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افزایش صادرات غیر 
نفتی در ۷ ماه نخست 

پروژه رمزریال از رقابت 
جهانی عقب مانده است؟

ستونهای تیم اسکوچیچ 
توریست جام جهانی

 آیا سرمایه گذاری در
 شیبا اینو سودآور است؟
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محسن عامری
کارشناس اقتصادی 

چالش های عدم پذیرش اینترنت 
به عنوان یک حق اساسی

اقدامات دولت برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که نظام حکمرانی دیجیتال در کشور، 
می خواهد دسترســی به اینترنت را به یک امتیاز خاص و رانت حاکمیتی 

تبدیل کند.
پس از اعتراضات گسترده فعاالن اقتصادی و صاحب نظران به اختالالت 
اینترنت در دو ماه  اخیر و فیلتر تمامی شبکه های اجتماعی بین المللی، دولت 
اقدامات جدیدی را طرح ریزی کرد تا بتواند به کسب وکارهای آسیب دیده بابت 
جبران خسارت کمک کند. نخستین اقدام دولت در مصاحبه مطبوعاتی وزیر 
ارتباطات و سپس اظهارنظر مدیران وزارت صمت رونمایی شد که مژده دادند 
۲ هزار میلیارد تومان بودجه به صداوسیما داده می شود تا برای کسب وکارهای 
دیجیتال آسیب دیده از قطعی اینترنت، تبلیغ کند. بدون اینکه توجه کنند 
مخاطبان و دنبال کنندگان کســب وکارهای کوچک در فضای شــبکه های 
اجتماعی نظیر اینستاگرام، عموما بیننده صداوسیما نیستند و اصوال به این 
دلیل به صفحات اینســتاگرامی مراجعه می کنند که محتوای اختصاصی و 

مطلوب خود را در جایی غیر از صداوسیما ببینند.
اخیرا نیز گزارش شــده که دولت آیین نامه ای را تدوین کرده اســت تا 
فریلنســرها)آزادکارها در حوزه اینترنت( بتوانند پس از احراز هویت و تایید 
صالحیت و اخذ مجوز، به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. این اقدام نشان 
می دهد که نظام حکمرانی دیجیتال در کشور، همچنان موضوع دسترسی به 
اینترنت آزاد را به عنوان حقوق اساسی شهروندان در عصر ارتباطات نپذیرفته 
است و می خواهد دسترسی به اینترنت را به یک امتیاز خاص و رانت حاکمیتی 
تبدیل کند. در حالی که دولت سیزدهم در حال تبلیغ گسترده برای حذف 
مجوزهای زائد و غیرقانونی کسب و کارها از طریق هیات مقررات زدایی است 
و روزانه در این ارتباط مصاحبه می کند؛ همزمان مشــغول تولید مجوزها و 

دست اندازهای جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال شده است.
تجربه نشــان می دهد که در صورت شروع طرح اعطای اینترنت آزاد به 
فریلنسرها، بالفاصله تشکیالت جدیدی در دولت ایجاد می شود و کارمندان 
جدیدی استخدام می شوند تا ضوابط اخذ مجوز فریلنسری را تعریف کنند، 
هویت فریلنسرها را احراز کنند، متقاضیان را در صف اخذ مجوز قرار دهند 
تا مدارک شان بررسی شود و گروهی نیز مسوول نظارت بر حسن انجام کار 
فریلنســرهای دارای مجوز اینترنت خواهند شد. در ادامه هم دارندگان این 
مجوز مجبــور به پذیرش هرگونه پرداخت هزینه و الزام احتمالی در آینده 
خواهند شــد، در غیر این صورت مجوزشان باطل می شود و دسترسی شان 
به اینترنت آزاد قطع خواهد شد. بماند که زمینه تالی فاسد و زد و بند برای 

اخذ این گونه مجوزها نیز همواره فراهم است.
طرح طبقاتی کردن اینترنت؛ ممکن است با فریلنسرها یا گروه های کاری 
مشابه آغاز شود، ولی بدیهی است که در ادامه سایر کسب وکارها و مشاغل و 
گروه ها نیز متقاضی آن خواهند بود. بنابراین در گام های بعدی، دولت تشکیالت 
تازه تاسیس خود برای اعطای اینترنت به خواص را گسترده تر می کند و هزینه 
بیشتری به بودجه عمومی کشور تحمیل می کند تا خدمتگزاری به مردم و 
متقاضیان دسترســی به اینترنت با سرعت بیشتری انجام شود؛ برای کاری 
که از اول نباید انجام می شــد.  تا همین جای کار، سیاستگذاری حکمرانی 
دیجیتال در کشور، هزینه جدید خرید فیلترشکن را به سبد هزینه خانوار 
در ۲ ماه گذشــته تحمیل کرده و امنیت روانی کســب وکارها و جامعه را 
آزرده است. بنابراین اضافه شدن اینترنت طبقاتی و اعطای دسترسی آزاد به 
اینترنت به اقشار خاصی از جامعه، به سرعت موجب افزایش شکاف دوقطبی 
بهره مند - بی بهره بین شهروندان خواهد شد. خودی ها به اینترنت می رسند، 

و نخودی ها به فیلترنت!

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران گفت که عمده پیچ و مهره 
وارداتی از مبدا چین و تایوان وارد می شود.

نورالدین مهری، با بیان اینکه ۳۰ درصد از بازار پیچ و مهره از طریق واردات 
تامین می شود، گفت: واردات ممنوع نیســت، اما مشکالتی در این زمینه 
هست، مثال برای تخصیص ارز سخت گیری هایی وجود دارد. اما تولید بخشی 
از پیچ ها در داخل نه به صرفه اســت و نه در حال حاضر توان آن در کشور 
وجود دارد. برای مثال تولید پیچ عینک نیاز به تعداد زیادی قالب جدید دارد 
و به صرفه تر است که وارد شود.وی همچنین درباره صادرات پیچ و مهره، 
گفت: صادرات پیچ و مهره فقط همراه کاال است. برای مثال ممکن است یک 
دکل صادر شود که همراه آن پیچ هم صادر شده باشد. اما تولید اختصاصی 
برای صادرات به کشورهای دیگر انجام نمی شود.مهری در ادامه با بیان اینکه 
پژوهش امری غیر قابل تفکیک از موضوع دانش بنیان است، اظهار کرد: بارها 
موضوعات قابل مطرح، رصد و پژوهش در کمیسیون پژوهش اتاق اصناف 
طرح شده، اما به دلیل اینکه بودجه ای برای پژوهش تخصیص نیافته، در 
نهایت طرح ها مسکوت و راکد مانده است. هیچ تولیدی بدون پژوهش و 

مطالعه و یک شبه اتفاق نمی افتد.
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اصفهان تئاتر موزیکال »شــازده کوچولو« اقتباسی از داستان 
شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری است که توسط امیر 
شیخ جبلی بازآفرینی و کارگردانی شده و این روزها در تماشاخانه 

ماه در عمارت سعدی اصفهان روی صحنه است.
امیر شیخ جبلی درباره شــیوه اقتباس این نمایش از داستان 
شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری توضیح داد: اگزوپزی 
داستانی فلسفی و شاعرانه نوشته که باید برای قاب صحنه به زبان 
صحنه برگردان می شد و ازآنجاکه اقتباس یک روند دگردیسی 
برای زیستی تازه در زیستگاهی تازه است من به عنوان اقتباس گر 
در این بازتعریف ضمن وفاداری به اصل داستان، منطبق با شرایط 
زبانی، فرهنگی و جامعه  مخاطب به بازآفرینی این اثر دست زدم.

نویسنده و کارگردان نمایش شازده کوچولو افزود: در این فرآیند 
یعنی تبدیل آن از ساختار داســتانی به ساختار نمایشی برای 
مخاطب کودک و نوجوان، تالش کردیم که در عین وفادار بودن 
به اصل قصه، در شکل و شیوه  روایت داستان و انتقال هر چه بهتر 

مضمون بازنگری صورت پذیرد.

 انتشار اوراق ارزی برای پاسخ به تقاضای بازار و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در 
دستور کار قرار گرفت و در زمان سررسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق،به سهولت اسکناس 

آن پرداخت می شود.
 بانک مرکزی با اشاره به رویکرد ســوال برانگیز و تخریب سایت تجارت نیوز نسبت به اقدامات 
دولت سیزدهم اعالم کرد: طی سال های اخیر تحوالت نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل غیراقتصادی 
و برون زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان های اقتصادی منجر 
شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاست گذار تالش کرده است تا با به کارگیری ابزارهای 
در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق 

را در سطح کالن به حداقل برساند.
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت 
صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات بخشی به بازار ارز را 
فراهم کند.همچنین بر اساس مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با 
قوانین باالدستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده )موضوع بند "ت" 
تبصره "۲" ماده "۲۰" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(، توجه بانک مرکزی به این 

مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه ای را فراهم 
سازد تا این مؤلفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحوالت عوامل بنیادین اقتصاد کالن حرکت کند.

البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات 
کوتاه مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کالن می تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این رو برخی 
منتقدان الزم است به این نکته توجه داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای 

بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.
در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تأثیر عوامل 
روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز 

به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در گام نخست، بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی 
در صرافی ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای 
گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی ها مجاز اعالم 
نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا عالوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید 

ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کند.

 فیلم کوتاه »انگشتر« به تهیه کنندگی و کارگردانی رهام رسولی 
به جشنواره میندانائو فیلیپین راه یافت.

 فیلم کوتاه انگشتر به تهیه کنندگی وکارگردانی رهام رسولی در 
ادامه حضور بین المللی خود به بخش رقابتی و بازار بیستمین 
 MINDANAO FILM FESTIVAL دوره جشنواره میندانائو فیلیپین

راه یافت.
جشنواره میندانائو در سال ۲۰۰۳ باهدف حمایت از فیلم سازان 
میندانائو و فیلم سازان مستقل جهان با امکان نمایش روایت های 
شگفت انگیز و جذاب فیلم های آنان و ارائه این آثار به مخاطبانی 
جدید، تأسیس شده است؛ این جشنواره قدیمی ترین جشنواره 

منطقه ای و مستقل در کشور فیلیپین است.

 شازده کوچولو در 
عمارت سعدی

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز

» انگشتر« در بخش رقابتی 
جشنواره فیلیپین

چین و تایوان، مبدا اصلی واردات پیچ

 با اعالم رئیس سازمان خصوصی سازی، توافقات الزم بر سر عرضه خودروهای پرتیراژ 
در بورس کاال انجام شــده و بنابراین و تا پایان ســال قیمت گذاری دستوری محصوالت 

ایران خودرو و سایپا حذف خواهد شد.
آن طور که حســین قربان زاده اعالم کرده، در این مورد ســه جلسه پیوسته با حضور 
وزیر اقتصاد، مســووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعاالن بخش خصوصی صنعت 
خودرو برگزار و خروجی آنها، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال و به تبع آن، حذف 

قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی بود.
 وی تاکید کرده این اقدام می تواند مقدمه ای برای بهره مندی خودروســازان بزرگ از 
مدیریت بخش خصوصی باشد. رئیس سازمان خصوصی سازی در نهایت با بیان اینکه باید 
آســتانه تحمل دولت برای مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو و سایپا وجود داشته 
باشد، تاکید کرده عرضه بلوکی در عوض عرضه تدریجی سهام در نظر گرفته شده و این 

موضوع می تواند تاثیر مثبتی در بازار ایجاد کند.
اظهارات رئیس ســازمان خصوصی سازی را می توان در دو بخش حذف قیمت گذاری 
دســتوری و خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست، 
مشخص است وزارت صمت سرانجام عبور از قیمت گذاری دستوری را پذیرفته و با وجود 
اینکه در ابتدا موافق بورسی شدن خودروهای داخلی نبود، به آن به عنوان مسیری فرعی و 
موقت برای حذف نرم این سیاست رضایت داده است. فعاالن صنعت خودرو سال ها به دنبال 
این بودند که دولت را به حذف قیمت گذاری دستوری و فروش محصوالتشان در حاشیه 
بازار مجاب کنند. با این  حال دولت سیزدهم به فروش خودرو در حاشیه بازار رضایت نداد و 
حذف یکباره قیمت گذاری دستوری را نیز نپذیرفت. از آن سو با توجه به چالش های مربوط 
به قیمت گذاری دستوری و اثر سوء این سیاست بر کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخل، 

وزارت صمت تصمیم گرفت خودروها را به تدریج راهی بورس کاال کند.

عرضه در بورس کاال با خودروهای کم تیراژ آغاز و سبب شد تولید آنها از حاشیه زیان 
خارج شود. با این حال خودروسازان معتقد بودند برای خروج کامل از زیاندهی، باید تمام 
خودروها در بورس کاال عرضه شــوند. حاال طبق توافق صورت گرفته بین تصمیم سازان، 
بناست همه خودروها در این بستر به فروش بروند. فروش تمام خودروها در بورس کاال به 
مدل های موجود مربوط می شود و تیراژ کل را در بر نمی گیرد. به عبارت بهتر، قرار است تمام 
مدل های تولید خودروسازان کشوردر بورس کاال عرضه شود نه همه تولیدشان. این موضوع 
از آن جهت است که طبق قانون، خودروسازان باید ۶۰درصد محصوالت خود را در قالب دو 
طرح جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده ها، همچنان خارج از بورس کاال به فروش برسانند.

طبق تکلیفی که سیاســتگذار برای خودروســازان تعیین کرده، ۵۰درصد از ظرفیت 
فروش آنها باید به طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد و ۱۰درصد فروش )که البته به نظر 
می رسد طبق قانون جدید، این رقم به ۲۰درصد خواهد رسید( برای اسقاط و جایگزینی 
خودروهای فرســوده در نظر گرفته شــود. با توجه به اینکه خودروهای موردنظر باید با 
قیمت کارخانه ای )دستوری( عرضه شوند، عمال کماکان ۶۰درصد )یا شاید هم ۷۰درصد( 
تیراژ آنها با قیمت دســتوری عرضه خواهد شد. از همین رو به نظر می رسد خروج کامل 
خودروسازان از زیاندهی در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که قیمت پایه فروش در طرح های 
موردنظر )جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده ها( از نرخ دستوری فاصله گرفته و مثال قیمت 

بورسی خودروها مالک قرار گیرد.
اما در مورد بخش دوم اظهارات قربان زاده مبنی بر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، 
نکته مهم این است که ظاهرا دولت بنای خروج کامل از این صنعت را ندارد اما شاید دخالت و 
نفوذش را کاهش دهد. طبق پلن جدیدی که از سوی خودروسازان بخش خصوصی ارائه شده، 
ممکن است دولت در خودروسازی باقی بماند، اما به اندازه سهمش در این صنعت دخالت 

کرده و مدیریت ایران خودرو و سایپا را به شکل واقعی به دست بخش خصوصی بسپارد.
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | با تداوم 
جنگ در اوکراین و با نزدیک شدن به روزهای 
سرد زمســتان، برخی از رسانه های قاره سبز 
هشــدار می دهند کــه در خوشــبینانه ترین 
وضعیت دســت کم ۷۹ هزار نفر از مردم اروپا 

کشته خواهند شد.
 گروه بین الملل: جنگ اوکراین وارد دهمین 
ماه شــده و همچنان هیچ چشم اندازی برای 
پایان آن دیده نمی شــود؛ از همان هفته های 
اول بسیاری از سیاســتمدران و اندیشمندان 
سیاسی تأکید می کردند آغاز عملیات نظامی 
روســیه در اوکراین صرفاً جنگ و نزاع بین دو 
کشور نیست که دیریازود همه طرف ها به دالیل 
مختلف مجبور به پایان آن شوند؛ بلکه این جنگ 
نشانه ای از تغییر بنیادین در نظم جهانی ست 
که پیامدهای آن برای دیگر کشورها روزبه روز 

آشکارتر خواهد شد.
گویا اروپا نزدیک ترین و یکی از نخســتین 
مناطقی از جهان است که به زودی با پیامدهای 
تداوم جنگ و درگیری در اوکراین روبرو خواهد 
شد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ 
فوریه )۵ اسفند ۱۴۰۰( فرمان عملیات نظامی 
در اوکراین را صادر کرد. با آغاز عملیات نظامی 
روسیه، آمریکا و اوکراین با هدف توقف پیشروی 
ارتش روســیه و زمین گیرکردن آن در خاک 
اوکراین و همچنیــن کاهش درآمدهای ارزی 
مسکو، ضمن ارسال مداوم انواع تسلیحات مدرن 
به ارتش اوکراین، تحریم های گسترده ای را علیه 
بخش های مختلف اقتصاد روسیه به ویژه بخش 
صادرات محصوالت نفتتی و گازی وضع کردند.

آمریکا و غرب در طول ۱۰ ماه گذشــته در 
رونــد مدام اعمال تحریم های گســترده علیه 
مســکو به تازگی به مرحله ای وارد شده اند که 
تصمیم دارند برای فروش نفت و گاز روســیه، 
قیمت خاصی تعیین کنند؛ طرح ایده تعیین 
ســقف قیمت برای محصوالت نفتی روســیه 
پــس از آن در اوایل مهرماه رونمایی شــد که 
تحریم های گسترده آمریکا و اروپا علیه بخش 
انرژی روســیه، برخــاف پیش بینی ها نه تنها 
منجر به کاهش درآمدهای مسکو نشد، بلکه به 
علــت افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، دولت 
روســیه با صادرات کمتر، درآمدهای بیشتری 

به دست آورد.

 شــیرفلکه های گاز روسیه بسته 
می شوند

اروپا بیش از ۴۰ درصد گاز و زغال ســنگ 
مصرفی و همچنین یک چهارم نفت و محصوالت 
نفتی خود را از روســیه تأمین می کند، یعنی 
وابستگی شــدید به نفت و گاز روسیه. گرچه 
آمریکا و اتحادیه اروپا بخش های مختلف اقتصاد 
روســیه را تحریم کرده انــد و تاکنون به علت 
همین وابستگی بخش انرژی روسیه را تا زمان 
»خودکفایی« در این زمینه به تعویق انداخته اند، 
اتحادیه اروپا اعام کرده این اتحادیه به توافق 
سیاسی دست یافته که به موجب آن کشورهای 
عضو باید گاز مصرفی خود و در نتیجه صادرات 

گاز از روسیه را کاهش دهند.
بر اســاس این توافق، کشورهای اروپایی به 
منظور کاهش وابســتگی به سوخت و انرژی 
روســیه، از آگوســت ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، 
مصــرف گاز خود و در نتیجــه واردات گاز از 
روسیه را به میزان ۱۵ درصد کاهش می دهند. 
از طرفی دیگر روسیه نیز در اقدامی تقابلی اعام 
کرد صادرات گاز به اروپا را تا ۲۰ درصد ظرفیت 
تولیدی خود کاهش داده است. رسانه های اروپا 
اخیراً گزارش دادند که تداوم کاهش صادرات 
گاز روسیه به کشورهای اروپایی، بهای گاز را در 

اروپا ۶۰ درصد افزایش خواهد داد.
مقامات و ســران کشــورهای اروپایی نیز 
علی رغم سخنرانی های اولیه و پرشور در حمایت 
از اوکراین تا »شکست کامل روسیه«، هم اکنون 
بیشتر نگران این هستند که روزهای سرد امسال 

را چگونه بدون گاز روسیه بگذرانند؟

 روزهای ســرد اروپا و جوالن قاتِل 
بی رحم

افزون بر تظاهرات خیابانی گسترده در برخی 
پایتخت های کشورهای اروپایی در هفته های 
اخیــر در پی افزایش قیمــت قبض های گاز، 
نشریه اکونومیســت اخیراً در گزارشی نوشته 
است که با آغاز فصل زمستان و افزایش بهای 
انرژی در اتحادیه اروپا، شمار قربانیان سرمای 
استخوان ســوز در قاره سبز بیشتر از سربازانی 
خواهد شــد که تا اینجای جنگ، در اوکراین 
کشــته شــده اند. وبگاه خبــری »آتانتیکو« 
فرانسه، درباره بررســی صحت این گزارش با 

چند اقتصاددان گفت وگو کرده است.
آتانتیکو نظر دریو گادفریدی، فیلســوف 
بلژیکی را دراین باره جویا شــد و این سوال را 
مطرح کرد که »اکونومیســت بر چه مبنایی 

چنین پیش بینی کرده است؟«

گادفریدی در پاسخ به این سوال می گوید: 
سرما کشنده است و ما این موضوع را فراموش 
کرده ایم. در مناطقــی زندگی می کنیم که از 
ســال ۱۹۴۵ تاکنون درگیر جنگ نبوده و در 
کشورهای هســتیم که به وفور انرژی، عادت 
دارند اما حقیقت همچنان پابرجاست: سرما جان 
انسان ها را می گیرد. انفجار قیمت های انرژی در 
پی جنگ اوکراین و بدتر از آن، سیاســت های 
بوم شناسان هیجان زده در حوزه انرژی که ۲۰ 
سال است در اروپا پیاده می شود، باعث شده تا 
صدها میلیون اروپایی مصرف انرژی خود به ویژه 

در بخش گرمایش را محدود کنند.
به گفته گادفریدی با قیمت هایی که در حال 
حاضر می بینیم، اکونومیست پیش بینی کرده که 
عاوه بر متوسط مرگ و میر سال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۹، حــدود ۱۴۷ هزار نفر دیگر در اروپا 
از ســرما جان خود را از دست خواهند داد. اگر 
زمستان معتدلی داشته باشیم، این رقم به ۷۹ 
هزار تن کاهش خواهد یافت و اگر سخت باشد، 
رقم به ۱۸۵ هزار تن خواهد رسید. تا کنون ۶۰ 
هزار سرباز در اوکراین کشته شده اند. به عبارت 
دیگر، حتی در بهترین سناریو )زمستان معتدل(، 
قیمت های سرسام آور انرژی، به کشته شدن افراد 
بیشتری نسبت به سربازان کشته شده در اوکراین 

خواهد انجامید.

 زمستان و اروپاِی نگران
همچنین نظرســنجی اخیر »اندیشــکده 
شــورای روابط خارجی اروپا« در ۱۰ کشــور 
اروپایی نشــان می دهد که اولویت های افکار 
عمومی کشــورهای اروپایی با گذشت زمان از 
آغاز جنگ اوکراین، تغییر کرده، و اگر در آغاز و 
در نتیجه ضربه روانی و ناگهانی جنگ، خواهان 
کمک همه جانبه به ارتش اوکراین تا »شکست 
کامل روســیه« بودند، اکنون اکثریت ترجیح 
می دهند به هر قیمت ممکن جنگ تمام شود.

بنا بــر نتایج ایــن نظرســنجی، بحث و 
گفت وگوی روزانه اروپایی ها، از حوادث میدانی 
جنگ، به ســواالِت پیرامون نحوه پایان جنگ 
چرخش پیدا کرده و همچنین تأثیر این جنگ 
بر زندگی مردم، بر کشورهایشان و بر اتحادیه 
اروپا. آگاهی مردم اروپا در نتیجه جنگ اوکراین، 
نسبت به اقتصاد جهانی و پیامدهای اجتماعی 
جنگ نیز بیشتر شده؛ پیامدهایی مانند تورم باال 

و بحران انرژی و غذا.

 بهره سخن
با نزدیک شدن به روزهای ســرد در اروپا، 
نگرانی دولت مردان و کارشناســان قاره ســبز 
روزبه روز بیشــتر می شــود؛ برخی از رسانه ها 
اخیراً هشدار داده اند با تداوم جنگ در اوکراین 
و قطع صادرات گاز روسیه، در خوشبینانه ترین 
وضعیت دســت کم ۷۹ هزار نفر از مردم اروپا 
کشته خواهند شد.از هفته ها یپش، هشدارهای 
مقامات اروپا و رســانه های این قاره نسبت به 
عواقف »زمستان سخت« مدام تکرار می شود، 
امــا برخاف انتظارها هیچ گونه اقدام عملی و 
نرمشی از مقامات اوکراینی و متحدانش برای 
پایان این جنگ دیده نمی شود و همچنان ارسال 
مداوم تسلیحات برای ادامه جنگ در اوکراین 
در جریان اســت.علی رغم اینکه مقامات ارشد 
اروپا آگاهی دارند و تأکید می کنند که »پوتین 
قصد دارد از یخبندان، برف و یخ زمستان علیه 
اوکراین و اروپا« استفاده کند، ظاهراً هیچ گونه 
اقدام عملی برای جلوگیری از این »فاجعه« انجام 
نمی دهــد و چندان از دامنه جنگ در اوکراین 

ناراضی نیستند.

قاتِلبیرحمیکهبهزودیدراروپاجوالنمیدهد

در حال حاضر سقف تسهیات پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان های 
استان تهران ۳۰۰ میلیون تومان است که با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی 
کفاف تکمیل طرح ها را نمی دهد و به همین دلیل سازندگان خواستار این هستند 

تا مبلغ وام ۴۵۰ میلیون تومان شود.
 وام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون و در 
۴۸ شهرستان این استان ۳۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که در شهر 
تهران پروژه دولتی وجود ندارد و اگر افرادی تمایل داشته باشند می توانند از امتیاز 
طرح نهضت ملی مسکن برای پروژه های خودمالک در شهر تهران استفاده کنند.

