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اجاره نشینی در شمال 
تهران، خرید در اروپا!

واریز سود سهام عدالت 
مشروط شد

ایران نایب قهرمان جام 
جهانی کشتی شد

رکود جهانی اقتصاد به 
نفع بازار طال خواهد بود؟
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هادیحقشناس
کارشناساقتصادی

دولتوبانکها،درهیچشرایطی
بنگاهدارخوبینیستند

دولت به واســطه ماهیت حاکمیتی و بانک ها به دالیل وظایف ذاتی، در هیچ 
شرایطی بنگاه داران خوبی نیستند و نمی توانند شرکت ها را بهره ور اداره کنند.

دولت بر اســاس ماهیت حاکمیتی، نمی تواند بنگاه دار خوبی باشــد. این یک 
اصل انکارناپذیر است که رفع تصدی گری و بنگاه داری دولت ها، اقتصادها رشد 
می کنند و این موضوع سالیان متمادی در ایران نیز از سوی دولتمردان و بخش 
خصوصی مطرح شده است؛ اما همچنان در عمل، برای تحقق آن اقدامی صورت 

نگرفته است.
با وجود اینکه در سیاست های اصل 44 به اصل خصوصی سازی و پرهیز دولت از 
دخالت در امور اجرایی تاکید شده است، در روند واگذاری ها، مقاومت های بسیاری 
در راستای جلوگیری از خصوصی سازی و کاهش بنگاه داری دولت انجام شده 
است که منجر به شکست خصوصی سازی ها شده یا در بهترین حالت بنگاه ها را به 

دست خصولتی ها و شبه دولتی ها سپرده است.
در این میان یکی از چالش های دیگر در حوزه بنگاه داری در اقتصاد، بنگاه داری 
بانک هاست. عدم فعالیت بانک ها به عنوان بنگاه دار و یا خرید و فروش ملک توسط 
آنها، بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما همچنان شاهد تداوم این دست اقدامات 

از سوی بانک ها هستیم.
این موضوع از دو منظر بسیار اهمیت دارد؛ اول اینکه دولت چه خود در راس باشد 
و چه از طریق بانک ها یا وزارتخانه ها بخواهد اقدام کند، بنگاه دار خوبی نیست، 
چراکه نمی تواند به لحاظ اقتصادی شرکت ها را بهره ور اداره کند، بنابراین باید 

امالک مازاد خود را واگذار کند.
دومین نکته مهم در این حوزه را آزاد شدن بخشی از منابع دولت عنوان کرد که در 
این شرکت ها وجود دارد. به اعتقاد حق شناس منابع آزاد شده با اولویت بندی از 

سوی دولت ها، می تواند صرف پروژه های زیرساختی کشور شود.
 بهتر آن است تا به جای اینکه بانک ها برای نگهداری شرکت هایی که مشخص 
نیست چه اتفاقی به لحاظ درآمدی برای آن ها می افتد، آنها را بفروشند و اینگونه 

قدرت تسهیالت دهی خود را افزایش دهند.
 بخشــی از ناترازی بانک ها به این دلیل اســت که دارایی هــا به دلیل همین 
اموال منجمد شده اســت. از طرف دیگر در واقع بانک ها بزرگ ترین بدهکار به 
سپرده گذاران به حساب می آیند؛ بنابراین وقتی بخشی از دارایی آزاد می شود 
هم قدرت تسهیالت دهی افزایش پیدا می کند و هم اصل و فرع سپرده ها زیاد 

می شود.
مقدار آن زیاد قابل توجه نیست و نمی تواند تاثیر معناداری داشته باشد، اما اثر 

جزئی خواهد گذاشت.

وارداتخودرویچینیممنوعمیشود؟وارداتخودرویچینیممنوعمیشود؟
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یک شیاد که از لحاظ چهره و قد و قامت شباهت زیادی به امید 
علیمردانی بازیگر سریال »ستایش« داشته، به بهانه های مختلف 
کالهبرداری های متعددی انجام داده است. او تاکنون چندین 
نفر را تحت این عنوان، فریب داده و اقدام به کالهبرداری میلیونی 

از آنها کرده  است.
»امید علیمردانی« بازیگر و تهیه کننده که با شنیدن این خبر 
بسیار متعجب شــده بود، گفت: »واقعاً عنوان مرا جعل کردند 
و رفته اند کالهبرداری! نمی دانم چه بگویم! چطوری مرا جعل 

کرده اند؟ من که دیگر مشخص هستم و همه مرا دیده اند.«

سخنگوی صنعت آب کشور از افزایش ۱۰ درصدی بارندگی ها نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: مصرف آب شرب تهرانی ها همچنان 4۰ هزار 

لیتر بر ثانیه است.
 سخنگوی صنعت آب، فیروز قاسم زاده در نشست خبری گفت: بر اساس آمار ثبت 
شده بارش کشور ۳۷ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد کاهش 

مربوط به مهر و آبان بوده است.
وی ادامه داد: وضعیت آبی کشور نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد شرایط بهتری را 
نشان می دهد، تا کنون ۳۳ درصد بارش در کشور وجود داشته و تهران ۳۱ درصد 

بارش دریافت کرده که نسبت به سال گذشته کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
قاسم زاده ادامه داد: در تهران مصرف آب شرب همچنان 4۰ هزار لیتر بر ثانیه است 

و نیاز است که سیاست های دیگری را دنبال کنیم و مدیریت مصرف اعمال شود.
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: سیستان و بلوچســتان کاهش ۹۰ درصدی 
بارندگی را داشت و همدان، قزوین، قم، البرز و تهران کاهش ۵۰ درصدی بارش را 
تجربه می کنند. در حالی که بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و فارس رشد ۱۰ درصدی 

بارش را داشته اند.
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: سیستان و بلوچســتان کاهش ۹۰ درصدی 
بارندگی را داشت و همدان، قزوین، قم، البرز و تهران کاهش ۵۰ درصدی بارش را 
تجربه می کنند. در حالی که بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و فارس رشد ۱۰ درصدی 
بارش را داشته اند و تداوم این سامانه بارشی در خراسان شمالی و آن منطقه ادامه 
دارد.قاسم زاده اضافه کرد: ورودی سدها را ۳ میلیارد و 4۰۰ میلیون متر مکعب 
بوده که این رقم نسبت به سال گذشته ۱4 درصد رشد دارد، خروجی از سدها نیز 

4.۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به پارسال 4 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه سدها ۱۸ میلیارد متر مکعب آب دارند، بیان کرد: در حال حاضر 
مخازن سدها ۳۷ درصد پرشدگی دارند. این حجم ۳ درصد اوضاع بهتری را نسبت 
به پارسال نشان می دهد. با این وجود ۱۵ درصد از مخازن سدهای تهران پرشدگی 

دارد که کاهش ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد.
قاسم زاده با اشاره به اینکه در سال جاری بارش برفی مناسبی نداشته ایم اضافه 
کرد: در سال جاری پوشش برفی مناسبی دریافت نکردیم و مانند مدت مشابه تنها 
۷ درصد پوشش برفی دریافت دریافت کردیم همچنین بیشترین عمق برفی ۳۱ 

میلیمتر بوده که ارتفاع قابل توجهی نیست.

فیلم ســینمایی »عمارتی در مه« به نویسندگی و کارگردانی 
محمدعلــی ســلیمان تــاش و تهیه کنندگی سیدســجاد 
میرســید از روز چهارشــنبه ۲۳ آذر ۱4۰۱ در گــروه 
 ســینمایی هنر و تجربه اکران می شــود و در آســتانه اکران

 این فیلم، پوستر آن که توسط مدیا واثقی طراحی شده است، 
رونمایی و منتشر شد.

فیلم ســینمایی »عمارتی در مــه« که در گونــه فیلم های 
ســایکودرام یــا فیلم های روانشناســانه ســاخته شــده، 
داســتان مدیر یک آسایشــگاه اعصــاب و روان اســت که 
 از پزشــک جوانی، دعــوت می کند تــا روی نــوع خاصی از

 بیماران روانی تحقیق کند.
 با حضور پزشک جوان در مجموعه، او متوجه حوادث غیر معمول 

و پیچیده در بین بیماران و کارکنان آسایشگاه می شود.

 کالهبرداری بدل بازیگر
 » ستایش« 

مصرف آب شرب تهرانی ها همچنان 
  »عمارتی در مه« ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است

در آستانه اکران

 موضــع اخیر چیــن در قبال جزایر ایرانــی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی و 
حمایت این کشــور از ادعاهای امارات در مورد این ســه جزیره، این پرسش مهم را برای 
 افکار عمومی ایجاد کرده اســت که واکنش دولت به اقدام چینی ها به خصوص در حوزه 
خودرو چه خواهد بود؟در بند ۱۲ بیانیه مشــترک رئیس جمهور چین و ســران شورای 
همکاری خلیج فارس که جمعه گذشته صادر شد، آمده بود: رهبران از تمامی تالش   های 
 مسالمت   آمیز شامل ابتکارها و پیشنهاد   های امارات برای رسیدن به راهکار صلح آمیز برای حل 
مســاله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی از راه مذاکرات دوجانبه بر مبنای 
قوانین بین المللی، حمایت می کنند. این بیانیه جدا از اینکه موجی از واکنش های منفی 
را به خصوص در شــبکه های اجتماعی به دنبال داشــت، این پرســش را نیز برای افکار 
عمومی ایجاد کرد که دولت ایران چه پاســخی به چینی ها در حوزه های مختلف به ویژه 
 »خودرو« خواهد داد؛ به خصوص برای خیلی ها این پرســش ایجاد شد آیا پاسخ ایران به

 موضع نامتعارف چینی ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی کشور، حوزه خودرو را نیز در 
بر خواهد گرفت؟یکی از ریشه های اصلی شکل گیری این پرسش در ذهن افکار عمومی، 
واکنش تند چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسوی ها در قبال اعتراضات در ایران بود. 
حدود یک ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دیدار رئیس جمهور 
فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در 
ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعالم کرد. هرچند وزارت صمت ابتدا اعالم کرد 
دلیل ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، 

اما چندی بعد، وزیر صمت خود نیز به ماجرای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در 
ایران و نقش آن در ممنوع الورودی خودرو از این کشور، تلویحا اشاره کرد. از طرفی، تا قبل 
از آن دیدار رئیس جمهور فرانسه و مواضع این کشور، خودروهای فرانسوی در صدر لیست 
واردات قرار داشــتند، بنابراین ممنوعیت ورود آنها پس از این اتفاقات، نشان داد که این 
ممنوع الورودی ربطی به رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم ندارد.حاال با توجه به 
بیانیه اخیر چینی ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی ایران، افکار عمومی منتظر است واکنش 
دولت به این ماجرا را ببیند و اینکه آیا واردات خودرو از چین نیز ممنوع می شود؟ در مقام 
مقایسه، اتفاق قبلی )دیدار رئیس جمهور فرانسه با اپوزیسیون( قابل مقایسه با اقدام اخیر 
چینی ها مبنی بر دخالت در تمامیت ارضی ایران نیست. از همین رو، خیلی ها منتظرند تا 
خبر ممنوعیت واردات خودروهای چینی را از زبان وزیر صمت بشوند؛ در غیر این صورت، 
این تناقض بزرگ در اذهان ایجاد خواهد شد که دولت و وزارت صمت چرا در مقابل فرانسه 
به عنوان دولتی غربی، چنین واکنش تندی نشان داده و واردات خودرو از این کشور را ممنوع 
می کنند، اما در برابر چین به عنوان دولتی شــرقی، کوتاه آمده و محدودیت و ممنوعیتی 
در نظر نمی گیرند. البته از منظر اقتصادی، کال ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از 
کشورهای مختلف چندان معنی ندارد، اما مساله افکار عمومی برخورد دوگانه دولت با غرب 
و شرق است. باید منتظر ماند و دید دخالت چین در تمامیت ارضی کشور، در نهایت به 
ممنوعیت واردات خودرو از این کشور )مانند ماجرای فرانسه( منجر خواهد شد یا دولت و 

وزارت صمت سیاستی نرم تر را در این ماجرا در پیش خواهند گرفت.

آگهیتجدیدفراخوانانتخابسرمایهگذار
همزمانباارزیابیکیفی)فشرده)

شناسه آگهی : ۱4۲۵۸۷4 ۰/ م - الف

1-موضوع: انتخاب سرمایه گذار ذیصالح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی واقع در محله دیار یک در شهر جدید فوالدشهر 
2-نامونشانیدستگاه:شــرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر، به نشــانی فوالدشــهر، بلوار ولي عصر، میــدان ولي عصر، کد پســتي ۸4۹۱۷4۱۱۱۱، صندوق پســتي۸4۹۱۵-۱6۷ 

تلفن ۰۳۱۵۲6۳۰۱6۵ دور نویس: ۰۳۱۵۲6۲4۱۸۱
3-نحوهمشارکت:آورده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر شامل زمین، عوارض پذیره پروانه و نظارت عالیه و آورده متقاضی واجد شرایط سرمایه گذاری شامل کلیه هزینه های خدمات 
مهندسی از جمله طراحی و نظارت، هزینه های اجرای کامل عملیات سفت کاری و نازک کاری، محوطه سازی و حصار محوطه، هزینه های بیمه ساختمانی و سایر بیمه ها، کسور قانونی دستگاههای 
ذیربط)  به جز حق بیمه قراردادهاي مشارکتي در صورت شمول( و به طور کلی کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم که به منظور انجام مقدمات الزم و احداث پروژه تا بهره برداری کامل غیر 

قابل اجتناب باشد.
4-شرایطمتقاضیانسرمایهگذاری:کلیه اشخاص حقوقی به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم در چهارچوب مقررات .

4-1-کنسرسیوم متشکل از طرف های متقاضی شراکت بوده که در قالب مشارکت مدنی از تجمیع توان فنی، اجرایی، مالی، اعتباری و تسهیالتی طرفهای خصوصی حقیقی و حقوقی به صورت 
رسمی تشکیل می شود.

4-2- اشخاص حقیقی در صورت ارائه مشارکت نامه یا قرارداد همکاری رسمی با پیمانکار یا سازنده ذیصالح مجاز به شرکت در فراخوان می باشد.
 5-نحوهانتخابسرمایهگذار: از طریق ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری و بازگشایی پیشنهادهای مالی واجدین شرایط حداقل امتیاز ارزیابی کیفی.

6- مبلغبرآوردکلسرمایهگذاری:

           

7-مدت دوره مشارکت: ۱۸ ماه شمسی. 
8-روشها،دستورالعملهاواستانداردهایاجرائی : مقررات ملی ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آئین نامه های نظام فنی و اجرایی کشور که با این پروژه مرتبط باشند. 

9-مهلتدریافتاسنادفراخوان: از روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۹/۲۲ لغایت روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۹/۲6 از طریق وب سایت این شرکت به نشانیfooladshahr.ntdc.ir  یا پایگاه ملی
 اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

10-تاریختحویلاسنادفراخوان:تا ساعت ۱4:۰۰روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۰/۱۳ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر تحویل شود.
11-از سرمایه گذارانی که اسناد فراخوان را دریافت نموده اند درخواست می گردد چنانچه تمایل به تکمیل و ارائه اسناد ندارند، مراتب را به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۹/۱۲ به آدرس 

مندرج در بند ۲ اعالم نمایند.
12-زمانبازگشاییپاکت"الفوب": در تاریخ ۱4۰۱/۱۰/۱4 ساعت ۹:۰۰ صبح نسبت به بازگشایی پاکات الف و ب اقدام و طی مدت حداکثر ۷ روز کاری نسبت به انجام ارزیابی کیفی و 
تهیه لیست کوتاه )سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز 6۰ را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت(، اقدام می گردد و پاکت " ج"  برای سرمایه گذارانی که در لیست کوتاه قرار می گیرند، 

بازگشایی خواهد شد.
13- زمانومحلبازگشاییپاکت"ج": ساعت۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ  ۱4۰۱/۱۰/۲4 در سالن جلسات شرکت عمران فوالدشهر.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/09/22

شماره : 1539

ســعیده محمد  -   ایده روز  | رئیس 
هیات مدیره ســندیکای صنعت برق معتقد 
است با توسعه زیرســاخت های نیروگاهی و 
شبکه های انتقال و مدیریت مصرف در داخل، 

امکان صادرات برق از اروپا تا هند را داریم.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
با بیان اینکه امکان صدور برق به شرق اروپا 
از مسیر روســیه را داریم، تاکید کرد: ایران 
در منطقه ای قرار دارد که می تواند برق را از 
شــمال تا اروپا و از شرق فراتر از افغانستان 
و پاکســتان تــا هندوســتان و از جنوب تا 
کشورهای حاشیه خلیج فارس برساند اما این 
مستلزم توســعه زیرساخت های نیروگاهی و 
شبکه های انتقال و همچنین مدیریت مصرف 

در داخل است.
پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق درباره اتصال شبکه های برق ایران 
به کشــورهای همســایه در راستای تحقق 
برنامه هاب انرژی کشور اظهار داشت: تبادل 
بــرق در احکام برنامه های باالدســتی و هم 
در سیاســت های ابالغی در اقتصاد مقاومتی 
مورد توجه جدی قرار گرفته و این حاکی از 
اهمیت موضوع است، باتوجه به پتانسیل ایران 
به لحاظ موقعیت جغرافایی، نیاز کشورهای 
اطراف به انــرژی برق و همچنین باتوجه به 
توانمندی کشور در صنعت برق می توانیم با 
قاطعیت بگوییم ایران کشوری است که توان 
تبدیل شدن به قطب برق نه فقط منطقه بلکه 

فراتر از آن را دارد.
وی افــزود: یکی از سلســله برنامه هایی 

کــه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد 
سنکرون شــبکه برق کشــور با کشورهای 
منطقه از جمله روســیه است که مطالعات 
امکان سنجی دراین زمینه انجام شده و باتوجه 
به اینکه شــبکه برق روســیه هم پایدار و به 
نوعی یک شــبکه توانمند و قدرتمند است، 
اتصال شــبکه برق دو کشور مزایای بسیاری 
دارد. ضمن اینکه طبیعی است در این میان 
برای اتصال دو کشــور؛ کشــورهای واسطی 
هم قــرار داردند که به طــور جدی تبدیل 
شــدن ایران به هاب بــرق منقطه را تحقق 

می بخشند، ایران به لحاظ الکتریکی با تمام 
کشورهایی که مرز خاکی دارد متصل است؛ 
اما برای اینکه هدف قطب برق منطقه محقق 
شــود باید گام های فراتری برداشته شود که 
یکی از این ها می تواند اتصال شــبکه ایران و 

روسیه باشد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
تصریح کرد: ما در حال حاضر بیشترین حجم 
صــادرات برق را به عراق داریم و این قابلیت 
را داریم که میزان صادرات به این کشــور با 
توسعه زیرساخت های الزم افزایش یابد، در 

عین حال می توانیم شــبکه را از کشورهایی 
مثل ارمنستان و ترکمنستان هم که واردات 
داریم، توســعه دهیم، تا تعابیری که از قطب 
برق منطقه می شــود، محقق شــود در واقع 
مثل هاب و مرکز عمل کنیم نه تنها نســبت 
به تامین برق داخل کشــور و یا کشور مبدا 
اقدام کنیم بلکه برق را از کشورهایی دریافت 
و به کشــورهای دیگری ترانزیت کنیم وقتی 
قرار اســت قطب برق منطقه باشیم باید این 
قابلیت را داشــته باشیم که مثل هاب عمل 
کنیم، باتوجه به ماهیتی که کشورهای اطراف 

ما دارند، برخی مازاد انرژی و  برخی کمبود 
دارند، ما با توجه به موقعیت سوق الجیشــی 
می توانیم نیاز الکتریکی کشورهای منطقه را 
چه از داخل کشــور چــه ترانزیت برق دیگر 

کشورها تامین کنیم.
وی گفت: در نقشه راه تعریف شده امکان 
انتقال برق به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
مثل قطــر، عمان و امــارات از طریق کابل 
زیردریایی وجود دارد و مطالعات آن در حال 
انجام است. این طرح ها در گذشته هم مطرح 
بوده و مطالعات انجام شــده و در دستور کار 
قرار دارد.باقری بیان داشــت: اگر دورخیز ما 
به سمت تبدیل به قطب برق منطقه باشیم، 
می توانیم هم از طریــق کابل زیردریایی به 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس وصل شویم 
و هم باتوجه بــه بضاعت و توانمندی که به 
صــورت بالقوه در صنعت برق کشــور وجود 
دارد، به کشــورهایی که بــا آنها مرز خاکی 
داریم، متصل شویم.وی خاطرنشان کرد: ما 
در حال حاضر حدود 90 هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شــده داریم که از این بابت در منطقه 
مقام اول را داریم و این یکی از پتانسی های 
مهم صنعت برق کشور است اما فقط مجموع 
صادرات و واردات ما با کشورهایی است که با 
آنها مرز خاکی داریم، امروز نیازمند توســعه 
ظرفیت نیروگاهی و هم زیرساخت های شبکه 
توزیع و انتقال هستیم تا بتوانیم برق بیشتری 
در اختیار داشــته باشیم و مازاد را در زمان 
کم بــاری و آف پیک صادر کنیم و یا اینکه از 

ظرفیت ترانزیت کشور استفاده کینم.

ایران امکان صادرات برق از اروپا تا هندوستان را دارد

هنوز مشــارکت روس ها در تکمیل راه آهن رشت -آســتارا به مرحله اجرا 
نرسیده، قرار است درباره مشارکت خود در پروژه ریلی اینچه برون-گرمسار نظر 

خود را اعالم کنند.
راه آهن اینچه برون -گرمسار یکی از پروژه های ریلی است که در مسیر برقی 
شــدن قرار دارد و به گفته شــهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه و 
شهرسازی، قرار است روســیه تا ۱۵ دسامبر امسال )۲۴ آذرماه ۱۴0۱( نحوه 

حضور و مشارکت خود را در تکمیل این پروژه اعالم کند.
پیش از این ایگور لویتین، دســتیار رئیس جمهور روسیه با مسئوالن راه و 
شهرسازی دیدار و در خصوص افزایش همکاری های حمل و نقلی گفت وگو کرده 
بود؛ او در این خصوص گفته بود که روسیه بر اساس دستور رییس جمهور این 
کشور دنبال اجرای خط آهن رشت-آستارا، برقی سازی خط اینچه برون- گرمسار 

و افزایش ظرفیت های همکاری های حمل و نقلی دو کشور است.
شــرکت راه آهن به این موضوع تاکید کرده که تسریع آغاز عملیات اجرایی 

ساخت این مسیر ترانزیتی تضمین کننده ترانزیت ۱۵ میلیون تن کاال در سال 
تا پایان سال ۲0۳0 میالدی خواهد بود و در صورت توسعه و بهسازی خطوط 

موازی و افزایش ظرفیت، با دوخطه کردن مسیر ریلی مذکور در چشم انداز افق 
طرح، ترانزیت تا ۴0 میلیون تن کاال در سال ارزیابی شده است.

با وجود این، کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی معتقدند که فقط تکمیل 
خط ریلی مهم نیست، بلکه مسئوالن باید چشمه های بار را برای ترانزیت پیدا 
کنند، اگرنه راه اندازی خط ریلی برای ســرمایه گذار صرفه ندارد؛ کمااینکه مرز 

اینچه برون در گلستان به روسیه وصل است اما بار ترانزیتی ندارد.
عالوه بر این درباره مشارکت روسیه در تکمیل پروژه ریلی رشت-آستارا در 
گذشــته صحبت شده بود و طی آخرین اخبار حدودا یک ماه پیش اعالم شد 
روس ها طرح مالی خود را برای این پروژه ارائه داده و اعالم آمادگی کردند و این 
طرح در وزارت راه و شهرســازی در حال تکمیل است؛ اما هنوز از نحوه حضور 
روسیه در پروژه راه آهن رشت-آستارا خبری نشده و اکنون صحبت از مشارکت 
آنها در پروژه ای دیگر اســت. حال بایــد دید در نهایت این طرح ها با همکاری 

روسیه تکمیل می شوند یا نه.

مشارکت روس ها در تکمیل پروژه های ریلی ایران نهایی می شود؟

  میانگین قیمت مسکن تهران به مرز 48 میلیون تومان رسید
آمارهای رسمی نشان می دهد: در آبان امسال تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در 
تهران به ۵0 درصد و متوسط قیمت وزنی هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه به 

۴7 میلیون و 9۳8 هزار و 800 تومان رسیده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص و متوسط قیمت آپارتمان های تهران در آبان 
امسال اعالم کرد قیمت مسکن در همه شاخص های تورم ماهانه، نقطه ای و سالیانه 

در این ماه با افزایش همراه شده است.
در این ماه شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۶7.۴ رسیده 
است. بر این اساس نرخ تورم ســاالنه در این ماه به عدد ۳۵ درصد رسیده است که 

نسبت به تورم ساالنه ۳۲.۴ درصدی در مهر، ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
عدد ۵0 درصد رسیده است. این شاخص هم در مقایسه با نرخ ۴۴.7 درصدی مهر با 

افزایش ۵.۳ درصدی مواجه شده است.
تورم ماهانه در این بخش نیز ۵ درصد بوده است که نسبت به تورم 0.۱-  درصدی در 

مهر، بالغ بر ۵.۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش متوســط وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران ۴7 میلیون و 9۳8 هزار و 800 تومان و متوسط حسابی این قیمت به ۴۶ 
میلیون و ۱۶ هزار و 800 تومان رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی 
قیمت 9۶ میلیون و 778 هزار تومان بیشترین و منطقه ۱8 با متوسط وزنی قیمت 
۲۴ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴00 تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر 

تهران به خود اختصاص داده اند. 

  موضع عربستان درباره سقف قیمت برای نفت روسیه
وزیر انرژی عربستان سعودی در اظهاراتی گفت: تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا و سقف 
قیمت برای نفت روسیه، هنوز نتیجه واضحی نداشته و اجرای آن همچنان مبهم است.

