری

20142014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 17301879941730187994 متعلــق بــه ســمیرا حاتــم زاده بخشــایش فرزنــد عزیــز  متعلــق بــه ســمیرا حاتــم زاده بخشــایش فرزنــد عزیــز 

در تاریخ در تاریخ 1401/01/071401/01/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00717641780071764178 متعلــق بــه مریــم عبدمقیمــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم عبدمقیمــی فرزنــد عبــاس 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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 03716797710371679771 متعلــق بــه جــواد رئیســی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد رئیســی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 
1399/08/011399/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20652065

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04205064460420506446 متعلــق بــه زهــرا شــیرازی فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا شــیرازی فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 
1401/07/131401/07/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

21102110
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 61899319526189931952 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 61899319526189931952 متعلــق بــه منــور هانــی  متعلــق بــه منــور هانــی 

فرزند محمد در تاریخ فرزند محمد در تاریخ 1401/08/091401/08/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 48798609484879860948 متعلــق بــه هــادی حســینی  فرزنــد رحمــان  در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی حســینی  فرزنــد رحمــان  در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53498772405349877240 متعلــق بــه یحیــی کــردی فرزنــد نورکــه در تاریــخ  متعلــق بــه یحیــی کــردی فرزنــد نورکــه در تاریــخ 1401/08/131401/08/13  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد یاس ــان فرزن ــی پرزم ــاز نوع ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد یاس ــان فرزن ــی پرزم ــاز نوع ــه مهن ــق ب ــماره 14638705231463870523 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/111401/08/11 مفق

23012301
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 22400858942240085894 و کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه فاطمــه فراهــی فرزنــد  و کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه فاطمــه فراهــی فرزنــد 

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

23022302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 21224279572122427957 و  و 

ــخ  ــی در تاری ــد یحی ــی فرزن ــه موســی بابائ ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد یحی ــی فرزن ــه موســی بابائ ــق ب ــاک 5959  281281 ج  ج 2929 متعل ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 0759939421007599394210 متعلــق بــه مصطفــی نجــار  متعلــق بــه مصطفــی نجــار 
فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/08/031401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  ب ــه مــدل 13771377 ب ــه رنــگ یشــمی متالیــک ب ــه مــدل  جی.ال.ایکــس ب ــه رنــگ یشــمی متالیــک ب بــرگ ســبز ماشــین پــژو بــرگ ســبز ماشــین پــژو 405405 جی.ال.ایکــس ب
شاســی شاســی 7731277177312771 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 2252771300822527713008 متعلــق بــه جــواد نظــری فرزنــد عبدالرحمــن  متعلــق بــه جــواد نظــری فرزنــد عبدالرحمــن 

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

ــه  ــه  ب ــدل 13831383 ب ــگ زرد م ــه رن ــون ب ــتم فرگس ــاورزی سیس ــور کش ــینی تراکت ــاک س ــبز و پ ــرگ س ــدل ب ــگ زرد م ــه رن ــون ب ــتم فرگس ــاورزی سیس ــور کش ــینی تراکت ــاک س ــبز و پ ــرگ س ب
شــماره ســریال شــماره ســریال cc0430304303aa11 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور LFWLFW47694769NN متعلــق بــه حدیثــه ســادات حســینی فر  متعلــق بــه حدیثــه ســادات حســینی فر 

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

بــرگ ســبز خــودرو  ســمند ســورن  بــرگ ســبز خــودرو  ســمند ســورن  EFEF77 مــدل  مــدل 13941394 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک  بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک 5959  911911 د  د 8383    
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره شاســی NAACSNAACS11YEYE99FFFF823473823473 متعل ــه شــماره شاســی  ب ــور 147147HH01438710143871 ب ــه شــماره موت ــور ب ــه شــماره موت ب

محمدجابــر صفایــی فرزنــد مصطفــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.محمدجابــر صفایــی فرزنــد مصطفــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501
ــی در  ــد محمــد عل ــادی فرزن ــر عســگری جوآب ــه امی ــق ب ــی در  متعل ــد محمــد عل ــادی فرزن ــر عســگری جوآب ــه امی ــق ب ــه شــماره 11301474601130147460 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ  1401/08/10 1401/08/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 11416428831141642883 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 11416428831141642883 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/091401/08/09 مفق ــین در تاری ــد حس ــد محم ــی فرزن ــی مالک ــح اهلل برات ــخ فت ــین در تاری ــد حس ــد محم ــی فرزن ــی مالک ــح اهلل برات فت

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 46202728174620272817 متعلــق بــه مســعود منصــوری بیدکانــی فرزنــد  متعلــق بــه مســعود منصــوری بیدکانــی فرزنــد 

محمدجون در تاریخ محمدجون در تاریخ 1401/03/011401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 46699337014669933701 متعلــق بــه صدیقــه محمــدی چیگوئــی فرزنــد  متعلــق بــه صدیقــه محمــدی چیگوئــی فرزنــد 
محمدجــان در تاریــخ محمدجــان 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 46605449584660544958 متعلــق بــه رضــا کریمــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا کریمــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه آرش حاجــت پــور شــاه منصــوری  ــه آرش حاجــت پــور شــاه منصــوری  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 55591684085559168408 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
فرزنــد روزعلــی در تاریــخ فرزنــد روزعلــی 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.

ســند ازدواج و مــدارک تحصیلــی و شناســنامه بــه شــماره شناســنامه ســند ازدواج و مــدارک تحصیلــی و شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 11602370931160237093 متعلــق بــه مریــم  متعلــق بــه مریــم 
برومندنیــا فرزنــد علــی در تاریــخ برومندنیــا فرزنــد علــی 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.

شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و   124124KK10769071076907 موتــور  شــماره  بــه  ماشــین  کارخانــه  موتــور ســند  شــماره  بــه  ماشــین  کارخانــه  ســند 
ــی  ــی نجف ــه مصطف ــق ب ــی  متعل ــی نجف ــه مصطف ــق ب ــران 373373 ج  ج 1212 متعل ــران  ای ــاک 6767 ای ــاک  و شــماره پ NAANNAAN0101CECE22HHHH835400835400 و شــماره پ
ریاخونــی فرزنــد علــی بــا کــد ملــی ریاخونــی فرزنــد علــی بــا کــد ملــی 12933567861293356786 در تاریــخ  در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــد.اعتب ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

گواهینامــه بگواهینامــه ب11 و ب و ب22 متعلــق بــه آرام عبداللهــی پبدنــی فرزنــد جهانگیــر بــا کــد ملــی  متعلــق بــه آرام عبداللهــی پبدنــی فرزنــد جهانگیــر بــا کــد ملــی 11100799581110079958  
در تاریــخ 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.

25072507
ــد صمــد در تاریــخ  ــه علــی اکبــر ذات رخشــانی فرزن ــد صمــد در تاریــخ  متعلــق ب ــه علــی اکبــر ذات رخشــانی فرزن ــه شــماره 06402085840640208584 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

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

ســند  مالکیــت ســند  مالکیــت 66دانگــی تــک برگــی  منــزل آپارتمــان  دراســتان اصفهــان شهرســتان اصفهــان خیابــان دانگــی تــک برگــی  منــزل آپارتمــان  دراســتان اصفهــان شهرســتان اصفهــان خیابــان 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره ثبــت 5895358953 متعل ــه شــماره ثبــت و ب ــک 53075307//2626و ب ــه شــماره مل ــک   ب ــه شــماره مل ــی کوچــه 2727  ب ــی کوچــه ابوالحســن اصفهان ابوالحســن اصفهان
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقطمفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/08/10 1401/08/10مفق ــر در تاری ــد اکب ــی  فرزن ــعود قربان ــخ  مس ــر در تاری ــد اکب ــی  فرزن ــعود قربان  مس

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد احمــد در تاری ــی مرغملکــی فرزن ــه آرزو  بهرام ــق ب ــخ  متعل ــد احمــد در تاری ــی مرغملکــی فرزن ــه آرزو  بهرام ــق ب ــه شــماره 12718017441271801744 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــک ب ــه شــماره متالی ــک ب ــدادی __متالی ــوک م ــدادی ن ــوک م ــایپا 131131SESEن ــرگ ســبز خــودرو و کارت ســوخت   ســواری س ــایپا ب ــرگ ســبز خــودرو و کارت ســوخت   ســواری س ب
ــور  ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــی NASNAS411100411100FF34349483434948وب ــماره شاس ــه ش ــی   وب ــماره شاس ــه ش ــران 135135لل8888  وب ــران ای ــاک 5353ای ــاک پ پ
54376445437644متعلــق بــه میثــم  لبــاف فرزنــد محســن در تاریــخمتعلــق بــه میثــم  لبــاف فرزنــد محســن در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 12728403521272840352 متعلــق بــه محمــد  شــعاعی فرزنــد بابــک در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد  شــعاعی فرزنــد بابــک 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 12726624621272662462 متعلــق بــه محمــد عباســی فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد عباســی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1400/11/011400/11/01  

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

ــه  ــری و کارت خان ــار گ ــت و کارت ایث ــان خدم ــه  و کارت پای ــری و کارت خان ــار گ ــت و کارت ایث ــان خدم ــماره 46893446394689344639 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
کارگرمتعلــق بــه ولــی تباشــیر اورگانــی فرزنــد علــی در تاریــخکارگرمتعلــق بــه ولــی تباشــیر اورگانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد شــجاع در  ــادی فرزن ــر حاجــی آب ــن  کارگ ــه رامی ــق ب ــد شــجاع در  متعل ــادی فرزن ــر حاجــی آب ــن  کارگ ــه رامی ــق ب ــه شــماره 00622855480062285548 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44698500124469850012 متعلــق بــه ریحــان  روشــن منشــادی فرزنــد ســیدعلی بمــان در  متعلــق بــه ریحــان  روشــن منشــادی فرزنــد ســیدعلی بمــان در 
تاریــختاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــیوا  روش ــه ش ــق ب ــن  متعل ــیوا  روش ــه ش ــق ب ــماره 12929851611292985161 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 91549154 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 منشــادی فرزنــد ســیدجال در تاریــخ منشــادی فرزنــد ســیدجال در تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12880214451288021445 متعلــق بــه زیبــا  روشــن منشــادی فرزنــد ســیدجال در تاریــخ  متعلــق بــه زیبــا  روشــن منشــادی فرزنــد ســیدجال در تاریــخ 
1401/08/141401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان  ــر  مهرب ــدم خی ــه ق ــق ب ــان  ( متعل ــر  مهرب ــدم خی ــه ق ــق ب ــی    63397211516339721151 ( متعل ــماره مل ــه ش ــی      ) ب ــماره مل ــه ش ــماره 6060  ) ب ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
گهروئــی فرزنــد مطلــب در تاریــخگهروئــی فرزنــد مطلــب در تاریــخ 1401/07/26  1401/07/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 55598637015559863701 متعلــق بــه معصومــه  اکبــری مقــدم  فرزنــد محمــد  متعلــق بــه معصومــه  اکبــری مقــدم  فرزنــد محمــد 

در تاریخدر تاریخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ابراهیــم   ــه ابراهیــم   متعلــق ب ــه شــماره 12883452911288345291 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره 43084308 و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــد محمدحســن  در تاریــخ 1401/07/16  1401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــژاد فرزن ــد محمدحســن  در تاریــخمحبــی ن ــژاد فرزن محبــی ن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12855648631285564863 متعلــق بــه منیــره شــریفی اصفهانــی فرزنــد ابراهیــم  متعلــق بــه منیــره شــریفی اصفهانــی فرزنــد ابراهیــم 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/05/15  1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

25712571
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03209030280320903028 متعلــق بــه مســعود نهیبــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود نهیبــی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/08/111401/08/11 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 22805609842280560984 متعلــق بــه بهنــام پیــران فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه بهنــام پیــران فرزنــد محمدعلــی 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 1401/07/151401/07/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25003822062500382206 متعلــق بــه فرشــته رنجبــر فرزنــد خــرم در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــته رنجبــر فرزنــد خــرم در تاریــخ 1401/08/141401/08/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــه توتونچ ــه نجم ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــه توتونچ ــه نجم ــق ب ــماره 22805075112280507511 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/091401/08/09 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد امی ــی فرزن ــامات ثان ــد س ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد امی ــی فرزن ــامات ثان ــد س ــه محم ــق ب ــماره 22829731612282973161 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/071401/04/07 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22889348912288934891 متعلــق بــه مریــم  زارعــی صغــاد فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  زارعــی صغــاد فرزنــد محمــد جــواد 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.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22191052372219105237 متعلــق بــه بهــرام رســولی توانــی فرزنــد علــی عمــران در تاریــخ  متعلــق بــه بهــرام رســولی توانــی فرزنــد علــی عمــران در تاریــخ 

1401/06/301401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر بانــک کشــاورزی  ــر بانــک کشــاورزی و کارت عاب ــه شــماره 22197789592219778959 در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/13  1401/04/13 و کارت عاب ــه شــماره کارت ملــی قدیــم ب کارت ملــی قدیــم ب
بــه شــماره بــه شــماره 60377014061106996037701406110699 در تاریــه در تاریــه1401/05/01 1401/05/01 و کارت عابــر بانــک پاســارگاد  بــه شــماره و کارت عابــر بانــک پاســارگاد  بــه شــماره 
50222910674256765022291067425676 تاریــخ تاریــخ1401/04/13 1401/04/13 متعلــق بــه فریبــا شــفیعی فرزنــد حســین مفقــود گردیــده متعلــق بــه فریبــا شــفیعی فرزنــد حســین مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22179401122217940112 متعلــق بــه لیــا ناظریــان فرزند حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا ناظریــان فرزند حســین  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.

