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سالح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

دور زدن قانون مهمترین مهارت مخالفان 
تسهیل گری در فضای کسب و کار

 یکی از دالیل مقاومت دســتگاه های اجرایی برای پیوســتن به درگاه 
ملی صدور مجوزها مقاومت ســنتی و ساختاری بدنه دستگاه های اجرایی 

در مقابل مقررات زدایی است.
 رتبه ایران در شاخص رتبه بندی جهانی که شامل ده شاخص مهم است 
بسیار پایین است. شروع به کار یکی از این شاخص ها بوده که ایران رتبه 
خوبی هیچ گاه در این خصوص نداشته است. روند صدور مجوز برای تعریف 
یک کســب و کار همان شــروع در این رتبه بندی است که یکی از دالیل 
ورود مجلس برای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شد.
بــه طور کلی، روند تصویب این قانون به مجلس هشــتم باز می گردد.

در آن زمــان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ســاختار مجوزها را 
مطرح شد. در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در 
بحث مقررات زدایی نام ستاد موجود برای مجوز دهی را تغییر و به ستاد 
تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و تصریح شد که صدور مجوزها باید 
الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی را که اکنون 
به عنوان قانون تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابالغ شده را از اول 
تعریف و در نهایت آنچه اکنون در حال اجراست ماحصل آن تالش است.

در کنار همه تالش هایی که مجلس برای این منظور داشت، یک درگاه 
ملی تخصصی نیز تعریف و ایجاد شــد که باید همه مجوزها در این درگاه 
ملــی بارگذاری و بعد به درگاه تخصصی مربوطه رفته و بعد از فقط چند 
روز بار دیگر به این ســامانه عودت داده شــوند و پس از نظر دادن در این 
درگاه ملی مجوزها در حداقل زمان صادر و به صورت اعالنی در این درگاه 
قابل رؤیت باشد. در این درگاه شرایط الزم برای کسب مجوز گذاشته شده 
و دیگر نیازی به شــرایط جدید نیست. یعنی هیچ گونه سلیقه ای در این 
ســامانه قابل اعمال نیســت اگر قرار باشد شرایطی تغییر کند و یا قانونی 
تغییر کند در همین ســامانه ملی اتفاق می افتد و این گونه دست اعمال 

سالیق شخصی نیز بسته می شود.
طی مراحل بررســی و هم تصویــب این طــرح مخالفت هایی وجود 
داشت که برخی از ارگان ها نگران کاهش اختیارات خود بودند که ما این 
مســاله را این گونه توضیح دادیم که سایت های تخصصی بسته نمی شود 
امــا باید به درگاه ملی متصل باشــد تا جلوی ســنگ اندازی ها و موازی 
کاری های مختلف گرفته شــود. از ســوی دیگر، طی صد سال گذشته با 
یک دیوانســاالری و اقتدارگرایی دولتی مواجه بوده که سبب مقاومت در 
 برابر تغییرات مختلف بوده و هست. این مساله در زمان اجرای اصل ۴۴ و

 همچنیــن کوچک کردن ســاختار اداری دولت و چه اکنون برای اصالح 
روند صدور مجوزهای کسب و کارها که باید این روند از بین برود و همه 

چیز به صورت الکترونیکی باشد.
 تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار با اصالحاتی که 
برای اجرایی شدن این قانون انجام شد، یکی از قدم های بزرگ و ارزشمندی 
بود که با اجابت درخواست فعالن بخش خصوصی و تشکل های صنفی و 
در عین حال دولت سیزدهم و البته حمایت و پیگیری کامل وزارت اقتصاد 
به خصوص مرکز ملی پایش کســب و کار این وزارتخانه به نتیجه رســید 
اما این قانون در مرحله اجرا علی رغم گذشت ماه ها از ابالغ آن و پیگیری 

متولیان امر در دولت با مشکل مواجه است.
یکی از دالیل مقاومت دستگاه های اجرایی برای پیوستن به درگاه ملی 
صدور مجوزها مقاومت سنتی و ســاختاری بدنه دستگاه های اجرایی در 

مقابل مقررات زدایی است.
واقعیت این است که مهمترین مهارتی که دستگاه های اجرایی مخالف 
اجرای قانون صدور مجوزها پیدا کرده اند دور زدن قانون و مقرراتی است 

که تسهیل گر فضای کسب و کار کشور است.
 به نظر می رســد، بخشی از این دستگاه های اجرایی خود و رسالتشان 
را بیش از دیگران به عنوان حافظ امنیت، منافع و سالمت مردم می دانند 
و برخی نیز این دســت قوانین را اساســاً به نوعی تضعیف کننده حیطه 

حاکمیت خود می دانند.
 دولت و وزارت اقتصاد به مثابه همیشه باید هشدارها و مقاومتش را در 
برابر این عدم تمکین برخی از قوانین ادامه دهد و با این دســتگاه ها قطعاً 

برخورد قانونی کند.

حرکت منفی بورس با دغدغه های تکراریحرکت منفی بورس با دغدغه های تکراری

در معامالت بازار سرمایه، جو منفی غالب بود و اغلب نمادهای بزرگ و مهم بازار در 
بازه منفی معامله شدند. در این میان همچنان معامالت پرحجم در صندوق های با درآمد 

ثابت مشهود بود.
بورس همچنان با دغدغه های قبلی مواجه بوده و شــرایط ناپایــداری دارد. ابهام و 
حتی ناامیدی در مورد سرنوشت مذاکرات احیای برجام، سرگردانی در مورد سرنوشت 
قیمت گذاری دستوری، هراس از تغییرات شدید برای تعیین نرخ گاز و خوراک صنایع 
و ادامه دار شــدن ناآرامی ها، از جمله مســائلی است که در ماه های اخیر بورس را تحت 

تأثیر قرار داده است.
قطعنامه اخیر شورای حکام و تالش برای فشار به ایران از طریق پرونده هسته ای که 
بهانه ای برای تحریم بیشتر کشور خواهد بود، گرچه پیش ازاین در برآوردهای بورسی مدنظر 
قرار می گرفت اما اکنون با ضریب اهمیت بیشتری، فعاالن بازار سرمایه را نگران کرده است.

در این میان تالش های ســازمان بورس برای حمایت از این بازار و کمک به تثبیت 
وضعیت آن نیز گرچه شــاخص کل را از منطقه دور کرده؛ اما همچنان هدف غایی آن 

یعنی بازگشت آرامش به معامالت ناکام بوده است.
در معامالت بازار ســرمایه، جو منفی حاکم بر بازار باعث شد شاخص کل 20هزار و 

۴23 واحد معادل 1.۴۴ درصد افت کند و با شکســت حمایت 1.۴ میلیون واحدی، به 
رقم یک میلیون و 393 هزار و 150 واحد برسد.

بررسی ها نشان می دهد از مجموع 338 نماد بورسی در معامالت امروز 2۴7 نماد در 
بازه منفی، 6 نماد بدون تغییر و 85 نماد در بازه مثبت معامله شدند.

همچنین در فرابورس ایران، از مجموع 309 نماد قابل معامله، 211 نماد در بازه منفی، 
5 نماد بدون تغییر و 93 نماد در بازار مثبت معامله شدند.

از نــکات قابل توجه بازار امروز این بــود که بخش قابل توجهی از حجم معامالت به 
صندوق های قابل معامله به خصوص صندوق های با درآمد ثابت اختصاص داشت. این در 
حالی اســت که ابطال گسترده واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله و 
خروج انبوه پول از این صندوق ها، به عنوان یک چالش دامن گیر بازار شده و در این میان، 
اختصاص منابع این صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولت، به ناترازی آن ها دامن زده است.

در جریان معامالت امروز بازار سرمایه، نمادهای فوالد، فملی، شبندر، شتران، شپنا، 
شــپدیس و شستا به ترتیب بیشــترین تأثیر را در کاهش شاخص کل بورس داشتند 
و در فرابورس ایران نیز نمادهای شــاوان، شــراز، زاگرس، فغدیر، غصینو، شگویا و فزر 

اثرگذارترین نمادها بودند.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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 عضو هیات انتخــاب متون بخش صحنه ای جشــنواره فجر؛ 
کیفیت باالی متون بخش صحنه ای جشنواره چهل و یکم را از 
چالش های هیات بازخوان برای انتخاب آثار راه یافته به مرحله 

بعد عنوان کرد.
 چندی پیش بخش مسابقه بزرگ صحنه ای جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر نمایشنامه های راه یافته خود را معرفی کرد. بازخوانی 
و انتخاب این آثار را شهرام کرمی، سید حسین فدایی حسین و 
اعظم بروجردی عهده دار بودند که در نهایت 73 اثر را به مرحله 

بعدی این بخش معرفی کردند.
اعظم بروجــردی به عنوان یکــی از اعضای هیئــت انتخاب 
نمایشنامه های این بخش با ابراز خرسندی از استقبال خوب 
نمایشنامه نویســان و گروه های نمایشــی گفت: »دبیرخانه 
جشــنواره حدود 600 اثر را به منظور خوانش برای ما ارسال 

کرد تا طبق زمانبندی مشخص ارزیابی و نتایج را اعالم کنیم.«

هنوز 10 ماه به تاریخ رونمایی آیفون 15 توسط اپل زمان باقی مانده اما شایعات حاکی از آن است 
که مدل های پیشرفته تر پرو، سال آینده امکانات انحصاری تری نسبت به مدل های استاندارد این 

گوشی خواهند داشت.
ا، مینگ چی کوئو، تحلیلگر اپل، در ســپتامبر اعالم کرد فروش قوی مدل های آیفون 1۴ پرو، 
احتماال اپل را تشــویق می کند تفاوت میان مدل های آیفون 15 پرو و پرو مکس با آیفون 15 
استاندارد و آیفون 15 پالس را افزایش دهد. البته باید گفت که بسیاری از تغییرات سخت افزاری، 

احتماال از چند سال قبل در دست برنامه ریزی بوده اند.
در حال حاضر شایعه شده که مدل های آیفون 15 پرو دستکم پنج قابلیت انحصاری دارند که 

عبارتند از:
 A17 طبق گزارش نشریه نیک کی آسیا، مدل های آیفون 15 پرو به تراشه بیونیک :A17 تراشه
مجهز خواهند بود که با نسل دوم فناوری سه نانومتری شرکت TSMC تولید شده اند و کارآمدی و 

بهینگی بهبودیافته تری را امکان پذیر می کنند. در این گزارش ادعا شده است سال 2023، دومین 
سال متوالی خواهد بود که مدل های پرو با جدیدترین تراشه اپل عرضه می شوند.

پورت یواس بی سی سریع تر: به گفته مینگ چی کوئو، مدل های آیفون 15 پرو، یک پورت یواس بی 
سی سریع تر با پشتیبانی از یواس بی 3.2 یا تاندربولت 3 خواهند داشت و در نتیجه، سرعت انتقال 
دیتا با کابل در این گوشی ها، سریع تر از مدل های فعلی آیفون خواهد بود. پورت یواس بی سی در 

مدل های استاندارد آیفون 15 به سرعت های یواس بی 2.0 مانند الیتنینگ محدود خواهد ماند.
حافظــه رم باالتر: شــرکت تحقیقاتــی تایوانی ترند فورس گــزارش کرده اســت مدل های 
آیفون 15 پرو به رم هشــت گیگابایتی مجهز خواهــد بود و مدل های اســتاندارد احتماال رم 
شــش گیگابایتی خواهند داشــت. حافظه رم باالتر اجــازه می دهد اپلیکیشــن هایی مانند 
 سافاری محتوای فعال بیشــتری در زمینه داشته باشــند و از بارگزاری مجدد محتوا در زمان 

گشوده شدن مجدد، اجتناب کنند.

فیلم سینمایی »عامه پسند« به کارگردانی سهیل بیرقی که 
محصول سال 1398 است، از سازمان سینمایی پروانه نمایش 
گرفت.سهیل بیرقی که اخیرا برای فیلم »بی داد« پروانه ساخت 
گرفته، مجوز نمایش فیلم »عامه پسند« را نیز گرفت. این فیلم 

در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
در »عامه پسند« فاطمه معتمدآریا، هوتن شکیبا و باران کوثری 
بازی کرده اند.در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش فیلم های 
سینمایی برای فیلم های »نفرین آرتا« به تهیه کنندگی سید 
جالل چاوشیان و کارگردانی مجید کریمی و »هفت بهار نارنج« 
به تهیه کنندگی محمد کمالی پور و کارگردانی منصور نورمحمد 

گل سفیدی نیز صادر شده است. 

کیفیت باالی آثار متقاضی 
تئاتر فجر شرایط انتخاب را 

سخت کرد

اکران برای فیلمی با بازی 
معتمدآریا، هوتن شکیبا 

امکانات انحصاری آیفون 15 پرو را بشناسید

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
 تامین مالی، احداث و بهره برداري بخشی از تاسیسات فاضالب

شهرستان مبارکه
( مزایده : 401-3-246/2 )

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توســعه ، بند )ث( تبصره ) 8( قانون بودجه سال 1401 و ماده 2 قانون 
تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب مصوب سال 1369 ، تامین مالی ، احداث ، تکمیل و بهره برداري بخشی از تاسیسات جمع آوري و تصفیه فاضالب شهرستان 
مبارکه را در ازاي تخصیص بخشی از پساب حاصله به منظور کاربري معین و با حجم مشخص براي دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط 

ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
 - شرح مختصري از پروژه :

 - موضوع پروژه : تامین منابع مالی به مبلغ 15،434 ) پانزده هزار و چهارصد و سی و چهار ( میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، ارتقا و بهره برداري
تاسیسات فاضالب شهرستان مبارکه به تفکیک : 

الف : تامین مالی و تکمیل تاسیسات فاضالب شامل 241 کیلومتر شبکه جمع آوري فاضالب و احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ
ب : تامین مالی واحداث، ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضالب مبارکه به ظرفیت 7800 متر مکعب در شبانه روز و تصفیه فیزیکی فاضالب در محل ایستگاه پمپاژ

ج : تامین مالی سرمایه گذاري تاسیسات موجود شامل 34 کیلومتر شبکه جمع آوري فاضالب
د : بهره برداري، راهبري، تعمیر و نگهداري تاسیسات احداث شده در دوره واگذاري امتیاز استفاده از پساب تا سقف 25 سال

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 - دوره تامین مالی: 3 سال

 - دوره بهره برداري تجاري: با ارائه مدل مالی تا سقف 25 سال می باشد.
 - محل اجرا : شهرستان مبارکه

ب - شرایط کلی براي سرمایه گذاري :
 - سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

محل و زمان تحویل مدارك درخواستی : مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/09/12
 محل تحویل مدارك : دبیرخانه معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شــیخ کلینی ، خیابان جابر ابن حیان، شرکت آب وفاضالب

 استان اصفهان، اتاق 292 تحویل و رسید دریافت نماید.
 - بدیهی است پس از بررسی مدارك ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت دریافت قیمت

    پیشنهادي دعوت به عمل می آید.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/08/30

شماره : 1520

سعیده محمد  -   ایده روز  | درست هفت 
سال پیش، پویشی به نام نخریدن خودروی صفر 
تشکیل شد؛ پویشــی که باعث شد ۱۱۰هزار 
خودروی آماده در پارکینگ خودروسازان خاک 
بخورد. در آن زمان هرچه خودروسازان شرایط 
فروش را آسان اعالم کردند باز هم تقاضایی برای 
آن ثبت نشد. این پویش به دلیل پایین بودن 
کیفیت خودرو تشــکیل شد اما دولت اقدامی 
انجام داد که خالی شدن پارکینگ خودروسازان 

را به دنبال داشت.
از آن زمان تاکنــون صنعت خودرو هفت 
وزیر به خــود دیده اما هنوز کیفیت خودروها 
تعریفی ندارد. بررسی ها نشان می دهد ساختار 
خودروســازی ایراداتــی دارد کــه تمایل به 
پوســت اندازی و بهبود شرایط نیست و وزرای 
صنعت هم نقشــی تاثیرگــذار در این زمینه 
نمی توانند داشته باشند. از نیروی انسانی مازاد 
خودروسازان گرفته تا واحد تحقیق و توسعه، 

که خیلی فعال نیست.
زمانــی که صحبت از خودروســازی ایران 
به میان می آید خودروســازی کره جنوبی نیز 
کنار آن قرار می گیرد و مقایسه ها آغاز می شود 
که چرا چشــم بادامی ها بــا این که همزمان با 
ایران وارد صنعت خودروســازی شدند، اکنون 
یکــی از صادرکنندگان این بخش هســتند و 
ایران همچنان مشــغول مونتــاژ خودروها به 
خصوص خودروهای فرانسوی است. بهمن سال 
گذشته هم رهبر انقالب از کیفیت محصوالت 
خودروسازان به رغم حمایت های صورت گرفته 
انتقاد کردند و گفتند: »با وجود حمایت زیاد از 
صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب 
نیســت. مردم ناراضی اند و درست می گویند 
و حق با مردم اســت.« سردار هادیانفر، رئیس 
پلیــس راهور هم در این بــاره اظهارنظرهای 
زیــادی دارد که اخیرا نیز اعالم کرده »ســال 
۸۴ و ۸۵ قول دادند کیفیت و ایمنی را درست 
کنند اما انجام نشد، ما رها کردیم. االن بنا نداریم 
رها کنیم؛ چون مطالبه مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهوری است. در جلسه شورای عالی 
گزارشی درباره تصادفات با حضور رئیس جمهور، 
شاخص ۴۹ درصد برای کاهش کشته داشتیم 
که گفتند باید ۵۰ درصد شود و تاکید دارند اگر 

کیفیت خودرو باال نرود و ایمنی ایجاد نشــود، 
حتما شماره گذاری نکنید.«

 خودرو از گذشته تاکنون
در گذشته وقتی خط تولید پیکان در ایران 
راه اندازی شد، سیستم قرعه کشی اجرا می شد. به 
این صورت که افراد برای خرید این خودرو باید 
ثبت نام می کردند و پس از برنده شدن و تسویه 
مبلغ، خودروی خود را تحویل می گرفتند اما با 
افزایش تیراژ تولید، این خودروسازان بودند که 
شرایط خرید را برای متقاضیان آسان می کردند. 
ایــن رویه از اوایل دهه ۸۰ تا ســال ۹۷ ادامه 
داشت. خودروســازان با هر مناسبتی شرایط 
ویــژه فروش در نظــر می گرفتند و طرح های 
مختلفی را پیشــنهاد می دادند. به این صورت 
که جشــنواره عید تا عید )غدیــر تا قربان( و 
یا طرح های نــوروزی که در بهمن ماه خودرو 
تحویل داده می شد اما مدل آن فروردین سال 
بعد بود. همه این موارد برای عرضه خودروهایی 
بود که کیفیت چندانی نداشتند و خودروسازان 
ســعی می کردند محصوالت خود را در بازار به 
مصرف کنندگان بفروشند. اردیبهشت ۹۹ زمانی 
که تولید خودروسازان به شدت کاهش یافت، 

سیستم قرعه کشی بازگشت. این رویه در دولت 
دوازدهم همچنان ادامه داشت و میراث آن به 
دولت سیزدهم رسید. اکنون در خودروسازی 
سایپا سیستم قرعه کشی حذف شده و شرایط 
در حال بازگشــت اســت اما هنوز محصوالت 
پرتقاضــای ایران خودرو از طریق میراث دولت 

دوازدهم به دست مصرف کنندگان می رسد.

 پاک کردن صورت مسأله
تیر ماه۹۳ خودرو در بازار کمی افزایش قیمت 
داشت که محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت 
دولــت در آن زمان اعالم کرد رئیس جمهور از 
افزایش قیمت خودرو مکدر است. این در حالی 
است که در پایان دولت دوازدهم در تیرماه۱۴۰۰ 
قیمت خودرو به طور متوسط بین ۷۰۰تا۸۰۰ 
درصد افزایش قیمت پیدا کرده بود. تابستان سال 
۹۴ پویشی به نام نخریدن خودروی صفر تشکیل 
شد و بسیاری از مردم به آن پیوستند. این پویش 
به حــدی تاثیر گذار بود که ۱۱۰ هزار خودرو 
روی دست خودروسازان باقی ماند و امکان دپوی 
بیشــتر برای آنها وجود نداشت. این پویش که 
چند ماهی به طول انجامید، صدای خودروسازان 
و وزارت صمت را درآورد و باعث شــد در این 

زمینه چاره ای بیندیشند. در آن زمان خرید و 
فروش خودروهای دست دوم رونق گرفته بود تا 
این که در پاییز همان ســال تصمیم گرفته شد 
به خریداران خودرو تســهیالتی با بازپرداخت 
هفت ساله داده شود. در آن زمان ولی ا... سیف، 
رئیــس کل وقت بانک مرکــزی، علی طیب نیا 
وزیر وقت امــور اقتصادی و دارایی، محمدباقر 
نوبخت رئیس سابق ســازمان برنامه و بودجه 
و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور 

حضور داشتند.

 بازپرداخت ۷ساله
وقتی دولت دید باید تغییرات گسترده در 
صنعت خودروسازی ایجاد کند یا با روش های 
جذاب ،خودروهای دپویی را به فروش برساند، 
گزینــه دوم را برگزید. اســتقبال هم آن قدر 
زیاد بــود که حدود ۲۰هزار خــودرو بیش از 
خودروهای دپویی ثبت نام شد اما مشکل اینجا 
بود که تامین مالی مازاد ۱۱۰ هزار خودرو انجام 
نشــده بود اما بانک مرکزی چند ماه بعد اعالم 
کرد تامین مالی آن هم انجام می شود. افرادی 
که هفت سال پیش خودروی ۲۰۶ را با قیمت 
۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان که ۲۵ میلیون تومان 

آن را از طریق تســهیالت با نــرخ ۱۶ درصد 
خریداری کرده بود، امسال آخرین قسط خود 
را پرداختنــد و اکنون خودرویی بیش از ۱۵۰ 
میلیــون تومــان در اختیار دارنــد. البته این 
 ماهیت کشورهای تورمی است که تسهیالت در

 هر شرایطی به صرفه است.

 دیوار بلند تعرفه
تعرفه باالی واردات خودرو در طول سال های 
گذشته باعث شــده خودروسازان آن طور که 
انتظار می رفت پوست اندازی نکنند و کیفیت 
خــود را ارتقا ندهند. تســهیالت ۲۵میلیون 
تومانی در شــرایطی به خودروهای دپو شده 
داده شد که ۸۰درصد قیمت خرید یک خودرو 
را شامل می شد. در این طرح خودروهای تیبا، 
سمند، تندر۹۰ پژو ۲۰۶ پژو پارس و آریو عرضه 
شد. در آن زمان کارشناسان بر این باور بودند 
که تســهیالت ۲۵میلیون تومانی برای خرید 
خودرو تورم زاســت اما توجهی به این موضوع 
نشد. ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش خودرو 
در حالی داده شــد که قرار بود خودروســازان 
گامی در جهت کیفی ســازی محصوالت خود 
بردارنــد امــا ظاهرا تنها مســأله تامین مالی 
مطرح بود. البتــه محمدرضا نعمت بخش در 
گفت وگویی که با خبرنگار ما داشت، به موضوع 
قیمت گذاری دستوری اشــاره کرد و توضیح 
داد: قیمت گذاری دســتوری طی چند ســال 
 گذشــته باعث شده خودروســازان در زمینه

 کیفی ســازی نتوانند گامی مثبت بردارند. به 
گفته وی، همچنین باید توجه داشــت بدهی 
خودروسازان به قطعه سازان است اما این حلقه 

مفقوده فراموش می شود.

 عرضه کم است
در دولت سیزدهم به منظور مدیریت بازار 
خودرو وعده برچیده شــدن طرح قرعه کشی 
خودرو برای واگذاری داده شد که هنوز به طور 
کامل محقق نشده و تنها خودروهای کم فروش 
خودروسازان با زمان واگذاری بیش از ۶ ماه به 
خریداران تحویل داده می شود اما در خصوص 
خودروهای پرتقاضا هنوز گامی موثر ای برای 

افزایش عرضه برداشته نشده است.

دالیل بی کیفیتی خودرو 

حــدود ۴۷ هزار از متقاضیان نهضت ملی مســکن در 
شــهرهای جدید هشتگرد و پرند تایید شده اند اما تاکنون 
۵۵ هزار واحد تعریف شده است. در واقع ظرفیت اختصاص 
داده شده بیش از تعداد متقاضیان موثر است که واحدهای 
مــازاد در مراحل بعدی به افراد واجد شــرایط اختصاص 

داده می شود.
 در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مســکن در 
شــهرهای جدید به مرحله ی اجرا رســیده که بسته ۱۰۰ 
هــزار واحدی دوم در روزهای اخیر رونمایی شــد. آن طور 
که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفته تاکنون 
حدود ۳۷۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در 
شــهرهای جدید پرند و هشتگرد ثبت نام کرده اند و حدود 
۴۷ هزار نفر تایید شــده اند. حدود ۵۵ هزار واحد نیز برای 
دو شهر مذکور تعریف شــده است. ظرفیت زمین و واحد 
اختصاص داده شده حدود ۸۰۰۰ واحد بیش از تعداد ثبت 
نامی ها است که در مراحل بعد به متقاضیان واجد شرایط 

تعلق می گیرد.
بــه گفته علیرضا جعفری ـ  مدیرعامل شــرکت عمران 
شهرهای جدید - در شهر جدید هشتگرد ۱۵۲ هزار و ۲۵ 
نفر در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند که از این 
تعــداد متقاضی ۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر تایید نهایی شــدند و 
تاکنون برای ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی واحد تعریف شــده  

است. در پرند نیز تعداد ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت نام کردند 
که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی شــدند و 

برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر واحد تعریف شده است.

