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مسعود خوانساری
نایب رئیس اتاق ایرانکارشناس اقتصادی 

اقتصاد دیجیتال در تنگنا

مسعود خوانساری نوشت: ۳/ ۳درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به 
اقتصاد حوزه فناوری اطالعات گره خورده است و محدودیت اینترنت طی یک 
ماه، ۳۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات خسارت 

وارد کرده است.
یکی از چالش  های بزرگ اقتصاد ایران بی  ثباتی، بالتکلیفی و گرفتن تصمیمات 
خلق  الساعه است که عمال هرگونه برنامه  ریزی کوتاه  مدت، میان  مدت و بلندمدت 
را برای مردم و فعاالن اقتصادی و کسب وکارهای خرد و کالن ناممکن می  کند. 
 FATF نمونه بارز این بی  ثباتی و بالتکیفی را می  توان درخصوص پیوستن کشور به
یا مذاکرات هسته  ای که بیش از ۲۰سال از شروع آن می  گذرد و همچنان ادامه 
دارد، دید؛ موضوعاتی که باعث شده است سال به سال شاهد افزایش فرار سرمایه 
از کشور و کاهش سرمایه  گذاری خارجی باشیم، تا جایی که طبق آخرین آمارهای 
وزارت صمت، حجم سرمایه  گذاری خارجی در صنعت در نیمه نخست امسال 

نسبت به سال گذشته معادل ۷/ ۸۲درصد کاهش یافته است.
از دیگر نمونه های بی  ثباتی و تصمیم  گیری  هــای ناگهانی که در یک ماه و نیم 
گذشته شاهد آن بوده  ایم، می  توان به محدودیت شدید و قطع ناگهانی اینترنت 
و بستن تعدادی از پلتفرم  ها که در سال های گذشته به محل کسب وکار اقشار 
مختلف، از زنان روستایی گرفته تا جوانان، هنرمندان و... تبدیل شده بود، اشاره 
کرد. این اتفاق خسارت  های شدیدی به کسب وکارهای خرد و کالن و اقتصاد 

ایران وارد کرده و خروجی آن افزایش ناامیدی اقتصادی-اجتماعی بوده است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ۳/ ۳درصد تولید ناخالص ملی به صورت 
مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گره خورده است و با توجه 
به این عدد، برآوردهای کارشناسی نشان می  دهد محدودیت در شبکه اینترنت 
کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم  های پربازدید طی یک ماه، ۳۵هزار میلیارد 
تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات خسارت وارد 
کرده است. از طرفی خسارت غیرمســتقیم به کسب وکارهای خارج از صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می  کنند هم تا 
۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می    شود.عالوه بر این گفته می  شود بین ۵۰۰ تا 
۷۰۰هزار کسب  وکار دیجیتال که در پلتفرم  های اینترنتی فعالیت   می  کنند، در 
کشور وجود دارند که با توجه به محدودیت  های ایجادشده، همگی در معرض خطر 
قرار گرفته  اند؛ کسب  وکارهایی که پیش  بینی می  شود به صورت مستقیم حداقل 
یک میلیون شغل و به صورت غیرمستقیم حداقل ۸میلیون شغل ایجاد کرده  اند و 
نکته مهم این است که در این کسب  وکارها عمدتا جوانان و اقشار ضعیف روستایی 
و شهری فعالیت می    کنند و هرچقدر محدودیت  ها بیشتر ادامه پیدا کند، حتما 

ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسب  وکار جوانان کشور وارد خواهد شد.
همچنین تحقیقی که از ســوی ســازمان نظام صنفی رایانه  ای استان تهران 
)نصر تهران( صورت گرفته است، نشان می  دهد تقریبا ۹۰درصد شرکت های 
زیرمجموعه این تشکل در بازه زمانی ۳۱شهریور تا ۱۰مهرماه که با بیشترین 
محدودیت  های اینترنتــی روبه رو بوده  ایم، حداقــل ۲۵درصد کاهش فروش 
داشته  اند و تقریبا نیمی از شــرکت ها، باالی ۵۰درصد کاهش فروش را تجربه 
کرده  اند. نظرسنجی نصر تهران درباره میزان خسارت روزانه  ای که به شرکت ها 
وارد شده است هم نشان می  دهد، ۵۳درصد کسب وکارها روزانه تا ۵۰میلیون 
تومان، ۲۱درصد بیــن ۵۰ تا ۱۰۰میلیــون تومان، ۱۸درصد بیــن ۱۰۰ تا 
۵۰۰میلیون تومان و حدود ۸درصد روزانه بیش از ۵۰۰میلیون تومان متحمل 
خسارت شده  اند.در کنار مشکالت گســترده اقتصادی، محدودیت اینترنت و 
فعالیت پلتفرم  های خارجی تبعات اجتماعی گسترده  ای هم داشته و دارد که 
مهم ترین آنها ناامیدی بیشتر در جامعه، افزایش میل به مهاجرت به  خصوص در 
بین جوانان، تعطیلی شرکت های کوچک و بزرگ حوزه فناوری  های دیجیتال و 
افزایش نرخ بیکاری است. پلتفرم  های دیجیتال همچون اینستاگرام در سال های 
گذشته محل کسب وکارهای جمعیت انبوهی از روستاییان بودند که با فروش 
صنایع دستی، محصوالت خوراکی، اجاره خانه های روستایی و... مشغول به کار 
شدند و حتی به ادامه زندگی در روستا و عدم مهاجرت به شهرها امید بستند؛ 
اما محدودیت فعالیت پلتفرم  ها و ادامه آن می  تواند باعث یأس و کاهش شدید 
درآمد آنها و افزایش چالش  های معیشتی  شان شود.عالوه بر این با توسعه اقتصاد 
دیجیتال در کشور در سال های گذشته، شاهد اشتغال هزاران جوان نسل دهه 
هفتادی و هشتادی در شرکت های استارت آپی بوده  ایم که محدودیت اینترنت 
کار آنها را با مشکل مواجه کرده است. این اتفاق، هم می  تواند باعث سرخوردگی 
آنها و تشویقشان به مهاجرت شود و هم می  تواند آنها را با خطر بیکاری روبه رو 
کند؛ زیرا بعد از محدودیت  های اعمال  شده، شرکت های استارت آپی با زیان کالن 
مواجه شدند و بخشی از مدیران استارت آپ  ها به دلیل نبود چشم  انداز آینده به 
فکر تعطیلی یا محدود کردن مجموعه های خود افتاده  اند و برنامه های توسعه را 
به  کلی متوقف کرده  اند.یافته های نظرسنجی  ای که رصدخانه مهاجرت ایران از 
نزدیک به ۶هزار مدیر ارشد و میانی بخش   خصوصی به عمل آورده است، نشان 
می  دهد که میل به مهاجرت در بیش از ۷۰درصد از مدیران بنگاه های اقتصادی 
»زیاد« یا »خیلی زیاد« شده است. اما نکته مهمی که در این بین وجود دارد این 
است که همزمان با اینکه ما با سوءمدیریت و حکمرانی نامطلوب، جوانان و نخبگان 
کشور را به مهاجرت تشویق می  کنیم، دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه 
مانند امارات متحده عربی و ترکیه با فراهم کردن شرایط و ویزاهای استارت آپی، 
به دنبال جذب جوانان و مدیران حوزه های فناوری و اســتارت آپی هستند تا 

اقتصادشان را توسعه دهند.
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یک نسخه تقلبی و آسیب دیده از نقاشی »سالواتور موندی« ، 
گران ترین نقاشی جهان در یک حراجی به قیمتی بسیار فراتر از 

پیش بینی ها فروخته شد.
 به نقل از آرت نیوزپیپر،  نسخه تقلبی »سالواتور موندی«، نقاشی 
مشهور اثر »لئوناردو داوینچی«  با وجود صدمات جدی درحالی 
در حراجی کریستیز به قیمت یک میلیون یورو فروخته شد که 
کارشناسان ارزش تخمینی آن را بین ۱۰,۰۰۰ الی ۱۵,۰۰۰ 
یورو برآورد کرده بودند.این نقاشــی که در حراجی آنالین آثار 
استادان قدیم نقاشــی به مزایده گذشته شد، به عنوان نقاشی 
تقلبی که توســط یک هنرمند ناشــناس خلق شده است، به 
رقم چشمگیری به فروش رسید. این نقاشی در ابعاد ۶۳.۲ در 
۵۱ سانتی متر خلق شده است و با توجه به اطالعات حراجی، 
قدمت آن به حوالی ۱۶۰۰ میالدی بازمی گردد. اگر این تاریخ 
صحیح باشد، امکان ندارد که یکی از هنرآموزان کارگاه نقاشی 
»داوینچی« این نقاشی را خلق کرده باشد؛ چراکه این هنرمند 

حدود یک قرن قبل از این تاریخ در فرانسه درگذشته بود.

 بانک مرکزی اعالم کرد: با اجرای سیاست های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحوالت 
کل های پولی، سطح تورم کاالهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود 
بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از مردادماه سال 

جاری تاکنون با کاهش همراه شد.
به گزارش  بانک مرکزی، اداره بررسی ها و سیاست های بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه 
دنیای اقتصاد درباره تحوالت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و بیان ادعای یک جانبه که "نرخ تورم 
نقطه ای طی یک سال گذشته از ۳۴.۷ درصد به ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است؟!" اعالم کرد: 
طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی در یک سال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم 
نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحوالت شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری، نرخ تورم )دوازده ماهه( در زمان آغاز به کار 
دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست های 
به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحوالت کل های پولی، ثبات 
بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کاالها و خدمات و تامین مناسب کاالهای اساسی، نرخ تورم از 
آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید 

که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطــه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهــش از ۵۴.۹ درصد در 

شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی 
اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار 
ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست 
مذکور نوعاً موجب اصالح قیمتی شماری از کاالهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم می شد، سطح تورم کاالهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری 
به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز 
استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان ماه رسیده است.

ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه ســال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت 
رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم )۵۹.۳ درصد( کاهش ۱۹.۴ درصدی 

را نشان می دهد.

ســایت فیفا می گوید، جام جهانی قطــر ۲۰۲۲ همچنان به 
لحاظ جــذب بیننــدگان تلویزیونی در سراســر جهــان، با 
رکوردشکنی هایی همراه است. در حالی که سپردن جام جهانی 
به کشوری آسیایی از منطقه خاورمیانه در بدو امر انتقادهایی را 
روانه فیفا کرده بود اما همانطور که رییس فیفا در آغاز بازی ها و 
در نشست خبری اش پیش بینی کرده بود، نگاهی به بینندگان 
تلویزیونی این رویداد ورزشی، حاکی از استقبال قابل قبول از جام 
جهانی ۲۰۲۲ است.بر اساس ارقام اعالم شده توسط فیفا، بازی 
گروهی ژاپن و کاستاریکا در روز یکشنبهـ  ۲۷ نوامبرـ  میانگین 
مخاطبان ۳۶.۳۷ میلیون نفر را در کشور ژاپن به خود جلب کرد. 
این تعداد بیننده، ۷۴ درصد بیش از میانگین بینندگان مرحله ی 

گروهی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۸ است.

 نقاشی تقلبی همه را 
غافلگیر کرد

آغاز مجدد روند کاهشی تورم نقطه به نقطه از مردادماه

آماری قابل توجه از بینندگان 
جام جهانی قطر 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شناسه آگهی : ۱۴۲۰۷۷۲ ۳۶۶۴ / م - الف

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معـدنی ایران )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف(  در نظر دارد مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 
با موضوع " عملیات حفاری مغزه" گیری به میزان 4850 متر در محدوده اکتشافی جنوب زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان" به شماره فراخوان 2001003007000137  
را  به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از عالقمـندان  واجد شرایط دعوت به عمـل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی 

به سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف( به نشانی تهران، باالتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقالل، پالک 1713، 

شرکت ملی فوالد ایران، برج شمالی، طبقه پنجم. 
کد پستی: 63118-15946 /  تلفن: 021-86035232

2- موضوع مناقصـه: 
عملیات حفاری مغزه¬گیری به میزان 4850 متر در محدوده اکتشافی جنوب زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان

3- مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی.
4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.

  5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه(: 9,613,000,000 ریال )نه میلیارد و ششصد و سیزده میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه" 
گزار یا واریز مبلغ فوق به شماره شــبا IR840100004101053771217246  به نام سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران- تنخواه گردان پرداخت طرح 

توانمندسازی بخش اکتشاف-نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهـی لغایت ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.
7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان گشایش پاکت های مناقصه: اسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی کیفی باید حـداکثر تا ساعت 16 روز  شنبه مـورخ 1401/10/10 در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت " الف" ( می بایست 
عالوه بر بارگـذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار )مندرج در بند 1( تحویل گردد. شایان ذکر است که 

جلسه گشایش پاکات مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 برگزار خواهد شد.

                 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
              )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف(

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای 
واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه 

خودرو وارد کرد.
 عبداهلل توکلی الهیجانی در یک گفت و گوی تلویزیونی، اظهار کرد: قانون ساماندهی 
صنعت خودرو در خرداد ماه امســال ابالغ شد و مصوبه هیئت وزیران نیز برای آئین نامه 
اجرایی واردات، در شهریور ماه به تصویب رسید. بنابراین هم اکنون مانع خاصی برای واردات 

خودرو وجود ندارد و حتماً امسال واردات انجام می شود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان اینکه میزان خودروهای وارداتی به 
توان مالی شرکت های واردکننده بستگی دارد، افزود: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای 

واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه 
خودرو وارد کرد.

وی ادامه داد: اهرم افزایش کیفیت در صنعت خودروسازی، بحث رقابت پذیری است 
و هر چقدر ما صنعت را به سوی رقابت پیش ببریم می توانیم به افزایش کیفیت برسیم.

توکلی گفت: زیر ســاخت های الزم برای واردات خــودرو فراهم و رایزنی های الزم در 
حوزه های استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط نیز انجام شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر خودروسازان برای انتقال فناوری نیز با شرکای خارجی 
خود در تعامل هستند و در آینده ای نزدیک شاهد حضور خودروهای وارداتی خواهیم بود 

تا بازار خودروی کشور به سمت رقابت پیش برود.



2

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/09/14

شماره : 1532

ســعیده محمد  -   ایده روز  | مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از صدور 
۴۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی در استان تهران 

طی شش ماهه اول سال خبر داد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران از صدور ۴۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی در 
استان تهران طی شش ماهه اول سال خبر داد 
و گفت: متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی 
می توانند با مراجعه به سایت درگاه ملی مجوزها 
مراحل دریافت مجوز را در ســریع ترین زمان 

ممکن طی کنند.
کســب و کارهای خانگی به مشاغلی گفته 
می شــود که با ســرمایه اندک قابل راه اندازی 
هســتند و افراد عالقمند می توانند با کمترین 
هزینه در محل سکونت خود و در کنار اعضای 

خانواده به کسب و کار خانگی بپردازند.
مشاغل خانگی در بسیاری از کشورها، مورد 
توجه قرار گرفته و آمارها حاکی از آن اســت 
که ۲۳ درصد کل مشــاغل در کشورهای فوق 
صنعتی را کســب و کارهای خانگی تشکیل 

می دهند.
در حال حاضر تمرکز بر موضوع اشــتغال 
خانگی یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال به شمار 
می رود و طبق گفته وزیر کار، ۳۰۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال خانگی در بودجه 

۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، هزینه پایین و بهره 
وری باال، از مزیتهای مهم مشاغل خانگی است و 
این امر موجب شده تا مشاغل خانگی در گرایش 
و تنوع بسیار قابلیت انجام داشته باشند و سریع 

تر به سودآوری برسند.
در همین راستا، حامد ویس کرمی - مدیرکل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آماری از 
صدور مجوزهای مشاغل خانگی در استان تهران 
ارائه کرده و می گوید: در شــش ماهه نخست 
امسال، ۴۰۰۰ مجوز در بخش مشاغل خانگی 
توســط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان تهران صادر شده است.
وی می گوید: صــدور این میزان مجوز در 

مقایسه با آمار شش ماهه نخست سال گذشته 
رشد ۱۲۲۰ درصدی داشــته است به نحوی 
که طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در بخش 
مشاغل خانگی ۳۰۳ مجوز صادر شده است در 
حالی که در شش ماهه امسال این آمار افزایش 

یافته است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اســتان تهران، رشــد مجوزها در راســتای 
سیاست های دولت مردمی مبنی بر تسهیل راه 
اندازی کسب و کار صورت گرفته و تالش شده 
با ایجاد زیر ساخت ها و فراهم کردن مشوق های 
الزم، متقاضیان در کمترین زمان ممکن مجوز 

خود را دریافت کنند.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون 
توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار  در 
گفت وگو با ایسنا، از هدفگذاری افزایش سهم 
۱۵درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد کشور خبر 
داده و گفته بود: برابر آمارها در یک سال گذشته 
۱۳۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است 
و از اول فروردین تا اول آبان امســال نیز بیش 
از ۷۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر کرده ایم 
که ۹۵ درصد این مجوزها ثبت محور هستند.

به گفته وی، از طریق پایش و رصد جدید 
در حوزه مشــاغل خانگی هدف گذاری ایجاد 
۱۰۰ هزار شــغل خانگی تا پایان سال محقق 

خواهد شد.
مشــاغل خانگی یکی از بهترین روش های 
ایجاد اشتغال به شمار می رود که ضمن پایدار 
بودن، درآمد قابل توجهی را برای صاحبان خود 
ایجاد می کنند.متقاضیان دریافت مجوز مشاغل 
خانگی می توانند با مراجعه به سایت درگاه ملی 
مجوزها نسبت به اخذ مجوز در سریع ترین زمان 

ممکن اقدام کنند.

صدور ۴۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی در استان تهران

سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که مسکو مخالف سقف قیمت ۶۰ دالری 
در نظر گرفته شــده از ســوی اتحادیه اروپا برای محموله های دریایی صادرات 

نفت خام روسیه است.
سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به توافق اعضای اتحادیه اروپا بر سر تعیین 
ســقف قیمتی ۶۰ دالری برای محموله های دریایی صادرات نفت خام روسیه 
گفت: مسکو سقف قیمت تعیین شــده را نمی پذیرد و در حال تجزیه وتحلیل 

نحوه واکنش به این طرح است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد: مسکو سقف قیمتی را 
نمی پذیرد و پس از بررسی توافق به زودی به آن پاسخ خواهد داد. البته روسیه 
بارها اعالم کرده اســت به کشورهایی که طرح سقف قیمتی را اجرا می کنند، 

نفت عرضه نمی کند.
پسکوف افزود: از امسال اروپا بدون نفت روسیه زندگی خواهد کرد.

میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
روز شنبه در پست هایی در رسانه های اجتماعی بر موضع مسکو تأکید کرد.

سفارت روسیه در ایاالت متحده طی پیامی ضمن انتقاد شدید از اعمال طرح 
سقف قیمتی برای نفت روسیه اعالم کرد مسکو به یافتن خریداران برای نفت 

خود ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: اقدام هایی از این دست ناگزیر به افزایش نااطمینانی ها 
در بازار و تحمیل هزینه های باالتر برای مصرف کنندگان مواد خام منجر می شود.

در پیام ســفارت روســیه در آمریکا آمده است که صرف نظر از به کارگیری 
چنین ابزارهای نامشروعی، ما مطمئن هستیم که تقاضا برای نفت روسیه ادامه 

خواهد داشت.
باید توجه داشت طرح سقف قیمتی به اعضای اتحادیه اروپا اجازه می دهد 
محموله های دریایی نفت خام روسیه را با رعایت سقف قیمت ۶۰ دالری وارد 
کنند، اما در صورت رعایت نشدن این سقف، خریداران نفت روسیه از خدمات 
شــرکت های کشتیرانی، بیمه و بیمه  اتکایی برای حمل محموله های نفت این 

کشور منع می شوند.
طرح یادشده می تواند حمل ونقل نفت خام روسیه را با قیمت باالتر از سقف 
قیمتی تعیین شده، حتی به کشورهایی که بخشی از توافق نامه نیستند، پیچیده 
کند.نفت خام اورال روســیه روز جمعه )۱۱ آذرمــاه( حدود ۶۷ دالر برای هر 

بشکه معامله شد.

مسکو طرح سقف قیمت نفت را نمی پذیرد

آرش علوی
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران

راه حل کاهش قیمت ارز از حوزه اقتصاد 
خارج شده است

راه حل کاهش بهای ارز از حوزه اقتصاد خارج شده و کاهش قیمت ارز در شرایط فعلی 
کشور بدون گشایش سیاسی، غیرممکن است.

درحالی که بانک مرکزی از تالش برای کاهش قیمت ارز سخن می گوید و آمارها از ۱۰ برابر 
شدن مقدار تقاضا نسبت به عرضه در سامانه نیما حکایت دارد، عضو کمیسیون صادرات 
اتاق ایران معتقد است: بدون گشایش سیاسی، کاهش قیمت ارز در شرایط فعلی کشور 

غیرممکن است.
اینکه در چه زمانی و تا چه مزانی بهای ارز افزایش پیدا کند، مشخص نیست؛ اما با توجه به 
وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران می توان پیش بینی کرد که بدون گشایش سیاسی، شاهد 

کاهش قیمت ارز نخواهیم بود.
عدم دسترسی دولت به منابع ارزی و سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی نشان می دهد 
که روند صعودی بهای ارز تداوم خواهد داشــت و راهکار مقابله با افزایش قیمت ارز در 

مسائل سیاسی و اجتماعی نهفته است.  
توســط  کــه  صادراتــی  پیکــر  بــر  ســنگینی  ضربــه  ارزی  تعهــد   
اســت کــرده  وارد  می شــود،  انجــام  واقعــی  خصوصــی   بخــش 

 و متاسفانه اصرار بی دلیل بانک مرکزی بر تدوام این سیاست اشتباه با این توجیه که قصد 
تامین ارز و نظارت بر دخل و خرج کشور در دوران ســخت تحریم را دارد، صادرات در 

بسیاری از بخش ها را متوقف کرده است.
تعهد ارزی مانع فعالیت بخش خصوصی واقعی و صادرکنندگان به نام است و بر توقف 

برخوردهای قضائی و نظارتی با آنها در چارچوب پیمان سپاری ارزی باید اجرا شود.

  خبرخبر
  درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد

آخرین آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور 
اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر است.

عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال 
در الیحه بودجه تعیین می شود. البته در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر خالف سال های 
گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط  به طور کلی در 
بخش درامدهای دولت در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج مسافر از 

مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
در این راستا، بررسی آمارهای عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان داد که در 
شش ماهه نخست سال جاری بیش از  ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور 
دریافت شده است. این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در هشت ماه سال 

۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است.
این درحالی است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰، میزان 

عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود. 

  ورود شمش طال به کشور آزاد شد
ورود فلزات گران بها به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و مسافر، بدون ثبت سفارش 
و با اظهار به گمرک بالمانع است.طبق تصویب نامه هیات وزیران ورود فلزات گران بها 
)طال، نقره و پالتین( به هر میزان و به صورت شــمش استاندارد به عنوان یکی از انواع 
سرمایه های خارجی قابل ورود به کشور، توسط سرمایه گذاران خارجی در چهارچوب 
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی ان پس از اظهار به گمرک و 
بدون ثبت سفارش بالمانع است. همچنین مطابق تبصره )۲( ماده ۷۶ قانون امور گمرکی، 
ورود فلزات گرانبها به هر میزان و به صورت شمش استاندارد توسط مسافر در چهارچوب 

قانون امور گمرکی پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بالمانع است.

  صعود نفت در بازار جهانی
بازار نفت در هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شد.

 نفت در هفته ای که گذشت توانست با صعود مواجه شده و توانست بخشی از ریزش های 
سه هفته اخیر کسب کرده بود را جبران کند. نفت برنت طبق تصویر زیر، در پی شایعات 
آمریکا و کشورهای اروپایی که با بحران انرژی در فصل سرد مواجه هستند به صورت 
ریزشی درآمده بود، البته رفع تحریم های شرکت های نفتی ونزوئالیی نیز بی تأثیر نبوده 

و توانست در سه هفته مداوم ریزش نفت را رقم بزند.
نفت اما با شروع جدی فصل سرد با افزایش تقاضا مواجه شده و زمزمه هایی مبنی بر 
کاهش عرضه روسیه در بازار جهانی سبب شد که نفت ریزش بیشتری را کسب کند. اما 
نفت برنت در پایان معامالت هفته گذشته توانست در جایگاه ۸۵ دالر و ۸۶ سنت برای 
هر بشکه به کار خود پایان دهد.نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز در پایان هفته گذشته 

با افزایش قیمت مواجه شده و در هر بشکه به قیمت ۷۹ دالر و ۹۸ سنت رسید. 