در واقع سقف تسهیات طرح های نهضت ملی مسکن در استان تهران ۳۰۰ 
میلیون تومان است که با توجه به تورم مصالح ساختمانی، این رقم برای تکمیل 

واحدها کافی نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تعداد واحدهای خودمالک استان تهران 
که از تسهیات نهضت ملی  مسکن  استفاده می کنند را ۵۳ هزار و ۲۱۴ واحد 
با میانگین پیشرفت ۵۳ درصد عنوان کرده است. در بخش پروژه های دولتی نیز 
ظاهرا ۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تهران به مرحله ی فونداسیون 
رسیده که جمع واحدهای در حال ساخت را به حدود ۷۳ هزار واحد می رساند.

با این حال بررسی های میدانی نشان می دهد به دلیل افزایش قیمت سیمان، 
فوالد و یونولیت، عمده طرح های نهضت ملی مسکن استان تهران در هفته های 
اخیر دچار کندی در اجرا شده اند. از طرف دیگر پیشنهاد افزایش سقف تسهیات 
از ۳۰۰ به ۴۵۰ میلیون داده شده اما هنوز بانک مرکزی موافقت خود را با این 

افزایش اعام نکرده است.

ایرج رهبرـ  سازنده یکی از پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران با 
بیان این که پرداخت متمم در برخی مناطق محقق نشده است گفت: وام نهضت 
ملی مسکن به ازای هر واحد در کانشهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان است، اما 
هنوز وام ما ۳۰۰ میلیون است و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محقق نشده است. 
البته در شهرهای جدید که بعضا کیلومترها از تهران دور هستند ۴۵۰ میلیون 
تومان پرداخت می شود اما در شهرهایی مثل اسامشهر و شهریار شکل اجرایی 

به خود نگرفته است.
یکی دیگر از مشکات به عدم همکاری برخی متقاضیان در پرداخت آورده 
مربوط می شود. پس از ثبت نام های صورت گرفته ۱۲۸ هزار و ۳۸۸ نفر متقاضی 
نهضت ملی مسکن در استان تهران تائید نهایی شدند که از این تعداد تاکنون 
۶۵ هزار نفر افتتاح حساب داشته و تعداد کسانی که ۴۰ میلیون تومان اولیه را 

واریز کرده اند فقط  ۲۲ هزار نفر هستند.
چند روز قبلـ  ابراهیم  رئیســی - رئیس جمهوری -  ســفر یک روزه ای به 
شهرستان اسامشهر داشت که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخواست 
افزایش تســهیات نهضت ملی مســکن در شــهرهای رباط کریم، پاکدشت، 

اسامشهر، پرند، هشتگرد و ایوانکی را در جریان این سفر مطرح کرد.

شهرهایاستانتهراندرانتظاروام۴۵۰میلیونتومانی

دکتر فتح اله آقاسی زاده 
کارشناس اقتصادی 

مبارک ها و نامبارک های بخشنامه برنامه 
هفتم توسعه کشور

بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کان برنامه هفتم توسعه کشور بتاریخ ۱۴۰۱/۹/۲ از 
سوی رئیس جمهور اباغ شده است. با نگاهی به مفاد بخشنامه مذکور که در تنگنای زمانی 
تدوین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، توسط سازمان معظم برنامه و بودجه نگاشته 
و توسط رئیس جمهور اباغ شده است، می توان به چند گزاره تحلیلی پرداخت که برخی 

از منظری مبارک و برخی از منظری نامبارک اند:
۱. امر مبارکی است که ســازمان برنامه و بودجه و نگارندگان بخشنامه برنامه هفتم به 
پشتوانه درک و جایگاه رفیع کان خود و مستظهر به مطالعات و اعان های اندیشمندان، 
منسوخ بودن برنامه های جامع متعارف را اعام داشته و به " قاعده گذاری"  توجه رسمی 

نشان داده اند:
" الزم اســت رویکرد برنامه از »برنامه ریزی متمرکز جامع« بــه رویکرد »جامعیت در 

قاعده گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی« تغییر یابد."
این نوِع نگاه، حاصل درِک درست از برنامه های بلند مدت ۷-۵ ساله است که تاکنون بدین 
صراحت مورد نسخ عملی قرار نگرفته بود. باید این درک صواب را به متولیان و نگارندگان 

متن تبریک گفت.
۲. بدون تردید ارزشمند و مبارک است که برنامه نویسان و برنامه سازان، تصمیم گرفته 

اند از ابعاد و احجام کتاب برنامه و مجلدات برنامه بکاهند و برنامه ای کم حجم بنویسند:
"ســازمان برنامه و بودجه کشور موظف اســت با رعایت زمان بندی، برنامه های زیر را 

جمع بندی و ارائه نمایند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسامی تقدیم شود:
- برنامه اقتصاد کان

- برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی )پیشران ها، چالش ها و بسترسازها(
- پیش نویس احکام قانونی"

البته اینکه چنین سه گانه ای برای برنامه هفتم نهایتا در داالن اداری دستگاهها به تطویل 
و تفضیل بوروکراتیک و بخشی منجر شود، در آینده معلوم خواهد شد.

۳. مبارک تر این که سازمان برنامه و بودجه صریح و البته در چارچوب اتمسفر کان ملی، 
توانسته آدرس روشنی از برخی آسیب ها اعام نماید:

" بررسی و آسیب شناسی برنامه های شش گانه توسعه بعد از انقاب به مخاطبان می آموزد 
که نبود درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم و راه حل ها، 
حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه، نبود 
سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر 
گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در 
پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت گیری های بخشــی، منطقه ای و محلی در تصویب 
برنامه ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی، 
ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشــی، عدم توجه به نظام اصاح و تعدیل در 
سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش 

سرزمین، از آسیب های جدی برنامه های توسعه قبلی بوده است."
۴. نامبارک اما فراز های بعدی بخشنامه است که نشانه هایی از یک آینده روشن و مطلوب 
را گواهی نمی نماید. مطالعه مفادی از بخشنامه نشــان می دهد که نگارندگان " خط 
مشی ها و چارچوب کان برنامه هفتم توسعه کشور" برای نیل به آینده، همچنان محتاط 
و گویی ناقادر به نگارش هستند. بنظر می رسد متن در مقام آینده نگری و آینده سازی، 
نسخه روشِن بدیعی برای برون رفت )فراتر از برخی عبارات عموما تکراری و مسبوق به 
سابقه در سایر برنامه های گذشته( ندارد و این بدان مفهوم است که آسیب شناسان حاذق، 

در مقام درمان و بهبود نمی توانند نسخه شفابخشی اعام نمایند!
دقیق تر اینکه اشاره به آسیب ها بدون برقراری یک ارتباط پیشین و پسین با زمینه ها و 
الزامات برون رفت، محافظه کارانه است و نهایتا می تواند یک برنامه اداری و یک مجموعه 
فاقد پشتوانه را شکل دهد. مصادیق این گزاره با تامات بیشتر، روشن تر قابل تبیین است:

"  نگارندگان" خط مشی ها و چارچوب کان برنامه هفتم توسعه کشور"  با کدام رویکرد 
یا مدل ابتکاری می خواهند " درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان 

از مفاهیم و راه حل ها"  را شکل داده و اجرایی نمایند؟
آیا برای " حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه هفتم 

توسعه شیوه بدیعی خلق شده است؟
" آیا سازوکاری برای "حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی" در 

نظر گرفته شده است؟
"برنامه هفتم برای مواجهه با آســیب "با ثبات در نظر گرفتن شــرایط و عدم توجه به 

سناریوهای احتمالی در آینده"، چه رویکردی دارد؟
آیا "جهت گیری های بخشی، منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها" در برنامه هفتم نمود 
نخواهد داشت؟ آیا تصویب کنندگان برنامه تغییر کرده اند؟ آیا نقش نهاد تصویب کننده 
احکام برنامه)قوه مقننه( محدود و مشروط به جهت گیری های ملی شده و نمایندگان 
مجلس شورای اســامی از " جهت گیری های بخشی، منطقه ای و محلی" منع شده با 

خواهند شد؟
نظام منابع دولت و تنوع بخشی به منابع در برنامه هفتم چه تغییری کرده است که قرار 
است از آســیب"تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و 
خارجی" دور شویم؟ آیا برای تحقق ظرفیت های خارجی مدل نویی ابداع و اعام شده 

است؟
"کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین" یک آسیب است اما آیا در برنامه هفتم نهادها و 

بازیگران با اسناد آمایش، فعالیت های خود را سامان خواهند داد؟
چنین مصادیقی آشکارا نشان می دهد نگارندگان بخشنامه، احتماال انتظاری اداری از 
برنامه دارند و چندان به اصاحات عمیق و بهبود چشــمگیر امیدوار نیستند. چنانچه 
اینگونه باشد و این فرضیه در تامات بیشتر تایید شود، می تواند نامبارک باشد که انتظار 
از برنامه هفتم توسعه به یک برنامه اداری و کارمندی و یک مجموعه محتوایی و شکلی 

بوروکراتیک تقلیل خواهد یافت.
۵. در فرازی از بخشنامه به "راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت"پرداخته شده است اما روشن نیست که راهبردهای ارزشمند ذیل)مندرج 

در متن(، چگونه در برنامه مستقر و ممیزی خواهند شد؟
ارتقای بهره وری از طریق رانت زدایی

افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران
کاهش انحصار و مداخات دولت در اقتصاد

حذف نهادهای ناکارآمد
افزایش سرمایه اجتماعی

۶. بخشنامه اباغی فراز ارزشمند و مبارکی با خود دارد آنجا که در مقدمه متن بخشنامه 
آمده است:

"سه شــرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تاش 
مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه های اجرایی و کارگزاران نظام و 
دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی 

آحاد مردم و فعاالن اقتصادی است".
اما در ادامه متن و یا در قالب "موضوعات کلیدی" ، راهبرد مشخصی برای آینده درج نشده 

است و روشن نیست که این شروط در آینده چگونه شکل یافته و اجرایی خواهد شد.
۷. برخی عبارات و واژگان مندرج در بخشنامه بنظر اشاراتی فرمیک و فرمال بشمار می 
آیند که بنظر با مقاصد خاصی نگاشته شده اند. "تحقق بیانیه گام دوم انقاب اسامی"، 
"سند تحول دولت مردمی"، " اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوکراین"،" کشاکش 
راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان هایی مانند ناتو و شانگهای"، از جمله این اشارات 

فرمال بشمار می آیند.

طبق آماررسمی اعام شده از سوی گمرک، آمار صادرات" غیر نفتی"  کشورمان 
به عراق در بازه مورد بررسی با ۶ درصد رشد مواجه بوده است .

 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ طبق آمارهای داده شــده از سوی 
گمرک در ۷ ماه امسال صادرات غیر نفتی ۶ درصد افزایش داشته است و در همین 
دوره صادرات گازطبیعی در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به میزان ۱.۶ میلیا رد دالر )۸۲ درصد( کاهش را نشان می دهد.
طبق آمار رسمی اعام شده از سوی گمرک، آمار صادرات " غیر نفتی"  کشورمان 

به عراق در بازه مورد بررسی با ۶ درصد رشد مواجه بوده است.
در مجموع ۱۰۰ قلم اول کاالهای صادراتی به عراق ۸۵ قلم با رشد همراه بوده 
و فقط ۱۵ قلم کاهش صادرات داشته است. اهم کاالهای افزایش یافته شامل آهن 
و فوالد، لوازم آشپزخانه، پلی اتیلن برای روکش سیم و کابل، پلیمرهای اتیلن، شیر 
خشک اطفال، بستنی، کابل زمینی، خربزه، اوره، شمش آهن و فوالد غیر ممزوج، 
محصوالت پاستیکی، لوله و شلنگ، کلوخه های معدنی آهن، اسکلت و قطعات 

اسکلت، لوله و پروفیل از آهن، لوله و پروفیل از چدن، سیب زمینی تازه یا سرد 
کرده، سرامیک و ترانسفورماتور است.

ســازمان توســعه تجارت، به عنوان متولی تجارت خارجی کشــور، با وجود 

مشــکات ناشی از تحریم ها )بویژه قطع ارتباطات بانکی و... در مقایسه با کشور 
ترکیه( برنامه های متعددی را برای توســعه صادرات به کشور عراق و حفظ بازار 

مذکور در دستورکار قرار داده است.
 از جملــه تأســیس ۵ مرکز تجاری در شــهرهای مختلف عــراق، برگزاری 
ســاالنه حــدود ۳۰ پاویون ج. ا. ایران در نمایشــگاه های بیــن المللی عراق در 
شــهرهای مختلف این کشــور، برگزاری ســاالنه حــدود ۱۰ همایش معرفی 
بخش های مختلف بازار عراق به بخش های خصوصی کشــور، پذیرش ســاالنه 
حــدود ۳۰ هیــأت تجاری عراق در نمایشــگاه های بین المللــی ج. ا. ایران در 
حوزه هــای مختلف، برگزاری ســاالنه حداقل ۱۰ میز کشــوری عراق با هدف 
ایجاد هماهنگی میان دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی دســت اندرکاران 
 تجــارت با عــراق، پیگیــری تقویت زیرســاخت های تجاری از دســتگاه های 
ذیربط و ارائه حدود ۳ هزار مشاوره تجاری به بخش خصوصی دو کشور به طور 

ساالنه توسط رایزن بازرگانی کنند.

افزایشصادراتغیرنفتیدر۷ماهنخستسال

 رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید براین که در بخش های زیرساختی 
کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود 
دارد که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رسانی به مردم منتهی 
می شود از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی در زیرساخت ها منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع 
شــود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک ها است و اگر این موضوع 
حل شود می توانیم سایر ناترازی های کشور را نیز حل کنیم.به گزارش روابط 
عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به نقل از خبرگزاری خانه 
ملت، دکتر محمدباقر قالیباف روز سه شنبه ۲۲ شهریور در جمع مدیران عامل 
بانک های خصوصی کشور ضمن تشکر از فعالیت های شبکه بانکی کشور گفت: 
امروز بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بانک هاست که هم در حوزه مسائل داخلی 
کشــور که فعالیت هایی را حتی خارج از حیطه ماموریت ذاتی خود انجام می 
دهند و هم باید جور عدم سرمایه گذاری خارجی را به دوش کشیده و جبران 
کنند، لذا جای خداقوت دارد.رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به مشکات 
نظام بانکداری کشور ادامه داد: همانطور که حاضرین هم اشاره کردند به دالیل 
مختلف نارضایتی عمومی وجود داشته و هر کسی از ظن خود درخصوص بانک 
ها مطالبی را مطرح می کند، اما وقتی با دقت به این موضوعات نگاه می کنیم، می 
بینیم دالیلی نیز وجود دارد که چنین صحبت ها و گایه هایی مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها حرف های بنده را درخصوص ربوی 
بودن فعالیت بانک ها به صورت نادرست منتشر کردند، افزود: رسانه ها در این 
خصوص شیطنت کردند و صحبت ها را تقطیع کرده و در کنار یکدیگر قرار دادند 

که اگر مطالب به صورت کامل منتشــر می شد، تضادی در آنها وجود نداشت. 
منظــور بنده این بود که همه عقود و عملیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر فقه 
اسامی و احکام مراجع بوده و هیچ شکی در آن نیست، اما این موضوع را همه 
ما می دانیم که در مرحله آخر که در پیشخوان شعب بانک ها اقداماتی انجام 
می شود، عمًا بخشی از قراردادهایی که منعقد می شود، هم طرف بانک و هم 
مشتری می داند که مبلغ دریافتی در محل دیگری هزینه می شود، همچنین 
در بخش های دیگری مانند بازار سرمایه، بانک ها به گونه ای عمل می کنند و 
شبهاتی در این حوزه وجود دارد و نباید منکر آن شویم البته باید دقت و توجه 
کنیم که این گونه رفتارها، زحمات شبکه بانکی را بی اثر می کند.وی بابیان این 
کــه بانک ها از مجموعه نقدینگی که در اختیار دارند، عمًا ۵۰ الی ۶۰ درصد 

آن را به بهانه های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت قرار می 
دهند اظهار کرد: این درحالی است که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه 
های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد.وی با اشاره به استاندارد نبودن 
فرایندهای نظام بانکی کشور گفت: این آسیب باعث می شود که اگر بانک های 
ما بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک های بین المللی مراوده داشته باشند، 
امکان تبادل وجود دارد، اما اگر بخواهند وارد قرارداد بانکی وسیع با آورده مثا ۲ 
یا ۱۰ میلیارد دالر شوند و قرار باشد بانک های بین المللی وضعیت بانک های ما 
را مورد ارزیابی قرار دهند، متوجه می شویم که بانک های ما نسبتی با این ارقام 
نداشته و استانداردهای بانکی در این سطح نیست.رئیس قوه مقننه کشورمان 
افزود: این بدان معناست که بانک های ما به معنای واقعی بانک نبوده و تبدیل به 
بنگاه مالی شده اند، لذا ممکن است از تمام فرصت هایی که برای کشور ایجاد می 
شود نتوانیم استفاده کنیم.وی در همین زمینه ادامه داد: اگر بخواهیم استانداردها 
را به روز کرده و زمینه را برای مبادالت مالی چند ده میلیارد دالری فراهم کنیم، 
مدت زیادی زمان می برد و عمًا این ظرفیت برای بانک های ما وجود ندارد و 
این از جمله مشکاتی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.دکتر قالیباف 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال قوانین حوزه بانک ها در 
مجلس نهایی خواهد شد، اظهار کرد: از شما می خواهم تیمی را تعیین کرده و 
به مجلس معرفی کنید تا آنها در همه جلسات کارشناسی کمیسیون ها حضور 
داشته باشند و پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت بانک ها اظهارنظر کرده 
و در جریان مســائل باشند و در طرح ها و لوایح مرتبطی که بررسی می شود، 

پیشنهادات خود را ارائه کنند.

باراصلیاقتصادکشوربردوشبانکهاست
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رویترز نوشت: به علت نگرانی از کاهش تقاضا در چین و افزایش عرضه نفت 
خام روسیه در آسیا پس از 5 دسامبر احتماال عربستان، قیمت رسمی نفت خود 

برای ماه ژانویه را کاهش خواهد داد.
 به نقل از رویترز، عربســتان به دنبال چرخه معامالتی نزولی در بازار نقدی 
خاورمیانه و به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا در چین و همچنین افزایش نفت خام 
روسیه در آسیا پس از 5 دسامبر احتماال قیمت رسمی نفت خود برای فروش در 

آسیا در ماه ژانویه را کاهش خواهد داد.
به گفته 7 شــرکت کننده در نظرســنجی رویترز، قیمت رسمی نفت سبک 
عربستان به دنبال کاهش قیمت شاخص نفت دبی احتماال حدود 2 دالر در هر 

بشکه نسبت به ماه گذشته کاهش می یابد.
این کاهش قیمت نفت عربســتان در ماه ژانویه 2023 را به کمترین رقم در 
10 ماه گذشته می رساند.یکی از پاسخ دهندگان گفت: »کاهش تقاضا در چین در 
نتیجه گسترش محدودیت های کرونایی و چشم انداز افزایش ورود نفت روسیه به 
آسیا، فضای بازار را کاهشی کرده است«.تحلیل گران پیش بینی های خود از مصرف 
نفت در چین را کاهش دادند و انتظار دارند تقاضا پس از مارس 2023 بهبود یابد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می رود عربستان قیمت نفت مدیوم خود را 
تا حدود 1.5 دالر و قیمت نفت سنگین خود را حدود یک دالر به ازای هر بشکه 

برای فروش در ماه ژانویه کاهش دهد.
قیمت رسمی نفت فروشی عربستان  معموال پنجم هر ماه منتشر می شود و روند 
قیمت گذاری نفت خام ایران، کویت و عراق را تعیین می کند و بر قیمت 9 میلیون 

بشکه نفت که روزانه به سوی آسیا روانه می شود،  تأثیر می گذارد.

رئیــس بانک مرکزی اروپا گفــت: نرخ تورم در منطقه یورو هنوز به اوج خود 
نرسیده است و حتی بیش از انتظار باالتر می رود.

 به نقل از راشــاتودی، کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: نرخ 
تورم در منطقه یورو هنوز به اوج خود نرسیده است و احتماال حتی بیش از آنچه 

انتظار می رود باالتر رود.
به گفته الگارد؛ به سختی می توان گفت که آیا تورم که در ماه گذشته به رکورد 
ساالنه 10.6 درصد رسیده بود، در منطقه یورو به زودی کاهش خواهد یافت یا خیر.

الگارد افزود: اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا همچنان خطرات واضح »افزایشی« 
را مشــاهده می کنند و این بدان معناســت که نرخ تورم ممکن است به بیش از 

پیش بینی ها هم برسد.
در عین حال پس از شدیدترین رشد نرخ بهره در هزینه های استقراض در تاریخ 
اروپا و در شرایطی که منطقه یورو برای رکود آماده می شود، سرمایه گذاران به دنبال 

هر نشانه ای در سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا هستند.
الگارد توضیح داد: »اینکه چقدر باید جلو برویم و چقدر ســریع باید به آنجا 
برسیم، به چشم انداز به روزشده ما، ادامه شوک ها، واکنش دستمزدها و انتظارات 

تورمی و ارزیابی ما از تغییرات موضع مان بستگی دارد.«
وی خاطرنشان کرد: ممکن است این امر مستلزم رساندن هزینه های استقراض 

به سطوحی باشد که رشد اقتصادی را محدود می کند.
پس از ســومین افزایش بزرگ نرخ بهره در ماه اکتبر که سریع ترین سرعت 
افزایش در تاریخ را ثبت کرد، به گفته الگارد انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ 
بهره را تا سطحی افزایش دهد که نرخ تورم به هدف میان مدت دو درصد بازگردد.

بانک آمریکایی گلدمن ســاکس پیش بینی کرد که احتماال اوپک به سمت 
کاهش عرضه نفت به بازار جهانی خواهد رفت و قیمت نفت برای ســال آینده 

باالی 100 دالر به ازای هر بشکه می رسد.
به نقل از سی ان بی سی، بانک آمریکایی گلدمن ساکس، پیش بینی کرد که 
احتماال گروهی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در جهان اقدامات بیشتری 
را برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی اتخاذ خواهند کرد و در 
راستای تنظیم بازار قدم برخواهند داشت.قرار است تا چند روز دیگر کشورهای 
عضو اوپک و دیگر کشــورهای تولیدکننده نفــت در قالب اوپک پالس در وین 
اتریش تشکیل جلسه دهند و درباره اقدامات آتی خود در بازار نفت تصمیم گیری 
کنند. درحالی این جلسه برگزار خواهد شد که شاهد باال گرفتن نگرانی ها نسبت 
به رکود در کشورهای جهان،  کاهش تقاضای نفت در چین به خاطر اعمال دوباره 
محدودیت هــای کرونایی، و تبعات تصمیم غرب برای محدود کردن قیمت نفت 
روسیه هستیم.جف کوری، مدیر بخش کاالهای اساسی در بانک گلدمن ساکس 
می گوید: ترکیبی از عوامل این بانک را بر آن داشته تا پیش بینی خود برای قیمت 
نفت طی ماه    های آینده را پایین بیاورد.کوری می  گوید: نخستین و مهم  ترین عامل 
دالر بوده است.وی درباره تورم می گوید: تورم وقتی که پول زیادی به دنبال کاالهای 

کمی باشد تورم شکل می گیرد.
دومین عامل نیز مربوط به کرونا و چین است که اتفاقا عامل بزرگی است.

وی ادامه داد: تأثیر این عامل در ماه نوامبر بیشتر از کاهش عرضه نفت از سوی 
اوپک بوده است و باید این مسئله را مدنظر قرار داد. سومین عامل مهم هم روسیه 

است؛ چراکه تحریم نفتی این کشور از روز 5 دسامبر آغاز خواهد شد.

