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نسخه جدید برای 
مسکن پیچیده شد

اثر سیاست های داخلی و 
خارجی بر بورس

حسرت امیدها را تا 
۲۰۲۸ تمدید کنید!
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 حسین فراهانی 
کارشناس اقتصادی  

توجه به کیفیت در حوزه انرژی 

انرژی یک فرآیند اســت و باید یک مســیر را طی کــرده تا به اهداف و 
خواسته های تعیین شده دست پیدا کنیم. وقتی از مسیر اجرایی و عملیاتی 
صحبت می کنیم، منظور این است که باید در گام اول این فرآیند را بشناسیم. 
قدرت شناخت داشته باشیم. وقتی قدرت شناخت خود را باال می بریم، در این 
مسیر جریان احساسمان را هم درگیر می کنیم. تمام آدم های موفق در جامعه 
جهانی می توانند با شناخت و درگیر شدن احساسشان به واقعیت ها پی ببرند.

حوزه انرژی واقعیت های نهفته ای دارد که در تاریخ نفت در جهان که حدوداً 
به 150 سال و در ایران به حدود 117 سال می رسد، عمر کمی نیست. در 
مقایسه تطبیقی با سایر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی در جهان، 
حرف های قابل گفتن دارد. برای این منظور چیزی که می تواند جریان انرژی 
را در دل مردم، نهادها و فعالیت های اداری در کشور نهادینه کند، این است 
که هنگامی که زمینه شناخت حاصل شد، در تداوم مسیر اجرایی و عملیاتی 
خودش باید به یک موضوع خیلی مهمی فکر کند و آن کیفیت است. این 
بدین معناست که ما در هر مرحله ای که گام برمی داریم اگر از کیفیت مرحله 
قبل کامالً آگاه نباشیم و تسلط پیدا نکنیم، نمی توانیم مرحله بعد را اجرا کنیم. 

به همین دلیل است که انرژی یک مسیر فرآیندی است.
در طول تاریخ ایران و ســایر کشــورهای جهان کــه دارای منابع غنی 
هیدروکربنی هســتند اقدامات خیلی زیادی صورت گرفته و مطالب خیلی 
زیادی مطرح شده اســت به ویژه درباره مسئله کیفیت، سرمایه گذاری های 
بزرگی صورت گرفته تا این فرآیند هرچه بیشتر کامل شود.امروز که ما دهه 
دوم از هزاره سوم را پشت سر گذاشتیم، می بینیم که یک اتفاقاتی در مسیر 
فرآینــدی انرژی به وجود آمده اســت که اگر ما بخواهیم حصول اطمینان 
خودمان را از دستیابی به برنامه ها و اهدافی که داشتیم و آن را در یک سبد 
یا یک نگاه کلی قرار بدهیم، باید کاماًل اطمینان داشته باشیم که کاری که 
انجام دادیم، منطبق با چارچوب ها و معیارهایی اســت که می تواند شاخص 
زندگی را در دســتیابی به انرژی مطلوب به دست بیاوریم. وقتی صحبت از 
انرژی مطلوب می کنم منظور بازخور نهایی آن است. چون این انرژی اولیه 
که حاصل می شود در بهره گیری از تکنولوژی و دانش، تبدیل به انرژی نهایی 
می شود. انرژی نهایی، خواسته ها، نیازها و امیال ماست که به نتیجه می رسد 

و ما به رشد و شکوفایی دست پیدا می کنیم.
 پس انرژی در زندگی همه ما یک نقش اساسی، کلیدی و مهم را بازی 
می کند. به همین دلیل است که کشورهای جهان در روند تکاملی خودشان 
به اهدافی مهمی دست پیدا کردند، در اوایل قرن بیستم به این نتیجه رسیدند 
که این مسیرها را از هم تفکیک کنند. در نیمه قرن 20 این تفکیک ها تبدیل 
به تخصص شد و در آخر قرن بیستم تقریباً به صورت حرفه ای و جدای از هم 
در شناخت فرآیند هرکدام از فعالیت ها به دست آمد که ما در آغاز هزاره سوم 

باید بگوییم که انرژی به تکامل واقعی خودش دست پیدا کرد.
 بعد از آن درست است که اتفاقاتی پیش آمد و به عنوان مثال فضای مجازی 
رشــد بی اندازه ای کرد و انقالب صنعتی چهارم پدید آمد و نقش خودش را 
بازی کرد، اما در این مسیر انرژی به تکامل خود رسیده بود. تنها چیزی که 
ایجاد انقالب صنعتی چهارم به وجود آورد، بحث کیفیت بود. کیفیتی که ما 
بتوانیم از انرژی که به دست میاوریم، باالترین راندمان را داشته باشیم. این 
راندمان حد و اندازه نداشت و گروه هایی که جوان تر بودند و شتاب در رسیدن 
به خواسته هایشان داشتند، راندمان را باالتر از آن چیزی می دیدند که سایر 
گروه ها مشاهده می کردند و به همین دلیل ما در هزاره سوم یعنی در دهه 
اول 2000 و در دهه دوم که 2020 هم رو به پایان است، عماًل ما به بازدهی 
در انرژی دست پیداکرده ایم که در قرن بیستم برای آن پیش بینی نشده بود؛ 
یعنی یک تکامل. من رجوع می کنم به صحبت های ابتدایی خودم که انرژی 

بدون فرآیند به دست نمی آید و تکامل بدون کیفیت.
اگــر که این دو موضوع بســیار بااهمیت را مدنظر قــرار دهیم باید به 
این نتیجه کلی دســت پیدا کنیم که در حال حاضر که کشــور در مسیر 
رشــد و شــکوفایی خودش در برنامه های توســعه اقتصــادی به خصوص 
برنامه توســعه اقتصادی ششــم که مواجه با تحریم هــای ناجوانمردانه و 
 محدودیت های بین المللی قرارگرفته است، چیزی که می تواند ما را در این

 فرآیند کمک کند که به اهداف و خواسته هایمان دست پیدا کنیم باال بردن 
ضریب کیفیت است.

اگر ضریب کیفیت را در همین شرایط و محدودیت های تحریمی و سایر 
محدودیت هایی که حاصل از سرمایه گذاری های زیربنایی و »سرمایه گذاری های 
سطح نگه داشت« در اختیار داشته باشیم و حفظ کنیم آن وقت می توانیم به 
مسیر خودمان ادامه و تداوم بدهیم و نگذاریم که در اثر این مشکالتی که به 
کشور واردشده ما خدای ناکرده دچار وقفه شویم.به عبارت دیگر ما در حوزه 
انرژی یکسری مراحل اولیه داریم که مراحل شناخت است، مرحله دوم مرحله 
اجرا است، مرحله سوم دستیابی است و مرحله چهارم بهره برداری است. در 
هرکدام از این مراحل مکانیزم کیفیت و وصول اطمینان ازآنچه فکر و اجرا 
کردیم و به دست آوردیم، می تواند حتی در شرایط محدودیت های اقتصادی 
و اجتماعی همانند تحریم و آنچه را که امروز ما در اثر جنگ مجازی، جنگ 
واقعی، جنگ مرزی و ســایر جنگ ها وارد کرده که عمدتاً حاصل از فرآیند 
اقتصادی است، می توانیم با باال بردن ضریب کیفیت از هر میزان امکاناتی که 

در اختیار داریم، باالترین راندمان را به دست بیاوریم.

فراز و فرود چهار ساله فروش خودروفراز و فرود چهار ساله فروش خودرو

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست کوتاه نامزدهای 
چند شاخه از جمله جایزه بهترین فیلم بین المللی سال را در 
حالی اعالم کرد که نماینده سینمای ایران از رسیدن به جمع 

15 نامزد اولیه بازماند.
 به نقل از اسکرین، بر این اساس آرژانتین )آرژانتین، 1۹۸5(، 
اتریش )کورساژ(، بلژیک )نزدیک(، کامبوج )بازگشت به سئول(، 
دانمارک )عنکبوت مقدس(، فرانسه )سنت عمر(، آلمان )همه 
چیز آرام در جبهه غرب(، هنــد )آخرین نمایش فیلم(، ایرلند 
)دختر آرام(، مکزیک )باردو(، وقایع نگاری اشتباه مشتی حقیقت 
)مکزیک(، مراکش )کفتان آبی(، پاکستان )جویلند(، لهستان 
)EO(، کره جنوبی) تصمیم به ترک کردن( و ســوئد )توطئه 
قاهره(؛ 15 فیلمی هستند که در فهرست کوتاه شاخه بهترین 
فیلم بین المللی اسکار 202۳ قرار گرفته اند و برای رسیدن به 

فهریت پنج نامزد نهایی رقابت خواهند کرد. 
امسال در مجموع ۹2 فیلم از کشورهای مختلف واجد شرایط 
رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 202۳ شده  بودند 
و سینمای ایران نیز فیلم »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن 
سیدی را به آکادمی اســکار معرفی کرده بود که از رسیدن به 

فهرست 15 نامزد اولیه این شاخه بازماند. 

 ۱۵ نامزد اولیه اسکار
 بین المللی معرفی شدند

مرور آمار فروش خودروسازان در کمتر از چهار سال گذشته نشان می دهد آنها در مقاطعی 
که درگیر خودروهای ناقص )غیر قابل تجاری سازی و فروش( بوده اند، معموال افت فروش 
را تجربه کرده اند و با کمرنگ شدن یا رفع این چالش، محصول بیشتری فروخته اند. طبق 
آماری که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده و ابتدای آن فروردین ۹۸ است و انتهای 

آن آبان امسال، فروش خودروسازان افت و خیز زیادی را به خود دیده است.
در این ۴۴ ماه تحت بررسی، فروش خودروسازان در 1۶ ماه که بیشتر آن به سال ۹۸ مربوط 
می شود، منفی بوده و در 2۸ ماه باقی مانده روندی صعودی داشته است. بدترین عملکرد 
فروش خودروسازان در بازه زمانی تحت بررسی، به اردیبهشت ۹۸ با رشد  منفی ۶۶ درصدی 
مربوط می شود. از آن سو بهترین عملکرد خودروسازان در حوزه فروش به فروردین 1۴00 
مربوط می شود که آنها موفق شده اند رشد 1۸2درصدی را رقم بزنند. همچنین طی امسال 
و با توجه به اینکه خودروسازان می گویند دیگر محصول ناقص به تولید نمی رسانند، فروش 
آنها در هیچ یک از ماه های فروردین تا آبان منفی نشده و تماما مثبت بوده است. طی امسال، 
بهترین عملکرد خودروسازان در حوزه فروش به اردیبهشت با رشد 10۸ درصدی مربوط 

می شود و کمترین درصد فروش نیز به فروردین مربوط می شود.
اما طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی و به نقل از اطالعات بورسی 
خودروسازان بزرگ کشور ، فروش آنها طی پنج ماه ابتدایی سال ۹۸ تماما منفی بوده اما 
پس از آن به مدت شش ماه روندی صعودی را تجربه کرده است. بر این اساس، خودروسازان 

در فروردین ۹۸ و نسبت به ماه مشابه ۹7 با ۴۴ درصد افت فروش مواجه شده اند. این رقم در 
اردیبهشت اوج گرفته، به نحوی که فروش خودروسازان در این ماه رشد منفی ۶۶ درصدی 
را به خود می بیند. در کل سال ۹۹، این بدترین عملکرد خودروسازان در فروش به شمار 
می رود، موضوعی که به نظر می رسد با مساله خودروهای ناقص در ارتباط مستقیم بوده 
است.خودروسازان در خرداد ۹۸ نیز با تداوم رشد منفی فروش مواجه بودند اما در مقایسه با 
اردیبهشت نرخ رشد منفی کمتری را تجربه کردند. در این ماه فروش خودروسازان نسبت 
به خرداد ۹7 حدود 5۳ درصد افت را به خــود می بیند. در تیرماه نیز با وجود ادامه فروش 
منفی نسبت به سال قبل، خودروسازان 21درصد محصول کمتری نسبت به ماه مشابه ۹7 
به فروش رساندند. افت فروش خودروسازان اما در مرداد به کمترین میزان خود در پنج ماه 

ابتدایی سال ۹۸ رسید؛ به نحوی که رشد منفی ۹ درصدی را به ثبت رساند.
مرور آمار فروش خودروســازان طی شهریور تا بهمن ۹۸ نشــان می دهد آنها در این بازه 
زمانی با رشد مداوم فروش در مقایسه با ماه های مشابه سال ۹7 مواجه بودند. طبق آمار، 
خودروسازان در شهریور ۹۸ و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۴۳ درصد بیشتر محصول 
فروختند. در مهر ماه اما رشد مثبت فروش خودرو به حداقل یعنی یک درصد رسید. این در 
حالی است که فروش خودروسازان در آبان ۹۸ و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن رشد 
۶5 درصدی را به خود می دید. در آذرماه ۹۸ رشد فروش خودروسازان به اوج خود در این 

سال رسیده و عدد 1۳۸درصدی را ثبت کرد.

 » هناس« راهی کشور
 لبنان می شود

فیلم سینمایی »هناس« در چهارمین تجربه اکران بین المللی 
خود، راهی کشور لبنان خواهد شد. فیلم سینمایی »هناس« 
به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه 
در ادامه اکران های بین المللی خود، به مدت ۳ روز در کشــور 
لبنان اکران خواهد شد.این فیلم سینمایی که محصول سازمان 
سینمایی سوره است؛ به ابعاد مختلفی از زندگی شهید داریوش 
رضایی نژاد و ترور وحشیانه او توســط دشمنان می پردازد و از 
تاریخ 2۳ تا 25 دســامبر برابر با 2 تا ۴ دی ماه 1۴01 در شهر 

بیروت کشور لبنان اکران خواهد شد.

0/ م الف

آگهی مناقصه عمومی
یک  مرحله ای  شماره 107-1401/9 ت  

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد " انجام امورخدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال 
و دارایی های شرکت زغال سنگ البرز غربی )درحال تصفیه(  در محدوده معدن سنگرود"  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 
ثبت ستاد 200100102۸000062 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  2.370.000.000 ریال )دو میلیارد و سی صد و هفتاد میلیون( 
ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1401/09/27 و  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 
مورخ 1401/10/07 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1401/10/17 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 1401/10/1۸ برگزار  می گردد. عالقمندان 

شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

شناسه آگهی : 1۴27۹۶7 ۳۶71/ م الف

 (نوبت دوم) 

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره۶/1۴00/۹۴۹ مورخ1۴00/12/2شورای اسالمی شهر در نظر دارد تبلیغات واحد اتوبوسرانی داخلی فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی به اشخاص 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/10/03

شماره : 1548

ســعیده محمد  -   ایــده روز  | امروز 
معامــات بــازار آزاد، بــا دالر 39 هــزار و 
800 تومانــی آغاز شــد. نرخی کــه البته از 
نظر بانک مرکزی مردود اســت و به واســطه 
تخصیــص ارز نیمایی با قیمــت حدود 11 
 هزار تومان کمتر به واردات، نمی تواند مبنای 

محاسبات باشد.
ناآرامی در بازار ارز همچنان ادامه دارد. در 
معامــات امروز بازار ارز، تا لحظه تنظیم این 
گزارش قیمت فروش دالر در بازار آزاد به 39 
هزار و 800 تومان رسیده و در سامانه سنا نیز 
قیمت هر دالر 30 هــزار و 351 تومان ثبت 
شده است. همچنین دالر در سامانه نیما 28 
هزار و 839 تومان فروخته می شــود و قیمت 
فروش دالر در بازار متشــکل ارزی 36 هزار و 
260 تومان ثبت شــده که هم زمان صرافی ها 
این دالر را با نرخ توافقی به قیمت 36 هزار و 

600 تومان می فروشند.
چند نرخی شــدن بازار ارز در حالی است 
که دولت از ســال ها پیش برای یکسان سازی 
نرخ ارز خیز برداشته بود و امسال نیز با حذف 
ارز ترجیحی، انتظار می رفت در مسیر کاهش 
فاصلــه نرخ ها و حــذف ارز چند قیمتی گام 
برداشته شود؛ که البته نه تنها چنین اتفاقی رخ 
نداد بلکه یک نرخ دیگر با عنوان توافقی نیز به 

ادبیات بازار ارز کشور افزوده شد.
فاصله نرخ ها در بازار ارز باعث شــده است 
باوجــود حذف ارز ترجیحی بــر مبنای دالر 
4200 تومانی، همچنان احتمال توزیع رانت 
باال باشد؛ چراکه در شرایط فعلی، تفاوت نرخ 
ارز نیمــا به عنوان مبنای ایفــای تعهد ارزی 

صادرکنندگان و تأمین ارز واردات با نرخ بازار 
متشــکل حدود 6500 تومان با نرخ بازار آزاد 

حدود 11 هزار تومان اختاف دارد.
در 8 ماهه امســال، ارزش تجارت خارجی 
کشــور 10 درصد افزایش به رقم 69 میلیارد 
و 484 میلیون دالر رســیده که از این میزان 

37 میلیــارد و 116 میلیون دالر به واردات و 
32 میلیــارد و 368 میلیون دالر به صادرات 

اختصاص داشته است.
بررسی ها نشان می دهد در این بازه زمانی، 
ارزش واردات کشــور 15.2 درصد نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل افزایش پیدا کرده 

درحالی که رشد ارزش صادرات غیرنفتی فقط 
4.4 درصد بوده اســت و همین عدم تناسب 
در رشــد صادرات و واردات که بخشی از آن 
می تواند ناشی از رانت موجود در نرخ ارز نیما 
باشد، تراز تجاری کشور به منفی 4 میلیارد و 

748 میلیون دالر رسیده است.
در شــرایط فعلی، قیمت دالر در بازار آزاد 
و غیررسمی به ســمت 40 هزار تومان خیر 
برداشته است و گرچه متولی بازار ارز این نرخ 
را قبول ندارد اما متأسفانه نمی توان منکر آن 
بر قیمت گذاری کف بازار شد. باید دید دولت 
برای کنترل اوضاع، به سمت کاهش اختاف 
قیمت های ارز گام برمی دارد یا همان مسیرهای 

آزموده دولت قبل را طی می کند.
شب گذشــته، محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس نیز در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی 
بــا انتقال از ارز چند نرخــی، تأکید کرد: در 
حوزه ارز نباید به رفتارهای ناموفق گذشــته 

اصرار کنیم.
قالیباف با بیان اینکه تثبیت قیمت اسمی 
ارز اشــتباه اســت، اظهار کرد: ما گفتیم باید 
سامانه ای باشد که در آن قیمت ارز 2 درصد 
زیر قیمت بازار باشــد. اینکه ما بر یک قیمت 
اصــرار کنیم اما در عمــل ارز در بازار قیمت 

دیگری باشد، باعث رانت می شود.

اختالف دالر نیما و آزاد به 11 هزار تومان رسید

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی این وزارتخانه برای 
واردات 200 هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده خبر داد.

طبق اعام امید قالیباف ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای 
واردات 200 هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده برنامه ریزی شده است 
که در سه ماهه باقیمانده تا پایان امسال 100 هزار دستگاه و به همین تعداد 
هم در سه ماهه ابتدایی سال 1402 خودرو از طریق واردات تامین می شود.

سخنگوی وزارت صمت اعام کرد: تحویل خودروها در دو بازه سه و شش 
ماهــه خواهد بود و از این رو ممکن اســت متقاضیان زمانی که از بورس کاال 
خرید می کنند، ســه تا شــش ماه پس از زمان خرید، خودروی آن ها تحویل 
داده شــود. البته این زمان با توجه به ساخت خودرو، حمل آن تا رسیدن به 

کشور و طی مسیر فرآیند واردات و ترخیص، طبیعی است.

