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کنترل حقوق های نجومی با اجرای 
حساب واحد خزانه

یکی از مزایای اجرای حســاب واحد خزانه، افزایش نظارت است، اگر بر 
روی حساب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می تواند نقش مؤثری در 

کاهش اتالف منابع، خواهد داشت.
 یکی از مزایای اجرای حساب واحد خزانه، افزایش نظارت است، اگر بر روی 
حساب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می تواند نقش مؤثری در کاهش 
اتالف منابع، کسری بودجه، فساد و کنترل حقوق های نجومی داشته باشد.

 باید قانون حســاب واحد خزانه اجرا شود و بر آن نظارت جدی صورت 
گیرد. دستگاه های اجرایی در مقابل نظارت ایستادگی دارند و این امر همیشه 
وجود داشته است؛ از سویی دیگر نقش حاکمیتی دولت تضعیف شده است 
و دولت در مقابل بخش های مختلف خود، توان اعمال قدرت را ندارد لذا با 

عدم اجرای این قانون مواجه شدیم.
بزرگ ترین بازیگر اقتصاد دولت است و اندازه این حساب ها بزرگ بوده و 
اگر بانکی این سپرده ها را جذب کند از آن منتفع خواهد شد؛ لذا اگر رانت 
بزرگی باشد احتمال فساد نیز وجود دارد. بنابراین باید حساب واحد خزانه 

هر چه سریع تر اجرایی شود.
 عزم کافی برای تغییرات در کشــور وجود ندارد اگر راه برای فرار قانونی 
از یک قانون خاص وجود دارد باید بالفاصله بررسی و اصالحات الزم صورت 
گیرد؛ حتی قبل از اصالح، وزیر مربوطه می تواند به موضوع ورود کند؛ چون 
وزیر از سوی مجلس منصوب و از سوی رئیس جمهور انتخاب شده است و 
وضعیت با یک دستور قابل تغییر است اما این دستور داده نمی شود و تمام 

این ها ضعف حاکمیت دولت را نشان می دهد.
در عدم اجرای حساب واحد خزانه پای دستگاه های دولتی در میان بوده 
و خود دولت اســت که قانون شکنی و به یک راهی برای فرار قانونی استناد 
می کند. لذا باید جلوی فرار قانونی گرفته شود و از سویی دیگر دولت برای 

اجرای تصمیمات خود اقتدار داشته باشد.

پشت پرده افزایش قیمت سکه پشت پرده افزایش قیمت سکه 

سکه رکورد قیمتی را زد؛ به طوری که هر قطعه سکه امامی کانال ۱۷ میلیون تومان 
را رد کرد.هر قطعه سکه امامی دیروز در بازار ۲۳۲ هزار تومان گران شد و روی قیمت ۱۷ 
میلیون و ۷۵ هزار تومان ایستاد. ورود سکه به کانال ۱۷ میلیون تومان در حالی است که 
بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای آذرماه با افزایش ۷۲۰ هزار تومانی روبه رو شده است. 
هر قطعه سکه امامی در ابتدای معامالت آذرماه ۱۶ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان قیمت داشت.

روند بازار از ابتدای پاییز نیز حاکی از آن اســت که سکه توانسته سه کانال را رد کند 
تا امروز رکورد قیمتی را بزند. در ابتدای پاییز هر قطعه ســکه امامی ۱۴ میلیون و ۲۵۶ 
هزار تومان بود که این عدد نشان می دهد ۲ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان گران شده است.

گزارش ها همچنین نشان می دهد که دیروز قیمت نیم سکه ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه 
۲۲۰ هزار تومان گران شد. نیم سکه دیروز در بازار ۹ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، ربع سکه 

۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان قیمت خورد.
در این میان، اما نکته مهم بازار، بزرگ تر شــدن حباب سکه است. دیروز حباب سکه 
امامی ۳۰۲ هزار تومان بزرگ تر شد و به ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان افزایش یافت. حباب 

سکه بهار آزادی نیز دیروز یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان اعالم شد.
حباب نیم ســکه نیز یک میلیون و ۷۹۳ هزار تومان و ربع سکه ۲ میلیون و ۴۹۴ هزار 
تومان گزارش شــد.تحلیلگران بازار، رکورد قیمتی سکه را ناشی از افزایش قدرت سطح 
ریســک های سیاسی در اقتصاد ایران می دانند که باعث شده پول های هوشمند فقط به 

دنبال دارایی های رزرو سرازیر شوند.همچنین عده ای از معامله گران دلیل صعودی شدن 
نرخ سکه در بازار آزاد را ناشی از صعود قیمت سکه در بورس می دانستند. قیمت سکه رفاه 
دیروز رکورد زد و وارد کانال ۱۷ میلیون تومان شــد. سکه بورسی نیز دیروز در محدوده 
۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.اما دلیل اصلی گرانی سکه در بازار، گران 
شــدن قیمت دالر است. هر دالر آمریکا دیروز در بازار ۲۰۸ تومان گران شد و روی عدد 
۳۵ هزار و ۳۰۷ تومان ایستاد.همچنین روند بازار ارز حاکی از آن است که از ابتدای پاییز 
تاکنون قیمت دالر ۳ هزار و ۵۹۵ تومان گران شده است. هر دالر آمریکا در ابتدای پاییز 

۳۱ هزار و ۷۱۲ تومان بود.
اما در شرایطی بازار سکه روند صعودی را طی می کند که به گفته فعاالن بازار، تقاضایی 
در بازار وجود ندارد.به اعتقاد آن ها، التهاب ها و افزایش قیمت ها تاکنون هیچ اثری در تقاضا 
نداشــته و بازار همچنان روند متعادل همیشگی خود را طی می کند.در این شرایط، نادر 
بذرافشان، رییس اتحادیه طال و جواهر تهران عنوان کرده است: اگر بازار با افزایش تقاضا 
مواجه بود، قیمت بیش از این ها افزایش می یافت.به گفته او، در حال حاضر بازار باثبات و 
خوبی داریم، بنابراین مردم نگران کاهش یا افزایش خاصی نباشند. نوسانات بین ۳۰۰ تا 
۵۰۰ هزار تومان در بازار طبیعی است.رییس اتحادیه طال و جواهر تهران پیش بینی کرده 
اســت: نبود تقاضا در بازار موجب خواهد شد در روزهای آینده بازار باثبات تری را داشته 

باشیم و جو روانی خاصی حاکم بر بازار نیست.
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- علیرضا بیرانوند در فیلم »بیرو« به مانند یک پدیده، محصول 
تالش شخصی در کنار شانس و شرایطی است که در بزنگاه هایی 
او را کمک می کند. فیلم به نوجوانان می گوید باید امیدوار باشند.

شــخصیت های معروف و تاثیرگــذار در عرصه های مختلف 
می توانند الگو شوند، درباره شان کتاب نوشته شود و در دنیای 
تصویری زندگی شان تبدیل به مستند یا فیلم سینمایی شود. این 
تنها مسیر ماندگار کردن شخصیت ها و قهرمان های ملی است که 
البته کمتر در عرصه ورزشی رخ داده است. در این چند سال اخیر 
شاهد دو درام ورزشی الله )اسداهلل نیک نژاد، ۱۳۹۹( و سونامی 
)میالد صدرعاملی، ۱۳۹۸( بودیم که هر دو نیز در گیشه چندان 
موفق نبودند اما سینمای ایران یک درام  بیوگرافی موفق دارد که 
بهرام توکلی با تکیه بر زندگی جهان پهلوان تختی آن را ساخت 

و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.

 کارگردان پویانمایی عالءالدین، دلیل ماندگاری و محبوبیت این 
اثر را رابین ویلیامز می داند.

 جان ماسکر در گفت و گویی با یاهو گفته ، ایده ارائه یک اجرای 
خالص و صمیمانه و حتی آواز خواندن برای رابین ویلیامز جذاب 
بود. شــیرینی و توانایی ویلیامز برای دستیابی به آن بخش از 

وجودش در ماندگاری فیلم بسیار مهم بود.
ماســکر می گوید اگر عالءالدیــن فقط کمیک بــود گمان 
نمی کنم می توانست داوم بیاورد اما دریافت که احساس قلب 
بزرگ، شــیرینی، نگرانی اش برای عالءالدین، دوستی شان و 
سرمایه گذاری اش در آینده عالالدین، از کلیدهای ماندگاری 
فیلم است.ویلیامز در عالءالدین، صداپیشگی غول چراغ جادو 

را بر عهده داشت.
عالءالدین پویانمایی موزیکال کمدی ۹۰ دقیقه ای به کارگردانی 
ران کلمنتس و جان ماسکر با بازی اســکات وینگر محصول 

آمریکاست که توسط والت دیزنی پیکچرز منتشر شد.

 سخنگوی صنعت آب گفت: بر اساس ایســتگاه های باران سنجی وزارت نیرو 
بارش های از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر( تا امروز نسبت به دوره بلندمدت 
۵۴ساله با کاهش ۱۶ درصدی همراه است.فیروز قاسم زادهدر نهمین نشست 
خبری، افزود: بارش ها نسبت مدت مشابه پارسال تغییر چندان محسوسی ندارد.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ میلیمتر بارش در کل کشور رخ داده است.
سخنگوی صنعت آب گفت: بارش های امسال تمرکز بیشتری در غرب کشور 
دارند و با توجه  به اینکه عمده سدهای بزرگ و ذخیره ساز در این منطقه قرار دارند، 

وضعیت آورده سدها اندکی بهبود یافته است.
قاسم زاده ادامه داد: حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری 
)ابتدای مهرماه( تاکنون با رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال آبی 

پارسال همراه شده است.
وی بیان کرد: حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم 
آذرماه در حالی به رقم ۱۸ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به 
مدت مشابه پارسال که این رقم ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بوده، از رشد 

۲ درصدی برخوردار شده است.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: این میزان در ۲۸ آبان ماه رقم ۱۷ میلیارد و 

۹۳۰ میلیون مترمکعب بوده است که از رشد برخوردار شده است
قاسم زاده گفت: کل آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی 
جاری تا پنجم آذرماه به رقم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال آبی پارسال که ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب 
بوده رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد.وی اضافه کرد: وضعیت خروجی آب از 
سدها هم به این گونه است که در این مدت سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب 
آب از سدها خارج شده است.سخنگوی صنعت آب وی خاطرنشان کرد: سدهای 
مهم از ۱۰ تا ۷۰ درصد پرشدگی داشته اند؛ البته در تهران با کاهش ۷۰ درصدی 

بارندگی روبرو بوده ایم که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.
قاسم زاده گفت: زاینده رود تنها ۱۲ درصد در سال جاری پرشدگی دارد.

وی از قطع آب ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار در تهران بــه دلیل قرارگرفتن در ردیف 
مشترکان بد مصرف خبر داد خاطرنشان ساخت: الگوی مصرف در شهر تهران ۱۴ 

مترمکعب است که این خانوارها باالی ۲۸ مترمکعب مصرف داشتند.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: سال های قبل مشترکان بد مصرف حدود ۵ درصد 
بودند که با اقدام های انجام شده در امسال به ۴ درصد کاهش یافته اند و این ها ۱۰ 
درصد مصرف آب را دارند.قاسم زاده افزود: تالش بر این است تا از تعداد مشترکان 
بد مصرف بیشتر کاسته شــود.وی به تغییرات اقلیمی که همه جهان را متأثر 
ساخته اشاره کرد و گفت: شرایط نامناسب بارش ها در سال های آینده به دلیل این 
تغییرات بدتر می شود.سخنگوی صنعت آب ادامه داد: متأثر از این تغییرات اقلیمی 
روند بارش ها در کشور متغیر شده است به گونه ای که برخی استان ها که پارسال 
کم بارش بودند امسال پربارش شده اند و برخی که مثل سیستان و بلوچستان 

پربارش بودند کاهش یافته است.

رئیس جمهور با توجه به نگاه مشترک و هماهنگ روسای قوا در زمینه »مولدسازی دارایی های 
دولت«، وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرد برای جبران عقب ماندگی ها در این حوزه، موضوع 

را با همکاری همه دستگاه ها و سازمان ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب با جدیت پیگیری کند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشــنبه هیات دولت با اشاره به نگاه مشترک و 
هماهنگ روسای قوا در زمینه »مولدسازی دارایی های دولت«، وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف 
کرد برای جبران عقب ماندگی ها در این حوزه، موضوع را با همکاری همه دستگاه ها و سازمان ها تا 

رسیدن به نتیجه مطلوب با جدیت پیگیری کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از پیروزی تیم کشورمان در رقابت 
با تیم ملی ولز در جام جهانی قطر، از تالش های مســئوالن وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و 
همچنین سرمربی، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی برای کسب این پیروزی ارزشمند قدردانی کرد 
و افزود: این موفقیت موجب شادی ایرانیان و عامل همدلی مردم و انسجام ملی شد و امیدواریم 

تیم ملی کشورمان در رقابت  بعدی نیز این پیروزی را تکرار کند.
آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به سفر صبح امروز خود به بندر جاسک و بازدیدش از منطقه 
دوم دریایی والیت از تالش ها و زحمات جان برکفان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی در 
توسعه این منطقه قدردانی کرد و آن را محصول روحیه و اندیشه جهادی و بسیجی فرماندهان و 

کارکنان این نیرو دانست.
تالش مضاعف سازمان برنامه  و بودجه در تهیه پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه و ارائه آن به 
دولت از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت بود که آیت اهلل رئیسی وزرا و 
مسئوالن همه دستگاه ها را مکلف کرد در این زمینه نهایت همکاری را با سازمان برنامه و بودجه 
داشته باشند.آیت اهلل رئیسی یکبار دیگر هفته بسیج را به همه ملت ایران تبریک گفت و ابراز 
امیدواری کرد تفکر بسیجی در تمامی ارکان مدیریت کشور بویژه در دستگاه های دولتی بروز 

و ظهور داشته باشد.
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وزارتاقتصادجبرانعقبماندگیهادرزمینهمولدسازیداراییهاراباجدیتپیگیریکند

                             شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
                        اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

مناقصه عمومی  دو مرحله ای   دیوار حفاظتی و فنس کشی فرودگاه سهند

شناسه آگهی : ۱۴۱۷۷۸۸ ۰ / م - الف

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی(در نظر دارد نسبت به  اجرای  پروژه دیوار حفاظتی و فنس کشی فرودگاه سهنداز 
بین شرکتهای واجد شرایط و از طریق مناقصه عمومي دو مرحله ای ) براساس قانون و آیین نامه های برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و مصوبه شماره 164082 /ت373 

ه  مورخ 1386/10/10 هیئت وزیران ( اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به  آدرس  
www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
1( موضوع مناقصه : 

مناقصه عمومی  دو مرحله ای   دیوار حفاظتی و فنس کشی فرودگاه سهند
2( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دو)2( میلیارد ریال و  براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ ت50659  – ه - مورخ 94/09/22 به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانکي یا  واریز نقدي به شماره حساب شباي IR870100004001068406371896  بنام  تمرکز وجوه سپرده اداره کل خزانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران  با شناسه واریز 933280520100000000000031003010   مورد پذیرش خواهد بود..
3(  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی 60 امتیاز خواهد بود.

4( تاریخ دریافت اسناد از  سامانه :   از  روز چهارشنبه تاریخ  1401/09/09 لغایت ساعت 19، روز چهارشنبه تاریخ  1401/09/16 
5( مهلت زمانی بارگذاری اسناد مناقصه  در سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ  1401/09/19 لغایت ساعت 15.00روز شنبه تاریخ 1401/10/03 

6( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9صبح روز یک شنبه  تاریخ  04 /1401/10
7( بازدید از محل با هماهنگی قبلی مقدور خواهد بود .

8( شرکتها جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن 04132607543 ، اداره بازرگانی فرودگاه تبریز تماس حاصل نمایند .
9( آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای )  الف(   تبریز  - اداره کل فرودکاههای آذربایجان شرقی - امور اداری )دبیرخانه(فرودگاه تبریز می باشد.

10( آخرین مهلت  زمان تحویل پاکت های )الف(  تا ساعت 15:00 روز  شنبه تاریخ  1401/10/03  خواهد بود. 
11(  مناقصه گران باید بایستی رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشته و دارای گواهینامه تایید صالحیت از وزارت رفاه کار و امور اجتماعی و همچنین گواهی 

صالحیت ایمنی و شناسه ملی و کد اقتصادی باشند. 
12( مناقصه مذکور در صورت حضور حداقل 5  پیشنهاد دهنده برگزار خواهد شد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/09/08

شماره : 1527

ســعیده محمد  -   ایــده روز  | پرونده 
واردات خودروهای فرانســوی بســته شد؛ آن 
هم در شــرایطی که بیش از یــک ماه از آغاز 
ثبت سفارش واردات خودرو می گذرد و شرکت ها 
درگیر بارگذاری اطالعات و طی کردن مراحل 
ثبت سفارش خودرو و دریافت مجوز سازمان 
اســتاندارد هســتند. آبان ماه امســال پس از 
فراز و نشــیب ها در تصویب آیین نامه واردات 
خودرو و رفع ایرادهای سه گانه رییس مجلس، 
سرانجام آیین نامه واردات خودرو اصالح و روند 
ثبت سفارش برای واردکنندگان واجد شرایط 
آغاز شــد.در همین راستا وزارت صمت اعالم 
کرد 24 درخواست برای واردات خودرو مطرح 
شــده که در نهایت 7 شــرکت واجد شرایط 
ثبت ســفارش واردات خودرو شدند، اما پس از 
آن، آمار شرکت های واجد شرایط افزایش پیدا 
کرد و در مجموع 12 شرکت می توانند نسبت 

به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.
پس از انتشــار اسامی شرکت های منتخب 
واردکننده که همان خودروسازان بودند، اعالم 
شد که واردات خودرو به مرحله اجرا رسیده و 
شرکت های واردکننده منتخب مذاکرات شان را 

با خودروسازان خارجی آغاز کردند.

 شرط جدید برای واردات خودرو
در ابتــدای گمانه زنی هایی کــه در رابطه 
خودروهای وارداتی وجود داشت، این احتمال 
می رفت که احتماال واردکنندگان برای واردات 

خودرو به سمت شرکای قدیمی خود بروند و 
در برخی گزارش های غیررسمی، نام برندهایی 
چون چانگان، نیسان، هیوندای، میستوبیشی، 
سیتروئن، رنو و پژو دیده می شد.اما اواخر آبان ماه 
ســخنگوی وزارت صنعت از شــرط جدیدی 
در واردات خــودرو پرده بــرداری کرد؛ این که 
ثبت ســفارش خودروهای فرانسوی در ایران با 
ممنوعیت مواجه شده است.امید قالیباف تاکید 
کرد که وزارت صمت و دولت ایران خودروسازان 

فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است 
و دیگر نمی گذارد تا آن ها بتوانند با ابزار تحریم 
صنعــت و بازار خودروی ایران را تحت فشــار 
بگذارند.به گفته او، به خاطر رفتار غیرحرفه ای 
که فرانسوی ها در سال های گذشته داشته اند، 
دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصوالت 
رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی 
را نمی دهیم.قالیباف متذکر شد: در این چند 
وقته هــم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای 

فرانســوی صادر نکرده ایم و تمرکزمان برای 
واردات، صرفــا بر روی خودروهای ژاپنی، کره.

ای، چینی و اروپایی غیرفرانسوی است.

 ســابقه بد خودروسازان فرانسوی 
در ایران

در همین رابطه، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز در واکنش به ممنوعیت واردات خودروهای 
فرانسوی به کشــور اعالم کرد: در حال حاضر 

برنامه ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای 
فرانســوی نداریم.سیدرضا فاطمی امین درباره 
صحت و ســقم ممنوعیت واردات خودروهای 
فرانسوی، گفت: خودروسازهای فرانسوی سابقه 
خوبی به لحاظ تعهدات شان در ایران ندارند.وزیر 
صمت اظهار تاســف کرد و متذکر شد: دولت 
فرانسه همچنین در این حوادث اخیر موضع.

گیری های نادرستی گرفته است و در حال حاضر 
برنامه ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای 

فرانسوی نداریم.

 تحریم فقط برای خودروهای وارداتی 
فرانسوی

البته واردات خودروهای فرانسوی در حالی 
ممنوع شده است که محمدرضا نجفی منش، 
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه 
در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین اعالم کرد: 

این ممنوعیت فقط مربوط به واردات است.
وی توضیــح داد: طبــق صحبتی که من 
داشته ام، متوجه شــدم که این تصمیم فقط 
مربوط به خودروهای وارداتی فرانســوی است 
و در صورتی که خودروسازان فرانسوی تمایل 
به تولید خودرو در ایران داشته باشند، مشکلی 
وجــود ندارد.مهدی میرعمــادی، رییس اتاق 
بازرگانــی ایران و فرانســه نیز گفت: قبال پژو، 
سیتروئن و رنو در ایران سرمایه گذاری داشتند 
 و اگر برجام امضا شود، دوباره می توانند به کار 

خود ادامه دهند..

پرونده فرانسوی ها بسته شد

مهدی کشــاورز، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش بر فاصله گرفتن از 
گردشگری توده وار تأکید کرده و گفت: باید اقدامات عملیاتی ویژه ای برای جذب 

گردشگر در تمامی ایام سال، با نقش آفرینی بخش خصوصی طراحی کنیم.
نشست کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران با حضور 
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه 
تجارت، رئیس گروه گردشگری این سازمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
جمعی از نمایندگان شرکت های دانش بنیان و فعاالن حوزه گردشگری برگزار شد.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران در این نشست 
با اشاره به فرصت های گردشگری مناطق آزاد تجاری، گفت: منطقه آزاد کیش 
می تواند برای فعالین بخش خصوصی کشور فرصت های سرمایه گذاری را معرفی 
کرده تا بخش خصوصی در راستای سند راهبردی منطقه آزاد، نقش برجسته ای 

در توسعه گردشگری داشته باشند.
علی اکبر عبدالملکی، خواســتار تبادل تجربیات مدیران گردشگری بخش 
خصوصی و مناطق آزاد شده و ادامه داد: با شرایط بحرانی که در بخش گردشگری 

پیش آمده نیازمند همکاری بیشتر هستیم.
عبدالملکی همچنین حضور اســتارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان را در 

تقویت اکوسیستم کارآفرینی منطقه ضروری دانست.
مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه گفت: 
فرایند توســعه در کیش متوازن نبوده و جبران آن نیازمند یک تالش علمی 

بی وقفه با حمایت همه جانبه نهادهای فرادستی است.
کشــاورز با تأکید بر تکمیل زیرساخت های گردشگری جزیره کیش افزود: 
مگر می شــود برای ساخت این همه هتل در جزیره کیش سرمایه گذاری شود 
ولی در این جزیره هنوز با مشکالت زیرساختی نظیر آب و برق و فاضالب دست 

و پنجه نرم کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه گفت: با افتتاح ترمینال جدید 
فرودگاهی کیش به عنوان هوشــمندترین فرودگاه کشور، تکمیل باند جنوبی 
فرودگاه کیش، ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب جنوبی جزیره و همچنین 

طراحی نقشه جامع گردشگری جزیره کیش به زودی شاهد تحول در حوزه های 
سخت افزاری و نرم افزاری گردشگری این جزیره خواهیم بود.

کشاورز گفت: وقت آن است که از گردشگری توده وار فاصله بگیریم و تالش 
کنیم با محوریت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدامات عملیاتی ویژه ای 
برای جذب گردشگر در تمامی ایام سال آن هم با محوریت نقش آفرینی بخش 

خصوصی طراحی و عملیاتی کنیم.
در ادامه محمود اســکندری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دبیر 
کمیته اقدام ارزی ســازمان توسعه تجارت به تشریح بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی ســال 1401 و بسته حمایتی تشویقی صنعت گردشگری پرداخته و 
گفت: بخش های گردشگری سالمت، مؤسسات مسافرتی و تورآوران، راهنمایان 
گردشگران، اقامت و پذیرایی ظرفیت های زیادی برای توسعه گردشگری دارند.

جهانگیری، رئیس انجمن خدمات سالمت نیز بر نظام مند شدن و حمایت 
بخش دولتی از گردشگری سالمت و فرصت های ارزآوری این بخش تأکید کرد.

ســادات، رئیس صندوق صنایع خالق کشور نیز از آمادگی معاونت علمی 
و شــرکت های صنایع خالق جهت ارائه خدمات ویژه به شــرکت های بزرگ و 
حمایت از استارتاپ های حوزه گردشگری سالمت خبر داد و گفت: بهره برداری 
از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد و توسعه اقتصاد پایدار در جزیره کیش 
برای خانه های خالق و نوآوری جهت توســعه خدمات خود در قالب همکاری 

مشترک با استفاده از ظرفیت های موجود در جزیره فرصت مغتنمی است.