 برداشت روزانه گاز ایران از پارس جنوبی بیشتر از قطر است
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت مقدار برداشت روزانه ایران از میدان 

مشترک پارس جنوبی را بیشتر از قطر اعالم کرد.
 به نقل از وزارت نفت، سجاد خلیلی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »با وجود 
سهم کمتر ایران از میدان پارس جنوبی، مقدار تولید روزانه کشور ما بیشتر از همسایه 
جنوبی است.«میدان پارس جنوبی از بزرگ ترین منابع گازی مستقل جهان است که 
روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله ۱۰۰ کیلومتری ساحل 
جنوبی ایران قرار دارد. در سال ۱۳۶۹ با حفر نخســتین چاه اکتشافی در این میدان 
وجود گاز تأیید شد.سهم ایران از این میدان ۹۷۰۰ کیلومتری، ۳۷۰۰ کیلومتر است و 
با ذخایر ۱۴ هزار میلیارد مترمکعب حدود ۸ درصد از ذخایر کل جهان را در خود جای 
داده است. حجم ذخایر میعانات گازی این میدان ۱۸ میلیارد بشکه برآورد شده است. 
توسعه این میدان در سال ۱۳۷۶ از سوی ایران آغاز شد. ظرفیت برداشت روزانه ایران 
از این میدان مشترک هم اکنون ۷۰۵ میلیون مترمکعب است که بیشتر از قطر است.

برداشت تجمعی ایران از میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای توسعه آن یعنی از سال 
۷۶ تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد مترمکعب بوده که با سرمایه گذاری بیش از ۸۰ میلیارد 
دالری محقق شده است، ارزش محصوالت پارس جنوبی تا ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰ برابر 

با ۳۶۰ میلیارد دالر بوده است.

   تسهیالت نوسازی به واحد بافت فرسوده پرداخت شد
سرپرست بانک مسکن از انعقاد قرارداد ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان تسهیالت نوسازی در 
بافت فرسوده خبر داد. به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ سرپرست بانک مسکن از انعقاد 
قرارداد ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده خبر داد و گفت: 
از ابتدای دولت سیزدهم بانک مسکن با ۱۵ هزار و ۶۷۰ واحد برای پرداخت تسهیالت 
به مبلغ ۴ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.علی عسکری سرپرست 
بانک مسکن روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان نوسازی در بافت فرسوده را اعالم کرد 
و گفت: از ابتدای اجرای طرح نوسازی در بافت های فرسوده تاکنون تعداد ۷۰ هزار و ۳۲۱ 
نفر برای دریافت تسهیالت به بانک مسکن معرفی شدند که بانک با تعداد ۳۹ هزار و ۵۶ 
واحد قرارداد به میزان ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان منعقد کرده است.سرپرست بانک 
مسکن روند ارائه تسهیالت بازسازی در بافت فرسوده را در دولت سیزدهم توضیح داد و 
گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳۹ هزار و ۳۲۱ واحد دریافت تسهیالت نوسازی 
در بافت فرسوده به بانک معرفی شــد که بانک با ۱۵ هزار و ۶۷۰ واحد برای پرداخت 

تسهیالت قرارداد منعقد کرده است.

  تعدادی از خودروهای وارداتی به پشت مرز رسیدند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو به کشور، از رسیدن برخی مدل ها به پشت مرز و آغاز تبلیغات برای آن ها خبر داد.

 امید قالیباف در حساب توییتر خود از رکوردزنی خودروسازان بزرگ در ماه های اخیر خبر داده است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشد تولید خودرو در ماه های اخیر رکورد پنج ساله خود را جابه جا کرده، از رشد ۳۸۰ درصدی تولید خودرو کامل از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته )۹ آذر ماه( نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، خبر داده است.

وی همچنین ضمن تاکید بر سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو، اعالم کرده است که حتی برای برخی مدل ها، خودروها به پشت مرز رسیده و فرآیند تبلیغات محیطی آن ها همانگونه که دیده می شود، آغاز شده است.  
وی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه اولین خودروهای آماده ی واردات به کشور که به پشت مرز رسیده اند، از چه مدل ها و در چه تعدادی هستند؟ اظهار کرد: هنوز جزئیات این موضوع در دسترس نیست؛ اما به زودی جزئیات نیز مشخص خواهد شد و شاهد 

واردات خودروها خواهیم بود.

باوجود همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، شواهد حاکی از این است که 
پکن توجهی به سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران ندارد و در این میان قرارداد 

۶۰ میلیارد دالری برای سرمایه گذاری در گاز قطر امضا کرده است.
در پنجاهمین گزارش از سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، 
گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران 
ارائه شده و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین 

نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.

در بخــش تحوالت جهانی، روند عرضه و تقاضــای مواد غذایی عمده جهان 
مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش جدیدی که اخیراً توسط سازمان 
خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( منتشــر شد، تخمین زده می شود هزینه 
واردات مواد غذایی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۱.۹۴ تریلیون دالر افزایش یابد که 

باالتر از برآوردهای قبلی است.
گزارش چشم انداز که دو بار در سال منتشر می شود، بررسی هایی از روند عرضه 
و تقاضای مواد غذایی عمده جهان از جمله غالت، محصوالت روغنی، شکر، گوشت، 
لبنیات و ماهی ارائه می دهد. همچنین به روند نرخ حمل ونقل دریایی مواد غذایی 
می پردازد. در گزارش فائو هشدار داده شده است: »این ها نشانه های هشداردهنده ای 
از منظر امنیت غذایی هستند و حکایت از این دارند که واردکنندگان برای تأمین 
مالی افزایش هزینه های بین المللی خود با مشکل مواجه هستند و به طور بالقوه، 

حاکی از پایان انعطاف پذیری آنها در برابر قیمت های بین المللی باالتر است.
در خبری دیگر وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی بریتانیا به یک شرکت 
فناوری متعلق به چین دستور داد تا به دلیل نگرانی های مرتبط با »امنیت ملی« 
۸۶ درصد سهام خود را به بزرگ ترین تولیدکننده ریزتراشه بریتانیا واگذار کند. 
پس ازاین مداخله، چین دولت بریتانیا را به نقض قوانین تجارت بین المللی متهم کرد.

بریتانیا در اقدامی دیگر ممنوعیت واردات طالی روسیه را توسعه داده است. در 
ابتدای تابستان سال جاری، کشورهای بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کانادا به عنوان بخشی 
از تحریم های غرب علیه مسکو در واکنش به جنگ این کشور در اوکراین، واردات 
طالی روسیه را ممنوع اعالم کردند. این تحریم درواقع شامل واردات طالی تازه 
اســتخراج و پاالیش شده می شد؛ اما شامل طالی صادراتی روسیه یا محصوالت 

طالیی با منشأ این کشور نمی شد که اصالحیه اخیر، آنها را نیز در برمی گیرد.
در تحــوالت منطقه ای قرارداد ۶۰ میلیارد دالری گازی قطر و چین از جمله 
مسائل مهم منطقه است. باوجود سر و صداهای بسیار در مورد همکاری راهبردی 
۲۵ ساله ایران و چین، پکن توجهی به سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران نشان 
نداده اســت و در کشــورهای رقیب ایران به دنبال فرصت است. روشن است که 
تحریم های شدید و نااطمینانی فزاینده در اقتصاد سیاسی ایران مهم ترین عامل 

عدم تمایل چین به سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی ایران است.
سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری آرامکو عربستان در کره جنوبی، کمک قطر و 
عربستان به اقتصاد بحران زده ترکیه و توافق ۱۰۰ میلیارد دالری امارات و آمریکا 

در زمینه انرژی پاک و اولین دور مذاکرات تجارت آزاد بحرین و اسراییل از دیگر 
اخبار مهم منطقه است.

باوجود مشکالت اقتصادی ترکیه در حال حاضر، تجارت میان مسکو و آنکارا 
به ســرعت در حال گسترش اســت و حجم کاالهای صادرشده به روسیه در ماه 
سپتامبر به رکورد ماهانه ۱.۱ میلیارد دالر رسیده است. بر اساس داده های موسسه 
آمار ترکیه، این حجم، ۲.۳ برابر بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ است. ترکیه در 

تابستان سال جاری در میان پنج صادرکننده برتر به روسیه قرار گرفت.
در بخش داده های تازه، نیاز خاورمیانه به سرمایه گذاری یک تریلیون دالری در 
انرژی های تجدیدپذیر تا ۲۰۳۵ مورد بررسی قرار گرفته است. این برآورد، هم زمان 
با اجالس تغییرات اقلیمی که در مصر برگزار شد، ارائه شده است. اندکی پس از 
برگزاری این رویداد، برخی کشورهای عربی قراردادهای بزرگ انرژی سبز منعقد 
کرده اند. عربستان سعودی در قالب قراردادی ۲.۵ میلیارد دالری برای ساخت و 
میزبانی یک طرح تولید انرژی های تجدیدپذیر در خاورمیانه طی ۱۰ سال آینده 
متعهد شده است. امارات متحده عربی نیز قراردادی در زمینه توسعه انرژی های 
پاک با عمان امضا کرده اســت. مصر نیز اعالم کرده است که یکی از بزرگ ترین 

نیروگاه های بادی جهان را توسعه می دهد.
بررسی سودهای کالن شــرکت آرامکو عربستان و دیپلماسی اقتصادی این 
کشــور برای تمرکز بر آفریقا از دیگر مواردی اســت که در بخش داده ها مورد 

مطالعه قرار گرفته است.
 مرکز پژوهش های اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار 
سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« را باهدف بررسی رویدادهای 
کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دســتور کار قرار داده اســت و در این 
گزارش ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 

ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

بی توجهی چین به سرمایه گذاری در انرژی ایران و گرایش به سمت قطر

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران حاکی از 
این است که در آبان ماه میانگین قیمت مسکن پایتخت ۶.۸ درصد و میانگین 

قیمت اجاره ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
در گزارش »تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱« 
که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است 
و توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، 
در آبان امســال، باز هم بازار مسکن دچار تب تورمی شدیدی شده و میانگین 

قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی از ۴۸.۷ میلیون تومان عبور کرده است.
بر اساس این گزارش در آبان ماه سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان های مسکونی 
معامله شــده در شــهر تهران به ۸۰۰۵ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۴۶ میلیون و 
۷۰۵ هزار تومان بوده که از افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

 تداوم افت عرضه نوسازها
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک 
عمر بنا در آبان ماه ســال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۸۰۰۵ واحد 
مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین 
سهم را به خود اختصاص داده اند. بااین وجود، سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه 
ســال قبال حدود ۳.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای 
با عمر باال در گروه های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

 تحوالت قیمت در بازار مسکن تهران
در آبان ماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵ 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 

۶.۸ و ۴۵.۹ درصدی را نشان می دهد.
در میــان مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران، بیشــترین متوســط قیمت 
یــک مترمربــع زیربنای مســکونی معاملــه شــده معــادل ۹۵ میلیون و 
۱۱۴ هــزار تومــان بــه منطقه یــک و کمترین آن بــا ۲۳ میلیــون و ۹۳ 
 هــزار تومــان به منطقه ۱۸ تعلق داشــته اســت. ارقام مزبور نســبت به ماه
افزایــش درصــد   ۵۹ و   ۳۰.۷ ترتیــب  بــه   ۱۴۰۰ ســال  مشــابه    

 نشان می دهند.

 سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان ماه 
ســال ۱۴۰۱ نشان می دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح 
زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۵۶.۵ درصد از معامالت انجام شده 
را به خود اختصاص دادند.همچنین ۵۸.۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و 
۴۸.۹ درصد از معامالت نیاز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ 

میلیارد تومان اختصاص داشته است.

 تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مســکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری 
در آبان ماه ســال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۹.۸ و ۴۵ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه 
شاخص اجاره مسکن در آبان ماه، در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب 

معادل ۴.۱ و ۵ درصد است.

 وضعیت بازار مسکن در مناطق 22گانه تهران
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان 
ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه 
۵ با سهم ۱۴.۲ درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با سهم های 
۹.۲ و ۹ درصدی از کال معامالت انجام شده در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

تنور تورم مسکن و اجاره داغ شد
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مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تولید 
کارت پیش از این توســط یک شرکت و کدگذاری منحصر به آن شرکت انجام 
می شد، گروهی از کارشناسان توانستند این محدودیت را بردارند، به  نحوی که در 

یک هفته گذشته روزانه ۳۰ هزار کارت سوخت تولید شده است.
محمد صادقی، با بیان اینکه در حوزه بومی سازی و تولید کارت سوخت نیز ۵ 
میلیون درخواست دریافت شده است، اظهار کرد: در ماه جاری نخستین سری از 
کارت ها تحویل می شود و افزون بر آن، با دو شرکت دیگر نیز وارد مذاکره شدیم 

که از هرکدام یک میلیون درخواست برای تولید کارت اعالم شده است.
وی افزود: حدود یک میلیون نفر نیروی انسانی در بخش تولید کارت سوخت 

مشغول هستند و امیدواریم بتوانیم به سرعت آمار تولید را افزایش دهیم.
مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از راه اندازی سامانه ای به نام جی تی اس 
و تشکیل مرکزی همانند مرکز پاسخگویی ۰۹۶۲۷ خبر داد و گفت: این مرکز 
متشکل از اپراتورهایی است که اطالعاتی در زمینه کارت هوشمند را دریافت و در 
سیستم تغذیه و به پشتیبان های مناطق ارجاع می دهند تا کارهای خدماتی انجام 
شود، همچنین این سامانه که به تازگی در بستر اینترنتی راه اندازی شده است، در 
اختیار جایگاه داران قرار گرفته و می توانند اقدام به اعالم خرابی نازل جایگاه کنند، 
ضمن  اینکه امکان رصد و گزارش گیری از جایگاه های ثبت شده در حوزه خرابی 

توسط مدیر سامانه هوشمند و مدیران مناطق نیز وجود دارد.
صادقی ادامه داد: برای هر ۱۵ جایگاه یک مسئول در نظر گرفته شده تا حین 
نظارت و دریافت اعالم مشــکل، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ های الزم ارائه شود و در 
صورت عدم رسیدگی، هشداری در سیستم قابل مشاهده است که برای پیگیری 

به مدیران مناطق ارسال خواهد شد.

۴مدلازتجهیزاتسامانههوشمندسوختبومیسازیمیشود
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از حضور 
و فعالیت چهار شــرکت دانش بنیان و ســاخت چهار مدل از تجهیزات موردنیاز 

سامانه هوشمند سوخت به همت این شرکت ها خبر داد و گفت: بومی سازی این 
تجهیزات در دستور کار این شرکت قرار گرفته و از خردادماه تاکنون پیشرفتی 
مطلوب داشته است.صادقی به دو ابزار مهم در حوزه سامانه هوشمند سوخت از 
جمله آی پی ســی )کنترل کننده مرکزی که ارتباط کارتخوان با سرور جایگاه را 
برقرار می کند( و پی تی )دستگاه های کارت خوان( اشاره و اظهار کرد: این تجهیزات 
هم اکنون به صورت پایلوت در جایگاه های ۹ استان نصب شده و پس از آزمایش، 

خوشبختانه عملکرد خوبی داشته است.
وی به حضور و فعالیت چهار شرکت دانش بنیان و ساخت چهار مدل از تجهیزات 
موردنیاز سامانه هوشمند سوخت توسط این شرکت ها اشاره و تأکید کرد: پیش 
از این، تجهیزات این ســامانه انحصاری و در اختیار شرکت های خارجی بود که 
خوشبختانه بومی سازی این تجهیزات در دستور کار شرکت ملی پخش قرار گرفته 
و از خردادماه امسال تاکنون پیشرفت هایی مطلوب در این زمینه حاصل شده است.

سوختناوگاندیزلیبرونشهریبراساسسهمیهپایهوعملکردی
اختصاصمییابد

وی با اشاره به تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان دیزلی برون شهری به دو 

شیوه  سهمیه پایه و عملکردی گفت: اطالعات خودروهایی که به صورت عملکردی 
پایش می شوند، از طریق سازمان راهداری جمع آوری و سهمیه نفت گاز بر اساس 

مبدأ و مقصدی که حرکت کرده اند، تعیین می شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت در تشریح نحوه تخصیص سهمیه بر مبنای تناژ 
افزود: ســازمان راهداری مقدار پیمایش و مشخصات نفتکش را به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اعالم می کند و این شرکت بر اساس قواعدی که کارگروه 
کمیته پیمایش مشخص کرده میزان لیتراژ را محاسبه و در سیستم تغذیه می کند.

صادقــی دربــاره تخصیــص ســوخت بــه کامیون هایــی کــه کارکــرد 
 کمتــری دارنــد، بیان کــرد: برای ایــن دســته از کامیون ها تنها ســهمیه

 پایه در نظر گرفته شده و هدف تشویق برای افزایش عملکرد و در نتیجه افزایش 
سهمیه است.

وی با بیان اینکه خودروهایی که کارکرد خوبی دارند، مشکل خاصی در زمینه 
سهمیه ندارند و بیشترین کاهش مربوط به سهمیه پایه است، اعالم کرد: این اواخر 
به دلیل تغذیه نکردن کامل اطالعات از سوی سازمان راهداری، وقفه ای در تخصیص 
سهمیه پیش آمد که با بررسی های انجام شده خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره سوخت کامیون های درون شهری که ویژه 
حمل بار و مسافر در داخل شهرها هستند، گفت: از طریق سازمان شهرداری ها 
کاربرگی برای این دســته از خودروها صادر می شود که در این کاربرگ ها، مبدا 
و مقصد درون شــهری مشخص و بر اســاس پیمایش، سوخت به ناوگان دیزلی 

درون شهری نیز تعلق می گیرد.
ســامانه هوشــمند ســوخت از ابتدای سال ۱۳۸۶ در شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. سرویس های 
اصلی ســامانه در قالب خدمات سهمیه بندی، مدیریت فروش جایگاه، پرداخت 
الکترونیک، مدیریت تخصیص و برداشــت سهمیه، مدیریت کارت، پشتیبانی 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جایگاه ها، مدیریت از راه دور مجاری عرضه و 

مدیریت امور مشتریان ارائه شده است.

روزانه۳۰هزارکارتسوختتولیدمیشود

اعالماحکاممالیاتیحمایتازکسبوکارهایاینترنتی
زهراجعفری-   ایــده روز|  احکام 
مالیاتی آیین نامه حمایت از توســعه سکوها و 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال از سوی سازمان 

امور مالیاتی کشور ابالغ شده است.
 آیین نامــه حمایت از توســعه ســکوها و 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال که چندی پیش 
و با هدف حمایت از ســکوها و کسب وکارهای 
مجازی کشور و توســعه اقتصاد دیجیتال به 
تصویب رسیده اســت، دارای ۱۴ ماده قانونی 
و ۳۰ حمایت دولتی است که کسب وکارهای 

اینترنتی را موردتوجه قرار می دهد.
در ایــن آیین نامه حمایتــی، برای برخی 
دســتگاه ها و نهادهای دولتــی نقش هایی در 
نظر گرفته شــده اســت که با توجه به حیطه 
وظایف و اختیاراتی که دارند، بتوانند به رونق 
کسب وکارهای اینترنتی کمک کنند. به همین 
منظور، ســازمان امور مالیاتی کشــور، احکام 
مالیاتی آیین نامه حمایت از توســعه سکوها و 

کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال را ابالغ کرد.
ســازمان امور مالیاتی کشور موظف است 
برای کلیه کسب وکارهایی که پیش ازاین سابقه 

مالیاتی نداشــته اند و بایــد فعالیت خود را به 
پلتفرم های مشمول انتقال دهند، مشوق هایی را 
اعمال کند که عبارت اند از:- از تسلیم اظهارنامه 

و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله 
از فــروش کاال یا ارائه خدمت در ســکوهای 
مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده )۱۰۰( 

قانون مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن 
یعنی۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد 
معاف هســتند. برای کسب وکارهای مشمول، 

حداقل نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی با 
رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور 
تعیین شود. بخشنامه مربوط به این بند توسط 
سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه های 
ارتباطات و اقتصاد تهیه و ابالغ می شود. کلیه 
مشــمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از 
عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک 
مربوط در مهروموم های آتی معاف خواهند شد.

- کلیه هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و 
کسب وکارها در سکوهای داخلی جزو هزینه های 
قابل قبول مالیاتی تا سقف مقرر محسوب شود. 
سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه 

اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
طبق اعــالم وزارت ارتباطــات و فناور ی 
اطالعــات، در پی تصویــب آیین نامه حمایت 
از ســکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال، 
ضوابط و شرایط مشموالن برخورداری از این 
حمایت ها توســط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اعالم و به زودی پلتفرم های مشمول 

این طرح اعالم خواهد شد.

ترمزصعودبورسکشیدهشد
طی معامالت امروز شاخص کل بورس که توانست در ساعات ابتدایی روندی صعودی داشته 
باشــد و تا رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد نیز افزایش یابد اما در ساعات پایانی روندی 

نزولی به خود گرفت و از سرعت رشد آن کاسته شد.
شاخص کل بورس امروز با ۱۳۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحد ایستاد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۰۹۴ واحد افزایش یافــت و در رقم ۴۱۴ هزار و ۱۱۳ 

واحد ایستاد.
در این بازار ۳۲۲ هزار معامله انجام شد که ۳۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال ارزش داشت.

ایران خودرو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سایپا و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، پاالیش 
نفت بندرعباس و پتروشیمی بوعلی سینا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز با ۱۵ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۶۵۷ واحد ایستاد.

در این بازار ۱۸۰ هزار معامله انجام شد که ۴۶ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال ارزش داشت.
بیمه پاسارگاد، صنعتی مینو، پخش البرز، تجلی توسعه معادن و فلزات و پویازرکان آق دره 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و بهمن دیزل و شرکت آهن و فوالد ارفع نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. 

جزئیاتواگذاریسهامعدالتبهجاماندگان
طبق تصویب نامه هیات وزیران با معرفی افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی 
شــده اند، میزان سهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شرکت هایی که سهام 

خود را به جاماندگان تخصیص می دهند، مشخص شد.
طبق تصویب نامه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی )ســازمان خصوصی سازی( 
مکلف اســت در مرحله اول از محل باقی مانده ســهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل 
واگذاری به شــرح جدول زیر نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک 
اول ایثارگران اقدام کند:براین اساس، افراد مشمول این تصویب نامه توسط نهادهای ذیربط 
شناسایی و معرفی خواهند شد. احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان )در مقطع واگذاری 

سال ۱۳۸۵( برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال 

۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط ساالنه و به مدت ۱۰ سال است.
براین اساس، ســازمان خصوصی سازی مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار 

نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولین این تصویب نامه اقدام کند.
شرکت های این تصویب نامه نیز موظف هســتند در طول مدت قرارداد و به منظور تادیه 
اقســاط سود سهام واگذار شده را به حساب ســازمان خصوصی سازی نزد خزانه داری کل 

کشور واریز کنند.
همچنین اعمال سایر حقوق مالکانه توسط سهامداران براساس اطالعات ارسالی آنان از سوی 

سازمان بورس به شرکت های سرمایه  پذیر صورت خواهد گرفت.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت 
و آزاد سازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله ای انجام خواهد 
شــد. همچنین سهامداران پس از پایان ســال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزاد 

سازی سهام خود اقدام کنند.
در صورت عدم تسویه بهای سهام واگذار شده در پایان مدت اقساط هر یک از سهامداران 
موظف هستند باقی مانده بقیه سهام را ظرف مدت شش ماه پس از پایان مهلت مقرر نقدا 
به حساب دولت واریز کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی مجاز است پس از 
پایان مهلت فوق به میزان ســهام تسویه شده سهام در وثیقه را آزاد و مابقی را به مالکیت 

دولت برگرداند.
قیمت سهام جدول مذکور این تصویب نامه توسط هیات واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت 
پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه/ 
منتهی به تاریخ جلسه هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای 
واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت 

به تامین کسری سهام از محل باقی مانده سهام دولت در شرکت های مذکور اقدام کنند.
واگذاری ســهام موضوع این تصویب  نامه به موجب قرارداد منعقد بین سازمان خصوصی  
ســازی و فرد مشــمول خواهد بود. نقل و انتقال ســهام موضوع این تصویب  نامه خارج از 
ساعات معامالت و خارج از اتاق پایاپای انجام خواهد گرفت. کلیه کارمزد، هزینه های نقل و 
انتقال و توثیق سهام برعهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات 

معاف است.