 عربستان مجبور به کاهش 
قیمت نفت می شود

 نرخ تورم در منطقه یورو 
بیش از انتظار باال می رود

 پیش بینی قیمت نفت
 در سال آینده

پروژه رمزریال از رقابت جهانی عقب مانده است؟
زهرا جعفری  -   ایــده روز  | پرونده 
وعده های اجرایی نشــده دولت روز به روز در 
حال ســنگین تر شدن است؛ از واردات خودرو 
و ساخت یک میلیون مسکن در سال گرفته تا 
اجرایی شدن ریال دیجیتال، وعده هایی که هر 
چند هفته یکبار اجرایی شــدن آنها به تعویق 

می افتد و به ماه  بعد موکول می شود.
موضوع ریــال دیجیتال که یــک نوع ارز 
دیجیتال بانک مرکزی اســت برای اولین بار 
در دوره دولت دوازدهم مطرح شــد و در سال 
1399 شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی 
وظیفه انجام این پروژه را برعهده داشته است و 
اجرایی شــدن آن به دولت بعدی موکول شد؛ 
با این حال اجرایی شــدن این پروژه در دولت 
سیزدهم با فراز و نشیب ها و وعده های تکراری 

از سوی مسئولین همراه شد.
آخرین بار در تاریــخ ۸ آبان بود که خبری 
از پروژه ریال دیجیتال شــد و پیش نویس 52 
صفحه ای از ســند آن توســط بانک مرکزی 
منتشر شــد که در آن ماهیت، اهداف، نحوه 
تولید و توزیع و همچنین شیوه تراکنش های 
این طرح بررســی شده اســت؛ در این ســند 
آورده شده است که ریال دیجیتال بانک مرکزی 
پس از طی مراحل قانونــی و اخذ مجوزهای 
الزم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی 
تولید می شود. ریال دیجیتال تولید شده پس 
از تامین پشتوانه های الزم توسط بانک مرکزی 
منتشر شده و پس از آن، هر واحد ریال دیجیتال 
همان ریال جاری کشور بوده و هر واحد از آن 

معادل یک ریال خواهد شد.
اجرایی شدن پروژه ریال دیجیتال در حالی 
در مرحله اخذ مجوز گیر افتاده اســت که علی 

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در تاریخ 
23 شهریور ماه از اجرای مرحله پیش آزمایشی 
ریال دیجیتال بانــک مرکزی خبر داده بود و 
گفته بود که طی روزهای اخیر فرایند پیش از 
راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال با رقم یک 
میلیارد تومان و با ارائه ریال دیجیتال به تعداد 
محدودی از افراد شــروع و عمال مرحله پیش 
آزمایشــی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی 

شده است.
رییس کل بانک مرکــزی درباره جزئیات 
راه اندازی پیش آزمایشــی ریال دیجیتال نیز 
اعالم کرده بود که دو فروشــگاه برای استفاده 
از این ریال دیجیتال تعیین شــدند و کار در 
مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده اند. صالح 

آبادی همچنین وعده ورود به مرحله آزمایشی 
گسترده تر در مهر ماه را داده بود و حال بیش 
از یــک ماه و نیم از این وعده می گذرد و ریال 
دیجیتال کمــاکان در مرحله اخذ مجوز گیر 

افتاده است!

مرکزی  بانک های  نفس گیر  رقابت   
برای توسعه ارز دیجیتال

بانک مرکزی در حالی توسعه ارز دیجیتال را 
روزبه روز عقب می اندازد که کشورهای سراسر 
جهان برای راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی 
رقابت می کنند؛ چین اولین اقتصاد بزرگ بود 
که نسخه دیجیتالی مبتنی بر بالک چین از ارز 
خود، یوان سایبری، ایجاد کرد. بانک خلق چین 

آزمایشــی از e-CNY خود را در سال 2020 در 
شنژن راه اندازی کرد و از آن زمان استفاده از 
آن را به سایر شهرها نیز گسترش داده است. این 
خبر خوبی از یک سو برای شهروندان کشوری 
است که به شدت به پرداخت های الکترونیکی 
متکی هستند، بانک مرکزی امارات نیز در حال 
کار بر روی پروژه ای برای استفاده از بالک چین 
و ارز دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت های 

منطقه ای بین کشورها است.
بانک مرکزی ســوئد نیز در حال آزمایش 
کرون الکترونیکی خود بــرای پرداخت های 
تجاری و خرده فروشی است. حتی هیئت نسبتاً 
مستحکم فدرال رزرو ایاالت متحده مقاله ای 
منتشر کرده است که مزایا و معایب ارز دیجیتال 

بانک مرکزی را ارزیابی می کند.
بدیهی اســت که بانک هــای مرکزی در 
حال تالش برای ســوار شــدن بــه قطار ارز 
دیجیتــال بانک مرکــزی قبل از خــروج از 
 ایســتگاه هســتند؛ اما چه انگیــزه ای به این 

حرکت دیوانه وار دامن می زند؟
یک استدالل این است که با ارائه دسترسی 
دیجیتال به هر کسی که دارای تلفن همراه یا 
کارت هوشمند است، ارز دیجیتال بانک مرکزی 
فناوری پرداخت مدرن را به توده ها گســترش 
می دهــد. از طرف دیگر دولــت ها با توجه به 
توسل ایاالت متحده به تحریم های مالی، به طور 
فزاینده ای از وابستگی خود به دالر به عنوان ابزار 
غالب برای چنین معامالتی ناراحت می شوند. 
امید این است که ارز دیجیتال بانک های مرکزی 
ممکن است یک جایگزین دیجیتال ارائه دهند.

بــه بیان دقیق، هیچ مانعی برای تبادل ارز 
دیجیتال بانک مرکزی کشــورهای مختلف و 
استفاده از آنها برای پرداخت های بین المللی 

وجود ندارد. 
چندیــن ارز دیجیتال بانــک مرکزی می 
توانند روی یک بالک چین اجرا شوند. انگیزه 
دیگر برای شرکت در رقابت ارزهای دیجیتال 
بانک مرکزی این باور اســت که برتری مالی 
و حتــی ژئوپلیتیکی به این موضوع بســتگی 
دارد کــه کدام بانــک مرکزی ســریع تر ارز 
دیجیتال خود را صادر می کند. این اســتدالل 
 فرض می کند که ارزهای دیجیتال بانک های 
مرکزی در فراســوی مرزها مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت و آنها جایگزین بازار بین بانکی 
بین المللی به عنوان وسیله نقلیه برای معامالت 

بین المللی خواهند شد.

  اول استعالم بگیرید بعد چک قبول کنید
ذینفعــان چک در زمــان انجام معامالت خود می توانند با ارســال پیامک به سرشــماره 
۴0۴0701701، وضعیت اعتباری چک صیادی را اســتعالم بگیرند و ســپس نسبت به 

پذیرش آن اقدام کنند.
طبــق اعالم بانک مرکزی، ذینفعان چک برای اطمینان از وضعیت چک و صادرکننده آن 
می توانند کد دســتوری )*1*1* شناسه صیادی( را به سرشماره ۴0۴0701701 ارسال 

کرده و از وضعیت کلی چک های برگشتی صادرکننده چک مطلع شوند.
تفسیر رنگ های ارائه شده در خروجی استعالم به شرح زیر است:

- وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود 
سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

- وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 100 میلیون 
ریال تعهد برگشتی است.

- وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 
۴00 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

- وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 
یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.

- وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ یک 
میلیارد ریال تعهد برگشتی است.

الزم به ذکر است؛ در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده 
بانک مرکزی، امکان اخذ استعالم وجود نخواهد داشت.

همچنین در خصوص برگ چک های متعلق به اشــخاص حقیقی دارای حساب مشترک، 
وضعیت اعالم شــده مربوط به فرد دارای باالترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از 

بین صاحبان حساب خواهد بود.
مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می توانند با ارسال یک 
پیامک )بدون اهمیت متن آن( به سرشماره ۴0۴0701701، راهنمای این سامانه پیامکی 
را دریافت کنند.همچنین استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی در وب سایت بانک مرکزی 
و با مراجعه به صفحه »نظام های پرداخت و زیرساخت«  »استعالم چک«  »استعالم وضعیت 
اعتباری چک صیادی« در دســترس عموم قرار دارد. در این بخش امکان »استعالم چک 
براساس اقالم اطالعاتی چک« و »استعالم مبالغ مسدودشده حساب ها بابت چک برگشتی« 

نیز قابل دسترس است. 

  امیدواریم طرح کاال برگ الکترونیک به زودی در کشور اجرایی شود
وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی با اعالم اجرای موفق طرح آزمایشی کاال برگ الکترونیک در 

استان هرمزگان نسبت به اجرایی شدن به زودی این طرح در کشور اظهار امیدواری کرد.
صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح 
کاالبرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان شروع شده و بازتاب خوبی از 
آن گرفته شد.وی ادامه داد: به محض اینکه بستر آن فراهم شود، به صورت آزمایشی اجرا 

می کنیم. امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود.
وی ادامه داد: اســتفاده از کاالبرگ اختیاری است یعنی کسانی که خواستند می توانند از 
استفاده کنند و کسانی که خواستند می توانند از مبلغ نقدی استفاده کنند. سازوکار اجرای 
این طرح این اســت که کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می شود و افراد در 
یک بازه زمانی مشخص مختار هستند با این کارت، پروتیین خرید کنند یا اینکه زمانی که 

یارانه به حساب افراد واریز می شود، پول آن را برداشت کنند.

  آخرین وضعیت تحویل اموال مالباختگان بانک ملی
تقریبا شش ماه از سرقت صندوق امانات بانک ملی گذشته اما هنوز اموال مالباختگان به طور 
کامل به صاحبانش برنگشته است که علت این موضوع زمان بر بودن بررسی صحت و سقم 
خوداظهاری ها به خصوص درباره اموالی همچون سکه و ارز که سندی مبنی بر مالکیت آن ها 

وجود ندارد، است.
 در اواسط خرداد امسال معادل 16۸ صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت 
رفت که ســرانجام پلیس اعالم کرد حدود ۴۸ ساعت بعد، سارقان را شناسایی و بازداشت 
کرده اســت. براساس اعالم پلیس، عامالن این ســرقت 10 نفر بوده و دو متهم دیگر این 
پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند. همچنین، پلیس بیش از 90 درصد 
اقالم مسروقه از این صندوق ها را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد و 27 مرداد تحویل اموال 

مکشوفه تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان آنها آغاز شد.
همچنین پیش از این مدیر عامل بانک ملی به ایسنا اعالم کرد که فرآیند برگشت اموال زیر 
نظر قوه قضائیه در حال انجام است و اموال به خزانه بانک برگردانده شد و با حضور مسئول 
قضایی کشور از افراد درباره دارایی هایشان سوال شده و آن ها فرم های مربوطه را پر کرده اند. 
لذا درباره دارایی هایی چون طال و جواهرات که ابهام ندارند و مستندات دارند، برگشت اموال 
در حال انجام اســت و برگشت اموال با زیورآالت شروع شده و سپس نوبت تحویل سکه و 
ارز می رسد.اکنون پس از گذشت تقریبا شش ماه از این موضوع، آخرین وضعیت و اقدامات 
برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان آن ها به گونه ای است که بخش اعظمی از 
اموال کشف شده به مالباختگان تحویل داده شده و در مواردی هم که مغایرت وجود داشته 
تحقیقات و پیگیری ها در حال انجام اســت.اما مالباختگان در خصوص برگشت سکه و ارز 
سرقت شده از صندوق امانات بانک ملی ادعا دارند که هنوز این اقالم به آن ها برگشت داده 
نشده و خواستار تعیین تکلیف در این راستا هستند.در این رابطه بررسی ها نشان می دهد 
علت تاخیر در تحویل سکه و ارز به مالباختگان این است که روند تحویل این اموال بر مبنای 
خوداظهاری بوده و از آنجا که اثبات مالکیت آن دشوار است؛ صحت و سقم این موضوع نیز 
زمان بر خواهد بود.بدین منظور، قوه قضائیه در حال بررسی خوداظهاری های صاحبان سکه 

و ارز با تعداد سکه و ارز کشف شده است و به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

   خروج از زیان دهی با عرضه دربورس کاال
 دبیر انجمن خودروســازان گفت: عرضه خودرو در بورس کاال زمینه خروج خودروسازان از 
زیان را فراهم می کند و قیمت های کاذب در بازار نیز تعدیل خواهد شد. احمد نعمت   بخش 
افزود: قیمت گذاری دستوری بالی جان صنعت خودرو و قطعه   سازی کشور شده و واکاوی 

آمارهای خودروسازان بزرگ در بورس و سامانه  کدال هم موید همین مساله است.
وی بیان کرد: آمارها نشان   دهنده آن است که ایران   خودرو و سایپا از ابتدای امسال تاکنون 
هــر یک 5هزار میلیارد تومان زیان داده   اند و برای رفع این مشــکل، بارها فروش خودرو با 
نرخ حاشیه بازار را پیشنهاد کردیم که تجربه موفق آن در دهه 70 نیز وجود داشته است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارســال نامه ای به دســتگاه ها و اتاق های 
مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید را 

در چهار بند ابالغ کرد.
 ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارســال نامه ای به 
دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید را ابالغ کرد.
در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده 61 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و آئین نامه اجرایی آن، 
یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه شنبه 
مورخ 17/۸/1۴01 برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه 
پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت 

اجرا در موعد مقرر ابالغ می شود.
مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

1- در راســتای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان 
و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشــتغال مشــکالت ناشی از انطباق برچسب 
فرآورده های غذایی با اســتانداردهای ملی مرتبط و ســایر ضوابط و مقررات 
موضوع بخشنامه شــماره 96۸36 مورخ 16/۴/1۴00 سازمان ملی استاندارد 
ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگ تر از برند 
تجاری و ســایر مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح 
و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و 
دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت )دفتر غذا 
و دارو و ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( بخش خصوصی، 
اعضا محترم ستاد و دستگاه های نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران 
با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت 20 روز نســبت به 
اصالح بند ۴ بخشنامه شماره 96۸36 مورخ 16/۴/1۴00 و بخشنامه های مرتبط 
دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگ تر از برند تجاری و سایر مشخصات 
اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت ها به عنوان 

دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.
2- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصالح بخشنامه های 
موضوع بند 1/1 این مصوبه پرونده های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این 
بخشنامه ها، در بازرسی های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات 

منفی دریافت نموده اند، را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق 
این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

2- در خصوص مشکالت ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع 
واحد مندرج در آئین نامه تسهیالت کالن موضوع بخشنامه شماره 2۴2553/92 
مورخ 16/۸/1392 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای واحدهای تولیدی، 
پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاه های نظارتی مقرر شد: بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و 
کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای 
اصالحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه های تأمین مالی زنجیره ای و پرداخت 
تسهیالت مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در 
شــورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی 
تعداد واحدهای تولیدی که بدهی های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به 
ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شده اند طی یک ماه اقدام کرده و 
نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه مالحظات زیر مد نظر قرار می گیرد.

هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشــکالت واحدهای تولیدی اتخاذ 
شــود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحســاب بانکی دارای بدهی 

غیرجاری کالن نمی شود.
تصمیمات اتخاذ شــده صرفاً در خصــوص واحدهای تولیدی خواهد بود و 

مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی شود.
تصمیمات متحذه نباید مانع جدیــت بانک های عامل در وصول مطالبات 

بانکی شود.
3- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و 

ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند 6 مصوبات جلسه 133 
ستاد )ابالغی به شماره 1۴۴171/60 مورخ 12/6/1۴01( در خصوص چگونگی 
رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی 
قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا 

محترم ستاد و دستگاه های نظارتی مقرر شد:
3-1- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد 
فعاالن اقتصادی مشمول گروه های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری 
کالن را بر اســاس آنچه دستگاه های مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعالم می نمایند که به دلیل 
ورود مراجع قضائی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه 

ستاد منعکس نماید.
3-2- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند 3-1 این 

مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استان ها منعکس نماید.
3-3- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها مصادیق اعالم شده دبیرخانه 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و 
از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد 

مرکزی اطالع دهند.
در خصوص رســیدگی به ســایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن 
ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه های استانی یک نسخه 
از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با 

مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.
3-۴- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند 11 
مصوبه 116 ستاد )ابالغی به شماره 7۸7۸2/60 مورخ 17/3/1۴00( به منظور 
نظارت بر عملکرد کارگروه ها و رصد درخواست های متقاضیان، نسبت به معرفی 
کارشناسان یا مدیران منتخب خود )در سطوح ملی( اقدام نموده و ضمن ثبت 
نام در ســامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات 

کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته 
حمایتی ماده 2 قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه 
133 )ابالغی به شماره 1۴۴171/60 مورخ 12/6/1۴01( پس از استماع نظارت، 

اعضا محترم ستاد و دستگاه های نظارتی مقرر شد:

۴ مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابالغ شد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مرتضی ایزدی با ارایه دو برگ استشــهادیه که در دفتر اســناد رسمی شماره 
103 نور تصدیق شــده است اعالم داشته صد و چهل و سه سهم مشاع از هفتصد و 
هفتاد و چهار سهم ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی پالک ثبتی 3۴6 
فرعی 10 اصلی بخش 10 ثبت نور دفتر الکترونیــک 139720310006006600 
سند بشماره سریال 96۸262 به نام آقای مرتضی ایزدی ثبت و صادر گردیده بود نور 
به علت جابجایی سند مفقود شده لذا سند درخواست صدور سند المثنی نموده است. 
دراجــرای ماده 120 آیین نماه اصالحی قانون ثبت و تبصره های ذیل آن مراتب در 
یک نوبت آگهی می گردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت مذکور نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می 
بایســت اعتراض خود را به پیوست اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارایه و رسید آن را دریافت نمایند. بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارایه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارایه 

نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود. 
تاریخ انتشار: 1۴01/9/12

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک نور 
شناسه آگهی : 1۴17993 0 / م - الف
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10151015
ــم در  ــد کری ــه رحمــت اهلل شــبان طبــس فرزن ــق ب ــم در  متعل ــد کری ــه رحمــت اهلل شــبان طبــس فرزن ــق ب ــی 52396202965239620296 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی 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.

10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45687651534568765153 متعلــق بــه زهــرا رهبــر فرزند محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا رهبــر فرزند محمدتقــی در تاریــخ 1401/08/241401/08/24  

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

  NAAMNAAM0101CAXDRCAXDR966268966268 بــرگ ســبز خــودرو به شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو به شــماره ایــران 8686  773773 ب  ب 3838 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور 124124KK03328480332848 و ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران  و ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره ایــران 8686  773773 ب  ب 3838 متعلــق  متعلــق 
بــه حســن اعرابیــان فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ بــه حســن اعرابیــان فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد در  ــید محم ــد س ــا مرتضــوی فرزن ــیده مهس ــه س ــق ب ــد در  متعل ــید محم ــد س ــا مرتضــوی فرزن ــیده مهس ــه س ــق ب ــماره 45921314364592131436 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45603287814560328781 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 45603287814560328781 و گواهینامــه پایــه ســه  و گواهینامــه پایــه ســه 
بــه شــماره بــه شــماره 45603287814560328781 متعلــق بــه ســبحان ســهیلی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه ســبحان ســهیلی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/081401/06/08 مفقــود  مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12171217 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 45695796474569579647 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــخ 1401/09/051401/09/05   ــد در تاری ــد مجی ــدی فرزن ــد خال ــه حام ــق ب ــوخت متعل ــخ  و کارت س ــد در تاری ــد مجی ــدی فرزن ــد خال ــه حام ــق ب ــوخت متعل 45695796474569579647 و کارت س

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

14221422
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21811547672181154767 متعلــق بــه مریــم ســروری فرزنــد عــادل در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم ســروری فرزنــد عــادل 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16302413341630241334 متعلــق بــه ابوالقاســم  اســدی فرزنــد محــراب در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالقاســم  اســدی فرزنــد محــراب 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  1401/08/30 1401/08/30مفق
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ــی  ــه فرشــته اشــرف گنجوی ــق ب ــه ســه  متعل ــی  و گواهینامــه پای ــه فرشــته اشــرف گنجوی ــق ب ــه ســه  متعل ــه شــماره 23001464792300146479 و گواهینامــه پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزند محمد حسین  در تاریخ فرزند محمد حسین  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.

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مریــم  حســین پــور  فرزنــد محمــد  در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مریــم  حســین پــور  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 5919356859193568 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی  ــور  و شــماره موت ــران825825صص6363 و شــماره موت ــرانای ــاک 6363ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــخ  ــد حســین  در تاری ــد محم ــی فرزن ــه ســمانه  اشــرف گنجوی ــق ب ــخ  و کارت ســوخت متعل ــد حســین  در تاری ــد محم ــی فرزن ــه ســمانه  اشــرف گنجوی ــق ب 57270795727079 و کارت ســوخت متعل

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

ــی   ــی رحیم ــه  مردان ــه فاطم ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــی   و گواهینام ــی رحیم ــه  مردان ــه فاطم ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــماره 22983642062298364206 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد حســین  در تاریــخ فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

18661866
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09361762530936176253 متعلــق بــه فاطمــه ارانــه فرزنــد جمشــید در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه ارانــه فرزنــد جمشــید 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.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 29485618762948561876 متعلــق بــه محمــد صــادق قدمــی  فرزنــد محمــد باقــر در  متعلــق بــه محمــد صــادق قدمــی  فرزنــد محمــد باقــر در 
تاریــخ تاریــخ  1401/08/25 1401/08/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20142014
ــد حســین در  ــو فرزن ــی خ ــعید کفائ ــه س ــق ب ــد حســین در  متعل ــو فرزن ــی خ ــعید کفائ ــه س ــق ب ــماره 00640997680064099768 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/08/251401/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و یــک بــرگ چــک حامــل بــه مبلــغ کارت ملــی هوشــمند و یــک بــرگ چــک حامــل بــه مبلــغ 1212 میلیــون تومان بــه شــماره  میلیــون تومان بــه شــماره 21623405772162340577  
و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 966966 ت  ت 4747 ایــران  ایــران 1111 متعلــق بــه کاظــم علــی اکبــری فرزنــد غامعلــی در  متعلــق بــه کاظــم علــی اکبــری فرزنــد غامعلــی در 

تاریــخ تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی ارشــادی  ــه عل ــق ب ــی ارشــادی  متعل ــه عل ــق ب ــه شــماره 00634237150063423715 متعل ــه ب ــی هوشــمند و شناســنامه و گذرنام ــه شــماره کارت مل ــه ب ــی هوشــمند و شناســنامه و گذرنام کارت مل
فرزنــد احمــد در تاریــخ فرزنــد احمــد 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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 41304302974130430297 متعلــق بــه حســین مورونــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه حســین مورونــی فرزنــد حســن 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00711340930071134093 متعلــق بــه اعظــم رســولی باغبــان فرزنــد اســمعیل در  متعلــق بــه اعظــم رســولی باغبــان فرزنــد اســمعیل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27905896582790589658 متعلــق بــه محمــد مــراد لــو فرزنــد  رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد مــراد لــو فرزنــد  رحیــم در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42510398234251039823 متعلــق بــه مهــدی  انصــاری پــور فرزنــد لطــف الــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  انصــاری پــور فرزنــد لطــف الــه 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.

ــخ  ــد شــاعلی  در تاری ــا  فرزن ــه  ســعید نی ــی ال ــه ول ــق ب ــخ  متعل ــد شــاعلی  در تاری ــا  فرزن ــه  ســعید نی ــی ال ــه ول ــق ب ــه شــماره 39796502433979650243 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/021401/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد خانجــان در تاریــخ  ــی زاده فرزن ــه علــی  ول ــد خانجــان در تاریــخ  متعلــق ب ــی زاده فرزن ــه علــی  ول ــه شــماره 1127111271 متعلــق ب ــه شــماره کارت شناســایی ســازمانی ب کارت شناســایی ســازمانی ب
1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد نورال ــی فرزن ــادق ربیع ــد ص ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد نورال ــی فرزن ــادق ربیع ــد ص ــه محم ــق ب ــماره 54194108855419410885 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04804992510480499251 متعلــق بــه محســن دری دولــت ابــادی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ  متعلــق بــه محســن دری دولــت ابــادی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 

1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15189554361518955436 متعلــق بــه نرگــس  بــه بعیــان فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه نرگــس  بــه بعیــان فرزنــد علــی 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 1401/08/161401/08/16 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00306645000030664500 متعلــق بــه صدیقــه  تولیتــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه صدیقــه  تولیتــی فرزنــد محمــود 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

20272027
ــر  ــی اصغ ــر فرزندعل ــی اصغ ــی 00301707290030170729فرزندعل ــه اســم ســیدمحمود تراشــیون کدمل ــی ســندفاکتورفروش ماشــین ب ــه اســم ســیدمحمود تراشــیون کدمل ســندفاکتورفروش ماشــین ب

مفقود شده وازدرجه اعتبارساقط میباشدمفقود شده وازدرجه اعتبارساقط میباشد

ــخ  ــعلی  در تاری ــد عباس ــی  فرزن ــین معصوم ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــعلی  در تاری ــد عباس ــی  فرزن ــین معصوم ــه حس ــق ب ــماره 00459941530045994153 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/231401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065
ــه ســوگند  ــق ب ــه ســوگند  متعل ــق ب ــه شــماره 04812245640481224564 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 04812245640481224564 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 زاهــدی فرزنــد محســن  در تاریــخ  زاهــدی فرزنــد محســن  در تاریــخ 1401/08/141401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.
  

20842084
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00528839140052883914 متعلــق بــه مهــدی واشــقانی فرزنــد یوســف در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی واشــقانی فرزنــد یوســف 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.

ــخ  ــی در تاری ــد امامعل ــا فرزن ــری نی ــی مظف ــه لیل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد امامعل ــا فرزن ــری نی ــی مظف ــه لیل ــق ب ــماره 40118169064011816906 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 1401/08/281401/08/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03719778610371977861 متعلــق بــه محمــد صــادق موســوی دوســت فرزنــد علیرضــا در  متعلــق بــه محمــد صــادق موســوی دوســت فرزنــد علیرضــا در 
تاریــخ تاریــخ  1401/06/25 1401/06/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــادی زاده فرزن ــاز  خراش ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــادی زاده فرزن ــاز  خراش ــه مهن ــق ب ــماره 06517053470651705347 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 1401/01/011401/01/01 مفق

ــد  ــر اســکندرزاده فرزن ــه اکب ــق ب ــد  متعل ــر اســکندرزاده فرزن ــه اکب ــق ب ــماره 14654295911465429591 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
نظــم اهلل در تاریــخ نظــم اهلل 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.