توسعه گردشگری نیازمند اقدامات ویژه  با محوریت بخش خصوصی است

پیمان هوشمندیان  
کارشناس 

ثبات نسبی در بازار محصوالت اساسی 
پس از حذف ارز ترجیحی

 دولت سیزدهم با تالش های خود توانست با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها ثبات نسبی 
بازار محصوالت اساسی را به دنبال داشته باشد، به طوری که حتی برخی کاالها زیرقیمت 
مصوب نیز در بازار عرضه می شود، اما همچنان برخی رسانه های منتقد دولت به دنبال 

زیر سوال بردند این اقدامات هستند.
 در ابتدای گزارش به غیر قابل انکار بودن افزایش قیمت ها اشــاره شده و بر عدم ثبات 
قیمت ها و افزایش افسار گسیخته قیمت طی دو یا سه ماه گذشته تاکید شده است که 
ابتدا باید یادآور شد که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و جراحی اقتصادی، افزایش 
قیمت ها امری محتمل بود که دولت سعی کرده بخشی از آن را با پرداخت یارانه ها تا زمان 
اجرای کاالبرگ حمایتی تامین کند، دراین راستا، محصوالت و کاالهای کشاورزی نیز از 
قاعده افزایش قیمت مستثنی نبوده و این کاالها نیز همانند سایر عوامل از جمله زمین، 

اجاره، دستمزد، هزینه آب، برق، گاز مشمول افزایش قیمت شده است.
اگر چه بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی، بسیار آسیب پذیر 
است، اما بررسی قیمت ماهیانه محصوالت اساسی کشاورزی براساس گزارش منتشر 
شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که برخالف ادعای مطرح شده در گزارش آن 
روزنامه، نوسانات قیمت در دولت سیزدهم و به ویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی 

یارانه ها، کاهش یافته است.
به عبارتی دیگر، ثبات نسبی بازار محصوالت اساسی به ویژه پس از اجرای طرح مردمی 
سازی یارانه ها، نشان از مدیریت صحیح بخش کشاورزی در دو رویداد مهم از جمله بحران 
جنگ روسیه و اوکراین در اسفند ماه 1400 و اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از اواخر 
اردیبهشت ماه سال 1401 بوده است، طبیعی است که پس از اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها، افزایش قیمت برای کاالهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند، اتفاق 

افتاده است.
اما برخالف آنچه که در بسیاری از رسانه ها به عنوان تورم افسار گسیخته مواد غذایی و 
عدم توانایی دولت در کنترل آن مطرح شده است، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده 
منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد که بار تورمی ناشی از طرح اجرای مردمی 
سازیی یارانه ها در دو ماه اول پس از اجرای طرح تخلیه شده و تورم ماهیانه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها به 2. 2 درصد در مهر ماه و کمتر از نرخ تورم کل و حتی نرخ تورم مسکن، آب، 

برق، گاز و سایر سوخت ها قرار گرفته است.
ذکر این نکته ضروری است که اســتفاده از عوارض صادراتی یا تعرفه وارداتی یک ابزار 
مناسب و رایج در تمامی کشورهای جهان به منظور محدودیت صادرات و کنترل واردات 

برای تنظیم بازار داخلی بوده است.
دولت برای جبران بخشی از افزایش قیمت ها طرح یارانه ها را تا زمان ارائه کاالبرگ به اجرا 
گذاشته است، در حال حاضر نیز با اجرای طرح هایی مانند تولید قراردادی گوشت قرمز، 
صادرات شیرخشک و دام زنده، حذف تعرفه صادرات شیرخشک تالش می شود برخی 
از مشکالت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت دامی را مرتفع شود. همچنین 
پیشنهاداتی چون ارائه تسهیالت مکفی برای تامین بخشی از سرمایه در گردش دامداران، 
صنایع لبنی و شیرخشک،حذف مالیات بر ارزش افزوده محصوالت لبنی، ارائه مشوق های 
صادراتی برای صادرات شیرخشک و محصوالت لبنی و با هدف حمایت از تولید کننده، 
حفظ تولید پایدار و بهبود الگوی مصرف محصوالت لبنی به دستگاه ها و سازمان های 

ذیربط ارائه شده است.
 بر اساس ماده 1۸ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب ۹ 
مهرماه 1۳۶۹ ، شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه ریزی و با هماهنگی 
ستاد )ستادکشوری کنترل و مبارزه با دخانیات( سطح زیر کشت توتون و تنباکو را بر 
اساس نیاز کارخانجات داخلی تعیین نماید. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و 
معادن نیز موظف اند در صورت کاهش میزان نیاز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلی، 
جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباکو را به سایر محصوالت کشاورزی در الگوی کشت 
مناطق تولید و فرآوری محصوالت داخلی مورد مطالعه واجرا قرار دهند. در کلیه قوانین و 
آیین نامه ها قبل از سال 1۳۹1 که به وظایف حاکمیتی اشاره دارد و نام شرکت دخانیات 
آورده شده اســت، این وظایف حاکمیتی با مصوبه به مورخ 27 تیرماه 1۳۹1 به وزارت 

صنعت،معدن و تجارت منتقل شده است.
بنابر اطالعات دریافتی از ستاد صنایع دخانی وزارت صنعت،معدن و تجارت حدود ۳0 
درصد از نیاز داخلی صنایع دخانی از تولید داخل تامین میی شود. بنابر آمارهای مستند 
در آمارنامه های کشاورزی طی سه سال گذشته ســطح زیر کشت توتون و تنباکو در 
مقایسه با سطح زیر کشت محصوالت زراعی در کل کشور به شرح جدول پیش رو است: 
همچنین بنابر گزارش های دریافتی از استان های تحت کشت، طی سه سال گذشته به 
طور میانگین در استان آذربایجان غربی ۳0 هکتار و در استان گیالن 2۹4 هکتار به زیر 
کشت توتون رفته است. زمین های اختصاص یافته به کشت توتون بیشتر اراضی کم توقع 
و بعضا شیبدار است و سطح کشت در اراضی حاصلخیز در برخی مناطق استان گلستان 
در سطح محدود و حداکثر تا 2000 هکتار است که 20 درصد کل سطوح تحت کشت 

توتون و تنباکو در کشور است.
 با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و جراحی اقتصادی، افزایش قیمت ها امری محتمل 
بود که دولت سعی کرده بخشــی از آن را با پرداخت یارانه ها تا زمان اجرای کاال برگ 
حمایتی تامین کند، در این راستا، محصوالت و کاالهای کشاورزی نیز از قاعده افزایش 
قیمت مستثنی نبوده و این کاالها نیز همانند سایر عوامل از جمله زمین، اجاره، دستمزد، 

هزینه آب، برق، گاز و... مشمول افزایش قیمت شده است.
اگر چه بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی، بسیار آسیب پذیر 
است، اما بررسی قیمت ماهیانه محصوالت اساسی کشاورزی بر اساس گزارش منتشر 
شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد، ثبات نسبی بازار محصوالت اساسی به ویژه 
پس از اجرای طرح مردمیی سازی یارانه ها، نشان از مدیریت صحیح بخش کشاورزی در 
دو رویداد مهم از جمله بحران جنگ روسیه و اوکراین در اسفندماه 1400 و اجرای طرح 
مردمی سازی یارانه ها از اواخر اردیبهشت ماه سال 1401 بوده است، طبیعی است که پس 
از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، افزایش قیمت برای کاالهایی که مشمول دریافت 

ارز ترجیحی )گوشت، مرغ، لبنیات( بوده اند، اتفاق افتاده است.
اما بر خالف آنچه که در بسیاری از رسانه ها به عنوان تورم افسار گسیخته مواد غذایی و 
عدم توانایی دولت در کنترل آن مطرح شده است، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده 
منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد که بار تورمی ناشی از طرح اجرای مردمی 
سازی یارانه ها در دو ماه اول پس از اجرای طرح، تخلیه شده و تورم ماهیانه خوراکی ها 
و آشــامیدنب ها به 2.2 درصد در مهرماه و کمتر از نرخ تورم کل برای سایر کاالها قرار 

گرفته است.

  خبرخبر
  بهره برداری از پارک لجستیک صادرات محصوالت کشاورزی به زودی

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقلی در صادرات 
محصوالت کشاورزی، در آینده نزدیک پارک لجستیک کشاورزی ایران به بهره برداری 

خواهد رسید.
 سید جواد ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه تامین مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی 
که با حضور معاونین، روسای سازمان ها و مسووالن ذی ربط برگزار شد افزود: تقویت 
زیرساخت های حمل و نقل بخش کشاورزی در راستای تسهیل صادرات و واردات بخش 

کشاورزی الزامی است.
وزیر جهاد کشاورزی به برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کانتینرهای 

یخچال دار مورد نیاز صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اشاره کرد.

 یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه خودرو در بورس کاال را 
اقدام مثبتی خواند و گفت: تداوم عرضه خودرو در بورس کاال می توان انتظار حذف 

داللی و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو را در بازار آزاد داشت.
 به دنبال وعده های داده شده از سوی مسووالن حاضر در دولت سیزدهم مبنی 
بر حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد کشور و نیز عرضه موفق سیمان در بورس 
کاال، تصمیماتی در راستای عرضه خودرو در بورس کاال اتخاذ شد که این اتفاق با 

استقبال اکثر فعاالن حاضر در بورس و نیز بازار خودرو مواجه شد.
در ابتدا تعداد محدودی از خودروها وارد رینگ معامالتی شــفاف بورس کاال 
شدند؛ اما عرضه موفق این محصول به بورس مسووالن را بر آن داشت تا هر چه 
سریع تر از طریق انجام مذاکرات با خودروسازان مختلف نسبت به عرضه گسترده 
خودروها به این بازار اقدام کنند.از چند وقت گذشته و تحت تاثیر پیگیری های 
انجام شده از مسووالن حاضر در سازمان بورس، میزان عرضه خودرو به بورس کاال 
در حال افزایش است که این امر زمینه ساز رونق معامالت بازار خودرو در محیطی 

شفاف و به دور از هر گونه رانت و فساد شده است.

 کمک بورس کاال به کاهش زیان انباشته در صنعت خودرو
در ادامه تالش های انجام شــده برای تداوم افزایش عرضه خودرو به این بازار، 
نمایندگان مجلس و نیز مسووالن دولتی حمایت خود را نسبت به انجام معامالت 
همه خودروهای داخلی در بورس اعالم کردند و در این زمینه »محمدرضا نجفی 
منش«، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در 
گفت وگویی اعالم کرده اســت: در چند وقت گذشته شاهد کاهش زیان انباشته 
در صنعــت خودرو بوده ایم که این اتفاق تحت تاثیر عرضه خودرو در بورس کاال 

انجام شده است.
وی حتــی گفته اســت، در چند ماه گذشــته شــاهد اتفاقــات مثبت در 
بــازار خودروهایــی بودیم کــه در بورس کاال عرضه شــدند، امــا باید هر چه 
 زودتــر اقدامــی انجام شــود تا بســتر الزم بــرای عرضه همــه خودروها در 

بورس کاال فراهم شود.

 کشف قیمت خودروهای وارداتی در بورس کاال
حمایت مسووالن از افزایش عرضه خودروها به بورس کاال فقط به خودروهای 
داخلی ختم نشد و »اهلل وردی دهقانی«، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ضمــن حمایت از انجام معامالت در بورس کاال به عرضه خودروهای وارداتی در 
بورس کاال اشاره کرده و گفته است: اگر خودرو بی رویه و بی برنامه وارد شود تولید 
داخل آسیب خواهد دید، برای خودروهای وارداتی، منطقی این است که خودرو 

را به بورس ببریم تا کشف قیمت شود.

 عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال
همچنین با مطرح شدن چنین صحبتی از سوی مسووالن حاضر در بازار خودرو، 
»امیرمهدی صبایی«، مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ 
به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر برنامه سازمان بورس برای افزایش عرضه خودرو 
در بورس کاال گفت: مجموعه بازار سرمایه و صنعت خودرو باید عرضه خودرو در 
بورس کاال را یک فرصت و نعمت تلقی کند گرچه طبیعی است که نمی شود به 
یکباره همه خودروها به دلیل مسائل اقتصادی و حاکمیتی و سازمان های درگیر 
در این صنعت وارد بورس کاال شوند، اما به صورت تدریجی این اتفاق رخ می دهد.

وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کاال ابتدا با خودروهای کم تیراژ شروع 

شــد و با شیب مالیم به ســمت خودرو های پرتیراژتر در حال حرکت است، به 
طوری که در حال حاضر خودروی پرتیراژ پژو 207 در بورس پذیرش شده است.

بــه گفته صبایی، هدف نهایی در حوزه عرضه خــودرو در بورس کاال بعد از 
عرضه موفق پژو 207 این است که به مرور به سمت خودروهای پرتیراژ برویم که 
این صنعت بتواند از قیمت گذاری دستوری با بستر و کمک بورس کاال رها شود.

 کاهش واسطه گری ها در بازار خودرو
با توجه به حمایت های انجام شده از سوی مسووالن در راستای عرضه خودروها 
به بورس کاال »محمدحسین فرهنگی«، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در ارزیابی از تجربه عرضه خودرو در بورس 
کاال اظهار داشــت: عرضه خودرو در بورس کاال اقدامی است که به تازگی شروع 

شده و تاکنون همه از اجرای آن رضایت داشته اند.
وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کاال منجر به کاهش واسطه گری ها شده، 
اما هنوز از بین نرفته است؛ عالوه بر آن، با این اقدام تولیدکنندگان برای عرضه 

خودرو احساس راحت تری دارند.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشــان کرد: متقاضیان و 
مشــتریان خودرو نیز بــا عرضه خودرو در بورس کاال دسترســی راحت تری به 

خودروهای مدنظر خود دارند، بنابراین به نظر می رسد این مسیر درستی است.
فرهنگی در پایان گفت که با ادامه قاطعانه عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس 
کاال شاهد نتایج مثبتی در بازار خودرو خواهیم بود که از جمله کاهش و حذف 

داللی و واسطه گری و درنهایت کاهش قیمت خودرو است.

 جزییات عرضه خودرو به بورس کاال
 عرضه خودرو در بورس کاالی ایران از 2۸ اردیبهشت ماه و با 2 مدل خودروی 
کارا دو کابین و تک کابین آغاز شــد، اگرچه در برهه ای از زمان انجام عرضه ها 
به دلیل وجود برخی مســایل به تعویق افتاد، اما عرضه ها با ازسرگیری معامالت 

خودرویی ها در بورس کاال روند افزایشی به خود گرفت.

حذف دالل ها و کاهش قیمت خودرو در بازار با تداوم عرضه ها به بورس کاال

جنگ اوکراین، نقش آســیا و خاورمیانه به عنــوان فراهم کنندگان بزرگ 
ســوخت هایی مانند دیزل و بنزین که برای اقتصاد جهانی ضروری هستند را 

تقویت کرده است.
 آمریکا و اروپا در تالش برای قطع وابســتگی به فرآورده های نفتی روسیه 
هســتند اما با کمبود تامین داخلی روبرو شده اند. این وضعیت، فرصت هایی را 
برای ابرپاالیشگاه هایی که در کشورهایی مانند چین و کویت هستند، فراهم کرده 

است تا بازار را از سوخت لبریز کنند.
اوژن لیندل، مدیر فرآورده های پاالیشی در شرکت مشاوره FGE در این باره 
گفت: اروپا و آمریکا با روی برگرداندن از فرآورده های نفتی روسیه، وابستگی به 

واردات سوخت از خاورمیانه و آسیا را افزایش داده اند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین، نابرابری بیشتری بین دو منطقه ایجاد کرده 
است زیرا کشورهای غربی ظرفیت پاالیش را در سال های اخیر به میزان قابل 

توجهی کاهش دادند، در حالی که شرق، به توسعه این ظرفیت پرداخت.
پیش بینی می شود این شکاف افزایش بیشتری پیدا کند؛ طبق برآورد شرکت 
انرژی ریستاد انرژی، حدود هشت میلیون بشکه در روز ظرفیت پاالیش جدید 
در ســه سال آینده راه اندازی می شود و آسیا بیشترین ظرفیت و اروپا حداقل 

ظرفیت جدید را ایجاد می کند.
به گفته موکش شادیو، مدیر فعالیت پایین دستی در شرکت تحقیقاتی ریستاد 
انرژی، آسیا و خاورمیانه به تامین کنندگان اصلی سوخت جهان تبدیل می شوند 

و جریان صادرات فرآورده های پاالیشی از شرق به غرب، ساختاری تر خواهد شد.
این تغییر شگرف در صنعت پاالیش جهانی در دوران پاندمی شتاب گرفت 
و تاسیسات قدیمی تر تعطیل در بحبوحه قرنطینه جهانی و کاهش تقاضا برای 
نفت، تعطیل شــدند. چین از آن زمان، پاالیشــگاه های بزرگتر و پیشرفته تر را 
خریداری کرد تا نیاز رو به رشد کشورش برای نفت را تامین کند و در مقابل، 

آمریکا و انگلیس به گذار انرژی و عبور از سوخت های  فسیلی متمرکز شدند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم هایی که کشورهای غربی متعاقب 
آن علیه صادرات روسیه وضع کردند، بازارهای انرژی جهانی را غافلگیر کرد و 

نگرانی های مربوط به امنیت انرژی دغدغه کشورهایی شد که ظرفیت پاالیش 
کافی نداشتند، در چنین فضایی، اختالل فعالیت پاالیشگاه ها در نتیجه اعتصاب 
کارکنان یا توقف غیرمنتظره فعالیت آنها، به شکل شدیدتری در بازارها ملموس 
خواهد بود.غرب، فشار فعالیت پاالیشگاه های کمتر را احساس می کند. ذخایر 
دیزل شمال غرب اروپا، رو به کاهش گذاشته و طبق پیش بینی شرکت تحقیقاتی 

وود مک کنزی، ابتدای بهار به پایین ترین میزان خواهد رسید.
در این بین، کمبود رو به رشــد دیزل و بنزین در کرانه شرقی آمریکا باعث 
شد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا صدور فرمانی را بررسی کند که شرکت های 
نفتی را ملزم می کند میزان بیشتری دیزل در داخل ذخیره کنند. کمبود بنزین 

احتماال در اوج فصل رانندگی تابستانی تشدید خواهد شد.
آماری که توسط بلومبرگ گردآوری شد نشان می دهد، مکزیک از چین بنزین 
وارد می کند. صادرات سوخت های حمل و نقل از آسیا به امریکا، در حال حاضر 

بیش از دو برابر میزان صادرات سال گذشته است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حمل فرآورده های نفتی به مقصد غرب که فاصله 
طوالنی تری دارد، هزینه های حمل را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. 
طبق آمار شــرکت ورتکسا، حجم سوخت حمل شده از طریق دریا، سه درصد 
باالتر از میانگین پنج سال پیش است. حجم صادرات دیزل از آسیا و خاورمیانه 
به اروپا هم افزایش پیدا کرده و با آغاز ممنوعیت واردات روسیه، رشد بیشتری 

خواهد داشت.

افزایش وابستگی غرب به خرید سوخت از آسیا
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روایت آمار از تبدیل بورس به ابزار جبران کسری بودجه
زهــرا جعفری  -   ایده روز  | بررســی 
کارنامه 8 ماهه بازار ســرمایه از رشــد 220 
درصدی مبــادالت اوراق بدهی حکایت دارد. 
اتفاقی که باعث شده نسبت معامالت سهام به 
ارزش کل معامالت بازار اوراق بدهی به کمتر 

از 10 درصد برسد.
آمارها نشــان می دهد ارزش کل معامالت 
اوراق بهادار در 8 ماهه سال جاری در مقایسه 
با سال قبل 4000 هزار میلیارد تومان معادل 
131 درصد رشــد کرده است. علت اصلی این 
افزایش، رشــد 220 درصدی معامالت اوراق 
بدهی اســت و در مقابل خریدوفروش سهام 
211 هزار میلیارد تومان افت کرده اســت. به 
نظر می رسد بازار سرمایه به ابزاری برای دولت 
برای جبران کســری بودجه اش تبدیل شده و 
بازار سرمایه در حال فاصله گرفتن از کارکردهای 

اصلی خود است.
این روزها کارشناســان دالیل مختلفی را 
دربــاره نزول بورس مطرح می کنند بااین حال 
برخی از کارشناسان بر این باورند که در کنار 
بسیاری از عوامل، انتشــار اوراق بدهی نقش 
زیادی در نزول بورس داشــته اســت. به زعم 
کارشناسان افزایش حجم انتشار اوراق بدهی به 
افزایش نرخ بهره این اوراق و جذب نقدینگی به 

سمت این بازار منجر شده است.
آمارها نیز نشان می دهد میانگین نرخ بازده 
اوراق بدهی ازجمله اسناد خزانه اسالمی و اوراق 
گام تا زمان سررسید به باالترین سطح خود از 
مهرماه سال 1397 تاکنون رسیده و از مرز 26 
درصد فراتر رفته است. این موضوع موجب شده 
بخشی از نقدینگی به سمت این بازار مهاجرت 
کند زیرا هم سود آن تضمین شده است و هم 

ریسک کمتری نسبت به ســرمایه گذاری در 
بورس دارد.

به زعم این کارشناسان با افزایش انتشار اوراق 
بدهی و رشــد نرخ بهره این اوراق سهامداران 
رغبت زیادی برای ســرمایه گذاری در ســهام 
ندارند و بخش عمده نقدینگی صرف خرید اوراق 
بدهی می شود. در چنین شرایطی تازه ترین آمار 
نیز نشان می دهد ارزش معامالت اوراق بدهی 
به شکل عجیبی رشد کرده و در مقابل ارزش 

معامالت سهام با افت مواجه شده است.

 اوراق بدهی
آمارهــا حاکی از این اســت که ارزش کل 
معامالت بورس و فرابورس در 8 ماه گذشــته 

جمعاً رقمی معادل 7056 هزار میلیارد تومان 
بوده که این میزان در مقایسه با سال قبل 131 
درصد یعنی رقمی معادل 4005 هزار میلیارد 
تومان رشد نشان می دهد. نکته قابل توجه اما 
این اســت که از مجمــوع کل معامالت انجام 
شــده در بازار اوراق بهادار 5933 هزار میلیارد 
تومان صرف خرید اوراق بدهی شده یعنی 84 
درصد از کل معامالت بازار اوراق بهادار ایران در 
8 ماه گذشته به اوراق بدهی مربوط بوده است. 
سال گذشته 60 درصد معامالت به اوراق بدهی 
اختصاص داشت. این ارقام نشان می دهد ارزش 
کل معامالت اوراق بدهی در 8 ماه سال جاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 220 درصد 
معادل 4080 هزار میلیارد تومان رشد کرده که 

در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است.
نکته مهم دیگر این اســت که 94 درصد از 
کل معامالت فرابورس ایران در 8 ماه امســال 
به معامــالت اوراق بدهی اختصاص داشــته، 
این روندی است که از چند سال گذشته آغاز 
شده و نشان می دهد فرابورس در حال تبدیل 
شدن به یک بازار اوراق بدهی است. موضوعی 
که با فلسفه شــکل گیری این بازار هم خوانی 
ندارد و نشــان می دهد این بازار از اهداف اولیه 
خــود فاصله گرفته و فعالیت خود را بیشــتر 
 متمرکز بر اهداف دولت کرده است؛ درحالی که

 قرار بود فرابورس ایران نوعی بازار OTC یا بازار 
خارج از بورس باشد.

نکته مهم دیگر این اســت که بازار سرمایه 

به ابزاری در اختیار دولت برای جبران کسری 
بودجه از طریق فروش اوراق بدهی تبدیل شده 
درحالی که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد 
شرکت های زیادی در اقتصاد ایران حضور دارند 
که قابلیت ورود به بورس دارند و بورس تهران 
و فرابــورس می توانند از طریــق پذیرش این 

شرکت ها به اقتصاد ملی کمک کنند.

 حال و روز معامالت سهام
باوجود رشد 220 درصدی ارزش معامالت 
اوراق بدهــی، آمارهــا نشــان می دهد ارزش 
معامالت سهام در مقایسه با سال قبل 211 هزار 
میلیارد تومان معادل 23 درصد افت کرده است 
و نسبت معامالت سهام به ارزش کل معامالت 
بازار اوراق بدهی به کمتر از 10 درصد رسیده 
اســت. در 8 ماه سال گذشته ارزش معامالت 
سهام افت قابل توجهی داشت و 30 درصد از کل 
معامالت به معامالت سهام اختصاص داشت و 
جمعاً 1000 هزار میلیارد تومان سهام در بورس 
تهران و فرابورس دادوستد شد درحالی که این 
میزان در سال جاری به 707 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. مقایسه میزان معامالت سهام و 
اوراق بدهی نشان می دهد ارزش معامالت اوراق 

بدهی 8.5 برابر معامالت سهام بوده است.
برخی خبرها نشــان می دهــد جمع کل 
نقدینگی که به ثبت قله تاریخ در سال 1399 
منجر شــد رقمی معــادل 120 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت و بر همین اســاس به نظر 
می رســد اگر بخشی از نقدینگی که در 8 ماه 
گذشته صرف دادوستد اوراق بدهی شده است 
صرف خرید سهام می شد شاخص های بورس 

به پرواز درمی آمدند.

 کوچ خودروسازان به بورس کاال 
ایران خودرو توانســت 2 خودروی مونتاژی و 3 خودروی ســاخت داخل را از گردونه قرعه 
کشــی خارج کند. این اقدام در جهت دســتیابی به خروج خودروهای ایران خودرو از قرعه 

کشی با واردات خودرو انجام شد.
یران خودرو برخی از محصوالت خود را از قرعه کشــی خارج کرد. این شرکت خودروسازی 
هایمــا S7، هایما S5، تارا با گیربکس دســتی، تارا با گیربکــس اتوماتیک و پژو 207 را از 
جاده قرعه کشــی خارج کرد و محصوالت یاد شده را تنها از مسیر بورس کاال در دسترس 
متقاضیــان قرار خواهد داد.ایران خودرو در آبان ماه ســال جاری رکورد تازه ای را در قرعه  
کشی محصوالت خود ثبت کرده بود. این شرکت درحالی شش میلیون و 500 هزار نفر را 
به .قرعه کشی کشاند که تنها 39 هزار دستگاه را ارائه داده بود. برخی کارشناسان این شکاف 

بین عرضه و تقاضا را سفره پهن رانت در بازار خودرو دانسته اند.
تاکنون وزارت صمت توانســته بود خودروهای داخلی را از چرخه قرعه  کشــی خارج کند. 
اما این به استثنای خودروهای ایران خودرو بود. ایران خودرو وعده داده بود که قرعه  کشی 
خودروهای این شرکت نیز تا پایان سال از جریان قرعه  کشی خارج شود. وزارت صمت به 
دنبال این اســت که همه خودروها در بورس کاال عرضه شوند و از این مسیر ضمن حذف 

تدریجی قیمت گذاری دستوری، به سمت آزادسازی قیمت نیز برود.
درحال حاضر مجوز عرضه برخی خودروها در بورس کاال صادر شده و خودروهای وارداتی هم 
قرار است در همین بستر به فروش برسند. از همین رو هیچ بعید نیست با حذف قرعه کشی 
تا پایان ســال، از سال آینده همه خودروهای داخلی در بورس عرضه شوند. عرضه خودرو 
در بورس کاال به نوعی عبور بی ســروصدا از قیمت گذاری دستوری است و می تواند ضمن 
پایان دادن به زیان دهی خودروســازان، رانت ناشی از اختالف قیمت کارخانه و بازار را نیز 

کاهش بدهد.

