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انبوه سازی، بازاری که 
نباید سیاسی می شد

انتظار برای باز شدن گره 
کور بازار سرمایه

عالیشاه و کامیابی نیا در 
کمیته  انضباطی 

بازار طال و نقره، دست 
سفته بازان را بست
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پازوکی 
کارشناس اقتصادی 

دولت هنوز نمی داند کاالبرگ بهتر است 
یا یارانه نقدی

یارانه ها یا کاالبرگ باید در بودجه سال آینده دیده شده باشد. اگر قرار است 
یارانه ها بماند یا کاالبرگ باشد، باید تکلیف این ها در بودجه مشخص شده باشد. 
: اقتصاد کشور در حالی به زمان بردن بودجه به مجلس نزدیک می شود 
که به باور برخی اقتصاددان، دولت هیچ گونه استراتژی مشخص و دقیقی ندارد 
و این موضوع را می شــود در رابطه با بودجه ریزی سال آینده مشاهده کرد؛ 
این که دولت در روزهای پایانی بودجه ریزی، هنوز تکلیف یارانه های نقدی یا 
کاالبرگ را مشخص نکرده است. این که آیا سال آینده منابع مالی همچنان 
یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز خواهد شــد یا این که شــکل پرداخت 

یارانه ها غیرنقدی می شود.
این در حالی است که دولت از ابتدای امسال فرصت برای تنظیم اقتصاد 
و برنامه ریزی برای سال آینده را داشت و حاال با ۸ ماه تاخیر گفته می شود 
که طرح کاالبرگ قرار است به طور آزمایشی و تنها در یک شهر اجرا شود.

بنا به اعالم وزیر اقتصاد، اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی طی روزهای 
آینده به طور آزمایشــی در یکی از استان های جنوبی کشور آغاز می شود و 
به محض این که این طرح برای کل مردم این اســتان با موفقیت اجرا شود، 

می توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.
سید احسان خاندوزی دیروز در یک نشست خبری هنچنین عنوان کرد: 
طرح کاالبرگ مشکلی از نظر تامین منابع ندارد. منابع آن از طریق نظام یارانه 

که ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است، تامین مالی می شود.
اما ابهامات در رابطه با سیاست و برنامه قطعی دولت در رابطه با یارانه و 
کاالبرگ زمانی می شود که در فاصله ای کوتاه با اظهارات وزیر اقتصاد، 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 سال آینده اعالم کرد: 
هنوز به این مرحله نرسیده ایم. فعال کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام 
است، اما به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

مســعود میرکاظمی در نیمه آبان ماه در پاسخ به این سوال که احتمال 
دارد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کاالبرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار 
تومانی ادامه دار شود، گفت: 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.

آغاز اجرای طرح در هرمزگان
در این میان، محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس در توئیتی با اشاره 
به طرح کاال برگ الکترونیکی، خبر داد: ماه ها است که مجلس، اجرای طرح 
کاال برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری قالیباف رئیس مجلس، امروز 
جلسه ای برای بررسی فنی زیرساخت  این طرح در سازمان برنامه و بودجه 
برگزار کردیم. اکنون دیگر تمامی کارشناسان و تیم های فنی اذعان دارند که 

زیرساخت ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است.
بــه گفته او، این طرح، هفته های آینده در اســتان هرمزگان به صورت 
آزمایشی اجرا خواهد شد. برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به 
مردم در طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که 

بین دریافت نقدی یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.
برخورد هیاتی با اقتصاد

در همین رابطه، مهــدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین گفت: به نظر می رسد که دولت استراتژی ندارد. یعنی بزرگ ترین 
مشکل کشور این است که دولت با مشکالت اقتصادی برخورد هیاتی می کند 
و برخورد علمی ندارد. اصال باید مطالعه شــود و ببینند کاالبرگ بهتر است 

یا یارانه ها.
پازوکی با بیان این که ما هیچ مطالعه درستی در هیچ طرحی نداریم، عنوان 
کرد: برخورد با موضوعی مثل کاالبرگ که مثل شعار نباید باشد و موضوع 
ساده ای نیست.پازوکی با بیان این که بودجه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به مجلس 
می رود، تصریح کرد: یارانه ها یا کاالبرگ باید در بودجه دیده شده باشد. اگر 
قرار است یارانه ها بماند یا کاالبرگ باشد، باید تکلیف این ها در بودجه مشخص 
شده باشــد.وی عنوان کرد: برای همین است که می گویم دولت با مسائل 

اقتصادی برخورد هیاتی دارد و این در حالی است که نیاز به اصالح داریم.
پازوکی افزود: ما در هنگام بودجه ریزی باید برنامه داشته باشیم و هنوز بعد 
از یک سال و نیم از فعالیت دولت، شاهد هستیم که اصال استراتژی مشخص 

ندارد و دولت نمی داند چه می کند.

فقطخودروهایاقتصادیواردمیشودفقطخودروهایاقتصادیواردمیشود

جــالل رشــیدی کوچی گفت: این مســئله کــه فعــاًل واردات خــودرو در اختیار 
خودروســاز ها قرار دارد، انتقاد ما هم اســت و از همان ابتدا که این موضوع مطرح شــد، 
انتقاد جدی نســبت به آن داشــتیم، اما نگاه موافق معتقد اســت با توجه به اینکه قرار 
 اســت واردات انجام شود، در مرحله اول ریســک پذیری را پایین بیاوریم تا اگر ایراداتی

 به این واردات وجود دارد و در عمل خود را نشان می دهد، بتوانیم با ریسک پذیری پایین، 
آن ها را برطرف کنیم.

 چند روز گذشته بود که رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران گفته بود رکود 
بازار خودرو عمیق تر شده و قیمت ها در نبود خریدار، افزایش پیدا کرده است. کارشناسان 
اقتصادی عرضه کم خودرو از طرف خودروسازان و باال رفتن نرخ ارز را از عوامل افزایش قیمت 
خودرو می دانند. همچنین معتقد هستند افزایش قیمت خودرو های خارجی، عدم واردات 
خودرو طی ســال های اخیر و سوق دادن ســرمایه دار ها از بورس به سمت بازار خودرو از 
دیگر عوامل این آشفته بازار است. واردات خودرو چندماهی است که در مجلس به تصویب 
رسیده و ابالغ شده است، اما مردم همچنان بالتکلیف هستند و منتظر ورود خودرو های 
خارجی هستند.جالل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در همین خصوص به گفت: آیین 

نامه واردات خودرو با تمام ایراداتی که برخی نماینده ها و من نسبت به آن داشتیم، االن 
عملیاتی شده و ثبت سفارش انجام می شود.وی افزود: خبر خوب این است که با توجه به 
صحبت انجام شده با برخی نمایندگان مجلس به ویژه رییس کمیسیون صنایع و معادن و 
همچنین نگاهی که در دولت بعد از صحبت ها و انتقادات به وجود آمده، به نظر می رسد ما 
هر سال قرار است اصالحات خوبی در حوزه واردات خودرو داشته باشیم.عضو کمیسیون امور 
داخلی کشور و شورا ها در مجلس با بیان اینکه این گام ها قدم به قدم برداشته شده است، 
تصریح کرد: آنچه امسال قرار است انجام شود، واردات خودرو های اقتصادی است، هرچند 
باید گفت متاسفانه قاطبه آن در اختیار خودروساز ها قرار گرفته است، اما همین موضوع 
نیز گام اول در این مسیر است و باید آن را به فال نیک بگیریم.رشیدی کوچی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار نبود واردات خودرو در انحصار عده ای یا انحصار خودروساز ها 
نباشد، گفت: قرار بر این بود که واردات خودرو در اختیار خودروساز ها هم، قرار بگیرد، اما 
در حال حاضر فعاًل در اختیار خودروســاز ها قرار دارد که همین موضوع می تواند انحصار 
ایجاد کند، اما اگر این مسئله در سال های بعد اصالح شود که قرار بر اصالح نیز است، به 

نظر می رسد این ایراد برطرف شود.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

شنبه   1401/09/05
2000 تومان 
شماره : 1524 

EIDEHROOZ.COM

  

»طناز« عنوان رئالیتی تاک شوی جدیدی است که با میزبانی 
کمال تبریزی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون و در اولین 
تجربه او در کسوت مجری، گفتگوهایی متفاوت را با جمعی از 
چهره های مطرح سینما و تلویزیون رقم می زند. این برنامه در 
فاز اول خود با نگاهی جدی و در عین حال ســرگرم کننده به 
مقوله طنز، با حمایت مالی شرکت فرآورده های لبنی »رامک« 
تصویربرداری شده است.روابط عمومی این تاک شو در جمله ای 
از متن خود آورده است که این اثر به منظور همراهی با مردم به 
دو فاز تقسیم شده و فاز اول آن به پایان تصویربرداری رسیده 

است. توضیح بیشتری در این باره داده نشده است.

جدیدترین قسمت از سری فیلم های »آواتار« ساخته »جیمز 
کامرون« از تاریخ ۱۶ دسامبر در سینماهای چین اکران خواهد 
شد. به نقل از رویترز، »آواتار: راه آب« یکی از معدود فیلم های 
خارجی است که در ماه های اخیر به بازار چین دسترسی پیدا 
کرده و فیلم های دیگر نیز شامل جدیدترین فیلم در مجموعه 
انیمیشن »مینیون ها« و همچنین »جایی که خرچنگ ها آواز 
می خوانند« می شود.با توجه به ادامه همه گیری کرونا در چین 
و همچنین رقابت میان سینمای چین و آمریکا به عنوان دو بازار 
بزرگ جهانی، سهم اکران فیلم های هالیوودی در چین کاهش 
یافته و تاکید سینمای چین بیشتر بر روی فروش گیشه با اتکا به 
آثار داخلی است.»آواتار: راه آب« ادامه فیلم علمی تخیلی ساخته 
»جیمر کامرون« در سال ۲۰۰۹ است که همچنان پرفروش ترین 
فیلم تمام دوران است. در این فیلم »سم ورتینگتون«، »زویی 
سالدانا« و »سیگورنی ویور« ایفای نقش می کنند و به داستان 
بیش از یک دهه پیش از قسمت اول این فیلم می پردازد.این فیلم 
روایتگر داستان خانواده سالی )جیک، نیتیری و بچه هایشان( و 
مشکالتی ست که با آن دست و پنجه نرم می کنند، تالش هایی 
که برای حفظ امنیت یکدیگر انجــام می دهند، نبردهایی که 
 برای زنده مانــدن انجام می دهند و مصیبت هایی اســت که 

متحمل می شوند.

تصویربرداری فاز اول 
تاک شوی طنز »طناز«

»آواتار ۲« میهمان 
غیرمنتظره سینماهای چین

موضوع:دعوتبهمناقصهشماره1401-25
یک شرکت در نظر دارد خرید 2 دستگاه حفاری را از طریق مناقصه  عمومی با مشخصات مشروحه زیر به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه حفاری مغزه گیری برند DBC مدل S-15 مطابق شرح خدمات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و پیوست آن ها؛
2-مبلغ برآورد : 140.000.000.000 )یکصد و چهل میلیارد( ریال؛

3-مدت قرارداد: 90 روز تقویمی؛
4-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 000، 000، 7،000 )هفت میلیارد( ریال؛

5-زمان دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 الي 16:00 روز کاری 1401/09/05 لغایت 1401/09/09؛
6-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد مناقصه: فیش واریز به مبلغ 1.000.000 )یک میلیون( ریال به شماره شبا IR 590100004101005230230152 بانک 

مرکزی خزانه داری کل به همراه معرفینامه؛      
7-آدرس دریافت اسناد: تهران، اتوبان حکیم )غرب به شــرق(، بلوار آزادگان، انتهای خیابان 24 غربی، مجتمع فرهنگی ورزشی آفتاب، طبقه 3 پارکینگ 

طبقاتی، تلفن: 021-82065501 
امور قراردادی: داخلی 237؛ 

8-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 1401/09/23؛
*ارسال این دعوتنامه هیچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي نماید. 

شناسه آگهی :۳۲۹۰۱۴۱5۰۴5/ م - الف
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سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/09/05

شماره : 1524

سعیده محمد  -   ایده روز  | دبیر انجمن 
کشتیرانی اظهار داشت: به رغم تالش های زیاد 
برای هماهنگی ، اما طرف روس نگاه ملیتی دارد 
و همین امر باعث می شود که شناورهای ایرانی 

سرویس های مطلوبی دریافت نکنند.
مســعود پلمه درباره انباشت کاال در بنادر 
شمالی و مشکالت شناورهای ایرانی برای تردد 
بین بنادر آســتاراخان و سالیانکا اظهار داشت: 
موضوع و مسئله کشــتی های ایرانی در بنادر 
آســتاراخان و سالیانکا از هم متفاوت هستند. 
شــناورهای ایرانی در بندر آســتاراخان برای 
پهلوگیری و تخلیه با مشکالتی مواجه هستند 
که این مشکالت باعث طوالنی شدن توقف در 
بندر آســتاراخان شده و همین موضوع منجر 
به این می شود که تعداد سرویس های تجاری 
با یک کشــتی که در طی یک ماه باید حداقل 
دو سرویس را انجام دهد، امروز با این مشکالت 

تقریبا به یک سرویس در ماه رسیده  است.
وی ادامه داد: این روند در نتیجه باعث شده 
خروج بار از بندر به سمت ایران و بالعکس دچار 
توقف عدیده ای شود و معتقدیم که مدیریتی 
که در بندر آستاراخان باید به صورت صحیح و 
هماهنگ با فعالیت تجاری انجام شود دستخوش 
چالش هایی شده که نیاز است که دیپلماسی 
اقتصادی این موضوع را حل و فصل کند، چراکه 
مشکل فنی نیست. مشکل در بندر آستاراخان 
کامال مدیریتی است اما هر چه پیش می رویم، 
به دلیل سرما، در مسیر یخبندان رخ می دهد 
و آن زمان عالوه بر مشکل مدیریتی با مشکل 
فنی هم مواجه خواهیم بود. هر چند که امروز 
عمق کم آبخور و درفت این مشکل را تشدید 
کرده  است اما با توجه به این که ظرفیت شناورها 
کم است اگر یک مدیریت صحیح رخ دهد، این 

مشکالت فنی قابل کنترل است.

دبیر انجمن کشــتیرانی در پاســخ به این 
سوال که آیا این مشکل مدیریتی تنها متوجه 
شــناورهای ایرانی در بندر آستاراخان بوده یا 
تمام کشــتی  و شــناورها با این مساله مواجه 
هستند، گفت: متاسفانه این مشکل صرفا متوجه 
شناورهای ایرانی است البته این مشکل متوجه 
بارهایی که به ســمت ایران می روند نمی شود 
چراکه ممکن است بخشی از این بار ترانزیتی و 

عبوری از ایران باشد.
پلمه درباره مشکالت کشــتی های ایرانی 
در بندر ســالیانکا و طول مســیر این بندر و 
اینکه چرا از بندر علیا در که نزدیکی این بندر 
واقع شــده استفاده نمی شــود، اظهار داشت: 
در بندر ســالیانکا عالوه بر مشکل مدیریتی با 
مشکل فنی مواجه هستیم و هر چه به سمت 

سرد شــدن هوا پیش برویم شرایط تردد هم 
سخت تر می شود و در مسیر بندر سالیانکا هم 
با مشکل کاهش عمق مواجه هستیم. از سوی 
دیگر  سالیانکا بندری است که تحت مدیریت 
و سرمایه گذاری شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران قرار دارد و به طور قطع از آنجایی 
که شــرکت کشتیرانی جمهموری اسالمی در 
این بندر سرمایه گذاری کرده، طبیعی است که 
 کشتیرانی خزر عملیات تخلیه و بارگیری را در

 بندر سالیانکا انجام دهد .
وی افزود: در بندر مخاچ قلعه هم مشــکل 
موقعیت جغرافیای سیاسی داغستان وجود دارد 
و این موقعیت محدودیت هایی را برای فعالیت 
های لجستیکی در این بندر به وجود آورده  است.

دبیر انجمن کشتیرانی تاکید کرد: معتقدم 

برای رفع این مشــکالت به فعالیت بســیط 
دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم و از این رهگذر 

شرایط بهبود پیدا می کند.
پلمه درباره کمبود کشــتی برای ارســال 
بار از بنادر شــمالی و نبود خط منظم دریایی 
علی رغم وعده های داده شده، اظهار داشت: به 
طور کلی براساس فعالیت های این بنادر قبل از 
توقفات های طوالنی، برای تجارت در دریای خزر 
به حداقل 100 فروند کشتی با پرچم ایرانی یا 
تحت مالکیت ایران با ظرفیت مورد پهلوگیری 
در بنادر شــمالی نیاز داریم که در حال حاضر 
43 فروند کشــتی در این مســیر وجود دارد 
و ایــن تعداد تقریبــا 43 درصد ظرفیت مورد 
نیاز اســت. از این تعداد هم 23 فروند متعلق 
به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی و 20 

فروند متعلق به شرکت های بخش خصوصی بوده 
که عمر برخی از این کشتی ها بسیار طوالنی و 
هزینه نگهداری آنها باالست و به همان تناسب 
مدیریت عملیات توسط این شناورها ریسک و 

شرایط خاص خود را دارد.
وی افــزود: در بنادر شــمال قابلیت اینکه 
بتوانیم ناوگان مورد نیاز و کافی را داشته  باشیم 
را نداریم و از ســوی دیگر شناورهای موجود 
براساس اســتانداردها و نُرم، در حالی که باید 
حداقل دو یا 2.5 ســرویس در ماه با ظرفیت 
کامل در این مسیر تردد داشته باشد. این تعداد 
سرویس در بنادر شمالی به حداکثر یک سرویس 
در ماه رســیده و در کنار در آن به دلیل عمق 
پایین که در بنادر شمالی وجود دارد، کشتی ها با 
ظرفیت کامل تردد ندارند. بنابراین در این مسیر 
هم با کسری ناوگان، هم  کسری تردد و هم با 
کسری ظرفیت کشتی مواجه هستیم که این 
ســه عامل به خودی خود باعث انباشت بار در 
بنادر شمالی شده اند و در این شرایط نمی توانیم 

حمل و نقل با ظرفیت باال داشته باشیم.
دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: منظور از 
مشکل مدیریتی در بندر آستاراخان این است 
که امکانات الزم و توانمندی مدیریت امکانات 
موجود، برای ســرویس دهی به شــناورهای 
ایرانی در بندر آستاراخان وجود ندارد. به رغم 
تالش های زیاد برای هماهنگی ، اما طرف روس 
نــگاه ملیتی دارد و همین امر باعث می شــود 
که شناورهای ایرانی ســرویس های مطلوبی 

دریافت نکنند.
پلمه تاکید کرد: اگر از کشــتی های روسی 
استفاده شود با این مشکل در بندر آستاراخان 
مواجــه نخواهیم بود اما طــرف ایرانی متضرر 
خواهد شــد و هزینه های حمــل دریایی کاال 

افزایش پیدا می کند. 

سرویس شناورهای کشورمان در خزر به نصف رسید

طبق ابالغیه گمرک ایران، واردات تریلرهای یخچال دار مستعمل با حداکثر 5 
سال سن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا انگلیس، ژاپن و یا کره جنوبی آزاد شد.

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در نامه ای به گمرکات سراسر کشور موضوع 
واردات تریلر یخچال دار را ابالغ کرد.

در ایــن نامه که توســط علی وکیلی، مدیرکل دفتــر واردات گمرک ایران  
30 آبــان ماه صادر شــد، آمده اســت: بــا عنایت به بند یک از صورتجلســه 
2۸ شــهریور 1401 کمیتــه مــاده یک آیین نامــه اجرایی قانــون مقررات 
صــادرات و واردات مبنــی بر موافقــت با واردات تریلر یخچــال دار به صورت 
 مســتعمل، موضــوع اعــالم و ضوابــط و مقررات ســازمان ملی اســتاندارد 
می شــود.  رســال  ا ر  یخچــال دا تریلــر  ردات  وا خصــوص   در 
خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات نسبت به مورد بررسی 

و اقدام الزم معمول کنید.

 شروط شش گانه واردات تریلرهای یخچال دار مستعمل
بر این اساس مهدی علی پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی 
و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، دهم آبان ماه در نامه ای به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، مقررات این ســازمان دربــاره واردات تریلرهای یخچال دار را 
اعالم کرد.

در این نامه آمده است: درباره واردات تریلرهای یخچال دار مستعمل موضوع 
مفاد جز )1( بند )ک( تبصره )۷( قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به استحضار 
می رســاند: برای ارزیابی انطباق تریلرهای یخچال دار مستعمل مذکور و پیرو 

مصوبات شورای معاونان سازمان ملی استاندارد ایران، رعایت 6 شرط الزامی است.
اول، اینکه تریلرهای وارداتی باید ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا انگلیس، 

ژاپن و یا کره جنوبی باشند.
بــر   )WVTA( خــودرو  کلــی  نــوع  تأییــد  ایمــارک  شــماره  دوم، 
 روی پــالک شناســایی تریلــر نصــب و مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد

 ملی ایران به شماره 6۹24 باشد.
سوم، تریلر با الزامات چک لیست بازرسی فیزیکی بر اساس استاندارد ملی 
ایران به شماره 6۹24 مطابقت داشته باشد و بدون هیچ گونه نقص و بدون نیاز 
به تعمیر آماده بهره برداری مطابق قوانین و مقررات و استانداردهای مربوطه باشد.

چهارم، تریلر فاقد هرگونه عیوب در شاسی و بدنه مطابق الزامات چک لیست 
استاندارد شماره 6۹24 باشد.

پنجم، بر اساس بند 4 جز 1 بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال 1401 کل 
کشور، حداکثر 5 سال ساخت باشد.

ششم، تعهد واردکننده مبنی بر پذیرش کلیه مسئولیت های مترتب از واردات 
تریلرهای موضوع و ارائه خدمات پس از فروش، انجام معاینه فنی در مراکز معتبر 

قبل از شماره گذاری وفق ضوابط و مقررات جاری دریافت شود.

واردات تریلر یخچال دار دست دوم آزاد شد

  پرداخت وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی به این افراد
بانک مسکن از افزایش سقف فردی وام خرید و ساخت مسکن ایثارگران خبر داد. سقف 
تسهیالت در مراکز استان ها 400 میلیون ، سایر شهرستان ها 300 میلیون و در روستاها 

250 میلیون تومان اعالم شده است.
 بر اساس اعالم بانک مسکن سقف تسهیالت اعطایی ایثارگران به ازای هر واحد مسکونی 
در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 400 میلیون تومان، در مراکز استان ها 
400 میلیون تومان، سایر شهرستان ها 300 میلیون تومان و در روستاها 250 میلیون 

تومان اعالم شده است.
بر این اساس، متقاضیانی که معرفی نامه صادره آنان قبل از افزایش این تسهیالت ارائه 
و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیالتی آن ها در دفترخانه ثبت نشده باشد، در صورت ارائه 
معرفی نامه جدید از سوی بنیاد شــهید و امور ایثارگران می توانند از سقف تسهیالت 

ابالغی جدید بهره مند شوند.
 هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 مهر 1401، در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه 
ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( 
)ماده »3« مکرر اصالحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(، با افزایش سقف 

تسهیالت مسکن ایثارگران در سال 1401 موافقت کرد.
با توجه به موارد یاد شده دولت در صورت وجود کسری بودجه، برای تأمین آن در بودجه 
عمومی خود قانوناً اختیاری برای اختصاص منابع ناشی از فروش فرآورده های نفتی به 
درآمدهای عمومی دولت را ندارد. از طرف دیگر دولت به صورت متداوم هرگونه افزایش 
قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه نیز برای اصالح قیمت بنزین ندارد. معلوم 
نیست چرا برخی جریان های سیاسی به هر بهانه و بدون داشتن اطالعات دائم از قصد 
دولت برای افزایش قیمت بنزین می گویند، آیا در شرایط فعلی دامن زدن به التهابات 

افکار عمومی در جهت منافع ملی است؟

   رشد 2۰  درصدی دستمزد ساختمانی  ها
تغییرات مربوط به دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی استان تهران 
مربوط به نیمسال اول1401   از افزایش 20 درصدی دستمزدها در 6 ماه اول امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر می دهد. روز گذشته مرکز آمار ایران در 
گزارشی تغییرات مربوط به دستمزد نیروهای انسانی شاغل در طرح های عمرانی و 
پروژه های ساختمانی را اعالم کرد. بر این اساس، متوسط دستمزد نیروهای انسانی 
شاغل در این طرح ها و پروژه ها در 6 ماه اول امسال، نسبت به 6 ماه اول سال گذشته، 

حدود 20 درصد افزایش داشته است.
 براساس این گزارش، شیشه بر درجه یک، با 02/ 4۹ درصد دارای بیشترین   افزایش 
و سرکارگر، با 53/ 10 درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی 
نســبت به دوره   قبل بوده  اند. طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در 
طرح های عمرانی از ســال 1365 به   صورت 6  ماهه در سطح استان تهران توسط 
مرکز آمار ایران اجرا می شود. در این آمارگیری، اطالعات مربوط به دستمزد ساعتی 
نیرو  های انسانی شاغل در طرح های عمرانی )10۹ قلم( با ارسال پرسشنامه های 
مربوطه از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری های   مجری طرح های عمرانی در 
سطح استان تهران جمع آوری می شود. این طرح در مهرماه ماه سال 1401 برای 
جمع آوری اطالعات مربوط به نیمه   اول همان سال اجرا شده است. در بین تمامی 
اقالم مورد آمارگیری، »شیشــه بر درجه یک « با 02/ 4۹ درصد دارای بیشترین 
  افزایش و »سرکارگر « با 53/ 10 درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد 
ساعتی نسبت به دوره   قبل بوده  اند.  همچنین، مقایسه   متوسط دستمزد ساعتی در 
این دوره با دوره   مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی 
مربوط به » بنای سفت کار درجه یک « با 42/ 45 درصد و کمترین افزایش دستمزد 

ساعتی مربوط به »آزبست کار درجه دو« با ۷4/ 0 درصد بوده است. 