20872087
ــخ  ــران  در تاری ــد عم ــدی فرزن ــا  وحی ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــران  در تاری ــد عم ــدی فرزن ــا  وحی ــه علیرض ــق ب ــماره 66602109466660210946 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/08/20 1401/08/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــین متعل ــه ماش ــه نام ــوخت  و بیم ــه  و کارت س ــق ب ــین متعل ــه ماش ــه نام ــوخت  و بیم ــران3030 و کارت س ــرانای ــماره 9595وو657657ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
فرهادرحیمــی فرزنــد یدالــه کدملــیفرهادرحیمــی فرزنــد یدالــه کدملــی16525385851652538585 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 66604363916660436391  
و کارت عابــر بانــک  کشــاورزی وپاســارگاد وبرگــه کارت ملــی متعلــق بــه ســجاد رحیمــی فرزنــد فرهــاد و کارت عابــر بانــک  کشــاورزی وپاســارگاد وبرگــه کارت ملــی متعلــق بــه ســجاد رحیمــی فرزنــد فرهــاد 

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.

20902090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00318171300031817130 متعلــق بــه مظاهــر پالیــزوان فرزنــد اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه مظاهــر پالیــزوان فرزنــد اســداله 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.

ــد در  ــد حمی ــژاد فرزن ــه آزاده مقصــودی ن ــق ب ــد در  متعل ــد حمی ــژاد فرزن ــه آزاده مقصــودی ن ــق ب ــه شــماره 00791647140079164714 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــه ســهیا صمــدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد رضــا در تاری ــه ســهیا صمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 20022097152002209715 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04103576340410357634 متعلــق بــه ســعید رســولی فرزنــد آقامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید رســولی فرزنــد آقامعلــی 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00182166250018216625 متعلــق بــه بهنــام عســگری مقــدم فرزنــد بهمــن در  متعلــق بــه بهنــام عســگری مقــدم فرزنــد بهمــن در 
تاریــخ 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 01506664110150666411 متعلــق بــه آریــا صفریــان فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ  متعلــق بــه آریــا صفریــان فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11897743991189774399 متعلــق بــه عبــاس  منتهائــی فرزنــد غامحســین در  متعلــق بــه عبــاس  منتهائــی فرزنــد غامحســین در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/301401/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 52895776965289577696 متعلــق بــه محســن خادمــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محســن خادمــی فرزنــد حســین 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 1401/08/051401/08/05 مفق

ــم در  ــد قاس ــان فرزن ــی زادی ــا به ــه کیمی ــق ب ــم در  متعل ــد قاس ــان فرزن ــی زادی ــا به ــه کیمی ــق ب ــماره 00238214440023821444 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/121401/06/12 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 33093262843309326284 متعلــق بــه فــرخ لقــا عبــاس آبــادی فرزنــد براتعلــی در  متعلــق بــه فــرخ لقــا عبــاس آبــادی فرزنــد براتعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/091401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مرتضــی شــاکر فرزنــد صفــدر در تاریــخ  ــه مرتضــی شــاکر فرزنــد صفــدر در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره 00491133640049113364 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان در  ــی قرب ــد عل ــی محمــدی فرزن ــه هان ــق ب ــان در  متعل ــی قرب ــد عل ــی محمــدی فرزن ــه هان ــق ب ــه شــماره 61789791696178979169 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد کاظ ــی فرزن ــا صادق ــامان آق ــه س ــق ب ــم در  متعل ــد کاظ ــی فرزن ــا صادق ــامان آق ــه س ــق ب ــماره 00637479360063747936 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/291401/08/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد علیرض ــادی فرزن ــه گوهرش ــه یگان ــق ب ــا در  متعل ــد علیرض ــادی فرزن ــه گوهرش ــه یگان ــق ب ــماره 00637479360063747936 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/291401/08/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00110920760011092076 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00110920760011092076 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مهســا پیــرزاده فرزنــد مهــدی در تاریــخ مهســا پیــرزاده فرزنــد مهــدی 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.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37900652933790065293 متعلــق بــه حمیــد زارعــی  فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد زارعــی  فرزند محمــد در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55602259085560225908 متعلــق بــه عبــاس  ســلیمانی فرزنــد رجــب  در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس  ســلیمانی فرزنــد رجــب  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــرخ فرزن ــگری ف ــا عس ــه روی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مجتب ــرخ فرزن ــگری ف ــا عس ــه روی ــق ب ــماره 32420026523242002652 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/041401/06/04 مفق

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 04104696610410469661 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره 04104696610410469661 و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــد حســین در تاری ــخ مســعود کاشــکی فرزن ــد حســین در تاری مســعود کاشــکی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

23022302
ــرا  ــه زه ــق ب ــرا   متعل ــه زه ــق ب ــی  21229189502122918950  متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند  و گواهینام ــی هوش ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند  و گواهینام ــی هوش کارت مل

پیمانه پر فرزند حسین در تاریخ پیمانه پر فرزند حسین در تاریخ 1401/07/021401/07/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاس در  ــد عب ــژاد فرزن ــی ن ــعید تربت ــه س ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــژاد فرزن ــی ن ــعید تربت ــه س ــق ب ــماره 21228778712122877871 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12713350691271335069 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12713350691271335069  و کارت عابــر   و کارت عابــر 
بانــک بــه شــماره انصــار و بانــک مهــر ایــران و بانــک ملــت  متعلــق بــه مســلم قاســموند فرزنــد بهارآقــا بانــک بــه شــماره انصــار و بانــک مهــر ایــران و بانــک ملــت  متعلــق بــه مســلم قاســموند فرزنــد بهارآقــا 
ــران در تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از  ــران در تاریــخ و کارت قســط بانــک مســکن متعلــق بــه  زهــرا صاب و کارت قســط بانــک مســکن متعلــق بــه  زهــرا صاب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11301063141130106314 متعلــق بــه امیرحســین فتحیــان دســتگردی فرزنــد قدیــر علــی  متعلــق بــه امیرحســین فتحیــان دســتگردی فرزنــد قدیــر علــی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/031401/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11405100451140510045 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11405100451140510045 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــران985985تت5656 و کارت  و کارت  ــرانای ــماره 1313ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 11405100451140510045 و بیم ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای
ــماره  ــماره  و ش ــی  NAABNAAB4141PMPM77BHBH368024368024 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران985985تت5656و ش ــرانای ــماره 1313ای ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
موتــور موتــور 1189001818711890018187 و کارت شناســایی معاونــت درمــان  و کارت شناســایی معاونــت درمــان MSMS و کارت شناســایی ســازمانی راننــدگان  و کارت شناســایی ســازمانی راننــدگان 
تاکســیرانی خمینــی شــهر و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــت و تاکســیرانی خمینــی شــهر و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــت و 22عــدد کارت عابــر بانــک عــدد کارت عابــر بانــک 22عــدد کارت عــدد کارت 
عابــر بانــک کوثــر ســابق و کارت واکســن کرونــا  متعلــق بــه محمــد تقــی کاظمــی اندانــی فرزنــد احمــد عابــر بانــک کوثــر ســابق و کارت واکســن کرونــا  متعلــق بــه محمــد تقــی کاظمــی اندانــی فرزنــد احمــد 

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.

ــخ  ــد رمضــان در تاری ــی فرزن ــی رحمان ــد عل ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد رمضــان در تاری ــی فرزن ــی رحمان ــد عل ــه محم ــق ب ــه شــماره 57598796185759879618 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادات   ــه س ــه فاطم ــق ب ــادرات متعل ــک ص ــر بان ــادات   و کارت عاب ــه س ــه فاطم ــق ب ــادرات متعل ــک ص ــر بان ــماره 11305891531130589153 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
احمــدی فروشــانی فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ احمــدی فروشــانی فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ 1401/08/151401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

25042504
ــادی  ــهل آب ــی س ــری عبدالله ــه کب ــق ب ــادی  متعل ــهل آب ــی س ــری عبدالله ــه کب ــق ب ــی 63200531356320053135 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

فرزند علی حسین در تاریخ فرزند علی حسین در تاریخ  1401/05/25 1401/05/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

25082508
ــد  ــه الهــه ســلمانی زاده فرزن ــد  متعلــق ب ــه الهــه ســلمانی زاده فرزن ــه شــماره )2177721777(و شــماره ملــی(و شــماره ملــی12921350421292135042 متعلــق ب ــه شــماره )شناســنامه ب شناســنامه ب

علیرضا در تاریخ علیرضا در تاریخ 1400/06/011400/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25712571
ــخ  ــی  در تاری ــد نب ــد محم ــی فرزن ــیما  نورزائ ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد نب ــد محم ــی فرزن ــیما  نورزائ ــه س ــق ب ــماره 36600706613660070661 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/011401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51497544395149754439 متعلــق بــه مــژگان  حیــدری سروســتانی فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه مــژگان  حیــدری سروســتانی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد عبدالرحم ــری فرزن ــه ابوالفضــل  اکب ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد عبدالرحم ــری فرزن ــه ابوالفضــل  اکب ــق ب ــه شــماره 22832279252283227925 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/09/071401/09/07 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 51400692455140069245 متعلــق بــه زهــرا  مــرادی سروســتانی  فرزنــد اســکندر در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  مــرادی سروســتانی  فرزنــد اســکندر 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.

26032603
گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09419451890941945189 و کارت  و کارت 
ــاس  در  ــد عب ــی فرزن ــه آرش معروف ــق ب ــاس  در  متعل ــد عب ــی فرزن ــه آرش معروف ــق ب ــران3636 متعل ــرانای ــه شــماره 5555وو316316ای ــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت ب ماشــین و کارت ســوخت ب

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

28012801
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 22193695872219369587 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 22193695872219369587 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/081401/07/08 مفق ــد ســیدمحمود در تاری ــی فرزن ــم آبائ ــخ ســیده مری ــد ســیدمحمود در تاری ــی فرزن ــم آبائ ســیده مری

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

28072807
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 53998953155399895315 متعلــق بــه فاطمــه رســتمی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه رســتمی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

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

ــخ  ــد محمــد حســین در تاری ــه ســمانه عنایتــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد حســین در تاری ــه ســمانه عنایتــی فرزن ــق ب ــه شــماره 21619521372161952137 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/09/12

شماره : 1530

ــا ترســیم اســتعدادهای مناطــق   توســعه بخــش کشــاورزی ب
ــد ــق می یاب تحق

 نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه بخش کشاورزی با نگاه 
تخصصی و ترسیم استعدادهای مناطق مختلف کشور محقق می شود. حجت االسام و 
المسلمین »سید حسن ربانی« در نشست با رئیس سازمان و مسوول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در تهران، افزود: توسعه بخش 
کشاورزی با اتکا به خدا، تدوین و اجرای برنامه های مدون، با نگاه تخصصی و ترسیم 
استعدادهای مناطق محقق می شود. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 
مردم سیســتان و بلوچستان را مردمی مهربان و دلداده به نظام مقدس جمهوری 
اســامی معرفی کرد و اظهار داشت: امیدواریم با اجرای کامل طرح ها و برنامه ها 
در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان باشیم.

وی خدمت و تکریم به بهره برداران بخش کشاورزی که در جبهه تولید و تامین 
امنیت غذایی مشغول فعالیت هستند، خواستار شد.

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود اماک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل 

به عمل خواهد آمد.
اماک متقاضیان واقع در قریه حوض کتی پاک 11 اصلی بخش 3 قشاقی -  829 فرعی آقا/ خانم پروین وطن پور فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 630/069 متر مربع خریداری بدون واسطه/ باواسطه از احمد نعمتی پور 
ساعت 9  صبح روز شنبه  مورخ 1401/10/3 لذا از متقاضیان و مالکین اماک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی انان طبق ماده 15 
قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به 
این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارایه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات 

ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
                                 تاریخ انتشار:1401/9/12                                                      صفر رضوانی،  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

شناسه آگهی : 1420226 0/ م الف

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20 ، اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و با معارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. اماک متقاضیان واقع در قریه حوض کتی پاک 11 اصلی بخش 3 قشاقی - 829 فرعی آقا/ خانم پروین وطن پور فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 630/09 متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از احمد نعمتی پور 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی 
که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
شناسه آگهی : 1420229                        تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/12          تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/26        صفر رضوانی،  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 0/ م الف
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1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره ملــی  گواهینامــه بــه شــماره ملــی  21507314112150731411 متعلــق بــه محمــد امیــن یونســی فرزنــد غــام حســن در  متعلــق بــه محمــد امیــن یونســی فرزنــد غــام حســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــی  و کارت مل ــران 6262 و کارت مل ــران  ای ــماره 3131 ت  ت 496496 ای ــه ش ــوخت ب ــت  و کارت س ــان خدم ــه و کارت پای ــماره گواهینام ــه ش ــوخت ب ــت  و کارت س ــان خدم ــه و کارت پای گواهینام
بــه شــماره بــه شــماره 58290755045829075504 متعلــق بــه علــی میرزاّئــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه علــی میرزاّئــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود  مفقــود 

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

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07923083870792308387 متعلــق بــه زهــرا اژدری فر فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا اژدری فر فرزند محمــد در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  

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

بیمــه نامــه کارت ســوخت  کارنامــه تاکســیرانی کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران بیمــه نامــه کارت ســوخت  کارنامــه تاکســیرانی کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 1111--479479تت5454  
بــه شــماره ملــیبــه شــماره ملــی07591645170759164517 متعلــق بــه محســن محوالتــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محســن محوالتــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/041401/08/04  

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

کارت ملــی و گواهینامــه  بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه  بــه شــماره 00828720230082872023 متعلــق بــه منیــره بخشــی زاده بجســتانی فرزنــد  متعلــق بــه منیــره بخشــی زاده بجســتانی فرزنــد 
اکبــر در تاریــخ اکبــر 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 نظــام وظیفــه گواهینامــه و کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره ملــیکارت نظــام وظیفــه گواهینامــه و کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره ملــی00662771590066277159 متعلــق بــه ســید  متعلــق بــه ســید 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/041401/08/04 مفق ــد ســید ســهراب در تاری ــری فرزن ــخ مهــدی میرباق ــد ســید ســهراب در تاری ــری فرزن مهــدی میرباق

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39782115563978211556 متعلــق بــه ســیدمهدی میرمعینــی فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمهدی میرمعینــی فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ 
1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  کارت مهــارت گــچ کاری  بــه شــماره کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  کارت مهــارت گــچ کاری  بــه شــماره 41311619664131161966  کارت   کارت 
ــخ  ــد محمــد رســول در تاری ــه رضــا خســروی فرزن ــخ متعلــق ب ــد محمــد رســول در تاری ــه رضــا خســروی فرزن ــه شــماره پــاک 9999--278278بب7474متعلــق ب ــه شــماره پــاک ماشــین ب ماشــین ب

1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21427985942142798594 متعلــق بــه شــکراهلل ســهرابی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــکراهلل ســهرابی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/021401/05/02 مفق

ــه  ــه ب ــیله نقلی ــه و کارت وس ــه نام ــوخت بیم ــه  و کارت س ــه ب ــیله نقلی ــه و کارت وس ــه نام ــوخت بیم ــی00759331870075933187 و کارت س ــماره مل ــه ش ــه ب ــیگواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب گواهینام
شــماره پــاک شــماره پــاک 4040--661661لل9999 متعلــق بــه علــی مســافر چهــارده فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه علــی مســافر چهــارده فرزنــد قاســم 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.

ــخ  ــم  در تاری ــد کاظ ــرد فرزن ــان ف ــروز رخش ــه به ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد کاظ ــرد فرزن ــان ف ــروز رخش ــه به ــق ب ــماره 00671425670067142567 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
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 1399/01/011399/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04807928280480792828 متعلــق بــه ارش داوری نیــا فرزند مظفــر در تاریــخ  متعلــق بــه ارش داوری نیــا فرزند مظفــر 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.

ــر  ــد امی ــژده فرزن ــعیدی م ــقایق س ــه ش ــق ب ــر  متعل ــد امی ــژده فرزن ــعیدی م ــقایق س ــه ش ــق ب ــماره 04404666360440466636 متعل ــه ش ــنامه ب ــی  شناس ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــی  شناس کارت مل
حســین در تاریــخ حســین در تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29022902
ــد رســول در تاریــخ  ــه شــادمهر  محمدزمانلــو    فرزن ــد رســول در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــادمهر  محمدزمانلــو    فرزن ــه شــماره 03128411240312841124 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

1401/09/041401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرات محمــد   ــه ب ــرات محمــد    متعلــق ب ــه ب ــران 2222  متعلــق ب ــران  ای ــه شــماره پــاک 6161ه ه 177177 ای ــه دو وکارت خــودرو ب ــه شــماره پــاک گواهینامــه پای ــه دو وکارت خــودرو ب گواهینامــه پای
صدیقــی بــه  کدملــی  صدیقــی بــه  کدملــی  63597626416359762641 فرزنــد رمضانعلــی  در تاریــخ  فرزنــد رمضانعلــی  در تاریــخ 1401/08/041401/08/04 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 00730960240073096024  وشناســنامه وگذرنامــه متعلــق بــه مهــدی نظــری مســجدبری    وشناســنامه وگذرنامــه متعلــق بــه مهــدی نظــری مســجدبری  
فرزنــد فیــض الــه  در تاریــخ فرزنــد فیــض الــه  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.

ســندملک قولنامــه ای بــه آدرس ربــاط کریــم شــهرک حصــارک اللــه ســندملک قولنامــه ای بــه آدرس ربــاط کریــم شــهرک حصــارک اللــه 1111پــاک پــاک 1313واحــدواحــد33 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
تکتــم  باغانــی  بــه کدملــی تکتــم  باغانــی  بــه کدملــی 07906153980790615398 فرزنــد مســلم  در تاریــخ  فرزنــد مســلم  در تاریــخ  1401/08/15 1401/08/15مفقــود 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 15339270811533927081 متعلــق بــه مینــا  علــی زاده  فرزنــد خالــق ویــردی  در تاریــخ  متعلــق بــه مینــا  علــی زاده  فرزنــد خالــق ویــردی  در تاریــخ 
1400/11/011400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 47115897674711589767 متعل ــی هوشــمند وشناســنامه  ب ــم ورســیدکارت مل ــی قدی ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند وشناســنامه  ب ــم ورســیدکارت مل ــی قدی کارت مل
نــدی  شــریف نــژاد  فرزنــد قاســم  در تاریــخ نــدی  شــریف نــژاد  فرزنــد قاســم  در تاریــخ 1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــم فرزن ــار ج ــد افش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــم فرزن ــار ج ــد افش ــه محم ــق ب ــماره 00436124660043612466 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 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره  00448748550044874855  وشناســنامه متعلــق بــه عصمــت  امیرخانــی  فرزنــد محمدولــی    وشناســنامه متعلــق بــه عصمــت  امیرخانــی  فرزنــد محمدولــی  
در تاریــخ در تاریــخ  1401/09/05 1401/09/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  در  ــد قربانعل ــرادی  فرزن ــی  م ــه گل ــق ب ــه متعل ــی  در   وگواهینام ــد قربانعل ــرادی  فرزن ــی  م ــه گل ــق ب ــه متعل ــه شــماره 59097631645909763164  وگواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ســیدمهدی  موســوی ب ــه کارت شناســایی نظامــی وکارت جانبــازی وکارت پــی وی ســی  متعلــق ب ــه ســیدمهدی  موســوی ب کارت شناســایی نظامــی وکارت جانبــازی وکارت پــی وی ســی  متعلــق ب
کدملــی کدملــی 00819601820081960182  فرزنــد سیدحســین  در تاریــخ   فرزنــد سیدحســین  در تاریــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00256549930025654993 متعلــق بــه فاطمــه  کریــم خانــی  فرزنــد حمیدرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  کریــم خانــی  فرزنــد حمیدرضــا  در تاریــخ 
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 9999عع466466ایــران ایــران 1111  متعلــق بــه محمــد  کماســی بــه کدملــی   متعلــق بــه محمــد  کماســی بــه کدملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/09/011400/09/01 مفق ــدی  در تاری ــد مه ــخ   فرزن ــدی  در تاری ــد مه  3359771826 3359771826  فرزن

می باشد.می باشد.

ــه  ــاتوکی ب ــی نیاماش ــن  لطف ــه پروی ــق ب ــه   متعل ــاتوکی ب ــی نیاماش ــن  لطف ــه پروی ــق ب ــران 8888  متعل ــران  ای ــاک 6464طط716716 ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــی گل  در تاری ــد حاج ــخ    فرزن ــی گل  در تاری ــد حاج ــی 00554671130055467113   فرزن ــی کدمل کدمل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 02501971210250197121 متعلــق بــه آرش  حیدریــان  فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ  متعلــق بــه آرش  حیدریــان  فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ 
1401/04/101401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــب فرزن ــت نس ــی ثاب ــه غن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــب فرزن ــت نس ــی ثاب ــه غن ــق ب ــماره 42714914214271491421 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 49112395494911239549  متعلــق بــه مهتــاب  جعفرخانلــو  فرزنــد علــی در تاریــخ   متعلــق بــه مهتــاب  جعفرخانلــو  فرزنــد علــی 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.

ــخ  ــی  در تاری ــد صدقعل ــی  فرزن ــه امیــد علــی  گوران ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد صدقعل ــی  فرزن ــه امیــد علــی  گوران ــق ب ــه شــماره 43916841364391684136 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15326244091532624409  وبیمــه نامــه وکارت ســوخت وکارت موتــور بــه شــماره پــاک   وبیمــه نامــه وکارت ســوخت وکارت موتــور بــه شــماره پــاک 
7424574245 ایــران  ایــران 148148 وچــک متعلــق بــه محمــود  نظــری  فرزنــد نورالــه  در تاریــخ  وچــک متعلــق بــه محمــود  نظــری  فرزنــد نورالــه  در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود  مفقــود 

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

ــماره  ــماره  وش ــور 1112786531511127865315 وش ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره موت ــه ش ــران 4141ب ــران  ای ــاک 8383ب ب 868868 ای ــماره پ ــه ش ــبز ب ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــبز ب ــرگ س ب
شاســی شاســی 7846729878467298 متعلــق بــه محمــد  پارســا بــه کدملــی  متعلــق بــه محمــد  پارســا بــه کدملــی 00580782660058078266  فرزنــد حبیــب  در تاریــخ   فرزنــد حبیــب  در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردی

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی  فرزن ــاد  عال ــه می ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی  فرزن ــاد  عال ــه می ــق ب ــماره 00144118060014411806 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 1401/06/011401/06/01 مفق

ــخ  ــی  در تاری ــد محمدتق ــدی  فرزن ــزاد  محم ــه به ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد محمدتق ــدی  فرزن ــزاد  محم ــه به ــق ب ــماره 00393297120039329712 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 0014320200143202 وشــماره  وشــماره  ــه شــماره موت ــور  وب ــه شــماره موت ــران 1111 وب ــران ای ــه شــماره پــاک 9999ع ع 466466ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره پــاک ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
شاســی شاســی 0000cc4257542575 متعلــق بــه محمــد  کماســی بــه کدملــی  متعلــق بــه محمــد  کماســی بــه کدملــی 33597718263359771826  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ   فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 

1400/09/011400/09/01 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 11599679381159967938  وشناســنامه متعلــق بــه مجیــد  صابــری  فرزنــد کریــم در تاریــخ   وشناســنامه متعلــق بــه مجیــد  صابــری  فرزنــد کریــم 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.

ــین   ــه سیدامیرحس ــق ب ــجویی متعل ــه وکارت دانش ــین    وگواهینام ــه سیدامیرحس ــق ب ــجویی متعل ــه وکارت دانش ــماره 04810487310481048731  وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
نورمحمــدی  فرزنــد ســیدعلی  در تاریــخ نورمحمــدی  فرزنــد ســیدعلی  در تاریــخ 1401/09/041401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــد عبــاس وهمچنیــن کارت  ــه مهــدی  غامــی  فرزن ــق ب ــد عبــاس وهمچنیــن کارت  متعل ــه مهــدی  غامــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 37904427123790442712 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــخ 1401/06/011401/06/01   ــی  در تاری ــه ســعادت ورمقان ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــه ســعادت ورمقان ــق ب ــران 145145 متعل ــران ای ــاک 2563425634ای ــه شــماره پ ــور ب ــاک موت ــه شــماره پ ــور ب موت

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

ــد  ــه کار  فرزن ــن  تجرب ــه حس ــق ب ــایی  متعل ــد وکارت شناس ــه کار  فرزن ــن  تجرب ــه حس ــق ب ــایی  متعل ــماره 26778755512677875551وکارت شناس ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
فیض اله  در تاریخ فیض اله  در تاریخ 1401/08/081401/08/08 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 16531223151653122315 متعلــق بــه فرهــاد  جاهــد  فرزنــد غفــور  در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد  جاهــد  فرزنــد غفــور  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.

