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 آیا بنزین ایران نصف 
قیمت صادر شد؟

بحران نقدینگی دارو و 
کارشکنی بانک ها

دنیا نگاه خاصی به 
والیبال ایران دارد

بهترین فرصت برای 
خرید بیت کوین !
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الهام صالح 
کارشناس اقتصادی 

گردشگری صنعتی چه فرصت هایی برای 
توسعه دارد؟

کمیسیون گردشــگری اتاق ایران نتایج یک بررســی پژوهشی درباره 
گردشــگری صنعتی را منتشــر کرده اســت که در آن تأکید شده تدوین 
دســتورالعمل مشترک تورهای گردشــگری صنعتی پیش نیاز توسعه این 

شاخه گردشگری است.
کمیســیون گردشگری و کسب وکارهای وابســته اتاق ایران نتایج یک 
بررسی درباره گردشگری صنعتی )مراکز صنعتی، شرکت های دانش بنیان، 
اســتارت آپ ها و...( در اکوسیستم تجاری هوشمند را منتشر کرده است. در 
این گزارش با اشاره به وجود 72 هزار و 618 شرکت تولیدی در ایران تأکید 
شــده که وجود این شرکت ها بستر بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری 

صنعتی در مکان ها و زمان های مختلف است.
بر اســاس این گزارش 824 شهرک صنعتی فعال دارای زیرساخت های 
مناسبی از قبیل راه، آب، برق هستند. همچنین وجود هفت و 312 شرکت 
دانش بنیان با ویژگی اصلی نوآوری که مورد عالقه بســیاری از گردشگران 
صنعتی بوده و از طرف دیگر بســیاری از این شــرکت ها نیازمند معرفی و 
تبلیغات برای خود هســتند، وجود دو هزار و 32 استارت آپ در کشور که 
طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر گرفته و تنوع مناسبی دارند، همگی بستری 

مناسب برای جذب گردشگران با عالئق گوناگون هستند.
 اگرچه صنایع مختلف در کشور، پتانسیل ها و شرایط بالقوه زیادی برای 
تبدیل شدن به فضاهای خاص گردشگری دارند؛ اما هنوز این نگاه و ضرورت، 
بین مدیران اجرایی برای چنین تغییرات و درآمدزایی وجود ندارد. استفاده 
دوباره از مراکز صنایع عملیاتی فعلی یا متروک شده گذشته، احتماالً توسعه 
و تغییراتی در عملکرد این مکان ها به همراه دارد؛ چراکه باعث می شــود از 
صنعتی بودن صرف، به یک جاذبه گردشــگری تبدیل شوند یا به طورکلی 
تغییر هدف داده و از اصالت خود خارج شــده و با برنامه ریزی جدیدی به 

فعالیت خود ادامه دهند.
 صنعت نفت به عنوان صنعتی با اهمیت که در تعداد زیادی از استان ها 
پراکندگــی و حوزه های اجرایی دارد، دارای تأسیســات، تجهیزات و اماکن 
خاص زیادی اســت که می تواند برای شهروندان عادی، دیدنی و قابل توجه 
باشد. صنعت نفت، تعداد قابل توجهی پاالیشگاه، کارخانه، تلمبه خانه، سکوی 
نفتی، اسکله و پمپ بنزین یا تجهیزات و ابزارآالت جالب و خاص دیگر دارد 
که وقتی صحبت از بازدید و مشاهده آن ها از نزدیک به میان بیاید، مخاطبان 

زیادی اظهار عالقه مندی می کنند. 
افزون بر این، تأسیسات هسته ای اصفهان، معادن فیروزه نیشابور، معادن 
نمک ســمنان، کارخانه های ایران خودرو و سایپا از دیگر مراکز جذاب برای 

گردشگری صنعتی در ایران نام برده شده اند.
یکی از عواملی که می تواند به توسعه گردشگری صنعتی در کشورهایی 
مثل کشور ما کمک کند، تهیه دستورالعمل مشترک برای اجرای تورهای 
گردشگری صنعتی است. اولین گام در راستای اجرای دستورالعمل مشترک 
گردشگری صنعتی، سازمان دهی رویداد مشترکی برای گردشگری صنعتی 
مانند روز بندرها، روز معادن سنگ های قیمتی، روز کارخانه های خودروسازی، 

روز صنایع غذایی، روز صنایع هوا فضا و غیره است.
در کنار این اقدامات، ایجاد یک سازمان ویژه که توسعه گردشگری صنعتی 
را ترویج کند در دستور کار قرار گیرد. سازمانی که اعضای خود را تشویق کند 
تا کمیت و کیفیت تورها را بهبود بخشند و عرضه گردشگری صنعتی را ارتقا 
دهند. البته در ابتدا این سازمان می تواند کمیته ای ذیل کمیسیون گردشگری 
اتاق باشد و با به مرور با گسترش فرآیند عرضه و تقاضای گردشگری صنعتی 

به عنوان سازمان ارتقا پیدا کند.

 تراز تجاری یک ساله مثبت می شود؟ تراز تجاری یک ساله مثبت می شود؟
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تصویربرداری ســریال تلویزیونی »شــهباز« بــه کارگردانی 
حمیدرضا لوافی و تهیه کنندگی امیرحســین آشتیانی پور و 

مهدی علینقی پور به پایان رسید.
این سریال به نویسندگی مینا خدیوی در ژانر پلیسی - معمایی 
و با موضوع فضای مجازی و پلیس سایبری در 3۰ قسمت 42 

دقیقه ای تهیه و تولید شده است.
این مجموعه تلویزیونی درباره یک گروه ســایبری است که به 
دنبال هکری بین المللی هستند. پلیس سایبری با اشراف به این 
فضا با مجرمان برخورد می کند و به داستان مردمی هم که از آنها 
سواستفاده شده و مورد طمعه افراد خالفکار قرار گرفته اند، می 
پردازد.در مجموعه تلویزیونی »شهباز« هنرمندانی چون آرش 
مجیدی، علیرضا آرا، رضا داودنــژاد، میالد میرزایی، مهدخت 
موالیی، نیما نادری، فاطیما بهارمســت، غزال نظر، سیروس 
همتی، پاوان افسر، مهسا باقری، مریم سرمدی، رحمان باقریان، 
سیامک اشعریون، ابتسام بغالنی، فیلیپ ساپرکین، یوفی تیان 

و... نقش آفرینی می کنند.

 فیلم رهایی به کارگردانی آنتوان فوکوآ و با بازی ویل اسمیت 
روز جمعه پیش رو در سینماهای منتخب و به صورت محدود 

اکران می شود.
 رهایی - EMANCIPATION که نخستین بار در 1 اکتبر 2۰22 
در واشینگتن، دی. سی نمایش داده شد پس از اکران محدود 
سینمایی در روز دوم دسامبر یک هفته بعد به صورت آنالین از 

طریق اپل تی وی پالس منتشر خواهد شد.
این فیلم اکشــن و دلهــره آور داســتان برده ای بــه نام پیتر 
را روایت می کند که پس از شــالق خوردن تا حــد مرگ، از 
مزرعه ای در لوئیزیانا از دست شــکارچیان سنگدل فرار کرده 
 و به ســمت ایاالت متحده شــمالی می رود و در آنجا به ارتش 

اتحادیه می پیوندد.

شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( برای تسریع افزایش ظرفیت تولید نفت، تا پنج 
سال آینده، سرمایه گذاری را به 1۵۰ میلیارد دالر تقویت می کند.

 ادنوک اعالم کرد فعالیت های بین المللی در حوزه گاز، مواد شیمیایی و انرژی پاک 
را توسعه می دهد. این اقدام در راستای تالش این شرکت و امارات متحده عربی 
برای افزایش تولید هیدروکربن ها و همزمان کاهش انتشار گازهای آالینده تا سال 

2۰۵۰، انجام می شود.
این تصمیمات در نشست ساالنه هیات مدیره که در راس آن شیخ محمد بن زاید، 
رئیس امارات متحده عربی حضور دارد، گرفته شد. امارات و عربستان سعودی 
از دولتها و سرمایه گذاران غربی به دلیل تالش برای عبور سریع از سوخت های 
فسیلی، انتقاد کرده اند. این دو تولیدکننده نفت به افزایش امسال قیمت های نفت 
به عنوان نشانه سرمایه گذاری اندک در اکتشاف نفت و گاز طی سالهای اخیر، 
اشاره کرده اند.سلطان الجابر، مدیرعامل ادنوک در بیانیه ای اعالم کرد: جهان به 
انرژی حداکثری و آالیندگی حداقلی نیاز دارد و اگر بخواهیم امنیت انرژی جهانی 
را تامین کنیم، به همه راه کارهای انرژی نیاز داریم.ادنوک واحد مایع سازی گاز و 
پاالیش گاز را در یک واحد جدید، یکپارچه خواهد کرد. همچنین یک سهم اندک 
در شرکت ادنوک گاز را از طریق عرضه اولیه عمومی که سال 2۰23 در ابوظبی 

انجام می شود، خواهد فروخت.

 » شهباز« به ایستگاه
 پایانی رسید

ویل اسمیت در نقش برده 
ظاهر می شود

سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیاردی امارات 
برای افزایش تولید انرژی

وزیر صمت وعده داده که تا پایان 14۰2 تراز تجاری مثبت می شود این در حالیست 
که آمار 8 ماهه نشان می دهد عمده صادرات مواد اولیه ارزان و تراز تجاری با یک رکورد 
بیش از 4 میلیارد دالر منفی بوده است. سید رضا فاطمی امین وزیر صمت 3۰ مهر ماه 
سال جاری وعده داده است که با توجه به اهمیت مقوله صادرات، روند تراز تجاری کشور 
در پایان سال 14۰2 مثبت می شود؛ وی همچنین بر عزم بخش تجاری کشور برای خروج 
ســبد صادرات از وضعیت متمرکز و جایگزینی کاالهای پیچیده به جای کاالهای خام و 
نیمه خام تاکید کرده بود.حال بررسی روند تجارت خارجی کشور در 8 ماه نخست سال 
جاری حکایت از مســیر دشــوار دولت برای رفتن به سمت تراز تجاری مثبت و پیچیده 

کردن سبد صادراتی دارد.

 تراز تجاری منفی ۴.۷ میلیارد دالری
بر اســاس آماری که گمرک ایران منتشــر کرد مشخص شد در این بازه زمانی میزان 
صادرات غیرنفتی 7۰ میلیون و 4۰2 هزار تن به ارزش 32 میلیارد و 368 میلیون دالر و 
میزان واردات 23 میلیون و 4۰۵ هزار تن به ارزش 37 میلیارد و 116 میلیون دالر بوده 
که نشان می دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی 4 میلیارد و 748 
میلیون دالر رسیده است.همچنین ارزیابی مقاصد و کاالهای صادراتی در این مدت نشان 
می دهد که مانند سالهای همچنان ۵ کشور نخست خریدار کاالی ایران کشورهای چین، 
عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند هســتند و نکته جالب تر در مورد کاالهای عمده 
صادراتی است که همچون گذشته اقالم خام و نیمه خام از جمله پروپان مایع شده، متانول، 
بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فوالد و 

روغن های سبک در صدر صادرات قرار دارند.

 باالترین تراز تجاری منفی در ۱۴۰۱
از سویی دیگر بررسی وضعیت تراز تجاری 8 ماهه سال های 13۹8، 13۹۹، 14۰۰ و 

14۰1 نشان می دهد که بیشترین تراز تجاری منفی برای سال جاری بوده است.

    سال                          تراز تجاری
منفی یک میلیارد و 721 میلیون دالر 8 ماهه 13۹8 

منفی 4 میلیارد و ۵۵2 میلیون دالر 8 ماهه 13۹۹ 
منفی یک میلیارد و 224 میلیون دالر 8 ماهه 14۰۰ 

منفی 4 میلیارد و 748 میلیون دالر 8 ماهه 14۰1 
بر همین اســاس تراز تجاری 8 ماهه 13۹8 رقمی معادل منفی یک میلیارد و 721 
میلیون دالر بود که در ســال 13۹۹ به منفی 4 میلیارد و ۵۵2 میلیون دالر رســید. این 
رقم در سال 14۰۰ منفی یک میلیارد و 224 میلیون دالر اعالم شد. بنابراین با توجه به 
اینکه تراز تجاری 8 ماهه 14۰1 معادل منفی 4 میلیارد و 748 میلیون دالر است، شاهد 

منفی ترین تراز تجاری در بازه 8 ماهه هستیم.

 صادرات مواد اولیه ارزان
در این رابطه سید مصطفی موسوی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی 

اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با مهر اظهار کرد: وزن صادرات غیرنفتی که 7۰ میلیون 
و 4۰2 هزار تن اعالم شده و از آن طرف ارزش صادرات 32 میلیارد و 368 میلیون دالر 
بوده، بیانگر آن است که صادرات ایران بیشتر روی مواد اولیه کم ارزش متمرکز شده است؛ 
در واقع خارجی ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان 
از ایران کرده اند.وی افزود: از سویی دیگر وزن واردات 23 میلیون و 4۰۵ هزار تن آن هم 
با ارزش 37 میلیارد و 116 میلیون دالر بوده که نشان می دهد کاالی مصرفی نهایی وارد 
کشــور شده است؛ یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام 

واردات کاالهای مصرفی کرده است.

 امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک سال وجود دارد؟
موسوی در مورد اینکه امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک سال وجود دارد، تصریح 
کرد: تراز تجاری بیش از 4 میلیارد دالر منفی است بنابراین شاید دولت بتواند با سیاست های 
غلط همچون بخشنامه ها و بستن عوارض روی مواد اولیه موقتاً تراز را در سال آینده مثبت 
کند اما بازار از نو خود را می سازد.وی ادامه داد: یک نمونه از سیاست هایی که اخیراً اعمال 
شــده مربوط به بستن عوارض روی سه محصول کشاورزی باارزش گوجه فرنگی، پیاز و 
سیب زمینی اســت؛ با این عوارض ها صادرات انجام می شود و دولت هم سود می برد اما 

کشاورز ضربه می خورد.

 استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد صنایع تبدیلی
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت 
باید اجازه تنفس به عرضه و تقاضا بدهد، گفت: نکته مهم در مورد توسعه صادرات غیرنفتی 
این است که دولت باید دخالت خود را کم کند و از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی 

به بخش تولید، به ایجاد صنایع تبدیلی کمک کند.

 لزوم تخصیص مشوق و سوبسید به تولید
وی افزود: دولت باید به جای سیاســت های غلط، تصمیمات دقیق و قابل اجرا بگیرد؛ 
از جمله مهم ترین سیاست هایی که باید اتخاذ شود تخصیص جایزه، مشوق و سوبسید به 

تولید همچون سوبسید حمل و نقل و... است.

 حمایت از تولید مساوی با توسعه صادرات است
موســوی با بیان اینکه هم اکنون ما به جای اعطای مشــوق، در حال تنبیه صنعت 
هستیم، اظهار کرد: عدم حمایت از تولید و عواقب سنگین این بخش موجب شده کسی 
خود را درگیر تولید نکند و صنایع کوچک و متوسط تولید را رها کرده و به سمت تجارت 
داللی بروند. در واقع ســرمایه ها غیرمولد شــده و تولید طرفداری ندارد.وی تاکید کرد: 
اگر دولت بتواند با سیاســت های درســت و اعطای مشوق، تولید را تقویت کند می توان 
امید داشــت که صادرات غیرنفتی نیز توســعه یابد و از صادرات مــواد خام و نیمه خام 
 عبور کنیم اما اگر قرار باشــد با سیاست های غلط صادرات را توسعه بخشیم نه تنها این

 توســعه موقت خواهد بود بلکه تولید هم ضربه می خورد و سرمایه گذاری های غیرمولد 
رونق می گیرد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/09/09

شماره : 1528

ســعیده محمد  -   ایده روز  | به موجب 
تحوالت فناورانه، صنایع لوازم خانگی، خودرو و 
پوشاک از ماراتن انقالب صنعتی عقب نمانده و 

پیشران گروه تجاری خود هستند.
مرکــز پژوهش های اتاق ایران بر اســاس 
پایــش تحوالت فنــاوری در زیرشــاخه های 
صنعت و معدن، دومین شماره »آینده پژوهی 
صنایع« را منتشــر کرد. این گزارش، مروری 
است بر آخرین تحوالت فناورانه در حوزه های 
راهبردی همچون، صنعت، معدن و انرژی که 
منطبق برآخرین تحلیل ها و تحوالت موجود از 
معتبرترین پایگاه های اطالع رسانی دنیا است.

این گزارش که با هدف آشــنایی صاحبان 
صنایــع با آخرین تحــوالت صنایع در جهان 
منتشر شده است، نشان می دهد که مدل های 
توسعه ای و کسب وکار در زیرشاخه های معدن و 
انرژی دچار دگرگونی و تحول شده اند. به موجب 
تحوالت فناورانه در جهان، صنایع لوازم خانگی، 
خودرو و پوشاک نیز از ماراتون انقالب صنعتی 
عقب نمانده و پیشران گروه تجاری خود هستند.

در قســمت اول این گــزارش  به مطالعه 
مدل های جدید بهره برداری از سوخت فسیلی 
پرداخته و با اســتفاده از رویکرد روند پژوهی، 
پس از بررسی ضرورت تغییر مدل کسب وکار و 
نیاز تحول در خرده فروشی سوخت به موضوع 
نیروی کار و پرورش استعداد آن پرداخته است. 
در نهایت باتوجه به تحلیل های ارائه شــده و با 
عنایت به دنیای آینده راهکارهایی برای صنعت 

انرژی ایران ارائه می شود.

در بخش دیگر این گزارش، وضعیت تعطیلی 
تولیدات ناشی از بیماری همه گیر کووید 19 در 
صنعت خودروسازی بررسی شده است. امروزه 
صنعت خــودرو در نتیجــه چندین عملیات 
بزرگ، از جمله تولید خودروهای هیبریدی و 
برقی، ایجاد ســامانه رانندگی خودکار و غیره 
تغییرات ساختاری عمده ای را تجربه می کند 
که تامین کننــدگان باید به منظــور رونق و 
یــا حتی برای مانــدگاری در بازارهای جدید، 
ماهیت کســب وکار خود را تغییــر دهند. در 

انتهای این گــزارش به اثرات مفید ایجاد یک 
زنجیره تامین یکپارچه جهانی و نیازهای الزم 
برای توسعه فناوری های جدید در این صنعت، 

ارائه شده است.
یکــی از صنایع مهم دیگر که نیاز به پایش 
و آینده نگری در آن احســاس می شود، حوزه 
نســاجی و پوشــاک اســت. در این پژوهش 
چشم انداز اقتصادی صنعت نساجی به منظور 
ثبات  اقتصادی مــورد مطالعه قرار می گیرد و 
نشــان داده می شود این صنعت با بهره برداری 

از فرصت هــای جدیــد فناورانه بــه مقابله با 
چالش های جدیــد پرداخته اســت. صنعت 
نساجی با راه حل های دیجیتال مبتنی بر داده  
به ســمت افق ســودآوری و پایداری حرکت 
می کند. این پژوهش با بررسی روندهای جدید 
شــکل گرفته در صنعت نســاجی، بیانگر آن 
است که استراتژی های پیشین این صنعت در 
سال های گذشته که به نوعی مزیت رقابتی تولید 
پوشاک در کشــور های شرق آسیا بود، امروزه 
کم رنگ شده و جهان شاهد انتقال تولید صنعت 

نساجی از کشورهای شرق آسیا به کشورهای 
توسعه یافته است.

در بخــش چهارم این گــزارش به انقالب 
صنعتی چهارم در تحول و پیشــرفت در لوازم 
خانگی اشاره شده است. در این بخش، ضمن 
ارائه نقشــه راه توسعه این دسته از فناوری ها، 
ابتدا به نحوه ایجاد تقاضا و توسعه فروش لوازم 
خانگی هوشمند پرداخته و چند نمونه از این 
پیشرفت ها و آثار آن ها بیان شده است. در پایان 
پیشنهادات سیاستی برای ایران جهت نوآوری 

در صنعت مذکور، ارائه شده است.
در بخش پایانی نیز به موضوع اســتخراج 
هوشــمند از معادن فناور پرداخته شده است. 
امروزه بســیاری از معــادن تالش می کنند تا 
تحولی معنــادار و پایدار در فرایند خود ایجاد 
کنند؛ اما چون فاقد دید واقعی و درک موقعیت 
فناورانه خود هستند توان کافی برای پاسخ به 
نیاز جامعه هدف و شناسایی فرصت ها را ندارند. 
همه این ها در صورتی است که هزینه فناوری 
دیجیتال در حال کاهش اســت و راه حل های 
فناورانه در حال آزمایش و گسترش در صنعت 
هســتند. زمانی بهتر از اکنون برای کشــف 
استخراج هوشمند و تمرکز بر ارزش وجود ندارد.

بر اســاس گزارش مکنزی و نظرســنجی 
دیلویت از صاحبان معادن، دیجیتالی شــدن 
فرایند معدن به معنای توانایی متفاوت دیدن، 
متفاوت فکرکردن و انجام عملیات متفاوت است. 
در این گزارش تحول صنعِت معدن از دریچه 
فناوری های نوظهور مورد بررسی قرار می گیرد.

 لوازم خانگی، خودرو و پوشاک با تحوالت فناورانه پیشران شدند

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه 
خودروی اقتصادی تا پایان سال 1402 تولید می شود، گفت: براساس توافقات 
انجام شــده، مقرر شــد قطعات این خودرو بدون واسطه در اختیار خودروساز 

قرار گیرد.
محمدرضا نجفی منش گفت : یکی از مشکالت اساسی قطعه سازان، کمبود 
منابع مالی اســت. با توجه به قیمت فعلی خــودرو، تامین مالی همواره برای 
خودروسازان به سختی امکان پذیر است و همین موضوع موجب می شود که 
خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند و دائما در پرداخت مطالبات قطعه سازان 

نیز با کمبود مالی مواجه باشند و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند.

  مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان 
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ا با بیان اینکه 
مطالبات معوق قطعه ســازان اکنون به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت، افزود: براساس مذاکراتی که با خودروسازان انجام شد، مقرر شده است 
خودروسازان در ابتدا مطالبات قطعه سازان ضعیف تر و قطعه سازانی که از 120 
روز پیش تاکنون وجهی از خودروسازان دریافت نکرده اند پرداخت شود تا مشکلی 

برای ادامه فعالیتشان ایجاد نشود. 
وی مدعی شــد: یکــی از راه های جلوگیری از ضرر و زیان خودروســازان 
عرضه خودرو در بورس است، با این روش هم خودروساز می تواند خودرو را با 
قیمتی باالتری عرضه کند و هم خریدار می تواند خودرو را با قیمتی کمتر از 

بازار خریداری کند. 

نجفی منش با اشــاره به افزایش تولید خودرو نسبت به سال گذشته بیان 
داشت: ایران اکنون دهمین خودروساز دنیا در میزان تولید است و این در حالی 

که در سال های قبل رتبه نوزدهم جهان را داشتیم. 

 واردات قطعات فرانسوی خودرو ممنوع نشده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم واردات خودروهای فرانسوی تاثیری 
در واردات قطعات این خودروها نیز دارد، گفت: واردات خودروهای فرانسوی از 
سوی ایران تحریم شد اما واردات این قطعات تحریم نشده و منعی برای واردات 

آن وجود ندارد. 
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: با 

توجه به اینکه خودروهای فرانسوی پیش از این در کشور تولید می شد بنابراین 
بخش بیشتر قطعات مورد نیاز این خودروها اکنون در کشور تولید می شود و 

مشکلی در تامین این قطعات وجود ندارد. 
نجفی منش در رابطه با تولید خودروی مشــترک بین ایران و روسیه اظهار 

داشت: این مساله در حال بررسی است و امیدواریم به زودی عملیاتی شود. 

 تولید خودرو اقتصادی در اواخر سال آینده
وی با اشاره به تولید خودروی اقتصادی اظهار داشت: با توجه به رایزنی هایی 
که بین وزارت صمت، خودروساز و انجمن قطعه سازان انجام شده قرار است که 

این خودرو در اواخر سال آینده تولید  شود. 
نجفی منی اظهار داشت: خودروی اقتصادی باید همه استانداردهای موجود 
را برآورده کند و با قیمتی تولید شود که خرید آن برای اقشار کم درآمد امکان 
پذیر باشد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان 
داشت: براساس قراردادهای که بین انجمن و خودروساز منعقد شد، قرار است 
قطعات مورد نیاز تولید خودرو اقتصادی بدون واسطه به خودروساز تحویل شود. 

 صادرات قطعات خودرو را انجام می دهیم
نجفــی منش درباره صادرات قطعات خودرو اظهار داشــت: در حال حاضر 
صادرات قطعات خودرو به کشورهایی که خودروی کامل صادر می شود انجام 
می شود ضمن اینکه اگر برخی مشکالتی که در زمینه تبادالت مالی وجود دارد 

حل شود امکان صادرات قطعات خودرو به چندین کشور وجود دارد.

 ایران دهمین خودروساز دنیا در میزان تولید است

حسین فراهانی   
کارشناس اقتصادی 

  عرضه قطره چکانی بازار را 
ملتهب می کند

در صورتی عرضه خودرو در بورس کاال منجر به کاهش قیمت در بازار می شود که این 
عرضه مستمر باشد.

 اگرچه رکود در بازار خودرو حاکم است اما روند قیمت خودرو هم تااندازه ای افزایشی است 
که دلیل دارد و آن هم عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان است.

 عرضه خودرو کم است و پاسخگوی نیاز بازار نیست بنابراین این مساله موجب شده است 
خودروهای ارزان قیمت مانند 206 تیپ دو در یک ماه گذشته 30 میلیون تومان افزایش 
قیمت داشته باشد.  نسبت به یک ماه گذشته خودرو کوئیک بین 10 تا 15 میلیون تومان و 
خودرو تیبا  حدود 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است، 207 اتومات و دنا اتومات 

توربو نیز افزایش قیمت داشته است.  
 در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کاال به نفع تولید کننده است

در صورتی عرضه خودرو در بورس کاال منجر به کنترل و یا کاهش  قیمت خودرو در بازار 
می شود که این عرضه مستمر باشد و به صورت مقطعی نباشد. 

با شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس کاال به نفع مصرف کننده نیست زیرا خودروسازان 
با قیمت نزدیک قیمت بازار خودرو را عرضه می کند و در نهایت خودرو با قیمتی حدود 50 
میلیون تومان کمتر از قیمت بازار به دست خریدار می رسد و خریداران خودرو از بورس 
نیز اغلب خودروهای خریداری شده از بورس را در بازار عرضه می کنند و بنابراین باز هم 
مصرف کننده واقعی از این اختالف قیمت با بازار منتفع نمی شود.  وقتی کاالیی مانند 
خودرو به یک کاالی سرمایه ای تبدیل می شود در نتیجه نوسانات ارزی بر افزایش قیمت  
آن تاثیر می گذارد، متأسفانه فعال خودرو به یک کاالی سرمایه ای تبدیل شده است و اغلب 

خریداران خودرو از بورس یا خودروساز به دنبال کسب سود هستند.