  بدهی میلیارد دالری ایران به به کشورهای دیگر؟
بدهی خارجی ایران در پایان شهریور امسال،  به شش میلیارد و 904 میلیون دالر رسیده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.8 درصد کم شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشــور یک میلیارد و 908 میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز 
چهار میلیارد و 995 میلیون دالر اســت.از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی 
ایران، شش میلیارد و 989 میلیون یورو است که پنج میلیارد و 57 میلیون یورو از این 
میزان، حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و 932 میلیون یورو 
حجم بدهی های کوتاه مدت است.این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در 
پایان شهریور ماه سال قبل معادل 9 میلیارد و 31 میلیون دالر بوده و میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشور دو میلیارد و 457 میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شش 
میلیارد و 574 میلیون دالر اعالم شده است.همچنین، رقم بدهی های خارجی ایران در 
پایان سال گذشته، معادل هشت میلیارد و 675 میلیون دالر بوده است.بنابراین، میزان 
بدهی های خارجی کشور در پایان شهریور ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل و پایان سال  گذشته به ترتیب 30.8 و 25.6 درصد با کاهش مواجه شده است.گفتنی 
است؛ بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی 
تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین 
تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی 

را در بر می گیرد.

  سدهای پنج گانه تأمین کننده آب تهران در مدار قرار دارند
 بر اساس اعالم شرکت آب منطقه ای تهران، همه سدهای پنج گانه تأمین کننده آب 
شرب تهران در مدار قرار دارد و تامین و ارسال آب جهت مصارف شرب تهران از سدهای 

امیرکبیر، الر، طالقان و ماملو در حال انجام است.
 اکنون جمع کل مخازن سدهای تأمین کننده آب شرب تهران 299 میلیون مترمکعب 
است که حجم مخزن سد امیرکبیر 49، سد لتیان 19، سد الر 22، سد طالقان 163 و سد 
ماملو 46 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با سال قبل در تاریخ مشابه 87 میلیون 
مترمکعب کاهش داشته است.در خصوص تأمین آب شرب تهران باید به این موضوع 
توجه داشت که مصارف آب شرب تهران ازطریق هر 5 سد تأمین می شود و هریک از 
سدها بخشی از آب شرب تهران را تأمین می کنند.ضمن اینکه همه سدها به صورت 
روزانه دارای ورودی بوده و این طور نیست که یک سد فقط خروجی داشته و فقط بخشی 
از حجم سد به صورت روزانه کاهش می یابد و این روند به طور معمول تا پایان فصل سرما 
ادامه دارد و با شروع بارش ها میزان ورودی به سدها افزایش یافته و نسبت به خروجی 
پیشی می گیرد.بنابراین، با درنظرگرفتن اینکه سدها به طور مستمر دارای ورودی هستند 
وتامین آب شرب تهران از چندین منبع صورت می گیرد اعالم اینکه فقط چند روز آب 
برای مصرف تهران باقی مانده است مقایسه ای متناسب و بدون درنظرگرفتن همه شرایط 
است و چنین مقایسه ای صحیح نیست.در حال حاضر حجم مخزن سد لتیان حدود 19 
میلیون مترمکعب است و باتوجه به ورودی این سد و شرایط فعلی هیچ گونه مشکلی در 

تأمین آب شرب تهران چه از طریق سد لتیان و چه سدهای دیگر وجود ندارد.
بر اساس برنامه منابع و مصارف که از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران برای همه 
سدهای تأمین کننده آب تهران در یک ســال آبی ابالغ می شود نسبت به تأمین آب 
شرب تهران اقدام شده و با بررسی مستمر و روزانه وضعیت مخازن سدها، ورودی ها و 
پیش بینی های هواشناسی نسبت به به روزرسانی برنامه ها با نظارت شرکت مادرتخصصی 
اقدام می شود.بر همین اساس و با اقدام های مشترک شرکت های آب منطقه ای تهران 
و شرکت آب فاضالب استان تهران در خصوص تأمین آب شرب تهران مشکلی وجود 
نداشته و همانند تابستان سال جاری، در سال آبی جاری نیز بدون مشکلی عبور خواهیم 
کرد.به هرحال بیشتر مناطق کشور ما در منطقه کم بارش، خشک یا نیمه خشک واقع 
شده است و میانگین بارش کشور پایین است. طور یکه دو سال کم بارش را پشت سر 
گذاشتیم؛ بنابراین مقوله حفظ منابع محدود آبی برای همه امری ضروری است. کمااینکه 
تغییرات آب وهوایی در تمام جهان در حال وقوع است و حتی خیلی از کشورهای پربارش 
در بهار و تابستان امسال با کاهش شــدید بارندگی روبه رو بوده اند.بنابراین، عالوه بر 
اقدام هایی که از طریق وزارت نیرو برنامه ریزی و در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام 
است، صرفه جویی و استفاده بهینه از آب توسط همه شهروندان ضروری است.حذف 
استفاده های نامتعارف آب در همه بخش ها از جمله خانگی، عمومی، صنعت باید توسط 
شهروندان موردتوجه قرار گیرد. شست وشوی نکردن منزل و خودرو ضروری است و طور 
کلی صرفه جویی حداقل 20 درصدی در مصارف توصیه و خواهش شرکت آب منطقه ای 
تهران است کمااینکه تا کنون نیز همراهی مردم منجر به عبور از سال های کم بارش و 
خشک شده است.عالوه بر این مکانیزه کردن آبیاری در بخش کشاورزی و رعایت الگوی 
کشت و افزایش بهره وری در هر منطقه با نظارت و راهبری اداره های جهاد کشاورزی و 
همچنین بازچرخش آب و استفاده از پساب جهت مصارف صنعتی و کشاورزی از دیگر 
برنامه هایی است که توسط وزارت نیرو به جدیت دنبال می شود و در این زمینه اقدام های 

بسیار خوبی به ویژه در شهر و استان تهران به عمل آمده اجرایی شده است.

 چرا اجاره نشین ها حاشیه نشین شدند؟
به طور قطع باز هم قیمت اجاره افزایش پیدا می کند و این باعث می شــود که شاهد کوچ 
اجاره نشینی از محالت باال به سمت مناطق پایین شهر باشیم. در عین حال، حاشیه نشینی 
افزایش پیدا کند.هیچ یک از سیاست های کنترلی و پلیسی در بخش مسکن جواب نمی دهد.

 ما هیچ سیاست و برنامه ای در دنیا نداریم که بشود به صورت دستوری در مسکن دخالت 
کرد،  مسکن کاالیی است که دست بخش خصوصی است، یعنی هم تولیدکننده اش و هم 
خریدار آن و هم تامین کننده مصالح و هم سازندگان و هم تامین منابع مالی اش، عموما در 
اختیار بخش خصوصی است. حاال چطور دولت می تواند در این بخش دخالت کند و برای آن 
برنامه ریزی کند؟ امکان چنین چیزی اصال وجود ندارد. سیاست ها در حد چند روزه یا یکی دو 
ماهه امکان دارد که جواب دهد، ولی امکان ندارد به عنوان برنامه ریزی درازمدت بتوانیم روی 
آن حساب کنیم. به طور قطع باز هم قیمت اجاره افزایش پیدا می کند و این باعث می شود 
که شاهد کوچ اجاره نشینی از محالت باال به سمت مناطق پایین شهر باشیم. در عین حال، 

حاشیه نشینی افزایش پیدا کند.

هم نشینی قرمز و سبز در تاالر شیشه ای / بورس پتانسیل رشد را دارد؟
یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که در حال حاضر بازار سرمایه 
پتانسیل رشد را دارد اما با ریسک های اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه است.

بازار سرمایه این روزها حال و روز خوبی ندارد و از زمانی که استعفا رئیس 
ســازمان بورس رد شــد، شــاخص کل بورس روندی کج دار مریز را در پیش 
گرفته است.شوک ناشی از ده فرمان ابالغی برای نجات بازار سرمایه حاال تخلیه 
شــده و بازار سرمایه با روند یک گام به پیش و یک گام به پس ، برخی روزها 
منفی و برخی روزها مثبت است اما انچه اهمیت دارد این است که شکنندگی 
بازار باالست و هر اتفاقی می تواند زمینه را برای ریزش بورس مهیا نماید. بورس 
اوراق بهادار این روزها نوسان اندکی را تجربه می کند و میزان عقب نشینی بورس 
و پیشــروی ان بسیار اندک است. از این رو شاخص به طور مداوم رنگ سبز و 

قرمز را تجربه می کند.
اوراق ارزی اصال جذابیت دارد؟/ شقاقی: ترمز دالر این گونه کشیده می شود

گفتنی اســت که در هفته های گذشته بورس روزهای پرتالطمی را تجربه 
کرد و در حالی که افت خیره کننده ای را رقم زد و شاخص به کانال یک میلیون 
300 هزار واحدی ورود پیدا کرد، با بســته حمایتی ده گانه توانست یک هفته 
رشــد چشمگیر را به ثبت برساند اما طولی نکشید تا روند رشد متوقف شد و 

روند نزولی تا امروز ادامه یافت.

 بازار پتانسیل رشد را دارد
حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرآنالین و 
در پاســخ به این پرسش که بازار سرمایه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار 
دارد؛ گفت:" به نظر می رســد که بازار پتانسیل رشد را دارد و می تواند با توجه 
به اوضاع تورمی که برقرار است و افت چند ساله ای که داشته است و جذابیت 
قیمتی که خیلی از سهام ها پیداکردند، رشد پیدا کند. اما ریسک های حاکم 
هنوز بسیار قابل توجه اند از جمله مسکالت سیاسی داخلی و یا مسکوت ماندن 
پرونده برجام و در صورتی که وضعیت از حالت قابل حل خارج شود تداوم سود 
برای شرکت ها را حتما تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما در صورتی که ریسک ها 
کمرنگ تر شوند و اخبار خوب سیاسی به بازار سرمایه برسد، این بازار پتانسیل 
رشد را خواهد داشت و کمی از جاماندگی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها 

جبران خواهد شد."

 فاجعه سال ۱3۹۹ می توانست اتفاق نیافتد!
میرمعینی در واکنش به خبر اســتعفا رئیس سازمان بورس گفت:"مشکل 

بازار سرمایه تنها با تغییر رئیس سازمان حل نخواهد شد اما وجود یک رئیس 
برنامه محور و با دانش باال و با سطح البی گری بسیار باال می تواند خیلی در راه 
انداختن بازار سرمایه مفید باشد، اما در واقعیت در حال حاضر با توجه به اینکه 
مشکل بازار ســرمایه بزرگتر از ساختار سیاست سازمان بورس است با وجود 
تغییر رئیس ســازمان بورس مشکالتی همچون اوضاع سیاسی و اقتصاد کالن 

کشور باقی خواهد ماند."
او در ادامه گفت:" در صورتی که رئیس سازمان بورس فرد قوی تری باشد و 
بتواند نقش آفرینی کند و چه به لحاظ قانونی بتواند حرف های خود را در مراجع 
ذی صلالح اقتصادی بزند می تواند در روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؛ به عنوان 
مثال در بحث بودجه علی رغم اینکه نظرات زیادی با تشکیل کارگروه  های مختلف 
برای تنظیم بودجه داده شده است اما به نظر نمی رسد که نقش بازار سرمایه در 

تصمیم گیری و تنظیم بودجه در نظر گرفته شده باشد."
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: "در مجموع اما متولی بازار سرمایه 
نتوانسته است بازار سرمایه را توضیح دهد و نقش آن را در نگاه مسئولین توجیه 
کند؛ اینکه بازار سرمایه محل امنی برای سرمایه گذاری است و در تصمیم گیری 
ها و در سیاست گذاری ها می توان آن را در نظر گرفت و می تواند نقش خیلی 
مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، از جمله اینکه می تواند به تامین مالی بنگاه ها 
کمک کند و به شفافیت بپردازد و خود دولت نیز می تواند تامین مالی شود و به 
جذب سرمایه گذارهای مختلف و نقدینگی های خرد و پراکنده که هر چند وقت 
یکبار بازاری را تحت تاثیر قرار می دهد بپردازد. اینکه بازار سرمایه نتوانسته است 
نقش خود را در نگاه مســئولین جا بیاندازد مسئولش سازمان بورس است که 
نتوانسته است برنامه ای را ارائه دهد و اطمینان خاطری را برای مسئولین ایجاد 

کند که می تواند نقش خود را به درستی ایفا کند."
میرمعینــی در ادامه افزود:" به عنوان مثال اتفاقی که در ســال 1399 رخ 

داد همواره به عنوان ضعف دولت مطرح می شــود در حالی که رئیس سازمان 
بورس می توانست این نقدینگی را که وارد بازار می شد را جهت دهی کند و با 
آمادگی با آنها مقابله کند و با تنظیم ســاختارها آن شکست اتفاق نمی افتد و 
رشد حباب گونه رخ نمی داد و نقدینگی صرف تامین مالی بنگاه های اقتصادی 
می شد و هر چندوقت یکبار ما شاهد این دوره های رونق غیرعادی هستیم که 

از هیچ کدام درسی نمی گیریم."

 زور تورم و دالر به شاخص می رسد؟
با توجه به روند افسارگسیخته رشد تورم و نرخ دالر بیشتر کارشناسان نسبت 
به روند صعودی بورس تا پایان سال خوشبین هستند؛ فرهنگ حسینی، کارشناس 
بازار سرمایه، در گفت و گو با ایبنا در خصوص بازدهی سهم های دالری محور و 
یا تورمی تا پایان سال گفت:" با توجه به اینکه افراد در سهام های دالری محور 
یا تورمی سرمایه گذاری می کنند، بازده های متفاوتی به دست می آورند یعنی 
انتظار داریم بازده ســهم های دالری محور 80 تا 150 درصد قیمت رشد دالر 
باشد. در صنایع تورمی نیز انتظار داریم به اندازه تورم رشد داشته باشند، این 

رشد قیمتی سهام است که به آن Capital Gain می گویند."
در میان خوشبینی کارشناسان مبنی بر صعودی بودن روند شاخص بورس 
تا پایان سال با توجه به تورم افسارگسیخته و رشد نرخ دالر و همچنین رسیدن 
سهم ها به ارزندگی کافی، برخی از مشکالت ساختاری از قبیل قیمت گذاری 
دستوری و یا نرخ باالی بهره بانکی و اوراق می تواند ترمز رشد بورس را بکشد.

نرخ باالی بهره بانکی و اوراق به حدی در روند معامالت در بازار ســرمایه 
اثرگذار است که برخی از کارشناسان از آن به عنوان آفت بازار سرمایه یاد کرده اند 
که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه به شک می اندازند و از 
طرف دیگر به رشد نقدینگی دامن می زند و روند صعودی تورم را تشدید می کند.

 سایه سنگین ابهام بر بازار سرمایه
مسکوت ماندن پرونده برجام و ابهام در رفع تحریم ها و آزادسازی منابع ارزی 
فشار زیادی بر معامالت بازار سرمایه وارد آورده است و از طرف دیگر ناآرامی های 

سیاسی ریسک معامالت را در بازار سرمایه باال برده است.
در حالی ســایه ســنگین ابهام بر بازار ســرمایه افتاده است که اخباری که 
به گوش ســهامداران در این بازار می رســد باید شــفاف و دقیق باشــد و تا 
زمانی که بازار ســرمایه با عدم شــفافیت مواجه باشــد و سهامداران قطعیت 
 الزم برای شــرکت در معامالت در بازار ســرمایه را نداشــته باشــند، خروج 

حقیقی ها از این بازار ادامه خواهد داشت.

 بورس پتانسیل رشد را دارد؟

طبق آمار پولی و بانکی منتشــر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان شهریور 
سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و دولت به ترتیب 166 هزار میلیارد 

تومان و 156.5 هزار میلیارد تومان اعالم شده است.
 بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریور ماه امسال، 
حجم نقدینگی را 5594 هزار و 930 میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشد 
37.5 درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی 
است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته 15.8 درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال معادل 8.100 است که 
نسبت به پایان و شهریور ماه سال قبل به ترتیب 1.2 و  3 3. درصد رشد داشته است.

 خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان شــهریور ماه به 746.1 هزار 
میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل 1.9 درصد زیاد شده و نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 11.5 درصد رشد داشته است. 
همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 24.6 درصد رشد 
نسبت به پایان سال قبل به 223.1 هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از 
بانک ها با 13.4 درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به 166 هزار میلیارد 
تومان رسید.مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک ها در شهریور ماه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13.6 و 30.4 درصد رشد داشته است.
البته، رقم بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این 
مدت به ترتیب معادل 156.5 هزار میلیارد تومان و 66.5 هزار میلیارد تومان بوده 
که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد 18 و 43.4 درصدی مواجه شده اند.

البته، بدهی دولت به بانک مرکزی نســبت به مدت مشابه در سال قبل، 1.9 
درصد کم اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 80.8 درصد رشد داشته است.

 وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی هــای خارجی در این بخش با 21.4 
درصد رشد نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل همراه بوده و به 1673 هزار و 

300 میلیارد تومان رسید.
حجم اسکناس و مسکوک نیز با 11.1 درصد افزایش به 10.5 هزار میلیارد تومان 
رسید. سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 34.7 درصد 
افزایش نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل به 588.4 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنیــن، بدهــی بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکی بــه بانک 
 مرکــزی نیــز در پایان شــهریور ماه امســال بــا 30.4 درصد رشــد به 166 

هزار  میلیارد تومان رسیده است.

 خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در پایان شهریور ماه امسال 
معادل 243.5 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 24.2 

درصد رشد نشان می دهد.
سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 143.3 هزار میلیارد تومان بوده 

که 64.9 درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 2219.4 هزار 
میلیارد تومان بوده که نســبت به پایان سال قبل، دارای 11.1 درصد رشد بوده 
و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به 

43.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
بر اساس این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان 
شهریور ماه امسال معادل 395.6 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 

15 درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 1653.7 هزار میلیارد 

تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.8 درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 60.2 هزار میلیارد 
تومان اســت که معادل 27.1 درصد نســبت به شــهریور ماه سال قبل افزایش 

داشته است.

طلب ۳۲۲ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانک ها

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم بتول خالوئی فرزند محمد باشی با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی است سند مالکیت )شماره چاپی 202621 سری الف سال99(ششدانگ عرصه و اعیان )خانه( پالک 17 فرعی از 2 فرعی از 52-اصلی واقع در 
قطعه 1 بخش 1 طبس ذیل ثبت - صفحه-دفتر الکترونیک 139920321012003131 بنام خانم بتول خالوئی فرزند محمد باشی صادر وتسلیم گردیده و به علت نامعلوم مفقود وتاکنون پیدا نشده است از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده،لذا به موجب تبصره یک اصالحی ماده 120-آیین نامه قانون ثبت اسناد وامالک مراتب طی یک نوبت آگهی وبه اطالع عموم رسانیده می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله اعالم نماید.در غیر اینصورت پس از گذشت مهلت مذکور نسبت به پالک مورد تقاضا سند مالکیت المثنی 
نوبت اول صادر وبه مالک تسلیم خواهد شد.معامالتی که به حکایت سند ثبتی واظهار مالک در سند مالکیت وثبت وصفحه دفتر امالک قید وسند مالکیت بنام فوق الذکر صادر وتسلیم گردیده به قوت خود باقی وسلسله نقل وانتقاالت بعدی ندارد.

شناسه آگهی : 1417264تاریخ انتشار:1401/09/08                                                       غالمرضا کدخدائی:رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان طبس 0 / م - الف
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10661066

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45601907394560190739 و کارت عابــر بانــک پاســارگارد و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت عابــر بانــک پاســارگارد و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفق ــین در تاری ــد عبدالحس ــوری فرزن ــی کدی ــه عل ــق ب ــخ متعل ــین در تاری ــد عبدالحس ــوری فرزن ــی کدی ــه عل ــق ب 4011114901040111149010 متعل

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 45693103704569310370 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 8686  429429 د  د 1717 و کارت  و کارت 
ــر بانــک ملــت متعلــق بــه حســن فــام فرزنــد رجــب در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از  ــر بانــک ملــت متعلــق بــه حســن فــام فرزنــد رجــب در تاریــخعاب عاب

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

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00609435560060943556 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 8686  499499 ج  ج 8787 و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 8686  499499 ج  ج 8787 متعلــق بــه اعظــم مزینانــی فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم مزینانــی فرزنــد علــی رضــا 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.

ــماره 49703545104970354510 و  و  ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره  و رس ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره 49703545104970354510 و رس ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــک  ــر بان ــک  و کارت عاب ــر بان ــه شــماره 7192771927  754754 و کارت عاب ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 7192771927  754754 و کارت ســوخت ب ــور ب ــه شــماره کارت موت ــور ب کارت موت
ســپه متعلــق بــه علــی احمــدی منــش فرزنــد ناصــر در تاریــخســپه متعلــق بــه علــی احمــدی منــش فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/09/04  1401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

11851185

ــی  ــد عل ــود آشــور فرزن ــه محم ــق ب ــی  متعل ــد عل ــود آشــور فرزن ــه محم ــق ب ــی 45905150594590515059 متعل ــد مل ــا ک ــی  ب ــد مل ــا ک ــه شــماره 52925292 ب ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
جمعه در تاریخجمعه در تاریخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45912305544591230554 متعلــق بــه صفــر قرائــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه صفــر قرائــی فرزنــد قربانعلــی 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.

15021502

شناســنامه وکارت ملــی بــه شــماره شناســنامه وکارت ملــی بــه شــماره 22801269902280126990 متعلــق بــه شــیوا زارع فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخ  متعلــق بــه شــیوا زارع فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخ 
1401/08/151401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

15061506

ــخ  ــهراب در تاری ــد س ــان فرزن ــا دهقانی ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــهراب در تاری ــد س ــان فرزن ــا دهقانی ــه علیرض ــق ب ــماره 22967930372296793037 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه زینــب  خلیلــی منفــرد فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه زینــب  خلیلــی منفــرد فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1400/11/101400/11/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــوروز در تاری ــد ن ــی  فرزن ــم  بهرام ــه ابراهی ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــخگواهینام ــوروز در تاری ــد ن ــی  فرزن ــم  بهرام ــه ابراهی ــق ب ــه دو  متعل ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.گردی ــده و از درجــه اعتب گردی

ــی  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 50077245007724 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 295295بب8686 و ش ــران ای ــاک 9393ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
36241233624123 و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه ناهیــد بهرامــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه ناهیــد بهرامــی  فرزنــد ابراهیــم  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.
  

18661866

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46697144814669714481 متعلــق بــه ثریــا حبیبــی فرزنــد خیبــر در تاریــخ  متعلــق بــه ثریــا حبیبــی فرزنــد خیبــر در تاریــخ 1401/08/251401/08/25  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 06901677760690167776 و کارت ســوخت و کارت ماشــین  و کارت ســوخت و کارت ماشــین  ــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت مل کارت مل
ــه  ــق ب ــاورزی  متعل ــادرات کش ــی ص ــارت مل ــک  تج ــر بان ــه  و کارت عاب ــق ب ــاورزی  متعل ــادرات کش ــی ص ــارت مل ــک  تج ــر بان ــران671671وو2727 و کارت عاب ــرانای ــماره 7474ای ــه ش ــماره  ب ــه ش  ب
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/08/29  1401/08/29 مفق ــداهلل  در تاری ــد ســید عب ــخســیدحامد محمــودی اول فرزن ــداهلل  در تاری ــد ســید عب ســیدحامد محمــودی اول فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

20142014

شاســی  شــماره  بــا  و  شاســی   شــماره  بــا  و   122122 ایــران  ایــران    8753987539 شــماره  بــه  موتــور  ســبز  بــرگ  و  موتــور  شــماره ســند  بــه  موتــور  ســبز  بــرگ  و  موتــور  ســند 
125125KK91054549105454******NN33CC و بــا شــماره موتــور  و بــا شــماره موتــور STATESTATE125125NN33CC1010KK4359343593 متعلــق بــه میثــم  متعلــق بــه میثــم 
ــود  ــود مفق ــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفق ــخ در تاری ــی 00719618440071961844 در تاری ــماره مل ــا ش ــین ب ــد حس ــزدی فرزن ــریعت ی ــی ش ــماره مل ــا ش ــین ب ــد حس ــزدی فرزن ــریعت ی ش

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00139217620013921762 متعلــق بــه مرتضــی دانیالــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی دانیالــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00672500090067250009   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00672500090067250009 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه عاطفــه محمــد تیرآبــادی فرزنــد یوســف در تاریــخمتعلــق بــه عاطفــه محمــد تیرآبــادی فرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــبیری فرزن ــادات  ش ــه فخرالس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــبیری فرزن ــادات  ش ــه فخرالس ــق ب ــماره 32514944493251494449 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/051401/09/05 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 32587316083258731608 متعلــق بــه هــادی جعفــری فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی جعفــری فرزنــد عبدالــه 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 1401/08/301401/08/30 مفق

ــخ  ــن در تاری ــی حس ــد عل ــی فرزن ــر مهراب ــه صف ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــی حس ــد عل ــی فرزن ــر مهراب ــه صف ــق ب ــماره 06222176820622217682 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 1401/09/051401/09/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00704531870070453187 متعلــق بــه علــی شــمیرانی فرزند مهــران در تاریــخ  متعلــق بــه علــی شــمیرانی فرزند مهــران 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00590526510059052651 متعلــق بــه علیرضــا رزاقــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا رزاقــی فرزند محمــد 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00772551430077255143 متعلــق بــه وحیــد حمیــدی فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد حمیــدی فرزنــد منصــور 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 1401/05/011401/05/01 مفق

ــد  ــی فرزن ــین کریم ــه حس ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــین کریم ــه حس ــق ب ــماره 00160817650016081765 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردی ــخفرامــرز در تاری فرامــرز در تاری

20902090

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00556079420055607942 متعلــق بــه افســانه بهرامــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه افســانه بهرامــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1401/08/251401/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42822732324282273232 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 42822732324282273232 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/15  1401/04/15 مفق ــداهلل  در تاری ــد عب ــلیمی فرزن ــوب س ــخ ای ــداهلل  در تاری ــد عب ــلیمی فرزن ــوب س  ای

می باشد.می باشد.