ــی  در  ــد اروجعل ــری  فرزن ــب  ســلیمانپور اه ــه حبی ــق ب ــی  در  متعل ــد اروجعل ــری  فرزن ــب  ســلیمانپور اه ــه حبی ــق ب ــه شــماره 00610352030061035203 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ 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 03840022420384002242 متعلــق بــه فاطمــه  رحمانیــان قمــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  رحمانیــان قمــی  فرزنــد احمــد 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.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 9191ج ج 849849ایــران ایــران 5555 وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک  وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک 7474ن ن 484484ایــران ایــران 
ــخ  ــخ  در تاری ــی 00411345400041134540 در تاری ــه کدمل ــی ب ــد نوروزعل ــای غــام حســن ســبقتی فرزن ــه آق ــق ب ــی  متعل ــه کدمل ــی ب ــد نوروزعل ــای غــام حســن ســبقتی فرزن ــه آق ــق ب 2222 متعل

1401/08/151401/08/15مفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــدمفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــد

29032903
ــخ  ــی  در تاری ــر عل ــد صف ــی فرزن ــا بابائ ــه اق ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــر عل ــد صف ــی فرزن ــا بابائ ــه اق ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 00626649720062664972 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/03/061401/03/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران298298سس3434 متعل ــرانای ــماره 4444ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 00519649530051964953 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
محمدتقــی ابهــری ارزشــی فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ محمدتقــی ابهــری ارزشــی فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــه فرزن ــدوار لی ــد امی ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد ه ــه فرزن ــدوار لی ــد امی ــه محم ــق ب ــماره 00186447910018644791 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــران558558نن5656   ــرانای ــماره 2020ای ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم ــماره 39799111873979911187 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
متعلــق بــه مریــم  ثامنــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ متعلــق بــه مریــم  ثامنــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00453597330045359733 متعلــق بــه زهــرا دره میانــه فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا دره میانــه 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  1401/06/01 1401/06/01مفق

ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــاک ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــاک 2020ایــرانایــران659659هه3737 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1358700821013587008210 و شــماره  و شــماره 
شاســی شاســی NAAPNAAP5151FEFE4949JJ354158354158 بــه شــماره  بــه شــماره 00698348300069834830 متعلــق بــه محمــد روزبهانــی فرزنــد  متعلــق بــه محمــد روزبهانــی فرزنــد 

عبدالحمیــد در تاریــخ عبدالحمیــد 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.

ــد  ــدی فرزن ــوش  قائ ــه داری ــق ب ــت متعل ــان خدم ــد  و کارت پای ــدی فرزن ــوش  قائ ــه داری ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 00365914910036591491 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
مرتضــی در تاریــخ 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 00365990770036599077 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00365990770036599077 و کارت تــردد  و کارت تــردد 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/051401/09/05 مفق ــی اهلل در تاری ــد ول ــع فرزن ــد ربی ــری محم ــه کب ــق ب ــازمانی متعل ــازل س ــخ من ــی اهلل در تاری ــد ول ــع فرزن ــد ربی ــری محم ــه کب ــق ب ــازمانی متعل ــازل س من

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

ــور FEFE534282534282 و شــماره  و شــماره  ــور  و شــماره موت ــران829829بب3131 و شــماره موت ــرانای ــاک 5555ای ــه شــماره پ ــاک ســندکمپانی خــودرو ب ــه شــماره پ ســندکمپانی خــودرو ب
ــی  ــم کاظم ــه ابوالقاس ــق ب ــی  متعل ــم کاظم ــه ابوالقاس ــق ب ــماره 06393341480639334148 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــی NAGBPXNAGBPX22PCPC1919EE1274512745 ب ــی شاس شاس

فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ فرزنــد فــرج الــه 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 04505338670450533867 متعلــق بــه جلیــل  آخونــدان فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه جلیــل  آخونــدان فرزنــد جــواد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/09/011400/09/01 مفق

ــخ  ــد سیدشــجاع در تاری ــه سیدرســول موســوی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد سیدشــجاع در تاری ــه سیدرســول موســوی فرزن ــق ب ــه شــماره 00802432310080243231 متعل ــه ب ــه شــماره گواهینام ــه ب گواهینام
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــزی فرزن ــی نطن ــی عارف ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــزی فرزن ــی نطن ــی عارف ــه عل ــق ب ــماره 00546021650054602165 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 1399/09/011399/09/01 مفق

ــخ 1401/06/011401/06/01   ــد حســن در تاری ــدا کاوه فرزن ــه آی ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــدا کاوه فرزن ــه آی ــق ب ــماره 00182039570018203957 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
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 25935571252593557125 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 25935571252593557125 و گواهینامــه پایــه دو  و گواهینامــه پایــه دو 
بــه شــماره بــه شــماره 25935571252593557125 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 25935571252593557125و کارت ســوخت و کارت و کارت ســوخت و کارت 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــد حســین در تاری ــم شمشــادمهر فرزن ــه کری ــق ب ــت متعل ــخ منزل ــد حســین در تاری ــم شمشــادمهر فرزن ــه کری ــق ب ــت متعل منزل

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

ــماره 65996378336599637833   ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 65996378336599637833 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه قاســم اســفندیار فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ متعلــق بــه قاســم اســفندیار فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00108360390010836039 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00108360390010836039 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
ــخ  ــد اژدر در تاری ــه مرتضــی چراغــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد اژدر در تاری ــه مرتضــی چراغــی فرزن ــق ب ــران 456456 م  م 5151 متعل ــران  ای ــه شــماره 6666 ای ــه شــماره و کارت ســوخت ب و کارت ســوخت ب

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 07918128810791812881 متعلــق بــه علــی اکبــر غفــوری بجــدی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اکبــر غفــوری بجــدی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00401303120040130312 متعلــق بــه مســعود  یغمائیــان فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود  یغمائیــان فرزنــد پرویــز 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

30163016
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09225619070922561907 متعلــق بــه علیرضــا کامــل مســتعفی فرزنــد محمدرضــا  متعلــق بــه علیرضــا کامــل مســتعفی فرزنــد محمدرضــا 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09380769570938076957 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09380769570938076957 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی فرزن ــدی ابراهیم ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی فرزن ــدی ابراهیم ــه مه ــق ب ــماره 91715317689171531768 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــماره پای ــه ش ــه ب ــه س پای

1399/07/011399/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/04/201401/04/20   ــن در تاری ــد حس ــت فرزن ــی پرس ــحر عل ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــت فرزن ــی پرس ــحر عل ــه س ــق ب ــماره 820820 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدکمال در تاری ــد س ــی هاشــمی نســب فرزن ــید مجتب ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیدکمال در تاری ــد س ــی هاشــمی نســب فرزن ــید مجتب ــه س ــق ب ــماره 471471 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09341486780934148678 متعلــق بــه زینــت توانگــر فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زینــت توانگــر فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/251401/08/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 22985601882298560188 متعلــق بــه آزاده ایــران محبــوب  فرزنــد ســید حبیــب  متعلــق بــه آزاده ایــران محبــوب  فرزنــد ســید حبیــب 

در تاریخ 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.

ــخ  ــد رجبعلــی در تاری ــه ســارا برزگــر فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد رجبعلــی در تاری ــه ســارا برزگــر فرزن ــق ب ــه شــماره 00434624720043462472 متعل ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 65801060186580106018 متعلــق بــه ابوالفضــل بلــوچ قرائــی فرزنــد احمــد  متعلــق بــه ابوالفضــل بلــوچ قرائــی فرزنــد احمــد 

در تاریخ در تاریخ 1399/09/011399/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
30433043

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 62497493916249749391 متعلــق بــه علــی محســنی نــژاد فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی محســنی نــژاد فرزنــد محمــد 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 359359 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12830664751283066475 و کارت ملــی هوشــمند بــه  و کارت ملــی هوشــمند بــه 
شــماره شــماره 12830664751283066475 متعلــق بــه رســول شــفیعی افارانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه رســول شــفیعی افارانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود  مفقــود 

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

ــد  ــادی فرزن ــان اب ــی زم ــی نریمان ــه مرتض ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــان اب ــی زم ــی نریمان ــه مرتض ــق ب ــماره 66092231146609223114 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی اســمعیل در تاریــخ اســمعیل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12933122411293312241 و کارت معافیــت خدمــت بــه شــماره  و کارت معافیــت خدمــت بــه شــماره 12933122411293312241 و  و 
یــک فقــره چــک بانــک ســپه و دو عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد پوردائــی دســتجردی فرزنــد علی یــک فقــره چــک بانــک ســپه و دو عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد پوردائــی دســتجردی فرزنــد علی 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/221401/08/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

40304030
گواهینامــه و کارت واکســن و کارت معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه و کارت واکســن و کارت معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره 677677دد2828ایــرانایــران3131 و عابربانک  و عابربانک 
ــخ  ــی در تاری ــم کریم ــم ابراهی ــه اس ــوخت ب ــی و کارت س ــد امیدعل ــده فرزن ــاز پناهن ــه گلن ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــم کریم ــم ابراهی ــه اس ــوخت ب ــی و کارت س ــد امیدعل ــده فرزن ــاز پناهن ــه گلن ــق ب متعل

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

اعــام مفقــودی در روزنامــه سراســری: ســند موتورســیکلت و بــرگ ســبز خودرو بــه شــماره اعــام مفقــودی در روزنامــه سراســری: ســند موتورســیکلت و بــرگ ســبز خودرو بــه شــماره 541541__8361683616، ، 
ــه : 125125KK95585979558597******NENE22 ، شــرکت  ، شــرکت  ــه : ، شــماره تن ــور: 01240124NENE29571772957177، شــماره تن ــور: ، شــماره موت ســال :ســال :9595، شــماره موت
کیــان خــودرو ســهند  متعلــق بــه حســین ولــی نیــا فرزنــد حســن در تاریــخ کیــان خــودرو ســهند  متعلــق بــه حســین ولــی نیــا فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیده  مفقــود گردیده 

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

ــخ  ــرزا در تاری ــد می ــدی فرزن ــی معتم ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــرزا در تاری ــد می ــدی فرزن ــی معتم ــه مصطف ــق ب ــران3131 متعل ــرانای ــه شــماره 175175بب9898ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52897582755289758275 متعلــق بــه یــداهلل اکبریــان فرزنــد حســن و کارت ملــی بــه اســم  متعلــق بــه یــداهلل اکبریــان فرزنــد حســن و کارت ملــی بــه اســم 
احمــد دیــده پــور بــه شــماره احمــد دیــده پــور بــه شــماره 40606251674060625167 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40609736374060973637 و گواهینامــه متعلــق بــه محمدجــواد ملکشــاهی فرزنــد احمــد در  و گواهینامــه متعلــق بــه محمدجــواد ملکشــاهی فرزنــد احمــد در 
تاریــخ 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 40723230984072323098 متعلــق بــه زینــب  م میرزائیان فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب  م میرزائیان فرزند علــی در تاریــخ 1400/07/121400/07/12  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه متعل ــه نام ــت و بیم ــان خدم ــه و کارت پای ــه  و گواهینام ــق ب ــه متعل ــه نام ــت و بیم ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 40605034874060503487 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
جعفــر ســپه ونــد فرزنــد رضــا و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره جعفــر ســپه ونــد فرزنــد رضــا و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 986986دد3535ایــرانایــران3131 و کارت ملــی  و کارت ملــی 
بــه اســم مریــم بیرانونــد بــه شــماره بــه اســم مریــم بیرانونــد بــه شــماره 40602217164060221716 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/09/021401/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران3131   ــرانای ــماره 179179سس1414ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره  و گواهینام ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره 40736899324073689932 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه سیدســجاد موســوی فرزنــد ســید یدالــه و کارت ســوخت بــه اســم قاســم میرزایــی در تاریــخ متعلــق بــه سیدســجاد موســوی فرزنــد ســید یدالــه و کارت ســوخت بــه اســم قاســم میرزایــی در تاریــخ 

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

ــه در تاریــخ 1400/08/211400/08/21   ــد کــرم ال ــه مصطفــی امیریــان چگنــی  فرزن ــه در تاریــخ کارت پایــان خدمــت  متعلــق ب ــد کــرم ال ــه مصطفــی امیریــان چگنــی  فرزن کارت پایــان خدمــت  متعلــق ب
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 45400003224540000322 و گواهینامــه موتورســیکلت متعلــق بــه جاســم حیــدری منفــرد  و گواهینامــه موتورســیکلت متعلــق بــه جاســم حیــدری منفــرد 
فرزنــد محمــد کارت موتــور و کارت ســوخت بــه اســم حامدتابــان قــر بــه شــماره فرزنــد محمــد کارت موتــور و کارت ســوخت بــه اســم حامدتابــان قــر بــه شــماره 439439__8143581435 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.

ــخ  ــد در تاری ــد نورمحم ــری فرزن ــن ناص ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد نورمحم ــری فرزن ــن ناص ــه امی ــق ب ــران3131 متعل ــرانای ــماره 467467صص3232ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
51115111

شناســنامه و گواهینامــه  بیمــه نامــه و کارت ماشــین وکارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و گواهینامــه  بیمــه نامــه و کارت ماشــین وکارت ملــی بــه شــماره 00155786740015578674 متعلــق به نیما  متعلــق به نیما 
محمدی فرزند اسماعیل در تاریخ محمدی فرزند اسماعیل در تاریخ 1401/04/011401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر  در تاری ــد امی ــش فرزن ــی من ــوره رضای ــه منص ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــد امی ــش فرزن ــی من ــوره رضای ــه منص ــق ب ــماره 59100361655910036165 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 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردی

مریــم  بــه  متعلــق  پرنــد  در  واقــع  آپارتمــان  واحــد  یــه  نامــه  اجــاره  و  مریــم برگــی   بــه  متعلــق  پرنــد  در  واقــع  آپارتمــان  واحــد  یــه  نامــه  اجــاره  و  55برگــی   ســند ســند 
 گرمخورانــی فرزنــد اســداله در تاریــخ  گرمخورانــی فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.
  

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51888270015188827001 متعلــق بــه ســید فاطمــه  هاشــمی اســکلکی  فرزنــد ســید احمــد   متعلــق بــه ســید فاطمــه  هاشــمی اســکلکی  فرزنــد ســید احمــد  

در تاریخ در تاریخ 1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ 1401/08/011401/08/01   ــرزاد در تاری ــد ف ــرد فرزن ــه فریمــا  ف ــق ب ــخ  متعل ــرزاد در تاری ــد ف ــرد فرزن ــه فریمــا  ف ــق ب ــه شــماره 25815154492581515449 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70147014

ــخ  ــم در تاری ــد خدارح ــاهین زاده فرزن ــرا ش ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد خدارح ــاهین زاده فرزن ــرا ش ــه زه ــق ب ــی: 46235142264623514226 متعل ــه کدمل ــی ب ــی: کارت مل ــه کدمل ــی ب کارت مل
1401/08/251401/08/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 338338صص2121 متعلــق بــه امیــر محبــی نوالدیــن ونــد فرزنــد محمدقاســم در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر محبــی نوالدیــن ونــد فرزنــد محمدقاســم در تاریــخ 
1401/08/171401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــدی فرزن ــجاد عاب ــه س ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــدی فرزن ــجاد عاب ــه س ــق ب ــی: 46104303984610430398 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی: کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/091401/07/09 مفق

  
70257025

ــد محمدحســن در تاریــخ 1401/07/281401/07/28   ــه مهــدی قاســمی فرزن ــد محمدحســن در تاریــخ  متعلــق ب ــه مهــدی قاســمی فرزن ــه شــماره 34213421 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 9898قق631631__1818 متعلــق بــه محســن جــوادی خــواه فرزنــد منصــور در  متعلــق بــه محســن جــوادی خــواه فرزنــد منصــور در 
تاریــخ تاریــخ  1401/04/01 1401/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70267026

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــزی فرزن ــا موقرتبری ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــزی فرزن ــا موقرتبری ــه محمدرض ــق ب ــماره 00133674710013367471 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/01/011400/01/01 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 38755816013875581601 ،گوشــی موبایل،وعابرهــای بانکی،متعلــق بــه ســینا  محمــدی فرزنــد  ،گوشــی موبایل،وعابرهــای بانکی،متعلــق بــه ســینا  محمــدی فرزنــد 
علــی  در تاریــخ علــی  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.

  
70607060

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09248016030924801603 متعلــق بــه علــی مهــرورزی فرزنــد مجیــد در تاریخ  متعلــق بــه علــی مهــرورزی فرزنــد مجیــد در تاریخ 
1400/01/011400/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70617061

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 55200133815520013381 متعلــق بــه حســین  زارع ســنگدرازی  فرزنــد حســن  در  متعلــق بــه حســین  زارع ســنگدرازی  فرزنــد حســن  در 
تاریخ تاریخ 1401/04/081401/04/08 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 44314673784431467378 متعلــق بــه سیدحســین  ســادات زاده  فرزنــد ســیدعلی اکبــر در  متعلــق بــه سیدحســین  ســادات زاده  فرزنــد ســیدعلی اکبــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 44501016504450101650وکارت شناســایی  ورودبــه پــادگان شــهیدخاتمی متعلــق وکارت شناســایی  ورودبــه پــادگان شــهیدخاتمی متعلــق 
بــه محمدرضــا  سرســنگی علــی ابــاد  فرزنــد ولــی در تاریــخ بــه محمدرضــا  سرســنگی علــی ابــاد  فرزنــد ولــی در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/09/12

شماره : 1530

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛ترویج فرهنگ مصرف ایمن بهینه گاز 
طبیعی با استفاده از ظرفیت رسانه ملی

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از انعقاد تفاهم نامه این شــرکت با سازمان صدا 
وســیمای مرکز استان به منظور تاکید و توجه بر مصرف ایمن بهینه گاز طبیعی در سال 
جاری خبر داد. مدیرعامل این شــرکت طی نشست هم اندیشی با مدیرکل صدا وسیمای 
مرکز اصفهان، با تاکید بر نقش موثر رســانه ها دراطالع رسانی وآگاه سازی مشترکین در 
زمینه مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی و همچنین مصرف هوشمندانه و آگاهانه آن گفت: 

رسانه ملی نقش بی بدیلی در زمینه ی فرهنگ سازی دارد.
مهندس عسکری، دستاورد این نشست هم ندیشی را انعقاد تفاهم نامه و همکاری مشترک 
پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله عالی( در خصوص جهاد تببین و فرهنگ سازی 
مصرف ایمن و بهینه انرژی برشمرد و افزود: تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در اوضاع 
کنونی، تعیین شــاخص های انقالب و نقش مدیران و روســای دستگاه ها در تبیین این 
شاخص ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و در این میان رسانه ملی و استانی نقش 
موثری دارد. وی، با اشاره به اینکه بیشترین میزان مصرف گاز وحوادث ناشی از گازگرفتگی 
در فصول سرد بویژه در زمستان رخ می دهد بیان داشت: این شرکت با استفاده از ظرفیت 
صدا و ســیما؛ تولید و پخش برنامه های مختلف اجتماعــی، ارائه الزامات ایمنی در قالب 
مستندهای گزارشی، انیمیشن، پیام های صوتی،و اخبار و...به منظور اطالع رسانی فراگیر 

اقدام به فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی کرده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، تصریح کرد: در این فصول میزان مصرف گاز در 
بخش خانگی زیاد می شود و از طرفی باید با مصرف هوشمندانه و صرفه جویی منطقی در 

همه بخش ها، امکان تامین بیشتر گاز در تولید و اشتغال استان و کشور را فراهم نمود.
مهندس عســکری، بیان داشت: شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی از دستگاه های 
پیشــگام در آموزش الزامات ایمنی و اصالح الگوی مصرف با اجرای طرح ها و پروژه های 
زیربنایی، گام موثری در راســتای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز برداشته است و 
اطالع رســانی این اقدامات از طریق صدا و ســیما با توجه به فراگیر بودن این رسانه برای 
افزایش آگاهی مردم، الزامی اســت.در ادامه مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان،گفت: 
رســانه ملی و مطبوعات می توانند نقش مؤثری در فرهنگ سازی در هر زمینه ای داشته 

باشند و ترویج مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی جزو وظایف ذاتی این سازمان است.
دکتر بهرام عبدالحسینی، گفت: بی شک یکی از شاخص های اصلی رشــد هر جامعه ای 
فرهنگ میزان مصرف انرژی مردم آن کشــور است اما از آنجا که اســتفاده نادرســت از 
انرژی، دلیل اصلی اتالف انرژی در کشور ماست بنابراین پرداختن به مقوله فرهنگ ســازی 
و آموزش استفاده درســت از انرژی برای آگاهی مردم و جامعه نسبت به اســتفاده صحیح 
و بهینه از انرژی، گامی ارزشمند است.وی، توجه ویژه صدا و سیما بر شاخص های توسعه 
استان را از راهبردهای اصلی صدا و سیمای استان اصفهان دانست و افزود : استفاده بهینه 
از نعمت گاز طبیعی و استفاده از ظرفیت آن در جهت رشد، توسعه و زمینه های اشتغال 
زایی از وظایف اصلی همه ما به شــمار می رود و صدا و سیمای استان نیز این آمادگی را 

دارد در جهت صیانت و فرهنگ سازی این سرمایه ملی اقدام نماید.
گفتنی اســت؛ در راســتای توســعه و ارتقاء فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی و 
پیشــگیری از حوادث ناشــی از عدم رعایت الزامات ایمنی تفاهم نامه همکاری بین این 

شرکت و مرکز صدا و سیمای اصفهان منعقد گردید.

 مسیر ورود بخش خصوصی به عرصه توسعه شهری باز است
شهردار اصفهان گفت: امروز مسیر برای ورود بخش خصوصی در عرصه توسعه شهری باز 

است و جلوی پای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی فرش قرمز پهن می کنیم.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، علی قاســم زاده در نشست هم 
اندیشــی جمعی از نخبگان و فعاالن اقتصادی شــهر اصفهان که با شــعار »دیپلماســی 
اقتصادی، حکمروایی مشارکتی و همگرایی شهری« در سالن نمایشگاه بین المللی اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی سرمایه های شهر اصفهان هستند و 
انتظار داریم که به مدیریت شهری ایده بدهند. او با تأکید بر اینکه مدیریت شهری اصفهان 
تســهیل گر تحقق ایده های سرمایه گذاران خواهد بود، افزود: امروز مسیر برای ورود بخش 
خصوصی در عرصه توسعه شهری باز است و جلوی پای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
فرش قرمز پهن می کنیم. شهردار اصفهان تصریح کرد: از سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی می خواهیم که در طراحی نقشه راه »اصفهان فردا« ایده بدهند و مشارکت 

کنند. اکنون نیز که باب گفت وگو باز است منتظر حضور سرمایه گذاران هستیم.
مدیریت شهری رقیب بخش خصوصی نیست

در ادامه این نشســت، جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان نیز به بیان سخنانی 
پیرامون ضرورت مشــارکت بخش خصوصی با مدیریت شهری و نقش و جایگاه شهرداری 
در فراهم کردن زمینه مناســب به این منظور پرداختند. محمد نورصالحی رئیس شورای 
اســالمی شهر اصفهان پیشنهاد داد که چند کارگروه با حضور سرمایه گذاران تحت عنوان 
توسعه گردشگری، رفع موانع تولید، رفع بافت فرسوده شهر و توسعه خدمات تشکیل شود 
و پیشــنهادات آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.عباس حاج رسولی ها رئیس کمیسیون 
گردشگری و اقتصادی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه هنر این دوره مدیریت 
شــهری این است که روال غلط گذشته مبنی بر دالل بازی و توافقات را جمع کرد، گفت: 
هیچگاه برای تأمین نیازهای شــهری به دنبال درآمد برای شــهرداری نبوده ایم، اما برای 
تکمیل ابــر پروژه هایی همچون رینگ چهارم حفاظتی، حمل ونقل ریلی و قطار شــهری 

هزینه های هنگفت چند ده هزار میلیاردی نیاز است و باید به شهرداری کمک کرد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان هم اظهارکرد: 

امروز فرصت مغتنمی برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
رسول میرباقری با بیان اینکه یک قرارگاه مسکن در مناطق پانزده گانه شهری تعریف شده 
و بازآفرینی مسکن نیز در حال وقوع است، افزود: این یکی از عرصه های بزرگ برای ورود 
بخش خصوصی است. ســخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان هم اظهار کرد: در ارتباط 
سرمایه گذاران با مدیریت شهری دو تله شناختی وجود دارد که باید نسبت به آن آگاه بود، 
نخستین تله، قضاوت بر مبنای گذشته و تله دوم اثر سرریز اتفاقات گذشته است، لذا باید 

رفتارها و نگرش های گذشتگان را فراموش کنیم. 
علی صالحی افزود: در این دوره مدیریت شهری در عرصه اقتصادی به دنبال سود نیستیم، 
منطق مــا منفعت عام یا فراهم آوردن منافع مردم اســت، همین امر باعث می شــود در 
حوزه های مشارکتی، سیاست گذاری تعریف کنیم که طبق آن خود را نه تنها رقیب بخش 
خصوصی که حتی شریک بخش خصوصی هم نمی دانیم، بلکه خود را تسهیل گر می دانیم. 
او تأکید کرد: ۱,۶۰۰ میلیارد تومان پروژه آماده و سودآور در بودجه سال جاری شهرداری 
وجود دارد، در این راســتا آماده ارائه اطالعات به صورت شفاف به هر سرمایه گذار در این 

بخش هستیم.