 مکانیزم سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه که از طریق دریا حمل می شود، 
از دوشنبه گذشــته با هدف محدود کردن توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ در 
اوکراین، فعال شد. روسیه اعالم کرده است به این سیستم عمل نمی کند، حتی اگر 

مجبور شود تولیدش را کاهش دهد.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت: آنچه که اکنون از 
نظر تحریم ها و سقف قیمت وضع شده، روی داده است از جمله تدابیری که از پنجم 
دسامبر اجرا شدند، نتایج واضحی نداشته است. ما شاهد ابهام در اجرای این تدابیر 

بوده ایم.
وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد: واکنش روسیه و اقدامی که در پاسخ به این 
ابزارها انجام خواهد داد، جنبه دیگری است که در بررسی وضعیت بازارهای جهانی، 

باید به حساب آورده شود.
شاهزاده عبدالعزیز با اشاره به مکانیزم ســقف قیمت، گفت: این ابزارها برای اهداف 
سیاسی ایجاد شدند و هنوز معلوم نیست می توانند به این اهداف سیاسی دست پیدا 
کنند.وی گفت: عوامل دیگری که سال ۲0۲۳ بر بازار تاثیر می گذارند، سیاستهای 
کووید ۱9 چین هستند. تاثیر تسهیل محدودیت های کرونایی بر اقتصاد چین، به 
زمان نیاز دارد.بانکهای مرکزی که برای مهار تورم تالش می کنند، عامل تاثیرگذار 
دیگری هستند. شاهزاده عبدالعزیز گفت: بانک های مرکزی همچنان سرگرم کنترل 
تورم صرفنظر از هزینه این تدابیر و تاثیر منفی احتمالی آنها بر رشد اقتصاد جهانی 

هستند.
وزیر انرژی عربستان سعودی در ادامه خاطرنشان کرد: با نگاهی به تحوالت اخیر معلوم 
شد که تصمیم پنجم اکتبر گروه اوپک پالس برای کاهش هدف تولید به میزان دو 
میلیون بشکه در روز، درست بوده است. این گروه در سال پیش رو، همچنان به ثبات 
بازار متمرکز خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، شاهزاده عبدالعزیز گفت: وی اصرار 
دارد که همه اعضای اوپک پالس در تصمیم گیری مشارکت کنند. وی اظهار کرد: 
اقدام گروهی، مستلزم توافق اســت و بنابراین، همچنان اصرار دارم که همه اعضای 
اوپک پالس، خواه تولیدکننده بزرگ باشند یا کوچک، بخشی از تصمیم گیری باشند. 

تفاهم جمعی، پیامدهای مثبتی روی بازار دارد.

  سوز زمستان در بازار طالی جهانی
قیمت طال با افزایــش ارزش دالر کاهش یافت، در حالی که ســرمایه گذاران برای 
اطالعات کلیدی تورم ایاالت متحده و تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره که 

قرار است در هفته جاری منتشر شود، موضع گرفتند.
 بهای هر اونس طال تا ساعت 8 و ۲۱ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱0.۵ درصد کاهش 
به ۱787 دالر و ۴0 سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 0.۵8 درصد کاهش به 

۱788 دالر و ۴0 سنت رسید.
شاخص دالر 0.۳ درصد افزایش یافت. دالر قوی تر، شمش دالری را برای خریداران 
خارجی گران تر می کند. مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار اظهار کرد که این هفته 
مهمی برای بازارهاست که تورم ایاالت متحده و نشست فدرال رزرو را دارند. ما شاهد 
سطوح پایین تری از نوسانات و اقدامات متغیر قیمت خواهیم بود زیرا سرمایه گذاران 

نسبت به رویدادهای پیشرو محتاط می شوند.
سرمایه گذاران داده های روز سه شنبه شاخص قیمت مصرف کننده ایاالت متحده 
)CPI( و نشست نهایی فدرال رزرو در ســال ۲0۲۲ را که در ۱۳ تا ۱۴ دسامبر برنامه 
ریزی شده است، زیر نظر خواهند داشت.معامله گران با احتمال 9۳ درصدی افزایش 
۵0 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو قیمت گذاری می کنند. نرخ های بهره پایین تر 
باعث افزایش جذابیت طال می شود زیرا هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده 
را کاهش می دهد.بر اســاس گزارش رویترز، قیمت های تولیدکننده ایاالت متحده 
در ماه نوامبر اندکی بیشــتر از حد انتظار افزایش یافت. جانت یلن، وزیر خزانه داری 
ایاالت متحده روز یکشنبه کاهش قابل توجهی در تورم ایاالت متحده در سال ۲0۲۳ 
را پیش بینی کرد. عالوه بر این، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز قرار است در 
این هفته افزایش نرخ بهره را اعالم کنند زیرا سیاست گذاران به مقابله با تورم ادامه 
می دهند.در بازار سایر فلزات ارزشــمند، نقره با 0.8 درصد کاهش به ۲۳.۲7 دالر، 
پالتین 0.۵ درصد کاهش یافت و به ۱0۱۶ دالر و 88 سنت رسید و پاالدیوم با 0.۶ 

درصد کاهش به ۱9۳8 دالر و ۳۳ سنت رسید.

  یارانه خریداران ارز سهمیه ای قطع شد؟
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها درباره قطع شدن یا نشدن یارانه خریداران 

دالر سهمیه ای توضیح داد.
 در حالی در نیمه آبان ماه و همزمان با صف های طوالنی فروش ارز که به دنبال روند 
جهشی قیمت دالر ایجاد شده بود، خبری منتشر شد که خریداران دالر سهمیه ای با 
خطر قطع یارانه معیشتی مواجه می شوند، اما سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها 
می گوید برای آذرماه فردی برای حذف یارانه بابت خرید ارز دولتی به ســازمان 

معرفی نشده است.
البته پاییز سال گذشته ارز سهمیه ای برای مسافرت های خارجی حذف شد، اما در 
خرداد امسال دوباره بازگشت. هر فرد می تواند ساالنه ۲000 یورو و ۲۲00 دالر، 
ارز از صرافی ملی دریافت کند. نکته این که به هر فرد حدود ۲000 یورو تحویل 
می دهند. سهمیه ای که هر ســال فقط یک بار به افراد داده می شود و قیمت آن 
همیشه از بازار آزاد کمتر است.در این شرایط هر گاه که بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد 
فاصله قابل مالحظه ای شکل می گیرد، سروکله سوء استفاده کنندگان در بازار پیدا 
می شود و یکی از شگردهای رایج نیز این است که در ازای پرداخت اندکی پول با 
جمع آوری کارت ملی اشخاص نیازمند از سهمیه ارزی ۲ هزار دالری آن ها برای 

خرید ارز به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد استفاده می کنند.

رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق از رشــد تجارت دو کشور و رفع 
مشکالت تجاری خبر داد و گفت: با تالش های انجام شده، تجارت ایران و عراق 
بهبود یافته است و با ادامه این روند تا پایان امسال ارزش آن به ۱0 میلیارد دالر 

می رسد.
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق از رشــد تجارت دو کشور و رفع 
مشکالت تجاری خبر داد و گفت: با تالش های انجام شده، تجارت ایران و عراق 
بهبود یافته است و با ادامه این روند تا پایان امسال ارزش آن به ۱0 میلیارد دالر 
می رسد.»یحیی آل اســحاق« با بیان اینکه هدف گذاری مبادالت ایران و عراق 
تجارت ۲0 میلیارد دالری است، اظهار کرد: عزم فعاالن اقتصادی در این زمینه با 
اهداف مسووالن دو کشور همراه بوده است و تاکنون نیز تجاربی مانند ۱۴ میلیارد 

دالر تجارت در سال را به دست آورده ایم.
وی با اشاره به افت و خیزهای تجارت میان دو کشور تاکید کرد: یکی از دالیل 
افت آمارهای تجاری نســبت به سال گذشته، کاهش تجارت جهانی بوده که در 
ایران نیز اثر داشته و از سوی دیگر حذف آمارهای صادرات برق و انرژی از تجارت 

با عراق موجب تغییر در ارقام شده است.

  مشکالت تجاری میان ایران و عراق حل شده است
آل اسحاق با بیان اینکه ممنوعیت صادرات و واردات برخی کاالها در قوانین 

دو کشــور نیز مزیت بر علت برای تغییر در آمار تجاری شده است، تصریح کرد: 
تالش ها به گونه ای بوده که تا پایان ســال به رقم ۱0 میلیارد دالر تجارت با این 

کشور دست یابیم که بهبود عملکرد بر این موضوع تاکید دارد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه مشکالت تجاری 
میان دو کشور حل شده است، اظهار داشت: آهنگ مبادالت نشان از رشد تجارت 

ایران و عراق دارد و وضعیت به خوبی پیش می رود.
وی با اشــاره به ســفر نخســت وزیر عــراق به ایــران، خاطرنشــان کرد: 
9 محــور در ایــن بخش مــورد توجه قرار گرفت که بخشــی از آن سیاســی 
 و امنیتــی بــود، اما ســرمایه گذاری های مشــترک و همکاری هــای نفتی در

 بخش اقتصادی در این سفر مطرح شد؛ از سوی دیگر تغییراتی در روند صادرات 
نیز مورد توجه قرار گرفت.

آل اســحاق گفت: در مجموع ایران و عراق برای بهبود روابط و تغییر شرایط 
پولی و بانکی توافق کردند تا بانک های مرکزی دو کشور وضع موجود را تسهیل 

و مشکالت را مرتفع کنند.

دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دالری ایران و عراق تا پایان امسال

یک کارشــناس بازار مسکن گفت: بخشی از جامعه هدف مسکن در شمال 
تهران سرمایه ی خود را به خرید ملک در ترکیه، امارات، یونان، اسپانیا و قبرس 

اختصاص داده اند و اینجا اجاره نشین هستند.
سعید آسویار گفت: افزایش قیمت ارز و نهاده های ساختمانی شامل مصالح، 
دستمزد، عوارض و قیمت زمین اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد کرده است. 
البته نقش عوارض ســاختمانی و زمین، کمتر بوده و دستمزد و قیمت مصالح 
نقش پررنگ تری داشته است. با توجه به ضریب نقدشوندگی ارز احتمال گسیل 
ســرمایه های بیشتری به این بازار وجود دارد و باید اقداماتی برای ثبات قیمت 

آن اندیشیده شود.
وی افزود: بخشی از پروژه های بخش عمرانی به دلیل نبود بودجه تقریبا متوقف 
است. بخش زیادی از بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری، حقوق، دستمزد و 
بدهی های قبلی می شود. به نظر می رسد طرح جدیدی تعریف نمی شود و بودجه  
کافی برای تکمیل طرح های نیمه کاره وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن 
با بیان این که بانک ها به دلیل تراز منفی، تسهیالت قابل توجهی به بخش های 
اقتصادی نمی دهند گفت: عملکرد سیستم بانکی ناشی از نبود منابع باعث ورود 
ســرمایه ها به بازارهای ارز، طال و مسکن شده است. قیمت ارز که باال می رود 

هزینه های تولید و زندگی  افزایش می یابد.

آســویار ادامه داد: به طور کلی بخش ساخت و ساز خارج از حیطه ی دولت 
است؛  چرا که بیش از 90 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آن 

هم به دالیلی از سرمایه گذاری در این حوزه امتناع می کند.
وی تاکید کرد: ساخت و ساز در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که با 
توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود معامالت، بازگشت سرمایه در 
بخش مسکن، دیر و ریسک سرمایه گذاری در آن باال است. سیاست های اشتباه 

مالیاتی نیز به مشکالت سازندگان دامن زده است.نایب رییس انجمن انبوه سازان 
استان تهران، عمده خریدها در بازار مسکن را از نوع تبدیل به احسن دانست و 
گفت: به طور کلی جامعه، مسکن را یک دارایی امن می داند.آسویار تصریح کرد: 
عمده معامالت در مناطق  جنوبی و میانی برای خانه های کوچک متراژ و ارزان 
قیمت انجام می شــود. بخشی از متقاضیان خرید مسکن در شمال تهران هم 
کسانی هستند که سرمایه ی خود را به خرید ملک در کشورهای ترکیه، امارات، 
یونان، اسپانیا و قبرس سرمایه اختصاص داده اند و اینجا اجاره نشین هستند.وی 
راهکار ثبات قیمت مسکن را کنترل بازار ارز دانست و گفت: تثبیت قیمت دالر 
می تواند بازار مسکن را دست کم در کوتاه مدت به آرامش برساند تا دولت زمان 

داشته باشد طرح های موثرتری در حوزه ی تولید مسکن پیاده کند.

 قیمت هر متر خانه در تهران 4۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴0۱ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران ۴۶ میلیون و 700 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال 
قبل به ترتیب ۶.8 و ۴۵.9 درصد افزایش یافته است. طبق اعالم  بانک مرکزی 
هم چنین در آبان ماه تعداد معامالت انجام شده 8000 فقره بود که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴7.8 و 9.۶ درصد رشد نشان می دهد.

اجاره نشینی در شمال تهران، خرید خانه در اروپا!

بررســی عملکرد صنعت خــودرو از ابتدای روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
تاکنون، نشان دهنده حرکت رو به جلوی این لوکوموتیو صنایع کشور است. این 
صنعت از زمان بازدید سرزده رییس جمهوری از یکی از خودروسازان در یازدهم 
اسفندماه سال گذشته تا امروز، رکوردهای مختلفی را جابه جا کرده است.، یازدهم 
اسفندماه سال گذشته بود که رییس جمهوری پس از بازدید سرزده از گروه صنعتی 
ایران خودرو فرمانی هشــت ماده ای صادر کرد. در این فرمان به عمده چالش های 
فراروی خودروسازی کشور که این صنعت و به تبع آن بازار را با مسائل و مشکالت 
فراوانی مواجه کرده بود پرداخته شد و در هر مورد رفع کامل مشکالت در یک بازه 
زمانی مشخص دستور داده شد.براساس برنامه تحولی صنعت خودرو که توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و منتشر شد، محورهای متناظر با تولید، 
کیفیت و قیمت در صنعت خودروی کشور مورد تمرکز قرارگرفت.اکنون و بیش 
از ۱0 ماه از صدور آن فرمان، دو مساله مزمن که در سال های گذشته گریبانگیر 
صنعت خودرو شده بود، یعنی تولید خودروی ناقص و همچنین قرعه کشی خودرو 
به تدریج در حال برطرف شدن است. به طوری که دیگر خبری از خودروهای دارای 
نقص قطعه و ناقص در پارکینگ خودروسازان نیست و گروه خودروسازی سایپا نیز 

همه محصوالت خود را بدون فرآیند قرعه کشی به فروش می رساند. همچنین در 
گروه صنعتی ایران خودرو، با افزایش تولید و سایر راهکارها، تحقق کامل این هدف 
تا پایان سال دنبال می شود.چهارشنبه هفته گذشته )۱۶ آذرماه( بود که رییس کل 
سازمان خصوصی سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد و 
به این ترتیب  بند هشتم از فرامین هشت ماده ای رییس جمهوری که بر مبنای آن 

» واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر 
در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود«، رنگ تحقق به خود گرفت.

در ادامه نگاهی گذرا به برخی دستاوردهای به دست آمده در صنعت خودروی 
کشور در هشت ماهه امسال می پردازیم:

- افزایش تحویل خودرو به میزان ۳0 درصد در هشــت ماهه نخست امسال 
نسبت به سال گذشته

- به صفر رساندن خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان
- تولید عبور مستقیم )اجتناب از تولید خودروهای ناقص(

- ثبت رکورد تولید ۱۲۲ هزار خودروی ســواری در یک ماه که در پنج سال 
گذشته بی سابقه بوده است.

- تولید انواع خودروی ســنگین در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به 
سال گذشته دارای رشد نزدیک به ۱7۶ درصد بوده است

- رشد بیش از ۶0 درصدی تولید انواع موتورسیکلت در کشور
- ۲ برابر شدن سهم بخش خصوصی از میزان تولید خودروی کشور نسبت به 

سال گذشته با تولید ۱۱۳ هزار و ۶09 دستگاه خودرو

رکوردهایی که امسال در صنعت خودروسازی کشور جابه جا شد
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عرضه خودرو در بورس به نفع  تولیدکننده و مصرف کننده
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  کارشناس 
بازار سرمایه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در 
بورس کاال باعث حذف رانت و داللی و کاهش 
قیمت در بازار خواهد شــد، گفت: اقدام دولت 
برای عرضه خودرو در بورس، تصمیمی مثبت 
در صنعت خودرو تلقی می شود و سود این اقدام 

به جیب تولیدکننده و مصرف کننده می رود.
محمدرضا شهیدی تبار، بورس را دماسنج 
اقتصاد کشور دانست و افزود: نمی توان چنین 
انتظاری را داشــت که بورس بدون ایجاد رشد 

در روند اقتصادی کشور با صعود همراه شود.
وی به رشد بازارهایی مانند مسکن، طال و 
سکه طی چند هفته گذشته اشاره کرد و گفت: 
این اتفاق در حالی رخ داد که بازار سرمایه رشد 
قابل توجهی را تجربه کرد و از دیگر بازارها عقب 

مانده است.
شــهیدی تبار با اشــاره به افزایش نرخ ارز 
در بازار، اظهار داشــت: روند معامالت بورس 
باید همسو با نرخ دالر و تورم با روند صعودی 
همراه می شد، در حالی که این اتفاق رخ نداد 
و این امر ناشی از وجود برخی از مشکالت در 
بخش های مختلف است که در معامالت بورس 

خود را نشان داده است.

موتورهای  پتروشــیمی،  صنعت   
محرک بازار سرمایه

این کارشــناس بازار ســرمایه پتروشیمی 
را بــه عنوان یکی از موتورهــای محرک بازار 

ســرمایه معرفی کرد و گفــت: این صنعت در 
زمســتان احتماالً با مشکل قطعی گاز مواجه 
شــده که این مســاله در کنــار دیگر عوامل 
 زمینه ســاز ایجاد نوســان در معامالت بازار 

سهام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در کنار این مسایل 
اگر سرمایه گذار سرمایه خود را وارد سپرده های 
بانکی کند، سود باالیی را به صورت ثابت سود 
دریافت می کند، در حالــی که در بورس این 
اتفاق رخ نداده و انگیزه ای برای ورود به بازار را 

کاهش داده است.

 سود تولیدکننده و مصرف کننده از 
عرضه خودرو در بورس کاال

شــهیدی تبار به عرضه خــودرو در بورس 
کاال اشاره کرد و افزود: خودروسازان محصولی 
را کــه در بازار آزاد ۴۰۰ میلیون تومان قیمت 
دارد را در شــیوه دســتوری ۲۰۰ میلیــون 
تومان می فروختنــد که مابه التفــاوت ۲۰۰ 
میلیــون تومــان نصیب دالالن می شــد، اما 

خــودرو در بورس کاال حــدود ۳۰۰ میلیون 
تومــان قیمت می خورد و ۱۰۰ میلیون تومان 
 به چرخه تولید بــاز می گردد و ۱۰۰ میلیون

 تومان دیگر نیز به ســود مصرف کننده واقعی 
تمام شود.

این کارشناس بازار سهام بیان کرد: یکی از 
راهکارهای در نظر گرفته شده به منظور حذف 
رانت و داللی در بازار، اقدام دولت برای عرضه 
خــودرو در بورس کاال بود کــه این اتفاق به 
عنوان تصمیمی مثبت در صنعت خودرو تلقی 

می شود. اجرای چنین اقدامی باعث می شود تا 
سهام خودرویی در بورس با رونق همراه شود 
و سهامداران این شرکت ها با ضرر کمتری در 

بازار روبرو شوند.
وی ادامه داد: اتخاذ چنین تصمیمی مبنی 
بر عرضه خودرو در بورس کاال از جمله اتفاقات 
مثبتی اســت که باعث ایجاد شفافیت در بازار 

خودرو خواهد شد.

تجربه ای  دستوری؛  قیمت گذاری   
ناموفق در اقتصاد کشور

شــهیدی تبار با بیان اینکه قیمت گذاری 
دســتوری در هیــچ اقتصادی جــواب نداده 
نشــده و تجربه ناموفقی بوده است، گفت: این 
سیاســت بارها در ایران اجرا شد، اما هیچگاه 
در بلندمــدت با تاثیر مثبت همــراه نبود، به 
 غیــر از اینکــه این اقدام زمینه ضــرر و زیان

 بنگاه های اقتصادی و ضعف در عملکرد آنها را 
ایجاد کرده است.

این کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
حذف قیمت گذاری دستوری از جمله اقدامات 
مثبتی اســت که اکنون به مرحله اجرا رسیده 
است و به نظر می رسد عرضه خودرو در بورس 
کاال زمینه ای برای کاهش اعمال قیمت گذاری 
دســتوری خواهد بود. اگر قرار اســت صنعت 
خودرو از ســایه قیمت گذاری دستوری خارج 
شود بورس کاال می تواند بستری مناسب برای 

اجرای این اقدام باشد.

 متقاضیان مشاغل خانگی چقدر وام می گیرند؟
معاون اشــتغال وزیر کار با تشــریح جزئیات پرداخت وام مشاغل خانگی از افزایش سقف 

تسهیالت طرح های اشتغال خانگی با سود ۴ درصد خبر داد.
محمود کریمی بیرانوند، با اشــاره به روند پرداخت تســهیالت مشاغل خانگی اظهار کرد: 

تسهیالت مربوط به طرح های مشاغل خانگی ابالغ شده و در حال پرداخت است.
 وی درباره میزان تســهیالت پیش بینی شده برای توسعه مشــاغل خانگی، افزود: مبلغ 
تخصیصی برای امسال ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده و هم اکنون بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان 
طرح در بانکها وجود دارد که تا پایان سال سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

کریمی بیرانوند درباره میزان وام پرداختی به طرح های مشــاغل خانگی گفت: اگر کســی 
طرح اشتغال خانگی داشته باشد، بسته به نوع طرح اعم از مستقل یا پشتیبان از تسهیالت 
مربوطه بهره مند می شــود. برای مشاغل مســتقل پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان و برای 
مشــاغل پشتیبان و افرادی که چند نفر را تحت پوشــش خود قرار می دهند، تا سقف دو 
میلیارد تومان وام درنظر گرفته شــده بود.معاون اشتغال وزیر کار سود تسهیالت اشتغال 
خانگــی را ۴ درصد ذکر کرد و گفت: در راســتای حمایت از تولیدات خانگی و کســب و 
کارهای خرد و خانگی، ســقف تسهیالت برای مشاغل مستقل را به ۱۵۰ میلیون تومان و 
برای مشاغل پشتیبان به ۴ میلیارد تومان افزایش داده ایم.وی از ایجاد بازارچه های مشاغل 
خانگی توســط شــهرداری ها خبر داد و گفت: می توانیم این ظرفیت را در اختیار کسانی 
بگذاریم که مجوزهای مشاغل خانگی داشته باشند.به گفته کریمی بیرانوند، گرفتن مجوز 
به کسب و کار رسمیت می بخشد و اگر فردی دارای مجوز مشاغل خانگی باشد، بسته های 
تشــویقی دولت شامل حالش می شــود و از امکانات و تسهیالت مشاغل خانگی با سود ۴ 

درصد بهره مند می شود. 

  ۷۵ درصد مشکالت تولید در حوزه بانکی است
به گفته معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان تهران، حدود ۷۵ درصد 
مشــکالت تولید در حوزه بانکی اســت و تعیین و تکلیف بدهی های معوق و درخواســت 

تسهیالت در رتبه های نخست مشکالت قرار دارند.
رضا سعیدیر گفت : بحث رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی از سال ۱۳۹۷ بر اساس 
قوانین ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوبه مجلس هم بود، جلسات 
کارگروه های رفع موانع تولید شکل گرفت. البته از سال ۱۳۹۴ این اقدامات انجام می شد، اما 
با توجه به این ابالغ )مصوبات مجلس(، اقدامات الزام آورتر و قابل پیگیری تر از طریق مراجع 
مربوطه شد.به گفته وی در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۹۴ مصوبه برای واحدهای تولیدی که در 
خواست حل مشکل داشته اند از کارگروه تسهیل اخذ شده است. بر اساس بررسی هایی که 
در قالب کمیته های پیگیری انجام شد، تقریبا ۵۶.۸ درصد مصوبات اجرا شد، ۳۱.۵ درصد 

اجرا نشد و حدود ۷.۶ درصد هم با عدم پیگیری متقاضی روبه رو شد. 
یک درصد مصوبات نیز در دســت اجرا است که بر اساس بحث زیر ساختی نیازمند زمان 
بیشــتری است. حدود ۳۱ درصد آن ها هم اجرا نشــده که مجدد در سال ۱۴۰۱ در حال 
بررسی است.ســعیدی با بیان اینکه در هشت ماهه نخست ۱۴۰۱ تاکنون ۶۱۰ مصوبه از 
ستاد برای حل مشکالت واحدهای تولیدی اخذ شده، گفت: بیشتر این مصوبه ها در بحث 
تعیین و تکلیف بدهی های معوق، حوزه های بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی و محیط زیست 
بوده است. به طور کلی تاکنون ۳۸.۴ درصد این مصوبات اجرا شده، هشت درصد اجرا نشده 

و ۵۱.۱ درصد نیز در حال اجرا است.
او درباره عمده ترین مشــکالت بخش تولید نیز گفت: حدود ۷۵ درصد مشکالت تولید در 
حوزه بانکی اســت. تعیین و تکلیف بدهی های معوق و درخواست تسهیالت در رتبه های 
نخست مشکالت قرار دارند و اگر قرار باشد به همین روال پیش برود قطعا یکی از مسائل 
مهم و مشــگل افراد و صاحبان تولیدی همین موضوع می باشد که باید برای این مشکل 

برنامه جدیدی تدوین شود. 