سرعتتشریفاتگمرکیدردولتسیزدهمافزایشیافت
 رئیس کل گمرک ایران از افزایش سرعت تشریفات گمرکی با کمک ابزارهای الکترونیکی 
در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اسکن کامیون ها در مبادی گمرکی طی ۸ماهه امسال 
۱۱۱ درصد رشــد داشته اســت.به گزارش از گمرک،   »علیرضا مقدسی« اظهار داشت: با 
هدف سرعت بخشیدن به تشریفات گمرکی، گمرک ایران با افزایش تعداد ایکس ری ها در 
گمرکات کشور و ارتقا و استفاده بهینه از ظرفیت ایکس ری های موجود، سرعت و دقت عبور 
محموله های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را افزایش داده است.معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
کل گمرک ایران تصریح کرد: با هدف سرعت بخشیدن به سرعت عملیات گمرکی در ۸ماهه 
سال جاری تعداد اسکن و بازرسی کامیون های حامل کاالهای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی 
به کمک دســتگاه های کنترلی ایکس ری در گمرکات کشور بیش از ۱۱۱ درصد افزایش 
یافت.وی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاســت های دولت در انجام امور و خدمات رسانی 
به صورت الکترونیکی و روان ســازی خدمات، گمرک ایران نیز در راستای تسهیل تجارت 
و اســتفاده از شیوه های نوین کنترل های گمرکی به استناد ماده ۱۱ قانون امور گمرکی و 
استانداردهای کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، از کنترل و نظارت های ملموس به سمت 

کنترل های غیر ملموس حرکت کرده است.
مقدسی گفت: استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی و افزایش ۱۱۱ درصدی اسکن کامیون ها 
نسبت به ۸ ماهه سال قبل، بهره گیری از مدیریت ریسک مناسب و موثر و همچنین استفاده 
از ایکس ری های موجود در گمرکات، سبب کاهش هزینه واردات مواد اولیه برای واحدهای 

تولیدی و تسهیل صادرات و عبور کاالهای ترانزیتی شده است.
وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، از اول شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه سال 
جــاری، گمرک ایران، عملیات گمرکی ۱۶ میلیون تن کاالی ترانزیتی، ۶۶ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر صادرات و ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر تشریفات واردات را انجام داده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: طی ۸ماهه ســال جاری تعداد ۴۸۱ هزار و ۷۰۲ اســکن توسط 
دســتگاه های ایکس ری از کامیون های وارداتی، ترانزیتی و صادراتی انجام شــده است که 

گمرک شهید رجایی با اسکن ۱۸۸ هزار و ۹۳۷ کامیون، در راس قرار گرفت.

رشد۶۲درصدیفروشبیمهنامهدرهفتماهه۱۴۰۱
 رییس کل بیمه مرکزی ایران گفت: فروش بیمه نامه ها در ۷ ماه امسال نسبت به مشابه سال 

قبل ۶۲ درصد رشد داشت و به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مجید بهزادپور در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه 
که مناسبت روز ملی صنعت بیمه برگزار شد، اظهار کرد: صنعت بیمه در جهان هفت هزار 
میلیارد دالر ارزش دارد که ۷ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهد. سرانه حق 
بیمه در دنیا ۸۷۵ دالر اســت و از کل حق بیمه های جهان ۴ هزار میلیارد دالر مربوط به 

بیمه های غیرزندگی و ۴۹ درصد آن مربوط به بیمه درمان و سالمت است.
وی گفت: در صنعت بیمه در حال حاضر با ۳۶ شرکت بیمه بازرگانی فعالیت دارد و ۲۰۰ 
هزار نفر در این صنعت مشــغول کار هستند.رییس کل بیمه مرکزی ایران ادامه داد: ایران 
در زمینه ریسک های مختلف حدود ۵۰۰ میلیارد یورو از دارایی های کشور را تحت پوشش 
صنعت بیمه قرار داده که ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۲ درصد رسیده و سرانه حق بیمه 
در ایران ۳۲۳ دالر است؛ البته نسبت به ضریب جهانی پایین است؛ اما ضریب نفوذ بیمه در 

منطقه خاورمیانه ۱.۷ درصد است.

در راستای سیاست های دولت مبنی بر توسعه تجارت با روسیه و کشورهای 
حاشیه دریای خزر، سه بندر ماخاچ کاال، علیا و وی تی اس در کنار بندر سالیانکا، 

به خدمات رسانی در حوزه تجارت ایران خواهند پرداخت.
به نقل از کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در راســتای سیاست های کالن دولت مبنی بر توسعه تجارت خارجی با 
روسیه و کشورهای دریای خزر، مقاصد صادراتی ایران را متنوع تر کرده و هم 
اکنون عالوه بر بندر ســالیانکا، ســه بندر ماخاچ کاال، وی تی اس و علیا نیز به 

جمع مقاصد صادراتی ایران در روسیه اضافه شده اند.
این تصمیم گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، به منظور سرعت بخشی 
به انجام عملیات تخلیه و بارگیری و نیز افزایش تردد کشتی ها به بنادر روسیه 
بوده تا بتوان همزمان با استفاده بیشتر از ظرفیت های ناوگان کشتیرانی دریای 
خزر، حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران را افزایش داد.در این راستا طی مذاکرات مقامات ارشد کشتیرانی دریای 
خزر در سفر به آستاراخان روسیه و طی رایزنی و توافق با مسئولین بنادر، مقرر 
شده تا امکانات بیشتری جهت استفاده از تمام ظرفیت های این بنادر و انتقال 
حجم بیشتری از کاالهای ترانزیتی و صادراتی فراهم شود که بر همین اساس 
پیش بینی می شــود سرعت کشتی ها، سرعت سفر و سرعت تخلیه و بارگیری 
افزایش پیدا کند.به این ترتیب گروه کشتیرانی دریای خزر، شبکه بنادر خود را 
در روسیه توسعه داده که با اضافه شدن این سه بندر، استفاده حداکثری از بنادر 

روسیه برای سرعت بخشیدن به صادرات صورت خواهد گرفت.
بر این اساس به نظر می رسد با توزیع متوازن و هوشمندانه اعزام کشتی ها به 
این بنادر، نُرم تخلیه کاالهای صادراتی افزایش پیدا نماید و در نتیجه کشتیرانی 
دریای خزر می تواند با ظرفیت موجود، کاالهای بیشــتری را به مقاصد روسیه 
حمل نماید که این اقدام در افزایش بهره وری ناوگان کشتیرانی خزر هم بسیار 
تأثیرگذار است.این گزارش حاکی است: این فرایند هم اکنون شروع شده و در 
حال حاضر چندین فروند کشتی در بنادر روسیه مشغول تخلیه کاالهای صادراتی 

هستند. همچنین در بنادر ایرانی با مذاکرات و توافقاتی که با مسئولین سازمان 
بنادر و دریانوردی صورت گرفته است این بنادر نیز تا حدودی سرعت تخلیه و 

بارگیری را افزایش داده اند.
در کنار تالش هایی که گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای تنوع 
بخشــی به بنادر پذیرنده بار صادراتی ایران انجام داده، یکی از مسائل مهم در 
کانال ولگا مشکل عدم الیروبی و پایین آمدن سطح آب کانال است که به همین 
دلیل کشتی ها مجبور هستند با آبخور ۳.۷ متر در این کانال تردد نمایند که 
همین مسئله باعث می شود تا ناوگان کشتیرانی دریای خزر نتواند به طور کامل 
از ظرفیت اسمی خود استفاده کند و کشتی ها تنها با ۷۰ درصد ظرفیت بارگیری 
نمایند؛ بنابراین الیروبی کانال ولگا و رساندن آبخور آن به ۴.۵ متر برای تردد 

کشتی ها با ظرفیت کامل بسیار ضروری است.
اعالم آمادگی برای افزایش خطوط منظم کانتینری در دریای خزر

بر اساس توافقاتی که گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بنادر روسیه و 
ایران انجام داده است، کشتیرانی دریای خزر خطوط منظم کانتینری را راه اندازی 
نمود که همین امر باعث شد با هماهنگی های صورت گرفته با مدیران بندری 
مدت سفرها کوتاه تر و سرعت تخلیه و بارگیری افزایش یابد و ناوگان کانتینری 

خزر در بخش صادراتی و ترانزیتی، با بیشترین ظرفیت فعالیت کند.
در عین حال، هم اکنون دو فروند از کشــتی های کشتیرانی دریای خزر به 
صورت منظم در این زمینه فعالیت می کنند و در صورت اســتقبال مشتریان 

کشتیرانی خزر آماده است تا خطوط منظم کانتینری را افزایش دهد.

بهبودشرایطصادراتبهقزاقستان
شرایط صادرات به بندر اکتائو قزاقستان نیز بهبود پیدا کرده و سرعت صادرات 
به این بندر هم متعارف شــده است. به عبارتی تردد کشتی ها در دریا و مدت 
حضورشان به حالت متعارف بسیار نزدیک شده است و معطلی کشتی ها در بنادر 

با همکاری کلیه بخش های دست اندرکار بسیار کاهش یافته است.
در حال حاضر مدت ماندگاری کاالهای صادراتی در بنادر نسبت به گذشته 
کاهش و حمل آن ها بهبود یافته است، البته هنوز با شرایط ایده آل فاصله دارد.

کشــتیرانی دریای خزر مقدار متنابهی کانتینر یخچالی در اختیار دارد که 
صادرکنندگان می توانند از آن ها استفاده نمایند؛ این در حالی است که بیشترین 
بارهای صادراتی به سمت روسیه مصالح ساختمانی، سیمان و کاالهای کانتینری 
و کریدوری است که البته شرایط انباشت کاالهای صادراتی نیز رو به بهبود بوده 

و سرعت حمل آن ها در حال تسهیل است.

رشد۴۰درصدیتعدادسفرهایناوگانکشتیرانیدریایخزر
طییکماهگذشته

کشــتیرانی دریای خزر طی یک ماه گذشته با فعالیت در پنج بندر دریای 
خزر و با پیاده سازی تکنیک های بهره وری ناوگان، عملکرد خود را ۴۰ درصد 
افزایش داده اســت. کشتیرانی دریای خزر در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۵ 
درصدی حمل کاالهای صادراتی، افزایش ۳۰ درصدی تناژ حمل و ۲۵۰ درصد 
رشد در عملکرد سیلوی غالت نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، عملکرد بسیار 

خوبی را ثبت نموده است.

رشد۴۰درصدیتعدادسفرهایناوگانکشتیرانیدریایخزر

یک کارشناس بازار خودرو بر این باور است که روند نزولی بورس در دو ماه 
اخیر منجر به خروج نقدینیگی از این بازار و ورود آن به بازارهای طال، ســکه، 

ارز و خودرو شده است.
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم روند افزایش قیمتی در 
این بازار است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ 
آن از ۲۱۲ میلیون تومان در چهارشــنبه گذشته امروز به ۲۱۴ میلیون تومان 
رسیده است و مدل ۱۵۱ سال ۱۳۹۹ آن نیز از ۱۷۵ میلیون تومان در چهارشنبه 
گذشته امروز به ۱۷۷ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ آن نیز در این 
مدت گران شده است به طوری که از ۱۹۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته 
امروز به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این 
مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۱۸۷ میلیون تومان قیمت 
خورده است.خودروهای پژو نیز در این مدت از جهش قیمت ها در امان نبوده اند؛ 
به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۳۲۷ میلیون تومان در چهارشنبه 
گذشته امروز به ۴۳۲ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز 
از ۳۴۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۴۵ میلیون تومان رسیده است 
و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۳۱۰ میلیون تومان در روز چهارشــنبه امروز 
به ۳۱۵ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۴۰۵ 

میلیون تومان در روز چهارشنبه به ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است.
خودروهای دنا نیز در این مدت جهش قیمت ها را تجربه کردند به طوری که 

دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ از ۴۲۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به 
۴۳۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۴۳۵ میلیون 
تومان در روز چهارشنبه امروز به ۴۴۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ 
این خودرو نیز از چهارشنبه گذشته تا امروز به ۵ میلیون تومان گران شده است 

و ۴۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
دنا پالس دنده ای توربو نیز در این مدت گران شده است به طوری که مدل 
۱۴۰۱ این خودرو از ۵۴۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۵۵۰ 
میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۱۰ میلیون 
تومان گران شده است و در حال حاضر ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهــای رانا نیز از این جهش قیمت ها در امان نبوده اند؛ رانا پالس پانوراما 
مدل ۱۴۰۱ از ۳۹۰ میلیون تومان در روز چهارشــنبه امروز به ۳۹۲ میلیون 
تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان 

گران شده است و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
امیرحســین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که 
چرا قیمت ها در بازار خودرو به طور افسارگسیخته ای صعودی شده است؛ گفت:" 
نزدیک به ۲ ســال است که در کشور از خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای یاد 
می شــود. ســرمایه داران بازارهای مالی و پولی مناسب را برای سرمایه گذاری 
مورد بررسی قرار می دهند؛ وضعیت بازار سرمایه در نزدیک به ۲ ماه گذشته به 
شدت به هم خورده بوده است و تقریبا تمام سهم ها در این بازار قرمزپوش بودند 
و می توان گفت اکثر سهامداران آینده تیره و تاری را برای بازار سرمایه متصور 
می شدند که موجب به خروج حقیقی ها از این بازار شد، در حالی که حقوقی ها 
به طور دستوری در این بازار ماندگار شدند. از طرف دیگر قیمت ها در بازار مسکن 
نجومی  است و هر فرد عادی نمی تواند برای سرمایه گذاری به بازار مسکن ورود 
پیدا کند و از طرف دیگر نقدشوندگی سرمایه گذاری در این بازار نیز بسیار پایین 
است و تنها بازارهای ارز، طال، سکه و خودرو برای سرمایه گذاری باقی می مانند 
و خودرو در حال حاضر یکی از جذاب ترین بازارها برای سرمایه گذاران است که 
از تورم واقعی عقب تر است و جهش قیمتی آن نیز زمانی آغاز شد که بورس به 

طور پی در پی روزهای قرمزی را ثبت می کرد.

سقوطبورسجهشقیمتخودرورارقمزد
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شماره : 1532

09130913//170170//2828

10151015
ــی 06502414360650241436و کارت ماشــین و و کارت ماشــین و  ــه شــماره مل ــه دو و کارت ســامان ب ــه پای ــی و  گواهینام ــی کارت مل ــه شــماره مل ــه دو و کارت ســامان ب ــه پای ــی و  گواهینام کارت مل
ــد محمــد در  ــه مهــدی  تاجــدار فرزن ــق ب ــد محمــد در   متعل ــه مهــدی  تاجــدار فرزن ــق ب ــران 167167د د 4242  متعل ــران ای ــه شــماره پــاک 3232ای ــه شــماره پــاک کارت ســوخت ب کارت ســوخت ب

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

ــماعیل  در  ــد اس ــزو فرزن ــرادی ری ــد م ــه محم ــق ب ــماعیل  در  متعل ــد اس ــزو فرزن ــرادی ری ــد م ــه محم ــق ب ــی 06402660290640266029 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10311031
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39333196763933319676 متعلــق بــه گل تــاج  رســولی آبــدری فرزنــد هیبــت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه گل تــاج  رســولی آبــدری فرزنــد هیبــت اهلل در تاریــخ 

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

ــخ  ــلیمان در تاری ــد س ــی فرزن ــن خزائ ــه گل آفری ــق ب ــخ  متعل ــلیمان در تاری ــد س ــی فرزن ــن خزائ ــه گل آفری ــق ب ــماره 39620008363962000836 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 1401/08/011401/08/01 مفق

20652065
»یمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک »یمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک 9898 س  س 573573 ایــران  ایــران 2121 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 9898 س  س 
ــور 17001871700187 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت  ــور  و شــماره موت ــران 2121 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14122859543321412285954332 و شــماره موت ــران  ای 573573 ای
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــدام فرزن ــی خ ــه  حافظعل ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــدام فرزن ــی خ ــه  حافظعل ــق ب ــران 2121 متعل ــران  ای ــاک  9898 س  س 573573 ای ــماره پ ــه ش ــاک  ب ــماره پ ــه ش ب

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

20842084
ــخ  ــی در تاری ــد تق ــاری فرزن ــوم  اختی ــه ام الکلث ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد تق ــاری فرزن ــوم  اختی ــه ام الکلث ــق ب ــماره 25933235742593323574 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/09/101401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــرا  ــدای النت ــواری هیون ــین س ــوخت و کارت ماش ــرا  و کارت س ــدای النت ــواری هیون ــین س ــوخت و کارت ماش ــماره 00158580570015858057 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
موتــور  وبــه شــماره  موتــور   وبــه شــماره   KMHDHKMHDH4141EBEUEBEU063540063540 بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســی ســفید  مــدل مــدل 20142014ســفید 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــور ب ــی  و کارت موت ــماره شاس ــه ش ــور ب ــران 327327قق9393 و کارت موت ــران ای ــاک 4040ای ــماره پ ــه ش ــاک  ب ــماره پ ــه ش GG44NBDUNBDU897250897250 ب
ــران  ــاک ای ــماره پ ــه ش ــران ب ــاک ای ــماره پ ــه ش ــور 01240124NBYNBY725205725205ب ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره موت ــه ش NBYEHBGDLJNBYEHBGDLJ11FF0131001310ب
137137//3724237242 متعلــق بــه محمدرضــا ســامت فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا ســامت فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38733526993873352699 متعلــق بــه محســن شــریفیان فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محســن شــریفیان فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 
1401/08/261401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــوذر فرزن ــا اب ــا آذر نی ــه فریب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــوذر فرزن ــا اب ــا آذر نی ــه فریب ــق ب ــماره 00601819900060181990 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 1401/06/301401/06/30 مفق

ــد مهــدی در تاریــخ  ــی اردســتانی فرزن ــده مائ ــه مائ ــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق ب ــی اردســتانی فرزن ــده مائ ــه مائ ــه شــماره 12300405011230040501 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــد حج ــدی فرزن ــرزا محم ــن می ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــد حج ــدی فرزن ــرزا محم ــن می ــه امی ــق ب ــماره 00102506700010250670 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00127261760012726176 متعلــق بــه عبدالرضــا حســین مــردی فرزنــد هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالرضــا حســین مــردی فرزنــد هــادی در تاریــخ 
1401/09/101401/09/10 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 04808963640480896364 متعلــق بــه مهــدی رســولی مهربانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی رســولی مهربانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00234148200023414820 متعلــق بــه پریچهــر نقیئــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه پریچهــر نقیئــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/041401/09/04 مفق

20872087
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37823471613782347161 متعلــق بــه علــی حســین لطفعلــی زاده فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علــی حســین لطفعلــی زاده فرزنــد عبــاس 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.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49001387214900138721 متعلــق بــه نیلوفــر جعفــری فرزنــد مجتبــی در تاریــخ  متعلــق بــه نیلوفــر جعفــری فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 

1401/07/151401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و   16550017860901655001786090 فراگیــر  شــماره  بــه  رانندگــی  فراگیــر گواهینامــه  شــماره  بــه  رانندگــی  گواهینامــه 
پــاک ایــران پــاک ایــران 7878  431431مم8585 و کارت ســوخت  بــه شــماره پــاک ایــران  و کارت ســوخت  بــه شــماره پــاک ایــران 7878  431431مم8585 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــخی در تاری ــام س ــد غ ــک فرزن ــرور  تاجی ــخ  س ــخی در تاری ــام س ــد غ ــک فرزن ــرور  تاجی  س

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56600099725660009972 متعلــق بــه عبــاس اقــازاده فرزنــد ســرخوش در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس اقــازاده فرزنــد ســرخوش در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/121401/07/12 مفق

ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــد محم ــلی فرزن ــرا مرس ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــد محم ــلی فرزن ــرا مرس ــه زه ــق ب ــماره 00124623910012462391 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 1401/09/051401/09/05 مفق

23022302
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 21206590872120659087 و عابــر بانــک متعلــق بــه  و عابــر بانــک متعلــق بــه 
ابراهیــم ســنگدوینی فرزنــد حســین  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ابراهیــم ســنگدوینی فرزنــد حســین  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21221193062122119306 متعلــق  متعلــق 
بــه معصومــه الوســتانی فرزنــد قاســم در تاریــخ بــه معصومــه الوســتانی فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/09/091401/09/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21110943742111094374 متعلــق بــه ارشــک عامریــان فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه ارشــک عامریــان فرزنــد محســن در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/051401/09/05 مفق

ــاک 6969  521521 ه  ه 7777   ــماره پ ــه ش ــفید ب ــگ س ــه رن ــاک  ب ــماره پ ــه ش ــفید ب ــگ س ــه رن ــدل 14011401 ب ــدل  م ــارس LXLX م ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ــارس ب ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ب
ــه شــماره  ــه شــماره  ب ــه شــماره شاســی NAANNAAN1111FEFE66NHNH218005218005 ب ــه شــماره شاســی  ب ــور  164164BB03068230306823 ب ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ب
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــادر  مفق ــد عبدالق ــه فرزن ــه پق ــه حلیم ــق ب ــارس متعل ــژو پ ــاقط پ ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــادر  مفق ــد عبدالق ــه فرزن ــه پق ــه حلیم ــق ب ــارس متعل ــژو پ  پ

 می باشد. می باشد.

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11417598611141759861 و کارت عابــر بانــک ســپه متعلــق بــه شــعبانعلی هاشــمیان فرزنــد  و کارت عابــر بانــک ســپه متعلــق بــه شــعبانعلی هاشــمیان فرزنــد 

عبدالرحیم در تاریخ عبدالرحیم در تاریخ 1401/09/101401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25042504
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 12741614521274161452 متعلــق بــه یاســمن منفــرد فتــح آبــادی فرزنــد فــرزاد  متعلــق بــه یاســمن منفــرد فتــح آبــادی فرزنــد فــرزاد 

در تاریخ در تاریخ 1401/07/01401/07/011 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 519519 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11108046521110804652 متعلــق  متعلــق 
بــه محمدعلــی مینائــی فرزنــد حســن در تاریــخ بــه محمدعلــی مینائــی فرزنــد حســن در تاریــخ 11400/01/01400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــی  ــال صادق ــه ج ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــی  و گواهینام ــال صادق ــه ج ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــنامه 11602982891160298289 و گواهینام ــماره شناس ــه ش ــنامه ب ــنامه شناس ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
فرزنــد جلیــل در تاریــخ فرزنــد جلیــل 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.

  
25072507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12917810641291781064 متعلــق بــه زهــرا نصیــری ده ســرخی فرزنــد رجبعلــی  متعلــق بــه زهــرا نصیــری ده ســرخی فرزنــد رجبعلــی 
در تاریخ در تاریخ 1401/03/011401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــین  ــه حس ــق ب ــین  متعل ــه حس ــق ب ــماره 51104820815110482081 متعل ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــک و گواهینام ــه ی ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــک و گواهینام ــه ی ــه پای گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/281401/08/28 مفق ــعلی در تاری ــد عباس ــا فرزن ــلیمانی نی ــخ س ــعلی در تاری ــد عباس ــا فرزن ــلیمانی نی س

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد رضــا در  ــه زهــرا ایمانــی چمطاقــی فرزن ــد رضــا در  متعلــق ب ــه زهــرا ایمانــی چمطاقــی فرزن ــه شــماره 11601138581160113858 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد احم ــاری فرزن ــی مهی ــه محمدعل ــق ب ــد در  متعل ــد احم ــاری فرزن ــی مهی ــه محمدعل ــق ب ــماره 12881448811288144881 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 62096276926209627692 متعلــق بــه علــی محمــد پــوالدی باغبادرانــی فرزنــد  متعلــق بــه علــی محمــد پــوالدی باغبادرانــی فرزنــد 
حســینعلی در تاریــخ حســینعلی در تاریــخ 1401/08/121401/08/12 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 12886640011288664001 متعلــق بــه محمدهــادی خســروی راد فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه محمدهــادی خســروی راد فرزنــد عبــاس 
در تاریــخدر تاریــخ1401/08/25 1401/08/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09222511930922251193 متعلــق بــه امیــر  متعلــق بــه امیــر 

حســین  یــادگار فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ حســین  یــادگار فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 1401/09/101401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
می باشد.می باشد.