 ۳۰ هــزار و ۹۶۹ واحد مســکن مهر فروش 
اقساطی شد

جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر شهر 

جدید هشتگرد توضیح داد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر 
شهر جدید هشتگرد ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این 
تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در تعهد شرکت بوده و دارای 
متقاضی است که ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد آن فروش اقساطی 
شده است. هم اکنون در شهر جدید هشتگرد ۷۱۲۱  واحد 
باقیمانده است که در برنامه است تا پایان سال جاری تکمیل 

و تحویل متقاضیان بشود.

 فروش اقساطی ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکن 
مهر در پرند

وی دربــاره وضعیت پروژه های مســکن مهر پرند نیز 
اعالم کرد: تعداد کل واحدهای مســکن مهر شــهر جدید 
پرنــد ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد بوده که از این تعداد ۹۲ هزار 
و ۶۲۳ واحد در تعهد شــرکت و دارای متقاضی اســت که 
۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد از آن فروش اقســاطی شــده است. 
در حال حاضر تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر پرند 
۶۵۴۳ واحد اســت. تکمیل واحدهای باقیمانده مســکن 
مهر جزو تعهد شــرکت عمران شــهرهای جدید است که 
 نیازمند حــدود ۲۳ هزار میلیارد تومــان اعتبار بوده و بر

 این کار اهتمام ویژه داریم.

 تایید ۳۱۳ هزار متقاضی در شهرهای جدید
بنابراین گــزارش، شــرکت عمران شــهرهای جدید 
مسئولیت ســاخت ۷۰۰ هزار واحد از چهار میلیون واحد 
طرح نهضت ملی مســکن را بر عهــده دارد که ۱۰۰ هزار 
واحد در اردیبهشــت ماه امسال و ۱۰۰ هزار واحد در اوایل 
آبان ماه کلنگ زنی شــده اســت. اکنون اراضی تخصیص 
یافته در شــهرهای جدید ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار اســت. 
تعــداد یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت 
ملی مسکن در شــهرهای جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر 

تعیین تکلیف شده اند.

ساخت ۸۰۰۰ مسکن مازاد در هشتگرد و پرند

غالمحسین شافعی
رییس اتاق بازرگانی ایران

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی

 اول اینکه حل مشــکل اقتصادی کشــور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند 
سرمایه گذاری های عظیم و دسترسی به فناوری های به روز است.

 مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه ای در مناصب مهم اقتصادی 
کشور چاره ساز است.

 آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه های گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد 
فوق الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد 

کشور هدایت می کند.
 طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش 

از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته اند.
 چند سال است که حجم استهالک از حجم سرمایه گذاری پیشی گرفته است و 

فقر مطلق حدود دو برابر شده است.
 میانگین رشــد اقتصادی با نفت طی ســال های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس 

آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است.
 این وضعیت نشان از سیطره ناا طمینانی در فضای کسب وکار و عدم انگیزه فعاالن 
اقتصادی برای سرمایه گذاری های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه گذاری 
صورت نگیرد، تولید اشــتغال زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال زایی برای 

جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
 بر اســاس اعالم بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله در سال ۹۸ 
معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است.

 بررســی این شــاخص ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر 
آشکار می کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت های نسبی آن نیروی جوان 

تحصیل کرده است هشدار جدی تلقی می شود.
 نااطمینانی های گسترده در اقتصاد ایران هم ریشه در سیاست های اقتصادی داخلی 

دارد و هم در تحریم های ظالمانه.
 واقعیت آن اســت که هنوز همانند سال ها قبل، ماهیت سیاست های اقتصادی 

دولت نیز برای فعاالن اقتصادی روشن نیست.
 سیاست های دولت و مجلس درباره قیمت گذاری انرژی و قیمت گذاری خوراک 
برای صنایع چیســت؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره 
قیمت گذاری کاالها و خدمات و انواع نهاده های تولید چیست؟ منطق سیاست های 
مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند 
سال اخیر به وضوح نتیجه سردرگمی سیاست های اقتصادی و راهبردهای سیاسی 

کشور است.
 بدون وجود چشم انداز روشنی درباره این سیاست ها، یک فعال اقتصادی نمی تواند 

تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.
 تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار 
است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه های تدوین سیاست ها درباره رسته های 

اولویت دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.
گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر شده است ضمن 
بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی 
به این نتیجه می رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده اند بدون 

استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده اند.
 به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت های نســبی خود را سکوی پرتابی برای 

مزیت سازی و خلق ارزش قرار داده اند.
 توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست های صنعتی سنجیده ای است 
که در مراحل ابتدایی با مزیت های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با 

ساختار داخلی و موجود را هدف گذاری کند.
 استراتژی های توسعه که بدون توجه به مزیت ها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل 
انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین داشتند، 

به شکست منتهی شدند.
 در کشورمان نیز مزیت های عدیده ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن ها 
در راستای تقویت زنجیره های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفاً 
به خام فروشی منتهی شده اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما 

با تجارب موفق در تضاد است.
 به این معنا که از مزیت های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل کرده و به نسبت 
ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور 

بهره نبرده ایم و برعکس صنایع سرمایه بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته اند.
 امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم گیری های جزیره ای 
را حــل کند و از همــه این فرصت ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات 

رقابت پذیر استفاده شود.
 اگــر دولت و مجلس می خواهنــد در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت 
برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی اســت که می توان بخشی از ناکارآمدی های انباشت 
شده را حل وفصل کرد. تمام تالش آن ها باید این باشد که نا اطمینانی های مربوط 

به سیاست های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
 لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید 
به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری 

در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
 با صراحت عرض می کنم که یکی از مشــکالت برنامه های قبلی عدم توجه به 
واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم ها بر توان تولیدی کشــور و 

مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان ها و دیگر گروه های مرجع بوده است.
 چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و 
برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه ریزی غیرمشارکتی و از باال به پایین و ارباب-رعیتی 

و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.
 انتظار می رود که از برنامه های کم فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در 
مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت های کشور به ویژه بخش خصوصی و نخبگان و 

ذی نفعان استفاده شود.
یکی از مشکالتی که صاحبان کسب وکار به ویژه کسب وکارهای کوچک در این دو 
ماه با آن دست به گریبان بوده اند، مشکل محدودیت اینترنت به عنوان یکی از اجزای 

مهم و انکارناپذیر فضای کسب وکار امروز است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد از تولید ناخالص 
ملی به صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گره خورده است.

 بر این اســاس محدودســازی اینترنــت در چند ماه اخیر ضمــن آنکه زیان 
جبران ناپذیری را بر بسیاری از شرکت ها به ویژه کسب وکارهای فعال در بخش خدمات 
تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطالعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.

 برآوردهای انجام گرفته در سازمان صنفی رایانه ای نشان می دهد معیشت ۹ میلیون 
نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصوالتشان از شبکه های اجتماعی بین المللی 
استفاده می کنند، با اختالل سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.

 اهمیت توجه به ادامه حیات کسب وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می شود 
که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصوالت مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کاالی 

تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب وکارها هستند.
 بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه ای در مهر ۱۴۰۱ 
که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ دهندگان عنوان 

کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش یافته است.

یک فعال حوزه کار تبدیل شدن دستفروشی به شغل رسمی را در راستای آسان 
شدن شرایط کسب و کار در جامعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر توان خرید مغازه 
و پرداخت اجاره های سنگین وجود ندارد و افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین 

هزینه و بیشترین سودآوری و درآمدزایی را برایشان داشته باشد.
هادی ابوی، درباره تبدیل شدن دستفروشی به شغل رسمی در کشور ابراز عقیده کرد 
و گفت: معتقدم زمانی که فضای کسب و کار را سخت می کنیم و دریافت مجوزها دشوار 
می شود، پدیده ای مثل دستفروشی رواج می یابد. در شرایط فعلی ایجاد اشتغال از هر 
منظر حایز اهمیت است و لذا این اقدام را در راستای تسهیل شرایط کسب و کار می دانم.

وی افزود: سالهای سال است که بر ساماندهی پدیده دستفروشی و دستفروشان در 
کشور تاکید داریم و در این راستا مکان هایی برای استقرار دستفروشان درنظر گرفته 

شده و جمعه بازارها و روزبازارها ایجاد شده است.
این فعال حوزه کار ادامه داد: به طور حتم دستفروشی و مشاغلی از این دست که 
بازارهای متعددی ایجاد می کند و عالوه بر درآمدزایی، زمینه عرضه کاالهای متنوع را 
فراهم می کند، هزینه کمتری برای افراد دارد. در حال حاضر ایجاد یک کسب و کار به 
قدری سخت است که اگر کسی بخواهد مغازه ای بخرد یا اجاره کند باید هر چه دارد 
برای این کار بگذارد و لذا چون توان خرید یا پرداخت اجاره های سنگین وجود ندارد 

افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین هزینه و بیشترین سودآوری و درآمد را 
برایشان داشته باشد.

ابوی درباره نحوه فعالیت دستفروشان گفت: دستفروشان نمی توانند در هر گوشه 
و کناری بساط کنند بلکه ساماندهی آنها باید در دستور کار قرار گیرد چرا که برخی 

از مشاغل را به خطر می اندازند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد دستفروشی به شکل آزاد و در هر کجایی رواج داشته 
باشد به ضرر کسبه و مردم خواهد بود. تصور کنید شخصی سرمایه خود را به کار گرفته 
و مغازه ای باز کرده است و یک نفر دیگر اقالم و کاالهای داخل مغازه او را درست در 
برابر مغازه بساط کرده و بفروشد. این کار شیوه خوبی نیست و کسبه را دچار مشکل 
می کند لذا باید بازار روزها را برای حضور دستفروشان فعال کنیم و مکان هایی برای 

فعالیت آن ها در نظر بگیریم.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل شدن دستفروشی به شغل 
رســمی برای دولت نفعی دارد یا خیر؟ گفت: شاید از این منظر دولت خیلی منتفع 
نشود و درآمدی نداشته باشد ولی سودش این است که افرادی که دنبال شغل و درآمد 
هستند در فضای موجود بتوانند آسان تر مشغول کار شوند و محصوالت مختلف اعم از 

خانگی و صنایع دستی را به فروش برسانند.
 در روزهای اخیر رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اعالم کرد که با اعطای شناسه یکتا به دستفروشان، حرفه دست فروشی به عنوان 
کسب و کار رسمی شناخته می شود و صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی می توانند 
مجوز کسب و کار بگیرند. به گفته وی با همکاری و کمک شهرداری ها و وزارت کار، 
شغل دستفروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم به شغلی مفید و رسمی تبدیل خواهد شد.

چرا دستفروشی شغل رسمی شد؟

عضــو هیئت مدیره خانه صنعت، معــدن و تجارت )صمت( گفت که مصوبه 
مربوط بــه کاهش نرخ حقوق گمرکــی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، 

ماشین آالت و تجهیزات، هنوز اجرایی نشده است.
عضــو هیئت مدیره خانه صنعت، معــدن و تجارت )صمت( گفت که مصوبه 
مربوط بــه کاهش نرخ حقوق گمرکــی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، 

ماشین آالت و تجهیزات، هنوز اجرایی نشده است.
آرمان خالقی، با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا هفته گذشته اختالل داشت، 
اظهار کرد: درباره هفته جاری هنوز اطالعاتی ندارم. اما اختالل در این ســامانه 
باعث ایجاد خلل و تاخیر در روند دریافت صدوز مجوزها شد و باعث شد کارها 
مثل گذشته  به صورت دستی انجام شود. این موضوع باعث گالیه تولیدکنندگان 
شد، چراکه نقطه قوت وزارت صمت به روز کردن اطالعات و آمار و ایجاد پنجره 
واحد بود.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ حقوق گمرکی 
مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات، اجرایی شده، اظهار 
کرد: این مصوبه هنوز اجرایی نشده و قابل استفاده نیست. به نظر می رسد اصالح 
قانــون حقوق گمرکی زمان می برد. اطالعاتــی از این که چرا مصوبه هنوز اجرا 

نشده نیز در دسترس نیست.اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، 
افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در 
مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، 
کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شــد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای 
مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب سود 

بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد. در نهایت 
اواخــر مهرماه الیحه کاهش »نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزاء 
و قطعات و ماشــین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شــورای نگهبان 
رسید، اما گزارش ها حاکی از این است که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.

بر اساس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهــای وارداتی در همه موارد، از جمله محاســبه حقوق ورودی بر 
اســاس نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی 
اس( در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال 
۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده )۱( قانون 
امور گمرکی برای کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 
و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه  
ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. همچنین امسال معافیت 
گمرکی ماشین آالت صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین 
آالت یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکســاله بودجه لغو شــده و به نظر 

می رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.

کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه هنوز اجرا نشده است
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پیش بینی جذاب از قیمت دالر 
زهرا جعفــری  -   ایده روز  |کامران 
ســلطانی زاده؛ دبیرکل کانون صرافان گفت: 
کارشناسان همیشــه از قیمتی که براساس 
توافــق میان خریــدار و فروشــنده معامله 
می شــود و از قیمتی که براســاس عرضه و 

تقاضا مشخص می شود، حمایت می کنند.
دالر در اولیــن روز هفته معامالت خود 
را بــا افزایش قیمت آغاز کرد و در بازار آزاد 
۳۵/۱۵۰ تومان معامله شــد. بــازار ارز در 
هفته های اخیر شــرایط متالطمی را پشت 
ســر گذاشته و در یک ماهه اخیر شاهد سیر 
صعودی قیمت ارز بودیم. در این میان حرکت 
قیمت دالر به ســمت کانال ۳۷ هزار تومان 
نیز پیش بینی می شد. نقطه اوج قیمت دالر 
در یک ماه گذشته مربوط به هفدهم آبان ماه 
اســت که قیمت دالر روی نقطه ۳۶ هزار و 
۶۷۰ تومان ایســتاد. دولت برای کنترل این 
بازار سازوکارهایی به کار بست که مهمترین 
آن بسته حمایتی شــامل اوراق ارزی است. 
اوراق ارزی از امــروز در بانک هــای منتخب 
عرضه شده اســت.تاثیرگذاری این اوراق در 
کنتــرل بازار ارز هنوز هم در هاله ای از ابهام 
است. کارشناسان معتقدند دولت برای کنترل 
قیمت دالر باید ابتدا تورم را کنترل کند اما 
شواهد حاکی از آن است که اقدامی برای آن 

صورت نگرفته است.
کارشناسان مزایا و معایب مختلفی را برای 
اوراق ارزی اعالم کرده اند. مهمترین معایب 
آن موقــت بودن چنین راه حلی برای کنترل 
بازار و همچنین رصد اموال مردم اســت. از 
مزایای آن نیز می توان به عدم تعلق مالیات 

و امنیت باالی آن اشــاره کرد. در هر صورت 
باید منتظر نتایج این اقدام دولت نیز باشیم اما 
اکنون همچنان با گرانی نرخ دالر و اثرگذاری 

آن بر بسیاری از کاالها مواجه هستیم. 
آیا در شــرایط کنونی سقف و کفی برای 
قیمــت دالر می توان پیــش بینی کرد؟ چه 
آینده ای در انتظار بازار ارز پر فراز و نشــیب 
این روزها است؟ برای پاسخ به این پرسش ها 
به سراغ کامران سلطانی زاده؛ دبیرکل کانون 

صرافان رفتیم.

 فاکتورهای موثر بر افزایش قیمت 
دالر

کانون  دبیــرکل  ســلطانی زاده؛  کامران 
صرافان ضمن اشاره به عدم توان پیش بینی 
قیمت دالر اظهار کرد: به طور کلی قیمت دالر 
بر اســاس فاکتورهای عرضه و تقاضا تعریف 
می شود. اگر تقاضای بیشتری در آینده وجود 
داشته باشــد و عرضه افزایش نیابد، طبیعتا 
قیمــت باال می رود اما چنانچه عرضه زیادی 
داشته باشیم و تقاضا کم باشد، قیمت سقوط 
می کند. زمانی که با افزایش قیمت ارز مواجه 
باشیم، مطمئنا تقاضا از عرضه بیشتر خواهد 
بود. به طور کلی؛ بر اســاس عرضه و تقاضا، 
دالر قیمت خود را پیدا می کند. از سویی دیگر 
تورمی به نام تورم سالیانه نیز در کشور وجود 

دارد که آن هم بــر نرخ دالر و تمامی ارزها 
اثرگذار است.

وی افزود: فاکتورهای اجتماعی، سیاسی 
و بین الملــل مانند؛ تحریم ها، روابط خارجی 
با کشورهای دیگر، کاهش صادرات و تبادالت 
مالی نیــز تاثیر بســیاری دارد. پس نتیجه 
می گیریم که تمام ایــن عوامل موثر و مهم 
هســتند. اگر هر کدام از این فاکتورها بهبود 

پیدا کند، وضعیت دالر بهتر می شود.

 بــازار ارز بهتریــن گزینه برای 
سرمایه گذاری در شرایط فعلی

دبیــرکل کانون صرافان قیمت دالر را در 

یک ماه گذشــته چندان افزایشی ندانست و 
خاطرنشــان کرد: دالر ۳۲ هزار تومان بود و 
اکنون به قیمت ۳۵ هزار تومان رسیده است. 
یعنی تقریبا ۱۰ درصد در یکماه افزایش پیدا 
کرده اســت. این تغییر در مدت کوتاهی رخ 
داده است. از بورس کشور نیز در همین بازه 
کوتاه و به گفته رسانه ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد 

تومان نقدینگی خارج شده است.
ســلطانی زاده تاکید کرد: ساالنه ۱۰۰ تا 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور 
تولید می شــود که این میزان به یک سویی 
خواهد رفت. طبیعتا این حجم از نقدینگی با 
توجه به رکود ملک و مسکن و وضعیت وخیم 
در بورس و سرمایه گذاری های نامشخص در 
آن سرگردان اســت. معموال بهترین بازارها 
برای سرمایه گذاری بازارهایی مانند سکه، طال 
و ارز اســت که تقاضا به سمت آن ها سرازیر 
می شود. مردم نیز برای جلوگیری از کاهش 
ارزش پولشان به بازار ارز روی می آورند و دالر 
می خرند. زمانی که تقاضا زیاد شــود قاعدتا 

قیمت نیز افزایش پیدا می کند.

 این قیمت قابل حمایت است
وی در خاتمه عنوان کرد: برای قیمت دالر 
سقف و کف قیمتی نمی توان پیش بینی کرد. 
کارشناسان همیشــه از قیمتی که براساس 
توافق میان خریدار و فروشنده معامله می شود 
و قیمتی که براساس عرضه و تقاضا خودش 
را پیــدا کند، حمایــت می کنند. قیمتی که 
خود ارز کشــف می کند بهترین گزینه برای 

پشتیبانی است.

  آخرین وضعیت الیحه مالیات بر مجموع درآمد اعالم شد
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور اعالم کرد: الیحه مالیات بر مجموع 
درآمد بعداز اصالحات مدنظر دولت در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و در 
حال بررسی است.رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور آخرین وضعیت 
طــرح مالیات بر مجموع درآمد را اعالم کرد.مهدی موحد، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و 
برنامه ریزی مالیاتی کشور درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توضیح 
داد: الیحه مالیات بر مجموع درآمد که تحت عنوان الیحه اصالحاتی بر قانون مالیات های 
مستقیم صورت گرفت و بحث اجرای مالیات بر جمع درآمد و هم ساماندهی معافیت ها و 
مشوق ها را هدف گذاری  کرده است، در ابتدای دولت سیزدهم در سازمان امور مالیاتی مورد 
توجه قرار گرفت.وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آخرین اصالحات مد نظر سازمان 
بر این الیحه صورت گرفت و این الیحه به وزارت اقتصاد ارســال شد و این وزارت خانه هم 
اصالحات مد نظر خود را انجام داد. در نهایت در ابتدای سال جاری الیحه مذکور همراه با 
اصالحات به کمیسیون اقتصادی دولت رسید و درحال حاضر آخرین بررسی ها و اصالحات 
در کمیســیون اقتصادی دولت روی الیحه صورت می گیرد.  امیدواریم تا پایان سال جاری 

آخرین اصالحات صورت گرفته و الیحه در نوبت صحن مجلس قرار بگیرد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور تاکید کرد که اجرای الیحه منوط 

به تصویب در مجلس است و الیحه هنوز در مرحله تدوین قرار دارد.
بر اساس این گزارش، پیش از این اعالم شده بود که در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد 
مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک 
مودی بالقوه مالیاتی است و هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته باشد، 
به یک مودی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات 

فراهم می شود. 

 بالغ بر 37 کشتی حامل کاالی اساسی با مشکل اسنادی روی آب مانده اند
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در بندر امام ۳۷ فروند 

کشتی با میزان بار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده اند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزســتان درباره آخریــن وضعیت انبارهای بنادر و تخلیه و 
ترخیص کاال در بنادر خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در بندر امام ۳۷ فروند کشتی 
با میزان بار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده اند و در کنار اسکله هم 
۲۰۰ هزار تن کاال در حال تخلیه اســت. همچنین بیش از ۳ میلیون و ٩۰۰ هزار تن کاال 
در انبارهای بندر امام انباشــت شده اند.بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان 
با تاکید براینکه کشــتی های که روی آب مانده اند به دلیل مشکل اسنادی امکان ورود به 
بندر را ندارند، ادامه داد: هنوز تبادالت مالی بین فروشنده و خریدار کامل نشده و با مشکل 
اسنادی مواجه اند. پس از رفع مشکل اسنادی به این کشتی ها اعالم ورود به بندر می شود 
که در حال حاضر به هیچ یک از این ۳۷ فروند کشــتی که حامل کاالی اساســی هستند، 
اعالم ورود به بندر نشــده  است.او گفت: فرض بر این باشد که همین امروز مشکل اسنادی 
این کاالها و بار برطرف شود، به دلیل اینکه امور پشتیبانی دام نتوانسته کاالهای خود یعنی 
همان ۳ میلیون و ٩۰۰ هزار تن را از انبارهای بندر امام خارج کند، ظرفیت و انباری برای 
پذیرش بار کشتی های مانده بر روی آب نداریم.آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی دو 
زیر مجموعه آن؛ امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام سریع کاالهای 
انباشــت در انبار بندر امام را خارج کنند، تاکید کرد: بخشی دیگر از این کاالهاو بار متعلق 
به بخش خصوصی بوده که سیاســت گذاری ورود و خــروج این کاالها هم بر عهده جهاد 
کشاورزی است. جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی دقیق نسبت به واردات کاال و خروج آن 

از بنادر اقدام کند تا امروز با این مشکالت مواجه نشویم.
وی افزود: از ســوی دیگر تا این ۳ میلیون و ٩۰۰ هزار تن کاال از انبارهای بندر امام خارج 

نشوند، از پذیرش همزمان انبوه کشتی که در لنگرگاه مانده اند را نداریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزســتان درباره مدت زمان ماندگاری برخی از این 
کاالها در لنگرگاه و انبارهای بندر امام اظهارداشــت: برخی از این کشتی ها از مرداد ماه در 
لنگرگاه منتظر ورود به بندر هستند و برخی از کاالها از اردیبهشت ماه در انبارهای بندر امام 
دپو شــده اند.وی با هشدار نسبت به فساد پذیری این کاالها گفت: این کاالها اگر سریع از 
انبار خارج نشوند، مشکل آفت و خودسوزی پیدا می کنند چراکه کنجاله سویا یک کاالی 
خودسوز است. اما در بحث گندم و ذرت گازی از آنها متصاعد می شود  باعث تخریب شان 
خواهد شد.آقایی ادامه داد: مشکل دیگر این است که دو ماه پس از انجام آزمایش این کاالها 
اگر تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش مجدد قرار بگیرند. در این صورت عالوه بر اینکه 
هزینه ای باید برای انجام آزمایش دوم پرداخته شود احتمال اینکه جواب آزمایش منفی باشد 

و کاال را رد و مرجوع کند، وجود دارد. 

 پرداخت ۴7۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی به حساب ۲7 میلیون سهامدار
 شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد: بیش از چهار هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان ســود سنواتی از طریق سجام به حساب بیش از ۲۷ میلیون سهامدار 
واریز شد.به گزارش از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات(، تازه 
ترین آمار منتشر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حاکی از آن 
است که از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان هفته سوم آبان ماه، ۲۲۴ ناشر سود سنواتی سهامداران 

خود را از طریق اطالعات سامانه جامع مشتریان »سجام« پرداخت کردند.
 بر اســاس این گزارش، در این دوره زمانی ۲۲۴ ناشــر، چهار هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان 
مطالبات ســنواتی ۲۷ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۲۰۱ سهامدار را پس از سال ها با استفاده از 

سجام به حساب سهامداران واریز کردند.
 آمار واریز سود جاری ناشران

 افزون بر این، آمارهای منتشر شده نشان می دهد که از ابتدای امسال تا پایان هفته سوم 
آبان ماه، سود جاری ۳۱۶ ناشر به مبلغ ۴۶ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان با استفاده از طریق 

سامانه سجام به حساب ۴۲ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۳۳ سهامدار واریز شده است.
سامانه سجام چیست؟

سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان به منظور ورود به باشگاه بزرگ بازار 
سرمایه ایران است که همه فعاالن این بازار اعم از سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها 
در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس 
از احــراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید 
شده خواهند بود.بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطالعات هویتی، شماره حساب، 
شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ نهاد 
مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.سهامداران می توانند با مراجعه 
به سایت www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند. 