ــور EE22JJ99BB09170917و و  ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــی NAGPNAGP22PCPC310310AA500233500233و ش ــماره شاس ــه ش ــین ب ــی کارت ماش ــماره شاس ــه ش ــین ب کارت ماش
ــران3333  564564طط9191 و  و  ــاک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــرانو بیم ــاک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــران 3333  564564ط ط 9191و بیم ــاک ای ــماره پ ــران ش ــاک ای ــماره پ ش
کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــرانکارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران3333  564564طط9191 متعلــق بــه آسایشــگاه خیریــه کهریــزک در تاریــخ  متعلــق بــه آسایشــگاه خیریــه کهریــزک در تاریــخ 

1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23022302

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21100030812110003081 متعلــق بــه محمــد عاءالدیــن فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد عاءالدیــن فرزنــد رحیــم در تاریــخ 
1401/04/141401/04/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11411614781141161478 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11411614781141161478 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه شــماره بــه شــماره 2323ایــرانایــران291291سس7777و و 5353ایــرانایــران659659یی6666 متعلــق بــه غفــار رضائــی آدریانــی فرزنــد رحیــم در  متعلــق بــه غفــار رضائــی آدریانــی فرزنــد رحیــم در 

تاریختاریخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11301347681130134768 متعلــق بــه میثــم آل حســینی ورنوســفادرانی فرزنــد  متعلــق بــه میثــم آل حســینی ورنوســفادرانی فرزنــد 
مهــدی در تاریــخمهــدی در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11598690571159869057 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11598690571159869057 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 11598690571159869057 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 4343ایــرانایــران827827بب1616  متعلــق بــه ابراهیــم   متعلــق بــه ابراهیــم 
میرزایــی فرزنــد رمضــان و کارت ســوخت بــه شــماره میرزایــی فرزنــد رمضــان و کارت ســوخت بــه شــماره 4343ایــران ایــران 282282بب5151 متعلــق بــه نــادر دینارونــد در  متعلــق بــه نــادر دینارونــد در 

تاریــختاریــخ 1401/09/03  1401/09/03 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 12740582011274058201 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12740582011274058201متعلــق بــه متعلــق بــه 
ــم  ــه بیگ ــق ب ــم  متعل ــه بیگ ــق ب ــران 652652نن5252 متعل ــران ای ــماره 4343ای ــه ش ــوخت ب ــعود و کارت س ــد مس ــی فرزن ــن براهیم ــماره امی ــه ش ــوخت ب ــعود و کارت س ــد مس ــی فرزن ــن براهیم امی
خــدادادی نجــف آبــادی در تاریــخخــدادادی نجــف آبــادی در تاریــخ 1401/08/26  1401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملـی بـه شـماره کارت ملـی بـه شـماره 12835459181283545918 و کارت پایـان خدمـت بـه شـماره  و کارت پایـان خدمـت بـه شـماره 12835459181283545918 و گواهینامـه  و گواهینامـه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 12835459181283545918 و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره  و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره 12835459181283545918 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
موتورســــیکلت بــــه شــــماره موتورســــیکلت بــــه شــــماره 12835459181283545918 و کارت عابــر بانــک ملــی و بانــک شــهر و پســت بانــک  و کارت عابــر بانــک ملــی و بانــک شــهر و پســت بانــک 
و بانک رفاه و کارت واکســن متعلــــق بــــه ابوالقاســــم علــــی عســــکریان فرزنــــد محمــــود و کارت و بانک رفاه و کارت واکســن متعلــــق بــــه ابوالقاســــم علــــی عســــکریان فرزنــــد محمــــود و کارت 
ســـوخت متعلـق بـه زهـــرا شـیخی زازرانـی در تاریـخســـوخت متعلـق بـه زهـــرا شـیخی زازرانـی در تاریـخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار 

سـاقط مـی باشـد.سـاقط مـی باشـد.
  

25032503

ــخ  ــراد در تاری ــد خــدا م ــه رحیمــی پورفرزن ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــراد در تاری ــد خــدا م ــه رحیمــی پورفرزن ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 39341017043934101704 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25712571

ــود  ــود مفق ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــام رضــا در تاری ــد غ ــاهرضا فرزن ــری ش ــه ســپهر جوه ــق ب ــنامه متعل ــخشناس ــام رضــا در تاری ــد غ ــاهرضا فرزن ــری ش ــه ســپهر جوه ــق ب ــنامه متعل شناس
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــژاد فرزن ــی ن ــکینه  کرمان ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد عل ــژاد فرزن ــی ن ــکینه  کرمان ــه س ــق ب ــماره 30709048743070904874 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 1401/09/041401/09/04 مفقــود گردی

ــد  ــاره دارای ک ــه اج ــل قولنام ــنامه و اص ــی شناس ــد  و کپ ــاره دارای ک ــه اج ــل قولنام ــنامه و اص ــی شناس ــماره 22799092192279909219 و کپ ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره کپ ــه ش ــی ب ــی کارت مل کپ
ــد  ــا اســدیان فرزن ــه پوری ــق ب ــد  متعل ــا اســدیان فرزن ــه پوری ــق ب ــد 3232 متعل ــراز ســاختمان محم ــان ف ــع در خیاب ــان واق ــری آپارتم ــد رهگی ــراز ســاختمان محم ــان ف ــع در خیاب ــان واق ــری آپارتم رهگی

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 1401/04/01  1401/04/01 مفق ــخاردالن در تاری اردالن در تاری

کپــی شناســنامه وکپــی کارت ملــی بــه شــماره کپــی شناســنامه وکپــی کارت ملــی بــه شــماره 23012087022301208702 وکپــی فیــش حقوقی+حکــم کارگزینــی  وکپــی فیــش حقوقی+حکــم کارگزینــی 
ممهــور بــه مهــر نوشــین نجاتــی و اصــل گواهــی کســر از حقــوق بــا عنــوان بانــک ملــت شــعبه امیــر ممهــور بــه مهــر نوشــین نجاتــی و اصــل گواهــی کســر از حقــوق بــا عنــوان بانــک ملــت شــعبه امیــر 
کبیــر متعلــق بــه نوشــین نجاتــی بوربــور فرزنــد قدمعلــی در تاریــخکبیــر متعلــق بــه نوشــین نجاتــی بوربــور فرزنــد قدمعلــی در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ 1401/04/011401/04/01   ــی در تاری ــد کرمعل ــور فرزن ــور ب ــی ب ــی نجات ــه قدمعل ــق ب ــخ کپــی فیــش حقوقــی متعل ــی در تاری ــد کرمعل ــور فرزن ــور ب ــی ب ــی نجات ــه قدمعل ــق ب کپــی فیــش حقوقــی متعل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  در  ــد حجــت ال ــه رحیــم  یولداشــی درمنــی  فرزن ــق ب ــه  در  متعل ــد حجــت ال ــه رحیــم  یولداشــی درمنــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00597111670059711167 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــختاریــخ 1401/05/10  1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22817634042281763404 متعلــق بــه صابــر شمســی فرزنــد قربــان  در تاریــخ  متعلــق بــه صابــر شمســی فرزنــد قربــان  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22966781732296678173 و کارت شناســایی جانبــازی و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت شناســایی جانبــازی و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــد محمــد در تاریــخ  ــه منصــور  مــددی فرزن ــر بانــک ســپه متعلــق ب ــد محمــد در تاریــخ  و کارت عاب ــه منصــور  مــددی فرزن ــر بانــک ســپه متعلــق ب ــران  ایــران 9393 و کارت عاب 9898ب ب 317317 ای

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 1401/09/021401/09/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22801743752280174375 متعلــق بــه الهــام  قنبــری فرزنــد کیومــرث در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام  قنبــری فرزنــد کیومــرث در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/101400/08/10 مفق

ــه عبدالرســول جمــال زاده فرزنــد محمــود در تاریــخ  ــه عبدالرســول جمــال زاده فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره 35396030423539603042 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــژاد فرزن ــه رحیمــی ن ــه فتان ــق ب ــه دو متعل ــد  و گواهینامــه پای ــژاد فرزن ــه رحیمــی ن ــه فتان ــق ب ــه دو متعل ــه شــماره 23002638902300263890 و گواهینامــه پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22823446012282344601 متعلــق بــه ابوالفضــل  رضایــی لیرمنجانــی فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه ابوالفضــل  رضایــی لیرمنجانــی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــختاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09369863110936986311 متعلــق بــه محمــد  دبیــری فرزنــد محمــد صــادق در  متعلــق بــه محمــد  دبیــری فرزنــد محمــد صــادق در 
تاریختاریخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران3636 و  و  ــرانای ــماره پاک5454وو649649ای ــماره پاک و ش ــماره 36217138753621713875 و ش ــه ش ــی ب ــند کمپان ــودرو و س ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــی ب ــند کمپان ــودرو و س ــبز خ ــرگ س ب
شــماره موتــورشــماره موتــور43480504348050 و شــماره شاســی و شــماره شاســیSS34122903524793412290352479 متعلــق بــه عبدالــه براهوئــی غریــب  متعلــق بــه عبدالــه براهوئــی غریــب 

فرزنــد ناصــر در تاریــخفرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــور  فرزن ــین پ ــرا  حس ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد پروی ــور  فرزن ــین پ ــرا  حس ــه زه ــق ب ــماره 00747181770074718177 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 1401/08/251401/08/25 مفق

28012801

ــماره 03108066230310806623   و         و       ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و    گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 03108066230310806623 و    گواهینام ــه ش ــی ب ــماره »کارت مل ــه ش ــی ب »کارت مل
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 328328 س  س 7878 ایــران  ایــران 7373 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 328328 س  س 7878 ایــران  ایــران 7373  
ــرا  ــه زه ــق ب ــرا  متعل ــه زه ــق ب ــی NAACCNAACC11CFCF8888FF404237404237 متعل ــماره شاس ــی  ش ــماره شاس ــور 1248707972512487079725 ش ــماره موت ــور ش ــماره موت ش

مختاری فرزند نادر در تاریخمختاری فرزند نادر در تاریخ 1401/09/06  1401/09/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

28072807

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــدوی فرزن ــمین مه ــه یاس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد عبدالحس ــدوی فرزن ــمین مه ــه یاس ــق ب ــماره 21508256862150825686 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21503709722150370972 متعلــق بــه ســید فرنــام ذبیحــی فرزنــد ســیدفیض الــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســید فرنــام ذبیحــی فرزنــد ســیدفیض الــه در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22592246442259224644 متعلــق بــه منصــور امیــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه منصــور امیــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/05/021401/05/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد ســید تق ــر درســتی فرزن ــی اکب ــه ســید عل ــق ب ــی در  متعل ــد ســید تق ــر درســتی فرزن ــی اکب ــه ســید عل ــق ب ــه شــماره 21624209102162420910 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/02  1401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رســول در  ــه ســراج فرزن ــه  فیــض ال ــق ب ــد رســول در  متعل ــه ســراج فرزن ــه  فیــض ال ــق ب ــه شــماره 22500361602250036160 متعل ــی ب ــه شــماره شناســنامه و کارت مل ــی ب شناســنامه و کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/09  1401/08/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد قنبــر علــی در  ــوران مومــن نتایــج بیشــه فرزن ــه ت ــد قنبــر علــی در  متعلــق ب ــوران مومــن نتایــج بیشــه فرزن ــه ت ــه شــماره 21502457012150245701 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/08/02  1401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21624976462162497646 متعلــق بــه صــادق قنبــری فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه صــادق قنبــری فرزند حســین در تاریــخ 1401/05/041401/05/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21504275912150427591 متعلــق بــه رضــا عابدینــی فرزنــد حامــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا عابدینــی فرزنــد حامــد در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه امیــر رضــا درزی فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ  ــه امیــر رضــا درزی فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ  متعلــق ب گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 57700508295770050829 متعلــق ب
1401/08/031401/08/03 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 21614132362161413236 متعلــق بــه ارســطو زمانــی سنگســرکی فرزنــد غفــار در تاریــخ  متعلــق بــه ارســطو زمانــی سنگســرکی فرزنــد غفــار در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21602039202160203920 متعلــق بــه محمــد رضــا صادقــی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا صادقــی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21505418902150541890 متعلــق بــه علــی قهــاری فرزنــد مســعود در تاریــخ  متعلــق بــه علــی قهــاری فرزنــد مســعود در تاریــخ 1401/08/151401/08/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21504990292150499029 متعلــق بــه امیــر محمــد کهفــی فرزنــد حامــد در  متعلــق بــه امیــر محمــد کهفــی فرزنــد حامــد در 
تاریــختاریــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901

  CHCH157157FMFM22JJ0458904589 ــور ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران139139  1591315913 و ش ــماره  ای ــه ش ــیکلت ب ــور س ــاک موت ــرانپ ــماره  ای ــه ش ــیکلت ب ــور س ــاک موت پ
وشــماره تنــهوشــماره تنــهCGHCGH8200314282003142 بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی04214960710421496071 متعلــق بــه محمــد حســن کاشــفی  متعلــق بــه محمــد حســن کاشــفی 
نــژاد فرزنــد محمدعلــی در تاریــخنــژاد فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1400/06/01  1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 02009908960200990896 متعلــق بــه فائــزه  بیــدی فرزنــد غامحســین  در  متعلــق بــه فائــزه  بیــدی فرزنــد غامحســین  در 
تاریــختاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ 1401/09/061401/09/06   ــی در تاری ــد عل ــودار فرزن ــا زی ــه اتن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــودار فرزن ــا زی ــه اتن ــق ب ــه شــماره 40600618754060061875 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  شاســی و  شــماره  موتــور 124124kk10208191020819و  موتــور شــماره  6868شــماره  2222__738738ت ت  شــماره  بــه  ماشــین  شــماره پــاک  بــه  ماشــین  پــاک 
NAAMIIVEIHKNAAMIIVEIHK749729749729 بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی45696987434569698743 متعلــق بــه محمدحســن وطنــی فرزنــد  متعلــق بــه محمدحســن وطنــی فرزنــد 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/25  1401/04/25 مفق ــماعیل در تاری ــخاس ــماعیل در تاری اس

ــه  کارت  ــه نام ــوخت بیم ــه  کارت   کارت س ــه نام ــوخت بیم ــماره 07598798010759879801  کارت س ــه ش ــه  ب ــنامه گواهینام ــی شناس ــماره کارت مل ــه ش ــه  ب ــنامه گواهینام ــی شناس کارت مل
ــخ  ــد حســین در تاری ــه کریمــان فرزن ــه صفی ــق ب ــخ متعل ــد حســین در تاری ــه کریمــان فرزن ــه صفی ــق ب ــران 2626--443443دد5555متعل ــاک ای ــه شــماره پ ــران ماشــین ب ــاک ای ــه شــماره پ ماشــین 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 1401/09/051401/09/05 مفق

ــا  در  ــد رض ــور فرزن ــی پ ــی  قل ــه عل ــق ب ــا  در متعل ــد رض ــور فرزن ــی پ ــی  قل ــه عل ــق ب ــی 00245670780024567078متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ گواهینام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردی ــختاریــخ 1401/08/30  1401/08/30 مفقــود گردی تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04205858690420585869 متعلــق بــه عــذرا شــیبانی فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه عــذرا شــیبانی فرزند حســین در تاریــخ 1401/08/211401/08/21  
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 00110683290011068329 متعلــق بــه مینــا خداوردیــان فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مینــا خداوردیــان فرزنــد احمــد 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 1401/05/061401/05/06 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29391137772939113777 متعلــق بــه ثمــرخ  حســن پــور جبکلــو فرزنــد طالــب در تاریــخ  متعلــق بــه ثمــرخ  حســن پــور جبکلــو فرزنــد طالــب در تاریــخ 
1401/09/021401/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد حســینی فرزن ــه عشــرت محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــد حســینی فرزن ــه عشــرت محم ــق ب ــه شــماره 52093972385209397238 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــه زهــرا بیــدی فرزن ــخ  متعلــق ب ــد محمــد در تاری ــه زهــرا بیــدی فرزن ــه شــماره 07903649640790364964 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی  شناســنامه ب کارت ملــی  شناســنامه ب
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 و گواهینامــه  بــه شــماره ملــیکارت نظــام وظیفــه و گواهینامــه  بــه شــماره ملــی00759435300075943530 متعلــق بــه وهــاب  اهنیــان فرزنــد  متعلــق بــه وهــاب  اهنیــان فرزنــد 
مصطفــی در تاریــخمصطفــی در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  NAANNAAN2121CACA22BKBK456114456114 کارت ماشــین به شــماره پــاک ایــرانکارت ماشــین به شــماره پــاک ایــران3333--728728سس5252 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
بــه شــماره بــه شــماره 00425450640042545064 متعلــق بــه محمــد احمــدی زاده طــورزی فرزنــد مختــار در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد احمــدی زاده طــورزی فرزنــد مختــار در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/05/201401/05/20 مفقــود گردی

کارت ملــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  بــه شــماره کارت ملــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  بــه شــماره 62300174666230017466 و کارت ماشــین بــه  و کارت ماشــین بــه 
شــماره پــاک ایــران شــماره پــاک ایــران 7777--493493نن6969 و کارت موتــور ایــران  و کارت موتــور ایــران 137137  1653516535 متعلــق بــه اصغــر عاقــل امنــد  متعلــق بــه اصغــر عاقــل امنــد 

فرزنــد بایــام در تاریــخفرزنــد بایــام در تاریــخ 1401/08/29  1401/08/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد فتحعل ــی  فرزن ــا گوران ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد فتحعل ــی  فرزن ــا گوران ــه علیرض ــق ب ــماره 00178921120017892112 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد.= مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق
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ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی رجب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی رجب ــه عل ــق ب ــماره 27219604742721960474 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/09/021401/09/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت  بــه شــماره کارت  بــه شــماره 00440128100044012810 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00440128100044012810 متعلــق بــه مریــم رحیمــی  متعلــق بــه مریــم رحیمــی 
فرزنــد جعفــر و کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره فرزنــد جعفــر و کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 00569505270056950527متعلــق بــه علیرضــا رحیمــی فرزنــد متعلــق بــه علیرضــا رحیمــی فرزنــد 

جعفــر در تاریــخجعفــر در تاریــخ 1401/09/04  1401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــاک 144144ایــرانایــران8298582985 بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســی6348163481 و شــماره  و شــماره 
ــد محمدرضــا در  ــی بجنــدی فرزن ــد التفات ــه امی ــق ب ــد محمدرضــا در  متعل ــی بجنــدی فرزن ــد التفات ــه امی ــق ب ــه شــماره 16401999771640199977 متعل ــه شــماره  ب ــور553144553144 ب ــورموت موت

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00206353540020635354 و شناســنامه متعلــق بــه نیــکان  ناظمــی فرزنــد محمدرضــا در  و شناســنامه متعلــق بــه نیــکان  ناظمــی فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره پــاک کارت موتــور بــه شــماره پــاک 144144ایــرانایــران8916289162 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 42091625584209162558 متعلــق بــه زینــب  متعلــق بــه زینــب 
کرمعلــی فرزنــد علــی در تاریــخکرمعلــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11897149221189714922 متعلــق بــه حســن  شمســایی زفرقنــدی فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه حســن  شمســایی زفرقنــدی فرزنــد عبــاس 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 13622887721362288772 متعلــق بــه محســن حاجــی پــور حاجــی علــی لــو فرزنــد  متعلــق بــه محســن حاجــی پــور حاجــی علــی لــو فرزنــد 
احتشــام در تاریــخاحتشــام در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41903952774190395277 متعلــق بــه پژمــان  احمــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه پژمــان  احمــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

ــین در  ــد سیدحس ــوادی  فرزن ــادات  ج ــرم س ــه اک ــق ب ــین در  متعل ــد سیدحس ــوادی  فرزن ــادات  ج ــرم س ــه اک ــق ب ــماره 20918968022091896802 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 تاریــختاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردی
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18612615351861261535 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 18612615351861261535  
متعلــق بــه امیــن  کارگــر بهبهانــی فرزنــد رحیــم در تاریــخمتعلــق بــه امیــن  کارگــر بهبهانــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران914914قق6666   ــرانای ــماره 7777ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره  و گواهینام ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره 00119665050011966505 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه عــارف  بــاش آبــادی فرزنــد علیرضــا در تاریــخمتعلــق بــه عــارف  بــاش آبــادی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــفی فرزن ــید  یوس ــه جمش ــق ب ــد  متعل ــفی فرزن ــید  یوس ــه جمش ــق ب ــماره 00692313460069231346 متعل ــه ش ــهید ب ــاد ش ــه و کارت بنی ــماره گواهینام ــه ش ــهید ب ــاد ش ــه و کارت بنی گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردی حســین در تاریــخحســین در تاری

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26489624512648962451 متعلــق بــه پرویــن باقــری زرمندیــل فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــن باقــری زرمندیــل فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 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 39330615713933061571 متعلــق بــه خانــم دولــت  کاوســی فرزنــد محمدقلــی در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم دولــت  کاوســی فرزنــد محمدقلــی در تاریــخ 
1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــاح بموئ ــرا ف ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــاح بموئ ــرا ف ــه زه ــق ب ــماره 44325608434432560843 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 1401/09/051401/09/05 مفق

گواهینامــه و شناســنامه بــه شــماره گواهینامــه و شناســنامه بــه شــماره 00110449930011044993 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00110449930011044993 و  و 
دســته چــک بانــک ســرمایه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره دســته چــک بانــک ســرمایه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره 2020ایــرانایــران271271نن7575  
متعلــق بــه محمدامیــن خیرخواهــان در تاریــخمتعلــق بــه محمدامیــن خیرخواهــان در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد  ــرزاده فرزن ــان  صف ــه پژم ــق ب ــد  متعل ــرزاده فرزن ــان  صف ــه پژم ــق ب ــه شــماره 00136385480013638548 متعل ــدد کارت ســوخت ب ــه شــماره ع ــدد کارت ســوخت ب ــی و 22ع ــی و کارت مل کارت مل
شــاپور در تاریــخشــاپور در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00455267100045526710 متعلــق بــه حســن  پلوئــی فرزند رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه حســن  پلوئــی فرزند رمضــان در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00817814900081781490 و گواهینامــه و  و گواهینامــه و 44عــدد کارت ســوخت متعلــق به ســیدمحمدصادق  عــدد کارت ســوخت متعلــق به ســیدمحمدصادق  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/02  1401/06/02 مفق ــدی در تاری ــد محمدمه ــعادتی فرزن ــخ س ــدی در تاری ــد محمدمه ــعادتی فرزن  س

می باشد.می باشد.