ــد شــعبانعلی در  ــاه فرزن ــان پن ــی قرب ــه عل ــق ب ــد شــعبانعلی در  متعل ــاه فرزن ــان پن ــی قرب ــه عل ــق ب ــه شــماره 09235085540923508554 متعل ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــخ تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09328678980932867898 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 7979ب ب 691691 ایــران ایــران9494 متعلــق بــه ابراهیــم  گل پــرور مشــهدی فرزنــد  متعلــق بــه ابراهیــم  گل پــرور مشــهدی فرزنــد 

حبیبــغ در تاریــخ حبیبــغ در تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09222314940922231494 متعلــق بــه اکــرم غفــاری فرزنــد خــداداد در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم غفــاری فرزنــد خــداداد در تاریــخ 1401/09/021401/09/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04408535320440853532 متعلــق بــه فرهان هاشــمی فرزنــد بشــیر در تاریــخ  متعلــق بــه فرهان هاشــمی فرزنــد بشــیر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  

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

کارت ملــی  کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره کارت ملــی  کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره 42708990774270899077 کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 9191صص116116  
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/04/011401/04/01 مفق ــت در تاری ــد مرحم ــنلو فرزن ــر حس ــه جعف ــق ب ــخ متعل ــت در تاری ــد مرحم ــنلو فرزن ــر حس ــه جعف ــق ب ــران 1010متعل ــران ای ای

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

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 00176559190017655919 متعلــق بــه بابــک بلــوری فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه بابــک بلــوری فرزنــد احمــد 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.=

ــه محمــد شــرفی بنــه فرزنــد  ــد  متعلــق ب ــه محمــد شــرفی بنــه فرزن ــه شــماره 50401685945040168594 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی ب گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی ب
ترحــم در تاریــخ ترحــم 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.=

ــی بــه شــماره 00831266430083126643 متعلــق بــه ایمــان  متعلــق بــه ایمــان  ــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت پایــان خدمــت  و کارت مل شناســنامه  و کارت پایــان خدمــت  و کارت مل
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/05/011401/05/01 تاریــخ  در  محســن  فرزنــد  پــور  تاریــخ  احمــدی  در  محســن  فرزنــد  پــور   احمــدی 

ساقط می باشد.=ساقط می باشد.=

کارت خــودرو بــه شــماره شاســی کارت خــودرو بــه شــماره شاســی NAKSHNAKSH73237323JBJB166078166078 وبــه شــماره انتطامــی  وبــه شــماره انتطامــی 3333 ایــران  ایــران 468468  
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــخ  فرزن ــا در تاری ــد رض ــی 00549692980054969298 فرزن ــماره مل ــه ش ــماعیلی ب ــن اس ــه محس ــق ب ــی  متعل ــماره مل ــه ش ــماعیلی ب ــن اس ــه محس ــق ب ــران 6262 متعل ــران ای ای

1401/06/101401/06/10 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 02500419110250041911 متعلــق بــه مبینــا زرگرالهــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه مبینــا زرگرالهــی فرزنــد مهــدی 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 1401/08/291401/08/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 47235177664723517766 متعلــق بــه ســید محمدحســین میردامادیــان فرزنــد ســیدعلی در  متعلــق بــه ســید محمدحســین میردامادیــان فرزنــد ســیدعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

حســین  بــه  متعلــق  حســین    بــه  متعلــق    40322586864032258686 ملــی  شــماره  بــه  رانندگــی  ملــی گواهینامــه  شــماره  بــه  رانندگــی  گواهینامــه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/08/011401/08/01 تاریــخ  در  محمــد  فرزنــد  تاریــخ  شــعبانی  در  محمــد  فرزنــد   شــعبانی 

ساقط می باشد.=ساقط می باشد.=

شاســی  شــماره  وبــه  شاســی   شــماره  وبــه   1249031931712490319317 موتــور  شــماره  بــه  خــودرو  موتــور ســندکمپانی  شــماره  بــه  خــودرو  ســندکمپانی 
ــاوری  ــه داود ی ــق ب ــاوری   متعل ــه داود ی ــق ب ــران 662662 د  د 2929  متعل ــران  ای ــه شــماره انتظامــی 4444 ای ــه شــماره انتظامــی  وب NAANNAAN0101CACA44CECE851336851336 وب
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه  مفقــود گردی ــد حســن در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردی ــخ   فرزن ــد حســن در تاری ــه شــماره ملــی 00329980070032998007  فرزن ــه شــماره ملــی ب ب

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــد.=اعتب ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

ــه شــماره  ــه شــماره  ب ــران 7777--734734عع3838 ب ــه شــماره پــاک ای ــه یــک قامــه ماشــین ب ــران کارت ملــی گواهینامــه پای ــه شــماره پــاک ای ــه یــک قامــه ماشــین ب کارت ملــی گواهینامــه پای
ملــی ملــی 00370189650037018965 متعلــق بــه محمــد حســن عنبــری فرزنــد محمدحســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد حســن عنبــری فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/09/101401/09/10  

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

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــاج رضای ــن ح ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــاج رضای ــن ح ــه محس ــق ب ــماره 03719383410371938341 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1399/10/081399/10/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره 03849100920384910092 متعلــق بــه مهــدی رســتمی فرزنــد علــی  متعلــق بــه مهــدی رســتمی فرزنــد علــی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و کارت متــرو هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی و کارت متــرو هوشــمند بــه شــماره 02002645830200264583 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
401101524401101524 متعلــق بــه دنیــا جعفــری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه دنیــا جعفــری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/09/091401/09/09 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 04921033130492103313 متعلــق بــه ســعید علمــداری فرزنــد الیــاس در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید علمــداری فرزنــد الیــاس در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.= مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

 ثبــت جهانــی هنــر ســوزن دوزی ترکمــن به عنــوان ششــمین 
اثــر جهانــی اســتان گلســتان

محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان گلستان از ثبت جهانی هنر سوزن دوزی ترکمن به عنوان ششمین 
اثر جهانی استان گلستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گلستان، محمدجواد ساوری روز پنجشنبه 10 آذرماه 
1401 با اعام این خبر گفت: در چهارمین روز از هفدهمین نشست کمیته بین الدولی 
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش از 6 تا 12 آذرماه 1401 
در حال برگزاری است، هنر سوزن دوزی ترکمن )ترکمن دوزی( به عنوان بیستمین 
عنصر میراث فرهنگی ناملموس کشورمان مشترک با ترکمنستان به ثبت جهانی 
رسید. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان خاطرنشان 
کرد: هنر ســوزن دوزی ترکمن به عنوان ششمین اثر بعد از میراث جهانی قابوس، 
کمانچه ایرانی )کمانچه ترکمن(، دوتار ایرانی )دوتار استان گلستان(، جنگل های 
هیرکانی و راه آهن سراســری ایران به ثبت جهانی رسیده است. وی گفت: ضمن 
تبریک این مهم به مردم شــریف ایران زمین و اســتان گلستان، کمال تشکر را از 
تاش ها و مساعدت های وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
استاندار محترم گلستان و مسئولین، سمن ها، هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 
و همکارانم در وزارت و معاونت میراث فرهنگی و دفتر ثبت آثار استان که در این 
امر ایفای نقش کردند دارم. ســاوری بیان کرد: سوزن دوزی ترکمن یا سیاه دوزی 
که نوع دوخت آن زنجیره فشرده و بسیار ریز است، در زبان ترکمنی به آن سانجیم 
می گویند و بیشتر از نقوش هندسی و قرینه به صورت ذهنی بهره می گیرند.  وی اضافه 
کرد: گلدوزی مصور ترکمن از زمان سکاها رایج بوده است و آنچه معلوم است این 
است که ترکمن ها از قدیم االیام به تهیه ابریشم که به عنوان ماده اصلی سوزن دوزی 
تلقی می شود پرداخته و دختران و زنان لباس های خود را با نخ های ابریشمین که 
بارنگ های طبیعی رنگرزی می شد، سوزن دوزی می کرده اند و این امر از نغمه های 
زنان ترکمن و در ادبیات شفاهی آن به وضوح مشخص است. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گلستان در ادامه گفت: هنر سوزن دوزی ترکمن 
در تزئین لباس های زنان و مردان و کودکان، رودوزی بقچه و بند آن برای جهیزیه 
دختر یا پسر، قاب ها، آیینه، شانه، لباس عروسی برای عروس و داماد، حلقه تاهل 
زنان، مچ بند، گردن بند، کیف لوازم آرایشی، رومیزی، کوسن/بالش، روتختی، آویزهای 
دیواری، کیف پول/کیف/کوله پشتی زنانه و ... تجلی می  یابد. امروزه، این هنر برای 
دکوراسیون خانه های معاصر نیز استفاده می شود. وی خاطرنشان کرد: این عنصر 
عمدتاً در استان های خراسان شمالی و گلستان به ویژه در گنبدکاووس، بندر ترکمن، 
آق قا، کاله، گمیشان، مراوه تپه و روستاهای اطراف آن رواج داشته و درعین حال 

هنری شناخته شده در سطح کشور است. 

 تصمیم ناگهانی برای وضع تعرفه صادراتی 
برخی محصوالت کشاورزی مثل پیاز مشکلی 
جدی است زیرا در شرایطی این اقدام اتفاق 
می افتد که کشاورزان نزدیک به زمان برداشت 
محصوالت خود هســتند و هیچ برنامه ریزی 
برای تغییر کشــت و کاهش آن نمی توانند 
داشته باشند. یکی از مهمترین تولیداتی که 
اکنون درگیر این مشکل شده کشت پیاز در 
جنوب اســتان کرمان است که تعرفه بسیار 
باالیی برای آن در نظر گرفته شــده که عما 

صادرات این محصول را غیرممکن می کند.
هرچند برخــی خبرها طی روزهای اخیر 
حاکــی از امیدواری ها بــرای حذف تعرفه 
صادراتی پیاز یا برخی دیگر محصوالت بوده 
اما در عمل، همچنان کشاورزان و مسئوالن 
جهاد کشاورزی در منطقه می گویند که این 
مشکل حل نشده و اباغیه ای نیز مبنی بر حل 

مشکل به دست آنان نرسیده است.
اســفند سال گذشته کار برای کشت پیاز 
شــروع شده اســت و اول مرداد عما کشت 
صورت می گیرد؛ اوج برداشت این محصول 
در جنــوب کرمان از دی ماه به بعد اســت. 
تعرفه ســنگین صادراتی درحالی از 22 آبان 
و چنان ناگهانی و بــدون برنامه ریزی قبلی 
وضع و اعام شــده که درواقع دست کشاورز 
از همه جا بی خبر و بازرگانان را در پوســت 

گردو گذاشته است.
ناگهانی بودن این تعرفه به گونه ای بوده 
که حتا مســئوالن جهاد کشــاورزی جنوب 
کرمان را هم غافلگیــر کرده چنانکه رییس 
سازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان می 
گوید در این زمینه حق را به کشــاورزان می 
دهیم چونکه زمان اباغ آن بسیار دیرهنگام 
بوده و ما هم نتوانستیم به کشاورزان در زمان 

کشت خبر دهیم.
تعرفه سنگین صادراتی درحالی از 22 آبان 
و چنان ناگهانی و بــدون برنامه ریزی قبلی 
وضع و اعام شــده که درواقع دست کشاورز 
از همه جا بی خبر و بازرگانان را در پوســت 
گردو گذاشته است. احمد احمدپورافزود: هیچ 
کمک یارانه ای به کشاورزانی که کاشت پیاز 
دارند نمی شود و هزینه های تولید پیاز بین 6 

تا هفت هزار تومان است که کشاورز اگر زیر 
هشت تا 9 هزار تومان این محصول را بفروشد 

متضرر می شود.
وی اضافــه کرد: بنابرایــن افزایش تعرفه 
صــادرات نه تنهــا موجب بروز مشــکل در 
صادرات پیاز می شــود بلکه افزایش عرضه 
آن در داخــل نیز ممکن اســت قیمت آن را 
به زیر 9 هزار تومان برســاند که ضرر آن به 
تولید کننده می رسد؛ این درحالی است که 
بارها بر لزوم حمایت از این موضوع در کشور 

تاکید شده است.
احمدپور با بیان اینکه نباید تعرفه پیاز بیش 
از 10 درصد ارزش پایه گمرکی باشــد ادامه 
داد: قرار است نمایندگان با وزیر دیدار کنند 

و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. 
وی تاکید کرد: پیاز و سیب زمینی تولید 
جنوب کرمان در خارج از فصل معضل گرانی 
و کمبــود آن در کشــور را حل می کند و در 
عمل نیاز بــه تعرفه هم وجود ندارد بنابراین 
تولیدکنندگان این محصوالت باید بیشتر مورد 
توجه و حمایت باشند. رییس سازمان جهاد 
کشــاورزی جنوب کرمان گفت: هشت هزار 
و 300 هکتار طرح اســتمرار زیر کشت پیاز 
است که پپیش بینی می شود با کشت ثانویه 

به بیش از 15 هزار هکتار برسد.

 تعرفه ضد کشاورزی قراردادی
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان 
هم به ایرنا گفت: طبق قانون بهبود کسب و کار 
چنین تصمیم های اقتصادی برای تعرفه باید 
با هماهنگی تشکل های مرتبط و دریافت نظر 
آنها باشد. علی محبان افزود: ستاد تنظیم بازار 
این مراوده را با اتاق بازرگانی و دیگر تشــکل 
ها نــدارد و عجوالنه برای آنچه که مدیریت، 
نبض بازار مــی داند تصمیم هایی می گیرد 
و اباغیه هــای جدید مبنی بر اعمال تعرفه 

صادر می کند.
وی اضافه کرد: نرخ بازار با ارائه محصوالت 
در زمان های مختلف تعیین می شود و در واقع 
این عرضه و تقاضاست که قیمت محصوالت را 
مشخص می کند. محبان با بیان اینکه راهکار 
بهتر برای مدیریت قیمت ها وجود دارد تاکید 
کرد: باید پیش بینی در سطحی باشد که دقیق 
بدانیم چه زمانی چه محصولی وارد بازار می 
شود و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد.

وی با اشــاره به اینکه در ابتدای فصل که 
کمی قیمت یک محصول کشاورزی باال می 
رود ستاد تنظیم بازار بافاصله به سراغ اعمال 

تعرفه می رود ادامه داد: این شیوه مانعی در 
مقابل کشاورزی قراردادی است و محصولی 
که برای آن تعرفه باالیی در نظر گرفته شده 
برای مدتی از چرخه صادرات خارج می شود.

 تکلیف نامشــخص قــرارداد با 
بازرگانان خارجی

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان 
یادآور شــد: برخی بازرگانان با کشــورهای 
خارجی از جمله عراقی ها برای صادرات پیاز 
از ایران قرارداد بسته اند و این تعرفه موجب 
می شود عراق برای تامین پیاز خود به سراغ 
کشورهای دیگری همچون مصر برود و با آنها 
قرارداد بلندمدت ببندد؛ در نتیجه صادرات پیاز 

ایران از چرخه خارج خواهد شد.
وی اظهار داشت: کشاورزان در سال 1397 
حــدود 2 هزار میلیارد تومان به دلیل همین 
تعرفه ها متضرر و ایــران نیز از عرضه عراق 
خارج شــد. محبان گفت: میــزان مصرف و 
نیاز داخلی باید مشخص و بر اساس عرضه و 
تقاضا سطح صادرات را کاهش دهند؛ در واقع 
به حجم مازاد بر نیــاز داخل مجوز صادرات 
داده شــود. وی افزود: اتاق بازرگانی با تعرفه 
های باال موافق نیست زیرا بدعهدی در بازار 

تجارت ایجاد می کند و کشاورزی قراردادی 
را نیز زیر سئوال می برد.

مسئوالن مختلف مرتبط با حوزه کشاورزی 
و تجارت در استان کرمان به دنبال وضع تعرفه 
صادراتی برخی محصوالت کشاورزی دست 
به دامن نمایندگان خود در مجلس شــورای 
اسامی شده اند که قرار است بزودی با وزیران 
و مسئوالن مرتبط دیدار و راهی برای کاهش 

تعرفه های کمرشکن پیدا کنند.
حال نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
که عضو کمیسیون کشاورزی است نیز خبر 
می دهد که در گفت و گوهای اخیر این قول 
را از مسئوالن گرفته است که بزودی در چند 

روز آینده تعرفه پیاز حذف شود.
حال نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
که عضو کمیسیون کشاورزی است نیز خبر 
می دهد که در گفت و گوهای اخیر این قول 
را از مسئوالن گرفته است که بزودی در چند 

روز آینده تعرفه پیاز حذف شود.
به گفته ذبیح اهلل اعظمی از طرف مسئوالن 
و کشــاورزان هم این قول بــه وزارت جهاد 
کشــاورزی داده شده که از روزهای آینده تا 
بهمن ماه حجم زیــادی از پیاز به بازار وارد 
شــود و نگرانی از افزایش قیمت آن به دلیل 
صادرات وجود ندارد و نباید هیچوقت صادرات 

کشور متوقف شود.
این در حالی اســت که محسن شیراوند 
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی نیز 
گفته اســت لغو عوارض صادراتی 2 محصول 
ســیب زمینی و پیاز در دست بررسی است و 
نتیجه آن اعام خواهد شــد. حال کشاورزان 
سرزمین دیار کریمان که جمعیت زیادی از 
این خطه را تشــکیل می دهند خود منتظر 
تدبیر و کرم مسئوالن هستند تا گره از کارشان 
گشوده شود؛ داستان کاهش و افزایش تعرفه 
ها همیشه مشکلی برای کشاورزان و بازرگانان 
بوده است که باید شیوه جدیدی برای کنترل 
بازار در بر گرفته شــود و اگر هم قرار اســت 
برنامه ای در این زمینه اتخاذ شــود در زمان 
مناسب باشد تا کشاورزان بتوانند بموقع برای 
نوع کشت خود در هماهنگی با جهاد کشاورزی 

استان ها تصمیم گیری کنند.

پُتک تعرفه بر سر پیازکاران جنوب کرمان
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ــرم شــاملو  ــه امیرحســین حمــزه راد ک ــق ب ــرم شــاملو  و شناســنامه متعل ــه امیرحســین حمــزه راد ک ــق ب ــه شــماره 02504954220250495422 و شناســنامه متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد علیرضــا و کارت ملــی و شناســنامه و پایــان خدمــت متعلــق بــه علیرضــا حمــزه راد کــرم شــاملو فرزنــد علیرضــا و کارت ملــی و شناســنامه و پایــان خدمــت متعلــق بــه علیرضــا حمــزه راد کــرم شــاملو 
فرزنــد عــادل بــا کــد ملــی فرزنــد عــادل بــا کــد ملــی 00792914300079291430 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره  ــماره  و ش ــور 100019606100019606RRRR و ش ــماره موت ــور  ش ــماره موت ــران 228228 م  م 2121 ش ــران  ای ــماره 9999 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســیشاســیNAALSRALDGANAALSRALDGA245315245315 و شــماره  و شــماره vinvin==IRFCIRFC951951VV11RTRT245315245315 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
فریبــا ارســانده فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ فریبــا ارســانده فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 1401/04/121401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــش  ــم درف ــه مری ــق ب ــجویی متعل ــه و کارت دانش ــش  و گواهینام ــم درف ــه مری ــق ب ــجویی متعل ــه و کارت دانش ــماره 00245985260024598526 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد احمــد 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. ــوران فرزن ــد احمــد در تاریــخ ن ــوران فرزن ن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00762709980076270998 متعلــق بــه زهــرا مهربانــی فرزنــد یــادگار در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا مهربانــی فرزنــد یــادگار در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی  فرزن ــه دهقان ــح ال ــه ذبی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی  فرزن ــه دهقان ــح ال ــه ذبی ــق ب ــه شــماره 12295849611229584961 متعل ــه ب ــه شــماره گواهینام ــه ب گواهینام
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 12194009201219400920 متعلــق بــه مرضیــه طیبانــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه مرضیــه طیبانــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42321996674232199667 متعلــق بــه عمــار بینــا فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه عمــار بینــا فرزنــد مرتضــی 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.

مــدرک موقــت تحصیلــی مقطــع لیســانس رشــته بــرق قــدرت دانشــگاه ارومیــه ســال مــدرک موقــت تحصیلــی مقطــع لیســانس رشــته بــرق قــدرت دانشــگاه ارومیــه ســال 9797--9898 بــه شــماره  بــه شــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/011401/09/01 مفق ــد در تاری ــد حمی ــر فرزن ــران رضــوان ف ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــر فرزن ــران رضــوان ف ــه مه ــق ب ــی 16801869491680186949 متعل ــی مل مل

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

ــد داریــوش در  ــا قربانــی فرزن ــه پوری ــد داریــوش در  متعلــق ب ــا قربانــی فرزن ــه پوری ــه شــماره 00208112410020811241 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه و کارت ســوخت ب گواهینامــه و کارت ســوخت ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00702931120070293112 متعلــق بــه حســین اردالن فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه حســین اردالن فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1400/07/011400/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 10632830271063283027 متعلــق بــه یحیــی محمــودی فرزنــد یــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه یحیــی محمــودی فرزنــد یــداهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/09/01 1401/09/01مفق

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 12733596231273359623 متعلــق بــه بهــار بصائریــان فرزند عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه بهــار بصائریــان فرزند عبــداهلل در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00357540110035754011 متعلــق بــه حســین بــاغ حماطــی فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه حســین بــاغ حماطــی فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه  و شناســنامه و گواهینام ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه شــماره 33801373593380137359 و شناســنامه و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
اســفندیار کوالئــی نــژاد فرزنــد جــال الدیــن در تاریــخ اســفندیار کوالئــی نــژاد فرزنــد جــال الدیــن 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00117323850011732385 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00117323850011732385 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 4040 ایــران  ایــران 755755 ط  ط 6666 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 141141 ایــران  ایــران 9692196921 و  و 22عــدد کارت ســوخت عــدد کارت ســوخت 
و کارت دانشــجویی متعلــق بــه رامیــن رازقــی پــور فرزنــد اصغــر در تاریــخ و کارت دانشــجویی متعلــق بــه رامیــن رازقــی پــور فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/09/091401/09/09 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی و کارت بنیــاد جانبــازان بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی و کارت بنیــاد جانبــازان بــه شــماره 00524946590052494659 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
ــخ 1401/08/011401/08/01   ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــن امین ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــن امین ــه حس ــق ب ــران563563صص7878 متعل ــرانای ــماره 4444ای ــه ش ــماره ب ــه ش 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 00328027810032802781 متعلــق بــه احمــد گل محمــد طــاری فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد گل محمــد طــاری فرزنــد حیــدر در تاریــخ 
1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00427616620042761662 متعلــق بــه زهــرا ذبحــی فرزنــد ابوطالــب در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا ذبحــی فرزنــد ابوطالــب 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.

ــران6732167321   ــرانای ــماره 781781ای ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــماره  و گواهینام ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــماره 05919604430591960443 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه خداقلــی  دهــدار فرزنــد تویلــی در تاریــخ متعلــق بــه خداقلــی  دهــدار فرزنــد تویلــی در تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49114184194911418419 متعلــق بــه زهــرا حســین پــور اصفهانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا حســین پــور اصفهانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27217966742721796674 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 27217966742721796674 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 2020 ایــران  ایــران 884884 ط  ط 1212 متعلــق بــه ســعید حبیبــی کیــا ســرائی فرزنــد حبیــب  متعلــق بــه ســعید حبیبــی کیــا ســرائی فرزنــد حبیــب 

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

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــینی فرزن ــین حس ــه سیدحس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــینی فرزن ــین حس ــه سیدحس ــق ب ــماره 05584077910558407791 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراهلل در تاری ــد خی ــی فرزن ــرا قربان ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــراهلل در تاری ــد خی ــی فرزن ــرا قربان ــه زه ــق ب ــماره 00676968210067696821 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردی

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 5555 ایــران  ایــران 394394 م  م 7979 متعلــق بــه حســین خنجــری هنــد چــوب فرزنــد محمــد  متعلــق بــه حســین خنجــری هنــد چــوب فرزنــد محمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد غامحس ــمی فرزن ــه چش ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد غامحس ــمی فرزن ــه چش ــه فاطم ــق ب ــماره 49113201094911320109 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/121401/07/12 مفق

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــر  باق ــه صف ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــر  باق ــه صف ــق ب ــه شــماره 62299345666229934566 متعل ــک ب ــه ی ــه پای ــه شــماره گواهینام ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00701063810070106381 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00701063810070106381 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
متعلــق بــه مجیــد احمــدی ماهینــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ متعلــق بــه مجیــد احمــدی ماهینــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــودی ن ــا محم ــه مین ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــودی ن ــا محم ــه مین ــق ب ــماره 33291693033329169303 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00779410390077941039 متعلــق بــه فرنــاز ســرور فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه فرنــاز ســرور فرزنــد بهــروز در تاریــخ 1400/12/011400/12/01  
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 60388784166038878416 متعلــق بــه محمــد رســتمی فرزنــد خانــار در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رســتمی فرزنــد خانــار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/061401/09/06 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40723093214072309321 متعلــق بــه رضا جعفــرزاده فرزند رســول در تاریــخ  متعلــق بــه رضا جعفــرزاده فرزند رســول در تاریــخ 1399/09/121399/09/12  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 3535 متعلــق بــه منصــوره بخشــایی فرزنــد شــکراله در تاریــخ  متعلــق بــه منصــوره بخشــایی فرزنــد شــکراله در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود  مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 371371 متعلــق بــه فرشــید نیکویــی بیگلــر فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــید نیکویــی بیگلــر فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 10508743741050874374 متعلــق بــه فاطمــه زنگوئــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه زنگوئــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08487476310848747631 متعلــق بــه زهــرا دالور فرزنــد علی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا دالور فرزنــد علی اکبــر در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــماره 00715653880071565388   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00715653880071565388 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه حمیــده الســادات قوامــی فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ متعلــق بــه حمیــده الســادات قوامــی فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ 1400/08/251400/08/25 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00253641890025364189 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00253641890025364189 متعلــق به مرضیه  متعلــق به مرضیه 
رفعیــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ رفعیــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/09/091401/09/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــه حســین   ــق ب ــه حســین   متعل ــق ب ــماره 05699391430569939143 متعل ــه ش ــی هوشــمند ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی هوشــمند ب ــماره 804804 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/091401/09/09 مفق ــود در تاری ــد محم ــان حتمــی فرزن ــخ اقبالی ــود در تاری ــد محم ــان حتمــی فرزن اقبالی

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 05213056080521305608 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 05213056080521305608 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
بــه ســجاد جیریایــی شــراهی فرزنــد علــی در تاریــخ بــه ســجاد جیریایــی شــراهی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/09/091401/09/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 40727143644072714364 متعلــق بــه رضــا یــزدان پنــاه فرزنــد قــدرت در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا یــزدان پنــاه فرزنــد قــدرت در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
30243024

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12186763881218676388 متعلــق بــه پروین رســتگار فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه پروین رســتگار فرزند محمــد 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.