 عرضه ١٠ درصد خودروهای وارداتی امسال بصورت تحویل فوری 
مشــاور وزیر صنعت، معــدن و تجارت، با بیان اینکه حــدود 10 درصد 

از خودروهــای وارداتی امســال، بصــورت تحویل فوری به فــروش خواهد 
رســید، در رابطه با نحوه تامین ارز واردات خــودرو اظهار کرد: در آیین نامه 
واردات خــودرو روش های مختلفی برای تامین ارز قید شــده که در مجموع 
 ظرفیت هــای خوبــی را ایجاد کرده اســت؛ امــا نکته مهم این اســت که 

تامین ارز از منشاء خارج کشور خواهد بود.

 برنامه ریزی وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو
 قالیباف ضمن تاکید بر تبعیت قیمت خودرو از نرخ ارز، گفت: آنچه شاهد آن 
هستیم، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد است و قیمت شرکت های خودروساز 
افزایش نیافته است. وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو برنامه های متعددی 

دارد که به زودی اعام خواهد شد.
هفته گذشته، سیدرضا فاطمی امین )وزیر صنعت، معدن و تجارت( از واردات 
اولین محموله خودروهای وارداتی در هفته جاری )هفته پایانی آذر ماه( خبر 
داد و با بیان اینکه از میان 400 مجموعه ی درخواســت دهنده برای واردات، 
27 مورد دارای حداقل شرایط بوده و البته تنها چهار مجموعه ثبت سفارش 
خود را کامل کرده  و تایید نهایی برای واردات شده اند، گفت: خودروهای یک 
مجموعه هفته پایانی آذر وارد گمرک می شــود تا امور مربوط به ترخیص را 
طی کند؛ اما بر اساس آخرین پیگیری های ایسنا از گمرک، این سازمان اعام 
کرده است که تا این لحظه هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. این موضوع 

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسی و پیگیری است.

واردات ٢٠٠ هزار خودرو ظرف ٦ ماه آینده

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

بانک ها فقط 8 درصد تقاضای صنایع برای 
دریافت وام را پذیرفته اند

در شرایط موجود بانک ها عاقه ای به تامین منابع مالی بنگاه ها ندارند؛ مطابق آمار وزارت 
صمت بانک ها کمتر از 8 درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیات را پذیرفتند.

 10 کشور برتر دنیا در جذب سرمایه گذاری خارجی، چین با جذب 3.5 هزار میلیارد 
دالر سرمایه خارجی جزو کشورهای برتر محسوب می شود این در حالیست که این رقم 
برای ایران با وجود نیاز مبرم به جذب سرمایه گذار خارجی، بسیار ناچیز است و حتی در 

سال گذشته ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه در کشور مواجه هستیم.
 در 10 سال گذشته یعنی در بازه زمانی 91 تا 1400 ساالنه حدود 10 میلیارد دالر خروج 
سرمایه رسمی در کشور داشتیم و ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه مواجه 

هستیم که اثرات منفی این موضوع در سال های آینده خود را نشان خواهد داد.
کمبود تامین نقدینگی تولید را راکد کرده است از سوی دیگر تورم 40 درصدی، نبود 
ثبات ارز، قیمت باالی مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری بنگاه ها را با چالش های جدی 

مواجه کرده است.
 در شرایط موجود بانک ها عاقه ای به تامین منابع مالی بنگاه ها را ندارند و شاید هم امکان 
تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک ها کمتر از 8 درصد از تقاضاهای صنایع 

برای دریافت تسهیات را پذیرفتند.
 اگر در ماه های آینده قیمت ارز، تورم کنترل نشود و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی 
حل و فصل نشود اشتغال و تولید با مشکات جدی مواجه خواهد شد و شاهد رشد نزولی 

در سرمایه گذاری در سال های آینده خواهیم بود.

  خبرخبر
  مقصر انتشار آالینده گوگردی معرفی می شود

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: عامل قطعی 
انتشار دی  اکسید گوگرد در هوای تهران را به زودی معرفی خواهیم کرد. زهره عبادتی 
در پاسخ به این سوال که آیا انتشار آالینده دی  اکسیدگوگرد )SO2( نشانه مازوت  سوزی 
اســت، گفت: هیچ کدام از نیروگاه های تهران از ســوخت مازوت استفاده نمی کنند؛ 
طوری  که حتی قابلیت استفاده از سوخت مازوت را نیز ندارند. تنها نیروگاه بعثت این 
قابلیت را داراست که مخازن مازوت آن نیز از سال 98 تاکنون پلمب بوده است؛ بنابراین 
درست نیست که مدعی شویم در نیروگاه ها یا صنایع بزرگ  مقیاس مانند واحدهای 
سیمان تهران مازوت سوزانده می شود چراکه هیچ کدام براساس بررسی  های ما از مازوت 

استفاده نمی کنند و خوشبختانه سوخت گاز آنها تامین شده   است.
عبادتی درباره انتشار آالینده دی  اکسید گوگرد در آلودگی هوای اخیر ادامه داد: در برخی 
ایستگاه های ســنجش کیفیت هوای تهران از 22 تا 24 آذرماه شاهد افزایش آالینده 
دی  اکسیدگوگرد در بعضی ساعات بودیم. در حال بررسی عوامل افزایش این آالینده 
هستیم، چراکه عوامل مختلفی می تواند باعث افزایش میزان آن باشد؛ اما عامل اصلی 
افزایش آن سوخت گوگرددار است. این سوخت ممکن است در وسایل نقلیه سنگین یا 
در یک واحد و مرکز صنعتی نیز استفاده شود. وی گفت: افزایش دی  اکسید گوگرد الزاما 
دلیل بر مازوت  سوزی نیست و احتمال دارد گازوئیل نیز دارای گوگرد باشد. عبادتی ضمن 
اشاره به وجود پایداری طوالنی مدت هوای تهران افزود: تردد وسایل نقلیه نیز می توانند 

باعث افزایش آالینده ها شود.
وی گفت: دالیل قطعی انتشار گاز SO2 را که از طریق سازمان حفاظت محیط زیست 
و اداره کل محیط زیست استان تهران در حال بررسی آن هستیم، اطاع خواهیم داد. 
عبادتی خاطرنشان کرد: بررسی  ها نشان می دهد در نیروگاه ها و صنایع بزرگ مقیاس 
تهران مازوت  سوزی نداشته و نداریم. آنها تحت کنترل هستند و امیدواریم سوخت گاز 
صنایع و نیروگاه ها همچنان تامین شود تا به سمت مازوت  سوزی نرویم. معاون محیط 
زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران به علت تداوم آلودگی هوای تهران 
اشاره کرد و توضیح داد: ما اکنون در شرایط پایداری دما هستیم؛ به عبارتی با انتشار هر 
سوخت و منبع انرژی، آلودگی آن در الیه های پایینی جو باقی می  ماند و عما راهی برای 
کاهش آلودگی وجود ندارد. وی درباره دو اقدام انجام شــده از طریق کارگروه اضطرار 
آلودگی هوا گفت: ابتدا تصمیماتی در جهت کاهش مواجهــه به  ویژه برای گروه های 
حساس اخذ شد. به عنوان نمونه دانشــگاه ها و مدارس غیرحضوری شدند. هدف از 
تعطیلی مدارس کاهش آلودگی هوا نیست بلکه صرفا هدف کاهش مواجهه با این پدیده 
است. دوم اینکه فعالیت  های عمرانی، فعالیت  های بتن  ریزی، آسفالت  کاری، درجا کار 
کردن اتوبوس  ها و...که مستعد تولید آلودگی هوا هستند را متوقف و نظارت و پایش  های 
واحدهای صنعتی را تشدید کرده  ایم. عبادتی تاکید کرد: ما تاش کردیم در شرایط 

پایداری هوا، در حد توان میزان آالینده منتشر شده در جو را کاهش دهیم. 

 اسامی نخستین خودروهای وارداتی اعالم شد
نخستین خودرو های وارداتی که راهی جاده های ایران می شوند، شامل فیات 500، فیات 
 I( 10 هیوندای آی ،)KONA( هیوندای کونا ،)ELANTRA( هیوندای النترا ،)TIPO( تیپو

10(، دانگ فنگ Aeolus Yixuan Max و سه محصول چانگان است.
 اولین ثبت سفارش های واردات خودرو انجام شده و پیش بینی می شود تا در اوایل دی 

ماه نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شود.
 با نزدیک شدن به زمان عرضه نخستین خودرو های وارداتی، گمانه زنی ها درباره برند های 

وارداتی ادامه دارد.
آن طور که مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اطاع رسانی کرده اند، تاکنون 
کل درخواست های واصله برای واردات خودرو افزون بر 400 فقره بوده که در کارگروه 
تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 

بررسی قرار گرفته است.
درخواست هایی که مطابق ارزیابی اولیه توانایی الزم برای برآوردن شرایط اصلی آیین نامه 
فوق الذکر درباره قرارداد با شرکت خارجی، داشتن زیرساخت خدمات پس از فروش و 

برنامه سرمایه گذاری فناورانه در صنعت خودرو را دارا بودند، مشخص شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع 400 مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات 
خودرو را ارائه کردند که 27 شرکت حداقل شرایط را داشتند و چهار شرکت ثبت سفارش 
را انجام دادند و بر اساس این گزارش محموله یکی از شرکت ها وارد گمرکات کشور شده 
است.پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات خودرو های 
اقتصادی است، اظهار داشت: ثبت سفارش خودرو در هفته های گذشته انجام شده و 

نخستین خودرو های وارداتی به زودی وارد کشور می شود.
»سیدرضا فاطمی امین« تاکید کرد: هرچند واردات خودرو های اقتصادی در اولویت 
است، اما در مرحله نخست مهم برای ما زمان واردات است تا »فضای روانی که واردات 
خودرو انجام نمی شود را از بین ببریم.«وی درباره تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات 
خودرو گفت: یک میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در دولت مصوب شد 
که با هماهنگی بانک مرکزی بود؛ بنابراین در این مورد مشکلی وجود ندارد و ارز مورد 
نیاز تامین می شود.بررسی ها از تبلیغات محیطی برخی شرکت های واردکننده خودرو و 
همچنین گفتگو با مطلعین بازار حاکی است، تاکنون حضور خودرو های ایتالیایی، ژاپنی، 
کره ای و برخی خودرو های چینی که در ادامه به آن ها اشاره می شود در کشور قطعی شده 

و به عنوان نخستین خودرو های وارداتی راه به خیابان ها پیدا می کنند.
بر اساس این گزارش نخستین خودرو های وارداتی که راهی جاده های ایران می شوند، 
شــامل فیات 500، فیات تیپو )TIPO(، هیوندای النترا )ELANTRA(، هیوندای کونا 
)KONA(، هیوندای آی 10 )I 10(، دانگ فنگ Aeolus Yixuan Max و ســه محصول 
چانگان است.گفتنی است آن طور که روز گذشته معاون خرید گروه سایپا خبر داده، 
سه محصول چانگان CS 35 پاس، CS 55 پاس و UNI-T در سبد محصوالت سایپا قرار 

می گیرد و ثبت سفارش 20 هزار دستگاه از محصوالت جدید انجام شده است.

بازار مسکن آمریکا که در حال حاضر فاز »رکود تورمی« را در معامات خرید 
و »رکود نیمه   سنگین« در فعالیت های ساختمانی تجربه می کند، قرار است با یک 

بسته سیاستی نو، مسیر متفاوتی را در 2023 طی کند.
 یافته   هــای یک تیم تحقیق از خســارت   های این بازار طی حدود دو ســال 
جهش قیمت خانه نشــان می دهد، رشد شــدید قیمت مسکن در آمریکا طی 
سال های 2021 و 2022، پیامدهای میان   مدت و بلندمدت برای اقتصاد مسکن 
و ســاختمان در این کشور به همراه داشته است. »وال   استریت ژورنال« با انتشار 
نتایج این تحقیق، گزارش داده است، تورم مسکن 20 درصدی در دو سال گذشته 
در آمریکا-که بیش از دو برابر میانگین ساالنه تورم ملکی بوده است- باعث شده 
جمعیت جداشده از »مسکن در استطاعت« با افزایش معنادار و نگران کننده به 
اندازه نیمی از خانوارهای آمریکایی برسد؛ همچنین تحت تاثیر این جهش قیمتی، 
تورم اجاره مســکن در آمریکا در باالترین ســطح از سال 2000 قرار بگیرد و در 
سمت عرضه نیز، سقوط ساخت وساز و تولید مسکن، حدود یک دهه بازار مسکن 

آمریکا را از »سرمایه گذاری طبیعی« دور کند.
 این سه خسارت جهش مسکن در آمریکا در کنار »سرایت رشد قیمت ناشی 
از مهاجرت خریداران از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک حومه   ای« در مجموع 
باعث شده است، بازار مسکن2023 برای خروج از رکود تورمی، با مسیر پر پیچ 
و خم و توفان   زده روبه رو باشــد. تحلیل موجود در این تحقیق مشخص می کند، 
اقتصاد مســکن بعد از دچار شدن به رکود تورمی، چاره   ای جز پوست   اندازی در 
سیاستگذاری ندارد؛ به این معنا که با سیاست های زمان رونق قبلی، نمی شود انتظار 
خروج از وضعیت فعلی را داشــت. از همین رو، کارشناسان مسکن در این کشور 
بسته سیاستی نو را به دولت پیشنهاد کرده   اند که به نظر می رسد برای بازارهای 
ملکی مبتا به رکودتورمی، قابل پیاده سازی است. در این بسته، توجه به »اهرم 
نرخ بهره برای مهار تورم مسکن« به عنوان اولین سیاست کلیدی در 2023 مورد 
تاکید قرار گرفته اســت. سیاست دوم، تنظیم بازار اجاره با توجه به تاثیرپذیری 
آن از نبض قیمت ها طی دو سال اخیر است. سیاست سوم نیز »برنامه   ریزی برای 
تشویق سازنده   ها به تکمیل ساختمان   های ناتمام« به عنوان میان   بر عرضه فوری 
خانه جدید به بازار مســکن2023 است که درباره آن تاکید شده است، »تکمیل 
نیمه   کاره   ها« در این مقطع بهتر از پرداختن به ســاخت جدید اســت. چهارمین 

سیاست نیز »تجدیدنظر بر سیاست های کاربری زمین« است.

 سال های دور از خانه
سال هاســت که دور از دسترس بودن خرید خانه برای طبقه کارگر این گروه 
در مناطق شــهری را آزار می دهد. در سال های اخیر، دیگر این مشکل مختص 
گروه کم   درآمد نیست و اکنون طبقه متوسط را نیز درگیر کرده است. طبق نتایج 
نظرسنجی از مرکز تحقیقات پیو که در سال جاری منتشر شده است،     از سال2018 
ســهم آمریکایی   هایی که قدرت خرید خانه ندارند، 10 درصد افزایش یافته است 
و اکنون نیمی از جمعیت آمریکا در دســترس بودن مسکن مقرون به صرفه در 
منطقه خود را یک مشکل جدی می   دانند. بر اساس گزارشی از وال   استریت ژورنال، 
بسیاری از آمارها نشان می دهد که مسکن بیش از پیش از دسترس خانوارها خارج 
شده است. هزینه اجاره در شاخص تورم امسال بیش از 7 درصد افزایش یافته که 
تقریبا دوبرابر روند پیش از همه گیری است. در زمان موج خرید زمان همه گیری، 
قیمت مسکن به صورت ســاالنه 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. 
اکنون انتظار می رود به ساخت صدها هزار خانه جدید نیاز است تا با رشد شغلی 
اخیر در مناطقی از آمریکا مطابقت داشته باشد. با این حال، این ارقام به تنهایی 
گویای آنچه اتفاق افتاده، چگونگی آن یا افرادی که بیش از همه تحت تاثیر آن قرار 
خواهند گرفت نیست، این ارقام فقط بازتابی از نتیجه رویدادهای گذشته هستند. 
با بررسی آمار و ارقام منتشرشده این نکته قابل تامل است که نوسانات اخیر بازار 
مسکن مدت   ها در حال شکل   گیری بوده و اکنون دستیابی به ثبات، مستلزم طرحی 

نو در چارچوب   های سیاستی گذشته است.
 

 دوره کم فروغ
در اواسط دهه2000، رونق مسکن منجر به افزایش تاریخی در سراسر صنعت 
ســاختمان از نظر مجوزهای ساختمانی، سرمایه گذاری و اشتغال شد. در آمریکا 
خانه   های زیادی ســاخته می   شد؛ اما زمانی که بازار متوجه ریسک اوراق بهادار با 
پشتوانه وام مسکن شد، صنعت مسکن به یکباره سقوط کرد. سونامی فروش شروع 
شد و این صنعت از جنبه   های مختلف، از سرمایه گذاری تا خرید خانه و ساخت 
خانه، با شــرایط دشواری روبه رو شــد. در این زمان بود که سلب حق مالکیت و 
فروش اجباری صورت گرفت و از 2006 تا 2010 کارگران ساختمانی دسته دسته 
اخراج می   شــدند. طی این توفان بود که بازار کار از اوج به حضیض رسید، تعداد 
افرادی که در کارگاه   های ساخت   وســازهای مسکونی مشغول به کار بودند تقریبا 
به نصف رسید. به اندازه یک دهه طول کشید تا صنعت مسکن به سطوح پیش 
از سقوط سرمایه گذاری و اشتغال در 2010 بازگردد. در نتیجه شکست بازار در 
آن سال ها، حتی با ایجاد هزاران شغل در مراکز اقتصادی ساحلی مانند نیویورک، 
سان فرانسیسکو و سیاتل، خانه   های کافی در طول آن دهه ساخته نشد. با توجه اینکه 
در کالیفرنیا به ازای هر خانه   ای که در طول دهه ساخته شده، بیش از دوونیم شغل 
اضافه شده است، وضعیت بحرانی مسکن ایالت جای تعجب ندارد. در بهار2020 
زمانی  که همه گیری شیوع پیدا کرد، بسیاری از مشاغل به دورکاری و کار از خانه 
روی آوردند، بخش   هایی از مردم مراکز اقتصادی ساحلی را ترک کردند و به شهرها 
و شهرستان   های کوچک تر و مرکزی   تر، همچون کمربند آفتاب آمریکا نقل مکان 
کردند. البته مناطقی    همچون بویز، آیداهو هم هجمه تازه   واردان را تجربه کردند. 
تجزیه و تحلیل این روندها نشان می دهد که متغیر کار از راه دور، محرک مهمی 
در تغییرات جمعیتی بوده است. افراد عموما از مناطق گران   تر به مکان   های ارزان   تر 
نقل مکان می کنند. این امر به وضوح نشانگر آن است که بسیاری از کارگران در 
مراکز شغلی ساحلی از وضعیت موجود ناراضی بوده   اند. مناطقی که بیشترین افزایش 
تقاضا را تجربه کردند، شاهد وضعیت نادری بودند که در آن هنگام خانه   های موجود 
در لیست فروش به حداقل رسیده بود و صف   های طوالنی از خریداران بالقوه شکل 
گرفت که امیدوار بودند از نرخ های کم وام مسکن بهره ببرند. چنین وضعیتی با 
کمبود مسکن تاریخی دست به دست هم داد و حباب مسکن کم   سابقه   ای را شکل 
داد؛ قیمت خانه    به   قدری باال رفت که بحران قدرت خرید بخش بزرگی از طبقه 
متوسط را نیز به دام انداخت. در بسیاری از شهرهای بزرگ، به   ویژه شهرهایی که 
در طول همه گیری، ساکنان جدید زیادی را جذب کردند، مستاجران نیز با افزایش 
گزاف اجاره مواجه شدند. داده   های صنعت نشان می دهد که قیمت های لحظه   ای 
در بازار اجاره ساالنه بین 10 تا 20 درصد در 2021 و 2022 افزایش یافته است. 
چنین رشد قیمتی برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط و کم قابل تحمل 
نیســت و می تواند منجر به آن شود که مستاجران خانه   هایی را که طوالنی مدت 

ساکن آن بوده   اند، ترک کنند.
البته یکی از دالیلی که مردم جذب مناطقی مانند کمربند آفتاب شدند این 

است که ساخت مسکن در آنجا راحت   تر است. کمربند آفتاب، عبارتی است که 
برای ایالت   های جنوبی آمریکا که از شرق به غرب کشیده شده   اند، استفاده می شود. 
بسیاری از مناطق شهری با باالترین رشد جمعیت، مانند آتانتا و داالس، متناظر 
با هجوم تازه   واردان شاهد افزایش صدور مجوزهای مسکن بودند. در اواسط2022، 
فدرال رزرو نقطه پایانی بر رونق بازار مسکن گذاشت. با افزایش تهاجمی نرخ بهره و 
فروش دارایی   های موجود در ترازنامه، از جمله اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، 
میانگین نرخ وام مسکن ثابت 30ساله تقریبا دو برابر شد. نرخ بهره وام مسکن از 
رقم کمی بیش از 3 درصد در ابتدای سال به حدود 5/ 6 درصد فعلی افزایش یافت. 
ازآنجاکه رقم بازپرداخت ماهانه وام مسکن برای خریداران بالقوه خانه غیرممکن 
شده است، تقاضا برای خانه کاهش یافت و قیمت مسکن نیز در بسیاری از بازارها 
شروع به کاهش کرد. مهم تر از همه ساخت   وساز خانه جدید سقوط کرده است که 
تنها راه   حل منطقی برای دستیابی به ثبات قیمت مسکن در بلندمدت به حساب 
می   آمد. از جمله نقاط روشن صنعت، چشم   انداز تکمیل بسیاری از خانه   های جدید 
و ســاختمان   های آپارتمانی است که در دوران رونق همه گیری راه   اندازی شدند. 
این روزها به دلیل اختال در زنجیره تامین، ساخت خانه   ها زمان بیشتری می   برد 
و در مورد آپارتمان   ها، پروسه ساخت طوالنی   تر نیز می شود. انتظار می رود زمانی    
که این خانه   ها و ساختمان   های آپارتمانی نیمه تمام در 2023 آماده تحویل شوند، 
موجب افزایشــی در عرضه مسکن شده و قدرت خرید را به   خصوص در بازارهای 

محدود بهبود بخشد.
 