  خبرخبر
  امضای قرارداد 300 میلیون دالری با مسکو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: کشورهای روسیه و 
ونزوئال از مشتریان خودروهای ایرانی هستند و تاکنون یک هزار دستگاه خودرو به ونزوئال 
صادر شده است.محمدرضا نجفی منش، با اشاره به صادرات خودروهای تولیدی کشور 
اظهار داشت: تاکنون هزار خودروی تولید ایران به ونزوئال صادر شده است، ضمن اینکه با 
توجه به استقبال این کشور از خودروهای تولید ایران، روند صادرات خودرو به این کشور 
ادامه دارد.رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه 
روسیه نیز یکی از مشتریان خودروهای ایرانی است، افزود: یک تفاهم نامه 300 میلیون 

دالری برای صادرات خودرو به این کشور امضا شده است.
وی بیان داشت: روسیه و ونزوئال دو بازار خوب برای صادرات خودروی ایرانی است و اگر 
شرایط صادرات فراهم شود، ما از لحاظ صادرات خودرو می توانیم جایگاه مناسبی پیدا 
کنیم.نجفی منش با بیان اینکه پیش از این نیز خودروهای ایرانی به کشورهای ارمنستان 
و آذربایجان صادر شده است، افزود: صادرات خودرو به کشورهای مختلف نشان می دهد 
که خودروهای تولید داخلی از کیفیت خوبی برخوردار است، اما برای توسعه صادرات 

باید تالش کرد تا کیفیت خودروهای تولید داخل باز هم ارتقا یابد. 

 رکورد تولید ماهانه خودرو شکسته شد
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از شکسته شدن رکورد تولید 

ماهانه خودرو در کشور در آبان سال جاری پس از گذشت 5 سال خبر داد.
به نقل از شــاتا، عبداله توکلی الهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو صمت گفت: 
خودروسازان کشور در ۸ ماهه ابتدایی امسال توانستند پس از موفقیت های پی در پی، 
نزدیک به به 750 هزار خودرو تولید کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 
15 درصدی نشان می دهد. وی افزود: این در حالی است که از خرداد سال جاری، روند 
تولید عبور مستقیم و توقف تولید خودروهای ناقص پس از گذشت بیش از چهار سال 
متوالی شکل گرفت.مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این که دیگر می توانیم بگوییم که تثبیت جریان تولید در صنعت خودرو کشور شکل 
گرفته است، ابراز امیدواری کرد: پس از ترمیم جریان تولید، توسعه پلتفرم های جدید 
و تولید محصوالت کیفی و رقابتی در صنعت خودروی کشور شتاب بیشتری به خود 
بگیرد، همان گونه که در گام دوم برنامه تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مهم 
مد نظر قرار گرفته است.توکلی الهیجانی اضافه کرد: نکته درخشان کار خودروسازان و 
زنجیره تأمین توانمند داخلی این است که فقط در آبان امسال بیش از 122 هزار خودرو 
در کشور تولید شده که رکورد تولید در همه ماه های 5 ســال گذشته از سال 1397 
تاکنون را شکسته است و نشــان از عبور از بحران تولید در صنعت خودرو کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، میزان تحویل خودروها توسط دو خودروساز اصلی 
کشور است که با توجه به کاهش چشمگیر خودروهای ناقص داخل پارکینگ نسبت به 

سال گذشته، در عمل بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

  افزایش ۹0 درصدی ارزش صادرات شرکت های دانش بنیان 
رئیس کل گمرک ایران در گزارشی، عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت 

خارجی که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک )AEO( قرار دارند را اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، علیرضا مقدســی در 
خصوص عملکرد تجارت خارجی شرکت های دانش بنیان در 7 ماهه سال جاری گفت: 
میزان تجارت خارجی شرکت های دانش بنیان که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی 
گمرک )AEO( قرار دارند، در این مدت بیــش از 52 هزار و 939 تن و به ارزش بیش از 
249 میلیون و 337 هزار دالر بوده است.رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال 
 )AEO( حاضر تعداد 64 شرکت دانش بنیان در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک
قرار دارند، که از این تعداد 33 شرکت در حوزه صادرات غیرنفتی و 54 شرکت در رویه 
واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، در خصوص میزان صادرات و واردات این شرکت ها 
در 7 ماهه اظهار کرد: در این مدت از مجموع تجارت خارجی توسط شرکت های دانش 
بنیان 14 هزار و 975 تن و به ارزش حدود 43 میلیــون و 172 هزار دالر به صادرات 
غیرنفتی و 37 هزار و 964 تن به ارزش 206 میلیون و 165 هزار دالر به واردات اختصاص 
داشت.مقدسی افزود: در این مدت میزان صادرات این شرکت ها به لحاظ وزن یک درصد 
کاهش و از حیث ارزش 90 درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم در این مدت به 
لحاظ وزن 5 درصد و از نظر ارزش 12.5 درصد کاهش داشته است.این گزارش می افزاید، 
هم اکنون گمرک ایران با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی شرکت های 
دانش بنیان و حمایت حداکثری از این شرکت ها، تسهیالت هجده گانه برای شرکت های 

دانش بنیان در قالب فعاالن اقتصادی مجاز ارائه می کند.

 مذاکرات روسیه برای تشکیل اتحادیه گازی
روسیه سرگرم مذاکره درباره تشکیل یک اتحادیه گازی با قزاقستان و ازبکستان برای 

حمایت از انتقال گاز بین این سه کشور و سایر خریداران انرژی از جمله چین است.
 خبرگزاری اینترفکس روسیه این خبر را به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه منتشر کرد اما نواک جزئیات بیشتری درباره این اتحادیه گازی یا این که مذاکرات 
در چه مرحله ای قرار دارد، ارائه نکرد.سخنگوی رئیس جمهور قزاقستان، قاسم ژورمارت 
توکایف اظهار کرد: والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دیدار با همتای قزاقستانی 
خود، چنین ایده ای را مطرح کرد.روسیه صادرکننده بزرگ گاز طبیعی است و ازبکستان 
و قزاقستان به اندازه ای که مصرف دارند، تولید می کنند. این دو کشور از طریق یک خط 
لوله گازی و از طریق خط لوله دیگری که در مسیر خود به چین از خاک این کشورها عبور 

کرده است، به روسیه متصل هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: تعهدات صادرات بنزین از دولت 
قبل ایجاد شــده بود که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره ها متفاوت از وضعیت 

فعلی است و این موضوع در آمار گمرک تاثیرگذار بوده است.
جلیل ســاالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
اشــاره به وضعیت میزان صادرات و قیمت بنزین صادراتی عنوان کرد: متاسفانه 
دولت قبل بدون توجه به ظرفیت های تولید در پاالیشگاه های کشور، برنامه های 

دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود. 
وی گفت: مثال اگر به این برنامه ها در ســال 99 مراجعه کنیم، می بینیم که 
خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس چهارصد هزار و خرده ای تعریف شده است 
و مرتبا هم این برنامه ها به دلیل غیرواقعی بودن، اصالح شده است و واقعا سابقه 

نداشته است که در یک سال سه مرتبه بر برنامه اصالحیه زده شود.
ساالری افزود: در این برنامه ها، میزان تولید بنزین خیلی غیرعادی و غیرواقعی 
تعیین شــده و عددها در برخی ماه ها باالی 109 میلیون لیتر در روز اســت. بر 
اساس این برنامه، وزیر نفت وقت، یک تکلیف صادرات بنزین را ایجاد کرده است. 
بر این اســاس در 4 ماه پایانی ســال 99 صادرات 26 میلیون لیتر در روز بنزین 

دیده شده است.

 دولت قبل 2 میلیارد لیتر تعهد صادرات بنزین برای دولت سیزدهم 
ایجاد کرد

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: اما با وجود اینکه تولید بنزین از 
برنامه انحراف داشت، بخش بازرگانی برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید 

و مصرف و وضعیت موجودی اقدام کرد و قراردادها امضا شد.

وی اظهار داشــت: بسیاری از شرکت ها نیز با این افق دید که صادرات بنزین 
ایران افزایشــی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت 

نقدی بهای بنزین کردند.
ســاالری ادامه داد: وقتی دولت ســیزدهم بر سر کار آمد، ما دیدیم که حجم 
قابل توجه تعهدات صادرات بنزین باقی مانده است و انجام تعهدات به دولت فعلی 
واگذار شــده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی 12 

میلیون بشکه و در حوزه زمینی هم 200 میلیون لیتر بود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: دقت کنید که در دولت قبل، 
خرید این محموله های بنزین انجام شده و پول پرداخته شده بود و در خزانه رفته 
و مصرف شده بود و ما مجبور بودیم این تعهدات را به صورت تدریجی انجام دهیم. 
وی عنوان کرد: در بندی از قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته شده بود که اگر 
در بازه زمانی ای ما سوخت نداشته باشیم، می توانیم در اسرع وقت این محموله ها 

را به صورت تدریجی تحویل دهیم.

 قراردهای صادرات بنزین در دولت قبل با قیمت ثابت امضا شده بود
ساالری گفت: تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال های 1399 و حتی 
1400 ایجاد شده بود که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره ها متفاوت از وضعیت 
فعلی است، مثال در آن زمان محموله هایی با قیمت تنی 235 دالر فروخته شده 

بود که خب عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: توجه داشته باشید که در این 
قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده بود و به صورت نقدی هم در 
همان زمان پرداخت شده بود. این موضوع باعث شد که ما مجبور باشیم در این 
دولت بنزین را در قیمت های 200 تا 400 دالری تحویل بدهیم درحالیکه قیمت 

فعلی روی تنی ۸00 دالر بود.
وی اظهار داشت: در نتیجه تسویه کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین در 
آمار گمرک هم تاثیرگذار بوده است و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند نه 

اینکه ارزان فروشی شده باشد.
ســاالری گفت: ما مجبور بودیم که محموله هــا را تدریجا تحویل دهیم زیرا 
با روی کار آمدن دولت ســیزدهم و واردات واکسن، شیوع کرونا فروکش کرد و 
محدودیت های کرونایی برداشــته شد در نتیجه فنر مصرف بنزین رها شد و به 
میزان تولید نزدیک شد. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش در پایان گفت: 
از طرفــی ما باید برنامه ریزی می کردیم که بنزیــن موردنیاز در تعطیالت نوروز 
1401 را ذخیره و تامین کنیم و اولویت ما این موضوع بود و تدریجا هم تعهدات 

صادراتی را انجام می دادیم.

 آیا بنزین ایران نصف قیمت صادر شد؟

عضو اتحادیه صنف کامیونداران کشور از دو دلیل طوالنی شدن ترخیص 
کامیون های وارداتی از گمرک خبر داد.

 حدود 400 هزار ناوگان باری در کشــور وجود دارد که حدود 1۸۸ هزار 
این ناوگان فرســوده است؛ با توجه به برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان های 
برون شــهری که انجام شده بود قرار بر واردات ناوگان های دست دوم اما در 
حــد نو بود به طوریکه در این طرح قرار بر این بود که کمبودهای موجود در 

بخش ناوگان هم برطرف شود.
بعد از آن وقتی قانون هوای پاک ابالغ شد، آئین نامه ای برای آن نوشته شد 
و در این آئین نامه مواردی که در حوزه منع تردد بود تغییر پیدا کرد و اصالح 
شــد. بنابراین پس از آن اصالحیه ماده ۸ قانون هوای پاک، ســن فرسودگی 

حذف و لغو شد، به جای آن مرز فرسودگی را اعالم کردند.
بر اساس این ماده قانونی پس از اینکه خودروها به مرز سنی رسیدند، چنانچه 
ایــن خودروها بتوانند معاینه فنی اخذ کنند، برای دوره های زمانی کوتاه تری 
اجازه تردد خواهند داشــت. مشــکل اصلی از آنجا نشأت گرفت که آئین نامه 
مرتبط منع تردد خودروهای فرسوده لغو شد و در بازار با عدم تعادل در عرضه 

و تقاضا موجه شدند و هر روز هم شاهد افزایش قیمت ها بود.
اقــدام موازی دیگر که مطرح شــد، این بوده که با توجــه به ابالغ قانون 
ســاماندهی صنعت خودرو، تبصره ای بــود که می گفت تمام خودروهایی که 
وارد چرخه حمل و نقل شوند اسقاط را انجام دهند چنانچه اگر گواهی اسقاط 
موجود نبود، متقاضیان مبلغــی را به صندوق واریز کنند که از آن برای رده 
خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده شود البته این اصالحیه پیشنهادی 

است که به مجلس داده شد.

 دست دالالن کوتاه شود
با این حال علی عرب زاده؛ عضو اتحادیه صنف کامیونداران کشور در خصوص 
مشــکالت کامیون های وارداتی به خبرنگار مهر گفت: مشکل اصلی این است 
که این کامیون ها اول به دست دالالن می رسد و بعد به دست مصرف کننده 

و بعداز آن قانون های کاغذی که نوشته می شود.
وی در ادامه بیان کرد: مردم وقتی کامیون ها را تحویل می گیرند با مشکالت 
زیادی رو به رو می شــودن به طوریکه در گام نخست با قانون بازی ها مواجه 
می شوند تا ترخیص کامیون حدود یک سال طول می کشد با توجه به اینکه 

خرید طرح اســقاط حدود 700 میلیون برای کامیون دار هزینه بردار اســت 
و راننــده توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد. حتی قیمت ها در برخی موارد 

روزانه تغییر می کند که آن هم به دلیل قیمت دالر است.
این عضو اتحادیه درباره کاغذ بازی های گمرک نیز اظهار داشت: قانون های 
نوشته درست اســت اما به وقت اجرا با کاغذ بازی های زیادی کامیون دارها 

رو به رو می شوند.

 زمان طوالنی برای ترخیص کوتاه شود
علــی عرب زاده درباره صحبت های برخــی نمایندگان در خصوص نحوه 
ترخیص کامیون دارها گفت: از صحبت تا عمل فاصله زیادی است متأسفانه 
برخی هــا نمی دانند و صحبتی را می کنند که اجرایی آن غیر ممکن یا زمان 

بر خواهد بود.
وی در پایان پیشــنهاد رفع مشــکل را گفت: اول از همه بهتر اســت که 
کامیون ها به دســت مصرف کننده برســند چرا که در حال حاضر کسی که 
کامیون فرسوده دارد با توجه به دالل بازی های ایجاد شده قیمت کامیون برای 
کامیون دار گران تمام می شود و ترجیح می دهد تا با همان کامیون فرسوده 
کار خود را ادامه دهد پس در نکته اول بهتر اســت که دســت دالالن به این 
کامیون ها نرســد در مرحله دوم این بروکراسی و کاغذ بازی های اداری است 
که اگر زمان را برای تحویل کامیون کمتر کند کامیون دار می تواند کار کند 
البته همزمان کارت سوخت و اجازه باربری هم برای کامیون دارها صادر شود 

وگرنه ترخیص کامیون به تنهایی مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

چرا ترخیص کامیون های وارداتی طوالنی شد؟
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بحراننقدینگیدارووکارشکنیبانکها
زهرا جعفری  -   ایده روز  | مســئوالن 
سازمان غذا و دارو به طور رسمی اعالم کردند 
همچنان ۴۰ قلم دارو در کشــور کمبود دارد؛ 
کمبودهایی که ناشی از مشکالت نقدینگی و 

عدم همکاری موثر بانک های عامل است.
به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی 
۴۰ قلم دارو در کشور، دچار کمبود شده است؛ 
کمبودهایی که قرار بود با ارائه تسهیالت بانکی 
حمایتی به داروســازان، رفع شود؛ اما حاال با 
انفعــال بانک های عامل، رنــج کمبود دارو بر 
دوش بیماران بوده و موجب سرگردانی آنها در 

داروخانه ها می شود.
مســئوالن ســازمان غــذا و دارو به طور 
رســمی اعالم کرده اند کــه همچنان ۴۰ قلم 
دارو در کشــور کمبــود دارد؛ کمبودهایی که 
البته این بار گفته می شــود ناشی از عدم رفع 
مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم 
همکاری موثر بانک های عامل است؛ بانک هایی 
که بعد از رایزنی های فراوان و به دستور بانک 
مرکزی قرار بود تســهیالت مورد نیاز صنعت 
داروســازی کشور را تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد 
تومــان تامین کنند، اما گویا به جز یک بانک، 
هنوز سایر بانک ها اهمیت چندانی برای بحث 
تامین داروهای اساسی مردم و رفع کمبودهای 

دارویی قائل نشده اند.

 چرا داروســازان موافــق اجرای 
»دارویاری« بودند؟

کمبودهای دارویی در شرایطی همچنان بازار 
دارو و بیماران را آزار می دهد که طرح دارویاری 
به عنوان طرح تغییر سیاست ارزی دارو، وارد 
پنجمین ماه اجرای خود شده است؛ طرحی که 
قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به 
مردم، پوشــش بیمه ای داروها را افزایش داده، 
اقالم بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده 
و در عین حال قیمت دارو را به ســمت واقعی 
شدن سوق دهد، با این شرط که »پرداختی از 
جیب بیمار« افزایش نیابد. اجرای »دارویاری« 
به شدت مورد حمایت داروسازان کشور نیز قرار 
گرفت؛ چراکه ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی 
که به نفع صنعت داروســازی کشور بود؛ زیرا 
عالوه بر محو کردن زمینه های فســاد و رانت 
ارز دولتی، برخــی چالش های جدی صنعت 
داروسازی کشور را که سال ها با آن ها دست به 

گریبان بودند، برطرف می کرد.
باید توجه کرد که پیش از اجرای دارویاری 
تنهــا بخش محدودی از مــواد موثره دارویی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافــت می کردند و تمام 
هزینه های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، 
نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی 
متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت 
تحت فشــار مالی بود و در نتیجه تولید برای 
تولیدکننده دارو توجیهی نداشــت؛ به طوری 
که بسیاری از داروسازان عمال نسبت به خرید 
مواد اولیه و تولیــد دارو اقدام نمی کردند و به 
تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز 
افزایش می یافت. از سوی دیگر، محدودیت در 
تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در 
تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف های طوالنی 
ارز ترجیحی را ایجاد می کرد. همچنین بعضا 
تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان 

و واردکنندگان مواد اولیه باعث می شد که ثبت 
سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با 
فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه 
این موضوع هم بــه کمبودهای دارویی دامن 
می زد. عالوه بر اینکه زمینه های رانت و فساد 
و ... نیــز در ارز دولتی باال بود؛ چرا که اختالف 
قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای 
سوداگران حوزه دارو جاذبه باالیی در راستای 
ســودآوری از داروی مــردم ایجاد می کرد؛ به 
طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سالمت 
اعالم می کردند که در مجموع راه درست، یک 
اقتصاد شفاف  و ارز تک نرخی است و جز این 

چاره ای نیست.

 چرا با وجود اجرای »دارویاری« باز 
هم کمبود دارو داریم؟

بنابرایــن با اجرای طــرح دارویاری گمان 
می رفــت که آرامش بر حوزه دارویی کشــور 
حاکم شــود و دیگر چالش هایی مانند کمبود 
دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری 
چالش هــای ارزی دارو را از بیــن برد و دیگر 
تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو سرگردان 
تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی کشور 
نبودند، اما گرفتاری های دیگری از جنس تامین 
نقدینگی، عدم پرداخت مطالبات دارویی از سوی 
سازمان های بیمه گر و همچنین افزایش سرسام 
آور مالیات بر ارزش افزوده با ارز نیمایی رخ نشان 
داده و متاسفانه به سرعت بر بازار تامین داروی 

بیماران تاثیر گذاشتند.

 نبود »نقدینگی« و انفعال بانک ها
باید توجه کرد که تامین نقدینگی برای تامین 
دارو، دغدغه همیشگی صنعت داروسازی کشور 
بوده اســت. در حال حاضر نیز گفته می شود 
که بخش عمــده ای از کمبود داروها به دلیل 
نبود نقدینگی در شرکت ها و پرداختی شان در 
گمرک است. از آنجایی که بروز چنین چالشی 
پیش از اجرای دارویاری پیش بینی می شد، قرار 
بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش 
مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیالت بانکی 
به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در 
این زمینه به تصویب رسیده بود. به طوری که 
طبق اعالم مسئوالن سازمان غذا و دارو یکی از 

مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیالت 
بانک ها به شــرکت های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ 

درصد سرمایه پایه شرکت ها افزایش یافت.
همچنیــن فرمول دیگری هم بــرای ارائه 
تسهیالت بر اســاس فروش شرکت ها وجود 
دارد و بانک هــا مجاز بودنــد که به میزان ۹۰ 
درصد فروش سال قبل شرکت ها، به آن شرکت 
تسهیالت بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و 
با ابالغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به 
۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعالم شد که 
بانک ها می تواننــد به جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ 
درصد فروش سال قبل شرکت های داروسازی 
به آن ها تسهیالت ارائه کنند. عالوه بر این ارائه 
تسهیالت اختصاصی نیز به صورت ویژه برای 
حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر 
۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شــده بود که 
البته علی رغم درخواســت های مکرر سازمان 
غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص 
این تسهیالت، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو 
و همچنین ســازمان غــذا و دارو هنوز چنین 
اتفاقــی نیفتاده و بی توجهی بانک ها در زمینه 
ارائه تســهیالت به صنایع داروســازی کشور، 
ایــن صنعــت را از نظر تامیــن نقدینگی در 
مضیقــه قرار داده اســت. این چالش تا حدی 
حاد شده اســت که از کمبود ۴۰ قلم دارو به 
دلیل عدم رفع مشــکل نقدینگی شــرکت ها 
سخن به میان آمده و به گفته دکتر سید حیدر 
 محمدی- رییس ســازمان غذا و دارو، علیرغم

 پیگیری های مستمر با بانک مرکزی، تامین ارز 
و تســهیالت مدنظر سازمان غذا و دارو توسط 
بانک های عامل انجام نشــده اســت و مشکل 
تامین ۴۰ قلم دارویی به دلیل عدم رفع مشکل 

نقدینگی شرکت هاست.
متاسفانه بانک های عامل علی رغم مصوبات 
و دســتور صریح معــاون اول رییس جمهور، 
همچنان در ارائه تسهیالت بانکی به داروسازان 
کارشــکنی می کنند که ایــن موضوع تامین 
داروهای اساســی بیماران را با چالش مواجه 
کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه 
و آن داروخانه می کند. بر اساس اطالعاتی که 
در اختیار ایسنا، قرار گرفته است، تاکنون تنها 
بانکی که در زمینه ارائه تســهیالت بانکی به 
صنعت داروسازی به بخشی از تعهداتش عمل 

کرده، بانک صادرات بوده است، اما هنوز اقدام 
موثری از ســوی ســایر بانک های عامل دیده 
نشده است که امید می رود هر چه زودتر ارائه 
این تسهیالت را در دستور کارشان قرار دهند؛ 
چراکه هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیالت 
می تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران 

نیازمند دارو تمام شود.

 مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده و 
اقدام دولتی ها

یکی دیگر از گرفتاری هایی که بعد از اجرای 
دارویاری گریبان صنعت داروســازی کشور را 
گرفت، بحث مالیات ۹ درصدی بر اســاس ارز 
نیمایی بر ارزش افزوده بود. به طوری که مالیات 
بر ارزش افــزوده در حوزه دارو به ۹ درصد ارز 
نیمایی افزایش یافت که هزینه ای سرسام آور 
برای صنعت داروســازی کشور بود و آنها را در 
تنگناهای مالی قرار می داد. باتوجه به افزایش 
چشمگیر میزان مالیات بر ارزش افزوده، سازمان 
غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران رایزنی هایشان را در زمینه کاهش 
میزان مالیات بر ارزش افزوده، آغاز کردند و در 
نهایت در ســتاد تنظیم بازرا درباره مالیات بر 
ارزش افزوده دارو هم تصمیم گیری و قرار شد 
که مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز مانند سایر 
کاالهای اساسی از ۹ درصد ارز نیمایی به یک 
درصد ارز نیمایی کاهش یافته و از آبان ماه نیز 
مبنای مالیات بــر ارزش افزوده یک درصدی 
در نظر گرفته شــود. با این حال از آنجایی که 
بســیاری از شرکت های داروسازی قبل از این 
تاریخ مواد اولیه وارد کرده، اما ترخیص نکرده 
بودند، بنا شد که این کاهش مالیات از ابتدای 

سال ۱۴۰۱ اعمال شود.
در عیــن حال ســازمان غــذا و دارو برای 
جلوگیری از بروز و تشدید کمبودهای دارویی، 
از برخی واردکنندگان مواد اولیه خواســت که 
کاالهایشان را از گمرک ترخیص کنند و بعدا 
مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده را دریافت 
کنند. بر این اســاس بسیاری از واردکنندگان 
مواد اولیه با درخواســت ســازمان غذا و دارو 
جهت جلوگیــری از بروز کمبود دارویی، مواد 
اولیه وادارتی شــان را با مالیات بر ارزش افزوده 
۹ درصد ارز نیمایی وارد و از گمرک ترخیص 

کردند، اما کاالهایشــان را با مالیات بر ارزش 
افزوده یک درصدی فروختند و بنا شد که بعد از 
تغییر میزان مالیات بر ارزش افزوده، مابه التفاوت 
آن را از ســوی وزارت صمت و گمرک دریافت 
کنند. بر همین اساس هم رییس سازمان غذا 
و دارو اعــالم کرد که »از آنجایی حجم زیادی 
ماده اولیه مانده بود و ترخیص نشــده بود که 
بخشــی از کمبودهای دارویی ما هم ناشــی 
از همین موضوع بود، یکســری شــرکت ها با 
ضمانت نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند 
و دارو را بــا قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک 
درصد فروخته و ریسک کردند. ما هم حسب 
اعتمادی که کردند، تالش کردیم و معاون اول 
 رییــس جمهور هم دســتور دادند که مالیات 
بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد رسید.« 
بر همین اساس وزارت صمت و گمرک باید بر 
اســاس تعهدی که داده اند، هرچه زودتر این 

مابه التفاوت را بپردازند.

 تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت 
مطالبات دارویاری

در عین حال مشکل همیشگی حوزه دارویی 
کشور هم همان بحث پرداخت مطالبات دارویی 
است که بارها از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح 
دارویاری نیز یاد شده است؛ رفتار سازمان تامین 
اجتماعی، سازمان بیمه سالمت و همچنین بیمه 
نیروهای مسلح می تواند در سرنوشت دارویاری 
موثر باشد. البته سازمان بیمه سالمت به عنوان 
بیمه گــری که حدود ۴۵ میلیون بیمه شــده 
دارد، در پرداخــت مطالبات دارویاری به موقع 
اقدام و تعهداتش را پرداخت کرده ، اما همچنان 
در پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی 

تاخیرهایی وجود دارد.
باید توجه کرد که بیش از ۱۲ هزار داروخانه 
مستقل در سراسر کشور، طرف قرارداد سازمان 
تأمین اجتماعی هستند. در گذشته مطالبات 
مراکز دارویی بعضاً با چند ماه تأخیر و مثل سایر 
مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می شد، اما 
با مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومانی که در اجرای طرح 
دارویاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به بیمه 
تامین اجتماعی پرداخت شد، بخشی از مطالبات 
داروخانه ها در یک مقطع زمانی به روز شد؛ اما 
همچنان عقب ماندگی هایی در پرداخت به مراکز 
درمانی و به تبع آن طرح دارویاری وجود دارد. 
بر اساس اعالم شهرام غفاری- مدیرکل درمان 
غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، »سازمان 
تامین اجتماعی مطالبات داروخانه های سرپایی 
و مســتقل را تا مرداد و شهریور که بیش از دو 
هزار و ۲۰۰ میلیــارد بوده را در روزهای اخیر 

پرداخت کرده است.«
در عین حال به گفته غفاری، وزارت بهداشت 
و تامین اجتماعی توافق کردند که با محوریت 
بانک رفاه، اوراقی را برای پرداخت مطالبات مراکز 
درمانی فراهم کنند. دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز به صورت پایلــوت برای این طرح در نظر 
گرفته شده و بانک رفاه پذیرفته که با همکاری 
سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵۲۰۰ میلیارد 
تومان اوراق برای پرداخت مطالبات پنج ماه، به 
حساب دانشگاه های علوم پزشکی واریز کند تا 
مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی تا اردیبهشت 

ماه امسال تسویه شود.

 سقف فروش ارز به دارندگان کارت بازرگانی افزایش یافت
بانک مرکزی اعالم کرد سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص 

دارای کارت بازرگانی از ۲ هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافت.
بانک مرکزی از افزایش ســه برابری سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی به 

اشخاص دارای کارت بازرگانی خبر داد. این رقم از ۲۰۰۰ یورو به 6۰۰۰ یورو تغییر کرد.
بانک مرکزی اعالم کرد: به منظور تامین ارز )اسکناس( موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای 
تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، ســقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص 

دارای کارت بازرگانی معتبر از ۲۰۰۰ یورو به 6۰۰۰ یورو افزایش یافت.
بنابر این اطالعیه شناســایی و تامین ارز موردنیاز ســایر گروه ها نیز در دستور کار مستمر 

بانک مرکزی قرار دارد.

 صادرات 200 هزار بشکه ای نفت ایران به ونزوئال
مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاست گذاری ماهد گفت: در دولت فعلی، ایران برای سهامدار 
شدن در پاالیشگاه های ونزوئال اقدام کرد و ماحصل این اقدام صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه 

نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئال بود.
مهدی هاشم زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاست گذاری ماهد، با اشاره به رویکرد وزارت 
نفت دولت ســیزدهم در سهامداری پاالیشگاه های فراسرزمینی عنوان کرد: رویکرد وزارت 
نفت برای افزایش صادرات نفت ایران به صورت تضمین شــده بر بازارســازی نفت متمرکز 
شده است. با این اقدام جریان صادرات نفت ایران از تحریم های آمریکا آسیب پذیری کمتری 
خواهد داشت و اینگونه نیست که مثل دولت قبل صادرات نفت ایران در عرض چند ماه از 

۲ میلیون بشکه به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
وی افزود: بازارســازی نفت شامل مجموعه ای از سیاست هاست که موجب می شود فروش 
نفت ایران تنها یک چالش بین ایران و آمریکا نباشــد بلکه کشور خریدار نیز برای دریافت 

نفت ایران انگیزه پیدا کند و موضوع مورد دغدغه آن کشور شود.
هاشم زاده گفت: یکی از سیاست های بازارسازی نفت، »خرید تقاضا« است. در این سیاست 
عرضه کنندگان نفت در پاالیشگاه های فراسرزمینی سهامدار می شوند و بدین ترتیب جریان 

صادرات نفت خود به آن پاالیشگاه را تضمین می کنند.
 مدیر گروه انرژی اندیشــکده سیاست گذاری ماهد اظهار داشت: در دولت فعلی ایران برای 
سهامدار شدن در پاالیشگاه های ونزوئال در دو پاالیشگاه ال پالیتو و پاراگوانا اقدام کرد و طبق 
گزارش رویترز ماحصل این اقدام، صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی ایران 

به ونزوئال بود که در دولت قبل وجود نداشت.
وی گفــت: دقت کنید که افزایش ۴۰ الی ۴۵ درصد صــادرات نفت ایران در دولت فعلی 

اتفاقی رقم نخورده است بلکه سیاست های بازارسازی نفت موجب این افزایش شده است. 
هاشم زاده گفت: البته سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی تنها محدود به ونزوئال نیست 
و ایران برای ســهامداری و صادرات نفت در پاالیشگاه های نیکاراگوئه، ازبکستان، نیجریه، 

سوریه و غیره نیز اقدام کرده است. 

 تحقق نیمی از درآمد واگذاری ها
بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیمی از درآمد 7۱ هزار میلیاردتومانی حاصل 

از واگذاری دارایی های مالی دولت در سال جاری محقق شد.
 بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیمی از درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه 

از محل واگذاری دارایی های مالی در سال جاری ، تا کنون محقق شده است.
طبق قانون بودجه امسال دولت باید 7۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی مالی 
درآمد کســب کند که تا کنون نیمی از این رقم ناشی از فروش به صورت حراج در بورس 

بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج فارس محقق شد.
حســین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: با واریز حصه نقدی به مبلغ 
3۲.6 هزار میلیارد تومان حاصل از واگذاری ســهام بلوک ۱۲ درصدی پتروشــیمی خلیج 

فارس، بزرگترین واگذاری تاریخ کشور به مرحله عملی رسید.
برنده مزایده بلوک سهام پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق 

بازنشستگی صنعت نفت است. 
در قانون بودجه سال قبل ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری های دولت پیش بینی 
شــده بود که در عمل ۱8 هزار میلیارد تومان آن معادل ۱8.۹۵ درصد آن تا آخر ســال 

محقق شد. 

 آغاز به کار بورس کاالی مصر با مزایده گندم روسیه
معاون وزیر تجارت و عرضه داخلی مصر اعالم کرد، بورس کاالی مصر که امروز افتتاح شد، 

با عرضه گندم روسیه آغاز به کار کرد.
 به نقل از راشاتودی، ابراهیم عشماوی، معاون وزیر تجارت و عرضه داخلی مصر تاکید کرد، 
بورس کاالی مصر برای اطمینان از »ورود مصر به صحنه تجارت جهانی کاال« و کمک به 

جذب سرمایه خارجی طراحی شده است.
وی توضیح داد، بورس کاالی مصر به »ارائه کاالها با قیمت منصفانه، حمایت از کشاورزان 

کوچک، پایان دادن به انحصار در صنعت و دستیابی به ثبات قیمت ها« کمک می کند.
انتظار می رود، در مرحله اول فعالیت این بورس، مقدار مشخصی گندم از وارداتی هفته ای 

دو بار به مزایده گذاشته شود.
مصر تأســیس بورس کاال را در ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد اما راه اندازی آن به تعویق افتاد؛ 
عشماوی، اوایل امسال، گفته بود، پنبه و طال نیز ممکن است در بورس کاال معامله شوند. 

 کف عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال ابالغ شد
وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران، کف عرضه جدید 

»کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و کلیه محصوالت فوالدی« را ابالغ کرد.
 سیف اله امیری، مدیرکل دفتر معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه ای به مدیرعامل 
شــرکت بورس کاالی ایران، کف عرضه جدید »کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و 

کلیه محصوالت فوالدی« را اعالم کرده است.
در این نامه که هفتم آذر ماه صادر شــده، آمده اســت: با توجه به مصوبات جلســه ستاد 
تنظیم بازار کشــور در مورخ هجدهم آبان ماه و تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کاالهای 
پایه بدینوســیله کف عرضه شمش فوالدی بیلت و بلوند مقاطع تبدیل میلگرد و تیرآهن 
اسلپ تختال ورق گرم و سرد ابالغ می گردد. بدیهی است آن شرکت مکلف است فهرست 
شرکت هایی که کف ابالغی را رعایت نموده اند به سامانه جامع تجارت ارسال تا جهت صدور 
گواهی صادرات به گمرک ایران مورد استفاده قرار گیرد. این نامه از تاریخ ۱۲ آذرماه امسال 

قابل اجرا است. 

 حمل کاال از بندر امام در اولویت شرکت های حمل و نقل
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در حال حاضر وضعیت ورود 
و خروج ناوگان حمل و نقل جاده ای برای جابجایی کاالهای اساســی از بندر امام خمینی 
باالتر از متوسط ساالنه است. به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حمیدرضا 
شهرکی ثانوی در جلسه بررسی تسریع روند جابجایی کاالهای اساسی از بندر امام خمینی 
در ماهشهر، اظهار کرد: در حال حاضر میزان ورود و خروج ناوگان حمل و نقل جاده ای برای 

جابجایی کاالهای اساسی از بندر امام خمینی باالتر از متوسط ساالنه است.
وی افزود: در این راستا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در دو مرحله از طریق سامانه 
پیامکی فراخوانی را به رانندگان فله بر سراسر کشور برای جابجایی کاالهای اساسی از بندر 
امام ارسال کرده اســت.معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
پیگیر تخصیص ســوخت کافی، وتامین روغن و الستیک برای رانندگان به ویژه در بخش 
حمل کاالهای اساسی از مبادی بنادر کشور هستیم.شهرکی ثانوی بیان کرد: با پیگیری های 
صورت گرفته، کرایه حمل توسط صاحبان کاالهای دولتی به رانندگان تا ۲۵ آبان بصورت 
کامل تسویه شده است.وی با اشاره به خط آزاد اعالن بار کاالهای پشتیبانی امور دام در بندر 
امام خمینی گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از 37 شرکت سراسری و بزرگ 
مقایس برخوردار است و برای بهره مندی از ظرفیت شرکت های خرد، اولین مجوز فعالیت 

کنسرسیوم حمل و نقل کاالی جاده ای کشور در استان خوزستان صادر شد.

رئیس سازمان بورس گفت: پیگیری و تعیین چگونگی محاسبات و اعمال 
سقف برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاسبات 
حقوق دولتی معادن، پرداخت سود سهام عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر و سودهای 
رسوبی که در شرکت ها مانده بود، انجام شد و این اقدامات ادامه دار خواهد بود.

 نشست خبری رئیس سازمان بورس با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
مجید عشقی در ابتدای این نشست ضمن تشکر به رسانه های کشور تاکید 
کرد: بازار سرمایه از یک دوره پر چالشی را پشت سر گذاشت، در دو سال و نیم 
گذشته مسایل مختلفی در بازار رخ داد و منجر به ایجاد فضای روانی در بازار شد.

رئیس سازمان بورس در تشریح اینکه وجود چنین فضایی باعث شد تا بازار 
سختی را برای سرمایه گذاران داشته باشیم گفت: نقش رسانه در کنترل فضای 
روانی، مطالبه گری شرکت ها و نیز ایجاد شفافیت آشکار بوده و عملکرد خوبی 

را از خود نشان داده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای مهر ماه سال گذشته برنامه های مختلفی در 
ســه محور و در حوزه بازار ســرمایه تعریف شد، گفت:  ۱۰ راهبرد در راستای 
حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با تاکید بر منافع بلند مدت و افزایش نقش 
بازار سرمایه در تامین مالی و ارتقای اثربخشی و هوشمندسازی نظام نظارتی 

در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: پیگیری و تعیین چگونگی محاسبات و اعمال 
سقف برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاسبات 
حقوق دولتی معادن، پرداخت سود سهام عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر و سودهای 
رسوبی که در شرکت ها مانده بود، انجام شد و این اقدامات ادامه دار خواهد بود.

عشــقی گفت: اقدامات الزم برای پرداخت الکترونیکی سود که مدت ها به 
دنبال آن بودیم، انجام شد.

وی در بیان تقویت منابع و ساز و کارهای عملکردی صندوق تثبیت و صندوق 
توسعه بازار و الزام به تخصیص ۱۰درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام 
دولت برای بازارگردان گفت: در چند وقت گذشته روند خوبی را در پیش گرفتیم 
و به تازگی پذیرش خودروهای پرتیراژ در این بازار انجام شد، اکنون هم عرضه ها 

با هماهنگی وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.
عشقی گفت: امیدوارم به جایی برسیم که همه عرضه های خودرو از طریق 
بورس کاال انجام شود و از این طریق روش های عحیب فروش خودرو جمع آوری 
شود.رییس سازمان بورس در بیان مسئله خودروسازها گفت: مشکل خودروسازها 
فقط بحث قیمت گذاری دستوری نیست، بلکه این مساله باید در اصالح ساختار 
مالی، اصالح مالکیتی و تصدی گری دولت دنبال شود که اکنون وزارت صمت 
پیگیر است و سازمان بورس هم اقدامات الزم در این زمینه را انجام خواهد داد.

عشــقی در بیان اینکه  سال گذشته مشکالتی درباره بودجه وجود داشت، 
تصمیم هایی اخذ شد که برخی در بودجه اعمال و برخی در زمان تصویب اجرا 

شد، گفت: آرامش نسبی ایجاد شده در بازار از سمت بودجه بود که در این راستا 
صحبت هایی در زمینه نرخ خوراک و سوخت صنایع و بحث های مشابه انجام 

شد. همچنین سال گذشته سود سهام عدالت به صورت یک جا پرداخت شد.
وی، پرداخت الکترونیکی ســود مجامع را دیگر اقدام های در دســتور کار 
سازمان بورس اعالم کرد و افزود: این موضوع و اجرایی شدن آن دور از ذهن به 
نظر می رسید اما با پیگیری های انجام شده این مساله در قانون بودجه به صورت 

قانون درآمد و اکنون در حال اجرا است.
عشــقی، به سودهای رسوبی در شرکت ها اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
اطالعات ارائه شــده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار، این 
سودها شناسایی و به مرحله پرداخت رسید که همچنان این مطالبه گری برای 

پرداخت سودهای رسوبی ادامه دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس 
اشــاره کرد و گفت: با اســتفاده از ابزارها و نهادهای مالی باید سرمایه گذاری 
غیرمســتقیم را طوری افزایش داد که همه افراد متناســب با ســطح ریسک 
بتوانند ابزار انتخابی کنند که در راستای چنین مساله ای انواع صندوق ها مثل 
صندوق های اهرمی و جســورانه و تضمین سود و صندوق زمین و ساختمان 

تعریف شد.
عشقی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص استعفای خود شفاف سازی 

کرد و گفت: رفتن بنده از سازمان برای روسای سازمان شیرین است.
وی با اشاره به اینکه اتاق رئیس سازمان به خصوص طی یکی دو سال اخیر 
اتاق شکنجه بوده است، گفت: تصور بنده به این صورت بود که شاید کناره گیری 
ام از ســازمان به نفع بازار ســرمایه باشد، اما همه اعضای شورا به اتفاق با این 

استعفاء مخالفت کردند و منتفی شد.
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امسال تولید تراکتور نسبت به سال گذشته 33درصد افزایش یافت اما با این 
وجود، تراکتورهای تولید داخل پاسخگوی نیازهای کشاورزان نبوده و متقاضیان 
باید 3 تا ۴ سال در صف انتظار باشند.کشاورزی یکی از بخش های مهم سرزمین ها 
بوده که امنیت غذایی جوامع بشری را تضمین می کند. در این راستا تراکتور یکی از 
ابزارهای اصلی کشت محصوالت کشاورزی بوده که با توسعه صنعت، تراکتورسازی 
هم متحول شده است. در واقع بین قدیمی ترین های ماشین آالت مولد نیرو در 
حوزه کشاورزی، تراکتورها هستند که نقش بسیاری در رونق و توسعه فعالیت های 
زراعتی دارد. امروز با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات حوزه های مختلف متحول شده و 
انجام امور را بهینه کرده است.ایران با قدمتی حدود 6۰ سال در حوزه تراکتورسازی 
بخشــی از نیازهای بازارهای بین المللی را نیز پوشــش می دهد. اما مدتی است 
صحبت هایی از انباشــت تقاضا شده و اینکه تولید تراکتور متناسب با نیاز داخل 
نبوده و این امر منجر به ایجاد صف خرید شده است. در این باره تاکید شده باید 
بخشی از نیاز کشور با واردات تأمین شود. حال پرسش این است که آیا ایران با 

پیشینه ای 6۰ ساله، امروز باید یکی از کشورهای واردکننده تراکتور باشد؟این در 
حالی است که ترکیه با سابقه فعالیت کمتر تیراژ تولید خود را افزایش داده و سهم 
خواهی خود را در بازار جهانی باال برده است. آیا تراکتورهای داخلی به لحاظ فناوری 
با امکانات و آپشن های جهانی، تولید و تأمین می شوند؟برای پاسخ به این سواالت 
به سراغ زنجیره تأمین تراکتورسازی کشور رفت زیرا کیفیت، تیراژ و قیمت قطعات 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یونس اکبرپور پایدار، رئیس انجمن سازندگان 
قطعه، ماشین و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز درباره وضعیت تولید قطعات 
به مهر گفت: ظرفیت قطعه ســازی داخل خالی است و صنعتگران توان تأمین 
تمام نیاز داخل را دارند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت قطعات داخل 
نسبت به مشابه خارجی رقابتی است، عنوان کرد: تفاوت قیمت ها جزئی است و 
بین ۱7 تا ۲۰ درصد قطعات تولیدات داخل باالتر از نوع خارجی اســت. این امر 
هم به تیراژ تولید برمی گردد؛ هر چه شمارگان تولید باالتر باشد بهای تمام شده 
رقابتی تر خواهد بود.این فعال صنعت درباره مشکالت تولید اظهار کرد: مهم ترین 

مسئله صنایع نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش است. در حال حاضر سازنده 
تراکتور هزینه قطعات زنجیره تأمین را هر 3 تا ۴ ماه می پردازد اما قطعه ساز باید 
حقوق کارگران و کارکنان خود را ماهانه بپردازد بنابراین باید منابع مالی کافی در 
اختیار داشته باشد تا بتواند از پس هزینه های جاری خود برآید.در ادامه محمود 
دریانی از دیگر تولیدکنندگان فعال در زنجیره تأمین قطعات تراکتورهای داخلی 
با اشاره به تولید قطعات بر اساس سفارش شرکت مادر به مهر گفت: امسال تیراژ 
نســبت به سال گذشته افزایش یافته به طوری که قطعه سازان ناچار به افزایش 
شــیفت ها شده اند.وی افزود: آمار تولید امسال، نشان از افزایش ۵۰ درصدی در 
این حوزه داشته که این نویدبخش خوبی برای بازار داخل است.دریانی در ادامه 
سخنان خود با بیان اینکه قطعه سازان با دور زدن تحریم توانسته اند دانش فنی 
خود را روزآمد کنند، تصریح کرد: در حال حاضر با همکاری کشورهایی مانند کره 
جنوبی، هند، ترکیه و... تکنولوژی ساخت قطعات به روز شده و به لحاظ کیفیت 

می توان با نمونه های خارجی وارد رقابت شد.
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  NAANNAAN2121CACA77BKBK459073459073 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 8686  346346 د  د 3131 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور 1249008997612490089976 متعلــق بــه طاهــره نجــار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره نجــار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/181401/04/18  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45601366374560136637 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 45601366374560136637 متعلــق بــه دانیــال  متعلــق بــه دانیــال 
اســماعیلیان فرزنــد نادعلــی در تاریــخ اســماعیلیان فرزنــد نادعلــی 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.

ــخ  ــه در تاری ــد خیرال ــی فرزن ــواد زینل ــه محمدج ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد خیرال ــی فرزن ــواد زینل ــه محمدج ــق ب ــماره 38724762033872476203 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  1401/08/28 1401/08/28مفق

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 8686  193193 ج  ج 9494 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 7950834879508348 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
ــود  ــود  مفق ــخ1401/07/01 1401/07/01  مفق ــدی در تاری ــد محمدمه ــی فرزن ــین صفای ــه حس ــق ب ــخ متعل ــدی در تاری ــد محمدمه ــی فرزن ــین صفای ــه حس ــق ب 9112790355691127903556 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 654654 و کدملــی  و کدملــی 45694718704569471870 متعلــق بــه مجیــد تبریزیــان فرزنــد روح اهلل در  متعلــق بــه مجیــد تبریزیــان فرزنــد روح اهلل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/301401/07/30 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 45695818464569581846 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 5555  877877 م  م 6161 و کارت  و کارت 
عابــر بانــک آینــده و کارت شناســایی ســازمان نشــریه جوانــه امــروز متعلــق بــه ســیدعبداهلل احمدپناهــی عابــر بانــک آینــده و کارت شناســایی ســازمان نشــریه جوانــه امــروز متعلــق بــه ســیدعبداهلل احمدپناهــی 

فرزنــد ســید فتــح اهلل در تاریــخ فرزنــد ســید فتــح اهلل 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.

15041504
  VV2527525275:ــه ــماره بدن ــه: ش ــماره بدن ــر:9292//77 ش ــی کالیب ــر گلنگدن ــج تی ــکاری مدل:پن ــلحه نوع:ش ــل اس ــواز حم ــر:ج ــی کالیب ــر گلنگدن ــج تی ــکاری مدل:پن ــلحه نوع:ش ــل اس ــواز حم ج
ســاخت :یوگســاوی  وســایل همــراه:ســاخت :یوگســاوی  وســایل همــراه:2575025750 متعلــق بــه محمدصــادق  یوســفی  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه محمدصــادق  یوســفی  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 

1401/09/051401/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جــواز حمــل اســلحه نوع:ســاچمه زنــی مدل:دولــول روی هــم تــه پــر کوســه کالیبــر :جــواز حمــل اســلحه نوع:ســاچمه زنــی مدل:دولــول روی هــم تــه پــر کوســه کالیبــر :1212 شــماره ســاح  شــماره ســاح 
::183590183590 ســاخت:ترکیه  متعلــق بــه فــردوس  احمــدی  فرزنــد داشــی  در تاریــخ  ســاخت:ترکیه  متعلــق بــه فــردوس  احمــدی  فرزنــد داشــی  در تاریــخ 1401/04/151401/04/15 مفقــود  مفقــود 

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

ــر:1212 شــماره  شــماره  ــه خــودکار کالیب ــی -نیم ــول ســاچمه زن ــک ل ــر:جــواز حمــل اســلحه نوع:شــکاری مدل:ت ــه خــودکار کالیب ــی -نیم ــول ســاچمه زن ــک ل جــواز حمــل اســلحه نوع:شــکاری مدل:ت
ــفی   ــر  یوس ــه اصغ ــق ب ــفی    متعل ــر  یوس ــه اصغ ــق ب ــواز: 24368942436894  متعل ــریال ج ــماره س ــاخت:ترکیه ش ــواز:  س ــریال ج ــماره س ــاخت:ترکیه ش ــاح : 9273012992730129 س ــاح : س س

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردی ــد اســد  در تاری ــخ فرزن ــد اســد  در تاری فرزن

15061506
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23601096342360109634 متعلــق بــه طاهــره  جــوکار  فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره  جــوکار  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1400/12/011400/12/01  

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

ــکار   ــه خون ــق ب ــوخت متعل ــک و کارت س ــه ی ــه پای ــکار   و گواهینام ــه خون ــق ب ــوخت متعل ــک و کارت س ــه ی ــه پای ــماره 23705816212370581621 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
کرمــی قراچــه فرزنــد فــرج در تاریــخ کرمــی قراچــه فرزنــد فــرج 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
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ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــواه فرزن ــش خ ــا  دان ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــواه فرزن ــش خ ــا  دان ــه علیرض ــق ب ــماره 06397680160639768016 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/031401/09/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  NAALSRALDHANAALSRALDHA289664289664 کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 2929دد954954ایــرانایــران7878 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
وشــماره موتــور وشــماره موتــور 100013498100013498RRRR238907238907متعلــق بــه علــی زبیــدی فرزنــد خلــف در تاریــخ متعلــق بــه علــی زبیــدی فرزنــد خلــف در تاریــخ 

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 1401/09/011401/09/01 مفق

20142014

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09228870470922887047 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 09228870470922887047 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 
پــاک پــاک 774774//3822738227 متعلــق بــه سیدمحمدحســین غمامــی فرزنــد جــال در تاریــخ  متعلــق بــه سیدمحمدحســین غمامــی فرزنــد جــال در تاریــخ 1401/07/261401/07/26 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــخ  در تاری ــی 00687222730068722273 در تاری ــه شــماره مل ــور  ب ــا معزپ ــه ماندان ــق ب ــی  متعل ــه شــماره مل ــور  ب ــا معزپ ــه ماندان ــق ب ــه شــماره 40944094 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد هدای ــنلو فرزن ــد حس ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد هدای ــنلو فرزن ــد حس ــه محم ــق ب ــماره 00607287110060728711 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00629231290062923129 متعلــق بــه حســین ســعادت زاده فرزنــد ابراهیــم خلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه حســین ســعادت زاده فرزنــد ابراهیــم خلیــل در تاریــخ 
1401/08/191401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00628476190062847619 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 48124812 متعلــق بــه مجتبــی قربــان قمصری  متعلــق بــه مجتبــی قربــان قمصری 