 صادرات روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی در ایام جام جهانی به قطر
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی به 
قطر در ایام جام جهانی خبر داد و گفت: این توافق با برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت و 

برگزاری نمایشگاه ماه گذشته در دوحه میسر شده است.
به گزارش از ســازمان توســعه تجارت، »علیرضا پیمان پاک« درباره آخرین اقدامات این 
سازمان در مراودات تجاری با قطر در آستانه جام جهانی و استفاده از این فرصت در توسعه 
تجارت خارج، اظهار داشــت: یکی از رویکردهای اصلی دولت ســیزدهم توسعه تجارت با 

کشورهای همسایه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: قطر نیز یکی از اهداف این رویکرد محسوب می شود 
که رئیس جمهوری شخصا سفری به این کشور و دیدار با امیر قطر و امیر قطر نیز سفری به 

تهران داشت. در این دیدارها توافقات خوبی انجام و دستورات الزم صادر شد.
پیمان پاک با بیان اینکه روابط تجاری ایران و قطر در گذشته توسعه یافته نبود، تصریح کرد: 
مشــکالتی مانند زیرساخت های گمرکی و حمل و نقل کاال وجود داشت که با اختصاص 
بخشــی از بنادر قطری به حمل مستقیم کاال از ایران و ساخت خط مستقیم کشتیرانی تا 
حدودی برطرف شد.وی به ایجاد مرکز تجاری در دوحه و اعزام هیات ۷۵ نفره از تجار ایرانی 
به قطر اشاره کرد و ادامه داد: در این سفر تجار مذاکره های خوبی برای توسعه تجارت داشتند 

و توافقات خوبی انجام شد.

یک کارشــناس اقتصادی می گوید: فارغ از این که از اوراق ارزی چقدر 
استقبال می شود و چقدر مورد تقاضای مردم خواهد بود و چقدر می تواند 
نقدینگی را بلوکه کند، مساله اصلی این است که دولت باید روی کنترل 
تورم متمرکز شــود؛ این در حالی است که هنوز شواهدی از کنترل تورم 

مشاهده نمی شود.
 بازار ارز سه روز پایانی آبان ماه ۱۴۰۱ را با تصمیم جدید بانک مرکزی 
برای بازار ارز آغاز خواهد کرد، آن هم در شرایطی که در طول ماه میانی 
پاییز، دالر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت و حتی این نگرانی 

وجود داشت که احتماال وارد کانال ۳۷ هزار تومان شود.
از ابتدای آبان ماه تاکنون قیمت دالر از ۳۲ هزار و ۷۶۶ تومان، در حال 
حاضر به ۳۴ هزار و ۷۵۱ تومان تغییر کرده اســت. نقطه اوج قیمت دالر 
در یک ماه گذشــته مربوط به هفدهم آبان ماه اســت که قیمت دالر روی 

نقطه ۳۶ هزار و ۶۷۰ تومان ایستاد.
با این حال، بانک مرکزی در هفته ای که پشت سر گذاشتیم، تالش کرد 
تا با انتشــار اخباری مبنی بر فروش اوراق ارزی و تزریق ســنگین ارز در 
بازار توافقی و پیشی  گرفتن میزان عرضه از تقاضا، سیگنال کاهشی برای 
نرخ دالر ارسال کند. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت نمی تواند در 

درازمدت به این روند ادامه دهد.

 راهکار گذرا و موقت
وحید شقاقی شــهری، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالیــن درباره ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و 
فروش اوراق ارزی می گوید: بســته اجرایی بانک مرکزی، راهکارهای گذرا 
و کوتاه مدت اســت. به عبارتی، حل مساله نیست و صرفا ما می توانیم به 
آن بــه عنوان ایجاد وقفه یا زمان نــگاه کنیم.وی می افزاید: بانک مرکزی 
اعالم کرده که شما ریال خود را بدهید و عمال اوراق ارزی برای سررسید 
ســال آینده دریافت کنید و در آن سررســید هم به بانک مراجعه کنید و 
دالر خــود را تحویل بگیریــد.او عنوان می کند: این کار عمال بلوکه کردن 
نقدینگی مردم در شــرایط کنونی اســت که به بازار ارز مراجعه نکنند. به 
این شکل، هم جلوی التهاب در بازار ارز گرفته شود و هم این که نقدینگی 
عمال جمع شود.اوراق ارزی جلوی جهش قیمت دالر را می گیرد؟/ نسخه 

یک کارشناس برای کنترل بازار ارز

 خرید فرصت برای فروکش التهاب ارزی
این کارشــناس اقتصادی تاکید می کند: این ها عمال راهکار نیســت، 
ایجــاد یک وقفه و گرفتن یک فرصت زمانی اســت تا التهاب تا حدودی 
فروکش کند. راه حل اساسی برای مساله ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم 
در اقتصاد است و تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم، نمی توانیم بازار 

ارز را ساماندهی کنیم.
شقاقی شــهری تصریح می کند: ما امسال بیش از ۴۰ درصد تورم را در 
اقتصاد ایران داریم، در حالی که شــرکای ایران کمتر از ۱۰ درصد تورم 
دارند، بنابراین ما حداقل یک شــکاف تورمی ۳۰ درصدی را بین ایران و 

شرکای تجاری مان داریم.
شقاقی شهری عنوان می کند: این مساله به این مفهوم است که قیمت 
دالر در پایان امسال هر عددی باشد، به میزان این شکاف تورمی که حدود 
۳۰ درصد یا بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، در ســال آینده به قیمت دالر 
افزوده خواهد شــد. یعنی اگر فرض کنید در پایان امســال دالر ۴۰ هزار 
تومان یا ۳۵ هزار تومان باشــد، ۳۰ درصد در سال آینده به قیمت کنونی 

دالر افزوده خواهد شد.
وی متذکر می شــود: ما اگر نتوانیم تــورم را مهار کنیم، همچنان دور 
باطل تورم و دالر را خواهیم داشت. وقتی تورم باال می رود، قیمت دالر را 
بــا وقفه افزایش می دهد و در ادامه با افزایش قیمت دالر، دوباره تورم باال 
می رود. در واقع یک دور باطل و یک چرخه معیوب ایجاد می شود و عمال 

یک تسلسل ادامه دار خواهد بود.

 نسخه کنترل بازار ارز
این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: همان طور که گفتم، راه حل 
کنترل بازار ارز، از تورم عبور می کند و دولت ها باید سیاســت های کنترل 
تورم را در دستور کار قرار دهند؛ یعنی حل ۴ ناترازی به انضمام مدیریت 
انتظارت تورمی. ناترازی بانکی، ناترازی بودجه ای، ناترازی ارزی و ناترازی 
در عرضــه و تقاضای کل اقتصاد. مــا ۴ ناترازی داریم؛ به اضافه انتظارات 

تورمی که ریشه تورم در اقتصاد ایران هستند.
شقاقی شــهری می افزایــد: ناتــرازی ارزی هم دو بخــش دارد؛ یعنی 
کســری های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه. با این حساب، ما 
۵ ناترازی داریم.ماحصل این ناترازی ها، تورم در اقتصاد ایران اســت و تا 
زمانــی که این ناترازی ها را حل نکنیم، دارای تورم های باال خواهیم بود و 
شکاف تورم داخل و خارج هم به افزایش قیمت ارز منجر می شود. افزایش 

قیمت ارز هم در یک دور بعدی، تورم را باالتر می رود.
وی عنوان می کند: بر این اســاس، انتشــار اوراق ارزی صرفا یک ابزار 
کوتاه مدت است تا بتوانیم نقدینگی را بلوکه کنیم و جلوی التهاب در بازار 

ارز در شرایط کنونی را بگیریم.

 شبهه در انتشار اوراق ارزی
این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که خرید اوراق ارزی 

جذابیت دارد؟ می گوید: واقعیت این است که من احساس می کنم از اوراق 
ارزی استقبال چندانی نخواهد شد، یعنی مردم اگر دنبال این بحث باشند، 

می روند ارز را از بازار خریداری کنند.
شقاقی شــهری می افزاید: مگر این که اوراق ارزی با یک نرخی مناسبی 
بتوانند عرضه کنند که جذابیت داشــته باشــد. شــاید اگر نرخ صرافی را 
مدنظــر قرار می دهند، احتماال نرخ صرافی یک فاصله ای با نرخ بازار دارد. 
برای مثال نرخ صرافی ها ۲، ۳ هزار تومان زیر قیمت بازار است. شاید این 

فاصله یک جذابیتی را ایجاد کند.
وی تصریح می کند: ما یک بار این ابزار را اســتفاده کردیم، اما به خاطر 
دارم کــه به تعهدمان عمل نکردیم، بر این اســاس، همه این ها می تواند 

شبهات را بیشتر کند.

 ترمز افزایش قیمت ارز
این کارشــناس اقتصادی تاکید می کند: حتــی اگر این ابزار هم مورد 
اســتقبال قرار گیرد، راهکار نیســت، فقط یک ترمزی خواهد بود که در 
شــرایط کنونی جلوی التهاب بازار ارز را بگیریــم، اما اگر تورم را کنترل 

نکنیم، همچنان با گرفتاری در کشور مواجه خواهیم بود.
وی می افزاید: بــه طور طبیعی اگر مردم بخواهند این اوراق را بخرند، 

در سررسید سال بعد باید این ها را تحویل دهیم.

 فراموشی کنترل تورم
این کارشــناس اقتصادی عنوان می کند: فارغ از این که از اوراق ارزی 
چقدر استقبال خواهد شد و چقدر مورد تقاضای مردم خواهد بود و چقدر 
می تواند نقدینگی را بلوکه کند، مساله اصلی این است که دولت باید روی 
کنترل تورم متمرکز شود؛ این در حالی است که هنوز شواهدی از کنترل 

تورم مشاهده نمی شود.
وی می افزاید: هنوز سیاســت های دولت در جهت کنترل تورم نیست. 
چون نیاز به اصالحاتی در نظام بانکی، بودجه ای و تجاری است و اصالحاتی 

در حساب سرمایه باید داشته باشیم تا شاهد خروج سرمایه نباشیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: همچنین اصالحاتی در اقتصاد 
کالن ایــران در طرف عرضــه و تقاضای کل اقتصاد صورت گیرد. موضوع 
نااطمینانی هــا را هم به ایــن موضوع اضافه کنید و مــدام نااطمینانی ها 

افزوده می شود.
شقاقی شهری عنوان می کند: بر این اساس، دولت هم باید بر اصالحات 
ساختاری ناترازی ها متمرکز شود و هم بر مدیریت انتظارات که واقعا کار 

سختی است که یک عزم جدی و یک مدیریت درست الزم دارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: در مجموع با انتشار اوراق، 
هدف بانک مرکزی این است که بتواند ریال را بلوکه کند و این که جلوی 

هجوم ریال به بازار آزاد را بگیرد.
شقاقی تاکید کرد: اگر این استقبال خوب باشد. اوراق ارزی در کوتاه مدت 
جلــوی التهاب را در بازار خواهد گرفــت، ولی قطعا باید این اقدام باید با 

سیاست های کنترل تورم همراه باشد.

اوراق ارزی جلوی جهش قیمت دالر را می گیرد؟

براســاس اظهــارات جدید ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلس، 
رییس جمهوری در جلسه ای اعالم کرد که زیرساخت های کاالبرگ مهیا نبود، 
اما اکنون باالی ۸۵ درصد زیرساخت های ارائه آن فراهم شده و به زودی در کشور 
عملیاتی می شود. با وجود گذشت حدود ۶ ماه از جراحی اقتصادی دولت و انتظار 
برای اجرای طرح کاالبرگ، هنوز هیچ اظهارنظر دقیقی از ســوی مقامات ارشد 
دولتی برای زمان اجرای آن و یا حذف یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص 
نشده است.پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم گیری 
برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کاالبرگ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ گفته بود: هنوز به این مرحله نرسیده ایم و فعال کار بر روی منابع 
و مصارف در حال انجام است. باید درآمدها و منابع و حقوق ها و... مشخص شود 
و بحث یارانه ها در تبصره ۱۴ مورد بررســی قرار می گیرد، ولی به احتمال زیاد 
همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.مسعود میرکاظمی در پاسخ 
به این ســوال که احتمال دارد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کاالبرگ منتفی شود و 
یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دار شود، عنوان کرده بود: بر روی سامانه باید 
کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری 
اجرایی شود، اگر موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در الیحه بودجه 

۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

 کاالبرگ همچنان در دستور کار دولت
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در آخرین توضیحات خود درباره کاالبرگ 
گفته است: این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است، اما قرار شده گزارش 
عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود که چنین شد.

البته خاندوزی در نوزدهم مرداد توضیح داده بود که قرار است اوایل شهریورماه 
گزارش این که چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده 

شــده است، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های متولی به 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود.

وی افــزوده بود: پس از آن تصمیم گیری خواهد شــد کــه آیا اجرای آن از 
شــهریورماه و یا مهرماه و یا چه زمانی آغاز شود، اما تا زمان دقیق تعیین نشده 
باشــد، نمی توان دراین باره اظهارنظر و اطالع رسانی داشت، اما امیدوارم قبل از 

پایان سال این کار عملی شود.

 روایتی از رییس جمهور درباره کاالبرگ
اما با وجود این ابهامات، احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس 
به تازگی اعالم کرده است: در جلسه ای به آقای رییس جمهور گفتیم که اگر دولت 
بتواند کاالبرگ الکترونیکی را احیا کند، می تواند موظف به عرضه مرغ گرم در این 

چارچوب باشد تا از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت شود.
براســاس گفته او، آقای رییس جمهوری نیز اعالم کردند که زیرساخت های 
کاالبرگ مهیا نبود، اما اکنون باالی ۸۵ درصد زیرساخت های ارائه آن فراهم شده 

و به زودی در کشور عملیاتی می شود.

 پرده برداری از دلیل عدم اجرای کاالبرگ
اما چندی پیش جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در انتقاد به عدم اجرای طرح کاالبرگ، اعالم کرده بود که علت وقفه در 

انجام این طرح، نبود منابع مالی است نه زیرساخت.
وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه پرده برداشــته و 
تاکید کرده بود: دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای 

نگهبان روشن کند، اگر اصالحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.
این عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که بعید 
می دانم اجرای کاالبرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد، گفته بود: 
اجرای طرح کاالبرگ مســتلزم تامین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی 

دولت را افزایش می دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.
قادری افزوده بود: اگر دولت بخواهد کاالبرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ 

بیشتری نسبت به بودجه ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.
وی با اشاره به اینکه نمی توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته بود: هزینه 
جاری دولت اعم از حقوق و یارانه ها افزایش پیدا کرده است. هم اکنون درآمد دولت 
پاسخگوی هزینه ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر 
دولت باشد.قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کاالبرگ الکترونیک بر مبنای 
مابه التفاوت نرخ چهار دسته کاالی یارانه ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرده 
بود: االن دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کاالبرگ را با منابع پیش بینی 
شده در بودجه تامین کند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ 
به این پرسش که اگر کاالبرگ منتفی شود، مجلس طرح حمایتی دیگری دارد، 

اظهار کرده بود: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می کند.

زمان قطعی اجرای کاالبرگ الکترونیکی کی است؟
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53000143215300014321 متعلــق بــه ســید محمــد نبــوی چاشــمی فرزنــد میــر قاهــر در  متعلــق بــه ســید محمــد نبــوی چاشــمی فرزنــد میــر قاهــر در 
تاریختاریخ 1401/08/18  1401/08/18 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 45694671804569467180 متعلــق بــه فاطمــه فخــاری فرزنــد هوشــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه فخــاری فرزنــد هوشــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/291401/07/29 مفق

15021502

بــرگ ســبز خــودرو وانــت پیــکان تیــپ بــرگ ســبز خــودرو وانــت پیــکان تیــپ 16001600OHVOHV بــه شــماره  بــه شــماره 9393ایــرانایــران514514دد6161 باکدملــی  باکدملــی 
  118118PP01297620129762 شــماره موتــور  شــماره موتــور NAAANAAA3636AAAA22EGEG715753715753 22820200912282020091 شــماره شاســی  شــماره شاســی
مــدلمــدل13931393 رنــگ سفیدشــیری-روغنی نــوع ســوخت بنزیــن تعدادســیلندر رنــگ سفیدشــیری-روغنی نــوع ســوخت بنزیــن تعدادســیلندر44ظرفیتظرفیت750750کیلوگرم متعلــق کیلوگرم متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1394/01/03 1394/01/03  مفق ــد در تاری ــد مجی ــو فرزن ــا زارعــی گل ک ــه پوری ــخب ــد در تاری ــد مجی ــو فرزن ــا زارعــی گل ک ــه پوری ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

 شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره  شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 22980403622298040362 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ابراهیــم  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ابراهیــم 
اوجی زاده فرزند کاظم در تاریخاوجی زاده فرزند کاظم در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  125125AA94051409405140******NN22TT کارت موتورســیکلت بــه شــماره کارت موتورســیکلت بــه شــماره 695695ایــرانایــران5957959579 شــماره شاســی  شــماره شاســی
ــق  ــق  متعل ــی24319810452431981045 متعل ــماره مل ــیش ــماره مل ــدل13941394 تیپ تیپ125125CDICDIش ــدل م ــور 01240124NN22TT212589212589 م ــماره موت ــور ش ــماره موت ش
بــه ســیدمحمود کشــتکار فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخبــه ســیدمحمود کشــتکار فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

15041504

ــاح:7280472804   ــماره س ــه ش ــر کوس ــه پ ــم ت ــول کناره ــدل: دول ــکاری م ــلحه نوع:ش ــل اس ــواز حم ــاح:ج ــماره س ــه ش ــر کوس ــه پ ــم ت ــول کناره ــدل: دول ــکاری م ــلحه نوع:ش ــل اس ــواز حم ج
ســاخت:ترکیه کالیبــر:ســاخت:ترکیه کالیبــر:1212 متعلــق بــه حســین  نجفیــان نثــار بــا کــد ملــی  متعلــق بــه حســین  نجفیــان نثــار بــا کــد ملــی 68398494496839849449  فرزنــد ســاتیار    فرزنــد ســاتیار  

در تاریخدر تاریخ 1397/06/01  1397/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 404404 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22951748642295174864 متعلــق بــه ســهیا  رســتگار الری   متعلــق بــه ســهیا  رســتگار الری  
فرزنــد محمــود در تاریــخفرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
15061506

ــی  ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 47701554770155و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 573573یی9494 و ش ــران ای ــاک 6363ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفق ــد راه خــدا در تاری ــرادی  فرزن ــب  م ــه زین ــق ب ــخمتعل ــد راه خــدا در تاری ــرادی  فرزن ــب  م ــه زین ــق ب 11877231187723متعل

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

ــی  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 416148416148 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 756756صص6464 و ش ــران ای ــاک 7373ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــین  در تاری ــره حس ــد ق ــواده فرزن ــرازی که ــدی  ف ــه مه ــق ب ــخمتعل ــین  در تاری ــره حس ــد ق ــواده فرزن ــرازی که ــدی  ف ــه مه ــق ب 128498128498متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24308481042430848104 متعلــق بــه زینــب  یوســفی باغنــوی فرزنــد امیــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب  یوســفی باغنــوی فرزنــد امیــد علــی در تاریــخ 
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20142014

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04209115610420911561 متعلــق بــه جــواد امینــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد امینــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/08/241401/08/24 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 46216137824621613782 متعلــق بــه علیرضــا حکمــت پنــاه دهکــردی فرزنــد هوشــنگ در  متعلــق بــه علیرضــا حکمــت پنــاه دهکــردی فرزنــد هوشــنگ در 
تاریــختاریــخ 1401/08/23  1401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00809723810080972381 متعلــق بــه امیــر محمــدزاده فرزنــد یوســف در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر محمــدزاده فرزنــد یوســف 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.

ــی در  ــد مصطف ــی فرزن ــه آرزو پهلوان ــق ب ــی در  متعل ــد مصطف ــی فرزن ــه آرزو پهلوان ــق ب ــه شــماره 179179ط ط 8484 /  / 1111 متعل ــه و کارت ماشــین ب ــه نام ــه شــماره بیم ــه و کارت ماشــین ب ــه نام بیم
تاریــختاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه   متعل ــق ب ــماره 00140113110014011311  متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00140113110014011311 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار  ــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردی ــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردی ــد علــی اصغــر در تاریــخســعید اطاعــی مقــدم فرزن ســعید اطاعــی مقــدم فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00117300560011730056 متعل ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 00117300560011730056 و کارت پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مهــدی بیناهــره دشــت فرزنــد صفــر در تاریــخمهــدی بیناهــره دشــت فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 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 00647740660064774066 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00647740660064774066 متعلــق بــه علــی  متعلــق بــه علــی 
مصابرهاشــمی فرزنــد اکبــر در تاریــخمصابرهاشــمی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00116500790011650079 متعلــق بــه نویــد محبــی گیانــی فرزنــد محمدجعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه نویــد محبــی گیانــی فرزنــد محمدجعفــر 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 38743395993874339599 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 38743395993874339599 متعلــق بــه مهین  متعلــق بــه مهین 
ارســطوئی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخارســطوئی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00745750580074575058 متعلــق بــه مریــم ســاالری شــریف آبادکشــکو فرزنــد علیرضــا در  متعلــق بــه مریــم ســاالری شــریف آبادکشــکو فرزنــد علیرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 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 00803627880080362788 متعلــق بــه فریبــا زالی ثمریــن فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فریبــا زالی ثمریــن فرزند علــی در تاریــخ 1400/12/221400/12/22  
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 00243291420024329142 متعلــق بــه احســان  پــور دلجــو فرزنــد مهــدی در  متعلــق بــه احســان  پــور دلجــو فرزنــد مهــدی در 
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــاهرخی فرزن ــا ش ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد کری ــاهرخی فرزن ــا ش ــه محمدرض ــق ب ــماره 00815330710081533071 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 1401/05/101401/05/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00605201160060520116 متعلــق بــه نــدا درخشــانی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه نــدا درخشــانی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

20272027

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 33500298683350029868 متعلــق بــه کامــران اجــاق فرزنــد جمشــید در تاریــخ  متعلــق بــه کامــران اجــاق فرزنــد جمشــید در تاریــخ 
1401/08/261401/08/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20652065

ــی SS14822862181841482286218184 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 7878 و ش ــران  ای ــاک 1919 ت  ت 559559 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک »کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب »کارت ماش
شــماره موتــور شــماره موتــور 20389452038945 و کارت تاکســیرانی و کارت جانبــازی بــه شــماره ملــی  و کارت تاکســیرانی و کارت جانبــازی بــه شــماره ملــی 65897488376589748837 متعلــق  متعلــق 
بــه علــی رضــا هداوندمیرزائــی فرزنــد کــرم علــی در تاریــخبــه علــی رضــا هداوندمیرزائــی فرزنــد کــرم علــی در تاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.«اعتبار ساقط می باشد.«

»کارت پایــان خدمــت بــه شــماره »کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 65899200526589920052 و گواهینامه پایــه دو به شــماره  و گواهینامه پایــه دو به شــماره 65899200526589920052 و بیمه  و بیمه 
نامــه ماشــین به شــماره پــاک نامــه ماشــین به شــماره پــاک 7878 س  س 633633 ایران  ایران 2121 و کارت ماشــین به شــماره پــاک  و کارت ماشــین به شــماره پــاک 7878 س  س 633633 ایران  ایران 2121  
 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی IRPCIRPC901901VXRJVXRJ237570237570 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 39416213941621 و کارت ایثارگــری متعلــق  و کارت ایثارگــری متعلــق 
بــه رمضانعلــی ازقنــد فرزنــد رجبعلــی در تاریــخبــه رمضانعلــی ازقنــد فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1401/08/22  1401/08/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــد.« ــد.«می باش می باش

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00741905120074190512 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00741905120074190512 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

ــو فرزنــد جلیــل در تاریــخ 1401/08/27  1401/08/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــو فرزنــد جلیــل در تاریــخمحمــد رمضانــی خلــف ل محمــد رمضانــی خلــف ل
ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــور 22AZAAZA383349383349 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 9999 و ش ــران  ای ــاک 6868 د  د 721721 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــد محمــد در تاریــخ1401/06/30 1401/06/30    ــی فرزن ــه علــی وصال ــد محمــد در تاریــخ متعلــق ب ــی فرزن ــه علــی وصال شاســی شاســی 66TT11BEBE4242kk7777xx403295403295 متعلــق ب

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

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62798529216279852921 متعلــق بــه گــودرز قــره باغی فرزنــد بابــا در تاریــخ  متعلــق بــه گــودرز قــره باغی فرزنــد بابــا در تاریــخ 1401/08/241401/08/24  
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 00112834240011283424 متعلــق بــه فاطمــه معصومــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه معصومــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

20872087

ــه حســین  ــق ب ــران متعل ــی ای ــپه ومل ــک  س ــر بان ــه حســین  و کارت عاب ــق ب ــران متعل ــی ای ــپه ومل ــک  س ــر بان ــماره 66604122476660412247 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محرم زاده فرزند فاضل در تاریخمحرم زاده فرزند فاضل در تاریخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20902090

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00554255420055425542 متعلــق بــه محســن حســین معــز فرزنــد شــعیانعلی در  متعلــق بــه محســن حســین معــز فرزنــد شــعیانعلی در 
تاریختاریخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد بهمــن در تاری ــاد ملکــی فرزن ــه می ــق ب ــخ  متعل ــد بهمــن در تاری ــاد ملکــی فرزن ــه می ــق ب ــه شــماره 00808428280080842828 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/08/261401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00328248230032824823 متعلــق بــه مســعود بهمنــی فرزنــد فاضــل در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود بهمنــی فرزنــد فاضــل در تاریــخ 
1401/08/231401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 17551451521755145152 متعلــق بــه مســعود هاشــمی فــرد فرزنــد عبدالــه در  متعلــق بــه مســعود هاشــمی فــرد فرزنــد عبدالــه در 
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301