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12293209701229320970 متعلــق بــه محمــد رضــا رضــا ســلطانی فرزنــد تیمــور در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا رضــا ســلطانی فرزنــد تیمــور در تاریــخ 

1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد ابوالفض ــت فرزن ــد اردیبهش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد ابوالفض ــت فرزن ــد اردیبهش ــه محم ــق ب ــماره 00196264440019626444 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

  مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی قبل از حذف ارز ترجیحی تا پایان سال تسویه می شود
 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی نحوه حمایت از دامداران ُخرد روستایی و عشایری مقرر کرد مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی قبل از مردمی سازی یارانه ها تا پایان سال تسویه و منابع مالی صندوق توسعه دامپروری نیز در راستای حفظ دام 
مولد روستائیان و عشایر تقویت شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« برگزار شد، همچنین پرداخت مطالبات دامداران بابت نهاده های دامی پیش از مردمی سازی یارانه ها مطرح و مقرر شد وزارت جهاد 

کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان امسال این مطالبات را پرداخت کنند.
چگونگی پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارت ناشی از خشکسالی و سیل از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱، 

اعتبارات الزم در این زمینه را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد.
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شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39907899103990789910 متعلــق بــه محمــد طاهــری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد طاهــری فرزنــد ابراهیــم 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 1401/08/141401/08/14 مفق

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــلطانی فرزن ــا س ــم رض ــه اعظ ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــلطانی فرزن ــا س ــم رض ــه اعظ ــق ب ــماره 00559458480055945848 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

ایــران 6666__  493493وو5757 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی  ایــران گواهینامــه و کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک  گواهینامــه و کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک 
SS14122846636631412284663663بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 00529056670052905667 متعلــق بــه محســن گــودرزی فرزنــد میــرزا در  متعلــق بــه محســن گــودرزی فرزنــد میــرزا در 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــختاری تاری

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــدی فرزن ــه داوود  عبدالحمی ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــدی فرزن ــه داوود  عبدالحمی ــق ب ــماره 00427125310042712531 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/051401/08/05 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد منوچه ــنگی  فرزن ــه هوش ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد منوچه ــنگی  فرزن ــه هوش ــه معصوم ــق ب ــماره 41308807644130880764 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 1401/08/051401/08/05 مفقــود گردی

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــن فرزن ــدی امی ــین ول ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــن فرزن ــدی امی ــین ول ــه حس ــق ب ــماره 40506529514050652951 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/101401/07/10 مفق

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 02001849110200184911 متعلــق بــه ابوالفضــل وظیفــه بــاال بیگــو فرزنــد  متعلــق بــه ابوالفضــل وظیفــه بــاال بیگــو فرزنــد 
نعمــت در تاریــخنعمــت در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ســند مغــازه و جــواز کســب مغــازه بــه نشــانی ســند مغــازه و جــواز کســب مغــازه بــه نشــانی __1515خــرداد غربیخــرداد غربی__جنــب بیمــه تامیــن اجتماعــی جنــب بیمــه تامیــن اجتماعــی __پاک پاک 
10901090 ویــک عــدد ســند منــزل  ویــک عــدد ســند منــزل __بــه نشــانی پیــروزیبــه نشــانی پیــروزی__ خیابــان پنجــم نیــروی هوایی خیابــان پنجــم نیــروی هوایی__خیابــان خیابــان 5/325/32  
ــخ 1401/06/151401/06/15   ــاس در تاری ــد عب ــخ  فرزن ــاس در تاری ــد عب ــی44898519954489851995 فرزن ــد فاضل ــه محم ــق ب ــی  متعل ــد فاضل ــه محم ــق ب ــاک 77واحــد واحــد 44  متعل ــاک پ پ

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 00104245630010424563 متعلــق بــه مریــم محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم محمــدی 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 1401/06/011401/06/01 مفق

شاســی  و شــماره  شاســی   و شــماره  1010__985985مم2828  ایــران  پــاک  شــماره  بــه  نقلیــه  وســیله  کارت  و  ایــران گواهینامــه  پــاک  شــماره  بــه  نقلیــه  وســیله  کارت  و  گواهینامــه 
NASNAS411100411100DD13007091300709 بــه شــماره  بــه شــماره 66195303386619530338 متعلــق بــه گلــی جعفــری نــژاد فرزنــد  متعلــق بــه گلــی جعفــری نــژاد فرزنــد 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفق ــرتیب در تاری ــخس ــرتیب در تاری س

ــخ  ــیرمحمد در تاری ــد ش ــعادتی فرزن ــااهلل س ــه ماش ــق ب ــخ  متعل ــیرمحمد در تاری ــد ش ــعادتی فرزن ــااهلل س ــه ماش ــق ب ــماره 65996955416599695541 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/161401/08/16 مفق

ــد  ــه زار فرزن ــه فاطم ــق ب ــد   متعل ــه زار فرزن ــه فاطم ــق ب ــی 00561446950056144695  متعل ــماره مل ــه ش ــهید  ب ــاد ش ــی وکارت بنی ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــهید  ب ــاد ش ــی وکارت بنی 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 ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــر در تاری ــخمنوچه ــر در تاری منوچه

  1507959825315079598253******NN22DD بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــاک ایــران بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــاک ایــران 146146  9881598815 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
ــد  ــار فرزن ــی غف ــد  عل ــار فرزن ــی غف ــی 00221577610022157761 عل ــه کــد مل ــق ب ــی متعل ــه کــد مل ــق ب ــور KCKC1212EFGGCEFGGC0298202982متعل ــور و شــماره موت و شــماره موت

عبدالحســین در تاریــخعبدالحســین 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.

29022902
ــد  ــی  فرزن ــدی آقاموســی طهران ــه مه ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــدی آقاموســی طهران ــه مه ــق ب ــران 2020 متعل ــران ای ــاک 9595لل855855ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب

محمدحسن در تاریخمحمدحسن در تاریخ 1401/08/02  1401/08/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی وشناســنامه وگواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه وگواهینامــه بــه شــماره 32590357453259035745 متعلــق بــه بهمــن مــرادی فرزنــد نــوروز  متعلــق بــه بهمــن مــرادی فرزنــد نــوروز 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00721848330072184833 متعلــق بــه مهــدی جدایــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی جدایــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــد ابراهیــم در  ــی فرزن ــه اســفندیار خزائ ــد ابراهیــم در  متعلــق ب ــی فرزن ــه اســفندیار خزائ ــه شــماره 33098278363309827836 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه  ب کارت ملــی وگواهینامــه  ب
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.

کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره 50105316155010531615 متعلــق بــه محمدمهــدی انجــم روز فرزنــد رضــا در  متعلــق بــه محمدمهــدی انجــم روز فرزنــد رضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 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 00186953960018695396 متعلــق بــه النــاز عبدالهــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق بــه النــاز عبدالهــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1401/06/101401/06/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وگواهینامــه ومعاینــه فنــی بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه ومعاینــه فنــی بــه شــماره 00117079680011707968 متعلــق بــه مهیــار نارنجــی حقیقــی  متعلــق بــه مهیــار نارنجــی حقیقــی 
فرزنــد محمــود در تاریــخفرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/08/02  1401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــح فرزن ــوع صال ــتو مطب ــه پرس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــح فرزن ــوع صال ــتو مطب ــه پرس ــق ب ــماره 00155018410015501841 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/08/01 1401/08/01مفقود 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 07809448010780944801 و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه قاســم  اســتاجی  و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه قاســم  اســتاجی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/12  1401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــا ســاغریچی فرزن ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــا ســاغریچی فرزن ــه لی ــق ب ــران 938938 م  م 4242 متعل ــران  ای ــه شــماره 7777 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
 1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره 6262 ایــران  ایــران 786786 ج  ج 7676 متعلــق بــه حــوا دوســتار کلکنــاری فرزنــد  متعلــق بــه حــوا دوســتار کلکنــاری فرزنــد 
علــی در تاریــخعلــی در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49003292234900329223 متعلــق بــه نیلوفــر عامــری فرزنــد فریــد در تاریــخ  متعلــق بــه نیلوفــر عامــری فرزنــد فریــد 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 50598825355059882535 متعلــق به موســی  احــدی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق به موســی  احــدی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/07/101401/07/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه بــه شــماره 4040ایــرانایــران234234وو4646 متعلــق بــه نفیســه جعفــری  متعلــق بــه نفیســه جعفــری 
فرزنــد عبــاس و گواهینامــه اســداله خلیــل ارجمنــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــیفرزنــد عبــاس و گواهینامــه اســداله خلیــل ارجمنــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی65998796916599879691  در   در 

تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00799786060079978606 متعلــق بــه هانیــه فامیــل علیونــی فرزنــد نقــی در تاریــخ  متعلــق بــه هانیــه فامیــل علیونــی فرزنــد نقــی در تاریــخ 
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 38745038443874503844   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 38745038443874503844 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره 1111 ایــران  ایــران 562562 س  س 9999 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
 محمــد کاوه فرزنــد رمضــان در تاریــخ محمــد کاوه فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1401/08/13  1401/08/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد صفرعل ــی زاده فرزن ــه موس ــه رقی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد صفرعل ــی زاده فرزن ــه موس ــه رقی ــق ب ــماره 09320137240932013724 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــوس فرزن ــن چترآبن ــه پروی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــوس فرزن ــن چترآبن ــه پروی ــق ب ــماره 24113871562411387156 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/08/01 1401/08/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39306995163930699516 متعلــق بــه رســول رضایــی مانیزانــی فرزنــد برجعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رســول رضایــی مانیزانــی فرزنــد برجعلــی 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.

ــماره 39345316873934531687   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 39345316873934531687 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد کریــم در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــی توســکی فرزن ــه ســمیه بابائ ــد کریــم در تاریــخمتعلــق ب ــی توســکی فرزن ــه ســمیه بابائ متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــه محب ــه محدث ــق ب ــخ  متعل ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــه محب ــه محدث ــق ب ــه شــماره 00222998580022299858 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 40722504654072250465   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 40722504654072250465 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه شــهناز محمــودی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخمتعلــق بــه شــهناز محمــودی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1400/12/01  1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

محمدرضــا  بــه  متعلــق  محمدرضــا   بــه  متعلــق   5555 ایــران 391391 ص  ص  ایــران    1717 شــماره  بــه  ســوخت   کارت  و  ماشــین  شــماره کارت  بــه  ســوخت   کارت  و  ماشــین  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود  در  محمدجعفــر  فرزنــد  تاریــخ ســامی  در  محمدجعفــر  فرزنــد   ســامی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 20806791392080679139 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 20806791392080679139 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 20806791392080679139 متعلــق بــه مهــدی قاســمیان فرزنــد خســرو در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی قاســمیان فرزنــد خســرو در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00596008290059600829 متعلــق بــه معصومــه باقــری فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه باقــری فرزنــد حســن 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 32556399563255639956 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 32556399563255639956 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــق  ــق  متعل ــران 267267 ه  ه 8686 متعل ــران  ای ــماره 4444 ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــد حس ــد محم ــالم فرزن ــر س ــی اکب ــماره عل ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــد حس ــد محم ــالم فرزن ــر س ــی اکب عل
بــه مهــدی ســالم بــه شــماره بــه مهــدی ســالم بــه شــماره 00730246780073024678 فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1400/1/1  1400/1/1 مفقــود شــده و مفقــود شــده و 

ازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت.ازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت.

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09252211120925221112 متعلــق بــه ســعید رزم آرا فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید رزم آرا فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  

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

ــه  ــت ب ــان خدم ــه  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــماره 08703782010870378201 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 3792937929 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره شــماره 08703782010870378201 متعلــق بــه مهــدی گواهــی فرزنــد موســی الرضــا در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی گواهــی فرزنــد موســی الرضــا 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.

30243024
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07953008400795300840 متعلــق بــه آقــای حســن مرســومی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای حســن مرســومی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 

1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــری در تاری ــد ش ــانژاد فرزن ــور پاش ــای منص ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــری در تاری ــد ش ــانژاد فرزن ــور پاش ــای منص ــه آق ــق ب ــماره 16023842901602384290 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده اســت. ــود گردی ــده اســت. مفق ــود گردی 1401/05/151401/05/15 مفق

ــخ  ــادق  در تاری ــد ص ــام زاده  فرزن ــن  غ ــه مبی ــق ب ــخ  متعل ــادق  در تاری ــد ص ــام زاده  فرزن ــن  غ ــه مبی ــق ب ــماره 16603593171660359317 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/111401/07/11 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00667656330066765633 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 7878  674674  
ل ل 7373 متعلــق بــه آقــای  ســید جــال هاشــمی نــژاد فرزنــد ســید عبــاس در تاریــخ متعلــق بــه آقــای  ســید جــال هاشــمی نــژاد فرزنــد ســید عبــاس در تاریــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقــود مفقــود 

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

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی KK105284105284  و شــماره موتــور   و شــماره موتــور 388343388343 و شــماره پــاک ایــران  و شــماره پــاک ایــران 
7878  523523 ل  ل 3131 متعلــق بــه آقــای اصغــر ســیری فرزنــد صفــر در تاریــخ متعلــق بــه آقــای اصغــر ســیری فرزنــد صفــر در تاریــخ 1399/04/04  1399/04/04 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــی  ــعید  عراق ــه س ــق ب ــای  متعل ــه آق ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــعید  عراق ــه س ــق ب ــای  متعل ــه آق ــه س ــه پای ــماره 03706811260370681126 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار ســرقت  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/12  1401/08/12 ســرقت  در  محمــد  فرزنــد  گلشــنی  تاریــخ پــور  در  محمــد  فرزنــد  گلشــنی   پــور 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــران  ــماره ای ــه ش ــین ب ــه  و کارت ماش ــه س ــه پای ــران  و گواهینام ــماره ای ــه ش ــین ب ــه  و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 03710274380371027438 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
2121  164164 ن  ن 5858 متعلــق بــه آقــای  بهــروز عراقــی پــور گلشــنی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  بهــروز عراقــی پــور گلشــنی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/121401/08/12  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21221683822122168382 متعلــق بــه عهدیــه  شــیخ فرزند عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه عهدیــه  شــیخ فرزند عبــاس  در تاریــخ 1401/06/201401/06/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65898641606589864160 متعلــق بــه ملیحــه  خامــی زاده  فرزنــد صحبتعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه ملیحــه  خامــی زاده  فرزنــد صحبتعلــی  در تاریــخ 
1400/06/061400/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39502094143950209414 متعلــق بــه فاطمــه  نوابــی  فرزند بهمــن  در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  نوابــی  فرزند بهمــن  در تاریــخ 1400/12/201400/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره  شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 65800623556580062355 متعلــق بــه یاســر  اصلــی خــاالن  فرزنــد  متعلــق بــه یاســر  اصلــی خــاالن  فرزنــد 
مراد علی  در تاریخمراد علی  در تاریخ 1401/05/30  1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــوروز  در تاری ــد ن ــور  فرزن ــت پ ــام  هدای ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــوروز  در تاری ــد ن ــور  فرزن ــت پ ــام  هدای ــه اله ــق ب ــماره 21106038522110603852 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/261401/06/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65801187336580118733 متعلــق بــه آقــای مجیــد محمدپــور فرزنــد ســعیداله در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای مجیــد محمدپــور فرزنــد ســعیداله در تاریــخ 
1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده اســت مفقــود گردیــده اســت