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

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00516878280051687828 متعلــق بــه مهــدی اودارباشــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی اودارباشــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/08/1401/08/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت معافیــت خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره کارت معافیــت خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره 00230115640023011564 متعلــق بــه ابوالفضــل  ارشــد فرزنــد  متعلــق بــه ابوالفضــل  ارشــد فرزنــد 
حســین در تاریــخ حســین در تاریــخ 1401/09/1401/09/0707 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــان فرزن ــمن صدراکی ــه یاس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــان فرزن ــمن صدراکی ــه یاس ــق ب ــماره 00219997080021999708 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 1400/10/01400/10/011 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16897485401689748540 متعلــق بــه فــرزاد پــاک نیــا قــره چپــق فرزنــد ســعادت الــه در  متعلــق بــه فــرزاد پــاک نیــا قــره چپــق فرزنــد ســعادت الــه در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/1401/09/0606 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــی ب ــت  و کارت مل ــت خدم ــماره  و کارت معافی ــه ش ــی ب ــت  و کارت مل ــت خدم ــماره 4011274100340112741003 و کارت معافی ــه ش ــجویی ب ــماره کارت دانش ــه ش ــجویی ب کارت دانش
19311082181931108218 متعلــق بــه ایمــان احمــدی فرزنــد بهمــن در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان احمــدی فرزنــد بهمــن در تاریــخ 141401/09/01/09/0505 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43101110514310111051 متعلــق بــه محمدعلــی میرزائــی کاســی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدعلــی میرزائــی کاســی فرزنــد علــی در تاریــخ 
11401/09/0401/09/066 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14632338331463233833 متعلــق بــه علی ســمندر فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه علی ســمندر فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 11401/09/0401/09/033  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد آی ــی فرزن ــز  ابوالفتح ــه پروی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد آی ــی فرزن ــز  ابوالفتح ــه پروی ــق ب ــماره 63699166096369916609 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 141400/02/000/02/011 مفق

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  شــماره 14622815401462281540  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
2929وو781781ایــرانایــران3030 و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه عــادل مــرادزاده فرزنــد قلعلــی در تاریــخ  و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه عــادل مــرادزاده فرزنــد قلعلــی در تاریــخ 

1401/08/1401/08/2323 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــت وصــادرات  ــک  مل ــر بان ــه ســه و کارت عاب ــه پای ــت وصــادرات  و گواهینام ــک  مل ــر بان ــه ســه و کارت عاب ــه پای ــه شــماره 60399016406039901640 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار  ــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردی ــد محــرم در تاریــخ  01/08/28 141401/08/28مفقــود گردی ــه اکبــر ســعادتی فرزن ــد محــرم در تاریــخ متعلــق ب ــه اکبــر ســعادتی فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20902090

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04525625460452562546 متعلــق بــه هــادی حاجــی علیرضائــی فرزنــد کریــم در  متعلــق بــه هــادی حاجــی علیرضائــی فرزنــد کریــم در 
تاریخ تاریخ 11397/01/17397/01/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 45199229684519922968 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 45199229684519922968 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
فرشــته  فرهــادی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ فرشــته  فرهــادی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00560887280056088728 متعلــق بــه شــهناز رحمتــی فرزنــد حشــمت الــه در  متعلــق بــه شــهناز رحمتــی فرزنــد حشــمت الــه در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد فضــل ال ــان فرزن ــادی صالحی ــه ه ــق ب ــه در  متعل ــد فضــل ال ــان فرزن ــادی صالحی ــه ه ــق ب ــه شــماره 07701301270770130127 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/09/031401/09/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 32585615813258561581 متعلــق بــه حمیــد رضائــی فرزنــد خدامــراد در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد رضائــی فرزنــد خدامــراد در تاریــخ 
 1401/08/15 1401/08/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــق عل ــد عش ــدی فرزن ــهریار محم ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــق عل ــد عش ــدی فرزن ــهریار محم ــه ش ــق ب ــماره 26686682472668668247 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/071401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
23012301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21222594772122259477 متعلــق بــه اســماعیل شــجاعی فرزند غامحســین  متعلــق بــه اســماعیل شــجاعی فرزند غامحســین 
در تاریخ در تاریخ 1401/03/201401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 36739862443673986244 متعلــق بــه یارمحمــد میرشــاهی فرزنــد  متعلــق بــه یارمحمــد میرشــاهی 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 1401/03/011401/03/01 مفق ــین در تاری ــخ غامحس ــین در تاری غامحس

ــه  ــی و بیم ــه فن ــه  و معاین ــی و بیم ــه فن ــه 11 و معاین ــه پای ــه  و گواهینام ــه پای ــی 22496588212249658821 و گواهینام ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــخ  ــه در تاری ــد نصرال ــه مرتضــوی فرزن ــه فیــض ال ــق ب ــک تجــارت ، ملــت متعل ــخ ماشــین و کارت عابربان ــه در تاری ــد نصرال ــه مرتضــوی فرزن ــه فیــض ال ــق ب ــک تجــارت ، ملــت متعل ماشــین و کارت عابربان

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

23022302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 00232618210023261821 متعلــق بــه علــی برازنــده  متعلــق بــه علــی برازنــده 

فرزند مجید در تاریخ فرزند مجید در تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501
ــارت   ــک تج ــت و بان ــک مل ــرمایه و بان ــک س ــر بان ــارت   و کارت عاب ــک تج ــت و بان ــک مل ــرمایه و بان ــک س ــر بان ــماره 11304320331130432033 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه علــی حــاج هاشــمی فرزنــد تــورج در تاریــخ متعلــق بــه علــی حــاج هاشــمی فرزنــد تــورج در تاریــخ 1401/09/041401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

25032503
ــه شــماره  ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره  و ب ــرگ ســبز خــودرو ب ــور   165165AA00808610080861 و ب ــه شــماره شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو ب ــور   ب ــه شــماره شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو ب ب
ــماره 2172421724  ی  ی6464       ــه ش ــودرو ب ــزی خ ــاک فل ــماره  و پ ــه ش ــودرو ب ــزی خ ــاک فل ــی  NAAPNAAP0303EEEE22GJGJ844820844820 و پ ــماره شاس ــی  ش ــماره شاس ش
ایــران ایــران 2424 و پــاک فلــزی خــودرو بــه شــماره  و پــاک فلــزی خــودرو بــه شــماره 2424ایــرانایــران217217یی6464 متعلــق بــه آقــای / خانــم کریــم داوودی  متعلــق بــه آقــای / خانــم کریــم داوودی 

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

ــه آقــای / خانــم علیرضــا مکونــدی فرزنــد حســنعلی  ــه آقــای / خانــم علیرضــا مکونــدی فرزنــد حســنعلی  متعلــق ب کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 17538375451753837545 متعلــق ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه غــام امینــی چرمهینــی فرزنــد اصغــر بــا کــد ملــی کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه غــام امینــی چرمهینــی فرزنــد اصغــر بــا کــد ملــی 62098111676209811167 در  در 

تاریخ تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25082508
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12902650541290265054 متعلــق بــه حســین کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســین کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1400/08/121400/08/12 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 33698630143369863014 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 33698630143369863014 متعلــق  متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/08/1 1401/08/1 مفق ــکر در تاری ــد عس ــی فرزن ــد غام ــه حام ــخ ب ــکر در تاری ــد عس ــی فرزن ــد غام ــه حام  ب

می باشد.می باشد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــعیدی فرزن ــا س ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــعیدی فرزن ــا س ــه محمدرض ــق ب ــماره 11412341221141234122 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــم الســادات امیــن فخــر فرزن ــه مری ــق ب ــد  متعل ــم الســادات امیــن فخــر فرزن ــه مری ــق ب ــی 12883395851288339585 متعل ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
سیدســعید در تاریــخ سیدســعید 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.

  
25712571

ــی  ــه محمــد  ارشــدی مموی ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــی  و گواهینام ــه محمــد  ارشــدی مموی ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــه شــماره 54699852455469985245 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزند فضل اهلل در تاریخ فرزند فضل اهلل در تاریخ 1401/09/071401/09/07 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 23605942912360594291 متعلــق بــه مهســا آزرم فرزنــد شــاهرخ در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا آزرم فرزنــد شــاهرخ در تاریــخ 1401/05/301401/05/30  
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 24208495412420849541 متعلــق بــه خدیجــه  مــرادی  فرزنــد قریــب در تاریــخ  متعلــق بــه خدیجــه  مــرادی  فرزنــد قریــب 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  1401/02/10 1401/02/10مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22918171752291817175 متعلــق بــه فــرزاد عزیــزی فرزنــد طهمــاس در تاریــخ  متعلــق بــه فــرزاد عزیــزی فرزنــد طهمــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/021401/03/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22981479492298147949 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین تیبــا مــدل  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین تیبــا مــدل 9898 بــه شــماره  بــه شــماره 
ــه ش ش NASNAS821100821100KK12314271231427 و ش م  و ش م MM158804449158804449 و کارت  و کارت  ــه ش ش  ب ــران 9393 ب ــران ای ــاک 3636صص752752ای ــاک پ پ
ســوخت متعلــق بــه فاطمــه شــهری فرزنــد خیــراهلل  در تاریــخ ســوخت متعلــق بــه فاطمــه شــهری فرزنــد خیــراهلل  در تاریــخ 1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54893954275489395427 متعلــق بــه کبــری مظفــری فرزنــد خدامــراد در تاریــخ  متعلــق بــه کبــری مظفــری فرزنــد خدامــراد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

  
26032603

شناســنامه و کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و بیمــه نامــه شناســنامه و کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و بیمــه نامــه 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهار شنبه 1401/09/09

شماره : 1528

 معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رییس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره 
به وســعت 2 میلیون و چهار هزار هکتاری 
جنگل های شمال کشور، گفت: این جنگل 
ها ظرفیــت تولید نیمــی از آب مورد نیاز 
جمعیت کشــور را دارند. عباسعلی نوبخت 
در حاشیه بازدید از نهالستان مادری کشور 
در منطقه محمدشهر کرج افزود: انبوه توده 
های جنگلی شــمال کشور منجر به ذخیره 
ســازی یک هزار و 500 مترمکعب آب در 
هر هکتار شــده است که این مقدار آب در 
قسمت های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز 

آزادسازی می شود.
 وی با بیان اینکه این موضوع باید مورد 
توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور 
قرار گیرد، اظهار داشــت: نیمی از جمعیت 
ایران در قسمت شمالی و جنوبی البرز شامل 
اســتان های گلســتان ، مازندران ، گیان، 
تهران، البرز، زنجان، قزوین، خراسان شمالی 
و اردبیل ساکن بوده که مدیون جنگل های 
شمال کشــور هســتند. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی به جنگل های منطقه زاگرس نیز 
اشــاره کرد و گفت: منطقه جنگلی زاگرس 
6 میلیون هکتار وســعت دارد که بر اساس 
مطالعات انجام شده هر هکتار از این جنگل 
ها توان ذخیره ســازی و جــذب یک هزار 

مترمکعب آب باران و برف را دارد.

 جنگل هــای زاگــرس 2 برابر 
بزرگترین سد مخزنی ایران آب تولید 

می کنند
نوبخــت افــزود: جنگل های زاگرســی 
توان تولیــد 6 میلیــارد مترمکعب آب در 
ســال را دارند که حجمی 2 برابر بزرگترین 
سدمخزنی ایران است به طوریکه سد مخزنی 
کارون)بزرگترین مخزنی ایران ( حدود سه 
میلیارد مترمکعب را چندســال پشت خود 
ذخیره می کند ولــی جنگل های زاگرس 
ســاالنه 6 میلیارد مترمکعب آب را در خود 

ذخیره و به تدریج آزاد می کنند. 
وی با بیان اینکه جنگل های زاگرســی 
40 درصــد آب مورد نیاز کشــور را تامین 
می کنند، اظهار داشــت: هفت رودخانه از 
9 رودخانه بزرگ ایــران در زاگرس جاری 
است و تمام دشت های استان های حاشیه 
منطقه زاگرس مدیون پوشش جنگلی این 

منطقه هستند.

  نیاز چوبی کشور 15 تا 16 میلیون 
مترمکعب در سال است

نوبخــت به تولید یــک میلیارد نهال در 
طی دوره چهار ســاله در کشور اشاره کرد 
و گفــت: برای تحقق ایــن امر که تاکیدات 
رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی است، 
بازدیدهای میدانی در اســتان های مختلف 

کشور دنبال می شود.
وی بــا بیان اینکه تولیــد نهال در البرز 
نیز به بهترین شــکل در حال انجام است، 
تصریــح کرد: ایران 11 اقلیــم از 13 اقلیم 
متفاوت در دنیا را داراست ضمن اینکه دارای 
پنج منطقه رویشی است. نوبخت به مناطق 

رویشی داخل کشور و نیاز برای تولید نهال، 
احیا و غنی سازی عرصه های جنگلی برای 
تولید چوب اشــاره کرد و گفت: نیاز چوبی 
کشــور حدود 15 تا 16 میلیون متر مکعب 
در سال اســت و اکنون با 5.5 تا 6 میلیون 
مترمکعــب تولید چــوب صنایع مرتبط در 

حال کار هستند. 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به 
اینکــه در طرح تولید چوب به دنبال تامین 
نیاز داخلی هستیم ، افزود: تاکنون از استان 
های آذربایجان شرقی و غربی، استان های 
شمالی کشــور و اســتان های خوزستان، 
کرمانشــاه، ایام و کردســتان بازدیدهایی 
انجام شــده و نهالستان های آنجا شروع به 

کار کرده اند.
 وی فعاالن در ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور را حافظان منابع طبیعی 
عنوان کــرد و تصریح کرد: طرح تولید یک 
میلیارد نهال با مشارکت مردم تولید خواهد 
شــد تا در اراضی مستثنیات، ملی و هم در 
حاشیه راه ها کاشته شود تا ایرانی سرسبز 

را برای نسل های بعد به وجود بیاوریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: 
دیــدگاه منابع طبیعی با مردم و برای مردم 
را باید داشته باشیم تا مردم بدون خسارت 

به طبیعت حداکثر انتفاع را ببرند.

  اجرای 10 میلیون هکتار عملیات 
آبخیزداری

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور گفت: با توجه به اینکه ایران یک کشور 
خشک و نیمه خشک است و بحران خشکی 
کشورهای همسایه و ایران را تهدید می کند 
ما هم مثل کشورهای همسایه به این نتیجه 
رسیدیم قدم های بلندتری را برای سرسبزتر 
کردن ایران برداریم. شروع این اقدام را هم 
با عملیات مطالعــه و اجرای عملیات های 
مختلف آبخیزداری در ســطح 10 میلیون 
هکتار در برنامه های هفتم و هشتم توسعه 
کشور دیده ایم که با تولید یک میلیارد اصله 

نهال محقق شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
گونــه های قابل کشــت در این طرح برای 
اراضی طبیعی و جنگلی بومی کشور هستند، 

اظهار داشــت: اراضی جنگلی تقسیم بندی 
شده اند به انواع تاج پوش )سایبان جنگل( و 
F1 تا F6 که در جاهایی که باید در جنگل 
کاری احیاء و غنی سازی کنیم بایستی گونه 

های بومی منطقه را بکاریم.

 حفــظ آب تضمین کننده امنیت 
زیستی کشور است

نوبخت تمام نهال ها و گونه های گیاهی 
را مثمر دانســت و گفت: زیرا همین که این 
گونه ها می توانند در جذب و ترسیب کربن، 
تولید اکســیژن و ذخیره سازی و تولید آب 

تاثیرگذار باشند مثمر هستند. 
وی افزود: مثمر بودن نباید فقط به میوه 
دادن یا تولید چوب بسنده شود زیرا در کل 
کارکردهای بازاری و قابل مبادله پوشــش 
گیاهی ما در کل دنیا 20 درصد است و 80 
درصد کارکردهای غیربازاری است که امنیت 
زیستی ممالک مختلف را تضمین می کند.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: 
امنیت زیست نیز همیشه یک حلقه اتصالی 
بیــن امنیت غذایی و امنیت ملی اســت و 
تمام فعالیت هایی ســازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور بر اســاس اهدافی که 
این ســازمان پیگیرمی کنــد و قوانینی که 
این سازمان را حمایت می کند همان حفظ 
امنیت حیاتی و زیســتی است که تضمین 

کننده امنیت غذایی و ملی کشور است.
وی تصریح کرد: تمام به نوبه خود مثمر و 
مفید بوده و باید با کمک مردم برای تقویت 

پوشش گیاهی کشور تاش کنیم .
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به این 
دلیل باید تمام فعالیت هایی که در کشور در 
حوزه سازمان منابع طبیعی انجام می دهیم 
بر اساس خواسته و نیاز مملکت است و همه 
فعالیت ها برای ما قابل ارزش است و فعالیت 
های آبخیز تامین کننده کارهای کارشناسی 
و فنی است که در بخش های مختلف آبخیز 

بیولوژیک، مکانیک و بیومکانیک هست.

جنگل های شمال ظرفیت تولید نیمی از آب مورد نیاز کشور را دارد

  رویکرد کشت قراردادی حمایت از کشاورزان است
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد: رویکرد کشــت قراردادی 
حمایت از کشاورزان است و به همین منظور موانع موجود از سر راه را برمی داریم. 
»ســید سعید راد« در جلسه پایش روند پیشــرفت کشاورزی قراردادی که به 
منظور بررسی آخرین اقدامات و هماهنگی های انجام شده در جهت اجرای کشت 
قراردادی با محوریت گندم در محل این شرکت برگزار شده بود، گفت: تحقق این 
مهم یک کار جهادی است که با همکاری دستگاه های ذی ربط محقق خواهد شد. 
وی افزود: با تمام آبرو و اعتبارمان وارد میدان شــده ایم تا این عملیات بزرگ را با 
روحیه جهادی در سراسر کشور، اجرا و عملیاتی کنیم. خدمت به کشاورزان را برای 
خود تکلیف و وظیفه می دانیم و تمام تاشمان را انجام می دهیم تا موانع موجود را 

یک به یک از پیِش پاِی کشاورزان برداریم.

   اجرای عملیات آبخیزداری در 25 درصد حوزه های آبخیز کشور
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی اعام کرد: بر اساس 
سیاســت های کان کشور جهت جلوگیری از خسارات ناشی از سیل، تاکنون در 
حدود 25 درصد از وسعت حوزه های آبخیز، اقدامات آبخیزداری انجام شده است.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به گزارش 
روزنامه »شرق« با عنوان »تکرار سیل در نبود هماهنگی«، اعام کرد: در سیاست های 
کان کشور در رابطه با موضوع آب صراحتاً به رعایت تناسب در اجرای سدسازی، 
آبخیزداری و آبخوان داری اشاره شده است؛ در همین راستا با توجه ویژه مقام معظم 
رهبری به موضوع آبخیزداری و آبخوان داری و اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی 
به این موضوع حیاتی، تاکنون در حدود 25 درصد از وسعت حوزه های آبخیز کشور 
اقدامات آبخیزداری انجام شده است. در همین راستا و برای جلوگیری از ناهماهنگی 
و دوری جستن از بخشی نگری و افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت ها در حوزه های 
آبخیز کشور و رسیدن به توسعه پایدار، این سازمان معتقد است اجرای طرح های 
آبخیزداری مناسب ترین روش برای کاهش خسارت سیل و خشکسالی است و در 
همین راستا با مشارکت و هماهنگی دستگاه های اجرائی و مراکز علمی و دانشگاهی، 
الیحه آبخیزداری را تدوین و ارائه کرده است که تسریع در تصویب این الیحه می تواند 
نقش مؤثری در اعمال مدیریت جامع در حوزه های آبخیز کشور، پیش بینی ساختار 
مناسب برای اعمال مدیریت جامع و افزایش اعتبارات برای جهش و اقدام جهادی 
در فعالیت های آبخیزداری و منابع طبیعی با هدف جبران عقب ماندگی ها نموده و 

دستیابی به اهداف پیش روی منابع طبیعی کشور را تسهیل کنند.
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ماشــین  و کارت ســوخت  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه و دفترچــه بیمــه وکارت مرزنشــینان و ماشــین  و کارت ســوخت  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه و دفترچــه بیمــه وکارت مرزنشــینان و 
دفترچــه تعاونــی و کارت مهــارت بــرق بــه شــماره دفترچــه تعاونــی و کارت مهــارت بــرق بــه شــماره 55393555555539355555 متعلــق بــه محمــد  امیــری جرفــی  متعلــق بــه محمــد  امیــری جرفــی 
ــی و  ــی حرف ــد جهان ــام ناهی ــه ن ــه ب ــه بیم ــی و دفترچ ــنامه و کارت مل ــان و شناس ــد خ ــد محم ــی و فرزن ــی حرف ــد جهان ــام ناهی ــه ن ــه ب ــه بیم ــی و دفترچ ــنامه و کارت مل ــان و شناس ــد خ ــد محم فرزن
شناســنامه و دفترچــه بیمــه بــه نــام علــی رضــا امیــری جرفــی وشناســنامه و دفترچــه بیمــه بــه نــام شناســنامه و دفترچــه بیمــه بــه نــام علــی رضــا امیــری جرفــی وشناســنامه و دفترچــه بیمــه بــه نــام 
النــاز امیــری جرفــی و شناســنامه و دفترچــه بیمــه بــه نــام آراد امیــری جرفــی و شناســنامه و کارت ملــی النــاز امیــری جرفــی و شناســنامه و دفترچــه بیمــه بــه نــام آراد امیــری جرفــی و شناســنامه و کارت ملــی 
وکارت کمیتــه امــداد و دفترچــه بیمــه بــه نــام ملــک نســا رحمانــی و شناســنامه بــه نــام محمــد خــان وکارت کمیتــه امــداد و دفترچــه بیمــه بــه نــام ملــک نســا رحمانــی و شناســنامه بــه نــام محمــد خــان 

امیری جرفی  در تاریخ امیری جرفی  در تاریخ 1401/09/051401/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر  ــن  رنجب ــه حس ــق ب ــر متعل ــن  رنجب ــه حس ــق ب ــماره 08604399510860439951متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای گواهینام
پاکتــل فرزنــد الــه وردی در تاریــخ پاکتــل فرزنــد الــه وردی در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22195282002219528200 متعلــق بــه زهــرا خلخالــی فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا خلخالــی فرزنــد پرویــز 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..

28072807
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21502568352150256835 متعلــق بــه شــهاب الدیــن اســکندری فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــهاب الدیــن اســکندری فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 

1401/03/031401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21627838782162783878 متعلــق بــه ســید ســمیه درســتی فرزنــد ســید عمــاد در تاریــخ  متعلــق بــه ســید ســمیه درســتی فرزنــد ســید عمــاد در تاریــخ 
1401/07/041401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــژاد فرزن ــوری ن ــکا ن ــه ملی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــژاد فرزن ــوری ن ــکا ن ــه ملی ــق ب ــی 01502275310150227531 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردی

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21505517212150551721 متعلــق بــه دنیــا بابائیــان فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه دنیــا بابائیــان فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
1401/07/051401/07/05 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 22597299592259729959 متعلــق بــه ســیده روقیــه موســوی  فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســیده روقیــه موســوی  فرزنــد ســید 
علــی اصغــر در تاریــخ علــی اصغــر 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.

ــم زاده  ــواد ابراهی ــه ج ــق ب ــم زاده  متعل ــواد ابراهی ــه ج ــق ب ــی 21618208422161820842 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای گواهینام
فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 1401/09/081401/09/08 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 22599771382259977138 متعلــق بــه ادریــس اســبوئی فرزنــد قربــان در تاریــخ  متعلــق بــه ادریــس اســبوئی فرزنــد قربــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

  
29012901

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 56495909415649590941 متعلــق بــه ام لیــا داســتانی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ام لیــا داســتانی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/251401/08/25  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00245499590024549959 متعلــق بــه مهــدی ســلطانی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی ســلطانی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/091401/08/09  
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 00110479170011047917 متعلــق بــه احمد بذرگــر فرزند محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه احمد بذرگــر فرزند محمدرضــا در تاریــخ 1401/08/061401/08/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 6136331661363316 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران4444--241241قق7676 و ش ــاک ای ــماره پ ــه ش ــبز ب ــرگ س ــین  و ب ــرانکارت ماش ــاک ای ــماره پ ــه ش ــبز ب ــرگ س ــین  و ب کارت ماش
شــماره موتــور شــماره موتــور 1168606168111686061681 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 00743505520074350552 متعلــق بــه حامــد پاکنــژاد فرزنــد علــی  متعلــق بــه حامــد پاکنــژاد فرزنــد علــی 

در تاریــخ 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00238423420023842342 متعلــق بــه ایمــان  رســولی فرزنــد امیــر در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان  رســولی فرزنــد امیــر 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.

ــه عبــداهلل   ــه عبــداهلل   متعلــق ب ــه شــماره 04201268560420126856 متعلــق ب ــه دو و گذرنامــه ب ــه ســه و پای ــه شــماره کارت ملــی گواهینامــه پای ــه دو و گذرنامــه ب ــه ســه و پای کارت ملــی گواهینامــه پای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1391/11/141391/11/14 مفق ــین در تاری ــد حس ــری فرزن ــری طاه ــخ  جعف ــین در تاری ــد حس ــری فرزن ــری طاه  جعف

می باشد.می باشد.

کارت ملــی  کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت ســوختبه شــماره کارت ملــی  کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت ســوختبه شــماره 42097744644209774464 متعلــق بــه مرتضــی  متعلــق بــه مرتضــی 
کاکاونــد فرزنــد عباســعلی در تاریــخ کاکاونــد فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29022902
کارت موتــور بــه شــماره پــاک کارت موتــور بــه شــماره پــاک 8119581195ایــران ایــران 137137 متعلــق بــه امیرعلــی  مــرادی فرزنــد ولــی  در تاریــخ  متعلــق بــه امیرعلــی  مــرادی فرزنــد ولــی  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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14635047311463504731 متعلــق بــه رحمــت  فــوالدی ثمریــن  فرزنــد نعمــت  در تاریــخ  متعلــق بــه رحمــت  فــوالدی ثمریــن  فرزنــد نعمــت  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 00412693220041269322 متعلــق بــه امیرحســین  نوبخــت فــر  فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ  متعلــق بــه امیرحســین  نوبخــت فــر  فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ 
1400/04/011400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــین رض ــد حس ــی  فرزن ــاز  وال ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــین رض ــد حس ــی  فرزن ــاز  وال ــه مهن ــق ب ــماره 00736659750073665975 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/021401/07/02 مفق

ــد غامرضــا  در  ــدا  فرزن ــی  افخمــی عق ــه محمدعل ــق ب ــد غامرضــا  در  متعل ــدا  فرزن ــی  افخمــی عق ــه محمدعل ــق ب ــه شــماره 44493525054449352505 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/231401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66401815096640181509وشناســنامه متعلــق بــه فــاح  هنرمنــد  فرزنــد حســن  در تاریــخ وشناســنامه متعلــق بــه فــاح  هنرمنــد  فرزنــد حســن  در تاریــخ 
1400/02/011400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  در  ــی اصغ ــد عل ــی  فرزن ــی  واشــقانی فراهان ــه عل ــق ب ــر  در  متعل ــی اصغ ــد عل ــی  فرزن ــی  واشــقانی فراهان ــه عل ــق ب ــه شــماره 00651334810065133481 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1400/07/10 1400/07/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــایی نظام ــه وکارت شناس ــه وگواهینام ــام وظیف ــی  وکارت نظ ــایی نظام ــه وکارت شناس ــه وگواهینام ــام وظیف ــماره 17420345511742034551 وکارت نظ ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
وحکمــت کار  متعلــق بــه علیرضــا  کعــب عمیــر  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ وحکمــت کار  متعلــق بــه علیرضــا  کعــب عمیــر  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــد  ــرودی  فرزن ــری جه ــه نصی ــه فاطم ــق ب ــد  متعل ــرودی  فرزن ــری جه ــه نصی ــه فاطم ــق ب ــماره 00189326810018932681 متعل ــه ش ــه ب ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــی وگواهینام کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردی ــخ محمداســماعیل  در تاری محمداســماعیل  در تاری

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 01525570080152557008 متعلــق بــه محمدطاهــا عزیــزی فرزنــد ســجاد  در تاریــخ  متعلــق بــه محمدطاهــا عزیــزی فرزنــد ســجاد  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.