ــد رمضــان در  ــه نقــی ترحمــی فرزن ــق ب ــد رمضــان در  متعل ــه نقــی ترحمــی فرزن ــق ب ــی 22494084752249408475 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریختاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22603197422260319742  متعلــق بــه حســین مرادقلــی   متعلــق بــه حســین مرادقلــی 
فرزند عبدالرضا در تاریخفرزند عبدالرضا در تاریخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21205913342120591334 متعلــق بــه هاجــر جالــی شــاهکویی فرزنــد  متعلــق بــه هاجــر جالــی شــاهکویی فرزنــد 
علی اکبر در تاریخعلی اکبر در تاریخ 1401/06/29  1401/06/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســینعلی   ــا فرزن ــی نی ــه مجتبــی عارف ــق ب ــد حســینعلی   متعل ــا فرزن ــی نی ــه مجتبــی عارف ــق ب ــه شــماره 21228911572122891157 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
و کارت ماشــین پرایــد  بــه شــماره پــاک و کارت ماشــین پرایــد  بــه شــماره پــاک 5959  579579 ص  ص 7373 متعلــق بــه مبینــا خلیلــی فرزنــد محمــد و  متعلــق بــه مبینــا خلیلــی فرزنــد محمــد و 
کارت ســوخت بــه  پرایــد بــه نــام علــی شــاهکویی در تاریــخکارت ســوخت بــه  پرایــد بــه نــام علــی شــاهکویی در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 11298022311129802231 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 3636جج8176781767 و کارت  و کارت 
ملــی بــه شــماره ملــی بــه شــماره 3636جج8176781767 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 3636جج8176781767 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
3636جج8176781767 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 3636ج ج 8176781767 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره  و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره 
3636جج8176781767 متعلــق بــه آقــای / خانــم رضــا حیــدری فرزنــد علــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  متعلــق بــه آقــای / خانــم رضــا حیــدری فرزنــد علــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

25072507

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57500176485750017648 متعلــق بــه زینــب  کریمــی قلعــه شــاههرخی فرزنــد عبــاس در  متعلــق بــه زینــب  کریمــی قلعــه شــاههرخی فرزنــد عبــاس در 
تاریختاریخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــاک  و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــه 22 و کارت س ــه پای ــه   و گواهینام ــه پای ــماره 12842063001284206300  و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
5454ایرانایران122122عع9191متعلــق بــه مهــدی حیــدری فرزنــد حســن در تاریــخمتعلــق بــه مهــدی حیــدری فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/01/25  1401/01/25 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــولیان فرزن ــن  رس ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــولیان فرزن ــن  رس ــه امی ــق ب ــماره 12907595451290759545 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 1401/08/181401/08/18 مفق

ــد  ــرداد  احمــدی فرزن ــه مه ــق ب ــت متعل ــان خدم ــد   و کارت پای ــرداد  احمــدی فرزن ــه مه ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه شــماره 57500007615750000761  و کارت پای ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
هوشــنگ در تاریــخهوشــنگ در تاریــخ1400/05/01 1400/05/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه علیرضــا   ــق ب ــی هوشــمند متعل ــه ی رســید کارت مل ــه علیرضــا    و برگ ــق ب ــی هوشــمند متعل ــه ی رســید کارت مل ــه شــماره 11903444831190344483  و برگ ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
صــدری فرزنــد حســین در تاریــخصــدری فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12924708281292470828 و گواهینامــه پایــه دو   متعلــق بــه ابراهیــم  شمســائی ماربینــی  و گواهینامــه پایــه دو   متعلــق بــه ابراهیــم  شمســائی ماربینــی 
فرزنــد اســماعیل در تاریــخفرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه مجتبــی  کاظمــی فرزن ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــه مجتبــی  کاظمــی فرزن ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــه شــماره 12733483211273348321 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمدعلــی در تاریــخمحمدعلــی در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه )   بــه شــماره ملــی  گواهینامــه پایــه ســه )   بــه شــماره ملــی  12734778201273477820  ( متعلــق بــه علــی  فردمقــدم فرزنــد مهــرداد   ( متعلــق بــه علــی  فردمقــدم فرزنــد مهــرداد 
در تاریــخدر تاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه و کارت  ــه نام ــین و بیم ــه و کارت   و کارت ماش ــه نام ــین و بیم ــه 22  و کارت ماش ــه پای ــه   و گواهینام ــه پای ــماره 12934338021293433802  و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه شــماره پــاک  ــه شــماره پــاک  ب طایــی ماشــین ایکــوکارت  ســواری پــژو پــارس  رنــگ ســفید مــدل ســال طایــی ماشــین ایکــوکارت  ســواری پــژو پــارس  رنــگ ســفید مــدل ســال 14001400 ب
1313ایرانایران225225بب8888متعلــق بــه نرجــس قضــاوی فرزنــد اکبــر در تاریــخمتعلــق بــه نرجــس قضــاوی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــی  ــه علــی  جمــال پوربیرگان ــان خدمــت  متعلــق ب ــی  و کارت پای ــه علــی  جمــال پوربیرگان ــان خدمــت  متعلــق ب ــه شــماره 19608260261960826026 و کارت پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
فرزنــد عبدالرضــا  در تاریــخفرزنــد عبدالرضــا  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571

ــخ  ــد محمــد حســن در تاری ــه ســمیه مظلومــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد حســن در تاری ــه ســمیه مظلومــی فرزن ــق ب ــه شــماره 22918352972291835297 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22828516252282851625 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین کوییــک مــدل  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین کوییــک مــدل 14011401 بــه  بــه 
شــماره پــاک شــماره پــاک 8787 ل  ل 941941 ایــران  ایــران 6363 بــه ش ش  بــه ش ش NASNAS841100841100NN11402501140250 و ش م  و ش م MM159680317159680317و و 
ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــار فرزن ــه بردب ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــار فرزن ــه بردب ــه فاطم ــق ب ــماره 982260774982260774 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره کارت دانش ــه ش ــجویی ب کارت دانش

1401/08/231401/08/23 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 65700832876570083287 متعلــق بــه عرفــان اســلوب فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه عرفــان اســلوب فرزند محمــد در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه عبدالحســین نظامــی فرزن ــد  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب ــه عبدالحســین نظامــی فرزن ــه شــماره 35396394383539639438 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
مصطفــی در تاریــخمصطفــی در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد اســماعیل در  ــد محم ــه ابوالفضــل  شــریفی  فرزن ــق ب ــد اســماعیل در  متعل ــد محم ــه ابوالفضــل  شــریفی  فرزن ــق ب ــه شــماره 22813430222281343022 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــران 7373 متعل ــران  ای ــماره 9696ص ص 557557 ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 23712271102371227110 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه نــادر  نجابــت لقــب فرزنــد بابــا خــان  در تاریــخبــه نــادر  نجابــت لقــب فرزنــد بابــا خــان  در تاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00441454970044145497 متعلــق بــه زهــرا میــوه چــی فرزنــد باقــر در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا میــوه چــی فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/02/011401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 68300464676830046467 متعلــق بــه علیرضــا  رضایــی طســوجی  فرزنــد خلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  رضایــی طســوجی  فرزنــد خلیــل در تاریــخ 
1401/08/241401/08/24 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 22965294712296529471 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین النترا مدل  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین النترا مدل 20152015 به شــماره  به شــماره 
  KMHDHKMHDH4141EBFUEBFU440924440924 ش ش  ش ش GG44NBFUNBFU848792848792 پــاک پــاک 1414 ب  ب 568568 ایــران  ایــران 6363 بــه ش م  بــه ش م
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد در تاری ــد محم ــاد فرزن ــی نوش ــد عل ــه محم ــق ب ــخمتعل ــد در تاری ــد محم ــاد فرزن ــی نوش ــد عل ــه محم ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد عبدالرحم ــی فرزن ــم  رضای ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد عبدالرحم ــی فرزن ــم  رضای ــه مری ــق ب ــماره 25723436142572343614 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 1401/08/191401/08/19 مفق

ــخ 1401/05/101401/05/10   ــد شــعبانعلی در تاری ــه مرتضــی غفــاری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد شــعبانعلی در تاری ــه مرتضــی غفــاری فرزن ــق ب ــه شــماره 41454145 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــوکار فرزن ــا ج ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــوکار فرزن ــا ج ــه علیرض ــق ب ــماره 22826215572282621557 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/08/28 1401/08/28مفق

  
26032603

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 20202193952020219395 متعلــق بــه آرزو فراهانــی شناســنامه متعلــق بــه یگانــه بنــدی و  متعلــق بــه آرزو فراهانــی شناســنامه متعلــق بــه یگانــه بنــدی و 
شناســنامه متعلــق بــه علیرضــا بنــدی و شناســنامه متعلــق بــه امیرطاهــا بنــدی وســند ازدواج و بــرگ شناســنامه متعلــق بــه علیرضــا بنــدی و شناســنامه متعلــق بــه امیرطاهــا بنــدی وســند ازدواج و بــرگ 
ســبز و ســند کمپانــی بــه شــماره ســبز و ســند کمپانــی بــه شــماره 8383 ق ق535535ایــران ایــران 7474و  شناســنامه بــه شــماره و  شناســنامه بــه شــماره 06700834530670083453 متعلــق  متعلــق 
بــه هــادی  بنــدی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخبــه هــادی  بنــدی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

29012901

  NAAVNAAV0101FEFE00HTHT181484181484 163163 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســیBB02842180284218 کارت خــودرو بــه شــماره موتــور کارت خــودرو بــه شــماره موتــور
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــی یگان ــم  رفیع ــه میث ــق ب ــی    متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی یگان ــم  رفیع ــه میث ــق ب ــران 166166س س 6161   متعل ــران  ای ــی 1010 ای ــماره انتظام ــه ش ــی وب ــماره انتظام ــه ش وب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفق ــمعیل در تاری ــد اس ــخ فرزن ــمعیل در تاری ــد اس  0075277646 0075277646 فرزن

می باشد.=می باشد.=

  SS14122882439731412288243973 ــه شــماره شاســی ــه شــماره شاســی  وب ــور 28989912898991 وب ــه شــماره موت ــور کارت خــودرو وبیمــه نامــه ب ــه شــماره موت کارت خــودرو وبیمــه نامــه ب
وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 2020 ایــران  ایــران 949949 ص  ص 2222 متعلــق بــه صغــرا شــاهوارقی فراهانــی بــه  متعلــق بــه صغــرا شــاهوارقی فراهانــی بــه 
شــماره ملــی شــماره ملــی 04902296620490229662  فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/08/27  1401/08/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 45789310724578931072 متعلــق بــه مهــدی فتحــی فرزنــد علــی اصغــر در  متعلــق بــه مهــدی فتحــی فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

  125125AA85458478545847******NBJNBJ کارت موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور کارت موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور 29308852930885 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســی
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــری چیم ــان باق ــه احس ــق ب ــی  متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــری چیم ــان باق ــه احس ــق ب ــران 2934429344 متعل ــران  ای ــی 117117 ای ــماره انتظام ــه ش ــی وب ــماره انتظام ــه ش وب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفق ــد در تاری ــد محم ــخ  فرزن ــد در تاری ــد محم 00627429060062742906  فرزن

مــی باشــد.=مــی باشــد.=

ــخ  ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــدور فرزن ــه مه ــه خدیج ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــدور فرزن ــه مه ــه خدیج ــق ب ــماره 00561446520056144652 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.= مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/261401/08/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37903530513790353051 متعلــق بــه پژمــان عباســی فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه پژمــان عباســی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/08/051401/08/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

  KNAFZKNAFZ417417XHXH56774435677443بــرگ ســبز خــودرو و ســندکمپانی و بنچــاق خــودرو بــه شــماره شاســیبــرگ ســبز خــودرو و ســندکمپانی و بنچــاق خــودرو بــه شــماره شاســی
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 174174 ط  ط 7979 متعل ــران  ای ــی 3333 ای ــماره انتظام ــه ش ــی  وب ــماره انتظام ــه ش ــور GG44NAGHNAGH548080548080 وب ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش وب
احمــد زحمتکــش اشــتیانی بــه شــماره ملــی احمــد زحمتکــش اشــتیانی بــه شــماره ملــی 00603989730060398973   فرزنــد عباســعلی در تاریــخ    فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1399/07/011399/07/01  

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

29032903

ــدی در  ــد مه ــری جــزه فرزن ــه علیرضــا ذاک ــق ب ــدی در  متعل ــد مه ــری جــزه فرزن ــه علیرضــا ذاک ــق ب ــه شــماره 00246577510024657751 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریختاریخ 1401/06/24  1401/06/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســن در تاریــخ  ــه زهــرا حســینی فرزن ــد حســن در تاریــخ  متعلــق ب ــه زهــرا حســینی فرزن ــه شــماره 65995931866599593186 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد بشــران در  ــر فرزن ــدی پیرل ــد مه ــه محم ــق ب ــد بشــران در  متعل ــر فرزن ــدی پیرل ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 00163422400016342240 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــختاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی و کارت  ــد عل ــان فرزن ــه نوروزی ــه فهیم ــق ب ــی و کارت  متعل ــد عل ــان فرزن ــه نوروزی ــه فهیم ــق ب ــماره 04406871790440687179 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــادی  ــام حســین اعتم ــه ن ــادی  ب ــام حســین اعتم ــه ن ــران 248248 ل  ل 7171 ب ــران  ای ــه شــماره 4444 ای ــه ب ــه نام ــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت و بیم ــه ب ــه نام ماشــین و کارت ســوخت و بیم
فرزنــد امــان اهلل بــه شــماره فرزنــد امــان اهلل بــه شــماره 52498788145249878814در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد جمشــید در  ــه مهــدی عنبرســتانی فرزن ــد جمشــید در  متعلــق ب ــه مهــدی عنبرســتانی فرزن ــه شــماره 00704079320070407932 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــختاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00364203520036420352 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00364203520036420352 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
حمیــرا ابوالحســنی فــرد فرزنــد اســماعیل در تاریــخحمیــرا ابوالحســنی فــرد فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/07/26  1401/07/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 50500391855050039185 متعلــق بــه حمیــده غفرانــی فرزنــد امامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده غفرانــی فرزنــد امامعلــی در تاریــخ 
1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00251323180025132318 و رســید کارت ملــی هوشــمند و کارت بســیج و رســید اموزشــگاه  و رســید کارت ملــی هوشــمند و کارت بســیج و رســید اموزشــگاه 
رانندگــی متعلــق بــه محمدرضــا صالحــی فرزنــد محســن در تاریــخرانندگــی متعلــق بــه محمدرضــا صالحــی فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــیرمحمد در  ــد ش ــیفان فرزن ــری س ــه صغ ــق ب ــیرمحمد در  متعل ــد ش ــیفان فرزن ــری س ــه صغ ــق ب ــماره 04531920920453192092 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016

ــه شــماره  ــارز و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه فاطمــه درب ــه شــماره  متعلــق ب ــارز و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه فاطمــه درب ــه شــماره 09247795000924779500 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــه شــماره 8181قق134134--4242 و کارت  و کارت  ــه ماشــین ب ــان و بیمــه نام ــری آقائی ــه صغ ــق ب ــه شــماره  متعل ــه ماشــین ب ــان و بیمــه نام ــری آقائی ــه صغ ــق ب 00483459400048345940 متعل
ــه شــماره 8181قق134134--4242 در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/26  1401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــه شــماره ماشــین ب ماشــین ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت کارگــری بــه شــماره کارت کارگــری بــه شــماره 190831063614190831063614 متعلــق بــه علــی رضائــی فرزنــد امیــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی رضائــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــی داراب ــه طالب ــه حلیم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــی داراب ــه طالب ــه حلیم ــق ب ــماره 20933238262093323826 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 1401/08/151401/08/15 مفق
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ــخ  ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــور فرزن ــه صب ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــور فرزن ــه صب ــه فاطم ــق ب ــماره 45688417984568841798 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 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردی

  
30213021

ــخ  ــف در تاری ــد آص ــو فرزن ــه ایانل ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد آص ــو فرزن ــه ایانل ــه فاطم ــق ب ــماره 44104604124410460412 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/07/271401/07/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 09421193630942119363 و  و  ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــه شــماره 09421193630942119363 و کارت پای ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ایــران گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ایــران 2020  686686 ج  ج 5858 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 2020  686686 ج  ج 5858 و  و 
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 09421193630942119363 متعلــق بــه محمــد مهــدی مومنــی موگوئــی  فرزنــد هرمــز در  متعلــق بــه محمــد مهــدی مومنــی موگوئــی  فرزنــد هرمــز در 

تاریــختاریــخ 1401/08/27  1401/08/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04804689660480468966 متعلــق بــه امیــر نکونــام فرزنــد محمدجــواد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر نکونــام فرزنــد محمدجــواد در تاریــخ 
1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41723668804172366880 متعلــق بــه میثــم پیمــان فرزنــد عربعلــی و شناســنامه بــه نــام  متعلــق بــه میثــم پیمــان فرزنــد عربعلــی و شناســنامه بــه نــام 
معصومــه اســدی بــه کدملــی معصومــه اســدی بــه کدملــی 09202784690920278469و شناســنامه بــه نــام هســتی پیمــان بــه کدملــی و شناســنامه بــه نــام هســتی پیمــان بــه کدملــی 

65804660226580466022  در تاریخ  در تاریخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   266004815266004815 شــماره  بــه  شناســنامه  و  شــماره   بــه  شناســنامه  و   26600481502660048150 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
 محمــد  غاباتــی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ محمــد  غاباتــی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1400/04/01  1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــودرزی  فرزن ــی گ ــد  معظم ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــودرزی  فرزن ــی گ ــد  معظم ــه محم ــق ب ــماره 44 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 9393طط662662ایــران ایــران 3030 متعلــق بــه اعظــم ســقایی فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم ســقایی فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ 
1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد بهــرام عل ــر  شهســواری  فرزن ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد بهــرام عل ــر  شهســواری  فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 40041117014004111701 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــداری  فرزن ــد جهان ــه حمی ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد محم ــداری  فرزن ــد جهان ــه حمی ــق ب ــماره 22699476912269947691 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00154157910015415791 متعلــق بــه خانــم  ناهیــد طهمورثــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم  ناهیــد طهمورثــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 
1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی   ــه ول ــق ب ــوخت متعل ــت و کارت س ــان خدم ــی   و کارت پای ــه ول ــق ب ــوخت متعل ــت و کارت س ــان خدم ــماره 00516304000051630400 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 حاجــی علــی مــددی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ حاجــی علــی مــددی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

گواهینامــه پایــه یــک  و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک  و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین بــه شــماره 9191طط894894 ایــران  ایــران 3030 و کارت  و کارت 
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفق ــادق در تاری ــد محمدص ــی  فرزن ــا خان ــه رض ــق ب ــوخت متعل ــخس ــادق در تاری ــد محمدص ــی  فرزن ــا خان ــه رض ــق ب ــوخت متعل س

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00245898370024589837 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه خانــم  محدثــه کاتــه عربــی  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه خانــم  محدثــه کاتــه عربــی 
فرزنــد علــی در تاریــخفرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/15  1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داریــوش در تاری ــای محمــد صفــدری فرزن ــه آق ــخ  متعلــق ب ــد داریــوش در تاری ــای محمــد صفــدری فرزن ــه آق ــه شــماره 00228080270022808027 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده اســت. مفقــود گردیــده اســت.

30413041

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه یکــم و کارت هوشــمند رانندگی به شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه یکــم و کارت هوشــمند رانندگی به شــماره ملــی 00641623030064162303  
متعلــق بــه علــی اکبــر مبــارک فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخمتعلــق بــه علــی اکبــر مبــارک فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت فنــی حرفــه ای بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و کارت فنــی حرفــه ای بــه شــماره ملــی 07037603270703760327 متعلــق بــه امیــد فرشــاد  متعلــق بــه امیــد فرشــاد 
فرزنــد قربــان در تاریــخفرزنــد قربــان در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت خــودرو و بــرگ ســبزخودرو و کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره پــاک ایــران کارت خــودرو و بــرگ ســبزخودرو و کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره پــاک ایــران 3232__351351ل ل 9898بــه بــه 
شــماره ملــی شــماره ملــی 07029234780702923478 متعلــق بــه زهــرا  عــرب صاحبــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  عــرب صاحبــی فرزنــد احمــد 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 هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم و کارت یکســال ســازی و کارت حکمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم و کارت یکســال ســازی و کارت حکمــت بــه شــماره ملــی 
ــخ 1401/08/081401/08/08   ــد محمــد در تاری ــادی فرزن ــور نصــر آب ــه مهــدی حســین پ ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــادی فرزن ــور نصــر آب ــه مهــدی حســین پ ــق ب 06907376960690737696 متعل

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

30443044

متعلــق  متعلــق    17202003271720200327 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   17202003271720200327 شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
 بــه یگانــه صفــری  فرزنــد احــد در تاریــخ بــه یگانــه صفــری  فرزنــد احــد در تاریــخ 1401/01/18  1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــه  ــت ب ــان خدم ــه  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــماره 03239773750323977375 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 1143711437 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــه  ــه  و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره 03239773750323977375 و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه ســه ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه ســه ب شــماره شــماره 03239773750323977375 و گواهینامــه پای
ــماره  ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــران7878  567567مم460460 و کارت موت ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــران و کارت س ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــماره 03239773750323977375 و کارت س ــماره ش ش
03239773750323977375 متعلــق بــه امیــد فرجــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ متعلــق بــه امیــد فرجــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــنگ در تاری ــد هوش ــین زاده فرزن ــدی حس ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــنگ در تاری ــد هوش ــین زاده فرزن ــدی حس ــه مه ــق ب ــماره 00122725900012272590 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/061401/08/06 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 66600189646660018964 متعلــق بــه شــاهین محمــدی فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه شــاهین محمــدی فرزنــد جعفــر 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 1401/08/041401/08/04 مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00772669780077266978 متعلــق بــه محمــد آســیایی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد آســیایی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/05/171401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 16531060181653106018 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران3838  676676لل5555 و  و 
ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 16531060181653106018 متعلــق بــه عبــاس جــودی  فرزنــد اکبــر  متعلــق بــه عبــاس جــودی  فرزنــد اکبــر 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  و بیم ــماره 60298122116029812211 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 60298122116029812211 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــماره 60298122116029812211   ــه ش ــودرو ب ــمند خ ــماره  و کارت هوش ــه ش ــودرو ب ــمند خ ــران2121  426426دد6969 و کارت هوش ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــراننام ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش نام
ــین  ــی  حس ــه ذکرعل ــق ب ــین  متعل ــی  حس ــه ذکرعل ــق ب ــماره 60298122116029812211 متعل ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــه فن ــند معاین ــماره و س ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــه فن ــند معاین و س
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفق ــعادت در تاری ــد س ــو فرزن ــی چ ــخ اوغل ــعادت در تاری ــد س ــو فرزن ــی چ  اوغل

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی اصغــر در تاری ــد عل ــه حســن  خدابخشــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی اصغــر در تاری ــد عل ــه حســن  خدابخشــی فرزن ــق ب ــه شــماره 64795918366479591836 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/031401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 54588813895458881389 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 54588813895458881389 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد رضــا در تاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــه محمــد محمــدی فرزن ــد رضــا در تاریــخ ب ــه محمــد محمــدی فرزن  ب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16403105511640310551 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 16403105511640310551 و ســفته بــه  و ســفته بــه 

شــماره شــماره 22عددبــه مبلــغ عددبــه مبلــغ 2020میلیــون تومــان و ســایر بــه شــماره کارت خانــه کارگــر و ســایر بــه شــماره میلیــون تومــان و ســایر بــه شــماره کارت خانــه کارگــر و ســایر بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/12  1401/07/12 مفق ــی در تاری ــک عل ــد مل ــوی آذر فرزن ــان تق ــه رحم ــق ب ــت متعل ــخکارت بهداش ــی در تاری ــک عل ــد مل ــوی آذر فرزن ــان تق ــه رحم ــق ب ــت متعل کارت بهداش

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

ــه  ــه  و بیم ــماره 63601154686360115468 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 63601154686360115468 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 63601154686360115468 متعل ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــران4040  314314جج8181 و کارت ماشــین ب ــه شــماره ای ــراننامــه ماشــین ب ــه شــماره ای نامــه ماشــین ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردی ــم اهلل در تاری ــد عل ــخ علیرضــا رحیمــی فرزن ــم اهلل در تاری ــد عل  علیرضــا رحیمــی فرزن

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــی قل ــد عل ــری فرزن ــاض فک ــه فی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــی قل ــد عل ــری فرزن ــاض فک ــه فی ــق ب ــماره 17398705491739870549 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 1401/07/201401/07/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44904377144490437714 متعلــق بــه رامیــن  باقــری فرزند مصیــب در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن  باقــری فرزند مصیــب در تاریــخ 1401/07/021401/07/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محبعل ــین زاده فرزن ــوان حس ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محبعل ــین زاده فرزن ــوان حس ــه رض ــق ب ــماره 16017715841601771584 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/06/171401/06/17 مفقــود گردی

40114011

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 37313136933731313693 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
37313136933731313693 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 5151ایــرانایــران386386صص2121 وبیمــه نامــه ماشــین ومعاینــه  وبیمــه نامــه ماشــین ومعاینــه 
فنــی وکارت ســوخت  متعلــق بــه ســید مســعود نقشــبندی فرزنــد ســید علــی در تاریــخ فنــی وکارت ســوخت  متعلــق بــه ســید مســعود نقشــبندی فرزنــد ســید علــی در تاریــخ 1401/08/251401/08/25  

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

40304030

ــه  ــنامه ب ــی و شناس ــد رضاعل ــه آرش آزادی راد فرزن ــق ب ــه  متعل ــنامه ب ــی و شناس ــد رضاعل ــه آرش آزادی راد فرزن ــق ب ــماره 61398548736139854873 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره شــماره 2212022120 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 40707301764070730176 بــه اســم فرزانــه رحیمــی فرزند:اکبــر در تاریــخ  بــه اســم فرزانــه رحیمــی فرزند:اکبــر در تاریــخ 

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

گواهینامــه متعلــق بــه محمــود شــاکرمی فرزنــد بابامــراد در تاریــخگواهینامــه متعلــق بــه محمــود شــاکرمی فرزنــد بابامــراد در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 و کارت ملــی در تاریــخ و کارت ملــی در تاریــخ 
1400/08/011400/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 40604607294060460729 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه امیــن  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه امیــن 
 نظــری نیــک فرزنــد عزیــز در تاریــخ نظــری نیــک فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45401941944540194194 متعلــق بــه مهــدی کاظمــی نســب فرزنــد صیدعبــاس و کارت  متعلــق بــه مهــدی کاظمــی نســب فرزنــد صیدعبــاس و کارت 
ملــی بــه اســم گل بــس دریکونــد بــه شــماره ملــی بــه اســم گل بــس دریکونــد بــه شــماره 40716170124071617012در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

گواهینامــه و کارت ســوخت  و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه و کارت ســوخت  و کارت ماشــین بــه شــماره 159159دد7777ایــرانایــران1010 متعلــق بــه سیدامیرحســین  متعلــق بــه سیدامیرحســین 
 کریمــی فرزنــد ســیدمجتبی در تاریــخ کریمــی فرزنــد ســیدمجتبی در تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40607395294060739529 و گواهینامــه متعلــق بــه مصطفــی رحیمــی فرزنــد احمــد و کارت  و گواهینامــه متعلــق بــه مصطفــی رحیمــی فرزنــد احمــد و کارت 
ســوخت در تاریــخســوخت در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد عصم ــی فرزن ــر بابای ــه یاس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد عصم ــی فرزن ــر بابای ــه یاس ــق ب ــماره 40736461684073646168 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

ــد  ــه ارش ــق ب ــد  متعل ــه ارش ــق ب ــماره 93822682999382268299 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 40703189334070318933 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ولیــزاده فرزنــد شــامراد و کارت ملــی بــه اســم افســانه حســنوندی بــه شــماره ولیــزاده فرزنــد شــامراد و کارت ملــی بــه اســم افســانه حســنوندی بــه شــماره 40730858404073085840 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه اســم طیبــه امیــری بــه شــماره ماشــین بــه اســم طیبــه امیــری بــه شــماره 466466صص2828ایــرانایــران3131 در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 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 48594842584859484258 متعلــق بــه رامیــن چراغی فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن چراغی فرزنــد بهــروز 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.