 نسخه جدید سیاستی
پایان دادن به کابوس مسکن نیازمند اتخاذ سیاست ها و موازین جدیدی است 
که در وهله اول سیاســتگذاران مخاطب آن هستند. پیش از هر موردی نخست 
اســتفاده خردمندانه از اهرم افزایش نرخ بهره برای مهار تورم در اولویت اســت، 
مســکن یکی از بخش   هایی است که بیشترین حساسیت را نسبت به اعتبارات 
دارد. سیاســتگذاران این کشــور اگر به دنبال بهبود قدرت خرید مسکن باشند، 
مطمئنا نباید اجازه شکل گرفتن دوره رکود دیگری در ساخت مسکن همچون 
دهه2010 را بدهند.  دوم، درحال حاضر دولت سیاست »مصالحه« را بهترین پاسخ 
به آمریکایی   هایی که در معرض شوک   های غیرقابل پیش بینی بازار مسکن و در 
نتیجه افزایش اجاره   بها هستند،     می   داند. افزایش اجاره   بها که بسیاری از خانوارها 
در طول حباب مســکن با آن مواجه شدند، احتماال ماندگار خواهد بود. اجاره   بها 
از دیدگاه اقتصادی متغیری »چسبنده« محسوب می شود، به این صورت که به 
سرعت افزایش می   یابد؛ اما به کندی کاهش پیدا می کند. در نتیجه نگرانی اصلی 
سیاستگذاران باید بازنگری در مورد چگونگی کنترل رشد اجاره   بها باشد؛ چنان که 
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی مرسوم است. سوم آنکه، نحوه کاربری 
زمین و منطقه   بندی که برای دهه   ها بر تولید مسکن در شهرها و حومه   های شهر 
حاکم بوده    است، باید متناسب با قرن بیست   ویکم بازنویسی شوند. تنها قطعیت در 
اقتصاد عدم قطعیت اساسی است: از لحاظ اقتصادی تنها می توان پیش بینی کرد که 
رونق بعدی در چه حیطه   ای می تواند باشد و هیچ تضمینی برای عدم وقوع دوباره 
شوک   هایی مانند همه گیری وجود ندارد. به همین صورت در راستای دستیابی به 
ثبات طوالنی   مدت در قیمت مسکن، بازار اماک شهرها باید تاب   آوری بیشتری 
داشته باشند و در پاسخ به تقاضا اجازه رشد داشته باشند. در نهایت،     تجربه بازار 
در دهه   ها نشــان داده اســت بخش مسکن به صورت متناوب چرخه   های رکود و 
رونق را تجربه می کند. هرچند این چرخه   ها برای صنعت مزایایی از جمله رونق 
سرمایه گذاری، شکوفایی مشاغل و دستمزدها در بخش صعودی منحنی دارد، اما 
همیشه خطر رکود در کمین است. در این زمینه سیاستگذاران می توانند از برخی 
همتایان خود در اروپا و آســیا ســرنخ بگیرند و برنامه   های دولتی که برای طیف 
وسیعی از درآمدها، از طبقه کارگر تا طبقه متوسط در نظر داشته باشند تا حاشیه 

امنی در سراسر چرخه تجاری وجود داشته باشد.

نسخه جدید برای مسکن پیچیده شد

  واتساپ و اینستاگرام رفع فیلتر می شوند؟
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: نهادهای امنیتی به محض اینکه احساس کنند شرایط امنیتی به حالت معمولی و عادی خود برگشته است می توانند تصمیم بگیرند که قطعی پلت فرم های خارجی همیشگی نباشد.

رضا تقی پور در یک گفت وگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محدودیت استفاده از دو پلت فرم خارجی موقتی است و این پیام رسان ها دوباره وصل می شوند، اظهار کرد: خواهشی که دارم این است که این موارد را از یکدیگر تفکیک کنیم. مواقعی 
است که زمان جنگ است و همانطور که می دانید فعالیت های اقتصادی شکل دیگری پیدا می کند و فعالیت های روزمره شکل عادی را ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسامی افزود: این تصمیم فعلی را شورای امنیت کشور گرفته است ولی تصمیمات راهبردی مانند اینکه باید شبکه ملی اطاعات درست شود، داخلی ها باید توسعه پیدا کنند و این شبکه باید مستقل باشد، اتفاقا بسیاری از پاسخ هایی 
که کاربران عزیز دادند، همان الزامات شبکه ملی اطاعات بود؛ مثا گفته اند باید امن و فراگیر باشد و همه کاربرها را پاسخ بدهد.عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه چون الزامات هنوز کاما مهیا نیست، پس قطعی و محدودیتی 
که برروی پلت فرم های خارجی گذاشته شده فعا نباید همیشگی باشد، گفت: این امر بستگی به تصمیم نهادهای امنیتی دارد و به محض اینکه احساس کنند که شرایط امنیتی به حالت معمولی و عادی برگشته، می توانند تصمیم بگیرند که این اتفاق هم رخ دهد.
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زهرا جعفری  -   ایده روز  | کارشــناس 
بازار سرمایه با ارزیابی اثر سیاست های داخلی 
و خارجی بر بورس، پیش بینی کرد بازار ریزش 
قابل  توجهی را متحمل نشود و برخی صنایع 

مورد اقبال قرار گیرند.
 پوریا خالدیان با انتشــار مطلبی با عنوان 
" بــورس تهران از دریچه سیاســت خارجی و 
داخلی" در دنیای اقتصــاد اعالم کرد: در بازار 
سرمایه سطح عدم  اطمینان همچنان باال ارزیابی 
می شود و ابهاماتی پیش روی بازار از جنبه های 
مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. متاســفانه 
در روزهای اخیر موضوعاتی پیرامون جلوگیری 

از معامالت خودرو در بورس کاال مطرح شد.
اســتدالل این اظهارنظر از سوی مخالفان 
این اســت که ورود خودرو به بورس  کاال باعث 
افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار آزاد شده و 
بعضا 100 درصد رشد قیمت در محصوالت رخ  
داده است. چنین موضوعی به عنوان اهرمی در 
راستای جلوگیری از معامالت در بازار سرمایه 

درنظر گرفته می شود.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس نیز 
مدعی شد باید از معامالت خودرو در بورس کاال 
جلوگیری به عمل آید. چنین استداللی درست و 
منطقی نیست . چرا که عرضه خودرو متناسب 
با تقاضا در بورس کاال تنظیم نشده  است. میزان 
عرضه خودرو باید با توجه به اندازه عرضه هایی 
که در قرعه کشی ها لحاظ می شود، افزایش یابد.

در چنین شرایطی بطور قطع قیمت تعدیل 
خواهد شد و در سطوح فعلی نخواهد ماند.  هر 
انــدازه که عرضه خودرو در بورس کاال بصورت 
قطره چکانی صــورت پذیــرد طبیعتا تقاضا 
همچنان باال خواهد بود و قیمت ها را به سمت 
افزایشی سوق می دهد. این رویداد نیز مشکلی 
در کارآیی بورس کاال برای عرضه شفاف و رسمی 

خودرو ایجاد نمی کند.
هرچند طی چند وقت اخیر افزایش قیمت 
خــودرو در بازار آزاد صــورت گرفت اما لزوما 
علت چنین موضوعی نامســاعد  بودن ســاز و 
کار بورس کاال نیســت. دالیلی از جمله تعداد 

محدود عرضه در مقابــل تعداد زیادی تقاضا، 
رشد نوســان های نرخ ارز که طبیعتا در تمام 
بازارهــای مالی اثرگذار اســت در این موضوع 
قابل توجه خواهد بود. نباید صرفا به این نکته 
بســنده کرد که بورس کاال ساز و کار بهینه و 
کارآیی ندارد و باید از چنین بازاری خروج کرد 
و بطور مجدد در گامی رو به عقب به سیستم 

التاری خودرو بازگشت.
چنین موضوعی باعث شــد تا نوسان هایی 
منفی در صنعت خودرو ایجاد شــود. از سویی 
دیگر نیز بازار ارز نیز شــاهد رشد بود و به رغم 
اینکه مشــاهده شد بازرسان آژانس سفری به 
کشور داشــتند اما خبر مثبتی در این زمینه 
منتشــر نشد. این مهم اثر چندانی نیز در نرخ 
دالر نداشت. موضوع عدم اطمینان از یک  سو و 
موقعیت دالر از طرفی دیگر دو رویداد اصلی از 

عوامل اثرگذار در بازار سرمایه هستند. 
در این میان مواردی پیرامون نوســان های 
نرخ بهره و مباحثی میان بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار وجود دارد. چنین مواردی در زمره 
نگرانی و عدم اطمینان نسبت به وضعیت آتی 

خواهد بود. اخیرا دیداری میان وزیر خارجه با 
مسئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا برگزار 
شــد. پیام ارسالی به نوعی از مثبت بودن دیدار 
حکایــت داشــت. احتماال راه هــای ارتباطی 
همچنــان باز خواهد بود. اینکه چه اندازه بازار 
ارز به چنین خبری واکنش نشان می دهد نیز 

بسیار حائزاهمیت خواهد بود.
در کوتاه مدت احیای برجام در دســترس 
نیست. شــرایط اجتماعی داخلی و رشد نرخ 
دالر در بازار داخلی به نوعی بوده که برگ برنده 
در اختیار طرف مقابل است. به نوعی رویدادهای 
داخلی را مورد رصد قرار داده  اســت. از سوی 
دیگر ادعاهایی حول کمک تسلیحاتی ایران به 
روسیه نیز مطرح شده است. بر این اساس طرف 
مقابل دست بازتری برای امتیاز گیری دارد. بعید 
به نظر می رسد در کوتاه مدت بتوان شاهد افت 
چشــمگیر ارزش نرخ دالر بود. زیرا به حدی 
مشکالت اقتصادی متعدد بوده که نوسان های 
منفی کوتاه مدت نیز در این زمینه چندان موثر 

نخواهند بود.
بنابراین روند بازرسی بازرسان آژانس از مراکز 

هسته ای طبیعتا زمان بر خواهد بود. از ورود و 
بررسی سطح غنی سازی گرفته تا ارائه گزارش 
به سازمان انرژی اتمی. با توجه به شرایط فعلی 
اقتصادی و سیاسی- اجتماعی داخلی و خارجی، 
بعید به نظر می رسد برنامه جامع اقدام  مشترک 
در بازه زمانی کوتاه مدت بتواند به نتیجه برسد.

مضاف بر اینکــه باید دید امتیازاتی که دو 
طرف در مقابل امضای مجدد چنین معاهده ای 
می خواهند، چیســت. حال شرایط بازار سهام 
کامال مرتبط با متغیرها است. دو موضوع اصلی 
نرخ ارز و بهره در اینجا مطرح است. عموما در 
بازار سرمایه تابع های توزیع بازدهی یک حالت 
چولگی به سمت چپ دارند. به این معنی که اثر 
اتفاقات یا پیش بینی های منفی به مراتب بیشتر از 
اتفاقات یا پیش بینی های مثبت لحاظ می شود.

بیــش  واکنش ها در اخبار منفی بیشــتر 
اســت. بحث افزایش نرخ سود بانکی از 1۸ به 
۲۳ درصد نیز مطرح شــده  است. باید چنین 
موضوعی نیز مورد راستی  آزمایی قرار بگیرد. 
فعاالن بازار سرمایه باید توجه داشته باشند نرخ 
بهره تامین مالی در بازارهای پول و سرمایه در 

محدوده ۲۸ تا ۳۲  درصد است. این نرخ قطعا 
باالتر از نرخ اسمی است.

در حال حاضر تغییــر 1۸ به ۲۳  درصد اثر 
چندانی ندارد. زیرا این نرخ اســمی بوده و نرخ 
بهره موثر تامین مالــی از چنین ارقامی باالتر 
است. به لحاظ روانی چنین موضوعی اثرگذار 
بــوده زیرا انتظارات تورمی را تعدیل می کند و 
به نوعی باعث می شــود هزینه های تامین مالی 
بنگاه ها نیز از سطوح فعلی به سمت باال تغییر 
مسیر دهد. بازار سرمایه از این منظر می تواند 

دستخوش تغییر شود.
موضوع دیگر به نرخ ارز بازمی گردد. اثر نرخ 
ارز به مراتب نوسانی تر از اثر نرخ سود بانکی در 
بازار سرمایه خواهد بود. با رشد نرخ ارز در بازار 
یقینا صنایعی که از این مهم منتفع می شوند 
مورد  توجه سرمایه گذاران قرار خواهند گرفت. 
باید دید در کوتاه مدت بــه چه اندازه بازار ارز 
نســبت به خبر دیدار اولیه در حوزه سیاست 

خارجه واکنش نشان می دهد.
از ســویی باید دید موضوع شورای پول و 
اعتبار درخصوص پذیرش افزایش نرخ ســود 
بانکی به چه صورتی خواهد بود. بازار سرمایه 
از منظر بنیادی در بسیاری از صنایع کامودیتی 
و دالری  محور و حتی برخی  ریالی ها و صنایع 
کوچک تر در محــدوده ارزنده قرار دارد. اینکه 
 بودجه  ســال  1۴0۲ چه ســمت و ســویی

 خواهد داشــت نیز برای معامله گران بســیار 
حائزاهمیت است.

بر این اســاس به نظر نمی رسد بازار ریزش 
قابل توجهی را متحمل شود. اصالحات مقطعی 
هم در بازار با توجه به مواردی نظیر نرخ سود 
بانکی و اخبار و حواشی در صنایع متعدد همانند 
قطعی گاز، قیمت گذاری دستوری و غیره قابل 
پیش بینی اســت. اکنون شرایطی نیست که 
نگرانی بابت ریزش ایجاد شود. مگر اینکه اتفاقات 
خیلی خاصی بیفتد. در مقابل نمی توان به صعود 
بازار بصورت شدید امیدوار بود. زیرا متناسب با 
اتفاقات واقعی، اقتصاد بازار در حال پیشــخور 

کردن اخبار و صعود است.

 عوامل موثر در تداوم روند صعودی نماگرهای بورســی و نقش افزایش دالر 
نیمایی

کارشناس بازار سرمایه با اعالم عوامل موثر در تداوم روند صعودی نماگرهای بورسی گفت: 
عبور دالر نیمایی از۳0 هزار تومان اثرات قابل  توجهی بر عملکرد شــرکت ها در فصل پاییز 

خواهد داشت.
 علی عصاری با انتشار مطلبی با عنوان » امکان تغییر جهت بورسی« در دنیای اقتصاد اعالم 
کرد: بازار سرمایه طی روزهای گذشته مجددا در کانون توجه قرار گرفت. بخشی از این اتفاق 
را می توان به جهش غیرمنتظره نرخ ارز نسبت داد و بخش دیگری از آن را باید به جاماندن 

تاالر شیشه ای از وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد مرتبط دانست.
افزایش سود شرکت ها که در روند صعودی جدید، رشد تولیدات صنایع را رقم زده، وضعیت 
متفاوتی را در بازار مذکور بوجود آورده اســت. اما تداوم این وضعیت منوط به وقوع برخی 
رخدادها است. بررسی ها نشان می دهد به رغم افزایش خوش بینی ها نسبت به سرعت آهنگ 
رشــد صعودی شاخص اما برخی موانع می توانند جلوی این مهم را سد کنند. بررسی روند 

بازار سهام نشان می دهد این بازار تا چه میزان متاثر از نوسانات نرخ ارز است.
شــاخص ارزی به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر ســهام، نقش مهمی در تداوم روند 
صعودی نماگرهای بورســی ایفا می کند. با توجه به افزایش نرخ دالر نیمایی و عبور از مرز 
۳0 هزار تومان به نظر می رســد در صورت تداوم این روند، اثرات قابل  توجهی بر عملکرد 
شرکت ها در فصل پاییز خواهد داشت. این موضوع در جذب سرمایه گذار نیز نقش راهبردی 

بازی خواهد کرد.
اما در صورتی که روند قیمت صعودی دالر متوقف شود بازار سهام زودتر از بازارهای دارایی 
دیگر وارد مرحله اصالحی خواهد شــد. همبســتگی نرخ ارز با مسیریابی قیمت سهام به 
اندازه ای است که هم می تواند تحوالتی خوشحال کننده را هنگام صعود ارز رقم بزند و هم 

ممکن است در جهت نزولی برای سهامداران تبدیل به یک تراژدی شود.
در شرایط فعلی که به نظر می رسد دالر جایی برای رشد بیشتر نداشته باشد، سرعت بورس 
در قبال ریزش ها نیز می تواند بیشتر از سرعت بازار ارز باشد. موضوعی که امکان بی اعتمادی 
بیشتر سرمایه گذاران به بازار سهام را رقم خواهد زد. شواهد نشان می دهد بازارهای دارایی 

به دلیل نشانه های جدید برجامی، سرنوشت غیر  قابل  پیش بینی انتظار آنها را می کشد.
همان طور که با بروز تنش در روابط ایران و اروپا طی ماه های قبل و تصویب قطعنامه های  
سیاسی و حقوقی در آژانس و شورای حقوق بشر علیه ایران، وضعیت بازارهای دارایی وارد 
مرحله جدیدی از تغییرات شد، اکنون نیز در صورت بازگشت طرفین به مذاکرات برجامی 

این بازارها مجددا در مسیر نوسان قرار خواهند گرفت.
کمتر کسی فکر می کرد با ورود به دومین ماه از پاییز روزنه  ای برای خیز پرقدرت قیمت ها 
در بازارهای دارایی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه بازارهای سرمایه  گذاری به شدت 
تحت تاثیر تحوالت بین المللی قرار دارند با قرار گرفتن مذاکرات هسته ای در ابهام، چهره ای 
متفاوت نشان دادند و برخی از بازارها با جذابیت بیشتری از سوی سرمایه گذاران روبرو شدند. 
افزایش انتظارات تورمی ایجاد شده در حالی است که سرانجام سرمایه گذاران برای جبران 
افت ارزش دارایی های ریالی چاره ای جز هدایت آنها به سمت بازارهای سرمایه گذاری ندارند. 
از این رو با توجه به سناریوهای احتمالی پیش روی سیاست خارجی و اقتصاد کالن، باید 

دید بازارها در برابر این رخدادهای احتمالی چه استراتژی  به کار خواهند بست. 