   ابالغ مسکن دولتی کم  تراکم
شــورای عالی شهرســازی و معماری در مکاتبه با اســتانداران سراســر کشور 
سیاست های کلی دولت را برای کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت 

ملی مسکن ابالغ کرد.
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران 31 استان کشور 
مصوبه شــورا را درباره سیاســت های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص 
واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ابالغ کرد. در متن مصوبه آمده است: شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران در جلســه مورخ 21 شهریور 1401 خود، پیرو 
مباحث مربوط به تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و در ذیل سیاست های 
کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص شــهرها و احداث واحد مســکونی در 
حداقل تراکم ساختمانی ممکن، بنا بر تاکید وزیر و رئیس شورای عالی به شرح زیر 
اتخاذ تصمیم کرد:  1- در شهرهایی که الگوی تراکمی پهنه تراکمی غالب شهر بر 
اساس طرح مصوب مالک عمل قطعات ویالیی یک و دو طبقه است، در صورتی که 
محدودیت زمین دولتی وجود ندارد و امکان تامین زیرساخت وجود دارد، واحدهای 
مربوط به نهضت ملی مسکن به صورت قطعات مستقل حیاط  دار یک یا دو طبقه 
احداث شود. 2- در سایر شهرهای کشور که متوسط تراکم ساختمانی شهر بیش از 
دو طبقه است، احداث بنا در مجتمع های مسکونی مربوط به نهضت ملی مسکن وفق 
تراکم ساختمانی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب مالک عمل صورت 
پذیرد. به گزارش »دنیای اقتصاد« با توجه به ضوابط اعالم شده در این مصوبه و شروط 
تعیین شده برای ساخت مسکن دولتی کم  تراکم در قالب طرح نهضت ملی مسکن، 
به نظر می  رسد عمده این واحدها در شهرهای کوچک قابلیت احداث خواهد داشت. 
چرا که به دلیل کمبود زمین در کالن شهرها و شهرهای بزرگ، تراکم ساختمانی در 
پهنه های تراکمی این شهرها، بیش از یک و دو طبقه است. اما براساس این مصوبه، 
در شهرهایی که ضوابط شهرسازی بر مبنای ساخت واحدهای مسکونی یک و دو 
طبقه قرار دارد و محدودیت زمین دولتی وجود ندارد، ساخت مسکن کم  تراکم در 
دستور کار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این مصوبه یکی از مهم ترین شروط 
برای ساخت مسکن کم  تراکم، فراهم بودن امکانات و زیرساخت های شهری عنوان 

شده است.

  ترافیک داخل کشور در بازی های جام جهانی رکورد زد
طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک 
داخل کشور بیش از 1500 گیگا بیت بر ثانیه افزایش یافت و رکورد جدیدی در این 

حوزه ثبت شد.
 عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- با انتشار پستی در یک پیام 
رسان داخلی اظهار کرد: امسال با تدبیر خوب ســازمان صدا و سیما پخش زنده 
بازی های جام جهانی غیر از تلویزیون و رادیو از طریق سکوهای داخلی هم صورت 
گرفت. من هم به اتفاق تعدادی از معاونین از طریق تلوبیون بازی را در اتاق جلسات 

وزارتخانه دیدیم، انصافا کیفیت تصویر هم خوب بود.
البته ارائه این کیفیت نتیجه زحمات چند هفته اخیــر همکارانم در بخش های 
مختلف وزارتخانه و نیز همکاری اپراتورهــای مخابراتی بوده تا دیدن این تصاویر 
برای هموطنان عزیز تجربه خوبی را رقم بزند. افزایش ظرفیت نقاط تبادل ترافیک 
اینترنت )IXps( در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد حل مشکل اشباع 
)congestion( بین اپراتورها، افزایش منابع پردازشی مورد نیاز سکوهای پخش زنده 
و چندین اقدام دیگر از جمله کارهایی بود که در این مدت انجام شد. خوشحالم که 
اعالم کنم در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل کشور بیش از 1500 گیگا 

بیت بر ثانیه افزایش یافت و رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شد.

پانزده ماه از ابالغ رســتم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی که البته دیروز 
»رئیس جمهور با استعفای او موافقت کرد و سرپرستی این وزارتخانه به شهریار 
افندی زاده رسید« برای ساماندهی اجرای طرح مسکن مهر می گذرد، اما شرایط 
مسکن بهتر که نشد هیچ بدتر هم شده است. همچنین قرار بود طبق ابالغ وزارت راه 
و شهرسازی پرونده پروژه های مسکن مهر در سال 1400 بسته شود، اما واحد های 

باقیمانده این طرح با چالش تأمین منابع مالی روبه رو شده اند.  

 وضعیت مسکن در ایران
اخیرا جعفر راســتی، نماینده شبستر نیز دراین باره گفت: حال مسکن خوب 
نیســت؛ عرضه زمین و واگذاری آن به مردم باعث شکسته شدن قیمت مسکن 
می شود. آمار ها می گوید 42 درصد از جمعیت ایران زیرخط فقر مسکن قرار دارند 
و 30 درصد هزینه های خانوار های ایرانی را مسکن تشکیل می دهد و بسیاری از 

برنامه های دولت ها در حوزه مسکن چندان با موفقیت همراه نبوده است.
وضعیت مسکن در ایران به نحوی است که سهم هزینه های مسکن در سبد 
خانوار های شــهری، بین 60 تا ۷0 درصد اســت درحالی که متوسط جهانی این 
شاخص فقط 1۸ درصد است؛ طبق برخی آمار های بین المللی، به لحاظ شاخص 
دسترسی به مسکن نیز فقط6 کشور دیگر هستند که پایین تر از ایران قرار دارند؛ 
لذا بازنگری اساسی و عاجل در سیاست های اشتباه دهه های گذشته، حیاتی است.

چالش فقر مسکن در مناطق شهری، دسترسی نداشتن به مسکن مقرون به صرفه 
و مهم ترین چالش فقر مســکن در مناطق روستایی، ازجمله مهم ترین مشکالت 
مردم در این زمینه است. در این میان برخی نیز مدعی آن هستند واگذاری زمین 
ارزان قیمت یکی از روش های پیشنهادی برای تولید مسکن و حل مشکل مربوط 
به آن اســت. اما این اقدام پیامد های منفی نظیر رواج سکونت های غیررسمی و 

ساخت غیرمتعارف مسکن از عمده ترین عواقب آن بود.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که مشکل اصلی بازار مسکن کالنشهرها، 
کمبود زمین نیست بلکه پژوهش ها نشان می دهند که اعطای تراکم مازاد ساختمانی 
با توجه به ارزش افزوده ای که به دنبال دارد، زمینه ساز تورم زمین و افزایش بیشتر 

قیمت ها می شود.

 اقدامات وزیر راه و شهرسازی به کجا رسید
بعد از ابالغ وزیر، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی 
تعداد واحد های باقیمانده مسکن مهر را 235 هزار واحد اعالم کرده و دراین باره 
گفت: کل واحد های مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد بود که از این تعداد 
یک میلیون و ۷6 هزار و 600 واحد دولتی بود.به عبارت دیگر این واحد ها در اراضی 
دولتی ساخته شده اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و تعاونی های مسکن. از این تعداد 
۸43 هزار واحد پروژه های خودمالک بود که در قالب آن واحد های مسکن مهر در 
زمین مردم ساخته شده و فقط از تسهیالت ارزان قیمت دولتی برای ساخت وساز 
استفاده شده است. این قالب پروژه ها هیچ مشکلی نداشتند و هزینه ای را به دولت 
تحمیل نکردند.وی با اعالم این که 262 هزار واحد هم در بافت های فرسوده اجرا 
شده که به اتمام رسیده و ۸0 هزار واحد دیگر که دارای معارضه؛ باقی مانده است. 
از این آمار ها و ارقام هم بگذریم ساخت واحد های مسکونی مربوط به نهضت ملی 

مسکن آن طور که بایدوشاید چنگی به دل نمی زند.
این درحالی است که واحد های مسکن مهر هم سهم زیادی در آمار خانه های 
خالی دارند که به دلیل کمبود امکانات رفاهی و مشکالت حمل ونقل و دسترسی 

به مناطق شهری، بدون مشتری مانده اند و به تدریج رو به فرسودگی می روند.

 عدم همراهی بانک ها با بخش مسکن
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، نیز بانک ها موظف بودند دستکم 20 درصد 

از تسهیالت پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند، موضوعی که 
تحقق آن در عمل انجام نشد. همچنین وام مسکن نیز یکی از راه هایی است که 
برای به دست آوردن مسکن موردنظر مسئوالن این امر است بااین حال عقب ماندگی 
میزان وام از تورم و قیمت مسکن و عدم توان پرداخت اقساط توسط اقشار کم درآمد 

ازجمله دالیل ناکارآمدی این راهکار است.

 دولت سیزدهم برنامه منسجمی برای ساخت ۴ میلیون مسکن ندارد
تحلیلگــران اقتصادی می گویند درصورتی که بانک ها رقم 20 درصد را کامل 
پرداخــت کنند، یک پنجم منابع آن ها در بلندمدت منجمد خواهد شــد و توان 
تســهیالت دهی آن ها در بخش های دیگر کاهش می یابد. موضوعی که بانکداران 
هیچ عالقه ای به آن ندارند. بانک ها برای تأمین بودجه ساخت پروژه های مسکن، 
منابع کافی در اختیار ندارند و مســئله دیگر تورم زا بودن تخصیص این منابع به 

بخش مسکن است که تحقق این هدف را با مشکل روبه رو می کند.

 تحلیلگران حوزه مسکن چه می گویند
بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در حوزه مسکن بر این باورند 
کــه دولت هــای مختلف فقط به دنبال باال بردن آمار مســکن و اثبات ادعا های 
خود برای تولید مســکن هســتند و در ساخت این خانه ها توجه دیگر به عوامل 
رفاهی و اجتماعی و مشــکالت حمل ونقل ندارند گویی تنها در تالش هســتند 
تا آمار خود را در این زمینه افزایش دهند.از ســوی دیگر این گروه تأکید دارند 
که مســکن یک بخش خصوصی اســت که در دل یک اقتصاد دولتی قرارگرفته 
و مســلما با این وضعیت نمی تواند عملکرد مناســبی داشته باشد.بررسی ها در 
اقتصاد کشــور های موفق درزمینه ساخت مسکن، نشان می دهد که یک بستر 
باز در حال فعالیت اســت و این بخش همه ابزار های مالی را در اختیاردارند، این 
 شــرایط درست دقیقا برعکس کشور ما است که ابزار های مالی کافی در اختیار

 نداریم و تمام ابزار های مالی که برای بهبود بازار مســکن به کار گرفته می شود 
متعلق به بخش نیمه دولتی است.

 دولت ناتوان در تأمین بودجه
در همیــن حال برنامه هایی که در دولت ســیزدهم برای ســاخت مســکن 
دیده شــده اســت یک به یک با مشکل مواجه شده اســت که یکی از این موارد 
تأمین اعتبار به وســیله دریافت مالیات از خانه های خالی و لوکس اســت. دولت 
تا نتوانســته اســت از این نمد کالهــی برای خود بــدوزد و درآمد های مالیاتی 
خــود را افزایش دهد و مشــکل انباشــت ســرمایه در خانه های خالــی و فرار 
 ســرمایه گذاران در بازار مســکن نیز مضاف بر علت شده اســت. از سوی دیگر 
جریان سمی احتکار و انجماد ملکی با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه این واحد ها 

خالی را به بازار مسکن نمی دهد.
این جریان ســمی عمال ســبب شــده موجودی مســکن بــرای خانوار ها 

»ناکافی« به نظر برســد، خانوار ها به واحد های مســکونی دسترســی نداشته 
باشــند. درواقع زیر پوست نابرابری وارونه ملکی که در کشور وجود دارد، جریان 
 احتکار ملک به اشــکال مختلف مشاهده می شــود که اگر مهار نشود، وضعیت

 خانه دار شــدن متقاضیان مصرفی در سال های پیش رو با وجود تقویت عرضه، 
بازهم بهبود پیدا نخواهد کرد.

 یک ده آباد به از صد شهر خراب
این ضرب المثلی است که بار ها به گوش رسیده است و کارشناسان هم دراین باره 
اتفاق نظر دارند. از منظر این گروه بهتر است دولت به جای کندن چاه جدید برای 
سرمایه های کشور و پدیدآوردن بدهی های کالن تازه در شبکه بانکی، همت خود 
را برای مولدسازی واحد های ساخته شده ای به کار گیرد که به دالیل مختلف روی 

دست مالکان خصوصی و تعاونی ها مانده اند.
دراین ارتباط باید اشــاره داشــت که واحد های مسکن مهر از سهم زیادی در 
آمار خانه های خالــی برخوردارند. واحد هایی که به دلیل کمبود امکانات رفاهی 
و مشــکالت حمل ونقل و دسترسی به مناطق شهری، بدون مشتری مانده اند و 

به تدریج دچار فرسودگی می شوند.
بر همین اســاس شاید بهتر باشد وزارت راه وشهرسازی به جای تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی موجود در اطراف حاشیه شهر ها یا الصاق زمین های غیرمسکونی 
به حومه روستاها، به فکر تأمین هزینه برای مهیا کردن امکانات رفاهی و آموزشی 
در شهر های جدید مانند پرند، پردیس، صفادشت و دیگر پروژه های مسکن مهر 
در سراسر کشور باشد تا این سرمایه های به خواب رفته، به بازار مسکن راه یابند 
و بخشــی از تقاضای بازار پاسخ داده شود. همچنین دولت باید خدمات عمومی 
ازجمله فضای آموزشی، فضای سبز، امکانات بهداشتی و زیرساخت هایی ازجمله 

تلفن، گاز، آب، برق و جاده نیز ایجاد کند.

 مشکل نبود انبوه سازان مسکن در ایران
مشکل نبود انبوه ساز در کشور نیز مسئله ای دیگر در این زمینه است، اکنون تمام 
شرکت هایی که به اسم انبوه ساز مشغول کارهستند، صرفا پیمانکارانی هستند که 
به صورت پروژه ای مشغول فعالیت هستند. در اصل پیمانکاری بخش مسکن یعنی 
این که این شرکت ها صفرتا صد ساخت وساز را بر عهده بگیرند و تعداد کثیری از 
واحد های مسکونی را درزمانی مشخص تحویل متقاضیان بدهند و تمام منابع مالی 
موردنیاز را تأمین کنند، با این اتفاق سود های هنگفت برای ساخت وساز کاهش و 

رشد تولید مسکن افزایش پیدا می کند.  

 چشم انداز روشنی برای مسکن نمی توان تصور کرد  
اقتصاد کشور 40 سال است که حول یک قاعده مشخص می چرخد و طی این 
سال ها مسکن بزرگ ترین مشکل جامعه بوده و یک نمودار فزاینده را طی کرده 
است. همچنین در دولت های گذشته نیز شاهد این معضل بزرگ بوده ایم. مسکن 
مقوله ای نیست که بشود با راهکار های ساده حل شود و، زیرا کامال با اقتصاد کالن 

مرتبط است و تا ساختار اقتصادی اصالح نشود، مشکلی حل نمی شود.
در کنار همه این ناکامی ها، بنگاه داری بانک ها، تورم، مسئله اجاره داری دولت 
و نهاد های عمومی، معافیت و تشــویق های مالیاتی و هزینه های ساخت، نقش 
شهرداری ها، تمایز بین شهر و روستا و کالنشهرها، نقش نهاد های مختلف، سند های 
باالدستی، نگاه فرهنگی و اجتماعی و بسیاری دیگر از مسائل همگی دست به دست 
هم دادند تا بحران مسکن در ایران روزبه روز شدید تر و عمیق تر شود و چشم انداز 
مسکن برای مردم چندان روشن نباشد. درعین حال بازار مسکن پتانسیل بسیار 
باالیی در کشور دارد، ولی نباید استفاده سیاسی از این بازار کرد چراکه توان دولت 

را برای تولید کاهش می دهد.

انبوه سازی، بازاری که نباید سیاسی می شد
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 بودجه یک سال پایتخت متوقف در پروژه های مشارکتی
زهرا جعفری  -   ایده روز  |رییس کمیته 
بودجه شورای شهرای شهر تهران می گوید 50 
هزار میلیارد تومان از دارایی های شهر در پروژه 
های مشارکتی فریز شده است . رقمی معادل 

بودجه یک سال شهرداری تهران .
پروژه های مشارکتی در شهرداری تهران 
چندان تجربه موفقی نبوده و تنها به لیســت 
بلندی از پروژه های نیمه تمام بالتکلیف که 
منجر بــه پرونده های حقوقی شــده ، ختم 
شــده اند . مدتی پیش مهدی اقراریان عضو 
کمیســیون نظارت و حقوقی شــورای شهر 
تهــران درخصوص چالش هــای پروژه های 
مشارکتی در صحن شورای شهر تهران تذکر 
داد :   سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران 
با چالش های متنوع حقوقی مواجه اســت و 
یکی از این چالش ها، پروژه های مشــارکتی 
اســت که در ادوار گذشــته شهرداری تهران 
طــی فرایندی قانونی با افراد و مجموعه های 
مشارکتی قرارداد بسته و حال در بررسی های 
انجام شده، مشخص شده که در قراردادها ذکر 
شده که طرف مشارکت کننده اجازه ندارد که 
کل یا بعضا جزیی از این موضوع قرارداد را به 

افراد دیگری واگذار کند.
او ادامه داد :  متاســفانه شاهد هستیم به 
دلیــل یک خأل قانونی یا به دلیل کم توجهی 
شهروندان ، امروز با افرادی مواجه هستیم که 
از استان های دیگر آمدند بخشی از این پروژه 
ها را خریداری کردند در صورتی که این افراد 
مجاز به فروش این اموال و این بخش از پروژه 
های شــامل بخش های از پاساژ ها، مغازه ها 

و... نیستند.
اقراریــان با اشــاره به اینکــه باید در این 
خصــوص اطالع رســانی مناســبی صورت 
بگیرد، گفت: نباید چنین باشند که افرادی با 
شهرداری مشارکت کرده و اموال و امالکی را 

به مردم پیش فروش کرده و مبالغی بگیرند. 
کما اینکه بعضا با پروژه هایی مواجه هستیم که 
در مرحله گودبرداری یا در سایر مراحل متوقف 
شــده اند. در موضوع پروژه های مشــارکتی 
بحث صالحیت سنجی مورد توجه قرار بگیرد 
تا افرادی که فاقد صالحیت الزم و سابقه الزم 

هستند، ورود نکنند.
وی افــزود: چنانکه مشــاهده می کنیم، 
شخصی در یک پروژه مشارکتی، قیمت پایینی 
را اعالم کرده  و پروژه را برنده شده و بعد آن 
را در مرحله گودبرداری، پیش فروش کرده و 
ظاهرا سهم خود را و بعضا نه تنها سهم خودش، 
بلکه سهم شهرداری را هم پیش فروش کرده 
اســت و مردم هم به دلیــل اینکه اطالعات 
حقوقیشــان کم است، این پروژه را خریداری 
کرده اند و حاال شــهرداری تهران مانده و آن 
اشخاصی که حتی برخیشان خارج از کشورند. 

یعنی یک شبه کالهبرداری و فروش مال غیر 
صورت گرفته اســت لذا خواهش می کنم در 
پروژه های مشارکتی، به صالحیت سنجی و 

شفافیت در اطالع رسانی دقت شود.
میثم مظفررییس کمیته بودجه شــورای 
شــهر تهران هم بــا بیان اینکــه پروژه های 
مشارکتی شهرداری در دهه های گذشته تجربه 
شکســت خورده ای بوده و شاهد این هستیم 
کــه بالغ بر 95 درصد پروژه های مشــارکتی 
شهرداری تهران در سال های گذشته و اکنون 
به اختالفات حقوقی رسیده است، گفت: 50 
هزار میلیارد تومان سهم دارایی های شهرداری 
به قیمت روز در پروژه های مشــارکتی است 
که فریز شــده؛ یعنی معادل بودجه یک سال 
شهرداری دارایی بلوکه شــده در پروژه های 

مشارکتی وجود دارد.
این عضو شورای شــهر تهران افزود: این 

موضوع یکی از دغدغه های مهم است و انتظار 
داریم شــهرداری تهران در این زمینه اقدام 
ویژه ای انجام دهد. البته سازمان سرمایه گذاری 
و مشــارکت اقتصادی اعالم کرده که مشکل 
برخی از این پروژه های مشــارکتی حل شده 

است.
رئیس کمیته بودجه شــورای شهر تهران 
درخصوص دالیل شکست پروژه های مشارکتی 
در شهرداری گفت:  چند عامل وجود دارد که 
ریشه این مشــکالت است نخست شهرداری 
قبل از اینکه پروژه مشارکتی آغاز کند، باید از 
دارا بودن سند چه برای سهم خود و چه برای 
سهم سرمایه گذار یقین پیدا کند. بسیاری از 
زمین هایی که متعلق به شــهرداری اســت، 
ســند ندارد و آنها را به عنوان آورده در پروژه 
مشارکتی با بخش خصوصی محاسبه می کند 
و پروژه آغاز می شــود و بعد از پیشرفت کار 

مشارکت کننده می خواهد بخشی از سند را 
به نام بزند تا مطمئن تر شود و کار را ادامه دهد 
و شهرداری می گوید سند ندارد؛ مانند پروژه 

هزار و یک شب و این اشتباه است.
وی افزود: شــهرداری پیــش از آغاز یک 
پروژه مشــارکتی باید پروانه احداث بنا صادر 
کند. شــهرداری می گوید چون پروژه متعلق 
به او است نیاز به صدور پروانه نیست. درست 
نیست که رویه های قانونی انجام نشود به طور 
مثــال در مورد تامین پارکینگ، یک مجتمع 
تجاری ساخته می شود و می بینیم شهرداری 
خود تخلف کرده و پارکینگ آن را تامین نکرده 
است. چالش بعدی اخذ پایان کار است. زمانی 
یک پروژه مشارکتی ساخته می شود،باید پایان 

کار گرفته شود. 
اگر از پــروژه ای که تجمع جمعیت ایجاد 
می کند و جاذب ســفر اســت و تقاضا ایجاد 
می کند، تا مادامی که اســتانداردها برای اخذ 
پایان کار مانند آتش نشــانی، ایمنی و تامین 
پارکینگ نداشته باشد، نباید مورد بهره برداری 
قرار بگیرد. یک اتفاق شــیرین و 10 اتفاق بد 
برای مردم محله می افتد و آنجا شلوغ می شود 
و نمی توانند پارکینگ تامین کنند. همچنین 
تضامین الزم از سرمایه گذار گرفته نمی شود؛ 
یعنی سرمایه گذار کار می کند و در میانه کار 
می بیند کــه نقدینگی ندارد؛ اول باید اهلیت 
و توانایی ســرمایه گذار محرز شــود و سپس 
تضامیــن اخذ شــود تا در اســنای پروژه به 

مشکل نخورد.
مظفر تاکید کرد:  در هر پروژه مشــارکتی 
که بخواهــد در دوره جدید آغاز شــود باید 
تجربیات تلخ گذشته را مورد توجه قرار دهیم 
تا این طور نشود که 50 هزار میلیارد تومان از 
دارایی شــهرداری در مناطق فریز شده و به 

اختالف خورده باشد.

 درصد وصول چک های بانکی به 92.4 درصد رسید
به دنبال اجرای قانون جدید چک و ســخت گیری در مورد صدور و برگشت چک، این ابزار 
بانکی در حال بازیابی اعتبار از دست رفته است و در مهرماه میزان چک های وصولی به رقم 

بی سابقه 92.4 درصد رسیده است.
با اجرای قانون جدید چک، بسیاری از راه های صدور چک بی محل بسته شده و امکانات و 
راه های جدیدی نیز برای پاس کردن چک های برگشتی مدنظر قرار گرفته است به گونه ای 
که صادرکنندگان چک در صورت برگشــت چک های صادره، تقریباً از کل خدمات بانکی 
محروم می شوند و موجودی حساب های آنها نیز تا تکمیل وجه چک برگشتی، بلوکه خواهد 
شد. درنتیجه این تغییرات، چک بانکی به تدریج در حال بازیابی اعتبار از دست رفته است و 

ضریب چک ها وصول شده افزایش پیدا کرده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شــده در مهرماه به ترتیب 
92.4 درصد و 88.9 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در 
ماه قبل از آن )شهریورماه( به ترتیب معادل 91.8 درصد و 89.5 درصد بوده است. همچنین 

این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91.2 درصد و 86.9 درصد بوده است.
شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در مهرماه 1401 به لحاظ تعدادی، 
7.6 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 8.2 درصد را نمایش می دهد. همچنین این 
شاخص به لحاظ مبلغی 11.1 درصد بوده و در ماه قبل عدد 10.5 درصد را نمایش می دهد.

طی مهرماه 1401 در سامانه چکاوک حدود 6.4 میلیون فقره چک به ارزش حدود 3185 
هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5 درصد 

و 4.9 درصد کاهش نشان می دهد.