ــران 3030   ــه شــماره ای ــران  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین ب ــه شــماره ای ــه شــماره 09262628820926262882 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/09/081401/09/08 مفق ــن در تاری ــد حس ــدری فرزن ــن حی ــه متی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدری فرزن ــن حی ــه متی ــق ب 523523 ط  ط 3737 متعل

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

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــه فرزن ــز گزم ــم کنی ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد غامعل ــه فرزن ــز گزم ــم کنی ــه خان ــق ب ــماره 49792708674979270867 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 1401/06/011401/06/01 مفق
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ــخ  ــد در تاری ــد اح ــاب فرزن ــوری دامن ــیر  ن ــه بش ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد اح ــاب فرزن ــوری دامن ــیر  ن ــه بش ــق ب ــماره 16028527741602852774 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/06/071401/06/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 66605106646660510664 متعلــق بــه مهــدی عبــداهلل  فرزند عمــران در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی عبــداهلل  فرزند عمــران در تاریــخ 1401/07/101401/07/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــن فرزن ــدری امی ــه چاون ــه رقی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــن فرزن ــدری امی ــه چاون ــه رقی ــق ب ــماره 66603630176660363017 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/08/271401/08/27 مفقــود گردی

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 54591227835459122783 متعل ــه ش ــک ب ــر بان ــماره  و کارت عاب ــه ش ــک ب ــر بان ــماره 54591227835459122783 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
معصومــه ملکــی شــیخ احمدلــو فرزنــد بیــت الــه در تاریــخ معصومــه ملکــی شــیخ احمدلــو فرزنــد بیــت الــه در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــن عل ــد حس ــی فرزن ــجاد عبداله ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــن عل ــد حس ــی فرزن ــجاد عبداله ــه س ــق ب ــماره 64700782306470078230 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/08/301401/08/30 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 993993 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00665305470066530547 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
ــو  ــه رضــا قاســمی یامچل ــو  متعلــق ب ــه رضــا قاســمی یامچل ــه شــماره 00665305470066530547 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه ســه ب 00665305470066530547 و گواهینامــه پای

فرزنــد زلفعلــی در تاریــخ فرزنــد زلفعلــی در تاریــخ 1401/04/201401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــانه  ــه افس ــق ب ــانه  متعل ــه افس ــق ب ــماره 13827721731382772173 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 13827721731382772173 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ســرابی فرزنــد ســیفعلی در تاریــخ ســرابی فرزنــد ســیفعلی در تاریــخ  1401/06/17 1401/06/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدقل ــری فرزن ــوره اکب ــه صف ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدقل ــری فرزن ــوره اکب ــه صف ــق ب ــماره 15310278061531027806 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/061401/09/06 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 16502499261650249926 متعلــق بــه لیــا کرمــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا کرمــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/06/281401/06/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 32427323403242732340 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ 1401/09/051401/09/05   ــز در تاری ــد پروی ــاعدی فرزن ــایان س ــه ش ــق ب ــوخت متعل ــخ  و کارت س ــز در تاری ــد پروی ــاعدی فرزن ــایان س ــه ش ــق ب ــوخت متعل 32427323403242732340 و کارت س

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 37817863583781786358 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــه  ــق ب ــوخت متعل ــه  وکارت س ــق ب ــوخت متعل ــران 476476صص6969 وکارت س ــران ای ــاک 5151ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب 37817863583781786358 و کارت ماش
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/051401/09/05 مفق ــد محمــد حســین در تاری ــور فرزن ــروز احمدپ ــخ فی ــد محمــد حســین در تاری ــور فرزن ــروز احمدپ فی

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

40304030
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41801736034180173603 متعلــق بــه میــاد غامیــان بســطامی فرزنــد میرعبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه میــاد غامیــان بســطامی فرزنــد میرعبــاس 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 40719710884071971088 متعلــق بــه خــاص طــا موســوی فرزنــد ســیدعبداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه خــاص طــا موســوی فرزنــد ســیدعبداهلل 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  ــاس در تاری ــی عب ــد عل ــی فرزن ــد ایمان ــه ناهی ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــی عب ــد عل ــی فرزن ــد ایمان ــه ناهی ــق ب ــماره 40736750794073675079 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 1401/09/051401/09/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40602308124060230812 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و معاینــه فنــی متعلــق بــه  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و معاینــه فنــی متعلــق بــه 
محمــد ولــی خانــی نقــی فرزنــد عیــن الــه در تاریــخ محمــد ولــی خانــی نقــی فرزنــد عیــن الــه 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.

ــد  ــان فرزن ــه مهیــن محمودی ــق ب ــد  و ســیمکارت ایرانســل  متعل ــان فرزن ــه مهیــن محمودی ــق ب ــه شــماره 32512304253251230425 و ســیمکارت ایرانســل  متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــخ  ــخ  در تاری ــی :  40705185414070518541 در تاری ــماره مل ــه ش ــتمی ب ــی رس ــم موس ــه اس ــری ب ــازار و کارت ایثارگ ــی :  بران ــماره مل ــه ش ــتمی ب ــی رس ــم موس ــه اس ــری ب ــازار و کارت ایثارگ بران

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61300485996130048599 متعلــق بــه احمــد جعفــری پــور فرزنــد علــی حســین در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد جعفــری پــور فرزنــد علــی حســین 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 و کارت پایــان خدمــت و کارت ایثارگــری و گواهینامــه وکارت ســوخت و کارت ماشــین بــه کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ایثارگــری و گواهینامــه وکارت ســوخت و کارت ماشــین بــه 
شــماره شــماره 417417جج5757ایــرانایــران3131 متعلــق بــه ملــک نیــاز  خــرم آبــادی فرزنــد شــفیع در تاریــخ  متعلــق بــه ملــک نیــاز  خــرم آبــادی فرزنــد شــفیع در تاریــخ 1401/07/141401/07/14  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40713498914071349891 متعلــق بــه عبدالــه بازگیــر فرزنــد کــرم الــه در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالــه بازگیــر فرزنــد کــرم الــه 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

گواهینامــه  و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه  و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 575575صص3434ایــرانایــران3131 و ســیمکارت ایرانســل و همــراه  و ســیمکارت ایرانســل و همــراه 
اول  متعلــق بــه امیرمهــدی بابایــی فرزنــد صمــد و اول  متعلــق بــه امیرمهــدی بابایــی فرزنــد صمــد و 22عــدد کارت کارت ســوخت بــه اســم هــای صمدبابایــی عــدد کارت کارت ســوخت بــه اســم هــای صمدبابایــی 

و حبیــب حاتمــی  در تاریــخ و حبیــب حاتمــی  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.
  

55025502
کارت ملــی  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 43103699954310369995 متعلــق بــه فریــد   متعلــق بــه فریــد  

رجبی فرزند فرامرز  در تاریخ رجبی فرزند فرامرز  در تاریخ 1401/09/121401/09/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 14511224461451122446و و  ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای ــی و شناس ــماره کارت مل ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای ــی و شناس کارت مل
ــور 37205583720558 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک  ــور  و شــماره موت ــه شــماره شاســی ss14222891969081422289196908 و شــماره موت ــه شــماره شاســی کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
4646 ایــران  ایــران 258258 م  م 5252 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 4646 ایــران  ایــران 258258 م  م 5252 متعلــق بــه ســهیل  عزتــی  فرزنــد قیــاس  متعلــق بــه ســهیل  عزتــی  فرزنــد قیــاس 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/09/101401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شاســی   شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   25961544982596154498 شــماره  بــه  گواهینامــه  و  ملــی  شــماره کارت  بــه  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
ss14122858076011412285807601 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 14651791465179 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 4646 ایــران  ایــران 414414 ق  ق 2525 و کارت  و کارت 
ســوخت بــه شــماره پــاک ســوخت بــه شــماره پــاک 4646 ایــران  ایــران 414414 ق  ق 2525 متعلــق بــه مهــدی  خطیبــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  خطیبــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/061401/09/06 مفق

70067006
اســناد مالکیــت بــه شــماره اســناد مالکیــت بــه شــماره 45010827204501082720 متعلــق بــه مجتبــی  حیــدر زاده  فرزنــد علــی محمــد  در  متعلــق بــه مجتبــی  حیــدر زاده  فرزنــد علــی محمــد  در 

تاریخ تاریخ 1399/05/051399/05/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
ــخ  ــیدرضا در تاری ــد س ــینی فرزن ــهیا حس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیدرضا در تاری ــد س ــینی فرزن ــهیا حس ــه س ــق ب ــی: 46791888124679188812 متعل ــه کدمل ــی ب ــی: کارت مل ــه کدمل ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه کدملــی: کارت ملــی بــه کدملــی: 46216082154621608215 متعلــق بــه اکــرم هوشــنگی فرزنــد مختــار در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم هوشــنگی فرزنــد مختــار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/121401/09/12 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد صفرعل ــور فرزن ــمیرا باقرپ ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد صفرعل ــور فرزن ــمیرا باقرپ ــه س ــق ب ــی: 46102898914610289891 متعل ــه کدمل ــی ب ــی: کارت مل ــه کدمل 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 1399/01/011399/01/01 مفق

70257025
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 13791379 متعلــق بــه اکبــر نــادری فرجــام فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر نــادری فرجــام فرزنــد اســماعیل 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.

70267026
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49296748404929674840 و یــک فقــره چــک ،کارت مهارت،عابرهــای بانکب،یــه ســیم کارت  و یــک فقــره چــک ،کارت مهارت،عابرهــای بانکب،یــه ســیم کارت 
ــط در تاریــخ 1401/09/111401/09/11 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــد ًضاب ــی  فرزن ــه عــادل دالئ ــط در تاریــخ ایرانســل،متعلق ب ــد ًضاب ــی  فرزن ــه عــادل دالئ ایرانســل،متعلق ب

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00504375850050437585 متعلــق بــه بیــژن حســینی  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه بیــژن حســینی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/101401/09/10 مفق

موتور1338500486513385004865،شــماره ،شــماره  موتور،شــماره  144144بب7171،شــماره    7878 ایــران  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  ایــران بــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــود  ــود  مفق ــخ 1400/01/011400/01/01 مفق ــمعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــی قهرمان ــه محمدعل ــخ متعلق ب ــمعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــی قهرمان ــه محمدعل شاســیشاســی1890380718903807متعلق ب

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

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و  گواهینامــه  و   00566604990056660499 شــماره  بــه  ملــی  شــماره »کارت  بــه  ملــی  »کارت 
شاســی  شــماره  شاســی   شــماره   TNNTNN44GG1616AHAH00470860047086موتــور موتــور،شــماره  667667تت8181،شــماره    2222 ایــران ایــران 
نامه،دفترچــه  بیمــه  رانی،کپــی  تاکســی  ســوخت،کارنامه  نامه،دفترچــه ،کارت  بیمــه  رانی،کپــی  تاکســی  ســوخت،کارنامه  NASNAS321200321200JJ49114344911434،کارت 
 تامیــن اجتماعــی وعابرهــای بانکــی متعلــق بــه شــهرام  جــوادزاده فرزنــد رســول در تاریــخ تامیــن اجتماعــی وعابرهــای بانکــی متعلــق بــه شــهرام  جــوادزاده فرزنــد رســول در تاریــخ

  1401/09/091401/09/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

ــی  ــماره شاس ــی ,ش ــماره شاس ــماره موتور01690169NDRNDR200430200430,ش ــماره موتور،ش ــاک 137137//3145731457،ش ــماره پ ــه ش ــور ب ــاک کارت موت ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
NDRAJPKDEJAANDRAJPKDEJAA4215042150 متعلــق بــه پرویــز نــوروزی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــز نــوروزی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  

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

ــخ  ــه  در تاری ــت ال ــد رحم ــوی فرزن ــاورز عل ــل کش ــه ابوالفض ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــت ال ــد رحم ــوی فرزن ــاورز عل ــل کش ــه ابوالفض ــق ب ــماره 84188418 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردی

ــور383712383712 شــماره  شــماره  ــور ،شــماره موت ــران 3333  556556مم4646 ،شــماره موت ــه شــماره ای ــرگ ســبز خــودرو وکارت ماشــین ب ــران ب ــه شــماره ای ــرگ ســبز خــودرو وکارت ماشــین ب ب
شاســی شاســی KK011093011093 متعلــق بــه یوســف نجفــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف نجفــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

70327032
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 03101084620310108462 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 03101084620310108462 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــی 03101084620310108462 و  و  ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی  و گواهینام ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی 03101084620310108462 و گواهینام ــه شــماره مل ــی خدمــت ب ــه شــماره مل خدمــت ب
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 1111یی292292ایــرانایــران3838 و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه ش م  و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه ش م 
0069026600690266 و ش ش  و ش ش SS14122832248031412283224803 متعلــق بــه فرشــاد  رنجبــر رفیــع  فرزنــد فرهــاد  در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد  رنجبــر رفیــع  فرزنــد فرهــاد  در تاریــخ 

1401/09/101401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70607060
ــی  ــر برات ــی اکب ــه عل ــق ب ــی  متعل ــر برات ــی اکب ــه عل ــق ب ــی 09409138520940913852 متعل ــه شــماره مل ــه دو و موتورســیکلت ب ــه پای ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه دو و موتورســیکلت ب ــه پای گواهینام

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 06303581510630358151 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
06303581510630358151 متعلــق بــه محدثــه حســین نــژاد فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه حســین نــژاد فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09329336370932933637 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
09329336370932933637 و کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه خــودرو پرایــد  و کارت ماشــین و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه خــودرو پرایــد 132132 مــدل  مــدل 13961396 ســفید  ســفید 
روغنــی بــه شــماره پــاک روغنــی بــه شــماره پــاک 1212 /  / 429429 ص  ص 2222 متعلــق بــه حســین امیــد نــژاد فرزنــد تــاج محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســین امیــد نــژاد فرزنــد تــاج محمــد 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.

ــد  ــدم فرزن ــوری مق ــن منص ــه پروی ــق ب ــد  متعل ــدم فرزن ــوری مق ــن منص ــه پروی ــق ب ــی 09010876710901087671 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره 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 حجــی محمدحســن در تاریــخ حجــی محمدحســن در تاریــخ 1401/08/141401/08/14 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09225084710922508471 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 09225084710922508471  
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 09225084710922508471 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم و کارت پای
ــی  ــه الیــاس جال ــق ب ــی  متعل ــه الیــاس جال ــق ب ــه شــماره دانشــجویی 980150894980150894 متعل ــه شــماره دانشــجویی  و کارت دانشــجویی ب 09225084710922508471 و کارت دانشــجویی ب
کاســب فرزنــد مهــدی در تاریــخ کاســب فرزنــد مهــدی در تاریــخ  1401/05/28 1401/05/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه بــی بــی ســعیده  شــریعت فرزن ــد  متعلــق ب ــه بــی بــی ســعیده  شــریعت فرزن ــه شــماره ملــی 09419368720941936872 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
سیدقاســم در تاریــخ سیدقاســم در تاریــخ 1401/08/051401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 09217528140921752814 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
09217528140921752814 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 09217528140921752814 متعلــق بــه کیــان شاهســون  متعلــق بــه کیــان شاهســون 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــد حســن در تاری ــخ فرزن ــد حســن در تاری فرزن

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 09458202590945820259 متعلــق بــه آذر کاظــم پــور ویرانــی فرزنــد علیرضــا  متعلــق بــه آذر کاظــم پــور ویرانــی فرزنــد علیرضــا 
در تاریــخ 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 ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09320515880932051588 و اســناد مالکیــت آپارتمــان در منطقــه نهضــت  و اســناد مالکیــت آپارتمــان در منطقــه نهضــت 
و دســته چــک بانــک ملــی بــه شــماره حســاب و دســته چــک بانــک ملــی بــه شــماره حســاب 01028738710030102873871003 متعلــق بــه الهــه پژوهشــگر فرزنــد  متعلــق بــه الهــه پژوهشــگر فرزنــد 

حبیــب الــه در تاریــخ حبیــب الــه در تاریــخ 1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد خســرو در  ــه حجــت خوافــی فرزن ــق ب ــد خســرو در  متعل ــه حجــت خوافــی فرزن ــق ب ــه شــماره ملــی 06904149270690414927 متعل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند 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.

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44335961674433596167 متعلــق بــه فــرزاد مژگانــی فهــادان فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه فــرزاد مژگانــی فهــادان فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 

1401/08/271401/08/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــمی و  ــی قاس ــه مصطف ــق ب ــمی و  متعل ــی قاس ــه مصطف ــق ب ــران 798798 ص  ص 3333 متعل ــران  ای ــاک 5454 ای ــماره پ ــه ش ــان ب ــوخت نیس ــاک کارت س ــماره پ ــه ش ــان ب ــوخت نیس کارت س
گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 5454 ایــران  ایــران 156156 ن  ن 2626 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 
ــخ 1401/09/051401/09/05   ــد عباســعلی  در تاری ــادی  فرزن ــه حســین کارگرحاجــی اب ــق ب ــخ   متعل ــد عباســعلی  در تاری ــادی  فرزن ــه حســین کارگرحاجــی اب ــق ب 44207396574420739657  متعل

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــش بهاب ــن دان ــه اذی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــش بهاب ــن دان ــه اذی ــق ب ــماره 44210978374421097837 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/08/12 1401/08/12مفق

ــد اکبــر در  ــه محمــد حســن  دهقــان بنادکــی  فرزن ــق ب ــد اکبــر در  متعل ــه محمــد حســن  دهقــان بنادکــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 44317459714431745971 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70727072

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــد محم ــکان فرزن ــی پی ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــد محم ــکان فرزن ــی پی ــه عل ــق ب ــماره 22812697442281269744 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/05/011400/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/09/14

شماره : 1532

 تعویض دیفیوزرهای ۳ و ۴ نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان
 تعویض دیفیوزرهای شــماره ۳ و ۴ نیروگاه حرارتی به همراه تغییر متریال، با موفقیت 
به اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. مسعود ملکی، سرپرست نیروگاه حرارتی 
شرکت با اعالم این خبر گفت: در ادامه طراحی، ساخت و نصب دیفیوزر شماره ۴ نیروگاه 
حرارتی، تعویض دیفیوزر شــماره ۳ این نیروگاه نیز با موفقیت به اتمام رســید و برنامه 
ریزی برای تعویض دیفیوزر شــماره ۵ این نیروگاه نیز در دســتور کار قرار گرفت. ایرج 
قائدی، مهندس ارشد توربین نیروگاه حرارتی به تشریح اقدامات انجام شده در این پروژه 
پرداخــت و گفت: نقش برج های خنک کننده در افزایش بازدهی نیروگاه، افزایش تولید 

برق و کاهش مصرف آب، حائز اهیمت است.
 قائدی افزود: با توجه به این که سازه های فلزی دیفیوزرهای قبلی برج خنک کننده این 
نیروگاه پس از ۵۰ سال کارکرد مداوم و در اثر رسوبات مواد شیمیایی و خوردگی شدید 
و همچنین ارتعاشــات تجهیزات مکانیکی دوار، دچار ترک و ریزش شده و فاقد بازدهی 
مناسب بودند، نسبت به تعویض آن ها اقدام شد. وی گفت: دیفیوزرهای جدید از جنس 
فایبرگالس و مقاوم در برابر لرزش، آتش و اشعه خورشید و همچنین ضد زنگ زدگی و 
ضد باکتریال است. تعویض این ۲ دیفیوزر موجب افزایش بازدهی و بهبود تبادل حرارتی 
برج ها و نهایتا رفع بخشی از محدودیت های تولید شد. سرپرست نیروگاه حرارتی گفت: 
شــرکت فرانگر زرفام، مدیریت راهبری و پشــتیبانی ماشین آالت و خودروهای سنگین 
و همکاران تولید و توزیع برق شــرکت به ویژه سرپرســت دفتر فنی مدیریت همکاری 

شایسته و فعالی داشتند.

 مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:در هشت ماهه 1۴01، رشد ۳ برابری درآمد 
گمرکات استان اصفهان 

دکتر رســول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان میزان درآمد گمرکات 
اســتان اصفهان را 16 هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال برشــمرد و اظهار داشــت : در 8 ماهه 
1۴۰1 درآمد گمرکات اســتان اصفهان نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۲۰۲ درصد 

رشد داشته است .
وی در خصوص واردات کاال از طریق گمرکات اســتان اصفهان اظهار داشــت: درهشت 
ماهه امســال 7۴ هزار و 676 تن کاال به ارزش ۴۰9 میلیون و 1۰6 هزار دالر از طریق 
گمرکات استان اصفهان ترخیص گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 
نظر وزن ۳ درصد کاهش و از حیث ارزش 6 درصد رشد داشته است. مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان اذعان داشت : طی این مدت تشریفات واردات از طریق گمرک اصفهان 
۵۳ هزار تن و به ارزش ۳1۰ میلیون و 9۵9 هزار دالر بوده که 76 درصد از کل واردات 
گمرکات اســتان را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 

نظر وزنی ۳8 و از لحاظ ارزش ۳7 درصد رشد داشته است .
و در ادامــه تصریح کرد : در هشــت ماهه امســال تشــریفات واردات از طریق گمرک 
اختصاصــی مجتمع فوالد مبارکــه ۲۰ هزار تن و بــه ارزش 9۲ میلیون دالر و گمرک 
اختصاصی ذوب آهن ۲ هزار تن و به ارزش 6 میلیون دالر بوده است. وی عمده کاالهای 
وارداتی گمرکات استان اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید،اجزا و قطعات و مواد اولیه 
مورد نیاز واحدهای تولیدی برشــمرد و بیان داشــت: در هشت ماهه سال1۴۰1 ؛ 1۳8 
میلیون دالر ماشــین آالت و دستگا ه های مکانیکی باسهم ۳۴ درصد ، 7۲ میلیون دالر 
ماشــین آالت برقی با ســهم 18 درصد ، ۵۲ میلیون دالر چدن و آهن و فوالد با ســهم 
1۳ درصد ، 1۳ میلیون دالر وســایل نقلیه ) کامیون ( و اجزا و قطعات خودرو با ســهم 
۳ درصد و 1۲ میلیون دالر مواد پالســتیکی از طریق گمرکات اســتان اصفهان با سهم 
۳ درصد ترخیص گردیده اســت. مدیرکل گمرکات استان اصفهان درخصوص مهمترین 
کشــورهای مبدا واردات به گمرکات اســتان اصفهان و مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
تصریح کرد: طی این مدت چین 96 میلیون دالر با کاهش 1۰درصد ، ترکیه 8۰ میلیون 
دالر با رشد ۲9 درصد ، امارات متحده عربی 66 میلیون دالر با کاهش ۳8 درصد ، کره 
جنوبی ۴۳ میلیون دالر و رشد 1۴7 درصد و و آلمان ۳8 میلیون دالر با کاهش ۳درصد 

، مبدا واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده اند.
 

