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مرتضی قدیمی   
رئیس اتاق کاشان

اصالح قانون اتاق ایران منجر به 
افزایش سطح شفافیت آن می شود

چنانچه قانون اتاق ایران که از حدود 15 ســال قبل درباره اصالح آن به 
نتیجه رسیده بودیم، مورد بازنگری قرار گیرد به باال رفتن سطح شفافیت و 

قدرت پاسخ گویی این نهاد کمک می کند.
از 25 آذر ســال 99 که موضوع اصالح قانون اتاق ایران در مجلس اعالم 
وصول شد تا امروز که این قانون توسط اعضای کمیته بازرگانی کمیسیون 
اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان اتاق ایران در دســت بررسی و اصالح 
است، جلسات متعددی برگزار شده، حال با توجه به تهیه نسخه نهایی این 
قانون بعد از نشست های متعدد در 8 آبان سال جاری، قرار شد تا این نسخه 
در اختیار اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران قرار گیرد و نقطه نظرات آنها 

درباره اصالحات صورت گرفته، دریافت شود. 
در همین ارتباط محمود توالیی، رئیس اتاق کاشان در گفت وگو با »اتاق 
ایــران آنالین« ضمن تاکید بر ضرورت اصالح قانون اتاق ایران، این اقدام را 
در راستای افزایش سطح شفافیت و باال رفتن قدرت پاسخ گویی اتاق ایران 
دانست و گفت: گاهی می دیدیم که اتهامات نادرستی علیه اتاق ایران مطرح 
می شد که متاسفانه به دالیل قانونی توان پاسخ گویی دقیق به این اتهامات 
وجود نداشــت. با اصالح قانون این نقص برطرف خواهد شــد و در این بین 
شاهد افزایش سطح شفافیت که همواره مطالبه اصلی بخش خصوصی هم 

است، اتفاق می افتد.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که از 15 سال پیش موضوع اصالح 
قانون اتاق ایران مورد توجه اعضا قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: از آن زمان 
تا به امروز همواره بر اصالح قانون تاکید شــده هرچند به دالیلی این مهم 
محقق نشد تا به امروز که روند بازنگری قانون در مجلس دنبال می شود. البته 
طرح اولیه که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود با واقعیت و ماهیت 
اتاق ایران هم خوانی نداشت؛ اما با همکاری نمایندگان مجلس و اتاق ایران 
این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و آنچه به عنوان نسخه نهایی در اختیار 

اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته بسیار تلطیف شده و مطلوب تر است.
بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بدون شک نتیجه 
بررسی یک موضوع در جمعی از متخصصان نمی تواند به صورت صددرصد 
همان چیزی باشد که شما قبول دارید، بنابراین طرح پیشنهادی این کمیته 

نیز صددرصد، نظرات مطابق دیدگاه اعضای کمیته نیست.
توالیی اصالح قانون را امری ضروری و مهم دانســت که خوشــبختانه 
در فضای تعاملی مناســبی انجام شــد. او تاکید کرد: نتیجه به دست آمده 
 از این جلســات در کمیســیون اقتصادی مجلس یک طــرح بهبودیافته و

 اجتناب ناپذیر است.   

سیاست هشدار برای مهار تقاضا در فردوسی

 پای یارانه به بازار ارز باز شد پای یارانه به بازار ارز باز شد

حاال وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به جمع کســانی که نســبت به بازار ارز ابراز 
خوش بینی  کرده اند اضافه شده است .

 احسان خاندوزی در تازه ترین اظهارات خود اعالم کرده است طی روزهای آینده شاهد 
به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود. وی در این اظهارات کوتاه 
درباره دالیل افزایش نرخ ارز صحبت نکرده است و همین موضوع بر ابهامات ماجرا می افزاید.

 چرا دالر گران شده است؟
برخی مهمترین دلیل افزایش نرخ دالر را تامین کسری بودجه می دانند . این موضوع 
به صورت غیرمستقیم از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه تکذیب شد است . وی در 
تازه ترین اظهارات خود گفته اســت: می توان گفت امسال نخستین سالی است که طی 
چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می شود، این در حالی 
است که در سنوات قبل اجازه گرفته می شد و 2۰ درصد به صندوق توسعه واریز می شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الحمداهلل امروز در هزینه های جاری و اجتناب ناپذیر 
کســری نداشتیم حتی از ابتدای ســال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه 

عمرانی پرداخت شده است.
میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتا درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بهتر می شود و ان 
شاء اهلل در نیمه دوم حتی پرداخت های عمرانی نیز بیشتر خواهد شد و وضعیت پروژه ها 
بهتر می شود. با این حال کارشناسان این سئوال را می پرسند که با توجه به اینکه تغییر 
خاصی در فضا ایجاد نشــده و مذاکرات نیز از مدتها پیش در بالتکلیفی کشــدار به سر 

می برد ، چرا بازار با رشد قابل توجه قیمت روبروست .

 درآمدهای نفتی کجاست؟
در این میان اخباری مهمی از ســوی مقامات دولتی مطرح می شود . مخبر، معاون 
اول رییس جمهوری گفته است: امروز نفت را به خوبی می فروشیم و جابه جایی پول به 
نحو مطلوب انجام و هزینه های جاری کشور بدون استقراض و روش هایی که منجر به 
تورم شود تأمین می شود. امروز با وجود تصویری که از کشورمان نمایش داده می شود، 
ایران در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت توانستیم گره های بسیار بزرگی را 
در فروش نفت، جابه جایی پول، تأمین کاالهای اساسی و سایر موارد پشت سر بگذاریم.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به تازگی با انتشار مطلبی در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: صادرات نفت ایران در ماه پیش رکورد چند سال اخیر را شکست 

و پول فروش آن جایگزین خلق سرسام آور نقدینگی می شود.
ماجرای افزایش درامدهای نفتی پیش از این نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی 

و همچنین سازمان برنامه و بودجه اعالم شد است .

 چشم انداز تیره تر شده است یا امیدواری کمتر ؟
برخی از معامله گران می گویند یکی از مهمترین دالیل رشد قیمت دالر تیره تر شدن 
چشم انداز اقتصادی است چرا که فعال امیدی به احیای برجام نیست و تحوالت پیش رو 
در آمریکا نیز می تواند بر این امر اثر بگذارد. در عین حال برخی نیز از ناامیدی نســبت 
به سیاست های اقتصادی دولت سخن می گویند . گفته می شود بانک مرکزی نتوانسته 

است تاثیر چندانی بر مهار قیمت ارز بر بازار بگذارد.
گزارش های میدانی از بازار نشــان می دهد بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار 
برای خرید ارز فیزیکی یا اسکناس است چرا که در سامانه نیما عرضه همواره از تقاضا 

پیشی می گیرد .

 سیاست تهدید در کنار هشدار
هر چند بانک مرکزی با تالش فراوان قیمت دالر را به کانال 35 هزار تومان بازگرداند 
اما بازار در روز گذشته شاهد رشد دوباره قیمت دالر و ورود به کانال 36 هزار تومان بود. 

حاال اهرم یارانه برای مهار تقاضای خرید به کار آمده است .
در روزهای اخیر کارت های ملی اجاره ای ســر از بــازار درمی آورند تا افراد با گرفتن 
مبلغی سهمیه ارزی خود را به دیگری واگذار کنند اما حاال جدا از هشدار نسبت به اجاره 
کارت ملی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها گفته است که خرید دو هزار دالر فعالیت 

اقتصادی محسوب شده و می تواند در تداوم پرداخت یارانه فرد موثر باشد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که 
کارت ملی خود را برای خرید 2۰۰۰ دالر سهمیه ای به دیگران اجاره می دهند، هشدار 
داد که بدیهی است اطالعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان 

امور مالیاتی ارسال می شود.
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نمایش » خرمشیر« برای کودکان از نوزدهم آبان ماه در پردیس 
سینمایی ملت به روی صحنه می رود.

به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شــهر، نمایش شاد و 
موزیکال »خرمشیر« به نویسندگی جواد ذوالفقاری و کارگردانی 
سیدمجتبی خمسه از روز پنجشنبه 19 آبان ماه ساعت 19 در 
سالن آمفی تئاتر پردیس سینما گالری ملت به روی صحنه می 
رود.این نمایش که روایت جذاب و شــاد از سری داستان های 
کلیله و دمنه است، داســتان االغی است که به تازگی از دست 
صاحبش رها شده و در حالی که در جنگل به خوشگذرانی می 
پردازد با شیری روبرو می شود که تا به حال حیوانی همچون االغ 
را ندیده است.در نمایش »خرمشیر« سیدمجتبی خمسه، سحر 
پورفرج، محسن بان ور و سعید محمدی شاملو به ایفای نقش می 
پردازند که در این نمایش سیدمجتبی خمسه به عنوان طراح 
صحنه، سحر پور فرج به عنوان طراح لباس و محسن بان ور در 

نقش دستیار کارگردان نیز حضور دارند.

اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش 
بروز یافته است. واسطه های ملکی در تهران می گویند اگرچه بازار ملک در رکود به 
سر می برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می کند. این عقب نشینی پس از 

نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.
 مشاوران امالک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می دهند. بدین صورت که روند 
معامالت اندکی که از قبل صورت می گرفت هم دچار اختالل شده که می توان از آن 

به عنوان عارضه ای جدید یاد کرد.
بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف 
شده اســت. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال 
شده اند. برخی فروشندگان قیمت های پیشنهادی را تا حدود 5 درصد افزایش 
داده اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت ها در 

بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.
یکی از مشاوران امالک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به ایسنا 
گفت: فعال جو روانی وارد بازار ملک شــده و کمتر کسی خرید و فروش می کند. 
وقتی دالر مقداری تکان می خورد بخر و بفروش ها دست نگه می دارند تا ببینند 
اوضاع چگونه می شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش 
از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه کار هستند نسبت به فروش 
امتناع می کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت ها را باال برده اند. دالل ها این تلقی 
را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود 
بیاورد.واسطه ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی توانم بگویم 
فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ ها را پایین  نمی آورند تا معامله ای 
صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که ســرمایه را در برابر تورم حفظ 
می کند. طرف با خودش می گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه گذاری 
کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعال دست نگه می دارد. خریدار هم که توان 
خرید ندارد. البته معامالت به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن چنان 

محسوس نیست. شاید حدود 1۰ درصد تعداد معامالت باال رفته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در 
روزهای اخیر گران تر شده چون آهن با دالر باال و پایین می شود. یونولیت هم ظاهرا 
دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش ها را بر روی قیمت واحدهای 
کلیدنخورده محاسبه می کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا 

نرخ های آنها متفاوت خواهد بود.

کمپانی دیزنی ســرگرم ایجاد مقدمات برای ساخت سریال 
»ایندیانا جونز« برای عرضه از سامانه نمایش آنالین دیزنی پالس 
است.به نقل از ورایتی، کمپانی های »لوکاس فیلم« و »ماوس 
فیلم« در جلسات عمومی خود با نویسندگان احتمال ساخت 
یک سریال بر اساس شخصیت »ایندیانا جونز«، باستان شناس 
جستجوگر و بی پروا را مطرح کردند و هنوز در پی یافتن نویسنده 
برای این پروژه هســتند.هنوز مشخص نیســت این سریال 
رویکردی پیشنگرانه به مجموعه فیلم های »ایندیانا جونز« دارد 
یا در دنباله داستان آنها روایت خواهد شد و یا ارتباطی با قسمت 
جدید و پنجم این سری فیلم دارد یا خیر.احتمال ساخت سریال 
»ایندیانا جونز« در حالی مطرح شده که »هریسون فورد« اعالم 
کرده نقش آفرینی در این شخصیت را پس از پنجمین فیلم که 

قرار است در سال 2۰23 اکران شود، به پایان خواد رساند. 

یک نمایش ویژه کودکان و 
نوجوانان در » ملت«

بازار مسکن در برزخ قرار گرفت!

 » ایندیانا جونز«
 سریال می شود
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ســعیده محمد  -   ایده روز  |ترکیه در 
تالش برای ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس 
کاســپین در پروژه کمربند و راه و جایگزینی 
مسیر ایران )مسیر آسیای غربی( در حال مذاکره 

با چین است.
چهــل و هفتمیــن شــماره از مجموعه 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران منتشر شد.
در این مجموعه گزارش ها ، موضوع های روز با 
تمرکز بر تاثیرگذاری آنها بر دیپلماسی اقتصادی 
و موقعیت ژئواکونومیک ایران بررسی می شوند. 
همچنین چشم اندازها و پیش بینی های اقتصادی 
تهیه شده توسط نهادها و سازمان های بین المللی 
نیز در این مجموعه مورد توجه قرار می گیرند. 
در این شماره، تدوین شاخصی برای نظارت بر 
بخش خصوصی در عربستان، تالش های ترکیه 
بــرای نقش آفرینی در کریدور فراخزر، رشــد 
اقتصادی عربســتان و استراتژی جدید امنیت 
ملی آمریکا از جمله خبرهایی هستند که مورد 

بررسی قرار گرفته اند.

 عربستان در صدر کشورهای گروه 20
در بخشی از این گزارش آمده است: اقتصاد 
عربســتان با پیش بینی رشــد 9.9 درصدی 
در ســال جاری میالدی در صدر کشــورهای 
گــروه 20 قــرار گرفت. بنا بر گــزارش اخیر 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( از 
چشم انداز اقتصادی جهان، تولید ناخالص داخلی 
عربستان در سال 2022، رشد 9.9 درصدی و 
در سال 2023، رشد 6 درصدی خواهد داشت 

که بیش ترین رشد در بین کشورهای گروه 20 
را نشان می دهد.

 بخــش خصوصی عربســتان زیر 
ذره بین دولت

وزارت اقتصــاد و برنامه ریزی عربســتان 
ســعودی، شــاخصی را با نام MEPX را برای 
نظارت بر عملکرد بخش خصوصی این کشور 
منتشر کرد. این شــاخص برای سنجش 10 
عامل اقتصادی در چهار دسته، مصرف کنندگان، 
شرکت ها و بخش های مالی و تجاری طراحی 
شده است. هدف از این تجزیه و تحلیل، بررسی 

چرخه های تجاری بخش خصوصی این کشور 
از طریق تکنیک های اقتصادسنجی و مدیریت 
نوســانات بازارهاست.عربســتان سعودی در 
برنامه های کالن خود به دنبال افزایش ســهم 
بخش خصوصی، به 6۵ درصد از تولید ناخالص 
داخلی تا سال 2030 است. مقامات سعودی بر 
این باورند با توجه به رشد باالی اقتصادی این 
کشور در یک دهه اخیر، افزایش دسترسی به 
داده های نوظهور برای سیاســت گذاری حامی 

رشد بخش خصوصی، ضروری است.

 ترکیه در تکاپوی جانشینی ایران

ترکیه تالش های بسیاری برای نقش آفرینی 
کانونــی در کریدورهــای »ابتــکار کمربند و 
راه« چیــن صورت داده اســت. در ســومین 
مجمع ارتباطات زیرساختی چین و ترکیه در 
اســتانبول، مقامات و محققان چین و ترکیه 
درخصوص همکاری نزدیک تر در پروژه »ابتکار 
 کمربنــد و راه« و ادغام بهتــر کریدور میانی

 یا ترنس کاســپین در پروژه جاده ابریشم به 
توافق رسیدند.

ترکیه پس از تعاملی نزدیک با کشــورهای 
قفقاز و آسیای مرکزی، در تدارک مذاکره با دولت 
و شرکت های چینی برای بهره گیری بیشتر از 

کریدور فراخزر جهت انتقال کاال میان شرق و 
غرب است. این کریدور با کریدور چین- آسیای 
مرکزی-غرب آســیا که از ایران عبور می کند، 
 در رقابت قرار می گیرد. عدم به نتیجه رسیدن

 مذاکرات ایران و غرب، این فرصت را به ترکیه 
داده است تا به کانون ترانزیتی در »ابتکار کمربند 

و راه« تبدیل شود.

 استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا
دولت بایدن نخستین استراتژی امنیت ملی 
خود را منتشــر کرده که نشان دهندهٔ تغییر 
در رویکرد ایاالت متحده به اقتصاد و سیاست 
بین الملل اســت. در این سند، چین به عنوان 
رقیب اصلی آمریکا معرفی شده است که برای 
مقابله با سیاســت های این کشور، بازطراحی 
اســتراتژی کالن اقتصادی آمریکا و بازتعریف 
ساختار اقتصاد جهانی ضروری عنوان شده است.

در بخشی از این ســند آمده است: اگرچه 
جهانی شدن مزایای زیادی برای ایاالت متحده 
و جهان به همراه داشته است، اما اکنون انجام 
اصالحاتی به منظور مقابله با تغییرات چشمگیر 
جهانی مانند گسترش نابرابری در داخل و میان 
کشورها، ظهور جمهوری خلق چین به عنوان 
مهم ترین رقیب و یکی از بزرگ ترین شــرکای 

تجاری این کشور ضرورت یافته است.
در این سند اشاره شده که ایاالت متحده باید 
یک بار دیگر با شرکای خود برای تدوین قواعد 
تجارت جهانــی در دنیای دیجیتال به گفتگو 
بنشــیند تا اطمینان حاصل شود که تجارت 
منصفانه، منافع نیروی کار و نیز منافع شرکای 

آمریکا تأمین خواهد شد.

 ترکیه به دنبال جانشینی ایران در کریدورهای »ابتکار کمربند و راه« چین

صادرکنندگان بخش خشــکبار خواســتار حــذف پیمان ســپاری ارزی و 
تولیدکنندگان و واردکنندگان ســموم خواســتار رقابتی شدن فضای تامین در 

داخل هستند.
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشست اخیر خود با صادرکنندگان خشکبار 
و تولیدکنندگان سموم به بررسی چالش های موجود پرداخت. حذف پیمان سپاری 
ارزی و رسیدگی به وضعیت تولید و واردات سموم به منظور ایجاد فضای رقابتی 

مناسب در این حوزه، مطالبات اصلی بخش خصوصی بود.
در این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، معاون امور باغبانی، امور 
زراعت، مدیرکل دفتر امور بین الملل و معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی 

حضور داشتند.
مهم ترین مسئله ای که از نگاه صادرکنندگان خشکبار مانع فعالیت آنها شده، 
پیمان سپاری ارزی است. بر اساس آنچه گفته شد، به دلیل شرایط سخت ناشی 
از پیمان ســپاری، صادرکنندگان واقعی و خوش نام که سال هاست در این حوزه 
فعالیت کردند، کنار رفته و بازارهای صادراتی از دست رفته اند. از طرفی تا زمانی 
که صادرکنندگان تشویق نشوند و انگیزه پیدا نکنند، فعالیت نخواهند کرد بنابراین 

تنها خواسته صادرکنندگان لغو پیمان سپاری ارزی است.
در نهایت با توجه به مشکالت مطرح شد و تاکید محمدجواد عسکری، رئیس 
کمیسیون کشــاورزی مجلس مقرر شد در اسرع وقت جلسه ای با دستگاه های 
مربوطه و بانک مرکزی برگزار شود. این هماهنگی از سوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس انجام خواهد شد.در ادامه این نشست، مشکالت حوزه تولید سموم مورد 
توجه قرار گرفت. طبق گزارش ارائه شده، ظرفیت تولید سموم در کشور بالغ بر 
400 هزار تن و میزان مصرف در حدود 3۵ هزار تن اســت که بر این اســاس از 
ابتدای ســال، صادارت انواع سموم و آفت کش ها مجاز شد. در این بین از زمان 
حذف ارز ترجیحی و کاهش ســود بازرگانی و تغییر تعرفه طبقاتی ورود سموم 
آماده مصرف ، زمینه رقابت بین سموم تولیدی و وارداتی از بین رفته است. چراکه 
امــروز بخش عمده مــواد اولیه موردنیاز از طریق  بازار داخلی و با ارز آزاد تهیه 

شده و بنابراین سموم داخلی گران تر از سموم وارداتی تمام می شود.
به باور تولیدکنندگان باید واردات ســموم به سمتی برود که آنچه در کشور 

وجود ندارد را تامین کند. در این بین انتقادهایی نســبت به کیفیت ســموم و 
آفت کش های تولید داخل از ســوی نماینده ســازمان حفط نباتات عنوان شد. 
مســئله ای که امروز با عنوان باقی مانده سموم در انواع سبزیجات و محصوالت 

کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
در این راستا با تاکید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس قرار شد در جلسه ای 
با حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم و نمایندگان دستگاه های مربوطه 
درباره وضعیت تولید و واردات سموم و آفت کش ها و راه های بهبود این وضعیت 

صحبت شود.

 شرکت شــهرک های کشاورزی آماده جذب سرمایه برای توسعه 
بخش است  

در بخش دیگری از این نشست علیرضا بزرگی، مدیرعامل شرکت شهرک های 
کشــاورزی به تشریح جایگاه و عمده فعالیت های این شرکت در راستای جذب 

سرمایه و توسعه بخش کشاورزی پرداخت.
بر اســاس گفته های او تنها بخش توســعه ای در وزارت کشاورزی، شرکت 
شــهرک های کشاورزی اســت، به این معنا که موتور محرک توسعه این بخش 

محسوب می شود و ظرفیت های قابل توجهی در اختیار دارد و سرمایه گذاری در 
این حوزه را دنبال می کند.او ادامه داد: برای کمک به توســعه سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی، موضوعاتی را تعریف کردیم و آمادگی سرمایه گذاری در آنها را 
داریم. از طرفی 40 هزار هکتار عرصه در اختیار داریم و طبق برنامه ریزی انجام 
شــده این عدد تا 200 هزار هکتار افزایش پیدا می کند. به طور شــفاف شرکت 
شــهرک های صنعتی تاکنون نگاه دولتی داشته؛ اما طبق بررسی صورت گرفته 
متوجه هستیم که بودجه عمرانی موجود برای ایجاد زیرساخت ها از طرف دولت 

قابل تامین نیست پس باید از دیگر روش های تامین مالی بهره ببریم.
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی، بودجه مصوب سال جاری برای این 
شــرکت را 10 برابر 8 سال گذشته برآورد کرد که البته این ارقام برای رسیدن 
به مقصود، کافی نیست. در حال حاضر حدود 1۵ تا 20 همت منابع نیاز است. 
برای سازه ها هم حدود 40 تا ۵0 همت نیازمندیم و تنها راه موجود، استفاده از 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. بنابراین باید جذابیت الزم را ایجاد کنیم.

بر اساس اظهارات بزرگی، واگذاری سند مالکیت قطعی به سرمایه گذار، امکان 
پرداخت 12 ساله اقساط فروش زمین، تخفیف 30 درصدی برای اتمام به موقع 
پروژه ها، پیگیری برای پرداخت تا 1000 میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ســود 
از منابع داخلی شرکت، مهم ترین مشوق هایی هستند که در نظر گرفته شده اند.

در ادامه محســن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این 
مطلب که به دنبال رفع مشــکالت و چالش های متبادر بر این حوزه هســتیم، 
گفت: ارتباطات خوبی با وزارت کشــاورزی و مجلس مهیا کردیم و از طرفی با 
همکاری ICC به هاب اگری فود منطقه در کنار ایتالیا و آرژانتین تبدیل شدیم و 

مجوز مربوطه را دریافت کردیم.
او ارتباط با شــرکت شــهرک های کشــاورزی را بســیار مهم دانســت و از 
ظرفیت هایی که وجود دارد سخن گفت. به اعتقاد این فعال اقتصادی الزم است 
این ارتباط بین شــهرک و اعضای کمیسیون برقرار شود. بدون شک ابهامات و 

سئواالتی وجود دارد که باید در ارتباط مستمر و موثر برطرف شود.
در نهایت قرار شد بین شرکت شهرک های کشاورزی و کمیسیون کشاورزی 

اتاق ایران تفاهم نامه همکاری امضا شود.