 به همت آبفای اســتان اصفهان:برگزاری اولین جلسه هم اندیشی در حوزه 
مدیریت انرژی و سیستم های کنترل در آبفای استان اصفهان

اولین جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسان انرژی استان های اصفهان، کاشان، چهارمهال 
و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و یزد در حوزه مدیریت انرژی و سیستم های کنترل در 

هفته اول آذر ماه با میزبانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد.
مدیــر دفتر سیســتم های کنترل و انرژی آب آبفای اســتان اصفهان گفــت: با توجه به 
دستورالعمل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور در بلوک ۶ در حوزه مدیریت انرژی 
و سیســتم های کنترل در کشــور، استان های اصفهان، کاشــان، چهارمهال و بختیاری، 

کهکیلویه و بویر احمد و یزد حضور دارند.
محمد ناظمی زاده با اشاره به اینکه اولین جلسه هم اندیشی بلوک ۶ با حضور مدیران دفاتر 
انرژی استان ها و مدیر دفتر انرژی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار شد اعالم 
کرد: در این جلســات هم اندیشی مباحثی مانند ممیزی انرژی تصفیه خانه های فاضالب 
و سیستم های تله متری در شبکه های فاضالب، تله متری شبکه های توزیع آب شهری، 
دیســپاچینگ مرکزی آب، هوشمند سازی مدیریت فشار در خطوط انتقال و شبکه های 

توزیع آب مورد بررسی قرار گرفت.

 پرستاری یعنی عشــق و از خود گذشتگی، او را 
سرپا نگه می دارد و قدرت می بخشد تا چشمانش 
به خواب بی تفاوت باشد، پاهایش برای ایستادن بر 
بالین بیمار پردوام، او را از دورهمی های خانوادگی 

بیرون کشیده و بر بالین بیمار حاضر می کند.
 پرستار نامی آرام بخش و  مرهمی بر زخم هاست، 
برای بهبودی بیمار تــالش می کند، برای مرگش 
اشک می ریزد و برای غلبه اش بر بیماری شادی، او 
عشق می ورزد و عاشقانه از خودگذشتگی می کند 

تا بیمارش کمبودی احساس نکند.
جمعه و روز تعطیلی برایــش معنا ندارد، کمتر و 
 یا اصال فرصت نمی کند به جمع دورهمی فامیلی 
و خانوادگی برود، فرصت خوابش محدود اســت، 
فرزندش را کمتر می بیند، شب و روز نمی شناسد، 
ســختی ها را تحمل می کند، استرس و  اضطراب 
ناراحتی بیمــار آزارش می دهــد، گاهی در میان 
فشارهای روحی و روانی پنهان می شود اما دوباره 
بلند شده فکر و  ذکرش خوب شدن حال بیماری 

که به بخش آورده اند، می شود.
پس از اتمام شیفت کاری، از بیمارستان که راهی 
خانه می شود تمام حواسش پیش بیمار بدحالیست 
که ســاعتی قبــل آورده بودند، قطرات اشــک از 
چشمش سرازیر می شــود، نمی داند چطور مسیر 
را طی کرده و به منزل برســد، کسی نمی داند او 
چقدر بغض فرو خفتــه دارد، چقدر در خفا برای 

بیمار بدحالش گریه کرده است.
او برابر سختی هایی که می کشد چندان از حقوق و 
مزایا مناسبی بهره مند نیست ولی باز عشق می ورزد 
و بربالین بیماران حاضر می شود، بر این باور است 

پرداخت به این شغل بدون عشق ممکن نیست.
روزها می گذرد و صفحه تقویــم ورق می خورد و 
می رسد به پنجم جمادی االول، روزی به نام پرستار 
و ما نیز بــه بهانه این روز پای صحبت هایشــان 
می نشینیم تا از تلخی، شیرینی و زیبایی های این 
حرفه مقدس بگویند. »مریم حبیبی« پرستار نمونه 
بیمارستان امام رضا )ع( ارومیه می گوید: پرستاری 
با شــادی و غم همراه است وقتی بیماری بدحال 
آورده می شود با مشاهده وضع وخیم او اندوهگین 
می شــویم، دل مان می گیرد اما وقتی همین بیمار 
بهبود می یابد و دوباره به زندگی عادی باز می گردد 

شادی سراپای وجودمان را می گیرد مثل اینکه دنیا 
را به ما داده باشند.

وی ادامــه می دهد: شــب و روز و تعطیلی نداریم 
حتــی در دوران کرونا دور کاری را تجربه نکردیم 

بلکه  با استرس این دوره سخت را سپری کردیم.
حبیبی اضافه کرد: در مناسبت های مختلف همانند 
شب چله، چهارشنبه ســوری و عید نوروز و سایر 
اعیاد کنار خانواده نیستیم اگر چه این دوری سخت 
است ولی سال هاســت به آن و ایستادن بر بالین 
بیمار عادت کرده و  شــیرینی این لحظه برایمان 
زیباست. این پرستار نمونه افزود: زمستان که برف 
سنگین می بارد گاهی برای رفت و آمد به محل کار 
مشکل داریم و شده برخی اوقات سه کیلومتر مسیر 

را پیاده طی کنم تا به بیمارستان برسم.
وی که ۱۸ ســال است در حرفه پرستاری فعالیت 
می کند، گفت: در هر شــرایطی حضور داشته ایم 
چنانکــه در ایام کرونا همه شــغل ها دور کاری را 

تجربه کردند ولی ما همچنان کنار بیماران بودیم.
حبیبی اظهار کرد: بیمارانی که به بیمارستان آمده 
و بســتری می شوند عضوی از خانواده ما محسوب 
می شوند، اسم و نوع بیماری او در ذهن و فکرمان 
می ماند و موقع رفتن شــماره شان را می گیریم تا 
 بعدها باهم صحبت کنیم البته آنها هم در روزهای 

خاص به سراغ مان می آیند و یادی از ما می کنند.

پرستاری سرشار از استرس است
»سارا فوالدی« دیگر پرستار یک مرکز درمانی در 
ارومیه  گفت: حرفه پرســتاری سرشار از استرس 
اســت لحظاتی چون مــرگ پدر و مــادر جلوی 
فرزندان و  یا فرزندان جلوی پدر و مادر، صحنه های 
تلخی هستند که روح و  روان را آزار می دهند ولی 
وقتی نوزادی به دنیــا می آید، بیماری بهبود پیدا 

می کند، حال مان خوب است.
او افزود: به نظر من پرســتاری که عاشــق کارش 
نباشــد نباید کار کند چون بدون داشــتن عشق 

نمی تواند این مسیر سخت را طی کند.
فــوالدی ادامه داد: دوران کرونا بدترین و  ســخت 
تریــن دوران کاری ما بود، خودم ســه فرزند دارم 
که موقــع بیرون آمــدن از خانه برایم یاداشــت 
می گذاشتند »مامان مواظب خودت باش«، گذشته 
از این وقتی کنار بیماران کرونایی بوده و  مریض را 
می دیدم که به نفس نفس افتاده این حالت برایم 

سخت و غذاب آور بود.
این پرســتار تاکید کرد: یکــی از بچه هایم دچار 
مشکل تنفسی شده بود بسیار نگران بودم، همسرم 
می گفت تو طوری کار نکرده ای که بچه ات آسیب 
ببیند، واقعا هم  معجزه بود که اتفاقی برایش نیفتاد 
و  روند رشد طبیعی اش را طی کرد، االن ۱۰ سال 
از آن موقع می گــذرد، دعای خیر بیماران خیلی 

کمکم کرد.
فوالدی گفت: خانمی تازه صاحب فرزند شده ولی 
حالش بد بود، کودک هشــت ساله اش شب و روز 
جلوی اتاق مادر بود، می گفت تا مادرم خوب نشود 
نمی روم روزهایی که شــیفت نبودم زنگ می زدم 
و جویای حالش می شــدم مــن و همکارانم برای 
خوب شــدن مادرش نذر کردیم، بازگشت مادر به 
زندگی لبخند بر لبان مان نشــاند. وی یادآور شد: 
حمایت ها بســیار کم و هیچ  مطابقتی با ســختی 
کارمان ندارد، بیشتر وقت ما در کنار بیمار هستیم 
ولی حمایت های مادی و معنوی قابل مقایســه با 
سختی کارمان نیســت در حالیکه در کشورهای 
دیگر بخاطر حساســیت این شــغل خیلی مورد 
توجه و حمایت اســت. وی افــزود: رضایتمندی 
بیمار ارتباط مســتقیمی با رضایتمندی کارکنان 
بویژه پرســتاران دارد و انتظار داریم مسووالن در 
این خصوص تدابیری بیندیشــند تا مشکالت این 

قشر بر طرف شود.

 پرســتاری را با عالقه و عشق به همنوع 
انتخاب گردم

محمدی پرستار نمونه بیمارســتان امام رضا )ع( 
گفت: از کودکی عاشــق پرستاری بودم، ۲۱ سال 
تمام شیفت های شب طوالنی را بر عهده دارم و اگر 

دوباره قرار باشد شغلی را انتخاب کنم باز هم حرفه 
پرستاری را انتخاب خواهم کرد زیرا لذت خدمت 

به خلق قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.
وی ادامــه داد: صحنه احیای بیمــاران زمانی که 
همراهانشان نگرانند خوشــایندترین و زیباترین 
صحنه هاست و جزو شــادترین لحظات کاری ما 
و  برعکس مرگ بیمار جــزو لحظات اندوهناک و 

ناراحت کننده است.
محمدی افزود: بعضی براین باورند لحظات دردناک 
نظیر فــوت بیمار برای کادر درمان عادی اســت 
در حالیکــه آنها در آن لحظه بغــض خود را فرو 
می خورند و از درون برای بیمارشــان می سوزند و 
غصه می خورند. او می گوید: شیفت شب ها عوارض 
مختلفی در حافظه، اندام های بدن، تیرویید، پوکی 
استخوان و مشــکالت روحی، روانی و جسمی را 
برای فرد موجب می شــوند ولی پرستار تمام این 
ســختی ها را به جان می خرد تا بیماران زودتر بر 

بیماری غلبه کرده و بیمارستان را ترک کنند.
این پرستار نمونه تاکید کرد: باید برای کار پرستاری 
عشق و عالقه باشد چون بدون آنها نباید وارد این 
کار شد لذا هر کس این حرفه را انتخاب می کند، 

ایثارگر و از خودگذشته است.
او از مرگ همکارانش در دوران کرونا گفت و یادآور 
شد: در این دوران کسی حاضر نبود بر بالین بیمار 
باشــد حتی اعضای خانواده، ولی همکارانم بدون 
وقفه در کنار آنها ماندند و برخی بخاطر ابتال به این 
ویروس منحوس جان خود را برای مراقبت از بیمار 

و غلبه بر بیماری فدا کردند.

 6 هزار پرستار در استان فعالیت می کنند
صیادی رییس نظام پرســتاری آذربایجان غربی 
گفت: ۶ هزار پرســتار در سطح استان و در مراکز 

درمانی و بیمارستان ها فعالیت می کنند.
 پرستاری در رده ســخت ترین مشاغل دنیا قرار 
دارد و تنهــا افرادی در این حرفــه دوام می آورند 
که عاشق کارشان باشــند. ساعات کاری طوالنی 
متغیر، شب بیداری، دوری از خانواده و حجم کار 
زیاد ذهن و بدن شخص را فرسوده می کند ضمن 
اینکه حقوق و مزایای پرستاران در مقایسه با نوع 
کارشان و تنش های روحی و روانی که بر آنها وارد 

می شود، کم است.

پرستاری، حرفه ای سخت اما سرشار از زیبایی و ایثار

خراسان شمالی رتبه پنجم کشوری در تولید وش پنبه  در کشور را دارد و بهره برداران 
زیادی در این بخش از کشاورزی فعالیت می کنند اما افزایش هزینه های کاشت، داشت 

و برداشت این محصول مهم و استراتژیک موجب نارضایتی پنبه کاران شده است.
»هرچه رشته بودم پنبه شد« یعنی هر چه زحمت کشیده بودم به هدر رفت. این ضرب 
المثل معروفی است که مصداق این روزهای پنبه کاران خراسان شمالی است و خود 
آنها اکنون الگوی این ضرب المثل معروفی شده اند که وقت و سرمایه را هزینه کرده اند 
اما در پایان کار به نتیجه اصلی دست نیافته اند و تنها زحمتی بر دست های پینه بسته 
آنها مانده است. کشاورزان خراسان شمالی از دیر باز با این محصول استراتژیک آشنا 
هستند و در فصل پاییز هیاهوی جمع آوری وش پنبه، شوری به مناطق روستایی می 
دهد و این اهمیت به حدی است که طالی سفید به عنوان گیاه بومی و حتی فرهنگ 
کشت و کار در این خطه تبدیل شده است. شهرستان های مانه و سملقان، اسفراین، 
جاجرم، بجنورد و راز و جرگالن از مناطق پنبه کاری استان است که مانه و سملقان با 
سطح بیش از پنج هزار هکتار معادل ۷۵ درصد تولید این محصول را در استان دارد و 
وش پنبه تولیدی این استان از مرغوبیت برخوردار است به طوری که کارخانه های پنبه 
پاکنی و نساجی از این محصول استقبال زیادی می کنند. چند سالی است که هزینه 
های جانبی بر سختی جمع آوری این محصول افزوده و پنبه کاران به خصوص امسال 
را طوالنی سپری کردند و مشکالت ناشی از پایین بودن قیمت فروش وش پنبه، گرانی 
نهاده ها از جمله سم، بذر و کودهای شیمایی و هزینه باالی نیروی کارگری، حمل و 
نقل، کاهش منابع آبی و خشکســالی و خرده مالکی روزگار آنها را سخت کرده است. 
وش تولیدی پنبه زارهای این استان که رتبه پنجم کشوری را در زمینه تولید دارد در 
۲ سال اخیر به صورت قراردادی به فروش می رود که این امر باعث رونق کشت و کار 
در این خطه شده است چرا که از نظر سطح زیر کشت حتی نسبت به سال گذشته از 
افزایش ۳۳ درصدی برخوردار شد اما نکته قابل تامل در این است که قیمت حمایتی 
سازمان جهاد کشاورزی برای خرید وش پنبه ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شده است 
و کشاورزان بر این باورند که این قیمت با هزینه های آنها همخوانی ندارد و اگر وضع 

به همین منوال پیش رود سال دیگر کشت این محصول مهم را کاهش می دهند.

  قیمت پایین وش پنبه
علیمراد رحیمی از پنبه کارانی است که سال ها به این کار مشغول است و در این باره از 
قیمت پایین وش پنبه گالیه دارد و می گوید: قیمت وش پنبه در این استان به ازای هر 
یک کیلوگرم به ۳۰ هزار تومان می رسد که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است 
در حالی که هزینه های کاشت، داشت و برداشت این محصول حتی ۲ برابر شده است.

وی می افزاید: خشکســالی نیز در این سال ها به نسبت گذشته نمود بیشتری دارد و 
کاهش منابع آبی موجیب شده است تا کشاورز به اجبار و در چند نوبت آب را خریداری 

کند که هزینه زیادی برای ما در بردارد.
این کشاورز اهل روستای کیکانلو که ۱۲ هکتار را به کشت پنبه اختصاص داده است 
می گوید: قیمت وش پنبه در ســال زراعی گذشته به ازای هر یک کیلوگرم ۳۷ هزار 
تومان بود که در نهایت امسال به ۳۰ هزار تومان کاهش یافت و این خود گویای حال 
این روزهای پنبه کاران است. وی می افزاید: برای جمع آوری و انبار هر یک کیلوگرم 
وش پنبه چهار تا پنج هزار تومان هزینه می شود و مراحل کشت این محصول شامل 
آماده کردن زمین، خرید بذر، سم، کیسه، کودهای شیمیایی و حتی خرید آب هزینه 
های بیش از این را شــامل می شــود. رحیمی می گوید: تمامی هزینه های مراحل 
کاشت، داشت و برداشت وش پنبه را محاسبه دقیق نکرده ایم اما تمامی نقدینگی و 

تســهیالت ما در این زمینه هزینه شده است و سود زیادی از این زحمت فراوان عاید 
کشاورز نمی شود.

  باال بودن دستمزد نیروی کار
یکی دیگر از پنبه کاران روســتای »بیار« از توابع این شهرســتان نیز به جمع ما می 
پیوندد و باال بودن دستمزد کارگر را مشکل دیگری در برداشت طالی سفید می داند 
و در این باره می گوید: جمع آوری وش پنبه نیازمند تعداد زیادی نیروی کار است که 
بیشــتر هزینه ها در این خصوص متحمل می شویم چرا که روزانه هر کارگر بیش از 
۲۰۰ هزار تومان دســتمزد دریافت می کند و یا به ازای جمع آوری هر یک کیلوگرم 
وش پنبه ســه تا پنج هزار تومان دستمزد پرداخت می شود. جهانبخش مرادی می 
افزاید: تمامی مراحل کاشــت این محصول در استان به صورت سنتی و دستی انجام 
می شــود که مستلزم هزینه های کارگری زیادی می شود و این در حالی است که با 
کیفیت ترین پنبه کشور در این استان تولید می شود اما این فاکتور در فروش وش پنبه 
این اســتان تاثیری ندارد. وی که دارای ۱۰ هکتار پنبه زار است ادامه می دهد: بیش 
از ۶۰۰ میلیون تومان برای کشت و کار هزینه کرده ام و اینک به بانک ها نیز بدهکار 
هستم و مناسب نبودن قیمت باعث شده است که کشاورزان رغبت کمی برای برداشت 
داشــته باشند. این کشــاورز اضافه می کند: با توجه به تورم و افزایش دستمزد کارگر 
قیمت وش پنبه نیز باید افزایش یابد و بر اساس برآوردها قیمت وش پنبه باید به ۶۰ 
هزار تومان برسد تا کشاورز به حاشیه سود کافی دست یابد ضمن اینکه قیمت الیاف 
هر ساله افزایش می یابد و در این زنجیره تنها کشاورزان متحمل خسارت می شوند. 
وی می گوید: تعدادی از کشاورزان محصول خود را به کارخانه ها به صورت قراردادی 
به فروش می رسانند و در قبال آن سم و بذر نیز دریافت می کنند و نکته جالب توجه 
این است که قیمت سموم ماهانه افزایش و قیمت وش پنبه کاهش می یابد. مرادی؛ 
واردات بی رویه وش پنبه را عامل اصلی در کاهش قیمت این محصول دانست و می 
افزاید: واردات پنبه به کشــور در فصل برداشت بیشتر می شود و این امر باعث پایین 
آمدن قیمت وش پنبه داخلی خواهد شد و با این وضعیت کشاورزان در سال های آینده 

رغبتی برای کاشت این محصول استراتژیک نخواهند داشت.

  دوگانگی در قیمت آنالیز قیمت پنبه
 باالبودن دســتمزد کارگر و قیمت پایین وش بیشــترین دغدغه این جمع را تشکیل 

می دهد برای جمع بندی این موضوع با کارشناس مسوول پنبه سازمان جهادکشاورزی 
خراسان شمالی که در جمع ما حضور دارند وارد گفت و گو می شویم.

گرچه مسووالن جهاد کشاورزی خراسان شمالی بر استاندارد قیمت پنبه تاکید دارند 
و ۲۹ هزار و ۵۰۰ را قیمت واقعی و کارشناسی شده تلقی می کنند ولی کشاورز این 
قیمت را به صرفه نمی داند؛ اگر افزایش قیمت کود، دستمزد، بذر و خشکسالی های 
پــی درپــی را در این محصول مهم ارزیابی کنیم متوجه گرانی کفه ترازو به ســمت 

کشاورز خواهیم شد.
فاطمه ستایش مهر پایین بودن قیمت وش را رد می کند و در این باره می افزاید: هزینه 
تولید وش پنبه در این استان توسط کارشناسان و با در نظر گرفتن تمامی هزینه های 
کاشت، داشت و برداشت حتی در زمین های اجاره ای نیز آنالیز شده است که در این 
سنجش قیمت تمام شده هر یک کیلوگرم وش پنبه ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به دست 

آمد و با این قیمت حاشیه سود مناسبی نیز برای کشاورز ایجاد می شود.
وی می افزاید: با توجه به افزایش قیمت وش پنبه در ســال زراعی گذشته کشاورزان 

انتظار افزایش قیمت در سال زراعی جاری نیز انتظار داشتند.
کارشناس مســوول پنبه سازمان جهادکشاورزی خراسان شــمالی می افزاید: اینک 
کشــاورزان اســتان محصول تولیدی مزارع پنبه را با همین قیمت اعالمی به هشت 
کارخانــه پنبه پاکنی در اســتان تحویل می دهند و حتی در ســال جاری برخی از 

کشاورزان سایر استان ها نیز محصول خود را به کارخانه های استان تحویل دادند.
وی می گوید: با توجه به اینکه کیفیت تولید الیاف از وش پنبه استان نسبت به میانگین 
کشور باالتر است از کارخانجات خواسته ایم که وش پنبه از سایر استان ها را جداگانه 
فراوری و به نام خود همان استان ها به فروش برسد و به نام محصول استان به فروش 
نرسد. ستایش مهر بر زنجیره تولید پنبه در استان تاکید کرد و می افزاید: این محصول 
به عنوان گیاه بومی و حتی فرهنگ کشت و کار در این استان تبدیل شده است باید با 

حمایت ارزش اقتصادی آن را برای قشر کشاورز بیشتر کرد.

  سیمای کلی طالی سفید در خراسان شمالی
پنبه از محصوالت مهم و راهبردی خراسان شمالی است که به لحاظ طول الیاف و رنگ 
از مرغوبیت باالیی برخوردار است و بیشتر مزارع این استان زیر کشت ارقامی پنبه از 

قبیل خرداد، ساجدی، کاشمر، ارمغان، لیدر، مای و گلستان می رود.
محصول رقم ساجدی در پنبه زارهای این استان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، 
به دلیل اینکه محصول زودهنگام برداشت می شود گیاه سبز و وش پنبه سفید و تمیز 

است و همراه محصول خار و خاشاکی وجود ندارد.
شهرســتان های مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، بجنورد و راز و جرگالن از مناطق 
پنبه کاری استان است که مانه و سملقان با سطح بیش از پنج هزار هکتار معادل ۷۵ 

درصد تولید این محصول را در استان دارد.
ســطح زیر کشت پنبه در سال زراعی جاری ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار است و کشاورزان 

استان در سال زراعی گذشته ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار پنبه کشت کردند.
دلیل افزایش سطح زیر کشت، افزایش قیمت وش پنبه در سال زراعی گذشته، ترویج 
کشت قراردادی و مساعدت های کارخانجات پنبه پاکنی در توزیع بذر بود و پیش بینی 
می شود امسال ۳۷ هزار و ۳۰۰ تن وش پنبه از سطح پنبه زارهای این استان تولید 

شود و به صورت قرارداری به هشت کارخانه پنبه پاک کنی فروخته شد.
وش تولیدی پنبه زارهای این استان که رتبه پنجم کشوری را در زمینه تولید دارد در 

۲ سال اخیر به صورت قراردادی به فروش می رود.

حالجی مشکالت طالی سفید در خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال در 
پی کاهش قیمت کودهای فسفاته مصرف این نهاده در اراضی کشاورزی به طور 
میانگین تا چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت. محسن نظام دوست 
اظهار داشــت: میزان مصرف کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه که در بهبود 
کمی و کیفی محصوالت تاثیر بسزایی دارد، افزایش معناداری پیدا کرده است به 
طوریکه مصرف کود فسفاته در کشت پاییزه سال زراعی جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته چهار برابر شد. وی تصریح کرد: همچنین مصرف کودهای 
پتاســه در اراضی کشاورزی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ 
برابری را نشان می دهد ضمن اینکه مصرف کود اوره در سطح کشتزار های استان 
مشابه پارسال است. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی 
افزود: کشــاورزان برای کشت پاییزه امسال چهار هزار و ۲۶۰ تن کود فسفاته 

خریداری کردند که در سال گذشته این میزان یکهزار و ۳۰۰ تن بوده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی گفت: همچنین 

بهره برداران در سال زراعی جاری یکهزار تن کود پتاسه و ۱۶ هزار تن کود اوره 
از مراکز حمایتی خریداری کرده اند. وی با بیان اینکه کشاورزان نگرانی بابت 
تامین کودهای شیمیایی نداشته باشند عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
۱۶ هزار تن کود اوره بین کشــاورزان توزیع شده است که از این میزان هفت 
هزار و ۳۰۰ تن مربوط به کشت پاییزه است.نظام دوست افزود: اینک ۲۷ هزار 
تن کود اوره ذخیره شده است که میزان پنج هزار تن در انبار های این شرکت 
موجود و ۲۲ هزار تن سهمیه این استان از شرکت پتروشیمی خراسان تامین 
خواهد شد.وی افزود: تالش می شود تا ۱۰۰ درصد سهمیه کود استان جذب 

شود که در سال های گذشته تا بیش از این میزان نیز جذب شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: دولت 
در راســتای حمایت از بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی انواع کود پایه 
یارانه در نظر گرفته است که در حال حاضر قیمت این کودها در کیسه های 
۵۰ کیلوگرمی شــامل اوره ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان، فسفاته ۲۳۰ هزار تومان و 

پتاسه ۲۹۰ هزار تومان به دست کشاورز می رسد.
وی با بیان اینکه در سطح استان ۶۲ کارگزار فروش کودهای یارانه ای وجود 
دارد تصریح کرد: قیمت این کودها در هر کجای این استان حتی دورترین نقاط 
نیز ثابت است. نظام دوست افزود: میزان سهمیه کود اوره برای استان با توجه 
به سطح اراضی کفایت می کند اما تالش می کنیم تا این قشر در زمان کشت 
هیچ دغدغه ای برای تامین کود نداشته باشد و این نهاده یارانه ای در اختیار 
تمامی تولید کننده ها با توجه به مقدار زمینی که در اختیار دارند، قرار گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: کشاورزی این استان در سرانه کودهای شیمیایی پر 
مصرف نیســت و در حقیقت بهره برداران این خطه نسبت به میانگین کشور 
کود کمتری استفاده می کنند. نظام دوست اظهارداشت: ذخیره مطمئن و قابل 
اتکایی از کود شیمیایی در استان انجام شده است و به هر میزان که حواله کود 
توسط کشاورزان به کارگزاران تامین نهاده های کشاورزی این شرکت در سراسر 

استان برسد به همان میزان کود تحویل داده می شود.