   سخت گیری ها برای وام ازدواج ادامه دارد
در شــرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد، 
همچنان برخی بانک ها برای دریافت ضامن، ســخت گیری دارند و فقط کارمند رسمی را 

به عنوان ضامن قبول می کنند.
بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه ای به بانک ها بر تسریع در روند پرداخت وام 
ازدواج تاکید و اعالم کرد که بانک ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ 

سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
همچنین، در این بخشنامه آمده است که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف 

محسوب می شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.
البته، پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره تسریع 
و تســهیل پرداخت تسهیالت ازدواج دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی آیین نامه ای 
درباره »وثایق و تضامین« و تعیین »ســقف زمان انتظار« این تسهیالت تهیه و به بانک ها 

ابالغ کرد.
طبــق این آیین نامــه، بانک ها باید ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری نســبت به پرداخت 

تسهیالت یاد شده اقدام کنند.
اما در این بین، با وجود تاکیدهای بسیار بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت ازدواج، 
اعالم برخی از متقاضیان وام ازدواج به ایسنا حاکی از آن است که برخی از بانک ها همچنان 
سخت گیری هایی برای پرداخت این وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوج ها فقط کارمند 
رســمی را قبول می کنند.این در حالی اســت که فراهم کردن ضامن رســمی برای همه 
متقاضیان امکانپذیر نیســت و این شرط جزو شرایط بانک مرکزی هم نیست. حتی پیش 
از این ارائه ســفته به تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و ... جزو شرایط پرداخت وام ازدواج 
عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام این ضمانت ها را قبول نداشتند و فقط ضمانت 
کارمند رسمی آن هم با شرایط خاص خود از قبیل داشتن حقوق باالی 10 میلیون تومان 
یا قبول فرد بازنشسته با داشتن حقوق بازنشستگی ماهانه باالی 10 میلیون تومان و داشتن 
ســن زیر 65 ســال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که در این میان جای سوال است 
متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی برایشان مقدور نیست، چگونه باید تسهیالت ازدواج 

شان را دریافت کنند؟ 

  فهرست کاالهای مشمول کاهش عوارض تا ۵ آذر ماه اعالم می شود
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فهرست کاالهای مشمول کاهش 
حقوق گمرکی حداکثر تا شــنبه اعالم می شــود، گفت: اگر واردکننده ای در سال جاری 
کاالهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی 
تا یک درصد به آن ها مسترد خواهد شد.امید قالیباف گفت: در چارچوب حمایت از تولید 
داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررســی زنجیره تامین و نقش هر کاال در تقویت 
تولید داخل، پس از دریافت نظر دفاتر تخصصی، فهرســت 3600 کاالی مشمول کاهش 

حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه به گمرک جمهوری اسالمی اعالم می کند.
به گفته وی فهرســت کاالهای مشمول کاهش حقوق گمرکی شامل 8500 ردیف تعرفه 
اســت که همه آن ها ماشین آالت و مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت 
تولید داخل نقش دارند.قالیباف با بیان اینکه این موضوع مربوط به بودجه سال جاری بوده 
و برای سال بعد هنوز تصمیمی گرفته نشده، در پاسخ به سوالی درباره تکلیف واردکنندگانی 
که عوارض چهار درصدی دریافت کردند، گفت: اگر واردکننده ای در ســال جاری کاالهای 
مشمول این فهرســت را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک 

درصد به آن ها مسترد خواهد شد.
 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 داشــته که در مجموع باعث افزایش هزینه هــای تولید، افزایش قاچاق، 
افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شــد، خواستار کاهش حقوق 
گمرکی برای مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب 
سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر 10 درصد بوده به یک درصد شد. در نهایت اواخر 
مهرماه الیحه کاهش »نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین 
آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شــورای نگهبان رسید، اما گزارش ها در روزهای 

اخیر حاکی از این بود که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.
بر اساس بند )ه( تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتی در همه موارد، از جمله محاســبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعالم شده بانک 
مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون 
امور گمرکی اســت. همچنین در سال 1401 نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در 
صدر بند )د( ماده )1( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ 
ســامانه  ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار اســت. همچنین امسال معافیت 
گمرکی ماشین آالت صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین آالت یک 
قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می رسد حداکثر لغو قانون 

یاد شده فقط امسال باشد.

  زمستان، خاموشی درکار نیست
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: تامین برق مشترکان در الویت قرار 
دارد، بنابراین باهرســوختی که در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، هیچ نیروگاهی به دلیل 
نوع ســوخت خود خاموش نخواهد شد.عبدالرسول پیشاهنگ ، با بیان اینکه نیروگاهی به 
دلیل عدم دریافت گاز خاموش نخواهد شد چراکه تامین برق در الویت ما قرار دارد، اظهار 
کرد: تاکنون تعامالت خوبی با وزارت نفت برای تامین ســوخت صورت گرفته است و این 
مذاکرات نیز ادامه خواهد داشت.به گفته وی هیچ خاموشی برای زمستان تعریف نشده است 
و تمام تمهیدات برای تامین برق در نظر گرفته شده است.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
نیروگاه های برق حرارتی روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص 
میزان مصرف ســوخت نیروگاه ها نیز گفت: از 132 نیروگاه موجود در کشور، سوخت دوم 
14 نیروگاه مازوت است و مابقی نیروگاه ها از سوخت دوم گازوئیل استفاده می کنند و باید 
گفت که کمتر از 10 درصد نیروگاه های کشور قابلیت استفاده از مازوت را دارند. بر اساس 
آمار روزانه 77 میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه ها مصرف شده، هفت میلیون لیتر گازوئیل 

و 20 میلیون لیتر مازوت مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران تورم ساالنه در آبان ماه برای خانوارهای کشور 
به 44 درصد رسیده که نسبت تورم ساالنه در مهر، 1.1 درصد افزایش داشته 
است. با این وجود نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 43.3 درصد و برای 
خانوارهای روســتایی 47.4 درصد است که این میزان برای خانوارهای شهری 
یک درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج این گزارش نشان می دهد تورم نقطه ای در این بازه زمانی، 
به عدد 48.1 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.1 
درصد بیشتر از آبان 1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای آبان، در مقایسه با ماه قبل 0.5 درصد کاهش 
یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با کاهش سه درصدی به 67.7 درصد رسیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 

خدمات« با افزایش 0.8 درصدی به 36.9 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 47.3 درصد 
بوده که نســبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ 

برای خانوارهای روســتایی 52.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.9 واحد 
درصد کاهش را تجربه کرده است.

تورم ماهانه مصرف کننده در آبان ماه نیز به 2.1 درصد رسیده که در مقایسه 
با همین اطالع در ماه قبل، 0.9 درصد کاهش داشــته است. تورم ماهانه برای 

گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« به ترتیب 1.3 درصد و 2.7 درصد بوده است.

این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی 
2.1 درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری 1.1 واحد درصد 

کاهش و برای خانوارهای روستایی 0.1 واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »میوه و خشکبار« و گروه »سبزیجات« )گوجه 
فرنگی و پیاز( بوده است. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه 
»بهداشــت و درمان« )انواع دارو( و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
همچنین در ماه جــاری، گروه »روغن ها و چربی ها« )روغن نباتی جامد و 
روغن مایع( نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ 
تورم ســاالنه در این ماه نیز برای دهک های مختلف هزینه ای از 41.7 درصد 

برای دهک دهم تا 50.2 درصد برای دهک اول است.

بورس ماه ها اســت که وضعیت مطلوبی را تجربــه نمی کند و در حالی که 
ریزش های پی در پی را رقم می زند و ســهام ها به ارزندگی کافی رســیده اند، 

خروج حقیقی ها از این بازار متوقف نمی شود.
مهرماه سال گذشــته، محمدعلی دهقان دهنوی، صندلی ریاست خود در 

سازمان بورس را به مجید عشقی، دانش آموخته دانشگاه امام صادق سپرد.
مجیــد عشــقی 42 ســاله که مــاه پیش تولــد یک ســالگی حضورش 
ایــن هفتــه هــا خبرهایــی  در ســازمان بــورس را تجربــه کــرد، در 
 مبنــی بــر اســتعفا از ایــن ســمتش مطرح شــده بــود؛ اســتعفا رئیس

 ســازمان بورس در حالی خبرساز شد که نزدیک به یک ماه از ابالغ بسته 10 
بندی حمایت از بورس می گذشت، زور آخر رئیس سازمان بورس که نتوانست 

بازار سرمایه را از سراشیبی نجات دهد.
همایون دارابی، کارشــناس بازار سرمایه، گفت:" اگر استعفای آقای عشقی 
پذیرفته می شــد، در دو ســال گذشــته نزدیک به 5 رئیس در سازمان بورس 
حضور پیدا می کردند و در این بازه زمانی یکی از بیشترین تغییرات در سازمان 
بورس رخ می داد؛ دلیل این اتفاق این است که نزدیک به 50 میلیون نفر افراد 
حقیقی در روبه روی ســازمان بورس هستند و حقوقی های بسیار زیادی نیز با 
 ســازمان بورس درگیر هســتند و رئیس ســازمان بورس متاسفانه در ساختار 
سیاســی و اداری کشور جایگاهی باالتر از معاون وزیر ندارد و اختیارات رئیس 

سازمان بورس اصال متناسب با مسئولیت ها و پاسخگویی های وی نیست."
او در ادامــه گفــت:"  ســازمان بــورس یک نهاد بین دســتگاهی اســت 
کــه تصمیمات دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارت خانه هــای صنعت، 
 کشــاورزی و ســازمان برنامه و بودجــه و وزارت نفت، بر روی این ســازمان

 تاثیــر دارد و رئیــس ســازمان نمی توانــد نظرات مخــرب آنهــا رو که به 
نفــع بــازار نیســت تحت تاثیــر قرار دهــد اما ســهامداران به واســطه آن 
بندی که در قانون بازار ســرمایه اســت که ســازمان را مســئول حفاظت از 
 منافع ســهامداران می دانــد، از رئیس ســازمان انتظاراتی دارنــد. به همین

 دلیل رئیس سازمان بورس پس از مدتی دچار مشکل می شود و سپس استعفا 
می دهد."

 رئیس سازمان بورس نمی تواند در جلسات هیئت دولت شرکت 
کند!

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت:" اگر انتظار داریم رئیس سازمان از 
منافع سهامداران دفاع کند باید قوانین و مقررات این امکان را به وی بدهد که 
در هیئت دولت حاضر شود، انتظاری که فعالین بازار از اصالح قانون بازار سرمایه 
داشتند این بود که رئیس سازمان بتواند همتراز با رئیس کل بانک مرکزی در 

جلسه هیئت دولت حاضر شود و از منافع سهامداران دفاع کند."
دارابــی در ادامــه با اشــاره به این موضوع که اســتعفای عشــقی دور از 
ذهــن نبود، گفــت:" با توجه به فشــارهایی که بــه بازار ســرمایه می آید و 
 تالش هایــی که آقای عشــقی در قالب نامه نگاری هایــی در هفته های اخیر

 انجام دادند اما متاسفانه همچنان در برای بازار سرمایه بر روی یک پاشنه می چرخد و 
 اوضاع چندان مناسب نیست ایشان استعفا دادند و وزیر نیز آن را پذیرفتند، اما شورای

 عالی بورس پس از شــنیدن استعفا با استدالل ها و در نظر گرفتن تالش های 
 آقای عشــقی برای تحقق حقوق ســهامداران استعفا ایشــان را نپذیرفتند که

 بــه نظر بنده کار درســتی انجام دادند چراکه تا زمانــی که جریان قوانین ما 

 به گونه ای نباشــد که مســئولیت ها با اختیارات برابر باشند هر شخص دیگری
 که به جای ایشان بیاید پس از مدت کوتاهی چاره دیگری جز استعفا ندارد" 

 گره کور بازار سرمایه به دست چه کسی باز می شود؟
او در ادامه در پاســخ به این پرســش که گره کور بازار سرمایه به دست چه 
کسی باز می شود؛ گفت:"  وضعیت اقتصادی کشور را باید در نظر بگیرید چراکه 
بازار ســرمایه یک آینه از وضعیت کلی اقتصاد است؛ ما همین شرایط را که در 
بازار ســرمایه می بینیم در بنگاه ها نیز میبینیم و به دلیل باال رفتن نرخ بهره و 
قیمت گذاری دســتوری و نبودن یک سند جامع رشد و توسعه به طور مداوم 
تصمیمات ضد و نقیض گرفته می شود. الزم است سند توسعه ای داشته باشیم 
که در آن جایگاه کلیه بازارها و تصمیم ســاز ها مشــخص شود و در نبود آن ما 
چاره ای نداریم جز اینکه از هماهنگ ســازی مقطعی استفاده کنیم که نیازمند 
اختیاراتی اســت که در حال حاضر وجود ندارد و در حال حاضر یک شــرایط 

سردرگمی در بازار وجود دارد."
دارابی در آخر در پاســخ به این پرســش که چــرا حمایت هایی که از بازار 
می شــود تاثیر خود را در کوتاه ترین زمان از دســت می دهند؛ گفت:"  حمایت 
زمانی تاثیرگذار اســت که به صورت مداوم باشــد و برای تغییر شرایط بحرانی 
باشــد؛ سه عامل قیمت گذاری دســتوری، نرخ بهره و نرخ نیما در حال حاضر 
بازار را آزار می دهد. تغییرات کندی در این مسیر انجام می شود و حمایت زمانی 
معنا دارد که شما به صورت بنیادی تصمیماتی بگیرید که وضعیت بازار را تغییر 
دهد اگرتصمیم گیری های مخرب کماکان ادامه داشته باشد قطعا این حمایت ها 

تاثیرگذار نخواهد بود."

شیب رشد تورم در آبان به 1.1 درصد رسید

انتظار برای باز شدن گره کور بازار سرمایه

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی فقدان سند مالکیت

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: برابر رای  شماره 140160310006005918 مورخ 1400/6/30    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام عیسی کریمی بمی نسبت به ششدانگ پالک 321 فرعی از 19 اصلی واقع در تیرکده ســفلی مازندران بخش 5  ثبت نور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف: .            تاریخ انتشار اول: 1401/9/5     تاریخ انتشار دوم: 1401/9/19                                                  علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

خانم معصومه منفرد با ارایه دو برگ استشهادیه که به گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 222 چمستان رسیده طی درخواست وارده به شماره 1401/9816-1401/8/28 اعالم نمود: سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 279/84 متر مربع که مقدار یک مقدار یک دانگ و دوازده سیر و ده مثقال مشاع از ششدانگ عرصه وقف می باشد تحت پالک ثبتی 115 فرعی از 23 -اصلی واقع در قریه توران کال بخش یک ثبت چمستان که ذیل شماره 140020310013000906 
به شماره سریال 368252 سری ج سال 99  به نام خانم معصومه منفرد دارای سابقه ثبت  و صدور سند مالکیت بوده اینک به علت جابجایی مفقود شده اســت از این رو تقاضای صدور سند المثنی را نمود لذا در اجرای ماده 120 اصالحی ایین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارایه 

نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت به نام مالک خواهد نمود.
م الف: 0       تاریخ انتشار: 1401/9/5                                                                                                                                           عین اله تیموری   - رییس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

در اجرایی تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره15356/ 36005   هیات محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت معدنی مازند استحکام ، که فعال مجهول المکان می باشد. ابالغ می گردد: آقای علی اکبر اسماعیلی با کد شناسایی بیمه 69605584 
ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر را بعنوان شغلی پیکورچی استخراج و کارگر نوار نقاله تونل را داشته اند  که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون ، کار رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره  مشاغل سخت 
و زیان آور  تایید نموده است . لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده  در صورت اعتراض حداکثر ظرف 15 روز کاری ، اعتراض خود را به اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده 

تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد  .
مهدی قاسمی  زاده   - معاون ادره کل و رییس اداره 

شناسه آگهی : 1416398

شناسه آگهی : 1416491

شناسه آگهی : 1416675م الف: 0
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/09/05

شماره : 1524

 رییس گروه گندم وزارت جهاد کشاورزی با 
اشاره به اجرای طرح کشت قراردادی در بخش 
کشاورزی گفت: کشت قراردادی در ۲ میلیون 
هکتار از اراضی گندم آبی کشور در سال زراعی 

جاری اجرا می شود.
یوســف یوسفی در جلسه ســتاد زراعت 
چهارمحال وبختیاری اظهار داشــت: تامین 
کــود و بیمه محصوالت کشــاورزی از موارد 
مهم اجرای کشــت قراردادی گندم است که 
در همین خصوص یارانه هایی برای کشاورزان 
در نظر گرفته شــده است. وی ادامه داد: وقوع 
خشکســالی های متوالی و معضل ارز نیمایی، 
مســووالن کشــور را بر آن داشت تا با اجرای 
اصالحاتی، تولید در داخل کشــور را سامان 
دهند و در این میان تولید چند کاالی اساسی 
از جمله محصول راهبــردی گندم در کانون 
توجه قرار گرفت. رییــس گروه گندم وزارت 
جهادکشاورزی با اشاره به اهمیت برنامه اصالح 
الگوی کشت به عنوان یکی از برنامه های اصلی 
این وزارتخانه، تصریح کرد: تمام اســتان هایی 
که در رابطه با اصالح الگوی کشــت به عنوان 
استان های پیشرو در نظر گرفته شده اند برنامه 
برای آنها ارسال شده تا بتوانیم با کمک بقیه 

نهادها الگوی کشت را اجرایی کنیم.
یوسفی با بیان اینکه ساالنه حدود ۷۰۰ تا 
۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به تولید بذر اختصاص 
می یابد، تصریح کرد: باید در توزیع و تنظیم این 
بذرها دقت الزم به کار گرفته شود چرا که دقت 
در تنظیم حواله ها و فهرســت ها از نظر مالی 
مهم است. وی در خصوص اجرای طرح مزارع 
مشارکتی نیز گفت: این طرح چند سالی است 
که در کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است 
اما کشاورزان استقبال مطلوبی از آن نمی کنند 

چرا که از آنها نظرخواهی نمی شود از همین رو 
می طلبد تا در این خصوص نیز نظر کشاورزان 

گرفته شود.

 خودکفایی کشــور در تولید ذرت 
علوفه ای

مدیر گروه ذرت و نماینده دفتر محصوالت 
اساسی وزارت جهادکشاورزی نیز در این نشست 
با بیان اینکه نیاز کشــور به ذرت علوفه ای ۱۵ 
میلیون تن اســت، اظهار داشت: در این رابطه 
خودکفا هستیم و مشکلی در خصوص تولید 
کمی وجود ندارد. صادق طاهری طریق افزود: 
این در حالی است باید نسبت به تولید بهینه و 

کیفی ذرت علوفه ای توجه ویژه ای شود.
وی با بیان اینکه تامین علوفه برای دام به 
دلیل خشکسالی های اخیر به یکی از دغدغه های 

اصلی دولت و دامداران تبدیل شــده اســت، 
تصریح کرد: کاشت دانه های علوفه ای می تواند 

کمبود علوفه دام در کشور را جبران کند.
مدیر گروه ذرت و نماینده دفتر محصوالت 
اساسی وزارت جهادکشاورزی افزود: ذرت نقش 
بسزایی در تامین خوراک دام و طیور کشور دارد 
و به همین جهت مسئوالن و متولیان بخش 
کشــاورزی همواره در پی یافتن راهکارهایی 
برای افزایش عملکرد، تولید و بهبود کیفیت 
این محصول بوده انــد. طاهری طریق با بیان 
اینکه تولید ذرت علوفه ای مورد نیاز کشــور 
بــرای دامداران از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است،خاطرنشــان کرد: این محصول توسط 
دامداری ها خریداری شــده و در ســیلوهای 
مخصوص برای مصرف پاییز و زمستان فشرده 

و جمع آوری می شود.

وی با اشــاره به خشکسالی های متوالی و 
پدیده تغییر اقلیم در کشور تصریح کرد: این 
وضعیت سبب شده تا ۸۰ درصد کشت ذرت 
کشور در تابستان و ۲۰ درصد کشت دوم باشد.

مدیر گروه ذرت و نماینده دفتر محصوالت 
اساسی وزارت جهادکشاورزی از افزایش تولید 
ذرت علوفه ای در چهارمحال و بختیاری خبر 
داد و گفت: تولید استان در سال ۱۴۰۰ سه هزار 
و ۷۰۰ هکتار بوده که این میزان در سالجاری 
به پنج هزار و ۸۰۰ هکتار افزایش یافته است.

طاهری طریــق در خصــوص عملکــرد 
چهارمحال و بختیاری در تولید جو علوفه ای 
نیز گفت: اســتان در اجرای برنامه تولید جو 
۸۵ درصد موفق بوده اســت و از نظر ســطح 
رتبه ۲۰ و از نظر تولید رتبه ۲۴ را در کشــور 

کسب کرده است.

ســازمان  انتظــارات  در خصــوص  وی 
جهادکشاورزی در خصوص تولید ذرت علوفه ای 
اظهار داشت: برنامه ریزی در این خصوص باید 
در کمیته مشترک تولیدات زراعی و دامی باشد 
و دامدار را مجاب کنیم که محصوالت علوفه ای 
تنها به ذرت محدود نیست و اقالم دیگری وجود 
دارد که می توان بجای ذرت کشت کرد و از آب 

سبز )آب باران( در تولید آن بهره گرفت.

 تحقق ۷۰ درصدی کشــت زراعی 
در استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این 
نشست با اشــاره به اینکه کشت قراردادی و 
رعایت الگوی کشت از برنامه های اولویت دار 
این سازمان است، اظهار داشت: برنامه ریزی در 
بخش کشاورزی استان بر اساس الگوی کشت 
ابالغ شده انجام می گیرد. سیروس بیک بکان 
افزود: سطح ابالغی استان در کشت گندم آبی 
۲۱ هزار هکتار، گندم دیم ۳۷ هزار هکتار، جو 
آبــی ۱۰ هزار هکتار و جو دیم ۲۰هزار هکتار 
است که تاکنون ۷۰ درصد تحقق یافته است. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ 
تن بذر اصالح شده دراستان تولید شده است 
که تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ تن آن توزیع شــده 
است. یک چهارم تولید ناخالص داخلی و یک 
پنجم اشتغال چهارمحال و بختیاری به بخش 
کشاورزی وابسته است. از مجموع اراضی این 
استان ۲۵۰ هزار هکتار معادل ۱۵ درصد سطح 
زیرکشــت اراضی کشاورزی استان است و در 
حال حاضر ۶۷ هزار بهره بردار با تولید ساالنه 
یــک میلیون و ۹۵۹ هزار تن انواع محصوالت 

کشاورزی در این استان فعال هستند.

کشتقراردادیدر۲میلیونهکتارازاراضیگندمآبیکشوراجرامیشود

 صرفه جویــی در مصــرف آب مهمتریــن دســتاورد اجــرای 
ــت ــتان اس ــت در کردس ــوی کش الگ

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: صرفه جویی در مصرف آب به میزان 
یک هزار و ۵۰۰ تا سه هزار متر مکعب در هکتار، مهمترین دستاورد اجرای الگوی 
کشت در کردستان است. پیمان اسکندری در سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
الگوی کشت در سنندج اضافه کرد: بر اساس برآورد انجام شده با اجرای الگوی کشت 
در هر هکتار کشت نشایی سه هزار مترمکعب و هر هکتار نباتات زراعی با نیاز آبی 
پایین هم چون کلزا، ســورگوم و ارزن یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب صرفه جویی 
می شود. وی به ضرورت کاهش مصرف آب اشاره کرد و یادآور شد: در سرشماری 
کشاورزی در سال ۱۳۹۳، سطح محصوالت آب بر مانند نباتات علوفه ای، سبزی و 
صیفی در اســتان کاهش و سطح دانه های روغنی و حبوبات افزایش یافت. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: کاهش آب مصرفی در واحد سطح، حفظ 
و ارتقای شاخص های اقتصادی و تجاری، پایداری الگو و سطح گیاهان چندساله و 
توسعه کشت گیاهان پاییزه از جمله رویکردهای مورد نظر برای اجرای طرح الگوی 
کشت است. وی با اشاره به اینکه شناسنامه دار کردن و اثبات مالکیت زمین و هویت 
دار کردن شغل کشاورزی از دیگر مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است 
افزود: انتظار می رود مرکز تحقیقات کشــاورزی استان به بررسی و تعیین نیاز آبی 
گیاهان زراعی، تعیین مزیت نسبی محصوالت زراعی و ارائه توصیه های فنی برای 
ارتقای نفوذ دانش و دســتیبای به عملکرد در هکتار پیش بینی شده بپردازد. یک 
میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۸ هکتار از مساحت کردستان به اراضی کشاورزی اختصاص 
دارد که این میزان حدود پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را تشکیل داده است؛ 
۹۶ درصد ســطح اراضی کشاورزی استان هم به کشت ساالنه محصوالت زراعی و 
سطح آیش )بدون کشت( و چهار درصد به عبارتی ۵۲ هزار و ۶۷۰ هکتار آن هم به 
اراضی باغی اختصاص پیدا کرده است. بر اساس آخرین گزارش عملکرد ساالنه تولید 
محصوالت زراعی و باغی استان که مربوط به سال ۱۴۰۰ است در ۷۹۱ هزار و ۹۷۰ 
هکتار زیر کشت؛ یک میلیون و ۷۵۴ هزار تن محصول تولید شده و میزان برداشت 
محصــوالت باغی هم ۴۴۳ هزار تن بوده اســت. از ۷۹۱ هزار و ۹۷۰ هکتار اراضی 

زیر کشت محصوالت زراعی استان ۸۷ درصد دیم و فقط ۱۳ درصد آن آبی است.
 

 واردات ۷۰هزار دستگاه تراکتور جاده ای در دولت سیزدهم
کارشناس اقتصادی گفت: به منظور توجه به امنیت غذایی کشور و از زمان استقرار 
دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱ هم زمان با توجه دولت به تولید تراکتور داخلی، 
نزدیک به ۷۰ هزار دســتگاه تراکتور جاده ای به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون 
دالر وارد کشور شد. »سید روح اله لطیفی« اظهار داشت: تامین تراکتور در سال های 
اخیر یکی از مشــکالت بخش کشــاورزی برای بهره وری مناسب بوده که با وجود 
تولید داخلی به دلیل فرسودگی تراکتورهای موجود و نیاز به نوسازی و تراکتورهای 
موجود و افزایش سطح زیر کشت زمین های کشاورزی به عنوان یکی از مشکالت 
مهم قلمداد شده است. وی افزود: موضوعی که برای تعادل بخشی به تقاضای باالی 
آن، عالوه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل، عالجش تامین کسری از طریق واردات 
بوده، سیاستی که دولت سیزدهم برای تقویت امنیت غذایی و توسعه کشاورزی نیز 
آن را در پیش گرفته است. لطیفی خاطرنشان کرد: واردات تراکتور در سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۴۵ هزار و ۶۰ دستگاه بوده که ۳۸ هزار و ۲۹۱ دستگاه آن از ابتدای شهریور 
یعنی استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال وارد کشور شده است که واردات آن در 
کل ســال ۹۹ حدود ۵۹۵ دســتگاه بوده و عمالً در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ 
نزدیک به ۷۶ برابر بیشــتر تراکتور جاده ای وارد کشور شده است. وی تاکید کرد: 
در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۳۱ هزار و ۵۱۲ دستگاه تراکتور جاده ای به 
ارزش ۷۰۸ میلیون و ۳۹۴ هزار دالر، تراکتور جاده ای با کد تعرفه ۸۷۰۱۲۰۰۰ وارد 
کشور شده که در مقایسه با ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رشد ۳۶۵ درصدی در وزن 

و ۴۴۶ درصدی در ارزش داشته است.