ــخ  ــن  در تاری ــد  حس ــیدی  فرزن ــد  جمش ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد  حس ــیدی  فرزن ــد  جمش ــه امی ــق ب ــماره 00660678710066067871 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00539838410053983841 متعلــق بــه محســن  ســامی نــژاد  فرزنــد حســینعلی  در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  ســامی نــژاد  فرزنــد حســینعلی  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.

بــه ملــک علــی  بــه ملــک علــی وگواهینامــه وکارت ســوخت  متعلــق  بــه شــماره 60398702736039870273وگواهینامــه وکارت ســوخت  متعلــق  بــه شــماره کارت ملــی  کارت ملــی 
 حســن پــور ســقرلو فرزنــد مجیــد در تاریــخ  حســن پــور ســقرلو فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 1212ق ق 334334ایــران ایــران 4040 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور HRHR1647574516475745RR وشــماره  وشــماره 
شاســی شاســی SJNFBAFSJNFBAF1515UU73498917349891متعلــق بــه مجیــد  حســنلو بــه کــد ملــی متعلــق بــه مجیــد  حســنلو بــه کــد ملــی 00743256810074325681  فرزنــد   فرزنــد 

احمــد  در تاریــخ احمــد  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.

ــان  در تاریــخ  ــد قرب ــه عظیــم  جــوادی آقبــاغ  فرزن ــان  در تاریــخ  متعلــق ب ــد قرب ــه عظیــم  جــوادی آقبــاغ  فرزن ــه شــماره 00530666340053066634 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد مصطف ــری فرزن ــد کثی ــه محم ــق ب ــه متعل ــی در  وگواهینام ــد مصطف ــری فرزن ــد کثی ــه محم ــق ب ــه متعل ــماره 00710091320071009132 وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/261401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن  در تاری ــد محمدحس ــری  فرزن ــد  باق ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد محمدحس ــری  فرزن ــد  باق ــه محم ــق ب ــماره 53895930145389593014 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــد عبدال ــز  شــاد هشــجین  فرزن ــه پروی ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــد عبدال ــز  شــاد هشــجین  فرزن ــه پروی ــق ب ــه شــماره 16386338861638633886 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــی  در تاری ــد نظامعل ــی  فرزن ــد  صادق ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد نظامعل ــی  فرزن ــد  صادق ــه محم ــق ب ــماره 61798341216179834121 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/041401/08/04 مفق

پــاک 9696ت ت 561561ایــران ایــران 2222 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور  بــه شــماره  تاکســیرانی  پــاک کارت ماشــین وکارنامــه  بــه شــماره  تاکســیرانی  کارت ماشــین وکارنامــه 
124124kk14736051473605 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی NAAMNAAM1111VEGLKVEGLK571647571647متعلــق بــه ملــک علــی حســن پــور متعلــق بــه ملــک علــی حســن پــور 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــد مجیــد در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردی ــد مجیــد در تاریــخ ســقرلو فرزن ســقرلو فرزن

ــماره  ــماره وش ــی 2199221992وش ــماره فرع ــه ش ــندملکی ب ــنامه وس ــی  وشناس ــماره فرع ــه ش ــندملکی ب ــنامه وس ــماره 32514490873251449087 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
اصلــی اصلــی 4242  متعلــق بــه پروانــه  فاحــی  فرزنــد علــی عســگر  در تاریــخ   متعلــق بــه پروانــه  فاحــی  فرزنــد علــی عســگر  در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــی   ــد محمدعل ــه بهــزاد  آرزومنــد  فرزن ــق ب ــی   و گواهینامــه متعل ــد محمدعل ــه بهــزاد  آرزومنــد  فرزن ــق ب ــه شــماره 17298829511729882951 و گواهینامــه متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــه  ــد ب ــته آرزومن ــه فرش ــق ب ــه  متعل ــد ب ــته آرزومن ــه فرش ــق ب ــران 8888 متعل ــران ای ــاک 4646ی ی 596596ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــن کارت ماش ــاک وهمچنی ــماره پ ــه ش ــین ب ــن کارت ماش وهمچنی
کدملــی کدملــی 00817396310081739631 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40115939824011593982 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه مرتضــی  میرزایــی   وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه مرتضــی  میرزایــی  
فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ 1400/01/021400/01/02 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 00429163480042916348 متعلــق بــه محمدجــواد  خــوش دامــن  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ  متعلــق بــه محمدجــواد  خــوش دامــن  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 
1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 00429163480042916348     ــه کدمل ــن ب ــه محمدجــواد  خــوش دام ــق ب ــرات متعل ــه مخاب ــی جــواز کســب اتحادی ــه کدمل ــن ب ــه محمدجــواد  خــوش دام ــق ب ــرات متعل ــه مخاب جــواز کســب اتحادی
ــه شــماره پــاک 5757ص ص  ــام محمدرضــا خــوش دامــن ب ــه ن ــد مهــدی وهمچنیــن کارت ماشــین ب ــه شــماره پــاک فرزن ــام محمدرضــا خــوش دامــن ب ــه ن ــد مهــدی وهمچنیــن کارت ماشــین ب فرزن

ــران 1010 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــران ای 277277ای

ــد  ــدی  فرزن ــی میب ــعید  امام ــه س ــق ب ــد   متعل ــدی  فرزن ــی میب ــعید  امام ــه س ــق ب ــران 3333  متعل ــران  ای ــاک 3838ب ب 652652 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
غامحســین  در تاریــخ غامحســین  در تاریــخ 14011401//0707//2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور HRHR1647574516475745RR وشــماره  وشــماره  ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ــران 4040 ب ــران ای ــاک 1212ق ق 334334ای ــه شــماره پ ــاک ســندکمپانی ب ــه شــماره پ ســندکمپانی ب
شاســی شاســی SJNFBAFSJNFBAF1515UU73498917349891  متعلــق بــه مجیــد  حســنلو بــه کدملــی   متعلــق بــه مجیــد  حســنلو بــه کدملــی 00743256810074325681      

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــد احمــد  در تاری ــخ فرزن ــد احمــد  در تاری فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00167636290016763629 متعلــق بــه امیــر حســین بنــی تمیمــی اصــل  فرزنــد مســعود  در  متعلــق بــه امیــر حســین بنــی تمیمــی اصــل  فرزنــد مســعود  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00595453640059545364 وگواهینامــه و کارت ماشــین  وگواهینامــه و کارت ماشــین 5757ط ط 465465ایــران ایــران 2020 وکارت ســوخت  وکارت ســوخت 
متعلــق بــه خاطــره اعیــان فــرد  فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ متعلــق بــه خاطــره اعیــان فــرد  فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 1401/07/291401/07/29 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره ملــی کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره ملــی 17420345511742034551متعلــق بــه علیرضــا  کعــب عمیــر  فرزنــد رحیــم  متعلــق بــه علیرضــا  کعــب عمیــر  فرزنــد رحیــم  
در تاریــخ 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.

29032903
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52402523945240252394 متعلــق بــه جــواد ریحانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد ریحانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/09/031401/09/03  

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

ــخ  ــاال در تاری ــا ب ــد اق ــد فرزن ــایق امن ــم ش ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــاال در تاری ــا ب ــد اق ــد فرزن ــایق امن ــم ش ــه مری ــق ب ــماره 62393110066239311006 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 1401/09/011401/09/01 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 00691963620069196362 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00691963620069196362 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/081401/07/08 مفق ــرز در تاری ــد فرام ــی فرزن ــدی مدح ــخ  مه ــرز در تاری ــد فرام ــی فرزن ــدی مدح  مه

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08896959700889695970 متعلــق بــه مهــدی محســنی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی محســنی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/081401/03/08 مفق

ــه جمشــید  ــق ب ــه جمشــید  متعل ــق ب ــران 996996 ق  ق 2323 متعل ــران  ای ــه شــماره 8888 ای ــه ب ــه نام ــه شــماره کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیم ــه ب ــه نام کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیم
عمرانــی فرزنــد صمــد در تاریــخ عمرانــی فرزنــد صمــد در تاریــخ 1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 09314644120931464412 متعلــق بــه اعظــم تــون تــاب حقیقــی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه اعظــم تــون تــاب حقیقــی فرزنــد محمــد 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 01502228580150222858 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 400248007400248007 متعلــق  متعلــق 
بــه مینــا آهنگــری فرزنــد حســین در تاریــخ بــه مینــا آهنگــری فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00136407810013640781 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00136407810013640781 و گواهینامــه پایــه دو بــه  و گواهینامــه پایــه دو بــه 
شــماره شــماره 00136407810013640781 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــی  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــی 00136407810013640781 متعلــق بــه النــاز باقــر پــور  متعلــق بــه النــاز باقــر پــور 

اســکویی فرزنــد رحیــم در تاریــخ اســکویی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024
ــد  ــی فرزن ــعید  ابراهیم ــای س ــه آق ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــعید  ابراهیم ــای س ــه آق ــق ب ــی 04101402360410140236 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای

مصیب در تاریخ مصیب در تاریخ 1401/09/031401/09/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  1401/08/20 1401/08/20مفقــود مفقــود  ــد عیســی  در تاری ــری فرزن ــه رضــا باق ــق ب ــخ  متعل ــد عیســی  در تاری ــری فرزن ــه رضــا باق ــق ب ــه شــماره 565565 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 3030  864864 ط  ط 9898 متعلــق بــه احتــرام یوســفیان فرزنــد میــرزا در تاریــخ  متعلــق بــه احتــرام یوســفیان فرزنــد میــرزا 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 58493627385849362738 متعلــق بــه علــی تکلــو فرزند نــور عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علــی تکلــو فرزند نــور عبــاس در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه و کارت  ــه و کارت  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 06222030370622203037 و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره  و کارت ملــی ب ــه شــماره 1212 و کارت ملــی ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
پایــان خدمــت متعلــق بــه آقــای بهــرام مینایــی فــر فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ پایــان خدمــت متعلــق بــه آقــای بهــرام مینایــی فــر فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1398/01/011398/01/01 مفقــود  مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1414414144 متعلــق بــه آقــای  محمــد فغانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  محمــد فغانــی فرزنــد مرتضــی 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 00448810960044881096 متعلــق بــه آقــای غامحســین نــادری رشــیدی فــر فرزنــد خــدا  متعلــق بــه آقــای غامحســین نــادری رشــیدی فــر فرزنــد خــدا 
کــرم در تاریــخ کــرم در تاریــخ  1401/08/15 1401/08/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1533415334 متعلــق بــه آقــای یعقــوب  ســیری فرزنــد امامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای یعقــوب  ســیری فرزنــد امامعلــی 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 1399/03/011399/03/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00696602710069660271 متعلــق بــه آقــای  امیــر واحــدی داینــی  فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  امیــر واحــدی داینــی  فرزنــد داود در تاریــخ 
1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02045783710204578371 متعلــق بــه نیــکان گوری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه نیــکان گوری فرزنــد علیرضــا 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.

ــخ  ــه در تاری ــی ال ــد ول ــی فرزن ــان بنای ــه ساس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــی ال ــد ول ــی فرزن ــان بنای ــه ساس ــق ب ــی 04100826780410082678 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26794076362679407636 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه حمیدرضــا بردبــار بلگــوری   و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه حمیدرضــا بردبــار بلگــوری  
فرزنــد ابوالحســن  در تاریــخ فرزنــد ابوالحســن  در تاریــخ  1399/12/30 1399/12/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06907742060690774206 متعلــق بــه علــی علــی اکبــری فرزنــد غــام رضــا  متعلــق بــه علــی علــی اکبــری فرزنــد غــام رضــا 

در تاریخ در تاریخ 1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07039979630703997963 متعلــق بــه رحمــان حســین پــور فرزنــد شــیر  متعلــق بــه رحمــان حســین پــور فرزنــد شــیر 
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/09/041401/09/04 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 07904603190790460319 متعلــق بــه ابوالفضــل مســکنی فرزنــد حســن در  متعلــق بــه ابوالفضــل مســکنی فرزنــد حســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/03/251401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30433043
ــد محمــود در  ــه محمدرضــا زاده گان فرزن ــق ب ــد محمــود در  متعل ــه محمدرضــا زاده گان فرزن ــق ب ــه شــماره 18160164891816016489 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــک فرزن ــاد ارش ــه می ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــک فرزن ــاد ارش ــه می ــق ب ــماره 12703563481270356348 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
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 11 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12918758591291875859 و کارت معلولیــت جســمی- و کارت معلولیــت جســمی-
ــر  ــه اکب ــق ب ــر  متعل ــه اکب ــق ب ــی 14201616451420161645 متعل ــد ده رقم ــماره ک ــه ش ــدید اداره بهزیســتی ب ــی ش ــی خیل ــی حرکت ــد ده رقم ــماره ک ــه ش ــدید اداره بهزیســتی ب ــی ش ــی خیل حرکت
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/01/011400/01/01 مفق ــی در تاری ــد قربانعل ــادی فرزن ــین اب ــی حس ــخ وفای ــی در تاری ــد قربانعل ــادی فرزن ــین اب ــی حس وفای

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن در  ــه صــادق جهــان بخــش فرزن ــق ب ــد حســن در  متعل ــه صــادق جهــان بخــش فرزن ــق ب ــه شــماره 12920310341292031034 متعل ــان خدمــت ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت ب کارت پای
تاریــخ تاریــخ 1401/08/211401/08/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12836938011283693801 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12836938011283693801 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد مــدل کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد مــدل 13941394 بــه شــماره  بــه شــماره 8484 و  و 548548 ایــران  ایــران 6767 متعلــق بــه حســین  متعلــق بــه حســین 
قاســمی فرزنــد حســن در تاریــخ قاســمی فرزنــد حســن 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 شــماره 12865340621286534062 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12865340621286534062 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 8484 د  د 658658 ایــران  ایــران 5353 متعلــق بــه حیــدر نعمــت بخــش فرزنــد محمدحســین  متعلــق بــه حیــدر نعمــت بخــش فرزنــد محمدحســین 

در تاریــخ 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 56588952435658895243 متعلــق بــه مهــدی کریمــی ســجزی فرزنــد حســن در  متعلــق بــه مهــدی کریمــی ســجزی فرزنــد حســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38613256673861325667 متعلــق بــه محمدصالــح محمودآبــادی فرزنــد شــکراله در تاریــخ  متعلــق بــه محمدصالــح محمودآبــادی فرزنــد شــکراله در تاریــخ 

1401/09/061401/09/06 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 16703559931670355993 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران2121  639639جج3535 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه شــماره ایــرانبــه شــماره ایــران7878  731731مم9999 و انــواع چــک بانکــی بــه شــماره بــه مبلــغ ســه میلیــون و دویســت و ســی  و انــواع چــک بانکــی بــه شــماره بــه مبلــغ ســه میلیــون و دویســت و ســی 
هزارتومــان و کارت عابــر بانــک بــه شــماره هزارتومــان و کارت عابــر بانــک بــه شــماره 60379917907213556037991790721355 متعلــق بــه فیــاض قهرمانــی فرزنــد  متعلــق بــه فیــاض قهرمانــی فرزنــد 

قــدرت در تاریــخ قــدرت در تاریــخ 1401/09/031401/09/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 29397889442939788944 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 29397889442939788944 و گواهینامــه پایــه یــک  و گواهینامــه پایــه یــک 
بــه شــماره بــه شــماره 29397889442939788944 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 29397889442939788944 و بیمــه نامــه ماشــین بــه  و بیمــه نامــه ماشــین بــه 
شــماره ایــرانشــماره ایــران7878  332332مم8181 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران7878  332332مم8181 و کارت هوشــمند خــودرو بــه  و کارت هوشــمند خــودرو بــه 
شــماره ایــرانشــماره ایــران7878  332332مم8181 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بــه نــام اســد اســدی و گواهــی هــا بــه شــماره  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بــه نــام اســد اســدی و گواهــی هــا بــه شــماره 
گواهــی ســامت گواهــی ســامت 29397889442939788944 متعلــق بــه اســد اســدی فرزنــد غام حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اســد اســدی فرزنــد غام حســین در تاریــخ 1401/09/031401/09/03  

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

51115111
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 12196874131219687413 متعلــق بــه فــرخ جنتــی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فــرخ جنتــی فرزنــد عبدالعلــی 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.

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــبوئی فرزن ــا خوش ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــبوئی فرزن ــا خوش ــه علیرض ــق ب ــماره 0250448211402504482114 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

  
70147014

کارت ملــی بــه شــماره ملــی: کارت ملــی بــه شــماره ملــی: 63399802116339980211 و شناســنامه بــه شــماره شناســنامه:  و شناســنامه بــه شــماره شناســنامه: 224224 و گواهینامــه پایــه  و گواهینامــه پایــه 
ســه بــه شــماره ملــی: ســه بــه شــماره ملــی: 63399802116339980211 متعلــق بــه ســیده اللــه حســینی گیشــنگانی فرزنــد عــزت اهلل در  متعلــق بــه ســیده اللــه حســینی گیشــنگانی فرزنــد عــزت اهلل در 

تاریخ تاریخ 1401/09/061401/09/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

70257025
ــخ  ــار در تاری ــد خدای ــی فرزن ــی خان ــا قاض ــه علیرض ــق ب ــخ متعل ــار در تاری ــد خدای ــی فرزن ــی خان ــا قاض ــه علیرض ــق ب ــماره 38609966493860996649متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

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

ــه شــماره 40203516944020351694 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و کارت جانبــازی متعلــق  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و کارت جانبــازی متعلــق  ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
بــه هــادی قنبــری مســلم خانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ بــه هــادی قنبــری مســلم خانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/08/231401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

70267026
بانکــی  وپرورش،عابرهــای  آمــوزش  شناســایی  وکارت  بانکــی   وپرورش،عابرهــای  آمــوزش  شناســایی  وکارت   00349638470034963847 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــم  فرزن ــه  عبدالرحی ــت ال ــه حج ــق ب ــپه، متعل ــخ ملی،ملت،صادرات،رسالت،س ــی در تاری ــد محمدعل ــم  فرزن ــه  عبدالرحی ــت ال ــه حج ــق ب ــپه، متعل ملی،ملت،صادرات،رسالت،س

1401/09/081401/09/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

70317031
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42816122464281612246 متعلــق بــه بیــت الــه ندرلو فرزنــد فتح الــه در تاریــخ  متعلــق بــه بیــت الــه ندرلو فرزنــد فتح الــه در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  

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

ــه در تاریــخ  ــه ســید امیــر  حســینی  فرزنــد ســید عبدال ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســید امیــر  حســینی  فرزنــد ســید عبدال ــه شــماره 43803343844380334384 متعلــق ب ــه شــماره گذرنامــه ب گذرنامــه ب
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70427042

ســفته بــه شــماره ســفته بــه شــماره 876940876940 متعلــق بــه مســعود آقاجانــی کوپایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود آقاجانــی کوپایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/041401/07/04  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70517051

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره پــاک : بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره پــاک : 2020  999999 د  د 2121 و شــماره موتــور : و شــماره موتــور :163163BB20003862000386 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
علیرضا اسکندری فرزند علی در تاریخ علیرضا اسکندری فرزند علی در تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09023033920902303392 متعلــق بــه حســن مــکاری زاده مغانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســن مــکاری زاده مغانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/03/051401/03/05 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 00704629680070462968 متعلــق بــه مجیــد اکرمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد اکرمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/021401/09/02  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70727072

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22829408142282940814 متعلــق بــه احمــد  نظــری فرزنــد شــکراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد  نظــری فرزنــد شــکراهلل در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24523040932452304093 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 11711171 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
24523040932452304093 متعلــق بــه احمدرضــا رحیمیــان فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه احمدرضــا رحیمیــان فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22986430912298643091 متعلــق بــه بهــروز کبیری پــور فرزند اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز کبیری پــور فرزند اکبــر 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 18408477941840847794 متعلــق بــه زهــرا جلیلــی فرزنــد ســردار در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا جلیلــی فرزنــد ســردار در تاریــخ 1401/08/291401/08/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــدی محم ــد عی ــی فرزن ــداهلل نیک ــه اس ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــدی محم ــد عی ــی فرزن ــداهلل نیک ــه اس ــق ب ــماره 22953701752295370175 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 1401/09/021401/09/02 مفقــود گردی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهار شنبه 1401/09/09

شماره : 1528

 توسعه ۴۲ هکتاری مساحت گلخانه های آذربایجان غربی در دستور کار است
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی گفت: مساحت گلخانه های استان هم 
اکنون ۶۰ هکتار اســت که در ســال جاری برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه 
۴۲ هکتاری گلخانه هاست تا مساحت این اماکن تا پایان سال جاری به ۱۰۲ هکتار برسد.

اکبر کرامتی با اشــاره به فعالیت ۲۱۵ واحد گلخانه در اســتان افزود: با توجه به دســتور 
استاندار مبنی بر اجرای نهضت ایجاد ۲ هزار هکتاری گلخانه، اراضی منابع طبیعی مناسب 
احداث سایت های گلخانه ای برای سرمایه گذاری های کالن در این بخش شناسایی و امور 

مرتبط در دست بررسی برای تامین زیرساخت های الزم است.
وی با بیان اینکه انواع سبزی و صیفی به میزان بیش از ۱۰ هزار تُن در این گلخانه ها تولید 
می شــود، اضافه کرد: ســاالنه ۲۳۸.۷ تُن توت فرنگی، ۱۴۳ تُن گیاه دارویی، ۶۰ تُن میوه 
درختی، ۲.۶۲ میلیون اصله نهال، ۲.۵ میلیون شاخه گل، ۳.۲ میلیون گل و گیاه گلدانی، 
۲۰ میلیون بوته نشــاء سبزی و ۲ میلیون بوته نشاء گیاهان دارویی در گلخانه های استان 
تولید می شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیشترین 
تعداد گلخانه های اســتان در شهرستان ارومیه قرار دارد، گفت: تولیدکنندگان محصوالت 
گلخانه ای ملزم به نظارت مســتقیم بر وضعیت تولید محصوالت واحد گلخانه ای خود از 
تولید تا عرضه به بازار هستند. وی با توجه به اهمیت کشت گلخانه ای در استان اظهار کرد: 
گلخانه داران ملزم به استقرار یا به روز رسانی واحد کنترل کیفیت در گلخانه خود هستند 
و مســئوالن فنی و مســووالن تجربی واحدهای گلخانه ای ملزم به ثبت و مستندسازی 
اطالعات عملیات تولید تا برداشت محصوالت تولیدی تحت نظارت خود، در سامانه سانکا 
هســتند.کرامتی ادامه داد: واحدهای گلخانه ای ملزم به دریافت کد شناسه مبنی بر تایید 
سالمت محصول و اجازه عرضه محصوالت خود به بازارهای داخلی و خارجی، و واحدهای 
سورت و بسته بندی هستند. وی با تاکید براینکه کلیه گلخانه داران جهت دریافت سوخت 
مایع )گازوئیل( یارانه دار الزم اســت اطالعات واحد تولیدی خود را توسط مسوول فنی یا 
تجربی آن واحد در سامانه سانکا ثبت، و کد شناسه )کد QR ( دریافت کنند، افزود: ارائه 
هرگونه خدمات به گلخانه داران از جمله تســهیالت بانکی، سوخت یارانه دار، کود و سایر 

خدمات به گلخانه های دارای کد شناسه )کد QR( انجام خواهد شد.
آذربایجان غربی یکی از مهمترین قطب های کشاورزی محسوب می شود که می توان برای 
برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه و بحران خشکســالی و توسعه کشاورزی پایدار 
و مدرن، کشــت گلخانه ای در اســتان را توســعه داد. ارزآوری مناسب و ایجاد اشتغال در 
زمینه گلخانه در استان هایی مانند آذربایجان غربی که دارای مرزهای مشترک با کشورهای 
خارجی و نیز آب و هوای مطلوب برای کشاورزی و تولید اقتصادی است موضوعی است که 

نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

 مدیر کل شيالت گلســتان خبر داد: آیين شکرگزاي و جشن برداشت ميگو 
برگزار مي شود

محمدعلی شــربتدار :خبرنگار گلستان | مدیر کل شیالت گلستان گفت: آیین شکرگزاري 
و جشــن برداشت میگوي پرورشي گمیشــان، با حضور جمعي از مسووالن ملي و استاني 
برگزار مي شــود. به گزارش روابط عمومي اداره کل شــیالت گلستان مهندس اسماعیل 
جباري تصریح کرد: از برنامه هاي جانبي این آیین، برگزاري جشنواره طبخ آبزیان، اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و هنري و همچنین تقدیر از تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت 
میگو استان خواهد بود. وي با اشاره به میزان تولید میگو در استان خاطر نشان کرد: سال 
جاري بیش از ۳۰۰۰ تن میگو در اســتان تولید شــده است که این میزان نسبت به سال 
گذشــته رشد دوبرابري داشــته است. وي افزود: در حال حاضر اســتان گلستان در رتبه 
ســوم تولید میگو در کشور قرار دارد و تاکنون براي  ۲۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم در صنعت پرورش میگو استان اشتغالزایي شده است. مدیر کل شیالت گلستان 
در پایان یادآور شد:  بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از تولید مجتمع میگو گمیشان صادر مي شود 
که این امر نقش بســزایي در ارزآوري و رونق اقتصادي کشــور و استان دارد. گفتني است 
آیین شکرگزاري و جشن برداشت میگوي پرورشي گمیشان، ۱۰ آذر ماه با حضور جمعي 
از مسئولین ملي و استاني و همچنین پرورش دهندگان و فعاالن صنعت میگو استان، در 

شهرستان گمیشان برگزار مي شود.