 کاهش کیفیت بنزین تکذیب شد
معاون وزیــر نفت در امور پاالیش و پخش با تکذیب کاهش کیفیت بنزین، گفت: مصرف 

سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع در مقایسه با سال گذشته ۲0 درصد بیشتر است.
 جلیل ساالری با اشاره به اینکه گاز مایع به عنوان سوخت نیروگاه ها مصرف نمی شود، اعالم 
کرد: تخصیص گاز طبیعی به نیروگاه ها متفاوت است و هرچقدر مصرف گاز خانگی کاهش 

پیدا کند به نیروگاه ها اختصاص پیدا خواهد کرد.
تحویل گاز به نیروگاه ها بین 100 تا ۲۲0 میلیون متر مکعب در روز متغیر بوده با این حال 
سوخت گاز معادل سال گذشته به نیروگاه ها تحویل داده شد اما در بخش سوخت مایع 1۸ 

تا ۲0درصد مصرف بیشتر بوده است.
تولید و مصرف بنزین در نقطه سر به سر قرار دارد، البته باید اقداماتی انجام شود. زیرا بخشی 
از مصرف به مسیرهای انحرافی مانند قاچاق می رود. قاچاق در نفتگاز حدود ۷ و در بنزین 
نیز حدود ۵ میلیون لیتر در روز برآورد می شود، بخشی به دلیل مهاجرت کارت های سوخت 

نیاز به نظارت بیشتری دارد.
بنزین عامل آلودگی هوا نیســت. زیرا محموله هــای بنزین کیفیت مطلوبی دارند و بنزین 
معمولی و بنزین یورو استانداردهای سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد را دارا 
هســتند. اکتان بنزین معمولی ۸۷ و بنزین یورو ۹۲ است و هیچ بنزینی با اکتان کمتر از 
۸۷ توزیع نمی شود و با پایان تعمیرات اساسی در پاالیشگاه شازند در هفته گذشته، تولید 
بنزین ســوپر آغاز و از این هفته توزیع آن آغاز شد. به هیچ عنوان برای تامین بنزین مورد 

نیاز ، کیفیت آن کم نشده است.
ساالنه یک میلیون خودرو به چرخه حمل و نقل اضافه می شود بدون آنکه خودرویی از چرخه 
خارج شود. باید شرایط اسقاط را فراهم کرد و استاندارد تولید خودرو را نیز افزایش داد. در 
حالی که خودروها در جهان به ازای 100 کیلومتر پیمایش ۴ لیتر بنزین مصرف می کنند در 
ایران 10 لیتر است.آلودگی هوا به حجم زیاد گاز و تراکم کالن شهرها، مصرف باالی گاز و 
بنزین بر می گردد. ال پی جی هنوز در آیین نامه سوخت وارد نشده است. پتروشیمی ها بنزین 

تولید نمی کنند، کیفیت ریفورمیت تولیدی در پتروشیمی ها با پاالیشگاه ها یکسان است.

   قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان اصالح نشده است
عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: در طول سال شاهد افزایش چندباره قیمت ها 
و نرخ های عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده قطعات هستیم و انتظار می رود تعدیل قیمت ها 

به همان نسبت انجام شود.
حسن وطنی با اشــاره به اصالح نشدن قراردادهای خودروســازان و قطعه سازان با وجود 
گذشــت حدود ۹ ماه از ســال، اظهار کرد: در قراردادهای موصوف، بندی پیش بینی شده 
که بر پایه آن با مثبت یا منفی ۵ درصد تغییر در نرخ ها و قیمت های عوامل مؤثر بر قیمت 
تمام شــده قطعات، این قراردادها می تواند سیستماتیک اصالح شود؛ بندی که هیچ وقت 

اجرایی نشده است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان خودروی کشور افزود: 
در ماه های گذشته شاهد تغییر و افزایش چندباره قیمت مواد اولیه تولید، نرخ ارز، افزایش 
دستمزدها، گران شدن انرژی و غیره بوده ایم، اما تاکنون هیچ اصالح و تعدیلی در قراردادها 
اعمال صورت نگرفته اســت.وطنی تصریح کرد: تداوم این شــرایط، کاهش قدرت مالی و 
عملیاتی قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت. به ویژه اینکه نمی توانند در برنامه های جدید 
و توســعه ای خودروسازان همراهی الزم را داشته باشند.وی ادامه داد: قطعه سازان همگام 
با همه مسؤوالن و وزارت صمت خواهان افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر هستند اما این 
مساله الزامات خود را دارد که یکی از آنها تأمین نقدینگی است.عضو هیأت مدیره انجمن 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور افزود: تولید بیشتر نیازمند نقدینگی 
بیشتر است و اگر تعدیل ها به موقع انجام نشود و پرداخت ها سر وقت نباشد، مشکالت زیادی 
برای تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی ایجاد می شود.وطنی تاکید کرد: انتظار می رود تعدیل 
و اصالح به موقع قراردادها را شــاهد باشــیم تا قطعه سازان فشار کمتری به لحاظ تأمین 

نقدینگی تحمل کنند و بتوانند همراهی الزم را با برنامه های توسعه ای تولید داشته باشند.

  زنگ خطر مصرف گاز به صدا درآمد
جوالیی اعالم کرد که با ورود یک جبهه هوای سرد و سامانه بارشی به کشور از روز پنجشنبه 
)یکم دی ماه(، پیش بینی می شــود مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به بیش از ۶۷0 
میلیون متر مکعب در روز برســد. به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، محمدرضا جوالیی با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه موج ســرمای جدیدی از هفته آینده داریم، افزایش 
مصرف خانگی نگران کننده است، از این رو امیدواریم کنترل های بیشتری در مصرف خانگی 
انجام شود.وی ادامه داد: بر اساس پایش انجام شده اکنون مصارف گاز در استان های تهران، 
اصفهان، مازندران، گلســتان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی به دلیل برودت بیش از حد 

هوا همچنان باالست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: قیمت تمام شده هر کیلو 
تخم مرغ برای مرغداران ۴۹ هزار تومان است که در حال حاضر با 10 هزار تومان 
کمتر آن را به بازار عرضه می کنند.محمد مرادی در نشست خبری که برگزار 
شد با بیان اینکه تحت قالب سامانه سماسط)سامانه مدیریت اطالعات صنعت 
طیور( اطالعات جامعی از وضعیت تولید داریم، گفت: در این سامانه می توانیم 
به صورت برخط میزان تخم مرغ تولید شــده، شــهر و روستا و واحد تولیدی، 
میزان تلفات و... را رصد کنیم.وی ادامه داد: علیرغم اینکه امسال سال پرفرازو 
نشیبی داشتیم و به بخش های مختلف کشور شوک وارد شد خوشبختانه در 
بخش مرغ تخمگذار اتفاقی رخ نداده و حتی توانستیم ۵ درصد بیشتر از برنامه 

تعیین شده تولید کنیم.

 پیش بینی تولید یک میلیون و۲۰۰ هزارتن تخم مرغ در سال ۱۴۰۱
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به اینکه هیچ کمبودی 
تا پایان سال نداریم و شرایط پایدار است، گفت: پیش بینی می شود که تا پایان 
سال میزان تولید تخم مرغ در کشور در سال 1۴01 به عدد یک میلیون و ۲00 
هزار تن برسد. این در حالیست که سال گذشته یک میلیون و 1۲0 هزار تن 
تخم مرغ در کشور تولید شد.وی در بخش دیگری از صحبت های در پاسخ به 
اینکه چرا با وجود اینکه آمار تولید و مصرف در کشور وجود دارد گفته می شود 
تا پایان سال حدود ۶0 هزار تن تخم مرغ مازاد خواهیم داشت؟ گفت: همیشه 
در برنامه ریزی ها به گونه ای عمل می کنیم که بیشتر از نیاز کشور تولید شود و 
سوپاپ اطمینانی وجود داشته باشد که اگر خسارت و تلفاتی ایجاد شد کمبودی 
نداشــته باشیم. گاهی این تخم مرغ ها به سرعت وارد بازار می شوند اما گاهی 

روند جذب آن به بازار تدریجی خواهد بود.
به گفته وی سرانه مصرف تخم مرغ در کشور باالی 1۴ کیلو است. سرانه مصرف 

ما نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین و نسبت به میانگین دنیا باال است.

 مرغداران در فروش هرکیلو تخم مرغ ۱۰ هزارتومان ضرر می کنند
مرادی همچنین در خصوص قیمت تخم مرغ نیز گفت: قیمت تمام شده هر 

کیلو تخم مرغ درب مرغداری ها حدود ۴۹ هزار تومان است. بعد از مردمی سازی 
یارانه های تولیدکنندگان همراه دولت شدند و دولت نیز قیمت ۳۵ هزار تومان را 
به ازای هر کیلو برای تخم مرغ به صورت موقت تعیین کرد. قرار بود این قیمت 
شهریورماه اصالح شود و واقعی سازی صورت بگیرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.  
وی تصریــح کرد: امروز تخم مرغ درب مرغداری ها با قیمت ۳۹ تا ۴0 هزار 
تومان خرید فروش می شود که 10 هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده است.

ایــن فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولیــد تخم مرغ خطی و مصرف 
سینوســی است، افزود: معتقدیم قیمت گذاری بر روی محصوالتی که مصارف 
سینوسی دارند و مصرف با تغییر فصل افزایش یا کاهش می یابد، اقدام درستی 

نیست و باید براساس عرضه وتقاضا باشد.

 تصمیم گیری در مورد قیمت نهایی تخم مرغ با ســتاد تنظیم 
بازار است

مدیرعامــل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در رابطه با قیمت های جدید 
تخم مرغ که اخیرا در میادین اعالم شده، گفت: سازمان میادین میوه و تره بار از 
ما استعالم گرفت و ما نیز پس از کشف قیمت به آنها قیمت تمام شده تخم مرغ 
را اعالم کردیم. در حقیقت قیمت های اعالم شده پیشنهادی بود و ستاد تنظیم 

بازار باید در مورد قیمت ها نهایی تصمیم گیری های الزم را انجام دهد.

 صادرات ۲۷ هزارتن تخم مرغ در ۹ماهه ۱۴۰۱
وی در ادامه به آمار صادرات تخم مرغ نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 
تاکنون یعنی در این ۹ ماه ۲۷ هزار تن تخم مرغ صادر شده است. یعنی به طور 
میانگین ۳000 تن در ماه تخم مرغ صادر شــده که عدد زیادی نیست، زیرا ما 
در سال  1۳۹۴ رکورد صادرات را زده بودیم و به ۹۴هزار تن هم رسیدیم. البته 

این نکته نیز حائز اهمیت است که رقیب قدرتمندی مانند ترکیه وجود دارد.

 اعمال محدودیت در خرید نهاده در سامانه بازارگاه
 مرادی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت نهاده ها اشاره کرد و 
گفت: توزیع نهاده همچنان از طریق سامانه بازارگاه ادامه دارد. تا یکماه پیش 
تولیدکنندگان بر اساس نیازشــان نهاده خریداری می کردند ولی متاسفانه از 
یکماه پیش تاکنون ســهیمه یکماه برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شــده 
است و محدودیت خرید وجود دارد. این محدودیت خرید باعث می شود کاال 
به موقع به دســت تولیدکننده نرسد و مجبور شود به بازار آزاد مراجعه کند و 

بازار ثانویه شکل گیرد.
به گفته وی ذرت در سامانه بازارگاه کیلویی 11هزار و۳00 تومان و کنجاله 
سویا 1۶ هزار و ۴00 تومان است ولی در بازار آزاد کنجاله به بیش از ۲0 هزار 

تومان و ذرت به بیش به حدود 1۲هزار تومان رسیده است.

 شبکه توزیع نیازمند اصالح است
وی در پایان در پاســخ به اینکه چرا تخم مرغ در بازار چند نرخی اســت و 
مصرف کننده چطور باید قیمت واقعی را تشخیص دهد؟ گفت: اینکه شبکه توزیع 
ما نیازمنداصالح اســت شکی در آن نیست اما حضور واسطه های غیر ضروری 
و تعدد فروشــگاه های عرضه محصوالت نیز ممکن است در چند نرخی شدن 
تخم مرغ سهمی داشته باشند. قیمتی که امروز تولیدکنندگان با آن تخم مرغ 
را عرضه می کنند قیمت تمام شده نیست و تا پایان سال هم به قیمت تمام 

شده نخواهد رسید.

ضرر۱۰هزارتومانیمرغداراندرفروشهرکیلوتخممرغ
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یک کارشناس انرژی گفت: سرمایه گذاری در توسعه گاز طبیعی یکی از اولویت 
های کشور است و باید در اولویت های سرمایه گذاری قرار گیرد.

 انتقال گاز ال ان جی همواره یکی از موضوعاتی بوده که کارشناســان امر به 
عدم توسعه تکنولوژی و پیشرفت در این حوزه انتقاداتی داشته اند، در حالی که 
برخی از کارشناسان نظر دیگری را دنبال می کنند و این موضوع را در اولویت های 
کشــور نمی دانند، محمد امین نبی سروستانی کارشناس انرژی در رابطه با این 
موضوع به مهر می گوید: سرمایه گذاری در توسعه گاز طبیعی یکی از اولویت های 
حوزه انرژی کشور است به همین دلیل اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری در 

این حوزه ضروری است.
وی ادامه داد: در این راستا باید سرمایه گذاری به نحوی انجام شود که با توجه 
به یک طرح کالن هدفمند، بیشترین آورده را برای کشور داشته باشد و از انجام 

سرمایه گذاری های مقطعی و غیر هم راستا پرهیز نمود.
این کارشناس انرژی با اشاره بر اینکه سرمایه گذاری روسیه در توسعه ال. ان. 
جی یکی از طرح های ســرمایه گذاری است اضافه کرد: در روزهای اخیر از سوی 
مسئولین مطرح شده است. اما بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی این طرح نشان 
می دهد به دو دلیل چنین سرمایه گذاری ای در اولویت نیست و نمی توان از آن به 

عنوان گزینه ای مطلوب یاد کرد.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصادی، کشور ایران برای صادرات گاز بازار مناسبی 
در منطقه دارد و کشورهای همسایه گزینه های مطلوبی برای صادرات گاز هستند. 
با توجه به اینکه برای صادرات به برخی کشورهای منطقه خط لوله وجود دارد و 
امکان توسعه این خطوط و احداث خطوط لوله جدید با کشورهای دیگر منطقه 
وجود دارد، می توان تعامالت گازی ایران را با کشورهای منطقه در قالب صادرات 
و واردات گاز طبیعی به صورت مؤثر برقرار نموده و کشور را به هاب گازی منطقه 

تبدیل کرد. در مقابل، ال. ان. جی، به ویژه در حجم های بزرگ، نیاز به فناوری و 
هزینه باالیی دارد و دانش این فناوری در حاضر در اختیار کشورهای محدودی از 
جمله آمریکا، اروپا و ژاپن است که با توجه به رابطه سیاسی آنها با ایران، امکان 
انتقال دانش و تبادل وجود ندارد. به همین دلیل احداث ال. ان. جی در ابعاد بزرگ 

از سوی روس ها دور از دسترس به نظر می رسد.
وی اضافه کرد: در مقایسه بازار منطقه با بازارهای عمده هدف ال. ان. جی )اروپا 
و شــرق آسیا(، صادرات به منطقه از طریق خط لوله، به ویژه در بلندمدت، برای 
کشــور صرفه اقتصادی بیشتری دارد. و از لحاظ آورده سیاسی باید توجه داشت 

بازار نفت و بازار گاز ماهیتی متفاوت دارد.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: بازار نفت یک بازار جهانی است و کشوری که 
تقاضا دارد در صورتی که موفق نشود نیاز خود را از کشور مد نظر برطرف نماید 
این نیاز را به سهولت از طریق کشور دیگری تأمین می نماید. این در حالی است 
که بازار گاز یک بازار نسبتاً منطق های است و قراردادها عمدتاً به صورت طوالنی 

مدت هستند و حدود ۶0 درصد گاز جهان از طریق خط لوله منتقل می شود. این 
شرایط باعث شده است معموالً کشورهای صادرکننده گاز در منطقه خود دارای 
انحصار نسبی باشند و دست برتر را در تعامالت بین المللی در حوزه انرژی داشته 
باشند، که این خود به افزایش قدرت این کشورها در بعد سیاسی کمک می کند.

برای تضعیف بازار شبه انحصاری گاز و کاهش قدرت دارندگان بزرگ گاز، که 
ایران و روسیه نیز جز این کشورها به شمار رفته و جز دشمنان آمریکا محسوب 
می شــوند، آمریکا در نظر دارد تا با فراگیر کردن صادرات گاز به صورت ال. ان. 
جی بازار گاز را به سمت تبدیل شدن به بازار جهانی، مشابه بازار نفت، سوق دهد. 
اگر بازار گاز به سمت جهانی شدن سوق داده، مانند بازار نفت، تحریم پذیری آن 
افزایش خواهد یافت و از طرفی با توجه به افزایش سیالیت بازار، امکان وابسته سازی 
و اثرگذاری سیاسی از طریق صادرات گاز کاسته می شود. در بازارهای منطقه ای که 
قرارداد بین کشورها به صورت بلندمدت و از طریق خط لوله منعقد می شود کشور 
واردکننده و صادرکننده از نظر سیاسی و امنیتی به یکدیگر وابسته می شوند که 
البته صادرکننده قدرت چانه زنی بیشتری پیدا می کند. شرایطی که در صادرات از 

طریق ال. ان. جی امکان تحقق آن وجود ندارد.
وی تاکید: از دیدگاه اقتصادی و سیاســی می توان گفت ال. ان. جی در حال 
حاضر اولویت اول صادرات گاز نیســت و باید بر صادرات به صورت خطوط لوله 
متمرکز بود تا عالوه بر منافع اقتصادی، از درهم تنیدگی های سیاســی امنیتی با 
کشــورهای منطقه بهره برد. ایجاد ظرفیت صادرات از طریق ال. ان. جی زمانی 
توجه پذیر می تواند باشــد که صادرات از طریق خط لوله به صورت حداکثری به 
کشــورهای اطراف انجام شده و نیاز به بازارهای فرامنطقه ای وجود داشته باشد. 
وضعیتی که با توجه به نیاز کشــورهای اطراف به گاز و ظرفیت بالفعل و بالقوه 

کشور برای صادرات، امکان پیشامد آن دور از انتظار است.

اولویتسرمایهگذاریدرحوزهال.ان.جیبرایکشور

  افزایش سرمایه 3۵ هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی تصویب شد
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت مصوب کرد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک های دولتی به زودی اضافه شود.

 سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد تسهیالت بانکی اظهار کرد: با توجه به اینکه نارضایتی های بسیاری در مورد تسهیالت در نظر گرفته شده بانک ها وجود داشت، دولت مصوب کرد تا ۳۵ هزار میلیارد 
تومان به سرمایه بانک های دولتی به زودی اضافه شود.وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به طور خاص برای اولین بار در چند دهه اخیر است که جز دو بانک ملی و سپه که تا سطح استاندارد جهانی کفایت سرمایه فاصله دارند، تمام بانک ها کفایت سرمایه شأن تا 
۸ درصد بر پایه صورت های مالی 1۴00 افزایش یابد. با این کار بانک ها هم در توان تسهیالت دهی به مردم و هم در مراودات بین المللی می توانند از این افزایش سرمایه استفاده کنند که اتفاقی خوب در هفته ها و ماه های آینده خواهد بود. یعنی دولت به جای 

اینکه این رقم را صرف کسری بودجه خودش کند، صرف افزایش توان تسهیالت دهی شبکه های بانکی کرد.
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45602777024560277702 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45602777024560277702 متعلــق بــه پویــا  متعلــق بــه پویــا 
برهانی فرزند محمد در تاریخ برهانی فرزند محمد در تاریخ  1401/09/27 1401/09/27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران 8686  274274 ج  ج 6363   ــماره ای ــه ش ــین ب ــران  و کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ــماره 21801570292180157029 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/151401/09/15 مفق ــد ســراهلل در تاری ــی فرزن ــه صمــد داراب ــق ب ــخ متعل ــد ســراهلل در تاری ــی فرزن ــه صمــد داراب ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45687699064568769906 متعلــق بــه رضــا حاجیــان فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا حاجیــان فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/151401/08/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20142014

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21108760692110876069 متعلــق بــه ایمــان حیــدری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان حیــدری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18416358201841635820 متعلــق بــه محمــد حاتمــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد حاتمــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/01/011399/01/01 مفق

ــد عبدالشــمس در  ــی فرزن ــی شــعبانی الالن ــه مصطف ــق ب ــد عبدالشــمس در  متعل ــی فرزن ــی شــعبانی الالن ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 00438694400043869440 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــخ تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــین در  ــد عبدالحس ــی فرزن ــعبانی الالن ــی ش ــه تق ــق ب ــین در  متعل ــد عبدالحس ــی فرزن ــعبانی الالن ــی ش ــه تق ــق ب ــنامه 23292329 متعل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب ــنامه شناس ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردی ــخ تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردی تاری

 مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران 
تخمگذار )میهــن( از تولید 1.2 میلیون تن 
تخم مرغ در ســال جاری خبر داد و گفت: از 
ابتدای سال تاکنون 27 هزار تن تخم مرغ به 
کشورهای عراق، افغانستان، قطر، عمان صادر 

شده است.
»محمد مرادی« در نشســت خبری خود 
درباره وضعیت تولید تخم مرغ در سال جاری 
افزود: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و 
تعیین موقت نرخ تخم مرغ، مقرر شــده بود 
نرخ این محصول در شهریورماه امسال اصالح 
شــود که این مهم به صورت قانونی توســط 

دستگاه های متولی صورت نگرفت.
مرغداران  سراســری  اتحادیه  مدیرعامل 
میهن بــا بیان اینکه قیمت تمام شــده هر 
کیلوگرم تخم مرغ را 49 هزار تومان اســت، 
افزود: با اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها 
و حذف ارز 4200 تومانی قیمت مصوب هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی 35 
هزار و 500 تومان تعیین شده بود. مرادی با 
بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت 
تخم مرغ در بازار است، اظهار داشت: قیمت 
دســتوری تخم مرغ منطقی نیســت و باید 
دستگاه های متولی همچون سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای 
قیمت گذاری و ســتاد تنظیم بــازار در این 
خصوص چاره ای بیندیشند تا تولیدکنندگان 
و بازار از وضعیت بالتکلیفی خارج شوند. وی 
گفــت: با وجود اجرای طرح مردمی ســازی 
یارانه ها و حذف ارز 4200 تومانی، در ابتدای 
امر تولیدکنندگان مشکلی در تامین نهاده های 
مورد نیاز خود برای هر دوره تولید نداشــتند 
و نهاده ها را بــا ارز نیمایی تامین می کردند؛ 
اما اخیراً با ســهمیه بندی یک مــاه و ایجاد 
محدودیت در عرضه نهاده ها در سامانه بازارگاه، 
تولیدکنندگان برای تهیــه نهاده های مورد 

نیازشان به بازار آزاد مراجعه می کنند که همین 
امر نگرانی هایی را برای بخش تولید ایجاد کرده 
است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
میهن با بیان اینکه تولیدکنندگان نقدینگی 
ندارند که بیش از نیاز تولید خود خرید انجام 
دهند، بیان کرد: در حال حاضر تولیدکننده 
مبلغ نهاده را در سامانه بازارگاه واریز می کند، 
15 روز زمان می برد تا محصول به دســتش 
برسد، بنابراین مجبور است برای تامین بخشی 

از نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند.
به گفته مرادی، تولیدکنندگان هر کیلوگرم 
ذرت را 11 هزار و 300 تومان و کنجاله سویا 
را 16 هزار و 400 تومان در ســامانه بازارگاه 
خریداری می کننــد در حالی که قیمت این 
نهاده هــا در بازار آزاد باالتر اســت و همین 
امــر بازار ثانویه برای ایــن محصوالت ایجاد 

کرده است.
وی از وزارت جهاد کشــاورزی خواســت 
تا برای این مشــکل صنعت طیــور چاره ای 

بیندیشند، و گفت: با تشکیل سامانه سماصط، 
اکنون اطالعات ارزشمند و خوبی از وضعیت 
تولید و تولیدکنندگان موجود است که این امر 

در برنامه ریزی تولید اثرگذار است.

 تخم مرغ مورد نیاز کشور تا پایان 
سال تامین است

مرغداران  سراســری  اتحادیه  مدیرعامل 
میهن پیش بینی کرد: امسال 1.2 میلیون تن 
تخم مرغ در کشــور تولید شود که نسبت به 
برنامه پیش بینی شده وزارت جهاد کشاورزی 
5 درصد افزایش تولید خواهیم داشت. سال 
گذشته یک میلیون و 120 هزار تن تخم مرغ 
در کشور تولید شده بود. مرادی با بیان اینکه 
تخم مرغ مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری 
تامین است و کمبودی در این خصوص نداریم 
گفت: تولید تخم مرغ در کشور ما به صورت 
خطی و مصرف آن به شکل سینوسی است؛ 
یعنی در نیمه اول هر ســال با گرم شدن هوا 

مصرف این محصول کاهش می یابد. این مقام 
صنفی اظهار داشــت: طبق آمارهای موجود 
سرانه مصرف تخم مرغ برای هر ایرانی بیش از 
14 کیلوگرم است، در حالی که میزان مصرف 
ایــن محصول به طور میانگین در جهان بین 
11 تا 12 کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته 
دنیا 18 کیلوگرم است. در واقع سرانه مصرف 
تخم مرغ در کشــور ما نســبت به میانگین 
جهانی باالتر و نسبت به کشورهای پیشرفته 
دنیا کمتر است. وی کیفیت تخم مرغ تولیدی 
کشور را مطلوب دانست و بیان کرد: باقیمانده 
آنتی بیوتیک در تخم مرغ تولیدی کشور ذره ای 
وجــود ندارد و این محصول از کیفیت خوبی 

برخوردار است.

 2۷ هزار تن صادرات تخم مرغ طی 
هفت ماهه امسال

مرغداران  سراســری  اتحادیه  مدیرعامل 
میهن گفت: از ابتدای سال تاکنون 27 هزار 

تن تخم مرغ به کشورهای هدف از جمله عراق، 
افغانستان، قطر، عمان صادر شده که میانگین 
آن 3 هزار تن در ماه اســت. به گفته مرادی، 
کشــور ظرفیت صادرات ساالنه بیش از 100 
هــزار تن از این محصول را دارد به طور مثال 
در ســال 1394 بیش از 94 هزار تن از این 

محصول صادر شده بود.
وی با بیان اینکه هیــچ یک از واحدهای 
پرورشی کشور با بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان درگیر نیســت، تاکید کرد: بنابراین 
امکان صادرات این محصول به کشورهای هدف 
وجود دارد و هیچ مشــکلی در این خصوص 
نداریم. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
میهن اضافه کرد: بر اســاس آمارهای موجود 
در سال 2021 در جهان 85 میلیون تن تخم 
مرغ تولید شد که تنها حدود 3 درصد آن در 
حوزه تجارت جهانی قرار گرفت. مرادی گفت: 
تاریخ انقضای تخم مرغ در کشورهای مختلف 
متفاوت است به طوری که در برخی کشورها 
مانند ایاالت متحــده امریکا 15 هفته، قطر 
سه ماهه، افغانستان 45 روزه و ایران یک ماهه 
است. وی اظهار داشت: انتظار می رود سازمان 
دامپزشکی کشور با کمک سیستم دانشگاهی 
و دستگاه های متولی و اتحادیه تاریخ انقضای 
تخم مرغ را بررسی کنند تا در صورت امکان 
این محصول در فروشگاه هایی که زنجیره سرد 
را بــه خوبی رعایت می کنند با تاریخ انقضای 
باالتر عرضه شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغــدان میهن با بیان اینکه 10 درصد تخم 
مرغ تولیدی کشور به صورت بسته بندی و 90 
درصد به شکل باز عرضه می شود، بیان کرد 
اکنون قیمت مختلف تخم مرغ در بخش عرضه 
به شبکه عمده فروشی که دارای واسطه های 
غیرضروری است، مربوط می شود که با اصالح 
و مدرن سازی این بخش می توانیم محصوالت 

را با قیمت های مشخص عرضه کنیم.

تولید ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ وصادرات ۲۷ هزار تنی تا پایان سال جاری

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان؛فراخوان دوازدهمین جشنواره ملی 
سرود رضوی به میزبانی استان گلستان منتشر شد

محمد رعیت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان از انتشار فراخوان دوازدهمین 
جشنواره ملی سرود رضوی از سری برنامه های بیستمین جشنواره  بین المللی امام 

رضا علیه السالم به میزبانی استان گلستان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، محمد رعیت 
با اشاره به اینکه در بیستمین دوره از برگزاری جشنواره بین المللی امام  رضا علیه 
الســالم 16 جشنواره در15 استان کشور برگزار می شود و استان گلستان میزبان 
دوازدهمین جشنواره ملی سرود رضوی خواهد بود، گفت: جشنواره بین المللی امام 
رضا علیه الســالم در ایران و جهان اسالم به عنوان یکی از بسترهای زالل و جاری 
آفرینش های فرهنگی و هنری، تمامی هنرمندان و فرهیختگان مشتاق آن آستان 

ملکوتی را به بیستمین»قرار عاشقی« فرا می خواند.
وی افزود: بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم با مشارکت معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و 
پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان 
به مناسبت دهه کرامت، دوازدهمین جشنواره ملی سرود رضوی را برگزار می نماید.

محمــد رعیت در ادامه اهداف، موضوعات و بخــش ها و مقررات مندرج در متن 
فراخوان جشنواره را به شرح ذیل اعالم کرد.

 10۷ هزار هکتار از دیمزارهای کردســتان زیر پوشش بیمه کشاورزی 
قرار گرفت

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: 107 هزار هکتار از اراضی 
زیرپوشش طرح جهش تولید در استان، از بیمه کشاورزی برخوردار شد.

پیمان اسکندری اظهار کرد: 62 درصد برنامه ابالغی سومین سال اجرای طرح جهش 
تولید در استان که 591 هزار هکتار است، تاکنون محقق شده است. وی با اشاره 
به اینکه مابقی زمین های زراعی هم در کشت های انتظاری و بهاره زیرپوشش این 
طرح قرار می گیرد، افزود: از 362 هزار هکتاری که زیرپوشش این طرح تاکنون قرار 
گرفته 107 هزار هکتار بیمه کشاورزی شده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان کردستان یکی از مزایای طرح جهش تولید را پرداخت تسهیالت یارانه ای 
برای خرید ادوات کشاورزی خواند و گفت: برای خرید 372 دستگاه ادوات کشاورزی 

95 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد.
اســکندری یادآور شد: برای فعالیت های ترویجی و آموزشی بهره برداران و اجرای 
کامل سیاست های طرح جهش تولید در دیمزارهای استان 10 مزرعه الگویی در 

10 شهرستان استان با محصوالت تناوبی ایجاد خواهیم کرد.
طرح جهش تولید در دیمزارها با همکاری ستاد فرمان امام)ره( از سه سال گذشته 
آغاز شده و به منظور ارتقای امنیت غذایی و افزایش تولید در دیمزارهای به ویژه 

محصول استراتژیک گندم به اجرا درآمده است.
در راستای این طرح یارانه خرید کود و بذر، بیمه محصوالت کشاورزی و تسهیالت 
مورد نیاز برای خرید ماشین آالت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از مســاحت کردســتان به اراضی کشاورزی 
اختصاص دارد که این میزان حدود پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را تشکیل 
داده اســت. 96 درصد سطح اراضی کشاورزی استان به کشت ساالنه محصوالت 
زراعی و سطح آیش )بدون کشت( و چهار درصد به عبارتی 52 هزار و 670 هکتار 
آن هم به اراضی باغی اختصاص پیدا کرده است. بر اساس آخرین گزارش عملکرد 
ســاالنه تولید محصوالت زراعی و باغی استان که مربوط به سال 1400 است در 
791 هزار و 970 هکتار زیر کشت، یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شده 

و میزان برداشت محصوالت باغی هم 443 هزار تن بوده است.
از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت محصوالت زراعی استان 87 درصد دیم و 
فقط 13 درصد آن آبی است. ساالنه حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به 
ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان به طور آیش در تناوب زراعی قرار می گیرد.

79 درصد از سطح زیرکشت محصوالت زراعی استان ساالنه به غالت، 13 درصد 
حبوبات، پنج درصد به علوفه و سه درصد دیگر به سایر محصوالت زراعی اختصاص 

پیدا می کند.

 ساالنه ۵۵ هزار تن گوشت بوقلمون در کشور تولید می شود
 رئیس اداره تولید طیور بومی و ســایر ماکیان وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
ســاالنه حدود 50 تا 55 هزار تن گوشــت بوقلمون در کشور تولید می شود و 
امروز ســرانه تولید به تناســب تالش های انجام شده برای توسعه آن رشدی 
حدود 2برابر یافته اســت. رقیه پدمرنگ روز چهارشــنبه در حاشــیه همایش 
مصرف گوشــت بوقلمون در مرکز آموزش تحقیقات کشــاورزی در رشت در 
جمع خبرنگاران درباره مصرف ســرانه گوشت بوقلمون اظهار کرد: طی سالیان 
گذشته تولید سرانه گوشت بوقلمون در کشور 300 گرم بود اما اکنون به 600 
تا 650 گرم رسیده اســت.وی با بیان اینکه چشــم انداز آن است که در آینده 
نزدیک تر مصرف ســرانه را به یک کیلوگرم برسانیم، اضافه کرد: پتانسیل ها و 
زیرســاخت های الزم برای افزایش تولید و سرانه مصرف در کشور وجود دارد 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اداره تولیدات بومی و ســایر ماکیان وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره به 
حمایت های جهاد کشاورزی برای پرورش گوشت بوقلمون بیان کرد: یک سری 
آزادســازی ها در ارتباط با نهاده ها داشــتیم که تامین این نهاده ها در داخل 
انجام می شــود. وی خاطر نشان کرد: با توجه به رقابتی بودن بازار بوقلمون به 
طور مســتمر جلساتی برای به تعادل رســاندن عرضه و تقاضا برگزار می کنیم 
و برنامه ریزی های الزم در این ارتباط انجام می شــود ضمن اینکه امسال برای 

تحقق این مهم موفقیت هایی هم داشته ایم.
رئیــس اداره تولید طیور بومی وزارت جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکه صنعت 
بوقلمون در کشــور رو به رشد اســت، عنوان کرد: کار در این صنعت در طول 
کمتر از 10 سال گذشته آغاز شده و هنوز مقایسه کشور ما با کشورهای دیگر 
زود اســت اما این پتانسیل وجود دارد تا در سالیان آینده به جایگاه خوبی در 

تولید مصرف بوقلمون برسیم.
وی بیان داشــت: کشورهایی از جمله آمریکای شمالی، ایتالیا و اروپا به لحاظ 
تولید و مصرف در رتبه های اول هســتند اما بر اساس اطالعات ایران در زمان 

حاضر در رده 29 جهانی قرار دارد.
همایش مصرف گوشــت بوقلمون با هدف اشــتغالزایی و توسعه صنعت نوپای 
بوقلمون و ارتقاء سالمت مردم با قرارگرفتن گوشت بوقلمون در سبدغذایی از 

سوی سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن در رشت برگزار شد.
مصرف بدون افراط و تفریط گوشــت بوقلمون با توجه به پروتئین باال و چربی 
کم موجب ارتقای سیستم ایمنی بدن افراد در برابر بیماری ها است ضمن اینکه 
کاهش میزان کلســترول خون در افراد کمک می کند و برای بیماران دیابتی 

بسیار مناسب است.

 روند صعودی قیمت پیاز این روزها در خوزستان به قدری سرعت گرفته که بسیاری 
از خانواده ها قادر نیستند مطابق با نیاز خود ، این کاالی پرمصرف را خریداری کنند. 
افزایش غیرمترقبه قیمت پیاز در یک هفته اخیر ناخرســندی بسیاری از خانوارهای 
خوزســتانی را به دنبال داشــته و مردم خواســتار جلوگیری از نوسان شدید قیمتی 
محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت پرمصرف شدند. بررسی میدانی خبرنگار ایرنا 
نشان می دهد قیمت هرکیلوگرم پیاز قرمز درجه یک در بازار خرده فروشی اهواز بین 
290 تا 300 هزار ریال عرضه می شــود که در مقایسه با 2 ماه پیش تقریبا سه برابر 
شــده است.قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد نیز بین 170 تا 190 هزار ریال نیز به فروش 
می رسد. اینکه چه عواملی باعث افزایش سرسام آور قیمت پیاز شده مشخص نیست 
ولی برخی دست اندکاران محصوالت کشاورزی می گویند تغییر فصل و کمبود تولید 
این محصول و صادرات آن در افزایش ســریع این محصول کشاورزی موثر بوده است. 
پیاز مصرفی خوزستان در این فصل از استان های آذربایجان شرقی ، کرمانشاه و دیگر 
مناطق کشــور تامین می شود که دوری مسافت تولید تا مصرف و گرانی هزینه حمل 
ونقل نیز در قیمت باالی آن تاثیر داشــته است. قیمت عمده فروشی پیاز قرمز درجه 

یک در میدان تره بار اهواز نیز روز سه شنبه 220 هزار ریال نرخ گذاری شده است.

 قیمت باالتر از 2۵0 هزار ریال برای هرکیلوگرم پیاز تخلف است
معاون توسعه بازرگانی ســازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت:قیمت باالتر از 250 
هزار ریال برای هرکیلوگرم پیاز درجه یک قرمز در بازار خرده فروشی تخلف است. علی 
رحم کریمی با تایید افزایش غیرمتعارف قیمت انواع پیاز به ویژه پیاز قرمز در خوزستان 

و کالنشــهر اهواز افزود: چندین گروه بازرســی برای نظارت بر بازار پیاز فعال شده تا 
قیمت پیاز در محدوده 250 تا 260هزار ریال فراتر نرود.

وی گفت:بیشــتر پیاز مصرفی خوزســتان در این فصل از شهرستان بناب در استان 
آذربایجان شرقی تامین می شود بنابراین دوری مسافت تولید تا مصرف بر قیمت این 
محصول موثر است. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان با بیان 
اینکه تعیین قیمت دســتوری پیاز ممکن است به گرانی بیشتر این پیاز و نقصان در 
ورود این محصول پرمصرف منجر شــود خواســتار خرید این محصول منطبق با نیاز 
خانوار شــد. کریمی افزود: قیمت هرکیلوگرم پیاز درجه یک قرمز در ســامانه خرید 
اینترنتی بازرگام 230هزار ریال است و خانواده ها می توانند از این سامانه، خرید مورد 

نیاز خود را انجام دهند.