 ثبت ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
رییــس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی کشــور از ثبت بیــش از ۴۴۰ هزار 
صورتحســاب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطالعات در کارپوشه ۱۹ 
هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.به گزارش از سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری 
در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار 
کرد: شرکت های پذیرفته شده در بورس از اول آبان ماه امسال ملزم به صدور صورت حساب 
الکترونیکی شــدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده اند و ۱۷۲ 
مودی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های معتمد و سامانه های دولتی موفق به ارسال 
صورت حســاب الکترونیکی شده اند.وی با اشــاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ 
هزار صورت حســاب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطالعات در 
کارپوشــه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.رییس مرکز تنظیم مقررات 
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت حساب های ارسالی، 
اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد 

تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.
وی با بیان این که شــرکت های دولتی و ســایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون 
خدمات کشــوری از ابتدای دی ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت ها و سایر دستگاه های مشمول حدوداً ۵۰۰ 
مکاتبه انجام دادیم و اطالعات الزم را در اختیار آنها گذاشــته ایم، ضمن این که برای این 
اشــخاص به زودی همایشی در راســتای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار 

خواهیم کرد. 

 ایجاد توازن قدرت منطقه ای با سوآپ گاز روسیه از مسیر ایران
 کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش روابط در حوزه انرژی با همسایگان از جمله 
ســوآپ گاز روسیه باعث می شود به لحاظ سیاســی و اقتصادی با کشورهای دیگر منافع 
مشترک داشته باشیم، گفت: ســوآپ گاز روسیه عالوه بر منافع اقتصادی در ایجاد توازن 

قدرت بیشتر تهران در مقابل مسکو و افزایش قدرت چانه زنی موثر است.
جنگ روســیه و اوکراین، امکان صادرات گاز روسیه را به اروپا از بین برده است؛ به همین 
دلیل مســکو به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گاز به اروپا به فکر بازارهای جایگزین افتاده 
اســت. یکی از گزینه های پیش روی روسیه، استفاده از ظرفیت همسایگان است. ایران در 
این ارتباط از شــرایط خوبی برخوردار است و می تواند در زمینه خرید یا سوآپ گاز روسیه 

همکاری داشته باشد.
در حال حاضر زیرســاخت واردات ســاالنه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه از دو مسیر 
آذربایجان و ترکمنســتان برای ایران وجود دارد. تهران می تواند با خرید این گاز با قیمت 
مناسب و استفاده از آن در استان های شمالی، گاز خود را به جای صرف هزینه و انتقال به 
شمال، از جنوب )محل تولید( و با قیمت باالتر به کشورهایی مثل پاکستان و عمان صادر 
کند و یا حجم صادرات گاز به کشــور عراق و ترکیــه را افزایش دهد. در رابطه با تخمین 
درآمدهای ارزی کشور از رهگذر این سیاست باید گفت تنها با خرید و جایگزینی گاز روسیه 
بــه جای گازوئیل، طبق آمار بورس انرژی، حتی در صورتی که فقط ۱۵ درصد از گاز مازاد 
روســیه برای تامین نیروگاه های ایران و جلوگیری از سوزاندن سوخت مایع استفاده شود، 
درآمد ۶ میلیارد دالری نصیب کشور خواهد شد. این رقم به غیر از درآمد حاصل از سوآپ 

گاز روسیه و برداشت سهم ترانزیتی ایران است.
رضا قاسمی پور، کارشناس اقتصادی در این زمینه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به این موضوع 
که سوآپ گاز روسیه از طریق ایران اتفاق مثبتی است، اظهار کرد: از آنجایی که ایران رقیب 
روســیه در موضوع گاز محسوب می شود، مســکو همواره تمایل داشته است گازش را به 
طرق دیگری که ایران در آن دخیل نباشد، به فروش برساند. اما االن به دلیل جنگ روسیه 
و اوکراین این اجبار برای مســکو پیش آمده اســت که از ظرفیت همسایگان برای فروش 
گازش استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد و ایران به سوآپ گاز روسیه بپردازد، فرصتی برای 
کشورمان پیش می آید تا با دریافت حق سوآپ درآمدی کسب کند.وی افزود: اینکه گاز را 
در شــمال کشور با قیمت تخفیفی تحویل بگیریم و آن را با نرخ باالتر در جنوب صادرات 
کنیم، منفعت اقتصادی برایمان دارد. از طرف دیگر، این سیاست باعث کاهش هزینه های ما 

در موضوع نقل و انتقال گاز از جنوب به شمال کشور می شود.

رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی اظهار 
داشــت: باید توجه داشت که در مشــاغل خرد برای مثال در 
مشاغل مرتبط با حقوق بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین 
ساالنه ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند یعنی طبق 
گزارش های ســال گذشــته هر کارمند مالیات تومان مالیات 
پرداخته است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات 
ابراز شده از ســوی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حدود ۱۱ هزار 
میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر هر کدام از این مشاغل 
ابراز کردند که ســاالنه ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات 

بپردازند.
مهدی موحدی بکنظر درباره انتقادات مطرح شــده مبنی بر 
ایجاد فشــار بر روی اصناف بــرای افزایش درآمدهای مالیاتی 
اظهار داشــت: در افزایش میزان مالیــات یا وصول درآمدهای 
مالیاتی که در ماه های اخیر انجام شــده،  هیچ تفاوت و تمایز 
بنیادی در پایه  و نرخ های مالیاتی نســبت بــه این نرخ ها در 
سال گذشته صورت نگرفته و افزایش میزان مالیات حاصل از 
افزایش پایه هــا و نرخ های مالیاتی نبوده و همان اعداد و ارقام 

سال گذشته است.
وی ادامه داد: امــا عامل موثر اتفاقی بوده که در حوزه مالیات 
شــاغل رخ داد که رسیدگی به مالیات حوزه مشاغل به تدریج 
آغاز شد و بنا به اظهارنامه ای که صاحبان مشاغل در خرداد ماه 
۱۴۰۱ به ســازمان امور مالیاتی تسلیم کردند این رسیدگی ها 
آغاز و به تحقق رســید. نکته حائز اهمیت این اســت، تفاوتی 
که نسبت به سال گذشته ایحاد شد در ساماندهی حساب های 

فروش بود.
رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: در 
رسیدگی های مالیاتی در حوزه مشاغل سال گذشته شواهد و 
قرائن دیگری حاکم بود اما امسال شرایط به گونه دیگری تغییر 
پیدا کرده به طوریکه در یک ســال گذشــته به واسطه اجرای 
بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ که ناظر بر حســاب های 
متصل به دستگاه های پوز و درگاه های پرداخت بود که به عنوان 
حساب فروش تلقی می شوند؛ شفافیت بخشی در حوزه درآمد 
و فروش صاحبان مشاغل انجام شد. یعنی در درآمد فروش که 
صاحبان مشاغل ابراز می کردند، تحولی صورت گرفت و باعث 
شــد که اعداد و ارقام حساب های فروش یک واکشی اطالعات 

صورت بگیرد.
موحدی بکنظر گفت: بنابراین با این اقدام در مورد افرادی که 
بدون تسیلم اظهارنامه مالیات مقطوع پرداخت می کردند، یعنی 
در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم و ابراز 
مالیات شاهد رشد حدود ۲۰۰ درصدی بودیم و مالیات ابرازی 
نسبت به سال گذشته ۳ برابر شد. به این معنا که ابراز مالیاتی 
برخی مشاغل خرد که در طول سال کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون درآمد داشتند نســبت به سال گذشته حدود ۳ برابر 
رشــد پیدا کرد.وی ادامه داد: البته رشــد در مورد افرادی که 

اظهارنامه تحویل دادند هم صادق بوده  است و طبیعتا براساس 
تبصره ۱۲ بند »م« قانون با آشکار شدن مبنای حساب فروش، 
در مورد افرادی که فروش بیشــتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان در ســال داشتند، شفافیت بیشتری صورت گرفت و به 
دنبال این شفافیت، مالیات واقعی مشخص شد و به دلیل عدم 
پرداخت مالیات حقه در ســال های گذشته، امروز تحت فشار 

قرار گرفته اند.
رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به عامل دیگر منجر به وصول درآمدهای مالیاتی شــد، اظهار 
داشــت: عامل و نکتــه دوم در وصول درآمدهــا اجرای قانون 
بوده است. ســازمان امور مالیاتی در حجم درآمد قابل وصول 
از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر پایه های مالیاتی 
متکی به قانون مجلس بوده، قوانین بودجه را به اجرا رسانده و 
در واقع سازمان امور مالیاتی در این موضوع مجری قانون است.

موحدی بکنظر افزود: بنابراین با براســاس دو عامل پایه های 
اطالعات و داده هــای درآمدی و اجرای تکالیف قانون، فضایی 
ایجاد شد که گویی سازمان امور مالیاتی فشاری را بر صاحبان 
مشاغل و مودیان وارد می کند اما این گونه نیست، چراکه هر دو 
این عوامل مبنا داشــته و مبنای عامل اول عدالت داده بنیانی 
بوده که به اتــکای داده های واقعی، فرآیند مالیات ســتانی از 
مشــاغل انجام  شــود و در مورد عامل دوم هم اساسا سازمان 

اختیاری نداشته بلکه مجری بوده  است.
وی درباره انتقادات مطرح شده درباره تحت فشار قرار گرفتن 
مشــاغل خرد در اجرای عامل اول گفت: در ابتدا باید دید که 
چه تعریفی از مشــاغل خرد مد نظر اســت و مطرح می شود. 
اما ســازمان امور مالیاتی درباره مشاغل و کسانی که در طول 
ســال ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومــان کمتر درآمد و فروش 

داشته باشند، اعالم کرده که بدون تسلیم اظهارنامه اقدام کنند 
و مالیات بپردازند کــه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این روش 
مالیات پرداختند و موضوع مهم این است که بخش عمده ای از 

این افراد مشمول مالیات صفر شدند.
رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی تاکید 
کرد: در ســال گذشته از کل تعداد اظهارنامه هایی که مشمول 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون می شدند، حدود ۵۷ درصد مالیات صفر 
داشتند. یعنی بیش از نیمی از مودیانی که اعالم کردند فروش 
کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان داشته اند و فروش آنها 
کفاف هزینه ها را نداده  مشــمول مالیات صفر شدند و در واقع 
۵۷ درصد افرادی که در قالب مودیان موضوع تبصره ماده ۱۰۰ 

قانون، مالیات مقطوع پرداختند، مالیات صفر داشتند.
موحدی بکنظر ادامه داد: باید توجه داشت در قانون از افرادی 
کــه کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد داشــتند 
تعریفی با عنوان مشــاغل خرد نشــده و مشاغل خرد تعریف 
مشخصی در قانون ندارد اما در تبصره ماده ۱۰۰ این موضوع در 
نظر گرفته شده کسانی که در یکسال گذشته کمتر از ۴ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد داشــتند، بدون تسیلم اظهارنامه 
پذیرش  شوند و به طور کلی می توان گفت کسانی که مشمول 

تبصره ماده ۱۰۰ بودند مشمول مشاغل خرد هم می شوند.
وی گفت: درباره افراد و مشاغلی که در یک سال درآمد باالی ۴ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان داشتند، توجه داشت که باید دید 
چه کسانی این درآمد و میزان فروش را داشتند. دیگر نمی توان 
گفت افرادی که باالی این رقم درآمد داشــتند جزو مشــاغل 
خرد هســتند برای مثال آهن فروشان باالی چند ده میلیارد 
تومان درآمد دارند و پزشکان،  طال فروشان و ... جزو این مشاغل 
محسوب می شودند که این افراد جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ 

هزار نفری را تشکیل می دهند و اظهارنامه این تعداد از مودیان 
مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی تاکید 
کرد: از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی در ســال گذشته، تقریبا 
رسیدگی به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بدون تسلیم اظهارنامه 
بوده که ۵۷ درصد این افراد مالیات شان در قالب ماده ۱۰۰ صفر 
احتساب شده و برای مابقی قرار شده اظهارنامه مورد رسیدگی 

قراربگیرد.
موحدی بکنظر گفت: باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای 
مثال در مشــاغل مرتبط با حقوق بگیران دولتی، این افراد به 
طور میانگین ساالنه ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند 
یعنی طبق گزارش های سال گذشته هر کارمند مالیات تومان 
مالیات پرداخته است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل 
مالیات ابراز شده از سوی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حدود ۱۱ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت به عبارت دیگر هر کدام از این 
مشــاغل ابراز کردند که ســاالنه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

مالیات بپردازند.
وی تاکید کرد: در این شــرایط اگر عده ای مدعی هستند که 
باید از تمام این صاحبان مشــاغل بگذریم و فرار مالیاتی هم 
وجود ندارد بنابراین باید همین مبلغ مالیات ساالنه ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان را هم بپذیرند. یعنی میزان مالیات ساالنه یک 
طالفروش و پزشــک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد و یک 
صاحب مغازه در روستا هم همین میزان مالیات را بپردازد که 
البته این رقم مالیات در ماه به چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان 
می رســد و در این صورت یک پزشک تنها مشمول پرداخت 
۲۰۰ هزار تومان در ماه می شــود، حــال آیا این موضوع برای 

جامعه قابل قبول است ؟
رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: 
در حــال حاضر این ادعا وجود دارد که این مشــاغل با درآمد 
باالی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم باید همین ۲۰۰ هزار 
تومــان مالیات در ماه را بپردازند، آیا باید این ادعا را پذیرفت؟ 
موضوع این اســت که برخی از مشــاغل در سال های گذشته 
عادت داشــتند مالیات بسیار کمتر از مالیات حقه بپردازند اما 
دیگر بنا بر این اســت که مالیات واقعی از این گروه مشــاغل 
ستانده شود. با این حال باز هم سازمان امور مالیاتی تمهیداتی 
را در نظر گرفته تا فشــاری به این گروه مشــاغل وارد نشود و 

مراعات مودیان می کند.
موحــدی بکنظر با بیان اینکه فرایند مهار فــرار مالیاتی آغاز 
شــده اســت، گفت: فرار مالیاتی در موردی به این معنا است 
مودی شناسایی نشــده و بابت سودی که از فعالیت اقتصادی 
کسب می کند مالیات نمی پردازد اما در برخی موارد هم مودی 
مالیات می پردازد اما با مالیات حقه و واقعی فاصله دارد از این 
رو این اقدامات انجام شــده شروع فرایندی برای جلوگیری از 

فرار مالیاتی است.

 جامعه می پذیرد طالفروش و پزشک ساالنه ۲.۵ میلیون مالیات بدهد؟

درحالی که قرار بود بخش نخســت ســود ســهام عدالت تا پایان ماه جاری به حساب 
مشموالن واریز شود، آخرین اخبار از تعویق این فرایند حکایت دارد و زمان پرداخت آن 

مشروط به زمان پرداخت سود از سوی شرکت ها شده است.
 دهم آبان ماه بود که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد که طبق 
مصوبه شورای عالی بورس واریز بخشی سود سهام عدالت در دو مرحله صورت خواهد 
گرفت که مرحله نخست آن به میزان ۵۰۰ هزار تومان برای هر مشمول بوده و قرار است 
تا پایان پاییز سال جاری واریز شود. بنا به گفته وزیر، واریزی مابقی سود که برای هر نفر 

متفاوت است نیز تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده انجام خواهد شد.
با این حال بررسی ها نشان می دهد که قرار نیست واریز بخش نخست در زمان وعده داده 

شده صورت بگیرد و زمان دقیق آن نیز مشخص نیست.

 دلیل تعویق پرداخت سود چیست؟
در این راستا، حسین قربانزاده - رییس سازمان خصوصی سازی - ، با اشاره به برگزاری 

مجامع شــرکت های ســهام عدالتی اظهار کرد: مجامع شرکت ها در زمان های مختلف 
برگزار شد، مجمع برخی شرکت ها در خرداد، برخی دیگر در تیر و تعدادی از آن ها نیز در 

شهریورماه برگزار شد. طبق قانون تجارت شرکت ها تا هشت ماه بعد از برگزاری مجمع، 
برای پرداخت سود فرصت دارند.

وی افزود: بنابراین شــرکت هایی که مهلت قانونی آن ها تمام شده است باید به تکلیف 
خود عمل و سود را واریز کنند اما برخی شرکت ها که طبق قانون مهلت دارند می توانند 
واریز نکنند. به طور کلی برآوردها این بود که از ۶۰ هزار میلیارد تومان سودی که باید 
از سوی شرکت ها پرداخت شود، ۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان پاییز وصول شود اما تا 
کنون بخشــی از آن محقق شده است. شرکت سپرده گذاری باید باقی مانده سود را از 

شرکت ها وصول کند.
در این راستا، بررسی های ایسنا حاکی از آن است که از میان ۳۶ شرکت سهام عدالتی، 
تنها پنج شــرکت که عمدتا شرکت های کوچکی بوده اند ســود خود را واریز کرده اند. 
بنابراین فقط چهار درصد سود وصول شده است. با توجه به این موضوع نمی توان زمان 
دقیقی برای پرداخت ســود سهام عدالت متصور شد و همه چیز به فرایند واریز سود از 

سوی شرکت ها بستگی دارد.

  طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال در مجلس تصویب می شود
 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به نقش طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بهبود اوضاع اقتصادی کشور، از تالش مجلس یازدهم برای تصویب این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش از سازمان بورس، »مهدی طغیانی« درباره تعیین تکلیف طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعالم کرد: مجلس شورای اسالمی ۲ وظیفه مهم پیش رو دارد که طبق آئین نامه مجلس باید به سرعت به آن رسیدگی شود. نخستین وظیفه برنامه هفتم توسعه و 
دیگری تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۲ است.

وی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت هاست در دستور مجلس قرار دارد، اظهار کرد: شلوغی دستور کار مجلس شورای اسالمی و فوریت های گاه و بی گاهی که پیش می آید، علت به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
طغیانی ادامه داد: مجلس طی ۲ یا سه هفته گذشته به صورت ۲ شیفت تشکیل جلسه می داد که هفته جاری و هفته آینده هم جلسات مجلس به همین صورت خواهد بود تا بتوانیم بخشی از دستورها را به نتیجه برسانیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اهمیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: قطعاً این مجلس به این طرح رسیدگی خواهد کرد. با توجه به برنامه هفتم توسعه، الیحه بودجه ۱۴۰۲ و شلوغ بودن دستور مجلس، نمی توان اظهارنظر دقیقی درباره 
زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.وی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح یکی از طرح های زیرساختی و مهم کشور است و به دلیل شفافیتی که ایجاد می کند، می تواند 

اوضاع اقتصادی کشور را بهتر کند.طغیانی ادامه داد: خروج سرمایه های غیرمولد از بخش های مشخص شده در قانون، میزان ثبات اقتصادی را افزایش می دهد و در نهایت به معیشت مردم کمک می کند.
 ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: اگــر تصویــب نهایــی طــرح مالیات بــر عایدی ســرمایه تــا پایان امســال به نتیجــه نرســد، شــاید در ماه هــای ابتدایی ســال ۱۴۰۲ به نتیجه برســد. ســعی مــا بر این اســت کــه در همین

 ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ آن را به نتیجه برسانیم.

واریز سود سهام عدالت مشروط شد
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10151015
ــخ  ــی در تاری ــد محمــد عل ــه ســمیه  اســحاقی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمــد عل ــه ســمیه  اســحاقی  فرزن ــق ب ــه شــماره 06400025600640002560 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

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

ــد علیرضــا در  ــه ســمیه  همــروان فرزن ــق ب ــد علیرضــا در  متعل ــه ســمیه  همــروان فرزن ــق ب ــران293293بب9797 متعل ــرانای ــه شــماره پــاک 5252ای ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
تاریــخ تاریــخ  1400/01/01 1400/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و  پاک5252ایــرانایــران366366دد4848  شــماره  بــه  فنــی  معاینــه  و  ماشــین  پاککارت  شــماره  بــه  فنــی  معاینــه  و  ماشــین  کارت 
IRIR0083100831XX00RACRAC0015900159متعلــق بــه فائــزه خســروی اســفزار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه فائــزه خســروی اســفزار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 

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

ــد  ــم زاده  فرزن ــدی منع ــه مه ــق ب ــد  متعل ــم زاده  فرزن ــدی منع ــه مه ــق ب ــی06519354070651935407 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی و گواهینام ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
ــره دادی  ــه زه ــق ب ــره دادی  متعل ــه زه ــق ب ــی 06531424630653142463 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی و گواهینام ــین و کارت مل ــام حس ــی غ ــماره مل ــه ش ــه ب ــی و گواهینام ــین و کارت مل ــام حس غ
خلیــران و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک خلیــران و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 5252ایــرانایــران243243ج ج 1616 متعلــق بــه خدیجــه حســینی در تاریــخ  متعلــق بــه خدیجــه حســینی در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــدمفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/09/10 1401/09/10مفق

ــد محمــد  در  ــد فرزن ــه حســنی چهکن ــه راضی ــق ب ــد محمــد  در  متعل ــد فرزن ــه حســنی چهکن ــه راضی ــق ب ــران423423دد8888 متعل ــرانای ــه شــماره 3232ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
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

10311031
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39620231433962023143 متعلــق بــه عزیزالــه ســلگی فرزند کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه عزیزالــه ســلگی فرزند کریــم 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.

10661066
ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــن فرزن ــرم الدی ــم ک ــه ابوالقاس ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد یوس ــن فرزن ــرم الدی ــم ک ــه ابوالقاس ــق ب ــماره 45692931584569293158 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــور فرزن ــان پ ــه آقاج ــه راضی ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد یوس ــور فرزن ــان پ ــه آقاج ــه راضی ــق ب ــماره 45698885264569888526 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

11851185
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 45922162024592216202 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 
ــران574574صص9494   ــرانای ــور: MM1313//62991546299154 شــماره پــاک  شــماره پــاک 9696ای ــور:  و شــماره موت شاســی:شاســی:NASNAS431100431100KK106106 و شــماره موت
تعلــق بــه حمیــد شــعبانی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ تعلــق بــه حمیــد شــعبانی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
  

12001200
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00220771110022077111 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00220771110022077111 متعلــق بــه خانــم مهــا  متعلــق بــه خانــم مهــا 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/201401/09/20 مفق ــادر در تاری ــد ن ــاد  فرزن ــرد آب ــاری ک ــخ  به ــادر در تاری ــد ن ــاد  فرزن ــرد آب ــاری ک  به

می باشدمی باشد

15061506
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 15571557 متعلــق بــه وحیــد  گــودرزی  فرزنــد ســتار در تاریــخ متعلــق بــه وحیــد  گــودرزی  فرزنــد ســتار در تاریــخ1401/06/01 1401/06/01  مفقــود  مفقــود 

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

18661866
ــاک   ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب ــماره 00738354390073835439و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی وگواهینام ــماره »کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی وگواهینام »کارت مل
7777ایرانایران229229قق5858وشــماره شاســی وشــماره شاســی NAANNAAN5151FEFE88KHKH182575182575 و شــماره موتــور و شــماره موتــور134134BB00095040009504  و   و 
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــیدی فرزن ــر  خورش ــی اصغ ــه عل ــق ب ــگری متعل ــک  گردش ــر بان ــخ کارت عاب ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــیدی فرزن ــر  خورش ــی اصغ ــه عل ــق ب ــگری متعل ــک  گردش ــر بان کارت عاب

1401/09/171401/09/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

ــاک  ــا پ ــوه ای ب ــاک  قه ــا پ ــوه ای ب ــدل 13941394 قه ــدل  م ــواری MVMMVM315315NewNew م ــودرو س ــت خ ــند مالکی ــبز س ــرگ س ــواری ب ــودرو س ــت خ ــند مالکی ــبز س ــرگ س ب
شاســی:  شــماره  شاســی:   شــماره   MVMMVM477477FJAFFJAF033084033084 موتــور:  شــماره  موتــور:   شــماره  168168سس6868  ایــران  ایــران    1212 انتظامــی انتظامــی 
NATFBAKDNATFBAKD44FF10067301006730 بــه نــام خانــم اعظــم رضائــی فرزنــد حســین کدملــی  بــه نــام خانــم اعظــم رضائــی فرزنــد حســین کدملــی 09381047800938104780  

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/01/151400/01/15 مفق ــخ در تاری در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23904016782390401678 متعلــق بــه مســعود حســنی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود حســنی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/09/121401/09/12  
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 09419531060941953106 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09419531060941953106 و کارت  و کارت 
ــماره  ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــران7474 و کارت موت ــرانای ــماره پاک5353مم455455ای ــه ش ــماره پاکب ــه ش ــماره 1248407664212484076642ب ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
ــد  ــاه فرزن ــر قادرپن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــد متعل ــاه فرزن ــر قادرپن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــاک 767767ایرانایران4725647256متعل ــه پ ــاک و ب ــه پ 157157FfMINFfMIN33GG**803324803324و ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/131401/09/13 مفق ــد در تاری ــخ محم ــد در تاری محم

20062006

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00242868180024286818 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 
ــخ 1401/07/011401/07/01   ــگر در تاری ــد عس ــدری فرزن ــی کن ــل جعفربیک ــه ابوالفض ــق ب ــخ  متعل ــگر در تاری ــد عس ــدری فرزن ــی کن ــل جعفربیک ــه ابوالفض ــق ب 00242868180024286818 متعل

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

ــه شــهروز بخششــی  ــه شــهروز بخششــی  متعلــق ب ــه شــماره گذرنامــه YY5399441753994417 وکدملــی  وکدملــی 00121834740012183474 متعلــق ب ــه شــماره گذرنامــه گذرنامــه ب گذرنامــه ب
فرزنــد احمــد در تاریــخ فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی امام ــاد مرجان ــه فره ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی امام ــاد مرجان ــه فره ــق ب ــه شــماره 04903424690490342469 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/101401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد در تاری ــد مجی ــی ناصــری فرزن ــه لیل ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد مجی ــی ناصــری فرزن ــه لیل ــق ب ــه شــماره 40117524444011752444 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
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 00100658490010065849 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00100658490010065849 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/101401/09/10 مفق ــی در تاری ــد زیادعل ــند فرزن ــی پس ــدی خلیل ــخ مه ــی در تاری ــد زیادعل ــند فرزن ــی پس ــدی خلیل مه

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 3131بب364364 / /9999 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی SS14122883295551412288329555 متعلــق  متعلــق 
بــه علــی جعفــری فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ بــه علــی جعفــری فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 03863765910386376591 متعلــق بــه علیرضــا سیاوشــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا سیاوشــی فرزنــد حســین 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

بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 6262طط558558 ایــران  ایــران 5555 متعلــق بــه شــهناز  متعلــق بــه شــهناز 
بختیــاری فرزنــد حبیــب در تاریــخ بختیــاری فرزنــد حبیــب 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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 55793336685579333668 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 341341س س 3232  
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــی محمــد در تاری ــد عل ــو فرزن ــاس دعاگ ــه عب ــق ب ــخ متعل ــی محمــد در تاری ــد عل ــو فرزن ــاس دعاگ ــه عب ــق ب ایرانایران3333متعل

ــار ســاقط مــی باشــد ــار ســاقط مــی باشــددرجــه اعتب درجــه اعتب

کارت عابربانــک صــادرات و کارت ملــی بــه شــماره کارت عابربانــک صــادرات و کارت ملــی بــه شــماره 26902682562690268256 متعلــق بــه ناصــر افشارنژادرودســری  متعلــق بــه ناصــر افشارنژادرودســری 
فرزنــد نصــرت در تاریــخ فرزنــد نصــرت 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 00791852740079185274 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 82898289 متعلــق بــه ســیدمجتبی کاظمــی  متعلــق بــه ســیدمجتبی کاظمــی 
فرزنــد ســیدامیر در تاریــخ فرزنــد ســیدامیر در تاریــخ 1401/09/151401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58099269405809926940 متعلــق بــه محمدحســین محمــدی الموتــی فرزنــد علــی مرتضــی  متعلــق بــه محمدحســین محمــدی الموتــی فرزنــد علــی مرتضــی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63694663446369466344 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علــی نجفــی شــوکتو فرزنــد  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علــی نجفــی شــوکتو فرزنــد 
عبدالــه در تاریــخ عبدالــه 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.