پیمان سپاری ارزی برای صادرات خشکبار حذف شود

رضا پدیدار
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

تکامل در حوزه انرژی بدون توجه به 
کیفیت، ممکن نیست

 اگــر به ضریب کیفیت در محدودیت های تحریمی توجه کنیم، آن وقت بدون 
وقفه می توان به ســرمایه گذاری زیربنایی توجه کرد. نگذاریم در اثر مشکالت روند 

تکامل در کشور دچار وقفه شود.
انرژی یک فرآیند است و باید یک مسیر را طی کرده تا به اهداف و خواسته های 
تعیین شــده دست پیدا کنیم. وقتی از مسیر اجرایی و عملیاتی صحبت می کنیم، 
منظور این است که باید در گام اول این فرآیند را بشناسیم. قدرت شناخت داشته 
باشــیم. وقتی قدرت شناخت خود را باال می بریم، در این مسیر جریان احساسمان 
را هم درگیر می کنیم. تمام آدم های موفق در جامعه جهانی می توانند با شناخت و 

درگیر شدن احساسشان به واقعیت ها پی ببرند.
حوزه انرژی واقعیت های نهفته ای دارد که در تاریخ نفت در جهان که حدوداً به 1۵0 
سال و در ایران به حدود 117 سال می رسد، عمر کمی نیست. در مقایسه تطبیقی با 
سایر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی در جهان، حرف های قابل گفتن دارد. 
برای این منظور چیزی که می تواند جریان انرژی را در دل مردم، نهادها و فعالیت های 
اداری در کشور نهادینه کند، این است که هنگامی که زمینه شناخت حاصل شد، در 
تداوم مسیر اجرایی و عملیاتی خودش باید به یک موضوع خیلی مهمی فکر کند و 
آن کیفیت است. این بدین معناست که ما در هر مرحله ای که گام برمی داریم اگر از 
کیفیت مرحله قبل کاماًل آگاه نباشیم و تسلط پیدا نکنیم، نمی توانیم مرحله بعد را 

اجرا کنیم. به همین دلیل است که انرژی یک مسیر فرآیندی است.
در طول تاریخ ایران و سایر کشورهای جهان که دارای منابع غنی هیدروکربنی 
هستند اقدامات خیلی زیادی صورت گرفته و مطالب خیلی زیادی مطرح شده است 
به ویژه درباره مسئله کیفیت، سرمایه گذاری های بزرگی صورت گرفته تا این فرآیند 
هرچه بیشتر کامل شود.امروز که ما دهه دوم از هزاره سوم را پشت سر گذاشتیم، 
می بینیم که یک اتفاقاتی در مســیر فرآیندی انرژی به وجود آمده است که اگر ما 
بخواهیم حصول اطمینان خودمان را از دستیابی به برنامه ها و اهدافی که داشتیم و آن 
را در یک سبد یا یک نگاه کلی قرار بدهیم، باید کامالً اطمینان داشته باشیم که کاری 
که انجام دادیم، منطبق با چارچوب ها و معیارهایی است که می تواند شاخص زندگی را 
در دستیابی به انرژی مطلوب به دست بیاوریم. وقتی صحبت از انرژی مطلوب می کنم 
منظور بازخور نهایی آن است. چون این انرژی اولیه که حاصل می شود در بهره گیری 
از تکنولوژی و دانش، تبدیل به انرژی نهایی می شود. انرژی نهایی، خواسته ها، نیازها 

و امیال ماست که به نتیجه می رسد و ما به رشد و شکوفایی دست پیدا می کنیم.
 پس انرژی در زندگی همه ما یک نقش اساسی، کلیدی و مهم را بازی می کند. 
به همین دلیل است که کشورهای جهان در روند تکاملی خودشان به اهدافی مهمی 
دست پیدا کردند، در اوایل قرن بیستم به این نتیجه رسیدند که این مسیرها را از 
هم تفکیک کنند. در نیمه قرن 20 این تفکیک ها تبدیل به تخصص شد و در آخر 
قرن بیســتم تقریباً به صورت حرفه ای و جدای از هم در شناخت فرآیند هرکدام از 
فعالیت ها به دســت آمد که ما در آغاز هزاره ســوم باید بگوییم که انرژی به تکامل 

واقعی خودش دست پیدا کرد.
 بعد از آن درست است که اتفاقاتی پیش آمد و به عنوان مثال فضای مجازی رشد 
بی اندازه ای کرد و انقالب صنعتی چهارم پدید آمد و نقش خودش را بازی کرد، اما 
در این مسیر انرژی به تکامل خود رسیده بود. تنها چیزی که ایجاد انقالب صنعتی 
چهارم به وجود آورد، بحث کیفیت بود. کیفیتی که ما بتوانیم از انرژی که به دست 
میاوریم، باالترین راندمان را داشته باشیم. این راندمان حد و اندازه نداشت و گروه هایی 
که جوان تر بودند و شتاب در رسیدن به خواسته هایشان داشتند، راندمان را باالتر از 
آن چیزی می دیدند که سایر گروه ها مشاهده می کردند و به همین دلیل ما در هزاره 
سوم یعنی در دهه اول 2000 و در دهه دوم که 2020 هم رو به پایان است، عماًل 
ما به بازدهی در انرژی دست پیداکرده ایم که در قرن بیستم برای آن پیش بینی نشده 
بود؛ یعنی یک تکامل. من رجوع می کنم به صحبت های ابتدایی خودم که انرژی بدون 

فرآیند به دست نمی آید و تکامل بدون کیفیت.
اگر که این دو موضوع بسیار بااهمیت را مدنظر قرار دهیم باید به این نتیجه کلی 
دســت پیدا کنیم که در حال حاضر که کشــور در مسیر رشد و شکوفایی خودش 
در برنامه های توسعه اقتصادی به خصوص برنامه توسعه اقتصادی ششم که مواجه 
بــا تحریم های ناجوانمردانه و محدودیت های بین المللی قرارگرفته اســت، چیزی 
که می تواند ما را در این فرآیند کمک کند که به اهداف و خواســته هایمان دســت 
پیدا کنیم باال بردن ضریب کیفیت اســت.اگر ضریب کیفیت را در همین شرایط و 
محدودیت های تحریمی و ســایر محدودیت هایی که حاصل از سرمایه گذاری های 
زیربنایی و »سرمایه گذاری های سطح نگه داشت« در اختیار داشته باشیم و حفظ 
کنیم آن وقت می توانیم به مسیر خودمان ادامه و تداوم بدهیم و نگذاریم که در اثر 
این مشکالتی که به کشور واردشده ما خدای ناکرده دچار وقفه شویم.به عبارت دیگر 
ما در حوزه انرژی یکسری مراحل اولیه داریم که مراحل شناخت است، مرحله دوم 
مرحله اجرا است، مرحله سوم دستیابی است و مرحله چهارم بهره برداری است. در 
هرکدام از این مراحل مکانیزم کیفیت و وصول اطمینان ازآنچه فکر و اجرا کردیم و 
به دست آوردیم، می تواند حتی در شرایط محدودیت های اقتصادی و اجتماعی همانند 
تحریم و آنچه را که امروز ما در اثر جنگ مجازی، جنگ واقعی، جنگ مرزی و سایر 
جنگ ها وارد کرده که عمدتاً حاصل از فرآیند اقتصادی است، می توانیم با باال بردن 
ضریب کیفیت از هر میزان امکاناتی که در اختیار داریم، باالترین راندمان را به دست 
بیاوریم.اگر ما صحبت از فرآیند نفت می کنیم، باید اکتشــاف را در همه حوزه های 
نفت و در تمام برنامه های دیگرمان نیز انجام بدهیم و به همین دلیل است که در 
حوزه اکتشاف صنعت نفت ما در سال 2019 ازنظر میزان کشفیات، در جهان اول 
شد. چراکه ما فرآیند را رها نکردیم. در حوزه گاز هم به همین ترتیب بود. می دانید 
که ما دارای باالترین ذخایر گاز در دنیا هســتیم، اگرچه روس ها ادعا می کنند که 
ما اولین هستیم، ولی آن ادعا درست نیست و بر اساس آخرین مطالعات »بریتیش 
پترولیوم« ایران جایگاه اول را در جهان دارد و امروز اگر که ما توانستیم این جایگاه 
را برای خودمان ایجاد کنیم و بر اســاس آخرین آمارها بیش از 92 درصد از کشور 
را تحت پوشــش گاز قرار دادیم و آنچه پایداری در طی ۵0 ساله اخیر برای صنایع 
گاز ما به وجود آمده، این بوده که ضمن جریان توسعه، فرآیند توسعه کیفیت را در 
اختیار داشتیم که این پایداری را به وجود بیاوریم و در مراحل تکمیلی این صنعت، 
ما فرآیند پاالیش را داریم، همچنین دستیابی به تنوع فرآورده های هیدروکربنی را 
داریم و امروز ایران ازنظر کیفیت محصول با سایر محصوالت حوزه هیدروکربنی در 
کشــورهای توسعه یافته، دست کمی ندارد. درست است که ما ازنظر حجم به مقدار 
با آن ها فاصله داریم و اگر که ما بگوییم که بنزین تولید می کنیم با اکتان 9۵ است، 
ممکن است خیلی از کشورهای دنیا اکتان 98 را تولید کنند.به هرحال ما باید ضریب 
کیفی خود در را در دستیابی به کتلیست های فرآیند تولید پاالیشگاهی باال ببریم 
و به آن سطح برسانیم، ولی در میانگین نسبی و نگاه تطبیقی خودش با کشورهای 
منطقه ما جایگاه اول را داریم. در حوزه پتروشیمی هم همین طور و اگر بگوییم در 
دنیا میزان تولید محصوالت پتروشیمی پایه حدود 87 محصول را در برمی گیرد، ما 
37 محصول پایه ای را به طور مستقیم تولید می کنیم که دنیا خواستار آن است و به 
دلیل حفظ ضریب کیفی، ما توانستیم پایگاه خود را در صادرات محصوالت پتروشیمی 
داشته باشیم. مصرف محصوالت پتروشیمی ما برای خودمان کم نیست. اگر ما امروز 
بیش از 60 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می کنیم نزدیک به 3۵ میلیون تن 
را برای کشور و برای ساختار اقتصادی کشور مصرف می کنیم و بیش از 2۵ تا 27 
میلیون تن را صادر می کنیم که منابع ارزی زیادی برای کشور نیز دارد و علت اینکه 
توانستیم ضریب صادراتی را برای خودمان حفظ کنیم، حفظ ضریب کیفی بوده است.

قطر اعالم کرد نمی تواند امکان انتقال زمینی مسافر را از سایر 
بنادر این کشور به دوحه فراهم کند و به همین سفرهای دریایی 

ایران برای جام جهانی قطر لغو شد.
سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
اعالم کرد با وجود اقداماتی که برای انتقال تماشــاگران ایرانی 
در ایام بازی های جام جهانی انجام شــده بود، قطر در واپسین 
روزهای نزدیک به شــروع بازی ها اعالم کرد نمی تواند امکان 
انتقال زمینی مسافر را از سایر بنادر این کشور به دوحه فراهم 
کند و به همین خاطر نتوانتستیم در این ایام کشتی ها را برای 

انتقال تماشاگران فراهم کنیم.
مهدی فرمهینی فراهانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دو کشور 
ایران و قطر از طریق دریا می توانند به هم متصل شــوند، برای 
استفاده از پتانسیل سفرهای دریایی در سفرهای جام جهانی 
اقداماتی از اوایل سال جاری آغاز شد. این اقدامات شامل ساخت 
اسکله ها و پایانه های مسافری استاندارد در جزیره کیش و بندر 
بوشهر بود و همچنین با مالکان چند کشتی که در کشور وجود 
داشتند و سالیان گذشته در زمینه مسافربری و گردشگری فعال 
بودند، جلساتی برگزار کردیم و آز آنها خواستیم برای ایام جام 

جهانی کشتی هایشان را تعمیر و آماده فعالیت کنند.
وی ادامــه داد: برآوردمــان این بود که با آماده ســازی دو 
کشــتی، حدود 1۵00 مســافر می توانند در هر سفر جابه جا 
شــوند. ما در حال اقدامــات نهایی بودیم که در ســفر اخیر 

مدیرعامل ســازمان بنــادر به قطــر به همراهی وزیــر راه و 
شهرســازی، قطر اعالم کرد وضعیــت حمل ونقلش برای ایام 
 بازی هــای جام جهانــی از قبل برنامه ریزی شــده و نمی تواند

 امکان انتقال زمینی مسافر را از بنادر حمد و بندر الرویس به 
دوحه فراهم کند.

سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
بیان کرد: قطر بندر دوحه را به یک ســری از کشتی های کروز 

اختصــاص داده  که قرار اســت در این بندر پهلوگیری کنند و 
پیش بینی کردند که حدود 12 هزار تخت در این کشتی ها قرار 
دهند تا مســافرانی که تماشاگر بازی ها هستند بتوانند در این 
هتل های دریایی پذیرش شوند. قرار بود کشتی های ما به بنادر 
الرویس و حمد بروند که به علت بعد مسافتی که تا بندر دوحه 
دارند، الرویس حدود 1۵0 کیلومتر و حمد حدود 2۵ کیلومتر 
از محل برگزاری مسابقات فاصله دارند، نهایتا قطر اعالم کرد اگر 

بخواهد کشتی های ایرانی را در این بنادر پهلو دهد، نمی تواند 
وسیله نقلیه ای برای انتقال مسافران به دوحه فراهم کند.

فراهانی با بیان اینکه این آمادگی و ظرفیت وجود دارد که 
بعد از بازی های جام جهانی بتوانیم کشتی هایی را که دارند فعال 
می شوند و گواهینامه هایشان تمدید می شود، روانه قطر کنیم، 
افــزود: اما برای ایام بازی ها، با وجود تمام آمادگی ها و اقدامات 
خوبی که برای انتقال تماشاگران ایرانی انجام شده بود، قطر در 
واپسین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم کرد که از پذیرش 
کشتی ها به دلیل عدم توانایی ترانسفر زمینی مسافران خودداری 
می کند و به همین خاطر نتوانتستیم در این ایام کشتی ها را برای 

انتقال تماشاگران فراهم کنیم.
وی درباره علت این بدعهدی قطر توضیح داد: در فروردین ماه 
سال جاری، جلسه ای در کیش برگزار شد و وزیر حمل ونقل قطر 
با آقای قاسمی دیدار کردند و یک سری از بنادر و فرودگاه های 
ایران به عنوان بنادر و فرودگاه های پشتیبان جام جهانی معرفی 
شدند، زمانی که ما از قطر این خواسته  را مطالبه  کردیم، اعالم 
کردند ستادی زیر نظر امیردر قطر وجود دارد که به تازگی شکل 
گرفته  و وظیفه اش هماهنگی برای بازی های جام جهانی است 
و تصمیماتی فراتر از وزارتخانه های قطر می گیرد و آنجا تصمیم 
گرفته شده که سرویس های حمل ونقل جاده ای ما نمی توانند 
انتقال مسافران را به دوحه پوشش دهند. البته ما همچنان این 

پیگیری را ادامه می دهیم.

سفرهای دریایی به قطر لغو شد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار تهیه بودجه1402 در سازمان برنامه 
و بودجه تمام شده و آن را این هفته تحویل دولت می دهیم.

 مســعود میرکاظمی درباره مراحل تدویــن بودجه 1402، اظهار کرد: تهیه 
برنامه توســعه هفتم و بودجه ســال بعد را آغاز کرده ایم. طبق زمانبندی تا 1۵ 
آبان باید بودجه شــرکت ها را تهیه می کردیم که تهیه شده و 1۵ آبان تحویل 
مجلس داده شــده اســت. نظر رییس مجلس آن اســت که برنامه هفتم زودتر 
داده شــود، ولی چون سیاست ها اخیرا داده شده، نمی شد برنامه را زودتر داد 
و اولویت را دادیم به بودجه چون امســال برنامه ششــم توسعه حاکم است.وی 
ادامــه داد: این هفته تمام تبصره های بودجه را تمام کرده و تحویل دولت می 
دهیم. رئیس مجلس اخیرا اعالم کرده که برنامه توسعه را اول ارائه دهیم. تقریبا 
کار بودجه در ســازمان برنامه و بودجه تمام شده است. امروز بودجه ویرایش و 
به دولت تحویل داده می شــود. بعد از تصویب دولت، اگر مجلس بپذیرد آن را 
تحویــل مجلس می دهیم، اگر نه برنامه توســعه هفتم را جلو می اندازیم. طبق 
قانــون این آمادگی را داریم که بودجه را در موعد قانونی تحویل مجلس دهیم. 
فرصت ما خیلی کم است اما اگر قرار شد، برنامه توسعه را اول ارائه کنیم، وزن 
کار را بیشتر سمت برنامه هفتم می بریم تا در موعد خود برنامه هفتم را تحویل 

دهیم.میرکاظمی در پاســخ به انتقادات از دولت جهت پرداخت نشــدن بودجه 
اشتغال، تاکید کرد: ســال گذشته 32 همت)هزار میلیارد تومان( بابت اشتغال 
دیده شده بود. دولت را که در نیمه دوم سال قبل تحویل گرفتیم، مواجه شدیم 
که دولت قبلی ریالی پرداخت نکرده بود. ما تالش کردیم و تا پایان ســال 19 
همت بابت اشــتغال پرداخت شد. عملکرد سال گذشته تبصره 14  حدود 340 
همت بود که پیشــنهاد دولت این بود که این رقم به 470 همت برســد که در 

مجلس به 660 همت رسید.وی اضافه کرد: ما اعتراض کردیم که این منابع در 
بودجه قابل وصول نیســت چون یا باید قیمت آب و برق افزایش می یافت که 
این در برنامه دولت نبود یا تولید باید افزایش می یافت که تولید به این راحتی 
افزایش نمی یابد. در جلسات مشترک دولت و مجلس، اصرار سازمان برنامه این 
بود که میزان یارانه باید به گونه ای انتخاب شود تا بتوانیم سایر تکالیف خود را 
انجام دهیم اما رئیس مجلس تاکید داشت که معیشت در اولویت باشد و اشتغال 
در اولویت بعدی باشــد. 200 همت هم کسری بود و میزان پرداخت یارانه هم 
بیشتر از سقف مصارف می شد، سازمان برنامه موافق ایجاد ناترازی بود  و االن 
این انتقاد می شــود که چرا سازمان برنامه، منابعی برای اشتغال در نظر نگرفته 
اســت؟در حالیکه معیشت در اولویت اول  و اشــتغال در اولویت بعدی بود.وی 
ادامه داد: رئیس جمهور در نامه ای از رهبری اجازه گرفتند که 20 درصدی که 
هر سال دولت ها از صندوق توسعه ملی استفاده می کردند، برای تملک دارایی 
ســرمایه ای  و اشتغال استفاده شــود. ایشان 10 درصد را اجازه دادند االن هم 
در دست اجراست که بانک مرکزی نرخ آن را تسهیل کرده که به حساب بریزد 
و ما بتوانیم از این محل، بودجه اشــتغال را تامین کنیم. دولت به فکر اشــتغال 

است ولی منابعش را در اختیار نداشت.

افزایش قیمتی برای حامل های انرژی نداریم
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پیشگامی بانک ملت در مدیریت جدید سرعت گرفته است
وزیــر امور اقتصادی و دارایی از پیشــگامی 
بانک ملت در ارائه خدمــات جدید الکترونیک 
قدردانی و اظهــار امیدواری کرد که روز به روز 
شــاهد به ثمر نشستن اقدامات نوین دیگری در 

این عرصه باشیم.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک ملت، 
سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سه 
خدمت جدید بانــک ملت با عنوان های امضای 
ملت، بانک پالس و BNPL که با حضور مدیرعامل، 
اعضای هیأت مدیره و تعدادی از مدیران ارشد این 
بانک در محل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی 
انجام شد، به دســت اندرکاران بانک ملت بابت 
ارائه این خدمات خداقوت و خسته نباشید گفت 
و با اظهار خرسندی از ارائه این خدمات، گفت: 
خوشبختانه مجموعه مدیریتی و کارکنان بانک 
ملت زحمات زیادی را متقبل شده اند که نتیجه 
آن را در عملکرد و ارائه خدمات نوین این بانک 

شاهد هستیم.
وی رونمایی از ســه محصــول جدید بانک 
ملت را اقدامات مطلوب و قابل ستایش خواند و 
اظهار امیدواری کرد که این خدمات با ســرعت 

و فراگیری بیشتری به تمامی مردم ارائه شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت هزینه مبادله 
به عنوان یک مفهوم کلیدی و محوری در نظام 
بانکی، تاکید کرد: متأسفانه در اقتصاد ایران شاهد 
باالبودن هزینه مبادله هستیم و همه در اقتصاد 
کشور برای فعالیت کردن با زحمت، زمان و هزینه 
زیاد و همچنین اصطحکاک های باالی سیستمی 
رو به رو هســتند و هرچقدر این اصطحکاک ها 
را کاهش دهیم به تحقق شــعار سال مبنی بر 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین و همچنین 
کاهش دل نگرانی و فرسایش روحی روانی فعاالن 

اقتصادی کمک بیشتری خواهیم کرد.
به گفته وی، زنجیره طوالنی هزینه مبادله با 

طرح های جدیدی که از سوی بانک ملت رونمایی 
شدکوتاه تر خواهد شد و فعاالن اقتصادی با هزینه 
کمتر، زمان کوتاه تر، مبادله کمتر اســناد و … 
تسهیالت خود را از بانک دریافت خواهند کرد.

وزیر اقتصاد با اشــاره به ایــن نکته که این 
خدمــات جزو خدماتی اســت که رضایت عامه 
و فعــاالن اقتصــادی را در پی خواهد داشــت، 
اظهار داشــت: چنیــن خدماتی کمک کننده و 

تسهیل کننده امر تولید نیز خواهد بود.
وی اظهــار امیدواری کــرد، بانک ملت که 
همیشــه از بانک های خوشنام، معتبر و همواره 
در مســیر ترقی بــوده و پیشــگامی آن با تیم 
جدید مدیریتی خود ســرعت گرفته است، باید 
به هموارشدن مسیر تحقق بانکداری دیجیتال 

کمک کند و در رقابت سازنده با سایر بخش ها، 
به تحقق اهداف دولت در این زمینه یاری برساند.

خاندوزی با اشاره به ظرفیت های باالی کشور 
در عرصــه بانکداری دیجیتال، از اینکه با تحقق 
کامل این نوع بانکداری فاصله زیادی داریم اظهار 
تأسف کرد و ادامه داد: وجود زیرساخت های قوی 
و جوانان خوشــفکر در حوزه فناوری اطالعات، 
ظرفیت خوبی است که با استفاده از آنها می توانیم 

در این عرصه حرف برای گفتن داشته باشیم.
وی از بانــک مرکزی درخواســت کرد که با 
وضع اهداف مشخص کمی و مشوق های خاص، 
از بانک هایی کــه در زمینه بانکداری دیجیتال 
ســرعت باالیی دارند به صــورت ویژه حمایت 
کنــد تا بقیه بانک ها نیز به این نهضت بپیوندند 

و بدین ترتیب همه خانوارها و مردم، نتیجه این 
تحول را احساس کنند.وزیر اقتصاد، قراردادهای 
الکترونیــک را از مزایای طرح جدید بانک ملت 
خواند و گفت: این موضوع در احقاق حقوق فعاالن 
اقتصادی، ایجاد شــفافیت اقتصــادی و اجرای 
تکلیــف مجلس مبنی بر ارائه اطمینان خاطر به 
فعاالن اقتصادی در زمینه جزئیات قراردادهای 
بانکی تأثیر بســزایی دارد و اتفاق مبارکی است. 
رضا دولت آبــادی، مدیرعامل بانک ملت نیز در 
ســخنانی با تشریح عملکرد ۶ ماهه بانک ملت، 
رشــد ۱۱۷ درصدی تــراز عملیاتی تجمیعی و 
عبور آن از ۲۶۲ هزار میلیارد ریال، رشــد ۳۲۱ 
درصدی سود خالص، رشد ۱۴۴ درصدی منابع 
حســاب جاری، رشد ۱۲۳ درصدی سپرده های 

غیرهزینه زا، رشد ۱۹ درصدی سپرده های ارزی، 
رشــد ۲۴۳ درصدی اعتبارات اســنادی ریالی، 
رشــد ۱۰۰ درصدی ضمانتنامه هــای داخلی، 
رشــد ۷۸ درصدی درآمدهای کارمزدی و رشد 
۱۰۰ درصــدی حواله هــای ارزی را از جملــه 
دســتاوردهای بانــک ملت در ایــن مدت ذکر 
کرد.وی رونمایی از ســه محصول جدید بانک 
ملت را در راستای سیاست های دولت مبنی بر 
توســعه بانکداری الکترونیک و اجرای سه ماده 
از راهبردهای سیاســتی وزارت اقتصاد مبنی بر 
بهره مندی از فناوری های نوین، ارائه خدمات به 
آحاد مردم، توسعه تسهیالت خرد غیرحضوری، 
ارائه نسخه الکترونیک قراردادها به مشتریان و 
تحول دیجیتال ذکر کرد و گفت: این سه محصول 
مبتنی بر بانکداری دیجیتال طراحی و عملیاتی 
شــده اســت.مدیرعامل بانک ملت با بیان این 
نکته که پلتفرم بانک پالس با توجه به نیازهای 
جامعه طراحی شده و با پلتفرم های سایر بانک ها 
تفاوت های اساسی دارد، گفت: در خدمت دیگر 
این بانک، ارائه تسهیالت در بستر فرابانک کاماًل 
غیرحضوری شده است و مشتری برای دریافت 
تســهیالت با استفاده از امضای دیجیتال، دیگر 
نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد داشت و تمامی 
مراحل به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

دولت آبادی، خدمت بعدی را اکوسیســتم 
BNPL خواند که با تاکید بر واقعی کردن تسهیالت 
خرد و انجام خریدهای واقعی طراحی شده است 
و از این طریق، مشــتری بــرای خرید از بانک 
تسهیالت دریافت خواهد کرد که این تسهیالت 
به حساب فروشنده کاال یا خدمات واریز خواهد 
شد. وی اظهار امیدواری کرد که با رونمایی از این 
خدمات، ده ها هزار سفر به شعب بانک ملت حذف 
و خدمات بانکی به صورت کاماًل سیستماتیک به 

متقاضیان ارائه شود.