ــد  ــی فرزن ــب داور زن ــم  زین ــه خان ــق ب ــد  و متعل ــی فرزن ــب داور زن ــم  زین ــه خان ــق ب ــماره 04809459850480945985 و متعل ــه ش ــنامه  ب ــی و شناس ــماره کارت مل ــه ش ــنامه  ب ــی و شناس کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.ســرقت گردی محمــد رضــا در تاریــخمحمــد رضــا در تاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 ســرقت گردی

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 00450502000031090045050200003109 متعلــق بــه امیرحســین  رضایــی فرزنــد محمــد ابراهیــم   متعلــق بــه امیرحســین  رضایــی فرزنــد محمــد ابراهیــم  
در تاریــخدر 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 00755385980075538598 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت بــه  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت بــه 
شــماره شــماره 1148797211487972 متعلــق بــه ســید مهــدی  حســینی  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ متعلــق بــه ســید مهــدی  حســینی  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 1401/07/13  1401/07/13 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــی  در تاری ــد مصطف ــگان  فرزن ــی  بای ــه مجتب ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد مصطف ــگان  فرزن ــی  بای ــه مجتب ــق ب ــماره 00137821930013782193 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/06/251400/06/25 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــی فرزن ــد قربان ــای محم ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد عبدال ــی فرزن ــد قربان ــای محم ــه آق ــق ب ــماره 06205500900620550090 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/091401/08/09 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41907736464190773646 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه معصومــه  گراونــد  فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه معصومــه  گراونــد  فرزنــد 
محســن  در تاریــخمحســن  در تاریــخ 1401/06/15  1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــاز  فرزن ــت ب ــن  دس ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد محم ــاز  فرزن ــت ب ــن  دس ــه حس ــق ب ــماره 08299179930829917993 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/241401/06/24 مفق

بــرگ ســبز خــودرو و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 9696طط985985  3030متعلــق بــه صالــح  ولــی پــور  فرزنــد متعلــق بــه صالــح  ولــی پــور  فرزنــد 
غامحســن  در تاریــخغامحســن  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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58896797085889679708 متعلــق بــه مریــم  اشــتری  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  اشــتری  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/061401/07/06 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22692026192269202619 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 817817 متعلــق بــه غــام رضــا   متعلــق بــه غــام رضــا  
 ارجونــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ ارجونــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/03/30  1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

مهســا   بــه  متعلــق  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  مهســا    بــه  متعلــق  ســه  پایــه  گواهینامــه  و   00186209910018620991 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/06/311401/06/31 تاریــخ  در  مصطفــی   فرزنــد  تاریــخ  پازوکــی   در  مصطفــی   فرزنــد   پازوکــی  

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره اســناد مالکیــت بــه شــماره 9191مم3272032720ایــران  متعلــق بــه ســید قدیــر ثابــت مقــدم  فرزنــد مرتضــی  در ایــران  متعلــق بــه ســید قدیــر ثابــت مقــدم  فرزنــد مرتضــی  در 
تاریــختاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04822499270482249927 متعلــق بــه تینــا  بروشــک  فرزنــد یعقــوب  در تاریــخ  متعلــق بــه تینــا  بروشــک  فرزنــد یعقــوب  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 1401/06/281401/06/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41332090874133209087 متعلــق بــه پیمــان  گــودرزی فرزنــد فرهــاد  در تاریــخ  متعلــق بــه پیمــان  گــودرزی فرزنــد فرهــاد  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 1401/06/311401/06/31 مفق

  
30413041

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم و کارت شناســایی ارتــش و کارت جانبــازی  کارت ماشــین کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم و کارت شناســایی ارتــش و کارت جانبــازی  کارت ماشــین 
ــا  ــد رض ــه محم ــق ب ــا  متعل ــد رض ــه محم ــق ب ــی 07002011570700201157 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ــران 1212__733733 ی ی1414ب ــاک ای ــماره پ ــه ش ــران ب ــاک ای ــماره پ ــه ش ب
رضائــی بنهنگــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخرضائــی بنهنگــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــی فنــی ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــی فنــی ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 3232__556556ن ن 5757بــه بــه 

شــماره ملــی شــماره ملــی 07025556650702555665 متعلــق بــه حمیــده پیــر احمــدی فرزنــد اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده پیــر احمــدی فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/08/041401/08/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37307336313730733631 متعلــق بــه شــها امینــی کیانــه فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه شــها امینــی کیانــه فرزنــد عبــاس 

در تاریخدر تاریخ 1401/07/03  1401/07/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 38103615263810361526 و گواهینامــه پایه یــک به شــماره  و گواهینامــه پایه یــک به شــماره 97006030749700603074  
ــد محمــد در  ــاری فرزن ــه ســینا غف ــق ب ــد محمــد در  متعل ــاری فرزن ــه ســینا غف ــق ب ــران 622622صص6565 متعل ــران ای ــاک 5151ای ــه شــماره پ ــاک و کارت ماشــین ب ــه شــماره پ و کارت ماشــین ب

تاریــختاریــخ 1401/08/11  1401/08/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 37310452813731045281 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 37310452813731045281  
و کیــف پــول متعلــق بــه مســتوره سوســنی فرزنــد محمــد در تاریــخو کیــف پــول متعلــق بــه مســتوره سوســنی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37331793153733179315 متعلــق بــه خــه بــات اصانــی فرزنــد احمــد در  متعلــق بــه خــه بــات اصانــی فرزنــد احمــد 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.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 37331681193733168119 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
37331681193733168119 متعلــق بــه وریــا گروســی فرزنــد محمــد رشــید در تاریــخ متعلــق بــه وریــا گروســی فرزنــد محمــد رشــید در تاریــخ 1401/08/09  1401/08/09 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 37330983153733098315 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37330983153733098315  
متعلــق بــه ســیروان قاســم حســنی فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخمتعلــق بــه ســیروان قاســم حســنی فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 1401/07/02  1401/07/02 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

51115111
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00333540060033354006 متعلــق بــه انســیه باقــر فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ  متعلــق بــه انســیه باقــر فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ 

1401/08/051401/08/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چــک  دســته  ســفته  و  دانشــجویی  کارت  خدمــت   پایــان  ســه  پایــه  گواهینامــه  چــک شناســنامه  دســته  ســفته  و  دانشــجویی  کارت  خدمــت   پایــان  ســه  پایــه  گواهینامــه  شناســنامه 
دفترچــه بیمــه و برگــه ســبز کارت ســوخت  بیمــه نامــه کارت ماشــین بــه پــاک دفترچــه بیمــه و برگــه ســبز کارت ســوخت  بیمــه نامــه کارت ماشــین بــه پــاک 4040ایــران ایــران 
372372و و 2929 و عابــر بانــک ملــت و انصــارو کارت ملــی  و بــه شــماره  و عابــر بانــک ملــت و انصــارو کارت ملــی  و بــه شــماره 00173659370017365937 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــوش در تاری ــد داری ــن  فرزن ــا کوهک ــخ حمیدرض ــوش در تاری ــد داری ــن  فرزن ــا کوهک  حمیدرض

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

55605560
گواهینامــه پایــه یــک کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره شاســی گواهینامــه پایــه یــک کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره شاســی SS14122859738251412285973825وشــماره وشــماره 
پــاکپــاک2121دد575575--2626و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 2121دد575575--2626 متعلــق بــه علــی اکبــر مختــاری  متعلــق بــه علــی اکبــر مختــاری 

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

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوو بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره پــاک کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوو بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره پــاک 3535--783783--
شاســی شــماره  بــه  نقلیــه  وســیله  شاســیوکارت  شــماره  بــه  نقلیــه  وســیله  نامــه312264/01/000084 312264/01/000084 وکارت  بیمــه  شــماره  نامــهو  بیمــه  شــماره  2626و 

NEGLPRNEGLPR7575EHPEHP007276007276وشــماره موتــوروشــماره موتــور44HkHk1564529015645290 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 3535ع ع 783783--2626متعلق متعلق 
بــه مصطفــی تمدنــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخبــه مصطفــی تمدنــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

70147014
ــخ  ــن در تاری ــد محس ــی فرزن ــی کران ــا امام ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محس ــی فرزن ــی کران ــا امام ــه رض ــق ب ــماره 46105365604610536560 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

70257025
شناســنامه متعلــق بــه ابوالفضــل نــوروزی فرزنــد عبدالــه در تاریــخشناســنامه متعلــق بــه ابوالفضــل نــوروزی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

70327032
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 2626بب235235ایــرانایــران3838 و کارت شناســایی ، کارت ایثــار بــه شــماره ملــی  و کارت شناســایی ، کارت ایثــار بــه شــماره ملــی 
39325857043932585704 متعلــق بــه رســول  شــکوهی  فرزنــد حســین  در تاریــخ متعلــق بــه رســول  شــکوهی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

70597059
ــخ  ــر در تاری ــد عبدالظاه ــوی فرزن ــاس غزن ــه محمدالی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد عبدالظاه ــوی فرزن ــاس غزن ــه محمدالی ــق ب ــماره PP0195468201954682 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام

1401/08/121401/08/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70607060
ــد رضــا در  ــه ســودابه معشــوق فرزن ــق ب ــد رضــا در  متعل ــه ســودابه معشــوق فرزن ــق ب ــی 08294335110829433511 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریختاریخ 1401/07/11  1401/07/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــتنی  ــن زاده قندش ــه عابدی ــه فاطم ــق ب ــتنی  متعل ــن زاده قندش ــه عابدی ــه فاطم ــق ب ــی 09264125660926412566 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد مجیــد در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد مجیــد در تاریــخفرزن فرزن

ــه  ــه  و کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ب ــی 06905255320690525532 و کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ب ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
ــور  ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی NAAPONAAPO33EEEE44JJJJ569894569894 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــاک 7474 /  / 226226 ن  ن 1212 و ش ــماره پ ــاک ش ــماره پ ش
182182AA00289610028961متعلــق بــه مهــران بلنــدی فرزنــد حســین در تاریــخمتعلــق بــه مهــران بلنــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 09437324170943732417 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
09437324170943732417 متعلــق بــه مهــدی  نادریــان زو فرزنــد ناصــر در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی  نادریــان زو فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07793460170779346017 متعلــق بــه جهــان بخــش دلفــراز کاهــو فرزنــد  متعلــق بــه جهــان بخــش دلفــراز کاهــو فرزنــد 
ســلطانعلی در تاریــخســلطانعلی در تاریــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09413289020941328902 متعلــق بــه محمــود عطــارودی فرزنــد عــوض در  متعلــق بــه محمــود عطــارودی فرزنــد عــوض در 
تاریــختاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــت زارع بیدک ــه زین ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــت زارع بیدک ــه زین ــق ب ــماره 44692549594469254959 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/251401/07/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44205913074420591307 متعلــق بــه عمــاد ســلیمی فرزند عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه عمــاد ســلیمی فرزند عبــاس  در تاریــخ 1401/07/151401/07/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70627062
ــور 26938262693826و ،شــماره پــاک و ،شــماره پــاک  ــور و شــماره موت ــه شــماره شاســی ss،،14222870437411422287043741و شــماره موت ــه شــماره شاســی کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
ــخ 1401/06/151401/06/15   ــی در تاری ــد براتعل ــان فرزن ــدی حس ــه امی ــه یگان ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد براتعل ــان فرزن ــدی حس ــه امی ــه یگان ــق ب ــران ،3030 , ,252252 ن ،  ن ، 7979متعل ــران ،ای ای

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00648413590064841359 متعلــق بــه سیدیوســف میرهدایتــی فرزنــد ســیدعلی در تاریــخ  متعلــق بــه سیدیوســف میرهدایتــی فرزنــد ســیدعلی 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.

ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفق ــی در تاری ــد امیرعل ــی  فرزن ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــخگواهینام ــی در تاری ــد امیرعل ــی  فرزن ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 16897272411689727241 متعلــق بــه رقیــه ثنائــی فرزنــد صــادق در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه ثنائــی فرزنــد صــادق 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 00700882330070088233 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه عبــاس رحمانــی فرزنــد رضــا  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه عبــاس رحمانــی فرزنــد رضــا 
در تاریــخدر تاریــخ1401/08/13 1401/08/13  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/08/17

شماره : 1509

 دومین جشنواره بومی محلی »َکئی پِال« در ساری آغاز به کار کرد
دومین جشــنواره غذاهای بومی محلی »کئی پاِل« باهــدف احیا و ترویج غذاهای بومی و 
محلی صبح یک شــنبه هم زمان با دومین روز از هفته مازندران در بوستان والیت ساری 

آغاز به کار کرد.
دومین جشنواره بومی محلی »کئی پاِل« که با هدف احیا و ترویج بخشی از فرهنگ غذایی 
مازندران و معرفی غذاهای کدو پایه این اســتان طراحی شد، امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه 

در بوستان والیت ساری آغاز به کار کرد.
این جشــنواره از امروز تا ۱۷ آبان ماه به مدت ســه روز در بوســتان والیت برپاســت، 
عالقه مندان می توانند از ســاعت ۹ صبح تا ۲۲ شــب از ۸۵ غرقه این نمایشــگاه بازدید 

به عمل آورند.
«کئی پِــال«، »کیک کئی«، »کئی ماســت«، »کئــی آش«، »کئی اِنــار«، »کدو حلوا«، 
»کئی ِهِکشی«، »کئی َقلیه« و »کئی پَته« از جمله غذاهای سنتی و بومی به شمار می رود 

که در این جشنواره توسط هنرمندان خوش ذوق پخته و ارائه می شود.
بازی های بومی محلی، موســیقی محلی، تئاتر، برگزاری مسابقات و سرگرمی ها، ایستگاه 
نقاشــی کودک، غرفه صنایع دستی ازجمله برنامه هایی است که هم زمان با این جشنواره 

اجرا می شود.
جشــنواره »کئی پاِل« در پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو می تواند بهترین فرصت 
برای بازگرداندن غذاهای کدویی به سفره خانوارها و اضافه کردن آن ها به منوی رستوران ها 

باشد و می تواند یک بخش جذاب و خوشمزه به گردشگری مازندران اضافه شود.