 روابط عمومی های برتر استان ایالم معرفی شدند
  خطیبی ایالم خبرنگار ایده روز-»محمد صحرایی«  اظهارداشت : بر اساس ارزیابی های 
انجام شده در ســال اخیر،از بین دســتگاه های اجرایی،مســعود احمدیان،رییس اداره 
اطالع رســانی اداره کل آمــوزش و پرورش رتبه نخســت، عبدالجلیــل یعقوبیان مدیر 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی رتبه دوم و آزاده خرم مدیر روابط عمومی اداره کل 
بهزیســتی و محمد ســلطانی رییس اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ایالم 
به صورت مشترکرتبه سوم دستگاه های اجرایی استان را کسب کردند. مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل اســتانداری ایالم گفت : بر اســاس این ارزیابی، محمدرضا سپهر مدیر 
روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم، ملیحــه جعفری پور مدیــر روابط عمومی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، حدیث عباسی مدیر روابط عمومی اداره کل استاندارد، 
علی نظر جوهری مدیر روابط عمومی اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس ، الهام 
عبداللهی مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی، حجت اهلل صیفی زاده 
مدیر روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب اسالمی، ابراهیم مرادی مدیر روابط عمومی صدا 
و ســیمای مرکز ایالم و شهریار نصیری مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان نیز 

شایسته تقدیر معرفی شدند.
 وی ادامه داد: در بین روابط عمومی های فرمانداری ها، فرمانداری ویژه شهرستان دهلران، 
فرمانداری شهرســتان سیروان و فرمانداری شهرستان مهران به ترتیب رتبه های اول تا 
سوم و فرمانداری شهرســتان ایالم نیز شایسته تقدیر شناخته شد.صحرایی خاطرنشان 
کرد: پس از ارزیابی های انجام شــده در بین روابط عمومی شــرکت ها علیرضا معراجی، 
مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم رتبه نخست، محمد محمدیان شمالی، مدیر 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان رتبه دوم، اردشــیر چشمه چاهی مدیر 
روابط عمومی شــرکت گاز استان رتبه سوم و محمدتقی رشــیدی، مدیر روابط عمومی 

شرکت آبفای استان شایسته تقدیر معرفی شدند.

 رییس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بندرترکمن معرفی شد
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | مراسم تکریم و معارفه رییس جدید اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی بندرترکمن، در محل فرمانداری آن شهرستان برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گلستان، مراسم تکریم و معارفه رییس 
جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بندرترکمن با حضور مدیرکل و معاون فرهنگی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گلستان و هیات همراه و فرماندار بندرترکمن در صبح روز 

سه شنبه 8 آذر ماه در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.
 در این مراســم محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گلستان،گفت: با تغییر 
دولت ها طبیعتا تغیرات مدیریتی انجام می شود و این تغییر نگاه ها و تغییر افراد برای 
ایجاد خدمات شایســته تر با رویکردی دیگر اســت. وی با تاکید بر اینکه در انتخاب ها 
کوشیده می شــود افراد آگاه با فعالیت های دســتگاه اجرایی انتخاب شوند، ادامه داد: 
حضور فرماندار محترم و حامی و آشــنا به مقوله فرهنگ و هنر فرصت به شمار می رود. 
رعیت ضمن قدردانی از زحمات حسن رسولی  به عنوان رییس فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بندرترکمن، رضا یارمحمدی را به عنوان رییس این شهرستان معرفی کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گلستان، افزود: به دنبال تقویت فعالیت های مختلف  
هســتیم و امید است با همکاری مسئوالن شهرســتان، رییس جدید این اداره به دنبال 
ایجاد پالتو و انعقاد تفاهم نامه  با شــهرداری و پیگیر نگارخانه و احیای سینمای سابق، 
شناســایی و حمایت از ظرفیت ها و تالش برای اعزام گروه های هنری به دیگر کشورها 
باشد. در ادامه عبدالغفورغراوی فرماندار بندرترکمن ضمن قدردانی از تالش های حسن 
رسولی گفت:شهرستان ترکمن ظرفیت های کم نظیری دارد و امید است در ادامه مسیر 
خدمت توجه و تکریم  بیشتر به خانواده فرهنگ و هنر و رسانه و تعامل با دیگر دستگاه 
ها بیشتر شود. وی سپس به نقش راهبردی فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد و گفت: 

دیپلماسی فرهنگی باید در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناســان بر این باورند حمایت از شرکت های 
دانش بنیان موثرترین راه کار برای رونق اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری است و برای تحقق این مهم 
حمایــت موثر از شــرکت های دانش بنیان  باید به 

فرهنگ عمومی در اُستان تبدیل شود.
وجود موانع و قوانین دســت وپاگیر از دالیل مهم 
کم رغبتی فعــاالن اقتصادی به تولید در کشــور 
است و شرکت های دانش بنیان که به طور معمول 
از تجربه کمتری در زمینه تولید برخوردارند، این 

مشکالت برایشان سخت تر است.
پیچیدگــی و زمان زیــاد فرآیند تجاری شــدن 
محصوالت دانش بنیــان در برخی موارد باعث می 
شود، کارآفرینان دانش بنیان قید تولید خالقانه را 
بزنند و گاهی تولید محصوالت غیرفناور و معمول 
را ترجیح بدهند. کارشناســان بر این باورند تولید 
دانش بنیان، در بیشتر موارد تولید با شیوه ای جدید 
است که این نو بودن روش ها، نیازمند تغییر نگرش 

در برخی ممیزی های محصوالت تولیدی است.
برخی قوانین و دستورالعمل ها با نوآوری همخوانی 
ندارند، زیرا قوانین بیشتر در جهت هدایت امور به 
روال مشخص شده از قبل تاکید دارند ولی می توان 
با همراهی و همکاری مشکالت مربوط به اخذ انواع 
مجوزها را حل کرد و از سخت گیری های بی مورد 
پرهیز کرد. در ســال های اخیر و به ویژه در دولت 
مردمی ســیزدهم، اقتصاد دانش بنیان در کشور 
توسعه قابل توجهی کرده است و سعی شده تولید 
در این حوزه محدودیت های قانونی کمتری داشته 
باشد ولی وجود برخی قانون و دستورالعمل که در 
طول سال های متمادی وضع و اجرا شده اند کار را 

برای فعاالن این حوزه سخت می کند.
یکی از مهمترین اقدامات دولت ســیزدهم برای 
حمایت شــرکت های دانش بنیان، تدوین قانون 
جهش تولید دانش بنیان است که در ۳1 اردیبهشت 
امسال توسط رییس مجلس شورای اسالمی ابالغ 
شد و به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان رییس جمهور 9۵ درصد آیین نامه های این 
قانون تدوین شده است و با نهایی شدن آن در یک 

ماه آینده اجرایی می شود.

 حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان 
در گرو تغییر نگرش

کارشناس یک شرکت دانش بنیان در این پیوند به 
ایرنا گفت: سال های اخیر شاهد حمایت روزافزون 
نهادها و ســازمان ها از شــرکت های دانش بنیان 
بوده ایم ولی وجود برخی از قانون و دستورالعمل که 
سال های طوالنی اجرا شده اند و موجب شکل گیری 
یک فرهنــگ اداری در برخورد با کارهای نوآورانه 
شده اند، مانع مهمی بر سر شرکت های دانش بنیان 

چهارحال و بختیاری است.
علی ورپشــتی بروجنی افزود: گام نخســت برای 
استفاده از ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان تغییر 
نگرش و تغییر فرهنگ در اقتصاد اُســتان و کشور 
است و اگر این مهم به سرعت صورت نگیرد شاهد 

مهاجرت افراد نخبه و کارآمد حوزه دانش بنیان از 
اُستان و حتی از کشور خواهیم بود.

وی افزود:اقتصاد چهارمحال و بختیاری و کشــور 
نیازمند توجه به تولید دانش  بنیان است و در اُستانی 
که بیش از ۴۰ هزار دانشــجو دارد، تنها با توسعه 
کشاورزی و احداث کارخانه نمی توان اشتغال ایجاد 
کرد زیرا این دو حوزه بیشــتر به نیروی کار ساده 
نیاز دارند و استفاده از بسیاری از دانش آموختگان 
اُســتان در واحدهای موجود نــه صرفه اقتصادی 
بــرای آن واحدها دارد و نــه رضایت فرد از کارش 
را موجب می شود. وی تاکید کرد: ورود استارتاپ ها 
به اقتصاد اُســتان ضروری اســت و در کنار ایجاد 
موقعیت های شغلی،اســتارتاپ ها می تواند نقش 
انگیزه بخشــی برای جوانان هم اُســتانی داشته 
باشند. این پژوهشگر اظهار داشت: تغییر فرهنگ 
سنتی کار و اشتغال که با فرآیندها تصمیم گیری و 
روش های کاری سنتی به کلی متفاوت است الزمه 
حمایت از استارتاپ ها است. وی یادآور شد: تغییر 
نگرش و تغییر فرهنــگ برخورد با نیروی جویای 
کار ضروری است، به عنوان نمونه برون سپاری یک 
روش آزمایش شده با ریسک پایین در بسیاری از 
کارها است که شرکت ها و سازمان های دولتی هم 
آن را انجــام می دهند ولی به طور معمول ترجیح 
می دهند طرف قراردادهای برون سپاری  آن ها یک 
شخصیت حقوقی باشد تا یک جوان تحصیلکرده و 
دارای مهارت، که این می تواند موجب بی انگیزگی 

جوانان صاحب فن در اُستان شود.
وی گفت:افزایش سرسام آور هزینه ها در سال های 
اخیــر، کار برای جوانانی که فاقد ســرمایه کافی 
هســتند را بیش از پیش مشــکل کرده است و با 
وجود تســهیالت اعطایی از طرف پــارک علم و 
فناوری اُســتان و بانک ها، وام های پرداختی برای 

انجام یک کار پرقدرت کافی نیست.
ورپشتی یادآور شد:کارآفرین برای بیشتر کارهای 
اقتصادی نیازمند جذب سرمایه است ولی فرهنگ 
اعتماد به جوانان در بین افراد میانسال و کهن سال 

در اُســتان ضعیف اســت و این گــروه نمی  تواند 
شریک ســرمایه گذار مناسبی پیدا کنند و حتی 
کارآفرینان در پیدا کــردن ضامن برای معرفی به 
بانک ها مشــکالت جدی دارند. وی اظهار داشت: 
تغییر روش، نگــرش و فرهنگ، به ســادگی رخ 
نمی دهد و باید توجه به توانایی جوانان مورد تاکید 
مسووالن و متولیان امر قرا بگیرد. وی خاطرنشان 
کرد: فرهنگ کارآفرینی یکی از اصول مورد تاکید 
در زمینه اقتصاد دانش بنیان است و جاری و ساری 
شــدن فرهنگ کارآفرینی در گــرو تغییر نگرش، 
فرهنگ ،سیاست ها در زمینه اشتغال، قوانین کار 

و رویکردهای مالیاتی است.

 حمایت ها از دانش بنیان ها باید موثر باشد
کارشناس دیگری از یک شرکت دانش بنیان نیز به 
خبرنگار ایرنا شهرکرد گفت: پارک علم و فناوری 
چهارمحال و بختیاری تمام تالشش برای ارتقای 
جایگاه شــرکت های دانش بنیان را انجام می دهد 

ولی اثر بخشی حمایت ها بسیار مهم است.
محمدرسول محمدیان افزود: تجاری سازی بیشتر 
محصوالت در کشــور نیازمند انجــام فرآیندهای 
طوالنی و اخذ مجوزهای گوناگون است که انجام 
دادن آن ها برای بیشتر شرکت های دانش بنیان که 
تشکیالت اداری منسجمی ندارند و از دورهم جمع 
شدن تعدادی جوان با انگیزه شکل گرفته اند،دشوار 
است. وی تاکید کرد: مسووالن پارک علم و فناوری 
حمایت هــای خوبی در مواقعی کــه کار با برخی 
ســازمان های دولتی گره می خورد انجام می دهند 
ولی وجود بیش از 17۰ شــرکت دانش بنیان در 
اُستان استفاده از مشاوره ها را محدود می کند و نیاز 
اســت نگرش مثبتی در کلیه دستگاه های اجرایی 

نسبت کسب و کارهای دانش بنیان ایجاد شود.
وی تصریــح کرد: حمایت موثر نیازمند وســعت 
بخشی به محدوده شرکت های دانش بنیان است 
و فقط حمایت ها نباید از شرکت هایی صورت بگیرد 
که توسط معاونت علمی، فناوری به عنوان شرکت 

دانش  بنیان معرفی شده اند و هر شرکتی که اقدام 
به ورود یک فناوری جدیــد در حوزه کاری خود 
بکند که جنبه نوآوری داشــته باشد باید در زمره 
دانش بنیان ها قرار بگیرد و از تســهیالت مربوطه 
بهره ببرد. محمدیان اظهار داشت: ضرورت تعمیم 
تعریف شــرکت های دانش بنیان امــروز بیش از 
گذشته احساس می شود و بازنگری در زمینه های 
فعالیت های شــرکت های فنــاور در این خصوص 
ضروری است . وی تاکید کرد: یکی دو سالی است 
برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و برای 
تسهیل در روند تجاری سازی محصوالت تولیدی 
مقرر شده است گواهی انطباق و یا استاندارد موقت 
به این شــرکت ها اعطا شود ولی در واقعیت امر با 
وجود حمایت هــای اداره اســتاندارد چهارمحال 
و بختیــاری از آن جایی کــه این گواهی منجر به 
اســتفاده از لوگوی اســتاندارد در محصول نهایی 
نمی شود، برای شــرکت های دانش بنیان کارایی 
موثر ندارد. وی یادآور شد:مجاز نبودن شرکت های 
دانش بنیان به استفاده از لوگوی استاندارد با وجود 
داشــتن گواهی اســتاندارد و نبود استانداردهای 
فناوری هــای نوظهور نمونه هایــی از موثر نبودن 

حمایت ها با وجود تاکید مسووالن است.

بنیان  دانش  مشــکالت شــرکت های   
چهارمحال و بختیاری با تعامل قابل حل است

معــاون فنــاوری و نوآوری پارک علــم و فناوری 
چهارمحــال و بختیاری در این پیونده به خبرنگار 
ایرنا شهرکرد گفت:حدود 18۰ شرکت زیر مجموعه 
پارک علم و فناوری اســتان هستند و پارک علم و 
فناوری در تالش است، مشکالت این شرکت ها را با 

تعامل با سازمان و نهادها کاهش دهد.
مهرداد سلیمی افزود: حمایت از شرکت های دانش 
بنیان از سیاست ها مهم کشــور و پارک های علم 
و فناوری سراســر کشور است ولی برخی نباید به 
اسم شــرکت های دانش بنیان سواستفاده کنند و 
به طور نمونه یک شرکت دانش بنیان نوع سه توقع 

داشته باشد بدون رعایت موازین و مقررات مجوز از 
سازمان غذا و دارو اخذ کند.

وی تاکید کــرد: تاکنون هیچ سواســتفاده ای از 
شــرکت های دانش بنیان، اُســتان گزارش نشده 
است و 18۰ شرکت دانش بنیان اُستان توانسته اند 
نقش موثری در پیشرفت فناوری در سطح اُستان 
و کمک به اقتصاد چهارمحال و بختیاری داشــته 
باشند. سلیمی اظهار داشت: معاونت علم وفناوری 
برای آنکه شــرکت های دانــش بنیان محصوالت 
نوآورانه ای تولید می کنند که بابت آن در مواردی 
هنوز استانداردی وضع نشده است یک تخفیف به 
شــرکت های دانش بنیان داد و تصویب نمود این 
شرکت ها گواهی استاندارد نیاز ندارند و می توانند 
با اخذ گواهی استاندارد موقت و یا گواهی انطباق 
کارهای مربوط به تجاری ســازی محصول خود را 
انجام دهند. سلیمی تاکید کرد: تنها با اخذ گواهی 
اســتاندارد موقت و یا گواهی انطباق نمی توان از 
نشان مربوطه اســتفاده کرد و به عنوان نمونه در 
تولید یک محصول ابزار دقیق باید همه مســایل 
اســتاندارد رعایت شود و طبق قوانین جاری عمل 

شود تا اعتماد مردم خدشه دار نشود.
وی تاکید کرد: شرکت های دانش بنیان چهارمحال 
و بختیــاری همه دارند کار و تــالش می کنند و 
تاکنون شــرکتی نبوده تا گواهــی انطباق گرفته 
و بدنبال استفاده از نشــان استاندارد باشد و نماد 
اســتاندارد برای بیشــتر محصوالت دانش بنیان 
الزامی نیســت. وی خاطرنشــان کرد:پارک علم و 
فناوری چهارمحال و بختیاری با سازمان استاندارد 
و ســایر ســازمان ها و نهادهای اســتان تعامل و 
همکاری دارد و در روزهای اخیر یک شرکت دانش 
بنیان اُستان که در زمینه تولید کنترهای هوشمند 
آب فعال است موفق به اخذ گوهای استاندارد شد 
و اداره استاندارد انعطاف و تعامل خوبی با شرکت 
های دانش بنیان دارد. وی اضافه کرد: اجرایی شدن 
قانون جهش تولید دانش بنیان که مشتمل بر ۲۰ 
ماده و 1۰ تبصره است تعامل دستگاه ها را با پارک 
علم و فناوری و شــرکت های دانش بنیان بیش از 
گذشــته می کند و می توانــد را راه را برای ورود 
نخبگان و فعاالن بخــش خصوصی در حوزه های 
مختلف فناوری چهارمحال و بختیاری هموار کند. 
طرح جهش تولید دانش بنیان که با اصالحاتی در 
جلســه 11 اردیبهشت به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رســیده بود، در جلســه ۲1 اردیبهشت 
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر با موازین 

شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
قانون جهش تولید دانش بنیان پس از ســه سال 
تالش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
در تعامل با مجالس مصوب شد. این قانون به دنبال 
رفع نواقص و مشــکالت قانونی پیش رو کسب و 
کارهای دانش بنیــان و خالق و به نوعی تضمین 
کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش 

بنیان است.

حمایتی که باید از طرح های دانش بنیان ها شود

پروژه هایی نظیر ســیمان دهلران ، تونل کبیرکوه ، راه آهن و دهها پروژه کوچک و 
بزرگ در این استان به علت مشکالت مختلف نیمه کاره رها شده است . چندی پیش 
در دیدار نماینده ولی فقیه در اســتان ایالم بــا معاون اجرایی رئیس جمهور تکمیل 
پروژه های نیمه تکمیل مورد تاکید قرار گرفت . در آستانه سفردوم ریاست جمهوری 
به اســتان قرار داریم ولی بیشــتر پروژه ها تا کنون افتتاح نشده اند. تونل کبیرکوه، 
پمپاژهای نیمه کاره استان، جاده مهران - دهلران، مسیر مواصالتی ایالم - مهران ، از 
جمله پروژه هایی است که در سفر ریاست جمهوری به تصویب رسیدند . نماینده ولی 
فقیه در استان ایالم گفت : راه آهن، ایجاد طرح های تبدیلی و تکمیلی در پتروشیمی 
و تکمیل پروژه های نیمه تمام از مهمترین نیازها و مطالبات زیرســاختی استان ایالم 

از هیئت دولت است. 
 حجت االسالم والمسلمین کریمی تبار در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور، اظهار 
داشت: راه آهن، ایجاد طرح های تبدیلی و تکمیلی در پتروشیمی و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام از مهمترین نیازها و مطالبات زیرساختی استان ایالم از هیئت دولت است. 
وی افزود: برخی از مصوبه های ریاســت جمهوری تاکنون اجرایی شــده و تعدادی از 
مصوبه ها نیز منتظر اجرایی شــدن است. امام جمعه ایالم یادآور شد: همچنین یکی 
از طرح های معطل مانده اســتان سامانه گرمسیری است که با اهمال کاری و کمبود 
اعتبارات بالتکلیف مانده اســت در حالی که تکمیل این طرح باعث اشــتغال، تامین 
آبیاری اراضی و امنیت می شــود. نماینده ولی فقیه در اســتان ایالم با اشاره به اینکه 
پروژه های زیرساختی متعددی در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان تصویب 

شده است، گفت: باید هر چه سریع تر پروژه های اولویت دار به نتیجه برسند.

 مکانی فرهنگی که نه سال است دارد خاک می  خورد 
در ابتدای بلوار شــهدای چالسرای شهر ایالم بنایی فلزی نیمه کاره دیده می شود که 
اسکلت فلزی آن که از سال 1۳9۲ با آغاز عملیات ساختمانی با پیشرفت فیزیکی ده 
درصد پس از سپری شده نه سال  به حال خود رها شده است . این ساختمان متعلق 
به موسســه فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی ایثار از نهادهای زیر مجموعه بنیادشهید 
و امور ایثارگران اســت که به منظور  ایجاد نگارخانه ، سالن آمفی تئاتر و موزه شهدا 
درنظر گرفته شــده است . این مکان با هدف ارائه خدمات فرهنگی هنری ورزشی به 
خانواده های شهدا وایثارگران ، ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و ایجاد روحیه نشاط در 

بین جامعه هدف ایثارگری احداث خواهدشــد . این ساختمان در زمینی به مساحت 
68۰ متر مربع و دو هزارو ۴۰ متر مربع زیربنا در دو طبقه و یک طبقه منفی احداث و 
شامل بخش های سالن آمفی تئاتر ، نگارخانه و موزه شهدا خواهد بود. در طول چندین 
سال توقف این پروژه پی گیری های متعددی در راستای تالش برای  استمرار عملیات 
ساختمانی با تزریق اعتبارات مکفی انجام شده است ولی تا کنون محقق نشده است .

   انتظار فرهنگسرای ارغوان ایالم 25 ساله شد
فرهنگســرای ارغوان شهر ایالم که ۲۵ سال است فقط دارد خاک می خورد زمینش 
متعلق به راه و شهرسازی و شهرداری ایالم بخش عظیمی  از این مکان را ساخته است 
ولی به علت های نامشــخص ۲۵ سال است دارد فقط خاک می خورد. این مکان در 
میدان ارغوان   شهرایالم قرار دارد و با هدف ایجاد یک فرهنگسرا بنا شده است .  این 
ساختمان که قرار است به عنوان فرهنگسرا مورد استفاده شهروندان قرارگیرد پس از 
۲۵ سال انتظار درحال تخریب ، وبه محلی مناسب برای تجمع  افراد ولگرد و استعمال 
مواد معتادان مبدل شــده اســت . کلنگ این مکان فرهنگی در ســال  76   با هدف 
ارتقای امور فرهنگی و توجه به زیبا شناختی شهری به زمین زده شد . تعداد کثیری از 
شهروندان ،با گالیه از متولیان این بنای نیمه تکمیل  می پرسند ۲۵ سال انتظار  برای 
تکمیل این مکان فرهنگی کافی نیست ؟ اگر کنکاشی صورت پذیرد شاید این مکان 
بیشترین اتالف وقت و وقفه در ساخت را به خود اختصاص  داده باشد که در جای خود 

بی نظیر وقابل توجه است  .

پروژه های نیمه تکمیل مانع توسعه  استان ایالم

شهرستان دهلران در جنوبی ترین نقطه استان ایالم با مرکز استان ایالم ۲۰۵ 
کیلومتر فاصله دارد و ظرفیت های مستعدی در حوزه نفت و گاز و کشاورزی دارد.

مرز چیالت از مرزهای رسمی کشور است که سال 96 تصویب شد و یکی 
از مطالبات جدی مردم دهلران  به شمار می آید .

گشایش مرز چیالت وتکمیل کارخانه سیمان دهلران  که سالهاست در پیچ 
و خم اعتبارات  و  روال اداری شتاب فزاینده ای ندارد از مطالبات جدی مردم 
شهرستان مرزی است. این مرز در منطقه ای استراتژیک قرار دارد و 1۰۰ کیلومتر 
از مرز مهران و بیش از 1۰۰ کیلومتر با مرز چزابه فاصله دارد و یکی از مرزهایی 

است که در آینده تحت عنوان مرز مجاز با کشور عراق بازگشایی می شود.
درحال حاضرکه بسیاری از زیرساخت های مرز چیالت در حوزه تامین فیبر 
نوری و برق تکمیل شده ولی در حوزه راه و آب شرب بخشی از امور این دیار 

هنوز تکمیل نشده که می بایست با جدیت پیگیری می شود.
چهار کیلومتر جاده دسترسی  مرزچیالت تا دهلران که ۲8 کیلومتر است ،  

هنوز عملیات آسفالت آن باقی مانده که الزم است سریعا اقدام شود.
خوشبختانه ۲۰ کیلومتر طول خط انتقال آب شرب به بازارچه و مرز چیالت  
در حال انجام است ولی  از ۲۰ کیلومتر خط انتقال عملیات اجرایی 1۰ کیلومتر 
انجام و  1۰ کیلومتر مابقی نیز در دست اقدام است. دولت عراق با ایجاد و راه 
اندازی بازارچه مرزی در این نقطه  خوشبختانه موافقت نموده ولی یک سری 
نیازمندی هایــی عنوان نموده کــه بخش قابل توجه ای ازآنها از جمله  تامین 

برق، جاده  و تامین آب شــرب تا در حال پیگیری و اقدام اســت . با نگاهی به 
استعدادهای شهرستان مرزی دهلران این پایانه مرزی می تواند پتانسیل ایجاد 
بازارچه مرزی گمرک و رونق گردشگری را دو چندان کند و اقتصاد چمدانی 

را هم شکوفا کنـــــــــــد.
اهالی این ســامان که در سالیان گذشته با شهرهای مجاور عراق تعامالتی 
داشته اند ، این دید و بازدیدها بیشتر شده بی گمان توسعه و شکوفایی را به 
دنبال داشته  که می تواند به  چرخه اقتصاد در سطح شهرستان و استان  کمک 

نماید و بخشی از اشتغال جوانان جویای کار را فراهم کنــــــــد.
بــه هر حال  امید مــی رود که مجموعه تالش ها، پیگیری ها و اقدامات در 
سطح ملی، استانی و شهرستانی  استمرار داشته تا این پایانه مرزی راه اندازی 

و بخش کوچکی از اقتصاد استان ایالم شکوفا شود  .