 پیاز خوزستان بهاره خوزستان فروردین وارد بازار می شود
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوزستان با بیان اینکه هم اکنون 
فصل تولید و برداشــت پیاز در خوزستان نیســت گفت: پیاز سفید بهاره خوزستان 

فروردین 1402 از مزارع شمال خوزستان برداشت می شود.
تورج نوروزی ، ســطح زیرکشت پیاز در خوزستان را بین سه تا پنج هزار هکتار بیان 
کرد و افزود: عمده پیاز تابستانه خوزستان در رامهرمز تولید می شود که همگی آن به 

مصرف رسیده و اکنون چیزی از این محصول در انبارها وجود ندارد. 
وی گفت: بیشتر پیاز تولیدی خوزســتان به صورت »تازه خوری« مصرف می شود و 
قابلیت چندانی برای ذخیره ســازی در ســردخانه ها را ندارند. نوروزی ابراز امیدواری 
کرد با اعمال تعرفه گمرکی ، صادرات این محصول به کشــورهای همســایه محدود 
شود تا قیمت پیاز در بازار به نقطه تعادل برسد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشاورزی خوزستان یکی از دالیل نوسانات قیمتی محصوالت کشاورزی رعایت 
نکردن الگوی کشت در هر منطقه و افزایش یا کاهش شدید محصوالت بیان کرد. در 
ماه های اخیر قیمت برخی محصوالت کشاورزی در خوزستان همچون گوجه فرنگی ، 
هویج و مرغ تازه با کاهش قیمتی و برخی نظیر سیب زمینی با افزایش قیمت رو به رو 
بوده اســت. استان خوزستان با تولید ساالنه 17.5 میلیون تُن محصوالت کشاورزی و 
باغی و تولید بیش از 130محصول از حیث کمیت و تنوع تولیدات در جایگاه نخست 

کشوری قرار دارد. 
مسووالن جهادکشاورزی خوزســتان می گویند این استان می تواند به راحتی غذای 

30میلیون نفر را تامین کند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: ســطح زیر کشت گیاهان دارویی 
کشــور با مشــارکت مردم، مســوولیت پذیری تولیدکنندگان و با داشتن یک برنامه 
اســتراتژیک تا ســال 1405 باید به 500 هزار هکتار برســد. به گزارش وزارت جهاد 
کشاورزی، »محمدمهدی برومندی« در نشست دوره آموزشی تولید ارگانیک، برندینگ 
و مارکتینگ ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری چنین دوره هایی افزود: آموزش مهم ترین 
رکن توسعه پایدار انسانی است. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
ایــران به جهت دارا بودن تنوع اقلیمی در جهان از نظر تولید زعفران، گل محمدی و 
موســیر ایرانی، رتبه های اول را داراست تصریح کرد: کشور ما با دارا بودن 261 هزار 
هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال 1400، حدود 400 هزار تن محصول 

تولید کرده است.وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه سند توسعه گیاهان دارویی شورای 
انقالب فرهنگی در سال 1391 با مشارکت مردم و مسوولیت پذیری تولیدکنندگان و با 
داشتن یک برنامه استراتژیک باید تا سال 1405 سطح زیر کشت را به 500 هزار هکتار 
برساند. برومندی با اشاره به اینکه می توان با مشارکت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
گام هــای بلندی در این خصوص برداریم گفت: در حــوزه صنایع تبدیلی و صادرات 

مشکالتی وجود دارد که برای رفع آن نیازمند تالش های بیشتری هستیم.

 کشاورزی قراردادی و مدیریت بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی
»حســین زینلی« مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: اجرای 

کشاورزی قراردادی و تولید محصوالت مطابق با مقررات بین المللی، می تواند بازاریابی 
و صادرات گیاهان دارویی را به دنبال داشــته باشــد. وی اظهار داشت: مقرر است با 
کشــاورزی قراردادی و تولید محصوالت مطابق با مقررات و موازین بین المللی کمک 
قابل توجهی به صادرکنندگان جهت صادرات محصوالت ســالم و پایدار در بازارهای 
بین المللی داشته باشیم. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با 
تولید محصوالت استاندارد و پایدار با روش های نوین بازاریابی می توان گیاهان دارویی 
را با ارزش واقعی روز دنیا در بازارهای جهانی عرضه و از منابع آن کشور بهره مند شویم 
که با مدیریت محصوالت گیاهان دارویی، ارزش افزوده فرآیند تولید تا صادرات افزایش 

یافته و مردم از امنیت غذای سالم برخوردار خواهند شد.

افزایش قیمت پیاز اشک مردم خوزستان را درآورد

افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی به ۵۰۰ هزار هکتار تا سال ۱۴۰۵

تداوم خشکسالی و کاهش شدید بارندگی در فصل پاییز در سطح استان 
اردبیل شــرایط مســاعدی برای فعالیت تغذیه ای و همچنین تکثیر و ازدیاد 
جمعیت جوندگان مضر)انواع موش( فراهم کرده به طوری که این آفت طبیعی 

به شکل گسترده در مزارع دیم استان مشاهده شده است.
 سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در اطالعیه ای به باغداران و زارعان 
این استان توصیه کرد که به صورت مستمر و روزانه از مزارع و باغات بازدید 
کرده و در صورت مشاهده فعالیت و خسارت این آفت، جهت دریافت طعمه 
مسموم به مدیریت و مراکز خدمات کشاورزی مراجعه کرده و برای طعمه گذاری 
اقدام کنند. مدیر بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 
روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا، با اشاره به مشاهده گسترده آفت 
موش در مزارع دیم شهرستان های گرمی، بیله سوار و نمین گفت: بر اساس 
برآوردهای میدانی، در حدود ســه هزار هکتار از مزارع دیم استان آفت موش 

مشاهده و گزارش شده است.
یحیی آذرمی با اشاره به پراکنده بودن النه های موش در مزارع دیم مناطق 
مختلف استان افزود: مبارزه با این آفت طبیعی به شکل مبارزه شیمیایی و از 

طریق النه کوبی و گذاشتن طعمه مسموم انجام می شود.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه توسط زارعان و سازمان 

جهاد کشــاروزی اظهار کرد: این آفت به شرط همکاری کشاورزان و به روش 
طعمه گذاری قابل کنترل است.

مدیر بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه 
کرد: موش و جوندگان مزارع دیم به جز سم، دشمنان طبیعی مانند خزندگان 
و پرندگان شکاری هم دارند ولی بهترین روش کنترل جمعیت آنها، النه کوبی 

و طعمه گذاری است.
وی با اشاره به کشت حدود 220 هزار هکتار از اراضی دیم استان اردبیل با 

وجود خشکسالی و تداوم فرایند کاشت محصوالت دیم در سطح مزارع استان 
گفت: در بیشتر این مزارع گندم و جو کشت شده و با توجه به ادامه خشکسالی 
و روند کشــت و سبز نشدن بذر کاشته شده، احتمال بروز خسارت جوندگان 
وجود دارد.  استان اردبیل 18 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که معادل 1.09 
درصد از مساحت کل کشور ایران است ، 43.6 درصد از مساحت این استان 
شامل 817 هزار هکتار اراضی کشاورزی، 50.4 درصد معادل 949 هزار هکتار 
مرتع، 3.5 درصد برابر با 63 هزار هکتار جنگل و مابقی نیز مربوط به ســایر 
کاربری هاست. استان اردبیل کمتر از یک درصد مساحت ایران را دارد ولی با 
تولید ســاالنه 4.5 میلیون تن انواع محصول کشاورزی، چهار درصد تولیدات 

کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با تولید حدود 400 هزار تن گندم، 850 هزار تن سیب زمینی و 
450 هزار تن انواع محصوالت باغی، سهم عمده ای در تامین نیاز به محصوالت 

کشاورزی کشور را دارد.
750 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل کشت می شود که 270 هزار هکتار 

آن اراضی آبی و 480 هزار هکتار نیز جزو اراضی دیم است.
محصول گندم با حدود 280 هزار هکتار و محصول جو با حدود 127 هزار 
هکتار، بیشترین سهم اراضی کشت محصول کشاورزی در استان اردبیل را دارد.

موش ها بالی جان مزارع دیم استان اردبیل شدند
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شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 00639312810063931281 و گذرنامــه متعلــق بــه مریــم صالحــی آذری فرزنــد  و گذرنامــه متعلــق بــه مریــم صالحــی آذری فرزنــد 
نــادر در تاریــخ نــادر در تاریــخ  1401/09/22 1401/09/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00157702730015770273 متعلــق بــه امیــد تقدیــری فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد تقدیــری فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/09/201401/09/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00451117230045111723 متعلــق بــه علیرضــا نــوروزی فرزند نظــام در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا نــوروزی فرزند نظــام 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.

ــاری  ــوراول غف ــه آرزو پ ــق ب ــاری  متعل ــوراول غف ــه آرزو پ ــق ب ــماره 00745232950074523295 متعل ــه ش ــنلی ب ــمند و کارت پرس ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــنلی ب ــمند و کارت پرس ــی هوش کارت مل
فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه و کارت بانک ــمند و گواهینام ــی هوش ــی  و کارت مل ــه و کارت بانک ــمند و گواهینام ــی هوش ــماره 00126211610012621161 و کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم کارت مل
بــه شــماره بــه شــماره 00126211610012621161 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 511511 ق  ق 9797 ایــران  ایــران 9999 متعلــق  متعلــق 
بــه بهنــام باقــری اللــه فرزنــد قــادر در تاریــخ بــه بهنــام باقــری اللــه فرزنــد قــادر در تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــی اصغــر حیــدری فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عبدالعل ــی اصغــر حیــدری فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 00589381330058938133 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/281401/09/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

202۷202۷

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــریعتی فرزن ــد ش ــه امج ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــریعتی فرزن ــد ش ــه امج ــق ب ــماره 37309648363730964836 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
1400/09/091400/09/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00765225200076522520 متعلــق بــه آرش کارگــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه آرش کارگــری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/08/151401/08/15  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00511508160051150816 متعلــق بــه زهــرا نقاشــی فرزند ســیروس در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا نقاشــی فرزند ســیروس در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00339134710033913471 متعلــق بــه الهــه وردی فرزنــد آقــا رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه الهــه وردی فرزنــد آقــا رضــا در تاریــخ 1401/09/291401/09/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39503756273950375627 متعلــق به ســارا قاســمی فرزنــد خدامــراد در تاریــخ  متعلــق به ســارا قاســمی فرزنــد خدامــراد در تاریــخ 1401/09/281401/09/28  
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 00417016580041701658 متعلــق بــه شــهاب شــهاب الدیــن فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــهاب شــهاب الدیــن فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 
 1401/09/14 1401/09/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

208۷208۷

ــر  ــر  و کارت عاب ــران3030 و کارت عاب ــرانای ــه شــماره 1515نن944944ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 33001673103300167310 و کارت ســوخت ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
بانــک صــادرات متعلــق بــه محمــد مــرادی فرزنــد فریــدون در تاریــخ بانــک صــادرات متعلــق بــه محمــد مــرادی فرزنــد فریــدون در تاریــخ 1401/09/241401/09/24 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55990738745599073874 متعلــق بــه ســکینه برزگــرزاده فرزنــد قربــان در تاریــخ  متعلــق بــه ســکینه برزگــرزاده فرزنــد قربــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/281401/09/28 مفق

21102110

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــودرزی فرزن ــرا گ ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــودرزی فرزن ــرا گ ــه زه ــق ب ــماره 59398427205939842720 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04805659710480565971 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 04805659710480565971 متعلــق بــه حمیدرضــا  متعلــق بــه حمیدرضــا 
جهانــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ جهانــی فرزنــد علیرضــا 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

23022302

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره ملــی  22698910232269891023  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/141401/09/14 مفق ــا در تاری ــد  علیرض ــفندیار فرزن ــه مرتضــی اس ــق ب ــخ متعل ــا در تاری ــد  علیرض ــفندیار فرزن ــه مرتضــی اس ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــی   ــه مرتض ــق ب ــی   متعل ــه مرتض ــق ب ــی 21225600882122560088 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش کارت مل
عباســی فرزنــد غــالم رضــا در تاریــخ عباســی فرزنــد غــالم رضــا در تاریــخ 1401/09/021401/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــود  ــه محم ــق ب ــود  متعل ــه محم ــق ب ــه شــماره 21218080272121808027 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره  و کارت مل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 279279 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
اتحــادی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ اتحــادی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.باشــد.

ــه شــمارهملی  21214058442121405844 متعلــق  متعلــق  ــه شــمارهملی  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه و کارت ســوخت خــودرو  ب کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه و کارت ســوخت خــودرو  ب
بــه رضــا عزیــزی فرزنــد محدعلــی در تاریــخ بــه رضــا عزیــزی فرزنــد محدعلــی در تاریــخ 1401/09/231401/09/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

2۵012۵01

ــه شــماره 11402057141140205714 و  و  ــه شــماره و کارت نظــام مهندســی ب ــه شــماره 11402057141140205714و کارت نظــام مهندســی ب ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت عابــر بانــک رفــاه متعلــق بــه مریــم عابــدی فرزنــد محمــد تقــی در تاریــخ کارت عابــر بانــک رفــاه متعلــق بــه مریــم عابــدی فرزنــد محمــد تقــی در تاریــخ  1401/08/30 1401/08/30مفقــود مفقــود 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11304292611130429261 متعلــق بــه مهــدی عظیمــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی عظیمــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 
1401/06/061401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 11413096291141309629 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 11413096291141309629 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه مهــدی مجیــری اندانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ بــه مهــدی مجیــری اندانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/09/201401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملـــی بـــه شـماره کارت ملـــی بـــه شـماره 11407398751140739875 متعلـق بـه زهـرا صمـدی دینانـــی فرزنـد نوروزعلـی در تاریـخ  متعلـق بـه زهـرا صمـدی دینانـــی فرزنـد نوروزعلـی در تاریـخ 
1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
2۵032۵03

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12915153131291515313 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه امیــر عبــاس  نیکــو  فرزنــد  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه امیــر عبــاس  نیکــو  فرزنــد 
احمد رضا در تاریخ احمد رضا در تاریخ 1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 22 متعلــق بــه مهــرزاد  شــیران  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرزاد  شــیران  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/09/251401/09/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 19711354451971135445 و کارت ماشــین  و کارت ســوخت متعلــق بــه کــرم اهلل حیاتــی  و کارت ماشــین  و کارت ســوخت متعلــق بــه کــرم اهلل حیاتــی 
فــر  فرزنــد مممممــم در تاریــخ فــر  فرزنــد مممممــم در تاریــخ 1401/09/261401/09/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603

ــور ســیکلت و  ــور  و بیمــه نامــه موت ــور ســیکلت و  و کارت موت ــور  و بیمــه نامــه موت ــه شــماره 09263057430926305743 و کارت موت ــه شــماره گواهینامــه موتورســیکلت ب گواهینامــه موتورســیکلت ب
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 2184421844 ایــران ایــران767767 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 5252سس879879 ایــران ایــران3636 متعلــق  متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/201401/09/20 مفق ــادی در تاری ــد ه ــکان فرزن ــی بیدس ــل  نوائ ــه ابوالفض ــخ ب ــادی در تاری ــد ه ــکان فرزن ــی بیدس ــل  نوائ ــه ابوالفض ب

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57498932945749893294 متعلــق بــه محمــد صدیقــی فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد صدیقــی 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  1401/09/25 1401/09/25مفق

280۷280۷

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــین زاده فرزن ــح حس ــه صال ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــین زاده فرزن ــح حس ــه صال ــق ب ــماره 58201630115820163011 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/09/241401/09/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد تق ــد محم ــی فرزن ــه مرتضــی وجدان ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد تق ــد محم ــی فرزن ــه مرتضــی وجدان ــق ب ــه شــماره 21625602592162560259 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/261401/09/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد روح ال ــادی فرزن ــی ق ــه فضل ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد روح ال ــادی فرزن ــی ق ــه فضل ــه مرضی ــق ب ــه شــماره 21502748092150274809 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1400/09/301400/09/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محبعل ــی فرزن ــه نام ــران ب ــه    مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محبعل ــی فرزن ــه نام ــران ب ــه    مه ــق ب ــماره 22004511562200451156 متعل ــین ش ــماره کارت ماش ــین ش کارت ماش
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/081401/09/08 مفق

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــدی فرزن ــرا محم ــه زه ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد ه ــدی فرزن ــرا محم ــه زه ــه فاطم ــق ب ــماره 49805266244980526624 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 1401/09/241401/09/24 مفقــود گردی

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی ســازمانی نظــام وظیفــه و کارت شناســایی گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی ســازمانی نظــام وظیفــه و کارت شناســایی 
شــغلی و کارت ملــی بــه شــماره شــغلی و کارت ملــی بــه شــماره 57796940445779694044 متعلــق بــه شــهرام حبیــب زاده فرزنــد بابــا در تاریــخ  متعلــق بــه شــهرام حبیــب زاده فرزنــد بابــا در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/231401/09/23 مفق

ــخ  ــد گل محمــد در تاری ــزادکان فرزن ــه علیرضــا علی ــق ب ــخ  متعل ــد گل محمــد در تاری ــزادکان فرزن ــه علیرضــا علی ــق ب ــه شــماره 21502225582150222558 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/221401/09/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901

کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره 00221260660022126066 متعلــق بــه محمــد حســین علمــداری فرزنــد ســعید  متعلــق بــه محمــد حســین علمــداری فرزنــد ســعید 
در تاریخ در تاریخ 1401/09/291401/09/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

29022902

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــخ   فرزن ــر در تاری ــد جعف ــی 43231503344323150334  فرزن ــه کدمل ــاف ب ــیم ب ــه س ــه فاطم ــق ب ــندمنزل متعل ــی س ــه کدمل ــاف ب ــیم ب ــه س ــه فاطم ــق ب ــندمنزل متعل س
1400/09/011400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــژاد فرزن ــر ن ــی اکب ــدی عل ــه مه ــق ب ــد  متعل ــژاد فرزن ــر ن ــی اکب ــدی عل ــه مه ــق ب ــی 00230370080023037008 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/09/281401/09/28 مفقــود گردی ــخ محمدرضــا در تاری محمدرضــا در تاری

ــد  ــژاد فرزن ــر ن ــی اکب ــدی عل ــه مه ــق ب ــنامه متعل ــد  وشناس ــژاد فرزن ــر ن ــی اکب ــدی عل ــه مه ــق ب ــنامه متعل ــماره 00230370080023037008 وشناس 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 ــخ 1401/09/281401/09/28 مفق ــا در تاری ــخ محمدرض ــا در تاری محمدرض

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13602852531360285253 وشناســنامه وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت خــودرو بــه شــماره  وشناســنامه وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت خــودرو بــه شــماره 
پــالک پــالک 3333ه ه 383383--1515 وگذرنامــه وکارت پرســنلی شــهرداری متعلــق بــه امیــن پذیــرش فرزنــد ســهراب  وگذرنامــه وکارت پرســنلی شــهرداری متعلــق بــه امیــن پذیــرش فرزنــد ســهراب 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46218047314621804731 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه پژمــان خــداوردی  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه پژمــان خــداوردی 
ســامانی فرزنــد جعفرقلــی در تاریــخ ســامانی فرزنــد جعفرقلــی در تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور ســیکلت وکارت ســوخت بــه شــماره پــالک کارت موتــور ســیکلت وکارت ســوخت بــه شــماره پــالک 2479724797ایــران ایــران 118118 متعلــق بــه داریــوش بهنــام  متعلــق بــه داریــوش بهنــام 
بــه کدملــی بــه کدملــی 00452059300045205930 فرزنــد محمــد در تاریــخ  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/271401/09/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00452059300045205930 وگواهینامــه متعلــق بــه داریــوش بهنــام فرزنــد محمــد در تاریــخ  وگواهینامــه متعلــق بــه داریــوش بهنــام فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/09/271401/09/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد ابوالفض ــی زاده فرزن ــماعیل نق ــه اس ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد ابوالفض ــی زاده فرزن ــماعیل نق ــه اس ــق ب ــماره 00412197670041219767 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــالک  ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــه وکارت خ ــه نام ــه وبیم ــالک   وگواهینام ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــه وکارت خ ــه نام ــه وبیم ــماره 00630934560063093456  وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
8181س س 564564ایــران ایــران 2222وکارت ســوخت متعلــق بــه نرگــس طهیــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ وکارت ســوخت متعلــق بــه نرگــس طهیــری فرزنــد عبــاس 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.