ــه  ــق ب ــه متعل ــه  و دفترچــه بیم ــق ب ــه متعل ــه شــماره 41896038054189603805 و دفترچــه بیم ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 28642864 و کارت مل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــی در تاری ــد خان ــوزاده فرزن ــاق عم ــخ آف ــی در تاری ــد خان ــوزاده فرزن ــاق عم  آف

می باشد.می باشد.
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ــد  ــه محمــود حســنی فرزن ــد  متعلــق ب ــه محمــود حســنی فرزن ــور : MM1515//95452829545282 متعلــق ب ــور :  ، شــماره موت NASNAS811100811100NN58001955800195 ، شــماره موت

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفق ــلیمان در تاری ــخس ــلیمان در تاری س

ــخ  ــی در تاری ــد موس ــرد فرزن ــی مف ــدی رضای ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد موس ــرد فرزن ــی مف ــدی رضای ــه مه ــق ب ــماره 40605305144060530514 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت بــه شــماره گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت بــه شــماره 765765لل3939ایــرانایــران4141 متعلــق بــه محمدکریم  متعلــق بــه محمدکریم 
غریــب زاده  در تاریــخغریــب زاده  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40729911124072991112 و کارت بازرگانــی و کارت اصنــاف و کارت مربــی گــری و کارت  و کارت بازرگانــی و کارت اصنــاف و کارت مربــی گــری و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 182182صص4646ایــران ایــران 3131 و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه شــهریار یزدانــی فرزنــد حســن  و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه شــهریار یزدانــی فرزنــد حســن 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 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 40704447934070444793 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه متعلــق بــه مهــرداد نیــازی  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه متعلــق بــه مهــرداد نیــازی 
فرزنــد اســحق در تاریــخفرزنــد اســحق در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41896074114189607411 متعلــق بــه شــیرمحمد ســبزواری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــیرمحمد ســبزواری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 40736483304073648330 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه 
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــد فرزن ــن دریکون ــه حس ــق ب ــکی متعل ــدارک پزش ــگاهی و م ــدارک دانش ــخ و م ــی در تاری ــد محمدعل ــد فرزن ــن دریکون ــه حس ــق ب ــکی متعل ــدارک پزش ــگاهی و م ــدارک دانش و م

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 حســین در تاری ــی فرزن ــه مرضیــه قیومــی جزی ــق ب ــخ  متعل ــد حســین در تاری ــی فرزن ــه مرضیــه قیومــی جزی ــق ب ــه شــماره 00353445200035344520 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111

ــخ  ــد حســین در تاری ــا قدســی فرزن ــه آری ــق ب ــخ  متعل ــد حســین در تاری ــا قدســی فرزن ــه آری ــق ب ــه شــماره 00249074130024907413 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1401/08/171401/08/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد رجــب در تاریــخ  ــوده فرزن ــی جرت ــه رمضــان رضائ ــخ  متعلــق ب ــد رجــب در تاری ــوده فرزن ــی جرت ــه رمضــان رضائ ــه شــماره 08730701190873070119 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502

ــی  در  ــد صفــر عل ــه ســونا  شــعبانژاد پســتکی  فرزن ــق ب ــی  در  متعل ــد صفــر عل ــه ســونا  شــعبانژاد پســتکی  فرزن ــق ب ــه شــماره 25958224972595822497 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریختاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد  در  ــر  فرزن ــاج ف ــه متیــن  ت ــق ب ــد محمــد  در  متعل ــر  فرزن ــاج ف ــه متیــن  ت ــق ب ــه شــماره 25934435022593443502 متعل ــی و شناســنامه ب ــه شــماره کارت مل ــی و شناســنامه ب کارت مل
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.

  
55605560

کارت ملــی هوســمندبه شــماره ملــی کارت ملــی هوســمندبه شــماره ملــی 06703571110670357111 متعلــق بــه جــواد روحانــی فرزنــد شــیر محمــد در  متعلــق بــه جــواد روحانــی فرزنــد شــیر محمــد در 
تاریختاریخ 1400/10/10  1400/10/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  70067006
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 41901487094190148709 متعلــق بــه میثــم میرزائــی فرزنــد روضعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم میرزائــی فرزنــد روضعلــی در تاریــخ 

1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســایر بــه شــماره کارت ایثارگــری ب شــماره ســایر بــه شــماره کارت ایثارگــری ب شــماره 63497925566349792556 متعلــق بــه علــی عادلــی فرزنــد ســی یکــه در  متعلــق بــه علــی عادلــی فرزنــد ســی یکــه در 
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46106455484610645548 متعلــق بــه علــی ریاحــی قلعــه تکــی فرزنــد حمیدرضــا در  متعلــق بــه علــی ریاحــی قلعــه تکــی فرزنــد حمیدرضــا در 
تاریختاریخ 1401/06/30  1401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46235103444623510344 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 254254 س س4949  
ــد بهمــن در تاریــخ 1401/08/27  1401/08/27 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از  ــادی فرزن ــه مهــدی خلیلــی بهــرام آب ــد بهمــن در تاریــخمتعلــق ب ــادی فرزن ــه مهــدی خلیلــی بهــرام آب متعلــق ب

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

70267026

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00213609950021360995 متعلــق بــه علیرضــا برگشــا فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا برگشــا فرزنــد اکبــر 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.

 کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره 00809629550080962955 وعابرهــای بانکــی متعلــق بــه فاطمــه  کشــاورز ملکــی  وعابرهــای بانکــی متعلــق بــه فاطمــه  کشــاورز ملکــی 
فرزند ایرج  در تاریخفرزند ایرج  در تاریخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70517051

کارت ماشــین بــه شــماره شــماره موتــور:کارت ماشــین بــه شــماره شــماره موتــور: mm13/6428733 13/6428733  و شــماره پــاک : و شــماره پــاک : 2727    596596  ص   ص 6464 متعلــق  متعلــق 
بــه رســتم نــوری آالکــوز فرزنــد بخشــعلی در تاریــخبــه رســتم نــوری آالکــوز فرزنــد بخشــعلی در تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــف عل ــد زل ــو فرزن ــاد جعفرل ــه فره ــق ب ــیرانی  متعل ــه تاکس ــماره پروان ــه ش ــایر ب ــخ س ــی  در تاری ــف عل ــد زل ــو فرزن ــاد جعفرل ــه فره ــق ب ــیرانی  متعل ــه تاکس ــماره پروان ــه ش ــایر ب س
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 1401/07/261401/07/26 مفق

ــی  ــم آقائ ــید ابراهی ــه س ــق ب ــی  متعل ــم آقائ ــید ابراهی ــه س ــق ب ــماره 00446351250044635125 متعل ــه ش ــه تاکســیرانی ب ــماره کارنام ــه ش ــایر ب ــماره س ــه ش ــه تاکســیرانی ب ــماره کارنام ــه ش ــایر ب س
ــه در تاریــخ 1401/07/14  1401/07/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد ســید عبدال ــه در تاریــخفرزن ــد ســید عبدال فرزن

70597059

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــن زاده فرزن ــه امی ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــن زاده فرزن ــه امی ــه معصوم ــق ب ــماره 55307892455530789245 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/171401/08/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــین در  ــد محمدحس ــی فرزن ــر تفقدرخ ــی اصغ ــه عل ــق ب ــین در  متعل ــد محمدحس ــی فرزن ــر تفقدرخ ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره 09408935090940893509 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــمارهشناســنامه بــه شــماره1624816248و کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــمارهو کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره09447788110944778811 و بیمــه  و بیمــه 
ــد  ــا فرزن ــدوی نی ــعید مه ــه س ــد متعلق ب ــا فرزن ــدوی نی ــعید مه ــه س ــماره9292نن936936ایرانایران7474متعلق ب ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــماره نام ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش  نام
علــی اکبــر و شناســنامه بــه شــمارهعلــی اکبــر و شناســنامه بــه شــماره725725و کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــمارهو کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره06813796260681379626  
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود  در  ایمانــی  اشــرف  بــه  تاریــخ متعلــق  در  ایمانــی  اشــرف  بــه   متعلــق 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد غاممحم ــواه فرزن ــه ایزدخ ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد غاممحم ــواه فرزن ــه ایزدخ ــه فاطم ــق ب ــماره 08401576650840157665 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 09441038630944103863 متعلــق بــه حســین رحیمــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه حســین رحیمــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/161401/06/16 مفق

ــین و کارت  ــه ماش ــه نام ــین و کارت  و بیم ــه ماش ــه نام ــماره08197817210819781721 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــمارهکارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم کارت پای
ــد  ــگری فرزن ــین لش ــه حس ــق ب ــد  متعل ــگری فرزن ــین لش ــه حس ــق ب ــماره88 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره4545دد619619ایرانایران4242 و شناس ــه ش ــین ب ــمارهماش ــه ش ــین ب ماش
ــه شــماره08101184670810118467متعلق متعلق  ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه شــمارهغامرضــا و شناســنامه و کارت پای ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم غامرضــا و شناســنامه و کارت پای
ــه ســاجده لشــگری و شناســنامه  ــه ســاجده لشــگری و شناســنامه متعلق ب ــه شــماره08104771650810477165متعلق ب ــه مهــدی لشــگری و شناســنامه ب ــه شــمارهب ــه مهــدی لشــگری و شناســنامه ب ب
بــه شــمارهبــه شــماره499499 متعلــق بــه هاجــر جهانــی در تاریــخ متعلــق بــه هاجــر جهانــی در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 52298773325229877332 و کارت شناســائی  و کارت شناســائی 
متعلــق بــه ســعید مرتضــوی فرزنــد احمــد در تاریــخمتعلــق بــه ســعید مرتضــوی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08402090710840209071 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه علــی بخشــی فرزنــد غامرضــا در  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه علــی بخشــی فرزنــد غامرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/06/14  1401/06/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــعلی ش ــه عباس ــق ب ــد متعل ــادی فرزن ــعلی ش ــه عباس ــق ب ــماره 10612487811061248781متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
شاسی91499839149983شــماره شــماره  شــماره  شاسی  شــماره  شــماره767767ایرانایران2445824458  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  شــمارهمحمــد  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  محمــد 
ــماره6767وو935935ایرانایران4242   ــه ش ــوری و کارت ســوخت ب ــی تیم ــد رحیم ــه محم ــق ب ــمارهمتعل ــه ش ــوری و کارت ســوخت ب ــی تیم ــد رحیم ــه محم ــق ب موتورموتور3122983731229837متعل
متعلــق بــه محمــد محســن آبــادی در تاریــخمتعلــق بــه محمــد محســن آبــادی در تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــار فرزن ــه ســرفرازی ی ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــار فرزن ــه ســرفرازی ی ــه مرضی ــق ب ــه شــماره 04901903320490190332 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/241401/08/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غامرضــا در  ــادی فرزن ــی آب ــی تق ــد قربان ــه محم ــق ب ــد غامرضــا در  متعل ــادی فرزن ــی آب ــی تق ــد قربان ــه محم ــق ب ــه شــماره 07316570980731657098 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/02  1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061

ــماره  ــه ش ــی زاده ب ــک کرم ــه باب ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــی زاده ب ــک کرم ــه باب ــق ب ــران 259259 ج  ج 2828 متعل ــران  ای ــاک 5454 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
 ملــی  ملــی 42304687254230468725 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 42317731494231773149 متعلــق بــه رحیــم کرمــی زاده  متعلــق بــه رحیــم کرمــی زاده 

فرزند علی فتح در تاریخفرزند علی فتح در تاریخ 1401/08/18  1401/08/18 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 44202429494420242949 متعلــق بــه مریــم عســکری فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم عســکری فرزند احمــد در تاریــخ 1399/08/281399/08/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه شــکراهلل خوجملــی فرزن ــد  متعلــق ب ــه شــکراهلل خوجملــی فرزن ــه شــماره 20309113132030911313 متعلــق ب ــان خدمــت و کارت ملــی ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت و کارت ملــی ب کارت پای
عبدالرحمــان در تاریــخعبدالرحمــان در تاریــخ 1399/08/28  1399/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70637063

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 07801756700780175670 متعلــق بــه مســلم بصیــری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مســلم بصیــری فرزنــد غامرضــا 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.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 29387092012938709201 متعلــق بــه داود مهــری شــیرمرد فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه داود مهــری شــیرمرد فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد قل ــد محم ــی فرزن ــد  برهان ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قل ــد محم ــی فرزن ــد  برهان ــه احم ــق ب ــماره 08393480370839348037 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/211401/08/21 مفق

70657065

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41308472604130847260 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 41308472604130847260 و کارت  و کارت 
ــخ  ــد مجتبــی در تاری ــه ناصــر احمــدی طباطبایــی فرزن ــخ  متعلــق ب ــد مجتبــی در تاری ــه ناصــر احمــدی طباطبایــی فرزن ــه شــماره 41308472604130847260 متعلــق ب ــه شــماره ســوخت ب ســوخت ب

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 1401/08/231401/08/23 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دو شنبه 1401/08/30

شماره : 1520

 ضرورت توجه به نکات ایمنی گاز با توجه به شروع برودت هوا
سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به برودت دمای هوا و افزایش 
مصرف گاز طبیعی، بر رعایت نکات ایمنی در اســتفاده از وسایل گازسوز و مصرف بهینه 
گاز تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، محسن اصغرزاده، 
با اشــاره به آغاز برودت دمای هوا در استان از مشترکین خواست عالوه بر رعایت نکات 
ایمنی، گاز طبیعی را به صورت منطقی و بهینه مصرف کنند تا همه مشترکین در سراسر 
کشور بتوانند به صورت مستمر از این نعمت خدادادی بهره مند شوند. وی، افزود: صرفه 
جویــی در مصرف گاز ضمن کمک به اقتصــاد خانواده و کاهش مبالغ قبوض گاز بهاء و 
صرفه جویی مالی، مانع افت فشار گاز در نقاط سردسیر و جلوگیری از اعمال محدودیت 
مصرف در صنایع عمده و نیروگاه ها خواهد شــد. سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان، 
با تاکید بر اینکه، اولین نکته مهمی که باید به آن توجه داشــت مطمئن بودن از درست 
کارکردن وسایل گازسوز است، گفت: در منازلی که ازآبگرمکن و بخاری به عنوان وسیله 
گرم کننده استفاده می شود، اطمینان از باز بودن مسیردودکش، استفاده از لوله بخاری 
فلزی غیرآکاردئونی، شــیلنگ مخصوص گاز به طول حداکثر یک متر و ۲۰ سانتی متر، 
بســت استاندارد برای اتصال شیلنگ به وسیله گازســوز و کالهک H برای دودکش ها 
جهت پیشگیری از نشت گاز، حوادث گازگرفتگی و آتش سوزی ضروری است. اصغرزاده، 
در ادامه افزود: بعد از روشــن کردن وســیله گازســوز یا بخاری حتماً از گرم بودن لوله 
دودکش مطمئن شــوید، اگر لوله دودکش سرد باشد عالمت خطر است و بیانگر مکش 
معکوس گاز ســمی co و عدم خروج آن از دودکش می باشــد که ممکن است عواقب 
خطرناکی را در بر داشــته باشــد. وی، تصریح کرد: گاز co )مونو اکســید کربن( گازی 
خطرناک، بی بو و بی رنگ و بســیار سمی است که انسان نمی تواند وجود آنرا با حواس 
پنجگانه خودحس کند و بســیار ســریع جذب خون شــده، منجر به گازگرفتگی و فلج 
عضالت و نهایتاً فوت می شود. سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، گفت: 
در خانه هایی که از سیســتم حرارت مرکزی اســتفاده می کنند، کنترل موتورخانه نیز 
ضروری است و بایستی سیستم موتورخانه بوسیله متخصصین مورد بازبینی قرار گرفته 
و در صــورت ناقص کار کردن عیب های آن رفع گردد. محســن اصغرزاده، افزود: برای 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی بایســتی موتورخانه و لوله های رفت و برگشــت آب 
گرم در سیستم های حرارت مرکزی را عایق کاری نمود تا از هدر رفت انرژی جلوگیری 
نمائیم که این مهم توسط شرکت گاز استان اصفهان به صورت رایگان در حال اجراست 
و تا کنون تنظیم مشــعل، نصب رســوب گیر و عایق کاری حــدود ۵هزار و ۷۰۰ واحد 

موتورخانه به صورت رایگان در سطح استان انجام شده است.
سرپرست روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، در پایان گفت: گاز طبیعی پاک و 
در دســترس محسوب می شود که عالوه بر رفاه و آســایش مردم باعث رونق اقتصادی 

جامعه نیز می شود.

 مدیرکل تامین اجتماعی اســتان گلســتان خبر داد: تسهیل برقراری حق 
عائله مندی برای بانوان سرپرست خانوار

ســیده حبیبه مومنی  :خبرنگار گلستان | مدیر کل تامین اجتماعی گلستان از تسهیل 
برقراری حق عائله مندی برای زنان مستمری بگیر سرپرست خانوار خبر داد.- به گزارش 
روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی گلستان ، هادی نودهی اظهار داشت: پیش از این 
گروهی از زنان سرپرســت خانوار برای دریافت حق عائله مندی باید احکام قضایی مبنی 
بر کفالت فرزند یا فرزندان شــان را به شــعب تأمین اجتماعی ارائه می دادند که با توجه 
بــه مقررات قضایی در مورد کفالت فرزندان و این که شــرعاً کفالت فرزندان با پدر و در 
صورت فوت پدر با پدربزرگ پدری اســت، بعضاً این گروه از زنان مســتمری بگیر به رغم 
اینکه متکفل هزینه های فرزندانشــان بودند، برای دریافت حق عائله مندی با مشکالتی 
مواجه می شــدند. با بخشنامه جدیدی که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در 
مورد فرایند بررســی و اثبات کفالت فرزندان از ســوی زنان صادر شده، در کنار احکام 
قضایی راهکارهای دیگری نیز برای تأیید سرپرســتی این افراد پیش بینی شــده است. 
نودهی گفت: در صورت عدم امکان ارائه حکم مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرســتی 
دادگســتری مبنی بر تحت تکفل بودن فرزندان از سوی مستمری بگیر زن؛ احراز تکفل 
و برقــراری حق عائله مندی با ارائه گواهی مقامات محلی، گزارش بازرس تأمین اجتماعی 
و اخــذ تعهد رســمی مبنی بر تحت تکفل بــودن فرزندان نیــز امکان پذیر خواهد بود. 
مدیرکل تامین اجتماعی گلســتان با بیان اینکه بانوان سرپرســت خانوار مستمری بگیر 
تأمین اجتماعــی اعــم از بانوان بازنشســته مطلقه و بانوانی که همسرشــان فوت کرده 
اســت، مشمول دریافت حق عائله مندی هســتند، گفت: درحال حاضر مبلغ ریالی حق 

عائله مندی مبلغ 4۰۷389۵ ریال )4۰۷ هزار و 389 تومان( است.

 سایت زباله »کالکولی«ساماندهی می شود
شــهردار رامســر در دیدار با سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری از پیگیری و 
ساماندهی سایت زباله کالکولی خبر داد شهردار رامسر در دیدار با سرپرست اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری از پیگیری و ساماندهی سایت زباله کالکولی خبر داد 
به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی رامســر ، »علی امینی شــاد« با اعالم اینکه 
حفظ جنگلهای هیرکانی منطقه برای ما مهم اســت اظهار امیدواری کرد بزودی شاهد 
کاشــت درخت بر روی ســایت زباله کالکولی باشیم . ســایت زباله کالکولی در منطقه 
جنگلی »اشکته چال« قرار دارد . شهردار رامسر در ادامه افزود: ما هرچه داریم از مواهب 
و منابع طبیعی خدادادی اســت که با حفظ این سرمایه های ارزشمند کمک به محیط 

زیستمان خواهد بود .
او توســعه پایدار را در گرو حفاظ منابع طبیعی و محیط زیســت دانست و اظهار داشت 
: اگر رامســر شهرت جهانی دارد به واسطه مواهب خداوندی است که در این شهرستان 

قرار دارد .
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان رامســر نیز در ســخانی ضمن 
قدردانی از حضور شــهردار و هیئــت همراه گفت: ما در مجموعــه اداره منابع طبیعی 
همراهی ســایر دستگاه های شهرستان به ویژه شهرداری را در حفاظت از منابع طبیعی 

امری ضروری میدانیم .
حســن باهری افزود: با تعامل ســازنده میتوان گام های موثری در توسعه فضای سبز و 

ارتقای فرهنگ درختکاری برداشت .
وی از مجموعه شهرداری خواست در مورد سایت زباله کالکولی به تعهدات خود مطابق 
قرارداد )واگذاری موقت( عمل نمایند و در صورت داشتن ایده یا پروژه تکمیلی در قالب 

طرح با اداره مکاتبه تا در چهارچوب قانونی بررسی و پاسخ داده شود.

 تجلیل از هنرمندان موسیقی گلســتان در اختتامیه پانزدهمین جشنواره 
موسیقی نواحی

محمدعلی شربتدار :خبرنگارگلســتان | در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر 
مســئوالن کشوری و استانی ، از جمعی هنرمندان موســیقی استان گلستان تجلیل به 

عمل آمد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی گلستان، آیین اختتامیه 
پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی استان گلستان در شامگاه پنج شنبه ۲6 آبان ماه با 
حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدمحمود اسالمی معاون 
توســعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، محمود ساالری معاون امور 
هنری وزیر فرهنگ و سیدمجید پور احمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، علیمحمد 
زنگانه اســتاندار گلســتان،نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی، 
محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی گلســتان و جمع دیگری از مسئوالن 

و هنرمندان و مردم هنردوست گلستان، در تاالرفخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.
در این مراســم، به رســم تجلیل و تقدیر از سال ها فعالیت و خدمت در عرصه موسیقی 
ســنتی و مقامی و زنده نگه داشتن موســیقی مقامی از هوشنگ جاوید پژوهشگر حوزه 
موسیقی و هنرمندانی چون سید احمد حسینی، سید نظام موسوی، حاجی محمد ایری، 

محمد نعیمی نظام آباد و محمدرضا برزگر قدردانی شد.

ایالم  خطیبی  خبرنگار ایده روز-انباشــت نخاله 
های ســاختمانی بویژه در ایران کــه عمر مفید 
ساختمان ها در آن کمتر از 4۰ سال است به یک 

معضل بزرگ تبدیل شده است. 
وجود ساختمان های فرسوده و تب ساخت و ساز 
که بویژه در دهه های هفتاد و هشتاد رخ داد منجر 
به وجود آمدن مشــکالت فراوان زیست محیطی 
ناشــی از تخلیه نخاله ها در طبیعت شده است به 
گونه ای که در پیرامون بیشتر شهرهای کشور به 
ویژه  شــهر ما ایالم به وضوح می توان آن را لمس 
کرد.  در کنار معضالت ناشی از انباشت نخاله های 
ساختمانی، محدود بودن منابع طبیعی نیز عاملی 
است که مسالۀ بازیافت نخاله های ساختمانی را به 
یک موضوع تامل برانگیز در جامعه دانشــگاهی و 
صنعتی تبدیل نموده به گونه ای که در چند دهه 
ی گذشته پژوهش های بسیاری در این زمینه در 
سراسر دنیا انجام گرفته که عمدتا بر اثرات زیست 
محیطی نخاله ها، توســعه پایــدار و صرفه جویی 

اقتصادی کاهش پرت مصالح متمرکز بوده است.
  این پدیده در شــهر ایالم پررنــگ تر خودنمایی

 می کند و به موضوعی قابل بحث در گفتمان های 
مردمی و رسانه ها مبدل شده است .