  مرز چیالت می تواند  نقش موثری در توسعه پایدار منطقه ایفا  کند
تالش مسئوالن استان در راستای تحقق این امر امید بخش است و به گفته   
لطیف صادقی  فرماندار دهلران در خصوص سرمایه گذار بخش خصوصی  نیز   
با توجه به اهمیت این مرز ،  سرمایه گذار بخش خصوصی آمادگی خود را برای 
احداث پایانه در دو طرف مرز اعالم کرده و زمینه برای استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی فراهم شده است  . خوشبختانه ادارات استان ایالم  در راستای تحقق 
این امر فعالیت های شبانه روزی داشته از جمله   ۳۵ کیلومتر فیبر نوری بازارچه 

ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت استان تکمیل شده است.
نکته ای که نباید از ذهن دور داشت  تردد زائران اربعین در سال های آینده 
اســت که به منظور تسهیل در امر تردد زائران اربعین حسینی ، گشایش مرز 

چیالت در شهرستان دهلران ضروری و الزم است.
گشایش این مرز و راه اندازی بازارچه و پایانه مرزی چیالت  نقش مؤثری در 

رفع بیکاری، اشتغال و تولید و بهبود معیشت مردم منطقه دارد. 
همچنین  امنیت پایدار در مرز چیالت دهلران و تسهیل در تردد زوار در ایام 
اربعین با توجه به کوتاه بودن فاصله مرز تا عتبات عالیات ازدیگر مزایای بازگشایی 
مرز چیالت است. از زاویه دیگر بررسی کنیم  اگر گذر مرزی چیالت باز شود 
بار سنگین کار مرز مهران در ایام اربعین و همچنین مرزهای خوزستان کاهش 

می یابد و ارائه خدمات در این مناطق نیز بهتر انجام می شود. 
همچنین روابط تجاری و بازرگانی با کشور عراق راه هایی است که می تواند 
اقتصــاد کم برخوردار ایالم را رونق دهد و حتی برای ایجاد بازارچه چنگوله و 
هالله شمالی در حوزه جغرافیایی شهرستان مهران و ملکشاهی  نیز در سال 
های آینده قدم های محکمی برداریم . ایجاد کنسولگری عراق در ایالم نیز نکته 
ای کلیدی است که  باید مدنظر مسئوالن باشد شد چرا که با توجه به نقش 
و جایگاه مرز مهران در پوشش قریب 7۰ درصد تردد زوار و نظر به اینکه هم 
در نجف و هم در کربال کنسولگری فعالیت دارند  نیاز است کنسولگری عراق 

در ایالم  ضروری است.  

      مرز چیالت می تواندکلید توسعه دهلران باشد

  احداث دو  نیروگاه خورشیدی برق در ایالم
مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت: وزارت نیرو احداث دو نیروگاه خورشیدی در این استان را به منظور تامین هرچه بیشتر برق پایدار برنامه ریزی کرده است. ولی اهلل ناصری بیان کرد: این نیروگاه ها شامل ۲ نیروگاه ۲۰ و ۲۵ مگاواتی و در مجموع به ظرفیت 
۴۵ مگاوات هستند. وی افزود: ساختگاه های مورد نیاز برای این نیروگاه های خورشیدی احصا، معرفی و زمین مورد نیاز نیز تامین شده است و در صورت جذب سرمایه گذار روند احداث آن ها آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم تصریح کرد: وزارت نیرو 
برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی را به شکل تضمینی و به صورت ۲۰ ساله خریداری می کند که این فرآیند به شکل مناقصه بین این وزارتخانه و سرمایه گذار صورت می گیرد. ناصری همچنین به برنامه ریزی های انجام شده برای احداث نیروگاه های زیر 1۰ مگاوات 

پرداخت و مطرح کرد: نیروگاه های خورشیدی بین یک تا 1۰ مگاوات در محدوده متوسط نیروگاهی قرار دارند که اکثریت نیروگاه های خورشیدی کشور نیز در این بازه تعریف می شوند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/09/14

شماره : 1532

تیم ملی نیازمند تغییرات اساسی است

 ورزشگاه احمد بن علی از جام جهانی خداحافظی کرد
ورزشگاه احمد بن علی از مسابقات جام جهانی خداحافظی 
کرد. مسابقات جام جهانی 2022 این روزها به میزبانی قطر 
در جریان اســت. 8 ورزشــگاه میزبان این تورنمنت بزرگ 

فوتبالی است.
مرحله گروهی جام جهانی به پایان رسید و روز اول مرحله 
یک هشتم نهایی با دو دیدار روز گذشته برگزار شد. آرژانتین 
و هلند به ترتیب با کنار زدن استرالیا و آمریکا راهی مرحله 
یک چهارم شدند.ورزشگاه احمد بن علی)الریان( میزبان دیدار آرژانتین و استرالیا 
بود. طبق گزارش شبکه »الکاس« این ورزشگاه از مسابقات جام جهانی وداع کرد 
چون آخرین بازی ای بود که به میزبانی این ورزشــگاه برگزار شد.مســابقات جام 
جهانی در مرحله یک هشتم نهایی امروز با بازی های فرانسه با لهستان و انگلیس 

با سنگال ازسرگیری می شود.

 پله خیال همه را راحت کرد
اسطوره تیم ملی بررزیل از بهبودی وضعیتش خبر داد.

 پله اسطوره فوتبال برزیل چند روزی است در بیمارستان 
بستری است و حال جسمانی اش خوب نیست.شب گذشته 
شایعاتی در زمینه وخامت حال اسطوره برزیل و درگذشت 
این فوتبالیست مشهور مطرح شد ولی این بازیکن سابق برزیل 
با انتشار پیامی از بیمارستان البرت انیشتین سائوپائولو اعالم 
کرد وضعیتش خوب است.پله در پیام خود نوشت: دوستان 
می خواهم همه آرام باشید. من قوی هستم و مثل همیشه به امید فراوان درمان 
خود را دنبال می کنم. می خواهم از تمام تیم پزشکی برای تمام مراقبت ها در این 
مدت تشکر کنم. من به خدا ایمان دارم و هر پیام عاشقانه ای که از شما از سراسر 
جهان دریافت می کنم باعث می شود پرانرژی بمانم. از شما می خواهم مسابقات 

تیم ملی برزیل در جام جهانی را تماشا کنید. از شما بابت همه چیز ممنونم.

 استقالل و انجام سه بازی تدارکاتی دیگر تا دربی
تیم فوتبال اســتقالل تهران تا شروع دوباره لیگ برتر، 
سه دیدار تدارکاتی را انجام می دهد.تیم فوتبال استقالل به 
دنبال این اســت تا بتواند بعد از بازی تدارکاتی با هوادار که 
چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، سه بازی تدارکاتی دیگر 
را در دستور کار قرار دهد.آبی ها قرار است در فاصله ۱۵ روز 
مانده تا دیدار برابر پرسپولیس به مصاف پیکان، نفت مسجد 
سلیمان و یک تیم دیگر بروند تا با قدرت آماده شروع دوباره 
لیگ برتر شوند.تیم فوتبال استقالل تهران روز 2۹ آذرماه و از هفته دوازدهم لیگ 

برتر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی با پرسپولیس دیدار خواهند کرد. 

 تساوی پرسپولیس مقابل صدرنشین لیگ دسته اول
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل شمس 
آذر به نتیجه تساوی رسید.تیم فوتبال عصر امروز شنبه در 
دیداری تدارکاتی از ســاعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه کاظمی به 
مصاف تیم شمس آذر، صدرنشین لیگ دسته اول رفت. این 
بازی با نتیجه تســاوی 2 - 2 به پایان رسید.نیمه نخست با 
دو گل به ســود شمس آذر به پایان رسید اما در نیمه دوم 
پرسپولیس گل های خورده را جبران کرد امید نوری و علیرضا 
خدادادی )از بازیکنان امید( گل های پرسپولیس را به ثمر رساندند.پرسپولیس در این 
بازی از دو ترکیب متفاوت استفاده کرد.میالد سرلک به دلیل مصدومیت و ملی پوشان 
تیم در این بازی غایب بودند.کمال کامیابی نیا و فرشاد فرجی نیز به دلیل مصدومیت 

جزئی زیر نظر کادر پزشکی بودند.

  اظهارنظر سرمربی پونفرادینا اسپانیا درباره عابدزاده
سرمربی تیم فوتبال پونفرادینا اسپانیا حضور امیر عابدزاده 
در ترکیب اصلی این تیم در بازی روز دوشنبه را رد نکرد. تیم 
فوتبال پونفرادینا فردا دوشنبه در چارچوب مسابقات لیگ 
دسته دوم اسپانیا به مصاف تیم رده سومی بورگوس می رود.

در این مسابقه ممکن است امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملی 
ایران در ترکیب اصلی پونفرادینا قرار بگیرد. زمانی که عابدزاده 
به اردوی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی اضافه شد، 
سرمربی پونفرادینا تغییر کرد و »دیوید گایگو« جای »ژوزه گومز« را گرفت.گایگو 
در خصوص دروازه بان ایرانی تیمش و احتمال حضور در ترکیب اصلی پونفرادینا 
گفت: عابدزاده بازیکن ماســت و تجربه زیادی دارد. با مربی دروازه بان ها صحبت 
می کنم و تصمیم می گیرم. من چیزی را رد نمی کنم.عابدزاده یکی از چهار دروازه 
بان ایران در جام جهانی قطر بود اما حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد. 
ایران در این رقابت ها با ثبت دو باخت برابر انگلیس و آمریکا و کسب یک پیروزی 

برابر ولز، با سه امتیاز از جام کنار رفت. 

 واکنش مدیربرنامه علیرضا جهانبخش به پیشنهاد باشگاه یونانی
مدیر برنامه علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران به احتمــال انتقال او به باشــگاه پاناتیناکوس یونان 
واکنش نشــان داد. در روزهای گذشته رسانه های هلندی و 
یونانی مدعی شدند باشگاه پاناتیننایکوس یونان خواهان به 
خدمت گرفتن علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران و 
تیم فاینورد هلند شده است.جهانبخش تا پایان فصل 202۴ 
با فاینورد قرارداد دارد و گفته می شد ممکن است به صورت 
قرضی این تیم را به مقصد سوپرلیگ یونان ترک کند؛ جایی که احسان حاج صفی 
و میالد محمدی دو بازیکن دیگر تیم ملی ایران حضور دارند.با این حال امیر هاشمی 
مقدم مدیر برنامه جهانبخش از پیشنهاد باشگاه یونانی اظهار بی اطالعی کرد.هاشمی 
مقدم به سایت Sportal یونان گفت: شایعاتی در این خصوص شنیده ام ولی هنوز 
کســی با من تماس نگرفته است. تا وقتی چنین شــایعاتی وجود دارد نمی توانم 

چیزی را تایید کنم.

 5 روز تا پایان مهلت پرداخت پول رضایت قایدی
 باشــگاه استقالل تا روز جمعه هفته جاری فرصت دارد 

مابقی پول رضایتنامه مهدی قایدی را پرداخت کند.
در شــرایطی که مشکل نشستن پول رضایتنامه محمد 
محبی به حساب باشگاه سانتاکالرای پرتغال هنوز حل نشده 
و خطر ترک استقالل توسط این مهاجم بوشهری آبی ها را 
تهدید می کند، حاال یک پرونده دیگر ممکن است اختالالتی 
را ایجاد کند.مهدی قایدی در ابتدای فصل با قراردادی قرضی 
از شباب االهلی امارات به استقالل پیوست. طبق تفاهم نامه امضا شده میان مدیران 
وقت استقالل با باشــگاه اماراتی باید پول رضایتنامه قایدی در دو قسط پرداخت 
می شد. قسط اول به حساب باشگاه اماراتی رفته اما قسط دوم که حدود 200 هزار 
دالر اســت، هنوز پرداخت نشده اســت.بر اساس قرارداد امضا شده میان آجورلو و 
مدیران وقت شــباب االهلی ، اســتقالل باید در تاریخ ۱8 آذر ماه مبلغ قسط دوم 
را به حساب باشگاه اماراتی واریز کند و اگر این اتفاق نیفتد، باشگاه شباب االهلی 

می تواندقایدی را به تیم خود برگرداند.

محمود رضایی  -   ایده روز  | کارشناس 
فوتبال گفت: با توجــه به نتایج ضعیفی که 
برابــر آمریــکا و انگلیس گرفتیــم و از جام 
جهانی حذف شــدیم، سرمربی تیم ملی باید 
در خصوص اتفاقاتی که افتاده، پاسخگو باشد.

غالمرضا فتح آبادی در گفتگو  در خصوص 
حذف تیم ملی از بیست و دومین دوره جام 
جهانی 2022 قطر گفت: متأسفانه در شبی 
که می توانستیم با یک تساوی به مرحله بعد 
صعود کنیم این اتفاق رخ نداد و در یک بازی 
نســبتاً ضعیف مقابل آمریکا باخت را پذیرا 
شــدیم. دیداری که برای ما از اهمیت باالیی 
برخوردار بود و شرایط ما نسبت به آمریکا از 
نظر روحی و روانی بهتر بود. آنها نیاز به ســه 
امتیاز داشــتند اما ما با یک امتیاز هم برای 
اولیــن بار در تاریخ فوتبالمان به مرحله دوم 
جام جهانی صعــود می کردیم. اما این اتفاق 
رخ نداد و نتوانستیم از این موقعیت به دست 

آمده، استفاده کنیم.
کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش 
که علت اصلی حذف تیم ملی از جام جهانی و 
نتایج ضعیفی که این تیم گرفت، اظهار داشت: 
به اعتقاد بنده، ترس عامل اصلی شکســت و 
حذف ما شــد. کارلوس کــی روش برخالف 
گذشته تیمش را با احتیاط وارد زمین می کرد 
و این محتاطانه بازی کردن باعث شد در دو 
دیدار شکســت را پذیرا شویم. در دیدار اول 
مقابل انگلســتان بازی ضعیفــی از خود به 
نمایش گذاشــتیم، ترسیدیم و نتوانستیم به 
دنبال آنچه که بودیم برسیم. البته در دقایق 

پایانی شــرایط ما کمی بهتر شد ولی دیگر 
دیر بود چون گل های زیادی خورده بودیم و 

جبران شدنی نبود.
فتح آبادی گفت: مقابل ولز خوب بودیم. 
البته ولز هم برخالف همیشــه عملکرد قابل 
قبولی نداشــت اما با پیــروزی که در دقایق 
پایانی به دست آوردیم، توانستیم امیدوار به 
صعود باشــیم. ولی در مقابل آمریکا با ترس 
وارد میدان شدیم و همین ترس عامل باخت 
مــا برابر این تیم شــد و از جام جهانی کنار 

رفتیم.وی ادامه داد: اتفاقات زیادی دست به 
دست هم تا تیم ملی ما موفق نشود اما حاال 
وقت آن رسیده است که سرمربی تیم ملی در 
بازگشت به ایران در خصوص نتایج ضعیفی 
که مقابل آمریکا و انگلیس گرفته، پاســخگو 
باشد. البته او عماًل قراردادش تا پایان حضور 
در جام جهانی بوده ولی باید پاسخگوی مردم 
ایران و اهالی فوتبال باشــد که چرا با نفراتی 
که خودش انتخاب کرد، نتوانســت موفقیت 

زیادی در جام جهانی کسب کند.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش 
که سرمربی تیم ملی در طول دوران 8 ساله 
حضورش در ایران در ســه دوره جام جهانی 
و دو دوره ملت های آسیا، موفق نبوده است، 
خاطرنشان کرد: کی روش مربی خوبی است 
اما همیشه در مراحل حساس احتیاط بالی 
جان او شده است. او نتوانسته در این سال ها 
عملکرد موفقی در تیم ملی داشــته باشــد. 
شــاید بازیکنانی را به جهان و حتی فوتبال 
مــا معرفی کرده اما در خصوص اینکه بتواند 

جامی را با ایران به دســت آورد، موفق نبوده 
اســت. بنابراین اعتقاد دارم زمان حضور کی 
روش در ایران به پایان رســیده است و باید 
کادر فنــی و بازیکنانی جدیــد به تیم ملی 
فراخوانده شوند. تیم ملی ما نیاز به تغییرات 
اساســی دارد. برخی بازیکنان شرایط سنی 
شأن به گونه ای است که دیگر نمی توانند در 
تیم ملی حضور داشته باشند. بنابراین باید از 
همین فردا برای ملت های آسیا برنامه ریزی 
کرد تا بتوانیم این بار و بعد از گذشت سال ها 
در جام ملت های آسیا که یکی از بزرگترین 

تورنمنت های آسیایی است، موفق باشیم.
وی در پاســخ به این پرســش که بعد از 
رفتن احتمالی کی روش باید با مربی داخلی 
به توافق برســیم یا خارجی؟ تأکید کرد: این 
موضوع باید به بحث گذاشــته شود. اگر قرار 
است مربی خارجی به ایران بیاید باید کیفیت 
باالیی داشته باشد و بتواند تغییرات اساسی 
در فوتبال ما به وجود آورد. اگر هم به دنبال 
مربی داخلی هستیم باید کسی را پیدا کنیم 
که به علم روز فوتبال دنیا آشنا بوده و شرایط 
را در تیم ملی تغییر دهد.فتح آبادی در پایان 
خاطرنشان کرد: از جام جهانی کنار رفتیم. اما 
فوتبال ما همچنان به راه خود ادامه می دهد. 
تغییرات اساســی الزمه آینده ای موفق برای 
تیم ملی اســت. مســئوالن فوتبال و ورزش 
کشور باید زمان را از دست ندهند. به دنبال 
انتخاب بهترین ها باشند. تغییرات اساسی را 
به وجود آورند تا در آینده شاهد موفقیت تیم 

ملی در عرصه های بین المللی باشیم.

دومین روز از فینال مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا 
در تایلند با کســب دو مدال طال و نقره توسط نازنین مالیی و 

محمودپور برای ایران پیگیری شد.
 مســابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه 
هفته گذشته با شرکت ۱۶۹ ورزشکار در رده سنی بزرگساالن 
و ۹0 ورزشکار در رده سنی جوانان از ۱8 کشور در پاتایا تایلند 
آغاز شد. تیم ایران در بخش بانوان و آقایان در این رقابت حضور 

دارد.
در ادامه مسابقات نمایندگان کشورمان امروز و در دومین روز 

بخش فینال، در فینال ۴ ماده رقابت می کنند.
نازنین مالیی در روئینگ تکنفره ســبک وزن بانوان در رقابت 
بــا حریفانــی از ازبکســتان، هنگ کنگ، تایلند، قزاقســتان 
 و ســریالنکا بــا زمــان 8 دقیقــه و ۴۵ ثانیــه و 2۶2 صدم 
ثانیــه در رده نخســت قرار گرفــت و بــرای چهارمین دوره 
 متوالــی صاحــب مــدال طــالی این مــاده در مســابقات

 روئینگ قهرمانی آسیا شد. در این رقابت نمایندگان هنگ کنگ 
و کشور میزبان دوم و سوم شدند.

مالیی روز گذشــته نیز دو مدال طــالی تک نفره و دو نفره را 
تصاحب کرده بود.

در ادامه مســابقات امیرحسین محمودپور در روئینگ تکنفره 
ســبک وزن مردان با حریفانی از ازبکستان، هنگ کنگ، چین، 

عراق و تایلند رو به رو شــد و در پایان با زمان ۷ دقیقه و ۵۱ 
ثانیه و ۱۷۳ صدم ثانیه در جایگاه ســوم قرار گرفت و صاحب 
مدال برنز شــد. در این رقابت نماینده هنگ کنگ مدال طال و 
نماینده عراق صاحب مدال نقره شــدند. محمود پور جوان روز 

گذشته نیز صاحب مدال شده بود.
تیــم روئینگ چهارنفره ســنگین وزن بانوان ایــران با ترکیب 
شکیبا وقوفی، فاطمه مجلل، مریم کرمی و مریم امیدی پارسا 
در مصاف بــا تیم های اندونزی، ویتنام، چیــن و کره با زمان 
۷:2۷.8۵۵ دقیقه پس از نمایندگان ویتنام، چین و اندونزی در 

رده چهارم قرار گرفتند.
با کســب این نتایج تیم قایقرانی ایران تاکنون صاحب ۳ مدال 

طال، یک نقره و ۴ برنز شده است.
ابوالفضل ســطوتی در روئینــگ تکنفره مــردان جوانان در 
مصــاف با ورزشــکاران ژاپن، هنــد، چین تایپه، قزاقســتان 
 و ازبکســتان بــا زمــان 8:08.8۹۴ دقیقــه در رده ششــم

 قــرار گرفت. در این رقابت نمایندگان هند، چین تایپه و ژاپن 
روی سکو رفتند.

چهارمین طالی متوالی مالیی در آسیا

ســوت آغاز نخستین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی 
اوایــل دی ماه به صدا در می آید که برخی از مدعیان از حضور در این مســابقات معاف 

هستند.
 رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم 
ملی در ســال 202۳ طی روزهای اول و دوم دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران 

برگزار می شود.
این در حالی اســت که با توجه به فرایند چرخه انتخابی، ۱۶ فرنگی کار متشکل از ۱0 
ملی پوش رقابتهای جهانی 2022 صربستان و همچنین مدال آوران رقابت های زیر 2۳ 
ســال جهان از حضور در مسابقات قهرمانی کشور به عنوان گام نخست انتخابی معاف 

شدند.
بر این اساس پویا دادمرز، مهدی محسن نژاد، علیرضا نجاتی، محمدرضا گرایی، محمدرضا 
میرزازاده به عنوان ملی پوشــان ایران در مسابقات جهانی 2022 صربستان و همچنین مختاری، محمدعلی گرایی، پژمان پشــتام، ناصر علیزاده، محمدهادی ساروی و امین 

ایمان محمدی و سید دانیال سهرابی طالیی های مسابقات امیدهای جهان و امیر عبدی، 
علی عابدی درزی و علی اکبر یوسفی دارندگان مدال برنز این رقابت ها نفراتی هستند که 
در مسابقات قهرمانی کشور کشتی نمی گیرند. البته پویا دادمرز امسال در رده سنی امید 

نیز ملی پوش کشورمان بود که در جهانی اسپانیا صاحب مدال طال شد.
عالوه بر ۱۵ کشتی گیر مورد اشاره، میثم دلخانی قهرمان وزن ۶۳ کیلوگرم سال 202۱ 
جهان که به دلیل مصدومیت حضور در رقابت های جهانی 2022 را از دست داد نیز از 

جام تختی وارد چرخه انتخابی خواهد شد.
 طبق اعالم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی برنامه ها طوری تدوین شده که این تیم در 
تمامی رقابت های رسمی بین المللی حضوری مؤثر داشته باشد. ضمن اینکه اولویت اول 
کشتی فرنگی در سال ۱۴02، حضوری موفق در رقابت های جهانی 202۳ صربستان و 
تمرکز بر کسب سهمیه حداکثری المپیک است. البته بازی های آسیایی و جام جهانی 

هم اهمیت فراوانی برای کادر فنی خواهد داشت.

معافیت برخی فرنگی کاران از گام نخست انتخابی تیم ملی

 قهرمان المپیک با شنیدن خبر اهدای حواله واردات خودرو به ملی پوشان فوتبال، از 
تاخیر در اهدای پاداش کشتی گیران و اختالف فاحش پاداش ها گالیه دارد.

محمدرضا گرایی، دارنده مدال طالی جهان و المپیک در سال 202۱ که در مسابقات 
جهانی صربستان 2022 به مدال نقره بسنده کرد، این روزها مشغول ریکاوری بعد از 
چند ماه رقابت و تمرین سنگین است تا با شروع دوباره اردوهای تیم ملی خودش را 
برای یک سال مهم و پررویداد آماده کند.اما در این میان گویا مورد توجه قرار نگرفتن 
کشتی و افتخاراتی که در چند سال اخیر کسب شده، حسابی کشتی گیران به ویژه 
گرایی که مدال های خوشــرنگی را از سال قبل کسب کرده، دلسرد کرده است. خبر 
اهــدای حواله خودرو به بازیکنان تیــم ملی فوتبال با وجود حذف از جام جهانی و از 
سوی دیگر عدم پرداخت جوایز رشته های المپیکی و مدال آور همچون کشتی اعتراض 

قهرمانانی همچون محمدرضا گرایی را در پی داشته است.