09020902//140140//2828

10151015
ــه مصطفــی  نارمنجــی فرزنــد حســن در تاریــخ  ــه مصطفــی  نارمنجــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 06402256160640225616 متعلــق ب ــه شــماره ملــی شناســنامه ب شناســنامه ب

1401/08/151401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور 23087802308780 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی  ــور  و شــماره موت ــران 493493د د 6969 و شــماره موت ــران  ای ــاک 3232 ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
IRPCIRPC871871VV55TQTQ432554432554 متعلــق بــه محمدرضــا  مائــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا  مائــی فرزنــد مصطفــی 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.

10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45602607374560260737 متعلــق بــه آرزو شــاهی فرزنــد ماشــاءاهلل در تاریــخ  متعلــق بــه آرزو شــاهی فرزنــد ماشــاءاهلل در تاریــخ 1401/08/281401/08/28  

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

ــخ  ــمت اهلل در تاری ــد حش ــی فرزن ــوکت یحیای ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــمت اهلل در تاری ــد حش ــی فرزن ــوکت یحیای ــه ش ــق ب ــماره 45698363314569836331 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردی

15061506
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــن  در تاری ــد امی ــی فرزن ــعید  وال ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد امی ــی فرزن ــعید  وال ــه س ــق ب ــماره 324324 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

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

20652065
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00109651300010965130 متعلــق بــه مهــرداد مومنــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرداد مومنــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 

 1401/09/01 1401/09/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084
ــد ســید  ــه ســیده گیســو محتشــم خــواه گشــتی فرزن ــد ســید  متعلــق ب ــه ســیده گیســو محتشــم خــواه گشــتی فرزن ــه شــماره 26689088922668908892 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

کریم در تاریخ کریم در تاریخ 2424//0808//14011401 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 04516888990451688899 متعلــق بــه ســعید احمــدی فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید احمــدی فرزنــد بهــروز در تاریــخ 1401/06/301401/06/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

22عــدد کارت عابــر بانــک )ســپه و ملــت( و کارت ملــی بــه شــماره عــدد کارت عابــر بانــک )ســپه و ملــت( و کارت ملــی بــه شــماره 26310924572631092457 متعلــق بــه محمدرضــا  متعلــق بــه محمدرضــا 
عبادپــور خطبــه ســرا فرزنــد ســرخان در تاریــخ عبادپــور خطبــه ســرا فرزنــد ســرخان در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 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 15020082621502008262 متعلــق بــه مهرانگیــز ســلطان پــور هریــس فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهرانگیــز ســلطان پــور هریــس فرزنــد احمــد 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.

22عــدد کارت عابــر بانــک) ملــت و قوامیــن( و کارت ملــی بــه شــماره عــدد کارت عابــر بانــک) ملــت و قوامیــن( و کارت ملــی بــه شــماره 00544138420054413842 متعلــق بــه امیــن  متعلــق بــه امیــن 
احمدبیگــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ احمدبیگــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 14011401//0909//0101 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 12297124451229712445 متعلــق بــه مهــدی عصــاری فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی عصــاری فرزنــد مصطفــی 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 1401/06/151401/06/15 مفق

21102110

ــخ  ــی در تاری ــد نادعل ــدی  فرزن ــه  محم ــه خدیج ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نادعل ــدی  فرزن ــه  محم ــه خدیج ــق ب ــماره 63698851936369885193 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/08/25 1401/08/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23012301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21103036112110303611 متعلــق بــه مریــم خــان بیگــی فرزنــد جبرائیــل  متعلــق بــه مریــم خــان بیگــی فرزنــد جبرائیــل 
در تاریخ در تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــادات فاضل ــم س ــه مری ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــادات فاضل ــم س ــه مری ــق ب ــی 21109843512110984351 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/301401/06/30 مفق ــخ سیدحســین در تاری سیدحســین در تاری

ــی  ــا محمدرضائ ــه رض ــق ب ــمند متعل ــی هوش ــی  و کارت مل ــا محمدرضائ ــه رض ــق ب ــمند متعل ــی هوش ــی 21206998522120699852 و کارت مل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
فرزنــد ذکریــا در تاریــخ فرزنــد ذکریــا در تاریــخ  1401/09/01 1401/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی07924077510792407751 متعلــق بــه بتــول کمیــزی فرزنــد محمدابراهیــم  متعلــق بــه بتــول کمیــزی فرزنــد محمدابراهیــم 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 27392355342739235534 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین  سیســتم  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین  سیســتم 
ــران 5959 ، شــماره شاســی  ، شــماره شاســی  ــران  ای ــاک 6767 ص  ص 439439 ای ــگ ســبز یشــمی ، شــماره پ ــاک  ، رن ــگ ســبز یشــمی ، شــماره پ ــدل 13801380 ، رن ــد ، م ــدل پرای ــد ، م پرای
SS14122806922341412280692234  ، شــماره موتــور   ، شــماره موتــور 186968186968 و کارت ســوخت و  و کارت ســوخت و 33 تــا کارت عابربانــک ملــی ، کارت  تــا کارت عابربانــک ملــی ، کارت 
ــخ 1401/08/151401/08/15   ــا در تاری ــد غامرض ــری فرزن ــارم س ــزی ط ــان عزی ــه پیم ــق ب ــپه متعل ــک س ــخ عابربان ــا در تاری ــد غامرض ــری فرزن ــارم س ــزی ط ــان عزی ــه پیم ــق ب ــپه متعل ــک س عابربان

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21108942372110894237 و کارت موتــور بــه شــماره پــاک  و کارت موتــور بــه شــماره پــاک 1923919239 -  - 597597  
و شناســنامه و کارت واکســن و برگــه اعــزام بــه خدمــت متعلــق بــه حمیدرضــا رهــدار فرزنــد میرحســین و شناســنامه و کارت واکســن و برگــه اعــزام بــه خدمــت متعلــق بــه حمیدرضــا رهــدار فرزنــد میرحســین 

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 21228050642122805064 متعلــق بــه محمــد نــادری منــش  فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد نــادری منــش  فرزنــد نــادر در تاریــخ 
1398/01/021398/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــادی اندان ــا عم ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــادی اندان ــا عم ــه لی ــق ب ــماره 11412745311141274531 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11733666111173366611 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11733666111173366611 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره موتورســیکلت بــه شــماره 11733666111173366611 متعلــق بــه الیــاس خانــی فروشــانی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه الیــاس خانــی فروشــانی فرزنــد رســول در تاریــخ 

1401/06/301401/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12021202 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 12860104971286010497 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
12860104971286010497 متعلــق بــه جــواد کیوانداریــان  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد کیوانداریــان  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 1400/04/161400/04/16 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

11//55 دانــگ از  دانــگ از 66 دانــگ ســند مالکیــت زمیــن بــه شــماره ملــی  دانــگ ســند مالکیــت زمیــن بــه شــماره ملــی 12821954921282195492 و بــه شــماره پــاک اصلــی  و بــه شــماره پــاک اصلــی 
412412 و پــاک فرعــی  و پــاک فرعــی 351351 و بــه شــماره ثبــت  و بــه شــماره ثبــت 3008630086 واقــع در اصفهــان شــهرک صنعتــی محمودآبــاد. واقــع در اصفهــان شــهرک صنعتــی محمودآبــاد.

خیابــان خیابــان 2424.انبــار .انبــار 5959 متعلــق بــه محســن  افتخــاری فرزنــد جعفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  افتخــاری فرزنــد جعفرعلــی در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مصطفــی  در  ــزارع  فرزن ــژاد م ــا ن ــه لی ــق ب ــد مصطفــی  در  متعل ــزارع  فرزن ــژاد م ــا ن ــه لی ــق ب ــه شــماره 18171662981817166298 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/291401/08/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در تاریــخ  ــه فاطمــه  ســالم فرزن ــد محمــد در تاریــخ  متعلــق ب ــه فاطمــه  ســالم فرزن ــه شــماره 10923467161092346716 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/04/031401/04/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــماره  و ب ــه ش ــی 12859454681285945468 و ب ــماره مل ــه ش ــن ب ــت زمی ــند مالکی ــگ س ــی  دان ــماره مل ــه ش ــن ب ــت زمی ــند مالکی ــگ س ــاع از 66 دان ــگ مش ــاع از دان ــگ مش 55//°°دان
پــاک اصلــی پــاک اصلــی 412412 و پــاک فرعــی  و پــاک فرعــی 351351 و بــه شــماره ثبــت  و بــه شــماره ثبــت 3008630086 واقــع در اصفهان.شــهرک صنعتــی  واقــع در اصفهان.شــهرک صنعتــی 
محمودآباد.خیابــان محمودآباد.خیابــان 2424.انبــار .انبــار 5959 متعلــق بــه مهتــاب افتخــاری فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه مهتــاب افتخــاری فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/07/201401/07/20  

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

26032603
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09259099200925909920 متعلــق بــه محدثــه قهرمانــی وکارت ملــی بــه شــماره  متعلــق بــه محدثــه قهرمانــی وکارت ملــی بــه شــماره 
09231224270923122427 متعلــق بــه حمیــد  قهرمانــی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد  قهرمانــی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــی  ــه فن ــند معاین ــین و کارت ســوخت و س ــه ماش ــه نام ــین  و بیم ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــی گواهینام ــه فن ــند معاین ــین و کارت ســوخت و س ــه ماش ــه نام ــین  و بیم ــه و کارت ماش ــه س ــه پای گواهینام
ــخ  ــم در تاری ــد قاس ــمی  فرزن ــل  قاس ــه ابوالفض ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد قاس ــمی  فرزن ــل  قاس ــه ابوالفض ــق ب ــماره 09414137130941413713 متعل ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــماره وس ــه ش ــه ب ــائط نقلی وس

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 14011401//0808//3030 مفق

ــن  در  ــد ابوالحس ــی فرزن ــه فاتح ــه فاطم ــق ب ــن  در  متعل ــد ابوالحس ــی فرزن ــه فاتح ــه فاطم ــق ب ــماره 09471073550947107355 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ  1401/08/25 1401/08/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و دفترچــه تاکســیرانی بــه شــماره کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و دفترچــه تاکســیرانی بــه شــماره 09395216600939521660  
ــد  ــه محم ــق ب ــد  متعل ــه محم ــق ب ــه شــماره 09256261390925626139 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه حســن رنجکــش و گواهینام ــق ب ــه شــماره متعل ــه ســه ب ــه پای ــه حســن رنجکــش و گواهینام ــق ب متعل
حســین  رنــج کــش فرزنــد حســن در تاریــخ حســین  رنــج کــش فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

29012901
کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی NAACNAAC9191CCCC99AFAF830162830162 و بــه شــماره  و بــه شــماره 
موتــور موتــور 1248911725212489117252 بــه شــماره انتظامــی  بــه شــماره انتظامــی 3333 ایــران  ایــران 451451 ی  ی 7878  متعلــق بــه اصغــر  شــیرخانی بــه   متعلــق بــه اصغــر  شــیرخانی بــه 

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: دولت با هدف توسعه گلخانه 
ها در کشــور در قالب پرداخت تسهیالت تا سقف ۸۰ درصد هزینه ایجاد گلخانه 

را تامین می کند.
محمدمهدی برومندی اظهار داشت: هزینه های ایجاد گلخانه، بسته به نوع سازه 
و گلخانه های تابع اقلیم، متفاوت و دولت برنامه ریزی کرده است بتواند در طرح 
های بلندمدت چندســاله به تولیدکنندگان تسهیالت دهد تا با این روش بتوانیم 

توسعه گلخانه ای را در کشور شاهد باشیم.
وی افزود: این طرح در بسیاری از استان ها در حال اجراست و ساالنه حدود ۲ 
تا سه هزار هکتار به گلخانه های کشور اضافه می کنیم که به واسطه همین، تولید 
ما در محیط های گلخانه ای در واحد سطح بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند 

و مصرف آب نیز بشدت کاهش می یابد.
برومندی اضافه کرد: در محیط های گلخانه ای مشــغول تولید سبزی و صیفی 
هستیم و به طور مثال پیش بینی ما این است که امسال ۹۲۰ هزار تن گوجه فرنگی 
در محیط های گلخانه ای تولید کنیم که این عدد خوبی است و می تواند در سال های 
آینده در حوزه گلخانه، عالوه بر تامین نیاز کشور، درحوزه صادرات هم برنامه داشته 
باشیم. وی تاکید کرد: کشور ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست و آب، 
حیاتــی ترین موضوع برای ما در بحث محصوالت کشــاورزی و امنیت غذایی به 
شمار می رود بنابراین باید برنامه قوی در بخش تولید و کشاورزی داشته باشیم.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی یکی از سیاست های دولت، رییس 

جمهور و وزیر جهاد کشاورزی را انتقال بخش زیادی از تولید سبزی و صیفی که 
در حال حاضر در محیط باز انجام می شود بە گلخانه دانست و گفت: ما ساالنه 
۲۵ میلیارد مترمکعب آب برای تولید سبزی و صیفی کشور مصرف می کنیم که 
این مقدار در محیط های گلخانه ای می تواند دو و نیم تا ســه میلیارد مترمکعب 
کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: برای کشوری مثل ایران که کم آب محسوب می 
شــود و خشکســالی در آن وجود دارد کاهش مصرف آب راهبرد اساسی وزارت 

جهاد کشاورزی است.
برومندی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما حدود ۲۵ هزار هکتار گلخانه در کشور 

داریم اما تالش می کنیم در بلندمدت بخش زیادی از ســبزی و صیفی کشور را 
به گلخانه انتقال دهیم. وی در زمینه طرح توســعه باغات در اراضی شیب دار نیز 
اظهار داشــت: این طرح در اســتان هایی اجرا می شود که متوسط بارندگی آنها 

بیشتر از ۵۰۰ میلی متر باشد.
برومندی افزود: در اســتان های غربی همچون کردســتان، آذربایجان غربی و 
لرستان که بارندگی مناسبی دارند تا به امروز در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب 

دار که قابلیت تبدیل به باغ را داشته اند این طرح انجام شده است.
وی درباره آفت سوســک سرخرطومی حنایی نخسلتان های کشور نیز گفت: 
ســازمان حفظ و اصالح نباتات وزارتخانه جهاد کشاورزی برنامه قوی و مدونی را 
طراحی کرده که ۲ رویکرد دارد؛ از جمله اینکه در شهرهایی که هنوز گرفتار این 
مساله نشــده اند واحد قرنطینه بخش های مختلف حفظ نباتات در تالش است 

اجازه ندهد به هیچ وجه این آفت انتشار پیدا کند.
برومندی افزود: در شهرســتان هایی که باغات به آفت سوسک سرخرطومی 
حمایی آلوده شــده اند نیز با یک برنامه قوی و تخصیص اعتبار مناسب، در کنار 

کشاورزان هستیم و مقابله را ادامه می دهیم تا این آفت مهار شود.
ســفر این مسئول وزارت جهاد کشــاورزی به جنوب کرمان درحالی است که 
برخی نخلستان های این استان درگیر آفت سوسک سرخرطومی حنایی شده اند 
و مسئوالن گفته اند ۱۰۰ میلیارد تومان در کشور برای مقابله با این آفت اعتبار 

تخصیص یافته و ۳۰ درصد آن سهم استان کرمان است.

معاونوزیرجهادکشاورزی:۸۰درصدهزینههایایجادگلخانهرادولتتامینمیکند
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شــماره ملــی شــماره ملــی 0042858666600428586666  فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخ   فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

موتــور  شــماره  وبــه  موتــور   شــماره  وبــه   125125MM95885549588554******NN22DD شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  شاســی بــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــن زاده  ــن  عابدی ــه حس ــق ب ــن زاده   متعل ــن  عابدی ــه حس ــق ب ــران 9365593655  متعل ــران  ای ــی 135135 ای ــماره انتظام ــه ش ــی  وب ــماره انتظام ــه ش 01250125NN22DD968702968702 وب
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــین  در تاری ــد غالمحس ــخ     فرزن ــین  در تاری ــد غالمحس ــی 04502208010450220801    فرزن ــماره مل ــه  ش ــی وب ــی گلیوان ــماره مل ــه  ش ــی وب گلیوان

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــد.=گردی ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

ــه  ــه و کارت ســوخت ب ــه   و کارت خــودرو و بیمــه نام ــه و کارت ســوخت ب ــه شــماره 28401156972840115697  و کارت خــودرو و بیمــه نام ــه رانندگــی  ب ــه شــماره گواهینام ــه رانندگــی  ب گواهینام
شــماره انتظامــی شــماره انتظامــی 2020 ایــران  ایــران 916916 ج  ج 2525 متعلــق بــه رضــا عبــاس نژادکنگرلوئــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا عبــاس نژادکنگرلوئــی فرزنــد عزیــز 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.=

ــه  ــه و کارت ماشــین  ب ــی12883746311288374631و کارت ماشــین  ب ــماره مل ــه ش ــه دو کارت ســوخت ب ــه پای ــی  گواهینام ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــه دو کارت ســوخت ب ــه پای ــی  گواهینام کارت مل
ــه نســیم ژرف  ــه نســیم ژرف   ب شــماره پــالک ایــران شــماره پــالک ایــران 2020__552552ل ل 6565 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NASNAS811100811100GG58982215898221  ب

رفیعــی فرزنــد اصغــر در تاریــخ رفیعــی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 00433112020043311202 کارت ماشــین  کارت ماشــین  ــه شــماره ملــی کارت ملــی گواهینامــه دفترچــه بیمــه کارت حکمــت ب کارت ملــی گواهینامــه دفترچــه بیمــه کارت حکمــت ب
ایــران ایــران 7777  968968جج1212متعلــق بــه مهــری  یعقوبیــان فرزنــد رضــا در تاریــخ متعلــق بــه مهــری  یعقوبیــان فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/08/261401/08/26 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  
ــی در  ــد غالمعل ــی فرزن ــن عل ــر اب ــی اصغ ــه عل ــق ب ــی در  متعل ــد غالمعل ــی فرزن ــن عل ــر اب ــی اصغ ــه عل ــق ب ــی  03858893990385889399 متعل ــه شــماره مل ــی  شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب

تاریــخ 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 و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 00153040610015304061 و کارت موتــور ســیکلت و کارت ســوخت  و کارت موتــور ســیکلت و کارت ســوخت 
ــالم رضــا  در  ــد غ ــی اشــلقی  فرزن ــر عابدین ــه امی ــق ب ــالم رضــا  در  متعل ــد غ ــی اشــلقی  فرزن ــر عابدین ــه امی ــق ب ــران 5793957939 متعل ــران  ای ــی 146146 ای ــه شــماره انتظام ــی ب ــه شــماره انتظام ب

تاریــخ تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه پایــه ســه گذرنامــه کارت خانــه کارگــر بــه شــماره ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه پایــه ســه گذرنامــه کارت خانــه کارگــر بــه شــماره ملــی 40115305734011530573و و 
کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 2828--188188ق ق 4343 و کارت ســوخت متعلــق بــه رضاعربــی فرزنــد هوشــنگ  و کارت ســوخت متعلــق بــه رضاعربــی فرزنــد هوشــنگ 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/271401/08/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29022902
بــکارت ملــی بــه شــماره بــکارت ملــی بــه شــماره 61790432216179043221 متعلــق بــه ملیحــه مبینی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ملیحــه مبینی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/271401/08/27  

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 16514508701651450870 متعلــق بــه ســیمین رضــازاده فرکوشــی فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه ســیمین رضــازاده فرکوشــی فرزنــد کریــم 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 44108638434410863843 متعلــق بــه عصمــت آهنگریــان ابهــری  فرزنــد ترابعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه عصمــت آهنگریــان ابهــری  فرزنــد ترابعلــی در تاریــخ 
1401/03/201401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه وگذرنامــه بــه شــماره اختصاصــی شناســنامه وگذرنامــه بــه شــماره اختصاصــی pp0290705502907055 متعلــق بــه راضیــه محمــدی فرزنــد غــالم  متعلــق بــه راضیــه محمــدی فرزنــد غــالم 
رســول در تاریــخ رســول در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 01102236080110223608 متعلــق بــه رویــا محمدرضایــی فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه رویــا محمدرضایــی فرزنــد نــادر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/141401/08/14 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00560465290056046529 متعلــق بــه عزیزالــه معــززی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه عزیزالــه معــززی فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/021401/07/02 مفق

کارت موتــور وبیمــه نامــه بــه شــماره پــالک کارت موتــور وبیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 9549695496ایــران ایــران 148148 متعلــق بــه آتیــال زینتــی فرزنــد مرتضــی  متعلــق بــه آتیــال زینتــی فرزنــد مرتضــی 
در تاریــخ 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.

ــالک 6363د د  ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــه وکارت خ ــالک   وگواهینام ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــه وکارت خ ــماره00663987210066398721  وگواهینام ــه ش ــی  ب ــی قدیم ــمارهکارت مل ــه ش ــی  ب ــی قدیم کارت مل
ــده و از  ــده و از  مفقــود گردی ــخ 1401/08/241401/08/24 مفقــود گردی ــد جعفــر در تاری ــر قلنــدری فرزن ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد جعفــر در تاری ــر قلنــدری فرزن ــه امی ــق ب ــران 2020 متعل ــران ای 449449ای

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

ــین  ــد حس ــدی فرزن ــول محم ــالم رس ــه غ ــق ب ــین  متعل ــد حس ــدی فرزن ــول محم ــالم رس ــه غ ــق ب ــی pp0291000202910002 متعل ــماره اختصاص ــه ش ــه ب ــی گذرنام ــماره اختصاص ــه ش ــه ب گذرنام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردی ــخ بخــش در تاری بخــش در تاری

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 4141ی ی 683683ایــران ایــران 7777 وانــت مســقف متعلــق بــه نویــد پرچمــی فرزنــد  وانــت مســقف متعلــق بــه نویــد پرچمــی فرزنــد 
علــی در تاریــخ علــی در تاریــخ 1400/10/011400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــالک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــه وکارت س ــه نام ــه وبیم ــالک  وگواهینام ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــه وکارت س ــه نام ــه وبیم ــماره 00563438510056343851 وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1515جج192192 ایــران  ایــران 6666 متعلــق بــه محمــد آخونــدی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد آخونــدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 1515ج ج 192192 ایــران  ایــران 6666  متعلــق بــه محمــد آخونــدی فرزنــد احمــد در   متعلــق بــه محمــد آخونــدی فرزنــد احمــد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــاد عباس ــه مهرش ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــاد عباس ــه مهرش ــق ب ــی 00254174520025417452 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــان فرزن ــا گوهری ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــان فرزن ــا گوهری ــه حمیدرض ــق ب ــماره 39503458763950345876 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 1397/01/011397/01/01 مفقــود گردی

ــن  ــد وهمچنی ــد محم ــب  فرزن ــوان نس ــال کی ــه لی ــق ب ــن  متعل ــد وهمچنی ــد محم ــب  فرزن ــوان نس ــال کی ــه لی ــق ب ــماره 00583948340058394834 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــر  در تاری ــخ فرزندامی ــر  در تاری ــی 01512996090151299609فرزندامی ــه کدمل ــکندری ب ــان اس ــام محمداحس ــه ن ــت ب ــی کارت معلولی ــه کدمل ــکندری ب ــان اس ــام محمداحس ــه ن ــت ب کارت معلولی

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــه دانشــور خدابخــش  ــق ب ــه دانشــور خدابخــش  وشناســنامه ودفترچــه بانکــی  متعل ــق ب ــه شــماره 56697101425669710142 وشناســنامه ودفترچــه بانکــی  متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
االنکــش فرزنــد مــراد در تاریــخ االنکــش فرزنــد مــراد در تاریــخ  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غــالم رســول در  ــه نرگــس محمــدی فرزن ــد غــالم رســول در  متعلــق ب ــه نرگــس محمــدی فرزن ــه شــماره اختصاصــی pp0291409502914095 متعلــق ب ــه شــماره اختصاصــی گذرنامــه ب گذرنامــه ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 1919ه ه 216216ایــران ایــران 1111 وانــت مســقف متعلــق بــه نویــد پرچمــی فرزنــد  وانــت مســقف متعلــق بــه نویــد پرچمــی فرزنــد 
علــی در تاریــخ علــی در تاریــخ 1400/10/011400/10/01 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 00743595330074359533 متعلــق بــه ناصــر عطایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر عطایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/201401/07/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدحســین در  ــی فرزن ــی تفت ــه دهقان ــه روح ال ــق ب ــد محمدحســین در  متعل ــی فرزن ــی تفت ــه دهقان ــه روح ال ــق ب ــه شــماره 00757655000075765500 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/04/201401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــبزی زاده فرزن ــد س ــه اح ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــبزی زاده فرزن ــد س ــه اح ــق ب ــی 40001175314000117531 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

»مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم فراهانــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه »مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم فراهانــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 82648264صــادره صــادره 
از تهــران در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته زیســت شناســیاز تهــران در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته زیســت شناســی__ میکــرو بیولــوژی صــادره از  میکــرو بیولــوژی صــادره از 
ــد  ــی باش ــد اعتبارم ــت وفاق ــده اس ــود گردی ــد مفق ــی باش ــد اعتبارم ــت وفاق ــده اس ــود گردی ــماره 159015900053159015900053مفق ــن باش ــگاهی تنکاب ــماره  واحددانش ــن باش ــگاهی تنکاب  واحددانش
ــه  ــن ب ــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شهرســتان تنکاب ــه از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را ب ــن ب ــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شهرســتان تنکاب از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را ب
ــاد مجتمــع دانشــگاه آزاد اســالمی  ــی آب ــاد مجتمــع دانشــگاه آزاد اســالمی  ول ــی آب ــوس __ ول ــوس  جــاده چال ــر 33 جــاده چال ــن کیلومت ــر  تنکاب ــن کیلومت ــدران__ تنکاب ــدراننشــانی مازن نشــانی مازن

ــد« ــن ارســال نمای ــد«تنکاب ــن ارســال نمای تنکاب

ــه شــماره شناســنامه 82648264 صــادره  صــادره  ــد علــی ب ــه شــماره شناســنامه مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم فراهانــی فرزن ــد علــی ب مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم فراهانــی فرزن
ــوژی  ــی میکروبیول ــلولی ومولکول ــی س ــت شناس ــته زیس ــته رش ــی پیوس ــع کارشناس ــران درمقط ــوژی ازته ــی میکروبیول ــلولی ومولکول ــی س ــت شناس ــته زیس ــته رش ــی پیوس ــع کارشناس ــران درمقط ازته
صــادره ازواحــد دانشــگاهی تنکابــن باشــماره صــادره ازواحــد دانشــگاهی تنکابــن باشــماره 148515900513148515900513مفقودگردیــده اســت وفاقــد اعتبارمــی مفقودگردیــده اســت وفاقــد اعتبارمــی 
باشــد .ازیابنــده تقاضامــی شــود اصــل مــدرک رابــه دانشــگاه آزاداســالمی واحدشهرســتان تنکابــن بــه باشــد .ازیابنــده تقاضامــی شــود اصــل مــدرک رابــه دانشــگاه آزاداســالمی واحدشهرســتان تنکابــن بــه 
نشــانی مازنــدران تنکابــن کیلومتــر نشــانی مازنــدران تنکابــن کیلومتــر 33جــاده چالــوس ولــی آبــاد مجتمــع دانشــگاه آزاد اســالمی تنکابــن جــاده چالــوس ولــی آبــاد مجتمــع دانشــگاه آزاد اســالمی تنکابــن 

ارســال نمایــد.ارســال نمایــد.