در این گزارش ســعی داریم مــروری بر اهمیت 
موضوع انباشــت نخاله های ساختمانی  در شهر 
بپردازیم. طبق قوانین موجود، شهرداری ها مکلف 
اند برای جمع آوری نخاله، مکانی را مشخص کنند 
و آن را به اطالع مردم و تشکل هایی که مسئول این 
کار هستند برسانند و کمک کنند تا زباله ها، نخاله، 
ضایعات ساختمانی و … به آن مکان منتقل شود.

وجود نخاله های ساختمانی در حاشیه  شهرایالم  به 
شــدت رو به افزایش است و مردم از این اقدام بی 
تعهدانه کامیون داران متخلفی که مبادرت به این 
کار می کنند  ابراز نارضایتی دارند .این حرکت که 
به شدت ایالم را نازیبا نموده و گالیه شهروندان را 
به دنبال داشته اســت . مردم می گویند با وجود 
طبیعت بکر ایالم و سرسبزی جنگل های اطراف 
و بوســتان ها چرا این افراد بی تعهد اقدام به این 
نوع عمل نموده و شهر ایالم را به تلی از نخاله های 

ساختمانی مبدل نموده اند .
یک کارشناس حقوقی می گوید : خیانتی آشکارتر 
از این وجود ندارد که در روز روشــن تعدادکثیری 
از وســائط نقلیه عمومی اقدام به این عمل نموده 
و خروارها نخاله های ســاختمانی در اطراف شهر 
ایــالم تخلیه می نمایند . وادامه می دهد ، خیانت 
به حقوق شــهروندی حد و مــرزی دارد  و هرچه 
ســریع تر باید جلوی این اقدام  بــی تعهدانه ونا 
صواب گرفته شــود  . شهروند دیگری می گوید : 
نخاله های ساختمانی ایالم را بلعیده و چهره اطراف 
شهر ایالم را زشت کرده است .وی می گوید : شاید 
دستگاهای متولی با افراد خاطی مماشات می کنند 
و این کارکرد رئوفانه آنان ، تشویقی است برای ادامه 
و اســتمرار این حرکت  نا آگاهانه وبی مسئولیت 
طلبانه  که باعث نارضایتی عامه مردم ایالم شــده 
اســت .وی می گوید ،  دیگر شــادابی و نشاط در 
کوهســتان زیبای دره ارغوان دیده نمی شود جرا 
که وقتی به ســوی این مکان زیبا با دوستان خود 
قصد پیاده روی داریم انباشت خروارها زباله و نخاله 
های مختلف ساختمانی چندش آور شده و ما را از 
هدفمان که طبیعت گردی اســت پشیمان و نادم 
می کند . این محل در تصرف خروارها زباله و نخاله 

های ساختمانی قرار گرفته است .
 شــهروند دیگر مــی گوید :  تخلیــه نخاله های 
ساختمانی در ورودی های شهر، باعث از بین رفتن 
منظره شهر شده است و درحال حاضر نیاز به عزم 

مسئولین اســتانی داریم تا بتوانیم تکلیف جمع 
آوری نخاله های ساختمانی را مشخص کنیم.

به منظور جستار گشایی این پدیده فرصتی پیش 
آمد به محل انباشــت نخاله های ساختمانی نوار 
کمربندی شرق ایالم مراجعه نماییم و با تعدادی 
از شهروندان مواجه شدم که آنان نیز از این حرکت 
ناآگاهانه بعضی از افراد بی توجه به مبلمان شهری 
و تخریب کننده محیط زیست انتقاد داشتند باب 
گفتگو را گشــودم . احمدی مــی گوید : ریختن 
نخاله های ســاختمانی در معابر عمومی همچون 
پیــاده رو و خیابــان منجر به ایجاد ســد معبر و 
نارضایتی شهروندان از شهرداری ها می شود . این 
شهروند نکات جالب را مطرح کرد : برای مدیریت 
پســماندهای ســاختمانی و جلوگیری از آلودگی 

منظر شهری چند راهکار پیشنهاد می شود:
با اســتفاده صحیح از مصالح می تــوان ضایعات 
ســاختمانی را کاهش داد یا از مصالحی استفاده 
کنیم که نزدیک تر به محل کار تولید می شــوند تا 

انتشار کربن به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
 وقتی از مصالحی که بادوام و اســتاندارد هستند، 
اســتفاده کنیم، ضایعات کمتری خواهند داشت. 
قدم بعدی بازیافت اســت،  بازیافت باعث می شود 
مصالــح دور ریخته نشــود و محل های دفن زباله 
بیش از حــد انباشــته نشــود.حدود 9۰ درصد 
نخاله های ســاختمانی قابل بازیافت و اســتفاده 
مجدد هستند. بازیافت به عنوان یکی از راهکارهای 
مدیریت نخاله های ساختمانی چند ویژگی مثبت 
از جمله؛کاهش تقاضا نســبت به منابع جدید؛کم 
شدن هزینه های حمل و نقل و تولید و استفاده از 
ضایعات به گونه ای که به مناطق انباشت ضایعات 
برده نشــوند دارد. وی افزود : اگر به شهرها و انبوه 
ساختمان هایی که قباًل ســاخته شده اند و نیاز به 
بهسازی دارند نگاه کنیم، می توان پتانسیل استفاده 
مجدد از مصالح ســازه ها مانند درب و پنجره، آجر 
و … را در این ســازه ها تصــور کرد. راه حل دیگر 
برای کاهش ضایعات ساختمانی اتخاذ قانون های 
مالیاتی برای صاحبان ســاختمان است. طراحی 
مکانی جهت دفع نخاله های ســاختمانی و تعیین 
بخش های مدیریت پســماندهای ساختمانی نیز 
می تواند کمک کننده باشــد، تخلیــه نخاله های 
ساختمانی در معابر و گذرگاه های سطح شهر سبب 
آلودگی دیداری محیط شهری می شود. از طرفی 
دیگر تخلیه خاک و نخاله در حاشیه راه ها، جاده ها 
و بزرگراه ها منجر به سد معبر و به دنبال آن بوجود 
آمدن حوادثی می شود که باعث واردآمدن خسارات 

جانی و مالی به شهروندان خواهد شد.
همچنین نخاله های ســاختمانی با مسدود کردن  

کانال ها و رودخانه ها باعث مســدود شدن مسیر 
آب گردیده که به هنــگام بارندگی موجب جاری 
شدن سیالب  و خســارت های جبران ناپذیری را 
به دنبال خواهد داشت  .وی افزود : رشد جمعیت 
و توسعه روز افزون جوامع بشری نیاز به ساخت و 
ساز و توسعه اماکن را افزایش داده است که تولید 
نخاله ســاختمانی نیز در این روند غیر قابل انکار 
اســت و عدم جمع آوری به موقع آن می تواند بر 
زیبایی شهر تاثیر منفی بگذارد. شهروند دیگر به نام 
محمدی ابراز داشــت:  شهر ایالم  و مردمانش در 
سطح کشور از لحاظ تاریخی و فرهنگی و اجتماعی 
زبانزد هستند و نگاه ما به آینده شهر بسیار امیدوارانه 
و مثبت است و  مسئوالن به ویژه استاندار و شهردار 
باید تالش کنند که شهری زیبا و شایسته مردمان 
داشته باشیم.  محمدی، یکی از ساکنان  در گفت و 
گو با ایده روز بیان کرد:چند سالی است که تخلیه 
نخاله های ســاختمانی در قطعه هــای خالی این 
خیابان به یک امر عادی تبدیل شده و تصویر بسیار 
زشــتی را در ذهن هر رهگذری مجسم می کند. 
وی افزود: رانندگان کامیون ها شــبانه و به صورت  
مخفیانه اقدام به تخلیه  نخاله های ساختمانی در 
زمین های خالی و اطراف منازل مسکونی می کنند 
که متاســفانه با وجود اعتراض  از سوی اهالی این 
منطقه هیچ گونه مدیریــت کارآمدی در خصوص 
پاکسازی و ساماندهی این نخاله ها صورت نگرفته 
و بــه صراحت می توان گفت که این حجم از زباله 

انباشت شده در شان و منزلت شهروندان  نیست.
وی افزود : نخاله های حاصــل از کارهای عمرانی 
می تواند چشــم انداز طبیعی شهر و پیرامون آن را 
به هم ریخته و از نظر بصری منظری زشت و کریه 

از شهر و ورودی های آن را نمایان سازد. 
یک شهروند دیگر در گفتگو با گزارشگر ما افزود :

 گاهی اوقات تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی 
در حاشــیه جاده ها فقط به ایجاد مشکل در عبور 
و مــرور محدود نمی شــود و باعث بــروز حوادث 

خطرناکی مثل تصادف می شوند.
وی یادآور شد: ریختن نخاله و مصالح ساختمانی 
در ســطح خیابان، پیاده روها و جوی آب، خالف 
مقررات بوده و در صورت مشاهده چنین مواردی، 
فرد متخلف  می بایست جریمه شود و طبق ماده 
۲۰ قانون مدیریت پسماند؛ در صورتی که خودروها 
اقــدام به تخلیه پســماند در مکان های غیر مجاز 
کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد.

وی اضافــه کرد: مردم بایــد بدانند همان طور که 
دوســت دارند خانه هایشــان تمیز باشد، باید به 
نظافت بیرون از خانه خود هم توجه داشته باشند. 
این شهروندخاطرنشان کرد: اگر برخورد قانونی تا 

کنون با متخلفان انباشــت نخاله های ساختمانی 
شــده بود امروز شــاهد این حجم از زباله در این 
اماکن نبودیــم. وی افزود: معابر عمومی متعلق به 
عموم شهروندان است و کســی حق ندارد تحت 
هر شــرایطی مخصوصاً با ریختن مصالح و نخاله 

ساختمانی آن را مسدود کند.
 گفتگو با رئیس سازمان پسماند شهرداری 

ایالم
رضا محمد زاده  ،رئیس سازمان پسماند شهرداری 
ایالم در پاسخ به سوال خبرنگار ما که این معضل 
را مطرح می کند اظهار داشــت : شهرداری ایالم 
از ســال ها قبل به دنبال اجرای استاندارد بازیافت 
نخاله های ســاختمانی بوده ولی بــه علت عدم 
سرمایه گذاران عالقمند و توانا به کار در ایالم این 
مهم تاکنون محقق نشده است .وی با با تائید این 
که حاشیه شهر ایالم به محل انباشت نخاله های 
ساختمانی تبدیل شده گفت :  روزانه 18۰ تن زباله 
با مشــارکت ۲3۰ نفر از پاک بانان و دیگر عوامل 
شهرداری در سطح شهر ایالم جمع آوری ، تفکیک 
و به صورت بهداشــتی در سایت مخصوص  دفن 
می شود.رئیس سازمان پسماند شهرداری ایالم در 
ادامه به اجرای طرح های فرهنگ سازی شهروندان 
از دبستان تا دانشگاه اشاره نمود و گفت طی سالیان 
اخیر این مهم مــورد توجه قرار گرفته و با برپایی 
برنامه های آموزشی فعالیت هایی در این راستا با 
همکاری نهادهای فرهنگی اجرا شــده است  ولی 
کافی نبوده و باید طرح های زیربنایی استمرار یابد 
تا دانش آموز دبســتانی از ابتدای ورود دبستان تا 
گذر به مقاطع باالتر اصول شهروندی را فرا گیرند .

در حال حاضر نیز طرح آموزش مادران با همکاری 
بســیج خواهران در شــرف انجام است و اصول و 
مبانی شــهروندی و همکاری با شهرداری توسط 
آنان در مســاجد وپایگاههای بسیج محالت شهر 
ایالم برگزار می گردد. وی افزود :  گشت موتوری 
، یگان حفاظت و اجرائیات ما همه روزه به منظور 
جلوگیری از تخلیه نخاله در سطح شهر فعالند و با 
متخلفین برخورد و  در صورت تکرار به دســتگاه 
قضایی معرفی  می شوند . محمدزاده همچنین از 
اجرای طرحی موسوم به هوشمندسازی مدیریت 
پسماند اشــاره کرد و افزود : در این سامانه تحت 
عنوان »شــهرآرا« متقاضی خاکبــرداری ،بعد از 
تشــکیل پرونده دیجیتــال در  واحد خاکبرداری 
مدیریت پسماند شهرداری ،برای تعیین سرویس 
های مورد نیاز حمل نخاله، به شرکت دانش بنیاد 
سپنتا معرفی می شــود. در این شرکت به تعداد 
ســرویس های حمل نخاله برچســب الکترونیک 
صادر می شود و خودروهای حمل نخاله به صورت 

هوشمند و همزمان در شرکت و در شهرداری رصد 
می شوند.

 نظرات بخشدار مرکزی ایالم
رشــیدی ، بخشــدار مرکزی ایالم نیز بــا تائید 
مشــکالت به وجود آمده و تخریب طبیعت و آثار 
مخرب زیســت محیطی  نخاله های ســاختمانی  
اذعان داشت با درک عمیق این موضوع با همکاری 
نهادهــای ذیربط در حوزه شهرســتان ایالم طی 
امسال بیش از 13 بار کمربند شرقی ، هفت چشمه 
، جاده قدیم ماربره و محور تونل آزادی  پاکسازی 

شده است .
وی متذکر شد به محض اتمام عملیات پاکسازی 
نقاط انباشت نخاله های ســاختمانی ، متاسفانه 
تعداد دیگــری از خودروهای حمل نخاله شــهر 
ایالم مجدد اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی 
جدیدی به صورت غیــر مجاز می نمایند و باعث 
هدررفت اقدامات دســتگاهای خدمت رسان  می 
شــوند . بخشدار مرکزی ایالم اراده جمعی در رفع 
این معضل کارساز می داند و اعتقاد دارند که همه 
آحاد جامعه در این امر مشــارکت فعاالنه داشته 
باشــند . رشیدی خواســتار افزایش ماشین آالت 
اســت و اجرای برنامه هــای فرهنگی و تبلیغی را 
مورد اشــاره قرار می دهد . وی در خاتمه بازیافت 
پســماند را یک امر مهم می داند که به علت های 
مختلف از جمله نبود سرمایه گذاران وکمبود منابع 

تاکنون در استان ایالم عملی نشده است .

نظرات معاون خدمات شهری شهرداری   
ایالم

در ادامه بــا پیام قربانی معاون خدمات شــهری 
شــهرداری ایالم نیز گفتگویی داشــتیم و ایشان 
ضمن تاکید بر لزوم مشــارکت آحــاد جامعه به 
ویژه شهروندان در راســتای زیباسازی شهر ایالم 
که مســئولیت اجتماعی نیز دارند خاطر نشــان 
کرد شــهرداری به منظور پاکسازی و حمل نخاله 
های ساختمانی با تجمیع ماشین آالت دستگاهای 
اداری و بخــش خصوصی مبادرت  و در ســایت 
انباشت مشخص شده تخلیه و عملیات پاکسازی 
را انجــام می دهــد . وی در ادامه گفت به منظور 
تسهیل تردد ماشین آالت حمل زباله و نخاله مکان 
دیگری که در فاصله نزدیکتری در شهر ایالم  قرار 
دارد پیش بینی نمــوده ودرآینده نزدیکی  از این 
سایت اســتفاده خواهیم نمود . قربانی به معضل 
دیگری که در شهرک و روســتاهای اطراف ایالم 
وجود دارد اشاره کرد و گفت روستاهای حومه ایالم 
و شهرک سرطاف نیر نخاله های ساختمانی را در 
خروجی جاده های ایالم به ایوان ومهران در فضای 
باز رها می نمایند و ما نیز ناگزیر هرچند در حیطه 
وظایف قانونی ما نمی باشد ولی با نهادهای ذیربط 
همکاری و تعامالت الزم را  به منظور پاکسازی آن 
مکانها داریم. معاون خدمات شهری شهرداری ایالم 
ادامه دارد در جریان سیل شدید سالیان گذشته که 
خسارات زیادی به شهر ایالم وارد شد ما وارد عمل 
شــده ود بخش هایی از شهر ایالم که در معرض 
سیل قرار دارد 4 حوضچه آرامش را عملیاتی نموده 
و این اقدامات نیز در چهارچوب قانونی از وظایف ما 

نبوده ،  ولی کار آنها را به اتمام رساندیم .
وی در خاتمه فرهنگ ســازی و آموزش  را مورد 
تاکید قرار داد و بیان داشت مجموعه اقداماتی نیز 
در راســتای اصول و آداب شهروندی با همکاری 
نهادهای فرهنگی اســتان داشته ایم  و با استمرار 
این اقدامات فرهنگــی امیدواریم چرخه نهادینه 
سازی تکمیل  و به اهداف متعالی که برنامه ریزی 

نموده ایم برسیم .

ایالم در محاصره نخاله های ساختمانی

مازندران حرمت الســادات نورانی خبرنگار ایده روز-در مراسم بزرگداشت روز کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار، برگزیدگان حوزه کتابخانه های عمومی استان مازندران معرفی و 
تقدیر شدند. مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان مازندران به 
مناسبت سی امین دوره هفته کتاب و کتابخوانی با شعار »ما همانیم که می خوانیم« با 
حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، سردار میرشکار از فرماندهان دوران 
دفاع مقدس و جبهه مقاومت، رجبی مدیرکل اجتماعی اســتانداری، مدیرکل بنیاد 
شهید استان، رئیس اتاق بازرگانی استان، مسئول سازمان بسیج ادارات استان، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مدیر حوزه هنری استان، مدیر صندوق بیمه اجتماعی 
روستائیان و عشایر استان، فرمانداران جویبار، گلوگاه و سوادکوه،  مسئولین استانی، 
فرهیختگان، نویســندگان، کتابداران، و اهالی فرهنگ و هنر در ســالن همایش اتاق 
بازرگانی اســتان برگزار شد. آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران نیز 
در این مراســم با تبریک هفته کتاب، گفت: کتابداران مازندرانی امســال در مراسم 
بزرگداشت سی امین دوره هفته کتاب، با ۷ برگزیده افتخار بزرگی در استان ثبت شد.

وی بیان کرد: کتابداران پرچمدار ترویج کتابخوانی و مواجهه با اعضا و کتاب خوانان 
هستند. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران از عضویت 83هزار مازندرانی 
در کتابخانه های عمومی اســتان خبر دادو گفت: تعداد ۵باب کتابخانه در یک سال 
گذشته با زیربنای تقریبی هزار و 8۰۰متر مربع افتتاح شد و به زودی تعداد کتابخانه 

های عمومی استان به عدد 1۲۰ می رسد.
ولیپور با بیان اینکه امسال با بازگشایی مجدد کتابخانه های عمومی بعد از ایام کرونا 
میزان عضویت 91 درصد رشد داشته است، گفت: 66۰هزار نسخه کتاب امسال امانت 

رفته است و ۲میلیون و ۲۲۰هزار نسخه کتاب در کتابخانه های استان موجود است.
وی یادآورشد: بیش از 46هزار نسخه کتاب به ارزش 14میلیارد ریال به همت خیرین 
برای کتابخانه های عمومی اســتان خریداری شد و بیش از ۲83میلیارد ریال کمک 

نقدی و غیر نقدی به کتابخانه های عمومی استان کمک کردند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران با بیان اینکه به دنبال عدالت فرهنگی 
در حوزه ترویج کتابخوانی در ســطح استان هستیم، بیان کرد: فعالیت های فرهنگی 

و ترویجی برای ایجاد انگیزه بین مردم جهت کتابخوان شدن مردم مورد توجه است.

ولیپور گفت: بیش از 46۰ برنامه متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی استان به مناسبت 
ســی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی از ۲1 آبان لغایت ۲۷ آبان ماه در حال 
برگزاری اســت. سردار علیجان میرشــکار از فرماندهان دوران دفاع مقدس و جبهه 
مقاومت نیز در این مراســم با قدردانی از مدیرکل و کتابداران کتابخانه های عمومی 
استان، اظهار کرد: همه فرهنگ ها با کتاب آغاز می شود و با کتاب رشد می کند و با 
کتاب ماندگار می شــود، نگاه جامعه به کتاب باید یک برند علمی باشد، لذا اگر نگاه 

جامعه به سمت کتابخوانی سوق پیدا کرد، کتاب به درون زندگی ما راه می یابد.
وی بیان کرد: امروزه نیز اهمیت مطالعه در توسعه فردی و اجتماعی بر همگان آشکار 
است، از این روز تالش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و باال بردن سرانه مطالعه امری 
اســت ضروری که باید مورد توجه جدی متولیان امــور فرهنگی، خانواده ها و نظام 
آموزشی قرار گیرد. میرشــکار با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی و کتابدار باید 
حمایت شوند، تصریح کرد: اهمیت دادن به مطالعه و کتابخوانی مهمترین راه توسعه 

فرهنگی است.
در پایان این مراسم از برگزیدگان سی امین دوره هفته کتاب مازندران تجلیل شد.

آیین بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در مازندران برگزار شد

 اســتاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید دولت و وزارت کشور بر فعال 
بودن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: این موضوع در استان ما 
که قطب تولید و صادرات است، اهمیت بیشتری دارد و باید تالش کنیم تا هیچ 
واحد تولیدی در استان راکد نماند. عابدین خّرم در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید آذربایجان شرقی با بیان اینکه تولید و اشتغال، خط قرمز کارگروه تسهیل 
است، اظهار کرد: هرگونه تسهیالتی که از سوی این کارگروه به واحدهای تولیدی 
ارایه شــود باید منجر به احیای تولید و ایجاد اشتغال شود بر این اساس الزمه 
این امر، اقدام نظارتی بر اجرای مصوبات است. وی با تأکید بر اینکه واحدهای 
متقاضی دریافت تســهیالت از کارگروه تسهیل، باید برنامه احیا داشته باشند، 
افزود: در شرایطی که بانک ها با محدودیت منابع مواجهند و همین منابع اندک 

را هم به دلیل اولویت های دولت به بخش تولید اختصاص می دهند، نباید منابع 
و تسهیالت بانکی صرف چیزی غیر از تولید شود.

خرم اظهار کرد: هر واحدی که برنامه احیا و توســعه تولید را ارائه نکند یا 
طبق برنامه عمل نکند و تسهیالت دریافتی را در کاری غیر از تولید هزینه کند 
تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد. وی ادامه داد: فعالیت کارگروه تسهیل از چند 
جهت اهمیت دارد؛ هم از جهت نیاز کشور به رونق تولید که موجب امیدواری در 
جامعه می شود، هم ضرورت خودکفایی در تولید نیازمندی ها و کاالهای اساسی 
و هم افزایش بهره وری که تولیدکنندگان و تامین کنندگان منابع تولید باید در 
این راستا تالش کنند. خّرم افزود: ما در ایجاد واحدهای تولیدی جدید، به دنبال 
ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید به خصوص در حوزه دانش بنیان هستیم، اما 

واحدهایی هم هستند که به دلیل نیاز جامعه، مستعد توسعه هستند و بانک ها 
اگر به این واحدها تسهیالت ارائه کنند به نفع خود آنهاست.

وی با قدردانی از عملکرد بانک های استان در حوزه حمایت از تولید، گفت: 
عملکرد بانک ها در حال تهیه است و به زودی گزارش آن ارائه می شود؛ ما باید 
از این نظر جزو استان ها پیشتاز باشیم و این هدف، معقول و دست یافتنی است.

محمد کالمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی 
نیز در این جلسه گفت: با اهتمام کارگروه تسهیل و دستگاه های مسئول، تعداد 
پرونده های ورودی به این کارگروه کاهش یافته و در حالی که ما در هفته های 
قبل ســابقه بررســی تا ۲۰ پرونده را نیز داشتیم، این هفته تنها سه پرونده به 

کارگروه ارجاع شده است.