ــماره 57400391775740039177   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 57400391775740039177 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه ســمیه صدیقــی فرزنــد بوالحســن در تاریــخمتعلــق بــه ســمیه صدیقــی فرزنــد بوالحســن در تاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00178339570017833957 متعلــق بــه ریحانــه  جلیلــی طهماســبی فرزنــد کمــال در تاریــخ  متعلــق بــه ریحانــه  جلیلــی طهماســبی فرزنــد کمــال در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021

ــه شــماره 00446796880044679688 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00446796880044679688 و گواهینام ــک ب ــه ی ــه پای ــه شــماره گواهینام ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 00446796880044679688 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 00446796880044679688 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
پرویــز عائــی روش فرزنــد محمــد در تاریــخپرویــز عائــی روش فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/08/01 1401/08/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 45600615994560061599 متعلــق بــه پوریــا بیرقــی فرزنــد علــی آقــا در تاریــخ  متعلــق بــه پوریــا بیرقــی فرزنــد علــی آقــا در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00224133830022413383   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00224133830022413383 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه آریــن خزائــی ســلطان احمــدی فرزنــد الهــوردی در تاریــخمتعلــق بــه آریــن خزائــی ســلطان احمــدی فرزنــد الهــوردی در تاریــخ 1401/04/30  1401/04/30 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

30243024

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 3030 متعل ــران  ای ــه شــماره 9393طط479479 ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 04211335030421133503 و کارت ســوخت ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
معصومــه هداونــد  فرزنــد اســمعیل در تاریــخمعصومــه هداونــد  فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29393433492939343349 متعلــق بــه تامینــه قاســمی  فرزند احــد  در تاریــخ  متعلــق بــه تامینــه قاســمی  فرزند احــد  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 00484081820048408182 و گذرنامــه متعلــق بــه اکبــر  محمدیــار  فرزنــد نورمحمــد  در  و گذرنامــه متعلــق بــه اکبــر  محمدیــار  فرزنــد نورمحمــد  در 
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48498898164849889816 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمــد   و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمــد  
نظــری  فرزنــد ولــی  در تاریــخنظــری  فرزنــد ولــی  در تاریــخ 1401/09/04  1401/09/04 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 00603402900060340290 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رضــا قلیــج فرزنــد براتعلــی و  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رضــا قلیــج فرزنــد براتعلــی و 
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 6565 ن ن795795 ایــران  ایــران 2121 متعلــق بــه لیاجعفــری  در تاریــخ متعلــق بــه لیاجعفــری  در تاریــخ 1401/09/03  1401/09/03 مفقــود مفقــود 

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

ــخ 1401/02/011401/02/01   ــی  در تاری ــد رمضانعل ــی  فرزن ــا  خادم ــی رض ــه عل ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــخ گواهینام ــی  در تاری ــد رمضانعل ــی  فرزن ــا  خادم ــی رض ــه عل ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای گواهینام
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــد رازان ــای مجی ــق ب آق ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــد رازان ــای مجی ــق ب آق ــماره 55793833555579383355 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/5/191401/5/19 مفق

30433043

ــه شــماره 12911076811291107681 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12911076811291107681 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 9999 ل  ل 737737 ایــران  ایــران 1313 متعلــق بــه ســعید بطانــی اصفهانــی فرزنــد احمــد در  متعلــق بــه ســعید بطانــی اصفهانــی فرزنــد احمــد در 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 57593407515759340751 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 57593407515759340751 و  و 
کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره 57593407515759340751 و کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره  و کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره 31725873172587 و  و 
رســید شــارژ هوشــمند متعلــق بــه رضــا قاســمی فرزنــد احمدرضــا و کارت وســیله نقلیــه تریلــی ولــو رســید شــارژ هوشــمند متعلــق بــه رضــا قاســمی فرزنــد احمدرضــا و کارت وســیله نقلیــه تریلــی ولــو 
ــخ  ــد علیرضــا در تاری ــب قاســمی فرزن ــه زین ــق ب ــخ  متعل ــد علیرضــا در تاری ــب قاســمی فرزن ــه زین ــق ب ــران 5353 متعل ــران  ای ــه شــماره 1313 ع  ع 465465 ای ــه شــماره  ب ــدل 13641364 ب ــدل م م

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

ــی در  ــد عل ــاه فرزن ــتگار پن ــی رس ــه مجتب ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــاه فرزن ــتگار پن ــی رس ــه مجتب ــق ب ــماره 12867226751286722675 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11114158971111415897 متعلــق بــه ســکینه حیــدری زفــره  فرزنــد اســماعیل  متعلــق بــه ســکینه حیــدری زفــره  فرزنــد اســماعیل 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
30443044

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42826114564282611456 متعلــق بــه فرحنــاز عبــدی فرزنــد بخشــعلی در تاریــخ  متعلــق بــه فرحنــاز عبــدی فرزنــد بخشــعلی در تاریــخ 
1401/04/221401/04/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــایر ب ــماره  و س ــه ش ــایر ب ــماره 16017709281601770928 و س ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 510510 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــه محمــد دهقان ــق ب ــارت متعل ــه شــماره کارت مه ــار و ســایر ب ــخ کارت ایث ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــه محمــد دهقان ــق ب ــارت متعل ــه شــماره کارت مه ــار و ســایر ب کارت ایث

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/05/081401/05/08 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63600732016360073201 متعلــق بــه رضــا مغانلــو فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا مغانلــو فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ 1401/06/171401/06/17  

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

ــخ  ــه در تاری ــمس ال ــد ش ــی فرزن ــلمان رفیع ــه س ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــمس ال ــد ش ــی فرزن ــلمان رفیع ــه س ــق ب ــماره 40727155064072715506 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

ــایر  ــایر  و س ــماره 38008635963800863596 و س ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 38008635963800863596 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه شــماره کارت بازنشســتگی نیروهــای مســلح و ســایر بــه شــماره کارت تاکســیرانی متعلــق بــه شــماره کارت بازنشســتگی نیروهــای مســلح و ســایر بــه شــماره کارت تاکســیرانی متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفق ــود در تاری ــد محم ــدی فرزن ــی کلون ــه عیس ــخ ب ــود در تاری ــد محم ــدی فرزن ــی کلون ــه عیس  ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــل در تاری ــد جبرائی ــژاد فرزن ــیاب نورن ــه افراس ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد جبرائی ــژاد فرزن ــیاب نورن ــه افراس ــق ب ــماره 63689980916368998091 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/281401/06/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66602219056660221905 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 66602219056660221905 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
رضــا فیــض اللهــی فرزنــد فغانعلــی در تاریــخرضــا فیــض اللهــی فرزنــد فغانعلــی در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 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 15334442771533444277 متعلــق بــه معصومــه مرســلی فرزنــد عبادالــه در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه مرســلی فرزنــد عبادالــه 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 1401/06/041401/06/04 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16300686161630068616 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 16300686161630068616 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 16300686161630068616 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام ســعید قنبــری متعلــق بــه  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام ســعید قنبــری متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/06  1401/08/06 مفق ــوب در تاری ــد یعس ــری فرزن ــعید قنب ــخ س ــوب در تاری ــد یعس ــری فرزن ــعید قنب  س

می باشد.می باشد.

ــماره 00181904130018190413 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 00181904130018190413 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی  ــی اوغل ــام میــاد عل ــه شــماره بن ــک ب ــر بان ــی  و کارت عاب ــی اوغل ــام میــاد عل ــه شــماره بن ــک ب ــر بان ــه شــماره 00181904130018190413 و کارت عاب ــان خدمــت ب ــه شــماره پای ــان خدمــت ب پای
قــورت تپــه متعلــق بــه میــاد علــی اوغلــی قــورت تپــه فرزنــد ســلمان در تاریــخقــورت تپــه متعلــق بــه میــاد علــی اوغلــی قــورت تپــه فرزنــد ســلمان در تاریــخ 1401/02/28  1401/02/28 مفقــود مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 66 متعلــق بــه عبدالــه زلفــی زره شــوران فرزنــد یعقوبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالــه زلفــی زره شــوران فرزنــد یعقوبعلــی در تاریــخ 1401/05/141401/05/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49112296244911229624 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 49112296244911229624 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک بــه شــماره بانــک شــهر.بانک اقتصادنوین.بانــک ســپه.بانک ســامان و کارت پرســنلی بــه شــماره بانــک بــه شــماره بانــک شــهر.بانک اقتصادنوین.بانــک ســپه.بانک ســامان و کارت پرســنلی بــه شــماره 
کارت ســامت رانندگــی شــرکت طبیعــت بشــماره کارت ســامت رانندگــی شــرکت طبیعــت بشــماره 910509910509 متعلــق بــه عابدیــن صابــر کل تپــه فرزنــد  متعلــق بــه عابدیــن صابــر کل تپــه فرزنــد 

فیــروز در تاریــخفیــروز در تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 66609531316660953131 متعلــق بــه علیرضــا مهرپــور آرپادرســی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا مهرپــور آرپادرســی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــدی فرزن ــه ابوالفضــل مجی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــدی فرزن ــه ابوالفضــل مجی ــق ب ــه شــماره 48499412734849941273 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــان خدم ــه  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــماره 00844561400084456140 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 4990349903 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره شــماره 00844561400084456140 و انــواع چــک بانکــی بــه شــماره و انــواع چــک بانکــی بــه شــماره 129062/210724  129062/210724 و کارت شناســایی ســازمانی و کارت شناســایی ســازمانی 
بــه شــماره فرهنگیان-تربیــت معلــم بــه کــد بــه شــماره فرهنگیان-تربیــت معلــم بــه کــد 2191890821918908 متعلــق بــه محســن محمــدی فرزنــد بهــروز در  متعلــق بــه محســن محمــدی فرزنــد بهــروز در 

تاریــختاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره 175068465095175068465095 متعلــق بــه یارمحمــد تاجیــک فرزنــد قــدم  متعلــق بــه یارمحمــد تاجیــک فرزنــد قــدم 
شــاه در تاریــخشــاه در تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66603280516660328051 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 66603280516660328051 و کارت  و کارت 
ــه شــماره بنــام  ــر بانــک ب ــه شــماره پرســنلی ســوخت رســان ســیار و کارت عاب ــه شــماره بنــام شناســایی ســازمانی ب ــر بانــک ب ــه شــماره پرســنلی ســوخت رســان ســیار و کارت عاب شناســایی ســازمانی ب
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/21  1401/08/21 مفق ــول در تاری ــد رس ــکندری فرزن ــیاوش اس ــه س ــق ب ــکندری متعل ــیاوش اس ــخس ــول در تاری ــد رس ــکندری فرزن ــیاوش اس ــه س ــق ب ــکندری متعل ــیاوش اس س

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

ــام محمدحســین  ــه شــماره بن ــک ب ــر بان ــام محمدحســین  و کارت عاب ــه شــماره بن ــک ب ــر بان ــه شــماره 01100002260110000226 و کارت عاب ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/22  1401/08/22 مفق ــر در تاری ــد ازب ــاد فرزن ــی زرج آب ــین رحمان ــه محمدحس ــق ب ــی متعل ــخرحمان ــر در تاری ــد ازب ــاد فرزن ــی زرج آب ــین رحمان ــه محمدحس ــق ب ــی متعل رحمان

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

ــران2121   ــران ای ــماره 7777 ل  ل 952952 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 07324859590732485959 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــود  ــود مفق ــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفق ــیدمحمود در تاری ــد س ــزی فرزن ــی گلری ــادات درخش ــه س ــه فاطم ــق ب ــخمتعل ــیدمحمود در تاری ــد س ــزی فرزن ــی گلری ــادات درخش ــه س ــه فاطم ــق ب متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56691596325669159632 متعلــق بــه فاطمــه عبــادی فرزنــد احمــد در تاریــخ متعلــق بــه فاطمــه عبــادی فرزنــد احمــد در تاریــخ1401/06/20 1401/06/20   
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 55603213895560321389 متعلــق بــه زهــره حاجــی اوغلــی احمدابــاد فرزنــد صولتعلــی در  متعلــق بــه زهــره حاجــی اوغلــی احمدابــاد فرزنــد صولتعلــی در 
تاریــختاریــخ 1401/05/16  1401/05/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 323323  3552135521 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 325325  3552135521 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه شــماره بــه شــماره 58700292115870029211 متعلــق بــه حســین  گچلــو فرزنــد ذوالفقــار در تاریــخ متعلــق بــه حســین  گچلــو فرزنــد ذوالفقــار در تاریــخ 1399/02/25  1399/02/25 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50402581945040258194 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 50402581945040258194 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــد در تاری ــد صمی ــژاد فرزن ــه ن ــد عبدال ــه حام ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد صمی ــژاد فرزن ــه ن ــد عبدال ــه حام ــق ب ــماره 50402581945040258194 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــماره پای ــه ش ــه ب ــه س پای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/071401/08/07 مفق

ــد احمــد در  ــژاد فرزن ــه محمــد محســنی ن ــد احمــد در  متعلــق ب ــژاد فرزن ــه محمــد محســنی ن ــه شــماره 66605232276660523227 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــختاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14513318271451331827 متعلــق بــه ســپیده  پاکزاد کوهســاره فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســپیده  پاکزاد کوهســاره فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
1401/08/141401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15834362941583436294 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 15834362941583436294 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 15834362941583436294 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام مجیــد بابائــی زنــوزق متعلــق  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام مجیــد بابائــی زنــوزق متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/02/01  1400/02/01 مفق ــد محــرم در تاری ــوزق فرزن ــی زن ــد بابائ ــه مجی ــخب ــد محــرم در تاری ــوزق فرزن ــی زن ــد بابائ ــه مجی ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره 66603567626660356762 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 66603567626660356762 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
عابــر بانــک بــه شــماره ابولفضــل اکبرشــاهی متعلــق بــه ابوالفضــل اکبرشــاهی فرزنــد امیــد در تاریــخ عابــر بانــک بــه شــماره ابولفضــل اکبرشــاهی متعلــق بــه ابوالفضــل اکبرشــاهی فرزنــد امیــد در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/281401/08/28 مفقــود گردی

40114011

ــه محمــد هوشــیار  ــق ب ــه محمــد هوشــیار  و کارت ســوخت متعل ــق ب ــی 00402784510040278451 و کارت ســوخت متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
عزیزی فرزند عبداله در تاریخعزیزی فرزند عبداله در تاریخ 1401/08/21  1401/08/21 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 38100860293810086029 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
38100860293810086029 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 6161 ایــران  ایــران 745745وو1515 و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه  و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفق ــق در تاری ــد صدی ــودی فرزن ــه محم ــه عبدال ــق ب ــوخت متعل ــی وکارت س ــخفن ــق در تاری ــد صدی ــودی فرزن ــه محم ــه عبدال ــق ب ــوخت متعل ــی وکارت س فن

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

55025502

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25927405622592740562 متعلــق بــه حــوری  بلندرفتــار صیقانــی  فرزنــد محمدرضــا  در  متعلــق بــه حــوری  بلندرفتــار صیقانــی  فرزنــد محمدرضــا  در 
تاریختاریخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 25954382122595438212 متعلــق بــه نســرین  دار بویــان  فرزنــد  متعلــق بــه نســرین  دار بویــان  فرزنــد 
اکبــر  در تاریــخاکبــر  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26793414142679341414 متعلــق بــه معصومــه  موســی زاده میاندهــی  فرزنــد محمــود  در  متعلــق بــه معصومــه  موســی زاده میاندهــی  فرزنــد محمــود  در 
تاریــختاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55605560

ــه  ــق ب ــه متعل ــه وگواهینام ــام وظیف ــه وکارت نظ ــق ب ــه متعل ــه وگواهینام ــام وظیف ــی27555199082755519908وکارت نظ ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
رســول رســول قــادر فرزنــد عبــاس در تاریــخرســول رســول قــادر فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی06701201210670120121 متعلــق بــه بهمــن گریوانــی فرزنــد غامحســین در  متعلــق بــه بهمــن گریوانــی فرزنــد غامحســین در 
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70067006

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63496453916349645391 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 63496453916349645391 و گواهینامــه پایــه  و گواهینامــه پایــه 
دو بــه شــماره دو بــه شــماره 63496453916349645391 متعلــق بــه علــی بخــش کرمــی فرزنــد علــی داد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی بخــش کرمــی فرزنــد علــی داد در تاریــخ 1401/08/051401/08/05  

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

70147014

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــادی فرزن ــاد ه ــه می ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــادی فرزن ــاد ه ــه می ــق ب ــی: 46104303124610430312 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی: کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/251401/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی: کارت ملــی بــه شــماره ملــی: 46106640464610664046 متعلــق بــه علــی عســگری چالشــتری فرزنــد اســماعیل در  متعلــق بــه علــی عســگری چالشــتری فرزنــد اســماعیل در 
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70267026

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 65546554 ،کارت ملی،گذرنامــه متعلــق بــه عبدالنبــی  مطیرثامــری فرزنــد وحیــد در  ،کارت ملی،گذرنامــه متعلــق بــه عبدالنبــی  مطیرثامــری فرزنــد وحیــد در 
تاریختاریخ 1398/01/01  1398/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00278663510027866351 متعلــق بــه مــاکان ریســه  فرزند محســن در تاریــخ  متعلــق بــه مــاکان ریســه  فرزند محســن در تاریــخ 1400/01/011400/01/01  
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 00602167270060216727 متعلــق بــه معصومــه  محمودیــان  فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه  محمودیــان  فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی ،کارت بهداشــت،وعابربانک پارســیان،به شــماره کارت ملــی ،کارت بهداشــت،وعابربانک پارســیان،به شــماره 00786334430078633443 متعلــق بــه ســارا میرمحمدی  متعلــق بــه ســارا میرمحمدی 
فرزنــد حســین در تاریــخفرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70327032

بــه ش ش  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  بــه ش ش   خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ملــی  48902666154890266615  شــماره  بــه  ســه  پایــه  ملــی  گواهینامــه  شــماره  بــه  ســه  پایــه  گواهینامــه 
ــران3030 و  و  ــرانای ــاک 4949لل986986ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب SS14122829194841412282919484 و ش م  و ش م 0044427400444274 و کارت ماش
کارت ســوخت بــه شــماره پــاک کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 4949لل986986ایــرانایــران3030 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 
48902666154890266615 متعلــق بــه میــاد چــاواری فرزنــد جلیــل در تاریــخ متعلــق بــه میــاد چــاواری فرزنــد جلیــل در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

70427042

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد هیب ــتکی فرزن ــان اس ــه رحم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد هیب ــتکی فرزن ــان اس ــه رحم ــق ب ــماره 11500575311150057531 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/08/021400/08/02 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 62996287416299628741 متعلــق بــه خدیجــه  حضرتــی فرزنــد شــنبه در تاریــخ  متعلــق بــه خدیجــه  حضرتــی فرزنــد شــنبه 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 1401/09/021401/09/02 مفق

  
70447044

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46400902424640090242 متعلــق بــه احمدرضــا شــبانیان بروجنــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه احمدرضــا شــبانیان بروجنــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70607060

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 00788532220078853222 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 00788532220078853222  
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــی در تاری ــد عل ــد محم ــادی فرزن ــزل آب ــی ن ــه مجتب ــق ب ــخمتعل ــی در تاری ــد عل ــد محم ــادی فرزن ــزل آب ــی ن ــه مجتب ــق ب متعل

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

کارت معافیــت از ســربازی بــه شــماره ملــی  کارت معافیــت از ســربازی بــه شــماره ملــی  09428921350942892135 متعلــق بــه علــی رخ فــروز فرزنــد غامرضــا  متعلــق بــه علــی رخ فــروز فرزنــد غامرضــا 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 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 57497151245749715124 متعلــق بــه مونــس بیگــم خافــی فرزنــد ســید  متعلــق بــه مونــس بیگــم خافــی فرزنــد ســید 
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1398/01/01  1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد وحی ــان فرزن ــایان حصیری ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد وحی ــان فرزن ــایان حصیری ــه ش ــق ب ــی 09260835380926083538 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/05/161401/05/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مرتضــی در  ــی اســدی فرزن ــه عل ــق ب ــد مرتضــی در  متعل ــی اســدی فرزن ــه عل ــق ب ــی 09242277020924227702 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــد ن ــه علــی محمــد یوســفی فرزن ــور  متعلــق ب ــد ن ــه علــی محمــد یوســفی فرزن ــه شــماره ملــی 07309859540730985954 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 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 06702092110670209211 متعلــق بــه امیــر رضــا پــور فرزنــد محمــد تقــی  متعلــق بــه امیــر رضــا پــور فرزنــد محمــد تقــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44330687564433068756 متعلــق بــه نصــرت صادقیــان فرزنــد حاجــی حســن در تاریــخ  متعلــق بــه نصــرت صادقیــان فرزنــد حاجــی حســن در تاریــخ 
1401/08/101401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70627062

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03103267100310326710 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه ســید  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه ســید 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/031401/09/03 مفق ــا در تاری ــید رض ــد س ــان فرزن ــوی بهادری ــا  موس ــخ علیرض ــا در تاری ــید رض ــد س ــان فرزن ــوی بهادری ــا  موس علیرض

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.
  

70637063

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 62276227 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 00611690720061169072  و دوتــا کارت بانــک   و دوتــا کارت بانــک 
ملــت و کشــاورزی و دو عــدد کارت بانکــی کمیتــه امــداد متعلــق بــه مدینــه ملکــی فرزنــد عشــقعلی در ملــت و کشــاورزی و دو عــدد کارت بانکــی کمیتــه امــداد متعلــق بــه مدینــه ملکــی فرزنــد عشــقعلی در 

تاریختاریخ 1401/09/02  1401/09/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

70667066
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/09/08

شماره : 1527

 دریافت هزینه جدید از ســوی مخابرات اصفهان / برای نگهداری خط تلفن 
باید ماهانه پول بدهید!

مشــترکان شهری برای استمرار ارتباط تلفن ثابت خود باید ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت 
کنند. مدیر مخابرات نطقه اصفهان گفت: برای نگهداری خط، پرداختی مشترکان تلفن های 
ثابت در اصفهان ماهانه ۱۵ هزار تومان و در دیگر شهر های استان اصفهان ۱۰ هزار تومان 

در پرداختی های مشترکان از اول شهریور امسال اعمال شده است.
اسماعیل قربانی افزود: حداقل هزینه تمام شده نگهداری خط تلفن ثابت در استان اصفهان 
به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزارتومان اســت که در حال حاضر با تجمیع سایرهزینه های 
پرداختی از ســمت مشترک حدود ۷۰ درصد آن تأمین می شود و برای نگهداری خطوط 

تلفن ثابت روستا فعال هزینه ای دریافت نمی شود.
وی با اشــاره به ضریب نفوذ 46.۳ درصدی تلفن ثابت )تعداد خط تلفن ثابت دایر به ازای 
۱۰۰ نفر جمعیت( در اســتان اصفهان گفت: هم اکنون تقریبا به ازای هر دو نفر جمعیت، 
یک خط تلفن ثابت دائراست. مدیر مخابرات منطقه اصفهان افزود: از ۹۳۱ روستای بیش 
از ۲۰ خانوار استان اصفهان، ۹۲۰ روستا خط تلفن ثابت دارند و بیشتر آن ها تحت پوشش 
تلفن همراه هستند. گفتنی اســت، با این آمار و ارقام، درآمد قابل توجهی نصیب شرکت 
مخابرات می شــود؛ و سوال اصلی که به ذهن متبادر می شود این است: » مجوز  دریافت 

هزینه های جدید و میزان آن توسط کدام مرجع قانونی صادر شده است؟ 

 کالنشهرها می توانند تاثیرگذاری خوبی در تدوین برنامه هفتم توسعه داشته 
باشند

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: همه ما می توانیم 
تاثیرگذاری خوبی در تدوین برنامه ای خوب و متناسب با نیازهای کشور باشیم که همین 
موضوع در دیدار با شــهرداران و روسای شوراهای شــهر کالنشهرها مطرح شد. دست به 
دست هم خواهیم داد و برنامه خوبی در قالب پیشنهاد شورای عالی استان ها ارائه خواهیم 
داد. محمد نورصالحی رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور شصت 
و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: سخنان رهبر معظم 
انقالب در دیدار بســیجیان فصل الخطاب بود. ایشان اشارات محکمی در خصوص اقتدار 
بســیج داشتند. وی با اشــاره به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر ولز گفت: با 
این پیروزی روحیه نشــاط در مردم ایجاد شــد و امیدواریم این برد در دیدار بعدی آن ها 
نیز تکرار شود. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برگزاری مجمع کالنشهرها 
در اصفهان بیان کرد: برنامه هفتم توســعه در این نشست در دستور کار بود. سیاست های 
کالنــی را رهبر انقالب اعالم کردند و دولت درصدد تدوین آن ها برآمده اســت. وی ادامه 
داد: همه ما می توانیم تاثیرگذاری خوبی در تدوین برنامه ای خوب و متناســب با نیازهای 
کشــور باشیم که همین موضوع در دیدار با شهرداران و روسای شوراهای شهر کالنشهرها 
مطرح شــد. دست به دست هم خواهیم داد و برنامه خوبی در قالب پیشنهاد شورای عالی 

استان ها ارائه خواهیم داد.
نورصالحی با اشاره به آلودگی هوا گفت: سال گذشته یکی از فازهای پاالیشگاه از سوخت 
گاز تبدیل به مازوت شد، امسال مقدمات استفاده از هر دو فاز از مازوت فراهم شده است. 
این خبر خوبی برای اصفهان نیست و در این صورت شرایط آب و هوایی اصفهان بدتر از این 
خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این خبر درست نباشد و مسئوالن استان اجازه 

ندهند چنین اتفاقی رخ دهد. البته تاکنون این اتفاق نیفتاده و امیدوارم نیفتد

 ششمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان گلستان برگزار شد

ششمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان با حضور دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیســتی مازندران ، شیرازی دبیر شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران و اعضای شورا برگزار شد.
دکتر فریبا بریمانی ، مدیرکل بهزیســتی مازندران با بیان اینکه اعتیاد مقوله چند وجهی 
است، گفت: امروزه رویکرد آگاهی بخشی و مشارکت به سمت اجتماعی شدن مبارزه با مواد 
مخدر سوق پیدا کرده است. وی اعتیاد به مواد مخدر را بیماری مزمن و عودشونده دانست 
و افزود: درمان فردی که دچار آســیب شــده بسیار سخت است بنابراین باید برنامه ریزی 
الزم جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی صورت گیرد. دکتر بریمانی با بیان اینکه باید 
در نقاط آسیب پذیر اقدامات اساسی جهت نتیجه مطلوب صورت گیرد ، ادامه داد : اعتیاد 
بزرگترین آســیب و چالش اجتماعی کشور محسوب می شود و مقام معظم رهبری نیز بر 
مبارزه با مواد مخدر تاکید فراوانی کردند. مدیرکل بهزیستی مازندران اصل پیشگیری اولیه 
را بسیار مهم دانست و گفت: توسعه فعالیت های پیشگیرانه نیازمند بهره گیری از ظرفیت 
شــرکای اجتماعی، تعامالت بین ســازمانی، انجمن های علمی و فضای مجازی می باشد 
بنابراین باید به این مســئله توجه ویژه ای شــود. شایان ذکر است ؛ در این جلسه اعضای 

شورا گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه کردند.

 دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با دو تن از همکاران بازنشسته
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | مدیر مخابرات منطقه گلستان با دو تن از همکاران 
بازنشســته دیدار کــرد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان ، دکتر 
غالمعلی شهمرادی با حضور در منزل آقایان ابوالقاسم صلبی و نورمحمد مهر بخش با آنها 
دیدار کرد. وی با ابراز خرســندی از این دیدارها ، استفاده از تجارب همکاران بازنشسته را 
در جهت توسعه فعالیتهای مخابراتی ارزشمند دانست و بر استمرار  این دیدارها تاکید کرد.

 کسب مقام برتر پایگاه مقاومت بسیج ناحیه گنبد کاووس در جشنواره مالک 
اشتر

پایگاه مقاومت بسیج ۱۵ خرداد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه گنبد کاووس 
در جشــنواره استانی مالک اشتر موفق به کســب مقام برتر شد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان ، براساس ارزیابی های انجام شده 
توســط کارگروه تخصصی اشراف فرماندهی سپاه نینوا مبتنی بر فرایند ارزیابی اشراف در 
وضعیت و عملکرد ســال ۱4۰۰، پایگاه مقاومت بسیج کارگری ناحیه گنبد کاووس موفق 
ترین پایگاه در سطح نواحی مقاومت بسیج نینوای در دوازدهمین جشنواره استانی مالک 

اشتر شناخته شد.