ــالک 2222م م  ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــی خ ــه فن ــین ومعاین ــه وکارت ماش ــه نام ــه دو وبیم ــه پای ــالک گواهینام ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــی خ ــه فن ــین ومعاین ــه وکارت ماش ــه نام ــه دو وبیم ــه پای گواهینام
ــده  ــود گردی ــده  مفق ــود گردی ــخ 1401/08/201401/08/20 مفق ــد یوســف در تاری ــی فرزن ــد معصوم ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــد یوســف در تاری ــی فرزن ــد معصوم ــه مجی ــق ب ــران 5555 متعل ــران ای 557557ای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــی باشــد.و از درجــه اعتب ــار ســاقط م و از درجــه اعتب

ــد خــادم  ــه زهــرا محمــدی فرزن ــد خــادم  متعلــق ب ــه زهــرا محمــدی فرزن ــه شــماره اختصاصــی pp0290740802907408 متعلــق ب ــه شــماره اختصاصــی شناســنامه وگذرنامــه ب شناســنامه وگذرنامــه ب
حســین در تاریــخ حســین در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــال زینت ــه آتی ــق ب ــه متعل ــه وگواهینام ــام وظیف ــی   وکارت نظ ــال زینت ــه آتی ــق ب ــه متعل ــه وگواهینام ــام وظیف ــماره 41322755744132275574  وکارت نظ ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

فرزنــد مرتضــی در تاریــخ فرزنــد مرتضــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00579639750057963975 وگواهینامــه متعلــق بــه فاطمــه مــرادی پــور فرزنــد جلیــل در  وگواهینامــه متعلــق بــه فاطمــه مــرادی پــور فرزنــد جلیــل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/261401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 4444 ایــران  ایــران 415415 د  د 6969 متعلــق بــه فهیمــه همیشــه بهــار فرزنــد نصــرت اهلل در  متعلــق بــه فهیمــه همیشــه بهــار فرزنــد نصــرت اهلل در 

تاریخ تاریخ 1401/08/171401/08/17 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 43604840384360484038 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 139139 ایــران  ایــران 2728327283 متعلــق  متعلــق 
بــه مهــدی محمــدی فرزنــد یــداهلل در تاریــخ بــه مهــدی محمــدی فرزنــد یــداهلل در تاریــخ 1396/01/011396/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00537499010053749901 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00537499010053749901 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
صدیقــه صمدپــوری جاویــد فرزنــد صمــد در تاریــخ صدیقــه صمدپــوری جاویــد فرزنــد صمــد در تاریــخ 1401/03/181401/03/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــزاد فراهان ــه به ــق ب ــخ  متعل ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــزاد فراهان ــه به ــق ب ــه شــماره 00144379710014437971 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1401/03/20 1401/03/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزاهلل در تاری ــد عزی ــر فرزن ــان ب ــهرام فرم ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــزاهلل در تاری ــد عزی ــر فرزن ــان ب ــهرام فرم ــه ش ــق ب ــماره 27535673362753567336 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 1400/09/241400/09/24 مفق

ــماره 16898794321689879432   ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 16898794321689879432 و کارت پای ــه ش ــی هوشــمند ب ــماره کارت مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه محمدرضــا رســتم زاده قشــالق فرزنــد کریــم در تاریــخ متعلــق بــه محمدرضــا رســتم زاده قشــالق فرزنــد کریــم در تاریــخ 1399/09/201399/09/20 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 20613612692061361269 و دســته چــک بانــک صــادرات شــعبه ارمــن متعلــق بــه رحمــت  و دســته چــک بانــک صــادرات شــعبه ارمــن متعلــق بــه رحمــت 
ابوالحســنی درونــکال فرزنــد روح اهلل در تاریــخ ابوالحســنی درونــکال فرزنــد روح اهلل در تاریــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 07936072050793607205 متعلــق بــه مریــم بافتــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم بافتــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــا اســالمی فرزنــد محســن در تاریــخ  ــا اســالمی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه مون کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 03103189550310318955 متعلــق بــه مون

1401/06/311401/06/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 00149827570014982757   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00149827570014982757 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــر در تاری ــد اصغ ــزه دشــتی  فرزن ــه فائ ــق ب ــخ متعل ــر در تاری ــد اصغ ــزه دشــتی  فرزن ــه فائ ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

30243024
ــده   ــه وحی ــق ب ــده   متعل ــه وحی ــق ب ــماره 16102990001610299000 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 16102990001610299000 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
حســن پــور  فرزنــد رحمــان  در تاریــخ حســن پــور  فرزنــد رحمــان  در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.باشــد.

ــماره 7878ن ن  ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 41204554834120455483 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه رضــا پاپــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 1401/08/291401/08/29 مفقــود  مفقــود  ــه رضــا پاپــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ  و کارت ســوخت متعلــق ب 196196ایــران ایــران 2121 و کارت ســوخت متعلــق ب

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

ــخ  ــن اهلل  در تاری ــد امی ــانی  فرزن ــد  خراس ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــن اهلل  در تاری ــد امی ــانی  فرزن ــد  خراس ــه وحی ــق ب ــماره 04220685860422068586 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  1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردی

  
30413041

کارت ملــی هوشــمند و کارت پرســنلی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد به شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و کارت پرســنلی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد به شــماره ملــی 08800268200880026820  
ــده و از  ــده و از  مفقــود گردی ــد غــالم عبــاس در تاریــخ1401/08/18 1401/08/18  مفقــود گردی ــر محمــدی مولیــد فرزن ــه جاب ــد غــالم عبــاس در تاریــخمتعلــق ب ــر محمــدی مولیــد فرزن ــه جاب متعلــق ب

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

40114011
«شناســنامه بــه شــماره ملــی «شناســنامه بــه شــماره ملــی 37329530513732953051 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 37329530513732953051  
ــالک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــادر و کارت ماش ــد ق ــی فرزن ــدر صفای ــه حی ــق ب ــی  متعل ــک بانک ــته چ ــالک  و دس ــماره پ ــه ش ــین ب ــادر و کارت ماش ــد ق ــی فرزن ــدر صفای ــه حی ــق ب ــی  متعل ــک بانک ــته چ  و دس
1717 ایــران  ایــران 144144نن8484 وبیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه محمــد شــیخعلی زاده فرزنــد ولــی   وبیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه محمــد شــیخعلی زاده فرزنــد ولــی  

در تاریخ در تاریخ 1401/08/261401/08/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

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 37305732093730573209 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــه  ــق ب ــوخت متعل ــه  و کارت س ــق ب ــوخت متعل ــران 969969جج1111 و کارت س ــران  ای ــالک 5151 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب 37305732093730573209 و کارت ماش
مصطفــی ســاعدی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ مصطفــی ســاعدی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 38501058223850105822 متعلــق بــه ســاالر دســت بــاز فرزنــد محمدامیــن  متعلــق بــه ســاالر دســت بــاز فرزنــد محمدامیــن 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40304030
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40706925764070692576 متعلــق بــه فریــده  میرزایــی فرزنــد صــادق و کارت ملــی بــه اســم  متعلــق بــه فریــده  میرزایــی فرزنــد صــادق و کارت ملــی بــه اســم 
ســاراقالوند بــه شــمارهســاراقالوند بــه شــماره40709369134070936913 و کارت ملــی بــه اســم فاطمــه میرزایــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه اســم فاطمــه میرزایــی بــه شــماره 407069256407069256  

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

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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40606098624060609862 متعلــق بــه ابــوذر عباســی فرزنــد عالــی در تاریــخ  متعلــق بــه ابــوذر عباســی فرزنــد عالــی در تاریــخ 1401/08/191401/08/19  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد فاض ــی فرزن ــی طوالب ــم زارع ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد فاض ــی فرزن ــی طوالب ــم زارع ــه مری ــق ب ــماره 40723840704072384070 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردی

ــی  ــه شــهزاد چنگای ــق ب ــی  متعل ــه شــهزاد چنگای ــق ب ــه شــماره 17508500361750850036 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 86148614 و کارت مل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
فرزنــد خدارحــم در تاریــخ فرزنــد خدارحــم در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 882882دد1313ایــرانایــران4141 متعلــق بــه آرش افشــار فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه آرش افشــار فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد میرعب ــد فرزن ــد بیرانون ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد میرعب ــد فرزن ــد بیرانون ــه محم ــق ب ــماره 40733235044073323504 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 1401/08/091401/08/09 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40703220864070322086 و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 852852بب8484ایــرانایــران3131  
ــد ماشــااهلل و  ــالم رضــا یاراحمــدی فرزن ــه غ ــق ب ــه دو و کارت نظــام مهندســی  متعل ــه پای ــد ماشــااهلل و و گواهینام ــالم رضــا یاراحمــدی فرزن ــه غ ــق ب ــه دو و کارت نظــام مهندســی  متعل ــه پای و گواهینام
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 725725جج4848ایــرانایــران3131در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

51115111
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــار فرزن ــی تب ــد مصلح ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــار فرزن ــی تب ــد مصلح ــه وحی ــق ب ــماره 00375647650037564765 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 1401/08/191401/08/19 مفق
  

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25808205582580820558 متعلــق بــه ســیده صدیقــه  فتاحــی  فرزنــد ســید اســماعیل  در  متعلــق بــه ســیده صدیقــه  فتاحــی  فرزنــد ســید اســماعیل  در 

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

مفقــودي   مفقــودي   »آگهــی   »آگهــی 
ــگاه  ــادره ازدانش ــب وکار ص ــت کس ــه ای مدیری ــته حرف ــی ناپیوس ــع کارشناس ــی مقط ــدرک تحصیل ــگاه م ــادره ازدانش ــب وکار ص ــت کس ــه ای مدیری ــته حرف ــی ناپیوس ــع کارشناس ــی مقط ــدرک تحصیل م
ــروی  ــان نی ــی بره ــدی صنعت ــرکت تولی ــردی ش ــوزش علمی-کارب ــز آم ــردی) مرک ــع علمی-کارب ــروی جام ــان نی ــی بره ــدی صنعت ــرکت تولی ــردی ش ــوزش علمی-کارب ــز آم ــردی) مرک ــع علمی-کارب جام
نامــه  دانــش  مــدرک تحصیلــی  نامــه و  دانــش  مــدرک تحصیلــی  تاریــخ2626//1111//13991399و  بــه  تاریــخ  بــه  بشــماره9713615319004597136153190045  بشــمارهشــمال(  شــمال( 

ــردی)  ــع علمی-کارب ــگاه جام ــادره ازدانش ــتی ص ــات پس ــه ای خدم ــی حرف ــته کاردان ــی( دررش ــردی) )کاردان ــع علمی-کارب ــگاه جام ــادره ازدانش ــتی ص ــات پس ــه ای خدم ــی حرف ــته کاردان ــی( دررش )کاردان
ــخ3030//1111//13931393   ــه تاری ــخ ب ــه تاری ــالن( بشــماره9112801827003791128018270037 ب ــردی پســت گی ــوزش علمی-کارب ــز آم ــالن( بشــمارهمرک ــردی پســت گی ــوزش علمی-کارب ــز آم مرک
ــته  ــه ای( دررش ــی و حرف ــد) فن ــام جدی ــطه نظ ــالت متوس ــان تحصی ــه پای ــی نام ــن گواه ــته و همچنی ــه ای( دررش ــی و حرف ــد) فن ــام جدی ــطه نظ ــالت متوس ــان تحصی ــه پای ــی نام ــن گواه و همچنی
الکتروتکنیــک صــادره از آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو رشــت )دبیرســتان فنــی شــهید چمــران( الکتروتکنیــک صــادره از آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو رشــت )دبیرســتان فنــی شــهید چمــران( 
ــد  ــی فرزن ــد زاده پلکوئ ــد محم ــب حمی ــام اینجان ــی بن ــد  جملگ ــی فرزن ــد زاده پلکوئ ــد محم ــب حمی ــام اینجان ــی بن ــخ2323//66//13761376 جملگ ــه تاری ــخ ب ــه تاری ــماره19191919 ب ــمارهبش بش
. اعتبــار ســاقط اســت  از درجــه  .، مفقــود گشــته و  اعتبــار ســاقط اســت  از درجــه  بــه کــد ملــی:25904728542590472854، مفقــود گشــته و  بــه کــد ملــی: : اســمعیل    : اســمعیل  

ــالک  ــماره پ ــه ش ــفید ب ــگ س ــالک  رن ــماره پ ــه ش ــفید ب ــگ س ــدل 13981398 رن ــدل  م ــد 131131EE م ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان ــد س ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان س
    62662986266298//MM1313و شــماره موتــور  و شــماره موتــور  NASNAS411100411100KK35149383514938532532صص5858 ایــران  ایــران 4646 بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســی
بنــام مریــم حقگــو میاندهــی بــه شــماره ملــی بنــام مریــم حقگــو میاندهــی بــه شــماره ملــی 25945338312594533831 در تاریخ در تاریخ1401/4/121401/4/12مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 
درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد و ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت پــرواز درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد و ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت پــرواز 125125cccc رنــگ زرد  رنــگ زرد 
ــهRR  125125******NN22NN  94237499423749 و  و  ــماره تن ــه ش ــه ب ــماره تن ــه ش ــران 582582 ب ــران  ای ــالک 1642316423 ای ــماره پ ــه ش ــالک  ب ــماره پ ــه ش ــدل 13941394 ب ــدل م م
شــماره موتــور شــماره موتــور 01250125NN22NN394649394649  بنــام حمیــد محمــدزاده پلکوئــی  بــه شــماره ملــی  بنــام حمیــد محمــدزاده پلکوئــی  بــه شــماره ملــی25904728542590472854  

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.« ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردی در تاریخدر تاریخ14011401//44//1212مفقــود گردی

70147014
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی: 46227151044622715104 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی:  و کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب ــنامه: 33 و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب ــنامه: شناس ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار  ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــد ســیدجواد در تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردی ــد ســیدجواد در تاریــخ ســیدعزت اهلل حســینی فرزن ســیدعزت اهلل حســینی فرزن

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه: شناســنامه بــه شــماره شناســنامه: 2121 و کارت ملــی بــه شــماره ملــی:  و کارت ملــی بــه شــماره ملــی: 46232502454623250245 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــم بابای ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــم بابای ــه مری ــق ب ــران 589589 س  س 5656 متعل ــران  ای ــالک: 7171 ای ــماره پ ــه ش ــالک: ب ــماره پ ــه ش ب

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 1401/08/251401/08/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46203832874620383287 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 46203832874620383287 و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 6767 ایــران  ایــران 952952 ل  ل 9898 و کارت بازنشســتگی آمــوزش و پــرورش متعلــق  و کارت بازنشســتگی آمــوزش و پــرورش متعلــق 
بــه ســیمین نظــری پیــل آبــادی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ بــه ســیمین نظــری پیــل آبــادی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/08/221401/08/22 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70257025
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 57100024105710002410 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مریــم چهرقانــی  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مریــم چهرقانــی 

بزچلوئی فرزند خیراله  در تاریخ بزچلوئی فرزند خیراله  در تاریخ 1401/08/161401/08/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 33411779223341177922 و گواهینامــه،کارت ســوخت  بــه شــماره  و گواهینامــه،کارت ســوخت  بــه شــماره 33411779223341177922 متعلــق  متعلــق 
بــه علــی رضــا ویســی فرزنــد محمــد در تاریــخ بــه علــی رضــا ویســی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد علــی در تاریــخ  ــه ســعید ســبزعلی زاده  فرزن ــد علــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســعید ســبزعلی زاده  فرزن ــه شــماره ملــی00815501540081550154 متعلــق ب ــه شــماره ملــیگواهینامــه ب گواهینامــه ب
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45596233514559623351 متعلــق بــه پرویــز پیــری  فرزنــد گنجعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــز پیــری  فرزنــد گنجعلــی  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

ــران  ــالک ای ــماره پ ــه ش ــه ب ــه نام ــین وبیم ــران ،کارت ماش ــالک ای ــماره پ ــه ش ــه ب ــه نام ــین وبیم ــی 04803497540480349754،کارت ماش ــماره مل ــه ش ــه ب ــی »گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب »گواهینام
  NAAPNAAP1313FEFE55GJGJ850106850106شاســی ،شــماره  شاســی  ،شــماره   163163BB02240290224029 موتــور  موتــور ،شــماره  614614قق2222،شــماره    4040
مفقــود  مفقــود    1401/06/201401/06/20 تاریــخ  در  اللهویــردی   فرزنــد  کورایــم   عزیــزی  زهــرا  بــه  تاریــخ  متعلــق  در  اللهویــردی   فرزنــد  کورایــم   عزیــزی  زهــرا  بــه   متعلــق 

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

ــخ  ــادق در تاری ــد ص ــودی فرزن ــن  محم ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــادق در تاری ــد ص ــودی فرزن ــن  محم ــه محس ــق ب ــماره 05500165380550016538 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــی در  ــد عیس ــگاه فرزن ــی  آتش ــی  عبدالله ــه مرتض ــق ب ــی در  متعل ــد عیس ــگاه فرزن ــی  آتش ــی  عبدالله ــه مرتض ــق ب ــماره 14676605151467660515 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 ــخ تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردی تاری

70327032
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 8282لل393393ایــرانایــران2121 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 
8282لل393393ایــرانایــران2121 و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه ش ش  و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه ش ش NAAANAAA3636AAAA11AGAG881630881630 و ش  و ش 
م م 1148807184811488071848 متعلــق بــه حســن  خــزل  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه حســن  خــزل  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/08/071401/08/07 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 5353یی199199ایــرانایــران3838 و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه ش ش  و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه ش ش 
NAPLSRALDNAPLSRALD8101327981013279 و ش م  و ش م KK44MAMA690690DD024005024005  متعلــق بــه زهــرا  نقــوی جورشــهری    متعلــق بــه زهــرا  نقــوی جورشــهری  

فرزنــد عبــاس  در تاریــخ فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70447044
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 62996344566299634456 و قــرارداد منــزل متعلــق بــه صدیقــه امینــی فرزنــد  و قــرارداد منــزل متعلــق بــه صدیقــه امینــی فرزنــد 

الیاس در تاریخ الیاس در تاریخ 1401/08/231401/08/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70597059
کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 07200108960720010896 متعلــق بــه روح اهلل خدابخشــی  متعلــق بــه روح اهلل خدابخشــی 
خیرآبــادی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ خیرآبــادی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشد.باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09469631010946963101 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 6464وو885885ایــرانایــران3636 متعلــق  متعلــق 
ــد گل محمــد در تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه محمدتقــی قنــدی فرزن ــد گل محمــد در تاریــخ ب ــه محمدتقــی قنــدی فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 07795658780779565878 و طــالق نامــه متعلــق بــه اکــرم عباســی  و طــالق نامــه متعلــق بــه اکــرم عباســی 
دولتشــاهی فرزنــد قــدرت در تاریــخ دولتشــاهی فرزنــد قــدرت 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.

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــه علیرضــا مرادنهتان ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــی فرزن ــه علیرضــا مرادنهتان ــق ب ــه شــماره 52301268515230126851 متعل ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  ســوخت  کارت  و  بــه   ماشــین  نامــه  بیمــه  و  ســوخت  کارت  و  شــماره09419328690941932869  بــه  ملــی  شــمارهکارت  بــه  ملــی  کارت 
ــه  ــی و کارت ماشــین و بیمــه نام ــد محمدعل ــان فرزن ــه هــادی مظفری ــه متعلق ب ــی و کارت ماشــین و بیمــه نام ــد محمدعل ــان فرزن ــه هــادی مظفری شــمارهشــماره8484مم129129ایرانایران7474متعلق ب
ماشــین بــه شــمارهماشــین بــه شــماره7777وو172172ایرانایران7474متعلق بــه فاطمــه مهمــان دوســت در تاریــخ متعلق بــه فاطمــه مهمــان دوســت در تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود  مفقــود 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــد.گردی ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

ــخ  ــد حســن در تاری ــه امیــر میرزایــی فرزن ــخ  متعلــق ب ــد حســن در تاری ــه امیــر میرزایــی فرزن ــه شــماره 09506527410950652741 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
 1401/08/20 1401/08/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1818یی235235ایرانایران4242شــماره شاسیشــماره شاسیNAZPLNAZPL1402114021NN251266251266شــماره شــماره  ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
موتورموتور545044545044متعلــق بــه صــادق غالمــی فرزنــد خدابخــش در تاریــخ متعلــق بــه صــادق غالمــی فرزنــد خدابخــش در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

70607060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07944729900794472990 متعلــق بــه علــی اکبــر دادگــر فرزنــد غالمرضــا  متعلــق بــه علــی اکبــر دادگــر فرزنــد غالمرضــا 

در تاریخ در تاریخ 1401/08/301401/08/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد براتعلــی در  ــه هــادی رفیعــی فرزن ــد براتعلــی در  متعلــق ب ــه هــادی رفیعــی فرزن ــه شــماره ملــی 08400192620840019262 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 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 ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 7474 /  / 276276 و  و 2626 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
ــد  ــافری فرزن ــرم مس ــه اک ــق ب ــد  متعل ــافری فرزن ــرم مس ــه اک ــق ب ــور MM1515//83427508342750 متعل ــماره موت ــور  و ش ــماره موت NASNAS811100811100GG57189545718954 و ش

ابراهیــم در تاریــخ ابراهیــم 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.
  

70667066
ــخ  ــمعیل در تاری ــد اس ــور فرزن ــی پ ــا عل ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــمعیل در تاری ــد اس ــور فرزن ــی پ ــا عل ــه علیرض ــق ب ــماره 00159176140015917614 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/201401/08/20 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 03717475540371747554 و کارت عابــر بانــک  صــادرات متعلــق بــه حانیــه صادقــی فرزنــد  و کارت عابــر بانــک  صــادرات متعلــق بــه حانیــه صادقــی فرزنــد 
غالمحســین در تاریــخ غالمحســین در تاریــخ 1401/08/191401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/09/05

شماره : 1524

  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در دیدار با انبوه سازان مسکن: اجرای 
دقیق و مطلوب طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان در اولویت است

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان با حضور در محل اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
شهر جدید بهارستان ضمن بازدید از روند اجرای این طرح، در نشستی با جمعی از سازندگان 
و انبوه ســازان مسکن گفت: اجرای مطلوب و مطابق با برنامه زمان بندی طرح نهضت ملی 
مسکن استان در اولویت قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان از روند اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن شهر جدید بهارستان و پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید بعمل آورد.   در طی این 
بازدید مســائل و مشکالت اجرایی احصا و در جلسه ای با جمعی از سازندگان و انبوه سازان 
مســکن ضمن بررسی موانع، راهکارهای عملی جهت شتاب بخشی به عملیات اجرایی این 
طرح ارائه شد. در این جلسه ضمن قرائت صورتجلسه قبلی، موارد به صورت دقیق و ریزبینانه 
مورد پیگیری قرار گرفت و مباحثی که نیاز به مصوبه شــورای مســکن داشت احصا شدند. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، پس از استماع موارد مطرح شده توسط نمایندگان 
سازندگان و انبوه سازان مسکن اظهار داشت: روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید 

بهارستان نسبت به برنامه زمان بندی، وضعیت قابل قبول دارد.  
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از برنامه در نظر گرفته شــده برای این شهر در فاز ساخت و 
اجرایی قرار دارد گفت: گام دوم این پروژه از اولویت های اساسی است که می بایست در روند 
آن تسریع شود. قاری قرآن با بیان اینکه این جلسه، ششمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی 
و رفع مشــکالت طرح نهضت ملی مسکن شهرجدید بهارستان است اذعان داشت: هدف از 
برگزاری این جلسات، هماهنگی برای رفع مسائل کلی در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن 
اســت اما برای رفع برخی مسائل فنی و تخصصی می بایست جلساتی با فاصله زمانی کوتاه 
تر و مداوم در مجموعه برگزار تا مشــکالت حل و فصل شــود.  وی بیان داشت: مبحث برق 
مصرفی این پروژه در شهر جدید بهارستان طی این نشست مطرح شد که در راستای سرعت 
بخشــی آن برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد. گفتنی است در این جلسه موضوعات و 
مباحث پیرامون خدمات زیربنایی، نظام مهندسی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، روند اجرای 
قراردادها و برنامه زمان بندی مطرح و جهت رفع مشکالت بررسی و برنامه ریزی الزم بعمل 

آمد.  