هیچ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی نباید راکد بماند

  جمع آوری و ساماندهی بیش از ۱۸۰۰ معتاد متجاهر در استان البرز
البرز ولی ابراهیمی خبرنگار ایده روز-  نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: جمع آوری، ســاماندهی و حمایت از معتادان متجاهر از جمله مطالبات جدی مردم اســت بنابراین اردوگاه های ماده 16 استان به سرعت در حال بهره برداری و ارائه خدمت 
هســتند. مجتبی عبداللهی طی بازدیدی میدانی از پروژه های عمرانی اجتماعی اســتان البرز با تاکید بر ضرورت تســریع در تکمیل پروژه ها بمنظور رفاه حال مردم، اظهارداشــت : جمع آوری، ســاماندهی و حمایت از معتادان متجاهر از جمله مطالبات 
جدی مردم است بنابراین اردوگاه های ماده 16 استان به سرعت در حال بهره برداری و ارائه خدمت هستند. وی ادامه داد: اکنون براساس نیاز سنجی های صورت گرفته، استان البرز برای بیش از ۵ هزار معتاد متجاهر و متکدیان پرخطر و... به اردوگاه 

ماده 16 نیاز دارد. عبداللهی گفت: طی یک ســال تالش و پیگیری های مجدانه در راســتای ســاماندهی و نگهداری بیش از هزار و 8۰۰ معتاد متجاهر در استان توفیق یافته ایم.
وی افزود: تمامی شهرستان های استان باید به امکان اردوگاه های ماده 16 برای معتادان متجاهر و در کنار ماده 1۵ جهت بهبود معتادان داوطلب، مجهز شوند. استاندار البرز گفت: اکنون نیز چند سوله در ماهدشت کرج به مساحت 4 هزار متر، مکان 

یابی شــده و طی اقدامی جهادی درصدد راه اندازی آن هســتیم. وی افزود: معتادان متجاهر نیز بخشــی از این جامعه هســتند و باید برای بهبود، مهارت آموزی، اشتغال و بازگشت آنها به آغوش خانواده اقدام و برنامه ریزی کنیم.
عبداللهی در ادامه طی بازدید از اراضی نزدیک به بهشــت علی در محدوده جاده ماهدشت_اشــتهارد، گفت: در این اراضی نیز امکان ســاماندهی بیش از 8 هزار معتاد متجاهر، متکدیان، کودکان کار و... فراهم خواهد شد، که بدنبال رفع موانع آن هستیم.
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حسرتی به بزرگی دوری از بزرگ ترین جشن فوتبالی دنیا

تاج:مطمئنماینتیمافتخارآفرینیمیکند
رئیس فدراسیون فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد تیم ملی 

در جام جهانی ۲۰۲۲ نتیجه بگیرد.
 مهدی تاج که تمرین عصر امروز تیم ملی ایران در کمپ 
الریان را از نزدیک نظاره کرده بود، امشــب هم با حضور در 
محل اردوی شاگردان کارلوس کی روش در جمع بازیکنان 
عنوان کرد: شــما بازیکنان تالش می کنید و خیلی خیلی 
امیدواریم که نتایج خیلی خوبی بگیرید چراکه شما ملی پوشان 

سزاوار بهترین اتفاقات هستید.
او ادامه داد: شخصا اعتقاد دارم با تالش شما بازیکنان اتفاق خوبی می افتد. بنده 
سه دوره در جام های جهانی برزیل، روسیه و قطر حضور داشتم و هیچ زمانی مثل 
حاال تیم ملی را انقدر سرحال و آماده ندیده بودم. مطمئنا نتایج خوبی برای تیم ملی 

رقم می خورد و جا دارد از تک تک بازیکنان تشکر کنم.
رئیس فدراســیون فوتبال یادآور شد: شما بازیکنان مثل بچه های من هستید و 
امیدوارم برای خودتان، پدر و مادر، خانواده و کشــور افتخارآفرینی کنید و این تیم 

مایه سربلندی ایران شود که اطمینان دارم این اتفاق می افتد.
تاج اضافه کرد: فردا و پس فردا شــب اتفاقــات خوبی برای تیم ملی می افتد و 
مهم این است که شما بازیکنان تالش خود را انجام بدهید چراکه مهم ترین موضوع 
خواهد بود. تیم ما در داخل زمین ۱۱ نفر نیست، بیش از این تعداد است که مقابل 

حریفان قرار می گیرد.

صداوسیماحقپخشمسابقاتجامجهانیرانخرید
صداوسیما حق پخش بازی های جام جهانی را نخریده 

و به همین علت گزارشگران به این مسابقات اعزام نشدند.
 در حالی جام جهانی قطر از عصر امروز با دیدار افتتاحیه 
بین قطر و اکوادور آغاز می شــود که نام ایران و ســازمان 
صداوسیما در جدول پخش و حق پخش مسابقات جام جهانی 

درسایت فیفا وجود ندارد.
حتی گزارشــگران ایران برخالف دوره های قبل )مانند 
توکیو( در دوحه قطر حضور نخواهند داشت. ایران در دوحه استودیو ندارد و هر سه 

مسابقه تیم ملی ایران با گزارشگران ایرانی داخل کشور گزارش خواهد شد؛
باید پرسید سازمان صداوسیما با چه اسنادی ادعای داشتن حق پخش انحصاری 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را دارد؟واقعیت این است که مجوز حضور گزارشگران ایرانی 

باتوجه به نخریدن حق پخش تلویزیونی، در کشور قطر محقق نشده است. 

پرسپولیسیهاهمچناندراعتصاب
بازیکنان پرســپولیس برای دومین روز متوالی حاضر به 

تمرین نشدند.
 بازیکنان تیم فوتبال پرســپولیس که روز گذشــته به 
دلیل عدم رسیدگی به درخواست های مالی شان تمرین را 
تعطیل کرده بودند، امروز هم حاضر به مشارکت در تمرینات 
آماده سازی قرمزپوشان برای حضور در رقابت های لیگ برتر 
نشدند.درخواست آنها حضور رضا درویش مدیرعامل باشگاه 

در تمرینات بود که با توجه به اجابت نشدن آن، تمرین امروز نیز برگزار نشد. 

کیروشجاودانهشد
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران با ۴ بار حضور 

در جام جهانی در این مسابقات جاودانه شد.
مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از امروز از ساعت ۱۹:۳۰ 
به وقت تهران میان قطر و اکوادور در ورزشــگاه البیت آغاز 
می شود.در آستانه آغاز این مسابقات بزرگ فوتبالی سایت 
»کابین اسپورت« اسپانیا به استادان جام جهانی اشاره کرد 
که بیشترین تجربه حضور در این مسابقات را در قطر دارند.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان با چهارمین حضور در مسابقات 
جام جهانی جزو استادان و متخصصان این تورنمنت قرار گرفت.کی روش با تیم ملی 
پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۰ حضور داشــت و به همراه ایران در جام های جهانی 
۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ شرکت کرد.لوئیس فان خال سرمربی هلند و سانتوس سرمربی 

پرتغال از دیگر استادن جام جهانی در کنار کارلوس کی روش به شمار می آیند.

عادلفردوسیپورگزارشبازیهایجامجهانیرانپذیرفت
فردوســی پور بازی های ایران در جام جهانی را گزارش 
نمی کند. گفته می شود عادل فردوسی پور، در هفته های اخیر، 
پیشــنهادهای متعددی برای گزارش بازی های جام جهانی 
دریافــت کرده اما به همه آن ها جواب رد داده اســت.او در 
گفت وگویی کوتاه ضمــن تایید این موضوع به خبرآنالین 
گفت:پس از نزدیک به چهار ســال ممنوعیت، گفتند جام 
جهانــی را گزارش کن .در دورانی که ایران عزیز در ماتم و 

اندوه فرزندان خود نشسته ،صدای مردم از هر صدایی شنیدنی تر است.

سرداردرمحکآزمون!
آیا ســردار آزمون در جام جهانی ۲۰۲۲ به خوبی آزمون 
پس می دهد و توانایی های خود را در یک رقابت بزرگ ثابت 
می کند؟ به نقل از فرانس ۲۴، می گویند هر کســی بهره ای 
از اسم خود دارد و معنای نام سردار آزمون بازیکن ایرانی » 
فرمانده در محک آزمایش اســت«. یعنی او در جام جهانی 
۲۰۲۲ در محــک آزمایش خواهد بــود آن هم بعد از آنکه 
اخیرا واکنش های نسبت به اوضاع کشورش داشت. آزمون 
در دیدار دوســتانه اخیر تیم ملی فوتبال ایران برابر سنگال نیمکت نشین بود و در 
ترکیب اصلی به میدان نرفت و این باعث شد تا گمانه زنی درباره قرار نگرفتن او در 
فهرست کی روش خیلی زود شکل گیرد اما او در  همان بازی در نیمه دوم به میدان 
رفت و توانست با یک ضربه سر زیبا دروازه حریف را باز و کی روش را خوشحال کند.

کی روش در نهایت تصمیم گرفت که سردار آزمون را در فهرست نهایی خود برای 
جام جهانی قرار دهد اما هنوز قرار گرفتن او در ترکیب اصلی در هاله ای از ابهام است.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم با تیم های ولز، انگلیس و آمریکا همگروه است 
و در بازی نخست خود دوشنبه به مصاف انگلیس خواهد رفت.

سرمربیتراکتوردرحالمذاکرهباباشگاهسوچیروسیه!
یک خبرنگار روســی افشا کرد »قربان بردیف« سرمربی 

تیم تراکتور در حال مذاکره با باشگاه سوچی روسیه است.
 مدیران تیم فوتبال ســوچی روســیه به دنبال انتخاب 
سرمربی جدید برای تیم خود هستند و حاال مشخص شده 
اســت که یکی از گزینه های آنها، »قربان بردیف« سرمربی 
فعلی تیم تراکتور ایران است.این خبری است که »سرگئی 
ایلییف« خبرنگار روســی در کانال تلگرامی خود افشا کرده 
است. سرگئی در این خصوص گفته است: »سوچی هنوز تصمیم نگرفته است که 
چه کســی هدایت این تیم را بر عهده بگیرد، امــا در عین حال می دانم که قربان 
بردیف که اکنون سرمربی تراکتورسازی ایران است )در بین ۱۶ تیم در حال حاضر 

رتبه هفتم جدول( را در نظر گرفته است.«

محمود رضایی  -   ایده روز  |در 
آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
چند ســتاره نامدار مصدوم هستند و 
فرصت حضور در ایــن رقابت ها را از 

دست خواهند داد.
 حضــور در جام جهانی آرزوی هر 
فوتبالیســتی اســت و تمام بازیکنان 
رویای بــازی در مهم ترین تورنمنت 
فوتبالی جهان را دارند. رویایی که خیلی 
فوتبالیست های بزرگ هم در حسرتش 
مانده و به دالیل مختلف شانس حضور 
در جام جهانی را از دست داده اند. رایان 
گیگز، اسطوره ولزی منچستریونایتد 
یکی از بازیکنان است که با وجود کسب 
افتخارات فراوان در سطح باشگاهی، به 
دلیل ضعف تیم ملی ولز هرگز در جام 
جهانی به میدان نرفت؛ ولزی ها امسال 
به این رویای دیرینه رسیدند تا گرت 
بیل برخالف هموطــن خود فرصت 

حضور در قطر را پیدا کند.
در کنــار ایــن موضــوع اما بحث 
مصدومیت در آســتانه این رقابت ها 
یکی از اتفاقات تلخی است که بازیکنان 
بزرگی هم آن را تجربه کرده اند. اتفاقی 
که با توجه به زمان برگزاری این دوره 
از رقابت ها بیشــتر از قبل هم شده و 

چنــد بازیکن مطرح دنیای فوتبال به 
خاطر مصدومیت در آســتانه شروع 
رقابت ها فرصت بازی در قطر را از دست 
می دهند. تیم منتخبــی از بازیکنان 
مصدوم این دوره از رقابت ها تشــکیل 

شده که در ادامه آمده است.
مایک ماینان، دروازه بان فرانسوی 
میالن مهم ترین بازیکن در این پست 
بود که به خاطــر مصدومیت فرصت 
حضور در جام جهانی را از دست داد. 
او پــس از قهرمانی با میالن در فصل 
گذشته سری آ ایتالیا می خواست اولین 
جام جهانی خــود را هم تجربه کند 
اما مصدومیت چهار ســال انتظار او را 
طوالنی تر کرد. ماینــان البته امیدوار 
اســت با حفظ شرایط فعلی و با توجه 
به ســن و سال هوگو لوریس، در جام 
جهانــی ۲۰۲۶ به عنــوان دروازه بان 
شماره یک در ترکیب خروس ها قرار 

بگیرد.
در خط دفاعی پرسنال کیمپمبه 
و رونالدو آرائوخو، مدافعان فرانســوی 
و اروگوئه ای پاری سن ژرمن و بارسلونا 
نفرات شــاخصی هستند که به خاطر 
مصدومیت شــانس بازی در قطر را از 
دست خواهند داد. البته آرائوخو که در 

بازی دوستانه با تیم ملی ایران مصدوم 
شــد در لیســت اروگوئه قرار دارد اما 
حداقل در مرحله گروهی بعید اســت 

فرصت بازی پیدا کند.

مدافعان کناری تیم بدشانس های 
جام جهانی هر دو انگلیســی و عضو 
تیم چلسی هستند. بن چیلول و ریس 
جیمز، دو مدافع چپ و راست چلسی 

پیش از جام جهانی مصدوم شدند و از 
لیست گرت ساوتگیت خط خوردند. 
البته سرمربی انگلیس با حضور نفراتی 
چون کایل واکر، کیران تریپیر، ترنت 
الکســاندر آرنولد و لوک شاو احتماال 
خالء این دو مدافع را حس نخواهد کرد.

زوج خــط میانی قهرمــان دوره 
گذشــته هم در عین ناباوری در جام 
جهانی ۲۰۲۲ غایب هســتند. انگولو 
کانته و پل پوگبا که با عملکرد درخشان 
در روســیه نقشــی تعیین کننده در 
قهرمانــی خروس ها ایفــا کردند دو 
 غایــب مهــم ایــن دوره هســتند

 تا به حسرت دیدیه دشان اضافه کنند. 
سرمربی فرانسه چند روز قبل هم با خبر 
مصدومیت کریستوفر انکونکو مواجه 
شــد و حتی کریم بنزما هم آمادگی 

صد درصد ندارد.
بــدون تردید مارکو رویس یکی از 
بدشــانس ترین فوتبالیست های حال 
حاضــر جهان اســت. ســتاره وفادار 
دورتموند در یک دهه گذشــته فقط 
در یــورو ۲۰۱۲ و جام جهانی ۲۰۱۸ 
تیم ملی کشورش را همراهی کرده و 
یورو ۲۰۱۶، یورو ۲۰۲۰، جام جهانی 
۲۰۱۴ و حاال جام جهانی ۲۰۲۲ را به 

علت مصدومیت از دست داده. او اگر 
بدشانس نبود می توانست قهرمانی جام 
جهانی در ســال ۲۰۱۴ را با مانشافت 

تجربه کند.
تیمو ورنر، مهاجم سابق چلسی که 
امســال برای بازگشت به اوج به طور 
قرضی به الیپزیش برگشته هم دیگر 
مصدوم تیم هانسی فلیک است. او که 
در هفته های اخیر شرایط بهتری پیدا 
کرده بود مصدوم شد و حضور در قطر 
را از دســت داد.شاید یکی از تلخ ترین 
اتفاقات جام جهانی ۲۰۲۲ مصدومیت 
سادیو مانه، وینگر سابق لیورپول و فعلی 
بایرن مونیخ باشد. ستاره سنگالی در 
یکی از آخرین بازی های بایرن پیش از 
جام جهانی مصدوم شده و با وجود قرار 
 گرفتن در فهرست نهایی آلیو سیسه 
دیشب اعالم شد که نمی تواند در جام 

جهانی به میدان برود.
دیگو ژوتا، مهاجم پرتغالی لیورپول 
هم آخرین بازیکن حاضر در این ترکیب 
است. او که در دو سال اخیر پیشرفت 
قابل توجهی داشته از بازیکنان مورد 
نظر فرناندو ســانتوش بود اما چندی 
پیش مصدوم شد و جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر را از دست داد.

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: اخذ ویزا آمریکا برای مسابقات جام جهانی کشتی 
آزاد وقفه ای در اردوی تیم ملی نخواهد داشت.

 جام جهانی ۲۰۲۲ کشــتی آزاد در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه در کشور آمریکا برگزار 
خواهد شد و تیم ملی کشورمان یکی از تیم هایی است که باید شرکت در این رقابت 
ها به آمریکا سفر کند. تعدادی از اعضای تیم ملی اعزامی به آمریکا روز پنجشنبه راهی 
کشــور امارات شدند تا در مصاحبه سفارت آمریکا حضور پیدا کنند. سایر نفرات تیم 
ملی هم قرار است در روزهای آینده راهی امارات شوند تا در مصاحبه سفارت آمریکا 

شکرت کنند تا به موقع ویزای آن ها صادر شود.
در همیــن راســتا محمــد ابراهیــم امامــی در گفت وگــو بــا خبرنگار ورزشــی 
خبرگــزاری فــارس، در خصــوص آخرین وضعیت اخــذ ویزای تیم ملی کشــتی 
 آزاد بــرای ســفر به آمریکا اظهار داشــت: تعدادی از کشــتی گیــران راهی امارات 
خود را پیگیری کنند. رفت و آمد اعضای تیم ملی به امارات ۲۴ ســاعته است و هیچ شدند و سایر نفرات هم در چند روز آینده به امارات خواهند رفت تا پروسه اخذ ویزای 

گونه وقفه در اردوهای تیم ملی را نخواهیم داشت. اعضای تیم ملی تمام کارهای الزم 
را انجام خواهد داد،اما این که چه زمانی سفارت آمریکا ویزا ها را صادر کند مشخص 

نیست.
وی افزود: ما همیشه در خصوص ویزاها با این مسئله مواجه بوده ایم که نمی دانستیم 

چه زمانی ویزا به دستمان خواهد رسید. 
در خیلی از مواقع بوده اســت حتی روز اعزام به مسابقات ویزا را دریافت کردیم و به 
سرعت راهی محل برگزاری مسابقات شدیم. تمام کارهای اعزام تیم ملی به آمریکا از 
قبل پیش بینی شــده اســت.کار رزرو بلیط برای تیم ملی هم انجام شده و خللی در 
برنامه اعزام تیم ملی به مسابقات جام جهانی آمریکا وجود ندارد و تا روز اعزام تیم ملی 

فرصت داریم تا ویزا را دریافت کنیم. 
حال باید منتظر ماند و دید آمریکا ویزای تیم ملی ایران را برای حضور در رقابت های 

جام جهانی کشتی آزاد صادر خواهد کرد یا خیر.

برگزاریاردویآزادکارانبدونوقفهدرخانهکشتی؛
 تدارک فدراسیون برای سفر به آمریکا

علیرضا جهانبخش از هدف ایران در جام جهانی قطر گفت و عنوان کرد دوست 
دارد بار دیگر به لیگ انگلیس برگردد.

 به نقل از اتلتیک، وقتی علیرضا جهانبخش برای ایران در مقابل تیم انگلیس در 
ورزشگاه بین المللی خلیفه صف آرایی کند، لرزه بر اندام میسون مونت خواهد افتاد.

مونت در تیم چلسی بود که در ژانویه ۲۰۲۰ ضربه آکروباتیک و گل جهانبخش 
را دید و در واقع کنار این بازیکن بود.

سایت اتلتیک با این مقدمه درباره علیرضا جهانبخش به سراغ مصاحبه با او 
رفته است که در زیر می خوانیم:

جهانبخش در ابتدا درباره قرعه کشی جام جهانی گفت: همراه با دو سه نفر 
از بازیکنان تیم ملی قرعه کشی جام جهانی را تماشا می کردیم. در آن لحظه ما 
فقط می خندیدیم. اولین برداشت این بود، اوه انگلیس. انگلیس می تواند همزمان 
سه تیم ملی مختلف داشته باشد. بازیکنان با کیفیت زیادی در این تیم هستند. 
آنها یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی هستند  بنابراین این به اندازه کافی 
در مورد انگلیس کافی اســت. بازی مقابل انگلیس برای من بسیار خوب است، 

زیرا مقابل اکثر این بازیکنان بازی کرده ام.
او درباره بازگشت کارلوس کی روش به ایران گفت: او بازیکنان را خیلی خوب 
می شناسد، بازیکنان نیز او را خیلی خوب می شناسند. من از او به عنوان یک 

فرد و به عنوان یک مربی فوتبال چیزهای زیادی یاد گرفته ام. او تنها کسی بود 
که می توانســت در این زمان کم به ایران بیاید و کار را بالفاصله انجام دهد. او 
می تواند کمک زیادی به ما کند. این پروسه دیوانه کننده بود یعنی رسیدن به 

جام جهانی، رئیس فدراسیون جدید، مربی جدید، ایده های جدید.
دالیــل زیادی برای حذف ایران در قطر وجود دارد اما انگیزه جهانبخش در 
سومین جام جهانی او مشخص است. ایران در پنج تالش قبلی هرگز به مرحله 

حذفی راه پیدا نکرد.جهانبخش ادامه داد: صعود به دور بعد چیزی است که همه 
درباره آن صحبت می کنند. اگر بگویم هدف این نیست که به دور بعد راه پیدا 
کنیم، دروغ می گویم. این ۱۰۰ درصد یکی از بزرگترین اهداف ما بازیکنان، تیم، 
کادر مربیگری و ملت اســت. ما ســخت برای آن کار کنیم.ستاره ایرانی درباره 
شانس تیم ها برای صعود در این دوره و مقایسه با دوره قبل اضافه کرد: انگلیس 
شانس اول است و شانس یکسانی برای سه تیم دیگر وجود دارد. در چهار سال 
گذشــته چیزهای زیادی یاد گرفته ام و االن قصد دارم از آن تجربه ها استفاده 
کنم. این بزرگترین مرحله ای اســت که در فوتبال وجود دارد. همه نگاه ها به 
توست. شما فقط می خواهید بدرخشید تا بهترین کار را انجام دهید. این چیزی 
است که من واقعاً منتظر آن هستم. این جام می تواند فرصتی برای من باشد تا 
در حرفه ام پیشرفت بیشتری داشته باشم و قدم بزرگتری بردارم.او در پایان گفت: 
من اهداف بسیار بزرگی برای حضور در برایتون داشتم. من آن را بیشتر به عنوان 
یک نقطه میانی دیدم که به من کمک کند خودم را توسعه دهم و سپس قدم 
بعدی را بردارم. این دلیلی است که من به فاینورد یکی از بزرگترین باشگاه های 
هلند و همچنین فوتبال اروپا آمده ام. برای بازگشت به سطحی که قبال بودم و 
سطحی که می دانم می توانم در آن سطح بازی کنم. امیدوارم قدم بعدی را هم 
بردارم. نمی دانم کجا قرار است باشد اما مشتاقم که دوباره در لیگ برتر بازی کنم.

اگر بگویم هدف صعود به دور بعد نیست دروغ گفته ام

سخنگوی فدراسیون بوکس با انتقاد از حرکت رئیس این فدراسیون گفت: 
چه موافقین و چه مخالفین این رفتار او را نمی پسندند.

عیســی گل محمدی در خصوص اظهارات و رفتار اخیر حسین ثوری که به 
همراه تیم جوانان راهی اســپانیا شد و اعالم پناهندگی کرد گفت: او اگر واقعاً 
نســبت به شرایط گالیه مند بود این امکان را داشــت که استعفا بدهد. قطعاً 
استعفای او بهتر بود تا با پول بیت المال به اسپانیا برود و بچه های مردم را که 
به او امانت سپرده بودند را به امان خدا رها کند. اگر ثوری دلسوز مردم بود چرا 
وســط یک رویداد مهم جهانی تصمیم به پناهندگی گرفت. این امکان برای او 
وجود داشت که در کشور بماند و استعفا بدهد.وی با محکوم کردن رفتار رئیس 
سابق فدراسیون بوکس گفت: چه موافقین و چه مخالفین این رفتار او را نمی 
پســندند. اگر ثوری ادعای دلسوزی دارد و نسبت به شرایط معترض بود ابتدا 

استعفا می داد و بعد هر تصمیمی را که داشت انجام می داد. اینکه با پول بیت 
المال و استفاده از امکانات به مسابقات برود و بعد چنین ادعاهایی را مطرح کند 
را هیچ کســی تایید نمی کند.سخنگوی فدراسیون بوکس خاطر نشان کرد: به 
عنوان عضو هیات رئیسه و سخنگوی فدراسیون رفتار ثوری که بعد از رسیدن 
به اسپانیا و در حین برگزار ی مسابقات قهرمانی جهان بچه های مردم را به امان 
خدا رها کرد را به شدت محکوم می کنم. قطعاً این رفتار به هیچ عنوان خوشایند 
و مورد تایید خانواده بوکس و جامعه ورزش نیست. این حرکت به هیچ عنوان 
برازنده یک بلوچ نبود. بلوچ ها قومی باغیرت و میهن پرســت هستند و از یک 
بوچ انتظار نمی رفت بچه های مردم را در یک کشور غریب آواره و رها کند و به 
دنبال خواسته های شخصی خود برود.گل محمدی تاکید کرد: ثوری به هر نحوی 
معترض بود بهتر بود ابتدا بچه ها تیم ملی را به ایران باز می گرداند و در همان 

فرودگاه استعفا می داد و به دنبال زندگی اش می رفت. او در اواسط مسابقات این 
رفتار را مرتکب و به تیم ملی جوانان ضربه و شوک سنگینی وارد کرد. در حال 
حاضر مخالفین و موافقین او به شدت از این رفتار ناراحت هستند. تا به امروز از 
او به خوبی حمایت کرده بودیم و به هیچ عنوان پشتش را خالی نکرده بودیم. 
اینکه به محض خروج از کشور همه چیز را زیر سوال ببرد به هیچ عنوان اخالقی 
نیست.وی در پایان عنوان کرد: در روزهای گذشته با وی در ارتباط بودم و هیچ 
چیزی نیز در خصوص این تصمیمش نگفت و احساس می کنم مشاوره هایی که 
به ثوری دادند باعث این رفتار او شد. مشاوره هایی که به هیچ عنوان خیرخواهانه 
نبود و باعث این تصمیم عجیب از ثوری شد. رفتاری که به تیم جوانان ضربه 
سنگینی وارد کرد و بچه ها بدون روحیه در رینگ حاضر شدند. ثوری با رفتارش 

باعث از هم پاشیدگی تیم ملی جوانان شد.