 بانک ملی استان اردبيل ۹ هزار ميليارد ریال تسهيالت به واحدهای توليدی 
پرداخت کرد

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل گفت: بانک ملی این استان در سال جاری 
۱۹۸ فقره تســهیالت با ارزش ۹ هزار میلیارد ریال به طرح های تولیدی کوچک و بزرگ 

استان پرداخت کرده است.
جالل خیرخواه مقدم افزود:بانک ملی این اســتان درسال جاری ۲۱ هزار و ۳۷۴ میلیارد 
ریال تســهیالت در قالب ۱۶ هزار و ۸۲۸ فقره وام به متقاضیان این استان پرداخت کرده 
است. وی اضافه کرد: از این تسهیالت ۴ هزار و ۹۱۰ فقره قرض الحسنه بالغ بر چهار هزار 
میلیارد ریال و ۱۱ هزار و ۹۱۸ فقره هم ســایر تسهیالت که ۱۹۸ فقره از آن به طرح های 

بزرگ و کوچک تولیدی بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل افزود: در سال جاری همچنین ۷۰۰ فقره 

ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی داخلی صادر شده است.
خیرخواه با بیان اینکه بانک ملی استان اردبیل در یک سال گذشته ۲۸ هزار و ۶۴۵ فقره 
تسهیالت به مبلغ ۲۴هزار و ۲۴۰میلیارد ریال به طرح های تولیدی و صنعتی پرداخت کرده 
است، افزود: از این تعداد هشت هزار و ۲۸۷ فقره وام قرض الحسنه، تسهیالت تبصره های 
ماده ۱۶ و ۱۸ تکلیفی از جمله بالغ بر ۴هزار و ۱۰۰ فقره وام ازدواج در راســتای ترویج و 
تشــویق جوانان به امر مبارک ازدواج و نهادهای خدمت رســان از قبیل بهزیستی، کمیته 
امداد و بنیاد برکت به مبلغ باالی ۶هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال طی این مدت پرداخت کرده 
اســت.وی افزود: ۱۲هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال از این مبلــغ به طرح های بزرگ تولیدی و 
صنعتی استان پرداخت شده که در اشتغال زایی توسعه اقتصادی منطقه بسیار موثر بوده 
اســت. خیرخواه با بیان اینکه بانک ملی با نگاه ملی، همگام بــا دولت، در کنار تولید، در 
خدمت مردم است افزود: بانک ملی با ۴۵ شعبه، ۵ باجه و بیش از ۴۰۰ پرسنل در سطح 
اســتان خدمات بانکی ارائه می دهد و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جمعیت اســتان 

اردبیل از خدمات این بانک بهره مند می شوند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل ضمن تشریح عملکرد بانک ملی استان در 
یک سال گذشته به نقش محوری بانک ملی در رونق و توسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد 
و گفت: اقتصاد ایران بانک محور اســت و بانک ها نقش کلیدی و اساسی در رشد و توسعه 
اقتصادی کشــور دارند که در قالب توسعه ظرفیت تولید، تامین مالی طرح های مختلف و 

کاهش دغدغه نظام اقتصادی فعالیت و به دولت کمک می کنند.
وی یادآور شــد: بانک ملی یکی از بزرگترین و قدیمی ترین نهاد مالی و اصلی و موثر ترین 
بازوی اجرایی دولت می باشــد که در ارائه خدمات به مردم دوشــادوش آنها حرکت و بی 
وقفه تالش می کند. خیرخواه بااشاره به تاریخ تاسیس بانک ملی و فعالیتهای آن گفت: در 
اوایل قرن ۱۴ هجری شمسی، مجلس شورای ملی وقت دولت را مجاب کرد تا در راستای 
توســعه و حمایت از صناعت، فالحت و تجارت، بانک ملی ایران را تاسیس کند که پس از 
تالش های بســیار و مشارکت گســترده مردم در ۲۰ شهریور سال ۱۳۰۷ بانک ملی ایران 
رســما تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با گذشت ۹۴ سال در حال خدمت 
رســانی به شهروندان است.رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اردبیل افزود: در 
راستای سیاست های کالن اقتصادی و شعار سال این بانک با شناسایی شرکت های دانش 
بنیان و صادرات محور با حمایت از آنها و تولیدات آنها در جهت داخلی سازی اقالم وارداتی 

اقدامات موثری در مقابله با تحریم های ظالمانه انجام داده است.
وی همچنین عمل به مســئولیت های اجتماعی را از رسالت های مهم این بانک برشمرد و 
گفت: از جمله اقدامات بانک ملی استان در این راستا می توان به احداث مدرسه در مناطق 
محروم، بازسازی مدارس روستایی، کمک به ستاد دیه و آزادی زندانیان محکوم به جرایم 
غیرعمد، کمک به تکمیل ســاختمان انجمن بیماران کلیوی، کمک به احداث ساختمان 
بنیــاد کودک، خرید و اهدای تجهیزات بیمارســتانی به مراکز درمانی در پاندومی کرونا و 

خرید و اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند اشاره کرد.

کمبــود علوفه به دلیل وقوع پدیده خشکســالی، 
قیمت پایین فروش محصــوالت دامی و به صرفه 
نبودن تولید، باال بودن نرخ سود تسهیالت و گرانی 
نهاده ها سبب شــده تا برخی دامداران کهگیلویه 
و وبویراحمــد به ویژه واحدهای ســنتی دامداری 

بخشی از دام های مولد خود را بفروشند.
صنعت دامداری جایگاه ویژه ای در تامین نیازهای 
غذایی مردم دارد اما در سال های اخیر تحت تاثیر 
عوامل مختلفی قرار گرفته که این عوامل چالش ها 

و مشکالتی را برای دامداران ایجاد کرده است.
به گونه ای که فعالیت این قشــر با سختی مواجه 
شده و ادامه روند فعلی در نهایت تولید در این حوزه 
را با مشکل مواجه خواهد کرد و کاهش محصوالت 
دامی و لبنی را در سفره مردم شاهد خواهیم بود. 
دامپروران استان کهگیلویه و بویراحمد ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار راس دام ســبک و سنگین در اختیار 
دارند و امسال به دلیل کمبود علوفه طبیعی و باال 
بودن قیمت نهاده های دامی به شدت در تنگنای 
تغذیه دام های خود قرار گرفته اند. از میزان تولید 
سالیانه ۹۶هزار تن شیر و ۱۶ هزار تن گوشت قرمز 
در استان کهگیلویه و بویراحمد ؛ ۳۵هزار تن شیر 
و هشت هزار تن گوشت قرمز در مناطق عشایری 

بدست می آید.

 هزارتوی مشکالت دامداران
یک دامدار دهدشتی از توابع شهرستان کهگیلویه 
می گوید: دامداری هزینه بر و کم صرفه است زیرا 
به تناسب تهســه نهاده های دامی روی هر کیلو 
گوشتی که به فروش می رسد، دامدار ضرر می دهد. 
محسن آراسته افزود: پرورش دام سبک و سنگین 
بــرای ما صرفه اقتصادی نــدارد و به همین دلیل 
گاوهای مولد و آبستن خود را به کشتارگاه ها برده 
ایم تا با فروش آنها بتوانیم برای سایر دامهای خود 

غذا تامین کنیم.
یکی دیگر از فعاالن دامداری کهگیلویه و بویراحمد 
می گوید: نیاز به نهاده های دامی و گران شــدن 
قیمت همه انواع نهاده هــای دامی ما دامداران را 

تحت فشار زیادی قرار داده است.
محمد موسوی تاکید کرد: هزینه نهاده های دامی، 
نرخ باالی سود تســهیالت، وثیقه های نامتعارف، 
دســتمزد کارگران و پرداخت اقســاط راه اندازی 
دامداری در شرایط کنونی برای دامداران کمرشکن 
اســت. وی تصریح کرد: باال بودن قیمت علوفه به 
دلیــل حذف ارز ترجیحی و قیمت باالی داروهای 
دام باعث پایین آمدن درآمد ما دامداران شده است.

 چالش های پيش روی صنعت دامداری در 
یک نگاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای ایجاد و راه اندازی 
دامداری باید فرد ۲۰ درصد سهم آورده را از جیب 

خود بیاورد که از عهده خیلی از افراد بر نمی آید.
علی بهنام پور افزود: متقاضیان باید بدهکاری های 
گذشــته خود را به روز کنند و معوق در سررسید 

هایشــان نباشد و از سوی دیگر تامین وثیقه برای 
متقاضیان دشوار است.

وی تاکید کرد: با مردمی ســازی یارانه ها و حذف 
ارز ترجیحی قیمت نهاده های دامی پنج تا ۶ برابر 
افزایش یافت که دیگر افراد راغب به ایجاد دامداری 

نیستند .
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از سویی 
سود تسهیالت باالســت در حالی که باید زیر ۱۰ 

درصد باشد.
بهنام پور عنوان کرد: با این وضعیت سود تسهیالت 
و بــاال بودن تامین نهاده هــا قیمت پایین فروش 
محصوالت دامی برای دامــداران صرفه اقتصادی 
ندارد. وی ادامه داد: قیمت یک کیلو گرم گوشــت 
در بازار ۱۱۰ هزار تومان اســت اما به صورت زنده 
کیلویــی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان از دامدار خریداری 
می شــود که با توجه به افزایش قیمت نهاده های 

دامی به صرفه نیست. 
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با 
برداشتن ارز ترجیهی و گران شدن قیمت نهاده ها 
بیشترین آسیب متوجه دامداران سنتی و روستایی 

و عشایری شد.
بهنام پور عنوان کرد: ایــن دامداران جمعیت دام 
خود را کاهش داده اند تا بتوانند دام مولدشــان را 

جهت تولید مثل در سال آینده نگهداری کنند.

 وثيقه های نامتعــارف دردی جانکاه بر 
صنعت دامداری

با توجه به شــرایط اقتصادی دامداران کهگیلویه 
و بویراحمــد چــاره ای جز اخــذ وام برای حفظ 
واحدهــای تولیدی خود،تامین علوفه و توســعه 
دامپروری هایشان ندارند اما موانعی محکم بر سر 
راه آن ها وجود دارد که اصلی ترین آن ارائه وثیقه 

های غیرمتعارف و سنگین است.
دارنده یکی از واحد های تولیدی پرورش دام های 
نژاد ســانن و آلپاین در کهگیلویه و بویراحمد می 

گوید که به دلیل رکود بازار فروش در دوران کرونا 
پرداخت اقساطش به تعویق افتاد و جریمه زیادی 
شــامل وامش شده به همین علت بانک نسبت به 
اجرا گذاشــتن وثیقه اش به او هشدار داده است. 
هدایت کرمی تاکید کــرد: از ۸۰۰ میلیون تومان 
اقساطش که تاکنون سررسید آن فرا رسیده ۲۰۰ 
میلیون تومان آن باقی مانده و بانک او را تحت فشار 

قرار داده است.
وی با اشــاره به اینکه روزگار کرونا وضعیت تولید 
بسیار سخت بود تاکید کرد که نباید قوانین زمان 
صلح برای دوران جنگ )بحــران کرونا( عملیاتی 
شود. کرمی ابراز داشــت:در دوران کرونا شیرهای 
تولیدی او به علت هشــدارهای بهداشــتی برای 
مصرف شیرهای غیر بسته بندی روی دستش باقی 
ماند و مجبــور به فروش این محصوالت به قیمت 
بسیار ارزان شده است. بسیاری از مشتریانش که 
قرار بود از اســتان اصفهان بــرای خرید دام اقدام 
کنند به دلیل محدودیت های تردد در دوران کرونا 
نتوانستند خود را به ماهور باشت برسانند به همین 
علت ناچار به کاهش تولید شد و این امر منجر به 

ناتوانی در پرداخت به موقع اقساط شد.
کرمی تاکید کرد: مسووالن بانک ها را موظف کنند 
تا به وام گیرندگان واحدهای تولیدی که اقســاط 
آنــان در دوران کرونا به تعویق افتاده و مشــمول 
جریمه های سنگین شــده فرصت بیشتری برای 

تامین اقساطشان بدهند.

 اقداماتی برای التيام بخشی از مشکالت 
دامداران

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: خرید تضمینی گوشت 
قرمز در دستور کار قرار گرفت و امسال بیش از هزار 
راس بره و ۱۰۰ راس گوساله از دامداران در استان 
خریداری شد. البته این خرید ها کافی نیست و با 
توجه به مراجعه دامداران، خرید تضمینی گوشت 

بره و گوساله باید افزایش پیدا کند.
بهنام پور ابراز داشــت: تســهیالت مردمی سازی 

یارانه ها جهت تامین نقدینگــی واحدهای دام و 
طیور به دامداران ارائه شــد اما برای مدتی متوقف 
شده اســت. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: 
تاکنون ۳۷ میلیارد تومان برای این مهم در استان 

به دامداران پرداخت شده است.

 نگاه دولت به دامداری در مناطق عشایری
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد تاکید 
کرد: امسال مبلغ هفت میلیارد تومان تسهیالت از 
محل بند ب ماده ۵۲ برای خرید نهاده های دامی 

برای عشایر استان در نظر گرفته شده است.
آذرفر ادامه داد: عشایر برای دریافت این تسهیالت 
با نرخ ۱۰ درصد و بازپرداخت یک ساله می توانند 
مراجعه کنند و از تســهیالت برخوردار شوند. وی 
ابراز داشت: هم اینک برای تامین نهاده های دامی 
امور عشایر هیچ گونه مشــکلی وجود ندارد و ارز 
ترجیحی برداشته شده و با نرخ آزاد به عشایر ارائه 

می شود.
آذرفــر بیان کرد: هــم اینک خرید پــرواری دام 
عشایر استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام در 
حال انجام اســت. وی بیان کرد: هنوز برای خرید 
تضمینی دام مازاد عشایر به استان دستورالعملی 
ابالغ نشده که این مهم برای حمایت از عشایر در 

دست پیگیری است.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو 
مشکل اساسی عشایر استان در رابطه با دام ها یکی 
قیمت پایین گوشــت و دیگری هزینه باالی نهاده 

های دامی است.
آذرفر افزود: به گونه ای که قیمت گوشت متناسب 
با افزایش هزینه نبوده اســت و در این رابطه امور 
عشایر استان با ارائه تسهیالت خرید نهاده و تامین 

نهاده به کمک عشایر آمده است.

 بســته های حمایتی دولت از دامداران 
کهگيلویه و بویراحمدی در راه است

رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی کهگیلویه و 

بویراحمد گفت: بســته های حمایتــی دولت از 
دامداران در تهران آماده شــده است که به زودی 
به این اســتان ابالغ و جزئیــات آن اعالم خواهد 
شــد. معتمدی پور اظهار داشت: بر اساس آخرین 
اطالعات بســته های حمایتی آماده شده است و 
در روزهای آینده ابالغ می شــود تا حمایت الزم 
از دامداران استان های مختلف و به تبع آن تولید 

کنندگان دام کهگیلویه و بویراحمد انجام شود.
وی افــزود: به منظور حمایت از دامداران دولت در 
ابتدا تالش کرد تا نهاده های دامی به انحراف نروند 
و دســت دالالن کوتاه شود و دامدار مجبور نباشد 

نهاده را با قیمت گزاف از دالل بخرد.
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد تصریح کرد: هم اینک دســت دالالن از 
نهاده های دامی کوتاه شده است و با قیمت یکسان 

به دست همه دامداران می رسد.
معتمدی پــور ابراز داشــت: از طــرف دیگر برای 
دامداران دامدار کارت صادر شــد و ســرمایه در 

گردش برای خرید نهاده ها به آن ها ارائه شد.
وی تاکیــد کرد: با توجه بــه افزایش قیمت نهاده 
های دامی دولت پیگیر بســته حمایتی برای آن 
هاست که با ابالغ آن مشکل نهاده های دامی تولید 

کنندگان دام رفع خواهد شد.
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی کهگیلویه و 
بویراحمــد حمایت از تولیدکننــدگان در بخش 
کشــاورزی و پاســخ به مطالبه این قشر از جامعه 
 به عنوان فعــاالن عرصه تولیــد و امنیت غذایی 
را از اولویت های دولت و وزارت جهاد کشــاورزی 

دانست. 
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد تاکید کرد: این مدت بخشی از دام های 
پروار تولید کنندگان دام در استان خریداری شد و 

تقریبا تمام بهای دام پرداخت شده است.
وی عنوان کرد: بخشی از مطالبات دامداران با نهاده 
تهاتر شد و هر کســی مراجعه کرد خرید به طور 

قطعی انجام شد.
معتمدی پور بیان کرد: در تمام نقاط استان نهاده 
هــای دامی به اندازه کافی وجــود دارد و از لحاظ 

وجود نهاده دامی هیچ گونه مشکلی نیست.

 ميزان توليد محصوالت به روایت آمار
سالیانه ۹۶ هزار تن شیر و ۱۶هزار تن گوشت قرمز 
از ســوی دامپروران صنعتی و سنتی کهگیلویه و 
بویراحمد تولید و روانه بازارهای مصرف می شود. 
جمعیت دامی استان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد 
دامی اعم از ســبک و سنگین روستایی، عشایر و 

صنعتی است. 
تولیدکننــدگان دام در کهگیلویــه و بویراحمــد 
نیازمند حمایت دولت بــرای ادامه حیات و تولید 
هســتند و اعطای تسهیالت کم بهره، کاهش نرخ 
سود تســهیالت، برداشتن وثیقه های نامتعارف و 
سنگین، رفع مشکل نقدینگی واحدها برای تامین 
بموقع علوفه و ساماندهی خریدتضمینی محصوالت 

ازجمله انتظارات این بخش است.

چالش های پیش روی دامداران کهگیلویه و بویراحمد

 موزه مردم شناسی اردبیل که در ساختمان حمام تاریخی ظهیراالسالم یا آقانقی دایر 
شده، گنجینه ای نفیس از اشیای دوره های زندیه، صفویه، قاجاریه و پهلوی را به نمایش 
گذاشته، اما ســکوت داخل موزه و هیاهوی خیابان، حاکی از غربت و مهجوریت این 

مجموعه بزرگ و تماشایی است.
به گزارش موزه مردم شناسی اردبیل در ساختمان قدیمی حمام ظهیراالسالم یا آقانقی 
راه اندازی شــده است و این حمام، پیش از دوره صفویه بنا و در همین دوره توسعه و 

تکمیل شده اما بعدها به علت استهالک و قدمت تعطیل شده است.
در دوره قاجاریه دوباره نسبت به احیا و مرمت حمام اقدام شده و بعدها مساحت حمام 
به علت احداث خیابان در حاشیه آن، به اندازه قابل توجهی کاهش یافته به طوری که 

بخش زنانه حمام به طور کلی حذف شده است.

 نگاهی به حمام تاریخی و تبدیل آن به موزه
حمام آقانقی یا موزه مردم شناســی فعلی در کل به سه بخش سربینه یا رختکن در 
سمت راست ورودی، گرمخانه با خزینه آب سرد و گرم و چال حوض یا استخر تقسیم 
می شــود و ســربینه یا رختکن محوطه قابل توجهی برای درآوردن لباس و بستن و 
افکندن لنگ و آماده شدن برای ورود و خروج از حمام بوده و حوضی در میانه سربینه 
وجود داشــته که مردم پس از استحمام، پاها را می شسته و روی صفه رفته و خود را 

خشک کرده و لباس می پوشیده اند.
محل های مختلفی در ســربینه برای انتظار و مکث جهت خلوت شدن حمام، خشک 
شــدن پس از اســتحمام، بجای آوردن نماز، قرائت قرآن، اســتراحت، صرف چای و 

استعمال قلیان در نظر گرفته شده است.
میاندر یا هشــتی حمام راهرویی پر پیچ و خم اســت که فضای ســرد سربینه را به 
فضای گرمخانه وصل می کــرده و به منظور جلوگیری از اتالف گرما، ممانعت از دید 
مســتقیم افراد به فضای گرمخانه و تعدیل دمای بدن افراد ســاخته شده و به شکل 
 دهلیز باریک با ســقف کوتاه و به صورت هشت ظلعی یا مربع با سقف گنبدی ساده 

ساخته شده است.
فضای اصلی حمام یعنی گرمخانه، محل اســتحمام بوده و یک خزینه آب گرم و دو 
خزینه آب ســرد داشته است و روشنایی گرمخانه از نورگیرهای سقفی با شیشه های 

عدسی شکل تامین می شده و مانع دید حمام از خارج بوده است.
در برخی حمام ها در اطراف محوطه ای که مردم به تن خود کیسه می کشیدند، چند 
محل خاص و خلوت وجود داشــته که گویا حوض هــای کوچکی نیز در آنجا تعبیه 

می شده و مختص افراد سرشناس بوده است.
از آداب استحمام سنتی در گرمخانه ها می توان به شستشو، ازاله موهای زائد، خیساندن 
بدن در خزینه، کیسه کشی، خضاب و حنا گذاشتن، تراشیدن سر و صورت، حجامت و 

شستشو با صابون و چوبک اشاره کرد.
حمام تاریخی ظهیراالســالم یا آقانقی با پیگیــری و همت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اردبیل در سال ۱۳۷۶ به شماره ۱۸۹۶ در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده و در نهایت بعد از مرمت های الزم، در ۲۲ بهمن ۱۳۷۸ به عنوان موزه 

مردم شناسی اردبیل افتتاح شده است.

 گشت و گذار در موزه
اکنــون حمام تاریخی آقانقــی با تابلو موزه مردم شناســی اردبیل در جوار مجموعه 
تاریخی جهانی شــیخ صفی الدین اردبیلی به محل نمایش آثار، اقالم، تصاویر و اشیا 
تاریخی ادوار صفویه، قاجار و پهلوی تبدیل شــده است و کارشناسان اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان برای راهنمایی و ارائه توضیحات الزم به 

بازدیدکنندگان در آن حضور دارند.
از لحظه ای که وارد موزه می شــوید، شکل هندسی و سقف های گنبدی بنا، قدمت و 
اصالت آن را در ذهن القا می کند و سپس غرفه هایی که در داالن ها و بخش های مختلف 
ساختمان زیر سقف های منقش راه اندازی شده، هر یک همچون پرده سینما تاریخی 
مصور از شیوه زندگی عشایر آذربایجان، مشاغل سنتی منسوخ و رایج در منطقه و نحوه 

استحمام مردم در گرمخانه را به نمایش می گذارد.
تماشــای مجسمه هایی که لُنگ بر کمر بســته و داخل گرمخانه در حال استحمام و 
کیسه کشی هستند، برشــی از فیلم سینمایی »مشهدی عباد« و حمام رفتن قبل از 
عروسی او را به یاد می آورد و در غرفه های دیگر نیز تندیس زنان و مردان روستایی در 
حــال گفت و گو، پخت نان، بافت فرش و گلیم یا تکان دادن خمره های دوغ برای به 
دست آوردن َکره مشاهده می شود. چال یا حوض که بخش وسیعی از موزه را به خود 
اختصاص داده، در قدیم جزئی از حمام بوده و با توجه به عمق و فضای قابل توجهی 
که دارد، جعبه های شیشــه ای متعددی برای نمایش آثار و اشیا ادوار گذشته در آن 
جای گرفته که اقالم پشــت شیشه ها با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی اردبیل از 
مردم جمع آوری شده اســت. در داخل این جعبه ها و قاب های شیشه ای موزه انواع 
وسایل دندانپزشکی دوره پهلوی دوم، قلمدان الکی، جعبه چوبی منقوش و دوات های 
فلزی دوره قاجار، اسناد و مدارک دوران قاجار و پهلوی، ظروف چینی قاجار، شمعدان و 
چراغ های فتیله ای، تصاویر تاریخی از جمله کدخدایان اردبیل، نمایی از چشمه سردابه 
در دوره قاجار و عکس باباخان ســردار اردبیلی و یاور ســتارخان، انواع دلوهای فلزی، 
وســایل ِسرو چای و قهوه دوره قاجار، وسایل دراویش، زیورآالت زنان آذربایجان دوره 
قاجار، پیه سوزهای فلزی و سفالی، وسایل آشپزخانه، آینه با قاب چوبی منقوش، ظروف 

چینی ساخت روسیه مربوط به دوره قاجار، صندوق چوبی منقوش و مفاتیح الجنان با 
چاپ سنگی دوره قاجار، پروانه کسب مغازه ساعت سازی به نام آقای الهوردی شهبازی 
در خیابان پهلوی سابق صادره از شهرداری اردبیل، انبار غله از تنه کامل درخت مربوط 
به دوره زندیه، منقل عصر صفوی، سماور زغالی روسی مربوط به سال ۱۸۷۰ میالدی 
و آثاری دیگر دیده می شود. توضیحات کوتاهی راجع به محتوای هر یک از جعبه ها و 
قاب های شیشه ای موزه در داخل آنها جای گرفته و تماشای هر قطعه شی تاریخی، 
روح انســان را به دوره های صفویه، قاجاریه و پهلوی پرواز می دهد و از ســر و صدا و 

شلوغی خیابان ها و زندگی پرمشغله دور می کند.
زیورآالت تزئینی مورد استفاده بانوان دوره ناصری از بخش های قابل توجه موزه است 
و به تناســب هر دوره، محل اســتفاده و جنس و شکل زیورآالت بر حسب اعتقادات 
مذهبی، سالیق حکومتی، باورها و قدرت اقتصادی مردم تفاوت داشته است و کاربرد 
سنگ های تزئینی و فلزات ماندگاری همچون طال و نقره مد نظر سازندگان زیورآالت 
بوده اما در دوره ای، به خاطر رواج طال برای مســکوکات، کاربرد نقره پررنگ تر و از 
روزگاری که اسکناس رایج شده، بار دیگر طال در زیورآالت بیشتر استفاده شده است.

هزینــه بازدید از موزه مردم شناســی اردبیل فقط ۴۰ هزار ریال اســت و بی تردید 
هزینه های چشمگیری از ناحیه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اردبیل بابت موزه مردم شناسی اردبیل صرف می شود تا هم اردبیلی ها و ساکنان استان 
در بازدید از آن با حال و هوا و ســبک زندگی پیشینیان خود بیشتر آشنا شوند و هم 
گردشگران و مسافران داخلی و خارجی از آن دیدن کنند و با اصالت فرهنگی و تاریخ 

کهن استان آشنا شوند.