 بارش برف و باران جنوب آذربایجان غربی را فرا می گیرد
 رییس اداره هواشناســی مهاباد گفت: با ورود سامانه بارشی به منطقه، بارش باران و برف 
مناطق جنوب اســتان آذربایجان غربی را فرا می گیــرد. اردالن محمدپور اظهار کرد: این 
ســامانه بارشــی فعالیت خود را به صورت بارش باران متناوب همراه با رعد و برق از روز 
چهارشــنبه در مناطق جنوب آذربایجان غربی آغاز می کند که بارش ها در مناطق مرتفع 
و کوهســتانی به صورت برف پیش بینی می شــود. وی افزود: فعالیت این سامانه تا اوایل 
روز پنجشــنبه تداوم خواهد داشــت و دمای هوا نیز به صورت محسوس چهار تا 6 درجه 
ســانتی گراد کاهش پیدا می کند. رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: طبق بررسی نقشه 
های هواشناسی فعالیت این سامانه در مناطق جنوبی استان بیشتر از سایر مناطق خواهد 
بود که با توجه به این امر، مردم این منطقه از صعود به ارتفاعات، نشســتن و برپایی چادر 
در بستر رودخانه ها خودداری کنند. وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای 
منفی پنج و تکاب با دمای منفی ســه درجه ســانتی گراد سردترین شهر آذربایجان غربی 
بودند و پلدشــت با حداکثر دمای ۱6 درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان گزارش شد؛ 
ضمن اینکه در همین مدت دمای هوا در مهاباد بین یک و ۱۳ درجه سانتی گراد در نوسان 
بود که حداقل دمای این شــهر ســه درجه نسبت به دیروز کاهش پیدا کرد.وی ادامه داد: 
ســال آبی گذشــته بیش از ۳46 میلی متر بارندگی در مهاباد ثبت شد که نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش اما نســبت به میانگین بلند مدت 4۰ درصد کاهش 
داشت. ایستگاه هواشناسی مهاباد در سال ۱۳۳۵ به عنوان ایستگاه باران سنجی راه اندازی 
شد و از ســال ۱۳64 به ایستگاه سینوپتیک )اصلی( ارتقا یافت و در طول شبانه روز )هر 

ساعت یک بار( تغییرات هواشناسی در آن اندازه گیری و ثبت می شود.

خدمات رســانی به روستاهای کردستان در چند 
سال گذشــته شتاب بیشــتری به خود گرفت و 
اهالی روســتاهای این استان ضمن برخورداری از 
گاز، جاده، مدرســه، بهداشت و برق، دیگر تنها به 
این نعمت ها قانع نیستند بلکه توسعه زیرساخت ها 
و اشــتغال پایدار عالوه بر کشاورزی و دامداری را 

مطالبه می کنند.
تمام خدماتی که به روســتاها ارائه شده، وظیفه 
ذاتی هر حکومتی است تا مردم در رفاه باشند در 
این راستا تالش دولت برای توسعه عمران و رفاه 
روستایی در کردستان باعث مهاجرت معکوس از 
شــهر به روستاها شده و انجام طرح ها و پروژهای 
عمرانی در کنار فراهــم کردن امکانات الزم برای 
رفاه بیشــتر روستاییان و دسترسی آسان و سریع 
به مراکز درمانی، موجب امیدآفرینی در روستاهای 

استان شده است.
مســووالن بر این امر واقف هســتند که هر چند 
با وجود اقدامات صــورت گرفته باز هم نمی توان 
وجود برخی کاســتی ها را در مناطق روســتایی 
کردستان را منکر شــد اما الزم است همزمان با 
توسعه شهری، از توسعه روستایی نیز غافل نشده 
و با نیازسنجی و با توجه به پتانسیل های موجود، 

روند توسعه روستایی را ادامه دهند.
عــالوه بر خدماتی که در حوزه زیرســاختی ارائه 
شده است، این روزها روستاهای کردستان محور 
گردشگری و توسعه اقتصادی هم هستند. یکی از 
نهادهایی که در تغییر چهره روستاها نقش موثری 
داشته، بنیاد مســکن انقالب اسالمی است که با 
اجرای طرح های تقویت و توســعه عمران باعث 

شده تا روستاییان در رفاه باشند.
برای بررســی اقدامات انجام شــده، با »ســعید 
رسولی« مدیرکل بنیاد مسکن کردستان به گفت 

و گو نشستم.
 کردستان در اجرای طرح هادی و شاخص 

برخورداری از آن چه وضعیتی دارد؟
بنیاد مسکن یکی از دستگاه های اجرایی در قالب 
فعالیت هایی که اغلب عمرانی است برای توسعه 
روستاها اقدام می کند. یکی از فعالیت های خیلی 
مهمی که در روســتاها انجام می شــود، مطالعه 
طرح هادی اســت که ســند توســعه را از لحاظ 
عرض معابر، کاربری های عمومی و سطح سرانه ها 
تعیین می کند. تا کنون مطالعات طرح هادی در 
هزار و ۳4۸ روســتای باالی ۲۰ خانوار استان به 
پایان رســیده است. کردســتان از لحاظ شاخص 
برخــورداری از طرح هادی ۱۱ درصد از میانگین 
کشوری پایین تر اســت، به این معنا که شاخص 
بهره منــدی از طرح هادی در کشــور ۵4 درصد 
اما این رقم در اســتان 4۳ درصد است، بنابراین 
می طلبد با حمایت مسووالن و با تزریق اعتبارات 
جهشی به بنیاد مسکن، این خال جبران شود که 

در کمترین زمان به میانگین کشوری برسیم.
امســال توانســتیم ۷4 میلیارد تومــان اعتبار از 
محل تملک دارایی ها بــرای اجرای طرح هادی 
بگیریم و از محل اعتبارات ملی نیز ۲۳4 میلیارد 
تومــان به همین منظور در نظر گرفته که جهش 
بســیار خوبی است. خبر خوب دیگر هم اینکه در 
۲ هفته گذشــته، ۱۰۰ میلیارد تومان در راستای 
محرومیت زدایی در کردستان ابالغ شده است و از 
طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیر جذب 
آن هســتیم که کمک قابل توجهی برای اجرای 

طرح هادی در روستاها است.

 چه مالکی برای اجــرای طرح هادی در 
روستاها مدنظر دارید؟

مالک عمل ما در اجــرای طرح هادی، مطالعه و 
نقشه روســتاها است که مناطق روستایی را نظم 

می دهد و دغدغه مردم روستا نیز هست.
تا کنــون توانســته ایم طرح هــادی را در ۵۵۳ 
روستای کردستان در فاز یک، ۲ و سه اجرا کنیم 
که البته کامال به بهره برداری نرســیده، یعنی در 
برخی روســتاها ۲ فاز آن اجرا شده و در تعدادی 
یک فاز و در بعضی دیگر هم هر ســه فاز به بهره 
برداری رســیده اســت، چراکه بنیاد مســکن به 
واســطه اعتباراتی که از طرف دولت های مختلف 
دریافت می کند، طرح هادی را در روستاها انجام 

می دهد.

 در بیشتر روستاها دیگر خبری از کوچه 
و معابر خاکی نیســت و معابــر و خیابانها 
آسفالت و سنگفرش شده، در این زمینه هم 

بفرمایید؟
در کنار طرح هادی در ســال های اخیر از طرف 
دولت و نماینــدگان اعتبارات قیــر یارانه ای در 
اختیار بنیاد مسکن برای آسفالت معابر روستایی 
تخصیــص یافته که جهش خیلــی خوبی اتفاق 
افتاده اســت. اعتبارات سال گذشته بنیاد مسکن 
در زمینه تامین قیــر، ۷۷ میلیارد تومان بود که 
توانستیم در کمترین زمان ممکن این اعتبارات را 
جذب کنیم و از محل اعتبارات قیر سال گذشته، 
۸۰ طرح آســفالت روستایی را تعریف کردیم که 
در ۲ ماه اخیر طی اقدامی جهادی در روســتاها 

به اتمام رسید.
اکنون پروژه های آســفالت ما تمام اســت و برای 
اعتبارات قیر سال ۱4۰۱ برنامه ریزی می کنیم. 
امســال با پیگیری های صورت گرفته ۸6 میلیارد 
تومان اعتبار قیر برای استان تخصیص یافته است 
که با هماهنگی بخشداران، دهیاران و فرمانداران 

به صورت مشارکتی اجرا می شود.
در این راســتا دهیاران و بخشــداران زیرســازی 
و جاگذاری را انجام می دهند و ما نیز آســفالت 
معابر را انجام می دهیــم و امیدواریم بتوانیم در 
فصل کاری اسفندماه و اولین فرصت آسفالت این 

روستاها انجام شود.

 کردســتان در اجرای طرح مقاوم سازی 
مسکن روستاییان چه وضعیتی دارد؟

یکی از فعالیت های بنیاد مســکن، مقاوم سازی 
واحدهای روســتایی با همکاری بانک های عامل 
است و ساالنه مقاوم سازی چهار هزار واحد مسکن 

روستایی را در دستور کار داریم.
تاکنون ۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در 

کردستان مقاوم سازی شده است که البته به نظر 
بنده، هزینه نیست و سرمایه گذاری است، چرا که 
استان ما در مسیر گسل زلزله )به ویژه سروآباد - 

کامیاران( قرار گرفته و ناایمن است.

 استقبال روستاییان مناطق غربی استان 
زیاد مناسب نیست و وام مقاوم سازی را )به 
دلیل شبهات شرعی( دریافت نمی کنند، آیا 

در این زمینه اقدامی انجام گرفته است؟
ما همچنــان امیدواریم با اســتقبال مردم تمام 
واحدهای روستایی مقاوم سازی شود و چشم انداز 
بنیاد مســکن کشور که جشن پایان مقاوم سازی 
واحدهای مسکن روستایی در سال ۱4۱۰ است، 
با همکاری مردم و بانک های عامل محقق شود و 

دیگر مسکن غیرمقاوم نداشته باشیم.
در مصوبــه اخیر هیات دولت میزان تســهیالت 
روســتایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و 
کارمزد آن پنج درصد با بازپرداخت ۲۰ ساله است، 
ضمن اینکه ضمانت این وام زنجیره ای و قرار است 
این هفته مصوبه به صورت اصالحی ابالغ شــود و 
اقدام به پرداخت کنیم. متاسفانه شاخص میانگین 
استانی از نظر مقاوم سازی مسکن روستایی پایین 
و میانگین کشــوری آن ۵۰ درصد است ولی در 
کردستان بنا به دالیل و عقاید شرعی مردم غرب 
استان و عدم استقبال از دریافت تسهیالت، باعث 
شده شاخص استانی 4۱ درصد باشد که ۹ درصد 
از متوسط کشــوری پایین تر است و باید اقدامی 
جدی صورت گیرد. در زمینه مقاوم سازی، توافق 
نامه ای با بنیاد مستضعفان در شهرستان سروآباد 
به عنوان الگو منعقد شــده که بر اساس آن ۸۹۲ 
واحد مســکن روستایی شناسایی شده و در حال 
اجرا است، ضمن اینکه عالوه بر تسهیالت مقاوم 
ســازی، کمک بالعوض پرداخت و مصالح رایگان 
هم واگذار می شود و تالش ما این است که تفاهم 
نامه ذکر شــده تا تابستان ســال آینده به اتمام 
برسد. در شهرستان های دیگر هم کار مقاوم سازی 

مسکن روستایی در دستور کار قرار دارد.

 عالوه بر مقاوم سازی مسکن آیا اقدامات 
دیگری در زمینه مسکن روستایی هم انجام 

می دهید؟
بله، یکی از رسالت های اصلی بنیاد مسکن احداث 
مســکن روســتایی برای محرومان است. از زمان 
تاسیس بنیاد مســکن تاکنون در این راستا پنج 
هزار و ۲۷۰ واحد روستایی برای محرومان و اقشار 
کم درآمد در اســتان احداث و به متقاضیان واجد 

شرایط واگذار شده است.

امسال هم ســاخت 6۰ واحد دیگر در دست اجرا 
داریم که 4۰ واحد در سنندج و ۲۰ واحد در بانه 
بوده و تقریبا در مرحله ســفت کاری اســت و بنا 
داریم تابستان سال آینده به بهره برداری برسانیم.

 همه این اقدامات به نوعی برای ماندگاری 
روستاییان به عنوان تولید و تامین کنندگان 
امنیت غذایی در روستاهاســت، آیا در این 

زمینه موفق عمل کرده اید؟
یکی از مولفه های مهم در توسعه روستاها، اقتصاد 
روستا است و باید اقتصاد روستا را تقویت و انگیزه 
برای روستاییان ایجاد کنیم که به سکونت گاه های 
خود برگردند. عدم ایجاد زیرســاخت در روستاها 
توســط دســتگاه های متولی و عدم ایجاد انگیزه 
در روســتاییان باعث شده، تعداد زیادی روستایی 
به حاشــیه شــهرها مهاجرت کنند و ورود بنیاد 
مسکن از ابعاد مختلف توانسته ایجاد انگیزه کند و 
روستاهایی داشتیم که به واسطه اجرای خدمات 
بنیاد مســکن، مردم از شــهر به روســتا هدایت 

شده اند.
روستا داشتیم خالی از سکنه بوده که روستاییان 
به خاطر خدمات بنیاد مسکن به روستا برگشته اند 
و مصداق آن را هم در استان داریم و سال گذشته 
۳۰ روســتای خالی از سکنه در استان شناسایی 
شد که ساکنان قبلی آن خواستار برگشت هستند. 
احیای روســتاها نیازمند مقاوم سازی، پرداخت 
تسهیالت بالعوض، اجرای طرح هادی و سنددار 

کردن مسکن روستایی است.

برای سنددار کردن واحدهای مسکونی   
روستایی چه اقداماتی داشته اید؟

از ابتــدای ابالغ طرح ســنددار کردن مســکن 
روستایی، تا کنون با همکاری اداره کل ثبت اسناد 
و امالک کردستان، ۸۹ هزار و ۸۵۰ واحد مسکن 
روستایی سنددار شده است که با توجه به برنامه 
ریزی و چشم انداز موجود، امیدواریم سال آینده 

به اتمام برسانیم.

 یکــی از ماموریــت های جدید شــما 
مشارکت در اجرای طرح نهضت مسکن ملی 
در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، 

از این طرح چه خبر؟
مهمترین دغدغه و شعار دولت سیزدهم در کنار 
مشکل اشتغال، مسکن شهری است و دولت عزم 
کرده در راستای اجرای طرح ملی مسکن با جدیت 
گام بردارد و بنیاد مسکن هم در طرح نهضت ملی 
به عنوان قائم مقام وزارت راه وشهرســازی تعیین 

شده و نقش ایفا می کند.
این نهاد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
اســتان و در پنج شهرســتان دهگالن، کامیاران، 
قروه، بیجار و دیواندره در اجرای طرح ملی مسکن 
فعالیــت دارد و در حال حاضر تمــام طرحهای 
نهضت ملی در شــهرهای ذکر شــده فعال شده 
و در فاز اول طرح، ســه هزار و ۲۰۸ متقاضی به 
ما معرفی شــده که تاکنون بــرای ۲ هزار و 4۱۱ 
نفر زمین تامین شــده است. ساخت این ۲ هزار و 
4۱۱ واحد در حال حاضر فعال اســت و پیشرفت 
خوبی هم دارد، به طوریکه در شهرستان های قروه 
و دهــگالن برخی واحدها حتی بــه بهره برداری 
رسیده اســت. از مردم درخواست داریم در کنار 
ما بوده و مشارکت بیشــتری داشته باشند تا در 

کمترین زمان واحدها را تحویل دهیم.
برای ۷۹۷ متقاضی فاز اول طرح ملی مســکن در 
شهرستان های اشاره شده، تاکنون زمینی تامین 
نشده اســت که در صورت تامین زمین، فعالیت 

اجرایی این واحدها هم شروع می شود.
در کنار این شهرســتان ها در سنندج هم پروژه 
۲۰۰ واحــدی نهضت ملــی در منطقــه ۱۹/۲ 
بهاران به ما واگذار شــده که در کمتر از هشــت 
ماه پیشــرفت قابل توجهی داشته است و حاال در 
مرحله سقف طبقه ششم هستیم و امیدواریم در 

زمان کمی تحویل متقاضیان دهیم.

 دهیاران برخی روستاهای استان از جمله 
بنیاد مسکن گالیه مند  از  روستای دوشان 
هســتند که در ازای دریافت هزینه مجوز 
ساخت مســکن در این روستا، خدمات این 
نهاد به ویژه در حوزه آسفالت معابر مناسب 

نیست. جواب شما چیست؟
از اهداف مهم بنیاد مســکن، رسیدگی و خدمات 
به روستاهای حریم شهرها است. در همین راستا 
خدمات در روستاهای آساوله، دوشان، قار، برازان، 
سرخه دزج و قلیان را در دستور کار و اولویت قرا 
داده ایم. هم امسال هم سال گذشته در روستای 
دوشــان ۲ فاز مهم و پروژه بزرگ آسفالت و طرح 

هادی استان اجرا شد.
 امسال در هفته دولت ۱۲ هزار مترمربع معابر در 
دوشان آسفالت انجام دادیم. سال گذشته معبر و 
بلوار اصلی دوشان را که حدود ۱4 هزار مترمربع 
بود، آســفالت کردیم و فاز های بعدی هم در این 
روستا در دست اجرا اســت. مردم حق دارند که 
انتظار خدمت داشــته باشند، ولی در روستاهایی 
که از متقاضیان بابت واگــذاری زمین هزینه ای 
دریافــت می کنیم، مکلف هســتیم آن را دوباره 
در سطح روستاها در قالب آسفالت معابر، جدول 

گذاری و سنگ فرش هزینه کنیم.

 دغدغه نهایی شــما به عنوان مدیرکل 
بنیاد مسکن چیست؟

یکــی از دغدغه هــای اصلی بنیاد مســکن، این 
اســت که مردم از تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
روستایی اســتفاده کنند، چرا که جان و آرامش 
مــردم برای مــا در اولویت اســت. در زلزله های 
رودبار، منجیل، بم و سرپل ذهاب شاهد بودیم که 
بسیاری از مردم به واسطه داشتن منازل مسکونی 
غیرمقاوم، جانشان را از دست دادند. اولویت ما این 
است که در کمترین زمان، مسکن روستایی را در 

برابر حوادث طبیعی مقاوم سازی کنیم.
کردستان با یک میلیون و 6۰۳ هزار نفر جمعیت، 
۱۰ شهرستان، ۲۹ شهر، ۳۱ بخش، ۸6 دهستان و 

یک هزار و 6۷۷ روستای دارای سکنه دارد.

شتاب عمران و توسعه در روستاهای کردستان

صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد در راستای حمایت از طرح توانمندسازی 
زنان روستایی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی در قالب اجرای 
ایجاد صندوق های خرد محلی زنان روســتایی با ارائه تســهیالت ارزان قیمت زمینه 

اشتغالزایی آنها را فراهم کرده است.
بر اساس نظرات کارشناسان و پژوهش های انجام شده در سه دهه اخیر، تأمین مالی 
خرد به عنوان راهکاری مناســب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح شده و برخی 
کشورها در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند. اهمیت این دستاورد 
به گونه ای بود که بانک جهانی ســال ۲۰۰۵ را ســال » اعتبارات خرد« نامگذاری و 

کشورهای در حال توسعه را در به کارگیری این شیوه اعتباری تشویق کرده است.
برای تأمین مالی یک فعالیت کوچک، شروع یک فعالیت جدید یا توسعه یک فعالیت 
کوچک، ابتکار نوینی الزم اســت که در سالهای اخیر به اعتبارات خرد شناخته شده 
اســت. بر اســاس این پژوهش ها هدف از راه اندازی و پرداخت اعتبارات خرد، فراهم 
آوردن تسهیالت مالی برای افراد با درآمد پایین است که امکان دسترسی به بانکها و 
سایر منابع مالی رســمی را ندارند و برای تأمین نیازهای مالی، از سرمایه در گردش 

یا پس اندازهای خود استفاده می کنند یا ناچارند به منابع غیر رسمی مراجعه کنند.
به گفته بیشتر کارشناسان پرداخت اعتبارات خرد در روستاها عالوه بر عرضه تسهیالت 
مالی، با تشــکیل گروه ضمن افزایش اعتماد به نفس ظرفیت های مدیریتی در میان 
اعضــا را نیز تقویت می کند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرایند توســعه، بخصوص 
روستایی، بررسی ها نشان داده که در این زمینه از ظرفیت زنان به نحو احسن استفاده 
نشــده است. با توجه به اینکه بیشتر زنان استان کهگیلویه و بویراحمد و به خصوص 
زنان روستایی خانه دار هستند و از آن جایی که زنان همیشه با ابتکارات خاص خود 
در اداره زندگی ســنتی موفق بودند پرداخت تسهیالت خرد به زنان تاثیر مستقیم در 
توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی دارد. زنان استان کهگیلویه و بویراحمد همیشه 
در کنار مردان فعالیت هایی از جمله دامپروری، باغبانی، کشاورزی، خرید وسایل خانه، 
خرید خوراک و پوشــاک، مخارج دارویی درمان و بهداشــت و صنایع دستی را انجام 
می دهند که با حمایت دولت در پرداخت اعتبارات خرد عالوه بر فراهم کردن زمینه 
اشتغالزایی زنان به افزایش درآمد اقتصادی خانواده نیز کمک می کند. استفاده معقول 
از تسهیالت خرد صندوق، زنان را تشویق می کند که با افزایش درآمد خانوارها زمینه 
پیشــرفت روســتا را نیز فراهم کند در بخش زیادی از کهگیلویه و بویراحمد در دهه 
های نه چندان دور، سبک زندگی بصورت سنتی و عشیره ای بوده است و با توجه به 
فعالیت شبانه روزی زنان در این خانواده ها، الحاق شدن به الگوی اعتبارات خرد می 
توانــد با کاهش فقر به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و حتی تحصیل بهتر فرزندان 

کمک شایانی کند.
به گفته بیشــتر کارشناســان اعتبارات خرد، وضع فقرا )دهــک های پایین جامعه(، 
کشاورزان کوچک و زنان را بهبود بخشیده و دسترسی آنها به وام کم بهره و مستقیم 
را افزایش داده و ضمن اشتغالزایی و افزایش درآمد، در توانمندسازی و بهبود استاندارد 

زندگی آنها موفق بوده و دست رباخواران را از زندگی آنها کوتاه کرده است.
روستا یکی از مهمترین پایگاه های تولید و رفع نیازهای اساسی جامعه است، از این رو 
تقویت زمینه و تواناییهای جامعه روستایی می تواند منجر به پویایی اقتصاد کشور شده 
و تاثیر مستقیم بر تقویت شاخصهای رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ رشد 

اشتغال و کاهش فقر در کشور شود.

 اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد
این صندوق پس از انجام مطالعات در زمینه نظام تامین مالی کسب وکارها غیررسمی 
در سطح بین المللی و داخلی، مدل بومی صندوق های خرد محلی را در سال ۱۳۹۳ 
اجرایی کرده اســت. توانمند سازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای 
مشارکت جمعی در قالب گروههای اعتبار پس انداز، ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی 
اعضا از طریق برنامه های آموزشــی، تجهیز پس انداز خانوارهای عضو، افزایش درآمد 
خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا، 
دسترســی آســان به منابع مالی، تقویت اقتصاد خانواده های جامعه زنان روستایی. 
تقویت روحیه مشارکتی در کسب و کارهای جمعی و مشارکتی، ایجاد ارزش آفرینی 
در محصوالت تولیدی زنان روســتایی و اعضای صنــدوق ها، کاهش فقر در مناطق 
روســتایی و بین زنان روستایی و حمایت از تعاونی ها در تامین نیاز مالی جهت بازار 
فروش محصوالت تولیدی توســط اعضاء است. بر اساس نظریه کارشناسان اقتصادی 
کهگیلویه و بویراحمد نرخ بیکاری در مناطق شــهری ۱۷ درصد و میزان نرخ بیکاری 
مناطق روســتایی نیز ۱۰ درصد است. راه اندازی صندوق های خرد محلی می تواند 
سرآغاز رونق فعالیت هایی نظیر پرورش دام سبک و سنگین ، کشت گیاهان دارویی، 
محصوالت گلخانه ای، صنایع دستی، صنایع غذایی، گردشگری، بسته بندی، خشکبار 
صادراتی، تولید شیرینی، گلیم بافی، عروسک دوزی، نان محلی، تولید کیف، چیپس 

میوه و عرقیات گیاهی باشد.

 حمایت از زنان سرپرست خانوار در دولت سیزدهم شتاب می گیرد
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده اســتانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: براســاس 
تفاهم نامه ای که میان کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( و وزارت کشور منعقد شده 
است بانوان سرپرست خانوار در استان شناسایی و برای توانمندسازی و ارتقاء سالمت 
اجتماعی آنان برنامه ریزی می شود. عاطفه سادات مدبرنژاد افزود: بانوان نیازمندی که 
زیر پوشش و حمایت سازمان های حمایتی قرار ندارند با مشارکت صندوق کارآفرینی 
و گروه های مردمی و با رویکرد خانواده محور شناسایی و حمایت می شوند. مدیرکل 
دفتر امور زنان و خانواده اســتانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این طرح شامل 
زنان مطلقه، زنانی که همسران آنها فوت شده، زنانی که همسران از کار افتاده دارند و 

دختران تجرد قطعی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند می شود.
وی با تاکید بر اینکه بانوانی که در این طرح شناســایی می شوند نباید تحت پوشش 
هیچ نهاد حمایتی و یا صندوق بازنشستگی باشند، یادآور شد: هدف از اجرای این طرح 
شناسایی هدفمند و ارائه خدمات توانمندسازی زنان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، تربیتی، روانشــناختی، حقوق، بهداشــت و سالمت، حمایتی و معیشتی و 
کاهش آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. مدبرنژاد ادامه داد: این طرح 
شامل زنان کمتر از ۵۰ سال که فرزند زیر ۲۰ سال دارند و در دهک های یک تا پنج 
قرار دارند می شود، این زنان با همکاری کمیته امداد شناسایی و در آیتم های ذکر شده 
توانمند می شــوند. در حالی که ســال ۱۳6۵ نرخ رشد روستا نشینی در کهگیلویه و 
بویراحمد ۳۰ درصد بوده و این میزان هم اکنون به ۲۱ درصد کاهش یافته است نیاز 
اســت تا با برنامه ریزی اصولی برای رونق کسب و کارهای کوچک در مناطق به ویژه 

روستاها فراهم شود تا اهالی به ماندن در این مناطق تشویق شوند.