  میزان سطح آب سدایالم کاهش یافت 
ایالم خطیبی خبرنگار ایده روز -به دنبال کم بارانی های ســال گذشــته میزان آب پشــت 
سدهای ایالم به شدت کاهش یافت. مقامات استان ایالم و دست اندرکاران حوزه آب استان 
ایالم ضمن هشدار به شهروندان در زمینه صرفه جویی در مصرف آب ،  بارها گوشزد نمودند 
که سطح سد ایالم دارای افت شدیدی است  ولی اندک قشرهایی مصرف آب را بهینه سازی 
کردند .شهر ایالم با  250 هزار نفر جمعیت مرکز استان ایالم است ومهمترین منبع تامین 
کننده آب شــرب شــهروندان سد ایالم می باشد . کارشناســان مطلع آب و منابع آبی می 
گویند ســفره های آب های زیرزمینی اســتان در حال کاهش  و میزان آبدهی رودخانه های 
استان نیز کاهش چشمگیری داشته است . این موضوع وضعیت مخازن سدها را در شرایط 
نگران کننده ای قرار داده اســت، در حال حاضر 50 درصد نیاز آبی شــهر ایالم از چشمه ها و 
50 درصد دیگر نیز از سد ایالم تامین می شود.مسئوالن حجم کنونی سد ایالم را 20 میلیون 

مترمکعب اعالم نمودند . 

  سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی آغاز شد
 ســی و چهارمین جشنواره تئاتر اســتانی آذربایجان شرقی با حضور ۶ نمایش از هنرمندان 
اســتان در شهرســتان مرند آغاز شد. معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۶ نمایش از هنرمندان استان در مرحله نهایی سی 
و چهارمین دوره از جشــنواره تئاتر مرند با هم رقابت می کنند، گفت: نمایش »جانداری که 
قبل از مرگ جان نداشت« به نویسندگی و کارگردانی جهانگیر چاالکی از شهرستان بناب، 
»کافی شاپ« به نویسندگی و کارگردانی میرحمید رضایی از شهرستان مرند، »دوستت دارم 
عزیزم« به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی محمد حاج احمد لوئی از شهرستان مرند، 
»چشم هایش« به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی احمد رشیدیان از شهرستان 
ملکان، » یک تکه از گفتار ماندانا« به نویســندگی میالد اکبرنژاد و کارگردانی رقیه علی پور 
از تبریز و نمایش » باد کنک های قرمز« به نویسندگی فاطمه عظیمی و کارگردانی علیرضا 
قاســمی از شهرستان بناب به مدت سه روز با هم رقابت می کنند. وی خاطرنشان کرد: در 
راســتای تحقق عدالت فرهنگی و تمرکز زدایی از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در 
مرکز اســتان، امسال سی و چهارمین دوره از جشنواره تئاتر استانی از دوم تا چهارم آذرماه 
با حضور هنرمندان عرصه تئاتر استان در شهرستان مرند برگزار می شود. محرمی افزود: این 
جشنواره در بخش تئاتر صحنه ای برای انتخاب آثار برتر جهت معرفی به دبیرخانه جشنواره 
فجر برگزار می شود. وی، موضوعات این جشنواره را شامل متون اورجینال و متون محلی یا 
برگرفته شده از ادبیات ملی و فرهنگ و سنن و آداب ورسوم بومی آذربایجانی، توسعه فرهنگ 
اقامه نماز، نمایش های مذهبی، حمایت از تولید ملی، حجاب و عفاف، دفاع مقدس و انقالب 
اســالمی و ایثار و شهادت و نیز توجه به مضامین اجتماعی فرهنگی و انسانی و آسیب های 

اجتماعی و آسیب های کرونا عنوان کرد.

  ۱۸ گونه جانوری خراسان شمالی در معرض تهدید و انقراض قرار دارد
رییــس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت خراســان 
شــمالی گفت:  ۱۸ گونه از وحوش این اســتان در معرض تهدید و انقراض قرار دارند که در 
این بــاره اقدامات الزم برای صیانت و حفاظت از این گونه ها انجام می شــود. بهروز جعفری 
روز چهارشــنبه  به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: برخی گونه ها در معرض تهدید و انقراض 
جانوری بر اساس طبقه بندی فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت )IUCN( در سال 
20۱۷ در خراســان شمالی زیست می کنند که از بین این جانوران گونه زیبای یوزپلنگ از 
رده پســتانداران در وضعیت بحرانی قرار دارد. تحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت بر پایه 
یک سازمان چند فرهنگی و چند زبانی بنا شده است و هزار و ۱00 ستاد در ۴0 کشور دنیا 
دارد و دفتر مرکزی این سازمان در کشور سوییس است. وی خاطرنشان کرد: یوزپلنگ، گونه 
ارزشمند در استان است که در میاندشت شهرستان جاجرم زیست دارد و در سال های اخیر 
اقدامات خوبی برای صیانت و حفظ آهو به عنوان طعمه اصلی یوزپلنگ انجام شده و جمعیت 
این گونه گیاهخوار افزایش یافته اســت. رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره 
کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: پلنگ، عقاب صحرایی، زرد پره سینه زرد، 
باالبان و کرکس مصری از جمله گونه های در معرض خطر انقراض هستند که در این استان 
زیســت دارند. جعفری خاطرنشــان کرد: قوچ و میش، کل و بز، آهو، زرده بر، عقاب شاهی، 
عقاب دریایی پاالس، هوبره، میش مرغ، فاخته خاوری، قمری معمولی، الک پشــت آسیایی 
و ماهی زرده پر )اورنج( از جمله گونه های آسیب پذیر وحوش در استان هستند. وی گفت: 
تدوین برنامه های ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت گونه های در معرض تهدید در حال اجرا 
اســت که بر اساس آن تنظیم برنامه ای منسجم از راهکارها و فعالیت های هدفمند با لحاظ 
کردن وضعیت کنونی گونه، ضرورت ها و اولویت ها در گســتره پراکنش گونه ها منظور شده 
است. رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی اظهار داشت: عالوه بر آن، شناسایی اکوسیستم های حساس و آسیب پذیر و شناسایی 
نقاط بحرانی در مناطق تحت مدیریت استان و تامین نیازهای تجهیزاتی آن مناطق در دست 
پیگیری اســت و تالش داریم تا برای شناسایی زیستگاه های بکر و حساس و افزایش سطح 
مناطق تحت مدیریت مطالعه الزم انجام شــود. وی افزود: شکوائیه های رسیده در خصوص 
خسارات وارده از سوی حیات وحش شامل بررسی محل خسارت و آثار و عالئم و رد پاهای 
به جا مانده از حیات وحش به منظور مدیریت گونه های آســیب رسان و کاهش تعارضات 
با جوامع محلی هم مورد بررســی و پیگیری قرار می گیرد. جعفری گفت: تنوع زیستی در 
خراسان شمالی باال است و این امر نشان از پایدار بودن امنیت برای حیات وحش دارد، این 
استان سرزمینی کوهستانی با دشت های حاصلخیز در میان دنباله رشته کوه های البرز یعنی 
آالداغ و شــاه جهان در جنوب و کپه داغ در شــمال با اقلیمی مدیترانه ای است که مواهب 

طبیعی و چشم اندازهای بی نظیری در جای جای استان بوجود آورده است.

روستای مایان ســفلی در غرب تبریز با مشکالت 
زیســت محیطی بســیاری از جمله پساب چرم 
شهر، پتروشــیمی و پاالیشگاه روبروست و همین 
امر موجب تشکیل جلسه مطالبه گری به منظور 
حل مسائل و مشکالت این روستا با حضور مردم و 

مدیران شهرستانی و استانی شد.
 در جوار این روســتا واحدهای تولیدی و صنعتی 
بسیاری وجود دارد که متاسفانه بیشتر آنها مسایل 
زیست محیطی دیکته شده از سوی محیط زیست 
استان را رعایت نمی کنند و با رها کردن پسماندها 
و پساب ها و گازهای ناشــی از تولید، به آلودگی 
بیشتر این روستا و معذب شدن اهالی آن دامن می 
زنند. اهالی روستای مایان سفلی که سال هاست 
با مشــکالت زیست محیطی ناشــی از واحدهای 
صنعتی هم زیســتی غیرمســالمت آمیز دارند از 
بوی بد پســاب چرم شهر در طی روز و همچنین 
بوی بد پتروشــیمی تبریز رنج می برند و تاکنون 
اقدام اساسی برای رفع این مشکالت انجام نشده و 
مردم و ساکنان این روستا همچنان با این مشکالت 
دست به گریبانند. در جلسه ای که با عنوان محفل 
مطالبه گری مســائل و مشــکالت این روستا در 
مســجد جامع آن برگزار شــد مدیرکل روستایی 
و شوراهای استانداری، بخشــدار تبریز، مسوالن 
حفاظت محیط زیســت، بهداشت و آبفای استان 
و نماینده مجلس حضور داشــتند این مشکالت با 
حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت 
و ادارات مرتبط با مشــکالت این روستا، اقدامات 
و عملکرد خود در راســتای رفع این مشکالت را 

گزارش داده و به سئواالت حاضرین پاسخ دادند.
معاون توســعه حفاظت محیط زیست آذربایجان 
شــرقی که به عنوان نماینده این اداره کل در این 
محفل حاضر شــده بود در مورد بوی بد پســاب 
صنعتی در این روســتا اظهار کــرد: ۷500 واحد 
صنعتی کوچک و بزرگ در استان شناسایی شده 
و تحت نظــارت این اداره کل اســت و این تعداد 
معادل ۱۳ درصد از مساحت کل استان می باشد 
که محیط زیســت بر آن نظارت دارد. داود قاسم 
زاده با بیان اینکه مشکالت زیست محیطی تنها با 
نظارت و اعمال قانون برطرف نمی شود، افزود: باید 
فرهنگ محیط زیست در جامعه و در بین صاحبان 
صنایع ترویج یابد و خود افراد نسبت به حساسیت 
موضوع محیط زیست و مسائل مرتبط با آن آگاهی 
یابند. وی با بیان اینکه چهارمین اســتان کشور از 

نظر پایش صنایع هستیم گفت: به رغم اینکه تبریز 
در تعداد روزهای پاک در رتبه اول کالنشهرها قرار 
دارد اما همچنان مشکالت زیست محیطی در این 
شــهر وجود دارد و این بیانگر این نکته اســت که 
خود افراد باید نسبت به موضوع طبیعت و محیط 
زیست حســاس باشند. قاســم زاده به مشکالت 
زیست محیطی روستای مایان اشاره کرد و گفت: 
اقدامات الزم در این زمینه صورت گرفته اما کافی 
نیست و در جلسه ای که با حضور مسئوالن مرتبط 
با موضوع در استانداری تشکیل خواهد شد در مورد 
اعالم زمان برای اتمام این مشکالت تصمیم گیری 
خواهد شد. وی اضافه کرد: از نظر محیط زیست، 
پتروشیمی تبریز آالینده است و عوارضی که برای 
آالیندگی به امور مالیاتی می دهد از طریق خزانه 
تقسیم شده و در اختیار استان ها قرار می گیرد و 
این طور نیست که به طور مستقیم پرداخت شود. 
وی گفت: محیط زیســت دستگاهی مطالبه گر و 
نظارتی است و از تمام ظرفیت های خود برای وادار 
کردن چرم شــهر و پتروشیمی تبریز برای رعایت 
استانداردهای زیست محیطی استفاده خواهد کرد. 
قاســم زاده افزود: رویه محیط زیســت در کنترل 
آالیندگی ها، پایش صنایــع، اخطار به واحدهای 
آالینده و تشــکیل پرونده و ارسال به دادگاه برای 
رسیدگی است اما آیا تاکنون نتیجه ای گرفته ایم؟

  تصفیه خانه های صنعتی مایان استاندارد 

نیست
معاون منابع انسانی حفاظت محیط زیست استان 
نیز با بیان اینکه احداث تصفیه خانه در شــهرک 
های صنعتی پس از 20 درصد بهره برداری و 50 
درصد واگذاری ضروری است گفت: با اینکه در کنار 
واحدهای صنعتی واقع در مایان ســه تصفیه خانه 
وجود دارد اما هیچ کدام از این تصفیه خانه ها در 

حد استاندارد نیست.
علی اکبر میرراضی افزود: دولت با توجه به مقیاس 
شــهرک های صنعتی برای احــداث تصفیه خانه 
کمک مالی و اعتبار می دهد اما به رغم اینکه بزرگ 
ترین چرم شهر ایران در روستای مایان واقع شده 
هیچ اعتباری برای احداث تصفیه خانه استاندارد در 

این ناحیه پرداخت نشده است.
آنچه از گفته های این دو مسئول برمی آید اینکه 
اقدامات آنها اثرگذار نبوده و صاحبان صنایع به رغم 
محکومیت در دادگاه ها، همچنان به فعالیت خود 

در زیر چتر »حمایت از تولید« ادامه می دهند.
طبق گفته امور حقوقی محیط زیســت اســتان، 
شــکایت حقوقی علیه چرم شهر انجام شد و این 
شــهرک ملزم به اقدام پژوهشــی ظرف 2 ســال 
محکوم شــد و ادلــه دادگاه در عدم تعطیلی این 
واحدها، اندک بودن میزان آلودگی این واحدها بود.

پساب واحدهای چرم شهر بدون اینکه وارد تصفیه 
خانه شود وارد آبهای جاری و زیرزمینی می شود و 
همین امر عالوه بر ایجاد بوی بد در روستا، آبهای 

زیرزمینی را نیز آلوده مــی کند، باتوجه به اینکه 
مایان یکی از قطب های محصوالت لبنی در تبریز 
و آذربایجان شرقی است همین امر امنیت غذایی را 
نیز به خطر می اندازد و ضرورت اقدام الزم و سریع 

از سوی مسئوالن را چند برابر می کند.
مسئوالن بهداشت شهرستان تبریز نیز که در این 
جلسه حاضر بودند با تایید تصفیه نشدن پساب این 
واحدها و ورود بدون کنترل آبهای آلوده به چرخه 
آبی در این روستا، عنوان کردند که خوشبختانه آب 
شرب این روستا از آب شرب تبریز تامین می شود 
و مشکلی ندارد اما آبهای مصرفی سایر بخش ها از 

جمله کشاورزی باید کنترل شود.
کارشناسان بهداشت تبریز بر پوشاندن کانال روباز 
و اجرای فاضالب در این روستا تاکید و اجرای این 
دو طرح را در بهداشت ســالمت محیط ضروری 
عنوان کردند. نماینده شرکت آبفا نیز با بیان اینکه 
آب شرب این روســتا فاقد کروم است و مشکلی 
برای مصرف ندارد، گفت: این شرکت برای روزهای 
اضطــراری و بحرانی، در اطراف این روســتا چاه 
عمیق زده و طرح فاضالب روســتا هم اکنون در 

دست مشاور طرح برای مطالعه و اجرا قرار دارد.
مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان 
شــرقی نیز به ظرفیت های باالی این روستا اشاره 
کرد و افزود: این روســتا هــم از نظر تولید و هم 
امنیت غذایی دارای اهمیت است و باید بیشتر مورد 
توجه باشد و رفع مشکالت آن باید در اولویت باشد.

محمد اسکندری با بیان اینکه در دولت سیزدهم 
اعتبارات دهیاری ها در مقایســه با مدت مشــابه 
۱00 درصد بیشتر شده است، گفت: در تاریخ بعد 
از انقالب چنین افرایشــی را شاهد نبوده ایم و تا 
پایان آبان ماه جاری 2.۳ میلیارد تومان به دهیاری 
روســتای مایان پرداخت شده و تا پایان سال این 

رقم به حدود پنج میلیارد تومان خواهد رسید.
وی بر رفع ســریع مشکل تصفیه خانه چرم شهر 
تاکید کــرد و افزود: گزارش نشســت امروز را به 
اســتاندار ارایــه خواهم کرد و قــول می دهم که 
موضوع چرم شهر، بازنگری در تصفیه خانه موجود 
و ایجاد شبکه آب و فاضالب را در اولویت قرار دهم 
و انتظارم از دستگاه های خدمات رسان، همکاری 

همه جانبه در این زمینه است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی نیز 
در جمع بندی این جلســه اظهار کرد: نمایندگان 
برای حل مشــکالت مردم در تالشند و با توجه به 
مهم بودن موضوع آالیندگی آب و هوا، این موضوع 
به صورت ویژه مورد توجه آنهاست. روح اهلل متفکر 
آزاد گفت: با مدیرعامل چرم شــهر تلفنی صحبت 
کردم و راهکارهای رفع مشــکل پساب را بررسی 
کردیم و در عین حالی کــه می خواهیم از تولید 
حمایت کنیم اما نسبت به موضوع محیط زیست 
نیز حساس هستیم. وی اضافه کرد: تالش خواهیم 
کرد تا از اعتبارات دولتی برای تکمیل تصفیه خانه 
چرم شهر استفاده کنیم و از تقویم نظارت محیط 
زیســت بر واحدهای صنعتی حمایت می کنیم و 
معتقدیــم که هر دوی این کار باید همزمان انجام 
شود تا مشکل این روستا برطرف شود. وی پیشنهاد 
داد: برای اینکه در امور تســریع شود جلسه ای با 
حضور مسئوالن شهرســتان و مدیران و صاحبان 
صنایع و واحدهای تولیدی مســتقر در منطقه در 

امور روستایی استانداری برگزار شود.
 اهالی روســتای مایان ســفلی پس از این جلسه 
از مسئوالن استان و شهرستان تبریز خواستند تا 
مشکالت این روســتا با اولویت پساب چرم شهر، 
بوی بد پتروشیمی و آب شرب و فاضالب این شهر 
را برطرف کنند و نســبت به ایجاد درمانگاه شبانه 

روزی در این روستا، اقدامات الزم را انجام دهند.
مایان ســفلی یکی از روستاهای استان آذربایجان 
شرقی ایران است که در دهستان آجی چای بخش 
مرکزی شهرســتان تبریز واقع شده اســت. مایان 

سفلی مرکز دهستان آجی چای می باشد.

رفع مشکالت زیست محیطی روستای مایان تبریز در کانون توجه مسئوالن  

 اســتان البرز به وســعت حدود پنج هــزارو۸00 کیلومتر مربع طبــق گزارش های 
کارشناســان روی حدود ۴00 کیلومتر گسل زلزله قرار دارد که وجود بیش از 2 هزار 
هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم مسکونی در این گستره جغرافیایی به عنوان تهدیدی 

بزرگ در نشست های اجرایی استان به آن اشاره می شود.
گزارش ها از آن حکایت دارد که بیش از یک / سوم جمعیت سه میلیون و 200 هزار 
نفری استان البرز در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت دارند که اگر زمین 
بلرزد مقاومتی در برابر آن نیســت. بخشی از بافت های غیرمقاوم البرز قدمتی باالی 
50 سال دارد و بخشی هم به اصطالح نوساز اما نحیف و رنجور است و برحسب اتفاق 
، بیشــترین حادثه ها در همین خانه های جدید ثبت و ضبط می شود. اینکه گاهی 
متولیان امر و کارشناســان ضرورت بازآفرینی بافت های فرسوده البرز را متذکر شده 
اند، صحبتی از سر هراس و احساس نیست، بلکه واقعیتی در پس آن نهفته است که 
بایــد آن را جدی گرفت.وقوع زلزله 5.2 ریشــتری ۳0 آذرماه ۱۳۹۶ تهران و البرز با 
اینکه زمین اندکی از خشــم خود را نمایان ساخت اما همین اندک لرزش 2 کشته و 
۹۷ مصدوم روی دســت 2 استان گذاشت . هراس از زلزله حدود 2 ماه نقل محافل و 
سرگرمی نشست های رسمی گشت اما با خاموشی زمین، داستان جنب وجوش گسل 
ها هم فراموش شد. با این وجود استان البرز هنوز هم آماج ساخت وسازهایی است که 
سراز خاک برنیاورده ، فرو می ریزند و گاهی هم مصدوم و قربانی می گیرند. سخن از  
بافت های ناکارآمد تنها خانه های قدیمی نیست بلکه در این استان همه جور بنایی را 

می توان دید که برخی  حتی رمق ایستادن در مقابل یک تند باد را ندارند.

  تقسیم کلی بافت های مسکونی البرز
به طور کلی سه نوع بافت مسکونی می توان در استان البرز مشاهده کرد که نخست 
بافت های نوســاز و آیین نامه ای است ؛ این ســاختمان ها مطابق آیین نامه 2۸00 
ساخته شده اند که گاهی برخی از همین بناها هم از جانمایی مناسب برخوردار نیستد 
.احداث برخی مجتمع های مســکونی بر روی قنات های قدیمی از مواردی است که 
نشــان از کم توجهی به موضوع جانمایی درســت این مجتمع ها دارد که نمونه آن 
مجتمع ۱2 واحدی در حســین آباد مهر شهر است که به تازگی ترک خوردگی دیوار 
سبب تخلیه آنها از سکنه شد. با این وجود این نمونه را نمی توان به کل البرز نسبت 
داد بلکه بخش زیادی از ساخت و سازها به همت ناظران و مردم بر مدار آیین نامه و 
جانمایی درست انجام گرفته که در اینجای پرداختن به آن نیست ؛ اما بناهای قدیمی 

ضلع دیگر بافت های شهری و روستایی البرز را تشکیل می دهند
که این بناها در محله های قدیمی کرج مانند مصباح و دولت آباد کرج بیشترین فراوانی 
را دارند. ضلع سوم بافت های غیرمقاوم ، ساختمان های چند طبقه در حاشیه و متن 
شهرهای استان است که مساحت این بافت ها بیشتر از بافت های قدیمی تخمین زده 
اند . از این بافت ها به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی یاد می شود .این نوع ساخت 
وســازها از دهه ۸0 به بعد به اوج خود رســید. اما قبل از پیدایش بافت های غیرمقاو 
م نوســاز باید به این موضوع توجه داشت که البرز از دهه های ۴0 و 50 آماج ساخت 
و ســازهای قرار گرفت؛ آنجا که عده ای با ساخت و ساز در تپه بلند و شیب دار ۱۶۸ 
هکتاری مرادآب کرج، ســیمای شهری را در این شهر تغییر دادند تپه ای که به قول 
شهروندان کرجی، زگیل روز و نگین شب نام گرفته است. ساخت خانه های محقر و 
غیر مقاوم در کوچه های شــیب دار و باریک، قوت قلبی برای کسانی بود که راه دور 
و دراز مهاجرت به کرج و البرز را در پیش گرفته بودند تا بدین ســان در ســایه سار 
پایتخت بتوانند زندگی راحتی را دنبال کنند اما زمســتان های سرد و بن بست های 
برفی تجربه سخت دیگری پیش پای آنان نهاد که هنوز هم باقیمانده این ساخت وساز 
برای ســاکنانش نامهربان است. قرار گرفتن بافت مسکونی مرادآب در هسته مرکزی 
شهر کرج متولیان امر را برآن داشت تا در دهه ۷0 شمسی طرح ساماندهی این تپه را 
کلید بزنند ؛ طرحی که با گذشت سه دهه چهارهزارو200 واحد مسکونی را خریداری 
و تخریــب کرد و از مســاحت ۱۶۸ هکتاری مرادآب ۷۴ هکتــار آن از زیر بار مصالح 
ســاختمانی شانه خالی کرد. با اینکه متولیان طرح ساماندهی مرادآب نوک تپه و باال 
تنه آن را از بقایای آوار آزاد کردند اما ساکنان این خانه ها بافت های ناکارآمد دیگری 

درحسن آباد ، حیدرآباد ، حصارک و امثال آن به وجود آوردند.

  دهه ۸۰ و هجوم بساز و بندازها
اســتان البرز در دهه ۸0 با پدیده ای به نام بســاز و بندازها روبرو گشت ، پدیده ای 
که برای ســودجویان ، پول آور و برای جمعیت مهاجر و کم پول پناهگاه ناایمن شد، 
بناهایی که روی چند ستون نازک فلزی قد کشیدند تا سکونتگاه جمعیت مهاجر و کم 
درآمد شوند. سودجویان با ساخت خانه های محقر در ارتفاع ، صدها خانوار کم درآمد 

را در این النه های شیطانی گرفتار کردند و پول های هنگفت به جیب زدند، آنها خانه 
هایی تحویل مردم دادند که تاریخ مصرفشــان زودگذر و تاب و تحملشان اندک بود ؛ 
سوی دیگر ماجرا دستگاه های اجرایی و خدماتی هم بابت خدمات رسانی به این بناها 
بدهکار جمعیت مهاجر شدند. اینکه محله های نوپدید هر روز باید حادثه ای جدید از 
گاز گرفتگی تا ریزش چاه و دیوار باید شاهد باشند، حکایتی است که از آژیر مستمر 
آتش نشانی می توان صدق آن را فهمید.اینک با گذشت نزدیک به 2 دهه عمر خانه 
های حسن آباد ، حصارک ، حیدرآباد ، حصار و سایر مناطق حاشیه ای کرج و البرز به 
سرآمده به طوریکه تابستان امسال در پس ترک خوردگی دیوارها، ۴0 واحد مسکونی 

حسن آباد از سکنه خالی شد و این حکایت همچنان ادامه دارد.

  تصمیم هایی که قبل از دولت سیزدهم برای بازآفرینی گرفته شد
موضوع بازآفرینی بافت های فرســوده و غیر مقاوم استان البرز از دهه ۹0 بر سرزبان 
ها جاری گشت؛ همانطور که اشاره شد، وقوع چند زلزله از جمله زلزله ۳0 آذر۱۳۹۶ 
در جنوب کرج ایــن فرضیه را تقویت کرد که متولیان امر برای بازآفرینی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد برنامه ای مدون و جدی خواهند داشت اما شرایط طوری رقم خورد 
که ساکنان همچنان در خانه های نیم بندخود ماندند و تغییری در وضعیت دیده نشد.