 موزه  و رویداد اردبيل ۲۰۲۳
فردین عینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اردبیل با 
اشاره به اینکه شــهر اردبیل برای سال میالدی ۲۰۲۳ به عنوان پایتخت گردشگری 
کشورهای عضو سازمان اکو انتخاب و معرفی شده است، احیا و توجه به مراکز تاریخی 

و گردشگری این شهر و حتی استان اردبیل را الزم می داند.
او می گوید: با توجه به مناســبت یاد شــده، ســتاد برگزاری رویداد اردبیل ۲۰۲۳ با 
کمیته های زیرمجموعه آن تشکیل و وظایف و اختیارات اعضای ستاد ابالغ شده است 
و برگزاری نشست های تعامل با دستگاه های مختلف بخصوص ادارات فرهنگی در این 
راستا همچنان ادامه دارد. وی به نشست اخیر خود با شهرداری اردبیل برای برگزاری 
شب های فرهنگی، ساماندهی بیشتر مجموعه های گردشگری از قبیل دریاچه شورابیل 
و دیدار و گفت و گو با مدیران کل از جمله مدیرکل تبلیغات اسالمی استان جهت بهره 
برداری از همه ظرفیت ها حتی از صبغه و سابقه فرهنگی و دینی استان برای برگزاری 

آبرومند و موثر رویداد اردبیل ۲۰۲۳ خبر داد.
بازدید از موزه ها فایده های مختلفی همچون آموزش، تدبر در گذشــته ها، آشنایی با 
شــخصیت های مهم و اسطوره ای، گسترش افق دید، سفری کوتاه به تاریخ و الهام از 
گذشتگان دارد و بهتر است قبل از آنکه َگرد تاریخ بر رخسار و دیار ما بنشیند و حسرت 
سیر و تامل در اطراف و اکناف را در دل ما بگذارد، غبار از هویت گذشتگان بزداییم و 

به اصالت و تمدن خویش ببالیم.

هیاهوی تاریخ در سکوت موزه مردم شناسی اردبیل

   نشانه جغرافيایی پسته و گچ استان سمنان ثبت جهانی شد
رییس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت ، معدن و تجارت اســتان ســمنان گفت:  نشــانه جغرافیایی ۲ محصول این اســتان شامل گچ و پسته ثبت جهانی شد. مهدی میرکو روز دوشنبه به رسانه ها اعالم کرد: نشانه جغرافیایی ۲ محصول 
گچ ســمنان و پســته دامغان ثبت جهانی و توســط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گواهینامه ثبت این دو محصول صادر شد. وی افزود : از مشــخصات تایید شده محصول گچ سمنان در این گواهینامه ، سفیدی و درصد خلوص سنگ گچ خام معادن 
ســمنان می باشــد و از نظر حجم ســنگی نزدیک به ۵۰ درصد ســاختار معدنی آن را آب تشکیل می دهد که این آب کامال خشک و به آب تبلور مشهور است. رییس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری اداره کل صمت استان سمنان اضافه کرد: برخورداری 

از طعم ، مزه و رنگ مناســب پســته دامغان با توجه به اقلیم این شهرســتان و درشتی و بازارپســندی و زودرس تر بودن آن نسبت به پسته کرمان و رفسنجان از اصلی ترین مزیت های این محصول عنوان شده است.
 اســتان ســمنان باالترین ذخایر گچ کشــور و صادرات قابل توجه این محصول را دارد و فرآوری این صنعت همواره مورد تاکید بوده اســت. دامغان از لحاظ عملکرد برداشت پسته در واحد سطح رتبه اول کشور را دارد و بیش از ۱۷ هزار هکتار از وسعت 

باغ های اســتان ســمنان مربوط باغ های پسته است. پسته یکی از ظرفیت های دارای ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان سمنان محسوب می شود.
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دنیا نگاه خاصی به والیبال ایران دارد

  مدال نقره »شمس« در مسابقات تنیس روی میز پرتغال
»نوید شــمس« و »پایاس« هندی در فینال مســابقات 
دونفره تنیس روی میز استار کانتندر پرتغال با شکست برابر 

تیم فرانسه به نقره رسیدند. 
 در فینال مسابقات تنیس روی میز استار کانتندر پرتغال، 
تیم دو نفره نوید شــمس از ایران و پایاس از هند در مصاف 
با تیم دو نفره لبرون و پورت از فرانســه با حساب ۳ بر صفر 

مغلوب شدند و از رسیدن به مدال طال بازماندند.
نوید شمس و پایاس )هند( پیش از رسیدن به فینال، حریفانی از رومانی، استرالیا 

و اسپانیا را از پیش رو برداشته بودند.
رقابت های استار کانتندر پرتغال با حضور تنها نماینده تنیس روی میز ایران از 

سوم تا هفتم آذرماه در شهر ویالنوا دگایا برگزار شد.
وی در رقابت های انفرادی در اولین بازی خود در مصاف با آدرین از بلژیک با نتیجه 
۳ بر صفر مغلوب شد.ملی پوش تنیس روی میز کشورمان در دومین بازی خود در 

مقابل سیمون بلیک از چک با حساب ۳ بر ۲ به برتری دست یافت.
او در سومین بازی خود در مصاف با ادوارد از رومانی با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ به 
برتری دست یافت اما با توجه به سایر نتایج گروه و باتوجه به گیم شماری از صعود 

به مرحله حذفی بازماند. 

 سالی سرنوشت ساز در انتظار والیبال ایران
کنفدراســیون والیبال آسیا برنامه مسابقات سال ۲۰۲۳ 
را اعالم کرد که بر اســاس آن کشورهای والیبالی قاره کهن 
در ۱۳ رویــداد آســیایی و ۹ رویداد جهانی با هم به رقابت 

خواهند پرداخت.  
 رقابت های والیبال قاره آسیا از ۲۷ فروردین سال آینده با 
مسابقات قهرمانی باشگاه های زنان قاره کهن آغاز می شود و 
۱۵ مهر با معرفی قهرمان رقابت های والیبال زنان بازی های 

آسیایی چین به پایان می رسد.
والیبال سالنی با ۹ رویداد و ساحلی با چهار تورنمنت در مجموع ۱۳ دوره مسابقات 

سال ۲۰۲۳ کنفدراسیون والیبال آسیا سهم دارند.
والیبال ایران عالوه بر رویدادی های آســیایی در سال آینده باید در رویدادهای 
مهم و حساس جهانی از جمله لیگ ملت ها ۲۰۲۳، قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر 
جهان، انتخابی المپیک مردان، قهرمانی باشگاه های جهان و قهرمانی والیبال ساحلی 

جهان شرکت کند.
در این بین، رقابت های لیگ ملت های والیبال با توجه به اهمیت رده بندی فدراسیون 
جهانی و مسابقات انتخابی المپیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در مجموع با 
توجه به میزبانی ایران در مسابقات قهرمانی مردان آسیا و همچنین بازی های آسیایی، 

سالی حساس و سرنوشت ساز برای والیبال ایران رقم خواهد زد.
فهرست رویدادهای والیبالی سال ۲۰۲۳ آسیا به قرار زیر است:

۱- قهرمانی باشگاه های زنان آسیا ۲۷ فروردین تا سوم اردیبهشت در ویتنام
۲- قهرمانی باشگاه های مردان آسیا ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت در بحرین

۳- قهرمانی زیر ۱۶ سال دختران آسیا ۱۵ تا ۲۲ خرداد در چین
۴- قهرمانی زیر ۱۶ سال پسران آسیا ۲۸ خرداد تا چهار تیر در ازبکستان

۵- چلنجر کاپ زنان آسیا ۲۸ خرداد تا چهار تیر در اندونزی
۶- والیبال ســاحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال آســیا )تابستان سال ۱۴۰۲ میزبان 

نامشخص(
۷- والیبال ساحلی قهرمانی آسیا چهار تا هشتم مرداد در چین

۸- تور آزاد ساحلی آسیا پنگو ۱۳ تا ۱۶ مرداد در چین تایپه
۹- قهرمانی مردان آسیا ۲۷ مرداد تا چهار شهریور در ایران )تهران(

۱۰- قهرمانی زنان آسیا ۱۱ تا ۱۹ شهریور در تایلند
۱۱- مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا چهارم مهر در چین

۱۲- والیبال ساحلی بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۶ مهر در چین
۱۳- مسابقات والیبال زنان بازی های آسیایی ۶ تا ۱۵ مهر در چین

فهرست رویدادهای والیبالی سال ۲۰۲۳ جهان که نماینده ایران در آن ها شرکت 
می کند، بدین قرار است:

۱- هفته اول لیگ ملت ها ۱۶ تا ۲۱ خرداد در ژاپن
۲- هفته دوم لیگ ملت ها ۳۰ خرداد تا چهارم تیر در هلند

۳- هفته سوم لیگ ملت ها ۱۳ تا ۱۸ تیر در آمریکا
۴- مرحله نهایی لیگ ملت ها در صورت صعود ایران )میزبان و زمان نامشخص(

۵- انتخابی المپیک ۲۰۲۴ در گروه مردان ۸ تا ۱۶ مهر )ژاپن میزبان یک گروه 
از سه رویداد(

۶- والیبال ساحلی قهرمانی جهان ۱۴ تا ۲۰ مهر در مکزیک
۷- قهرمانی باشگاه های مردان جهان ۱۳ تا ۲۶ آذر

۸- قهرمانی نوجوانان پسر جهان )میزبان و زمان نامشخص(
۹- قهرمانی جوانان پسر جهان )میزبان و زمان نامشخص(

 هاکی روی یخ به فدراسیون اسکی منتقل شد
 رشته هاکی روی یخ با تصمیم وزارت ورزش و جوانان از 
فدراسیون اسکیت منتزع و به زیر مجموعه فدراسیون اسکی 

و ورزش های زمستانی ملحق شد.
 بنابر اعالم کمیته ملی المپیک، هاکی روی یخ به عنوان 
رشته ای که در بازی های آسیایی و المپیک زمستانی حضور 
دارد، از فدراسیون اسکیت منتزع و در قالب »انجمن هاکی 
روی یخ« به زیر مجموعه فدراســیون اسکی و ورزش های 
زمستانی ملحق شد.رشته های اسکیت روی یخ سرعت، اسکیت روی یخ تعقیبی و 
اســکیت نمایشی )پاتیناژ( از فدراسیون اسکیت منتزع و در قالب »انجمن اسکیت 
روی یخ« تجمیع و در زیر مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی فعالیت 
خواهند کرد.فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی آیین نامه هر یک از دو انجمن 
فوق را تدوین و پس از تایید وزارت و تصویب مجمع عمومی فدراسیون به مورد اجرا 
خواهد گذاشت.تیم ملی هاکی روی یخ ایران سال گذشته نایب قهرمان رقابت های 

جهانی ویژن ۴ شد. 

 زمان اعزام تیم ملی وزنه برداری به مسابقات جهانی اعالم شد
 اعضای تیم های ملی وزنه برداری مردان و زنان کشورمان 
در قالب ســه گروه عازم رقابت های جهانی می شوند. گروه 

نخست دوازدهم آذر راهی کلمبیا خواهد شد.
 پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی ســال ۲۰۲۲ جهان به 
عنوان یکی از مراحل گزینشی المپیک ۲۰۲۴ پاریس روزهای 

۱۴ تا ۲۵ آذر در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار خواهد شد.
حافظ قشقایی وزنه بردار دسته ۶۷ کیلوگرم کشور همراه 
با بهداد سلیمی سرپرست تیم و سعید علی حسینی سرمربی روز شنبه ۱۲ آذرماه 

تهران را به مقصد استانبول و بوگوتا ترک خواهند کرد.
گروه دوم ۱۳ نفر است که شامل چهار عضو تیم ملی زنان و سه عضو تیم ملی 
مردان روز ۱۵ آذرماه عازم محل مسابقات خواهند شد.وزنه برداران گروه دوم عبارتند 
از میرمصطفی جوادی )دسته ۸۱ کیلوگرم(، کیانوش رستمی )دسته ۸۹ کیلوگرم(، 
رضا دهدار )دســته ۱۰۲ کیلوگرم(، الهه رزاقی )دسته ۷۱ کیلوگرم(، پریسا نورعلی 
)دسته ۷۶ کیلوگرم(، سیده الهام حسینی )دسته ۸۱ کیلوگرم( و زینب شیخ ارباب 

)دسته ۸۷ کیلوگرم( هستند.

محمود رضایــی  -   ایده روز  | رئیس 
فدراسیون والیبال با بیان این که دنیا نگاه خاصی 
به ایران دارد، گفت: تیم های شرکت کننده در 
هر تورنمنتی به تیم ایران به عنوان یک رقیب 

جدی نگاه می کنند.
محمدرضــا داورزنی در بازدیــد از تمرین 
تیم پیکان که خود را برای حضور شایسته در 
رقابت های قهرمانی باشــگاه های جهان آماده 
می کند، افزود: همانگونه که اطالع دارید وقتی 
نام والیبال ایران در تورنمنتی آورده می شــود، 
فدراســیون جهانی والیبال و تیم های شرکت 
کننده نگاه خاصی به مسابقات دارند زیرا به تیم 
ایران به عنوان یک رقیب جدی نگاه می کنند.

وی بــا بیان این که انتظــار عالقه مندان به 
والیبال و مردم ایران نیز از تیم پیکان نمایش 
خوب در مسابقات پیش رو است، تصریح کرد: 
مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان هر ساله 
در این ایام برگزار می شــود و بهترین تیم های 
جهان در آن شــرکت می کنند و رقابت ها نیز 

بسیار نزدیک برگزار می شود.
رئیس فدراســیون والیبال با یادآوری این 
موضوع که معموال از قاره آســیا نماینده ایران 
به عنوان یکی از قدرت ها در باشگاه های جهان 
شرکت می کند، گفت: البته در چند دوره نیز به 
دلیل مشکالتی نماینده ایران در این مسابقات 
حاضر نشــد. اما پیکان امسال به عنوان یکی 
از پرافتخارترین تیم های آسیایی در مسابقات 

برزیل شــرکت می کند و سابقه خوبی هم در 
باشگاه های آسیا و جهان نیز دارد.

وی با اشاره به این که فدراسیون والیبال برای 
حضور تیم پیکان در برزیل و تیم ملی نوجوانان 
در پاکستان مجبور به تعطیلی یک ماهه لیگ 
برتر مردان شد، گفت: برای این موضوع بسیار 
تحت فشار قرار گرفتیم که تعطیل نکنیم، اما 

سالمتی بازیکنان برایمان مهم بود و اصرار به 
تعطیلی داشتیم.

داورزنی تاکید کــرد: برای ادامه لیگ برتر 
مردان هم برنامه ریزی کردیم که بدون فشــار 
به تیم ها و باشــگاه ها، این مســابقات تا پایان 
سال تمام شود تا قهرمان لیگ برای مسابقات 
باشگاه های آسیا که اردیبهشت سال آینده در 

بحرین برگزار می شود، آماده شود.
وی خطاب به بازیکنان پیکان تهران گفت: 
مراقب خودتون باشــید، سفر طوالنی پیش رو 
دارید اما مســابقات خوبی اســت و با نتیجه و 
تجربه خوبی برگردید. همه شما سابقه حضور 
در تیم های ملی مختلف والیبال ایران را دارید و 
از افتخارات والیبال کشورمان هستید و امیدوارم 

با دســت پر برگردید. سعی کردیم شرایطی را 
فراهم کنیم که تیم پیکان در بهترین شرایط 

راهی برزیل شود.
در ابتدای این دیدار پیمان اکبری سرمربی 
تیم ملی والیبال پیکان نیز ضمن خوشامدگویی 
بــه داورزنــی رئیس و میالد تقــوی دبیرکل 
فدراســیون والیبال گفت: هر چند تیم پیکان 
به عنوان قهرمان آسیا در این مسابقات شرکت 
می کند اما در اصل نماینده والیبال ایران است.

وی با یــادآوری دغدغه داورزنی برای اعزام 
تیم پیکان که شاید بیشتر از دیگران بود، گفت: 
فدراسیون والیبال خیلی کمک کرد تا تیم پیکان 
با نفرات کامــل و تیمی قدرتمند در قهرمانی 
باشگاه های جهان شرکت کند که جای تشکر و 
قدردانی دارد. امیدورام نماینده خوبی برای ایران 

و آسیا در این مسابقات باشیم.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان 
جهان ۲۰۲۲ از روز چهارشــنبه ۱۶ آذرماه با 
حضور شــش تیم در دو گروه مقدماتی زیر به 

میزبانی شهر بتیم برزیل آغاز می شود:
گــروه اول: پروجا ایتالیا )تیم ســوم اروپا(، 
والی رناتا برزیل )تیم سوم آمریکای جنوبی( و 
سادا کروزیرو برزیل )میزبان و قهرمان آمریکای 

جنوبی(
گــروه دوم: پیکان تهران )قهرمان آســیا(، 
ایتامبه میناس برزیل )نایب قهرمان آمریکای 

جنوبی( و ترنتینو ایتالیا )نایب قهرمان اروپا(

پس از مثبت شدن تســت دوپینگ ۳ ملی پوش ناشنوا در بازیهای المپیک برزیل، 
میزبانی مسابقات جهانی کشــتی فرنگی و آزاد در رده سنی جوانان و بزرگساالن از 
ایران گرفته شد.مهدی نصیبی گفت: در جریان برگزاری بازیهای المپیک ناشنوایان 
در برزیل میزبانی مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان در رده سنی جوانان 
و بزرگســاالن در سال ۲۰۲۳ از ســوی کنفدراسیون آسیا به ایران داده شده بود که 
متاســفانه به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ ۳ ورزشکار ایران در رشته های جودو، 
دوومیدانی و کشــتی طبق قانون کنفدراسیون آسیا، این میزبانی از ایران گرفته و به 

قرقیرستان داده شد.
وی از اعالم آمادگی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در ۴ رشته کاراته، 
تکواندو، جودو و کشتی اسفندماه به میزبانی قرقیزستان خبر داد و گفت: این رقابتها 
در صورتی اســفندماه به میزبانی قرقیزســتان برگزار خواهد شد که تعداد تیم های 
شــرکت کننده به حد نصاب الزم برسد، بنابراین کنفدراســیون آسیا تا ۲۰ آذر به 
کشــورها فرصت داده تا آمادگی خود را برای شــرکت در این رقابتها اعالم کنند، در 
صورتی که تعداد تیم های خارجی شرکت کننده به حد نصاب الزم نرسد، این احتمال 
وجود دارد که مسابقات قهرمانی آسیا برگزار نشود.دبیر فدراسیون ناشنوایان همچنین 
از برگزاری مســابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی از فردا 
سه شنبه ساعت ۹ صبح در محل فدراسیون خبر داد و افزود: حضور تمام کشتی گیران 
حتی کسانی که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شدند در رقابتهای انتخابی 
الزامی اســت و کشــتی گیرانی که در قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی حضور پیدا 
نکنند، به تیم ملی دعوت نخواهند شــد.فعال وضعیت کادر فنی کشتی آزاد و فرنگی 
ناشنوایان مشخص نیست و بعد از پایان رقابتهای انتخابی و قهرمانی کشور با تصمیم 

رییس انجمن وضعیت کادر فنی مشخص خواهد شد.

ساره جوانمردی که پیش از این به دلیل کرونا مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان 
امارات را از دست داده بود، این احتمال وجود دارد که به دلیل برخی مسائل شخصی 

بازیهای پاراآسیایی هانگژو چین را نیز از دست بدهد.
 بعد از این که ســاره جوانمردی مــدال آور طالیی تیراندازی پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 
به دلیل کرونا مســابقات قهرمانی جهان امارات را که در آن سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۴ 
پاریس توزیع می شد، از دست داد این طور به نظر می رسد که به دلیل برخی مسائل 

شخصی بازیهای پاراآسیایی هانگژو چین را نیز از دست بدهد.
حسین امیری، درباره وضعیت ساره جوانمردی و احتمال غیبت او در بازیهای پاراآسیایی 
هانگژو چین، اظهار کرد: دو روز قبل از اعزام تیم پاراتیراندازی به مســابقات قهرمانی 
جهان امارات از تمام ورزشکاران و کادر فنی تست کرونا گرفته شد که متاسفانه تست 
ســاره جوانمردی مثبت بود، البته وی تا روز آخر در تمرینات تیم ملی حضور داشت 
و تمام کارهای اعزام او از ســوی فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک انجام شده بود و 

مشکلی برای اعزام نداشت.
وی گفت: جوانمردی از سال ۹۹ به دلیل برخی مسائل شخصی همواره این دغدغه را 
داشت که طالی بازیهای پاراآسیایی هانگژو را از دست بدهد و به این بازیها نرسد، در 
حال حاضر نیز وضعیت او برای شرکت در این بازیها مشخص نیست و بستگی به شرایط 

این ورزشکار دارد که بتواند شرکت کند یا خیر؟
ســرمربی تیم ملی پاراتیراندازی در پایان درباره زمان برگزاری اردوها و حضور ســاره 
جوانمــردی در اردوی تیم ملی، افزود: در آذرماه یک اردو برای تیم ملی پاراتیراندازی 
پیش بینی شــده و برنامه اردویی را به فدراســیون اعالم کردیم، اما این که چه زمانی 
برگزار شــود مشخص نیست، ساره جوانمردی نیز قطعا اگر مشکلی نداشته باشد تیم 

ملی پاراتیراندازی را همراهی خواهد کرد.

لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور در حالی فردا چهارشنبه در خانه تکواندو پیگیری 
می شود که ملی پوشان بعد از بازگشت از رقابتهای قهرمانی جهان در ترکیب تیم 

های خود به میدان می روند. 
شــش دیــدار از هفته پنجــم و دو بــازی معوقه مــس ســونگون از هفته های 
ســوم و چهارم فردا چهارشــنبه نهــم آذرماه در خانــه تکواندو برگــزار خواهد 
شــد و طــی آن تیم هــای دانشــگاه آزاد اســالمی، یــزدان، زاگــرس جنوبی، 
 شــهرداری ورامین، مــس ســونگون ورزقان، باشــگاه دمنده، شــرکت پاالیش

 نفت آبادان، پاس، فرمانیه، سولدوز آذربایجان غربی، لوازم خانگی کن و مس کرمان 
به مصاف هم می روند.

شــاگردان پیام خانلرخانی در تیم شــهرداری ورامین که در غیاب مس سونگون 
ورزقان، به صدر جدول صعود کرده بودند، این هفته در تنها بازی خود باید با فرمانیه 
دیدار کند که به نظر می رسید کسب سه امتیاز این دیدار چندان سخت نباشد. مس 
کرمان تیم دوم جدول هم ابتدا با دمنده دیدار می کند و سپس در یک دیدار معوقه، 

البته جذاب و دیدنی به مصاف همتای ورزقانی خود می رود.
 این دیدار از آن جهت برای دو تیم اهمیت دارد که می تواند جایگاه آنها را در پایان 

فصل تا حدودی مشخص کند.
مس سونگون که به دلیل حضور ملی پوشان خود در مسابقات جهانی، هفته سوم و 
چهارم به میدان نرفت، کار سختی برای بازگشت به صدر جدول دارد. این تیم قبل 
از دیدار با مس کرمان، باید با زاگرس جنوبی پیکار کند. زاگرســی ها با تیم جوان 
خود روند خوبی در لیگ دارند و این هفته مهدی حاج موســایی ملی پوش خود را 
نیز در وزن اول در ترکیب دارند و این می تواند برای آنها یک نقطه مثبت در پیکار 

با مدافع عنوان قهرمانی باشد.

گرفته شدن میزبانی مسابقات 
جهانی کشتی ناشنوایان از ایران

ساره جوانمردی بازیهای 
پاراآسیایی را از دست می دهد؟

زاگرس جنوبی با حاج موسایی 
برابر مس سونگون

 »ســید روح اهلل حســینی« با حکم وزیر ورزش وجوانان به عنوان سرپرست فدراسیون 
بوکس منصوب شد.

 مراسم معارفه سرپرست جدید فدراســیون بوکس با حضور آرش فرهادیان مدیر کل 
امور مشترک فدراسیون های ورزشــی وزارت ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان 

)دوشنبه( برگزار و سید روح اهلل حسینی حکم خود را دریافت کرد.
پیش از این مجمع فوق العاده فدراسیون بوکس روز یکم آذرماه برگزار شده بود که ۳۲ 
عضو حاضر در مجمع رای به برکناری حســین ثوری داده بود و سیامک صالحی نایب 
رییس فدراسیون بوکس طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی اداره فدراسیون را برعهده 
گرفته بود.آرش فرهادیان مدیر کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و 
جوانان در این مراسم گفت: حق خانواده بوکس این نبود که برخی افراد باعث شوند تا 
این رشته مورد تحلیل ناعادالنه قرار بگیرد، اما قطعا با تدبیر خانواده این رشته، موضوع 

مدیریت خواهد شد تا به یک ثبات، آرامش و پیشرفت متفاوتی در بوکس برسیم.
وی افــزود: با توجه به همه اتفاقاتی که افتاد و رای اعضای مجمع برای مقطعی کوتاه و 

طبق اساسنامه نایب رییس فدراسیون امور جاری را برعهده گرفت، در ادامه نیز بر اساس 
اختیاری که به رییس مجمع برای انتخاب سرپرســت داده شده بود، حسینی به عنوان 

سرپرست فدراســیون تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی منصوب شد تا یک فرد اصلح 
با نظر و خرد جمعی، ســکان فدراسیون بوکس را به دست بگیرد و شاهد موفقیت این 
رشته قهرمان پرور باشیم، امیدوارم روزی در همین محل موفقیت بوکس در بزرگ ترین 
آوردگاه دنیا یعنی المپیک را جشــن بگیریم.همچنین روح اهلل حسینی در این مراسم 
گفت: امیدوارم بتوانیم با کمک همه عزیزان فدراســیون بوکس را به جایگاه اصلی خود 
برسانیم؛ درب های فدراســیون به روی همه باز است و برای هر کسی منافع ملی مهم 
باشــد کمک می کند تا بوکس به حق خود برسد. قطعا از نظرات تمامی زحمت کشان، 
صاحب نظران و اســاتید برای پیشــرفت بوکس اســتفاده خواهیم کرد؛ راه رسیدن به 
موفقیت دوری از حاشیه و ایجاد همبستگی و همدلی است که قطعا تمام تالش خود را 
می کنیم تا این مهم میسر شود.حسینی خاطر نشان کرد: سال آینده بازی های آسیایی 
را پیــش رو داریم که باید با برگزاری اردوهای منظم بتوانیم در این رویداد بزرگ مدال 
 آور باشــیم. همچنین باید بســتر را فراهم کنیم تا مجمع انتخاباتی فدراسیون نیز به 

صورت عادالنه برگزار شود.