جلسهفوریوزیرنفتدرخصوصنرخخوراکپتروشیمیها
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: امروز در جلسه ای با وزیر نفت 
درباره مباحث مهمی که ســودآوری صنعت پتروشــیمی را تحت الشعاع قرار می دهد، به 

گفت وگو خواهیم پرداخت.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، »احمد مهدوی ابهری« با بیان اینکه انجمن صنایع 
و فعاالن حوزه پتروشیمی امروز جلسه ای با وزیر نفت برای بررسی مشکالت و چالش های 
این صنعت برگــزار خواهند کرد که طی آن راهکارهایی کــه برای حل چالش های این 
صنعت مطرح شــده کارشناسی شود، افزود: در این جلسه در خصوص مباحث مهمی که 
سودآوری صنعت پتروشیمی را تحت الشعاع قرار می دهد، به گفت وگو خواهیم پرداخت 
که از جمله آن می توان به موضوعاتی همچون اصالح آیین نامه و قوانین مربوط به فرمول 

نرخ خوراک، واحدهای تامین برق یوتیلیتی ها و غیره اشاره کرد.
وی گفت: موضوع اصالح فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها یکی از موضوعات اصلی بوده و 
در این نشست به دنبال یافتن راهکاری برای ثابت شدن فرمول نرخ سوخت ضمن حفظ 

حاشیه سودآوری این صنعت هستیم.
براســاس این گزارش، بســته جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در جلسه مشترک 
دولت و مجلس در هفته آتی رونمایی می شــود که قرار است این بسته پیشنهادی برای 
تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به شخص رئیس جمهور برای تصمیم نهایی 
ارجاع داده شــود. همچنین قرار اســت تا پیش از تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۲ روش های 

فعلی تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تغییر کند.
الزم به ذکر اســت که محمدرضا پورابراهیمی،  رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیز 
پیش تــر اعالم کرد که در حال متقاعدســازی تیم اقتصادی دولت هســتیم تا ابزارهای 
تشــویقی را برای بازار سرمایه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی ها بگنجانند و به گونه ای 
سیاست گذاری کنند که خروجی تصمیمات در این حوزه همانند سال جاری دچار ابهام 

نشود.

تولیدفوالد۱۰درصدافزایشیافت،وزارتصمتدرتالشبرایرفع
مشکلقطعیگاززمستان

 عضو هیــات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به افزایش ۱۰ 
درصدی تولید فوالد در ســال جاری، اعالم کرد: وزارت صمت به دنبال راه حلی 
است که در فصل زمســتان، مشکالت متاثر از محدودیت اعمالی بر مصرف گاز 

صنایع را کاهش دهد تا صنعت فوالد دچار ضرر و زیان نشود.
به گزارش  سازمان بورس و اوراق بهادار، »سیدرضا شهرستانی« به تغییر میزان 
تولید فوالد در کشور در یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: برقی که به 
شرکت های فوالدی خصولتی ها داده شد موجب بهبود وضعیت تولید در صنعت 
فوالد شــد؛ به طوری که در سال جاری نسبت به ســال گذشته با افزایش ۱۰ 

درصدی در تولید فوالد همراه بودیم.
وی به برنامه های پیش روی مســووالن این صنعت در راســتای بهبود وضعیت 
صنعت فوالد اشاره کرد و گفت: وزارت صمت به دنبال راه حلی است که در سه 
ماه فصل زمســتان، مشکالت متاثر از محدودیت اعمالی بر مصرف گاز صنایع را 
کاهش دهد و این مساله را مدیریت کند تا صنعت فوالد دچار ضرر و زیان نشود.

شهرستانی در پایان اعالم کرد: اکنون پیشنهاداتی ارائه شده که در صورت اجرایی 
شدن آن شاهد وضعیتی بهتر در تولید صنعت فوالد برای فصل زمستان خواهیم 

بود.

انتشاراوراقسلفموازیخودرودربورسکاالتصویبشد
 معــاون عملیات و نظارت بر بازار بــورس کاالی ایران گفت: هیات پذیرش کاال 
و اوراق بهادار مبتنی بر کاالی بورس کاالی ایران با انتشــار اوراق ســلف موازی 
استاندارد خودروی وانت کارا به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از سوی گروه بهمن 

موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، »سید جواد جهرمی« با بیان 
اینکه تیرماه امســال در شورای عالی بورس، طرح عرضه خودرو در بورس کاالی 
ایران مورد تصویب قرار گرفت، افزود: همان زمان بحث تامین مالی خودروسازان 
عالوه بر عرضه های فیزیکی مطرح شــد که این موضوع به تازگی مورد تصویب 
هیات پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاالی بورس کاالی ایران قرار گرفت.

وی اظهار داشــت: گروه بهمن مجوز انتشــار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف 
موازی استاندارد خودروی »وانت کارا ۲۰۰۰« را به منظور تامین مالی اخذ کرد 

تا پس از طی کردن مراحل الزم، زمان انتشار این اوراق اعالم شود.
جهرمی گفت: تامین ســرمایه در گردش و حل مشکل نقدینگی خودروسازان، 
برنامه ریزی برای تولید، تکمیل طرح های توســعه ای خودروسازان، مشارکت 
خریداران در سود حاصل از تولید، رشد جذابیت سرمایه گذاری در صنعت خودرو 
و ایفای تعهدات فروش و تحویل خودروسازان از جمله مزایای انتشار اوراق سلف 

موازی استاندارد خودرو در بورس کاال به شمار می رود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران تصریح کرد: مشخصات قرارداد 
و چگونگی انجام معامالت اوراق سلف موازی خودروی وانت کارا در امیدنامه آن 
و در زمان انتشار این اوراق در سایت بورس کاالی ایران اطالع رسانی خواهد شد.

کاهشزیانصنعتخودرو،تحتتاثیرتداومعرضههادربورسکاال
 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور گفت: در 
چند وقت گذشــته شاهد کاهش زیان انباشته در صنعت خودرو بوده ایم که این 

اتفاق تحت تاثیر عرضه خودرو در بورس کاال انجام شده است.
به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار، »محمدرضا نجفی منش« به وضعیت 
تولید این صنعت اشــاره کرد و افزود: براســاس برآوردهای انجام شده، صنعت 
خودروســازی کشور در چند وقت گذشته تحت تاثیر برخی از اتفاقات با کاهش 

زیان همراه شده است.
وی اظهــار داشــت: افزایش میزان تولیــد و نیز صعود قیمت خــودرو در بازار، 

زمینه ساز کاهش ضرر و زیان صنعت خودرو در کشور شده است.
نجفی منش خاطرنشــان کرد: در چند ماه گذشته شــاهد اتفاقات مثبت در بازار 
خودروهایی بودیم که در بورس کاال عرضه شــدند، اما باید هر چه زودتر اقدامی 

انجام شود تا بستر الزم برای عرضه همه خودروها در بورس کاال فراهم شود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور به وجود 
تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه اشاره کرد و گفت: این تفاوت قیمتی ایجاد 
شده در بازار کامال مشهود است و موضوع تعجب آور این است خودروهایی که با 

تفاوت قیمتی زیادی همراه هستند با تقاضای بیشتری در بازار مواجه شده اند.
وی بیان داشــت: برخی از خودروهایی که تفاوت قیمتی ندارند، تقاضای چندانی 
بــرای آنها وجود ندارد، این امر نشــان می دهد که افــراد این خودروها را برای 

مصرف نمی خواهند بلکه فقط به دنبال کسب سود از این صنعت هستند.
نجفی منش تاکید کرد: اکنون بخش کمی از خودرو در بورس کاال عرضه شــده 
اســت، در حالی که اگر زمینه عرضه گسترده خودرو در بورس کاال ایجاد شود، 

می توان شاهد اثرگذاری مثبت این اتفاق در بازار باشیم.
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در چند وقت گذشته در صنعت خودرو رخ داد، این 
بود که دیگر خودروی ناقص به تولید نمی رسد، در حالی که در گذشته به دلیل 
تولید خودروهای ناقص شاهد قفل شدن سرمایه های کالن در این صنعت بودیم.

این مقام صنفی به تصمیمات اتخاذ شده در راستای افزایش تولید و نیز سودآوری 
صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: اکنون اقدامی که در صنعت خودرو در دستور 

کار قرار گرفته عرضه همه خودروها در بورس کاال است.
نجفی منش تاکید کرد: قیمت گذاری باید از طریق کارخانه انجام شود اما به دلیل 
همراه شدن تاثیر منفی افزایش قیمت ها در بازار، بهترین تصمیم عرضه خودرو 

در بورس و نیز کشف قیمت از طریق این بازار است.

بورس کاال اعالم کرد: روز سه شنبه هفته آینده ۶۵ دستگاه وانت کارا دو 
کابین و ۵۰ دستگاه وانت کارا تک کابین در تاالر خودرو بورس کاال عرضه 
خواهد شــد؛ همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته پیش رو نیز عرضه 

فیدلیتی و دیگنیتی را در دستور کار قرار دارد.
به گزارش  پایگاه خبری بورس کاال، براساس اطالعیه عرضه بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران، سه شنبه هفته آینده )۲۴ آبان( ۶۵ دستگاه کارا دو کابین 
و ۵۰ دســتگاه کارا تک کابین در تاالر خودرو بورس کاال عرضه می شــود. 
بهمن موتور عالوه بر کارا، روزهای یکشــنبه و دوشــنبه هفته پیش رو نیز 
عرضه فیدلیتی و دیگنیتی را در دســتورکار دارد. تاریخ تحویل خودروهای 
وانت کارا که سه شنبه هفته آینده، ۲۴ آبان عرضه می شود، دو ماهه و روز 

۲۴ دی خواهد بود.
قیمــت پایه کارا دو کابیــن ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارا تک 

کابین ۲۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعالم شده است.
درخصوص کارا دو کابین عالوه بر قیمت پایه، هزینه های دیگری همچون، 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ســایر هزینه ها در مجموع ۸۷ میلیون و 
۶۰۰ هزار و ۲۸۱ ریال )شامل ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال هزینه مالیات 
و عوارض شماره گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هزینه هوشمند سازی کارت خودرو، 
۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پســت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال هزینه 

تولید پالک و شــماره گذاری، ۳۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۱ ریال هزینه 
بیمه شخص ثالث( افزوده می شود.

همچنین درباره کارا تک کابین عالوه بر قیمت پایه، هزینه های دیگری 
همچون، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها جمعا ۷۴ میلیون 
و ۲۰۰ هزار و ۲۸۱ ریال )شامل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال هزینه مالیات 
و عوارض شماره گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هزینه هوشمند سازی کارت خودرو، 
۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پســت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال هزینه 
تولید پالک و شــماره گذاری، ۳۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۱ ریال هزینه 
بیمه شخص ثالث( اضافه می شود.در سایر مشخصات کاالی قابل عرضه نیز 

آمده اســت: محدودیتی برای تعداد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی در 
ثبت ســفارش وجود ندارد. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم 
شخص خریدار خواهد بود و رنگ خودروها سفید است.از ابتدای عرضه وانت 
کارا در بورس کاال، ۸۸۶ دستگاه وانت کارای دو کابین و ۵۲۵ دستگاه وانت 
کارای تک کابین عرضه شد که به ترتیب ۲۵۱ دستگاه کارای دو کابین و 
۱۱۱ دستگاه کارا تک کابین در تاالر خودرو بورس کاال فروخته شد. جمع 

ارزش فروش این خودروها نیز بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان بود.

شرایطخریدخودرویوانتکارادربورسکاال
همچنین خریداران جهت تحویل خودرو باید پس از انجام خرید از طریق 
سایت سامانه فروش محصول های گروه بهمن به آدرس اینجا از میان لیست 
عاملیت های مجاز )لیست پیوست( نسبت به انتخاب عاملیت مورد نظر جهت 

تحویل خودروی خریداری شده اقدام کنند.
خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ 

به شماره حساب اعالمی به نام بهمن موتور هستند.
درخصوص هزینه ها، بورس کاالی ایران اعالم کرد: همه هزینه های فوق 
صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب 

شرکت واریز شود.

عرضه جدید » وانت کارا« در بورس کاال

 سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نخستین دستگاه اجرایی موفق به اخذ نشان 
اهتمام به کیفیت  کشور شد.

به گزارش وزارت اقتصــاد، اهمیت آمار در سیاســت گذاری و برنامه ریزی، کیفیت 
آمارهای تولیدی را به دغدغه اصلی نظام آماری مبدل کرده است. به عبارتی، اعتماد 
سیاســت گذاران، فعاالن اقتصادی، محققین و افراد جامعه به کیفیت آمارهای تولید 
شده و اتخاذ تصمیم بر مبنای آن نقشی اساسی در پیشبرد سیاست ها و اهداف هر 
جامعه داشــته و از این رو، تعیین مالک هایی برای ارزیابی این کیفیت، مورد توجه 

مسئولین نظام آماری قرار گرفته است.
در همین راستا، چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی منطبق با چارچوب ملی 
تضمین کیفیت ســازمان ملل تدوین شده و آیین نامه پیاده سازی آن از سوی مرکز 
آمار ایران ابالغ شــده است. در این آیین نامه، دســتیابی به کیفیت آماری در قالب 
سه سطح »گواهینامه اهتمام کیفیت«، »گواهینامه تعهد به کیفیت« و »گواهینامه 

تضمین کیفیت« برنامه ریزی شده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی نیز به عنوان مسئول کمیته آمارهای مالی در نظام 
آمار کشــور، با اذعان به اهمیت آمارهای تولیدی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی 

و دارایی، بر اســاس توصیه های مرکز آمار ایــران در قالب »آیین نامه اجرایی صدور 
گواهینامــه اهتمام به کیفیت آمارهای رســمی ایران« اقدام به اخذ نشــان اهتمام 
به کیفیت آمارهای رســمی ســازمان های بورس و اوراق بهادار و گمرک جمهوری 
اســالمی کرد. در نهایت با راهبری و مشاوره دبیرخانه کمیته آمارهای مالی - دفتر 
آینده پژوهی، مدل ســازی و مدیریت اطالعات اقتصادی - و تالش، تعهد و تخصص 
همکاران ســازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان موفق به اخذ نشان اهتمام به 
کیفیت شــد و افتخار دریافت نشان مذکور را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به 

عنوان نخستین دستگاه اجرایی کشور رقم زد.
این تندیس در روز اســتاندارهای آماری و کیفیت آمارهای رســمی، با حضور دکتر 
ســبحانیان معاون سیاســت گذاری اقتصادی و رئیس کمیته آمارهای مالی، دکتر 
عیوضلو معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 
سایر مدیران حوزه نظام آماری کشور توسط دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران 

و دبیر شورای عالی آمار اعطا شد.

سازمان بورس موفق به اخذ نشان اهتمام به کیفیت شد

افزایش تعداد صندوق های سرمایه گذاری جهت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری
مدیــر اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری گفت: مهمترین مســئولیت 
این واحد توســعه کمی و کیفی صندوق های ســرمایه گذاری اســت، تالش 
بر این اســت که تعداد و تنوع آنها را جهت توســعه فرهنگ ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم افزایش دهیــم. به گزارش ســازمان بــورس و اوراق بهادار، در 
 نهمین جلســه گروهی خبرنگاران با مدیران ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
»سیاوش پرویزی نژاد«، مدیر اداره امور صندوق های سرمایه گذاری به موضوعاتی 
همچون تشــریح وظایف این واحد و عملکرد صندوق ها در دوره رونق و رکود 
بازار، آخرین جزئیات صندوق امالک و مستغالت و ... پرداخت.طی این جلسه 
»سیاوش پرویزی نژاد« بیان کرد: مهمترین مسئولیت این واحد توسعه کمی و 
کیفی صندوق های ســرمایه گذاری اســت، تالش بر این است که تعداد و تنوع 

آنها را جهت توســعه فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم افزایش دهیم. وی با 
 بیان اینکه این اداره فرآیند اخذ مجوز صندوق ها تســریع و تســهیل می کند، 

گفت: این واحد برای راه اندازی صندوق ها مراحلی مشــمول بر صدور موافقت 
اصولی، مجوز تاســیس، پذیره نویسی و در نهایت مجوز فعالیت را تسهیل و به 
سرانجام می رساند. پرویزی نژاد گفت: افزایش سقف صندوق ها، تمدید مجوز و 
تغییرات در ارکان آنها نیز از جمله وظایف این واحد محســوب شــده و به این 
واســطه ارتباط با نهادها همواره حفظ می شــود.یکی از وظایف اصلی این اداره 
تدوین و تسهیل مقررات جدید سرمایه گذاری است و در همین راستا صندوق های 
سهامی تضمین اصل سرمایه و همچنین صندوق امالک و مستغالت طی سال 
 گذشــته راه اندازی شده اســت و احتماال طی هفته آینده نیز جزئیات تاسیس 
صندوق های بخشی نیز ابالغ بشود؛ با مشخص شدن ناشران و صنایع آنها، این 

صندوق ها احداث می شود.

عرضه اوراق سکه بانک مرکزی چند برابر تقاضا بود
 امروز اوراق ســکه بانک مرکــزی در بورس کاال در 
حجم بســیار باال عرضه شد اما مشتری چندانی نداشت 
که این امر نشــان دهنده انتظارات فعاالن بازار از کاهش 
قیمت ها در بازار اســت. باوجود عرضه قابل توجه اوراق 
ســکه با تحویل فیزیکی از طرف بانک مرکزی، از ۱۰۰ 
هزار اوراق ســپرده عرضه شده سکه تمام بهار آزادی، با 
 وجود قیمت پایین آن نسبت به بازار، مقدار اندکی مشتری

 داشت و به فروش رفت.
تحلیلگران این موضوع را نشان دهنده آن می دانند که 
بازار طال روند کاهشی دارد و انتظارات کاهش قیمت در 
بازار طال و سکه وجود دارد اما با این حال بانک مرکزی 

اعالم کرده که این عرضه اوراق، ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با گشایش نماد 
معامالتی سکه مرکزی، عرضه اولیه اوراق گواهی سکه بانک 
مرکزی به روش حراج تک قیمتی در بورس کاالی ایران 
با موفقیت انجام شد.طی معامالت امروز، هر ۱۰۰ ورقه 

گواهی سکه بانک مرکزی )معادل یک سکه طالی تمام 
بهار آزادی طرح جدید( به قیمت ۱۵ میلیون و ۸۷۵ هزار 
تومان به متقاضیان فروخته شد.الزم به ذکر است از فردا 

معامالت ثانویه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی آغاز خواهد 
شد و همه مردم می توانند این اوراق را معامله نمایند.

همچنیــن بازارگردانی اوراق مذکور با هدف تضمین 

نقدشوندگی، از فردا و توسط بانک مرکزی انجام خواهد 
شد. هفته گذشته »علی صالح آبادی«، رییس کل بانک 
مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی خبر داد و گفت: 
از هفته ســوم آبان ماه سامانه برخط صرافی ها، با هدف 

تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.
هم زمان با عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس 
کاال، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد با روند نزولی 
همراه شــد و در این زمینه »محمد کشتی آرای«، فعال 
بازار سکه و طال گفت: با آغاز واگذاری اوراق توسط بانک 
مرکزی، قیمت سکه طرح جدید امروز ۳۵۰ هزار تومان 
ارزان شد و حباب سکه نیز یک میلیون تومان کاهش یافت.

وی اظهار داشــت: در حال حاضــر با توجه به اینکه 
قیمت ها کاهشی شده معامالت با احتیاط انجام می شود 
در صورتی که طی دو روز گذشــته خرید طال و سکه با 
مشــکل روبه رو بود و بسیاری حاضر به فروش نبودند و 

گمان می کردند قیمت طال افزایش می یابد.
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وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: بر اساس 
برنامه تدوین شده، تا پایان دوره خدمت دولت 
سیزدهم، ۲۰ درصد ظرفیت تولید محصوالت 
کشاورزی، تحت پوشش کشاورزی قراردادی 

قرار می گیرد.
سیدجواد ســاداتی نژاد در جریان سفر به 
استان اردبیل و دیدار با نماینده ولی فقیه در 
این استان و امام جمعه اردبیل گفت: هم اکنون 
یک درصد کشــاورزی ایران، قالب کشاورزی 
قراردادی قــرار دارد در حالی که متوســط 
کشاورزی قراردادی در جهان ۴۰ درصد است.
وی با اشاره به آغاز کشاورزی قراردادی در 
سطح ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشور 
برای تولید محصوالتی مثل گندم و کلزا از سال 
زراعی گذشته اضافه کرد: کشاورزی قراردادی 
امروزه مدرن تریــن ابزار حمایت از تولید در 

این بخش است.
وزیر جهاد کشاورزی تنظیم بازار، تثبیت 
قیمــت، اطمینان از میــزان و کیفیت تولید 
و نیز رفع دغدغه کشــاورز و برآورد و تامین 
نیاز کشــور به محصوالت اساسی را از جمله 
مزیت های کشاورزی قراردادی عنوان و اظهار 
کرد: کشــاورزی قراردادی پشتوانه مطمئنی 

برای الگوی کشت هم محسوب می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به تالش 
دولت های گذشته برای جاانداختن ضرورت 
الگوی کشت گفت: با آغاز عملیات اجرای طرح 
الگوی کشت، تسهیالت، اعتبارات، یارانه ها و 
حمایت های دولت، بر اســاس الگوی کشت 

توزیع شده و اختصاص خواهد یافت.
ســاداتی نژاد، وضع عوارض برای صادرات 
محصوالت آب بر از سال آینده را برنامه جدی 
دولت برای رعایت الگوی کشــت در کشــور 
اعالم کرد و افزود: با اجرای طرح الگوی کشت، 
هــدف نهایی تولید محصول ارزان، باکیفیت، 
ســالم و مقرون به صرفه برای کشاورز محقق 

خواهد شد.
وی کشــاورزی ایران را معیشتی خواند و 

تاکید کرد: ما باید با افزایش بهره وری و میزان 
تولید و تولید هدفدار، به سمت اقتصادی کردن 

کشاورزی حرکت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به 
واگذاری بخش بازار محصوالت کشاورزی به 
وزارت جهاد کشــاورزی، این کار را از جمله 
ابتکارات خوب دولت سیزدهم برشمرد و گفت: 
بازار محصوالت کشاورزی اکنون نسبت به دوره 
قبل بهتر مدیریت می شود چرا که موضوعات و 
مسائل تولید در این بخش جدا از بازار نیست.
وی بیان کرد: با این کار و با تدوین مقررات 
الزم، اکنون فرایند صادرات و تولید محصوالت 
نظم درستی گرفته و صادرات برخی محصوالت 
به کشورهای دیگر با اطمینان بیشتر انجام می 
شود و پس از این هم، موضوع تولید و تنظیم 
بازار در داخل کشور نیز به شیوه وضع عوارض 

برای صادرات مدیریت خواهد شد.
ســاداتی نژاد در ادامه، سهم ۳۰ درصدی 
بخش کشــاورزی در اشتغال و اقتصاد استان 
اردبیل را نشــان دهنده اهمیت و جایگاه این 
بخــش در زندگی مردمــان این خطه عنوان 
کرد و افزود: استان اردبیل ظرفیت کم نظیری 

در زراعت در منطقه شــمال اســتان و تولید 
محصوالت باغی در جنوب اســتان دارد ولی 
مشکل آب و مشــکالت دیگر تولید موجب 
شده اســت که این ظرفیت ها به طور کامل 

شکوفا نشود.
وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی 
بر ای تکمیل ۳۰ ســد معیشتی کوچک در 
استان اردبیل که در جریان سفر سال گذشته 
رئیس جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، 
بیان کرد: همه این سدها تا نیمه سال آینده 

تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در جریان 
سفر سال گذشته رئیس جمهوری به استان 
اردبیل، یک هــزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای 
اجرای شبکه آبیاری فرعی در پایاب سد گیوی 
اختصــاص یافته بود که با توجه به تاخیر در 
اجرای شــبکه اصلی، احداث شبکه فرعی با 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز به زودی آغاز می 
شــود و همزمان با اتمام شبکه اصلی انتقال، 
شبکه توزیع آب در مزارع نیز تکمیل شده و 
در اختیار بهره برداران سه هزار هکتار از اراضی 

یایاب این سد قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اردبیــل نیز در این دیدار، پیشــنهاد کرد که 
همانند سایر مشاغل، برای کشت محصوالت 
کشاورزی نیز پروانه کشت برای زارعان صادر 

شود.
آیت اهلل سیدحسن عاملی اضافه کرد: با این 
کار مدیریت کشت محصوالت راهبردی تسهیل 
شــده و آب و خاک و نهاده ها به عنوان ثروت 
مورد اســتفاده در تولید کشاورزی به صورت 
هدفدار مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
وی بیــان کرد: الزام دریافــت و صدور پروانه 
کشت شاید در مدت یکسال میسر نباشد ولی 
در بلند مدت موجب فراهم شدن زمینه تولید 
هدفدار و برنامه ریزی دقیق در همه بخش های 

کشاورزی خواهد شد.
امام جمعــه اردبیل در ادامه بــا انتقاد از 
پرداخت نشدن خسارت محصوالت آسیب دیده 
تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی در این 
استان اظهار کرد: تاکنون مبلغی برای کشاورزان 
دیم کار از بابت بیمه محصوالت خسارت دیده 
از خشکسالی پرداخت نشده و آنها اکنون که 
فصل کشت فرا رسیده، دیگر پولی برای کاشت 

محصول ندارند.
وی بــا انتقاد از بالاســتفاده ماندن طرح 
احداث شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین در 
دشــت مغان اضافه کرد: این طرح بزرگ که 
پروژه ای برای عزت کشور محسوب می شود، 
رها شده و حجم کوچکی از کار که باقی مانده، 

تکمیل نمی شود.
نماینده ولــی فقیه در اســتان اردبیل با 
اشــاره به افزایش تولید در حوزه کشاورزی با 
بهره گیری از روش های نوین و یافته های علمی 
جدید گفت: دامداری و کاشت سنتی امروزه 
باید کنار گذاشــته شود و اگر تولید مطابق با 
یافته های علمی روز در عرصه کشاورزی رونق 
بگیرد، در همه عرصه هــا می توانیم خودکفا 
شویم. وی نوسان قیمت مرغ و نیز مقرون به 
صرفه نبودن تولید گوشت قرمز برای دامداران 
را ماسه تاسف خواند و بیان کرد: همه دامداران 
به علت باال رفتن هزینه تولید و نیز پایین بودن 
قیمت محصول، دام خود را می فروشــند و 
همین امر موجب خواهد شد که در آینده ما در 
تامین گوشت کشور دچار مشکل جدی شویم.