کاهش هزینه صدور مجوز ســاخت ، پرداخت وام کم بهره و مواردی از این دست به 
عنوان مشوق های دهه ۹0 برای مقاوم سازی و اصالح ساختار بافت های قدیمی و غیر 
مقاوم البرز تعریف شــد که هیچ کدام از این مشوق ها نتوانست بخش اعظم ساکنان 
بافت ها را ترغیب به رهاسازی وضع موجود کند. سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی 
طرح بازآفرینی بافت های فرســوده را با دایر کردن دفاتر تســهیلگری در محله های 
قدیمی و ناکارآمد کرج طی مراسمی کلید زد که این امر سبب شد تا تعداد اندکی از 
واحدهای مسکونی قدیمی از جمله در محله مصباح کرج به بازآفرینی روی آورند اما 
این تعداد در برابر ماندگاری بیش از یک هزار هکتار بافت فرســوده و غیر مقاوم کرج 

رقم چشمگیری نبود.

  دولت سیزدهم و موضوع بافت های فرسوده و غیر مقاوم البرز
اجرایی شــدن طرح نهضت ملی مسکن افزون بر تعریف پروژه های جدید ، سرفصل 
دیگری مانند بازآفرینی بافت های فرســوده شــهری در دل خود داشت ، طرحی که 
اگر به درســتی پیگیری و دنبال شود به ســال ها دغدغه ساکنان بافت های قدیمی 
و ناکارآمــد پایان خواهد داد و جلــوه ای زیبا از عدالت اجتماعی را به نمایش خواهد 
گذاشت. متولیان و دست اندکاران نهضت ملی مسکن استان البرز براین باور هستند که 
بخش عمده طرح نهضت ملی مسکن بر عدالت اجتماعی در باب تغییر سیمای شهرها 

و نوسازی بافت های غیرمقاوم و قدیمی متمرکز است.

  گام عملی بازآفرینی توسط دولت سیزدهم
دولت سیزدهم پس از تعریف موضوع بازآفرینی به عنوان زیر شاخه طرح نهضت ملی 
مســکن ، چندی پیش عملیات احداث پروژه ۷۴ واحدی احیای بافت های فرســوده 
اســتان البرز در منطقه نمازی واقع و در حاشیه میدان شهید فهمیده کرج کلید زد ؛ 
پروژه ای که قرار است در کمترین زمان ممکن با حمایت مسووالن اجرایی و شهرداری 

کرج در قالب ارائه 200 میلیارد تومان تسهیالت بانکی تکمیل و به سرانجام برسد.

  مشوق جدید بازآفرینی در شهر کرج
مدیریت شهری کرج نیز در شورای ششم به تازگی آیین نامه ای را به تصویب رساند 
که به گفته مریم قهرمانی صارم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای این شهر با 

تصویب این آیین نامه بستر برای نوســازی یک هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد 
کالنشهر کرج فراهم شــده است. اعضای شورای اسالمی شهر کرج در این آئین نامه 
تشــویقی ، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی تا ســقف ۱00 درصد در بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شهری را برای مدت 2 ســال تصویب کرده اند. الیحه شهرداری 
درخصوص آئین نامه تشــویقی نوسازی و بهســازی در بافت های فرسوده شهر کرج 
پس از کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی شورای شهر بررسی و با قید فوریت 
تصویب شد. رییس کمیســیون برنامه وبودجه شورای شهر کرج تصریح کرد: بهبود 
شرایط موجود در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر کرج و حل معضالت نا ایمن بودن 
ســاختمان ها نیازمند برنامه ای جامع و شــفاف به منظور بهسازی و نوسازی امالک 
موجود در آن محدوده است، درهمین راستا و مطابق تاکیدات استاندار البرز و مصوبات 
اولین جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن استان البرز و صورتجلسه کارگروه امور رفاهی 
و مسکن ذیل قرارگاه اجتماعی استان و به منظور تشویق در امر نوسازی، تامین سرانه 
خدماتی مرتبط با شهرداری، بازگشایی معابر، تجمیع امالک خرد، اخذ سند و امثال آن 
در بافت های فرسوده و همچنین برون رفت از معضالت موجود در این مناطق الیحه 
فوق به شــورای شهر ارسال شد. در راســتای این الیحه به شهرداری کرج اجازه داده 
شد برابر الیحه پیشنهادی نسبت به اعمال آئین نامه تشویقی و تخفیف صدور پروانه 
ســاختمانی تا سقف ۱00 درصد در بافت فرســوده و ناکارآمد شهری، اقدام و معادل 
تخفیف های اعمال شده را به عنوان سهم دولت برابر ترتیبات ذکر شده در ماده قانونی 

در بازه زمانی 2 سال قید و اجرا شود.

  شناسایی ۴۲ محله قدیمی و ناکارآمد در البرز
به گفته رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تاکنون ۴2 محله قدیمی و 
ناکارآمد در این استان شناسایی شده که طرح باز آفرینی آنها در دستور کار قرار دارد. 
در مرحله نخست ۷۴ واحد مسکونی در قالب مجتمع مسکونی در بافت فرسوده محله 

نمازی واقع در حاشیه میدان شهید فهمیده کرج ساخته می شود.

  اتمام حجت استاندار البرز
استاندار البرز به تازگی در نشستی با موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده با یادآوری 
اهمیت نوسازی حدود 2 هزار هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم در این استان ، دستگاه 
های اجرایی را مکلف به آســان ســازی مسیر برای تســریع در تحقق این امر کرد.

مجتبی عبداللهی افزود: دستگاه های مربوطه به ویژه شهرداری ها در بازسازی، احیا و 
ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری باید به جد وارد عمل شوند چراکه گذر زمان و 
بروز حوادث احتمالی می تواند هزینه هنگفتی را بر مردم تحمیل کند.وی با اشاره به 
اینکه باید مشوق مردم و سازندگان مسکن در بافت های فرسوده باشیم، افزود: دستگاه 
های مربوطه به ویژه شــهرداری در بازســازی، احیا و ساماندهی بافت های ناکارآمد 
شهری باید به جد وارد عمل شوند چراکه گذر زمان و بروز حوادث احتمالی می تواند 

هزینه هنگفتی را به مردم و شهر وارد کند.

  دفاتر تسهیلگری خانه به خانه با مردم گفت وگو کنند
اســتاندار  البرز از دفاتر تسهیلگری اســتان خواست خانه به خانه و محله به محله با 
مردم وارد گفت وگو شوند و اهالی بافت های ناکارآمد شهری را از ضرورت ساماندهی 
و احیای منازل آگاه کنند. شورای اسالمی شهر به ویژه در کالنشهر کرج باید مصوبه 
ای در خصوص اعطای پروانه ساخت رایگان در این مناطق داشته باشد. عبداللهی ادامه 
داد: باید مشوق های ویژه ای برای بازسازی و احیا در نظر بگیریم تا مردم ترغیب شوند؛ 
همچنین سازمان نظام مهندسی نیز باید در راستای همراهی و حمایت از این امر طرح 
و برنامه ارائه دهد و تخفیف های ویژه در نظر بگیرد. اســتاندار البرز از شهرداری ها و 
شوراهای اسالمی شهر خواست تا مشوق هایی مانند پروانه ساخت رایگان و تسهیالت 
ویژه برای ســاماندهی بافت های فرســوده برای مردم و انبوه سازان در نظر بگیرند. 
شهرداری ها باید با کمک انبوه سازان و دفاتر تسهیلگری در بافت های ناکارآمد شهری 
نسبت به آگاه سازی مردم از مخاطرات این بافت ها اقدام کنند؛ همچنین شهرداری ها 
و مدیران مربوطه باید طرح کامل و جامعی برای ساماندهی بافت های فرسوده استان 
ارائه دهند. وی افزود: ضرورت دارد تمام ساخت و ساز ها به صورت مرحله به مرحله با 
تایید نظام مهندسی استان صورت گیرد ؛ به هر نحو ممکن باید از ساخت و سازهای 
غیرمجاز و غیراصولی در اســتان جلوگیری شود. عبداللهی با بیان اینکه ضرورت دارد 
مردم ساکن در بافت های فرسوده و سازندگان را وارد عمل کنیم، افزود: سازمان نظام 
مهندســی نیز باید در راستای همراهی و حمایت از این امر طرح و برنامه ارائه دهد و 

تخفیف های ویژه در نظر بگیرد.

۲ هزار هکتار بافت غیرمقاوم روی گسل های البرز
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جنگ ستارگان

  انتخاب»بردیف« برای تیم سوچی خوب است
همزمان با درخواســت »قربان بردیف« سرمربی تراکتور 
برای جدایی از این تیم، یک کارشــناس روس از حضور این 

مربی در باشگاه سوچی حمایت کرد.
با اعالم باشگاه تراکتور قربان بردیف سرمربی این باشگاه 

درخواست خود را برای جدایی از تراکتور ارائه کرده است.
هرچند تراکتور مقصد بردیف را در روسیه را اعالم نکرده 
امــا از چند روز پیش بحث انتخاب این مربی برای باشــگاه 

سوچی مطرح شده بود.
در همین ارتباط »گنادی اورلوف« کارشناس و مجری تلویزیونی روسیه از انتخاب 

احتمالی بردیف برای تیم سوچی حمایت کرد.
او گفت: دو ســال پیش با بردیف مصاحبه ای انجام دادم. او در فرم عالی اســت! 
آنطــور او از فوتبال صحبت می کند، هیچیک از مربیان ما صحبت نمی کنند. یک 
حقیقت قدیمی وجود دارد؛ هر که روشن فکر می کند، آن را به وضوح بیان می کند. 
به مصاحبه های مربیان ما گوش دهید. به ندرت کسی می تواند افکار خود را بیان کند.

این کارشناس روس افزود: تکرار می کنم بردیف در شرایط خوبی است. اگر بیاید 
برای سوچی خوب است. 

 سهم ایران از جوایز فیفا چقدر است؟
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پولهای زیادی رد و بدل می شود 
که به یک میلیارد دالر هم می رسد.در جام جهانی تمرکز اکثر 
تیم ها بر باال بردن جام است، اما تیم ها در صورت موفقیت مبالغ 
زیادی به عنوان پاداش دریافت می کنند. فیفا در مورد جوایز 
جام جهانی دست و دلباز است و جام جهانی قطر هم مستثنی 

نیست. در اینجا جوایز اعطایی در قطر را مرور می کنیم.
مجموع جوایز در جام جهانی ۲۰۲۲

فیفــا مبلغ ۴۴۰ میلیون دالر جایزه برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اختصاص داده 
که ۴۰ میلیون دالر از تورنمنت قبلی در روسیه بیشتر است، در حالیکه مبلغ جایزه 

در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل تنها ۳۵۸ میلیون دالر بوده است.
اگرچه این مبلغ قابل توجهی اســت اما فیفا در سال ۲۰۲۲ بودجه ۴.۶ میلیارد 

دالری دارد و تنها برای حق پخش ۲.۶ میلیارد دالر درآمد دارد.
برندگان جام جهانی ۲۰۲۲ چقدر جایزه خواهند گرفت؟

فیفا در آوریل ۲۰۲۲ تایید کرد که قهرمان جام جهانی قطر مبلغ رکوردشکن ۴۲ 
میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد. ۴ میلیون دالر بیشتر از جام جهانی ۲۰۱۸.

تا قبل از سال ۲۰۰۶ تیم های قهرمان جام جهانی زیر ۱۰ میلیون دالر به جیب 
می زدند. در سال ۲۰۰۲ تیم های ملی به فیفا فشار زیادی وارد کردند تا مبلغ جایزه 

را افزایش بدهد.
تفکیک جوایز جام جهانی ۲۰۲۲: درآمد هر تیم چقدر است؟

با جوایز زیادی که ارائه می شود، هر تیم با پول قابل توجهی از قطر خارج خواهد شد.
تنها برای راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲، هر تیم ۱.۵ میلیون دالر دریافت می کند. 
تیم ها می توانند با رســیدن به مراحل حذفی، مبالغ بسیار بیشتری به دست آورند. 
مبالغی که هر تیم در هر مرحله از جام جهانی ۲۰۲۲ بدست می آورد به شرح زیر است:

مرحله گروهی: ۹ میلیون دالر
مرحله یک هشتم: ۱۳ میلیون دالر
مرحله یک چهارم: ۱۷ میلیون دالر

جایگاه چهارم: ۲۵ میلیون دالر
جایگاه سوم: ۲۷ میلیون دالر
نائب قهرمان: ۳۰ میلیون دالر

قهرمان: ۴۲ میلیون دالر
بازیکنان در جام جهانی چقدر درآمد دارند؟

بازیکنان با حضور در جام جهانی از نظر مالی هم سود می برند. حقوق پایه بین 
تیم های ملی و برای بازیکنان مختلف متفاوت است، اما بازیکنان از هر جایزه ای که 

تیمشان با آن کنار می رود، سهمی دریافت می کنند.
فیفا به هر تیم اجازه می دهد که خودش تصمیم بگیرد که بازیکنان چه سهمی 
دریافت می کنند، مثال آلمان در سال ۲۰۰۶ به بازیکنانش قول داده بود که در صورت 

قهرمانی نفری ۴۰۰ هزار دالر پاداش خواهند گرفت.
سایر کشورها بسته به وضعیت مالی هر فدراسیون، کمی بیشتر یا کمتر از این 

مبلغ را به بازیکنان خود پیشنهاد می دهند.

 چه کسی گلزن تاریخی جام جهانی می شود؟
چند بازیکن این شانس را دارند که در جام جهانی قطر 
خود را به رکورد بهترین گلزنان این مسابقات نزدیک کنند.

 به نقل از الشرق االوسط، ۹ بازیکن حاضر در جام جهانی 
قطر وجود دارند که قادر به شکستن رکورد گلزنی در مسابقات 
جام جهانی هستند، رکوردی که متعلق به »میروسالو کلوزه 

آلمانی« است.
کلــوزه ۲۴ بازی در چهار دوره از جام جهانی انجام داد و 
توانست رکورد رونالدو برزیلی را که در چهار دوره ۱۵ گل به ثمر رسانده بود، را بشکند.

در لیست نامزدهای کنونی، توماس مولر، بازیکن تیم ملی آلمان که در سه دوره 
اخیر جام جهانی ۱۰ گل به ثمر رساند، شانس بیشتری برای ثبت رکورد جدید دارد، 
پس از آن کریستیانو رونالدو و لیونل مسی که روز سه شنبه گل هفتم را از روی ضربه 

پنالتی به عربستان زد، با ۷ گل قرار دارند.
در این لیست، نیمار برزیلی و هری کین انگلیسی با ۶ گل زده نیز حضور دارند. 
این دو بازیکن تنها در دو دوره در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۴، ۶ گل به ثمر رساندند.

همچنین ادیسون کاوانی، ایوان پریشیچ کروات و روملو لوکاکو بلژیکی نیز در این 
لیست دیده می شوند که در سه دوره قبلی جام جهانی هر کدام ۵ گل به ثمر رسانده اند.

 مصاف دوستانه پرسپولیس با فوالد خوزستان
تیم فوتبال پرسپولیس در دومین بازی دوستانه خود در 

تعطیالت لیگ برتر، به مصاف تیم فوالد خوزستان می رود.
 به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران در 
دومین بازی تدارکاتی خود در تعطیالت مسابقات لیگ برتر 
و پیش از آغاز مجدد این رقابت ها، روز یکشنبه در دیداری 

دوستانه به مصاف تیم فوالد خوزستان می روند.
ساعت برگزاری و مکان این دیدار، متعاقبا اعالم خواهد شد.

پرسپولیس پیش از این در بازی تدارکاتی با مس کرمان شکست خورده بود.

 عالیشاه و کامیابی نیا در انتظار رای کمیته انضباطی باشگاه
کاپیتان های تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته )سه شنبه( 
در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حضور یافتند تا برای شرکت 
در تمرینات تیم منتظر رای این کمیته باشند. امید عالیشاه 
و کمال کامیابی نیا که با توجه به مسایل جاری در تمرینات 
سرخپوشان ایران، برای ادای توضیحات به کمیته انضباطی 
دعوت شــده بودند، روز گذشته در جلسه انضباطی شرکت 
کردند. آن ها درباره مسایل و مواردی که مطرح شد، توضیحات 
را ارایه کردند و مقرر شد تا کمیته انضباطی پس از بررسی موارد و مستندات رای 
خود را اعالم کند.در این ارتباط دو بازیکن با سابقه تیم نیز برای این که مجددا در 

تمرینات تیم حضور یابند، منتظر اعالم رای این کمیته هستند.

محمود رضایی  -   ایده روز  |جام جهانی 
آغاز شده و فوق ستاره های تیم ها برای رسیدن 

به جام طالیی می جنگند.
 بیســت و دومین جام جهانی فوتبال آغاز 
شده و به نظر می رسد که این جام جهانی محل 
درخشش ستاره های بزرگی باشد، ستاره هایی به 
پایان دوران درخشش خود در فوتبال نزدیک 
می شوند. به همین بهانه سراغ بازیکنانی رفتیم 
کــه احتمال می رود در جام جهانی بازی های 
درخشانی از خود به نمایش گذاشته و به دنبال 

کسب افتخار با تیم ملی کشورشان باشند.

 کریستیانو رونالدو
در حــال حاضــر هواداران فوتبال شــاهد 
یکی از غم انگیزتریــن افول های تاریخ فوتبال 
هســتند. رونالدو کــه تاکنــون ۵ توپ طال 
کســب کرده و همه افتخارات باشــگاهی را 
 به دســت آورده، در شــرایط خوبی به ســر

 نمی برد و از دوران اوجش فاصله زیادی گرفته 
است، ولی بســیاری از کارشناسان و هواداران 
معتقدند که رونالدو متفاوتی در جام جهانی قطر 
خواهیم دید. ستاره پرتغالی که ۳۷ ساله است، 
باید از این فرصت اســتفاده کند تا در آخرین 
حضورش در جام جهانی خاطرات شیرینی از 

خود به جا بگذارد.

 لیونل مسی
بی شک همه نگاه ها در جام جهانی ۲۰۲۲ به 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال خواهد بود. بازیکنی 
که تا کنون همه افتخارات فردی و تیمی را به 
دست آورده است به جز قهرمانی در جام جهانی. 
۸ سال پیش در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، او به 
همراه تیم ملی آرژانتین توانست به فینال جام 
جهانی صعود کنــد ولی در نهایت برابر آلمان 
شکست خوردند و از رسیدن به جام بازماندند. 
مسی موفق شد در آن دوره بهترین بازیکن جام 
جهانی شــود. او که حاال ۳۵ سال دارد و شاید 
در جام جهانی آینده غایب باشــد، می خواهد 
بزرگترین حسرت تاریخ فوتبال خود را برآورده 
کند و با تیم ملی آرژانتین قهرمان جهان شود.

 لواندوفسکی
لواندوفســکی و هــم تیم ملی کشــورش 
امیدوارنــد تا در این دوره اشــتباهات خود را 
جبران کرده و تاریخ سازی کنند. لوا در مصاحبه 

با بی بی سی گفت: »به آخرین جام جهانی ام فکر 
می کنم. بزرگترین رویایم گلزنی در جام جهانی 
است و به خاطرش هرکاری انجام خواهم داد. 
امیدوارم در این دوره از جام جهانی موفق به این 
کار بشوم.« او همچنین از خوشحالی روبرو شدن 
با مسی در مرحله گروهی جام جهانی صحبت 
کرد و گفت: »مســی برای همیشه فوتبال را 
تغییر داد، از اینکه با او در چنین رقابتی روبه رو 

می شوم خوشحالم.«

 هری کین
کاپیتان تیــم ملی انگلیس سال هاســت 
که رویای کســب جام با سه شیرها را در سر 
می پروراند. اســطوری ۲۹ ساله باشگاه تاتنهام 
شاید آخرین حضورش را در جام جهانی را تجربه 
نکند، ولی پس از شکست در فینال یورو و حذف 
در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸، بسیار 

مصمم است تا بتواند با تیم ملی انگلیس جامی 
به دســت آورد. به عالوه شاید در جام جهانی 
بعدی تیم ملی انگلیس تیم آماده ای در اختیار 
نداشــته باشد. کین می خواهد با درخشش در 
ایــن جام دومین جام جهانی تاریخ انگلیس را 

به دست آورد.

 کریم بنزما
بزرگترین شــوک به جــام جهانی را برنده 
توپ طالی جهان وارد کرد. ستاره ای که از او 
به عنوان کاندیدای آقای گلی یاد می شــد. اما 
مصدومیت بد موقع در آستانه جام جهانی باعث 
شد تا کریم بنزما این مسابقات مهم را از دست 
بدهد. بازیکنی که ســال ها زیر سایه ستارگان 
چون کریستیانو رونالدو و گرت بیل قرار داشت 
و درخششش چندان به چشم نمی آمد. او که به 
دالیل اخالقی از لیست خروس ها در جام جهانی 

۲۰۱۸ خط خورده بود و نتوانست مدال طالی 
جهان را از آن خود کند، حاال و پس از بازگشت 
به تیم ملی مصدوم شد تا رویای رسیدن به جام 

طالیی را از دست بدهد.

 کیلیان امباپه
بهتریــن بازیکن جوان ســال ۲۰۱۸ آمده 
اســت که ایــن دوره عنوان بهتریــن بازیکن 
جــام را به خود اختصاص دهد. البته کســب 
ایــن جایزه با دبل قهرمانــی مزه دیگری دارد 
کــه امباپه بــی شــک در آرزوی تحقق این 
رویاســت. این بازیکن ۲۳ ســاله که چند روز 
 پــس از پایــان جام جهانی وارد ۲۴ ســالگی 
خواهد شد با دریافت حقوق و دستمزد هنگفتی 
در پاریسن ژرمن مانده و انتظار می رود با حفظ 
آمادگــی بدنی خود چنــد دوره دیگر در جام 

جهانی حاضر باشد.

 مانوئل نویر
کاپیتان تیم ملی آلمان یکی از پرافتخارترین 
دروازه بانانی است که تاریخ فوتبال به خود دیده 
است. نویر که ۵ سال به عنوان بهترین دروازه بان 
جهان انتخاب شده، هیچ افتخاری نیست که در 
دوران فوتبال خود به دست نیاورده باشد. مانوئل 
با تیم ملی آلمان در سال ۲۰۱۴ قهرمان جام 
جهانی شده، انگیزه باالیی دارد که در این جام 
جهانی هم به قهرمانی برســد تا به دروازبانی 
تبدیل شود که دو دوره جام جهانی را به عنوان 

کاپیتان باالی سر برده است.

 کوین دی بروینه
ســتاره ی این روزهای منچسترسیتی، در 
تیم ملی موفقیت چندانی نداشته و همیشه در 
حسرت صعود به مراحل باالتر در جام جهانی 
بوده است. دی بروینه که حاال کاپیتان تیم ملی 
بلژیک شده اســت، در جام جهانی ۲۰۱۸ به 
همراه شیاطین ســرخ تا نیمه نهایی جام هم 
صعــود کرد ولی در نیمه نهایی برابر فرانســه 
شکســت خورد و از صعود بــه فینال بازماند. 
پیش بینی می شود که کوین با توجه به آمادگی 

بی نظیرش در قطر خوش بدرخشد.

 لوکا مودریچ
بهترین بازیکــن جام جهانی ۲۰۱۸ که در 
فینالیست شدن کرواسی نقش زیادی داشت، 
می خواهد کار نیمــه تمام خود را تمام کند و 
این بار قهرمانی جام جهانی را به دســت آورد. 
مودریچ که اکنون ۳۷ ســال سن دارد، آخرین 
جام جهانی خود را تجربه می کند. او می خواهد 
نخســتین کاپیتانی از کرواسی باشد که جام 

جهانی را باالی سر می برد.

 نیمار جونیور
از آخرین حضور برزیل در جمع فینالیست های 
جام جهانی حدود ۲۰ سال می گذرد. ۲۰ سال 
برای تیم بزرگی به نام برزیل زمان زیادی محسوب 
می شود. حاال نیمار که در دو جام جهانی قبلی 
ناکام بوده، پس از کســب تجربه در بارسلونا و 
 پاریســن ژرمن ســعی دارد که دوباره شکوه و 
عظمت برزیل را در جام جهانی بازگرداند. البته 
نیمار گفته طــوری بازی می کنم که انگار این 
جام جهانی آخرین حضور من در این تورنمنت 

معتبر است.

 بیست و ششمین مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان )سیزم( افتتاح شد.
 افتتاحیه بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو نظامیان جهان صبح امروز 
در ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی با حضور ســردار دریادار پاسدار علی فدوی جانشین 
فرمانده کل سپاه، امیر سرتیپ محمد حسن باقری معاون تربیت و آموزش ستاد کل 
نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار نعمان غالمی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین و رئیس هیأت تکواندو نیروهای مسلح، امیر سرتیپ دوم جمشید 
فوالدی رئیس اداره ورزش و آمادگی  جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح و نمایندگان 

سیزم برگزار شد.
رئیس کمیته تکواندوی ســیزم یکی از ســخنرانان این مراســم بود. وی ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در ایران گفت: از این که به عنوان رییس کمیته تکواندو سیزیم در 
این مراســم حضور دارم، بسیار خوشحالم. به ایرانیان بسیار افتخار می کنم و برایشان 

بسیار احترام قائلم.وی با اشاره به تاخیر طوالنی مدت مسابقات گفت: به دلیل شیوع 
کویید ۱۹ برگزاری مســابقات سیزم با توقف طوالنی مواجه شد و خوشحالم که این 

دوره از مسابقات برگزار می شود. رئیس کمیته تکواندوی سیزم به شرکت کنندگان در 
این مراسم نیز اشاره کرد و ادامه داد: این دوره از رقابت ها با حضور ۳۰۰ ورزشکار از ۱۲ 
کشور به میزبانی ایران برگزار می شود. سیزم فرصتی برای ارزیابی مهارت ها و تقویت 

دوستی ها در بین نظامیان است.
وی سپس با اشاره به اهمیت قضاوت های درست در این رقابت ها گفت: قضاوت درست 
منجر به برگزاری درست مسابقات خواهد شد. برای همه بازیکنان و داوران حاضر در 
مسابقات، آرزوی موفقیت می کنم. در ادامه این مراسم سوگندنامه داوران و ورزشکاران 
قرائت شد. سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم به ارزش های 
باالی انسانی در سرزمین ایران اشاره و تاکید مرد بسیاری از ورزش ها به نام ایران ثبت 
است. بیست و ششمین مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان )سیزم( در حالی از امروز 

رسما اغاز شد و تا هفتم آذر ادامه خواهد داشت.