20142014

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 19202303861920230386 متعلــق بــه صبــا قاســمی فرزنــد خدارســان در تاریــخ  متعلــق بــه صبــا قاســمی فرزنــد خدارســان در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد عبدالناص ــی زاده فرزن ــر عیس ــه صاب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد عبدالناص ــی زاده فرزن ــر عیس ــه صاب ــق ب ــماره 28403213942840321394 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 1398/01/011398/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 01101306260110130626 متعلــق بــه علیرضــا جعفــری لســکو فرزنــد اســماعیل  متعلــق بــه علیرضــا جعفــری لســکو فرزنــد اســماعیل 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/191401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره 17435405581743540558 متعلــق بــه محمدصــادق لرکــی فرزنــد  متعلــق بــه محمدصــادق لرکــی فرزنــد 
ناصــر در تاریــخ ناصــر در تاریــخ 1401/09/151401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084
ــخ  ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــریعتی فرزن ــان ش ــه احس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــریعتی فرزن ــان ش ــه احس ــق ب ــماره 00783890700078389070 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/09/201401/09/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 47229655794722965579 متعلــق بــه مــژگان فتوحــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه مــژگان فتوحــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره 18194943651819494365 متعلــق بــه مســعود  امیــر بــی خیــال فرزنــد حمیــد  متعلــق بــه مســعود  امیــر بــی خیــال فرزنــد حمیــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/03/131401/03/13 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 00140772560014077256 متعلــق بــه نســترن هاشــمی فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه نســترن هاشــمی فرزنــد بهــروز 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 1401/09/201401/09/20 مفق

موتــور  شــماره  بــه  موتــور و  شــماره  بــه  125125CC89820118982011******NN22PPو  شاســی  شــماره  بــه  موتــور  شاســی کارت  شــماره  بــه  موتــور  کارت 
**156156FMIFMI**3237094332370943 وبــه شــماره پــاک ایــران  وبــه شــماره پــاک ایــران 137137//6834268342 و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی  و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی 
ــخ 1401/09/011401/09/01   ــد محمــد در تاری ــر فرزن ــری صاب ــر  جعف ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــر فرزن ــری صاب ــر  جعف ــه امی ــق ب ــه شــماره 15402164381540216438 متعل ــه شــماره ب ب

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 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00166122640016612264 متعلــق به محســن خدابنــده فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق به محســن خدابنــده فرزنــد داود در تاریــخ 1401/09/201401/09/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــد ســید فاضــل در  ــه ســید محمــد میرحســینی فرزن ــد ســید فاضــل در  متعلــق ب ــه ســید محمــد میرحســینی فرزن ــه شــماره 27212036912721203691 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریخ تاریخ 1401/08/201401/08/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا در  ــا در  متعلــق بــه اعظــم  مقصــودی کاســویی فرزنــد حاجــی باب کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00506334060050633406 متعلــق بــه اعظــم  مقصــودی کاســویی فرزنــد حاجــی باب
تاریــخ تاریــخ 1401/09/131401/09/13 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 38612591513861259151 متعلــق بــه ســهیل موســوی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ســهیل موســوی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/141401/09/14 مفق

ــه بهــره بــرداری شــرکت میــاد پرتــو محمــد بــه شــماره الف0101//4113741137متعلــق بــه محمــد  رجــب متعلــق بــه محمــد  رجــب  ــه بهــره بــرداری شــرکت میــاد پرتــو محمــد بــه شــماره الفپروان پروان
پــور جوکامــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ پــور جوکامــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00228548780022854878 متعلــق بــه علــی یزدانــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی یزدانــی فرزنــد محرمعلــی 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 1401/09/091401/09/09 مفق
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00790529080079052908 و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 00790529080079052908 متعلــق  متعلــق 
از  و  گردیــده  مفقــود  از   و  گردیــده  مفقــود   1401/09/151401/09/15 تاریــخ  در  محمدعلــي   فرزنــد  ای  حمــزه  نســرین  تاریــخ  بــه  در  محمدعلــي   فرزنــد  ای  حمــزه  نســرین   بــه 

 امضای تفاهم نامه بین شرکت مخابرات ایران واستانداری گلستان  
محمدعلی شــربتدار :خبرنگار گلســتان |در همایش آغاز نهضت جهادی توسعه 
فیبرنوری شــرکت مخابرات ایران در استان گلستان ، تفاهم نامه ای بین شرکت 
مخابرات و اســتانداری گلســتان به امضاء رســید .به گزارش اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه گلستان ، در همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت 
مخابرات ایران با نام اختصاری »نجما«  که در اســتان گلستان برگزار شد، تفاهم 
نامه ای بین این شــرکت و استانداری گلســتان به امضا رسید. این تفاهم نامه با 
 موضوع همکاری در زمینه توســعه زیرساخت های ارتباط وسرویس های مختلف

adsl ، vdsl ، ftth  و... همچنین استفاده از ظرفیت استانداری ، ادارات استانی 
وشهرداری ها برای توسعه ارتباطات در سطح استان منعقد شده است .این تفاهم 
نامه ، از یک سو توسط مهندس مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و 

از سوی دیگر توسط علی محمدزنگانه ، استاندار گلستان امضا شده است .

 بهینه سازی بیش از 6هزار واحد موتور خانه در اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از جلب مشارکت و اجرای بهینه سازی بیش 
از6هزار واحد موتورخانه در طرح بهینه ســازی موتورخانه ها در سطح استان خبر 
داد. ابوالقاســم عسکری مدیرعامل این شرکت در نشستی که با مدیرکل سازمان 
تامین اجتماعی اســتان در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری با موضوع فرهنگ 
سازی مصرف ایمن و بهینه گازطبیعی داشت، از صرفه جویی 30 درصدی مصرف 
گاز با اجرای طرح بهینه ســازی موتور خانه های سطح استان خبر داد. عسکری، 
گفت: شرکت گاز استان اصفهان همسو با سیاست های کان شرکت ملی گاز ایران 
در راستای بهینه سازی مصرف گاز طبیعی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و هزینه 
مشــترکین، همچنین ایجاد اشتغال در کشــور، از سال 1400 طرح بهینه سازی 
موتورخانه های واحد مسکونی، تجاری و اداری را به صورت رایگان در دستور کار قرار 
داد . وی اظهار داشت: بهینه سازی مصرف گاز را می توان یکی از پاسخ های مناسب 
برای حداقل رساندن هدر رفت انرژی که نتیجه آن کاهش مصرف گاز است، بیان 
کرد. مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان اضافه کرد: این شرکت یکی از شرکت 
های پیشرو درراســتای افزایش کارایی سیستم های گرمایشی موتورخانه ها می 
باشد. عسکری گفت: بر اساس برآورد انجام یافته، مصرف گاز مشترکین مشارکت 
کننده در این طرح، که فعالیت بهینه سازی موتورخانه های آنها تکمیل شده است، 
به طور میانگین 30 درصد مصرف گاز آنها نســبت به دوره های مشابه سال قبل 

کاهش پیدا کرده است.

 840 هزار قطعه ماهی زینتی در کردستان تولید شد
حمید حسین پور بر حمایت از سرمایه گذاران در زمینه تولید ماهی زینتی تاکید 
کرد و اظهار داشت: یک واحد تولید ماهی زینتی به ظرفیت اسمی 375 هزار قطعه 
در استان فعال است. وی اضافه کرد: این واحد تولیدی طرح توسعه خود را به اجرا 
درآورده و همین منجر به افزایش تولید آن شده به گونه ای که از ابتدای سال جاری 
تاکنون 840 هزار قطعه تولید کرده است. مدیر امور شیات و آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی کردستان ادامه داد: بیشتر ماهی های زینتی تولید شده در استان به سایر 
استان ها و بخشی از آن هم به خارج از کشور صادر می شود. حسین پور یادآور شد: 
افزون بر ماهی زینتی در ســال جاری 35 هزار قطعه زالو هم در استان تولید شده 
که بیشتر آن توسط واحد تولید و پرورش زالو در شهر کامیاران به ظرفیت 50 هزار 

قطعه در سال تولید شده است.

مدیرعامل شــرکت کشــت و صنعت و 
دامپروری مغان از آغاز عملیات اجرایی تولید 
قراردادی گوشت در این شرکت با 100 هزار 
راس دام سبک و پنج هزار راس دام سنگین 
با حمایت وزارت جهاد کشــاورزی و شرکت 

پشتیبانی امور دام کشور خبر داد.
قاســم محمــدی گفت: در طــرح تولید 
قراردادی گوشــت، شرکت کشت و صنعت و 
دامپروری مغان به عنوان یکی از چهار قطب 
تولید کشــور و سرقطب اجرای این طرح در 

شمالغرب ایران انتخاب شده است.
وی بیان کرد: در اجرای این طرح نهاده های 
دامی الزم از طریق شرکت پشتیبانی امور دام 
در اختیار این بنــگاه اقتصادی قرار گرفته و 
پس از طی مدت معین که برای دام ســبک 
گوســفند چهار ماه و برای دام سنگین 6 ماه 
تعیین شده، گوشت تولیدی توسط این شرکت 
به صورت مستقیم جهت فروش عرضه خواهد 
شد و یا اینکه در اختیار شرکت پشتیبانی دام 

قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شــرکت کشــت و صنعت و 
دامپروری مغان اظهار کرد: پرواربندی تولید 
گوشت قراردادی دام سبک در سه مرحله اجرا 
خواهد شــد و در مرحله اول با 30 هزار راس 
آغاز شــده و با اجرای مراحل بعدی، به تعداد 
100 هزار راس گوسفند افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: هشــت درصد از ســهام 
مجتمع گوشــت اردبیل متعلق به شــرکت 

کشــت و صنعت و دامپروری مغان بوده و به 
منظور ارزش افزوده بیشتر، به زودی ذبح دام 
و بسته بندی گوشت جهت عرضه به بازار هدف 

نیز در این مجتمع آغاز خواهد شد.
محمدی واحد دامپروری را فعالترین واحد 
شــرکت کشــت و صنعت و دامپروری مغان 
اعام کرد و گفت: در طول 2 ســال گذشته 
تعداد دام سنگین این مجتمع تولیدی از 17 
هزار و 300 راس بــه 21 هزار راس افزایش 
داده شده و افزون بر این، با اجرای پروژه های 
عمرانی از جمله جایگاه خشک، گوساله دانی 
و ســیلوی خندقی و انتقال نژاد جدید دامی 

اجرای طرح هــای به نژادهای ســیمنتال و 
هلشتاین و نیز انتقال جنین به تعداد 1000 
راس گامی اساسی برای افزایش تولید در این 

بخش برداشته شده است.
وی همچنیــن افزود: بــا تمهیدات اتخاذ 
شــده از قبیل بهداشــتی تر کــردن محیط 
نگهداری دام ها و تخصیص جیره غذایی سالم 
و باکیفیت، شیر خام تولیدی به ازای هر راس 
دام دوشــا در مقایسه با 2 سال پیش از 26.5 
کیلوگرم به 32.5 کیلوگرم رســیده و میزان 
روزانه تولید شیر خام نیز در این مدت از 160 
تن قبلی به 200 الی 230 تن افزایش یافته 

است. مدیرعامل شــرکت کشت و صنعت و 
دامپروری مغان اضافه کرد: با وجود ســرمایه 
گــذاری یک هزار و 500 میلیارد ریالی برای 
توسعه عمرانی و تجهیز شرکت و برنامه ریزی 
برای سرمایه گذاری سه هزار و 500 میلیارد 
ریالی در ســال آتی، منابع داخلی شــرکت 
جوابگوی نیازهای سرمایه گذاری این شرکت 
نیست و بر این اســاس، برنامه جامع توسط 
متخصصین و کارشناسان خبره برای احیا و 
توسعه این بنگاه اقتصادی با 180 هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری تدوین شده است. شرکت 
کشــت و صنعت و دامپروری مغان که چند 

سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده و 
پس از کشمکش های زیاد واگذاری آن ابطال 
شد، طی دو سال اخیر با اقدامات انجام شده 
مدیریت جدید، در مسیر احیا، حفظ اشتغال 
و سودآوری قرار گرفته است. مجتمع کشت 
و صنعــت و دامپروری مغان که هم اکنون به 
عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی 
محسوب می شود، در زمینه تولید محصوالت 
کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با 2 هزار و 
700 نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می کند و 
به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان 

در حال فعالیت و تولید است.
این مجموعه بزرگ اقتصــادی به عنوان 
بزرگترین شرکت کشــت و صنعت کشور با 
داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش 
از 20 هزار هکتار زمین زراعی، 2 هزار و 300 
هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، 
کارخانه های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند 
واحد تولید غذای دام و ســایر نیازهای حوزه 
کشاورزی از شرکت های منحصر بفرد کشور 

محسوب می شود.
بنــا به اعام مدیران فعلی، امکان افزایش 
تولیدات شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
مغان به یک میلیون تن وجود دارد به طوری 
که میزان تولیدات این شرکت در سال گذشته 
600 هزار تن بود و امســال به 700 هزار تن 
می رسد و تا سه ســال آینده هم به ظرفیت 
تولید یک میلیون تن محصول خواهد رسید.

آغاز تولید قراردادی گوشت با ۱۰۵ هزار راس دام در کشت و صنعت مغان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه کشت قراردادی 
از جمله برنامه های کلیدی دولت و وزارت جهاد کشــاورزی است گفت: برای 
حمایت از کشاورزان به دنبال نهادینه سازی کشت قراردادی در کشور هستیم 
زیرا در آینده بسیاری از حمایت های دولت از کشاورزان در بستر همین کشت 
قراردادی اجرا خواهد شــد. »علی چاله چاله« در جلسه ستاد زراعت سازمان 
جهاد کشــاورزی، با اشاره به اهمیت کشت قراردادی افزود: موانع و مشکات 

انعقاد قرارداد در کشت قراردادی رفته رفته در حال بر طرف شدن است.
وی گفت: با حل مشــکات انتظار داریم کشاورزان استان از کشت قراردادی 
استقبال بهتری داشته باشند. چاله چاله در ادامه گفت: راهکار متعادل سازی 
تولید در بخش کشاورزی و کشــت قراردادی در دستور کار این وزارت جهاد 
کشــاورزی و از این رو مدیران و کارشناســان باید با جدیت بیشتری موضوع 

کشت قراردادی را برای کشاورزان تبیین کنند.

 اقتصاد استان کرمانشاه متکی به کشاورزی است
وی در ادامه با بیان اینکه یک و نیم درصد اراضی کشــور در استان کرمانشاه 

قرار دارد، گفت: کرمانشاه با بیش از 940 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغات 
؛ 700 هزار هکتار دیم، 200 هزار هکتار اراضی آبی و بیش از 40 هزار هکتار 
باغ دارد. چاله چاله همچنین بیان داشت: ساالنه نزدیک به چهار میلیون و 800 
تن انواع محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود و از این رو کرمانشاه 

یکی از قطب های کشاورزی کشور است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین با بیان اینکه استان 

کرمانشاه 160 هزار کشاورز فعال دارد، افزود: 29 درصد اشتغال استان در حوزه 
کشاورزی مشغول بکارند و به نوعی اقتصاد کرمانشاه متکی به کشاورزی است.

 کشت قراردادی در کشور در ابتدای مسیر است
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این جلسه گفت: کشت قراردادی در 
کشور ما در ابتدای مسیر است و باید همه کمک کنیم تا بستر کشت قراردادی 
در کشور عملیاتی شود. سید »مازیار احمدحسینی« مشارکت کشاورزان در این 
طرح در قالب بستر الکترونیکی را مهم تلقی کرد و افزود: با توجه به تاکید وزیر 
جهاد کشاورزی، انعقاد قرارداد مستقیم با کشاورزان از مزایای مهم این کشت 
به حساب می آید و با استمرار این طرح شاهد استقبال بیشتر و بهتر کشاورزان 
از کشت قراردادی خواهیم بود. وی سپس بیان داشت: برای اجرای بهتر کشت 
قراردادی الزم اســت موانع دست و پا گیر رفع شود و دولت به عنوان مجری 
طرح باید در ارتباط با تولید کنندگان بخش خصوصی با کشــاورزان تسهیل 
گری کنند تا کشت قراردادی در کشور نهادینه شود. استان کرمانشاه بیش از 2 

میلیون نفر جمعیت ساکن در 34 شهر و 2 هزار و 590 روستا دارد.

اجرای طرح کشت قراردادی محصوالت از راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزان است

  جذب هزار کارشناس برای طرح جهش تولید دیمزارها
 وزارت جهاد کشاورزی اعام کرد: تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت امور زراعت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای جذب حدود یک هزار نفر کارشناس و به کارگیری 
در طرح جهش تولید در دیمزارها به امضا رسید. در هشتاد و چهارمین جلسه طرح جهش تولید در دیمزارها تفاهم نامه همکاری مشترک بین »علیرضا مهاجر« معاون امور زراعت و »سید مصطفی سیدهاشمی« معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و سایر اعضا 
در محل سالن جلسات معاونت امور زراعت برگزار شد. این تفاهم نامه با هدف ارتقای بهره وری و جهش تولید در دیمزارهای کشور و افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی و همچنین در راستای کمک به توسعه فرهنگ خوداشتغالی حرفه ای با رویکرد اشتغال 

دانش فردمحوری تدوین و مقرر شد کارشناسان در طرح جهش تولید در دیمزارها به عنوان مهندس ناظر در 21 استان کشور به طور پاره وقت همکاری کنند.
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درجه اعتبار درجه اعتبار ساقط می باشد.ساقط می باشد.

23012301
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21218237192121823719 متعلــق بــه محمــد هاشــمی پــور فرزنــد خــداداد  متعلــق بــه محمــد هاشــمی پــور فرزنــد خــداداد 

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

25012501
ــخ  ــت اهلل در تاری ــد حکم ــی فرزن ــه کریم ــه نجم ــق ب ــخ  متعل ــت اهلل در تاری ــد حکم ــی فرزن ــه کریم ــه نجم ــق ب ــماره 12722316741272231674 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.

25032503
ــد محمــد باقــر  در تاریــخ  ــه مرضیــه  فــوالدی فرزن ــد محمــد باقــر  در تاریــخ  متعلــق ب ــه مرضیــه  فــوالدی فرزن ــه شــماره 4242لل242242--4343 متعلــق ب ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب

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

25042504
ــد محمــد در  ــی فرزن ــه یحیــی رضائ ــق ب ــد محمــد در  متعل ــی فرزن ــه یحیــی رضائ ــق ب ــی 11112650211111265021 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/09/161401/09/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25072507
ــماره 10920557541092055754   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 10920557541092055754 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه شــهاب الدیــن  خســروی دهقــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ متعلــق بــه شــهاب الدیــن  خســروی دهقــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ  1401/08/20 1401/08/20مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــه شــماره 12934020011293402001 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12934020011293402001 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12934020011293402001 متعلــق بــه محمــد خانــی کردابــادی فرزنــد مرتضــی در  متعلــق بــه محمــد خانــی کردابــادی فرزنــد مرتضــی در 

تاریــخ تاریــخ 1401/09/191401/09/19 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 12836034971283603497 متعلــق بــه ســعید قلعــه ریــز فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید قلعــه ریــز فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 18101244411810124441 متعلــق بــه ایــوب جعفــری پــور فرزنــد محمدابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه ایــوب جعفــری پــور فرزنــد محمدابراهیــم 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.

  
25082508

ــی  ــه جوان ــه عاطف ــق ب ــی متعل ــه جوان ــه عاطف ــق ب ــی  12923710801292371080و شــماره شناســنامه و شــماره شناســنامه 2179021790متعل ــه شــماره مل ــی  شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
فرزنــد فتــح اهلل و شناســنامه بــه شــماره فرزنــد فتــح اهلل و شناســنامه بــه شــماره 12796288121279628812 متعلــق بــه دنیــز نــوری فرزنــد ســعیددر تاریــخ  متعلــق بــه دنیــز نــوری فرزنــد ســعیددر تاریــخ 

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

25712571
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــور  فرزن ــی پ ــه  کرم ــه راحل ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد عل ــور  فرزن ــی پ ــه  کرم ــه راحل ــق ب ــماره 23006565412300656541 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1400/01/011400/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایــران 6363 بــه ش ش  بــه ش ش  ایــران   بــرگ ســبز خــودرو تیبــا بــرگ ســبز خــودرو تیبــا 22 مــدل  مــدل 9393 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 4747 ن  ن 966966 
NASNAS821100821100EE10057481005748 و ش م  و ش م 81404038140403 متعلــق بــه ارســان طیبــی فرزنــد میــر عابــد در تاریــخ  متعلــق بــه ارســان طیبــی فرزنــد میــر عابــد 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 1393/03/011393/03/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 23009852512300985251متعلــق بــه محمــود  چنــاری  فرزنــد گــرام  در تاریــخ متعلــق بــه محمــود  چنــاری  فرزنــد گــرام  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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 23003939212300393921 متعلــق بــه آتنــا  شــکوفه  فرزند حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه آتنــا  شــکوفه  فرزند 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.