ــه مهــوش خوارزمــی فرزنــد  ــه مهــوش خوارزمــی فرزنــد  وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق ب ــه شــماره 00460044750046004475 وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
عبدالــه در تاریــخ عبدالــه در تاریــخ 1401/09/271401/09/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود در  ــد محم ــژاد فرزن ــن نادرن ــه آیلی ــق ب ــنامه متعل ــود در  وشناس ــد محم ــژاد فرزن ــن نادرن ــه آیلی ــق ب ــنامه متعل ــماره 37322206313732220631 وشناس 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 ــخ تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردی تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00210217910021021791 وکارت نظــام وظیفــه  متعلــق بــه محمدامیــن نوروزیــان فرزنــد  وکارت نظــام وظیفــه  متعلــق بــه محمدامیــن نوروزیــان فرزنــد 
عبــاس در تاریــخ عبــاس 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.

29032903

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00252284980025228498 و رســید کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه حمیدرضــا  شــهرابی   و رســید کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه حمیدرضــا  شــهرابی  
فرزنــد مجیــد  در تاریــخ فرزنــد مجیــد  در تاریــخ  1401/07/30 1401/07/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00217509710021750971   ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 00217509710021750971 و کارت پای ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــود  ــود مفق ــخ  1401/09/20 1401/09/20مفق ــرو در تاری ــد خس ــروخانی  فرزن ــالد خس ــه می ــق ب ــجویی متعل ــخ و کارت دانش ــرو در تاری ــد خس ــروخانی  فرزن ــالد خس ــه می ــق ب ــجویی متعل و کارت دانش

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

ســند ملــک یــک ســهم از ســند ملــک یــک ســهم از 128128 ســهم قطعــه زمیــن شــماره  ســهم قطعــه زمیــن شــماره 4747 از پــالک ثبتــی  از پــالک ثبتــی 22 فرعــی از  فرعــی از 1010 اصلــی  اصلــی 
ــخ 1401/03/301401/03/30   ــد خــداداد در تاری ــه حســین  ناصــری بهــار  فرزن ــق ب ــع در بخــش رودهــن متعل ــخ واق ــد خــداداد در تاری ــه حســین  ناصــری بهــار  فرزن ــق ب ــع در بخــش رودهــن متعل واق

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

ــی در  ــد صفــر عل ــرا حضــوری  فرزن ــه میت ــق ب ــی در  متعل ــد صفــر عل ــرا حضــوری  فرزن ــه میت ــق ب ــه شــماره 00497870980049787098 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/09/201401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00645450240064545024 متعلــق بــه رضــا  جعفــری فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا  جعفــری فرزنــد حســین 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.

ــران 733733 ب  ب 8484   ــران  ای ــماره 2020 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 37621159903762115990 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه فــرزاد حمیــدی  فرزنــد امیــر امجــد  در تاریــخ متعلــق بــه فــرزاد حمیــدی  فرزنــد امیــر امجــد  در تاریــخ 1401/09/231401/09/23 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند زمیــن بــه شــماره پــالک ســند زمیــن بــه شــماره پــالک 189189 و شــماره ثبــت  و شــماره ثبــت 4681746817 و شــماره ملــک  و شــماره ملــک 2020//50195019 متعلــق بــه فتــح  متعلــق بــه فتــح 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/301401/08/30 مفق ــت اهلل  در تاری ــد رحم ــدی  فرزن ــان احم ــخ اهلل  خ ــت اهلل  در تاری ــد رحم ــدی  فرزن ــان احم اهلل  خ

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 32565970843256597084 و کارت حکمــت اتــکا و کارت شناســایی نیــرو انتظامــی  و کارت حکمــت اتــکا و کارت شناســایی نیــرو انتظامــی 
و کارت هــای بازنشســتگی متعلــق بــه علــی اکبــر یــار کــودکان فرزنــد باقــر  در تاریــخ و کارت هــای بازنشســتگی متعلــق بــه علــی اکبــر یــار کــودکان فرزنــد باقــر  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 00129227810012922781 متعلــق بــه  ســحر  دیزایــی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه  ســحر  دیزایــی  فرزنــد عبــاس  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.

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 21600431172160043117 و ســند ملــک در ترکیــه و برگــه چــک متعلــق بــه ازیتــا  گــوران  و ســند ملــک در ترکیــه و برگــه چــک متعلــق بــه ازیتــا  گــوران 
اوریمــی  فرزنــد حســن در تاریــخ اوریمــی  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00591099470059109947 متعلــق بــه علــی راگــردی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ  متعلــق بــه علــی راگــردی 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 1401/09/201401/09/20 مفق

  
30213021

ــا  ــه نادی ــق ب ــا  متعل ــه نادی ــق ب ــه شــماره 00362158800036215880 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره  و کارت مل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 2005820058 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
اولیــن کــردار لنگــرودی فرزنــد گــدا علــی در تاریــخ اولیــن کــردار لنگــرودی فرزنــد گــدا علــی در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00200393520020039352 متعلــق بــه مونــا ســادات حســینی  فرزنــد ســید جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه مونــا ســادات حســینی  فرزنــد ســید جــواد در تاریــخ 

1401/09/21401/09/277 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
30243024

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07598776450759877645 متعلــق بــه آقــای علــی کریمــی  فرزنــد غالمحســین در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای علــی کریمــی  فرزنــد غالمحســین در تاریــخ 
1401/09/141401/09/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــد  ــهرکی فرزن ــی ش ــای  مصطف ــه آق ــق ب ــد  متعل ــهرکی فرزن ــی ش ــای  مصطف ــه آق ــق ب ــماره 48700402044870040204 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــخ ســلطان  در تاری ســلطان  در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 30800694553080069455 متعلــق بــه آقــای محمــد عالمــی کوهبنانــی فرزنــد حســین  در  متعلــق بــه آقــای محمــد عالمــی کوهبنانــی فرزنــد حســین  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
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گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 786786دد5656ایرانایران3131متعلــق بــه مهــدی رک رک فرزنــد عالکــرم و متعلــق بــه مهــدی رک رک فرزنــد عالکــرم و 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/09/261401/09/26 مفقــود گردی ــه اســم نســرین بهرامــی در تاری ــخ کارت ســوخت ب ــه اســم نســرین بهرامــی در تاری کارت ســوخت ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

 ، ،NASSNASS2110021100KK12361236SS934934 : کارت ماشــین به شــماره کارت ماشــین به شــماره 174174قق4343ایرانایران4141 مدل:  مدل: 9898 ، شــماره شاســی :  ، شــماره شاســی
شــماره موتــور: شــماره موتــور: MM1515//88279698827969 متعلــق بــه نازپــرور پناهنــده  در تاریــخ  متعلــق بــه نازپــرور پناهنــده  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

۵111۵111
ــماره  ــه ش ــی ب ــهر و کارت مل ــادرات و ش ــی و ص ــاه مل ــک رف ــر بان ــماره  و عاب ــه ش ــی ب ــهر و کارت مل ــادرات و ش ــی و ص ــاه مل ــک رف ــر بان ــماره 146146 و عاب ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/271401/09/27 مفق ــه در تاری ــح ال ــد وجی ــی فرزن ــیف آقائ ــا س ــه فریب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــح ال ــد وجی ــی فرزن ــیف آقائ ــا س ــه فریب ــق ب 42194260004219426000 متعل

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

۵۵02۵۵02
ــی 57098499445709849944 و  و  ــه شــماره مل ــه دوم و کارت شناســایی دادگســتری ب ــه پای ــی و گواهینام ــی کارت مل ــه شــماره مل ــه دوم و کارت شناســایی دادگســتری ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
کارت ســوخت متعلــق بــه اردشــیر  جمالــی ارده فرزنــد عزیــز در تاریــخ کارت ســوخت متعلــق بــه اردشــیر  جمالــی ارده فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65300701766530070176 متعلــق بــه زهــرا  خیراندیــش پشــکناری فرزنــد بهمــن در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  خیراندیــش پشــکناری فرزنــد بهمــن در تاریــخ 
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه ســید جلیــل روشــنی فرزن ــق ب ــی متعل ــک مل ــد  و کارت بان ــه ســید جلیــل روشــنی فرزن ــق ب ــی متعل ــک مل ــه شــماره 26797278942679727894 و کارت بان ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ســید یعقــوب در تاریــخ ســید یعقــوب در تاریــخ 1401/8/11401/8/1 مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۵۵60۵۵60
شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و   06701264890670126489 شــماره  بــه  وگواهینامــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  وگواهینامــه  ملــی  کارت 
پــالک  شــماره  بــه  پــالک   شــماره  بــه   95525029552502//MM1515موتــور موتــور وشــماره  شاسی:شاسی:NASNAS8311083110NN57836895783689 وشــماره 
2626ایــرانایــران417417دد4646 وکارت ســوخت بــه شــماره وکارت ســوخت بــه شــماره2626ایرانایران417417دد4646 متعلــق بــه آقــای پوریــا عــوض نیــا فرزنــد  متعلــق بــه آقــای پوریــا عــوض نیــا فرزنــد 

علی اکبر در تاریخ علی اکبر در تاریخ 1401/09/181401/09/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۷014۷014
کارت ملــی بــه کدملــی کارت ملــی بــه کدملــی 46224188274622418827 و گواهینامــه پایــه و گواهینامــه پایــه22 بــه کدملــی  بــه کدملــی 46224188274622418827 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره پــالک ماشــین بــه شــماره پــالک 7171 ایــران  ایــران 144144بب7373 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 7171 ایــران  ایــران 144144بب7373  
ــران 144144بب7373 و کارت شناســایی ســازمان ســپاه و تعــدادی  و کارت شناســایی ســازمان ســپاه و تعــدادی  ــران  ای ــه شــماره پــالک 7171 ای ــه شــماره پــالک و کارت ســوخت ب و کارت ســوخت ب
بــرگ چــک متعلــق بــه علــی مــراد باقــری طاقانکــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ بــرگ چــک متعلــق بــه علــی مــراد باقــری طاقانکــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/09/301401/09/30 مفقــود  مفقــود 

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

ــی 18413349871841334987   ــه کدمل ــی  ب ــه کدمل ــه33 ب ــه پای ــه و گواهینام ــه پای ــی 18413349871841334987 و گواهینام ــه کدمل ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــه کدمل ــت ب ــان خدم کارت پای
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــد خیــراهلل در تاریــخ  1401/09/23 1401/09/23مفقــود گردی ــور  فرزن ــه فاضــل  ضامــن پ ــد خیــراهلل در تاریــخ متعلــق ب ــور  فرزن ــه فاضــل  ضامــن پ متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۷026۷026
ــد ســعید در  ــه هومــن  حاجــی غالمرضــا خبــاز فرزن ــد ســعید در  متعلــق ب ــه هومــن  حاجــی غالمرضــا خبــاز فرزن ــه شــماره 00127720110012772011 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی تاریــخ تاریــخ 1401/09/101401/09/10 مفقــود گردی

۷031۷031
ــه شــماره 43800813974380081397   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 43800813974380081397 و گواهینام ــت ب ــان خدم ــه شــماره کارت پای ــت ب ــان خدم کارت پای
متعلــق بــه مهــدی  رحمانــی  فرزنــد اســحق در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی  رحمانــی  فرزنــد اســحق در تاریــخ  1401/08/25 1401/08/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد انشــاهلل در تاری ــه حســن زاده  فرزن ــن ال ــه عی ــق ب ــخ  متعل ــد انشــاهلل در تاری ــه حســن زاده  فرزن ــن ال ــه عی ــق ب ــماره 43908294404390829440 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43802244654380224465 متعلــق بــه پوریــا  طاهرخانــی  فرزنــد داوود  در تاریــخ  متعلــق بــه پوریــا  طاهرخانــی  فرزنــد داوود  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 1401/09/301401/09/30 مفق

ــخ  ــادق  در تاری ــد ص ــی  فرزن ــه  آقاجان ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــادق  در تاری ــد ص ــی  فرزن ــه  آقاجان ــه فاطم ــق ب ــماره 43804100564380410056 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 1401/09/301401/09/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50993800505099380050 متعلــق بــه محمــد حســن  محمــودی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد حســن  محمــودی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 
1401/09/261401/09/26 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 43800650224380065022 متعلــق بــه محســن  رحمانــی  فرزنــد جبــار  در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  رحمانــی  فرزنــد جبــار  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/09/011400/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43918420764391842076 متعلــق بــه محســن  رحمانــی فرزنــد داوود در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  رحمانــی فرزنــد داوود 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  1401/09/27 1401/09/27مفق

ــد عبدالحســین  در تاریــخ  ــه جمیلــه  رحمنــی  فرزن ــد عبدالحســین  در تاریــخ  متعلــق ب ــه جمیلــه  رحمنــی  فرزن ــه شــماره 43901148754390114875 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد محمــد ول ــری  فرزن ــد  طاه ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد محمــد ول ــری  فرزن ــد  طاه ــه وحی ــق ب ــه شــماره 55900640315590064031 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/271401/08/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۷061۷061
گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 44208045804420804580 متعلــق بــه الهــه انــاری ابولــی فرزنــد نصــرت  متعلــق بــه الهــه انــاری ابولــی فرزنــد نصــرت 

اهلل در تاریــخ اهلل در تاریــخ 1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و موتــور متعلــق بــه محمدصالــح مقنــی زاده فرزنــد علیرضــا در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه و موتــور متعلــق بــه محمدصالــح مقنــی زاده فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/09/191401/09/19  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۷062۷062
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40319311414031931141 متعلــق بــه اصغــر نظــری فرزنــد نصرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر نظــری فرزنــد نصرالــه در تاریــخ 1401/09/281401/09/28  

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

موتــور  وشــماره  موتــور   وشــماره   NAAUONAAUO11FEXKTFEXKT234022234022 شاســی  شــماره  ببــه  ماشــین  شاســی کارت  شــماره  ببــه  ماشــین  کارت 
ــخ  ــر در تاری ــد خض ــی فرزن ــاب زارع ــه وه ــق ب ــخ متعل ــر در تاری ــد خض ــی فرزن ــاب زارع ــه وه ــق ب ــالک 7878  675675 د  د 3737متعل ــماره پ ــالک وش ــماره پ 163163BoBo314640314640وش

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

۷066۷066
ــاه  ــا ش ــه علیرض ــق ب ــد متعل ــرکت واح ــایی ش ــاه و کارت شناس ــا ش ــه علیرض ــق ب ــد متعل ــرکت واح ــایی ش ــماره 12197013431219701343و کارت شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
حیــدری فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ حیــدری فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00719403750071940375 متعلــق بــه جــواد نوراللهــی فرزند کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد نوراللهــی فرزند کاظــم در تاریــخ 1401/09/241401/09/24  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/10/03

شماره : 1548

 پایگاه های مقاومت ســفیران گاز در اجرای فرهنگ ســازی صرفه جویی و 
مصرف بهینه هستند

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان ایالم گفت: پایگاههای مقاومت ادارات بعنوان 
سفیران شرکت گاز در اجرای فرهنگ سازی، صرفه جویی و مصرف بهینه هستند 
و بایستی کمک کنند تا این نعمت خدادادی برای نسل های آینده باقی بماند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ایالم؛ محمود کشاورز در مراسم 
گردهمایــی فرماندهان بســیج ادارات اســتان که در محل شــرکت گاز ایالم 
برگزار شــد، افزود: شرکت ملّی گاز با اجرای طرح های مختلف تالش می کند از 
مصــرف بی رویه گاز جلوگیری کند و این مهم بدون همکاری و همیاری ســایر 

دستگاههای اجرایی مقدور نیست.
 وی با اشــاره بــه اینکه طرح ملّی بهینه ســازی موتورخانه ها راهکاری مهم در 
کاهش گازبهای مصرفی اســت، اظهار داشــت: طرح بهینه سازی موتورخانه ها، 
راهکاری مهم و اساســی در مدیریت مصــرف و کاهش هزینه گازبهای مصرفی 
واحدهای اداری، تجاری و مســکونی است. کشــاورز با بیان اینکه بهینه سازی، 
عایقکاری و هوشمند ســازی موتورخانه ها در سطح ادارات ضرورت دارد،تصریح 
کــرد: کاهش مصرف از طریق رعایــت دمای رفاه )۱۸ درجه ســانتیگراد( در 
فضاهــای عمومی امکان پذیر اســت که انتظار می رود دســتگاههای دولتی و 
سازمان ها این موضوع را رعایت کنند. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: طرح 
پایــش مصرف گاز ادارات بــا هدف صرفه  جویی در مصــرف، مدیریت انرژی و 
کنترل میزان مصرف گاز در ادارات و ســازمان  های دولتی در حال انجام اســت 
و انتظار می رود پایگاه های مقاومت ادارات در این زمینه کارکنان شــرکت گاز 

استان را یاری کنند.
وی با بیان اینکه این طرح به منظور کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز در ادارات 
و سازمان ها نسبت به سال گذشــته انجام می شود، اظهار داشت: با شروع فصل 
ســرما، برودت هوا، ورود جبهه هوای ســرد و افزایش مصرف گاز در کشــور، 
بر اســاس ابالغ بخشــنامه صرفه جویی و مصرف بهینه گاز از سوی وزیر کشور، 
این طرح در ســطح ادارات استان اجرایی می شــود. فرمانده بسیج کارمندان 
سپاه امیرالمؤمنین )ع( استان ایالم در این مراسم از مجموعه شرکت گاز استان 
بابت عملکرد مطلوب در گازرسانی به شهرها و روستاها قدردانی کرد. سرهنگ 
پاسدار »صادق اسد کاظمی« با اشاره به اینکه ایران اسالمی از ثروت عظیم نفت 
و گاز برخوردار است و ما باید برای نسل های آینده حفظ شود،افزود: با مدیریت 
صحیح و رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی درست می توان به این هدف دست 
یافت. وی با بیان اینکه مصرف کنونی گاز در کشــور ۲ برابر کشــور چین و ۴ 
برابر اروپا اســت، اظهار داشت: فرهنگ ســازی مصرف بهینه انرژی تنها راهکار 
برای جلوگیری از مصرف بی رویه اســت کــه انتظار می رود پایگاههای مقاومت 
در این زمینه کمک و همراهی کنند. وی با اشاره به اینکه بخشنامه سال جاری 
وزارت کشور مبنی بر اینکه دمای ۱۸ درجه در ادارات باید رعایت شود،تصریح 
کرد: همه فرماندهان پایگاههای بســیج استان این موضوع را جدی بگیرند و با 
صرفه جویی، بهینه ســازی و ترغیب برای عایق کاری موتورخانه های ادارات که 
بصورت رایگان که از سوی شرکت گاز انجام می شود،اقدام و با نیروهای بسیجی 
شــرکت گاز که در طرح پایش مصــرف گاز ادارات فعالیت می کنند، همکاری 

نمایند.