مصرف کود فسفاته در کشت پاییزه خراسان شمالی چهار برابر شد
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  شکست استقالل مقابل هوادار در دیدار تدارکاتی
تیم فوتبال استقالل در چارچوب دیدار تدارکاتی مقابل 

هوادار ۲ بر یک شکست خورد.
 در چارچوب دیدار تدارکاتی، دو تیم اســتقالل و هوادار 
ظهر امروز)چهارشنبه( در مجموعه ورزشی خیریه عمل به 
مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با پیروزی ۲ بر یک 

شاگردان ساکت الهامی به پایان رسید.
آرش رضاوند تک گل اســتقالل را در دقیقه ۶۵ به ثمر 
رساند. داور این بازی برای نیمه دوم ۶۰ دقیقه وقت گرفت و هوادار در دقیقه ۱۰۲ 
و ۱۰۴ دو گل خود را به ثمر رساند. عزت پورقاز از روی نقطه پنالتی و فرهاد زاوشی 

با یک شوت دو گل تیم هوادار را به ثمر رساندند.
در اواسط نیمه اول عارف غالمی، مدافع استقالل به دلیل احساس درد از ناحیه 
همسترینگ و جهت جلوگیری از تشدید آسیب دیدگی احتمالی، تعویض و سیاوش 

یزدانی به جای او وارد زمین شد. 

 استقالل به بورس بازگشت
نماد اســتقالل که از حدود یک ماه قبل به دلیل برخی 
ابهامات در صورت های مالی بسته شده بود، از)چهارشنبه( 

دوباره قابل معامله شد.
 طبق پیام ناظر نماد معامالتی باشــگاه اســتقالل، این 
باشــگاه پس از ارائه صورت  حساب های مالی خود از امروز 

به بورس بازگشت.
در این رابطه ســازمان فرابورس نوشت: »نماد معامالتی 
شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )استقالل۱(، پس از افشای اطالعات با اهمیت 
گروه ب و پس از ارائه اطالعات در خصوص موارد منجر به تعلیف در سامانه کدال، 
وقف ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در 

فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز قابل معامله شد.«

 چرا جانشین سوریان معرفی نمی شود؟
با وجود گذشت ۴۰ روز از استعفای حمید سوریان از 
نایب رییسی فدراسیون کشتی، هنوز فرد مورد نظر علیرضا 

دبیر برای این سمت معرفی نشده است.
حمید سوریان دارنده ۷ مدال طالی جهان و المپیک 
پــس از ۳۹ ماه همکاری با علیرضــا دبیر به عنوان نایب 
رییس فدراســیون کشتی، سرانجام ۲ آبان از سمت خود 
استعفا کرد.سوریان پس از استعفا، درباره دالیل خود برای 
قطع همکاری با علیرضا دبیر، اظهار کرد: »در این مدت تا آنجا که می توانستم 
به فدراســیون و ورزش کشــتی کمک کردم اما االن فکر می کنم دیگر لزومی 
ندارد در فدراسیون باشم. با توجه به اینکه بودنم در کشتی دیگر ضرورت ندارد 
فکر می کنم بهتر اســت یک آدم تازه نفس بیاید.«هر چند پس از این استعفا، 
مســئوالن فدراسیون کشتی از رد درخواست سوریان توسط علیرضا دبیر برای 
چندمین مرتبه خبر دادند و حتی گفته شد دبیر نامه استعفای او را پاره کرده 
است، اما بر خالف این ادعا، دیگر خبری از بازگشت سوریان نشد.حال با وجود 
گذشــت ۴۰ روز از استعفای سوریان، هنوز جانشــین او از سوی علیرضا دبیر 
انتخاب نشده تا کماکان پست مهم نایب رییسی فدراسیون کشتی خالی بماند.

با توجه به جایگاه کشتی به عنوان ورزش اول ایران و در پیش بودن رقابت های 
مهم بین المللی و همچنین اهمیت جایگاه و وظایف نایب رییس فدراســیون 
کشتی، در صورتیکه دیگر امیدی به بازگشت سوریان نیست، الزم است رییس 
فدراســیون کشتی که رفاقت دیرینه ای نیز با سوریان داشته، نسبت به معرفی 

جانشین او اقدام کند.

 رویای ستاره اسنوکر جهان به واقعیت می پیوندد؟
کارشناس انگلستانی اسنوکر معتقد است که اُ سالیون 
هنوز در فکر قهرمانی است و تا پایان دوران حرفه ای اش 

در ۱۰ تورنمنت دیگر قهرمان خواهد شد.
 جیمی وایت، اســنوکرباز حرفه ای چپ دســت اهل 
انگلســتان و کارشناس اســنوکر معتقد است که رونی اُ 
ســالیوان می خواهد قبل از پایان دوران حرفه ای اش، در 
۱۰ تورنمنت ســه گانه اسنوکر قهرمان شود. اُ سالیوان از 
۳۰ ســال پیش که حرفه ای شده اســت، هفت قهرمانی جهان، هفت قهرمانی 

مسترز و هفت عنوان قهرمانی انگلستان را کسب کرده است.
این اســطوره اســنوکر جهان هم چنین دارای بیش ترین عناوین مسابقات 
رنکینگ اســت، اما وایت فکر می کند که راکت اسنوکر جهان می تواند حداقل 

در سه تورنمنت دیگر سه قهرمانی به دست بیاورد.
وایت در استودیوی یورو اسپورت گفت: در ورزش اسنوکر بازیکن فوق العاده ای 
مانند رونی اُ سالیوان را داریم. فکر می کنم او می خواهد ۱۰ قهرمانی جهان، ۱۰ 
قهرمانی مســتر و ۱۰ قهرمانی انگلستان را قبل از خداحافظی از دنیای ورزش 
کســب کند. فکر می کنم این هدف برای او ممکــن خواهد بود زیرا او آماده و 

خیلی خوب است.

 واکنش اسکوچیچ به حذف تیم ملی فوتبال ایران
ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه 
تماشــای بازی های ایران در جام جهانی برایش ســخت 
بوده است، بعد از حذف این تیم در جام جهانی از ترکیب 

کارلوس کی روش انتقاد کرد.
 تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته با قبول شکست برابر 
آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، از دور این مسابقات کنار 
رفت. ایران در این دوره از بازی ها ابتدا ۶ بر ۲ برابر انگلیس 
شکســت خورد و سپس ۲ بر صفر ولز را پشت سر گذاشت. شاگردان کارلوس 
کــی روش با باخت ۱ بر صفر به آمریکا و کســب تنها ۳ امتیاز جواز صعود به 
مرحله حذفی را به دســت نیاورد.دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی که 
موفق شد ایران را به جام جهانی برساند و سپس کارلوس کی روش جایش را 
گرفت، در تازه ترین صحبت هایش از ترکیب ایران در این مسابقات انتقاد کرد.

اسکوچیچ بعد از باخت به آمریکا در مصاحبه ای مجدداً به مرور اتفاقاتی که برای 
او در ایران رخ داد و اخراجش از نیمکت این تیم، گفت: آنچه هست، می توانم 

بگویم که قباًل کمی از آن گذشته ام. در ماه سپتامبر اتفاق افتاد.
وی افزود: تنش زیاد بود. مدام رئیس فدراسیون را عوض می کردند. در نهایت 
رئیســی آمد که قبل از من در فدراسیون بود و عماًل قرارداد و تعهد مالی را از 
بین برد.ســرمربی سابق تیم ملی تصریح کرد: ایران در آستانه سقوط و حذف 
قرار داشــت و به همین دلیل اجازه نداشتیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
امتیازی از دست بدهیم. ما در مسابقات مقدماتی بهترین نتیجه تاریخ آسیا را 
گرفتیم اما برای من کافی نبود تا به جام جهانی بروم.اسکوچیچ اعتراف کرد که 
شــرایط سختی را تجربه کرده است. او گفت: من هم از گوشت و خون هستم، 
تماشای آن - بازی های ایران- برایم سخت است زیرا باید آنجا می بودم، اما به 
اندازه کافی قوی هستم.سرمربی سابق تیم ملی سپس با انتقاد از ترکیب هایی 
کــه کارلوس کی روش برای ایران در جام جهانی در نظر گرفته بود پرداخت و 
تصریح کرد: من بازی ها را تماشــا کردم. تغییرات زیادی وجود داشت، بسیاری 

از عوامل مختلف در میان بود.

محمود رضایــی  -   ایده روز  | چهار 
بازیکن تیــم ملی فوتبال ایــران در جریان 
مســابقات جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر فرصت 
حضور در زمین و بــازی برای تیم کارلوس 
کی روش را پیدا نکردند. این در حالی بود که 

آنها عصای دست اسکوچیچ بودند.
 مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
برای تیم ملی ایران شــب گذشــته به پایان 
رســید. ایران با قبول دو باخت برابر انگلیس 
و آمریکا و کســب یک پیــروزی برابر ولز، ۳ 
 B امتیازی شــد و در رده سوم جدول گروه

قرار گرفت.
بــه این ترتیب تیم تحت هدایت کارلوس 
کی روش که تنها به کسب یک نتیجه تساوی 
از بازی با آمریکا نیاز داشت، از صعود به مرحله 

حذفی بازماند.
ایران در این رقابت ها با ۲۵ بازیکن عازم 

قطر شد.
 مصدومیــت لحظه آخری امید ابراهیمی 
در بــازی تدارکاتــی بــا نیکاراگوئــه باعث 
 شــد تا کــی روش از دعوت یــک بازیکن
تیــم اعــزام  و  او  جــای  بــه  جدیــد    

 با ۲۶ بازیکن خودداری کند.
در لیســت ایــران، تنها چهــار بازیکن 

شــانس حضور در زمیــن را پیــدا نکردند 
بــر برا بازیکــن   ۲۱ از  روش  کــی   و 

 انگلیس، آمریکا و ولز استفاده کرد.
پیام نیازمند و امیر عابدزاده دو دروازه بانی 

بودند که کــی روش به جای آنها به علیرضا 
بیرانوند و حسین حسینی اعتماد کرد. حسینی 
به دلیل مصدومیت بیرانوند در دقایق ابتدایی 
 بازی با انگلیس، جای او را در ترکیب گرفت و 
مقابل ولز هم گلر شــماره یــک ایران بود. 
بیرانونــد در بازی آخر با آمریــکا مجدداً به 

ترکیب بازگشت.
وحیــد امیــری و شــجاع خلیــل زاده 
هــم دو بازیکن دیگر بودنــد که کی روش 
فرصتــی برای حضــور آنهــا در زمین قائل 
نشد. این در حالی اســت که هر دو بازیکن 
 در کنــار امیر عابــدزاده در مرحله مقدماتی 
جــام جهانی از نفــرات ثابت تیــم دراگان 
اســکوچیچ بودند و نقش بسزایی در صعود 

ایران به جام جهانی ایفا کردند.
البتــه بازیکنانی چون صــادق محرمی، 
ســامان  زادگان،  کنعانــی  محمدحســین 
قــدوس، ابوالفضل جاللــی و… هم فرصت 
 زیادی برای بازی پیــدا نکردند و کی روش

 عمدتاً از ترکیبی اســتفاده کرد که در دوره 
هشت ساله حضورش در ایران به آنها اعتماد 

بیشتری داشت.

بانوان هندبالیســت ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا به 
مصاف کره جنوبی رفتند.

 تیم هندبال ســنگ آهن بافق که به نمایندگی از تیم ملی زنان ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا حضور یافته در چهارمین دیدار خود در این مسابقات مقابل کره جنوبی 
قدرت بالمنازع هندبال آسیا با نتیجه ۴۱ بر ۱۱ تن به شکست داد. شاگردان غالمعلی 
اکبر آبادی نیمه نخســت این دیدار را با نتیجه ۱۹ بر ۵ به ســود تیم کره جنوبی به 

پایان رسید.
البته این شکســت در حضور بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی مســابقات قهرمانی 
آســیا تاثیری نداشت و تیم سنگ آهن بافق که به نمایندگی از تیم ملی زنان ایران 
در رقابت های قهرمانی آسیا حضور یافته در میان چهار تیم برتر آسیا حضور یافت و 

سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد.
بانوان هندبالیست ایران در نخستین دیدار خود نیز موفق شده بودند هند را با نتیجه 
۴۳ بر ۳۵ شکست دهند، در دیدار دوم خود مقابل ازبکستان با نتیجه ۳۵ بر ۳۲ به 
پیروزی رسیدند و در سومین دیدار مقابل استرالیا نیز با نتیجه ۴۳ بر ۱۵ پیروز شدند 

و برای دومین بار سهمیه حضور در کسابقات قهرمانی آسیا را کسب کردند.
مینا وطن پرســت، هانیه لک، فاطمه مریخ، ملیحه یغمایی پور، نوریه عباسی، عطیه 
شهسواری، مبینا حسن نژاد، الناز یحیوی پور، راحله اعتمادی پور، محدثه شبانی، مائده 
عشاقی، حدیثه نوروزی، حانیه کریمی، آرزو کیانی آرا، شهرزاد نصوحی، زهرا فقیهی، 
ستاره رحمانیان، الناز قاسمی و آرزو محمدی ۱۹ بازیکن تیم سنگ آهن بافق ایران در 
این مسابقات هستند.خدیجه قانع و مریم فخری به عنوان مربی، غالمعلی اکبرآبادی 
بــه عنوان مدیر فنی، محبوبه دهقان به عنوان سرپرســت و اکرم حبیب لو به عنوان 

فیزیوتراپ در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی می کنند.

یک مقام دولت عربستان ســعودی اعالم کرد، این کشور به دنبال طرح کاندیداتوری 
رسمی برای میزبانی از بازی های جام جهانی در سال ۲۰۳۰ نیست.

 به نوشته پایگاه شبکه بلومبرگ، یک سخنگوی وزارت گردشگری عربستان سعودی 
اظهار کرد، دولت ریاض هیچ کاندیداتوری رســمی برای آن که میزبان بازی های جام 
جهانی شود ندارد؛ صحبتی که عقب نشینی از اظهارنظرهای روز قبل وزیر گردشگری 

عربستان است.
این ســخنگو بیان کرد: عربستان ســعودی هیچ کاندیداتوری رسمی برای میزبانی از 

بازی های جام جهانی فوتبال ندارد.
وزیر گردشگری عربستان در مصاحبه ای به بلومبرگ گفته بود، عربستان سعودی در 

حال بررسی طرح کاندیداتوری برای میزبانی از جام جهانی ۲۰۳۰ است.
این در حالی اســت که عربستان سعودی توانسته میزبانی بازی های آسیایی زمستانی 
۲۰۲۹، میزبانی رقابت ساالنه اتوموبیلرانی فرمول ۱ و چندین تورنمنت بوکس مهم را 

در راستای تقویت صنعت گردشگری خود به دست بیاورد.
سخنگوی وزارت گردشگری عربستان اظهار کرد: »عربستان سعودی همواره نامزدی 
برای میزبانی از برخی رخدادهای ورزشی بزرگ را در راستای حمایت از گردشگری و 

ورزش در این کشور پادشاهی طبق برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ خود در نظر می گیرد.«
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، چند روز قبل به همراه جیانی اینفانتینو، 
رییس فدراســیون جهانی فوتبال فیفا، در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر 
شرکت کرد. این اتفاق چند روز پس از لغو سفر او به ژاپن، مشتری بزرگ نفت عربستان 
رخ داد.روزنامه تایمز انگلیس در ماه سپتامبر گزارش کرد، عربستان احتماالً به دنبال 
این است که مشترکا همراه با مصر و یونان برای سال ۲۰۳۰ نامزد میزبانی از بازی های 

جام جهانی شود.

در آغاز مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا در تایلند نمایندگان ایران در یک رقابت دور 
مقدماتی و یک تعیین خط به مصاف رقیبان رفتند.

 مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از چهارشنبه، ۹ آذر با شرکت ۱۶۹ ورزشکار در رده 
سنی بزرگساالن و ۹۰ ورزشکار در رده سنی جوانان از ۱۸ کشور در پاتایا تایلند آغاز 
شد.تیم ایران نیز که در بخش زنان و مردان در این رقابت حضور دارد، در دو رقابت 

به مصاف حریفان رفتند.
در دور تعیین خط روئینگ چهارنفره ســبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب شکیبا 
وقوفی، کیمیا زارعی، زینب نوروزی و مریم امیدی پارســا در مسابقه با نمایندگان 
فیلیپین، تایلند، ازبکســتان، ویتنام و قزاقســتان با زمان ۷:۰۰.۰۶۷ دقیقه در رده 
دوم قرار گرفت.امیرحســین محمودپور در دور مقدماتی روئینگ تک نفره سنگین 
وزن مردان در مســابقه با نمایندگان کره، چین، تایلند و هنگ کنگ در گروه اول با 
زمان ۷:۲۳.۷۵۲ دقیقه در رده نخست قرار گرفت و مستقیما به فینال A صعود کرد.

نازنیــن مالیی در گروه دوم مقدماتی روئینگ تک نفره ســنگین وزن زنان با زمان 
۸:۱۴.۳۷۱ دقیقه در رده نخست قرار گرفت و مستقیما راهی فینال شد.

ابوالفضل ســطوتی و امیررضا عبدالی در روئینگ دونفره جوانان با زمان ۶:۵۲.۲۵۳ 
دقیقه سوم شدند و به شانس مجدد راه یافتند. در این رقابت نمایندگان هنگ کنگ، 
ژاپن، کره و ســنگاپور حضور داشــتند. رقابت شــانس مجدد این ماده ظهر امروز 
برگزار می شــود.حمیدرضا رضوانی و شــیرزاد قــادری در دور مقدماتی روئینگ 
دونفــره ســنگین وزن مردان با حریفانــی از چین، کره و اندونــزی رقابت کردند 
و بــا زمــان ۶:۴۱.۶۲۲ دقیقه با اختالف هزارم ثانیه پــس از نمایندگان اندونزی و 
 چین ســوم شــدند. با این نتیجه نماینده کشــورمان در این ماده راهی شــانس 

مجدد می شود که برگزار می شود.

تیمهندبالبانوانایرانبرابرکره
جنوبیشکستخورد

مواضعضدونقیضعربستاندرباره
نامزدیمیزبانیازجامجهانی

درخششپاروزنانایراندردور
مقدماتیروئینگقهرمانیآسیا

تیــم ملی فوتبال ایران با کارلوس کــی روش پنجمین ناکامی خود را هم تجربه کرد تا 
فدراسیون فوتبال پس از میلیاردها تومان هزینه در ۱۱ سال گذشته نتواند به دو خواسته 

اهالی این رشته جامه عمل بپوشاند.
 ۱۱ سال پیش و زمانی که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت یک سرمربی بزرگ را برای 
تیم ملی انتخاب کند تا به قهرمان نشدن در جام ملت های آسیا و صعود نکردن به مرحله 
حذفی جام جهانی پایان دهد، تصور نمی کرد با حضور حدود ۹ ساله یک مربی هم نتواند 

به خواسته هایش برسد.
کارلوس کی روش گزینه ای بود که فدراسیون فوتبال اوایل سال ۱۳۹۰ برای هدایت تیم 
ملی انتخاب کرد و براساس برنامه ریزی! صورت گرفته قرار بود وی در مدت حضورش 

در تیم ملی بتواند طلسم های چند دهه ای فوتبال ایران را بشکند.
فدراسیون فوتبال کی روش را آورد تا بتواند با او به مرحله دوم جام جهانی صعود کند 
و در رقابتهای جام ملت های آسیا هم عنوان قهرمانی را به دست آورد. دو طلسمی که 
سالها برای فوتبال ایران رقم خورده بود و فدراسیون نشینان میلیون ها دالر هزینه کی 

روش کردند تا این طلسم ها را بشکنند اما موفق نبودند.
صعود به جام جهانی و عنوان سومی در جام ملت های آسیا پیش از حضور کی روش هم 
برای تیم ملی ایران به دست آمده بود و حتی مربیان ایرانی نمایشی بهتر از تیم او هم 

داشتند. به همین خاطر فدراسیون فوتبال این سرمربی پرتغالی را با هزینه های بسیار 
سنگین استخدام کرد تا دو طلسم را بشکند اما شکست یک بر صفر برابر آمریکا پایانی 

بود بر رویای صعود و تکمیل پنج ضلعی ناکامی کی روش با تیم ملی ایران.
تیــم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ با کارلوس کی روش صاحب یک تســاوی و دو 
شکســت شد و با کسب یک امتیاز از دور مســابقات کنار رفت. در جام جهانی ۲۰۱۸ 

روســیه تیم ملی ایران با یک پیروزی، یک شکســت و یک تســاوی با ۴ امتیاز از دور 
مسابقات کنار رفت و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با یک پیروزی و دو شکست و کسب ۳ 
امتیاز حذف شد.سرمربی پرتغالی قرار بود تیم ملی ایران را در جام ملت های آسیا هم 
به عنوان قهرمانی برساند اما در دوره این مسابقات)جام ملت های ۲۰۱۵ در استرالیا و 
جام ملت های ۲۰۱۹ در امارات( که کی روش سرمربی تیم ملی ایران بود نتوانستیم به 
فینال راه پیدا کنیم و با شکست برابر عراق در یک چهارم نهایی و ژاپن در نیمه نهایی 

دوره بعد، ناکامی های خود را با این مربی پرتغالی تکمیل کردیم.
یکــی از انتقاداتی که در طول این دوران از کی روش می شــد این که او تیم ملی را با 
سیستم تدافعی به مصاف حریفان می فرستاد تا جایی که دفاع اتوبوسی واژه مانوس با 
تیم ملی ایران شــد اما بعد از سالها این اتوبوس در پنج رویداد مهم به مقصد نرسید و 

میلیاردها تومان هزینه بر باد رفت.
حاال با تکمیل پنج ضلعی ناکامی کی روش با تیم ملی فوتبال ایران باید دید فدراسیون 
بازهم به این مربی پرتغالی روی خوش نشان خواهد داد یا سراغ گزینه دیگری می رود. 
هر چند مهدی تاج نشــان داده است اعتقاد ویژه ای به این مربی دارد چرا که با وجود 
ناکامی های گذشته بازهم سراغ او رفت و اسکوچیچ که مقتدرانه ترین صعود با تیم ملی 

به جام جهانی را داشت کنار گذاشت!

»اتوبوس«بهمقصدنرسید!

تیم ملی ایران در حالی از جام جهانی حذف شد که برای صعود تنها به یک 
تساوی نیاز داشت.

 تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در جام جهانی مقابل آمریکا 
شکست خورد تا از دور مسابقات حذف شود. ایران با تساوی مقابل آمریکا می 
توانست به دور بعدی صعود کند اما پولیشیچ با گلی که در دقیقه ۳۸ به ثمر 

رساند یانکی ها را به دور بعدی رساند.
ایــن حذف در حالی پیش آمد که پیش از جام جهانی رئیس فدراســیون 
در اقدامی عجیب دراگان اســکوچیچ را سمتش برکنار و کارلوس کی روش را 
جایگزینش کرد. کی روش در حالی جانشــین اسکوچیچ شد که مرد کروات 
تیم ملی را به جام جهانی رساند. ایران در حالی هدایتش به اسکوچیچ رسید 
که در آستانه حذف از مرحله مقدماتی جام جهانی بود اما دراگان موفق شد از 
جهنم منامه برای ایران بهشت بسازد. او حتی سریع ترین صعود تاریخ ایران به 
جام جهانی را خلق کرد اما پس از انتخابات فدراسیون فوتبال و تغییر مدیریت، 

نیمکت تیم ملی به کی روش رسید تا با او به جام جهانی برویم.
کی روش مثل دو دفعه قبل با ایران راهی به جایی نبرد و در مرحله گروهی 
حذف شد.اصغر شرفی درباره شکست ایران مقابل آمریکا در هفته سوم مرحله 
گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ گفت:ما با یک مساوی می توانستیم صعود کنیم؛ اما 
همین موضوع عامل شکست ما شد و کار ما را خراب کرد. هر انسانی ظرفیتی 
دارد شاید اگر ما برای صعود برد می خواستیم، بهتر در میدان حاضر می شدیم. 
واقعیت اینجاست که در نیمه اول باید ۳ یا ۴ گل دریافت می کردیم. حتی جواد 

خیابانی که عالقه زیادی به تیم ملی دارد، برد را حق آمریکا دانست.