ــه در تاریــخ  ــد خیرال ــه حســین نعمتــی نورغــان فرزن ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــد خیرال ــه حســین نعمتــی نورغــان فرزن ــه شــماره 22976850172297685017 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/05/101401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07316736700731673670 متعلــق بــه ایــرج شــهریوری فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه ایــرج شــهریوری فرزنــد اســداهلل 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 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51394727755139472775 متعلــق بــه مجتبــی برزگــر فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی برزگــر فرزنــد هوشــنگ  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 1401/09/181401/09/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24318645532431864553 متعلــق بــه مهــر انگیــز  عســکری کوچــی  فرزنــد نجــات علــی   متعلــق بــه مهــر انگیــز  عســکری کوچــی  فرزنــد نجــات علــی  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/01/051401/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 68397032316839703231 متعلــق بــه زال پــور  زاهدیــان پــور  فرزنــد اســمی  در تاریــخ  متعلــق بــه زال پــور  زاهدیــان پــور  فرزنــد اســمی  در تاریــخ 
1400/12/201400/12/20 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 22812456832281245683 متعلــق بــه محســن  نــوروزی بارورزیــان  فرزنــد علــی رضــا  در  متعلــق بــه محســن  نــوروزی بارورزیــان  فرزنــد علــی رضــا  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24523786822452378682 متعلــق بــه پرویــن  عابدینــی  فرزنــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــن  عابدینــی  فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/011400/11/01 مفق

ــخ  ــد  در تاری ــد احم ــی  فرزن ــه  ابراهیم ــه خدیج ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد احم ــی  فرزن ــه  ابراهیم ــه خدیج ــق ب ــماره 24715836012471583601 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 1401/04/171401/04/17 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25492336462549233646 متعلــق بــه نــوراهلل خدایــاری فرزنــد خدایــار در تاریــخ  متعلــق بــه نــوراهلل خدایــاری فرزنــد خدایــار 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 1401/09/141401/09/14 مفق

ــش  ــی تک ــه مجتب ــق ب ــی متعل ــی قدیم ــش  و کارت مل ــی تک ــه مجتب ــق ب ــی متعل ــی قدیم ــماره 35398905483539890548 و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/09/011400/09/01 مفق ــین در تاری ــد غامحس ــنجان فرزن ــخ  ارس ــین در تاری ــد غامحس ــنجان فرزن  ارس

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24318725312431872531 متعلــق بــه مهــدی  حســینی کارخانــه  فرزنــد ثانــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  حســینی کارخانــه  فرزنــد ثانــی  در تاریــخ 
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00716178170071617817 متعلــق بــه مصطفــی پرگیــر فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی پرگیــر فرزنــد مرتضــی 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 1401/04/201401/04/20 مفق

ــخ  ــه  در تاری ــدرت ال ــد ق ــار فرزن ــد  افش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــدرت ال ــد ق ــار فرزن ــد  افش ــه محم ــق ب ــماره 23004162042300416204 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22832988812283298881 متعلــق بــه محمــد رضــا  جعفــر پــور شــیرازی  فرزنــد مجیــد  در  متعلــق بــه محمــد رضــا  جعفــر پــور شــیرازی  فرزنــد مجیــد  در 
تاریــخ تاریــخ  1401/09/15 1401/09/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 18180004661818000466 متعلــق بــه فاطمــه  کارگــر  فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  کارگــر  فرزند محمــد در تاریــخ 1401/02/091401/02/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00498714390049871439 متعلــق بــه فرحنــاز کرمــی فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه فرحنــاز کرمــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک 5050--496496جج9595 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 00193546910019354691 متعلــق بــه فریــد  متعلــق بــه فریــد 
اکبــری فرزنــد فرهــاد در تاریــخ اکبــری فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1401/09/161401/09/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00237157660023715766 متعلــق بــه محدثــه هاشــمی سیاوشــان فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه هاشــمی سیاوشــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/09/131401/09/13 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 05100211230510021123 متعلــق بــه فاطمــه حواصلــی آشــتیانی فرزنــد صــادق در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه حواصلــی آشــتیانی فرزنــد صــادق در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــول عظیم ــرا بت ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــول عظیم ــرا بت ــه زه ــق ب ــماره 12186940841218694084 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/08/01 1401/08/01مفق

گواهینامــه رانندگــی  و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 00712447270071244727 و کارت خــودرو  و کارت خــودرو 
  SS34122909111423412290911142 وبیمــه نامــه خــودرو ومعاینــه فنی  به شــماره موتــور وبیمــه نامــه خــودرو ومعاینــه فنی  به شــماره موتــور 41160394116039 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی
وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 8888 ایــران  ایــران 293293 و  و 6161 وکارت موتــور ســیکلت وبیمــه نامــه موتــور  وکارت موتــور ســیکلت وبیمــه نامــه موتــور 
بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور BB515704515704AA وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 118118 ایــران  ایــران 9882298822 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمدرضــا آشــوری فرزنــد عبــاس در تاریــخ محمدرضــا آشــوری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/09/161401/09/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04390918370439091837 متعلــق بــه جــواد بابابیــک فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد بابابیــک فرزنــد ولــی 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 1401/09/101401/09/10 مفق

ــماره  ــه ش ــماره ب ــه ش ــران 127127  1842518425ب ــاک ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــام وظیف ــی  کارت نظ ــران کارت مل ــاک ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــام وظیف ــی  کارت نظ کارت مل
ملــیملــی00212281400021228140 متعلــق بــه امیــر بشــیری خــواه فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر بشــیری خــواه فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1401/09/141401/09/14 مفقــود  مفقــود 

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

  NAAPNAAP4141FDFD22CJCJ349267349267  کارت خــودرو بــه شــماره موتــور کارت خــودرو بــه شــماره موتــور 1509005190115090051901 وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی
وبــه شــماره انتظامــی وبــه شــماره انتظامــی 5555 ایــران  ایــران 736736 ط  ط 3333 متعلــق بــه مســعود شمســه به شــماره ملــی  متعلــق بــه مســعود شمســه به شــماره ملــی 00565640310056564031    

فرزنــد اســداله در تاریــخفرزنــد اســداله در تاریــخ1401/07/01 1401/07/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00607059300060705930 متعلــق بــه مهــدی وظیفــه فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی وظیفــه فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/261401/06/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00173690960017369096  و عقدنامــه  متعلــق بــه مهــدی اعرابــی جشــوقانی فرزنــد   و عقدنامــه  متعلــق بــه مهــدی اعرابــی جشــوقانی فرزنــد 
احمــد در تاریــخ احمــد در تاریــخ  1401/09/13 1401/09/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

29032903
ــخ  ــد مهــدی در تاری ــر فرزن ــدا پیروزف ــه وی ــق ب ــخ  متعل ــد مهــدی در تاری ــر فرزن ــدا پیروزف ــه وی ــق ب ــران 437437 س  س 5555 متعل ــران  ای ــه شــماره 6666 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب

1401/09/171401/09/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 38497165623849716562 متعلــق بــه ســردار عبدالهــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســردار عبدالهــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1401/07/211401/07/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ناهیــد زمانــی پــاک فرزنــد علــی داد در  ــه ناهیــد زمانــی پــاک فرزنــد علــی داد در  متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00134499900013449990 متعلــق ب
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.

ــماره 00176297800017629780   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00176297800017629780 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــران 452452 ط  ط 8383   ــران  ای ــه شــماره 7777 ای ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــه شــماره 00176297800017629780 و کارت ماشــین ب ــان خدمــت ب ــه شــماره و کارت پای ــان خدمــت ب و کارت پای
ــخ  ــد محــرم در تاری ــری  فرزن ــه رضــا  عربگ ــق ب ــخ  متعل ــد محــرم در تاری ــری  فرزن ــه رضــا  عربگ ــق ب ــران 7975979759 متعل ــران  ای ــه شــماره 136136 ای ــور ب ــه شــماره و کارت موت ــور ب و کارت موت

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردی

ــخ  ــد احمــد در تاری ــی فرزن ــاز کیان ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــد احمــد در تاری ــی فرزن ــاز کیان ــه مهن ــق ب ــه شــماره 01287844410128784441 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره ثبــت  اســناد مالکیــت بــه شــماره ثبــت  2314123141 و شــماره فرعــی  و شــماره فرعــی 1884518845متعلــق بــه فاطمــه موجــودی رنانــی متعلــق بــه فاطمــه موجــودی رنانــی 
فرزنــد اســماعیل در تاریــخ فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/05/081401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 46099222234609922223   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 46099222234609922223 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــران 566566 ه  ه 6161   ــران  ای ــماره 1010 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 46099222234609922223 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم و کارت پای
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردی ــد ناصــر در تاری ــه محمــد عامــری فرزن ــق ب ــخ متعل ــد ناصــر در تاری ــه محمــد عامــری فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 61897350536189735053 متعلــق بــه رقیــه خاتــون  امیریــان  فرزنــد قربانعلــی  متعلــق بــه رقیــه خاتــون  امیریــان  فرزنــد قربانعلــی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/09/081401/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00686601970068660197 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00686601970068660197 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00686601970068660197 متعلــق بــه مهــدی شــریفیان فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی شــریفیان فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/211401/06/21  

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

ــور 11ZZZZ29282322928232 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی  ــور  و شــماره موت ــران 729729 س  س 5454 و شــماره موت ــران  ای ــه شــماره 4444 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
JTDBRJTDBR2222EE473216221473216221 متعلــق بــه مصطفــی کربــا علــی دبــاغ فرزنــد رمضــان علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی کربــا علــی دبــاغ فرزنــد رمضــان علــی  در تاریــخ 

1399/09/201399/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 07803158810780315881   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 07803158810780315881 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مریــم اســتاجی دارینــی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ متعلــق بــه مریــم اســتاجی دارینــی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــح در تاری ــد صال ــا گشــتی فرزن ــه ذکری ــق ب ــخ  متعل ــح در تاری ــد صال ــا گشــتی فرزن ــه ذکری ــق ب ــه شــماره 64695950916469595091 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/09/081401/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00211334090021133409 متعلــق بــه علــی  زارنجــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  زارنجــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
1400/09/201400/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــی  ــدی ابراهیم ــه مه ــق ب ــی  متعل ــدی ابراهیم ــه مه ــق ب ــماره 00206494790020649479 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  وکارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــه 22 وکارت مل ــه پای ــه گواهینام ــه پای گواهینام

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 ــخ 1401/01/151401/01/15 مفق ــد محســن در تاری ــخ فرزن ــد محســن در تاری فرزن

30413041
کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و پروانــه چــرا دام مراتــع چــاه خونــی به شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و پروانــه چــرا دام مراتــع چــاه خونــی به شــماره ملــی 07010479250701047925  
متعلــق بــه محمــد  پژدمــان فرزنــد بهــرام در تاریــخ متعلــق بــه محمــد  پژدمــان فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/09/191401/09/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.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 37203439523720343952 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
37203439523720343952 متعلــق بــه ســروه باقــری فرزنــد اســمعیل در تاریــخ  متعلــق بــه ســروه باقــری فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

40304030
  

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61398123486139812348 متعلــق بــه یوســف  ســوری فرزنــد نورخــدا در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف  ســوری فرزنــد نورخــدا در تاریــخ 
 1401/09/05 1401/09/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــژاد فرزن ــی ن ــمیه کاظم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــژاد فرزن ــی ن ــمیه کاظم ــه س ــق ب ــماره 40724633024072463302 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61399106336139910633 متعلــق بــه داوود بلندیــن فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه داوود بلندیــن فرزنــد غامعلــی 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  1401/07/20 1401/07/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41800507814180050781 متعلــق بــه طاهــره علیپورباغــی فرزنــد پاپــی حســن در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره علیپورباغــی فرزنــد پاپــی حســن در تاریــخ 
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 40600012014060001201 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه و بیمــه نامــه  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه و بیمــه نامــه 
متعلــق بــه مهــدی بیرانوندیگانــه فرزنــد علــی محمــد و کارت خــودرو بــه شــماره متعلــق بــه مهــدی بیرانوندیگانــه فرزنــد علــی محمــد و کارت خــودرو بــه شــماره 162162صص1111ایــرانایــران3131در در 

تاریــخ تاریــخ 1401/09/171401/09/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه حســین  ــق ب ــان خدمــت و کارت هــای بانکــی متعل ــه حســین  و کارت پای ــق ب ــان خدمــت و کارت هــای بانکــی متعل ــه شــماره 61200102706120010270 و کارت پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
پیــرداده بیرانونــد فرزنــد بهــرام در تاریــخ پیــرداده بیرانونــد فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/09/191401/09/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــه شــماره  ــی ب ــد قاســم خــان و کارت مل ــی ســپهوند فرزن ــه محمدعل ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه شــماره کارت پای ــی ب ــد قاســم خــان و کارت مل ــی ســپهوند فرزن ــه محمدعل ــق ب ــت  متعل ــان خدم کارت پای
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/101401/09/10 مفق ــرادی در تاری ــت م ــه دوس ــم معصوم ــه اس ــه ب ــخ  و گواهینام ــرادی در تاری ــت م ــه دوس ــم معصوم ــه اس ــه ب 61300839206130083920 و گواهینام

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

شاســی:  شــماره   ، شاســی:   شــماره   ،  9595  : مــدل    ، : مــدل  618618لل1414ایــرانایــران1414،   شــماره  بــه  وانــت  کمپانــی،  شــماره ســند  بــه  وانــت  کمپانــی،  ســند 
NAABNAAB6666PEPE66GVGV655443655443، شــماره موتــور:، شــماره موتــور:118118JJ00155210015521  متعلــق بــه نعیــم ســیمه ســار فرزنــد   متعلــق بــه نعیــم ســیمه ســار فرزنــد 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــرا در تاری ــخ عبدالزه ــرا در تاری عبدالزه

کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه مجیــد شــفیعی فرزنــد ملــک مــراد در تاریــخ کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه مجیــد شــفیعی فرزنــد ملــک مــراد در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان خدمــت و کارت ســوخت و  کارت  ــان خدمــت و کارت ســوخت و  کارت  و گواهینامــه و کارت پای ــه شــماره 41315595794131559579 و گواهینامــه و کارت پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 734734سس2323ایــرانایــران3131 و کارت ســامت و کارت هوشــمند رانندگــی  متعلــق بــه فــرزاد  و کارت ســامت و کارت هوشــمند رانندگــی  متعلــق بــه فــرزاد 
شــعبانی فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ شــعبانی فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ 1401/09/141401/09/14 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 48595399824859539982 و گواهینامــه و شناســنامه بــه شــماره  و گواهینامــه و شناســنامه بــه شــماره 13481348 و کارت شناســای  و کارت شناســای 
ــر  ــام خــدا و عاب ــد ن ــه مرضیــه رضاحســینی فرزن ــون بازنشســتگان  متعلــق ب ــر بنیــاد شــهید و کارت کان ــام خــدا و عاب ــد ن ــه مرضیــه رضاحســینی فرزن ــون بازنشســتگان  متعلــق ب بنیــاد شــهید و کارت کان
بانــک بــه اســم آرزو صفــادر تاریــخ بانــک بــه اســم آرزو صفــادر 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 40731548504073154850 متعلــق بــه لیــا ســلیمانی مطلــق فرزنــد علــی عســگر در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا ســلیمانی مطلــق فرزنــد علــی عســگر در تاریــخ 
1401/09/121401/09/12 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 40605422294060542229 و کارت شناســایی آمــوزش و پــرورش متعلــق بــه نیلوفــر فضائلــی  و کارت شناســایی آمــوزش و پــرورش متعلــق بــه نیلوفــر فضائلــی 
فرزنــد مهــدی در تاریــخ فرزنــد مهــدی 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 40718394304071839430 متعلــق بــه فانــوس دهقانــی فرزنــد مــردان در تاریــخ  متعلــق بــه فانــوس دهقانــی فرزنــد مــردان 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 1401/08/251401/08/25 مفق

ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/121401/09/12 مفق ــهرابی در تاری ــن س ــه زری ــق ب ــخ  متعل ــهرابی در تاری ــن س ــه زری ــق ب ــماره 59295423335929542333 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد نورالدی ــک کاظمــی خــواه فرزن ــه باب ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد نورالدی ــک کاظمــی خــواه فرزن ــه باب ــق ب ــه شــماره 40733373194073337319 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42098170584209817058 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و 
ــماره  ــماره ، ش ــدل:9898، ش ــدل:، م ــماره 139139__8139181391، م ــه ش ــور ب ــند موت ــودرو و س ــبز خ ــه س ــین  و برگ ــماره کارت ماش ــه ش ــور ب ــند موت ــودرو و س ــبز خ ــه س ــین  و برگ کارت ماش
بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   01250125NN33LL123439123439  : موتــور  شــماره   ، : موتــور  شــماره   ،NN33LACBKDAKSALACBKDAKSA0054600546  : : شاســی  شاســی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 14001400//0909//0101 مفق ــی در تاری ــش عل ــد دروی ــور فرزن ــی پ ــی  ول ــخ  عل ــی در تاری ــش عل ــد دروی ــور فرزن ــی پ ــی  ول  عل

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــش در تاری ــد دروی ــی فرزن ــن جوی ــد زری ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــش در تاری ــد دروی ــی فرزن ــن جوی ــد زری ــه محم ــق ب ــماره 45598281564559828156 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.

ــادق در  ــد ص ــد فرزن ــه دریکون ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــادق در  و گواهینام ــد ص ــد فرزن ــه دریکون ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــماره 40713707344071370734 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/09/171401/09/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــارگاد و  ــه پاس ــایی بیم ــت و کارت شناس ــان خدم ــارگاد و  و کارت پای ــه پاس ــایی بیم ــت و کارت شناس ــان خدم ــماره 48597089704859708970 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســیم کارت متعلــق بــه رضــا دریکونــد فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ ســیم کارت متعلــق بــه رضــا دریکونــد فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/09/101401/09/10 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 41897224314189722431 و گواهینامــه و کارت هوشــمند قالــی بافــی متعلــق بــه  و گواهینامــه و کارت هوشــمند قالــی بافــی متعلــق بــه 
 مرضیــه حســینی فرزنــد هــادی در تاریــخ  مرضیــه حســینی فرزنــد هــادی در تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40714704884071470488 و گواهینامــه متعلــق بــه مهــرگان حمیدیــان فرزنــد حیــدر در  و گواهینامــه متعلــق بــه مهــرگان حمیدیــان فرزنــد حیــدر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد مرادج ــدی فرزن ــیمین بهارون ــه س ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد مرادج ــدی فرزن ــیمین بهارون ــه س ــق ب ــماره 52895701605289570160 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردی

51115111
کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 6666ایــران ایــران 237237وو3434 متعلــق بــه مهنــاز اصانــی فرزنــد  متعلــق بــه مهنــاز اصانــی فرزنــد 

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

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00462800810046280081 و کارت حقوقــی بانــک ســپهر  متعلــق بــه روح انگیــز  بابــازاده زارعــی   و کارت حقوقــی بانــک ســپهر  متعلــق بــه روح انگیــز  بابــازاده زارعــی  

فرزند محمد ابراهیم  در تاریخفرزند محمد ابراهیم  در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55605560
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06703429550670342955 متعلــق بــه شــایان امانــی کاتــه فرزنــد بنــی هاشــم در تاریــخ  متعلــق بــه شــایان امانــی کاتــه فرزنــد بنــی هاشــم در تاریــخ 

1401/09/121401/09/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شاسیSS54200917059785420091705978وشــماره وشــماره  شاسیوشــماره  2626ایرانایران955955جج2929وشــماره  شــماره  بــه  ماشــین  شــماره کارت  بــه  ماشــین  کارت 
موتــورموتــور46344484634448 متعلــق بــه احســان  یاهوئــی فرزنــد پیرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه احســان  یاهوئــی فرزنــد پیرعلــی در تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

70147014
کارت ملــی بــه کدملــی: کارت ملــی بــه کدملــی: 46890152444689015244 متعلــق بــه احمــد پیشــگو فرزنــد اهلل مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد پیشــگو فرزنــد اهلل مــراد در تاریــخ 

1400/02/201400/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 795795س س 5757 و بــه شــماره موتــور  و بــه شــماره موتــور 139139BB01375120137512 متعلــق  متعلــق 
بــه امیــد رضایــی سورشــجانی فرزنــد ســعید در تاریــخ بــه امیــد رضایــی سورشــجانی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1398/05/011398/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70267026
ســوخت  کارت  فنــی،  معاینــه  وبرگــه  ثالــث  شــخص  بدنــه  نامــه  ملی،گواهینامه،بیمــه  ســوخت کارت  کارت  فنــی،  معاینــه  وبرگــه  ثالــث  شــخص  بدنــه  نامــه  ملی،گواهینامه،بیمــه  کارت 
موتوروماشــین،کارت شناســایی شــهرداری بــه شــماره ملــی موتوروماشــین،کارت شناســایی شــهرداری بــه شــماره ملــی 00475049780047504978 وکارت ماشــین بــه شــماره  وکارت ماشــین بــه شــماره 
  NAPLSRALDNAPLSRALD0111175401111754 شــماره شاســی  ,شــماره شاســی, WW066149066149 پــاک ایــران پــاک ایــران 2222  961961دد8888 ،شــماره موتور  ،شــماره موتور
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/09/011401/09/01 مفق ــد مهــدی در تاری ــه بهــروز  ســلمان زاده  فرزن ــق ب ــخ متعل ــد مهــدی در تاری ــه بهــروز  ســلمان زاده  فرزن ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خودرووســندکمپانی بــه شــماره ایــران بــرگ ســبز خودرووســندکمپانی بــه شــماره ایــران 9191  923923دد7373 شــماره موتــور شــماره موتــور2252780979022527809790 شــماره  شــماره 
شاســی شاســی 00783116530078311653 متعلــق بــه فرشــاد شــاهی فرزنــد عبدالرحمــان  در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد شــاهی فرزنــد عبدالرحمــان  در تاریــخ 1393/01/011393/01/01 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی  فرزن ــی ح حبیب ــه مرتض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی  فرزن ــی ح حبیب ــه مرتض ــق ب ــماره 00704674550070467455 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 1401/02/011401/02/01 مفق

محمــد  بــه  بانکی،متعلــق  ســوخت،عابرهای  ،کارت  محمــد   بــه  بانکی،متعلــق  ســوخت،عابرهای  ،کارت   00721371850072137185 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
 صداقتــی بــاروق  فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ  صداقتــی بــاروق  فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ 1401/09/201401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی ،گواهینامــه،کارت شناســایی فرهنگــی آمــوزش وپرورش،دفترچــه شــهرداری بیمــه درمانــی، کارت ملــی ،گواهینامــه،کارت شناســایی فرهنگــی آمــوزش وپرورش،دفترچــه شــهرداری بیمــه درمانــی، 
عابرهــای بانکــی بــه شــماره ملــی عابرهــای بانکــی بــه شــماره ملــی 00504330240050433024 متعلــق بــه روح انگیــز  صفردوســت  فرزنــد بــورزی در  متعلــق بــه روح انگیــز  صفردوســت  فرزنــد بــورزی در 

تاریــخ تاریــخ 1401/09/191401/09/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00179872100017987210 متعلــق بــه حمیــد رضــا قربــان پــور فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد رضــا قربــان پــور فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ 
1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066
ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــس غنیمت ــه نرگ ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــس غنیمت ــه نرگ ــق ب ــماره 61500317996150031799 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

70717071
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22808488722280848872 متعلــق بــه زهــرا شــهرامی راد فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا شــهرامی راد فرزنــد پرویــز در تاریــخ 

1401/09/171401/09/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 342342 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 07789731230778973123 متعلــق بــه احیامحمــد  متعلــق بــه احیامحمــد 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/09/051401/09/05 تاریــخ  در  حســین  فرزنــد  تاریــخ  افتخــاری  در  حســین  فرزنــد   افتخــاری 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70727072
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22993002442299300244 متعلــق بــه محســن تقــوی کودیانــی فرزنــد صــدراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محســن تقــوی کودیانــی فرزنــد صــدراهلل در تاریــخ 

1401/08/211401/08/21 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
سه شنبه 1401/09/22

شماره : 1539

 رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران :توسعه فیبرنوری با هدف 
افزایش خدمت رسانی است 

رئیس هیئت مدیره شــرکت مخابرات ایران گفت: توســعه فیبرنوری با هدف 
افزایش خدمت رســانی اســت. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلســتان : دکتر ابراهیم محمودزاده که در آیین آغــاز عملیات اجرایی نهضت 
جهادی توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران، سخن می گفت افزود:شرکت 
مخابرات ایران از نظر تعرفه خدمات شــرایط مناســبی ندارد و با توجه به تورم 
و سایر شــاخص های اقتصادی بسیار ناچیزاســت.رییس هیات مدیره شرکت 
مخابرات ایران افزود: توسعه باید تدریجی یا با روند تحولی انجام شود که برای 
شــرکت مخابرات، توسعه تدریجی جوابگو نخواهد بود. وی با بیان این نکته که 
ایجاد تحول در مخابرات منوط به تدوین برنامه پنج ساله است، گفت: ما نیازمند 
یک تغییر در برنامه ها و سیاســت ها به منظور تنوع در ارائه خدمات هســتیم. 
به گفته دکتر محمودزاده، توســعه فیبر نوری به عنوان هدف وزارت ارتباطات 
نیســت بلکه به عنوان افزایش خدمات دهی ما به مشترکان است. رییس هیات 
مدیره شــرکت مخابرات ایران بابیان اینکه ما در حوزه مخابرات فقط بر برخی 
زیرســاخت ها کار کردیم، گفت: با توجه به سایر حوزه ها امروز باید تحولی در 

بخش مخابرات و فناوری ارتباطات ایجاد کنیم.
وی عملیات نجما یا همان نهضت جهادی مخابرات ایران در اســتان گلستان را 
نشــان از عزم جدی مخابرات منطقه در راستای توسعه استان دانست وگفت با 
ادامه مســیر توسعه فیبرنوری شاهد تحوالت زیادی در راستای پیشرفت استان 

در تمامی جوانب خواهیم بود .

 عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان دراولین 
جلسه کارگروه تامین پایدار انرژی استان

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی،قدرت اله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان گلستان،صبح روز 16 آذرماه،در اولین جلسه کارگروه تامین پایدار 
انرژی که با حضور زنگانه اســتاندار گلستان تشــکیل شد،حضور یافت.استاندار 
گلستان با بیان اینکه اوج مصرف روزانه استان 15میلیون مترمکعب گاز در سال 
گذشــته بود،تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال در اوج مصرف گاز به 17 
میلیون متر مکعب در روز برســد که تمهیدات الزم در این خصوص دیده شده 
است. زنگانه استاندار گلستان،در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
در تامین ســوخت نفت سفید ، نفت گاز و بنزین هیچ مشکلی در استان نداریم 
افزود: اقدامات خوبی در راســتای دوگانه ســوزی خبازان سطح استان صورت 
گرفته که تاکنون بالغ بر 5۰ درصد از این واحدها مجهز به ســوخت جایگزین 
شده است.استاندار گلســتان گفت:کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، بانک های 
دولتی و خصوصی و ســایر اماکن عمومی مکلف هستند سیستم های گرمایشی 
مراکز خود را یک ســاعت قبل از اتمام کار تا یک ساعت قبل از شروع کار روز 
بعد خاموش نمایند.استاندار گلستان از برگزاری جشنواره تولید محتوای رسانه 
ای مصرف صحیح انرژی در اســتان خبر داد و یادآور شــد: استفاده از ظرفیت 
اطالع رســانی صداوسیما، رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی در راستای 
آگاه ســازی روش های مصرف صحیح در این ایام موجب کاهش مصرف انرژی 

مشترکین خواهد شد.