 راه اندازی ۱۳۵ صندوق خرد
مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی یکسال گذشته ۱۳۵ 
صندوق خرد محلی در ۱۳۵ روستا این استان در راستای حمایت از زنان روستایی راه 
اندازی شد.کاظم حاجی پور با اشاره به حمایت های خوب دولت سیزدهم از محرومیت 
زدایی از مناطق محروم بیان کرد: یکی از اولویت های مهم این صندوق در سال ۱4۰۱ 

حمایت از این صندوق های ُخرد محلی در سطح روستاهای استان است.
وی با اشــاره به همکاری جهاد کشــاورزی و بسیج ســازندگی در اجرای این طرح 
اظهارداشت: کمک به معیشت خانواده های روستایی، دسترسی آسان زنان روستایی 
به تسهیالت ارزان قیمت و بدون ضمانت بانکی صرفا با سفته از مزایای این طرح است.

حاجی پور صندوق های ُخرد زنان روســتایی شــامل ۱۵ تا ۵۰ نفر عضو در رده سنی 
۱۸ تا 6۰ سال و به صورت هیات مدیره ای بر اساس تجربه کار و سابقه شغلی تشکیل 

می شود.

اشتغال زنان روستایی در کهگیلویه و بویراحمد با صندوق های خرد محلی
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 باید برد مقابل ولز را فراموش کنیم

  قهرمان بوکس جهان مسی را تهدید کرد
ابهام درباره اینکه آیا لیونل مسی در خوشحالی آرژانتینی ها 
بعــد از بــرد مکزیک در رختکــن به لبــاس تیم حریف 
توهیــن کرده بحثــی را در میــان هــواداران دو تیم راه 
 انداختــه و حتی یک قهرمان بوکس مشــهور در مکزیک 

مسی را تهدید کرده است.
 به نوشته روزنامه دیلی میل، لیونل مسی، ستاره تیم ملی 
فوتبال آرژانتین که از دید بسیاری به عنوان بهترین بازیکن 
تاریخ فوتبال مطرح است، در دیدار دوم تیم مکزیک و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ 
گلزنی کرد تا آرژانتین این دیدار را با پیروزی دو بر صفر سپری کند و همچنان رویایش 

را برای قهرمانی در جام جهانی زنده نگه دارد.
با این حال ویدیویی جنجالی از خوشــحالی مسی و هم تیمی هایش بعد از این 
برد در رختکن منتشــر شده و عده ای بر اساس این ویدیوی مبهم ستاره آرژانتینی 
 را متهــم به توهین به شــیئی که ظاهــرا لباس تیم ملی مکزیک یــا پرچم این 

کشور است، کرده اند.
کانلو آلوارز، قهرمان مکزیکی چند دوره رقابتهای جهانی بوکس در واکنش به این 
ویدیو حتی مسی را به خاطر بی احترامی به پرچم کشورش تهدید به برخورد کرده 
است.دیلی میل نوشت: در این ویدیو مسی در حین آواز خواندن و تالش برای درآوردن 
استوکهای ورزشی خود ظاهرا به این شی سبز رنگ که بیشتر شبیه به پیراهن تیم 
ملی مکزیک است و از دید برخی نیز می تواند پرچم کشور مکزیک باشد لگد می زند.

آلوارز در توئیت تهدید آمیزش علیه مسی در تفسیر خودش از این واقعه نوشت: 
آیا شــما هم می بینید که مسی دارد زمین را با پیراهن و پرچم ما تمیز می کند. او 
بهتر است دعا کند من گیرش نیاورم. وقتی من به آرژانتین احترام می گذارم او هم 
باید به مکزیک احترام بگذارد. صحبت من درباره کلیت یک کشور نیست بلکه درباره 
گندی است که مسی زد!«با این حال هواداران تیم ملی آرژانتین از زدن چنین اتهامی 

به مسی متعجب شدند.

 فنرباغچه ترکیه به دنبال مهاجم ایران
یک رســانه ترکیه ای مدعی شد باشگاه فنرباغچه بعد از 
اظهارات اخیر سردار آزمون، به دنبال جذب این مهاجم ایرانی 

بعد از مسابقات جام جهانی است.
به دنبال اظهارات اخیر ســردار آزمون، باشگاه فنرباغچه 
ترکیــه جذب این مهاجم تیم ملی ایران را در دســتور کار 

خود قرار داده است.
آزمون در پایان بازی تیم های ملی فوتبال ایران و ولز در 
جام جهانی به صورت اتفاقی گفتگویی را با شبکه TRT ترکیه و با زبان ترکی انجام 
داد و مدعی شد فصل گذشته از باشگاه فنرباغچه ترکیه پیشنهاد داشته است. این 

مهاجم اظهار امیدواری کرد که در آینده برای این باشگاه بازی کند.
بعد از این صحبت ها بود که فنرباغچه بالفاصله مجدداً پرونده انتقال سردار را باز 
کرد و حاال طبق ادعای نشریه fotomac، پیشنهاد رسمی برای جذب مهاجم ایران 

به زودی ارائه خواهد شد.
آزمون تا سال ۲۰۲۷ با باشگاه بایر لورکوزن قرارداد دارد اما فنرباغچه می خواهد 
ابتدا این مهاجم را به صورت قرضی در نیم فصل دوم به خدمت بگیرد و سپس به 

دنبال انتقال دائمی او باشد.
این مهاجم پیش از این در تیم های روبین کازان، روستوف و زنیت سنت پترزبورگ 
روسیه بازی کرده بود. سردار در نقل و انتقاالت زمستانی فصل قبل از زنیت راهی 

لورکوزن شد اما نتوانست در این تیم به شرایط ایده آلی دست پیدا کند. 

 دراگان اسکوچیچ: چند پیشنهاد دارم
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: چند پیشنهاد 

دارم ولی می خواهم در آسیا بمانم.
 دراگان اسکوچیچ بعد از اخراج از نیمکت تیم ملی فوتبال 
ایران هنوز تیم بعدی خود را انتخاب نکرده است. اسکوچیچ 
این روزها به عنوان کارشناس تلویزیونی و رسانه ای در کرواسی 

مشغول به کار است.
ایــن مربی یکی از نفراتی بود کــه بعد از اخراج از ایران، 
درخواست خود را برای هدایت تیم ملی ویتنام ارائه داد که به نتیجه نرسید. همچنین 
باشگاه رییکا کرواسی قصد داشت اسکوچیچ را به خدمت بگیرد که این مربی اعالم 
کرد فعاًل نمی خواهد در کرواسی مربیگری کند.انتظار می رود اسکوچیچ بعد از جام 
جهانی، تیم جدید خود را انتخاب کند. این مربی می گوید از چند تیم پیشنهاد دارد 

ولی تمایلش این است که در قاره آسیا به کارش ادامه بدهد.
اسکوچیچ در این خصوص تاکید کرد: من چندین پیشنهاد دارم، آنها را در چند 

روز آینده ارزیابی خواهم کرد.
وی افزود: دوســت دارم در آسیا بمانم زیرا به آن قسمت از جهان وابسته هستم 
اما من جاه طلبی های خودم را دارم و قبل از پذیرش پیشنهاد، آن را به دقت ارزیابی 

خواهم کرد.
ســرمربی سابق تیم ملی ایران تصریح کرد: بدیهی است که پول مهم است، اما 
جاه طلبی ها نیز مهم هستند. معموالً سعی می کنم در انتخاب آینده ام هر دو مؤلفه 

را متعادل کنم. 

 انتقال فدراسیون فوتبال روسیه به آسیا جدی تر شد
رئیس فدراسیون فوتبال روسیه گفت: اکنون فرصتی است 

که باید به حضور در فوتبال آسیا فکر کنیم.
 خبرگزاری های روســی به نقل از »الکساندر دیوکوف« 
رئیس فدراسیون روســیه گزارش دادند که این فدراسیون 
ممکن اســت به جای اتحادیه فوتبال اروپا، به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا فکر کند.
دیوکوف گفت: چند ماه پیش گفتم که انتخاب آسیا برای 

ما زودهنگام است. اما اکنون فرصتی است که باید به آن فکر کنیم.
فدراسیون بین المللی )فیفا( و اتحادیه اروپا )یوفا( در ماه فوریه گذشته تصمیم 
گرفتند که همه تیم های روســی اعم از تیم های ملی و باشگاهی را به دلیل حمله 

نظامی این کشور به اوکراین، از شرکت در رقابت های خود محروم کنند.
دیوکوف گفت: من هنوز با نمایندگان آسیا صحبت نکرده ام زیرا یوفا وجود دارد. 
آنها ما را عضوی از خانواده اروپایی می دانند و مذاکره کردن در این شرایط برایمان 
مناسب نخواهد بود. فیفا و یوفا تاکنون واکنشی به تصمیم فدراسیون فوتبال روسیه 

نشان نداده اند.

 شکایت رسمی ایران از فدراسیون فوتبال آمریکا به فیفا
ایران با ارسال نامه ای رسمی به فیفا از فدراسیون فوتبال 

آمریکا شکایت کرد.
 سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی تغییر پرچم ایران 
و پس از آن بیانیه فدراسیون فوتبال آمریکا درباره دلیل حذف 
کلمه »اهلل« در پرچم، فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه ای 
رسمی به فیفا از فدراســیون فوتبال آمریکا شکایت کرد و 
خواستار رســیدگی جدی فدراسیون جهانی فوتبال به این 

تخلف فدراسیون آمریکا شد.
تیم های ملی فوتبال ایران و آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ فردا سه شنبه در چارچوب 

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف هم خواهند رفت.

محمــود رضایی  -   ایــده روز  |یک 
پیشکســوت فوتبال ایــران امیدوار اســت 
ملی پوشــان به دور بعــدی رقابت های جام 

جهانی صعود کنند.
محسن گروسی، پیشکسوت فوتبال ایران، 
درباره پیروزی ۲ بر صفر ملی پوشان مقابل ولز 
در هفتــه دوم رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطــر اظهار کرد: تیم ملــی یعنی همین. ما 
در بازی های گذشــته، به خاطر سیستم های 
غلط، نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم 
اما در بازی مقابل ولز نمایش خوبی داشتیم و 
دفاعی بازی نکردیم. بازیکنان تیم ملی آزادانه 
عمل کردند و از الک دفاعی بیرون آمدند. ولز 
فکرش را نمی کرد که تیم ملی هجومی بازی 
کند. بیشتر فرصت های بازی دست تیم ملی 
بود و موقعیت های ولز را هم ســید حسین 
حسینی مهار کرد. به نظر من، تیم ملی فوتبال 
خوبی مقابل ولز ارائه داد و اگر تیم ملی به گل 
نمی رسید، پایان خوبی برای این بازی قلمداد 
نمی شد.او با تاکید به این مساله که تیم ملی 
باید روحیه باالی خود را در بازی مقابل آمریکا 
هم ادامه دهد، خاطرنشــان کرد: امیدوارم که 
تیم ملی باخت مقابل انگلیس را فراموش نکند. 

تیم ملی باید برد مقابل ولز را فراموش کند. تیم 
ملی اگر در باد این بازی بخوابد، شــاید دچار 
مشــکالتی شود اما ما در کل بازیکنان خوبی 

داریــم. در رقابت های جام جهانی فقط چند 
تیم بودند که توانســتند فوتبــال خوبی ارائه 
دهند. امیدوارم تیم ملی بتواند پیروزی مقابل 

ولز را فراموش کند و برای مســاوی به مصاف 
تیم ملی آمریکا نرود.

این پیشکسوت فوتبال ایران درباره تیم ملی 

فوتبال آمریکا و عملکرد این تیم گفت: تیم ملی 
فوتبال آمریکا، تیم خوبی است و این طور نیست 
که ما توان برد آمریکا را نداشته باشیم. باید تیم 
ملی مقابل آمریکا باهوش بازی کند. شما نگاه 
کنید، ژاپن، آلمان را می برد و عربســتان هم 
موفق شــد آرژانتین را شکست دهد. پیروزی 
مقابل آمریکا دور از انتظار نیســت و تیم ملی 
باید تمرکز در بازی داشــته باشد و دوندگی 
خوبی در بازی داشته باشد تا بتواند در میدان 
موفق عمل کند.گروسی در پایان در پاسخ به 
این سوال که چقدر به صعود تیم ملی به دور 
بعدی جام جهانی امیدوار هستید؟ گفت: در 
تمام ادواری که ایران در مسابقات بوده است، 
چنین موقعیتی برای تیم ملی به وجود نیامده 
است که با کسب یک امتیاز بتواند به دور بعدی 
رقابت های جام جهانی صعود کند. ما در جام 
جهانی ۱۹۹۸، در بازی آخر خود با آلمان بازی 
داشتیم که تیم سختی بود اما در این دوره ما 
در بازی سوم خود با آمریکا بازی داریم  که با 
ما تقریبا هم سطح است و به نظر من شرایط 
مناسبی برای صعود داریم و امیدوارم در نهایت 
تیم ملی بتواند عملکرد موفقیت آمیزی از خود 

ارائه دهد.

اتحادیه جهانی کشتی به ۵ مبارزه حساس در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد به 
میزبانی آمریکا اشاره کرد و نوشت: اگر علیرضا کریمی می خواهد با شکست یزدانی به 

تیم ملی ایران برسد، حضور در جام جهانی یک تجربه عالی خواهد بود.
 رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر به میزبانی آمریکا برگزار 

می شود.
تیم ملی کشــتی ازاد ایران با تیم های گرجستان و منتخب جهان در یگ گروه قرار 

دارد و تیم های آمریکا، ژاپن ومغولستان نیز در گروه دیگر این مسابقات جای دارند.
اتحادیه جهانی کشــتی در آســتانه آغاز این رقابت ها، به ۵ مبــارزه احتمالی در این 

مسابقات که حساسیت باالیی دارد، اشاره کرده است.
طبق اعالم اتحادیه جهانی کشتی مبارزه احتمالی رحمان عموزاد دارنده مدال طالی 
جهان با جان دیاکومیهالیس از آمریکا در صورت راهیابی این دو تیم به فینال، یکی از 
رقابت های حساس جام جهانی خواهد بود. عموزاد در فینال رقابت های جهانی بلگراد 
در یک مبارزه پر افت و خیز مقابل این کشتی گیر آمریکایی به ۱۳ بر ۸ برتری رسید 

و صاحب طالی جهان شد.

دیگر کشتی مهم این مســابقات، رقابت امیرمحمد یزدانی و ارنازار آکماتالیف از تیم 
منتخب جهان در وزن ۷۰ کیلوگرم خواهد بود. یزدانی ســال گذشــته و در جریان 
رقابت های انتخابی المپیک در قاره آســیا مقابل این کشــتی گیــر قزاق در وزن ۶۵ 

کیلوگرم در حالیکه ۱۲ بر ۸ پیش بود، در پایان تن به شکست داد.
رقابت تاجمراز ســالکازانوف از تیم منتخب جهان که دو مرتبه در فینال رقابت های 
جهانی مغلوب کایل دیک شــده است و جیســون نولف از آمریکا که در غیاب کایل 
دیک در وزن ۷۴ کیلوگرم مبارزه می کند، احتماال از دیگر رقابت های حســاس این 

مسابقات خواهد بود.
اتحادیه جهانی کشتی همچنین از رقابت علیرضا کریمی با عظمت دولت بکوف از تیم 
منتخب جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم اشاره کرد و نوشت: کریمی با ۳ مدال جهانی مدت 
طوالنی اســت که در سایه حسن یزدانی قرار دارد و اگر می خواهد او را برای رسیدن 
به دوبنده تیم ملی ایران شکست دهد، جام جهانی فرصت مناسبی برای کسب تجربه 

خواهد بود. کریمی پیش از این ۳ مرتبه موفق به شکست دولتبکوف شده است.
در شرایطی که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعالم کرده کامران قاسمپور در همان 
وزن ۹۲ کیلوگرم در جام جهانی کشتی می گیرد اما اتحادیه جهانی کشتی بار دیگر از 
حضور این کشتی گیر در وزن ۹۷ کیلوگرم در جام جهانی خبر داد و از مبارزه حساس 

او و کایل اسنایدر آمریکایی به عنوان حساس ترین مبارزه این رقابت ها نام برده است.

واکنش اتحادیه جهانی به حضور کریمی به جای یزدانی در جام جهانی

ســرمربی تیم بســکتبال صنایع هرمزگان با تاکید بر اینکه تیمش تا حد امکان پیگیر 
دیدارهایش در لیگ برتر خواهد بود نســبت به شــرایط بازیکنانش و عدم پرداختی به 

آنها انتقاد کرد.
در چارچوب هفته نهم لیگ برتر بســکتبال تیم صنایع هرمزگان امروز دوشنبه میزبان 
مس کرمان خواهد بود. این دیدار در شــرایطی برگزار می شود که هرمزگانی ها هفته 
گذشــته به خاطر شرایط مالی از دیدار با مهرام امتناع کرد و باخت فنی ۲۰ به صفر را 

متحمل شدند.
شرایط بِد مالی در مجموعه صنایع هرمزگان کماکان ادامه دارد با این حال سرمربی این 
تیم می گوید که برای اینکه حضور تیمش در لیگ برتر نیمه تمام نماند به دیدارها ادامه 
خواهد داد. وی در عین حال نسبت به شرایط ایجاد شده و اینکه بازیکنانش تا به امروز 

دریافتی نداشته اند، انتقاد کرد.
رضا هنگام پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازیکنان تیم صنایع هرمزگان به 
لحاظ روحی و روانی اصال شــرایط مساعدی ندارند، گفت: از ابتدای فصل که دیدارهای 
مان را در لیگ برتر آغاز کردیم، بازیکنان با مشکالتی مواجه بودند که موضوع قرارداد و 

عدم پرداختی مطالبات از مهمترین آنها بود.
وی ادامه داد: با این شــرایط بازیکنان به دیدارهای خــود در لیگ ادامه دادند اما باید 
پذیرفت که شرایط بِد مالی به لحاظ روحی بازیکنان را خیلی تضعیف می کند. هشت 
هفته از مســابقات گذشته است، پیش از آن هم بازیکنان در دوره تمرینی پیش فصل 

حضور داشــتند، حدود یک ماه هم لیگ به خاطر تیم ملی تعطیل بود با این حال تا به 
امروز بازیکنان صنایع هرمزگان هزار تومان هم به عنوان دستمزد دریافت نکرده اند.

سرمربی تیم بســکتبال صنایع هرمزگان تاکید کرد: همین مسائل باعث شدکه هفته 
گذشته نتوانیم دیدار برابر مهرام را انجام دهیم. البته صحبت هایی انجام شده و امیدواری 
هایی برای تغییر شرایط ایجاد شده است. با همین امیدواری اندک بازیکنان را متقاعد 
کردیم که به کارمان در مســابقات ادامه دهیم به این امید که به زودی اتفاقات خوبی 
پیرامون تیم و وضعیت آنها رقم بخورد.هنگام پور تاکید کرد: نمی خواستیم حضورمان 

در لیگ برتر نصف و نیمه بماند. به همین دلیل با هر زحمتی بود برای دیدار امروز آماده 
شــدیم و ســعی می کنیم این روند را ادامه می دهیم. فقط امیدوارم مسئوالن صنابع 
هرمزگان هم توجه الزم را به تیم و بازیکنان داشته باشند. این مجموعه به لحاظ مالی، 
شرایط بدی ندارد. در کل صنایع هرمزگان مجموعه پولداری است اما نمی دانم چرا به 

تعهدات خود در قبال بسکتبال عمل نمی کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییر شرایط فعلی خاطرنشان کرد: مسئوالن باید به این 
مسئله توجه داشتند باشند که با این شرایط هیچ امیدی نسبت به نتیجه گیری و حتی 
تدام حضور وجود ندارد. ما صالح فروتن و دلیرزهان را در ترکیب تیم داشتیم که از دست 
دادیم. برای جذب دو بازیکن خارجی برنامه داده بودیم که به خاطر فراهم نبودن شرایط 
الزم از جذب آنها بازماندیم. سایر بازیکنان هم به خاطر شرایط موجود و به ویژه مسائل 
مالی اصال انگیزه و امیدی از حضور در تمرین و مسابقات ندارند. همینکه با این شرایط 
آنها را راضی به ادامه مسابقات کرده ایم، خوب است اما امیدوارم مسئوالن هم همراهی 

هایی داشته باشند.
سرمربی تیم بســکتبال صنایع هرمزگان به دیدار امروز برابر مس کرمان اشاره داشت 
و تاکید کرد: میزبان این بازی هســتیم اما با بدترین شرایط ممکن، شرایط بدتر از آن 
اســت که با صحبت های من و امیدواری هایی که می دهم خوب و مســاعد شــود. با 
 همه اینهــا امیدارم دیدار امروز به گونه ای پیش برود کــه برای خود بازیکنان روحیه

 و انگیزه ای داشته باشد.

انتقاد سرمربی تیم لیگ برتری بسکتبال از عدم پرداختی به بازیکنانش

اظهارات اخیر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران علیه »یورگن کلینزمن« آن هم 
در آستانه بازی حساس با آمریکا نشان می دهد کارلوس کی روش روی جنگ 
روانی برای این بازی حساب ویژه ای باز کرده است.تیم ملی فوتبال ایران روز سه 
شنبه این هفته در سومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
به مصاف آمریکا می رود. این بازی حساسیت زیادی برای هر دو تیم دارد. ایران در 
صورت پیروزی در این مسابقه صعودش به مرحله بعد را برای نخستین بار در تاریخ 
 جام های جهانی رقم می زند؛ تساوی ایران هم در صورت توقف ولز صعود ایران را

 تضمین خواهد کرد.

 استفاده از ظرفیت روانی بازیکنان ایران
کارلوس کی روش که در سومین حضور متوالی اش در جام جهانی با تیم 
ملی ایران به دنبال انجام این مأموریت غیر ممکن اســت، بدون شک تدابیر 
فنی و تاکتیکی خاص خودش را برای آمریکا در نظر خواهد داشت.کی روش 
البته همانند تمام ســال های حضورش در ایران، روی تاکتیک های روحی و 
انگیزشــی و همچنین جنگ های روانی حســاب ویژه ای باز کرده است تا از 
تمام ظرفیت های بازیکنانش استفاده کند.این مربی باتجربه پرتغالی که حاال با 
فرهنگ و ویژگی های شخصیتی بازیکنان ایران به خوبی آشناست، در آخرین 
تاکتیک خارج از زمین فوتبال، حمله سنگینی را به »یورگن کلینزمن« سرمربی 

سابق تیم ملی آمریکا زد.

 آغاز ماجرای جدید با مصاحبه کلینزمن
ماجرا از جایی شروع شد که کلینزمن بعد از پیروزی تیم ملی ایران مقابل 
ولز در جام جهانی، به سبک بازی ایران و تیم کی روش به شکل عجیبی انتقاد 
کرد و گفت: »کارلوس واقعاً به خوبی با تیم ملی و فرهنگ ایران سازگار است، 
او در آمریکای جنوبی با کلمبیا شکست خورد و سپس نتوانست با مصر به جام 
جهانی صعود کند و درست قبل از جام جهانی با ایران به میدان آمد؛ جایی که 
قباًل مدت زیادی با این تیم کار کرده بود. این تصادفی نیست، این بخشی از 
فرهنگ آنهاست. آنها مدام روی گوش داوران خط و داور چهارم کار کردند و 
روی قضاوت آنها تأثیر گذاشتند. صحنه های زیادی وجود داشت که در تصاویر 
تلویزیونی ندیدیم. این فرهنگ آنهاست، آنها شما را از بازی خود خارج می کنند.«

 درخواست برای استعفای کلینزمن از فیفا!
این اظهارات، شــب گذشته با پیام کارلوس کی روش پاسخ داده شد. این 
مربی پرتغالی نوشــت: »مهم نیست چقدر به تو بابت آنچه در زمین فوتبال 
انجام داده ای احترام می گذارم ولی آن صحبت ها درباره فرهنگ ایران، تیم ملی 
فوتبال ایران و بازیکنانم، مایه شرمساری در فوتبال است. هیچکس نمی تواند 
اتحاد ما را خدشــه دار کند چرا که این مســائل در سطح ما نیست، حتی اگر 
هم باشــد دوســت داریم تو را به عنوان مهمان به کمپ تیم های ملی دعوت 

کنیم؛ با بازیکنان ایران آشنا شوی و از آنها درباره ایران، مردم ایران، شاعران 
و هنرمندان، جبر )ریاضی( و تمام فرهنگ هزاران ساله ایران یاد بگیری و از 
بازیکنان ما بشنوی که چقدر آنها به فوتبال عشق می ورزند.«کی روش سپس 
به کنایه کلینزمن را به کمپ ایران دعوت کرد تا از نزدیک تیم ملی کشورمان 
را ببیند اما به شرطی که سرمربی سابق آمریکا از عضویت در »گروه تحقیقات 

جام جهانی« استعفا بدهد.

 سرمربی کره جنوبی بزرگترین قربانی جنگ روانی کی روش
نگاهی به سابقه کی روش در ایران نشان می دهد این مربی استاد جنگ های 
روانی است و همانطور که گفته شد به دنبال استفاده از حداکثر ظرفیت روانی 
و فنی بازیکنان اســت. مصاحبه کلینزمن هرچند برای کی روش از نظر فنی 
و زیر سوال بردن برنامه های او مقابل ولز ناخوشایند باشد اما به هر حال این 
فرصت را در اختیار مربی پرتغالی قرار داد تا »دست باال« را برای آماده سازی 
روانــی بازیکنانش مقابل آمریکا در اختیار بگیرد.مهمترین قربانی جنگ های 
روانی کی روش در تیم ملی ایران شاید »کانگ هی« سرمربی سابق تیم ملی 
کره جنوبی بود. ایران برای صعود به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیاز به پیروزی 
برابر کره جنوبی در خاک این کشور داشت اما کانگ و بعضی از بازیکنان کره 
جنوبی که صعودشان به جام جهانی قطعی شده بود، اظهار امیدواری کردند 
ازبکستان به جای ایران همراه با کره به جام جهانی برسد. کی روش با استفاده 
از این اظهارات، بازیکنان ایران را به باالترین سطح انگیزشی رساند. او پیراهنی 
که تصویر کانگ روی آن نقش بسته بود را می پوشید و در اتاق بازیکنان هم 
تصویر کانگ را نصب کرده بود. مربی پرتغالی از این طریق و با حمله به سرمربی 
کره جنوبی، در نهایت در آن مسابقه سرنوشت ساز با نتیجه ۱ بر صفر برنده 

شد و به جام جهانی راه یافت.