 حضور آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای ملل رامســر در نمایشگاه گیاهان 
دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران

آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای ملل رامسر در نمایشــگاه گیاهان دارویی، فرآورده های 
طبیعی و طب سنتی ایران در مصلی امام خمینی )ره( تهران حضور یافت

علی قاســمی مدیر آموزشگاه آزاد ملل رامسر گفت : صنعت گیاهان دارویی منبع عظیم 
اقتصادی و با ارزش افزوده بسیار باالیی درایران محسوب می شودکه شناخت زمینه ها و 
برنامه های اشتغال درآن میتواند موقعیت ارزشمندی به این صنعت در داخل و در بخش 

صادرات و حضور موفق ایران در بازارهای جهانی بخشد.
وی ادامه داد : با هدف بیان فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تربیت 
نیروی کار ماهر در بخش پرورش گیاهان دارویی و مشــاغل و صنایع وابســته به آن در 
نمایشــگاه گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران که در مصلی تهران 

برگزار می شود حضور یافتیم .
مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ملل رامسر از طرح های پژوهشی این آموزشگاه خبر 
داد و اظهار داشت  : پایش منابع گیاهان دارویی سراسر کشور با شناسایی و معرفی گونه 
های گیاهان دارویی و رویشگاه های آنها در هر استان جهت شناخت بهتر منابع طبیعی 
تجدید شــونده و کمک موثر در راســتای آشــنایی عالقمندان به طبیعت و خصوصیات 
گیاهــان دارویی و در نتیجــه کاربردها ومصارف آنان و صیانــت از گونه های در معرض 
انقــراض با بهره گیــری از هوش مصنویی با قابلیت تجمیع اطالعات ، قابلیت جســتجو 
ســریع وکارآمد مکان و گونه های رویشی گیاهان دارویی وبالعکس ، امکان تعامل با دیتا 
بیس نهادهای پژوهشی و دستگاه های اجرایی، قابلیت ایجاد بستر آموزشی وتولید محتوا 
، امکان ایجاد بازدید مجازی از ســالن یا مزرعه گیاهان دارویی ،این آموزشــگاه را بر آن 
داشت تا  برای اولین بار در ایران نقشه جامع گیاهان دارویی ایران با پایش تنوع گیاهان 
دارویی در سراســر کشور توسط هوش مصنوعی با کمک شرکت های فناور دراین زمینه 

برنامه ریزی و اجرا نماید .
علی قاســمی مدیر آموزشگاه آزاد ملل رامســر در خاتمه این گفتگو به استقبال بازدید 
کنندگان نمایشــگاه از غرفه این آموزشــگاه اشــاره کرد و گفت : در طول برگزاری این 
نمایشــگاه دکتر شهریور معاون پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، علیرضا 
یونچی داور برنامه میدان وکارافرین ، پروفسور دکتر سید مهدی صحرائیان اقتصاد دان و 
پژوهشگر سازمان ملل، دکتر رمضانی مدیرکل امور اداری معاونت علمی وفناوری ریاست 
جمهوری و جمعی از فعاالن این حوزه بازدید و در خصوص توســعه آموزش های مهارتی 
مشــترک در این بخش مذاکراتی انجام یافت . نمایشــگاه گیاهان دارویی، فرآورده های 
طبیعی و طب سنتی ایران در مصلی امام خمینی  برپاست که آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 

ای ملل رامسر در طبقه همکف شبستان ۳ حضور دارد.

 ۲۲6 تن محصوالت شیالتی از آذربایجان شرقی صادر شد
مدیر شــیالت و امور آبزیان جهادکشاورزی آذربایجان شــرقی گفت: در ۶ ماهه نخست 
امسال ۲۲۶ تن انواع آبزیان زنده خوراکی و شاه میگو، میگو و ماهی خاویاری از این استان 

به کشورهای همسایه صادر شده است.
قاســم جعفروند اظهار کرد: بیش از ۱۹۰ تن از صادرات اســتان در مدت یاد شده شامل 

ماهی قزل آالی خوراکی و به میزان بیش از ۱۰ تن فیله ماهی خوراکی است .
وی اضافه کرد: در این مدت بیش از پنج تن شاه میگو ، پنج هزار و ۵۴۳ کیلوگرم ماهی 
خاویار منجمد، پنج تن میگوی منجمد و  ۹ تن میگو از مرزهای اســتان به کشــورهای 
همسایه صادر شده است. جعفروند همچنین گفت: ارزش اقتصادی ضایعات ماهی قزل آال 
خیلی ناچیر بوده ولی ارزش افزوده ایجاد شــده بر مبنای ارزش مواد فرآوری شده ماهی 
چند برابر اســت. وی با اشــاره به اینکه محصوالت فرآوری شده از ضایعات ماهی بسیار 
متنوع بوده و می توان گفت که کلیه بافت های بدن ماهی قابلیت فرآوری را دارد؛ افزود: 
عمده فرآوری ایجاد شــده شــامل تولید روغن از کبد ماهی، تهیه پودر عصاره استخوان 
ماهی، تولید چرم از پوســت ماهی، اســتفاده از کالژن ماهی در تهیه صابونها و کرم های 
آرایشی و بهداشتی، تولید کنسرو کبد ماهی، تولید پودر ماهی جهت تهیه خوراک آبزیان 
و حیوانات خانگی، تولید ژالتین ماهی، اســتفاده از هورمون هــای هیپوفیز ماهی برای 

ماهیان مولد و همچنین فرآوری تخم ماهی جهت مصرف انسانی است .
جعفروند اعالم کرد: طبق گزارش سازمان شیالت ایران، آمار مصرف سرانه آبزیان استان 
آذربایجان شرقی ۷.۸ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ بوده که با احتساب جمعیت چهار میلیون 

نفری ۳۱ هزار تن محصوالت آبزی در استان مصرف شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرزی جلفا نیز در خصوص صادرات محصوالت شیالتی 
از آذربایجان شــرقی گفت: مقایسه میزان صادرات آبزیان از استان در سال های گذشته، 
نشانگر روند افزایشی صادرات ماهی قزل آال ، میگو و ماهیان خاویاری از استان نسبت به 
زمان مشــابه سال های قبل است . رضا عباسی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر حجم 
صادرات از استان در ۶ ماهه دوم سال اتفاق می افتد ، پیش بینی می شود میزان صادرات 

سال جاری به میزان قابل توجهی نسبت به سالهای قبل افزایش داشته باشد.
وی گفت: با رعایت اصول و اســتانداردهای صادرات کاال و اتخاذ سیاست های حمایتی از 
صادرکنندگان، روند افزایش صادرات محصوالت شیالتی مستمر بوده و شاهد رونق تولید 
و ارزآوری بیشــتری به کشــور خواهیم بود. آذربایجان شرقی با قرار گرفتن در سه حوزه 
آبریز ارس، قزل اوزن و دریاچه ارومیه و داشــتن ۲۰ هــزار حلقه چاه، ۶۶ دهنه رودخانه 
فعال، بیش از ۱۲۰ سد،  ۲ هزار و ۵۰۰ رشته چشمه و قنات از ظرفیت باالیی در توسعه 
آبزی پروری برخوردار بوده و می تواند به عنوان یکی از قطب های شــیالتی کشور در بین 

استان های غیرساحلی مطرح باشد. تولید ساالنه استان به ۱۰ هزار تن می رسد .

 کشت زعفران به عنوان جایگزین صیفی و سبزی 
در باغات و همچنین زمین های زراعی به ویژه در 
مناطق شــیب دار، درآمد پنهانی به شمار می رود 
که وصول آن به تغییر باور کشــاورزان و حمایت 

بیش از پیش مسئوالن نیاز دارد.
زعفران به عنوان محصول کم توقع، به زمســتان 
مالیم و تابســتان نه چندان گرم نیازمند است و 
به عقیده کارشناسان تا ارتفاع یکهزار و ۶۰۰ متر 
قابلیت کشت دارد؛ نکته مهم تر اینکه با حداقل 

آبیاری سود مناسبی را نصیب کشاورز می کند.
توقع پاییــن این گیاه کــه ارزش افزوده آن هم 
رفته رفته بیشتر می شود، امکان کاشت آن حتی 
در زمین های شــیب دار را نیز فراهم می کند و بر 
همین اساس می توان در بسیاری از مناطق کشور 
از جمله جنوب آذربایجان برای توســعه کشت و 

حتی صنایع جانبی آن برنامه ریزی کرد.
مســئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی 
مراغه می گوید: کشت زعفران از حدود چهار سال 
قبل در روستای خانقاه این شهرستان و در سطح 
سه هکتار توسط »مهســا نوین« از تسهیل گران 

ترویج کشاورزی آغاز شد.
»طاهر اســکندری« با بیان اینکــه پیاز زعفران 
به میزان ســه تن تا ۱۰ تن در هر هکتار کشت 
می شــود، اضافه کرد: معموال برداشــت محصول 
در سال اول نســبت به تراکم کشت پیاز زعفران 
در هر هکتار پایین اســت و اگر میزان کشت ۱۰ 
تــن در هکتار باشــد، ۷۵۰ گرم کاللــه زعفران 
برداشت می شــود. وی به روند افزایشی برداشت 
طی ســال های بعدی اشاره و بیان می کند: تولید 
اقتصادی زعفران از سال سوم به بعد آغاز می شود 
و بیشترین تولید در سال هفتم به بار می نشیند تا 
جایی که در سال سوم از هر هکتار تا ۱۰ کیلوگرم 
کالله هم برداشت می شود. وی زعفران را بهترین 

گزینه برای جایگزینی کشت های صیفی و سبزی 
در کنــار باغات می داند و اضافه می کند: کشــت 
زعفران با آب و هوا و خاک منطقه کامال ســازگار 
اســت و این گیاه حتی در خاک فقیر هم امکان 

رشد دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه این محصول در ســرمای 
بسیار زیاد دوام نمی آورد، به زعفران کاران توصیه 
می کند که کشت پیاز در عمق ۲۰ سانتی متری و 
استفاده از مواد آلی از جمله پهن پوسیده را برای 

رشد و تکثیر پیاز رعایت کنند.  

 کشاورزان در زمین های شیب دار زعفران 
بکارند و از حمایت دولت برخوردار شوند

مدیر جهاد کشــاورزی مراغه اعطای تســهیالت 
از محل کشــت گیاهان دارویی پــس از ثبت نام 
متقاضیان در سامانه ســیتا و همچنین از محل 
تســهیالت مشــاغل خانگی را جزو حمایت های 
 دولت از کشــت زعفران  اعالم و بیــان می کند: 
دولــت برای کشــت گیاهان دارویــی در اراضی 
شــیب دار هــم بســته های حمایتــی از جمله 

کمک های بالعوض دارد.
به گفته »ســعید خیراندیــش« در زمان حاضر 
حدود هشت هکتار زعفران در مراغه کشت شده 
که متراکم نیست و این موضوع نیز به خوبی نشان 
می دهد که کشاورزان هنوز هم درآمد مناسب این 

محصول را باور نکرده اند.

 زنــان مراغه در زمینه کشــت زعفران 
پیش رو هستند

نکته قابل تامل اینکه، کشاورزان پیشرو در زمینه 
کشــت زعفران در مراغه زنان هســتند و »مهسا 
نویــن« به عنــوان یکی از همین زعفــران کاران 
می گوید: مســئوالن می گویند که »ابتدا کشــت 
کنید تا تسهیالت بدهیم« در صورتی که بسیاری 
از زنان شــهری مراغه که در دروه های آموزشــی 
شــرکت کرده و با شیوه کاشت، داشت و برداشت 
این محصول آشنا شده اند، در صورتی که سرمایه 
و زمین داشته باشند به کشت زعفران عالقه دارند.

وی از مســئوالن محلی می خواهــد که با هدف 
ایجاد فرصت های شــغلی جدید، زمین های ملی 

را در اختیــار زنان بیکار قرار دهند تا از یک ســو 
فرصت های شــغلی جدید ایجاد شــود و از سوی 

دیگر نیز کشت زعفران توسعه یابد.
»نوین« به گفته خودش طی ســال گذشته هفت 
کیلوگرم کالله زعفران از هر هکتار برداشت کرده 
و هــر گرم آن را به قیمت ۴۰ هزار تومان فروخته 

است.

 کشــاورزان از تغییر الگوی کشت واهمه 
دارند

»توحید کریمی« از کشــاورزان ملکان نیز با بیان 
اینکه کشاورزان به دلیل عادت های چندین ساله 
از تغییر الگوی کشــت واهمه دارنــد، می گوید: 
کارشناسان کشاورزی کشــت زعفران به ویژه در 
زمین های شــیب دار را پیش از ایــن نیز توصیه 
کرده اند اما تغییر باورها کمی دشوار و زمانبر است.

 به گفته وی بیشتر کشاورزان از شیوه های کاشت، 
داشــت و برداشــت زعفران اطــالع کافی ندارند 
و بر همین اســاس نیز به آن روی خوش نشــان 
نمی دهند اما رفته رفته به دلیل کاهش منابع آبی 
مجبور می شــوند تا به تغییر الگوی کشــت روی 

بیاورند.
وی با بیان اینکه تنها از طریق پرداخت تسهیالت 
نمی توان کشت زعفران را توسعه داد، اضافه کرد: 
همانطــور که دولــت در طرح جهــش تولید در 
دیم زارهای کشور از زارعان در زمینه کشت گندم 
حمایت می کند، می تواند کشــت زعفران را نیز با 

همین رویکرد افزایش دهد.
اصالح الگوی کشــت به دلیل کاهش منابع آبی 
یک اجبار اســت و بــر همین اســاس نیز وزیر 
جهادکشاورزی به تازگی اعالم کرد که یارانه های 
کشاورزی نیز بر اساس الگوی کشت توزیع خواهد 

شد.