آیــت اهلل عاملــی خواســتار حمایــت 
دولــت از دامداران شــد و خطــاب به وزیر 
جهاد کشــاورزی گفت: بــه داد دامداران و 
 مرغداران برســید چرا که با قیمت تمام شده

 و گران شــدن نهاده ها،  تولید در این بخش 
زیان ده شده است.

وی همچنین خواستار صرفه جویی جدی 
آب در بخش کشاورزی شد و آبیاری غرقابی 
را غیرقابل پذیرش خواند و افزود: تداوم آبیاری 
غرقابی برای بخش کشاورزی و آینده این کشور 
خیانت است. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی که به همراه ســید حامد عاملی 
استاندار اردبیل و سید غنی نظری نماینده مردم 
خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی به 
شهرستان خلخال و کوثر سفر کرده است، از 
سدهای معیشتی نیمه تمام گورانسراب و بلیل 

و نیز سد مخزنی کوثر بازدید کرد.

۲۰درصدمحصوالت،تحتپوششکشاورزیقراردادیقرارمیگیرد

ــازار محصــوالت کشــاورزی  ــده تخلــف در ب  هــزار و ۵۸۶ پرون
کردســتان تشــکیل شــد

رییس ســازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: یک هزار و ۵۸۶ فقره پرونده 
تخلف مربوط به بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی در این استان تشکیل شد.

پیمان اسکندری اظهار داشت: از زمان اجری قانون انتزاع تا پایان مهرماه سال 
جاری، ۳۲ هزار و ۹۲۴ مورد بازرسی از خبازی ها، واحدهای پروتئینی، خواروبار و 
حبوبات، میوه، سبزیجات و نهاده های دامی در استان انجام شده است. در راستای 
اجرای قانون انتزاع )تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت 
جهاد کشاورزی( تولید، تامین و توزیع محصوالت کشاورزی از نیمه دوم سال گذشته 
به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. وی اضافه کرد: در نتیجه بازرسی های 
انجام شــده یک هزار و ۵۸۶ فقره پرونده تخلــف در بازار محصوالت و نهاده های 
کشاورزی در استان کشف شده که بیشترین آنها مربوط به خبازی ها با ۹۳۰ فقره 
است. رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ارزش ریالی پرونده های تخلف تشکیل 
شده را افزون بر ۱۱۹ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان 
۱۳ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال آن مربوط به واحدهای خبازی بوده اســت. تلفن 
۱۲۴ و ۱۳۵ بطور شبانه روزی برای دریافت شکایت، انتقادات، پیشنهادات و نظارت 
مردمی فعال است و شهروندان می توانند هر گونه تخلف اقتصادی در راستای عدم 
درج قیمت، صدور فاکتور، تقلب و گرانفروشی را از این طریق اعالم کنند. ۷۵ هزار 
و ۷۶۸ واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد و از این تعداد 
بیش از ۳۰ هزار واحد در مرکز استان مستقر هستند که سه درصد از این واحدهای 

صنفی را فروشگاه های متوسط و زنجیره ای تشکیل داده است.

 ممنوعیت صادرات انواع مکمل، کنســانتره دام و طیور و خوراک 
آماده طیور لغو شد

رفع ممنوعیــت صادرات انواع مکمل، کنســانتره دام و طیور و خوراک آماده 
طیور از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد. به گزارش 
وزارت جهاد کشــاورزی، در راســتای اجرای ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری 
)نامه هــای۱۴۰۱/۲/۲۰ و ۱۴۰۱/۵/۳۰( و مصوبات جلســات مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ 
و ۱۴۰۱/۳/۱۱ و ۱۴۰۱/۸/۴ قرارگاه دیپلماســی غذایی وزارت جهاد کشــاورزی، 
صادرات کنسانتره دام و طیور با کد تعرفه ۲۳۰۹۹۰۵۰ مجاز بوده و صادرات سایر 
کد تعرفه های مربوط به انواع مکمل ها، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور 
شامل ۲۳۰۹۹۰۳۹، ۲۳۰۹۹۰۴۰ و ۲۳۰۹۹۰۹۰ مطابق شیوه نامه داخلی این وزارت، 
پس از تعیین ماهیت و صدور گواهی بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور، 

با تایید سیستمی در سامانه EPL گمرک به صورت مجاز مشروع خواهد بود.
این ابالغ با هدف توســعه پایدار بازارهای صادراتی با استفاده از ظرفیت بالقوه 
کارخانه های خوراک دام و طیور کشور صادر و به رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران ارســال شده اســت. گفتنی است؛ این ابالغیه به گمرکات اجرایی کشور نیز 
ارسال شده، همچنین قرار است اقدامات الزم در این زمینه انجام گرفته و گزارش 

روند اجرای آن به صورت هفتگی به مراجع ذی ربط گزارش شود. 
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10661066
ــخ  ــعلی در تاری ــد عباس ــاه حســینی فرزن ــرا ش ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــعلی در تاری ــد عباس ــاه حســینی فرزن ــرا ش ــه زه ــق ب ــماره 46097258354609725835 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

  NAAPNAAP1313FEFE44GJGJ863509863509 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 9999  241241 ن  ن 5959 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور 163163BB02565530256553 و اســناد مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران  و اســناد مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران 9999  241241 ن  ن 5959 و شــماره  و شــماره 
شاســی شاســی NAAPNAAP1313FEFE44GJGJ863509863509 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 163163BB02565530256553 متعلــق بــه علــی الهوتیــان  متعلــق بــه علــی الهوتیــان 

فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ 1397/01/011397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدرت اهلل در تاری ــد ق ــی فرزن ــد خان ــه امیرمحم ــق ب ــخ  متعل ــدرت اهلل در تاری ــد ق ــی فرزن ــد خان ــه امیرمحم ــق ب ــماره 45601233494560123349 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 1401/04/011401/04/01 مفق

11851185
شناســنامه بــه شــماره )شناســنامه بــه شــماره )1313(بــا کدملــی (بــا کدملــی 45916044624591604462 متعلــق بــه روح اهلل عــرب عامــری فرزنــد علــی  متعلــق بــه روح اهلل عــرب عامــری فرزنــد علــی 

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

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00691001010069100101 متعلــق بــه مهــدی حســین پــور فرزنــد حســینعلی در  متعلــق بــه مهــدی حســین پــور فرزنــد حســینعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1397/06/111397/06/11 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 00556437950055643795 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مهــری خورشــیدی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مهــری خورشــیدی فرزنــد 
محمدرضــا در تاریــخ محمدرضــا در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 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 00556437950055643795 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مهــری خورشــیدی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مهــری خورشــیدی فرزنــد 
محمدرضــا در تاریــخ محمدرضــا در تاریــخ  1401/06/28 1401/06/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506

ــد  ــی فرزن ــه همیــرا خان ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــه همیــرا خان ــق ب ــه شــماره 203203 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 24302968372430296837 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
حیدر قلی در تاریخ حیدر قلی در تاریخ 1401/07/1401/07/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 4848ایــرانایــران969969جج3838 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 40708874070887و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
ــه و کارت ســوخت   ــه س ــه پای ــه و کارت ســوخت   و گواهینام ــه س ــه پای ــماره 18175711511817571151 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب 34122908971373412290897137 و کارت مل
متعلــق بــه غامرضــا  نــوروزی زاده قشــقایی  فرزنــد ناصــر  در تاریــخ متعلــق بــه غامرضــا  نــوروزی زاده قشــقایی  فرزنــد ناصــر  در تاریــخ 11401/08/401/08/1111 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــش در تاری ــد دروی ــدد فرزن ــی  تج ــد عل ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــش در تاری ــد دروی ــدد فرزن ــی  تج ــد عل ــه احم ــق ب ــماره 65498368326549836832 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  401/08/11 11401/08/11مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23727675772372767577 متعلــق بــه فرید عزیــزی فرزند خدابخــش  در تاریــخ  متعلــق بــه فرید عزیــزی فرزند خدابخــش  در تاریــخ 141401/05/01/05/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
18661866

ــخ  ــان در تاری ــد ارس ــور فرزن ــی پ ــن صالح ــه بهم ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد ارس ــور فرزن ــی پ ــن صالح ــه بهم ــق ب ــماره 58799739135879973913 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/10 1401/02/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20142014
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00109938780010993878 متعلــق بــه هانیه امــان زاده فرزند مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه هانیه امــان زاده فرزند مجیــد 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.

ــخ  ــم در تاری ــد قاس ــر فرزن ــری ف ــی صف ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد قاس ــر فرزن ــری ف ــی صف ــه مصطف ــق ب ــماره 04101489110410148911 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41309508784130950878 و کارت پایــان خدمت به شــماره  و کارت پایــان خدمت به شــماره 41309508784130950878 و گواهینامه پایه  و گواهینامه پایه 
یــک بــه شــماره یــک بــه شــماره 41309508784130950878 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 41309508784130950878 متعلــق بــه عبدالمجیــد  متعلــق بــه عبدالمجیــد 
ــی 41307590864130759086   ــماره مل ــه ش ــه ب ــی وگواهینام ــی وکارت مل ــد محمدعل ــودرزی فرزن ــی گ ــی معظم ــماره مل ــه ش ــه ب ــی وگواهینام ــی وکارت مل ــد محمدعل ــودرزی فرزن ــی گ معظم
متعلــق بــه منصــوره الســادات مراقبــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی متعلــق بــه منصــوره الســادات مراقبــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 00173771370017377137متعلــق بــه رودابــه متعلــق بــه رودابــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــد در تاری ــد عبدالمجی ــودرزی فرزن ــی گ ــخ  معظم ــد در تاری ــد عبدالمجی ــودرزی فرزن ــی گ  معظم

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــد علیرضــا در تاری ــری اصــل فرزن ــزه بزازنوب ــه فائ ــق ب ــخ  متعل ــد علیرضــا در تاری ــری اصــل فرزن ــزه بزازنوب ــه فائ ــق ب ــه شــماره 00219855880021985588 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00368421330036842133 متعلــق بــه افســر خدامــراد فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه افســر خدامــراد 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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــق  ــق  متعل ــماره 09230427170923042717 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09230427170923042717 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه صــادق مظفــری فرزنــد مهــدی در تاریــخ بــه صــادق مظفــری فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/04/301401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04810692910481069291 متعلــق بــه ســارا شــریفیان فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســارا شــریفیان فرزند محمــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065
ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــه عزیزخان ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــه عزیزخان ــه فاطم ــق ب ــماره 04103017520410301752 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/08/101401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084
22عــدد کارت بازنشســتگی ارتــش و کارت ملــی بــه شــماره عــدد کارت بازنشســتگی ارتــش و کارت ملــی بــه شــماره 00396884450039688445 متعلــق بــه فاطمــه دژدانیــان   متعلــق بــه فاطمــه دژدانیــان  

فرزند اسداله در تاریخ فرزند اسداله در تاریخ 1401/08/171401/08/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 00693313400069331340 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین  ــی ب ــه ماشــین و کارت مل ــه رانندگــی و بیمــه نام ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه ماشــین و کارت مل ــه رانندگــی و بیمــه نام گواهینام
ســواری ســواری MVMMVM530530نقــره ای متالیــک بــه شــماره شاســی نقــره ای متالیــک بــه شــماره شاســی NATGCAVFNATGCAVF44AA10147681014768و بــه شــماره و بــه شــماره 
موتــورموتــورMVMMVM484484FFFAFFFA014819014819و بــه شــماره پــاک و بــه شــماره پــاک 7777ایــران ایــران 336336ط ط 9898 متعلــق بــه مهدیــه جهانــی  متعلــق بــه مهدیــه جهانــی 

فرزنــد کریــم در تاریــخ فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 26901465092690146509 و کارت هــای عابــر بانــک ) و کارت هــای عابــر بانــک )22عــدد کارت عــدد کارت 
بانــک تجــارت، بانــک تجــارت، 11عــدد آینــده عــدد آینــده 11عــدد رفاه،عــدد رفاه،22عددملــی، عابــر بانــک ترکیــه( و کارت بازنشســتگی تامیــن عددملــی، عابــر بانــک ترکیــه( و کارت بازنشســتگی تامیــن 
ــر وجــه  ــر وجــه لی ــی و 200200لی ــن اجتماع ــه تامی ــه بیم ــز ورود ب ــری و کارت رم ــه کارگ ــی و کارت اتحادی ــی و اجتماع ــن اجتماع ــه تامی ــه بیم ــز ورود ب ــری و کارت رم ــه کارگ ــی و کارت اتحادی اجتماع
ــژاد چافجیــری فرزنــد علــی در تاریــخ  ــه هاجــر علــی ن ــژاد چافجیــری فرزنــد علــی در تاریــخ  هــزار تومــان پــول متعلــق ب ــه هاجــر علــی ن نقــد ترکیــه و نقــد ترکیــه و 5050 هــزار تومــان پــول متعلــق ب

1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16400414511640041451 و گذرنامــه متعلــق بــه صــادق جعفــری فرزنــد ربعلــی در تاریــخ  و گذرنامــه متعلــق بــه صــادق جعفــری فرزنــد ربعلــی در تاریــخ 

1401/06/101401/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20902090
ــاحل  ــه س ــق ب ــاحل  متعل ــه س ــق ب ــماره 00173271310017327131 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00173271310017327131 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
رســولی بزچلویــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ رســولی بزچلویــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09234375570923437557 متعلــق بــه معصومــه نخعــی فرزنــد خســین در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه نخعــی فرزنــد خســین در تاریــخ 

1401/07/301401/07/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 3838جج267267--3030 متعلــق بــه مریــم میرزایــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم میرزایــی فرزنــد منوچهــر 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

23022302
ســندکمپانی تراکتــور و بــرگ ســبز تراکتــور ســندکمپانی تراکتــور و بــرگ ســبز تراکتــور 485485 دودیفرانســیل تیــپ   دودیفرانســیل تیــپ  ITMITM  485485--44WDWD مــدل  مــدل 13901390  
  LL0638106381 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی MTMT44AWAW01230123XX بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور LL0002200022DD66 بــه شــماره ســری بــه شــماره ســری
ــردی در تاریــخ  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــد حاجــی ب ــردی خــدری کلتــه فرزن ــخ ب ــه صال ــردی در تاریــخ  مفقــود گردیــده و از درجــه متعلــق ب ــد حاجــی ب ــردی خــدری کلتــه فرزن ــخ ب ــه صال متعلــق ب

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

25012501
ــد علــی در  ــه عصمــت مختــاری ورنوســفادرانی  فرزن ــق ب ــد علــی در  متعل ــه عصمــت مختــاری ورنوســفادرانی  فرزن ــق ب ــه شــماره 11409779621140977962 متعل ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

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

ــد  ــدزاده فرزن ــی عاب ــق رجبعل ــد  متعل ــدزاده فرزن ــی عاب ــق رجبعل ــه شــماره 63641689586364168958 متعل ــاده  ب ــرد اســتاندارد بتــن آم ــه کارب ــه شــماره پروان ــاده  ب ــرد اســتاندارد بتــن آم ــه کارب پروان
حســین بــه وکالــت بــه محمــد عابــدزاده فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ حســین بــه وکالــت بــه محمــد عابــدزاده فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1401/05/171401/05/17 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 11302180071130218007 متعلــق بــه امیــر روح اللهــی ورنوســفادرانی  فرزنــد حســین در  متعلــق بــه امیــر روح اللهــی ورنوســفادرانی  فرزنــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ  1401/08/10 1401/08/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 834834نن9393 متعل ــران ای ــماره 4343ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 11422815901142281590 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
رســول حــاج حیــدري ورنوســفادرانی  فرزنــد محمــد اســماعیل در تاریــخ رســول حــاج حیــدري ورنوســفادرانی  فرزنــد محمــد اســماعیل در تاریــخ 1401/08/061401/08/06 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46891934604689193460 و کارت عابــر بانــک رفــاه و کشــاورزی و کارت گواهــی مهــارت  و کارت عابــر بانــک رفــاه و کشــاورزی و کارت گواهــی مهــارت 
ــد داراب و کپــی کارت ملــی هــای  ــدام شــکوهی فرزن ــه گل ان ــی بافــی( متعلــق ب ــه ای )قال ــد داراب و کپــی کارت ملــی هــای فنــی حرف ــدام شــکوهی فرزن ــه گل ان ــی بافــی( متعلــق ب ــه ای )قال فنــی حرف
عبــاس ظفــری ده چلــی و یاســین ظفــری ده چلــی  در تاریــخ عبــاس ظفــری ده چلــی و یاســین ظفــری ده چلــی  در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرج اهلل در تاری ــد ف ــارون رشــیدی فرزن ــه رضــا ه ــق ب ــخ  متعل ــرج اهلل در تاری ــد ف ــارون رشــیدی فرزن ــه رضــا ه ــق ب ــه شــماره 11422262981142226298 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11501021871150102187 متعلــق بــه مهیــن ایســپره فرزند جمعــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهیــن ایســپره فرزند جمعــه در تاریــخ 1401/08/101401/08/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 11307599541130759954 متعلــق بــه علــی اصغــر  رضایــی آدریانــی فرزنــد محمــد حســین  متعلــق بــه علــی اصغــر  رضایــی آدریانــی فرزنــد محمــد حســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد حیدرعل ــی فرزن ــه روح الله ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد حیدرعل ــی فرزن ــه روح الله ــه اله ــق ب ــماره 11411125661141112566 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12835459181283545918 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12835459181283545918 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 12835459181283545918 و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره  و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره 12835459181283545918 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــود  و  ــد محم ــکریان فرزن ــی عس ــم عل ــه ابوالقاس ــق ب ــود  و  متعل ــد محم ــکریان فرزن ــی عس ــم عل ــه ابوالقاس ــق ب ــماره 12835459181283545918 متعل ــه ش ــیکلت ب ــماره موتورس ــه ش ــیکلت ب موتورس
کارت ســوخت مطعلــق بــه زهــرا شــیخی زازرانــی در تاریــخ کارت ســوخت مطعلــق بــه زهــرا شــیخی زازرانــی در تاریــخ 1401/08/051401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11001372701100137270 و کارت موتــور بــه شــماره شاســی  و کارت موتــور بــه شــماره شاســی 86105358610535 و  و 
شــماره موتــور شــماره موتــور 200631140200631140 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 624624//3115231152 متعلــق بــه محمــد کیانــی فرزنــد محمــود  متعلــق بــه محمــد کیانــی فرزنــد محمــود 

در تاریخ در تاریخ 1400/09/011400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و  ــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و  و گواهینامــه پای ــه شــماره ملــی 18809336321880933632 و گواهینامــه پای ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
دوعــدد کارت بانکــی و مجــوز تاکســی رانــی و معاینــه فنــی و معاینــه گاز و کارت ماشــین بــه شــماره دوعــدد کارت بانکــی و مجــوز تاکســی رانــی و معاینــه فنــی و معاینــه گاز و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــران 958958 ی  ی  ــران  ای ــاک 2323 ای ــاک  و شــماره پ ــور MM1313//23619862361986 و شــماره پ ــور  و شــماره موت شاســی شاســی SS14122877306181412287730618 و شــماره موت
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ  1401/08/10 1401/08/10مفق ــد اســمعیل در تاری ــه افســانه اســدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد اســمعیل در تاری ــه افســانه اســدی فرزن ــق ب 9999 متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11707749541170774954 و گواهینامــه پایــه دو و  و گواهینامــه پایــه دو و 44 عــدد کارت ســوخت  عــدد کارت ســوخت 
  NASNAS831100831100KK58562675856267 ــی ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور MM1515//88745348874534 و ش ــماره موت ــه ش ــین ب ــور و کارت ماش ــماره موت ــه ش ــین ب و کارت ماش
ــور NCSNCS021598021598 و شــماره  و شــماره  ــه شــماره موت ــور ب ــور  و کارت موت ــه شــماره موت ــور ب ــران 953953 ص  ص 9191 و کارت موت ــران  ای ــاک 6767 ای ــاک و شــماره پ و شــماره پ
ــد  ــه جــواد امیــری فرزن ــد  متعلــق ب ــه جــواد امیــری فرزن شاســی شاســی 125125SS93373199337319******NCSNCS و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 628628//6999269992 متعلــق ب

ابوالفتــح در تاریــخ ابوالفتــح در تاریــخ 1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12858944641285894464 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه فرنگیــس دامــوری فرزنــد علــی  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه فرنگیــس دامــوری فرزنــد علــی 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12719271281271927128 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین و  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین و 
کارت ســوخت ســواری کارت ســوخت ســواری 206206 رنــگ قرمــز مــدل ســال  رنــگ قرمــز مــدل ســال 13831383 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 6767ایــران ایــران 186186سس6969 وبــه  وبــه 
شــماره شاســی شــماره شاســی ININ__8361130083611300وبــه شــماره موتــور وبــه شــماره موتــور FSMFSM8465650984656509متعلــق بــه محمدرضــا  کاروان متعلــق بــه محمدرضــا  کاروان 

پــور فرزنــد مســعود در تاریــخ پــور فرزنــد مســعود در تاریــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــرور فرزن ــب پ ــوره   ادی ــه منص ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــرور فرزن ــب پ ــوره   ادی ــه منص ــق ب ــماره 12879936991287993699 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 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره  31505598983150559898   و کارت پایــان خدمــت و کارت معلولیــت متعلــق بــه    و کارت پایــان خدمــت و کارت معلولیــت متعلــق بــه 
 تــارخ  طالبــی فــرد  فرزنــد مظفــر در تاریــخ  تــارخ  طالبــی فــرد  فرزنــد مظفــر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

  افزایش ۶۳ درصدی تولید میگوی پرورشی در خوزستان
مدیرکل شیالت خوزستان گفت: امسال تولید میگوی پرورشی در خوزستان به یک هزار و ۳۰۱ تُن رسید که در مقایسه با تولید پارسال ۶۳ درصد افزایش یافته است. فتح اله ابوعلی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این مقدار تولید میگوی پرورشی 

در ۳۹ مزرعه و در مساحتی بالغ بر ۶۰۱ هکتار انجام شده است.
وی تولید پارسال میگوی پرورشی درخوزستان را ۸۰۲ تُن بیان کرد و بیان کرد: برداشت میگو که بیشتر در منطقه چوئبده آبادان بوده در روزهای اخیر پایان یافته است.