 جنگ روانی با استفاده از ماسک های سیاه
در یکی دیگر از دیدارهای ایران و کره جنوبی در مرحله انتخابی جام جهانی 

۲۰۱۸ که در ورزشگاه آزادی برگزار می شد، کاروان کره جنوبی در شرایطی وارد 
تهران شد که اعضای این تیم ماسک سیاهی بر دهان خود داشتند. رسانه های 
کره اعالم کردند به دلیل شــروع فصل ســرما و ویروس آنفوالنزا بازیکنان با 

ماسک به ایران رفتند.
 باوجود این، کارلوس کی روش بار دیگر از این فرصت استفاده کرد و از این 

فرصت به نفع جنگ روانی و تحریک روانی بازیکنان ایران سود برد.
این موضوع به وضوح در صحبت های »اوســیانو کروز« یکی از دستیاران 
کی روش قابل لمس بود: »آنها در تمام بازی ها مقابل ایران شکست خوردند 
و می خواهند با زدن این ماسک ها خودشان را پشت آنها پنهان کنند. البته ما 
در زمین باالخره چهره آنها را می بینیم چون مجبور هستند آنجا این نقاب ها 

را بردارند«!

 سرمربیان قطر و جنگ روانی با ملیت بازیکنان!
کی روش هرچند با مربیان و مدیران مختلفی در فوتبال ایران دچار اختالف 
و درگیری می شد، اما پیش از هر مسابقه رسمی، بهانه ای برای تهییج بازیکنانش 
با حمله به تیم های مقابل به دست می آورد. در این مورد هم می توان تیم ملی 
فوتبــال قطر را مثال زد که کــی روش در مقاطع زمانی مختلف »کارینو« و 
»خورخه فوساتی« سرمربیان این تیم را به چالش کشید و سعی کرد تمرکز 

آنها را در چارچوب جنگ های روانی و خارج از زمین بر هم بزند.
کــی روش یکبار در زمان حضور کارینو گفته بود که بازیکنان قطر از آب 
و خاک دیگری هســتند و به پرچم این کشــور تعصب ندارند. مربی پرتغالی 
تیم ملی ایران همچنین بعد از آنکه فوساتی گفته بود او و ملی پوشان ایران 
از قطر می ترســند، با همان ترفند بازیکنان ایران را از نظر روانی وارد جریانی 
کرد که در نهایت باعث شکســت یک بر صفر قطر و ادامه صدرنشینی ایران 
برای صعود به جام جهانی روســیه شــد. در پایان آن مسابقه، فوساتی که از 
جنگ های کنارزمین کی روش عصبانی شــده بود، با کنایه گفت: »سرمربی 
 تیــم ملی فوتبال ایران یک بازیگر به تمام معنا اســت. هالیوود به هنرنمایی 

کی روش نیاز دارد.«

 ترفندی برای صعود تاریخی در جام جهانی
به گزارش خبرنگار مهر، کی روش هرچند بعد از جام ملت های ۲۰۱۹ از 
ایران جدا شد و مجدداً در سال ۲۰۲۲ به نیمکت ایران بازگشت اما سبک کاری 
او تفاوتی نکرده است. او در این مدت و در کنار تمام اتفاقات و حاشیه هایی که 
وجود داشته، سعی کرده بازیکنان ایران را از حاشیه دور نگه دارد و خودش با 
ایجاد جنگ های رسانه ای، به اهدافش برسد. شاید اظهارات کلینزمن علیه کی 
روش در مدت زمان فعالیت این مربی پرتغالی در فوتبال چیز جدیدی نباشد 
ولی ممکن اســت این بار هم به ترفندی تبدیل بشــود که حاصل آن صعود 

تاریخی ایران به مرحله حذفی جام جهانی باشد.

»کلینزمن« قالب صعود ایران؟
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بــه عقیده ی یکی از تحلیلگران مشــهور بــازار کریپتو، وحشــت و ناامیدی 
سرمایه گذاران می تواند قیمت بیت کوین را به زیر 7,000 دالر برساند.

به گــزارش تجریش آنالین و به نقل از کوین تلگراف، تحلیلگران در این بازار 
نزولی، پیش بینی های مختلفی در خصوص آینده ی قیمت بیت  کوین )BTC( ارائه 
می دهند. ولی به گفته ی یکی از تحلیلگران مشــهور بازار کریپتو، بیت کوین در 

بدترین حالت ممکن در این بازار نزولی می تواند به زیر 7,000 دالر سقوط کند.
تحلیلگر مشهور بازار کریپتو و یکی از بنیانگذاران پلتفرم دیسنتریدر، با نام مستعار 
فیلب فیلب، در جدیدترین پیش بینی خود در خصوص آینده ی قیمت بیت کوین، به 
کاهش احتمالی قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال به زیر 10,000 دالر اشاره کرده است.

وی در این مورد گفته اســت: »در بدترین سناریوی ممکن، فکر می کنم بیت 
کوین احتماال تا منطقه ی 6,500 دالر سقوط خواهد کرد.«

وی افزود: »در این ســطح از قیمت، خریداران احتماال شروع به انباشت بیت 

کوین خواهند کرد.« وی خاطرنشان کرد که قیمت بیت کوین احتماال به دو برابر 
کف  قیمت بازار نزولی ســال 2018 و پایین ترین سطح بیت کوین در همه گیری 
کرونا در مارس 2020 برســد. در این دو بازه ی زمانی، کف قیمت بیت کوین در 
حوالی 3,300 دالر بود.به عقیده ی این تحلیلگر، شاید در شرایط کنونی رسیدن 
به این سطح بعید به نظر برسد؛ ولی این بدترین اتفاق ممکن است که شاید برای 
بیت کوین رخ دهد. البته، با توجه به پیامدهای فروپاشی اف تی ایکس و ناامیدی 
شدید سرمایه گذاران، و در نتیجه، احتمال وقوع یک کاپیتوالسیون شدید، امکان 
وقوع چنین اتفاقی وجود دارد. کاپیتوالسیون به دوره ای از بازار گفته می شود که 
سرمایه گذاران بر اثر وحشت و ناامیدی از بازگشت روند قیمت، به طور شتاب زده 

اقدام به فروش دارایی خود می کنند. 
به گفته ی این تحلیلگر: »در این پیش بینی بدترین حالت های ممکن را در نظر 
گرفته ام؛ ولی تا زمانی که اطالعات بیش تری درباره ی آینده ی قیمت بیت کوین به 
دست نیایند، وقوع چنین اتفاقی تقریبا بعید به نظر می رسد. از نظر من، همین که 
بیت کوین در مقایسه با بدترین پیش بینی های مان عملکرد بهتری از خود نشان 
داده و به پایین ترین ســطوح ممکن سقوط نکرده است، نشانه  و خبر خوبی برای 

معامله گرانی است که به دنبال افزایش قیمت ها هستند.«
با توجه به رویدادهای اخیر، قیمت بیت کوین در وضعیت نزولی کنونی در مقایسه 

با بازارهای نزولی قبلی متحمل زیان های کم تری شده است.
هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ساعت 9:15 روز یک شنبه 
6 آذر - بیت کوین با 0,42 درصد کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت 16,559 
دالر معامله می شــود. ارزش کل بازار بیت کوین هم اکنون 318,231,200,480 
دالر است. حجم معامالت بیست و چهار ساعته ی آن نیز با 7,35 درصد کاهش به 

17,744,266,505 دالر رسیده است.

با ادامه ی تضعیف شــاخص دالر آمریکا، طال از پائین ترین سطح خود، 1616 
دالر افزایش یافت؛ شکستن سطح مقاومت 1785 دالری در هفته ی آینده، برای 

طال دشوار خواهد بود.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از »اکونومیک تایمز«، طال پس از فروشی که 
در هفته ی دوم این ماه آغاز شد، بهبود یافت. این فلز از منطقه ی حمایتی حیاتی 

1720 تا 1730 دالر جهش کرد.
پیش بینی اولیه PMI جهانــی تولید ایاالت متحده در نوامبر S&P که در 23ام 
 S&P منتشر شد، )در مقایسه با پیش بینی 50( رقم 47.60 را ثبت کرد، در حالی که
جهانی خدمات ایاالت متحده PMI با پیش بینی 48، عدد 46.10 را نشان داد. گفتنی 
است که فعالیت کارخانه ای برای اولین بار از اواسط سال 2020 کاهش یافته است.

گزارش PMI خدمات، دومین مورد از بدترین انقباض ها را از نیمه ی اول ســال 
2020 به تصویر می کشــد؛ چرا که نرخ بهره باال و تورم ســرکش تا حدی آسیب 
دیده اســت. جالب توجه اســت که قرائت این دو گزارش به فلز زرد امن کمک 

شایانی کرده است.
بررســی چشم انداز فلز زرد نشــان می دهد که طال از سطح 1616 دالر - که 
پایین ترین سطح چرخه ی ثبت شده از 3 نوامبر است - رالی خود را آغاز، و در ادامه 

ی راه، به دیوار مقاومت در سطح 1786 دالر برخورد می کند.
ضعف در شــاخص دالر آمریکا همچنان ادامه دارد؛ زیرا از اوج چرخه ی خود 
یعنی 113,92 در 13 اکتبر به پایین ترین نرخ چرخه یعنی 105,34 در 15 نوامبر 
سقوط کرد؛ علت این افت چشمگیر آن است که فعاالن بازار با روند کندتر افزایش 

نرخ فدرال رزرو ایاالت متحده سازگار شدند.
 با توجه به اینکه شــاخص دالر آمریکا حدود 0,95 درصد کاهش یافت و به 
105,97 رســید، طال هفته ی منتهی به 27 نوامبر را با افزایش 0,15 درصدی به 
پایان رساند؛ این در حالی بود که بازدهی 10 ساله آمریکا نزدیک به 3 درصد کاهش 

یافت و در این هفته به 3,69 درصد رسید. 
از آنجا که بازارهای خارجی تحت فشار بودند، طال تنها افزایش اندکی داشت. از 
سوی دیگر، در بازارهای نفتی، نفت خام برنت به دلیل نگرانی های تقاضا ناشی از 
افزایش موارد کووید در چین و تالش غرب برای محدود کردن قیمت نفت روسیه، 

4,5 درصد سقوط کرد.
در دورنمای داده ها، هفته ی آینده، از 28 نوامبر، معامله گران مشتاقانه منتظر 

آمار فروش جمعه سیاه )25 نوامبر( و دوشنبه ی سایبری هستند.
ناگفته نماند هفته ی آینده یک هفته ی بسیار مهم از لحاظ داده هاست؛ زیرا ما 
مجموعه ای از داده های محرکه ی بازار مانند مخارج شخصی واقعی ایاالت متحده 
)اکتبر(، کاهش قیمت اصلی PCE )اکتبر(، PMI تولید ISM )نوامبر( و گزارش ماهانه ی 

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی)نوامبر( را داریم.
با توجه به اینکه تورم اصلی CPI در 6.3 درصد ساالنه بسیار باالتر از سطح هدف 
فدرال رزرو یعنی کمی باالتر از 2 درصد است، روایت خرید براساس رویکرد افزایش 

کند نرخ بهره  توسط فدرال رزرو، تا حدودی زیاده روی کرده است.
عالوه بر آن، سفارشــات کاالهای بادوام، خرده فروشی )گزارش اکتبر باالترین 
افزایش در هشــت ماه گذشــته بود( و بازار کار همچنان قوی است. فدرال رزرو 
قصد دارد نرخ های نهایی را باالتر )5درصد یا باالتر( از آنچه قباًل اعمال کرده بود، 

در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز ترازنامه ی خود را کوچک می کند. در این سناریو، 
در صورتی که داده های هفته ی آینده نشان دهنده ی هیچ ضعفی نباشد، تعجب آور 
نخواهد بود که ببینیم بازارها تغییرات نرخ ایاالت متحده را ارزش گذاری می کنند. 

در کنار این ها، تحوالت در فضای کریپتوها نیز تا حدی اهمیت خواهد داشت.
بررسی نمودارها حاکی از آن است که شکستن مقاومت 1785 دالری طال در 
هفته ی آینده دشوار خواهد بود. منطقه ی پشتیبانی 1720 تا 1730 دالر می تواند 
یک بار دیگر آزمایش شود. با این حال، از آنجا که معامله گران مشتاقانه منتظر انتشار 
داده های CPI ایاالت متحده در 13 دسامبر و تصمیم سیاست FOMC ایاالت متحده 

در 14 دسامبر هستند، انتظار می رود سطح 1700 دالر حفظ شود.

بدترینسناریویممکنبرایآیندهقیمتبیتکوین

طالمیتواندمقاومت1785دالریرابشکند؟

 ایران فدای اشک و خنده تو... ایران فدای اشک و خنده تو...
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  تشخیص بیماری کلیوی با اسکن شبکیه چشم

شاید به زودی هوش مصنوعی بتواند با اسکن کردن شبکیه چشم، عالئم 
اولیه بیماری  کلیوی را تشخیص دهد.

 »Mediwhale« به نقل از فوربس، یک استارت آپ مستقر در کره جنوبی به نام
می خواهد از هوش مصنوعی برای تشــخیص بیماری کلیوی از طریق اسکن 

غیرتهاجمی شبکیه چشم استفاده کند.
»کوین چوی«، یکی از بنیان گذاران و مدیر عامل Mediwhale گفت: شبکیه 
تنها اندامی است که بدون نیاز به اقدامات تهاجمی، رگ های خونی مستقیما 
در آن دیده می شــوند. بسیاری از بیماری ها به آسیب رگ های خونی مربوط 
می شوند. بنابراین با بررسی مستقیم رگ های خونی و با تأیید یک مجموعه 
بزرگ از داده ها با استفاده از هوش مصنوعی، می توانیم عالئم اولیه بیماری های 

مرتبط با آسیب عروق خونی را تشخیص دهیم.
اسکن شبکیه چشم فقط برای بررسی بیماری های چشمی انجام می شود اما 
چوی گفت که Mediwhale از هوش مصنوعی در اسکن شبکیه برای تشخیص 

بیماری های غیر چشمی استفاده می کند.
وی افزود: مزیت هوش مصنوعی، تحلیل خودکار تصویر، محاسبه امتیاز 
خطر و تشخیص تغییرات ظریفی است که پزشکان نمی توانند آنها را ببینند 
اما هوش مصنوعی همچنان می تواند امتیاز خطر قابل تکرار را از عکس های 

شبکیه چشم محاسبه کند.
چوی ادامه داد: ما امیدواریم که خطرات آینده بیماری های مرتبط با رگ های 
خونی را که از بیماری های قلبی-عروقی و کلیوی آغاز می شوند، شناسایی کنیم.

راه حل Mediwhale این است که از دوربین »فوندوس«)Fundus( برای ثبت 
تصاویر چشم استفاده  کند و سپس یک الگوریتم هوش مصنوعی، ارزیابی خطر 
بیمــاری را ارائه دهد. دوربین های فوندوس، دوربین های ویژه ای برای معاینه 

چشم هستند که کاربردهای گسترده ای در چشم پزشکی دارند.
چوی گفت: پزشک عمومی می تواند تصویربرداری از شبکیه چشم را انجام 
دهد و در صورت تشخیص دادن خطر باالی بیماری، بیمار را برای آزمایش های 
تکمیلی به متخصص ارجاع دهد. دستگاه ما می تواند رگ های خونی شبکیه را 
مورد بررسی قرار دهد و خطرات احتمالی بیماری های آینده را طبقه بندی کند 
تا گروه های پرخطر و متوسط بتوانند با انجام دادن اقدامات اولیه، از بیماری ها 

حتی زمانی که هیچ عالمتی ندارند، پیشگیری کنند.
چــوی گفت کــه امیــدوار اســت در ادامــه راه، بیمــاران بتوانند به 
ســرعت خطرات بیماری هــای قلبی-عروقی و کلیوی خــود را بدون خطر 
 تشعشــع یــا نیاز به آزمایش خون بررســی کننــد. این امر بــه ویژه برای 
کسانی بسیار مهم اســت که به بیماری های متابولیک مانند دیابت یا فشار 

خون باال مبتال هستند.
نوامبــر  از   Mediwhale اســتارت آپ  توســط  ارائه شــده  دســتگاه 
)FDA(»2022 تاکنــون هنوز توســط »ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 

 تایید نشده است.

  آلیاژهای جدید امیدبخش کاهش هزینه اندام های مصنوعی

آلیاژهــای جدیدی با ســمیت کمتــر، ارزان تر و ســخت تر می توانند 
امیدبخش توسعه اندام های مصنوعی باشند.

 به نقل از فیز، تیتانیوم، فلزی قوی، مقاوم و نسبتا سبک بوده و خواص 
آن نیز به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته اســت. دانشمندان موارد زیادی 
در مورد آن می دانند. همه این ها این فلز را به پایه  و اساسی ایده آل برای 
شکل دادن به اندام های مصنوعی به  ویژه زانو و دندان تبدیل کرده است. 
احتمال زنگ زدگی آن نســبت به سایر فلزات کمتر است و همانطور که 
تحقیقات نشان داده نسبت به فوالدهای ضد زنگ و مواد مبتنی بر کبالت 

با بدن انسان سازگارتر است.
اما یک مشــکل اساسی وجود دارد: تیتانیوم ارزان نیست. دسترسی به 
اطالعات دقیق در این مورد دشــوار اســت، اما هزینه متوسط  پروتزهای 
مبتنــی بر تیتانیوم بین 3000 تا 10 هزار دالر آمریکا اســت. این مبلغ 

برای اکثر مردم گران است.
یک مطالعه جدید در مورد جنوب صحرای آفریقا به استثنای آفریقای 
جنوبی که امکانات بهتری برای چنین روش هایی نسبت به سایر کشورهای 
این قاره دارد نشــان می دهد که 606 تعویض مفصل ران و 763 زانو بین 
سال های 2009 تا 2018 انجام گرفته است. بسیاری از افراد در این منطقه 
احتماالً نیاز به تعویض مفصل دارند، اما این کار را انجام نمی دهند زیرا آنها 
نمی توانند از پس هزینه های این فرآیند برآیند و با افزایش جمعیت جهان، 
تقاضا برای ایمپلنت در افراد 65 سال به باال افزایش خواهد یافت. این گروه 
سنی مستعد ابتال به بیماری هایی مانند پوکی استخوان و آرتروز هستند.

به همین دلیل اســت کــه محققان در حال کار بــر روی تولید مواد 
ارزان تر مبتنی بر تیتانیوم هســتند که بتوان از آن برای ساخت اندام های 
مقرون به صرفه استفاده کرد. در جدیدترین مطالعه، محققان عناصر فلزی 
ماننــد تیتانیوم، آلومینیوم، آهــن و وانادیم را آزمایش کردند تا آلیاژهای 
جدیدی ایجاد کنند. آنها هر کدام از این موارد را در محلولی که شبیه به 
مایعات بدن انسان است، مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که آلیاژهای 
جدید، زنگ زدگی ناچیزی در محلول نشان می دهند. آلیاژهای جدید، که 
کمی ارزان تر از آلیاژ تجاری هستند، به همان خوبی عمل کردند و حتی 

یک آلیاژ از موارد تجاری بهتر بود.
بزرگترین مزیت تیتانیوم در ساخت زانو و دندان های مصنوعی بی خطر 
بودن آن در بدن انســان اســت زیرا این فلز در مواجهه با مایعات بدن به 

راحتی تجزیه نمی شود.
با این حال، هنگامی که تیتانیوم به شــکل خالص خود مورد استفاده 
قرار می گیرد، فاقد استحکام و مقاومت کافی در برابر ساییدگی های ناشی 

از فعالیت های انسانی است.
به همین دلیل عناصر فلزی دیگری به آن اضافه می شود. به عنوان مثال 
می توان به آلومینیوم، وانادیم، زیرکونیم، تانتالیوم، نیوبیم، مولیبدن و آهن 
اشــاره کرد. دانشمندان از این عناصر و سایر عناصر برای ایجاد آلیاژهای 

جدید استفاده می کنند که در برابر سایش قوی تر و مقاوم تر هستند.

پیامبر اکرم )ص( :
الّل  َسِبیِل  في  لَیَلٍة  َحرُس 
أفَضُل  الَبحِر  ساِحِل  َعلی 
ِمن ِصیاِم َرُجٍل و ِقیاِمِه ِفي 

أهِلِه ألَف َسَنٍة؛
راه  در  نگهبانی  شب  یك 
خدا بر کرانه دریا، بهتر از 
هزار سال نماز و روزه مرد 
در میان خانواده اش است .

کنزالعّمال ح 10572

هواپیماهای جدید شــرکت ایرباس در آینده با سوخت هیدروژن که در دمای 
منفی 253 درجه سانتیگراد نگه داشته می شود، به پرواز درمی آیند و این شرکت 

هم اکنون در حال توسعه مخازن ذخیره هیدروژن برودتی است.
 به نقل از آی ای، بر اساس اعالم شرکت ایرباس، این شرکت در حال مهندسی 
مخازن ذخیره هیدروژن برودتی جدید برای پشتیبانی از هواپیماهای آینده است 

که با سوخت هیدروژن مایع کار می کنند.
ایرباس این هواپیماها را قلب های سرد می نامد و در مرکزیت برنامه هواپیماهای 

جدید مبتنی بر هیدروژن خود موسوم به ZEROe قرار دارند.
این شرکت در وبالگ خود آورده است: هیدروژن کلید مأموریت ما برای عرضه 
هواپیماهای فاقد آالیندگی به بازار تا سال 2035 است، اما باید در دمای فوق العاده 
سرد منفی 253 درجه سانتی گراد ذخیره شود. استفاده از این فناوری به معنای 
توســعه مخازن ذخیره هیدروژن برودتی خالقانه و نوآورانه است. خوشبختانه ما 

تیم هایی در شرکت خود داریم که مجموعه ای از مهارت ها را برای ایجاد آنها دارند.
ایربــاس در ادامه توضیح می دهد که دو فناوری اساســی وجود دارد که یک 
هواپیما را قادر می ســازد مســتقیماً با هیدروژن پرواز کند: نیرو دادن به موتور با 
احتراق هیدروژن از طریق موتورهای توربین گاز اصالح شده یا استفاده از سلول های 
سوختی هیدروژنی برای ایجاد نیروی الکتریکی. گزینه دیگر نیز یک رویکرد ترکیبی 

است که از ترکیبی از هر دو فناوری استفاده می کند.
ایرباس می گوید: صرف نظر از این گزینه ها، پای یک موضوع ثابت در میان است و 
آن این که هیدروژن باید بسیار سرد نگه داشته شود. هیدروژن در چنین هواپیمایی 
باید در دمای منفی 253 درجه سانتیگراد نگهداری شود و در تمام طول پرواز به 

طور مداوم این دما حتی زمانی که مخازن خالی می شوند، حفظ شود.
به همین دلیل است که مخازن ذخیره سازی هواپیماهای هیدروژنی جزء ضروری 
و حیاتی پروازهای آینده با ســوخت هیدروژن هستند. با این حال، مهندسی آنها 

دشوار است، زیرا کاماًل متفاوت از هواپیماهای سنتی هستند.
ایرباس برای توســعه این مخازن حدود 15 ماه پیش مرکز توســعه انتشــار 
صفر)ZEDCs( را در نانت فرانسه و برمن آلمان تأسیس کرد که مسئولیت پیشبرد 
این فناوری جدید را بر عهده دارند. مخازن در نانت تولید می شــوند و جعبه های 
ســرد که وظیفه به شکل گاز درآوردن هیدروژن مایع را بر عهده دارند، در برمن 

تولید می شوند.
کریس ردفرن رئیس بخش ســاخت این مخازن می گوید: این یک گواه واقعی 
بر کار تیمی در سراســر ســایت های ما است که شاهد تولید اولین مخزن به این 
سرعت باشیم. ما می خواهیم این مخازن را برای کارایی بیشتر بهینه کنیم و ردپای 
زیســت محیطی آن را کاهش دهیم. هرچه باشد، یک هواپیمای بدون آالیندگی 
باید در طول چرخه عمر خود تا حد امکان نزدیک به انتشار آالیندگی صفر باشد.

پروازهواپیماهایهیدروژنیایرباسباقلبیخی

 کشف یك دایناسور 120 میلیون ساله با 
قورباغه ای در شکمش

فسیل یک دایناسور پرنده  با قدمت 120 میلیون 
ســال در مغولستان داخلی کشف شده است که یک 

قورباغه در شکم آن مشاهده می شود.
 به نقل از ســای نیوز، بیش از 120 میلیون سال 
پیــش در چین امروزی، یک دایناســور پرنده مانند 
قورباغه کوچکی را خورده و ســپس اتفاقی رخ داده 
که به زندگی آن پایان داده و موجب فســیل شدن 
آن شده است.اکنون دانشمندان بخشی از فسیل این 
دایناسور پرنده  کوچک را همراه با یک قورباغه باستانی 
در بقایــای روده آن کشــف کرده اند.این دایناســور 
»دائورلونگ وانگی«نام گرفته و نوعی دونده خزندهبا 
اندازه متوسط   است که گروهی از دایناسورهای پرنده  
شــکارچی بوده اند که عمدتاً از ماهی، پستانداران و 

سایر دایناسورها تغذیه می کردند.
ژوری وانگ از موسســه زمین شناسی در آکادمی 
علوم زمین شناســی چین می گوید: دونده خزندگان 
یک دسته از دایناســورهای ددپا با اندازه کوچک تا 
متوسط بوده اند که از دوره کرتاسه در هر دو نیم کره 

زمین وجود داشته است.
دکتر وانگ افزود: »جهول بیوتای کرتاسه پیشین 
از شمال شــرقی چین تنوع غنی دونده خزندگان را 

فراهم کرده است.
جهــول بیوتا شــامل تمــام موجــودات زنده - 
اکوسیستم - شــمال شرقی چین بین 133 تا 120 

میلیون سال پیش است.
فسیل این دایناسور که به طرز چشمگیری حفظ 
شــده و تقریباً کامل اســت، در محل تپه کبوتر در 
منطقه النجیانگ در مغولستان داخلی پیدا شده است.

گونه نام)هولوتایــپ(  می گوینــد،  دانشــمندان 
»دائورلونــگ وانگــی« یک اســکلت تقریبا کامل و 

مفصل با طول حدود 1.5 متر است.
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