هنر حجاری، سنتی دیرینه است، که از دل آن، سنگ سرد با دست هنرمندان چهارمحال 
و بختیاری تبدیل به یک اثر هنری می شود و بعد از آن سنگ تراش خورده به هیبت یک 

جسم دارای ابعاد در معرض دید قرار می گیرد.
هنرمندان سنگ تراش در شهرهای هفشجان و سورشجان چهارمحال و بختیاری اکنون با 
هنر دستان خویش موفق به خلق آثار هستند که برخی از این آثار کوچک و قابل حمل، 
قابلیت صادرات را دارد اما این آثار هنری همچنان در گوشــه برخی مغازه ها یا خانه ها  
خاک می خورند. در حجاری ســنتی، پیشتر حجاران سنگ را از دل کوه با ابزار چکش 
و قلم و چوب بیرون می کشــیدند و به کارگاه ها برای ایجاد طرح های سفارشی صیقل 
می دادند هر چند برخی از سنگ تراش اکنون سنگ را به سنگ می برند تا ابعاد بگیرند و 

بعد به دست هنرمندان سنگ تراش طرحی نو در آن دراندازند.
گاهی از این هنر دســت هنرمندان سنگ تراش برای مبلمان شهری استفاده می شد و 

گاهی سنگ های تراشیده شده به عنوان سنگ اهل قبور مورد استفاده قرار می گرفت.
برخی از کارشناســان عقیده دارند که در بوستان های سنگی می توان انواع صندلی های 
نشیمن، گلدان ها و وسایل دیگر را از جنس سنگ تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد و این 

هنر دست هنرمندان به جای خاک خوردن مورد استفاده عموم قرار گیرد.
خیابان سنگ تراشــان سنتی )حجاران سنتی( هفشــجان می تواند به بازار فروش انواع 

تولیدات مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی تبدیل شود.
یکی از استاد حرفه سنگ تراشی و حجاری که آغاز به کار خود را از سن ۱۵ سالگی اعالم 
کرده اســت، می گوید: سنگ را از معدن انتخاب می کنیم و بعد برای برش به سنگُبری 

می رود و پس از برش در سنگبری برای حجاری سنتی بر روی آن اقدام می شود.
علی اصغر باقری هفشــجانی در این باره ادامه می دهد: باید ســنگ سالم باشد و رنگ 
نداشــته باشــد چرا که اگر سنگ رگه داشته باشــد دچار شکستگی خواهد شد و این 

باعث می شــود طرح در آن اجرا نشود. به گفته وی، یکی از مشکالت حجاری سنتی و 
سنگ تراشی، بروز مشکالت جسمانی مانند کمردرد و دیسک کمر است و به دلیل درآمد 
خوب نداشتند، جوانان کمتر به این حرفه رو می آورند و شاید تا چند سال آینده حجاری 
ســنتی دیگر به دلیل این مشــکالت مورد توجه قرار نگیرد.  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری درباره برندسازی حجاری سنتی استان 
می گوید: روند انتخاب هفشــجان به عنوان شهر ملی سنگ تراشی سنتی و حجاری در 
حال انجام است. علیرضا جیالن یادآور شد: هفشجان در آستانه تبدیل شدن به شهر ملی 
صنایع دستی سنگ تراشی و حجاری سنتی است و این شهر قابلیت جهانی و ملی دارد 

که بِرند شدن آن باعث افزایش خرید و فروش و افزایش صادرات می شود.
وی افزود: بهره مندی از توان بخش خصوصی و اعضای سازمان های مردم نهاد )سمن ها( 
در تحقق اهداف مورد نظر در نام گذاری و معرفی شهرهای ملی صنایع دستی و هنرهای 
سنتی تأثیرگذار است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: ثبت هفشجان به عنوان »شهر ملی سنگ تراشی سنتی )حجاری 
سنتی(« از مهم  ترین خواسته های مردم، هنرمندان، مسووالن، مجموعه مدیریت شهری، 
فعاالن صنایع دستی و هنرهای سنتی و گروه های مختلف در این شهر به شمار می رود که 

در مرحله نهایی و بازرسی است.

کشت زعفران، درآمد پنهان در پشت باورهای کشاورزان

جایی که سنگ روی سنگ بند می شود

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

 ))آگهي مناقصه عمومی - نوبت دوم (( 
  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت    اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

 ) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد. 
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تکمیل تعریض و بهسازی محور بابل- کیاکال

16/۸۲7/۴۸7/1۴۴                 ۸۴1/۳7۴/۳57                                          ۲ ماه                            دوره گارانتی محصول

         15/۹۴۳/77۳/۳7۲                               7۹7/1۸۸/66۹                   ۴ ماه                                                            1۲ ماه

 16/۹71/۹۴6/6۳۴                  ۸۴۸/5۹7/۳۳۲                                                1۲ماه                                             ۲۴ماه

1۸/۹۴5/۳6۸/۴57                  ۹۴7/۲6۸/۴۲۳                                    1۲ماه                                          ۲۴ماه

171/۳6۰/۰۲۳/۳۲7                ۸/56۸/۰۰1/166                                                1۲ ماه                             ۲۴ ماه
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مفقودی برگ سبز خودرو
برگ سبز خودرو نیسان انژکتوری- دوگانه سوز مدل ۱۳۸۹ با شماره پالک 
۶۲/ ۸۸۸ ب ۱۲  شماره شاسی    NAZPL140TBN265868 شماره 
موتور ۵۵۸۳۷۵متعلق بــه فاطمه احمدی دیمطورانی فرزند اســماعیل با 
کدملی ۲۰۹۲۹۵۷۰۷۴ شــماره شناســنامه ۱۴ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: آزاد سازی سواحل 
از مهمترین اقدام های عملی دولت ســیزدهم به شمار می رود و امروز با تمام 

قدرت جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه سواحل می ایستیم.
 اکبر پورات روز دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر 
افزود: در زمان حاضر رویکردی محیط زیستی در دولت سیزدهم جریان دارد 
و بویژه در اســتان بوشهر با تالش های استاندار و دستگاه قضایی این استان 

بخوبی به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است.
وی بیان کرد: آزادســازی سواحل امروز به عنوان دستاوردی بزرگ برای 

محیط زیست به شمار می رود.
پورات اظهار کرد: توسعه عمران با هدف ایجاد محیط توام با آرامش و افزایش 
تعداد محل های دارای طرح سالم سازی دریا از جمله هدف ها و فعالیت های 

ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین بر استفاده از 
ظرفیت های موجود ساحلی با تکیه بر تجربیات مفید سایر استان های ساحلی 
کشور در ایجاد شناگاه های مجاز و ایمن و  بکارگیری ناجیان غریق آموزش دیده، 
شناسایی نقاط حادثه خیز و استقرار پایگاه های اورژانس در سواحل تاکید کرد.

وی اضافه کرد: یکی از آیتم های مهم برای رونق گردشــگری در مناطق 
ساحلی و آبی استان بوشهر، طرح خط راه آهن به فارس و اتصال آن به ریل 

سراسری است.

پورات همچنین بر ضرورت اجرای برنامه های دقیق برای اجرای امور فرهنگی 
در طرح سالم سازی دریا در استان بوشهر تاکید کرد.

وی یادآور شد: برپایی نمایشگاه فرهنگی و صنایع دستی و جشنواره های 
بومی محلی در چهارفصل ســال به عنوان بخشی از اجرای طرح سالم سازی 
باید از ســوی ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر با همکاری شهرداری ها 

برنامه ریزی، طراحی و اجرایی شود.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین بر ترویج و 
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارائه خدمات مناسب رفاهی و بهداشتی برای 
شهروندان و گردشگران را از مهمترین فعالیت های ستاد ساماندهی سواحل 

استان عنوان کرد.

 بوشهر یکی از استان های ارز آور در بخش کشاورزی است 
پورات همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان بوشهر یکی از 
استان های مهم و استراتژیک در تولید محصوالت کشاورزی مختلف خارج از 
فصل در کشور است، اظهار داشت: این استان ظرفیت های مختلفی در تولید 
ماهی و میگو، صیفی جات و سبزیجات و میوه هایی نظیر خرما و مرکبات دارا 
است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: از طرفی 
همجواری این استان با کشورهای حاشیه خلیج فارس و وجود بنادر تجاری 
مختلف سبب شده تا صادرات محصوالت شیالتی، کشاورزی و مواد غذایی به 
کشورهای همجوار خلیج فارس رونق خاصی داشته باشد و این استان به عنوان 

یکی از ارز آوران صنعت کشاورزی کشور محسوب می شود.
وی تاکید کرد: ایجاد امنیت غذایی، ایمنی غذا، کاهش ضایعات و سموم 
کشاورزی در کنار بسته بندی های صحیح و اصولی در صنایع و فرآوری بخش 
کشاورزی از نیازهای اساسی توسعه و کمک به صادرات این محصوالت است.

پورات گفت: در همین راستا با توجه به ظرفیت های موجود و افزایش تقاضا و 
نیاز به صادرات این محصوالت از استان بوشهر، با تالش و پیگیری های استاندار 
بوشــهر و حمایت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی سامانه 

پرتودهی در این استان ایجاد خواهد شد.

معاون استاندار بوشهر: اجازه ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل نمی دهیم
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/08/17

شماره : 1509

دیوار کاذب کی روش به روی رقبا در قطر

 کویت امنیت جام جهانی 2022 را تامین می کند
بخشی از نیروهای امنیتی کویت تامین کننده امنیت 

جام جهانی 2022 قطر شدند.
 مسابقات جام جهانی 2022 کمتر از دو هفته دیگر به 

میزبانی قطر آغاز می شود.
دولت قطر این روزها مشــغول تدارک الزم برای آغاز 
این تورنمنت بزرگ ورزشــی است. در همین رابطه شبکه 
»الکاس« قطر خبر داد این کشــور برای تامین امنیت در 

ایام جام جهانی از کویت کمک خواست.
در همین رابطه دولت کویت گروهی از نیروهای امنیتی خود را امروز عازم دوحه 

کرد تا به دولت قطر در تامین امنیت در ایام جهانی کمک کنند.
تیم ملی فوتبال کشــورمان در مسابقات جام جهانی 2022 قطر در گروه دوم 

باید با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت می کند.

 خطرناک ترین مهاجم ایران از دید AFC در جام جهانی
کنفدراسیون فوتبال آسیا 6 مهاجم خطرناک این قاره 

در جام جهانی 2022 قطر را معرفی کرد.
 تیم ملی فوتبال کشورمان کمتر از دو هفته دیگر باید 
در مســابقات جام جهانی 2022 قطر در گروه دوم با تیم 

های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کند.
اولین بازی شاگردان کارلوس کی روش در این مسابقات 
مقابل انگلیس در تاریخ 30 آبان در ورزشــگاه بین المللی 

خلیفه برگزار می شود.
در همین رابطه کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار پوستری از 6 مهاجم خطرناک 
6 تیم حاضر در جام جهانی از کاربرانش سوال کرد کدام یک از این مهاجمان به 

مراحل باالتر می روند.
AFC مهدی طارمی ستاره سابق پرسپولیس را به عنوان مهاجم خطرناک ایران 

در این رقابت ها انتخاب کرد و ستاره پورتو را سوژه تمجید خود قرار داد.
طارمی این روزها در آماده ترین حالت ممکن قرار دارد و به همراه پورتو درخشش 
بی نظیری داشته است. ستاره ایرانی در لیگ قهرمانان اروپا با زدن 5 گل باالتر از 

مسی در رده سوم بهترین گلزنان اروپا قرار دارد.

  من هم دغدغه ای کوچک برای شما شده ام
علی دایی به قهرمانی تیم ملی فوتبال ســاحلی و تیم 

ملی کشتی واکنش نشان داد.
 علی دایی با انتشار تصویری از تیم ملی فوتبال ساحلی 
و تیم ملی کشتی امید و تبریک به مناسبت قهرمانی این 
دوتیم نوشت: »سپاس و درود بر قهرمانان ملی کشورم، در 
این روزهای ســخت که همه داغداریم، من هم دغدغه ای 
کوچک برای شما شده ام، مهم ترین چیزی که مرا دلگرم 

می کند محبت بی دریغ شما همطونانم است«

 عبدی در  سپاهان دست
مهدی عبدی به ســوژه جدیدی برای تیم پرسپولیس 
تبدیل شده است. اخبار رسیده از پرسپولیس از این حکایت 
دارد که مهدی عبدی، مهاجم نیمکت نشین سرخ ها از سوی 
یکی دو تیم سرشناس لیگ برتری با پیشنهاداتی روبرو شده 
است.هرچند برخی از نزدیکان عبدی فعال خبر جدایی او 
را تکذیــب می کنند اما شــنیده ها از این حکایت دارد که 
درخواست هایی در این زمینه به باشگاه پرسپولیس رسیده 

که یکی از این درخواست ها از سوی سپاهانی ها بوده است.
این که پرسپولیس به راحتی با رقیب خود در زمینه حضور یک سرخ پوش در 
اصفهان موافقت کند، خیلی دور از ذهن به نظر می رسد، موضوعی که عکس آن 
در فصل نقل و انتقاالت رخ داد و سپاهانی ها با جدایی امید نورافکن و حضورش در 
پرسپولیس مخالفت کردند.در چنین شرایطی دور از ذهن است که پرسپولیسی ها 
با حضور مهاجم خود در سپاهان موافقت کنند مگر در وضعیتی کامال خاص که 

فعال نمی توان در مورد آن پیش بینی درستی داشت.

 واکنش باشگاه نساجی به اتفاقات بازی سوپرجام
باشگاه نســاجی بعد از 5 روز نسبت به حواشی دیدار 

سوپرجام مقابل استقالل واکنش نشان داد.
 دیدار سوپرجام فوتبال ایران بین تیم های استقالل و 
نساجی برگزار شد و در نهایت آبی های پایتخت توانستند 
با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست داده و قهرمان 
شــوند.بعد از 5 روز باشگاه نساجی نسبت به حواشی این 
مسابقه واکنش نشان داد.باشگاه نساجی با انتشار یک خبر 
با عنوان »نمایی از عدالت در برگزاری سوپرجام با حضور چندصد هوادار استقالل!«، 
فیلمی را هم منتشــر کرد.این باشــگاه در خبر خود نوشته است: دیدار نساجی و 
اســتقالل مقرر شده بود بدون حضور تماشاگران و تنها با حضور 25 مهمان برای 
هر یک از تیم ها در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شود. در لحظاتی که این  ویدئو را 
مشاهده می کنید، زشت ترین توهین ها به سرمربی و بازیکنان نساجی انجام می شود. 

 نصف تیم کی روش پرسپولیسی هستند
جالب است بدانید در فهرست نهایی 26 نفره تیم ملی 

کشورمان ۱3 بازیکن پرسپولیسی قرار دارند.
در چند روز اخیر فهرســت 26 نفــره نهایی تیم ملی 
فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2022 قطر از سوی 
کارلوس کی روش معرفی و توسط فدراسیون فوتبال اعالم 
خواهد شد. در این میان گمانه زنی هایی در خصوص فهرست 
تیم ملی مطرح شده ولی کارلوس کی روش سرمربی تیم 
ملی بدون در نظر گرفتن انتقاد های کارشناسان ، فقط روی کار خودش تمرکز دارد 
.با این حال لیست 26 نفره تیم ملی برای جام جهانی 2022 قطر جالب توجه خواهد 
بود ، چراکه بازیکنان پرسپولیس لیست نهایی را قرق کردند.در تیم پرسپولیس این 
فصل ، علیرضا بیرانوند ، مرتضی پورعلی گنجی ، میالد ســرلک ، وحید امیری و 
مهدی ترابی در لیست تیم ملی قرار دارند که از این جمع به جز مهدی ترابی ، هر 
۴ نفر دیگر حضورشان در لیست 26 نفره قطعی است و ترابی نیز به احتمال ۹0 
درصد نیز مسافر جام جهانی است.در لیست تیم ملی لژیونرهایی به نام های شجاع 
خلیل زاده ، محمد حسین کنعانی زادگان ، صادق محرمی ، کریم انصاری فرد ، امیر 
عابدزاده ، احمد نورالهی و مهدی طارمی قرار دارند که همگی سابقه بازی با پیراهن 
سرخپوشان تهرانی را در کارنامه خود دارند و از این جمع بطور یقین کسی از فهرست 
اصلی کارلوس کی روش خط نخواهد خورد و اکثر آنها حتی بصورت فیکس نیز در 
قطر به میدان می روند.نکته مهم دیگر حضور رامین رضاییان در لیست نهایی تیم 
 ملی است ، مدافع راست با تجربه ای که ۴ سال پیش جام جهانی 20۱۸ روسیه

 را در کارنامه خود دارد . اما همین بازیکن نیز ســابقه بازی در تیم پرسپولیس را 
دارد تا جمع پرسپولیسس های فهرست نهایی کی روش را در قطر کامل کند.