مسابقات تکواندوی ارتش های جهان افتتاح شد

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه   5- اصلی )قریه شاه محله( 
5877 فرعی آقای علی رضا کلوسایی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 99 متر مربع خریداری شده بالواسطه از رضا قلی شاکری و مع الواسطه از تقی اصغری و مسلم علیزاده 

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

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 
شناسه آگهی : ۱۴۰۷۶۵۳م الف:۰                                     تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۸/۲۱        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۹/۵     حسن صالحی   -  رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل - دهستان دابو     42-اصلی )قریه پولیکیاده  علیا(    32 فرعی آقای هاشم براری در ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 534/37 متر مربع 
خریداری شده بالواسطه از آقاجان براری و مع الواسطه از حسین جان میرزایی .  لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضــی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست.بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 

مردم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد  سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
شناسه آگهی : ۱۴۰۶۵۴۵م الف:۰                                تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۸/۲۱       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۹/۵      حسن صالحی -   رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهي اختصاصي موضوع ماده 3 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:    امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل- دهستان دشت سر  33- اصلی )قریه بازیار کال( 

10318 فرعی آقای بهزاد قلی زاده گنگرج در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت 121 متر مربع خریداری شده بالواسطه از علیرضا فالح
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع مردم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
م الف:۰                    تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۸/۲۱          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۹/۵            حسن صالحی -  رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل

برابر راي شماره۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۹۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان نور تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي بنام سعید معیري وحامد 
خلیلي نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت۲۲۸.۵۴متر مربع به پالک۱۸۴۳۵فرعي از ۴-اصلي واقع نور مازندران بخش ۱۰- ثبت نور محرز گردیده ست.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز روزنامه سراسري 
ومحلي آگهي مي گردد در صورتي که اشخاص ذي نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 

به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید وگواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

۰ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۰۹/۰۵          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۱۹                علي سعادتي-   سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان نور

شناسه آگهی : ۱۴۰۶۱۲۸

شناسه آگهي :۱۴۱۵۴۲۴
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جف بوث، نویسنده و کارآفرین مشهور، در مصاحبه ای با شبکه ی فاکس بیزینس 
گفت، بیت کوین روز به روز قوی تر می شود و روند پیشرفت آن توقف ناپذیر است.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کوین ادیشن، جف بوث، نویسنده و کارآفرین 
مشــهور، در مصاحبه با شبکه ی فاکس بیزینس در مورد فروپاشی اف تی ایکس و 
تفاوت بیت کوین )BTC( با سایر ارزهای دیجیتال صحبت هایی را بیان کرده است. 
وی در مورد نگرانی  جامعه ی کریپتو در خصوص تاثیر سقوط اف تی ایکس بر بازار 
کریپتو و سرایت آن به سایر شرکت های فعال در این حوزه به اظهارنظر پرداخت.

جف بوث معتقد است، افزایش نگرانی ها بابت سرایت مشکالت اف تی ایکس به 
سایر بخش های کریپتو عمدتا به این دلیل است که سرمایه های متعلق به شرکت ها 
و ســرمایه گذاران بزرگ فقط در داخل این سیســتم در گردش بوده و این قبیل 
شرکت ها از وضعیت موجود راضی هستند. با وجود این، به گفته ی جف بوث، مسیر 

بیت کوین از این سیستم جدا بوده و برخالف آن است. این سیستم فقط بر پایه ی 
معامالت اهرمی، وام دهی و غیره اداره می شود؛ ولی هدف بیت کوین چیزی فراتر 

از این ها است. بیت کوین بزرگ تر از آن است که در این شرایط شکست بخورد.
سپس، مجری شبکه ی فاکس بیزینس از جف بوث درباره ی بحران اعتماد به 
ارزهای دیجیتال و توانایی آن برای غلبه بر این بحران پرسید. بوث در پاسخ گفت، 
هم اکنون در دوره ی کلیدی و نقطه عطفی در روند پیشرفت بیت کوین قرار داریم؛ 

و شاید بسیاری از افراد اکنون توانایی درک این شرایط را نداشته باشند.
جف بوث بر این نکته تاکید کرد که بیت کوین فراتر از سیستم های مالی سنتی 
است و هر روز قوی و قوی تر می شود. به اعتقاد وی، بیت کوین قرار است همه چیز 
را در این سیستم مالی از نو ایجاد کند.این نویسنده ی مشهور معتقد است امروز بیت 
کوین غیرمتمرکزتر از گذشته عمل می کند؛ و با اضافه  شدن هر نود جدید به این 
سیستم، ارزش و قدرت آن روز به روز بیش تر می شود. فروپاشی اف تی ایکس قطعا 
صنعت ارزهای دیجیتال را متزلزل کرده است. با وجود این، بسیاری از کارشناسان 

حوزه ی کریپتو بر این عقیده هستند که پایان اف تی ایکس پایان کریپتو نیست.
هم اکنــون، در لحظه ی نــگارش این مطلب - در حوالی ســاعت 14:15 روز 
سه شــنبه اول آذر - بیت کوین با 2.09 درصد کاهش نســبت به روز گذشته با 
قیمت 15.731 دالر معامله می شود. به این ترتیب، ارزش بازار بیت کوین نیز 2.14 
درصد کاهش یافته و هم اکنون به 302.181.089.454 دالر رسیده است. پادشاه 
ارزهای دیجیتال نسبت به هفت روز گذشته 6.32 درصد از ارزش خود را از دست 
داده اســت. از ســویی دیگر، حجم معامالت بیت کوین با 7.63 درصد افزایش به 
32.542.181.365 دالر رسیده است. این مسئله می تواند نشان دهنده ی افزایش 

فشار فروش در بازار بیت کوین باشد.

گرچه طال و نقره مســیرهای صعودی خود را باالتر از کف قیمت چند ســال 
اخیــر ادامه می دهند اما به گفته ی برخی تحلیلگران انتظار کاهش قیمت ها را تا 

پایان سال دارند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کیتکو نیوز، موقعیت سفته بازی در بازار 
فلزات گرانبها در هفته های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ توضیح 
اینکه سفته بازان )Speculators( اشخاصی هستند که دارایی ها، ابزارهای مالی، کاالها 
یا ارزها را به امید فروش آنها با سود در آینده خریداری می کنند و بدین ترتیب به 
سرمایه گذاری سوداگرانه می پردازند. علت محدودشدن موقعیت این سوداگران آن 
بود که صندوق های تأمینی عمدتاً شرط های پوزیشن شورت را پوشش می دهند. 
با این وجود، بازار هنوز قادر نیست عالقه ی فزاینده ی کافی برای یک رالی پایدار 

را جلب کند.
در حالی که طال و نقره همچنان به رشد خود باالتر از کف قیمت چند ساله ی 
اخیر ادامه می دهند، برخی از تحلیلگران بر این باورند که همگام با حفظ سیاست 

پولی تهاجمی فدرال رزرو، مبارزه ی فلزات گرانبها ادامه دارد.
اگرچــه انتظار می رود بانک مرکزی ایاالت متحــده در ماه آینده تا 50 واحد 
پایــه افزایش را مدنظر قــرار دهد، هدف نهایی افزایش نرخ پایانی باالی 5 درصد 

همچنان پابرجاست.
تحلیلگران کاال در CPM Group با توصیه ی مؤکد به ســرمایه گذاران مبنی بر 
»بی طرف ماندن نسبت به طال در کوتاه مدت« خاطرنشان می کنند: »شرایط اقتصادی 

در ایاالت متحده هنوز نسبتاً سالم تر از سایر مناطق مهم در سراسر جهان است. این 
امر می تواند نقش کلیدی در حمایت از دالر آمریکا ایفاء کند و در نتیجه بر قیمت 

طال در کوتاه مدت تاثیر بگذارد.«
طال و نقره

برخی از تحلیلگران معتقدند که آخرین داده های کمیسیون معامالت آتی کاال 
حاکی از آن است که احساسات در طال و نقره بهبود یافته است، اما آن ها بر این 
باور نیز پافشــاری می کنند که برای ایجاد یک روند صعودی پایدار، باید اقدامات 

بیشتری انجام شود.
بازار طال اکنون با 25457 قرارداد در پوزیشن النگ خالص همراه بوده و موقعیت 
صعودی این فلز درخشان به باالترین سطح خود در سه ماه گذشته رسیده است.

در طول دوره ی بررســی، قیمت طال به باالترین حد در ســه ماه گذشته، و به 
1791.80 دالر در هر اونس رســید. با این حال، به نظر می رسد فشار کوتاه مدت 
خود را پشت  سر گذاشته است، زیرا قیمت ها از آن زمان به زیر 1750 دالر در هر 

اونس کاهش یافته اند.
طبق اظهارات اوله هاسن، رئیس استراتژی کاال در ساکس بانک: »ناکامی فلز 
زرد در شکســتن باالتر از مقاومت کلیدی در منطقه ی 1800 دالری، طال را در 
معرض تنزل قرار داد؛ زیرا فلز زرد اکنون باالتر از 1720 دالر، روی حمایت 1735 

دالری متمرکز شده است.«
 TD گفتنی است که با وجود بهبود موقعیت صعودی در بازار، تحلیلگران کاال در

Securities انتظار دارند تا پایان سال شاهد کاهش قیمت ها باشند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت نقره

در حالی که موقعیت صعودی نقره بهبود یافته است، اما حتی در مقایسه با طال، 
اعتقاد به تداوم کمتری را به تصویر می کشد.

تعداد قراردادهای پوزیشن النگ خالص نقره اکنون به 13109 رسیده است که 
باالترین سطح از اوایل ماه مه است.

در طول دوره ی بررســی، قیمت نقره به باالی 22 دالر در هر اونس رســید. با 
این حال، این افزایش ها عمر کوتاهی داشــته اند و قیمت ها اکنون زیر 21 دالر در 

هر اونس معامله می شوند.
تحلیلگران بر این باورند که نه تنها افزایش نرخ بهره بر نقره تاثیر می گذارد، بلکه 
انتظار می رود رکود اقتصادی بر تقاضای صنعتی این فلز گرانبها نیز تاثیرگذار باشد.

بیتکوینروزبهروزقویترمیشود!

بازارطالونقره،دستسفتهبازانرابست

تماشای اولین بازی ایران در جام جهانی قطر- کارکنان دکل نفتی در اهوازتماشای اولین بازی ایران در جام جهانی قطر- کارکنان دکل نفتی در اهواز

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

  علمیعلمی

 روش جدیدی برای چاپ 3 بعدی مدارها روی سطوح منحنی

یک تکنیک جدید به مدارها اجازه می دهد تا مستقیماً روی سطوح منحنی 
به روش چاپ سه بعدی چاپ شوند.

 بــه نقل از نیو اطلس، در حالی که زمینه الکترونیک قابل چاپ بســیار 
امیدوار کننده به نظر می رســد، چاپ مدارها بر روی ســطوح منحنی هنوز 

بسیار چالش برانگیز است.
اکنون یک روش جدید، فرآیند انجام این کار را تا حد زیادی ساده کرده 
است و به طور بالقوه امکان استفاده از انواع جدیدی از دستگاه های الکترونیکی 

را فراهم می کند.
این روش در دانشگاه ایالتی نورث کارولینا توسط گروهی به رهبری یوکسوان 
لیو، یونگ ژو، برندان اوکانر، مایکل ژنگ و جینگیان دونگ توسعه داده شده 
است. این روش، دو نقص از روش های موجود برای چاپ مدارها بر روی سطوح 

منحنی را برطرف کرده است.
اول از همه، جوهرهای رسانای مورد استفاده در چنین مدارهایی معموالً 
دارای مواد اتصال دهنده پلیمری هستند که به آنها کمک می کند در ابتدا به 
مواد زیرالیه بچسبند. با این حال، این عوامل، رسانایی را مختل می کنند، بنابراین 

یک مرحله اضافی برای حذف آنها پس از چاپ مدار الزم است.
عالوه بر این، چنین مدارهایی معموالً فقط می توانند مستقیماً روی سطوح 

صاف چاپ شوند. اینجاست که این روش جدید وارد می شود.

 استفاده از فناوری آبیاری چینی  در جام جهانی قطر
قطری ها در جام جهانی 2022 فناوری های بســیاری را در جای جای 
کشور خود به کار بردند که برخی از این فناوری ها توسط چینی ها توسعه 

یافته است.
 به نقل از چاینادیلی، کشور عربی قطر، امسال میزبان بازی های جام های 
جام جهانی اســت و مراسم افتتاحیه جام جهانی 2022 نیز روز یکشنبه 
در این کشور انجام شد. پس از آغاز جام جهانی افراد شاهد به کار گیری 
فناوری های بســیاری در این کشــور  بودند که برخی از این فناوری ها را 
چینی ها توســعه داده انــد. فناوری آبیاری و نگهداری چمن از دانشــگاه 

نینگ شیا چین از جمله این فناوری ها است.
برخالف روش های آبیاری)اســپری و قطره ای( فناوری آبیاری به کار 
رفته در زمین فوتبال جام جهانی امسال از نیروی باد و خورشید برای باال 
بردن و انتقال آب به زیر زمین اســتفاده می کند و از اینترنت اشــیا برای 

تحقق کنترل هوشمند آبیاری استفاده می کند.
فناوری دقیق تر که در دهه گذشته توسط دانشگاه نینگ شیا در منطقه 
خودمختار نینگ شــیا هویی توسعه یافته است، ضایعات آبی را که همراه 

با آبیاری سنتی است، کاهش می دهد.
در اوت 2020، این دانشگاه با دولت قطر در مورد این فناوری صحبت 

کرد و پس از آن توافق نامه ای را به جهت همکاری امضا کردند.

بر اساس این توافق، محققان این دانشگاه در پروژه های مربوط به مواد 
غذایی، حفاظت از محیط زیســت و جنگل کاری و کشاورزی کم مصرف 

با قطر همکاری کردند.
در ســال های اخیر، دانشگاه نینگ شــیا همکاری خود را با کشورهای 
عربی در زمینه فناوری صرفه جویی در مصرف آب گســترش داده است. 
به عنوان مثال، این دانشــگاه دو آزمایشگاه تحقیقاتی اختصاصی را برای 
توسعه فناوری های آبیاری و صرفه جویی در آب در عمان و مصر ایجاد کرد. 

 دوچرخه ای که به آسمان می رود!
»الزاروس« نام ســازه عجیبی اســت که توسط دانشــجویان دانشگاه 
ساوتهمپتون ساخته شــده و یک هواپیما است که اصطالحا با مهندسی 

غیرممکن و با نیروی انسانی به صورت بدون موتور به پرواز درمی آید.
 به نقل از آی ای، دانشجویان دانشگاه ساوتهمپتون پروژه خاصی را کلید 
زدند که سال ها با هم روی آن کار کرده اند. آنها پرواز را تنها با استفاده از 

نیروی عضالنی انسان ممکن کرده اند.
سازه آنها موسوم به الزاروس)Lazarus( از نظر فنی به عنوان هواپیمای 
با نیروی انســانی)HPA( شناخته می شــود و در اوایل سال جاری در یک 

مسابقه طراحی به نام فرموال فالیت)Formula Flight( برنده شده است.
فرموال فالیت مسابقه ای اســت که توسط گروه پرواز با نیروی انسانی 
انجمن ســلطنتی هوانوردی بریتانیا سازماندهی می شــود و بنا بر اعالم 
صفحه وب ســایت آن، پرواز با نیروی انسانی ورزشی است که ترکیبی از 

»ورزشکاری شدید با مهندسی تقریبا غیرممکن« است.
از آنجایی که بدن انســان تنها برای چند ثانیه می تواند حداکثر توان 
الزم را تولید کند، هواپیمای مورد اســتفاده در این ورزش باید از سرعت 
کروز پایین و ساختار سبک برخوردار باشد. این به سازه ها اجازه می دهد 
فقط در بادهای کم قدرت پرواز کنند و به پرواز درآمدن می تواند ســخت 

باشد اما غیرممکن نیست.
قدمت تالش ها برای ســاخت HPA در دانشــگاه ساوتهمپتون به سال 
 Lazarus Mk1 2019 بازمی گردد، زمانی که گروهی از دانشجویان، سازه
را طراحی کردند و کار ساخت و ساز آن را از اواخر اکتبر همان سال آغاز 

کردند و تا مارس 2020 تکمیل شد.
این هواپیما با اســتفاده از فوم XPA، فیبر کربن و چوب بالســا ساخته 
شــده است و طول بال های آن 78 فوت)24 متر( و وزن خالص آن 112 
پوند)51 کیلوگرم( است. همچنین یک پروانه با عرض تقریباً 10 فوت)3 
متــر( در عقب هواپیما می تواند برای ارائــه 400 وات قدرت که برای به 

پرواز درآمدن آن کافی است، تعبیه شده است.
در نهایت، همه گیری بیماری کووید-19 برنامه های این گروه را تحت 

تاثیر قرار داد و اولین پرواز این هواپیما در ژوئن 2021 انجام شد.
الزاروس بــا کمک چند نفر که به آن کمک می کند تا برخیزد و فرود 
آید، پرواز می کند و بال های آن هنگام به پرواز درآمدن به سمت باال خم 

می شوند تا ثبات آن افزایش یابد.
دانشــجویان دانشگاه ساوتهمپتون یک انجمن به نام انجمن هواپیما با 
نیروی انسانی دانشگاه ساوتهمپتون)SUHPA( راه اندازی کرده اند تا پیشرفت 

در این پروژه حتی پس از آن که دیگر در آن حضور ندارند، ادامه یابد.
پروژه جدید این انجمن سوپر الزاروس)Super Lazarus( نام دارد که 
دارای طول بال های مشــابه)24 متر( با نمونه کنونی است، اما وزن آن به 

83 پوند)38 کیلوگرم( کاهش یافته است.
ایــن گروه در اوایل ســال جــاری در یک رویــداد HPA دیگر به نام 
جام ایکاروســکه توســط باشــگاه پرواز با نیروی انســانی بریتانیابرگزار 
 شــد، شــرکت کرد. اگرچه آنها این بار موفق به کسب جایزه نشدند، اما

 به یک شــاهکار بزرگ دست یافتند و سوپر الزاروس موفق شد 31 ثانیه 
پرواز کند.

امام علی علیه السالم :
»در بدهکارانی که ]در پرداخت بدهی[ 
تأخیر و امروز و فردا می  کنند و نیز در 
و  اهل قدرت  از  ستاندن حقوق مردم 
ثروت که می  توانند بدهی خود را بدهند 
ولی حقوق مسلمانان را به سوی قاضیان 
ـ دقت کن و  و حاکمان سرازیر می  کنند 
حقوق مردم را از آنان بگیر، و بدین منظور 
مزرعه و خانه  های ]بیش از نیاز ایشان[ 
را بفروش که من شنیدم که پیامبر خدا 
صلی  اهلل  علیه  و آله می  فرماید: تأخیر در 
پرداخت بدهی از سوی مسلمان توانگر، 
ستم به مسلمان ]طلبکار[ است، و کسی 
که مزرعه و خانه و مال ندارد، تسّلطی بر 

او نیست،...«.
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محققان هلندی در مطالعه اخیرشان برای اولین بار نشان داده اند که توسعه یک 
سیستم محاسباتی مانند مغز در کوچک ترین مقیاس اتم امکانپذیر است.

 به نقل از آی او، در مطالعه ای که اخیرا در دانشگاه توئنته)UT( در هلند انجام 
شــد، محققان رویای توسعه رایانه های جدید شــبیه مغز را یک قدم به واقعیت 
نزدیک تر کردند. یک گروه بین المللی از محققان به سرپرستی پروفسور »کریستین 
نیجویس«)Christian Nijhuis( نوع جدیدی از سوئیچ مولکولی را توسعه داده اند که 
می تواند از رفتارهایی که قبال داشته است، بیاموزد. به گفته محققان این مولکول ها به 
همان روشی که مغز ما این کار را انجام می دهد در حال فراگیری این موضوع هستند.

 پروفســور »کریســتین نیجویس« گفت: رایانه ها، مراکز داده و سایر وسایل 
الکترونیکی انرژی زیادی مصرف می کنند. ما اکنون در حال ســاخت مزارع بادی 
بزرگ هستیم تا بتوانیم این تقاضای انرژی را برآورده کنیم. اما ما همچنین می توانیم 
توجه خود را به کارآمدتر کردن وسایل الکترونیکی خود معطوف کنیم. مغز ما جزو 
کارآمدترین رایانه هایی است که می شناسیم. مغز 10 هزار برابر کمتر از مقرون به 
صرفه ترین رایانه ها انرژی مصرف می کند. این به این دلیل است که مغز ما داده ها 

را بــه روش های کامال متفاوتی پردازش می کند. در حالی که رایانه ها جریان های 
باینری اطالعات را با صفر و یک پردازش می کنند، مغز ما به طور مشابه با پالس های 
وابسته به زمان کار می کند. مغز ما اطالعات میلیون ها سلول عصبی را که از تمام 
حواس ما می آیند، بدون هیچ مشــکلی پردازش می کنــد. هنگام انجام این کار، 
برخالف الکترونیک سنتی، تنها از سلول های مغز و سیناپس هایی استفاده می کند 
کــه پالس ها از آن عبور می کنند. از آنجایی که انرژی فقط در یک پالس مصرف 
می شود، مغز ما می تواند بسیاری از داده ها را در یک زمان بسیار کارآمدتر پردازش 
کند.مولکول هایی که نیجویس و تیمش مهندسی کرده اند، می توانند تمام عملیات 
گیت منطقی بولی)Boolean logic gate( مورد نیاز برای یادگیری عمیق را انجام 
دهند. در الکترونیک دیجیتال، دروازه منطقی یا ِگیت منطقی)Logic gate(، روی 
یک یا دو ورودِی منطقی، عملیات منطقی انجام می دهد و یک خروجی منطقی تولید 
می کند. اساس عملکرد آن بر منطق بولی استوار است که بر تمام مدارهای دیجیتال 
حاکم است. گیت های منطقی عمدتاً از ادوات الکترونیکی مانند ترانزیستورها تشکیل 
می شوند ولی ممکن است از قطعات الکترومغناطیسی مانند رله ها، قطعات نوری 
یا حتی مکانیکی ساخته شوند.یادگیری عمیق شکلی از یادگیری ماشینی مبتنی 
بر شبکه های عصبی مصنوعی است و به طور گسترده نه تنها در مورد تشخیص 
خودکار تصاویر و گفتار، بلکه در جســتجوی داروهای جدید و اخیراً در خلق هنر 
نیز استفاده می شود. نیجویس خاطرنشان کرد که انجام همه آنها برای رایانه بسیار 
دشوارتر از مغز ما است. محققان در زمینه نرم افزارهای هوش مصنوعی پیشرفت 
زیادی کرده اند، اما این مولکول ها اکنون سخت افزار هوش مصنوعی را نیز به هم 
نزدیک تر می کنند.برای شبیه سازی رفتار دینامیکی سیناپس ها در سطح مولکولی، 
محققان انتقال ســریع الکترون را با جفت شدن آهسته پروتون که توسط انتشار 
محدود می شود ترکیب کردند. این عملیات شبیه پالس های سریع و جذب آهسته 

انتقال دهنده های عصبی از نورون های مغز ما است. 

توسعهرایانههاییباشباهتبیشتربهعملکردمغزانسان

 خودرو اپل احتماال حرکت و قدرتش را 
از طریق آیفون تأمین می کند

فردی که خودش را کارمند اپل معرفی کرده است 
می گویــد Apple Car پدال گاز و ترمز ندارد و راننده 
ازطریق فرمان صوتی، خودرو را به حرکت درمی آورد.

براساس نوشته ی اپل اینســایدر به نقل از فردی 
که خودش را کارمند اپــل توصیف کرده، خودروی 
هوشــمند این شــرکت از طراحی آینده نگرانه ای با 
تمرکز بر نمایشــگرهای لمسی استفاده می کند. این 
 )Apple Car( فرد می گوید شیشــه ی جلویی اپل کار
نمایشگری لمسی بر پایه ی نرم افزار CarPlay خواهد 
بود.شیشه ی جلویی از بخش باالیی به سمت دماغه ی 
خودرو امتداد خواهد داشــت. تنها بخش فیزیکی در 
ناحیــه ی جلویی خودروی اپل، فرمان اســت. هیچ 
اشــاره ای به پدال گاز و ترمز نشده و ظاهراً خودروی 
اپل ازطریق نمایشــگر لمســی و بر پایه ی سیستم  
خودران به حرکت درمی آید.اپل اینســایدر می گوید 
فرمان خودروی اپل نمایشگر لمسی کوچکی خواهد 
داشت و روی آن از حفره ای برای جای گذاری گوشی 
آیفون اســتفاده خواهد شد. افشاگر ادعا می کند که 
کاربر می تواند از آیپد به عنوان نمایشگر ثانویه ی اپل 
کار اســتفاده کند. اپل کار کامپیوتر داخلی ندارد و 
کنترل تمامی سیستم های خودرو ازطریق آیفون انجام 
می گیرد. افشاگر می گوید اپل کار دردسترس مشتریان 
عادی قرار نمی گیرد و قرار است در ناوگان خودروهای 
سازمانی استفاده شود.آیفون تأمین گر قدرت موردنیاز 
برای اپل کار خواهد بود و دســتیار صوتی ســیری 
سیستم خودران را کنترل خواهد کرد. گفته می شود 
نمونه ی پیش تولید اپــل کار که هم اکنون در مراکز 
تولیدی اپل حضور دارد، بدون مشکل به فرمان های 
صوتی ســیری واکنش نشان می دهد. بخش هایی از 
خودروی اپل در آلمان و ســایر قسمت ها در ایتالیا و 

ایاالت متحده تولید خواهند شد.