 در فینال لیگ کشتی نمی گیرم
فعال که در اســتراحت هستم و بعد از سال سختی که ســپری کردم، خودم را برای 
اردوهای جدید و شرکت در چرخه انتخابی آماده می کنم. در لیگ هم حضور ندارم و 
فعال که با تیمی قرارداد امضا نکردم. بعید می دانم حتی در فینال کشتی بگیرم؛ مگر 

اینکه اتفاق دیگری در روزهای آینده پیش بیاید.

 کشتی فقط در حد حرف ورزش اول است
با اینکه ما همیشــه گفته ایم برای مردم کشــور و شــادی آن ها تالش می کنیم و 
تمامی سختی ها را به جان می خریم، اما واقعا به عنوان کسی که در دو سال اخیر طال و 

نقره جهان و طالی المپیک را کسب کردم، انتظار دارم از سوی مسئوالن دولتی توجه 
بیشتری به کشتی شود. کشتی ورزش اول کشور است و این موضوع نباید فقط در حد 
حرف باشــد. کشتی بیش از 80 درصد مدال های جهانی و المپیک ورزش ایران را به 
دست می آورد، اما موقع رسیدگی و اهدای پاداش و حمایت که می رسد، کسی سراغ 

کشتی و کشتی گیران نمی آید.

  حواله خودرو نوش جان فوتبالیست ها، اما...
ما از سال قبل با وجود افتخاراتی که کسب شده، حتی پاداشی که حقمان بوده را هم 
نگرفتیم. قبال می گفتند قبل و بعد از المپیک مســئوالن سراغ کشتی می آیند، اما ما 
برای المپیک هم حمایت خاصی نشدیم. ما از جانمان مایه می گذاریم، اما انگار حمایت 
و توجهات ســمت دیگری می رود. بازی های جام جهانــی را دیدم و به بازیکنان هم 
خسته نباشید می گویم، اما شنیدم که با وجود حذف تیم ملی، بازیکنان حواله واردات 

خودرو دریافت کرده اند. من هیچ وقت نمی گویم چرا به فوتبال رسیدگی شد و یا چرا 
به فالن ورزشکار پاداش دادند. نوش جان فوتبالیست ها، اما اینکه تبعیض بین رشته ها 

قائل می شوند، اذیت کننده است.

  صدای کشتی گیران را هم بشنوید
واقعا گاهی اوقات که به خودت می آیی و می بینی اینقدر برای کشورت زحمت کشیدی 
و مدال گرفتی و بعد هیچ توجهی از سوی مسئوالن به تو و هم تیمی هایت نمی شود، 
دلسرد می شوی. من گفتم جایزه ما را ندادند، اما اگر بدهند فکر می کنید چقدر است؟ 
آیا پاداش ما یک دهم فوتبالیست ها هم هست؟ مشکل ما با ناعدالتی است و به عنوان 
یک قهرمان جهان از وزارت ورزش و دولت می خواهم که صدای کشتی گیران را هم 
بشنوند و عدالت را رعایت کنند. ما برای گرفتن مدال و قهرمانی در جهان همیشه زیر 

فشار هستیم، اما بعد از مسابقات انگار ما را یادشان می رود!

  مشکل ما با تبعیض بین قهرمانان است
کشــتی و قهرمانانش فراموش شده اند و فقط فدراســیون از کشتی گیران حمایت 
می کند. وزارت ورزش نتوانســته به هیچ عنوان دل کشتی گیران را به دست آورد و 
خبری از پرداخت پاداش هم نیست. چه کسی در خصوص پرداخت و میزان پاداش ها 
تصمیم گیری می کند؟ مگر می شود اینقدر تبعیض بین رشته های مختلف قائل بود؟ 
باور کنید کشــتی هم برای مردم بسیار مهم است و این موضوع را در زمان المپیک 
و مســابقات جهانی ثابت کردیم. امیدوارم واقعا به اندازه توجه مردم، مسئوالن هم به 

کشتی توجه کنند. 

  چرا باید از کی روش عبور کنیم؟
با پایان کار تیم ملی در عرصه رقابت های جام جهانی، دوباره به یک پرسش بسیار مهم رسیده ایم. سؤالی که چند ماه قبل و پس از روی کار آمدن مهدی تاج هم در جامعه مطرح شده بود و فدراسیون با روی کار آوردن کارلوس کی روش به آن پاسخ داد ولی حاال نمی دانیم 
قرار است چه جوابی به این سؤال فوق العاده مهم که هر از چند گاهی در فوتبال ایران مطرح می شود، بدهیم. کی روش از نگاه قشری از جامعه موفق بوده و فقط یک گام تا رسیدن به مرحله بعدی فاصله داشت و از نظر قشری هم ناکام.به طور کلی تیم های ملی ایران قبل 
و بعد اغلب رقابت های جام جهانی سرنوشتی کاماًل متفاوت داشته اند و غیر از کارلوس کی روش، بقیه سرمربیان ایران پس از پایان کار ما در رقابت های جام جهانی دیگر نتوانسته اند صندلی خود را حفظ کنند اما به نظر می رسد برخی در تالش هستند تا سنت مذکور پس 
از دو دوره، این بار در مورد خود کی روش هم به مرحله اجرا در آید. ببینیم فوتبال ایران پس از پایان کارش در هر کدام از ادوار رقابت های جام جهانی چه مسیری را در پیش گرفت و چه اتفاقاتی برای سرمربیانش به وقوع پیوسته است.ملی پوشان در رقابت های آرژانتین 
۱۹۷8 می گویند حشمت مهاجرانی می خواست پس از پایان رقابت های جام جهانی از هدایت تیم ملی کناره گیری کند و پس از استراحتی کوتاه مدت، کارش را در عرصه باشگاهی دنبال کند ولی شرایط کشور به شکل دیگری جلو رفت. چند ماه بعد، انقالب به وقوع پیوست 
و مهاجرانی از آن زمان به بعد دیگر در هیچ کدام از تیم های ملی و باشگاهی ما فعالیت نکرد. ایران تا اواسط سال ۱۳۵8 چیزی تحت عنوان تیم ملی نداشت و چند ماه بعد از انقالب بود که فدراسیون حکم سرمربیگری تیم ملی را به نام حسن حبیبی زد تا ملی پوشان را 
آماده حضور در پیکارهای انتخابی المپیک ۱۹80 مسکو و جام ملت های آسیا ۱۹80 کویت کند. ما به المپیک صعود کردیم اما در آن مسابقات حاضر نشدیم. در جام ملت های آسیا نیز عنوان سومی را به دست آوردیم. پس از پایان جام ملت های آسیا، حسن حبیبی هم از 
هدایت تیم ملی کناره گرفت.پیروزی مقابل امریکا در جام جهانی ۱۹۹8 فرانسه افتخار بزرگی بود که در عرصه مربیگری به نام جالل طالبی نوشته شد. مردی که یک ماه قبل از آغاز این مسابقات و پس از برکناری تومیسالو ایویچ به عنوان سرمربی تیم ایران انتخاب شد، 
در جام جهانی فرانسه توانست اولین پیروزی تاریخ ایران در این عرصه را به دست آورد و خیلی ها تصور می کردند با توجه به حضور انبوه ستارگان در تیم ملی ایران، طالبی همچنان ماندگار خواهد شد اما آقا جالل بالفاصله پس از پایان این مسابقات تصمیم دیگری گرفت و 

اعالم کرد دیگر حاضر نیست هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد! در آن مقطع با توجه به قهرمانی استقالل در لیگ آزادگان شایعه شده بود که ناصر حجازی فقید هدایت تیم ما را برعهده خواهد گرفت.

صدای قهرمان المپیک از پاداش به ملی پوشان فوتبال درآمد
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پس از دو ســال تالش، اســتارت آپ کالیفرنیایی مونارش، تراکتور سری »ام 
کــی – وی فاندر را با قابلیت های هوش مصنوعی و به صورت تمام الکتریکی را 

راه اندازی کرد.
به گزارش تجریش آنالین به نقل از نیواطلس، پس از دو سال تالش، استارت آپ 
کالیفرنیایی مونارش، تراکتور ســری »ام کی - وی فاندر را با قابلیت های هوش 
مصنوعی و به صورت تمام الکتریکی را راه اندازی کرد.  تراکتور برقی »مونارش« برای 
کمک به کاهش انتشار کربن در حین کشاورزی ساخته شده است. این محصول 
جایگزینی مناسب برای تراکتورهای دیزلی است و استفاده از هر یک از آنها معادل 

حذف 14 وسیله نقلیه سواری دارای موتور احتراقی از جاده ها است.
اســتفاده از چنین تراکتورهایی می تواند به رفع کمبــود نیروی کار در حوزه 

کشــاورزی نیز کمک کند. تراکتور مذکور می تواند به عنوان یک تراکتور مزرعه 
یا وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده قرار گیرد و حداکثر 52 کیلووات )70 اسب 

بخار( قدرت موتور را به چهار چرخ تراکتور منتقل کند. 
این محصول برقی دارای 9 دنده جلو و ســه دنده عقب با کنترل کالچ است و 
بسته باتری آن بسته به شرایط مزرعه و نحوه استفاده، برای 14 ساعت قابل استفاده 
است. اگر به فعالیت مداوم طوالنی تری نیاز باشد، می توان باتری را از تراکتور خارج 

کرد و یک باتری تازه را به کار گرفت.
MK-V دارای وزن پایه 2360 کیلوگرم، ظرفیت بکسل 2500 کیلوگرم، ظرفیت 
باالبر 750 کیلوگرم و شــعاع چرخش کمی کمتر از 2.9 متر اســت. ماژول های 
اتصال دو بانده Wi-Fi و 4G و به روزرســانی  نرم افزاری بی ســیم برای این محصول 

پیش بینی شده است.  
سیســتم هوش مصنوعی Nvidia Jetson Xavier NX به همراه دو دوربین سه 
بعدی و شــش دوربین تصویربرداری به این تراکتور اجازه می دهد تا با یا بدون 
راننده عملیات از پیش برنامه ریزی شــده را انجام دهد و حتی تعقیب آن توسط 

یک اپراتور از فاصله ایمن ممکن است.
سیســتم های هوش مصنوعی این تراکتور همچنین می تواند داده های روزانه 
محصوالت را برای »پیاده سازی آنی، تخمین های بلندمدت عملکرد، بررسی مراحل 
رشد فعلی و سایر معیارهای مربوط به سالمت هر گیاه/محصول« جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل کند.برای پیشگیری از برخورد ، اگر فردی در فاصله  1.5 متری این وسیله 
نقلیه شناسایی شود، به طور کامل متوقف می شود، و اگر یک عضو انسان در فاصله 

0.3 متری آن تشخیص داده شود، به طور خودکار موتور خاموش می شود. 

با تأکید مقامات فدرال رزرو بر تشدید کمتر نرخ بهره و افزایش تمایل به ریسک، 
دالر آمریکا با کاهش روبرو شد؛ سایر ارزها و جفت ارزها نیز با نوساناتی مواجه شدند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ، دالر آمریکا روز پنج شنبه در 
اوایل تجارت اروپا کاهش یافت؛ این کاهش زمانی اتفاق افتاد که جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو به افزایش کمتر نرخ بهره اشاره کرد و بدین ترتیب تمایل به ریسک را 

افزایش داد که به ضرر این پناهگاه امن بود.
در ســاعت 03:05 به وقت شرقی )08:05 به وقت گرینویچ(، شاخص دالر که 
ارزش دالر را در برابر ســبدی از شش ارز دیگر دنبال می کند، 0.2 درصد کاهش 
یافت و به 105.705 رسید و افت بیش از 1 درصدی روز چهارشنبه را افزایش داد.

این شاخص در نوامبر بیش از 5 درصد سقوط کرد که در واقع، بدترین نمایش 
ماهانه ی آن از سپتامبر 2010 است.

پاول روز در یک سخنرانی در موسسه بروکینگز در واشنگتن تأکید کرد: »تعدیل 
سرعت افزایش نرخ ممکن است به محض اتمام جلسه دسامبر اعمال شود.«

بانک مرکزی ایاالت متحده در هر یک از چهار جلســه ی اخیر خود، نرخ بهره 
را 75 واحد پایه افزایش داده اســت. داده های تورمی ضعیف تر از حد انتظار، این 

باور را القاء کرده بود که سیاست گذاران با کاهش میزان تشدید نرخ بهره موافقت 
خواهند کرد، اما اظهارات پاول بیش از آنچه انتظار می رفت، بدبینانه  تلقی شد.

افزایش نرخ بهره
دالر/ین )USD/JPY( 1.1درصد کاهش یافت و به 136.50 رسید و بدین ترتیب 
با کاهش بازدهی ایاالت متحده در واکنش به اظهارات پاول، پایین ترین سطح سه 
ماهه ی خود را ثبت کرد؛ از سوی دیگر، بازدهی معیار 10 ساله به پایین ترین حد 
در دو ماه گذشته یعنی 3.6درصد رسید. این جفت در ماه نوامبر بیش از 7 درصد 

سقوط کرد که بدترین ماه در 14 سال گذشته بود.
یــورو/دالر )EUR/USD( با 0.1درصد افزایش به 1.0417 رســید که فاصله ی 
چندانی با باالترین سطح پنج ماهه 1.0497 مشاهده شده در ابتدای این هفته ندارد.

با این حال، رشد یورو با کاهش 2.8 درصدی خرده فروشی در آلمان در ماه اکتبر 
کاهش یافته است و لحن نامیمونی را برای سه ماهه ی چهارم ایجاد کرده که انتظار 

می رود بزرگ ترین اقتصاد اروپا در آن زمان منقبض شود.
قیمت های مصرف کننده ی منطقه یورو در روز چهارشنبه پایین تر از حد انتظار 
بود که به طور بالقوه، رسیدن به اوج تورم در این منطقه را به تصویر می کشید و 

همین امر باعث کاهش شرط های افزایش نرخ برای بانک مرکزی اروپا شد.
پوند/دالر )GBP/USD( با 0.2درصد افزایش به 1.2081 رسید و به سمت اوج سه 
ماهه ی هفته گذشته 1.2153 حرکت کرد، در حالی که دالر استرالیا/دالر آمریکا 

)AUD/USD( که حساس به ریسک است، با 0.3درصد صعود به 0.6805 رسید.
دالر/یوان )USD/CNY( با 0.2درصد کاهش به 7.0709 رســید که در سایه ی 
خوش بینی فزاینده مبنی بر اینکه چین برای برداشتن محدودیت های سختگیرانه 

کووید 19 اقدام خواهد کرد، به دستاوردهای قوی جلسه ی قبل ادامه داد.
با افزایش ناامیدی نسبت به سیاست »صفر کووید« دولت، دو شهر بزرگ چین 

در این هفته برخی از محدودیت های مربوط به کووید را کاهش دادند.
این خوش بینی به یوان اجازه داد تا علیرغم شاخص PMI تولید Caixin که حاکی 
از کاهش تولید مهم این کشور برای سومین ماه متوالی در نوامبر است، باالتر رود.

ساخت تراکتور برقی با هوش مصنوعی

دالر از پلکان نرخ بهره، پائین رفت

صید پرهصید پره
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  ویروس عامل کووید-19 هنوز بین گونه ها قابل انتقال است

مطالعه ای جدید نشان می دهد که سویه های ویروس سارس-کوو-2 هنوز 
بین گونه های مختلف قابل انتقال است.

به نقل از فیز، دانشمندان بر این باورند که خفاش ها ویروس سارس کوو-2 
را برای اولین بار در دسامبر سال 2019 به انسان ها منتقل کردند و در حالی 
که این ویروس از آن زمان به سویه های مختلفی مانند دلتا و اومیکرون تکامل 
یافته، یک مطالعه جدید نشان می دهد که سارس-کوو-2 هنوز با شدت باال 
 )RIT(میان پســتانداران قابل انتقال است. محققان موسسه فناوری روچستر
شبیه ســازی های رایانه ای را توسعه داده اند که نشان می دهد کروناویروس ها 
از پروتئین های ســنبله خود برای اتصال به سلول های میزبان در خفاش ها و 

انسان ها با روشی مشابه استفاده می کنند.
 »Royal Society Open Science« ایــن یافته ها در مطالعه ای در مجلــه
توسط مادوسودان راجندران فارغ التحصیل اخیر روچستر و گرگوری بابیت 
دانشیار از دانشکده علوم زندگی توماس اچ. گوسنلمنتشر شد. آنها نحوه تعامل 
پروتئین های سنبله ویروس در چندین سویه از سارس-کوو-2 را با گیرنده های 
سلول میزبان معروف به »ACE2« هم در انسان و هم در خفاش های مختلف 
از نوع خفاش نعل بینیمطالعه کردند. بابیت می گوید که نتایج آن ها شگفت آور 
بوده است.بابیت می گوید: ما امیدوار بودیم که تکامل تطبیقی جالبی ببینیم 
زیرا ویروس بیشتر به انسان ها عادت کرده و کمتر به خفاش ها عادت دارد، اما 
در واقع دیدیم که تغییرات زیادی رخ نداده است. از آنجایی که محل اتصال 
ویروس به میزبان زیاد تکامل نیافته است، بنابراین نمی تواند مانع انتقال آن از 
انسان به خفاش ها شود. اگر به روابط تبارزایی خفاش ها با انسان نگاه کنید، ما 
در درخت پستانداران بسیار از هم فاصله داریم. بنابراین این نشان می دهد که 
عفونت بین گونه ای بسیار گسترده ای وجود خواهد داشت و پژوهش ها حاکی 

از وجود شواهد زیادی در این مورد بوده است.
دانشمندان از یک روش شبیه ســازی رایانه ای به نام دینامیک مولکولی 
برای قرار دادن پروتئین ها در یک شبیه ســاز استفاده کردند. در این رویکرد 
از محاسبات با کارایی باال بر روی پردازنده های گرافیکی استفاده می شود تا 

مشخص شود هر اتم در طول زمان چه کاری انجام می دهد. بابیت گفت این 
رویکرد به دانشمندان اجازه می دهد تا سواالتی را که در آزمایشگاه های سنتی 
نمی توان به آنها پاسخ داد، بررسی کنند.او افزود: انجام آزمایش هایی که در آن 
خفاش ها را با گونه های ویروســی انسانی دوباره آلوده کنیم خطرناک خواهد 
بود، بنابراین شبیه ســازی های مبتنی بر رایانه جایگزین بسیار مطمئن تری 

ارائه می دهند.

 مغز ما چه میزان اکسیژن مصرف می کند؟
 به نقل از تی ای، مغز انســان برای حفظ عملکردهای مختلف خود به 
تامین بی وقفه اکســیژن نیاز دارد. به همین دلیل است که مغز شبکه ای 
از رگ های خونی ظریف دارد که مولکول های اکســیژن را به سلول های 

مغز منتقل می کنند.
یکی از شاخص های مهم فعالیت مغز، میزان متابولیسم مغزی مصرف 
اکســیژن)CMRO2( است که نشان می دهد مغز در هر لحظه چقدر انرژی 
مصرف می کند. از آنجایی که میزان متابولیسم مغزی مصرف اکسیژن، یک 
شاخص اساسی آسیب شناسی بافت تحت شرایط پایدار مانند موارد ناشی 
از سرطان، آسیب مغزی تروماتیک و سکته است، تعیین کمیت مستقیم 
میزان متابولیســم مغزی مصرف اکسیژن یک هدف اساسی در نورولوژی 
اســت. عالوه بر این، نظارت پویا بــر آن در طول فعالیت عصبی می تواند 
مکانیسم های متابولیکی را که زیربنای پاسخ های عملکردی مغز هستند، 
روشن کند.برخی از روش های فعلی به ارائه اطالعات در مورد زمان نسبی 
رویدادهای متابولیک و پاسخ های عروقی نیاز دارند. اخیرا محققان دانشگاه 
پنسیلوانیا یک رویکرد نوری جدید برای درک بهتر میزان متابولیسم مغزی 
مصرف اکسیژن در طول فعالیت مغزی ایجاد کردند. این روش از دو کاوشگر 
 )macromolecular phosphorescent probes(فسفرتابی درشت مولکول
استفاده می کند که با موفقیت برای نظارت بر زمان واقعی میزان متابولیسم 
مغزی مصرف اکســیژن و جریان خون مغزی)CBF( در یک مدل حیوانی 

بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.
این روش به طور مســتقیم گرادیان اکســیژن در مغز را اندازه گیری 
می کند. گرادیان اکسیژن با تفاوت در غلظت اکسیژن بین شریان های خونی 
مغز)داخل عروقی( و ناحیه اطراف ســلول های مغز)برون عروقی( تعیین 
می شــود. هنگامی که سلول های مغز از نظر متابولیکی فعال تر می شوند و 
به اکسیژن بیشتری نیاز دارند، این گرادیان تندتر می شود. بنابراین، میزان 
متابولیسم مغزی مصرف اکسیژن ممکن است با استفاده از این گرادیان که 
همچنین حاوی اطالعاتی در مورد میزان اکسیژن مصرفی است، محاسبه 
شود.پروفسور »سرگئی ای وینوگرادوف«محقق اصلی این مطالعه، گفت: 
بیشــتر رویکردهای فعلی برای ردیابی دینامیکی میزان متابولیسم مغزی 
مصرف اکسیژن بر اساس اندازه گیری اشباع اکسیژن هموگلوبین و جریان 
خون مغزی است، به طوری که دینامیک میزان متابولیسم مغزی مصرف 

اکسیژن به طور ذاتی با پویایی جریان خون مغزی مرتبط می شود.

امام کاظم علیه السالم :

برای جان های خویش، بهره ای از 
دنیا برگیرید، بدین سان که به هر 
چه از حالل میل دارندـ  چندان که 
با جوان مردی بسازد و زیاده روی 
در آن نباشد ـ، کامیابشان کنید و 
از این کامیابی، برای کار دین، یاری 
بجویید؛ که همانا روایت شده است: 
»از ما نیست آن که دنیایش را برای 
برای  را  یا دینش  دینش رها کند، 

دنیایش واگذاَرد« .

تحف العقول : ص 410

اینفوگرافیاینفوگرافی

  بازیکن هایی با بیشترین حضور در ادوار جام جهانی
سایت ترانسفر مارکت در یک بررسی نام شش بازیکن تیم های فوتبال از کشورهای مختلف را منتشر کرده که بیشترین حضور را در دوره های 
مختلف جام جهانی در طول سال های گذشته داشته اند. »لوتار ماتئوس«، بازیکن و فوتبالیست سابق آلمانی در راس این فهرست قرار دارد که 
در مدت زمانی که پا به توپ بوده، 25 بار در رقابت های جهانی فوتبال در دوره های مختلف حضور داشته است. در این اینفوگرافیک نام شش 

بازیکِن رکورددار در این زمینه را می بینید.

 پهپاد هوش مصنوعی ساختمان ها را می گردد 
و حمله انتحاری می کند

یک شــرکت تجاری از تولید پهپاد انتحاری مرگبار و 
خودرانی خبر داده که با جســتجو در ساختمان ها، هدف 

از قبل تعیین شده را شناسایی کرده و به قتل می رساند.
 به نقل از نیواطلس، شــرکت البیت سیســتمز پهپاد 
Lanius را تولیــد کرده که یــک پهپاد چهار پره چابک با 
طیف وســیعی از توانایی ها برای شناسایی اهداف، نقشه 
برداری و طبقه بنــدی هدف مبتنی بر هوش مصنوعی و 

توانایی ایجاد انفجار در صورت لزوم است.
پهپادهــای کوادکوپتر در حال تبدیل شــدن به یک 
عنصر اصلی در جنگ های مدرن هستند که نمونه آن در 
درگیری های فعلی اوکراین به کار می رود. فهمیدن دلیل 
این تحول آسان است. آنها ارزان هستند، کار با آنها آسان 
است و روز به روز هوشمندتر می شوند. آنها به شما اجازه 
مــی دهند یک منطقه خطرناک را بدون ایجاد خطر برای 
خلبان مشاهده کرده و از آن نقشه برداری کنید، آنها اغلب 
توسط دشمنان به طور کامل شناسایی نشده، بدون دردسر 
به سمت هدف می روند، و اتصال یا رها کردن یک محموله 

مرگبار با استفاده از آنها بسیار ساده است.
النیوس طوری طراحی شــده که در گروه های سه نفره 
سفر کند و تا زمانی که به کار گرفته شود، بر روی یک پهپاد 
بزرگ تر که نقش کشــتی مادر را ایفا می کند، می نشیند. 
حداکثر وزن آن در زمان برخاســت 1.25 کیلوگرم بوده و  
شــامل بار کشنده یا غیر کشنده با وزن حداکثر 150 گرم 
است. یک باتری لیتیومی کوچک، حداکثر زمان پرواز این 

پهپاد را به حدود هفت دقیقه می رساند.
این پهپاد از فیبر کربن ســاده ســاخته شده و مجهز 
به حســگرها و دوربین های متعدد و همچنین ابزار هوش 
مصنوعی جتسون شرکت ان ویدیا است که به طور خاص 
برای تفسیر سریع جریان های داده طراحی شده است. نرم 
افزار مدیریت رزم Elbit Legion-X هم انجام ماموریت های 

خودکار چند پهپادی از این طریق را تسهیل می کند.
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