صید میگوی دریایی از صیدگاه های شمال غرب خلیج فارس بین سه تا سه هزار و ۵۰۰ تُن است. بخشی از میگوی پرورشی پس از بسته بندی به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کویت صادر می شود.
پرورش میگوی در چوئبده آبادان در چند سال  گذشته با بیماری ویروسی لکه سفید رو به رو بوده به طوری که تعداد زیادی از پرورش دهندگان با ضرر و زیان رو به رو شدند.

هم اکنون این بیماری ویروسی تا حدود زیادی در منطقه چوئبده آبادان مهار و کنترل شده است. بر اساس مطالعات انجام شده مناطق ساحلی هندیجان در جنوب خوزستان در کرانه خلیج فارس برای پرورش میگو مساعد است. 
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ــخ  ــن در تاری ــد رامی ــری  فرزن ــی بلمی ــه ارام رحیم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد رامی ــری  فرزن ــی بلمی ــه ارام رحیم ــق ب ــماره 12797353511279735351 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52297732005229773200 متعلــق بــه بــی بــی طاهــره ضیائــی فرزنــد میــرزا آقــا در تاریــخ  متعلــق بــه بــی بــی طاهــره ضیائــی فرزنــد میــرزا آقــا 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.

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12930492041293049204 متعلــق بــه بابــک  عظیمــی  فرزنــد ذوالفعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه بابــک  عظیمــی  فرزنــد ذوالفعلــی در تاریــخ 

1400/08/091400/08/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــیکلت  ــه موتورس ــه دو و گواهینام ــه پای ــیکلت  و گواهینام ــه موتورس ــه دو و گواهینام ــه پای ــماره 12874201841287420184 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه شــماره ــه شــماره و ب ــران 5353 و ب ــران  ای ــه شــماره 1818 ب  ب 623623 ای ــه شــماره  و دو عــدد کارت ســوخت ب ــه شــماره 12874201841287420184 و دو عــدد کارت ســوخت ب ــه شــماره  ب  ب

ــک تجــارت  ــره چــک بان ــک تجــارت  فق ــره چــک بان ــه ای و 22 فق ــی حرف ــر و کارت فن ــه کارگ ــه ای و  و کارت خان ــی حرف ــر و کارت فن ــه کارگ ــران 6767 و کارت خان ــران  ای   8484 ب  ب 772772 ای
ــخ 1401/08/101401/08/10   ــد غامرضــا  در تاری ــه ســیدعلیرضا  میرحــاج فرزن ــق ب ــک مســکن متعل ــخ فقــره بان ــد غامرضــا  در تاری ــه ســیدعلیرضا  میرحــاج فرزن ــق ب ــک مســکن متعل و و 11فقــره بان

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

26032603
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین بــه شــماره 52200113085220011308  
و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 1919سس455455 ایــران ایــران3636 متعلــق بــه حســین اصغــری فرزنــد رحیــم  در  متعلــق بــه حســین اصغــری فرزنــد رحیــم  در 

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

کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09243065050924306505 متعلــق بــه امیــر  متعلــق بــه امیــر 
محمــد  قلــم زن فرزنــد جمشــید  در تاریــخ محمــد  قلــم زن فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 1401/08/071401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22103920392210392039 متعلــق بــه علــی  طبــری فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  طبــری فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/06/201401/06/20  

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

29012901
گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره 02001748430200174843 متعلــق بــه امیــر مهــدی محمــدی فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه امیــر مهــدی محمــدی فرزنــد عبــاس 

در تاریــخ 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 00579874160057987416 متعلــق بــه محســن البــاد فرزنــد اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه محســن البــاد فرزنــد اســداله 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 00484434510048443451 متعلــق بــه محمــد پــور غفــور مهرانــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد پــور غفــور مهرانــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
 1401/08/14 1401/08/14مفقــود 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 04397843360439784336 متعلــق بــه علــی شــیرخانی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی شــیرخانی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

  
29022902

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00345005290034500529 متعلــق بــه اصغــر ملکــی جونیــان فرزنــد غــام حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر ملکــی جونیــان فرزنــد غــام حســین در تاریــخ 
1401/06/251401/06/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16528396901652839690 متعلــق بــه عدالت اســامی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه عدالت اســامی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1397/01/011397/01/01  
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 00618610490061861049 متعلــق بــه نیــره هراثــی فرزنــد یوســفعلی در تاریــخ  متعلــق بــه نیــره هراثــی فرزنــد یوســفعلی 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.

گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 00773598110077359811 متعلــق بــه الهــه محمدپــور اولــی کنــدی فرزنــد بایرامعلــی در  متعلــق بــه الهــه محمدپــور اولــی کنــدی فرزنــد بایرامعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1393/01/011393/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــان فرزن ــن معتمدی ــه محمدحس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد ناص ــان فرزن ــن معتمدی ــه محمدحس ــق ب ــماره 00753229780075322978 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 03854997010385499701متعلــق بــه رمضــان محمــدی بقــا فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ متعلــق بــه رمضــان محمــدی بقــا فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
 1401/01/14 1401/01/14مفقــود 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 00584015630058401563 متعلــق بــه کــوروش نایبــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه کــوروش نایبــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/07/291401/07/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــنلو فرزن ــی حس ــرم عل ــه مح ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــنلو فرزن ــی حس ــرم عل ــه مح ــق ب ــماره 00664587220066458722 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/05/071400/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 6262ع ع 243243ایــران ایــران 7878وکارت هوشــمندراننده وســامت متعلــق بــه مســعود وکارت هوشــمندراننده وســامت متعلــق بــه مســعود 
ــد عوضعلــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــی هرزویلــی فرزن ــد عوضعلــی در تاریــخ کنعان ــی هرزویلــی فرزن کنعان

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00488585010048858501  و  و22عــددکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وکارت ســامت راننــده عــددکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وکارت ســامت راننــده 
متعلــق بــه بهنــام جلیلــی فرزنــد رحمــت الــه در تاریــخ متعلــق بــه بهنــام جلیلــی فرزنــد رحمــت الــه در تاریــخ  1401/05/25 1401/05/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00100530260010053026 متعلــق بــه حســین زاده دودانگــه فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه حســین زاده دودانگــه فرزنــد ناصــر 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

ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/061401/08/06 مفق ــدی در تاری ــرز محم ــه فریب ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــرز محم ــه فریب ــق ب ــماره 41999682614199968261 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00237134290023713429 متعلــق بــه محمدنــادر میرزایــی فرزنــد قــدرت در تاریــخ  متعلــق بــه محمدنــادر میرزایــی فرزنــد قــدرت 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 1401/07/201401/07/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41904033344190403334 متعلــق بــه آرمــان حســن پــور گوهرگــوش فرزنــد محمدتقــی در  متعلــق بــه آرمــان حســن پــور گوهرگــوش فرزنــد محمدتقــی در 
تاریــخ تاریــخ 1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00226375160022637516  وشناســنامه وگذرنامــه وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه محمــد   وشناســنامه وگذرنامــه وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه محمــد 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــراهلل در تاری ــد خی ــی فرزن ــی بابای ــخ  حاج ــراهلل در تاری ــد خی ــی فرزن ــی بابای  حاج

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62793394086279339408 متعلــق بــه علی ســنائی فرزنــد حبیب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه علی ســنائی فرزنــد حبیب الــه در تاریــخ 1401/01/241401/01/24  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــیدی فرزن ــا جمش ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــیدی فرزن ــا جمش ــه لی ــق ب ــماره 41998342494199834249 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14613897551461389755 متعلــق بــه ســیاره ضعیفــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه ســیاره ضعیفــی فرزنــد عبــاس 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  ــن در تاری ــد حس ــزاده فرزن ــس علی ــه نف ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــزاده فرزن ــس علی ــه نف ــق ب ــی 00276610750027661075 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/08/01 1401/08/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16604832981660483298  وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه مهــدی حبیــب زادگان فرزنــد   وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه مهــدی حبیــب زادگان فرزنــد 
ایــوب در تاریــخ ایــوب در تاریــخ 1398/02/011398/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســرمدی  عزیــز  بــه  متعلــق  ســرمدی   عزیــز  بــه  متعلــق   2222 232232ایــران ایــران  6464ت ت  پــاک  شــماره  بــه  تاکســی  خــودرو  پــاک کارت  شــماره  بــه  تاکســی  خــودرو  کارت 
 ایردموســی فرزنــد آقاحســین در تاریــخ  ایردموســی فرزنــد آقاحســین در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــه کــرم علــی ایرجــی فرزنــد ســادات در  ــه کــرم علــی ایرجــی فرزنــد ســادات در متعلــق ب ــه شــماره پــاک 8686صص515515ایــران ایــران 2020متعلــق ب ــه شــماره پــاک کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00588019790058801979  وگواهینامــه متعلــق بــه خســرو ســرمدی ایردموســی فرزنــد عزیــز   وگواهینامــه متعلــق بــه خســرو ســرمدی ایردموســی فرزنــد عزیــز 
در تاریــخ 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 وگواهینامــه ویــه بــرگ چــک بــه شــماره ســریال کارت ملــی وگواهینامــه ویــه بــرگ چــک بــه شــماره ســریال 31689802384420033168980238442003 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/08/111401/08/11 مفق ــد تقــی در تاری ــی فرزن ــه مهــدی  قربان ــق ب ــخ  متعل ــد تقــی در تاری ــی فرزن ــه مهــدی  قربان ــق ب 00129955410012995541 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00517877680051787768متعلــق بــه داود جــا فرزنــد حبیــب در تاریــخ متعلــق بــه داود جــا فرزنــد حبیــب 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 وگواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه بــه شــماره 00236213620023621362 متعلــق بــه جاویــد درخــور در تاریــخ  متعلــق بــه جاویــد درخــور در تاریــخ 1400/05/101400/05/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26491364722649136472 متعلــق بــه ســیده زیبــا پیشــوائی فرزنــد سیدابوالقاســم در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده زیبــا پیشــوائی فرزنــد سیدابوالقاســم در تاریــخ 
 1401/08/14 1401/08/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 1717وو775775ایــران ایــران 4040متعلــق بــه لیــا شــایگانی بــه کدملــی متعلــق بــه لیــا شــایگانی بــه کدملــی 00581690830058169083  
فرزنــد بــداغ علــی در تاریــخ فرزنــد بــداغ علــی 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.

ــخ  ــد جمشــید در تاری ــی فرزن ــه حســین خان ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد جمشــید در تاری ــی فرزن ــه حســین خان ــه فاطم ــق ب ــماره 00226611900022661190 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/10/011400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد برکعل ــم زاده  فرزن ــن  رحی ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد برکعل ــم زاده  فرزن ــن  رحی ــه حس ــق ب ــماره 16008675711600867571 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  1400/03/28 1400/03/28مفق

ــه مســعود ملکــی  ــق ب ــه  متعل ــه وگواهینام ــه مســعود ملکــی   وکارت نظــام وظیف ــق ب ــه  متعل ــه وگواهینام ــه شــماره 06101759040610175904  وکارت نظــام وظیف ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ فرزنــد حجــت الــه 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  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــدی نیارضای ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــدی نیارضای ــه مه ــق ب ــماره 27547951212754795121 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  1401/07/28 1401/07/28مفق

کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره  00573937960057393796  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه محمدتقــی ابراهیمی   وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه محمدتقــی ابراهیمی 
فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ فرزنــد محمدرضــا 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 27909347462790934746  وگواهینامــه متعلــق بــه کــرم تقــی لــو فرزنــد شــهرام در تاریــخ   وگواهینامــه متعلــق بــه کــرم تقــی لــو فرزنــد شــهرام در تاریــخ 
 1401/08/01 1401/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادره  ــادره ص ــنامه 82648264ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــم فراهان ــب مری ــی اینجان ــارغ التحصیل ــدرک ف ــنامه م ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــم فراهان ــب مری ــی اینجان ــارغ التحصیل ــدرک ف م
ازتهــران درمقطــع کارشناســی پیوســته رشــته زیســت شناســی ســلولی ومولکولــی میکروبیولــوژی صــادره ازتهــران درمقطــع کارشناســی پیوســته رشــته زیســت شناســی ســلولی ومولکولــی میکروبیولــوژی صــادره 
ازواحــد دانشــگاهی تنکابــن باشــماره ازواحــد دانشــگاهی تنکابــن باشــماره 148515900513148515900513مفقودگردیــده اســت وفاقداعتبارمیباشــد.ازیابنده مفقودگردیــده اســت وفاقداعتبارمیباشــد.ازیابنده 
تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک رابــه دانشــگاه آزاد اســامی واحدشهرســتان تنکابــن بــه نشــانی مازنــدران تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک رابــه دانشــگاه آزاد اســامی واحدشهرســتان تنکابــن بــه نشــانی مازنــدران 

تنکابــن کیلومترتنکابــن کیلومتر33جــاده چالــوس ،ولــی آبادمجتمــع دانشــگاه آزاداســامی تنکابــن ارســال نمایــد.جــاده چالــوس ،ولــی آبادمجتمــع دانشــگاه آزاداســامی تنکابــن ارســال نمایــد.

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم فراهانــی فرزندعلــی بــه شــماره شناســنامه مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم فراهانــی فرزندعلــی بــه شــماره شناســنامه 82648264صــادره ازتهران صــادره ازتهران 
درمقطــع کارشناســی ارشــد رشــته زیســت شناســی -میکروبیولــوژی صــادره ازواحــد دانشــگاهی تنکابــن درمقطــع کارشناســی ارشــد رشــته زیســت شناســی -میکروبیولــوژی صــادره ازواحــد دانشــگاهی تنکابــن 
ــده تقاضامــی شــود اصــل  ــی باشــد .ازیابن ــده اســت وفاقداعتبارم ــده تقاضامــی شــود اصــل مفقودگردی ــی باشــد .ازیابن ــده اســت وفاقداعتبارم باشــماره باشــماره 159015900053159015900053مفقودگردی
مــدرک رابــه دانشــگاه آزاداســامی واحدشهرســتان تنکابــن بــه نشــانی مازنــدران تنکابــن کیلومترمــدرک رابــه دانشــگاه آزاداســامی واحدشهرســتان تنکابــن بــه نشــانی مازنــدران تنکابــن کیلومتر33جــاده جــاده 

چالــوس ولــی آبــاد مجتمــع دانشــگاه آزاداســامی تنکابــن ارســال نمایــد.چالــوس ولــی آبــاد مجتمــع دانشــگاه آزاداســامی تنکابــن ارســال نمایــد.

29032903
ــد عبــاس در تاریــخ  ــه حســین رحمانــی اوجــان فرزن ــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق ب ــه حســین رحمانــی اوجــان فرزن ــه شــماره 00570096190057009619 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

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

ــخ  ــی در تاری ــوض عل ــد ع ــی فرزن ــت  عباس ــه عصم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــوض عل ــد ع ــی فرزن ــت  عباس ــه عصم ــق ب ــماره 42846669914284666991 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش 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.

ــران514514دد1717   ــرانای ــماره 1111ای ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم ــماره 51997594425199759442 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
متعلــق بــه قــادر  تقــی نــژاد فرزنــد نصــرت در تاریــخمتعلــق بــه قــادر  تقــی نــژاد فرزنــد نصــرت در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــا کــد  ــی ب ــد امامقل ــزکاری فرزن ــی پرهی ــه گیت ــق ب ــد  متعل ــا ک ــی ب ــد امامقل ــزکاری فرزن ــی پرهی ــه گیت ــق ب ــران832832دد6262 متعل ــرانای ــه شــماره 7979ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
ملــی ملــی 59097592565909759256 در تاریــخ  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 37623443373762344337 متعلــق بــه نهیــه محمــدزاده فرزنــد صدیــق در تاریــخ  متعلــق بــه نهیــه محمــدزاده فرزنــد صدیــق در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05210845040521084504 متعلــق بــه فاطمــه  حــدادی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  حــدادی فرزند علــی در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرکت  ــه ش ــاس نام ــمی و اس ــه رس ــه و روزنام ــرکت و قولنام ــر ش ــه و مه ــه بیم ــنامه و دفترچ ــرکت شناس ــه ش ــاس نام ــمی و اس ــه رس ــه و روزنام ــرکت و قولنام ــر ش ــه و مه ــه بیم ــنامه و دفترچ شناس
حلقــه ســیاه پــارس بــه شــماره ملــی حلقــه ســیاه پــارس بــه شــماره ملــی 00253876930025387693 متعلــق بــه آریــا ولــی زاده فرزنــد پوریــا در تاریــخ  متعلــق بــه آریــا ولــی زاده فرزنــد پوریــا در تاریــخ 

 1401/08/10 1401/08/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 00240585720024058572 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره 00240585720024058572 و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ایمــان  مشــیری راد فرزنــد امیررضــا در تاریــخ ایمــان  مشــیری راد فرزنــد امیررضــا در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــماره 00214625930021462593   ــه ش ــجویی ب ــه و کارت دانش ــماره  و گواهینام ــه ش ــجویی ب ــه و کارت دانش ــماره 00214625930021462593 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه نیلوفــر آیــت اهلل اصفهانــی طباطبائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه نیلوفــر آیــت اهلل اصفهانــی طباطبائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــد عبــاس در  ــژاد فرزن ــه داوود جوشــقانی ن ــد عبــاس در  متعلــق ب ــژاد فرزن ــه داوود جوشــقانی ن ــه شــماره 00478805030047880503 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 41986439704198643970 و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره  و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره 133133ایــرانایــران9545895458 بــه  بــه 
شــماره شاســی شــماره شاســی NN33CC125125KK95257529525752 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 01250125NN33CC264082264082 متعلــق بــه علــی  متعلــق بــه علــی 
 حیــدر عزیــزی فرزنــد علــی جعفــر در تاریــخ  حیــدر عزیــزی فرزنــد علــی جعفــر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

30163016
ــخ  ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــاس ســراجی فرزن ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــاس ســراجی فرزن ــه عب ــق ب ــه شــماره 06388818890638881889 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 638638 متعلــق بــه محمــود قربــان زاده مــرد فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود قربــان زاده مــرد فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــزه در  ــد حم ــاد فرزن ــدی آب ــا مه ــد محمدنی ــه محم ــق ب ــزه در  متعل ــد حم ــاد فرزن ــدی آب ــا مه ــد محمدنی ــه محم ــق ب ــه شــماره 09443240880944324088 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09434126090943412609 متعلــق بــه ســیدمحمد حســینی مقــدم فرزنــد ســید حســن در  متعلــق بــه ســیدمحمد حســینی مقــدم فرزنــد ســید حســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــود در  ــادی فرزن ــه ســعید غامــی حســین آب ــد محمــود در  متعلــق ب ــادی فرزن ــه ســعید غامــی حســین آب ــه شــماره 08402478260840247826 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــه شــماره 01501719860150171986 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 01501719860150171986 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 992041047992041047 متعلــق بــه یکتــا طاهــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه یکتــا طاهــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 

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

ــماره 00461702610046170261   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0041617026100416170261 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــود در تاری ــد محم ــری فرزن ــی رودس ــره زکیان ــه طاه ــق ب ــخ متعل ــود در تاری ــد محم ــری فرزن ــی رودس ــره زکیان ــه طاه ــق ب متعل

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

ــماره 00638091680063809168   ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 00638091680063809168 و کارت پای ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00638091680063809168 متعلــق بــه میثــم خبیــری فرزنــد محمــد کاظــم در  متعلــق بــه میثــم خبیــری فرزنــد محمــد کاظــم در 

تاریــخ تاریــخ  1400/03/02 1400/03/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــرادی فرزن ــم م ــای  کاظ ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــرادی فرزن ــم م ــای  کاظ ــه آق ــق ب ــماره 00843175410084317541 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــد ســیدعلی در  ــدی  فرزن ــر  مری ــه ســید محمــد باق ــق ب ــد ســیدعلی در  متعل ــدی  فرزن ــر  مری ــه ســید محمــد باق ــق ب ــه شــماره 42195794354219579435 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00755634950075563495 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه خانــم زهــرا طاهــری نشــاط  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه خانــم زهــرا طاهــری نشــاط 
فرزنــد عبــاس در تاریــخ فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــز آق ــد عزی ــدی زرکان فرزن ــر ج ــه ناص ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــز آق ــد عزی ــدی زرکان فرزن ــر ج ــه ناص ــق ب ــماره 04807020630480702063 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده اســت. ــود گردی ــده اســت. مفق ــود گردی 1398/09/011398/09/01 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 9797لل318318ایــران ایــران 7878 متعلــق بــه عبــاس  وثاقتــی جمیــل  فرزنــد براتعلــی  در  متعلــق بــه عبــاس  وثاقتــی جمیــل  فرزنــد براتعلــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1399/06/011399/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابوالفضــل  در  ــادی  فرزن ــه اب ــه امیرحســین  کرک ــق ب ــد ابوالفضــل  در  متعل ــادی  فرزن ــه اب ــه امیرحســین  کرک ــق ب ــه شــماره 65801903886580190388 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 65801858216580185821 متعلــق بــه امیــر محمــد بوربــور حســین بیگــی  متعلــق بــه امیــر محمــد بوربــور حســین بیگــی 
فرزنــد مهــدی در تاریــخ فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــژاد  فرزنــد  ــه علــی  حاجــی ن ــژاد  فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق ب ــه علــی  حاجــی ن کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00746296540074629654 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق ب
علیشــاه در تاریــخ علیشــاه در تاریــخ 1401/06/021401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07037298530703729853 متعلــق بــه احســان مرادیــان فرزنــد علیجــان در  متعلــق بــه احســان مرادیــان فرزنــد علیجــان در 

تاریخ تاریخ 1400/11/011400/11/01 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 65099314436509931443 متعلــق بــه علــی اکبــر محمــدی فرزنــد حســین  متعلــق بــه علــی اکبــر محمــدی فرزنــد حســین 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/06/18 1401/06/18مفقــود 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 55890344185589034418 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 55890344185589034418  
متعلــق بــه فردیــن عذیــری مقــدم فرزنــد عیســی در تاریــخ متعلــق بــه فردیــن عذیــری مقــدم فرزنــد عیســی در تاریــخ 1401/06/071401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

51115111
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 24172417 متعلــق بــه جمیلــه آســیابی فرزنــد محمــد باقــر  در تاریــخ  متعلــق بــه جمیلــه آســیابی فرزنــد محمــد باقــر  در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  

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

55605560
کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی 06802931160680293116 متعلــق بــه زینــب مقدســی قــاچ قانلــو فرزنــد غــام  متعلــق بــه زینــب مقدســی قــاچ قانلــو فرزنــد غــام 

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

ــان   ــه ایم ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــان  و گواهینام ــه ایم ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــی06708302590670830259و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/101401/04/10 مفقــود گردی ــد احمــد در تاری ــخ مجــرد فرزن ــد احمــد در تاری مجــرد فرزن

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی 59198910415919891041 متعلــق بــه اکــرم  آشــوری  فرزنــد حیــدر علــی  در  متعلــق بــه اکــرم  آشــوری  فرزنــد حیــدر علــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 46201650264620165026 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 8383 ایــران  ایــران 654654 ن  ن 3232  
متعلــق بــه ســلمان اســکندری شــهرکی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ متعلــق بــه ســلمان اســکندری شــهرکی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

70317031
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 165165AA02023950202395 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 1212ایــرانایــران415415طط2121 متعلــق  متعلــق 
بــه رضــا قاســمی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ بــه رضــا قاســمی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

70327032
  SS141228298644141228298644 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 9494صص955955--6868 و ش م  و ش م 30343613034361 و ش ش  و ش ش
متعلــق بــه غامرضــا  شــاه محمــدی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ متعلــق بــه غامرضــا  شــاه محمــدی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 1400/03/051400/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 1717دد372372--3030 متعلــق بــه مرتضــی  باقیــان جالیــه  فرزنــد محمــود  در  متعلــق بــه مرتضــی  باقیــان جالیــه  فرزنــد محمــود  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70597059
ــد ابراهیــم در تاریــخ  ــه هــادی مومــن فرزن ــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق ب ــه هــادی مومــن فرزن ــه شــماره 09209143650920914365 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه ب گواهینامــه پایــه ســه ب

1400/11/151400/11/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09247977620924797762 متعلــق بــه ســجاد منیــری جعفرآبــادی فرزنــد مجیــد  متعلــق بــه ســجاد منیــری جعفرآبــادی فرزنــد مجیــد 
در تاریــخ 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.