 اســتفاده از ایده های دانش آموزی برای توســعه مشاغل در قالب 
تفاهم نامه راهیـان پیشـرفت

خواجه مظفری گفت: در قالب امضای تفاهم نامه راهیـان پیشـرفت با آموزش و 
پرورش استان، از ایده های دانش آموزی برای توسعه مشاغل و صنایع استفاده 
می شود.به گزارش روابط عمومی، حسینعلی خواجه مطفری مدیرکل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی در حاشــیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری راهیان پیشرفت 
بین این اداره کل و اداره کل آموزش و پرورش گلســتان گفت: هدف از انعقاد 
این تفاهم نامه اســتفاده از پتانسیل دانش آموزان، بهره بردن از فضای گسترده 
آموزش در کســب و کارها و مشــاغل، رصد و بکارگیری ایــده  ها و تجربیات 
نظری دانش آموزان در توســعه مشاغل و صنایع اســت. وی افزود: این تفاهم 
نامه به دانش آموزان کمک خواهد کرد با توجه به عالیق و ســالیق خود  قبل 
از ورود به دانشگاه با کســب تجربه و آموختن مهارت، درکی از مشاغل داشته 
باشند. دکتر خواجه مظفری اظهار داشت: تسهیل و هماهنگی الزم جهت بازدید 
مســتمر گروه های هدف )دانش آموزان  و هنرجویــان( از صنایع و واحدهای 
تولیدی،بازرگانی و خدماتی اســتان ازجمله وظایف طرفین در این تفاهم نامه 
می باشد. مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان در پایان تاکید کرد: یکی 
از بندهای مهم این تفاهم نامــه ، برنامه ریزی جهت برگزاری کمک نوآورهای 
)استارت آپ( دانش آموزی مرتبط با بخش کسب و کار توسط اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان و هماهنگی و همــکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
گلســتان است.الزم به ذکر اســت این تفاهم نامه در محل اداره کل آموزش و 

پروش استان گلستان به امضا طرفین رسید.

مدیریت هوشــمند تخصیص و توزیع عادالنه آب در سامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ

بــا اجرای فاز اول پروژه مدیریت هوشــمند تخصیص و توزیع آب در ســامانه 
آبرسانی اصفهان بزرگ، توزیع عادالنه آب در شهرها و روستاهای تحت پوشش 

طرح که به این سامانه مجهز شدند، صورت گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: پروژه مدیریت هوشمند 
سامانه آبرسانی ابتدا در شهر تودشک و سپس در شهر خوانسار پیاده سازی شد و 
نتایج ارزشمند آن به صورت مقاالت متعدد در مجالت و کنفرانس های متعددی 
ارائه گردید و هم اکنون فاز اول این پروژه، در مدار بهره برداری قرارگرفته است.

حسین اکبریان افزود: آبفای استان اصفهان، همواره در بکارگیری فناوری های 
نویــن در صنعت آب و فاضالب پیشــتاز بوده اســت به طــوری که هم اکنون 
این شــرکت با کمک سامانه تله متری ،امکان کنترل اتوماتیک کلیه تاسیسات 
آبرســانی تحت پوشش طرح آبرســانی اصفهان بزرگ را دارد. وی خاطر نشان 
ساخت که هم اکنون با توجه به قرار گرفتن سامانه تله متری در سطح مناسبی 
از پایداری و اطمینان پذیری، و نیز اهمیت تحلیل داده ها در فرایندهای تصمیم 
گیری و بهبود بهره وری سازمانی، این شرکت وارد مرحله جدیدی از بکارگیری 
داده ها در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و توسعه بهره وری سازمانی در بخش بهره 
برداری از آب شــرب شده است. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
بــه برخی از مزیت های این پروژه از جمله توزیع عادالنه آب ، کاهش هدررفت 
شــبکه توزیع، کاهش حوادث شــبکه، کاهش اســتهالک و افزایش طول عمر 
شبکه، افزایش رضایت مندی مشــترکین و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: 
پیش از این مدیریت آبرســانی، به رغم استفاده از سیستم های نوین تله متری، 
مبتنی بر تجربه بوده است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی سامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ، و توســعه سامانه تله متری، نیاز به تحلیل دقیق داده ها همواره 
احســاس می گردید و بدین ترتیب با افزودن ســامانه هوشــمند به تاسیسات 
آبرسانی از طریق هوش مصنوعی و با کمک تجربه انسانی، آبفای استان اصفهان 
موفق شــد رســالت خود را در دسترسی پایدار همه مردم به آب شرب و توزیع 
عادالنه آن ارتقا بخشــد. اکبریان با بیان این که مدیریت هوشــمند تخصیص و 
توزیع عادالنه آب در ســامانه آبرسانی اصفهان بزرگ توسط کارشناسان شرکت 
طراحی و به بهره برداری رسیده است تصریح کرد: برای اولین بار در کشور این 
نرم افزار بر اساس الگوریتم ها، روش ها و راه کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با 
تکیه بر توان داخلی شرکت، مدل سازی و راه اندازی شد که در نهایت بهره وری 

سازمانی را ارتقا می دهد.

احداث مجتمع های آبرســانی، بهــره برداری از 
پروژه های بهداشــتی و درمانی، اقدام به ساخت 
5۰۳ واحد مســکونی بــرای محرومان، پرداخت 
تســهیالت آبیاری نوین در هزار و ۴۰۰ هکتار و 
اجرای 6۸۰ طرح اشــتغالزایی بخشی از اقدامات 
جهادی بنیاد علوی برای ِدرو کردن محرومیت در 

مانه و سملقان خراسان شمالی است.
شهرســتان مانه و ســملقان در خراسان شمالی 
پس از شهرســتان های »قلعه گنج« در کرمان، 
»لنده« در کهگیلویــه و بویراحمد و »چالداران« 
در آذربایجان غربی، چهارمین شهرســتانی است 
که در ۲ ســال اخیر عرصــه حضور فعالیت های 

جهادی بنیاد علوی شده است.
منطقه ای بکر که با تولید انواع محصوالت عنوان 
دار قطب کشــاورزی اســت اما هنوز با پستی و 
بلندی راه های دسترســی، کمبود آب، خانه های 
قدیمی و کاهگلی، نبود مراکز درمانی و مهاجرت 
جوانان جویای کار به کالن شهرها دست و پنجه 
نرم می کند به گونه ای که این وضعیت بهانه ای 
برای حضور جهادی بنیاد علوی در این شهرستان 
محروم شــد. با اســتقرار بنیاد علوی از ۲ ســال 
گذشته اقدامات جهادی زیادی در این شهرستان 
برای جدال بــا محرومیت در حوزه های مختلف 
آبرسانی، پروژه های بهداشتی و درمانی، مسکن 
برای محرومان، آبیاری نوین و اشــتغالزایی انجام 
شده اســت تا نور امید بر دل محرومان تابیده و 

شور زندگی دوباره در آنها زنده شود.
هنوز هم در هنگام عبــور از مناطق مختلف این 
شهرستان شــاهد ترددهای ماشین آالت سبک و 
سنگین در بیشتر روســتاها هستیم و همچنان 
صدای توســعه و آبادانــی در این منطقه محروم 
شــنیده می شــود که در این میان بیان ماحصل 
برخــی از این فعالیت های جهادی خالی از لطف 

نیست.

 هزینه 6۰ میلیارد ریال برای رفع کم آبی
نماینده بنیاد علوی در خراســان شمالی در این 
خصوص به خبرنــگار ایرنا می گوید: این نهاد در 
راســتای مقابله با کم آبی اقدام به احداث چهار 
مجتمع آبرســانی با 6۰ میلیــارد ریال اعتبار در 

روستاهای این شهرستان کرد.
غالمرضــا رمضانیان می افراید: با احداث مجتمع 
هــای آبرســانی در روســتاهای » چوبلی تپه«، 
» شــیرین دره«، » خرتوت« و » بیار« آشــخانه 
مشــکل آب شرب 11 روســتای این شهرستان 
رفع شــد و اینک نیز مجتمع آبرسانی دیگری در 

روستای اینچه در حال احداث است.
وی یادآور می شــود: همچنیــن اقداماتی برای 
تعویض لوله های چهار روستای دیگر شهرستان 
انجام شده است. پیش از این فرماندار شهرستان 
مانــه و ســملقان گفته بود، با توجــه به کاهش 

بارندگی ها در ســال جاری، به ۲۰ روستای این 
شهرستان با تانکر آبرسانی می شود.

 مشارکت بنیاد علوی در ساخت نخستین 
بند الستیکی

نماینده بنیاد علوی در خراســان شمالی تصریح 
می کند: نخستین بند الستیکی خراسان شمالی 
برای تامین آب هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
شهرستان مانه و سملقان در سالجاری با مشارکت 

بنیاد علوی به بهره برداری رسید.
رمضانیان می افزاید: برای این طرح 1۸5 میلیارد 
ریال اعتبار هزینه شــد که بیــش از ۳۴ میلیارد 

ریال آن با مشارکت بنیاد علوی تامین شد.

 بهره برداری از ۲ پــروژه درمانی با ۷۰ 
میلیارد ریال

وی می گوید: این نهاد در سالجاری برای ساخت 
درمانگاه و مرکز جامع ســالمت در روســتاهای 
»خرتــوت« و »زرد« این شهرســتان 11۰ هزار 

نفری 7۰ میلیارد هزینه کرد.
رمضانیان می افزاید: ســاخت درمانگاه روستای 
خرتوت با متراژ 5۲۴ متر از ســال گذشــته آغاز 
شــده بود که چند ماه پیش مــورد بهره برداری 
قرار گرفت و چهار هزار و 77 نفر از روســتاییان 
این منطقه از خدمات بهداشــتی و درمانی بهره 
مند شدند. نماینده بنیاد علوی در خراسان شمالی 
اضافه می کند: مرکز جامع سالمت روستای زرد 
این شهرستان نیز با هزینه کرد ۳۰ میلیارد ریال 
اعتبار هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و تا پایان ســال مورد بهره بــرداری قرار خواهد 
کرفت. رمضانیان می گویــد: همچنین این نهاد 
سال گذشــته بیش از پنج میلیارد ریال در قالب 
تجهیزات پزشکی به مراکز بهداشت جامع سالمت 
شهری و روستایی مانه و سملقان اهدا کرده است.

وی یادآور می شــود: این کمک ها در راســتای 
رســالت بنیاد علوی مبنی بــر محرومیت زدایی 
با همکاری مســووالن حوزه بهداشت و سالمت 
شهرستان احصا و اهدا می شود. خراسان شمالی 
دارای 11 بیمارســتان و هــزار و ۴۴۴ تخــت 
بیمارستانی اســت و هم اکنون پنج هزار نفر در 
حوزه سالمت این استان خدمت رسانی می کنند.

 ۵۰۳ واحد مسکونی در دست ساخت
وی بیان می کند: این نهاد 5۰۳ واحد مسکونی با 
همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( ،اداره کل 
بهزیستی و بنیاد مسکن استان در دست ساخت 
دارد که تا پایان امســال به بهره برداری می رسد. 
رمضانیان خاطرنشان می کند: این تعداد مسکن 
براســاس تفاهم نامه های منعقد شــده بین بنیاد 
علوی، کمیته امداد امــام خمینی)ره(، اداره کل 
بهزیستی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
شمالی در حال ساخت اســت. وی می گوید: از 
این تعداد، ۳۳۳ واحد مســکونی با همکاری اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان شمالی 
و 17۰ واحد نیز با همکاری اداره کل بهزیســتی 
اســتان در حال احداث است که تا پایان سال به 
بهره برداری می رســد. رمضانیان ادامه می دهد: 
متــراژ هر یــک از واحدهای مســکونی در حال 
ساخت محرومان 5۰ متری است که جدای از وام 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد علوی نیز برای 
هر یک از واحدها ۴5۰ میلیون ریال تســهیالت 

بالعوض پرداخت می کند.

ریال تســهیالت  میلیارد  پرداخت 6۵   
آبیاری نوین

وی با اشاره به پرداخت تسهیالت آبیاری نوین در 
مانه و سملقان می گوید: بنیاد علوی در سالجاری 
65 تســهیالت آبیاری نوین در یکهــزار و ۴۰۰ 

هکتار از کشتزارهای این شهرستان پرداخت کرد.
نماینده بنیاد علوی در خراســان شــمالی ادامه 
می دهد: این اراضی بیشــتر شــامل زمین های 
»اسالم آباد، »مالحسن«، »قره مصلی« و »انصار« 
است که در قالب تسهیالت بالعوض آبیاری نوین 
پرداخت شده است. وی می گوید: اجرای سیستم 
آبیاری نوین در این مناطق موجب کاهش مصرف 

آب و افزایش عملکرد تا ۲.5 برابر شده است.
براســاس آخرین آمارها سه هزار و 7۰۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی مانه و سملقان مجهز به آبیاری 

نوین است.

 اجرای 6۸۰ طرح اشتغالزایی در خراسان 
شمالی

نماینده بنیاد علوی در خراســان شمالی با اشاره 
به اجرای 6۸۰ طرح اشتغالزایی در استان، تصریح 
می کند: این طرح های اشتغالزایی با اعتبار ۴۸۰ 
میلیارد ریال در قالب پرداخت تسهیالت کم بهره 

در مناطق شهری و روستایی اجرا شد.
رمضانیان می گوید: تســهیالت اشــتغالزایی در 
حوزه خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع تبدیلی 
توزیع شــد و زمینه اشتغال حدود سه هزار نفر را 
فراهم کرد. وی یادآور می شــود: این تسهیالت 
با ســود چهار درصــد و بازپرداخت پنج تا هفت 
سال در حوزه دامداری، خرید علوفه، سرمایه در 
گردش دام، تولید پوشاک، گلخانه، زنبور عسل و 
دام سبک پرداخت شــد. نماینده بنیاد علوی در 
خراسان شــمالی افزود: مانه و ســملقان در این 
استان بعنوان شــهر پایلوت توانمندسازی بنیاد 
مستضعفان معرفی شــده است و بسیاری از این 
طرح های اشتغالزایی در این شهرستان اجرا می 
شــود، ضمن اینکه طرح های مهم و درآمدزا از 

سایر نقاط استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

با هدف توانمندســازی در بخش های اقتصادی، 
فرهنگی، ســالمت، عمران و اشتغال فعال است، 
بیان می کند: بنیــاد علوی اکنون در حوزه های 
عمرانی و زیرساختی مانند احداث جاده، آبیاری 
نوین، بند پالســتیکی و درمانگاه در شهرســتان 

پایلوت مانه و سملقان فعالیت می کند.
رمضانیــان عنوان می کند: بنیاد مســتضضعفان 
در حوزه های فرهنگی بــا برگزاری کالس های 
مشاوره خانواده، مراسم مذهبی و اهدای جهیزیه 
و در حوزه ســالمت نیز تجهیز بیمارستان و ارائه 
بسته های معیشتی به مادران باردار و شیرده در 

شهرستان مانه و سملقان نقش ایفا می کند.

بنیاد علوی در توســعه  بنیــاد  نقش   
تعاونی های مانه و سملقان

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
شمالی نیز در خصوص فعالیت های بنیاد علوی 
در این شهرستان می گوید: تفاهم نامه همکاری 
بین بنیاد علوی و معاون امور تعاون وزارت تعاون 
برای مشارکت در توسعه و حمایت از تعاونی های 
شهرستان مانه و سملقان در این استان امضاء شد.

مهدی اســالم خواه می افزاید: شهرســتان مانه 
و سملقان در خراســان شمالی به عنوان منطقه 
هدف محرومیت زدایی انتخاب شــده و این بنیاد 
در توســعه تعاونی های این شهرستان مشارکت 
مــی کند. وی ادامه می دهد: در قالب این تفاهم 
نامه تعاونی های موجود در روستاها مورد حمایت 
قرار می گیرد و تعاونی های جدید هم تشــکیل 
خواهد شــد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان شمالی بدون اشاره به نحوه مشارکت این 
۲ نهــاد می گوید: با اجرای این تفاهم نامه زمینه 
گسترش فعالیت تعاونی های روستایی شهرستان 
کمترتوسعه یافته مانه و سملقان فراهم می شود.

وی تصریــح مــی کنــد: 1۲۸ روســتای مانه و 
ســملقان مورد هدف این طرح هستند و بر این 
اســاس پتانسیل و ظرفیت های ۳5 روستای این 
شهرستان احصا شده و شناسایی مابقی در دست 
اقدام اســت. اسالم خواه بیان می کند: تعاونی ها 
نقش مهم و اثرگذار در توسعه و پیشرفت روستاها 
و رونق اقتصاد و اشتغال این مناطق دارند و امید 
می رود بــا ورود بنیاد علــوی محرومیت از این 
مناطق رخت بندد. شهرستان مانه و سملقان پس 
از شهرستان های قلعه گنج در استان کرمان، لنده 
در کهگیلویه و بویراحمد و چالداران در آذربایجان 
غربی، چهارمین شهرســتانی اســت که عرصه 
حضور فعالیت های بنیاد علوی شده است. مرکز 
شهرستان 11۰ هزار نفری مانه وسملقان در ۴5 
کیلومتری غرب بجنورد واقع است. این شهرستان 
1۳۴ روســتا و آبادی دارد. شهرستان 11۰ هزار 
نفری مانــه و ســملقان در ۴5 کیلومتری غرب 

بجنورد مرکز استان خراسان شمالی واقع است

ِدروکردنمحرومیتدرقطبکشاورزیخراسانشمالی

 ناظر گمرکات آذربایجان شــرقی از صادرات بیش از یک میلیون و 57۹ 
هزار تن کاال به ارزش ۹5۸ میلیون دالر از گمرکات استان در هشت ماهه 
ســالجاری خبر داد . لیلی اورنگی ظهار کرد: تعداد کل کشــورهای هدف 

صادراتی گمرکات استان ۹6 کشور و در قالب 7۸ گروه کاالیی است.
وی اعــالم کرد: عمده کاالهای صادراتی از گمرکات اســتان در این مدت 
انــواع محصوالت فوالدی نظیر میلگرد، ورق، لوله، قوطی و پروفیل ، مواد 
و اشیای پالســتیکی، محصوالت شــیمیائی و فرآورده های پتروشیمی، 
خشــکبار مانند خرما، پسته، کشــمش و فرآورده های نفتی از قبیل قیر، 
روغن های صنعتی و معدنی، مصنوعات مســی مثل لوله مســی مفتول، 
کابل، لــوازم و اتصاالت لوله کشــی ، فرآورده های غــالت مانند ویفر و 
بیسکویت، شیشه و مصنوعات شیشه ای، ماشین آالت و وسایل مکانیکی 
است. وی عمده کشــورهای هدف صادرات از گمرکات استان آذربایجان 
شــرقی را ترکیه، عــراق، ارمنســتان، جمهوری آذربایجان، افغانســتان، 
گرجســتان، بلغارســتان، امارات متحده عربی، پاکستان و میانمار اعالم و 
اظهــار کرد: در این مــدت ارزش صادرات به ترکیــه ۳۲۳ میلیون دالر، 
عراق ۲۳۰ میلیون دالر، ارمنستان 1۰۸ میلیون دالر، جمهوری آذربایجان 
۴۲ میلیون دالر، افغانســتان۳۳میلیون دالر، گرجستان۳۲ میلیون دالر، 
بلغارستان۲۸ میلیون دالر، امارات متحده عربی ۲1 میلیون دالر، پاکستان 

15 میلیون دالر و میانمار1۲ میلیون دالر بوده است .

 ۸۲۲ میلیون دالر کاال از گمرکات آذربایجان شرقی وارد شد

اورنگی همچنین میزان واردات از گمرکات استان در هشت ماهه سالجاری 
را بالغ بر ۲65 هزار تن کاال به ارزش ۸۲۲ میلیون دالر اعالم کرد و افزود 
: این میزان کاالی وارداتی در مدت یاد شــده نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزنی چهار درصد و از حیث ارزش دالری 17 درصد افزایش 

داشته است.
وی عمــده محصوالت وارداتی از گمرکات اســتان در مدت یادشــده را 
وســایط نقلیه زمینی به ارزش ۲۴5 میلیون دالر، ماشین آالت و وسایل 
مکانیکی اجزاء و قطعات آنها یکصد و 11 میلیون دالر، مواد پالســتیکی 
و اشیای ساخته شــده از این مواد ۳5 میلیون دالر، محصوالت شیمیائی 
آلی ۳۲ میلیون دالر، چدن آهن و فوالد ۳1 میلیون دالر، ماشین آالت و 

دستگاههای برقی ۳1 میلیون دالر، چوب و اشیاء چوبی ۳1 میلیون دالر 
، توتــون و تنباکو ۲۹ میلیون دالر ، پــودر و دانه کاکائو ۲6میلیون دالر، 
قطعات منفصله ماشین آالت راهســازی وخودرو ۲5 میلیون دالر عنوان 
کرد. ناظرگمرکات آذربایجان شــرقی در خصوص مقایسه 1۰ قلم عمده 
کاالی وارداتی از طریق گمرکات آذربایجان شــرقی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل اظهار داشت: وســایل نقلیه زمینی با چهار برابر رشد، ماشین 
آالت و وسایل مکانیکی اجزاء و قطعات آنها 1۹ درصد، مواد پالستیکی و 
اشــیای ساخته شده از این مواد 1۲ درصد ، محصوالت شیمیائی آلی 15 
درصــد، چدن آهن و فوالد ۳۸ درصد، چوب و اشــیاء چوبی چهار درصد 
افزایش و ماشــین آالت و دستگاههای برقی چهار درصد، توتون و تنباکو 
7۲درصد، پودر و دانه کاکائو چهار درصد، قطعات منفصله ماشــین آالت 

راهسازی و خودرو 15 درصد کاهش داشته است .
وی عمده کشورهای مبادی وارداتی از گمرکات استان آذربایجان شرقی را 
ترکیه، امارات متحده عربی ، چین، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، گرجستان، 
اســپانیا، ژاپن و هند برشمرد و اظهار کرد: طی این مدت ارزش واردات از 
ترکیه ۴۸۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی 1۰۸ میلیون دالر، چین 65 
میلیــون دالر، آلمان 5۲ میلیون دالر، کره جنوبی ۲۰ میلیون دالر، ایتالیا 
1۴میلیون دالر، گرجستان 1۳ میلیون دالر، اسپانیا 1۲ میلیون دالر، ژاپن 

1۰میلیون دالر و هند هشت میلیون دالر بوده است .
اورنگی تعداد کل کشورهای مبادی وارداتی از گمرکات آذربایجان شرقی 

را در این مدت ۴۹ کشور و در قالب65 گروه کاالیی اعالم کرد.

۹۵۸میلیوندالرکاالازگمرکاتآذربایجانشرقیصادرشد

 ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی و تامین آب مورد نیاز 
خط تولید کارخانه،بخشی از پساب زرین شهر به میزان 6۰ لیتر بر ثانیه،پساب 
شهرهای فوالد شهر، ایمان شهر و ۲۲ روستای فالورجان را به میزان تقریبی 
۳5۰ لیتر بر ثانیه را خریداری نمود و در این راستا،دهم آذرماه سال ۹۸ قرارداد 
احداث تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد گردید.