شرفی با انتقاد از رفتار کارلوس کی روش گفت: کی روش در منچستریونایتد 
کار کــرده و قطعاً فوتبال را می فهمد؛ اما طوری با ما برخورد می کند که انگار 
ارزشی برای ما قایل نیست. دور دور کی روش است و هر طور که دلش بخواهد 
ترکیب می چیند و کسی نمی تواند به او چیزی بگوید. اگر مربی ایرانی اینطور 
نتیجــه می گرفت چه برخوردی بــا او می کردند؟ کی روش فکر می کند اهالی 
فوتبال ایران از پشت کوه آمدند. این چه برخوردی است که او با ایرانی ها انجام 
می دهد؟ این ممکلت ما است امثال او می روند و اینجا برای ما هست. تیم ملی 
ملک شخصی کی روش نیست که هر کاری دوست دارد انجام بدهد. متاسفانه 
آدم های کوچک پیرامون تیم ملی نمی توانند با کی روش صحبتی انجام بدهند.

پیشکســوت فوتبال ایران با انتقاد از بعضی بازیکنان تیم ملی گفت: بعضی 
بازیکنان پیر تیم ملی البی کردند تا کی روش دوباره سرمربی تیم ملی شود و 
جایگاه آنها حفظ شود و مجبور باشند از آنها استفاده کنند. جام جهانی رفتن 

به این آسانی نیست و مربیان عاشق این هستند که در جام جهانی حاضر باشند. 
ما ایرانی ها آدم های بی معرفتی نیستیم، اسکوچیچ گناه داشت که اینطور کنار 
گذاشته شد. با این تعداد برد خیلی راحت قبل جام جهانی او را کنار گذاشتند.

محمد نوازی پیشکســوت فوتبال و بازیکن اســبق استقالل می گوید: من 
فکر می کنم در این جام به کی روش باختیم و بهتر بود که حتی اگر تصمیم به 
قطع همکاری با اسکوچیچ گرفتیم از یک مربی ایرانی استفاده می کردیم. واقعاً 
چه ایرادی داشــت که یک مربی ایرانی در جام جهانی روی نیمکت تیم ملی 
می نشست. شما دیدید که مقابل آمریکا و انگلیس چگونه شکست خوردیم و 
چه تصمیمات اشتباهی توسط کی روش گرفته شد و حاال بعد از اتمام بازی های 
ایران مردم هم از فوتبال دلسرد می شوند. ما با ترکیبی عجیب برابر انگلیس بازی 
کردیم و باختیم. در بازی با ولز با ترکیب درست بازی کردیم، ولی در دیدار برابر 

آمریکا مجدداً چند تغییر داشتیم. واقعاً دلیلش چه بود؟
شاهرخ بیانی با تاکید بر این که تیم ملی در این مسابقه شجاعانه عمل نکرد 
گفت: فکر می کنم آقای کی روش ترســو کار کرد؛ او در نیمه دوم می توانست 
تعویض هــای بهتری انجام بدهد اما در شــرایطی که مــا باید رو به جلو بازی 
می کردیم، دو هافبک دفاعی به زمین فرســتاد. ما باید ترابی را زودتر به بازی 
می آوردیم و یا وحید امیری را به زمین می فرستادیم؛ امیری بازیکنی است که 
به راحتی یک در یک را رد می شود و می توانست در ۲۰ دقیقه پایانی، به راحتی 
از دفاع رد بشود. ما حتی می توانستیم سامان قدوس را یک خط جلوتر بیاوریم. 
یک - هیچ عقب بودیم اما متاسفانه تعویض های خوبی نداشتیم؛ ما باید ریسک 

می کردیم و شجاعانه تر بازی می کردیم اما ترسو بودیم.

جامجهانیرابهکیروشباختیم
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شیبااینو به دستاوردهای بزرگی در دنیای کریپتو رسیده است، ولی داده های 
بازار نشان می دهند، انتخاب این میم کوین برای چرخه صعودی بعدی شاید تصمیم 

درستی نباشد.
به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از یوتودی، شیبا اینو )SHIB( بدون تردید 
یکی از موفق ترین میم کوین های بازار ارزهای دیجیتال بوده است. از لحاظ ارزش 
کل بازار، شیبا اینو به عنوان رقیب اصلی دوج کوین )DOGE( شناخته می شود. این 
ارز دیجیتال در سال 2021 توانست بسیاری از سرمایه گذاران را ثروتمند کند. ولی 

آیا امسال یا سال آینده نیز شیبا اینو چنین توانایی را دارد؟
در واقع، شیبا اینو نسبت به رقیب خود، دوج کوین، تفاوت های زیادی دارد. این 
میم کوین، علی رغم ظاهر عجیب و بچه گانه اش، از یک اکوسیستم کامل و قدرتمند 
بهره می گیرد. در این مطلب به برخی معایب و مزایای سرمایه گذاری در این میم 

کوین در چرخه ی صعودی بعدی بازار کریپتو اشاره می کنیم.
اکوسیستم شیبا اینو توانسته است در دنیای بالک چین و بخش های مختلف آن 
از جمله دیفای )سیستم مالی غیرمتمرکز(، NFT )توکن های غیرمثلی( و متاورس 

به جایگاه برجسته ای دست یابد.
این التکوین با راه اندازی صرافی غیرمتمرکز )DEX( خود، شیباسواپ، در سال 
2021، وارد دنیای مالی غیرمتمرکز شــد. این صرافی غیرمتمرکز امکان کسب 

درآمــد از طریق تامین نقدینگی، ســهامگذاری و مبادالت توکن را برای کاربران 
خود فراهم کرده است.

شیبا اینو در همان سال مجموعه ی NFT خود را تحت عنوان شیبوشی راه اندازی 
کرد. این مجموعه ی NFT در بازی شیبوشــی کاربرد دارد. دارندگان این NFTها با 
اســتفاده از آن ها می توانند از ویژگی های متفاوتی مانند »چشــم لیزری« در این 

بازی بهره مند شوند.
شــیبا اینو در متاورس نیز حضوری فعال دارد. این میم کوین در متاورس با 
بازیگران اصلی این بازار، مانند دیسنترالند )MANA( و سندباکس )SAND( رقابت 
می کند.بنابراین، مشخص است که شیبا اینو توانسته در دنیای کریپتو به موفقیت ها 
و دستاوردهای خوبی برسد و خود را به عنوان یک توکن موفق در این بازار معرفی 
کند. شیبا اینو از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است و نهنگ ها عالقه ی خاصی 

به این میم کوین دارند.
با وجود این، داده های بازار نشان می دهند، هیچ یک از دستاوردهای باال کمک 
چندانی به افزایش قیمت شیبا اینو )SHIB( نکرده است. سرمایه گذاران نمی توانند 
با این امید وارد بازار شــوند که شیبا اینو بتواند در دوره ی صعودی بعدی بازار به 
سقف های جدیدی دست پیدا کند. متاسفانه ، حتی سیستم اختصاصی توکن سوزی 
برای خارج کردن شیبا اینو از گردش بازار نیز تاکنون هیچ تاثیر مثبتی بر قیمت 
آن نداشته است.فارغ از هر اتفاقی که برای بازار کریپتو رخ دهد، شیبا اینو با تمام 
تفاوت ها و ویژگی های اش هم چنان به عنوان یک میم کوین در نظر گرفته می شود. 
این مسئله توسعه ی شیبا اینو را در خارج از چارچوب های بازار کنونی که معموال 

به توکن های سرگرم کننده اهمیتی داده نمی شود، بسیار دشوار می کند.
به عالوه، بازار نزولی کنونی احتماال چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت و بسیاری 
از التکوین ها از جمله شیبا اینو در طول این مدت فشار فروش شدیدی را متحمل 
خواهند شد.هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ساعت 9:15 روز 
دوشنبه 7 آذر - شیب اینو با 2.04 درصد کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت 
0.000009017 دالر معامله می شــود. در فهرست بزرگ ترین ارزهای دیجیتال 
دنیا از نظر ارزش کل بازار در سایت کوین مارکت کپ، شیبا اینو یک رتبه باالتر از 
ترون )TRX( و یک رتبه پایین تر از الیت کوین )LTC( در جایگاه چهاردهم قرار دارد.

ایالن ماســک از ایده ی خود برای راه اندازی توییتر 2.0 و ایجاد شکل جدیدی 
از پرداخت خبر داد؛ این خبر باعث امیدواری سرمایه گذاران به صعود قیمت دوج 

کوین شده است.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کوین تلگراف، ایالن ماسک، ثروتمندترین 
مرد جهان و مالک شرکت های تسال و توییتر، از ایده و برنامه ی خود برای ایجاد یک 
سیستم پرداخت در شبکه ی اجتماعی توییتر و راه اندازی نسخه ی دوم آن تحت 
نام »توییتر 2.0« خبر داد. وی توییتر 2.0 را به عنوان »اپلیکیشنی برای همه ی 
امور« معرفی کرد. به محض انتشار این خبر، قیمت دوج کوین )DOGE( برای مدت 
کوتاهی به میزان 19.4 درصد افزایش یافت.مدیرعامل جدید توییتر روز گذشته، 27 
نوامبر )6 آذر(، طی توییتی خطاب به 119.2 میلیون دنبال کننده اش از برنامه های 
آینده ی خود برای توییتر خبر داد.البته، با این که ایالن ماسک در حرف های خود 
هیچ اشــاره ای به دوج )DOGE( نکرد، برخی از سرمایه گذاران دوج کوین با مطلع 
شــدن از برنامه های وی برای ایجاد یک سیستم پرداخت جدید در توییتر، بسیار 

امیدوار شده اند که شاید دوج کوین جایی در این برنامه ها داشته باشد.
طبق داده های کوین جکو، چند ســاعت پس از انتشار این توییت، قیمت دوج 
کویــن 19.4 درصد افزایش یافت و از 0.089 دالر به 0.107 دالر رســید. با این 
حال، اکنون به نظر می رسد هیجان های ناشی از این مسئله فروکش کرده و قیمت 

دوج کوین مقداری کاهش یافته است.

هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ساعت 11:15 روز دوشنبه 
7 آذر - دوج کوین با 3.39 درصد کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت 0.09436 
دالر معامله می شــود. ارزش کل بازار دوج کوین نیز 3.05 درصد کاهش یافته و 
اکنون در حدود 12.561.486.228 دالر اســت. از ســویی دیگر، حجم معامالت 
بیست و چهار ساعته ی دوج کوین با 133.74 درصد افزایش به 2.098.719.740 

دالر رسیده است.
دوج کوین از 22 نوامبر )1 آذر( تا روز گذشــته توانســته است 6 کندل سبز 
پیاپی را به ثبت برساند. ارزش دوج کوین ظرف یک هفته ی گذشته 24.31 درصد 
 )BTC( افزایش یافته است. ارزش این میم کوین هم اکنون، در مقایسه با بیت کوین
0.88 درصد کاهش یافته است. هر یک واحد از این توکن در حال حاضر معادل 
0.000005845 بیت کوین ارزش دارد. از سویی دیگر، ارزش دوج کوین در برابر 
اتریــوم )ETH( هم اکنون 0.76 درصد تقویت شــده و هر یک واحد از آن معادل 
0.0000808 اتریوم ارزش دارد.در فهرست بزرگ ترین ارزهای دیجیتال دنیا از نظر 
ارزش کل بازار در سایت کوین مارکت کپ، دوج کوین یک رتبه باالتر از کاردانو 
)ADA( و یک رتبه پایین تر از ریپل )XRP( در جایگاه هشتم قرار دارد. روز گذشته، 
در مطلب دوج کوین در یک قدمی ریپل! به احتمال افزایش هر چه بیش تر ارزش 
بازار این میم کوین و تصاحب جایگاه ریپل در فهرست بزرگ ترین ارزهای دیجیتال 

از نظر ارزش بازار اشاره کرده بودیم.

آیا سرمایه گذاری در شیبا اینو هم چنان سودآور است؟

ایالن ماسک، ایده  ی توییتر 2.0 و امید به صعود دوج کوین

تماشای فوتبال ایران و آمریکا در قمتماشای فوتبال ایران و آمریکا در قم
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  پادشاه اصلی دایناسورها کشف شد

یک تیرانوسوروس ترسناک با شاخ هایی در اطراف چشمانش که 76 میلیون 
سال پیش در آمریکای شمالی پرسه می زده کشف شده که به گفته دانشمندان 

جد باستانی تی رکس و پادشاه دایناسورها بوده است.
بــه نقل از دیلی میل، از »تیرانوســوروس رکس«)تی رکس( که چهره ای 
ترســناک داشته است، اغلب به عنوان »پادشاه دایناسورها« یاد می شود. اما 
چه موجودی قبل از آن وجود داشته و چگونه تکامل یافته تا به چنین جانور 

وحشتناکی تبدیل شود؟
دیرین شناسان اکنون فکر می کنند پس از کشف بقایای یک گونه جدید 
و ترسناک از تیرانوسوروس با شاخ هایی در اطراف چشمانش، به یافتن پاسخ 

این پرسش نزدیک تر شده اند.
آنها فکر می کنند که داسپلتوسور ویلسونی)Daspletosaurus wilsoni( که 
قطعات فســیل شده جمجمه و اسکلت مربوط به آن متعلق به حدود 76.5 
میلیون سال پیش شناسایی شده است، می تواند جد باستانی تی رکس ها باشد.

این گونه جدید در مونتانای آمریکا پیدا شده و به عنوان یک نقطه عطف یا 
حلقه گمشده بین گونه های تیرانوسوروس پیر و جوان دیده می شود.

تیرانوسوروس یک سرده از دایناسورهای گوشت خوار دو پا از دوره کرتاسه 
است. گونه شاخص این سرده با نام تیرانوسوروس رکس شناخته می شود که 
به صورت عامیانه به تی رکس مختصر می شود و در فرهنگ عامه دنیا ماندنی 
شده  است. تیرانوسوروس رکس که یک واژه ترکیبی به زبان یونانی به معنای 
»مارمولک ترسناک« و واژه التین »پادشاه« است بین 68 تا 66 میلیون سال 
پیش در اواخر دوره کرتاســه زندگی می کرد تا اینکه در اثر تغییراتی در کره 
زمین که بسیاری آنها را ناشی از برخورد شهاب سنگ ها با کره زمین می نامند، 
به زندگی آنها و دیگر دایناســورها پایان داده شــد. تیرانوسوروس رکس در 
سرزمین های غرب آمریکای شمالی امروزی زندگی می کرد و نسبت به بقیه 

بیدادگرخزندگان از پراکندگی بیشتری برخوردار بود.
اما این موجود تازه کشــف شــده دارای ترکیبی از ویژگی های موجود در 
تیرانوسوروس های ابتدایی تر مانند مجموعه ای از شاخ های برجسته در اطراف 
چشــم و همچنین ویژگی هایی است که از اعضای بعدی این گروه)از جمله 
تی رکس( مانند حدقه چشم بلند و حفره های هوای باز در جمجمه شناخته 

می شوند.
دیرین شناســان موزه دایناســور بدلندز)Badlands( در داکوتای شمالی، 
فسیل هایی را که شــامل یک استخوان دنده و انگشت پا هستند، در سازند 
رودخانه جودیت در شــمال شرقی مونتانا بین ســال های 2017 تا 2021 

کشف کردند.
کشف اولیه این نمونه توسط جک ویلسون انجام شد که تکه کوچکی از این 

استخوان را مشاهده کرد که از زیر یک صخره بلند بیرون زده بود.
این اســتخوان مسطح متمایز، در واقع قســمت میانی سوراخ بینی یک 
تیرانوسوروس بود و حفاری دقیق اطراف استخوان، یک پیش برواره کامل را 

نشان داد که استخوانی است که در جلوی آرواره قرار دارد.

ســپس چند اســتخوان مهره در اطراف نشــان داد که این موجود یک 
تیرانوسوروس بزرگ است، اما باالی استخوان ها هشت متر سنگ وجود داشت.

دیرین شناســان در سال های 2020 و 2021، از یک چکش برای حفاری 
الیه اســتخوانی استفاده کردند و پس از آن یک جمجمه و اسکلت جزئی را 

کشف کردند.
این نمونه به دلیل تالش بســیار زیاد برای برداشــتن صخره های اطراف، 
سیسیفوس)Sisyphus( نامیده شد. سیسیفوس شخصیتی از اساطیر یونانی 
است که پس از دو بار حیله گری توسط هادس)خدای مرگ( به مجازاتی بی پایان 
محکوم شد و باید بارها و بارها یک تخته سنگ را به باالی یک کوه می برد و 
هر بار در نزدیکی قله آن سنگ به پایین می غلتید و این کار تا ابد ادامه داشت.

پژوهشگران تصور می کنند که داسپلتوسور ویلسونی از نوادگان داسپلتوسور 
توروسوسو جد داسپلتوسور هورنریاست که احتماالً بین 77 تا 75 میلیون سال 

پیش می زیسته است.
آنها می گویند، آناتومی این کشف جدیدشان از این نظریه حمایت می کند 

که دودمان داسپلتوسور از اجداد تی رکس است.
الیاس وارشاو و دنور فاولر، نویسندگان این پژوهش می گویند: بسیاری از 
پژوهشگران در مورد این که آیا تیرانوساریدها یا بیدادگرخزندگان یک دودمان 
واحد را نشان می دهند که در یک مکان تکامل یافته اند یا چندین گونه نزدیک 

به هم هستند که از یکدیگر منشاء نمی گیرند، اختالف دارند.
بیدادگرخزنــدگان یــا تیرانوســاریدها یک خانــواده از دایناســورهای 
گوشــت خوار بزرگ هستند که در دور کرتاســه پسین در آمریکای شمالی 
و آســیا زندگــی می کردند. ســنگواره های این جانوران تاکنــون در ایاالت 
متحده آمریکا، کانادا، چین و مغولستان کشف شده  است. بیدادگرخزندگان 
از آخرین دایناســورهای گوشــت خوار غول پیکر محســوب می شدند ولی 
 خودشــان از بیدادگرخزنده ریختان اولیه که دایناسورهای گوشت خوار اغلب 
کوچک تا متوســطی بودند، فرگشــت یافتند. این خانواده از دایناسورها به 
دو زیرخانواده آلبرتوســوریان و تیرانوسوریان تقسیم می شوند. از زیرخانواده 
آلبرتوسوریان تاکنون تنها دو سرده یعنی آلبرتوسور و گورگوسور کشف  شده 
ولی از زیرخانواده تیرانوسوریان تاکنون 13 سرده از جمله تیرانوسور، تاربوسور 

و داسپلتوسور کشف  شده است.
پژوهشگران افزودند که این موضوع به دلیل کمبود نمونه های باکیفیت باال 

برای بررسی، هنوز روشن نشده است.
اما کشف دسپلتوسوروس ویلسونی نشــان می دهد که سه داسپلتوسور 
یکــی پس از دیگری، مانند پله های متوالــی نردبان  در یک دودمان تکاملی 
واحد هستند، نه این که مانند عموزاده های تکاملی از یکدیگر منشعب شوند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که پژوهش های قبلی در شناسایی 
چندین گونه داسپلتوسور به عنوان یک دودمان منفرد در حال تکامل صحیح 

بوده است.

پیامبر اکرم )ص( :

َمن قاَم َعلی َمریٍض یَوما و 
ابراهیَم  َمَع  الّل  بََعَثُه  لَیَلًة 

الَخلیِل ؛
هر کس یك شبانه روز از بیماری 
پرستاری کند، خداوند او را با 
ابراهیم خلیل محشور می کند .
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به نظر می رسد چین به استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه بعدی برای ساخت 
هواپیماهای جنگی خود روی آورده است که باعث می شود این هواپیماها سبک تر و 

کارآمدتر شوند و در عین حال هزینه های تولید نیز کاهش می یابد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از آی ای، ما اغلب در مورد شــگفتی های 
فناوری چاپ سه بعدی، کارایی، مقرون به صرفه بودن و استحکام آن می شنویم، 
اما این فناوری در حال حاضر بیشــتر در خانه ها اســتفاده می شود نه در صنعت 

بزرگی مانند ساخت هواپیما.
اکنون بر اســاس مقاله ای که به تازگی در مجله Global Times منتشــر شده 
است، چین این فناوری را به گونه ای تطبیق داده است که آن را برای هواپیماهای 

جنگی خود ایده آل کند.
دکتر لی شیائودان، یکی از اعضای مؤسسه تحقیقات صنایع شرکت هواپیماسازی 
شن یانگ می گوید: ما در سطح مهندسی در مقیاس بزرگ از فناوری های چاپ سه 

بعدی در هواپیماها استفاده می کنیم و در موقعیتی پیشرو در جهان قرار داریم.
این تا حدی به دلیل تقاضای رو به رشد برای هواپیماها است. تکنیک های جدید 
و پیشرفته چاپ سه بعدی اکنون تولید هواپیماهای جدید با استحکام ساختاری باال، 

عمر طوالنی، هزینه تولید پایین و تولید سریع را امکان  پذیر می کنند.
روش های ساخت مرسوم دارای معایب بسیاری از جمله نیاز به استفاده از پرچ 
یا جوش برای اتصال قطعات به یکدیگر است. با این حال، از آنجایی که چاپ سه 
بعدی یک قطعه یکپارچه را ایجاد می کند، ساختار حاصل، از استحکام ساختاری 

باالتر و عمر طوالنی تری بهره می برد.
عالوه بر این، هیچ ماده اضافی در فرآیند چاپ سه بعدی هدر نمی رود و قطعات 
به شکل سبک تر تولید می شوند که در نهایت، وزن کلی هواپیما را کاهش می دهد 

و به آن اجازه می دهد بیشتر پرواز کند و عملکرد بهتری داشته باشد.
چاپ ســه بعدی همچنین بسیار سریع است که به قطعات امکان می دهد به 

سرعت تولید شوند و پشتیبانی لجستیک را ساده تر و مقرون به صرفه تر می کند.
استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در ساخت هواپیما بین عالقه مندان به این 
فناوری در شرکت های هواپیماسازی چینی بسیار محبوب شده است. اگرچه ممکن 
است این اتفاق یک انقالب برای صنعت چاپ سه بعدی به نظر برسد، اما باید توجه 

داشت که سایر سازندگان هواپیما قباًل از آن استفاده کرده اند.

استفاده چین از چاپ ۳ بعدی برای ساخت هواپیماهای جنگی

 کرم هایــی کــه از چــراغ راهنمایی 
پیروی می کنند

دانشمندان ژاپنی روشی را ابداع کرده اند که اساسا 
به آنها اجازه می دهد حرکات کرم ها را از راه دور کنترل 
کنند. به نقل از نیو اطلس، دانشمندان در ژاپن با کاشت 
پروتئین های حساس به نور در کرم ها توانسته اند آنها را 
با تاباندن نور سبز حرکت دهند و در زیر نور فرابنفش 

متوقف کنند.
موجودات زنــده می توانند به محرک های مختلف 
مانند نور یا مواد شیمیایی در محیط خود پاسخ دهند 
که به آنها کمک می کند به وســیله این توانایی برای 

خود غذا پیدا کنند و از خطرات دوری کنند.
این در حالی اســت که هک کردن این سیســتم 
حســی می توانــد بــه دانشــمندان امــکان ایجاد 
ســایبورگ های کنتــرل از راه دور را بدهــد. بــرای 
 مثــال، سوســک ها را می توان با تحریــک الکتریکی 
شاخک هایشــان هدایت کرد تا به طور غریزی از یک 

مانع دور شوند.
واژه ســایبورگ کوتاه شــده ی ترکیــب واژه های 
سایبرنتیکو ارگانیســم است که یک موجود با هر دو 
اجــزای ارگانیک و مکانیکــی را تعریف می کند. این 
واژه در ســال 1960 زمانی که مانفرد کالینز و ناتان 
اس ِکلِین آن را در یک مقاله در مورد مزایای استفاده 
از سیســتم های خودتنظیم انسان و ماشین در فضای 
بیرونی استفاده کردند، ابداع شد. در واقع شروع خلقت 
 )HCI(سایبورگ زمانی آغاز شد که تعامل انسان و رایانه
پدید آمد.دانشمندان دانشگاه متروپولیتن اوزاکا برای 
 )opsin(این مطالعه جدید از پروتئین هایی به نام اپسین
به عنوان محرک استفاده کردند. این پروتئین ها به طول 
 موج های مختلف نور حســاس هستند و در حوزه ای 
موســوم به اپتوژنتیک با ارسال سیگنال هایی واکنش 
می دهند که می توانند مدارهای عصبی دیگر را که به 

آنها متصل هستند، راه اندازی کنند.
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