ــه شــماره  ــه ماشــین و کارت ســوخت ب ــه نام ــه شــماره  و بیم ــه ماشــین و کارت ســوخت ب ــه نام ــه شــماره 19509631871950963187 و بیم ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
ــایی  ــایی  و کارت شناس ــران7289172891 و کارت شناس ــرانای ــماره 851851ای ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س ــماره  و کارت موت ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س ــران1414 و کارت موت ــرانای 6262دد663663ای
ــخ 1401/08/141401/08/14   ــم در تاری ــد کاظ ــور فرزن ــز حزباپ ــه پروی ــق ب ــلحه متعل ــل اس ــواز حم ــازمانی و ج ــخ س ــم در تاری ــد کاظ ــور فرزن ــز حزباپ ــه پروی ــق ب ــلحه متعل ــل اس ــواز حم ــازمانی و ج س

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی مفقــود گردی

70607060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09306960180930696018 متعلــق بــه مهــری ســادات ســیدی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه مهــری ســادات ســیدی فرزنــد محمــد 

در تاریخ در تاریخ 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 هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 00801668570080166857 متعلــق بــه فریبــا کمیلــی ثانــی فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه فریبــا کمیلــی ثانــی فرزنــد عبــاس 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 00657462600065746260 متعلــق بــه شــها گلــی فرزنــد قــادر در تاریــخ  متعلــق بــه شــها گلــی فرزنــد قــادر 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.

70637063
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09234508410923450841 متعلــق بــه سیدحســن نجفــی فرزنــد ســید محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه سیدحســن نجفــی فرزنــد ســید محمــد  در تاریــخ 

1401/08/091401/08/09 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 09468481220946848122 متعلــق بــه مســعود  وحیــدی صــادق  فرزنــد محمــد جــواد  در  متعلــق بــه مســعود  وحیــدی صــادق  فرزنــد محمــد جــواد  در 
تاریــخ تاریــخ  1401/05/15 1401/05/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16507725561650772556 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین بــه شــماره 
  60321396032139//MM1313ــور ــماره موت ــورو ش ــماره موت ــیNASNAS4110041100HH34103663410366و ش ــماره شاس ــه ش ــی ب ــماره شاس ــه ش ــران6666 ب ــرانای 9898سس453453ای
متعلــق بــه محمــد علــی جعفــر پــور فرزنــد محمــد کاظــم در تاریــخ متعلــق بــه محمــد علــی جعفــر پــور فرزنــد محمــد کاظــم در تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00584613290058461329 متعلــق بــه زهــرا جعفــری جیرانباغــی فرزنــد عبدالحســین در  متعلــق بــه زهــرا جعفــری جیرانباغــی فرزنــد عبدالحســین در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/151401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد موس ــور فرزن ــی پ ــه قاض ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد موس ــور فرزن ــی پ ــه قاض ــه فاطم ــق ب ــماره 00554132850055413285 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 1401/03/081401/03/08 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26703424422670342442 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه امیرحســین محمــودی یاملــق  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه امیرحســین محمــودی یاملــق 
فرزنــد عــرب علــی در تاریــخ فرزنــد عــرب علــی 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.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/08/21

شماره : 1512

 سود هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان ۳۵۷ درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: سود هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان 

در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵۷ درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان، محسن قدیری با بیان 
اینکه ســود هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان در ۶ ماه نخست امسال نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته ۳۵۷ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: این افزایش سود به دلیل 
وجود چند عامل اتفاق افتاده است که اصلی ترین آنها شاخص کرک اسپرد )شاخص مابه 

التفاوت نرخ نفت خام و فرآوردهها( است.
وی افــزود: نکته حائز اهمیت اینکه علیرغم  افزایش یکنواخت نرخ خوراک و فرآوردههای 
نفتی شرکت های پاالیشی و نفتی، پاالیشگاه اصفهان به واسطه تغییر نگرش هیئت مدیره 
و مدیرعامل فعلی در تصمیمات اســتراتژیک شــرکت به ویژه افزایش امید در پرســنل 
و افزایش حس تعلق خاطر در آنها و احســاس امنیت شــغلی بیشــتر و تغییر در نمودار 
سازمانی در قالب شرکت پتروپاالیش و اعمال کنترل های داخلی و ایجاد ادارات جدید به 

این مهم دست یافتهایم.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان بیش 
از۲۵ درصد سوخت کل کشور را تامین  میکند، ادامه داد: تولیدی بنزین یورو در سال های 
اخیر از افتخارات این شرکت در زمینه کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی 

در کالنشهرهایی مانند اصفهان، تهران و اراک است.
وی گفت: همچنین راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل از مهر ماه سال جاری و کاهش گوگرد 
به کمتر از ۱۰ppm و تولید گازوئیل یورو عالوه بر سودآوری چشمگیر در ۶ ماه دوم سال 

به کاهش آالیندگی های جوی نیز کمک قابل توجهی خواهد داشت.
قدیــری با بیان اینکه از دیگر عوامل افزایش ســودآوری شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
فرآورده هایی اســت که این شــرکت برای واحدهای همجوار تأمین میکند، ابراز داشت: 
سنجش دقیق تر خوراک تزریق شده به واحدهایی مانند نفت سپاهان و نفت جی در این 

زمینه تاثیر بسزایی داشته است.
وی تصریح کرد: سود حسابرسی نشــده پاالیشگاه اصفهان به ۲۰٫۶ همت رسیده است 

که در نوع خود بی نظیر است.

 مازندران دومین استان پر تردد در سطح کشور
رئیس مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران اظهار 
داشت: برابرآمار به دست آمده طی ۷ ماه سال جاری بیش از41۵ میلیون و۷۶۲ هزارتردد 
ازانواع وســایل نقلیه درسطح محورهای این استان به ثبت رسید که حدود ۷.۷ درصد از 
ترددکل کشــور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ مازندران دررتبه دومین اســتان 

پرترددکشورقرارگرفته است.
محســن هاشــمی گفت : طی ۷ ماه ســال جاری بیش از41۵ میلیون و۷۶۲ هزارتردد 
ازانواع وســایل نقلیه درسطح محورهای این استان به ثبت رسید که حدود ۷.۷ درصد از 
ترددکل کشــور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ مازندران دررتبه دومین اســتان 

پرترددکشورقرارگرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: طی مهر ماه سال جاری استان مازندران با بیش از ۵۶ میلیون 
و 8۶0 هزار تردد دومین اســتان پر تردد کشــور بعد از استان تهران قرار گرفته است که 

سهم ۷ و نیم درصدی از تردد کل کشور را داشته است.
ررســی تردد ساعتی وسایل نقلیه طی مهر ماه ســال جاری دراستان مازندران،نشان می 
دهد پرتردد ترین ســاعت روز معموال بین ســاعات 1۷ الی 18 اتفاق می افتد و ساعت 
1۷ الی 18 با میانگین تردد ساعتی حدود 11۳ هزار وسیله نقلیه دارای فراوانی بیشتری 

دربین ساعات پرتردد مهر ماه سال جاری بوده است.
بــا توجه به اینکه میانگین تردد ســاعتی درطی این مدت حــدود 11۳ هزار تردد بوده، 
نتیجه می شود درطی ساعت اوج میزان تردد درحدود 44 درصد بیشتر از میانگین تردد 

ساعتی در آن ماه بوده است.
طی ۷ ماه سال جاری میزان تردد وسایل نقلیه سنگین در این استان بیش از۳0 میلیون 
و ۲۷ هزار تردد بوده اســت که این عدد نشــان دهنده سهمی بیش از ۷ درصدی وسایل 

نقلیه سنگین ازتردد کل وسایل نقلیه می باشد.
طی ۷ ماه ســال جاری از مبادی و مقاصد ورودی و خروجی اســتان بیش از ۳8 میلیون 
و۵14 هزار تردد انجام شده که این میزان درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته،در حدود 

4۵ درصد افزایش داشته است.

 تسهیالت بانکی و اشتغال، مطالبه اصلی مردم از فرماندار تبریز
فرماندار شهرســتان تبریــز گفت: در مالقات های مردمی بیشــترین مراجعات مربوط به 

تقاضای دریافت تسهیالت بانکی و بیکاری و تقاضای اشتغال است.
 »علی جعفری آذر« در دیدار چهره به چهره با اقشــار مختلف مردم در جریان مســایل 
و مشــکالت آنها قرار گرفت و دســتورات الزم را برای رفع مشکالت و خواسته های آنان 

صادر کرد.
فرماندار تبریز با تاکید بر اینکه ارتباط بی واسطه و مستمر با مردم از مصادیق بارز تحقق 
شعار دولت سیزدهم است، اظهار داشت: به وجود آوردن بستری بدون واسطه برای طرح 
دغدغه ها، اطالع از مسائل و مشکالت مردم از جمله اهداف مهمی است که در دیدارهای 

مردمی دنبال می شود.
وی تصریح کرد: درخواست کمک از سازمان های حمایتی، مسایل مربوط به شهرداری های 
مناطق و مشکالت مربوط به آب، برق و گاز روستایی نیز از مهم ترین درخواست های مردم 

در این دیدار بود.
وی در این دیدار که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، به صورت مستقیم و بی واسطه با 

حدود ۵0 نفر از شهروندان دیدار کرد.
 دیدارهای مردمی و رسیدگی به مشکالت مردم به شکل چهره به چهره از جمله اولویت 

های فرمانداری تبریز در دولت مردمی است.
فرماندار تبریز به جد و به صورت شــبانه روزی پیگیر حل مشکالت مردم و در این میان 

رسیدگی به وضعیت نان و نانوایی های شهر در اولویت است.

 تخصیص۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل تاالر وزنه برداری اردبیل
استاندار اردبیل بر لزوم تسریع در تکمیل تاالر وزنه برداری اردبیل تاکید کرد و گفت: سال 
گذشــته ۲00 میلیارد ریال برای تکمیل این مجموعه تخصیص یافت و امسال هم ۳00 

میلیارد ریال دیگر برای تکمیل این پروژه اختصاص خواهد یافت.
سیدحامد عاملی در بازدید از مجموعه چند منظوره تاالر وزنه برداری اردبیل با بیان اینکه 
اســتان اردبیل از نظر شاخص ســرانه ورزش وضعیت نامناسبی دارد اظهار کرد: تاثیرات 
ورزش از جهات مختلف جســمی و روحی ثابت شــده هست و باید امکانات و زیرساخت 

زیرساخت های مورد نیاز را برای حوزه ورزش فراهم کنیم.
اســتاندار اردبیل اضافه کرد: سال گذشته برای تکمیل اماکن ورزشی حدود ۲00 میلیارد 
ریال منابع تخصیص داده شــد. امســال هــم ۳00 میلیارد ریال منابــع را برای تکمیل 
مجموعه های ورزشی تخصیص داده می شود. هرچند محدودیت هایی به لحاظ منابع مالی 
وجــود دارد با این حال امیدواریم تا پایان آذرماه 1۵0میلیارد ریال و تا پایان ســال هم 

1۵0میلیارد ریال دیگر تخصیص داده شود.
عاملی اضافه کرد: یکی از ســالن های بسیار ارزشــمند و بی نظیر در استان اردبیل خانه 
وزنه برداری است که انشاءاهلل بتوانیم این مجموعه را تا دهه فجر برای برگزاری مسابقات 

ملی و بین المللی آماده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های این مجموعه هم می تواند هم به توسعه و ارتقای حوزه 
ورزش حرفه ای استان اردبیل که یک استان پهلوان پرور و قهرمان خیز است، کمک کند و 
هم ظرفیت های بسیار شایسته و منابع انسانی ما در حوزه ورزش پرورش پیدا کرده و در 
صحنه های مختلف باعث افتخار ملت و کشور شده و زمینه این فعالیت ها را برای جوانان 
و نوجوانان عزیز فراهم کنیم.  اســتاندار اردبیل امــروز همچنین از تعدادی از پروژه های 

نیمه تمام اردبیل بازدید می کند.

 سفر اســفندماه سال گذشته آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیسی به مازندران مصوبات و آورده ای از 
جنس تحول و نوزایی برای این خطه سبز شمال 
داشــت که گزارش ها حکایــت از رنگ اجرایی و 

حتی تکمیل برخی از این طرح ها دارد.
 آیت اهلل رئیســی رییس جمهور روز جمعه بیستم 
اســفند ماه ســال گذشــته در قالب هفدهمین 
ســفر اســتانی هیات دولت و به منظور بررسی 
اولویت های توســعه استان و رفع مشکالت مردم 

به مازندران سفر کرد.
دیدار با خانواده معظم شــهدا و جمعی از اقشار 
مختلف مردم، حضور در نشســت شورای اداری 
و بازدیــد از زیرســاخت های اقتصادی و عمرانی 
مازندران از محورهای برنامه  ســفر رییس دولت 

سیزدهم به این استان بود.
همچنین تعدادی از وزرا و اعضای هیات دولت در 
جریان این ســفر به نمایندگی از رییس جمهور با 
حضور در شهرستان های استان از نزدیک مسایل 
اســتانی را بررســی و نتیجه را به رییس جمهور 

جهت تصمیم گیری گزارش کردند.
اکنون با گذشــت ۲4۵ روز از پایان این ســفر، 
حسین شــاه پری که در روز ۲8 فرردین 1401 
بــا حکم ســید محمود حســینی پور اســتاندار 
مازندران به عنوان بازرس و مسوول پیگیری های 
ویژه اســتاندار منصوب و پیگیری  مصوبات سفر 
رییس جمهور نیز به وی واگذار شــد، در گفت و 
گوی اختصاصی با خبرنــگار ایرنا از تحقق 100 

درصدی ۹ مصوبه این سفر خبر می دهد.
وی ادامه داد: در ســفر استانی رییس جمهور به 
مازندران 1۷۷ مصوبه گذرانــده که برای تحقق 
آن 1۷ هــزار و ۷00 میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شــد و قرار اســت این طرح ها حداکثر تا 

پایان سال 140۳ به بهره برداری برسد.
مسوول ســتاد پیگیری مصوبات ســفر آیت اهلل 
رئیسی به استان مازندران با بیان این که در زمان 
حاضر مصوبه ای از سفر اســتانی رییس جمهور 
نداریم که انجام نشده یا بدون وضعیت باقی مانده 
باشــد، گفت: اکنون 108 طرح در گام اجرایی و 

۶0 طرح هم در دست پیگیری قرار دارد.
شاه پری افزود: مصوبات ســفر رییس جمهور به 
مازندران در پنج دســته تقســیم بندی شده و 
دســتگاه های اجرایی با دقت و بررسی جزییات 

این مصوبات درصدد تحقق آن هستند.
وی با اشــاره به طرح های دستگاه های اجرایی 
ویژه مصوبات ســفر رییس جمهــور ادامه داد: در 
حوزه جمعیت هالل احمر و دانشــگاه های علوم 
پزشــکی مازندران و بابل بــه ترتیب ۳۲ و ۹۹۲ 
میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که به طور حتم 
در آینده نزدیــک با تکمیل این طرح های حوزه 
امــدادی و درمانی مردم حــالوت آن را خواهد 
چشید.مشاور و بازرس استاندار مازندران تصریح 
کرد: حــدود 100 میلیارد تومان اعتبار در حوزه 
ایجاد اشــتغال پایدار در استان برنامه ریزی شده 
که به طور حتم طبق زمانبندی این تسهیالت به 
متقاضیان در گروه های مختلف صنعتی، تولیدی، 

مشاغل خرد و خانگی پرداخت خواهد شد.

 تعیین تکلیف نیروگاه زباله سوز ساری
از ســوی دیگر نیروگاه زباله سوز ساری به عنوان 
مهم ترین طــرح در مدیریت پســماند و مقابله 
با چالش های زیســت محیطی در مرکز اســتان 
و همچنین یکــی از مصوبات هفدهمین ســفر 
استانی رییس جمهور به مازندران با تالش جهادی 
مســووالن اجرایی اکنون به گفته شــاه پری در 
بخش ابنیه 8۹ درصد و در بخش خرید تجهیزات 

هم برنامه های خوبی در دست اجرا است.
در سفر اســتانی رییس جمهور به مازندران، آیت 
اهلل رئیســی در بازدید از نیروگاه  زباله سوز ساری 
دســتور راه اندازی این طرح زیست محیطی را در 
کمترین زمان ممکن ارایه و همچنین معاون اول 
خود را مامور کرد تا قبل از پایان سال موضوعات 

مربوط به زباله سوزها را سروسامان دهد.
این طرح که قبل از سفر استانی رییس جمهور در 
بیستم اسفند 1400، ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
و همچنین ۵1 درصد تجهیزات آن هم خریداری 

شــده بود، اما اکنون براساس آمار مسوول ستاد 
پیگیــری مصوبــات ســفر دولت ســیزدهم به 
مازندران، پیشــرفت فیزیکی طرح نیروگاه زباله 
سوز ساری بعد از گذشت ماه ها از پایان این سفر، 
اکنون در بخش ابنیه به 8۹ درصد رســیده و در 
دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.شاه پری 
بیان کــرد: در ماه های گذشــته اعتبارات خوبی 
برای تکمیل طرح نیروگاه زباله سوز ساری از محل 
مصوبات سفر استانی رییس جمهور جذب شد و به 
هیچ عنوان اکنون در روند تکمیل این طرح بحث 
کمبود اعتبار مطرح نیســت.وی با بیان این که، 
نامه نگاری ها برای تخصیص به موقع اعتبارات ملی 
از سوی مسووالن استان در دست انجام است که 
با پیگیری های مستمر به طور حتم روند تکمیل 
خریــد تجهیزات و ابنیه این طرح هم در ماه های 
آینده به پایان خواهد رســید، افزود: با شتاب در 
تکمیل سازه و تجهیزات نیروگاه زباله سوز ساری، 
وعده رییس جمهور در زمان مقرر محقق خواهد 

شد.مشــاور و بازرس اســتاندار مازندران تصریح 
کرد: قبل از تاکید رییس جمهور مبنی بر تکمیل 
نیروگاه زباله سوز ساری، تنها ۵0 نیروی انسانی 
فعال در ســاخت این طرح مشارکت داشتند اما 
این رقم اکنون به حدود ۲00 نفر در روز افزایش 

یافته است.
شــاه پری بیان کرد: پیشرفت فیزیکی ابنیه طرح 
نیروگاه زباله سوز ساری از ۶۳ درصد به 8۹ درصد 
نشان از عزم مسووالن ملی و استانی برای اجرای 
طرح های زیرساختی و اقتصادی در استان است.

وی با بیان این که، وزارت کشــور و نهاد ریاست 
جمهوری نهایت همکاری را با مســووالن استانی 
در تخصیص و جذب اعتبار برای تکمیل این طرح 
دارند، گفت: با تامین اعتبارات در نظر گرفته شده 
این طرح به صورت 100 درصد در ماه های آینده 

در گام اجرایی قرار خواهد گرفت.
مسوول ستاد پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور 
به استان مازندران تصریح کرد: در کنار مدیریت 
پســماند، تولید ســاالنه ۳0 هزار مگاوات برق از 
دیگر دستاوردهای افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری 
خواهــد بود که به طور حتم بــا برنامه ریزی های 
انجام شده، با اجرای این طرح گالیه های به حق 
فعاالن محیط زیست و اقشار مردم در تاخیر چند 

ساله تکمیل این طرح به پایان خواهد رسید.
عملیات ســاخت نیروگاه 400 تنی زباله ســوز 
ساری سال 1۳88 شــروع شد و حمل 14 ساله 
زباله های مرکز اســتان مازندران به دیگر مناطق 
عالوه بر این که مشــکالت زیســت محیطی را 
ایجاد کرده، ســبب تحمیل هزینه های هنگفت 
به شهرداری ساری برای حمل شده است.آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در هفدهمین 
سفر استانی دولت سیزدهم، روز جمعه ۲0 اسفند 
وارد اســتان مازندران شد.بازدید از تعدادی طرح  
اقتصادی و عمرانی و بازدیدهای سرزده، دیدار با 
اقشــار مردم، دیدار با مجموعه کارشناسان ارشد 
محیط زیســت و همچنین شــرکت در شورای 
اداری استان در ســفر یک روزه رییس جمهور به 

مازندران برنامه ریزی شده بود.

اجرای مصوبات سفر استانی، مصداق عینی حرف تا عمل در دولت سیزدهم

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان مازندران با حضور ثالثی دستیار ویژه و مشاور 
عالی اســتاندار، خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری مازندران، 
نوبخت فرماندار مرکز اســتان، کهنســال مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و 

جمعی از مدیران استانی برگزار شد.  
محمدعلی نوبخت در جلســه کارگروه گندم، آرد و نان اســتان مازندران با حضور 
ثالثی دســتیار ویژه و مشــاور عالی اســتاندار، خیریان پور معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری مازندران، کهنســال مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و 
جمعی از مدیران استانی برگزار شد بصورت وبیناری گفت: تمام صداهایی که برای 
حمایت از متخلفین بلند شــود را خاموش خواهیم کرد و کسانی که معیشت مردم 
را دســتمایه بازی های سیاسی و اقتصادی میکنند را به مردم معرفی خواهیم کرد. 
تشدید نظارت و بازرسی از عملکرد نانوایی ها توسط دستگاه های نظارتی و بازرسی 
در دســتور کار قرار گرفته است و با کم فروشــی، گران فروشی، تعطیلی خودسرانه 
و توزیع خارج از شــبکه آرد و عدم رعایت مســائل بهداشتی برخورد جدی و قاطع 
خواهد شــد. وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در برخورد با سودجویان به کسی 
باج نمی دهد و بهبود معیشــت مردم تابع سیاست های دولت است نه منافع باند و 

جریانی گفت: درصورتی که واحدی از خبازی ها عملکرد مناســب و اصولی داشت 
باید تشویق و به مردم معرفی شود و در غیر اینصورت باید برخورد الزم صورت گیرد. 
همچنین ســاماندهی، تامین و توزیع آرد و کیفیت بخشــی پخت نان باید ازاولویت 

های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان در جهت رضایتمندی شهروندان است.
مقام عالی دولت در شهرســتان ســاری با اشــاره به اینکــه ۶8۷ واحد خبازی در 

شهرستان ساری مشغول به خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان ساری هستند 
و از این تعداد 404 واحد خبازی شهری و ۲8۳ واحد خبازی روستایی است گفت: 
مطالبات نانوایی ها در جهت ارائه خدمات اصولی و قانونی در جلســه های کارگروه 
آرد و نــان شهرســتان منعکس و بــا جدیت تمام پیگیــری و در کوتاه ترین زمان 
ممکن کاستی ها رفع می شود. فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه تجهیز تمامی 
نانوایی های شهرســتان ساری به دستگاه کارتخوان هوشمند انجام شده و کارگروه 
گندم، آرد و نان شهرســتان در جهت نظارت و بررســی روند توزیع آرد و تولید نان 
باکیفیت در جهت رضایتمندی مردم با برنامه ریزی مدون از نانوایی ســطح شــهر 
ساری بازدید بعمل می آورد گفت: وضعیت رضایت بخش کنونی در این حوزه حاصل 
تالش های شــبانه روزی، نظارت و بازرس ی های مستمر و برخورد قاطع با متخلفان 
توســط دستگاه های عضو کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ساری است و با ادامه 
این روند در جهت ایجاد آسایش و رفاه عمومی لحظه ای از آن درنگ نخواهیم کرد.

وی در پایــان گفت: کمیته ویژه در جهت ســاماندهی تمدیــد و ابطال پروانه های 
خبازی، چگونگی تامین، توزیع و زمان پخت نان و رعایت موارد بهداشــتی نانوایان 

در فرمانداری شهرستان ساری تشکیل خواهد شد.

تمام صداهایی که برای حمایت از متخلفین بلند شود را خاموش خواهیم کرد

مدیر امور برق منطقه سه اصفهان گفت:میزان تلفات 
انرژی ناشی از شبکه های توزیع برق در یکسال گذشته، 

4.۲ درصد بوده است
ســعید رئوفی، با اشــاره به اینکه شرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان دارای 14 منطقه از جمله ۹ منطقه 
شهری و چهار مدیریت شهرستانی، است گفت: امور برق 
منطقه ســه اصفهان در مجموع 1۳۲ هزار مشــترک را 
تحت پوشش خود قرار داده است و به  تقریب حدود 10 
درصد از مشترکان شرکت توزیع برق شهرستان محسوب 
می شوند.وی با اشاره به اینکه محدوده عملیاتی امور برق 
غرب اصفهــان 8۵ کیلومتر مربع از این شهرســتان را 
پوشش می دهد و در این محدوده با پنج مدیریت شهری 
و شهرداری های منطقه 8، ۲، ۹، 11 و ساماندهی ناژوان 
و مدیریت شهری خمینی شهر، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ 
دارد افزود: حدود 80 درصد از مشترکان این منطقه خانگی 
هستند و پس از آن مشترکان سایر مصارف شامل مشاغل 
آزاد قرار دارند اما مشترکان بخش کشاورزی و صنعتی این 
منطقه تعداد کمی را دربرمی گیرند.وی با اشاره به اینکه 
فروش و واگذاری انشعاب در بخش خانگی در این منطقه 
در سالجاری 1۲ رشد داشت و در بخش عمومی ۷درصد 
و در زمینه بهبود وضعیت روشنایی معابر نیز حدود 100 

درصد افزایش پیدا کرد افزود: این میزان کاهش تلفات با 
اعمال مدیریت صحیح ُمحقق شده است، یکی از مهمترین 
موارد در رســاندن انرژی با کیفیت و مطلوب به مصرف 

کنندگان، کاهش تلفات است.