با این حساب اگر پرسپولیسی های این لیست را حساب کنیم ، ۱3 پرسپولیسی 
در لیست 26 نفره نهایی تیم ملی در جام جهانی 2022 قطر حاضر هستند.

محمــود رضایی  -   ایده روز  | کارلوس 
کی روش برای در امان ماندن تمرینات تاکتیکی 
تیم ملی از دید رقبا و رسانه ها خواستار نصبی 
دیوار کاذب بــرای پنهان ماندن تمرینات تیم 

ملی شده است.
 یک ســال قبل فدراسیون فوتبال کمپ و 
هتل مدنظر خود برای حضور تیم ملی فوتبال 
ایران در ایــن رقابت ها را انتخاب کرد که این 
روزها با انتقادهایی از سوی کارلوس کی روش 
مواجه شده است. انتخاب هتل و کمپ تیم ملی 
فوتبــال ایران در این رقابت ها در حالی صورت 
گرفت که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی بود و با 
جدایی او اکنون کی روش به عنوان سرمربی تیم 
ملی اعتقاد دارد کمپ و هتل الریان در کشور 
قطر برای حضور در جام جهانی مناسب نیست.

 ایرادهای کی روش به کمپ و هتل 
تیم ملی

تیم ملی فوتبــال ایران در این رقابت ها در 
هتل الریان مســتقر خواهد شــد که در این 
رقابت ها میزبان ســایر مهمانان و تماشاگرانی 
حاضر در جام جهانــی خواهد بود. همچنین 
کمپ تمرینی شماره یک باشگاه الریان از سوی 
فدراسیون برای اردوی تیم ملی در این رقابت ها 
انتخاب شده است. کارلوس کی روش که چند 
هفته قبل راهی قطر شده بود، به محض حضور 
در این کشــور متوجه ایرادهای موجود در این 
مکان شــد و تالش هایی بــرای رفع ایرادهای 

مدنظر سرمربی تیم ملی شده است.

مهم تریــن ایراد کی روش به هتل تیم ملی 
است که به علت قرار گرفتن در مجاورت یک 
مرکز تجاری و به علت وجود یک درب عبور و 
مرور به داخل هتل، می تواند با ازدحام بسیاری 
در هتل همراه شود و رفت و آمد بازیکنان تیم 
ملی را هم با مشکل مواجه کند. با توجه به اینکه 
امکان تغییر هتل تیم ملی وجود ندارد، مسئوالن 
فدراسیون صرفا توانستند از طریق رایزنی با فیفا 
و مسئوالن هتل، آسانسور ویژه ای را برای سه 
طبقه ای که در اختیار تیم ملی اســت در نظر 

گرفته اند و ســایر آسانســورها در طبقه محل 
استقرار ایران توقف نخواهند کرد.

دومیــن ایراد کی روش، بــه کمپ انتخاب 
شده از ســوی تیم ملی ایران است. مسئوالن 
وقت فدراســیون در فروردیــن ۱۴0۱ کمپ 
شماره یک باشگاه الریان را انتخاب کردند. این 
کمپ در مجاورت ورزشــگاه الریان قرار دارد 
که می تواند برای تیم ملی دردسرســاز شود. 
مهم ترین مشکل به سروصدای ایجاد شده در 
حین مسابقات جام جهانی در ورزشگاه الریان 

است که مطمئنا آرامش حاکم بر اردوی تیم ملی 
در هنگام تمرینات را بر هم می زند. از طرف دیگر 
رصد تمرینات تیم ملی از طریق برج های اطراف 

ورزشگاه الریان به راحتی امکان پذیر است.
مســئوالن تیم ملی برای پنهــان ماندن 
تمرینــات تیم ملی از دیــد تیم های رقیب و 
رســانه ها، خواســتار نصب دیوارهای کاذب یا 
چادرهایی با ارتفاع مناســب در اطراف کمپ 
تیم ملی را داده اند تا تمرینات تاکتیکی کارلوس 

کی روش برای تیم ملی ایران پنهان بماند.

 بی توجهــی به نامه هــای فیفا در 
فدراسیون فوتبال

به گزارش ایســنا، نکته جالــب توجه در 
انتخاب مســئوالن فدراســیون فوتبــال، از 
دســت دادن فرصت مناســب بــرای انتخاب 
کمپ و هتل بوده اســت. مجتبی خورشیدی، 
سرپرســت وقت تیــم ملی فوتبــال ایران در 
 آذر ۱۴00 دربــاره از دســت دادن فرصــت

 دو ســاله برای انتخاب کمپ و هتل مناسب 
در قطر گفت: فیفــا به ما اعالم کرد که تا ۱۷ 
دسامبر سه گزینه برای کمپ خود انتخاب کنند. 
ما هم برای بازدید از کمپ های موجود به قطر 
رفتیــم. در این بازدید نماینده فیفا به ما اعالم 
کردند شما اولین بار است که به اینجا آمده اید 
و باقی کشورها برای بار دوم است که می آیند. 
در واقع فیفا از ســال ۹۸ به تیم ها فراخوان زد 
کــه هتل های خود را انتخاب کنید اما اقدامی 
از سوی فدراسیون فوتبال نشده بود. آن ها در 
سال  ۹۹ دومین نامه را به ما ابالغ کردند و در 
آن نوشتند کشورهایی که شانس حضور در جام 
جهانی را دارند، باید کمپ خود را انتخاب کنند 

اما اتفاقی رخ نداد.
در نهایت فدراســیون فوتبال در فروردین 
۱۴0۱ اقدام به انتخاب کمپ و هتل تیم ملی 
کــرده که در آن زمــان گزینه های محدودی 
در اختیار فدراســیون فوتبال بوده و خواسته 
یا ناخواســته کمپ و هتلی انتخاب شــده که 
با ایرادهایی از ســوی کادرفنی فعلی تیم ملی 

همراه شده است.

مربی تیم ملی تکواندو گفت: ما گلخانه ای عمل نکردیم و هرکسی به روی شیاپ چانگ 
آمد، مزد زحمات خود را در داخل زمین گرفته و فیکس تیم ملی شد.

 بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان کمتر از ۱0 روز دیگر به میزبانی 
مکزیک در شهر »گواداالخارا« مکزیک برگزار خواهد شد. هدایت تیم ملی ایران در این 
دوره از مسابقات بر عهده بیژن مقانلو است و مسعود حجی زواره به عنوان مربی و خواجوی 

به عنوان مربی بدنساز همراه با تیم ملی راهی این رقابت ها خواهند شد.
مسعود حجی زواره مربی تیم ملی تکواندو در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
فارس، در پاسخ به این سوال که اردوی پایانی با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد، حضور 
هادی ساعی در اردوها چقدر به ملی پوشان انگیزه میدهد، گفت: ابتدا تشکر میکنم از 
هادی ساعی ریاست فدراسیون تکواندو که واقعا در این مدت زحمات خیلی زیادی برای 

تیم ملی  کشیده است. 
به هر حال حضور وی در اردوها و سرکشی از تمرین ملی پوشان باعث میشود که ملی 
پوشان با انگیزه تر از همیشه تمرین کنند به هر حال او پر افتخارترین قهرمان المپیک 
کشورمان است، واقعا از هادی ساعی که همیشه از کادرفنی و اعضا تیم ملی همه جانبه 
حمایت کرده تشکر می کنم. امیدوارم که بتوانیم با بهترین نتیجه از مسابقات قهرمانی 

جهان به کشورمان بازگردیم.

مربی تیم ملی تکواندو در ادامه خاطر نشــان کرد: ما اردیبهشت ماه تیم ملی را تحویل 
گرفتیم، تقریبا برای اعزام به مســابقات جهانی مکزیک نزدیک چهارماه تیم ملی را در 

اختیار داشتیم. 
تیمی که واقعا قبال هیچ امید و انگیزه ای نداشــت و خوشبختانه با گذشت زمان حاال 
شرایط، شرایط بهتری شده است و قطعا با گذر زمان وضعیت تیم ملی بهتر از این خواهد 

شد.این تیم واقعا جای پیشرفت دارد و امیدوارم که تیم ملی در مکزیک بدرخشد و مزد 
زحماتمان را بگیریم و با بهترین نتایج دل خانواده تکواندو را شاد کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که، تیم اعزامی به قهرمانی جهان ترکیب بسیار جوانی دارد و 
طبیعتا خیلی از این تیم انتظار قهرمانی نمی رود. در واقع یک تعداد از ملی پوشان اعزامی 
دانش آموز هستند و برای اعزام نخستین بار به مسابقات جهانی اعزام میشوند و حتی از 
مدارس خود برای اعزام به مسابقات مرخصی گرفته اند، با تمام این شرایط پیش بینی 
شما از کسب نتایج در مسابقات جهانی چیست، گفت:  تمام این نفرات اعزامی به مکزیک 
در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کردند و در نهایت با شکست حریفان خود فیکس 
تیم ملی شــدند. در واقع ما گل خانه ای عمل نکردیم و هرکسی به روی شیاپ چانگ 
آمد، مزد زحمات خود را در داخل زمین گرفته و فیکس تیم ملی شد. ما هیچ کسی را در 
انتخابی تیم ملی فیکس نکردیم، این نفرات هم قهرمان نوجوان و جوانان جهان بودند و 
آمدند در انتخابی تیم ملی مبارزه کردند و در نهایت خودشان را به کادرفنی ثابت کردند.

حجی زواره در پایان گفت: همه ما با هم تالش کرده ایم و مدت ها در اردوهای تمرینی 
حضور داشتیم، همدل بودیم و هدف همه ما یکی بوده و است، حاال هم امیدواریم که این 
جوانان در مسابقات جهانی بهترین نتیجه را کسب کنند و برای کشور عزیزمان ایران در 

مسابقات جهانی افتخار آفرینی کنند.

 قبال تیم تکواندو امید و انگیزه نداشت

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: آقای صغیری هم من و آقای طالبی 
جاهایی را دیده ایم که شما در خوابت هم ندیده ای؛ شما بازی را بردید اما اخالق را باختید.

 مهدی رجب زاده بعد از شکست 2 بر یک مقابل خوشه طالیی ساوه اظهار داشت: ابتدا باید 
این برد را به حریف تبریک بگویم. مشخص است که تغییر کادر فنی در عملکرد این تیم 
تأثیرگذار بوده است. امروز ما بازی را خوب شروع کردیم اما متأسفانه خوب تمام نکردیم. 
زود به گل رسیدیم چون بازی را تهاجمی شروع کرده بودیم و به گل هم رسیدیم. یکی 
دو موقعیت گلزنی هم از دست دادیم. بعد از اینکه از حریف گل خوردیم که دالیل زیادی 
دارد و به آن نمی پردازم باید بگویم روز خوب تیم فجرسپاسی نبود و به این مسئله رسیدگی 
می کنیم تا ایرادهای مان را رفع کنیم و ببینیم علت اینکه تیم ما بعد از گلزنی افت کرد، 
چیست. اما در فوتبال این مسائل طبیعی است. هیچ وقت یک تیم نمی تواند همیشه در 

فرم ایده آل باشد.
وی افزود: خوشبختانه در این فصل تیم ما کم کم آماده شد تا االن هم نتایج خوبی گرفته ایم 
از خودمان هم توقع بیشــتری دارد اما هیچ تیمی نمی تواند در تمام بازی ها برنده شود و 
هیچ تیمی نمی تواند در تمام بازی ها بازنده شود. برد و باخت در فوتبال هست این خاصیت 
فوتبال است امروز روز خوبی برای ما نبود و از هواداران عذرخواهی می کنم چون همه انتظار 
داشــتیم برنده شویم خودم ما هم همین توقع را داشتیم اما در فوتبال این مسائل پیش 
می آید. تمام تالش مان را می کنیم تا خودمان را باالی جدول حفظ کنیم. تیم جوانی داریم.

ســرمربی فجر با اشاره به بی تجربگی شاگردانش گفت: شاید هنوز به آن پختگی و بلوغ 
تفکری نرسیده باشند که صدرنشینی را حفظ کنیم. تجربه الزم را در باالی جدول بودن 

نداریم. بازیکنان 2۱، 22 و 23 ساله داریم. این وظیفه ما است که بیشتر کار کنیم، بیشتر 
صحبت کنیم تا تفکر باال بودن و خودباوری در آنها به وجود بیاید. حفظ صدر ســخت تر 
است باید پایدار باشیم. زمانی شما یک مسابقه می دهید قهرمان می شوید و تمام می شود 
اما گاهی باید هفته ها باید در صدر و باالی جدول بمانید تا قهرمان شوید حاال ما هیچ وقت 
از صعود و قهرمانی حرف نزده ایم. باید تمام تالش مان را بکنیم ایرادهایی هم از نظر فنی و 

روانی داریم باید رفع شود تا نتایج بهتری بگیریم.
رجب زاده افزود: حریف بعد از اینکه گل دوم را زد بازی را خواباند. خیلی برایم جالب است که 
این قصه ها را باید ما مربیان و مسئوالن تیم جمع کنیم. ما هفته پیش با استقالل مالثانی 
از حریف پیش بودیم و دقیقه ۹2 گل خوردیم می توانستیم ۱0 دقیقه بازی را بخوابانیم، 

خودمان را بیندازیم و به بازیکنان مان بگوییم بیفتد اما این کار را نکردیم با تمام احترامی که 
قائلم برخی از مربیان این شیوه را دارند یکی داد و بیداد می کند و جو درست می کند یکی 
هم با این ترفندهای وقت کشی و خنده دار نتیجه بگیرد که این نشان می دهد آن مربی از 
نظر فنی ضعیف است و می خواهد با وقت کشی نتیجه بگیرد. یک بحث حاشیه ای هم به 
وجود آمد. خوشبختانه کادر فنی ما شرایطی دارد ما امروز باختیم هیچ اشکالی ندارد فوتبال 

برد و باخت دارد اما اخالق را نباختیم.
وی ادامه داد: سرپرســت تیم خوشه طالیی که اسم دقیقش را هم نمی دانم) خبرنگاران 
گفتند آقای صغیری( باید بگویم جاهایی که ما قهرمان شــدیم و به فینالش در آســیا 
رسیده ایم که ما با تیم ملی بودیم شما در خوابت هم ندیده ای؛ آقای صغیری هم من و آقای 
طالبی جاهایی دیده ایم که در خوابت را هم ندیده ای در تخیالتت هم نیست چه برسد به 
اینکه خوابش را ببیند. شما بازی را بردید اما اخالق را باختید. ما داریم به حریف تبریک 
می گوییم اما ظاهراً ایشان گفته که باید 3-۴ گل می زدیم. این کری خوانی خیلی زیبنده 
نیست هواداران کری می خوانند اما برای کادر فنی، سرپرستی خیلی خنده دار است که کری 
بخوانند. ایشان باید خودش را اصالح کند. برایم عجیب است که در این باشگاه سرپرست 
تیم چنین مسائلی را مطرح می کند. من در رختکن بودم که به من گفتند ایشان چنین 
صحبتی کرده ولی آقای صغیری شما بدان طرف هایت چه کسانی هستند. یک ذره بسنج 
بعد صحبت کن. هرکس که االن صحبت شــما را ببیند فقط لبخند می زند این فرهنگ 
متأسفانه در فوتبال ما هست فرهنگی غلط که هم بازی را می بازیم و هم اخالق، گاهی هم 

بازنده می شویم اما اخالق را می بریم.