جلســه پایش پیشرفت این پروژه با حضور علیرضا رضوانیان معاون برنامه 
ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان، وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه 
نوین آب مپنا و جمعی از مسئولین این دو مجموعه،دوشنبه چهاردهم آذرماه 
در محل این پروژه برگزار شد و طرفین چالش های پروژه را در ابعاد گوناگون 

مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت : با 
توجه به اینکه ذوب آهن تولید فوالد را به روش کوره بلند انجام می دهد،تامین 
پایدار آب برای خط تولید به واقع حیاتی است و لذا پروژه احداث تصفیه خانه 

در این شرکت در سال ۹۸  منعقد گردید.
وی افــزود : با توجه به اهمیت این پروژه،تامین قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز و نصب آنها، نیاز است در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا این پروژه 

عظیم بدون تاخیر و در پایان ســال جاری به راه اندازی برسد و برداشت آب 
کارخانــه از زاینده رود به 65 درصد میزان کاهش یابد و البته  پس از اجرای 

فاز دوم تصفیه خانه میزان برداشت از رودخانه ناچیز خواهد شد.
وحید مظهری مدیرعامل شــرکت توســعه نوین آب مپنا در حاشیه این 
جلسه به خبرنگار ما گفت : متولی سرمایه گذاری این پروژه، شرکت توسعه 
نوین آب مپنا به نمایندگی از مجموعه مپنا و شرکت نصب نیرو هم پیمانکار 

EPC آن است.
 وی بیان کرد : این پروژه،  دو بخش بهداشتی با ظرفیت ) 55۰ مترمکعب 
در ساعت ( و صنعتی در فاز اول )۳۰۰ مترمکعب در ساعت ( را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا بیان کرد: خروجی حاصل شده از 
این تصفیه خانه بر اساس باالترین کیفیت و با راندمان ۸5   درصدی به ذوب 

آهن اصفهان تحویل داده می شود.
مجید جوزدانی مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن نیز اظهار داشت : پروژه 
تصفیه خانه پساب شرکت،یکی از مهمترین پروژه های حوزه توسعه و همچنین 
به روزترین پلنت تصفیه فاضالب در سطح کشور به شمار می رود که با امکانات 

پیشرفته دنیا توسط شرکت مپنا در حال ساخت است.
وی افزود : بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت مپنا، این پروژه که هم 
اکنون از پیشرفت 7۸  درصدی برخوردار است تا پایان سال جاری به راه اندازی  
می رسد که ثمره آن کاهش ۳5 درصدی برداشت آب از رودخانه زاینده رود 
اســت. مدیر اجرایی پروژه ها تصریح کرد : بخشی از تجهیزات مورد نیاز این 
پروژه در گمرک اســت که امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه ترخیص 
شده و به سرعت در سایت نصب شوند و همچنین همکاری خوب مسئولین 

منطقه ای و استانی نیز مانند همیشه تاثیرگذار می باشد.
جوزدانی خاطرنشان کرد : ظرفیت دریافت پساب در این پروژه ۸5۰ متر 
مکعب در ساعت است که خروجی آن در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

پروژهتصفیهخانهپسابذوبآهناصفهانتاپایانسالجاریبهبهرهبرداریمیرسد

آگهیابالغرایکمیتهبدویمشاغلسختوزیانآوراستانی
  در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره 15۳56/ت۳6۰۰5 هـ  هیات  محترم وزیران بدینوسیله به  کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت مشــاوره و مدیریت تدبیر منصور، کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت خدماتی رنگینه پریز،که  فعال مجهول المکان
 می باشد،ابالغ می گردد: آقای مهدی فراتی با کد شناسایی بیمه۰۰6۹6۰5۹1۳ ادعای اشتغال در کارگاه های فوق الذکر با عناوین شغلی کارگر ساده وریل بند داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی
 خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس

.واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل  نمایند.در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد
دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس

شناسه آگهی :۰1۴۲۴۸1۲/ م - الف  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/09/22

شماره : 1539

ایران نایب قهرمان جام جهانی کشتی شد
محمــود رضایی  -   ایده روز | تیم ملی 
کشــتی آزاد ایران با شکســت مقابل آمریکا به 
عنــوان نایب قهرمانی رقابــت های جام جهانی 

۲۰۲۲ دست یافت.
 در جریان دیدار فینال جام جهانی کشــتی 
آزاد ۲۰۲۲ در آمریکا، تیم ملی کشتی آزاد ایران 
برابــر آمریکا به میدان رفت و در پایان با نتیجه 
۶ بر ۴ شکســت خورد و از رســیدن به عنوان 

قهرمانی بازماند.
در جریان مبارزه های برگزار شــده دیدار دو 
تیم ایران و آمریــکا، در وزن ۵۷ کیلوگرم، رضا 
مومنی برابر زین ریچــاردز با نتیجه ۶ بر ۲ تن 
به شکست داد تا نخستین مبارزه به سود آمریکا 

به پایان برسد.
در وزن ۶۱ کیلوگرم ابراهیم الهی دارنده مدال 
طالی نوجوانان جهان در مدت زمان ۲ دقیقه و 
۳۰ ثانیه با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ست گراس 
شکست خورد تا دومین مبارزه نیز به سود آمریکا 

به پایان برسد.
در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد دارنده 
مدال طالی جهان در یک مبارزه سخت و نفسگیر 
برابــر دیاکومیهالیس دارنده مدال نقره جهان با 
نتیجــه ۵ بر ۴ به برتری رســید تا اولین برد را 
نصیــب ایران کند. عموزاد در فینال رقابت های 
جهانــی ۲۰۲۲ نیز برابر این حریف آمریکایی با 

نتیجه ۱۳ بر ۸ صاحب پیروزی شده بود.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده 
مدال نقره جهان با نمایشی ضعیف و دور از انتظار 
مقابل آلک پانتالئو با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد 

تا سومین پیروزی نیز از آن آمریکایی ها شود.
در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدصادق فیروزپور 
دارنده مدال طالی امیدهای جهان در یک مبارزه 
سخت مقابل جیسون نولف قهرمان پان آمریکن با 
نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا دومین پیروزی 

را از آن تیم ایران کند.

امــا در وزن ۷۹ کیلوگرم، علی ســوادکوهی 
دارنده مدال های طالی آســیا و برنز امیدهای 
جهان در یک مبارزه حســاس برابر جردن باروز 
دارنــده ۷ مدال  طالی جهان و المپیک به روی 
تشــک رفت و در پایان در یــک مبارزه دیدنی 
بــا نتیجه ۶ بر ۶ به برتری رســید تا به یک برد 
ارزشــمند برای ایران برسد و اولین کشتی گیر 
ایران نام بگیرد که موفق به شکست این کشتی 
گیر عنوان دار آمریکایی شده است. تایم نخست 
این مبارزه ۴ بر صفر به سود باروز به پایان رسید.

باروز پیش از این ۱۴ مرتبه مقابل کشــتی 
گیران ایران در میادین مختلف صاحب پیروزی 
شــده بود و برای اولین بار برابر سوادکوهی تن 

به شکست داد.

حضور سوادکوهی در این مبارزه در شرایطی 
بود کــه محمد نخودی دارنده مدال نقره جهان 
که او نیز تجربه شکســت مقابل باروز را دارد در 

ترکیب تیم ایران حضور داشت.
اما در وزن ۸۶ کیلوگرم، علیرضا کریمی دارنده 
مدال های نقره و برنز جهان مقابل زاهید والنسیا 
دارنده مدال نقره جوانان جهان با نتیجه ۴ بر ۳ 
شکست خورد تا آمریکایی ها صاحب چهارمین 

پیروزی شوند.
در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحســین فیروزپور 
دارنده مدال طالی امیدهای جهان مقابل ناتان 
جکســون کشتی گیر سیه چرده آمریکا به روی 
تشــک رفت و در پایان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست 
خورد تــا آمریکایی ها به پنجمین برد مقابل ۳ 

برد ایران برسند.
امــا در وزن ۹۷ کیلوگرم، در شــرایطی که 
امیرعلــی آذرپیرا نماینده ایران در این وزن بود، 
با تصمیم کادر فنی تیم ملی، کامران قاســمپور 
آزادکار وزن ۹۲ کیلوگــرم ایران در یک مبارزه 
سخت و سرنوشت ساز مقابل کایل اسنایدر دارنده 
مدال های طالی جهان و المپیک به روی تشک 
رفت و در پایان بــا نتیجه ۵ بر صفر مقابل این 
کشتی گیر پر قدرت آمریکایی تن به شکست داد 
تا آمریکایی ها با کسب ششمین پیروزی، عنوان 

قهرمانی خود در جام جهانی را قطعی کنند.
قاســمپور در حالی به میدان رفت که حدود 
۱۰ کیلو از اســنایدر ســبک تر بود و این تغییر 
تاکتیکی کادر فنی جــواب نداد تا ایران هم در 

۹۲ و هم در ۹۷ کیلوگرم بازنده شود و قهرمانی 
را از دست دهد.

در آخرین مبارزه دیــدار فینال نیز امیررضا 
معصومی دارنده مدال هــای طالی نوجوانان و 
امیدهای جهان مقابل هایدن زیلمر به روی تشک 
رفــت و در پایان با اقتدار و با نتیجه ۶ بر یک به 
برتری رسید تا ایران صاحب چهارمین پیروزی 
مقابــل آمریکا شــود و کار دو تیم در مجموع با 

برتری ۶ بر ۴ آمریکایی ها به پایان برسد.

نتایج مبارزه های انفرادی این دیدار به شرح 
زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگــرم: رضا مومنــی ۶ - زین 
ریچاردز ۲

وزن ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم الهی صفر - ســت 
گراس ۱۰

وزن ۶۵ کیلوگــرم: رحمان عموزاد ۵ - جان 
دیاکومیهالیس ۴

وزن ۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۳ - آلک 
پانتالئو ۴

وزن ۷۴ کیلوگــرم: محمدصــادق فیروزپور 
۲ - جیسون نولف یک

وزن ۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی ۶)برنده( 
- جردن باروز ۶

وزن ۸۶ کیلوگرم:علیرضا کریمی ۳ - زاهید 
والنسیا ۴

وزن ۹۲ کیلوگــرم: امیرحســین فیروزپور 
۴ - ناتان جکسون ۸

وزن ۹۷ کیلوگرم: کامران قاســمپور صفر - 
کایل اسنایدر ۵

وزن ۱۲۵ کیلوگــرم: امیررضا معصومی ۶ - 
هایدن زیلمر یک

پیش از این نیز تیم منتخب جهان با برتری 
۸ بر ۲ مقابل گرجســتان، به عنوان سومی این 

رقابت ها رسید.

یک پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل می گویــد داربی ۹۹ پایتخــت و تقابل 
سرخابی ها در رقابت های لیگ برتر از اهمیت باالیی برخوردار است.

محمد نوری، پیشکســوت تیم فوتبال استقالل، درباره شرایط آبی پوشان پایتخت 
پیش از داربی پایتخت اظهار کرد: بازی مهمی در پیش اســت. یک ماه لیگ برتر 
به خاطر جام جهانی تعطیل شــد و استقالل توانست شــرایط خوبی ایجاد کند. 
بازیکنان ملی پوش به تمرینات رســیدند و بازیکنان اســتقالل در جام جهانی از 
آماده ترین هــا بودند. این بازیکنان می توانند به تیم کمک کنند. در این یک ماهی 
که تمرینات انجام شد، فکر می کنم روی نقاط ضعف و قوت پرسپولیس کار شده 
اســت. امیدوارم استقالل بتواند این بازی ســنتی را با موفقیت پشت سر بگذارد. 
این بازی ۶ امتیازی اســت و با توجه به آمادگی بازیکنــان، فکر می کنم بتوانیم 
پرســپولیس را شکست دهیم. پرســپولیس بازی ما را دنبال کرده اما نگرانی من 
از داور اســت. امیدوارم کمیته داوران یــک داوری را انتخاب کند که بتواند بازی 

مدیریت کند.
او ادامه داد: این بازی با هوادار از جذابیت بیشتری برخوردار است. این بازی برای 
اســتقالل خیلی اهمیت دارد. با توجه به تفکرات ساپینتو، استقالل در فاز حمله 

بازیکنان خوبی دارد و پرسپولیس هم از این وحشت دارد که استقالل از مهره های 
هجومی خوبی برخوردار اســت. اســتقالل وینگرهای خوبی دارد و اگر ابوالفضل 
جاللی به داربی برسد، فکر می کنم در سمت چپ و راست شرایط خوبی خواهیم 
داشت. اســتقالل بازیکنان ذخیره خوبی دارد و پرسپولیس باید به فکر این باشد 
که اســتقالل را چطور قرار است آنالیز کند. امیدوارم بازی خوبی در داربی شاهد 

باشیم چون این بازی برای هواداران و پیشکسوتان مهم است.
این پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با اشاره به اینکه آبی های پایتخت الیق کسب 
عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر هســتند، گفت: استقالل داشت قدرتمندانه 
جلو می رفت و این تعطیلی باعث شد برخی تیم ها روی نقاط ضعف خود کار کند. 
ما ۳ بازیکن برای تیم ملی داشــتیم که توانســتند عملکرد خوبی داشــته باشند 
و خودشــان را نشان دهند. اگر اســتقالل در داربی پیروز شود، می تواند قهرمان 
نیم فصل شود. استقالل در این فصل از رقابت های لیگ برتر، لیاقت قهرمانی دارد 
و از همه تیم ها بیشــتر الیق است. ساپینتو نشان داده است که تیم هجومی روانه 
میدان می کند و امیدوارم اســتقالل با قهرمانی در نیم فصل بتواند با انگیزه بیشتر 

به ادامه کار خود در لیگ برتر بپردازد.
نوری در پایان درباره حضور علی فتح اهلل زاده و مشــکالت مالی اســتقالل گفت: 
فتــح اهلل زاده مدیریت خوبی دارد و باید همه دســت به دســت هــم بدهیم و به 
استقالل کمک کنیم. استقالل در حال حاضر مشکل مالی دارد و امیدوارم وزارت 
ورزش هم به استقالل کمک کند تا با حمایت هواداران، بتوانیم به استقالل کمک 

کنیم تا این باشگاه بتواند به موفقیت برسد.

داربی ۶ امتیازی در پیش است

 تساوی شباب االهلی مقابل الجزیره در حضور نوراللهی
در دور رفت یک چهــارم نهایی جام حذفی امارات، 

شباب االهلی مقابل الجزیره به تساوی رسید.
 در چارچــوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
فوتبال امارات، شــباب االهلی به مصاف الجزیره رفت و 
به تســاوی ۲ بر ۲ رسید.در این بازی احمد نوراللهی در 
ترکیب اصلی شباب االهلی حضور داشت و توانست ۸۵ 

دقیقه برای تیمش بازی کند.
دیدار برگشت در تاریخ ۲۴ آذر در زمین الجزیره برگزار خواهد شد. 

 پیروزی پونفرادینا با کلین شیت عابدزاده
در رقابت های لیگ دســته اول اسپانیا، پونفرادینا به 

برتری رسید.
 در چارچوب هفته بیســتم لیگ دسته اول اسپانیا، 
تیم پونفرادینا به مصــاف لوگو رفت و به برتری یک بر 

صفر رسید.
در این بازی امیر عابدزاده در ترکیب اصلی پونفرادینا 
حضور داشــت و ۹۰ دقیقه بازی کرد و توانســت یک 

کلین شیت خوب به ثبت رساند.
پونفرادینا با این برد ۲۱ امتیازی شــد تا کمی از قعرجدول فاصله گیرد و در 

رده هفدهم بیاستد. لوگو با ۱۸ امتیاز در رده بیستم قرار دارد.

 پاداش میلیون دالری جام جهانی از ایران
شــبکه قطری مبلغ پاداش قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر را اعالم کرد.
 شبکه الکاس قطر به بهانه آغاز مرحله نیمه نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۲ بــه رونمایی از پاداش های در انتظار این ۴ 

تیم پرداخت.
طبق اعالم شــبکه قطری قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ 
مبلــغ ۴۲ میلیون دالر به جیب می زند. نایب قهرمان ۳۲ 

میلیون دالر پاداش می گیرد.
تیم های ســوم و چهارم جام جهانی قطر هم به ترتیب ۲۷ میلیون دالر و ۲۵ 

میلیون دالر پاداش دریافت می کنند.
سهم ایران از جام جهانی مشخص شد/ قهرمان چقدر پول به جیب می زند؟

اما پاداش بقیه تیم ها به شکل زیر است:
تیم های پنجم تا هشتم مبلغ ۱۷ میلیون دالر

تیم های نهم تا شانزدهم ۱۳ میلیون دالر
تیم های هفدهم تا سی و دوم ۹ میلیون دالر

بدین ترتیب شاگردان کارلوس کی روش با وجود حذف شدن در مرحله گروهی 
جام جهانی ۲۰۲۲ مبلغ ۹ میلیون دالر کسب کردند.

 پیشنهاد ۳۵۰ هزار دالری برای ستاره پرسپولیس
هنوز مشخص نیست مهدی ترابی برای کدام تیم های 
یونان رزومه خود را ارسال کرده اما اولین و آخرین تجربه 

لژیونر بودن این بازیکن چندان موفق نبود.
ترابی مهرماه ۱۳۹۹ از پرسپولیس راهی العربی قطر شد 
اما تنها چند ماه در این تیم دوام آورد و مجدداً به پرسپولیس 
بازگشــت .او بعد از حضور ناموفق در لیگ ستارگان و تیم 
العربی قطر به پرسپولیس برگشت و قراردادی ۱.۵ ساله با 
این تیم امضا کرد و در پایان فصل گذشته، پرسپولیس قرارداد این بازیکن را به 

مدت ۲ فصل و تا پایان سال آینده تمدید کرد.
با توجه به قراردادی که او با پرسپولیس دارد، طبیعتاً برای جدایی از این تیم 
)در صورتی که خبر عالقه او به بازی در لیگ یونان صحت داشته باشد(، باید از 
باشگاهش رضایتنامه بگیرد .گفته می شود در قرارداد ترابی -که پس از مذاکرات 
فشرده تمدید شد. این بند وجود دارد که او در صورت داشتن پیشنهاد خارجی، 
با پرداخت مبلغی به پرســپولیس می تواند رضایتنامه اش را بگیرد. گفته می شود 

رقمی که ترابی باید به پرسپولیس بدهد، در حدود ۳۵۰ هزار دالر است.

 آرسنال برای جذب طارمی چقدر باید خرج کند؟
رسانه انگلیسی از مبلغ انتقال احتمالی ستاره تیم ملی 

ایران به آرسنال پرده برداشت.
باشگاه آرسنال به نظر می رسد دست از سر جذب مهدی 
طارمی ستاره ایرانی پورتو برنمی دارد و برنامه جدی برای 

شکار این ستاره تیم ملی ایران دارد.
در جدیدترین خبر در این زمینه سایت فوتبال لندن خبر 
داد باشــگاه آرسنال برای جذب مهدی طارمی مهاجم تیم 
ملی ایران در جام جهانی می تواند با پرداخت ۱۷ میلیون پوند جایگزین مناسبی 

را برای گابرئیل ژسوس در خط حمله پیدا کند.
این رسانه انگلیسی نوشت: »ژسوس مهاجم برزیلی پس از مصدومیت از ناحیه 
زانو در حالی که در جام جهانی حضور دارد، با یک دوره دور از میادین روبرو می 
شود، به این معنی که توپچی ها ممکن است مجبور شوند یک راه حل کوتاه مدت 
را به خدمت بگیرند.«شاگردان میکل آرتتا پس از ۱۴ بازی در صدر جدول لیگ 
برتر هستند و از گابریل ژسوس باید به خاطر عملکرد فردی او از زمان انتقال از 
منچسترسیتی تشکر کنند. این بازیکن ۲۵ ساله ۵ گل به ثمر رسانده و ۶ پاس 
گل دیگر داده است و خط مقدم قدرتمندی را با بوکایو ساکا و گابریل مارتینلی 
تشکیل داده است.با این حال، آرتتا هفته گذشته به ضربه بزرگی مواجه شد زمانی 
که باشگاه تایید کرد که ژسوس پس از انجام عمل جراحی به دلیل آسیب دیدگی 
زانو از میادین دور خواهد بود. مصدومیت ژســوس، ادی نکتیا را به عنوان تنها 
شــماره ۹ طبیعی باشگاه باقی می گذارد، به این معنی که مدیر فنی ادو وظیفه 
اضافه کردن یک بازیکن جدید به تیم آرتتا را دارد. توپچی ها در آستانه باز شدن 

پنجره نقل و انتقاالت ماه آینده دوباره به فکر جذب طارمی افتادند.

 تیم یونانی دست بردار کاپیتان تیم ملی نیست
مدیر برنامــه علیرضا جهانبخش ملــی پوش فوتبال 
ایران پیشــنهاد باشگاه پاناتینایکوس یونان به این بازیکن 
را تایید کرد.عالقه باشــگاه پاناتینایکوس یونان به علیرضا 
جهانبخــش ملی پوش فوتبال ایران که در حال حاضر در 
باشگاه فاینورد هلند است، بعد از حضور ایران در جام جهانی 
قطر رســانه ای شد.پاناتینایکوس که در حال حاضر با ۳۷ 
امتیاز صدرنشین سوپرلیگ یونان است، قصد دارد تیمش 
را در ادامه این رقابت ها و برای رســیدن به عنوان قهرمانی تقویت کند.پیشنهاد 
باشــگاه یونانی هرچند ابتدا از سوی امیر هاشمی مقدم مدیر برنامه این بازیکن 
رد شد، اما بعد از انتشار جزئیات بخش هایی از مذاکرات برای به خدمت گرفتن 
جهانبخش، مورد تایید قرار گرفت.در همین ارتباط هاشمی مقدم اعالم کرد که 
برای وینگر ۲۹ ساله ایران پیشنهادی از طرف یونانی ها وجود دارد.هاشمی مقدم 
در این خصوص به وب ســایت SDNA یونان گفت: همانطور که قباًل شنیده اید و 
می دانیــد، پاناتینایکوس واقعاً به علیرضا عالقه دارد، اما در حال حاضر نمی توانم 

چیزی بیشتر به شما بگویم.

سابریست های ایران حذف زودهنگامی از مسابقات فرانسه داشتند و عملکرد 
آنها در این مسابقات راضی کننده نبود.

 شمشــیربازان سابر ایران در مسابقات گرند پری فرانسه حذف زودهنگامی 
داشــتند و بر خالف تصورات نتوانستند از مرحله یک سی و دوم جدول اصلی 
باال بیایند. علی پاکدامن در اولین بازی خود در مقابل بازیکن عربستان شکست 
خورد که این شکست بسیار عجیب بود و قطعا کسی انتظار این را نداشت که 

بازیکنی مانند پاکدامن این چنین حذف شود.
محمــد رهبری و محمد فتوحی هم پس از صعود به جدول اصلی در همان 
بــازی اول کنار رفتند. فرزاد باهر و نیما زاهدی در  جدول مقدماتی شکســت 

خوردند و باهر مقابل یک بازیکن ۴۰ ساله مجارستانی بازی را واگذار کرد.
سابریســت ها در بازی های انفرادی نمی توانند نتیجه الزم را بگیرند و این 
مســئله کم کم دارد به یک معضل برای تیم ایران تبدیل می شــود. تیم سابر 
مسابقات مهمی را در پیش دارد از جمله قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان و این 

انتظار  است در بخش انفرادی هم نتیجه الزم را بگیرند.
علیرضا پورســلمان سرپرست فدراســیون در گفت  و گو با ایسنا در مورد 
عملکرد پنج بازیکن سابر ایران در مسابقات فرانسه بیان کرد: اردوی فشرده ای 
قبل از آغاز مسابقات در فرانسه برگزار شد و شاید همین مزید بر علت بود که 
نتایج کسب شده راضی کننده نبود. امیدوارم در مسابقات آتی این مسئله رفع 

شود و جلسه بررسی داریم که چرا این اتفاق افتاده است.

پورســلمان در مورد اینکه درست است قبل از مسابقات اردو برگزار شد اما 
پاکدامن در جدول مقدماتی حضور نداشت و دو روز فرصت استراحت داشت و 
کسی انتظار نداشت در بازی اول مقابل بازیکن عربستان شکست بخورد، تصریح 
کرد: مسئله ای در مسابقات انفرادی مطرح است مبنی براینکه برای بازیکنانی که 
در جدول مقدماتی بازی نمی کنند، پارادوکس روانی اتفاق می افتد و بازیکنی 
که در جدول مقدماتی اســت و بعد وارد جدول اصلی می شود، نسبتا آمادگی 
جســمی و روحی بهتری پیدا می کند. برخی از ۱۶ بازیکن اول که در جدول 
مقدماتی حضور ندارند، در آغاز جدول حذفی چون آمادگی ذهنی ندارند، در بازی 
اول شکست می خورند و حذف می شوند. در مورد پاکدامن نیز شاید آمادگی 

ذهنی نداشــته یا بدنش را خوب گرم نکرده و یا حریف عربستانی را دست کم 
گرفته است و این نتیجه رقم خورده که باید بررسی شود.

سرپرســت فدراســیون در مورد اینکه برخی بازیکنان مدت ها اســت در 
مســابقات انفــرادی از یک مرحله به بعد باالتر نمی آیند و این مســئله نگران 
کننده اســت، گفت: ما باید در بخش انفرادی ســابر کار جــدی انجام دهیم. 
بازیکنان در  بخش تیمی خوب هســتند و پوشش دهنده خوبی برای یکدیگر 
هســتند اما در بخــش انفرادی باید کار جدی انجام دهیــم. البته بازیکنان از 
لحاظ تکنیک و تاکتیک خوب هستند بحث،  آمادگی ذهنی و روانی است که 
 باید بیشــتر کار کنند. همچنین باید آمادگی ذهنی برای بازی مقابل بازیکنان 

عنوان دار داشته باشند.
 وقتــی محمد فتوحی مقابل بازیکن ایتالیــا قرار می گیرد باید این آمادگی 
ذهنی را داشــته باشد که ما از لحاظ تکنیک خیلی تفاوت نداریم چراکه سابر 
ایران تیم های بزرگی را شکست داده است و این موضوع باید مورد توجه مربیان 
قرار بگیرد. البته تجهیزات، ســالن تمرین و تدارکات ما با کشورهای دیگر دنیا 

متفاوت است و باید شرایط را برای بازیکنان بهتر کنیم.
او در پاســخ به این پرسش که فکر نمی کند حضور نداشتن سرمربی هم در 
نتیجه بازیکنان تاثیر گذار بوده است؟ گفت: واقعیت امر این است که اعزام های 
پشت سرهم برای ورزشکار و مربی خسته کننده است. در اعزام به فرانسه مربی 

همراه تیم بود اما اجازه دادیم سرمربی استراحت کند.

ضعف سابر ایران در بازیهای انفرادی

قهرمان جام جهانی پاراتیراندازی در کره جنوبی گفت: تالشم بر این است که ابتدا 
در بازیهای پاراآسیایی هانگژو چین و سپس پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس برای اولین 

بار به مدال طال دست پیدا کنم.
نســرین شاهی، درباره عملکردش در پاراتیراندازی و کسب دو مدال طال و نقره در 
جام جهانی کره جنوبی و العین امارات، اظهار کرد: مدت یک ســال است که عضو 
تیم ملی پاراتیراندازی هســتم و در این مدت سعی کردم در هر رقابت بین المللی 
که حضور پیدا می کنم صرف نظر از کسب مدال تمرکزم روی تمرینات و مسابقات 
باشــد تا به بهترین نتیجه دســت پیدا کنم. در جام جهانی کره جنوبی نیز بعد از 
کسب مدال طال در تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان اصال تصور نمی کردم به مدال طال 
دســت یافته ام و سعی داشــتم با برنامه ریزی و تمرکز روی تمرینات در قهرمانی 
جهان العین امارات، برای اولین بار سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب کنم 

که این موفقیت حاصل شد.
پدیده پاراتیراندازی با بیان این که بعد از کســب ســهمیه پارالمپیک پاریس چه 
حســی داشــتید، افزود: از این که توانســته بودم زحمات مربی ام را جبران و بعد از مدت ها تالش بی وقفه برای اولین بار 
سهمیه پارالمپیک را کسب کنم خوشحال بودم، قطعا با تمرکز بیشتر روی تمرینات و با صبر و تحمل می توانم در بازیهای 

پاراآسیایی هانگژو چین نیز به اهداف پیش بینی شده خود دست پیدا کنم.
دارنده مدال طالی پاراتیراندازی در جام جهانی کره جنوبی پیرامون این پرســش که چقدر امیدوار به کسب  مدال طالی 
بازیهای پاراآسیایی هانگژو چین و همچنین پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس هستید، گفت: قبل از اعزام به هر رویداد بین المللی، 
به تنها چیزی که فکر نمی  کنم کسب مدال است، همیشه تالش کرده ام که از نظر روانی و به دور از هر گونه استرس در 
تمرینات و مسابقات تمرکزم به گونه ای باشد که صرف نظر از کسب مدال بهترین عملکرد را داشته باشم که تا امروز با این 
روش موفق بودم.شاهی در پایان پیرامون این پرسش که آیا قصد دارید در بازیهای پاراآسیایی تنها در تپانچه ۱۰ متر بادی 
شــرکت کنید یا در ۵۰ متر خفیف نیز پیگیر تمرینات هستید، افزود: به جز ۱۰ متر بادی در ۵۰ متر خفیف نیز تمرینات 

خود را پیگیری می کنم تا در بازیهای پاراآسیایی در این ماده نیز در بخش بانوان نماینده داشته باشیم.