 پیک بار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۹ درصد رشد داشت

وی با اشاره به اینکه پیک بار سال 1401 را با موفقیت 
و بدون هرگونه خاموشی منازل پشت سر گذاشتیم، بیان 
کرد: پیک بار امسال منطقه سه اصفهان)غرب اصفهان( 
معــادل ۹۷ مگاوات بود که این پیک در روز پنجم مرداد 
سالجاری در دمای 4۲ درجه سانتیگراد ُرخ داد و بخوبی 
مدیریت شــد. پیک بار امسال در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته ۹ درصد رشد داشت.
رئوفی با اشاره به اینکه  امسال ۵4۵ تفاهمنامه همکاری 
در راســتای مدیریت مصرف با مشترکان به امضا رسید 
افزود: شبکه های جدید احداثی بصورت کابل خودنگهدار 
انجام می شــود، ۳1۹ واحد مسکونی، اداری و تجاری در 
ســالجاری با هزینه بیش از 8۹ هزار و ۵۲ میلیون ریال 
برقدار شدند که کابل کشــی آنها نیز بطور کامل انجام 

شده است.

وی با اشاره اصالح ساختار شبکه و تبدیل سیم های 
مسی به شبکه کابل خودنگهدار در راستای کاهش تلفات 
برق افزود: ۵۷ کیلومتر از شبکه سیمی در این منطقه با 
هزینه بیش از ۲48 هزار و ۹۲4 میلیون ریال به شــبکه 

کابل خود نگهدار تبدیل شده است.
مدیر امور برق منطقه سه اصفهان افزود: 4۵0 کیلومتر 
مجموع شبکه سیمی موجود در این منطقه است که بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده تا سه سال آینده بطور کامل 

به شبکه کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد. 

 نصب پنل های خورشیدی در منطقه۳
وی اضافه کرد: مجموع شبکه فشار ضعیف این منطقه 
حدود ۷00 کیلومتر است که در سال های گذشته حدود 
400 کیلومتر از آن به شبکه کابل خود نگهدار مجهز شده 
است و بخش باقیمانده آن نیز تا سه سال آینده تکمیل و 

به شبکه کابل تبدیل خواهد شد.
مدیــر امور برق منطقه ۳ اصفهان با اعالم اینکه برای 
پروژه هــای عمرانی بودجه ای بالغ بــر ۳۷1 هزار و ۵8۶ 
میلیون ریال صرف کرده ایم، بیان کرد: 4 دستگاه ترانس 
هوایی نصب کردیم و در این راستا آمادگی خود را برای 
تابستان سال آینده اعالم کرده ایم.وی با اشاره به جزئیات 

طرح نصب صفحات خورشیدی در منازل افزود: در منطقه 
۳ در حال حاضر در 1۲ مجموعه با ظرفیت 1۵۶ کیلووات 
صفحات خورشیدی نصب شده و 4 مشترک با ظرفیت ۵ 
کیلووات برای این امر تقاضا کرده اند و در حال طی کردن 

مراحل اداری هستند تا قرارداد منعقد شود.

 ۷۳درصد از مشــترکان در محدوده خوش 
مصرف هستند

رئوفی با بیان اینکه در ســال جاری حدود ۹0 درصد 
وصول مطالبات داشته ایم، تأکید کرد: یکی از مباحث مهم، 
سرقت شبکه است و بســیاری از سارقان توسط نیروی 
انتظامی دستگیر شده اند و بهترین راهکار برای جلوگیری 
از سرقت ها، اصالح شبکه  است.مدیر امور برق منطقه ۳ 
اصفهان با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند افزود: هزار 
و ۶۹۶ کنتور هوشمند در محدوده منطقه ۳ نصب شده 
که قابلیت مدیریت از راه دور را دارند و در این راستا ۹۹.۳ 
درصد کنتورهای هوشمند به صورت برخط خوانده می شود.

وی با اشــاره به تقسیم بندی مشترکان منطقه ۳ گفت: 
حدود ۷۳ درصد از مشترکان در محدوده خوش مصرف، 
۲۵ درصد در محدوده پر مصرف هســتند و ۷ درصد نیز 

در محدوده کم مصرف قرار دارند.

اصالح 63 درصد از ساختار شبکه برق منطقه 3 اصفهان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: 10 
هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بیمارستان ۵00 تختخوابی نجف زاده 
اردبیل مورد نیاز اســت. علی یوسف زاده روز چهارشنبه در بازدید از عملیات 
اجرایی پروژه احداث بیمارستان ۵00 تختخوابی مرحوم نجف زاده اردبیل اظهار 
کرد: طرح بیمارستان ۵00 تختخوابی نجف زاده اردبیل از پیشرفت 1۲ درصدی 

برخوردار است و در صورت تامین اعتبار تا سه سال آینده تکمیل می شود.
وی با بیان اینکه زمین این پروژه توســط خیر اردبیلی مرحوم نجف زاده 
برای احداث بیمارستان اهدا شده است، افزود : مساحت زمین این بیمارستان 
حدود 4۳ هزار متر مربع بود که با توجه به نیت خیر 4 هزار متر مربع از این 
مساحت برای ساختمان خدماتی اختصاص داده شده و نسبت به تکمیل این 

ساختمان بصورت مجزا اقدام شده است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره 
به اینکه ۳۹ هزار مترمربع از این مســاحت نیز در اختیار ســاختمان اصلی 
بیمارستان قرار گرفته است، گفت: در آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ، این 
طرح بصورت ۲۵۶ تختخوابی مصوب شــده بود که براساس نیاز مردم استان 

و همچنین پیگیری های مسئوالن استانی برای خدمات دهی بهتر به مردم ، 
این بیمارستان به صورت اسمی به بیمارستان ۵00 تختخوابی و عمال طبق 

استانداردهای روز ۵۲4 تختخوابی خواهد شد.
یوسف زاده مساحت این ساختمان را ۵۳ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت 
: این بیمارستان در ۲ بخش اعصاب و روان دارای ۲ طبقه به مساحت ۲ هزار 

و ۳00 متر مربع و بخش ساختمان اصلی در هشت طبقه اجرا خواهد شد.
وی ارتقا و افزایش تخت های این بیمارستان از ۲۵۶ تخت خوابی به ۵00 
تختخوابی را از علل توقف یک الی ۲ساله در اجرای عملیان احداث آن برشمرد 
و اظهار کرد: به دلیل افزایش ۳ برابری طبقات ساختمان و به جهت اینکه کل 
سازه باید بازنگری می شد عملیات اجرایی آن متوقف شد و پس از تحکیم طرح 
با شرایط زمین شناسی موجود در محل ساختمان در نهایت عملیات اجرائی آن 
توسط پیمانکارهم اکنون با قوت و سرعت هرچه تمام از سر گرفته شده است.

این مقام مســئول با بیان اینکه مصوب شــده برای ساخت و تکمیل این 
بیمارســتان ۲هزار  میلیــارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ بانکی،۳00ســه 
هزارمیلیــارد ریــال از محل فروش امالک مازاد دانشــگاه علوم پزشــکی، 
۲هــزار میلیارد ریــال از محــل خــود وزارت بهداشــت ) ارزش افزوده ( 
 وســه هــزار میلیارد ریال نیز در ســه ســال از طریق پیوســت یک قانون 
بودجه تامین شود گفت : تا کنون 8۷0 میلیارد ریال از محل پیوست و یک 
هزار و 400 میلیارد ریال نیز از محل ارزش افزوده برای ساخت این بیمارستان 

ابالغ شده است.

تکمیل بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی اردبیل نیازمند ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است

 تغییر الگوی کشت در هندوستان ایران و آستین هایی که برای کلزا باال زده شد
 جنوب استان کرمان که به هندوستان ایران شهرت دارد و از قطب های مهم کشاورزی و باغی محسوب می شود این روزها بیش از هرزمان آماده تغییر الگوی کشت از جمله توسعه دانه روغنی کلزاست.بیالن منفی آب، خشکسالی های پی در پی در استان کرمان و نیز کاشت 
محصوالت آب بَر سبب شده دولت سیزدهم عزم خود را برای تغییرات الگوی کشت در نقاطی که موردنیاز است جزم کند و کاشت محصوالت راهبردی که کشور را از واردات آنها بی نیاز می کند مانند کلزا در مناطقی مانند جنوب کرمان در اولویت است.آنطور که مدیران جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان می گویند دولت در توسعه کشت کلزا با خرید تضمینی، تامین بذر و نیز کود حمایت های الزم را از بهره برداران به عمل می آورد و این درحالی است که برنامه کشت این محصول در جنوب این استان امسال با ۵00 هکتار در سطح زیر کشت همراه خواهد بود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/08/21

شماره : 1512

 باید برویم، بازی کنیم و لذت ببریم

 صدای نارضایتی نیمکت نشینان پرسپولیس درآمد
نیمکت نشــینان فصــل جاری پرســپولیس با وجود 
نارضایتی از شرایط خود پیشنهاد رسمی از سایر باشگاه ها 
ندارند و احتماال تا پایان فصل در همین تیم ماندنی باشند.

رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران پس از هفته یازدهم 
رقابت های فصل جاری تعطیل شــد تا تیــم ملی ایران، 
تمرینات پیش از اعزام به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را برگزار 
کند.استراحت طوالنی تیم های لیگ برتری باعث شائبه هایی 
درباره جدایی چند بازیکن در نقل و انتقاالت نیم فصل مطرح شــود.تیم فوتبال 
پرسپولیس هم با وجود صدرنشینی با ۲۴ امتیاز در ۱۱ بازی در دایره این شایعات 
وجود دارد. مهدی عبدی، حامد پاکدل، ســیامک نعمتی و تنی چند از بازیکنان 
که در فصل جاری فرصت کمی برای ایستادن در ترکیب پرسپولیس پیدا کردند 
با وجود داشتن قرارداد با پرسپولیس شایعه جدایی زودهنگام از جمع سرخپوشان 
را با خود یدک می کشــیدند.این در حالی است که آنها همچنان پیشنهاد رسمی 
از ســایر باشگاه ها ندارند و کســی برای جذب بازیکنان پرسپولیس با این باشگاه 
وارد مذاکره نشده است و درخواست سه باشگاه لیگ برتری برای جذب بازیکنان 
ذخیره پرسپولیس کذب محض اســت.ضمن اینکه هیچیک از این بازیکنان نیز 
خواستار جدایی زودهنگام از پرسپولیس نشده اند و با وجود نارضایتی تصمیم به 

ماندن گرفته اند.

 کرواسی قهرمان می شود
ســرمربی تیم ملی فوتبال عمان براین باور اســت که 
تیم ملی فوتبال ایران از گروه خود در جام جهانی صعود 
خواهد کرد. او بر این باور است که کرواسی جام قهرمانی 
را باالی سر می برد.تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۱۱ روز 
دیگر باقی مانده است.برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشین 
تیم ملی فوتبال ایران در برنامه شبکه الکاس قطر شرکت 
کرد تا پیش بینی خود را از تیم های حاضر در جام جهانی 
ارائه دهد.برانکو براین باور اســت که تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار در 
تاریخ خود از مرحله گروهی صعود خواهد کرد. پیش بینی برانکو این اســت که 
ایران و انگلیس از گروه دوم به دور بعد صعود می کنند.سرمربی کروات تیم ملی 
فوتبال عمان براین باور است که ایران در مرحله حذفی حریف هلند می شود و 
با شکســت برابر الله های نارنجی حذف خواهد شد.و اما پیش بینی جالب برانکو 
درباره تیم قهرمان اســت. او معتقد است که کرواســی و آرژانتین راهی فینال 

می شوند و کرواسی با شکست آرژانتین جام قهرمانی را باالی سر خواهد برد.

 مهاجم تیم ملی فوتبال ایران همچنان دور از ترکیب
ســردار آزمون با وجود رهایی از بند مصدومیت برای 
دیدار چهارشنبه شب تیمش برابر کلن در ترکیب این تیم 
قرار ندارد. باشگاه بایر لورکوزن آلمان با انتشار خبر رسمی 
از غیبت مهاجم تیم ملی ایران در بازی با کلن خبر داد.

آزمون با وجود تأیید پزشکان بایر لورکوزن برای حضور 
در تمرینات تیمی همچنان از ترکیب دور است تا نتواند 
تیم باشگاهی خود را همراهی کند.مهاجم تیم ملی ایران 
در حالی با مصدومیت دســت و پنجه نرم می کند که تنها ۱۲ روز دیگر تا آغاز 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر فرصت باقی اســت.البته بر اساس آخرین خبری که در 
مورد وضعیت مهاجم تیم ملی فوتبال ایران منتشــر شد، سردار آزمون سالمت 
خود را به دست آورده و امکان بازی در ترکیب تیمش را دارد اما بازی کردن او 

به نظر سرمربی بستگی دارد.

 پیش بینی عجیب درباره برنده جام جهانی قطر
 EA Sports ،چنــد روز مانده به آغاز جام جهانی قطر
کمپانی بزرگ ساخت بازی های کامپیوتری و مالک بازی 

فیفا ۲۳ برنده این مسابقات را معرفی کرد.
 این دوره کدام تیم قهرمان جام جهانی فوتبال می شود؟ 

این رقابت ها چند روز دیگر در قطر آغاز می شود.
 EA Sports بر اســاس بررسی ها و شبیه ســازی های

امسال برنده جام جهانی تیم ملی آرژانتین خواهد بود.
 EA Sports وقتی صحبت از پیش بینی برنده به میان می آید باید صحبت های
را جدی گرفت. آن ها پیش از این برنده چند دوره از این رقابت های را درســت 
پیش بینی کرده اند.فرانســه که دوره پیش برنده جام جهانی شــد، این بار هم از 
 EA مدعیان اســت و پیش بینی ها شــانس اصلی را به این تیــم می دهند البته
Sports نظــر دیگری دارد!EA Sports برای پیش بینی برنده محیط و بازی های 
جام جهانی را در بازی فیفا ۲۳ شبیه ســازی می کند و نتیجه نهایی را بر اساس 

آن به دست می آورد. 

 پیشنهاد وسوسه انگیز به یک پرسپولیسی
 ایــن احتمال وجــود دارد که فرشــاد فرجی مدافع 
مازندرانی تیم پرســپولیس در نیم فصل از این تیم جدا 
شود.فرشاد فرجی فصل گذشته یکی از بازیکنان فیکس 
تیم پرسپولیس بود. او در سه هفته ابتدایی لیگ برتر نیز 
در ترکیب ثابت سرخپوشان تهرانی به میدان رفت و جالب 
آن که این تیم در این ۳ بازی حتی یک گل هم دریافت 
نکرد.بــا وجود این آمار فوق العاده، پس از حل مشــکل 
مرتضی پورعلی گنجی با باشگاه چینی، یحیی گل محمدی تصمیم گرفت از این 
بازیکن به جای فرشاد فرجی در قلب خط دفاع استفاده کند. فرشاد فرجی آماده 
و سرحال نیمکت نشین شد تا زوج پورعلی گنجی و گولسیانی برای پرسپولیس 
به میدان بروند. شماره ۳ پرسپولیس با این تصمیم یحیی گل محمدی، شانس 
دعوت به تیم ملی و حضور در جام جهانی را در حالی از دست داد که جزو لیست 
۵۰ نفره سفر به اتریش بود!حاال گفته می شود یک باشگاه صنعتی پیشنهاد مالی 

وسوسه انگیزی به فرجی ارائه داده تا نیم فصل از پرسپولیس جدا شود! 

 ریس جیمز از فهرست انگلیس خط خورد
 ریس جیمز، ســتاره چلســی، جایی در فهرست تیم 
ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نخواهد داشت.

مصدومیت بازیکنان انگلیســی در چند هفته اخیر به 
معضلی جدی برای گرت ساوت گیت و تیم ملی این کشور 
تبدیل شده و حاال به نظر می رسد که همین مسئله باعث 
غیبت یکــی از بهترین بازیکنان این تیم در جام جهانی 
خواهد شد.اتلتیک خبر داده است که ساوت گیت به ریس 
جیمز اطالع داده که جایی در فهرست تیم او برای حضور در قطر نخواهد داشت. 
جیمز، روز سه شــنبه به دعوت ســرمربی سه شــیرها به دیدار او رفت و به این 
بازیکن گفته شد که از فهرست ۲۶ نفره انگلیس خط خورده است. این فهرست 
قرار اســت روز پنجشنبه به صورت رسمی اعالم شود.ساوت گیت نمی خواهد که 
با قرار دادن این مدافع ۲۲ ساله در فهرستش خطری را برای او ایجاد کند چون 
ایــن بازیکن هنوز در حال طی کــردن روند درمان پس از عمل جراحی زانو به 

دلیل مصدومیتی است که در بازی ماه گذشته برابر میالن به آن دچار شد.

محمود رضایی  -   ایده روز  | ســرمربی 
تیم فوتبال ایران می گوید " شرایط آماده سازی 
تیم ملی صحیح نیســت و بهترین آماده سازی 
نیســت ولی این یک نــگاه واقع گرایانه برای 

دستیابی به کارهای مقدور است." 
 کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران در حاشــیه تمرین امروز )چهارشــنبه( 
تیم ملی اظهار کرد: فردا برای ما یک روز کاری 
خواهد بود. بازی با نیکاراگوئه برای ما یک بازی 
تمرینی اســت. در اردوی تهران چند بازیکن 
جوان همراه ما هستند که به اعتقاد من آینده 
فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهند بود. 
۱۰ بازیکن بزرگســال همراه خوهیم داشت و 
مهم این است که این بازیکان فردا بازی کنند.

وی دربــاره کیفیت پیراهــن تیم ملی در 
جام جهانی گفت: در این زمینه با فدراسیون و 
اسپانسر همراه بودم و همه چیز مورد قبول است.

او تصریح کرد: ما همیشــه بــا آقای تاج، 
مدیر تیم و آقای نبی جلســه داریم و در این 
جلسه های ما درباره جزئیات صحبت می کنیم 
چون من عالقه دارم که جزئیات به طور کامل 
پیاده شوند و کارها را از نظر لجستیک، آنالیز و 
پزشکی پیگیری می کنیم. یکی از دوستانم به 

نام برونو که یک مربی است به من کمک خواهد 
کرد و از طرفی هم آقای مارکار آقاجانیان هم از 
فوتبال ایران شناخت دارد و به ما کمک می کند.

کی روش درباره اعالم فهرست نهایی تیم ملی 

برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ توضیح داد: 
این طبیعی اســت. اکثر تیم هــا مانند برزیل 
بازیکنانشــان در حال بازی هســتند یا قطر و 
عربســتان و ولز کامال در اردو هستند. شرایط 

ما متفاوت است چرا که نصف تیم را در اختیار 
داریم و نیمی دیگر در خارج از کشور هستند. 
شــرایط متفاوت باعث می شــود کــه راهکار 
متفاوت داشته باشیم.او درباره وضعیت لژیونرها 

به خصوص مصدومیت ســردار آزمون گفت: 
همانطور که گفتم سردار در باشگاهش کارش 
را انجام می دهد و زیر نظر بایرلورکوزن است. ما 
هم البته مسائل را از نزدیک بررسی می کنیم. 
یکــی از مربیان ما از نزدیک در کنار ســردار 
اســت و وضعیت او را زیر نظر دارد. همانطور 
که می دانید برخی از بازیکنانمان مانند طارمی 
و میالد محمدی بازی می کنند اما برخی دیگر 
مانند علیرضا جهانبخش و ســامان قدوس در 
تیم هایشــان بازی نمی کنند. به همین خاطر 
کاری که من انجام دادم این است که دستیاران 
شــخصی ام مانند میکائیل و برونو را نزد آن ها 
فرســتادم که از نظر روحی و فیزیکی به آن ها 
کمک کنند تا آن ها از این نظر در بهترین شرایط 
باشند.سرمربی تیم ملی در پایان بیان کرد: در 
آخر راجع به آماده ســازی مان دوست دارم این 
نکته را اضافه کنم؛ آیا این شرایط آماده سازی 
صحیح است؟ خیر. آیا این بهترین آماده سازی 
است؟ خیر ولی این یک نگاه واقع گرایانه برای 
دستیابی به کارهای مقدور است. کاری که تالش 
کردیم این است که خط مقدممان را تا سر حد 
تمام پوشش دهیم. االن باید برویم، بازی کنیم 

و لذت ببریم.

او که رویای لباس سفید پزشکی را داشت، یر ۱۲ سالگی با انتخاب تیراندازی راهش را 
عوض کرد. حتی دوره دبیرستان هم با اینکه دلش با رشته های مهندسی بود، اما قید آن 

را زد تا با انتخاب تربیت بدنی بتواند تیرانداز حرفه ای شود.
 حرف از هانیه رســتمیان دختــرآرام، خجالتی اما پردغدغه تیراندازی اســت. تیرانداز 
ملی پوش تپانچه که به رغم همه سختی ها، اولین سهمیه ایران برای المپیک ۲۰۲۴ رزرو 
کرد. هانیه جزو آن دسته از آدم هایی است که کم گوی و گزیده گوی هستند. خواندن 
حرفهای هانیه را از دست ندهید.بچه که بودیم اگر از ما می پرسیدند دوست داری چه کاره 
شــوی، می گفتیم دکتر، مهندس، خلبان... قبل از اینکه تیرانداز شوی، می خواستی در 
آینده چه کاره شوی؟منم مثل هر بچه دیگری می خواستم دکتر شوم. وقتی بزرگتر شدم، 
رشته ریاضی را انتخاب کردم. چون به رشته های مهندسی عالقمند بودم، تا سال چهارم 
دبیرســتان، آن قدر درگیر مسابقات تیراندازی بودم تا حدی که فرصت مدرسه رفتن و 
درس خواندن هم نداشتم. چون سهمیه دانشگاه داشتم، تربیت بدنی را انتخاب کردم. این 
رشته را باالجبار انتخاب کردم و از انتخابش خیلی خوشحال نبودم اما آن را دوست دارم و 

راضی ام. به خاطر اینکه ورزشکارم، رشته تربیت بدنی در آینده به کار می آید.

 مثال به چه دردی می خورد؟
شاید درآینده مربیگری تیراندازی شوم و تربیت بدنی خیلی به کمکم می آید.

 اگر پزشکی می خواندی و کنارش تیراندازی کار می کردی، موفق تر نبودی؟
اگر رشته سخت تری مثل پزشکی یا مهندسی انتخاب می کردم، نمی توانستم همزمان به 

درس و تیراندازی برسم. برای پزشکی یا مهندسی باید قید تیراندازی را می زدم.

 رشته تربیت بدنی اجباری بود؟ نمی توانستی مثال میکروبیولوژی را انتخاب 
کنی؟

نمی توانستم همزمان تیراندازی و درسم را در سطح عالی پیش ببرم. تیراندازی اولویت من 
بود. به همین دلیل درس را فدا کردم تا ورزشم را ادامه دهم.

 چرا بین این همه رشته تیراندازشدی؟
تیراندازی را به خاطر شغل پدرم و با پیشنهادش انتخاب کردم.

 شغل پدرت چه بود؟
نظامی... یعنی نیروی انتظامی. به خاطر شغل او سه سال به بندرعباس رفتیم و

من از سن ۱۲ سالگی آموزش تیراندازی را آنجا شروع کردم. کمتر از یکسال آنجا کار کردم 
و بعد هم به تهران برگشتی، این رشته را ادامه دادم.

 انگار به باشگاه اولی که رفتی، از ۱۳ سالگی ثبت نام می کردند و تو ۱۲ ساله 
بودی. چطور تو را قبول کردند؟

تســت می گرفتند اما مربی تشــخیص داد از نظر قدرتی بدنی و استایل تیراندازی من 
مناسبم.

 چطوردختر بچه به تیراندازی عالقمند می شــود. معموال تیراندازی مورد 
عالقه پسرهاست...

خیلی ها تیراندازی را رشــته ای پسرانه می دانند. چون فکر می کنند این رشته روحیه 

خشــن می خواهد. اما برخالف تصور آنها تیراندازی به تمرکز،آرامش و صبر نیاز دارد و 
ظرافت زنانه دارد. در ایران هم زنان بیشتر از مردان موفق شده اند.

 چون مردان صبوری کمتری دارند؟
)با خنده( نه... منظورم این است که فکر می کنند تیراندازی رشته ای مردانه است و آنها 

موفق تر هستند، اما این طوری نیست و زنان هم می توانند در آن فعال باشند.