افتخارات  ما را در خواب هم ندیده ای!

 کارلــوس کــی روش ۱۴ روز فرصــت 
دارد تا تیــم ملی را به بهترین شــکل 
بــرای قطر آماده کند، در ایــن راه کادر 
همــراه نیز نقش بســیار مهمی خواهد 
 داشت، افرادی که شــاید کمتر در قاب

 دوربیــن قــرار بگیرند امــا قطعا تاثیر 
خــود را روی تیــم خواهند گذاشــت، 
 در جــام جهانی 2022 قطر قرار اســت

 یوزهــای ایرانــی را در گــروه B مقابل 
تیم های انگلیس، آمریــکا و ولز هدایت 
کند.این مربی پرتغالی کــه در دو دوره 
قبلی جام جهانی )20۱۴ برزیل و 20۱۸ 
روســیه( ســرمربیگری ایران را برعهده 
داشــته، به نظر می رســد با کادر فنی 
متفاوتی نسبت به آن دو دوره قرار است 

کارش را در تیم ملی از سر بگیرد.
کی روش 6۹ ســاله در تیــم ملی ایران 
پنج دستیار خارجی به شرح زیر خواهد 

داشت:
*راجر ِد سا، دستیار مربی

*ریکاردو ســیلوا، مربی عملکرد )برای 

بهبود عملکرد انفرادی بازیکنان)
*الکساندر لوپز، مربی دروازه بان ها

*ژوائو پِیشیرو، دستیار مربی/ آنالیزور
*مایکل موریرا، فیزیوتراپیســت/ مربی 

توانبخشی
*مارکار آقاجانیان

 راجر دسا
راجر د سا در جام جهانی فوتبال 2022 
قطر در کادر مربیگری ایران حضور خواهد 
داشــت. د سا که اخیراً در تیم ملی مصر 
حضور داشــت، به عنوان کمک مربی در 
تیم کارلوس کی روش حشــور خواهد 
داشــت. د سا که ســال های زیادی در 
آفریقای جنوبی مربیگــری کرده ، برای 
چهارمین بار در رده ملی سمت می گیرد 
و این دومین بار است که به جام جهانی 

می رود.
راجر پس از یــک دوران بازی موفق که 
بــه عنوان دروازه بــان در تیم های بافانا 
بافانا، ماملودی سانداونز، موروکو پرستوها 

و ویتس بازی می کرد، کار مربیگری خود 
را با بیدوست ویتس آغاز کرد. او به عنوان 
مربی اورالندو پیرتس، آژاکس کیپ تاون 
و پالتینیوم استارز و سایرین ادامه داد. او 
در زمانــی که کی روش از ســال 2000 
تــا 2002 در تیم بافانا حضور داشــت، 
به عنوان مربــی دروازه بان بافانا کار می 
 کرد. این زوج در ســال 20۱0 زمانی که 
کــی روش در جــام جهانــی فوتبــال 
و  بــود  پرتغــال  ســرمربی   20۱0
 دوبــاره در ســال 202۱ زمانــی کــه 
کــی روش در تیــم ملی مصــر بود به 
کی روش پیوســت و با هــم همکاری 
کردند. د ســا یکی از معدود ورزشکارانی 
 اســت که کشــورش را در ســه رشته 
ورزشــی فوتبال، فوتبال داخل سالن و 
بسکتبال برای آفریقای جنوبی نمایندگی 

کرده است.

  ریکاردو سیلوا
مربی ۴5 ساله پرتغالی که به عنوان بدنساز 

در کادر کارلوس کی روش حاضر خواهد 
بود. او که پیش از این سابقه کار در پورتو را 
داشته، در راه مسابقات جام جهانی 20۱0 
افریقای جنوبی به عنوان بدنساز تیم ملی 
بولیوی مشــغول به کار بود و در جریان 
 برتری معروف ۱-6 آنها برابر آرژانتین هم 
روی نیمکت این تیم حاضــر بود. او در 
ادامه کارش را در ویتنام و عمان ادامه داد 
و در جریان قهرمانی عمان در مسابقات 
جام خلیج فــارس 20۱۸ هم به عنوان 

بدنساز کنار آنها بود.

  الکساندر لوپز
مربــی دروازه بانی تیم ملی ایران در جام 
جهانی 20۱۸ و جــام ملت های 20۱۹ 
بار دیگر همراه کارلوس کی روش خواهد 
بــود تا گلرهای تیم ملــی را به آمادگی 
کامل بــرای حضــور در جــام جهانی 
 2022 برســاند. لوپز که پیــش از تیم 
ملی ایران در بن یاس و الشــعب امارات 
کار کــرده بود، پس از تیم ملی ایران هم 

در کویت اف سی مشغول به کار بود و در 
ادامه کارش را در گینه بیسائو دنبال کرد و 
حاال در کنار کی روش بخشی از کادرفنی 
تیم ملی ایران در جام جهانی خواهد بود.

  ژوائو پیکسیرو
آنالیــزور جدید تیم ملی ایــران یکی از 
دستیاران سابق کی روش در تیم ملی ایران 
 و در ادامه تیم ملی کلمبیا بود. پیکیسرو که 
سابقه کار به عنوان آنالیزور در تیم فوتبال 
بنفیکا و همینطور رده های ســنی این 
باشــگاه را در کارنامه دارد، پیش از جام 
جهانــی 20۱۸ بــه کادر کــی روش در 
ایران اضافه شــد و تا پایان جام ملت ها 
کنار این ســرمربی پرتغالی بود. در ادامه 
هم به همراه کی روش به کلمبیا رفت و 
به عنوان آنالیزور با تیم ملی این کشــور 

همکاری کرد.

  مایکل موریرا
فیزیوتــراپ ســابق تیم ملی ایــران در 

کادرفنی کارلوس کی روش، بار دیگر در 
جام جهانی کنار کی روش حاضر خواهد 
شــد. او به همراه این ســرمربی در تیم 
ملی کلمبیا هم مشغول به کار بود و در 
آخرین تجربه کاری به همراه سی کیو، در 
تیم ملی مصر فعالیت می کرد. او پیش از 
حضور در تیم ملی ایران، در تیم پاکوش 
دفریرا و آلیادوس لوردلو پرتغال سابقه کار 

داشته است.

 مارکار آقاجانیان
با مخالفت باشــگاه فوالد بــرای حضور 
نکونام و تکذیب رسمی سرمربی فوالد، 
گفته می شــود مــارکار آقاجانیان تنها 
دستیار ایرانی کادر کی روش خواهد بود. 
مارکار دستیار قدیمی کارلوس کی روش 
پــس از جدایی مرد پرتغالــی در هیچ 
 تیمــی فعالیت نکرده و شــاید او، یکی

 از مربیانی باشد که به کادرفنی تیم ملی 
اضافه شود و در جام جهانی روی نیمکت 

ایران خواهد نشست.

نشست ۱+۶ برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر!



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه : سعیده محمد
  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری

سیدمحمد قیصری، محمود رضایی
آرزو برهانی 

 |  سازمان آگهی ها : مصطفی عبدالملکی 
 | نشانی : تهران ، میدان توحید،خیابان 

شهید یداله امیرلو)گلبار(،بن بست 
خودرو،پالک 3 طبقه همکف، واحد1

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

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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آرام آرام به روزی نزدیک می شــویم که کاوشــگر مریخی »اینسایت« ناسا در 
خاموشــی فرو می رود و به ماموریت تاریخی خود برای افشای اسرار درونی سیاره 

سرخ پایان می دهد.
 به نقل از ناسا، افزایش غلظت گرد و غبار ناشی از طوفان های مریخی بر روی 
صفحات خورشــیدی کاوشگر اینسایت، تولید انرژی این فضاپیما همچنان رو به 
کاهش است و تیم ناسا اقداماتی را انجام داده اند تا دستکم تا آنجا که ممکن است 
با انرژی باقی مانده کار این کاوشــگر را ادامه دهد. با این وجود انتظار می رود که 

عمر این کاوشگر طی چند هفته آینده به پایان برسد.
بــا این وجود تیم عملیاتی ۲۵ تا ۳۰ نفره این ماموریت که یک گروه کوچک 
در مقایسه با ســایر مأموریت های مریخ هستند، حداکثر تالش خود را می کنند 
تا از اینســایت بهره  ببرند. عالوه بر این، آن ها اقداماتی را برای پایان دادن به این 

ماموریت آغاز کرده اند.
مهمترین گام نهایی ماموریت اینســایت ذخیره سازی داده های این کاوشگر و 
در دســترس قرار دادن آن برای استفاده ی محققان سراسر جهان است. داده های 
این فرودگر، جزئیاتی در مورد الیه های داخلی مریخ، هسته مایع آن، بقایای متغیر 
شگفت انگیز زیر سطح میدان مغناطیسی عمدتاً منقرض شده این سیاره، آب و هوا 

در این قسمت از مریخ و مقادیر زیادی فعالیت لرزه ای ارائه می دهند.
 )CNES(فرانسه d›Études Spatiales لرزه نگار اینســایت که توسط مرکز ملی
ساخته شده اســت، از زمان فرود آمدن فرودگر در نوامبر ۲۰۱۸، بیش از ۱۳۰۰ 
مریخ لرزه را شناسایی کرده که بزرگ ترین آنها بزرگی برابر با ۵ داشته است. این 

ابزار حتی لرزه های ناشی از برخورد شهاب سنگ را نیز ثبت کرده است.

مشاهده چگونگی تغییر امواج لرزه ای ناشی از این مریخ لرزه ها در حین حرکت 
در سیاره، نگاهی اجمالی از درون مریخ فراهم می کند، و عالوه بر آن درک بهتری 

از نحوه شکل گیری تمام جهان های سنگی، از جمله زمین و ماه ارائه می دهد.
بروس بانردت)Bruce Banerdt( از آزمایشــگاه پیشرانش جت ناسا در جنوب 
کالیفرنیــا و محقق اصلی این ماموریت، می گوید: در نهایت، ما می توانیم مریخ را 
به  عنوان سیاره ای با الیه هایی با ضخامت ها و ترکیب های مختلف ببینیم. ما واقعاً 
شروع به استخراج جزئیات کرده ایم. این تنها یک معما نیست؛ بلکه در واقع یک 

سیاره زنده و در حال تنفس است.
داده های لرزه ســنج به مجموعه ای دیگری از داده های لــرزه ای فرازمینی، از 
مأموریت های آپولو و مأموریت های وایکینگ مریخ در سیستم داده های سیاره ای 

ناسا خواهند پیوست.
سو اسمرکار)Sue Smrekar( از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا و معاون محقق 
اصلی اینسایت می گوید: این داده ها به یک بایگانی بین المللی که توسط مؤسسات 

تحقیقاتی برای لرزه شناسی اداره می شود، ارسال می شوند.
اســمرکار گفت که انتظار می رود این داده ها برای چندین دهه اکتشاف مورد 

استفاده قرار بگیرند.
مدیریت قدرت

در اوایل تابستان سال جاری، قدرت این کاوشگر به قدری کم بود که مسئولین 
این ماموریت تمام ابزارهای علمی اینسایت را خاموش کردند تا تنها لرزه سنج آن را 
فعال نگه دارند. آنها حتی سیستم حفاظت از خطا را خاموش کردند. سیستمی که 
در صورت تشخیص اینکه تولید برق کاوشگر به طور خطرناکی کم است، لرزه سنج 
را به طور خودکار خاموش می کند.بانرت گفت: ما کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت تولید 
اولیه را کاهش دادیم. این بدان معناست که ما نمی توانیم ابزارها را به صورت شبانه 
روزی استفاده کنیم.به تازگی، پس از اینکه یک طوفان گرد و غبار منطقه ای، بر گرد 
و غبار صفحات خورشیدی پوشیده از خاک فرودگر افزود، این تیم تصمیم گرفتند 
برای صرفه جویی در مصرف برق، لرزه سنج را به طور کلی خاموش کنند. اکنون که 
طوفان به پایان رســیده، لرزه سنج دوباره در حال جمع آوری داده ها است هرچند 
که انتظار می رود این کاوشگر تنها برای چند هفته دیگر قدرت کافی داشته باشد.

لیز بارت، که رهبری عملیات علمی و ابزارهای این کاوشــگر را بر عهده دارد، 
می گوید: از مجموعه  حسگرهای لرزه سنج، تنها حساس ترین آنها هنوز کار می کند. 
او افزود: ما فعالیت آن را تا پایان ادامه می دهیم.چند هفته تا پایان عمر کاوشــگر 

»اینسایت« ناسادوقلوی اینسایت به انبار منتقل می شود.

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشــان اظهار کردند مصرف آنتی بیوتیک ها 
را فراموش کنید و به جای آن کرم های حشره)MAGGOTS ( را امتحان کنید چرا 
که برخی در دوران جنگ جهانی اول برای درمان زخم از آنها استفاده می کردند.