دارنده اولین ســهمیه ورزش ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس گفت: بعد مســابقه 
قهرمانی جهان مصر قرار بود سالح فراجا را پس دهم اما با کسب سهمیه قرار است 

این سالح تا المپیک در اختیارم باشد.
هانیه رســتمیان، در مورد حضور در مســابقات جام ریاســت فدراســیون جهانی 
تیراندازی مصر اظهار کرد: به این مســابقه ۱۲ نفر برتــر رنکینگ هر ماده دعوت 
شــده بودند. بهترین تیراندازان در این رویداد حضور داشــتند و رقابت سخت بود. 
خداراشــکر رکورد خوبی ثبت کردم و فینالیست شدم. در فینال هم رقابت خیلی 
سخت بود و من در مجموع ششم شدم. حضور میان ۱۲ نفر برتر دنیا تجربه خوب 

و رقابت با آنها برای من خیلی ارزشمند بود. 
دارنده اولین ســهمیه المپیک پاریس در مــورد برنامه اش تا المپیک پاریس گفت:  
تا المپیک چند مســابقه جهانی، یک قهرمانی جهان و دو مســابقه آسیایی توسط 
مربیان و فدراســیون برنامه ریزی شده است. امیدوارم بتوانیم در همه این مسابقات 
شــرکت کنیــم. دو اردوی تدارکاتی هم قبل این مســابقات پیش بینی شــده تا 
تجهیزاتمان را بروز و فشــنگ تهیه کنیم و بتوانیم با فشــنگ بیشتری تمرین کنیم. امیدوارم این دو اردو هم برگزار شود. 
اگر این برنامه ها عملیاتی شــود می توانیم با آمادگی بیشتری در مســابقات شرکت کنیم و سایر ملی پوشان هم می توانند 

سهمیه المپیک بگیرند.
ملی پوش تیراندازی در مورد مسابقات پیش روی تیم ملی گفت: تا آخر سال دو جام جهانی دیگر داریم که البته در آن ها 
ســهمیه المپیک توزیع نمی شــود. فکر می کنم رویداد بعدی که سهمیه توزیع شود در اردیبهشت باشد. اعزام تیم ملی به 
این دو جام جهانی هنوز قطعی نیســت.وی در ادامه در پاســخ به این ســوال که آیا سالح امانی که با آن سهمیه المپیک 
گرفته بود را پس داده اســت، گفت: برای مســابقات جهانی مصر سالحم را از فراجا امانی گرفتم. بعد مسابقه هم قرار بود 
آن را پس دهم اما با سهمیه  المپیکی که گرفتم فدراسیون با فرمانده فراجا صحبت کرد و همکاری الزم انجام شد تا این 
سالح تا المپیک در اختیارم باشد. بعد از آن قرار است فدراسیون سالحی تهیه کند که یا در اختیار فدراسیون و یا شخصی 

در اختیار من باشد تا دیگر مشکلی پیش نیاید.

 تالشم کسب مدال پارالمپیک
 پاریس است

سالح قرضی تا ۲۰۲۴ پاریس در اختیار 
اولین المپیکی ایران
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قیمت جهانی طال در محدوده ۱۸۰۰ دالر باقی ماند زیرا شاخص شاخص قیمت 
تولیدکننده آمریکا در ماه نوامبر ۷.۴ درصد افزایش یافت و باالتر از حد انتظار بود.

به گزارش تجریش آنالین ، در حالی که فشار تورم عمده فروشی در ماه نوامبر 
بیش از حد انتظار افزایش یافت و نشان داد که افزایش قیمت ها همچنان اقتصاد 
ایاالت متحــده را تهدید می کند، بازار طال حمایت خود را باالی ۱۸۰۰ دالر در 

هر اونس حفظ کرده است.
دانشگاه میشــیگان روز جمعه اعالم کرد که قرائت اولیه شاخص احساسات 

مصرف کننده آن به ۵۹.۱ رســیده است که نســبت به خوانش نوامبر )۵۶.۸(
کاهش یافته اســت. بــازار طال واکنش چندانی به آخریــن داده های اقتصادی 
 ناامیدکننــده نشــان نمی دهد زیرا ســودهای فــروش را تا آخــر هفته حفظ

 می کنــد. هــر اونس طال آخرین بار با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۱۸۱۰ دالر و ۶۰ 
سنت رسید.

قیمت های تولیدکننده ایاالت متحده با حذف هزینه های بی ثبات غذا و انرژی، 
۰.۴ درصد افزایش یافت که نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. اقتصاددانان به 
دنبال افزایش ۰.۲ درصدی بودند. در این گزارش، تورم اصلی ساالنه ۶.۲ درصد 
افزایش یافته اســت. پیش بینی های اجماع افزایشی را تا ۵.۹ درصد پیش بینی 

می کردند.
به گفته برخی از اقتصاددانان، انتظارات تورمی که به خوبی تثبیت شــده اند، 
باعث آرامش فدرال رزرو می شــود زیرا به نظر می رسد سرعت افزایش نرخ بهره 

را تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ کاهش دهد.
بر اســاس گزارش رویترز، برخی از تحلیلگــران گفته اند که اگرچه افزایش 
فشــارهای تورمی می تواند فدرال رزرو را مجبور به حفظ موضع سیاست پولی 
تهاجمی خود کند اما اقتصاد به نقطه شکست نزدیک شده است. آنها خاطرنشان 
کردند که سیاســت پولی فدرال رزرو می تواند اقتصاد ایاالت متحده را به سمت 

رکود سوق دهد که برای طال مثبت خواهد بود.

سازندگان خودروهای برقی چینی برای جلب نظر رانندگان اروپایی و مشتریان 
شــرکت های بزرگ تولید خودروهای مقرون به صرفه ایمن و پیشــرفته را در 

دستور کار قرار داده اند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از رویترز، شــرکت های چینی ســرمایه 
گذاری گســترده ای در زمینه تولید خودروهای برقی انجام داده اند و بسیاری 

از ایــن تولیــدات دارای رتبه بندی های ایمنی باال و بســیاری از فناوری های 
پیشرفته هستند.

در چند ماه گذشته، چندین خودروی برقی چینی رتبه بندی پنج ستاره برنامه 
ارزیابی خودروهای جدید اروپا )NCAP( را دریافت کرده اند. این دستاورد نیازمند 

افزوده شدن ویژگی های متنوعی برای ایمن سازی خودروهاست.
برایان گو، رئیس شرکت شی پنگ، سازنده خودروهای برقی چینی گفت: همه 
 Euro NCAP سازندگان چینی خودروهای برقی می خواهند به رتبه های پنج ستاره

دست یابند تا در بازار اروپا رقابتی تر شوند.
گو افزود که شــرکت وی سه سال گذشــته را صرف ایجاد کارخانه و مراکز 
خدماتی در دانمارک، هلند، نروژ و سوئد کرده و به دنبال عرضه خودروی سدان 

برقی P7 و خودروی ورزشی شاسی بلند G9 در چهار کشور است.
رتبه بندی  پنج ستاره Euro NCAP  کلیدی برای غلبه بر نگرانی های باقی مانده 
اروپا در مورد کیفیت خودروهای ســاخت چین، پس از عملکرد مایوس کننده 
این خودروها در زمان انجام آزمایش های تصادف در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ 
است. در آن زمان این تصور ایجاد شده بود که خودروهای چینی ناامن هستند، 

اما حاال شرایط به نفع این خودروها تغییر کرده است.

فرض بر این است که با افزایش سن، میزان سالمتی بدن به تدریج کمتر می 
شــود. اما یک عامل مهم در این زمینه آلودگی هواست که تشدید آن سیستم 

ایمنی بدن را به شدت تضعیف می کند.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیواطلس، بدن افراد پیر می شود، چین 
و چروک ایجاد می شود، متابولیسم بدن کند می شود و در نهایت سیستم ایمنی 
ضعیف می شود. اما چه مقدار از آنچه که ما آن را به سادگی پیری طبیعی می 

دانیم در واقع با کنترل عوامل محیطی قابل پیشگیری است؟
یک مطالعه تازه که توســط محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا ایروینگ 
انجام شد، ارتباط جدی بین قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و تضعیف توانایی 
ریه ها در مبارزه با عفونت های تنفســی را نشان داده است. این یافته ها روشن 
می کند که چرا افراد مسن در برابر بیماری های تنفسی مانند کووید-۱۹ و آنفوالنزا 

آسیب پذیر هستند و یادآوراهمیت بهره مندی از هوای پاک است.
این تحقیق بیش از یک دهه پیش، با عنوان مطالعه ای بر روی ســلول های 
ایمنی در بافت لنفاوی اهداکنندگان فوت شده آغاز شد. بررسی های اولیه نکته 
غیرمنتظره ای را نشان داد: بافت غدد لنفاوی ریه افراد غیرسیگاری با بافت غدد 

لنفاوی در سایر قسمت های بدن آنها بسیار متفاوت بود.
دونا فاربر، سرپرســت تیم تحقیق، توضیــح داد: »وقتی به غدد لنفاوی افراد 

نگاه کردیم، متوجه شــدیم که چه تعداد از گره ها در ریه هر شخص سیاه رنگ 
به نظر می رسد، در حالی که آن هایی که در دستگاه گوارش و سایر نواحی بدن 

هستند، رنگ معمولی دارند.«
محققان شروع به جمع آوری بافت لنفاوی ریه تعداد بیشتری از اهداکنندگان 
مختلف کردند و به سرعت یک الگو را شناسایی کردند. هر چه گره لنفاوی جوان 
تر باشــد، رنگ آن روشن تر است. و هنگامی که محققان به بافت لنفاوی سیاه 
شــده نگاهی دقیق تر انداختند، متوجه شــدند که مملو از ذرات معلق ناشی از 

آلودگی هوا است.
بنابراین این مطالعه جدید که در Nature Medicine منتشــر شد، به بررسی 
این موضوع پرداخت که آیا قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا به آرامی به غدد 
لنفاوی در طول زمان آسیب می رساند و در نهایت واکنش ایمنی فرد را در ریه 
ها مختل می کند یا خیر. برای بررســی این موضوع بافت غدد لنفاوی از ریه و 

روده ۸۴ اهداکننده متوفی در سنین ۱۱ تا ۹۳ جمع آوری شد.
اولین مشاهدات نشان داد که بافت غدد لنفاوی ریه انسان با افزایش سن به 
طور فزاینده ای ســیاه می شود، اما بافت غدد لنفاوی گرفته شده از روده همان 
تغییرات را در ارتباط با افزایش سن نشان نمی دهد.محققان با زوم کردن بر روی 
غدد لنفاوی ریه پی بردند که ذرات آالینده در داخل سلول های ایمنی حیاتی 

بدن یافت می شود.
ذرات معلق ناشــی از آلودگی هوا به ویژه در سلول های ایمنی بدن موسوم 
به ماکروفاژها یافت شــدند. این سلول های ایمنی مانند سربازان خط مقدم در 
ریه ها هســتند که باکتری ها و سلول های مرده را از بین می برند. ماکروفاژها 
همچنین مولکول هایی را ترشح می کنند تا تقویت کننده هایی از سایر سلول های 

ایمنی را برای افزایش توان مقاومت فرابخوانند.
این یافته های جدید نشــان می دهد که ذرات آلوده کننده هوا می توانند در 
بخشی از ریه  که ماکروفاژها را تولید می کنند تجمع کنند و این امر عملکرد آنها 
را مختل می کند. بنابراین طی دوره های طوالنی قرار گرفتن در معرض آلودگی 
هوا، ریه های ما در نهایت توانایی خود را برای مبارزه با عوامل بیماری زا به تدریج 

از دست می دهند و افراد بیشتر در معرض عفونت های تنفسی قرار می گیرند.

در یک مطالعه جدید که در نشریه نیچر منتشر شده، روش درمانی جدیدی 
برای محافظت از افراد آسیب پذیر در برابر ویروس کرونا با استفاده از یک داروی 

درمان آسیب های کبدی معرفی شده است.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیواطلس، این تحقیق نشــان داد یک 
داروی قدیمی که از صفرای خرس گرفته شده و برای درمان بیماری های کبدی 
استفاده می شود، می تواند مسیر حیاتی مورد استفاده توسط ویروس کرونا را برای 

ورود به سلول های انسانی مسدود کند.
این تحقیق که با همکاری دانشــمندان دانشگاه کمبریج و موسسه بهداشت 
برلین انجام شــد، نشان می دهد واکســن ها ابزاری حیاتی برای مقابله با کرونا 
هستند، اما تنها ابزاری نیستند که می توانیم برای جلوگیری از عفونت مذکور به 
کار بگیریم. زیرا واکسن ها برای همه - به عنوان مثال، بیمارانی با سیستم ایمنی 

ضعیف - کاربرد ندارند و همه هم به آنها دسترســی ندارند. لذا یافتن راه های 
جایگزین برای محافظت در برابر عفونت مذکور که می تواند مکمل واکسیناسیون 

باشد، ضروری است.
منشا مطالعه جدید به ابتدای همه گیری کرونا باز می گردد. مطالعه ای در 
اوایل ســال ۲۰۲۰، نشان داد این ویروس مانند سارس ، از طریق آنزیمی به نام 

ACE2 وارد سلول های انسان می شود.
ACE2 آنزیمی اســت که در سطح بسیاری از ســلول های بدن انسان یافت 
می شــود. گیرنده های ACE2 انتقال ویروس کرونا به درون بدن را تســهیل می 
کند. گیرنده های ACE2 به ویژه در روده و سیســتم قلبی عروقی به خوبی عمل 
می کنند و لذا ویروس کرونا می تواند به مکان های مختلفی در بدن که فراتر از 

ریه هاست حمله کند.

رکود جهانی اقتصاد به نفع بازار طال خواهد بود؟

فتح بازار اروپا با خودروهای پنج ستاره برقی چینی

شناسایی اثرات مخرب آلودگی هوا بر ایمنی بدن توسط محققان

شناسایی روش درمان جدید کرونا با داروی کبد

          

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

  علمیعلمی
  تولید سوخت پایدار از تفاله قهوه!

تحقیقات محققان بریتانیایی نشان می دهد تفاله های قهوه مصرف شده، 
سرشار از روغن ها و مواد مغذی هستند که می توان از آنها برای رشد ریزجلبک ها 
برای تولید بیودیزل استفاده کرد. به نقل از اس اف، راه های زیادی برای لذت 
بردن از قهوه وجود دارد و می توانید با نوشیدن اسپرسو، آمریکانو یا ماکیاتو یا 
گزینه های بی شمار دیگری از خوردن قهوه لذت ببرید. برای بسیاری تهیه و 
صرف قهوه یک آیین است اما برای دیگران، فقط یک عادت. فرقی نمی کند 
کورتادو باشد یا دبل اسپرسو، هر فنجان قهوه تفاله تولید می کند. تفاله قهوه، 
پســماند قهوه پس از دم کردن آن در آخرین مرحله آماده سازی قهوه است. 
اگرچه معموال تفاله ها دور ریخته می شوند، اما این نوع تفاله قهوه حاوی عناصر 
غذایی ارزشمندی هستند. محققان »دانشگاه آستون« در بریتانیا تصمیم گرفتند 
با دادن تفاله های قهوه به ریزجلبک ها، از آنها برای تولید بیودیزل استفاده کنند.

زیســت دیزل یا بیودیزل یا بیوگازوئیل)Biodiesel( ، یک نوع سوخت غیر 
سمی، ایمن، تجدیدپذیر و تجزیه پذیر است که از منابع طبیعی نظیر روغن های 
گیاهی، روغن پسماند غذایی، چربی حیوانات و جلبک ها بدست می آید. این 
سوخت را می توان با گازوئیل مخلوط و در خودروهای گازوئیل سوز به  کار برد.

چرا تفاله قهوه برای تولید بیودیزل مناسب است؟
دکتر » دکتر وسنا ناجدانوویچ«)Vesna Najdanovic( محقق مطالعه گفت: 
تفاله قهوه استفاده شده حاوی مواد مغذی ارزشمندی برای پرورش ریزجلبک ها 
است. در واقع، آنها سرشار از روغن هایی هستند که ماده مغذی اصلی جلبک ها 
و همچنین بیودیزل هستند. تفاله های قهوه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد روغن دارند. 
در مطالعه قبلی که به بررســی راه های تولید بیودیزل از آن پرداخته بودیم، 
پتانسیل آن را درک کرده بودیم. تفاله قهوه استفاده شده همچنان حاوی آنتی 
اکسیدان ها و پروتئین ها است و اینها نیز مواد مغذی هستند که به شکوفایی 
 Jiawei(»ارگانیسم ها کمک می کند.ناجدانوویچ و همکارش دکتر«جیاوی وانگ
Wang( که یک مهندس شیمی بود، به عنوان بخشی از یک پروژه بین المللی 
که توسط صندوق تحقیقات چالش های جهانی که توسط تحقیقات و نوآوری 
بریتانیا حمایت مالی می شد، در دانشگاه استون بر روی این موضوع کار کردند.

این روزها بیودیزل بیشتر از محصوالت کشاورزی تامین می شود. درختان نخل 
به ویژه برای تولید روغن نخل)که در صنایع غذایی و تولید گازوئیل ارگانیک 
استفاده می شود( قطع می شوند. منابع دیگر روغن سویا و آفتابگردان هستند. 
این اقدامات باعث تخریب مناطق وســیعی در جنوب شرقی آسیا می شود و 
مسئول انتشار هزاران تن گازهای گلخانه ای در سال است. یکی از راهکارهای 

جایگزین، کشت ریزجلبک ها است.
ریــز جلبک هــا، جلبک های میکروســکوپی هســتند که هــم در آب 
شــیرین و هــم آب دریا یافت می شــوند. ریــز جلبک هــا گونه های تک 
ســلولی هســتند که به صورت تکی، زنجیره ای یا گروهی زندگی می کنند. 
 بــا توجه بــه گونه، انــدازه ریز جلبک هــا از چند میکرومتر تــا چند صد 

میکرومتر متغیر اســت. بر خالف گیاهان، ریز جلبک ها ریشه، ساقه و برگ 
ندارند. ریز جلبک ها توانایی فتوسنتز دارند و نقش مهمی را در چرخه حیات 
کره زمین ایفا می کنند و به  طور میانگین نصف اکسیژن موجود در اتمسفر 
را تولید می کنند. بسیاری از این ریزجلبک ها موادی با خواص منحصر به فرد 
مانند کارتنوئیدها، آنتی اکسیدان ها، اسیدهای چرب، آنزیم ها، پلیمرها، پپتیدها، 
توکسین ها و استرول ها تولید می کنند. در این مطالعه دانشمندان بریتانیایی 
گونه ای جلبک به نام »Chlorella vulgaris« را به دلیل توانایی آن در مقاومت 

در برابر شرایط سخت و موجودات مهاجم انتخاب کردند.

تفاله قهوه
محققان دریافتند: مانند یک قطعه زمین، تفاله قهوه به عنوان خاک برای 
رشد ریزجلبک ها عمل می کرد. آب و نور تنها مواد مغذی بودند که جلبک های 
غنی از روغن را تغذیه می کردند. نورپردازی فرآیند رشــد را تحریک می کند 
زیرا جلبک ها از آن برای جذب دی اکســید کربن برای بالغ شــدن استفاده 
می کنند. پس از یک دوره اولیه رشد سریع، »Chlorella vulgaris« به مرحله 
بالغ شدن رسید. محققان در طول فرآیند از جلبک ها نمونه برداری کردند تا 

تمام پارامترها را پیگیری کنند.
ســپس، زمان برداشت است. زیست توده ابتدا با فیلتراسیون از آب خارج 
شده و سپس خشــک می شود. سپس، روغن های تولید شده توسط زیست 
توده ریز جلبک ها را با استفاده از یک حالل آلی، با انجام استخراج به اصطالح 
جامد-مایع، بازیابی می کنیم. به عبارت دیگر، حالل به طور انتخابی روغن ها 
را از زیست توده جامد استخراج می کند، چیزی شبیه به آنچه در فرآیندهای 
دم آوری اتفاق می افتد و این فرایند شــبیه به فرآیند قهوه سازی است، جایی 
که آب حاللی است که طعم ها را استخراج می کند. در این مورد، حالل آلی 
روی روغن ها کار می کند. این محقق توضیح داد که در آن نقطه، روغن ها برای 

سنتز به سوخت بیودیزل آماده می شوند.

سطح کارایی باالتر
ترکیب شیمیایی بیودیزل از استرهای متیل اسید چرب)FAME( تشکیل 
شده است. محققان دانشگاه آستون دریافتند که ساختار استرهای متیل اسید 

چرب)FAME( در سوخت مشتق شده از جلبک پایدار است.
ناجدانوویچ تاکید کرد: با این حال، برای مقایسه عملکرد آن با منابع سوخت 
بیودیزل معمولی، باید تحلیل ها و آزمایش های احتراق بیشتری انجام دهیم.

با این حال، به نظر می رســد که تفاله های قهوه نسبت به سایر روش های 
تغذیه جلبک ها امیدوارکننده تر است. یک راه مرسوم برای انجام این کار، رشد 
ریزجلبک ها در آب است، جایی که ریزجلبک ها آزادانه در آب مخلوط با مواد 
مغذی غوطه ور می شوند. این روش خروجی بسیار رقیق، محتوای کل کمتر 
از یک درصد مواد جامد ارائه می دهد. در نتیجه، برداشت جلبک از این طریق 

یک فرآیند پرهزینه و انرژی بر است.
به همین دلیل، دانشــمندان قبال با ساختارهای جامد آزمایش کردند و 
جلبک ها را روی فوم پلی اورتان یا نایلون پرورش دادند. از یک طرف، ثابت شد 
که این یک سیستم بستر مناسب برای گیاهان است - که برداشت ارگانیسم ها 
را آسان تر می کند - از طرف دیگر، جلبک ها برای رشد به مواد مغذی مکمل 
نیاز داشتند. تفاله های قهوه مصرف شده به اندازه کافی مناسب و مغذی هستند 

و مهم تر از همه، هر روز و در همه جا تولید می شوند.
هر روز ۲.۲۵ میلیارد فنجان قهوه در سراسر جهان مصرف می شود. هر یک 
از این افراد به طور متوسط ۱۱ گرم قهوه مصرف می کند که به ۱۸ میلیون تن 
تفاله قهوه در سال ختم می شود. چندین ایده در مورد چگونگی ارزش گذاری 

این جریان تفاله غنی از مواد مغذی به واقعیت تبدیل شد.

پیامبر اکرم )ص( :

َمن َشهَر َسیَفُه فَدُمُه 
َهْدٌر .

هر کس )علیه 
دیگران( 

 شمشیربرکشد
 مهدور الدم است .
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  ســاخت یک بــازی ویدئویی واقعیت 
ترکیبی برای کودکان مبتال به اوتیسم

پژوهشــگران کانادایی، نوعی بازی را برای کودکان 
مبتال به اوتیســم ابداع کرده اند که ممکن است بتواند 
به ارزیابی ســالمت روان آنها کمک کنــد. به نقل از 
نوروســاینس نیوز، تقاضا برای ارزیابی سالمت روان و 
مداخلــه برای درمان در حال افزایش اســت. خدمات 
موجود، محدود و متمرکز هســتند و دسترسی به آنها 
برای بســیاری از افراد دشوار است. این امر به ویژه در 
 )ASD(»مورد کودکان مبتال به »اختالل طیف اوتیسم
صادق است.بازی های جدی که می توانند به رفع نیازهای 
مبرم کمک کنند، اکنون در حال ظاهر شدن هستند. 
 )Pop›Balloons(»یکی از نخستین بازی ها، »پاپ بالونز
نام دارد. این بازی برای کمک کردن به کودکان مبتال 
به اوتیســم طراحی شده اســت تا بتوانند مهارت های 
حرکتی خود را توسعه دهند. بازی پاپ بالونز براساس 
ســال ها پژوهش بنیادین ابداع شده است.این پروژه به 
سرپرســتی »گیوم دوما«)Guillaume Dumas(، استاد 
روانپزشــکی محاسباتی در دانشکده پزشکی »دانشگاه 
مونترآل«)UdeM( و مدیر آزمایشگاه روانپزشکی دقیق 
و فیزیولوژی اجتماعی در »مرکز تحقیقاتی بیمارستان 
دانشگاه سنت جاستین«)CHU Sainte-Justine( انجام 
شــده است.ثبت فعالیت مغز افراد، با قرار دادن آنها در 
یک اسکنر یا اتصال الکترود به پوست سر و گرفتن نوار 
مغزی امکان پذیر اســت اما این فناوری ها برای معاینه 
تنها یک شــخص طراحی شــده اند و به همین دلیل 
دارای اشکاالتی هستند.پژوهشگران معموال برای بررسی 
فعالیت مغز در طول تعامل اجتماعی، افراد را در معرض 
محرک های اجتماعی ثبت شده یا شبیه سازی شده قرار 
می دهند اما دانشــمندان علوم اعصاب برای بررســی 
 تعامــالت اجتماعی، این کار را با مشــاهده مغز افراد

در آزمایشگاه انجام دادند.

هشدار نارنجی برای هوای تهران
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