 تا به حال فکر کردی اگر تیرانداز نمی شدی، در چه رشته ای کار می کردی؟
قبل از انتخاب تیراندازی، بدمینتون و اسکیت را خیلی دوست داشتم، اما وقتی خیلی زود 

تیراندازی را شروع کردم، دیگر فرصتی نشد تا رشته های دیگر را حرفه ای امتحان کنم.

 جایی خواندیم که شما تیرانداز وزن ۵7 کیلوگرم هستی...مگر مسابقات 
تیراندازی براساس وزن است؟

تیراندازی هیچ محدودیت ســنی، وزنی ، قد خاص نمی خواهد. برای شروع تست قدرت 
بدنی برای نگه داشتن سالح می گیرند. در ادامه تمرین بدنسازی و تیراندازی مهم است.

 تیراندازی چقدر به ورزش نزدیک است؟
تیراندازی رشته ای استقامتی است؛ استقامت بدن و ذهن. برای استقامت بدن بدنسازی 
کار می کنیم. هیچکس تمرین بدنسازی ما را نمی بینند و تنها ما را در خط تیر می بینند. 
ولی ما با تمرینات بدنسازی قدرت بدنی مان را باال می بریم. اتفاقا بدنسازی سنگینی هم 

انجام می دهیم.

 چرا؟
وزن سالح تقریبا یک کیلوســت و زمان مسابقه یکساعت و نیم طول می کشد. ما این 
مدت یکجا می ایستیم و سالح را باال و پایین می بریم که نیازمند قدرت بدنی است تا هم 

عضالتمان تقویت شود و هم از مصدومیت جلوگیری کند.

 یعنی شما در تمرینات وزنه هم می زنید؟
بله... خیلی زیاد.

 سالحی که با آن االن تمرین می کنی، قرضی است یا شخصی؟
نه... تپانچه بادی من شخصی است.

 داشتن این سالح آزاد است؟
بله، سالح بادی مشکلی ندارد و هر کسی می تواند داشته باشد.

 در قهرمان جهان مصر، با اسلحه قرضی مسابقه دادی و مدال برنز و سهمیه 
گرفتی.

چون تحریم هســتیم، اسلحه به کشور ما نمی فروشــند. سالح بادی مسابقه ای است و 
مشکلی ندارد. از راه های مختلف می توانیم تهیه کنیم. اما تهیه سالح خفیف)کلت( راحت 

نیست و تنها نیروهای نظامی دارد که گرفتن از آنها هم مشکل است.

 خودت این اسلحه را انتخاب کردی و سراغ سالح های دیگر تیراندازی نرفتی؟
بیشتر باشگاه ها، آموزش را از تفنگ شروع می کنند. بعداز مدتی تپانچه و بعد استعدادیابی 
می شــود که با کدام کار کنیم. من هم تیراندازی را با تفنگ شــروع کردم اما بعداز هر 
تمرینم تپانچه را که می دیدم دوست داشتم تیر بزنم و حتی گاهی چند تا تیر هم می 

زدم، در نهایت به مربی ام گفتم می خواهم با تپانچه تیراندازی کنم.

 چه چیز تپانچه تو را جذب کرد؟
)با خنده( برایم جذابیت خاصی داشت. همه بچه ها تفنگ را دوست دارند.

 یعنی می خواستی اسلحه متفاوت داشته باشی یا نه؟
هم این بود و هم اینکه چند نفری تپانچه می زدند، اما خوب نبودند و من خیلی دوست 
داشتم تا این سالح را امتحان کنم. بعداز چند بار خوشم آمد وبا تیرهای اول هم نتیجه 

خوبی ثبت کردم و مربیام دید استعدادم در تپانچه بیشتر است.

 تپانچه بادی و سالح خفیف چه تفاوتی با هم دارند؟
ســالح ها با هم خیلی فرق دارند؛ تیر تپانچه بادی، ساچمه است و فاصله ۱۰ متر است 
و سالن فرق می کند. اما اسلحه خفیف، فاصله ۲۵ متر و فشنگ کالیبر ۲۲ دارد و زمان 

مسابقات و تعداد تیرها هم فرق می کند.

 وقتی به خاطرتحریم ســالح ندارید، پیش آمده که اسلحه و فشنگ برای 
تمرین نداشته باشی؟

تقریبا دو ســالی اســت که بــا همین اســلحه ای که ســهمیه گرفتــم تمرین می 
کنــم و با همکاری فدراســیون وشــغل پــدرم، نیــروی انتظامی تپانچــه را به من 
داد. نیــروی انتظامــی بــا من همکاری خوبی داشــته که این اســلحه تــا المپیک 
 دســتم باشــد. اما کمبود فشــنگ در اســلحه خفیف را با تمریــن در اردوهای برون

 مرزی جبران می کنیم.

 پس اینکه گفتند قرار است اسلحه را به تو هدیه دهند درست نیست؟
نه...چون این سالح در نیروی انتظامی ثبت شده.

 بازی کامپیوتری و پلی استیشن- بازی هایی که به هدف شلیک می کنند- 
روی کار شما تاثیر ندارد؟

نه. اصال قابل مقایســه با شلیک واقعی نیست. در تمرین بادی به خاطر ساچمه مشکل 
نداریم اما در سالح خفیف به خاطر تحریم مشکل داریم که خشک می زنیم.

دوست داشتم دکتر شوم اما درس را فدای تیراندازی کردم

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰.9.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه   ۵- اصلی )قریه شاه محله( 
۵877 فرعی آقای علی رضا کلوسایی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 99 متر مربع خریداری شده بالواسطه از رضا قلی شاکری و مع الواسطه از تقی اصغری و مسلم علیزاده 

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روســتاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع مردم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 
شناسه آگهی : ۱۴۰7۶۵۳م الف:۰                                     تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/8/۲۱        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/9/۵     حسن صالحی   -رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰.9.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل - دهستان دابو     ۴۲-اصلی )قریه پولیکیاده  علیا(    ۳۲ فرعی آقای هاشم براری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۵۳۴/۳7 متر مربع خریداری شده بالواسطه از آقاجان 
براری و مع الواسطه از حسین جان میرزایی .  لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع مردم می رساند و نسبت به امالک در جریان 

ثبت و فاقد  سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
شناسه آگهی : ۱۴۰۶۵۴۵م الف:۰                                تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/8/۲۱       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/9/۵      حسن صالحی _ رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی مصوب ۱۳9۰.9.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:    امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل- دهستان دشت سر  ۳۳- اصلی )قریه بازیار کال( 
۱۰۳۱8 فرعی آقای بهزاد قلی زاده گنگرج در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت ۱۲۱ متر مربع خریداری شده بالواسطه از علیرضا فالح

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع مردم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
شناسه آگهی : ۱۴۰۶۱۲8م الف:۰                    تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/8/۲۱          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/9/۵        حسن صالحی ،   رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل



 | 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 
 |  امورفنی  : موسسه فرهنگی مدیاکیا 

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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بیت کوین تحت تاثیر افزایش فشار فروش در بازار کریپتو، در نهایت نتوانست 
سطح حمایت 20,000 دالر را حفظ کند و سرانجام، به زیر آن سقوط کرد.

به گزارش شــبکه اطالع رسانی طال و ارز به نقل از بیت کوینیست، قیمت بیت 
کوین )BTC( در چند ساعت گذشته بار دیگر به زیر سطح کلیدی 20,000 دالر 
ســقوط کرده است. این سقوط قیمت در حوالی ساعت 8 صبح امروز - سه شنبه 
17 آبان - اتفاق افتد. این اتفاق در بحبوحه ی افزایش نگرانی ها در مورد خطر وقوع 

فاجعه ی دیگری نظیر نابودی ترا لونا یا سقوط سلسیوس رخ داده است.
در این میان، به نظر می رسد سرمایه گذاران بیت کوین تصمیم گرفته اند بیش 
از این خطر نکنند و به فروش دارایی های روی آورده اند. بر اساس گزارش سرویس 
تحلیلی کوین گلس، تنها ظرف یک ساعت گذشته 112,83 میلیون دالر ارز دیجیتال 

در بازار کریپتو نقد شده است.
بیت کوین با 4,65 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت 19,716 دالر 

معامله می شــود. ارزش بیت کوین نسبت به هفته ی گذشته 4,29 درصد کاهش 
یافته است. ارزش کل بازار بیت کوین هم اکنون 379,669,917,561 دالر است. 
حجم معامالت بیست و چهار ساعته ی بیت کوین نیز به 67,007,231,670 دالر 
رسیده است.بازار کریپتو به دلیل بروز اختالف و دشمنی میان دو چهره ی برجسته ی 
فعال در حوزه ی ارزهای دیجیتال، در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارد. مدیر عامل 
بایننس، چانگ پنــگ ژائو اعالم کرد که این صرافی حجم عظیمی از توکن های 
اف تی ایکس )FTT( را به فروش خواهد رساند؛ انتشار این خبر قیمت این توکن را 

تحت فشار شدیدی قرار داده است.
به این ترتیب، با توجه به این که اف تی ایکس توکن )FTT( به عنوان ستون اصلی 
ترازنامه ی صرافی اف تی ایکس به شمار می رود، به تازگی شایعه شده است که این 
صرافی در آستانه ی ورشکستگی قرار دارد. سم بنکمن فراید بنیانگذار و مدیرعامل 

صرافی اف تی ایکس است.
به ادعای تحلیلگری به نام دیلن لیکلر، ذخایر استیبل کوین صرافی اف تی ایکس 

با شتاب زیادی در حال نابود شدن هستند.
ســقوط ارزش اف تی ایکس توکن )FTT( به زیر ســطح کلیدی 22 دالر تاثیر 
شدیدی بر بازار بیت کوین گذاشت. قیمت اف تی ایکس توکن برای مدت زیادی در 
باالی 22 دالر باقی مانده بود، ولی امروز قیمت آن به طور ناگهانی تا 15,03 دالر 
نیز سقوط کرد. البته، در لحظه ی نگارش این مطلب، اف تی ایکس توکن با 19,23 
درصد کاهش نســبت به روز گذشته با قیمت 18,06 دالر معامله می شود. ارزش 
این توکن نسبت به یک هفته ی قبل بیش از 30 درصد کاهش یافته است. ارزش 
کل بازار اف تی ایکس توکن در حال حاضر، 2,425,949,096 دالر است. این توکن 
در فهرست بزرگ ترین ارزهای دیجیتال دنیا از لحاظ ارزش بازار در سایت کوین 

مارکت کپ در جایگاه بیست و هشتم قرار دارد.

ساخت و عرضه نمایشگرهای لوله شدنی، تاشدنی و خم شدنی پدیده عجیب 
و تازه ای نیست، ولی این بار یک شرکت تجاری نمایشگری ساخته که در حین 

استفاده قابل کشیدن و پیچ و تاب دادن است.
، شرکت ال جی نمونه اولیه  یک صفحه نمایش 12 اینچی را ساخته که می 

توان آن را به سادگی کج و کوله کرد. در ساخت این نمایشگر از نوعی سیلیکون 
استفاده شده که برای تولید لنزهای تماسی نیز استفاده می شود تا یک بستر انعطاف 
پذیر مقوایی شــکل با اســتفاده از ال ای دی های ریز به عنوان منبع نور تشکیل 
شود. دقت این نمایشگر 100 پیکسل در هر اینچ  است که در مقایسه با بسیاری 

از نمایشگرها و تلویزیون ها قابل قبول است.
مانند سایر لوازم الکترونیکی قابل کشیدن، سیم های داخل نمایشگر مذکور به 
جای یک خط مستقیم، به شکل حرف S انگلیسی هستند و از این طریق می توانند 
جریان الکتریسیته را حتی در زمانی که کشیده یا فشرده می شوند، منتقل کنند. در 
این حالت، نمایشگر می تواند تا 20 درصد طول اولیه یا 5 سانتی متر اضافی کشیده 

شود. این مقدار زیادی نیست، ولی در آینده بیشتر خواهد شد.
قبال گوشی هایی با نمایشگرهای تاشو، تلویزیون های لوله شدنی و نمایشگرهایی 
که می توان به صورت دســتی در زوایای مختلف خم شــد، را دیده بودیم. صفحه 
نمایش کششــی جدید ال جی می تواند در قالب نمایشــگرهای پوشیدنی یا قابل 
اتصال به سطوح منحنی مانند وســایل نقلیه، هواپیما، مبلمان یا بسیاری موارد 

دیگر استفاده شود.

چین روز دوشنبه یک دستورالعمل تازه منتشر کرد که در آن چشم انداز توسعه 
و مدیریت اینترنت در عصر جدید تشریح شده است.

 به نقل از سی جی تی ان، چین دستاوردهای خود را در زمینه ایجاد جامعه ای 
با آینده مشترک در فضای سایبری به اشتراک گذاشت و چشم انداز همکاری بین 
المللی را ترسیم کرد.این دستورالعمل با عنوان »به طور مشترک یک جامعه با آینده 
مشترک در فضای مجازی بسازید« توسط دفتر اطالعات شورای دولتی چین منتشر 
شد. این دستورالعمل متشکل از یک پیشگفتار، چهار فصل و یک نتیجه گیری است.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین هنگام سخنرانی در مراسم افتتاحیه دومین 

کنفرانس جهانی اینترنت )WIC( در شهر ووژن، استان ژجیانگ در شرق چین، در 
16 دسامبر 2015، از همه کشورها خواست تا به طور مشترک جامعه ای با آینده 

مشترک در فضای مجازی بسازند.
اما از نظر مقامات چینی امروزه مدیریت فضای مجازی با توسعه سریع اینترنت 
با مشــکالت برجسته تری مواجه است. عالوه بر مشکالتی مانند توسعه نامتوازن 
و مقررات نامناسب، در این سند در مورد تهدید هژمونی و برتری جویی سایبری 
هشدار داده شده، زیرا برخی کشورها از اینترنت و فناوری اطالعات برای مداخله 
در امور داخلی سایر کشورها و درگیر شدن در نظارت و کنترل سایبری در مقیاس 
بزرگ استفاده می کنند.در این سند با اشاره به وضعیت پیچیده امنیت سایبری که 
به طور فزاینده ای پیچیده تر هم شده، توسعه، استفاده و مدیریت خوب اینترنت و 

سودمندتر کردن آن برای بشریت، مسئولیت همه افراد اعالم شده است.
در این ســند آمده است: »چین با بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان، 
روندهای اساســی عصر اطالعات را درک می کند؛ از رویکرد مردم محور حمایت 
می کند؛ و از حکومت جهانی مبتنی بر مشاوره گسترده، مشارکت و مزایای جمعی 
حمایت می کند. ما تالش می کنیم تا اهداف توســعه مبتنی بر نوآوری، امنیت، 
نظم، برابری، احترام، باز بودن و منافع مشترک را در فضای سایبری محقق کنیم 
تا فضای سایبری جامعه ای به نفع همه بشریت باشد. اصول اساسی از جمله احترام 
به حاکمیت ســایبری، حفظ صلح و امنیت، ارتقای فضای باز و همکاری و حفظ 

نظم باید رعایت شود.«.

نقره امروز همچنان روند ضرر و زیان ابتدای هفته را ادامه داد؛ بنا به پیش بینی ها 
چشم انداز آتی فلز درخشان همچنان به سوی نزول است.

بــه گــزارش تجریــش آنالین  و مطابــق با تحلیل و بررســی وب ســایت 
»اف ایکس استریت« در مورد فلزات گرانبها، قیمت نقره )XAGUSD( در طول جلسه 
آسیایی روز سه شنبه، همچنان در حدود رقم 20,75 دالر، و بر ضرر و زیان شروع 
هفته پایبند است. در چشم انداز تکنیکال، نقره با انجام این کار، شکل گیری کندل 

نزولی روز قبل، یعنی »مرد دار آویخته« را در باالترین سطح یک ماهه توجیه می کند.
عالوه بر آن، شــاخص قدرت نسبی که نزدیک به شرایط اشباع خرید است، از 

سوگیری نزولی کوتاه مدت پشتیبانی می کند.
الزم به ذکر است که سقف های قیمت هفتگی قبلی نزدیک به 20,10 دالر و 
20,00 دالر می تواننــد خرس های نقره XAG/USD را قبل از هدایت آنها به محل 
تالقی حمایت 19,45 دالری، مورد آزمایش قرار دهد که میانگین متحرک روزانه 

DMA-100( 100( و یک خط روند شیب دار از 14 اکتبر را در بر می گیرد.
آنطور که نمودار قیمت روزانه نشــان می دهد، در شرایطی که قیمت نقره در 
سطح 19,45 دالر نزولی باقی بماند، انتظار کاهش تدریجی به سمت دره ی ماهانه 
قبلی، نزدیک به 18,10 دالر را نمی توان رد کرد. در طول پاییز، آستانه ی 19,00 

دالر ممکن است به عنوان یک توقف میانی عمل کند.
از سوی دیگر، بسته شدن روزانه فراتر از اوج 21,24 دالری اکتبر، کندل »مرد 
 DMA-200 به دار آویخته« روند نزولی را به چالش می کشد.با این حال، همگرایی
و یــک خط روند صعودی از ماه اوت، نزدیک به 21,50 دالر، مقاومتی قوی برای 
عبور گاوهای نر نقره XAG/USD خواهد بود.با تمام این ها، اگر خریداران فلز موفق 
به غلبه بر مانع 21,50 دالری شوند، نمی توان احتمال صعود به رکورد اواسط سال 

2022 را که حدود 22,50 دالر بود، رد کرد.

بیت کوین به زیر 20,000 دالر سقوط کرد

تولید نمایشگر فوق دقیقی که کش می آید

انتشار چشم انداز توسعه و مدیریت اینترنت در عصر جدید

پیش بینی بهای نقره؛ کاهش بیشتر؟

مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبالمراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال
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  علمیعلمی

 با این دستگاه بی سر و صدا از خواب بیدار شوید

بیدار شدن با صدای زنگ ساعت می تواند بسیار آزار دهنده باشد و اگر 
شما کسی نباشید که قصد بیدار شدن دارد و فرد دیگری ساعت را تنظیم 
کرده باشــد، شنیدن صدای آن می تواند آزار دهنده تر شود. اینجاست که 
ابزار سایلنت ویک آپ)SilentWakeUp( وارد عمل می شود و فرد را بی سر 

و صدا از خواب بیدار می کند.
به نقل از نیواطلس، دســتگاه »ســایلنت ویک آپ« که در حال حاضر 
یکی از شــرکت کنندگان کمپین کیک استارتر)Kickstarter( است توسط 
اســتارت آپ مستقر در کالیفرنیا به نام »SmarterWakeUp« ساخته شده 
است.  کیک استارتر شرکتی آمریکایی و عام المنفعه برای کمک به پروژه های 
نوآورانه در زندگی بشــر است که از اســتارت آپ هایی با ایده های نوین و 

خالقانه استقبال می کند.
این دستگاه پنج سانتی متر طول، سه سانتی متر عرض و یک سانتی متر 
ضخامت دارد و به طور موقت از طریق چســب سیلیکونی ضد حساسیت 
پزشــکی قابل تعویض، به پوست کاربر می چسبد که هر کدام از چسب ها 
قابلیت هفت بار اســتفاده دارند. اگرچه کاربر می تواند دستگاه را روی هر 
قســمت از بدن که می خواهد قرار دهد اما نواحی پیشنهادی شامل ساعد 

و قفسه سینه است.
با اســتفاده از یک اپلیکیشــن که بر روی سیســتم عامل های اندروید 
و آی اواس قابل نصب اســت این دســتگاه از طریق بلوتوث به تلفن های 
هوشــمند متصل می شــود و کاربر می تواند با استفاده از آن زمانی را که 
می خواهد از خواب بیدار شــود، تعیین کند. 10 دقیقه قبل از رسیدن به 
زمان تعیین شــده، دستگاه سایلنت ویک آپ شروع به انتشار 200 پالس 
ارتعاشی می کند. شدت این پالس ها به تدریج افزایش می یابد تا کاربر به 
طور تدریجی و نه ناگهانی از خواب عمیق بیدار شود. و البته که به عنوان 
یک مزیت جانبی باید گفت کســانی که با شــما زندگی می کنند دیگر از 

صدای زنگ ساعت شما بیدار نخواهند شد.
این برنامه ســه ســطح ارتعاش ارائه می دهد که کاربران می توانند بر 
اساس سنگین بودن خوابشان یکی از آنها را انتخاب کنند. آنها همچنین 
می توانند دســتگاه را طوری تنظیم کنند که در طول روز چندین بار کار 

کند و به طور مجزا قرار مالقات ها و موارد دیگر را به آنها یادآوری کنند.
برق این دســتگاه توســط دو باتری دکمه ای تامین می شود که طبق 
گزارش ها برای اســتفاده سه ماهه کافی اســت. این برنامه به کاربران در 

صورت نیاز به تعویض باتری هشدار می دهد.
با فرض اینکه سایلنت ویک آپ به تولید انبوه برسید، با مبلغ 85 دالر 

آمریکا می توانید آن را به همراه 30 پد چسب دریافت کنید.

 شاید تجهیزات الکترونیکی آینده از کاغذ ساخته شوند!
بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که شاید در آینده 

بتوان تجهیزات الکترونیکی را با استفاده از کاغذ ابداع کرد.
 به نقل از دیجیتال ترندز، فناوری باورنکردنی اســت اما بیشتر اوقات 
دقیقا سازگار با محیط زیست نیست؛ حداقل در مورد وسایل الکترونیکی 
یک بار مصرف این گونه اســت. به همین دلیل اســت که پژوهشگران و 
دانشــمندان سراسر جهان تالش می کنند راه هایی را برای محدود کردن 
زباله های الکترونیکی بیابند و این بار ممکن اســت راه حل غیرمنتظره ای 

را در کاغذ پیدا کرده باشند.
یــک پژوهش جدیــد نشــان می دهد که ســاخت »بردهــای مدار 
چاپی«)PCBs( از کاغذ می تواند آینده الکترونیک دوستدار محیط زیست 

باشد.
بردهای مدار چاپی در حال حاضر از موادی ساخته می شوند که اصال با 
محیط زیست سازگار نیستند؛ از جمله رزین ها، سیم های فلزی و فیبرهای 
شیشه ای. این بردهای مدار که در انواع مختلفی از وسایل الکترونیکی یافت 
می شوند، همراه با دستگاه هایی که بخش های حیاتی آنها هستند، اغلب به 
محل های دفن زباله انتقال می یابند و به حجم بزرگ زباله هایی که سیاره 
ما با آنها دســت و پنجه نرم می کند، افزوده می شــوند. راه حل هایی برای 
برطرف کردن این مشــکل مورد نیاز است و گاهی اوقات خالقانه تر از آن 

چیزی است که انتظار می رود.
 SUNY(»یک گروه پژوهشی از »دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگهمتون
Binghamton( به بررسی ابداع بردهای مدار چاپی مبتنی بر کاغذ پرداختند 
و نتایج این پژوهش نشــان می دهد کــه آنها موفق بوده اند. این پژوهش، 
جاسازی مقاومت ها، ابرخازن ها و ترانزیستورها روی یک صفحه کاغذ نازک 
و انعطاف پذیر را بررسی می کند. در پایان عمر محصول، این بردهای مدار 
چاپی می توانند بدون آســیب رساندن به محیط زیست بازیافت شوند یا 

به سادگی از بین بروند.
این پژوهش با یک نمودار ارائه می شود که نشان می دهد چگونه می توان 
این بردهای مدار چاپی را ســاخت و به رغم اینکه دارای فناوری پیشرفته 
است، به اندازه کافی ساده به نظر می رسد. ابتدا الگوی مومی چاپ می شود 
و ســپس، در دمای 130 درجه سلسیوس ذوب می شود تا به خورد کاغذ 
برود. پس از آن، جوهر رســانا به الگو تزریق می شــود، سایر اجزای فلزی 
روی صفحه چاپ می شوند، از طریق سوراخ ها با لیزر بریده می شوند و یک 

الکترولیت مبتنی بر ژل روی ورق کاغذ اضافه می شود.

امام علی  علیه السالم :

َسَبُب التَّدمیر سوءُ التَّدبیِر .

عّلت ویرانی ، سوء تدبیر 
)بی مدیریّتی( است .

غرر الحکم : ج 4 ص 126 ح 5549

اینفوگرافیاینفوگرافی

   برترین گلزنان بازی های ملی حاضر در جام جهانی
با انتشار اسامی برترین گلزنان رده ملی در سال 2022 توسط سایت »اوله«، مشخص شد »لیونل مسی« با 10 گل در صدر قرار دارد و پس از 
آن »وینسنت ابوبکر« از کامرون و »ریچارلیسون« از برزیل به ترتیب با 8 و 7 گل زده در رده های بعدی قرار دارند. در این رتبه بندی نام مهدی 

طارمی از ایران نیز با 3 گل زده قرار ثبت شده است. او توانسته بود دروازه سه تیم عراق، امارات و اروگوئه را باز کند.
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