به نقل از دیلی میل، برای بســیاری از افراد، کرم های حشره فقط الروهای در 
حال پیچ و تاب خوردن مرتبط با اجساد مرده و پوسیده هستند. اما این امر پزشکان 
سرویس سالمت ملی بریتانیا)NHS( را که به طور فزاینده ای برای درمان زخم ها و 

پیشگیری از عفونت به استفاده از آنها متوسل شده اند را ناامید نکرده است.
این درمان که در طول جنگ جهانی اول از آن استفاده می شد، نشان می دهد 
که کرم های حشره روی پوست در کیسه های همانند چای کیسه ای قرار دارند و در 
آنجا هر بافت مرده  را می خورند و ظاهرا مولکول های ضد میکروبی ترشح می کنند.

پزشکان امیدوارند که این درمان بتواند به مقابله با تهدید جهانی ابر میکروب ها 
کمک کند، بحرانی که بالقوه تأثیر فاجعه باری بر جامعه دارد که از نظر شدت به 

تروریسم و   تغییرات آب و هوایی تشبیه شده است.
چســباندن کرم های حشــره بر روی زخم هــای عفونی نیاز به اســتفاده از 
آنتی بیوتیک ها را از بین می برد. داده های دیجیتالی سرویس سالمت ملی بریتانیا 
نشــان می دهد که میزان درمان  به وسیله کرم های حشره در انگلیس تقریبا ۵۰ 

درصد نسبت به دهه گذشته افزایش یافته است.
کرم های حشره در ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ بیش از ۱۳۰۰ بار در سرویس 
سالمت ملی بریتانیا اســتفاده شدند که این میزان در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ 

کمتر از ۹۰۰ بار بود.
اســتفاده از کرم های حشره برای تمیز کردن زخم ها برای اولین بار در جنگ 
جهانی اول رایج شد، زمانی که جراحان صحرایی کشف کردند سربازانی که جراحت 

آنها با کرم های حشره درمان شده بود، سریع تر بهبود یافتند.
ظهور آنتی بیوتیک های پزشکی در دهه ۱۹۴۰ تا حد زیادی این درمان را به 
فراموشی سپرد. تحقیقات نشان می دهد که کرم های حشره در درمان زخم هایی 
که به سختی التیام می یابند مؤثر و مقرون به صرفه است و سرویس سالمت ملی 

بریتانیا نیز آن را به عنوان یک درمان در سال ۲۰۰۴ پذیرفته است.
شــرکت »BioMonde« مســتقر در بریجند، ولز جنوبی، ساالنه ۹۰۰۰ کیسه 
زیستی همانند چای کیســه ای پر از کرم های حشره را به سرویس سالمت ملی 

بریتانیا می فروشد.
این کیسه ها روی بافت باز قرار می گیرند، با یک پانسمان پوشانده می شوند و تا 
چهار روز به عنوان آخرین راه حل برای بیمارانی که با آنتی بیوتیک بهبود نمی یابند، 
باقی می مانند.یک نظرسنجی منتشر شده در مجله »Wound Care« نشان داد که 
»عامل تنفرانگیز«)yuck factor( به این معنی است که متخصصان بهداشت بیشتر 

از خود بیماران از حشرات منزجر می شوند.

شرکت آلمانی »لیلیوم«اخیرا اظهار کرده است شرکت هواپیمایی ملی عربستان 
ســعودی به نام »SAUDIA« برنامه ای برای آوردن جت های الکتریکی به آســمان 

عربستان سعودی را دارد.
 »SAUDIA« به نقل از آی او، شرکت هواپیمایی ملی عربستان سعودی موسوم به
قصد دارد صدها جت تمام الکتریکی شرکت لیلیوم را خریداری کند و از  گواهینامه 
)certification( آن در سراسر منطقه پشتیبانی کند. لیلیوم در یک بیانیه مطبوعاتی 

گفت که این دو شرکت تفاهم نامه ای را منعقد کرده اند.
»SAUDIA« به عنوان یک شرکت هواپیمایی حامل پرچم عربستان سعودی در 
حال حاضر به شــبکه ای از بیش از ۱۰۰ مقصد داخلی و بین المللی با خدمات و 
مهمان نوازی مشهور جهانی خود خدمات رسانی می کند. لیلیوم و عربستان قصد 
دارند دانش بی رقیب بازار SAUDIA و هواگردهای منحصربه فرد لیلیوم را با یکدیگر 

ترکیب کنند تا بخش حمل ونقل هوایی داخلی این کشور را متحول کنند.

»الکساندر آسیلی«نایب رئیس شرکت لیلیوم گفت: ما از همکاری با این شریک 
مبتکر که پایداری برای آنها یک اولویت است، هیجان زده هستیم. این همکاری با 
SAUDIA، اولین همکاری ما در خاورمیانه و یک پیشرفت هیجان انگیز برای ما است. 
ما مشتاقانه منتظر همکاری با عربستان سعودی برای استقرار یک شبکه برخاستن 
و فرود عمودی الکتریکی)eVTOL ( در سراسر عربستان هستیم. این استارت آپ 

می خواهد تولید هواگردهای عمودپرواز خود را از سال آینده آغاز کند.
هواگرد برخاســت و فرود عمود)VTOL( که به صورت غیررسمی به آن هواگرد 
عمودپرواز می گویند، هواگردی اســت که می توانــد بدون اتکا به باند فرودگاه به 
صورت عمودی از زمین بلند شــده، در یک نقطه از هوا شــناور گردد و به صورت 

عمودی فرود بیاید.
SAUDIA تنها شرکت هواپیمایی نیست که هواگردهای لیلیوم را پیش  از تولید 
ســفارش داده است چرا که شرکت ASL نیز قصد دارد یک شبکه ترانزیت هوایی 
در کشورهای »بنلوکس«)بلژیک، هلند و لوکزامبورگ( با شش جت لیلیوم ایجاد 
کند و شرکت هواپیمایی هلیتی کوپتر)Helity Copter Airlines( نیز می خواهد پنج 

فروند از این هواپیماها را در اندلس)بخش خودمختار کشور اسپانیا( مستقر کند.
لیلیوم پنج سال است که تاکسی پرنده خود را که برای برخاستن و فرود عمودی 
طراحی شــده است، توسعه داده است. این ماشین پرنده دارای فضایی برای یک 
خلبان و چهار مسافر است. لیلیوم فکر می کند که می توان از زیرساخت های موجود 

ـَردگاه ها و سقف ساختمان ها برای برخاستن و فرود جت استفاده کرد. مانند بالگ
ـَردگاه یا فرودگاه بالگرد)heliports( به فرودگاه کوچکی گفته می شود که  بالگ
تنها برای نشست و برخاست بالگردها کاربرد دارد. بالگردگاه ها معموال از یک یا چند 
بالگردنشین تشکیل شده اند و ممکن است دارای تسهیالت مختصری از جمله منبع 

سوخت، نورافکن، بادنمای کیسه ای یا حتی آشیانه نیز باشد.

چند هفته تا پایان عمر کاوشگر »اینسایت« ناسا

آیا کرم های حشره جایگزین آنتی بیوتیک ها خواهند شد؟

پرواز هواگردهای الکتریکی در آسمان عربستان

حکومت طالبان یکساله شد حکومت طالبان یکساله شد 
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  علمیعلمی

 خطر ابتال به آلزایمر از راه بینی رد شد

در حالی که هفته گذشــته بیانیه مطبوعاتی پژوهشی از پژوهشگران 
دانشــگاه »گریفیث« منتشر شــد مبنی بر اینکه انگشت کردن در بینی 
می تواند انســان را در معرض خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقل قرار دهد، 
اکنون با پرســش مستقیم از پژوهشــگران این مطالعه و همچنین دیگر 
کارشناســان این حوزه مشخص شده اســت که نباید نگران بود، چرا که 

هیچ شواهد علمی هنوز این ادعا را تایید نمی کند.
 به نقل از نیو اطلس، هفته گذشته برای برخی افراد در سراسر جهان 
که عادت دارند بینی خود را با انگشــت تخلیه کنند، هفته ســختی بود، 
چرا که ســیل تیترهای خبری روانه شده بود که اعالم می کردند شواهد 
ترســناکی پیدا شده اســت مبنی بر اینکه ابتال به بیماری آلزایمر و زوال 

عقل با این کار مرتبط است.
اکنون مشــخص شده است که این برداشــت از آن پژوهش تنها یک 
حدس و گمان بوده اســت و به گفته چندین عصب شــناس که پایگاه نیو 

اطلس با آنها تماس گرفته، »بسیار بعید« است.
همانطور که در بسیاری از این دسته از اخبار علمی رخ می دهد، داستان 
از یک بیانیه مطبوعاتی منشــأ گرفته اســت که در این مورد، بیانیه ای از 
دانشــگاه گریفیث استرالیا است که روز جمعه ۲۸ اکتبر منتشر شد. این 
خبر با عنوان »پژوهش های جدید نشان می دهد که انگشت کردن در بینی 
می تواند خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقل را افزایش دهد« منتشر شد و به 
پژوهشی که در مجله Scientific Reports منتشر شده بود، اشاره می کرد.

این پژوهش روی موش ها نشــان داد که یک باکتری به نام کالمیدیا 
پنومونی می تواند قسمت هایی از مغز را هنگام قرارگیری در بینی حیوان 
آلوده کند. عالوه بر این، این مطالعه نشان داد زمانی که آن باکتری خاص 
وارد مغز موش می شــود، می تواند موجب ایجاد تغییرات پاتولوژیک شود 

که مشابه آنچه در بیماری آلزایمر دیده می شود، است.
این پژوهش در واقع ۱۰ ماه پیش در ماه فوریه منتشــر شده بوده، اما 
به تازگی خبررســانی شــده است و هنگامی که منتشر شده با یک بیانیه 
مطبوعاتی همراه شــده که در آن اعالم شده باکتری های موجود در بینی 

ممکن است خطر ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش دهند. 

 کشف قدیمی ترین بقایای سیاره ای در کهکشان راه  شیری
پژوهشی جدید به کشف قدیمی ترین بقایای سیاره ای در کهکشان ما 

منجر شده است.
 )Warwick(»به نقل از فیز، اخترشناســان به رهبری دانشگاه »وارویک 
قدیمی ترین ســتاره در کهکشــان ما را شناســایی کرده اند که در حال 
جمع آوری بقایای سیاره های کوچک است و این موضوع آن را به یکی از 
قدیمی ترین منظومه های سیاره ای سنگی و یخی کشف  شده در کهکشان 
راه شــیری تبدیل می کند.این یافته ها روز گذشته)۵ نوامبر/۱۴ آبان( در 
ماهنامه انجمن ســلطنتی نجوم منتشر شد و نتایج آن نشان داد که یک 
کوتوله سفید کم نور که در فاصله ۹۰ سال نوری از زمین قرار دارد به همراه 
بقایای منظومه ســیاره ای در حال گردش به دور آن، بیش از ۱۰ میلیارد 
سال قدمت دارند.سرنوشت بیشتر ســتارگان، از جمله ستاره هایی مانند 
خورشید کهکشان ما، تبدیل شدن به یک کوتوله سفید است. کوتوله سفید، 
ستاره ای است که تمام سوخت خود را مصرف کرده و الیه های بیرونی خود 
را از دست داده و اکنون در حال منقبض و سرد شدن است. در طی این 
فرآیند، هر سیاره ای که به دور آن می چرخد، دچار اختالل می شود و در 
برخی موارد از بین می رود و بقایای آن روی سطح کوتوله سفید می ریزد.

برای انجام این پژوهش گروهی از منجمان به رهبری دانشگاه وارویک، 
دو کوتوله سفید غیرمعمول را که توسط رصدخانه فضایی گایا)GAIA( آژانس 
فضایی اروپا شناسایی شده بودند، مدل سازی کردند. هر دو ستاره توسط 
بقایای ســیاره ای آلوده شــده  بودند. یکی از آن ها به طور غیرمعمولی آبی 
رنگ بود، در حالی که دیگری کم نورترین و قرمزترین ســتاره ای است که 
تا به امروز در کهکشــان های محلی همسایه ما کشف شده است. محققان 

هر دو را مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار دادند.
ستاره شناســان از داده های طیف سنجی و فتومتریک رصدخانه گایا، 
رصدگر انرژی تاریــک)Dark Energy Survey( و ابزار »X-Shooter« در 
رصدخانه جنوبی اروپا استفاده کردند تا مدت زمان خنک شدن ستاره ها 
را دریابند. آنها فهمیدند که ســتاره »قرمز« »WDJ۲۱۴۷-۴۰۳۵« حدود 
۱۰.۷ میلیارد ســال دارد که ۱۰.۲ میلیارد سال از عمرش به عنوان یک 

کوتوله سفید در حال سرد شدن بوده است.
طیف سنجی شامل تجزیه و تحلیل نور ستاره در طول موج های مختلف 
است که می تواند مشخص کند که عناصر موجود در جو ستاره چه زمانی 
نــور با رنگ های مختلف را جذب می کنند و به تعیین اینکه چه عناصری 
به چه میزان در جو وجود دارد، کمک می کند. محققان با تجزیه و تحلیل 
طیف ستاره WWW۲۱۴۷-۴۰۳۵، متوجه وجود فلزات سدیم، لیتیوم، پتاسیم 
و کربن شــدند که آن را به قدیمی ترین کوتوله سفید آلوده به فلزات که 
 ۰۲۳۳+WDJ۱۹۲۲ »تاکنون کشف شــده تبدیل کرد.دومین ستاره »آبی
فقط کمی جوان تر از WDJ۲۱۴۷-۴۰۳۵ است و توسط زباله های سیاره ای 
با ترکیبی مشــابه پوسته قاره زمین، آلوده شده است. این گروه علمی به 
این نتیجه رسیدند که رنگ آبی ستاره WDJ۱۹۲۲+۰۲۳۳، به رغم سطح 
سرد آن، ناشی از مخلوط غیرمعمولی از هلیوم و هیدروژن در جو آن است.

امام علی  علیه السالم :

الِعلُم یَهدي إلَی الَحقِّ .

رهنمون حق  به   دانش، 
 می شود.

غرر الحکم : 1581.

اینفوگرافیاینفوگرافی

  مواد مغذی که از چاقی جلوگیری می کنند
چاقی عاملی برای بروز بیشتر بیماری های غیرواگیر شناخته می شود؛ چالشی که خیلی از افراد به دنبال بروز آن سعی می کنند با رژیم های 
غذایی، ورزش و ... برای کاهش وزن و الغری اقدام کنند. در این اینفوگرافیک که بر اساس داده های وزارت بهداشت تهیه شده، به مواد مغذی 

که مانع از چاقی می شود اشاره شده است.
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