سرپرست فدراسیون بوکس منصوب شد

 سرمربی تیم والیبال پیکان تهران با بیان این که از سه بازیکنی که درخواست 
داده بودیم تنها شــرایط حضور امین اســماعیل نژاد در تیم پیکان فراهم شد، 
گفت: تمام تالش خود را خواهیم کرد تا از گروهمان در مسابقات باشگاه های 

جهان صعود کنیم.
 مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان جهان ۲۰۲۲ از روز چهارشنبه 
۱۶ آذرماه با حضور شش تیم در دو گروه مقدماتی به میزبانی شهر بتیم آغاز 
می شود و اعضای تیم پیکان شنبه ۱۲ آذرماه برای حضور در این مسابقات عازم 

برزیل خواهند شد.
پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان در خصوص حضور در این مسابقات، گفت: 
برنامه ریزی برای حضور در مســابقات باشگاه های جهان به صورت همزمان با 
حضور در رقابت های لیگ دشوار بود. در دو هفته آخر چهار بازی انجام دادیم 
که همه در شهرستان برگزار شدند و مسافت ها تیم را خسته کرد. فدراسیون 
لطف کرد و به خاطر پیکان و تیم نوجوانان، لیگ را تعطیل کرد. زمانی یافتیم 
که بازیکنان را از نظر بدنی بازسازی و ریکاوری کنیم تا برنامه ریزی خوبی برای 

باشگاه های جهان داشته باشیم.
وی با تاکید بر این که تعطیلی لیگ کار خوبی برای آماده شدن تیم پیکان 
جهت حضور در مسابقات باشگاه های جهان بوده است، تصریح کرد: امیدوارم 
بتوانیــم در برزیل بازی های خوبی را به نمایش بگذاریم و نماینده خوبی برای 

کشورمان و قاره آسیا باشیم.

سرمربی تیم پیکان درباره تغییر در ترکیب بازیکنان عنوان کرد: درخواست 
سه بازیکن داشتیم امین اسماعیل نژاد از پاس گرگان، سیدمحمد موسوی از نیان 
الکتریک مشهد و سلیم چپرلی از فوالد سیرجان بود و با توجه به شرایطی که 
باشگاه مشهد اعالم کرد، نتوانستیم از موسوی استفاده کنیم. سلیم چپرلی هم 
به دلیل آسیب با تیم پیکان همراه نشد. تنها امین اسماعیل نژاد به جمع پیکان 
اضافه شد که جا دارد از مسووالن تیم پاس گرگان و سنگدوینی سرمربی این 

که پیکان را در این برهه از زمان کمک کردند، تشکر کنم.
وی در مورد حریفانشان در مسابقات باشگاه های جهان اظهار کرد: ۶ تیم در 
این رقابت ها حضور دارند که در گروه ما ترنتینو ایتالیا یکی از بهترین تیم های 
باشگاهی در سطح دنیا حضور دارد. ایتامبه میناس تیم دوم برزیل هم با پیکان 

هم گروه اســت که بسیار قدرتمند است و سادا کروزیرو را هفته پیش سه بر 
یک شکست داد.اکبری افزود: در گروه مقابل هم پروجا ایتالیا و سادا کروزیرو 
برزیل حضور دارند که هر دو شناخته شده هستند اما از تیم والی رناتا برزیل 
شناخت چندانی نداریم. شناخت کاملی از حریفان داریم چون مسابقات لیگ 
را پشت سر می گذارند. قطعا تیم های ترنتینو، سادا کروزیرو، ایتامبه میناس و 
پروجا و تیم پیکان همگی در شــرایط خوبی قرار دارند. بنابراین کلکسیونی از 
بهترین بازیکنان دنیا در این مسابقات حضور دارند و با یکدیگر رقابت می کنند.

وی درباره هدف تیم پیکان در رقابت های باشگاه های جهان گفت: امیدوارم 
بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و تالش کنیم بهترین نتیجه ای را که همه 
متصور هســتند به دست آوریم. همه دوست دارند قهرمان باشگاه های جهان 
شویم، زمانی شرایط رسیدن به آن فراهم است و اگر نرسیم باید ایراد گرفت، 
اما زمانی هم هست که شرایط واقعا متفاوت است. به هر حال باید تمام تالش 
خود را انجام دهیم چرا که در والیبال کســی از پیش برنده یا بازنده نیســت و 
فارغ از هر گونه اسم و رسم هر تیمی که در روز مسابقه عملکرد بهتری داشته 

باشد می تواند برنده باشد.
این سرمربی تصریح کرد: تمام تالش پیکانی ها در وهله اول صعود از گروه 
اســت. مرحله به مرحله اهدافی را برای تیــم در نظر گرفتم و انگیزه هایی به 
بازیکنــان خواهیم داد. اگر از مرحله مقدماتی صعود کردیم برای باقی مراحل 

هم برنامه الزم را داریم.

با یک بازیکن کمکی به برزیل می رویم
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بر اســاس پیش بینی برخی از تحلیلگران، کاهش تورم و نرم تر شــدن موضع 
بانک های مرکزی دو عامل تعیین کننده ای هستند که باعث پایان زمستان طوالنی 

کریپتو خواهند شد.
به گزارش شــبکه اطالع رســانی طال و ارز به نقل از کوین پدیا، بازار کریپتو و 
بازیگران اصلی آن هم اکنون در حال مبارزه برای خروج قیمت ارزهای دیجیتال از 
محدوده  ای هستند که مدتی است در آن تثبیت شده است. با وجود این، با توجه 
به شرایط کنونی  بازار کریپتو، سرمایه گذاران هم چنان امیدوارانه در انتظار بازگشت 
قریب الوقوع روند بازار هستند. زمستان کریپتو بیش تر از حد انتظار طوالنی شده 
است. وقوع فجایعی مانند فروپاشی صرافی اف تی ایکس نیز به وخیم تر شدن اوضاع 

دامن زده است. 
در میان تمام این مسائل، برخی از تحلیلگران و معامله گران در بازار کریپتو با 
اطمینان معتقدند که بازار نزولی کریپتو ظرف چند ماه آینده به پایان خواهد رسید. 
نایجل گرین، مدیرعامل شرکت مشاوره ی مالی دیویر گروپ یکی از این افراد است. 

وی معتقد است، دو عامل تعیین کننده برای پایان دادن به زمستان طوالنی کریپتو 
»تورم« و »سیاست های پولی« هستند که در آینده ی نزدیک به نفع بازار کریپتو 

تغییر خواهند کرد.
نایجل گرین پیش بینی می کند، به محض این که تورم شروع به کاهش کند و 
بانک های مرکزی نیز از اتخاذ سیاست های پولی سختگیرانه دست بردارند، قیمت 

بیت کوین )BTC( و سایر دارایی های دیجیتال شروع به افزایش خواهد کرد.
به اعتقاد گرین، قیمت کنونی بیت کوین برای سرمایه گذاران بلندمدت بسیار 
جذاب است و همین مسئله اعتماد را به بازار کریپتو بازگردانده است. وی معتقد 
اســت، کاهش قیمت ها در حال حاضر از نظر بسیاری از سرمایه گذاران به عنوان 

فرصتی برای خرید تلقی می شود.
پس از انتشار نتایج نشست اخیر کمیته ی بازار آزاد فدرال، قیمت بیت کوین 
عملکرد بهتری از خود نشــان داده اســت. بر اساس این گزارش ، به نظر می رسد 
موضع فدرال رزرو اندکی مالیم تر شده و هم چنین احتمال دارد در آینده ی نزدیک 
نرخ های بهره به تدریج کاهش یابند. به اعتقاد تحلیلگران بازار، هم اکنون بهترین 
فرصت برای خرید و انباشت بیت کوین است و ممکن است سرمایه گذاران در آینده 
چنین فرصتی را در اختیار نداشته باشند؛ زیرا تنها دو سال تا هاوینگ بعدی بیت 

کوین و کمیاب تر شدن آن باقی مانده است.
هم اکنــون، در لحظه ی نــگارش این مطلب - در حوالی ســاعت 12:45 روز 
دوشنبه 7 آذر - بیت کوین با 1.79 درصد کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت 
16.243 دالر معامله می شود. ارزش بیت کوین ظرف یک هفته ی گذشته 1.33 
درصد افزایش یافته اســت. ولی ارزش کل بازار بیت کوین با 1.83 درصد کاهش 
هم اکنون به 312.228.895.445 دالر رسیده است. از سویی دیگر، حجم معامالت 
بیست و چهار ساعته ی بیت کوین 33.63 درصد افزایش یافته و در حال حاضر، 

25.079.223.767 دالر است. 

با توجه به اینکه سال 2022 برای بیت کوین و طال، سال مأیوس کننده ای بوده 
است، برخی تحلیلگران سرمایه گذاری در بازار سهام را توصیه می کنند.

به گزارش تجریش آنالین، ســایت اینوستینگ در یادداشتی تحلیلی، با طرح 
پرسشــی با این مضمون که »آیا بهترین فرصت سرمایه گذاری در حال حاضر در 
طال، بیت کوین یا بازار سهام است؟« به فرصت های بهتر سرمایه گذاری در سهام، 

اشاره و تأکید می کند و در ادامه اینگونه می نویسد:
ارزش بیت کوین زمانی که در برابر دالر آمریکا و پوند اندازه گیری می شود نسبت 
به باالترین سطح سال گذشته بسیار کاهش یافته است و از سوی دیگر، قیمت طال 
نیز در سال جاری ناامیدکننده بوده است. از این رو، انتظار ادامه ی عملکرد ضعیف 

در سال های آینده می تواند منطقی باشد.
بیت کوین در برابر دالر و پوند

البته اگر سایر دارایی ها با مشکل مواجه شوند، ممکن است ارزش طال افزایش یابد. 
به عنوان مثال، زمانی که تورم باال است، فلز زرد امن بی شک می تواند سرمایه گذاری 
مناســبی خلق کند. البته برخی از سرمایه گذاران بیت کوین را معادل دیجیتالی 
طال می دانند. بنابراین هر دو دارایی می توانند عملکرد خوبی برای سرمایه گذاران 

در سال های آینده داشته باشند. 
کسب و کارها به طور بالقوه ارزش ایجاد می کنند

اکثر تحلیلگران بر این باورند که کســب و کارهایی که پشــت سهام هستند، 
پتانســیل ایجاد ارزش را دارند و ایــن کار را با ارائه ی محصوالت و خدمات مفید 
انجام می دهند. در واقع، کسب وکارها می توانند درآمد و دارایی های خود را افزایش 
دهند و از این رو، بازار سهام به عنوان یک کل و در نقش بهترین کالس دارایی در 

بلندمدت شهرت جهانی دارد.
البته ناگفته نماند که بازار ســهام در یک خط مســتقیم به سمت باال حرکت 

نمی کند، چه بســا که در چند ماه گذشته نیز شــاهد یک بازار نزولی نامطلوب 
برای بسیاری از سهام بودیم. اما می توان گفت که این حرکت های نزولی، چیزی 

از ارزش های بازار سهام به عنوان یک فرصت طالیی درازمدت، کم نکرده است.
بازار سهام

بدیهی است که همه ی اخبار منفی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاران را 
نگران چشم انداز کســب و کارها کرده و در همین راستا، احساسات منفی باعث 
کاهش قیمت ســهام شده است. اما در بسیاری از موارد، سقوط ها غیر قابل توجیه 
به نظر می رسند. شاید بتوان یکی از دالیل آن را بدین گونه تشریح کرد که برخی 
شرکت ها همواره ارقام تجاری مناسب و انتظار چشم انداز صعودی را منتشر می کنند 
که این امر، افت سهام را غیرقابل باور کرده و معامله گران را به سردرگمی می کشاند.

با تمام این ها، نمی توان به یک نتیجه ی یکسان و مشترک رسید و به اصطالح 
»همه را با یک چوب زد!« چرا که ممکن اســت مثأل برخی از کســب و کارها با 
مشکل مواجه شده  باشند و از این رو، قیمت سهام پایین تر آنها، امری منطقی به نظر 
برسد. مع الوصف، وضعیت فعلی بازار برای سرمایه گذاران بلندمدت جویای ارزش، 
ایده آل است و شرایط برای تحقیقات سنتی و مهارت های تحلیلی، می تواند صرفأ 
برای ایجاد تمایز باشد. خالصه ی کالم اینکه، اگر سودهای بلندمدت مدنظر باشد، 

در حال حاضر با انتخاب درست و دقیق سهام می توان به این مهم دست یافت.
آیا اکنون فرصتی نادر در بازار سهام ایجاد شده است؟

بازار کنونی فرصتی نادر برای یافتن ســهام امیدوارکننده در هر دو دســته ی 
دفاعی و چرخه ای ایجاد می کند. در گذشته، در مورد خطرات موجود در نگهداری 
سهام چرخه ای هشدارهایی مطرح بود، اما اکنون به نظر می رسد بسیاری از آن ها 

به پایین ترین حد چرخه ای خود نزدیک شده اند. 
سهام دفاعی و چرخه ای

از سوی دیگر، زمان بندی سرمایه گذاری در سهام چرخه ای همیشه مشکل است و 
هنوز هم اکثر معامله گران الزم می دانند که در این زمینه، انتخابی عمل کنند. با این 
حال، به نظر می رسد چشم انداز کلی اقتصادی از سرمایه گذاری های چرخه ای حمایت 

می کند، اگرچه ممکن است این یک دیدگاه نه چندان قطعی و البته نسبی باشد.
بارها مشاهده شده که برخی معامله گران چنانچه در زمان مناسب، کسب وکاری 
چرخه ای پیدا کنند، با خیالی راحت به دورنمای سود چند ساله چشم  می دوزند که 
حتی برخی از بهترین شرکت های در حال رشد نیز توان چنین رقابتی را ندارند. اما 
همانطور که قبأل گفته شد، چنین نتایجی هرگز قطعی نیستند و می توان احتمال 

متضررشدن سهام چرخه ای را نیز در هر شرایطی درنظر گرفت.
با این وجود، بررسی انواع سهام از نظر تدافعی یا چرخه ای بودن مستلزم پیگیری 

اکید و مطالعه ی مستمر است تا فرصت های معامالتی قابل توجهی حاصل شود.

شاید اکنون بهترین فرصت برای خرید بیت کوین باشد!

طال، کریپتو، سهام؛ انتخاب بهتر کدام ؟

برای  سالها جنایت و تحریم به مردم ایران زانو بزنیدبرای  سالها جنایت و تحریم به مردم ایران زانو بزنید
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  متاورس باید کارایی داشته باشد نه نوآوری!

پیشــگامان حوزه متاورس باید پیش از به کار گرفتن آن، در مورد همه 
جوانب این فناوری فکر کنند و مزایا و معایب آن را به درستی در نظر بگیرند.

به نقل از فست کمپانی، وقتی صحبت از »متاورس«به میان می آید، نظرها 
در مورد آن کم نیستند. در یک سو، افرادی مانند »مارک زاکربرگ« حضور 
دارند که صادقانه معتقد اســت ما نهایتا در جهان های سه بعدی غوطه ور کار 
خواهیم کرد و با دیگران معاشــرت خواهیم داشت. زاکربرگ، میلیاردها دالر 

خرج می کند تا متا را به سنگ بنای این اینترنت جدید تبدیل کند.
در مقابل، غول های فناوری هستند؛ افرادی مانند »فیل اسپنسر«، رئیس 
»ایکس باکس«که محصوالت متاورس موجود را یک بازی ویدئویی ضعیف 
می داند و آنها را محکوم می کند. »پالمر الکی«، بنیان گذار »Oculus VR« حتی 
بی پرده تر صحبت می کند. او درباره محصول متا موسوم به »هوریزن وردز«گفت: 

من فکر نمی کنم که محصول خوبی باشد. این محصول جالب نیست.
اما اگر فراتر از این تیترهای داغ نگاه کنید، منظره ظریف تری را خواهید 
یافت. متاورس مسلما مال ماست. کسی که پتانسیل متاورس را می شناسد، 
می داند که هر موفقیتی مشــروط به تعدادی از اصول تجاری مهم و هرچند 

دست نیافتنی شامل اجرا، تناسب بازار، کارآیی و زمان بندی است.
اگر در قبرستان فناوری قدم بزنید، سنگ قبر شرکت هایی را خواهید دید 
که دارای سرمایه خوبی بوده اند و بسیاری از آنها گروه های مؤسس پیشرو در 
صنعت را داشته اند. با وجود این، آنها شکست خوردند زیرا فاقد عناصر اساسی 
بودند. در هر حال، شاید به زودی آنها نیز دوباره در حوزه فناوری شرکت داشته 
باشند. در چند سال آینده، صدها شرکت متاورس جدید وجود خواهند داشت 
که امیدوارند مزیت حرکت اول را در آنچه که شاید بزرگترین تغییر اینترنت 
از زمان انقالب »وب Web(»2.0 2.0( باشد، به دست آورند. اگرچه بسیاری از 

آنها و نه همه آنها ممکن است شکست بخورند.
شکست، یک خطر پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر در کارآفرینی است. وقتی 
وارد فضایی می شوید که نه  تنها بد تعریف شده، بلکه هنوز سطح معنی داری از 
نفوذ در بازار را ایجاد نکرده است، این خطر افزایش می یابد اما کارهایی وجود 
دارند که بنیان گذاران متاورس می توانند برای بهبود شانس خود انجام دهند.

کارآیی
یکی از مشکالت پیش رو، عدم قطعیت است؛ ابهام فراگیر و غیر قابل حل 
شدن که متاورس را در این نوپاترین لحظه تعریف می کند. ما نمی دانیم چه 
خواهد شد و این فناوری چگونه خواهد بود. ما حتی نمی دانیم که مشتریان 

آن چه کسانی خواهند بود.
تــا پایان این دهه و با فرض این که متاورس هنوز یک حوزه مورد عالقه 
در فناوری باشــد، آیا کاربران اصلی آن افراد یا مشاغل خواهند بود؟ آیا این 
بخش براســاس فناوری متا اجرا خواهد شد یا فناوری شرکت دیگری آن را 
اجرا خواهد کرد؟یک عنصر غیرقابل انکار وجود دارد و آن عدم اطمینان است. 
متاورس از اصول اولیه طراحی محصول که در سایر بخش های دنیای فناوری 

اعمال می شود، مصون نیست.
بنیانگذاران متاورس با پرسش های ناشناخته ای روبه رو هستند. این پرسش ها 
معضالتی هستند که فقط به مرور زمان حل می شوند و اگر بخواهیم به صراحت 
بگوییم، هیچ کاری نمی توان در مورد آنها انجام داد اما این پرسش ها می توانند 

به ارائه محصوالتی با طراحی خوب و کارآمد کمک کنند.
همانطور که شــرکت ها پی ریزی پایه های متاورس خود را آغاز می کنند 
یا به جســتجوی فرصت ها در بخش هایی می پردازند که ممکن است بسیار 
سودآور باشند، نباید از پرسش های دشوار در مورد آنچه واقعا می خواهند به 
دست بیاورند، دوری کنند. آنها باید به پرسش هایی از این دست بپردازند که 
مشتریان بالقوه آنها با چه مشکلی روبه رو هستند، این محصول چگونه مشکالت 
را حل خواهد کرد و چگونه می تواند از محصوالت قدیمی موجود بهتر باشد.

این روش محتاطانه توسط شرکت »اتودسک«ارائه شده که پیشرو صنعت 
در فضای »کد/کم«اســت. »اندرو آناگنوســت«، مدیر عامل این شرکت در 
مصاحبه ای چشــمگیر با »ZDNet« گفت، هیچ شــکی ندارد که متاورس، 

چالش های منحصربه فردی را برای شرکت کنندگان ایجاد می کند.
به گفته آناگنوست، اتودسک رویکردی مبتنی بر پلتفرم و ارزش محور برای 
غلبه بر این چالش ها دارد. وی افزود: ما احتماال فناوری را از شــرکایی مانند 
»اپیک گیمز« یا از شرکت هایی مانند متا خواهیم گرفت؛ البته اگر آنها آواتار 
بهتری نســبت به ما داشته باشند. هدف ما ایجاد نوعی فناوری است که به 
افراد امکان می دهد تا مشکالت طراحی دنیای واقعی را در فضاهای مجازی و 
افزوده حل کنند. سپس مانند هر کسب و کار مبتنی بر محتوا، باید پرسش های 

سختی در مورد پایداری بلندمدت پرسیده شود.
اگر این فناوری را بسازید، ممکن است مشتریان به سوی شما بیایند اما 
هنگامی که مشتری را راضی کردید، باید بدانید که چگونه آنها را در اطراف 
خود نگه دارید، برای برنامه نویسی بلندمدت و تولید محتوا چه برنامه ای دارید 
و چگونه محصول خود را در میان غوغای کرکننده ســایر پذیرندگان اولیه 

متاورس تبلیغ خواهید کرد.
اهمیت اجرا

باید توجه داشت که بیشتر مشاغل متاورس شکست خواهند خورد. این یک 
حقیقت دردناک است. بسیاری از این شکست ها کامال قابل اجتناب خواهند 
بود. شکســت ها محصول کمبود بودجه یا کمبود استعداد فنی نخواهند بود. 
کسب وکارها قربانی مشکلی مضرتر خواهند شد که جبران آن دشوارتر خواهد 

بود. آن مشکل، کمبود بینش است.
در هر حال، این باور وجود دارد که متاورس، نویدهای زیادی را به همراه 
خواهد داشت. شاید متاورس، اینترنت را به طور بنیادین تغییر ندهد اما یک 
دلیل واقعی برای خوش بینی وجود دارد. آن دلیل این است که تمایل غیر قابل 
انکاری در شرکت ها و مصرف کنندگان، برای تجربه های سه بعدی همه جانبه 
وجود دارد.این روند صعودی در دنیای شرکت ها به شدت مشهود است. طبق 
نتایج »نظرســنجی متاورس Metaverse Survey 2022(»2022(، بیش از 
دو سوم مدیران شرکت ها در حال حاضر روی پیشنهادات متاورس خود کار 
می کنند.این گروه، از مدیران اجرایی شــرکت های فناوری متوسط گرفته تا 
مدیران ارشد شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات را شامل می شود. این گروه، 
مجموعه متنوعی از افراد به شمار می رود و عالقه ای را نشان می دهد که فراتر از 
حباب فناوری است. تقریبا دو سوم از مدیران تجاری گزارش داده اند که درک 
خوب یا جامعی از متاورس دارند.احساسات مصرف کننده کامال قوی نیستند 
اما احتماال با گذشت زمان تغییر خواهند کرد زیرا سخت افزار واقعیت مجازی، 
ارزان تر و توانمندتر می شوند و دامنه تجربیات مجازی در دسترس گسترش 
می یابد. ما در حال حاضر شــاهد حرکت هایی برای آوردن دنیای سرگرمی و 

ورزش موسیقی زنده به متاورس هستیم.

امام علی علیه السالم :

َمن جاَهَد َعلی إقاَمِة الَحقِّ 
ُوفَِّق .

آن که در به پا داشتن حق 
بکوشد ، موّفق گردد .

غرر الحکم : ح 8651

روماتیسم مفصلی شایع ترین بیماری التهابی سیستمیک مفاصل بوده و جزو 
بیماری های خود ایمنی مزمن محسوب می شود. اخیرا یک استارت آپ دانمارکی 
از توســعه یک ربات که قادر به تشخیص آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی 

است، خبر داده است.
 به نقل از ای او، یک استارت آپ دانمارکی به تازگی اعالم کرده با کمک ربات  
می توان روماتیسم مفصلی را زودتر شناسایی کرد چرا که این ربات قادر به انجام 

اسکن فراصوت برای تشخیص این بیماری تنها در 15 دقیقه است.

درد، تورم و سفتی در مفاصل همگی از عالئم مرتبط با روماتیسم مفصلی هستند. 
این یک بیماری مزمن اســت که باعث التهــاب به خصوص در مفاصل کوچکتر 
می شود. تشخیص زودهنگام این بیماری از آسیب دائمی به مفاصل و بروز ناراحتی 

و آسیب جلوگیری می کند.
روماتیسم مفصلی در تمام سنین و معموال در گروه سنی 25 تا 45 سال ظاهر 
می شود. به دلیل کمبود شدید روماتولوژیست ها)متخصصان روماتیسم مفصلی( 
ممکن است ماه ها طول بکشد تا یک فرد بتواند یک وقت مالقات با روماتولوژیست ها 
بگیرید که این امر بیماران را در ناراحتی و خطر آسیب دائمی به مفاصل قرار می دهد. 

اما یک ربات خودکار در حال کمک به حل این مشکل است.  
این ربات، اولین ربات کامال خودکار برای انجام اسکن روماتیسم مفصلی است. 
ربات یاد شده آزمایش فراصوت را تنها در مدت 15 دقیقه انجام می دهد و با ارائه 
دستورالعمل های صوتی و کتبی، بیمار را در طول انجام این فرآیند راهنمایی می کند. 

کلمه ARTHUR ترکیبی از کلمات آرتروز، فراصوت و ربات است.
دکتر »سورن آندریاس جاست« از بنیانگذاران این شرکت گفت: این اولین ربات 
در جهان است که این کار را انجام می دهد. فهرست های انتظار بسیار طوالنی است 
به طوری که بیماران ماه ها از درد رنج می برند. بنابراین، ما به این فکر کردیم که 
آیا فرایند آرتروسکپی و درجه بندی فعالیت بیماری در روماتیسم مفصلی می تواند 

خودکار صورت گیرد یا خیر.

تشخیص آسان رماتیسم مفصلی با کمک یک ربات

 یکی از قدیمی ترین اســرار خورشید 
رمزگشایی شد

محققان موسســه تحقیقاتی ماکس پالنک برای 
منظومه شمســی، اخیرا موفق به رمزگشایی یکی از 

رازهای خورشید شده اند.
 به نقل از تی ای، گروهی از دانشــمندان موسسه 
تحقیقاتــی ماکس پالنک بــرای تحقیقات منظومه 
شمســی)MPS( در آلمان، پیشرفت قابل توجهی در 
درک یکی از سخت ترین اسرار خورشید داشته اند و آن 
این است که ستاره ما چگونه ذرات تشکیل دهنده باد 

خورشیدی را به سوی فضا هدایت می کند؟
این اطالعات یک چشم انداز متمایز از یک منطقه 
حیاتی از تاج خورشیدی را که قبال دسترسی به آن 
برای محققان دشوار بود، ارائه می دهد. در این مطالعه 
محققان برای اولین بار، شبکه ای پویا از ساختارهای 
پالسما را ثبت کرده اند که شبیه یک شبکه طوالنی و 
در هم تنیده است. هنگامی که داده های کاوشگرهای 
فضایی مختلف و شبیه ســازی های رایانه ای جامع با 
هم ترکیب می شــوند، یک تصویر متمایز نشان داده 
می شــود و آن این است که انرژی مغناطیسی تخلیه 
می شود و ذرات به فضا که در آن ساختارهای تاجی 

بلند با هم تعامل دارند، می گریزند.
 )GOES(ماهواره عملیاتی زیست محیطی زمین ایستا
اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده)NOAA( به 
طور سنتی به چیزهایی غیر از خورشید توجه می کنند. 
ســامانه ماهواره عملیاتی زیست محیطی زمین ایستا 
که بــه اختصار گوئــس)GOES( نامیده می شــود، 
مجموعه ای از ماهواره های پیشرفته هواشناسی است 
که توســط ســرویس ملی ماهواره، داده و اطالعات 
 )NESDIS(زیســت محیطی ایــاالت متحده آمریــکا 
مدیریت می شــود و به پیش بینی وضع هوا، ردیابی 
و پایش توفان های بزرگ و پژوهش های هواشناســی 

می پردازد.
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