واکنش فدراسیون بوکس به اقدام »ثوری«

قهرمان بوکس ایران با انتقاد از افرادی که از حســین ثوری حمایت کردند تا رئیس 
فدراســیون بوکس شود گفت: حاال همه چهره واقعی او را دیدند که به بوکس کشور 

خیانت کرد.
احسان روزبهانی در به بازنگشتن رئیس فدراسیون بوکس به ایران اشاره کرد و گفت: 
واقعا برای ثوری متاســفم که این طور به بوکس ایران لطمه زد. او ماهیت خود را به 
ورزش ایران نشان داد، این چهره واقعی ثوری است که حاال همه تماشا می کنیم! البته 
مقصر اصلی ماجرا اســتکی و مهدی پور هستند که حرف قهرمانان را گوش ندادند و 
برای او در مجمع رای جمع کردند، در تمام رسانه های به نفع او مصاحبه کردند و او را 

قدیس معرفی کردند که حاال می بینیم که چه فاجعه ای رخ داده است.
وی در ادامه افزود: ما در مورد ثوری هرچه در رسانه ها گفتیم مسئوالن ورزش اهمیت 
ندادند، گوش کســی بدهکار این حرف ها نبود! هرچه گفتیم او به فکر بوکس ایران 
نیســت کسی باورش نشــد، او به بوکس ایران خیانت کرد و حاال حرف های ما ثابت 
شد.آقای وزیر لطفا با افرادی که برای گرفتن پست و جایگاه در فدراسیون اعضا مجمع 

را گول زدند برخورد کنید و دست آنها را از بوکس برای همیشه کوتاه کنید.
وی افزود: آقایانی که ثوری را حمایت کردند و چنین آبروریزی به راه افتاده حاال بدنبال 

سرپرستی فدراسیون هم هستند، امیدوارم سجادی وزیر محترم ورزش اطرافیان ثوری 
را بهتر بشناســد، آنهایی که بوکس را با حمایت هــای کورکورانه به این روز انداخته 
اند واقعا به هیچ عنوان شایسته ادامه فعالیت در بوکس نیستند. آقایان چون بار فنی 
نداشــتند تنها راه ماندگاری شان در بوکس حمایت از ثوری بود! حمایت از کسی که 

پشت به کشورمان کرد. حاال همان نفرات باید جوابگو باشند!
روزبهانی گفــت: مبین کهرازه وقتی در اتریش پناهنده شــد، باید فکر این روزها را 
می کردیم، او نیز از اقوام ثوری بود، ثوری او را فراری داد، حاال هم تیم را به اســپانیا 
برده و امیدواریم خواهرزاده اش که همراه تیم ملی راهی اسپانیا شده به ایران بازگردد. 
مســوالن وزارت ورزش اگر قرار است همین نفراتی که در بوکس هستند را دوباره به 
عنوان سرپرست منصوب کنند دیگر باید فاتحه بوکس را بخوانیم، چون همین نفرات 

با حمایت از ثوری بوکس را به این روز انداختند.
وی در پایــان، گفــت: بوکس یک مدیر خوب می خواهد، اگر بوکس برای مســوالن 
ورزش مهم اســت این رشــته را نجات بدهند. من بارها مصاحبه کــردم و در مورد 
همین مســایل انتقاد کردم اما کســی به حرف من و امثال من گــوش نداد و حاال 
آســیب خوردیم. حاال امیدوارم صدایم را مسوالن ورزش بشنوند و خون تازه به رگ 
 هــای بوکس تزریق کنند. با این نفرات حاضر در بوکس هیچ آینده ای در انتظار این

 رشــته نیست. آقایان که حاال بدنبال سرپرستی هستند و مدعی حمایت چهره های 
سیاســی هستند چندین بار امتحان خود را پس دادند و نباید دوباره انتخاب شوند و 

بیش از این آبروریزی شود.

چهره واقعی »ثوری« نمایان شد

استقاللمحبوبترینتیمآسیاست
سرمربی تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه کار در این تیم برای او چالش بزرگی است، گفت: من در تیمی کار می کنم که ۳۵ میلیون نفر هوادار دارد و محبوبترین باشگاه آسیا است.

، »ریکاردو ساپینتو« سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقالل در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ارزیابی تیم ملی فوتبال پرتغال پرداخت و گفت: ما بازیکنان خوبی داریم، با عناصر هم سطح هم در دفاع، هم در خط میانی و هم در 
حمله. انتخاب بازیکنان اصلی برای فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال آسان نخواهد بود، همچنین به این دلیل که چندین بازیکن قوی از ترکیب خارج شده اند. من به عنوان مثال به ژائو موتینیو فکر می کنم. ما پرتغالی ها همه بسیار مثبت 

هستیم، می توانیم یک تورنمنت عالی در قطر داشته باشیم.
ساپینتو در پاسخ به این سوال که »آیا پرتغال جزو شانس های قهرمانی است؟« اظهار کرد: بیایید بگوییم که پرتغال در بین ۵-۶ تیمی است که می توانند برای عنوان قهرمانی رقابت کنند. واقعاً امیدوارم کشورم بتواند این کار را انجام دهد. 

برای ما فوق العاده است که تاریخ را بنویسیم، اما تیم های قدرتمند دیگری وجود دارند که باید شکست بخورند.
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پیرپائولو الزارینی معمار و طراح ایتالیایی طرحی غیرعادی برای ساخت یک شهر 
شناور به شکل الک پشت را با صرف هزینه 8 میلیارد دالری پیشنهاد داده است.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیواطلس، این شــهر یک قایق تفریحی 
مفهومی است که در قالب یک شهر کامل ساخته می شود و بلندپروازانه ترین قایق 

تفریحی طراحی شده توسط او تا به امروز است.
این قایق به نام پانژئوس به شکل یک الک پشت غول پیکر طراحی شده و به 

عنوان یک »شهر« متحرک تصور می شود که تخمین زده می شود بزرگترین سازه 
شناور جهان باشد.پانژئوس یا Pangeos، از نام ابرقاره Pangea )یا Pangaea( که 
صدها میلیون سال پیش وجود داشته، گرفته شده است. حتی بزرگترین قایق های 
تفریحی کنونی در برابر طول 550 متری )تقریباً 1800 فوت( و عرض 610 متری 

)2000 فوت( این شهر شناور شبیه به قایق های کوچک هستند.
بدنه این غول شناور از فوالد ساخته می شود و دارای یک پایه الک پشتی شکل 
است که در باالی آن ساختاری بیضی شکل قرار دارد که حداکثر 60000 نفر را 
در خود جای می دهد، چند هتل، مراکز خرید، پارک ها، محل اســتقرار قایق و 
هواپیما، ویالهای مجلل، کلوپ ها و برخی تاسیسات دیگر برای این شهر شناور در 
نظر گرفته شده است.چنین کشتیی به نیروی محرکه ای بزرگ نیاز خواهد داشت 
و پانژئوس به 9 موتور عظیم HTS )ابررسانا با دمای باال( مجهز خواهد شد که هر 
یک از آنها برقی بوده و قادر به تولید معادل 16800 اسب بخار انرژی است که به 

آن اجازه می دهد با سرعت 5 گره دریایی )9.2 کیلومتر در ساعت( حرکت کند.
نیروی مورد نیاز برای اداره این شــهر شناور از صفحات خورشیدی تامین می 
شــود و مقداری برق نیز با اســتفاده از ساختارهای باله مانند بزرگ آن تولید می 
شود. بدین منظور با استفاده از نوعی سیستم مولد جذب انرژی موج، انرژی دریا 

مهار شده و کشتی می تواند به طور نامحدود سفر کند.

کارشناسان شرکت کننده در کنفرانس سرمایه گذاری نیواورلئان، نظرات و ایده های 
ویژه ای در مورد بازار طال و فرصت های خرید فلز زرد ارائه کردند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ نیوز، در کنفرانس سرمایه گذاری 
نیواورلئان، شرکت کنندگانی حضور داشتند که بینشی در مورد بازار طال و فرصت 

خرید فعلی آن ارائه کردند.
در کنفرانس سرمایه گذاری نیواورلئان امسال، طال به عنوان یک موضوع محبوب 

در میان مجریان و شرکت کنندگان، برجسته شد.
عملکرد فلز زرد در میان بسیاری از کاتالیزورهای درک شده و جایی که ممکن 
است در ماه های آینده برود، هر دو در طول رویداد پنج روزه مورد بحث قرار گرفتند، 

اما برخی مسائل در پنل ساالنه فلزات گرانبها همچنان در کانون توجه بودند.
ارز، بیمه، واقعیت - توصیف طال در یک کلمه

گزارش کاالندرا با مدیریت تام کاالندرا، به صورت ســخنرانی 45 دقیقه ای با 
توصیف طال در یک کلمه آغاز شد.

عمر آیالس، استراتژیست ارشــد تجاری در GOLD CHARTS R US با یک واژه 
آغازگر کالم بود: »ارز«. وی با تأکید بر اینکه عملکرد طال به عنوان یک ارز با توانایی 
آن در ذخیره ثروت و ارزش مرتبط است، اینگونه ادامه داد: طال هزاران سال است 

که ارز ذخیره ی واقعی جهان بوده است.«.
طال به عنوان ذخیره امن

وی افزود: »اما در حال حاضر، همانطور که گفته شد، عملکرد آن تضعیف شده 
اســت و علت آن است که در حال حاضر ارزهای دیگری در جهان وجود دارند ... 
دالر آمریکا بسیار قوی بوده است، بنابراین به عقیده ی من، طال را به طور مصنوعی 

پایین نگه می دارد.«
با نگاهی به گذشته می توان به وضوح دید که طال از اوایل ماه مارس در حال 
کاهش بوده اســت، زمانی که به باالترین حد 19 ماهه یعنی 2058 دالر در هر 
اونس، و چند روز بعد به زیر 1900 دالر رسید. در همین حال، شاخص دالر آمریکا 
در پایان سپتامبر به باالترین میزان در 20 سال گذشته یعنی 114.16 صعود کرد.

در حالی که دارایی فلزی ممکن است بر حسب دالر آمریکا کاهش یابد، کاالندرا 
توضیح داد که طال در جایگاه های دیگر بســیار خوب عمل می کند - در واقع، در 
بسیاری از ارزهای دیگر در باالترین حد خود قرار دارد یا نزدیک به آن است - به 

بیان کاالندرا برخی از این ارزها حتی 35 درصد کاهش یافته اند. 

اما از نظر دانا ساموئلسون، موسس بورس طالی آمریکا )AGE(، طال نشان دهنده ی 
»بیمه« است.

ساموئلسون با نشان دادن قطعه ای طال به حضار اشاره کرد: »این یک بیمه نامه 
در برابر عدم قطعیت مالی است، و به معنای سنتی یک پوشش در برابر تورم است، 
جایی که دالر فقط با چاپ، ارزش خود را به دست می آورد. و این به خودی خود یک 
بیمه نامه است، زیرا پس از خرید آن، مجبور نیستید برای آن حق بیمه بپردازید.«

به طور مشــابه، ریچ چکان با انتخاب کلمه »بسان کارگر« به انعطاف پذیری و 
ثبات طال تأکید کرد.

رئیــس و مدیر عامل شــرکت Asset Strategies International )ASI( با بیان 
اینکه مشتریانش در 18 ماه گذشته از او می پرسیدند: »چرا طال کار خود را انجام 
نمی دهد؟« اینگونه پاســخ می دهد: »طال در شــیوه ای بسان یک کارگر در تمام 

دوران ها، کار خود را انجام می دهد.«
وی در ادامه به شاخص بهای تولیدکننده اشاره کرد که در شهریورماه 8.5 درصد 
بود و در 12 ماه گذشــته شــاخص بهای مصرف کننده 8.2 درصد افزایش یافت. 
رئیس ASI اظهار داشت: »این ها محصوالت و خدماتی هستند که مردم بیشترین 
استفاده را دارند و اعداد تورم کل مواد مصرفی هستند. جنبه ی کاهش تورم کاری 
اســت که )فدرال رزرو ایاالت متحده( انجام می دهد تا آسیب را دور کند، و شما 

می بینید که تمام دارایی ها کاهش می یابد.«
چکان با قیاس برخی شاخص ها با طال اینگونه نتیجه گیری کرد: »با کاهش حباب 
دارایی، عالوه بر بیت کوین که 56 درصد کاهش یافته، میانگین صنعتی داوجونز 
نیز 20 درصد کاهش یافته اســت؛ در همین راستا، اس اندپی S&P( 500 500(تا 
24 درصد و شــاخص NASDAQ Composite نیز 33 درصد کاهش یافت. طال در 
برابر رشد 18.1 درصدی دالر در سال جاری 8.7 درصد کاهش یافته است. پس 

می بینیم که طال کار خود را انجام می دهد.«
طال و بیت کوین

طال در حال فروش است و برای مدتی باقی خواهد ماند
چکان با اشــاره صریح به اینکه کاالها با دالیل اشتباه فروخته می شوند، اظهار 
داشت: »من فکر می کنم کاهش قیمت طال در حال حاضر نمونه ای از عواقب اینگونه 
اشتباهات است. تا زمانی که در حال سنجش ارزهای فیات بدمدیریت شده باشیم، 

طال همیشه ارزشش افزایش خواهد یافت.«
برای ساموئلسون، ســطح فعلی 1600 دالر طال یک سیگنال است. بنیانگذار 
AGE خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت: »طال در حال حاضر در ایاالت 
متحده به فروش می رسد. عالوه بر این موضوع، آنچه می خواهید بدانید آن است 

که تا چند ماه دیگر در فروش باقی خواهد ماند.«
او انتظار دارد که دوره انحالل زمانی پایان یابد که فدرال رزرو مجبور شــود از 
رژیم ســخت افزایش نرخ بهره خود دور شود. طبق اظهار ساموئلسون »به محض 
اینکه آنها کاهش نرخ را آغاز کنند، ما شــاهد کاهش ارزش دالر و به دنبال آن، 

شاهد رشد طال خواهیم بود.«
و در نهایت، این ایده توسط چکان ASI تکرار شد. وی گفت: در بلندمدت، )طال( 
از نظر کاالها و خدماتی که خریداری می کند، حافظ ارزش خود خواهد بود و در 

حال حاضر کاماًل در فروش است.«

طرح۸میلیارددالریبرایساختیکشهرشناوربهشکلالکپشت

کارشناساندرموردفرصتخریدطالچهمیگویند؟
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  هدایت صندلی چرخ دار با نیروی ذهن

دانشــمندان دست به ساخت صندلی چرخ داری زده اند که می توان آن را 
بوسیله ذهن کنترل کرد.

به نقل از ســاینس دیلی،   این صندلی چرخ دار جدید ممکن است زندگی 
افراد دارای معلولیت شدید را متحول کند. در آزمایش ها، افرادی که از گردن 
به پایین فلج شده بودند، توانستند تنها با استفاده از نیروی مغز در فضاهای 

به هم ریخته حرکت کنند.
داوطلبان جهت ها را با فکر کردن به حرکت بخش های خاصی از بدن، مانند 
چرخش دست ها به چپ و پاها به راست، کنترل کردند. یک رایانه سیگنال های 
عصبی را به دســتورات حرکتی دیجیتال تبدیل کرد. سه مردی که در این 
آزمایش شرکت کردند، کاله های دارای الکترود بر سر گذاشتند که ارتباطات 

را از طریق فرستنده تشخیص می داد.
خوزه دل آر. میالن، نویســنده این مطالعه از دانشگاه تگزاس در آستین، 
می گوید: ما نشان دادیم که یادگیری متقابل کاربر و الگوریتم رابط مغز و ماشین 
برای آنکه کاربران بتوانند با چنین صندلی های چرخ داری کار کنند، اهمیت دارد.

این صندلی چرخ دار که در مجله »iScience« توصیف شده است، به بیماران 
فلج کمک می کند تا راه جدیدی برای تحرک پیدا کنند. هر فرد ســه بار در 

هفته به مدت دو تا پنج ماه تحت جلسات تمرینی قرار گرفت.
در ابتدا، آنها سطوح مشابهی از دقت در حدود 43 تا 55 درصد داشتند، 
اما این میزان در طول دوره آموزشی به 98 درصد افزایش یافت. هدست مورد 
استفاده آن ها با روشی نظارتی به نام الکتروانسفالوگرافی)EEG( کار می کرد و 

حسگرهای کوچکی را به پوست سر متصل می کرد.
یک الگوریتم الگوهای رمزگذاری شده برای حرکت به سمت چپ و راست 
را تشخیص می داد. این تیم در طول زمان شاهد پیشرفت هایی در نتیجه ی 

یادگیری ماشینی و انسانی بودند.
میالن می گوید: ما از نتایج »EEG« دریافتیم که فرد مهارت به کارگیری 
بخش های مختلف مغز برای ایجاد الگویی برای حرکت به چپ و الگویی متفاوت 
برای حرکت به راست را کسب کرده است. ما معتقدیم سازماندهی مجدد قشر 

مغزی در نتیجه ی فرآیند یادگیری این افراد رخ داده است.
در پایان، دو نفر از شرکت کنندگان توانستند بدون کمک، صندلی چرخ دار 
خود را در یک اتاق بهم ریخته بیمارستان حرکت دهند. آن ها موانعی همچون 
صفحه نمایش و تخت ها که محیط واقعی بیمارستان را شبیه سازی می کرد، 
دور زدند. متاســفانه بیمار سوم موفق به انجام این کار نشد. دقت او در چند 
جلسه اول تنها اندکی افزایش یافت و در بقیه دوره ی تمرین ها ثابت ماند. این 
نشان می دهد که یادگیری ماشین به تنهایی برای فعالیت موفقیت آمیز چنین 

دستگاهی که توسط ذهن کنترل می شود کافی نیست.

 مشکالت بینایی ممکن است نشانه بروز حمله قلبی باشد
محققان دانشکده پزشکی آیکان در مانت ساینای آمریکا اظهار کردند، ضعف 

بینایی ممکن است یکی از عالئم هشدار دهنده حمله قلبی یا سکته باشد.
 به نقل از اس اف، نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که یک بیماری 

شــایع چشمی که می تواند منجر به نابینایی شود، ممکن است یک عالمت 

هشدار دهنده برای حمله قلبی یا سکته در آینده باشد.
محققان دانشکده پزشکی آیکان در مانت ساینای در نیویورک می گویند، 
افرادی که دارای نوعی دژنراسیون ماکوال وابسته به سن )AMD(  هستند، بیشتر 
در معرض ابتال به بیماری های قلبی عروقی هستند. با این حال، محققان این 
کشف امیدوار هستند که پزشکان بتوانند یک برنامه غربالگری برای مشکالت 

قلبی ایجاد کنند.
»آر. تئودور اسمیت«   چشم پزشک دانشکده پزشکی آیکان در مانت ساینای  
گفت: برای اولین بار، توانستیم این بیماری های قلبی عروقی پرخطر را به شکل 
خاصی از دژنراسیون ماکوال وابسته به سن که دارای رسوبات دروسنویید زیر 

شبکیه )SDDs( است، مرتبط کنیم.
این رســوبات شامل لیپیدهای چربی است که در زیر سلول های حساس 
به نور شــبکیه در پشت چشم تشکیل می شود. در نتیجه می توانند منجر 
به از دست دادن بینایی شوند. تشخیص این مشکل دشوار است و به اسکن 

تصویربرداری با تکنولوژی باال نیاز دارد.
این مطالعه اولین ارتباط قوی بین علت اصلی نابینایی)دژنراسیون ماکوال 
وابسته به سن( و بیماری قلبی است. عالوه بر این، خونرسانی به چشم مستقیماً 
توسط این بیماری ها کاهش می یابد یا به دلیل آسیب قلبی که جریان خون را 
در سراسر بدن کاهش می دهد یا از طریق یک سرخرگ کاروتید مسدود شده، 

مستقیماً جریان خون را مختل می کند.
از دست دادن بینایی می تواند به دلیل گردش خون ضعیف ناشی از بیماری 
قلبی رخ دهد. این می تواند نشــانه یک بیماری زمینه ای عروقی باشد. این 
یافته ها، پیامدهای مهمی بر سالمت عمومی دارند و راه را برای غربالگری در 
مقیاس وسیع باز می کنند.خون رسانی ضعیف می تواند به هر قسمتی از بدن 
آسیب برســاند و با این بیماری های خاص، شبکیه تخریب شده و رسوبات 
دروسنویید زیر شبکیه های باقی مانده همان آسیب هستند. آسیب شبکیه به 

معنای از دست دادن بینایی است و می تواند منجر به نابینایی شود.
این مطالعه، اولین مطالعه ای است که ارتباط بیماری های قلبی عروقی 
پرخطر با اختالل چشم تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکوال را شناسایی می 
کند.این بیماری علت اصلی نابینایی در افراد باالی 65 سال است. این بیماری 
ناشی از آسیب به ناحیه مرکزی شبکیه به نام ماکوال است که مسئول خواندن 

و دید در رانندگی است.
رسوبات دروســنویید زیر شبکیه ها حاوی کلسترول هستند و در باالی 

بخشی از شبکیه به نام اپیتلیوم رنگدانه شبکیه )RPE( تشکیل می شوند.
در حال حاضر، هیچ درمان شــناخته شده ای برای رسوبات دروسنویید 
زیر شبکیه وجود ندارد. تجزیه و تحلیل 200 بیمار مبتال به تباهی لکه زرد 
مبتال به بیماری های قلبی عروقی شدید و سکته مغزی نشان داد که احتمال 
ابتال به رسوبات دروسنویید زیر شبکیه در آنها 9 برابر بیشتر است.تشخیص 
رســوبات دروسنویید زیر شبکیه در شبکیه میتواند سبب شود تا فرد زودتر 
به پزشک مراجعه کند. این می تواند از یک رویداد قلبی تهدید کننده زندگی 

جلوگیری کند.

امام علی  علیه السالم :

تقواپیشگان، خوبِی اکنون و آینده 
)دنیا و آخرت( را به دست آوردند. 
با اهل دنیا در دنیایشان شریك 
شدند؛ اّما اهل دنیا در آخرت آنان 
با ایشان شریك نیستند. خداوند، 
از دنیا به اندازه ای که کفایتشان 
کند و بی نیازشان گردانَد، برایشان 
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محققان دانشگاه هیوســتون موفق به ساخت واکسنی شدند که از ورود ماده 
مخدر فنتانیل به مغز جلوگیری می  کند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از آی ای، براساس بیانیه مطبوعاتی، محققان 
دانشگاه هیوستون واکسنی ساخته اند که ممکن است محافظت موثری در برابر 
ایجاد اعتیاد به مواد افیونی فنتانیل ایجاد کند. این واکســن از ورود ماده کشنده 

فنتانیل به مغز جلوگیری می  کند.
فنتانیــل 50 برابر قوی تر از هروئین و 100 برابر قوی تر از مورفین اســت و 
مسئول مرگ بیش از 150 نفر در روز است. در حال حاضر، تخمین زده می شود 

که 80 درصد از افرادی که به این دارو وابســته هستند، هنگام تالش برای ترک، 
دچار مشکل می شوند.محققان معتقدند که این یافته ها می تواند تأثیر قابل توجهی 
بر مشکل بسیار جدی ای که سال ها جامعه را درگیر کرده یعنی سوء مصرف مواد 
افیونی، داشته باشد.محققان گفتند: واکسن ما می تواند آنتی بادی های ضد فنتانیل 
تولید کند که به فنتانیل مصرف شده متصل می شود و از ورود آن به مغز جلوگیری 
می کند و آن را از کلیه ها به بیرون می فرستد و بنابراین مصرف کننده احساس 

سرخوشی نخواهد کرد و هوشیار می شود.
مطالعات در مورد کارایی واکسن تاکنون فقط روی موش ها انجام شده، با این 
حال، محققان دریافته اند که واکسن هیچ عارضه جانبی ایجاد نکرده است. این تیم 
اکنون قصد دارد آزمایش های بالینی را روی انسان انجام دهد تا ببیند آیا واکسن 

روی انسان ها به اندازه موش ها مؤثر است یا خیر.
آنتی بادی های ضد فنتانیل مخصوص فنتانیل و مشتقات فنتانیل بودند و با 
سایر مواد افیونی مانند مورفین واکنش متقابل نداشتند. این بدان معناست که یک 
فرد واکسینه شده همچنان می تواند برای تسکین درد با سایر مواد افیونی درمان 
 ،E. coli(شود. واکسن جدید حاوی ماده کمکی مشتق شده از باکتری  اشریشیا ُکلی
نوعی باسیل گرم بی هوازی اختیاری به نام dmLT است که پاسخ سیستم ایمنی 
به واکســن ها را تسریع می کند. این یک معیار کلیدی و حیاتی برای اثربخشی 
واکسن های ضد اعتیاد است که توسط این تیم با کمک محققان دانشکده پزشکی 

دانشگاه توالن ساخته شده است.

واکسنجدیددانشمندانبرایمقابلهبااعتیاد

 کشف فسیل الک پشتی به اندازه یك 
خودرو

دیرینه شناسان اسپانیایی، بقایای فسیلی یکی از 
بزرگترین الک پشت هایی را کشف کرده اند که تاکنون 

روی زمین زندگی کرده است.
 به نقل از نیو اطلس، فسیل الک پشتی که به اندازه 
یک خودروی »فولکس واگن بیتل« بوده و در زمان 
دایناســورها در دریاهای اروپا پرسه می زده، توسط 

دیرینه شناسان اسپانیایی کشف شده است.
این گونه جدید که حدود 70 میلیون سال پیش 
 »Leviathanochelys aenigmatica« می زیســته، 
نامیده شــده که بــه معنای »معمای الک پشــت 
غول پیکر« است. این نام مناسبی برای این الک پشت 
اســت، زیرا تخمین زده می شــود که این موجود، 
3.74 متر طول داشــته اســت. این اندازه، آن را به 
یکی از بزرگترین الک پشت های شناخته شده تبدیل 
می کند که تا به حال وجود داشته است.الک پشت های 
آمریکای شمالی و اروپای باستان اگرچه به طرز جالبی 
شــبیه به نظر می رسیدند، اما چندان به هم وابسته 
نبودند؛ آنها مستقل از یکدیگر رشد کردند و به این 
اندازه های غول پیکر رسیدند. پژوهشگران می گویند 
که احتماال به لطف اقیانوس های داخلی بزرگی که 
بیشتر اروپا را در آن زمان پوشش می داده اند، تا این 
اندازه رشــد کرده اســت.این کشف در ابتدا به طور 
تصادفی انجام شد، زیرا یک کوهنورد به طور تصادفی 
به تعدادی استخوان در کوه های »پیرنه« در شمال 
اسپانیا برخورد کرد. دیرینه شناسان، استخوان ها را 
مود بررسی قرار دادند و لگن الک پشت غول پیکر را 
به همراه بخش پشتی پوسته آن کشف کردند. برخی 
از ویژگی های غیرمعمول استخوان ها به پژوهشگران 
امکان داد تا به این نتیجه برســند که آنها متعلق به 

گونه ای کامال جدید هستند.
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