 ریل ملی با رعایت استانداردها و تضمین کیفیت، تولید می شود
به دنبال امضای تفاهمنامه همکاری بین ذوب آهن اصفهان و شــهرداری کالن 
شهر مشــهد مبنی بر تامین ریل خط ۳ قطار شهری این شهر که ۲۲ آبان ماه 
جاری بــا حضور مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و ســید 
عبدا… ارجایی شهردار مشهد منعقد شد، تعدادی از مدیران قطار شهری مشهد 
همراه با مشاورین و دست اندرکاران ساخت خط ۳ قطار شهری مشهد ۲۲ آذر 
مــاه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهــان از کارگاه نورد ۶۵۰ و خط تولید ریل 

ملی این شرکت بازدید کردند.
دراین بازدید محمد امین یوســف زاده مدیر نورد و محمد صدری مدیر کیفیت 
فراگیر شــرکت همراه با تعدادی از سرپرســتان خود با پاسخگویی به سواالت 
بازدیدکننــدگان و ارائه توضیحات الزم،آن هــا را در جریان چگونگی و مراحل 
تولید ریل ملی در این شــرکت قرار دادند. یوسف زاده گفت: ریل مورد سفارش 
شرکت قطار شــهری شهرداری مشهد به میزان تناژ تعیین شده در زمان مقرر 

تولید و تحویل می شود.
محمــد صدری مدیر کیفیت فراگیر نیز با تشــریح اســتانداردهای ملی و بین 
المللی برای تولید انواع ریل در ذوب آهن اصفهان گفت: تولید ریل درخواستی 
قطار شهری مشهد با مشخصات فنی و کیفیت تعیین شده آغاز شده و با نظارت 
و تایید سفارش دهنده در زمان مقرر تحویل می گردد. قاسم زوکی نژاد معاون 
مالی و پشــتیبانی قطار شهری مشــهد در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار 
گفت: کالن شهر مشــهد، شهری پرجمعیت و زایر پذیر است. از این رو توسعه 
ناوگان حمل ونقل، احداث خط ۳ قطار شهری را در دست اجرا دارد. وی افزود: 
این خط دارای ۲۳ کیلومتر طول است و در فاز اول، برای ساخت ۵ کیلومترآن، 

ریل ملی به ذوب آهن سفارش شده است.
 زوکی نژاد گفت: در گذشته این محصول از ترکیه خریداری می شد ولی در ماه 
گذشته تفاهمنامه تولید و تحویل ریل ملی بین ذوب آهن اصفهان و شهرداری 
مشهد امضا شــد، اکنون هم برای مشاهده و ارزیابی اقدامات انجام شده از این 
شــرکت بازدید کردیم. محمدرضا مقدم نیری مدیر خط ۳ قطار شهری مشهد 
نیز در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر استفاده از تولید داخل، قطار شهری مشهد برای ساخت، توسعه 
و تکمیل خطوط ریلی، استفاده از ریل ملی ذوب آهن اصفهان را در دستور کار 

خود قرار داده است.
وی افــزود: با حضور در این مجتمع عظیم صنعتی و بازدید از خط تولید ریل و 
شــنیدن توضیحات مدیران مربوطه شاهد بودیم که ریل تولیدی در ذوب آهن 
اصفهان از کیفیت الزم و مزیت بیشــتری نســبت به رقبای خارجی برخوردار 
اســت . همچنین مدیران ذوب آهن نظارت و دقت خوبی بر رعایت استانداردها 

و تضمین کیفیت تولیدات درخواستی دارند.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران: ۱۷ فعال عرصه بهداشــت و 
درمان روانه کربالی معلی می شوند

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه مازندران گفت: به پاس قدردانی از زحمات کادر 
درمــان در مقابله با کرونا، ۱۷ نفر از فعاالن حوزه بهداشــت و درمان به برکت 
موقوفــات روانه کربالی معلی می شــوند. حجت االســالم ابراهیم حیدری در 
گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به پاس قدردانی از زحمات کادر درمان که در 
مقابله با کرونا تالش کردند ۱۷ نفر از این عزیزان با اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران به زیارت حرم امام حسین )ع( مشرف می شوند. وی با اشاره به اجرای 
امینانه نیات واقفان خیراندیش در مازندران اظهار کرد: نیات موقوفات بر اساس 

نظر واقف که در وقف نامه ذکر شده است، هزینه می شود. 
حیــدری از اجرای طرح زائران حرم حســینی در مازنــدران خبر داد و گفت: 
موقوفاتــی که با نیت اعزام زائران به کربالی معلی هســتند شــامل این طرح 
می شود. وی زمان اجرای طرح زائران حرم حسینی را دی ماه امسال اعالم کرد 
و افــزود: به پاس قدردانی از زحمات کادر درمــان که در مقابله با کرونا تالش 
کردند ۱۷ نفر از این عزیزان با اعالم دانشــگاه علوم پزشکی مازندران به زیارت 
حرم امام حســین )ع( مشرف می شــوند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
مازندران خاطرنشان کرد: این ۱۷ مازندرانی پنجم دی ماه توسط اوقاف استان 

و از محل موقوفات به کربالی معلی اعزام می شوند.

توســعه هنرســتان ها و آموزش سرمایه های 
انسانی خالق یکی از بهترین راه ها برای توسعه 
کارآفرینی و تولید و اشــتغال در استان یزد 
است.  در ســال تحصیلی جاری حدود ۳۰۵ 
هــزار و ۲۲۴ دانش آمــوز در ۲ هزار و ۲۱۵ 
مدرســه و ۱۱ هــزار و ۸۵۵ کالس درس در 
مدارس مختلف نظری، فنی و حرفه ای و کار و 
دانش در شهر یزد و مناطق و شهرستان های 

مختلف استان مشغول به تحصیل هستند.
یکــی از رویکردهای مهــم و محوری وزارت 
آمــوزش و پــرورش و به تبع آن در ســطح 
استان ها توجه به توسعه و تقویت مدارس فنی 
و حرفه ای و کار دانش برای جذب و آموزش 
دانش آموزان مستعد و عالقه مند برای ایجاد 
اشــتغال پایدار و مهــارت آموزی و کمک به 
تولیداســت. در این خصوص هرچند تاکنون 
گام های خوبی صــورت گرفته ولی به دلیل 
اهمیت موضوع به خصوص برای تربیت نیروی 
انسانی مجرب در رشته های مختلف ضروری 
اســت تا با همکاری و حمایت مســئوالن و 
همراهی فرهنگیان نســبت به توسعه هرچه 
بهتر آن اقدام شــود . جمعی از هنرجویان و 
کارآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و کار 
و دانش در گفت و گو با گزارشگر خبرگزاری 
جمهوری اســالمی ایــران ) ایرنا ( مرکز یزد 
ضمن قدردانــی از توجه خاص دولت به این 
مراکز آموزشی و فرهنگی بر تقویت و توسعه 
آن در اســتان تاکید کردنــد. علی منصوری 
یکــی از دانش آموزان هنرســتانی در یزد به 
اهمیت تحصیل در مــدارس فنی و حرفه ای 
و کار و دانش اشــاره کرد و گفت: ظرفیت ها 
و عالقه منــدان زیادی برای ادامه تحصیل در 
هنرســتان ها برحســب عالقه در رشته های 

مختلف در اکثر مناطق وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از بهترین راه ها برای حل 
معضل بیکاری و برای ایجاد اشتغال پایدار و 
مولد باید نسبت به تقویت اینگونه هنرستان ها 
بیش از گذشته اقدام شود و تاکنون در استان 
بــه همــت و همراهی مســئوالن آموزش و 
پرورش کارهای خوبی برای توسعه و ارتقای 

آنها صورت گرفته اســت. دیگــر هنرجوی 
یکی از هنرستان ها به اهمیت مهارت آموزی 
برای کارآفرینی در استان اشاره کرد و گفت: 
تاکنون در یزد برای گســترش و تقویت این 
مدارس از لحاط ســخت افزاری و نرم افزاری 
با همت و همکاری مســئوالن و هنرآموزان 
کارهای خوبــی صورت گرفته ولی قطعا باید 
افزایش یابد. حســین ترابی افزود: زمینه های 
خوبی رای تحصیل در هنرستان ها اعم از فنی 
و حرفه ای و کار دانش با معلمان دلسوزر برای 
آموزش دانش آموزان وجود دارد که باید نسل 
جوان از همه امکانات موجود به نحو مناسب 
اســتفاده کند و آینده خود را برای داشــتن 

شغلی آبرومند فراهم سازد.
وی اظهار کرد: هم اکنون در هنرســتان های 
فنی و حرفه ای بر حســب ضرورت هر رشته 
کارگاه های خوبی تجهیز شــده و وســایل و 
امکانــات وجود دارد و قطعــا هنوز جای کار 
فراوان برای تقویت و توسعه آنها وجود دارد که 

باید خیران دولت و مسئوالن را یاری دهند.
علی حسینی از هنرجویان یزد هم به اهمیت 
انجام فعالیت های عملی در کنار امور علمی و 

آموزشــی در سطح مدارس فنی و حرفه ای و 
کار و دانش اشاره کرد و گفت: دانش آموزان 
عالقه مند با بهره گیــری از امکانات موجود 
ضمن ادامــه تحصیل دارای یــک حرفه بر 
اســاس عالقه خود می شوند. وی اظهار کرد: 
این دانش آموزان نسبت به سایر دانش آموزان 
به دلیل تحصیل در هنرستان ها قطعا دارای 
زمینه برای جذب بازار کار هســتند و تقویت 
اینگونه مــدارس نقش مهمی در حل معضل 
بیکاری و داشتن نیروی انسانی مجرب برای 
آینده کشــور دارد. همچنیــن علی غفوری 
یکــی از دبیران مدارس فنی و حرفه ای و کار 
و دانش از پیگیری مســئوالن برای تقویت و 
توســعه این مراکز قدردانی کرد و گفت: در 
این مدارس فراگیری علم و دانش با انجام امو 
ر عملی در رشــته های مختلف همراه شده و 
این نقش مهمــی در مهارت آموزی و کمک 
به اشــتغال دارد. وی با بیــان اینکه یکی از 
مهمترین نیازهای کشور ایجاد اشتغال جوانان 
است اظهار کرد: دانش آموزانی که در مدارس 
فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند 
چون حداقل در یک رشــته تبحر و تخصص 

دارند نسبت به سایر دانش آموزان زودتر جذب 
بازار کار میشوند و این یک برگ برنده است.

همچنین یکی از مدیران با ســابقه مدارس 
فنی و حرفه ای و کار دانش یزد گفت: توسعه 
و تقویت ایــن نوع مدارس در اســتان جزو 
برنامه های مهم و محوری اســت که تاکنون 
با همت و پیگیری مســئوالن اقدامات خوبی 
صورت گرفته و این روند ورد نیاز و پسندیده 
ادامه دارد. عباســعلی پاکزبان افزود: تحصیل 
دانش آموزان عالقه مند در رشته های مختلف 
بر حسب نیاز و امکاناتی که وجود دارد نقش 
مهمی در ایجاد زمینه برای جذب شدن آنها 
به بازار کار و اشــتغال دارد و می توانند بعد از 

مدتی به استقالل اقتصادی برسند.
وی اظهار کرد: در هنرستان ها ۵۰ تا ۶ درصد 
امور عملــی در کنار فراگیــری آموزش های 
نظری بــا همکاری فرهنگیــان و کارآموزان 
طبق برنامه در قالب کارگاههای عملی صورت 
می گیــرد و در آینده موجب بی نیازی دانش 

آموختگان هنرستانی برای استخدام است.
همچنین استاندار یزد در ابتدای سال تحصیلی 
جــاری گفته بود: راه اندازی هنرســتان های 

مهارت باعث می شود تا دانش آموزان از همان 
بدو تحصیل در کنار دانشی که فرا می گیرند، 
با مهارت آموزی در محیط های فنی، مشغول 
به کار شــوند. مهران فاطمی از صدور مجوز 
چند هنرســتان مهارتی دیگر در استان یزد 
خبر داد و تصریح کرد: به زودی هنرســتان 
شبانه روزی چادرملوی اردکان هم در محل 
این واحد تولیدی آغــاز به کار خواهد کرد و 
مسیر ما حرکت کردن به سمت دانشگاه های 
کارآفرین و مــدارس کارآفرین و مهارت افزا 
است. استاندار یزد افزود: در دانشگاه، بورسیه 
تحصیلــی انجام شــده که مســتعدان را از 
طریق آزمون جذب بخش صنعت می کنیم 
و تا بتوانند دانــش را در کنار فن یاد بگیرند 
و در حوزه آمــزوش و پرورش هم راه اندازی 
هنرستان های جوار صنعت را دنبال کردیم که 
یک مورد آن افتتاح شده و بقیه هم می شود. 
فاطمی وی خطاب به خانواده های هنرآموزان 
استان یزد نیز گفت: االن در موقعیتی هستیم 
که فرصت ها محدود اما تقاضا زیاد است لذا 
آنهایی پیش هستند که در چیزی از دیگران 
بیش باشند و و این بیش بودن ارتباط مستقیم 
با مهارت و تخصص دارد. فاطمی یادآور شد: 
امروز هیچ فردی که صاحب مهارت و تخصص 
فنی و فردی و تکنســین باشد بیکار نیست؛ 
افرادی که بیکار هستند و جزو آمار بیکاری ما 
محسوب می شوند عمدتا کسانی هستند که 
فاقد مهارت هستند . استاندار یزد تاکید کرد: 
ما اســتانی صنعتی و معدنی هستیم و منابع 
انسانی توانمند داریم، این هنرستانها باعث می 
شــود در آغاز تحصیل بتوانند در کنار دانش، 
تخصص هم یاد بگیرند و در همان محیط یا 

محیط مشابه مشغوب به کار شوند .
اســتان یزد با ۱۱ شهرســتان یک میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۷ درصد در 
۲۴ شهر و بقیه در روستاها و آبادی ها زندگی 
می کننــد و از مجموع جمعیت روســتایی 
حدود ۹ هزار نفر عشــایر هستند که عمدتا 
 در شهرســتان ها ی خاتــم و ابرکوه زندگی 

می کنند.

تقویت هنرستان ها عامل توسعه کارآفرینی دریزد

مدیــر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز گفت: ایــن منطقه عملیاتی دارای 
۱۴۸۱ کیلومتر خط لوله اســت که ایــن خطوط توان انتقال ۲۰۰ میلیون 
متر مکعب گاز در روز را دارد. محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: شــرایط جغرافیایی منطقه ۹ به واسطه وجود جنگل، کوه و همچنین 
مجاورت با دریا، این منطقه را از ســایر مناطق عملیاتی متمایز می کند، و 
وجود رودخانه های خروشان در منطقه، مشکالت نگهداری از خطوط لوله 
در تقاطع رودخانه ها و حفظ و حراست از آنها را بسیار دشوار تر کرده است.

وی به تالش شــبانه روزی کارکنان منطقــه ۹ در امر پایداری جریان 
گاز در استان های شــمالی اشاره کرد و افزود: این منطقه عملیاتی دارای 
۱۴۸۱ کیلومتر خط لوله در ســایزهای ۲ الی  ۵۶ اینچ است که عمدتا در 
۳ استان شمالی کشور پراکنده شده و توان انتقال ۲۰۰ میلیون متر مکعب 

گاز در روز را دارد.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: حجم گاز ورودی به 
خطوط لوله منطقه در ســال ۱۴۰۰ ، ۲۲.۲ میلیارد متر مکعب بوده است 
که ۴.۳ میلیارد متــر مکعب آن برای صادرات و انتقال به مناطق همجوار 

تحویل داده شده است.
مفخمی حجم گاز تحویلی به استانها در سال ۱۴۰۰ ، را  ۱۷.۹ میلیارد 
متر مکعب عنوان کرد و یادآور شد: همچنین گاز تحویلی به نیروگاهها نیز  

۵.۷ میلیارد متر مکعب بوده است. 
وی افزود: در ۶ ماهه ســال جاری میزان حجم گاز تحویلی به اســتان 
هــا ۸.۵ میلیارد متر مکعب، حجم گاز ورودی به منطقه ۱۰.۸ و حجم گاز 
خروجــی از منطقه ۲.۳ و نیز حجم گاز تحویلی به نیروگاهها ۳.۵ میلیارد 

متر مکعب می باشد.
 مدیر منطقه ۹ از آمادگی کامل منطقه برای ورود به فصل ســرما خبر 
داد و بیان کرد:  در ۶ ماهه اول ســال جاری تمامی تعمیرات پیش بینی 
شده جهت اطمینان از پایداری انتقال گاز با تالش تمامی همکاران اعم از 

ستادی و عملیاتی به اتمام رسیده است.

محمدعلی شــربتدار :خبرنگار گلســتان |خواجه مظفری گفت: ارتقای 
امنیت شغلی از دغدغه های مهم کارگران و جزو اولویت های اصلی اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی اســت که باید با جدیت در راستای رفع نگرانی 

کارگران تالش کنیم.
به گزارش روابط عمومی، حسینعلی خواجه مظفری مدیرکل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی گلستان در حاشیه بازدید از  چند واحد صنعتی در سیمین 
شــهر با اشــاره به صیانت از نیروی کار گفت: صیانت از حوزه کار و ارتقای 
ایمنی، کاهش حوادث و آموزش نیروی کار، در صدر برنامه های این اداره 

کل قرار دارد. 
وی افزود: موضوع آموزش در واحدهای تولیدی  و کارگری  را با همکاری 
اداره  کل آمــوزش فنی و حرفه ای با جدیت تمام و از طریق اجرای طرح 

آموزش جوار کارگاهی پیگیری میکنیم. 
خواجه مظفری اظهار داشت: مرکز آموزش جوار بین کارگاهی ، مرکزی 

اســت که از لحاظ تجهیزات آموزشــی مستقل از جریان خط تولید بوده و 
هر واحد به تنهایی یا چند واحد به اشــتراک می توانند آن را تأســیس و 
اداره کنند که این مهم به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
با هدف توانمندسازی مهارتی شاغلین بنگاه های اقتصادی و تامین نیروی 

انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز صنایع است. 
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی گلســتان با اشاره به تمرکز دشمن 
بــر ایجاد چالــش در حوزه اقتصادی و ایجاد مشــکالت بیــن کارگران و 
تولیدکننــدگان ، گفت:در این جنگ اقتصادی، همه موظف هســتند تا با 
تمام توان و امکانــات به تولیدکنندگان کمک کنند؛ چراکه با تعطیلی هر 

کارخانه، یک سنگر اقتصادی از دست می رود. 
وی در پایان خاطرنشان کرد:  بازدیدها از  واحدهای تولیدی،صنعتی و 
کارگری ادامه خواهد داشت تا با کسب اطالعات میدانی از مشکالت موجود 

آگاه شویم و در صدد مرتفع کردن آنها اقدام و تالش نماییم. 
الزم به ذکر است که مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی به همراه معاون 
تعاون این اداره کل از شرکت تعاونی در حال راه اندازی پالستیک ترکمن 
غنچه بندرترکمن ، شرکت آراد پنجره ایرانیان در شهرک صنعتی پنج پیکر و 
شرکت تعاونی لبنیات آشوراده در شهرک صنعتی سیمین شهر بازدید کردند.

توان انتقال 200 میلیون متر مكعب گاز در روز توسط منطقه 9 عملیات انتقال گاز

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان: ارتقای امنیت شغلی ،از دغدغه های مهم کارگران است

مهندس حمید رضا آقایی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اصفهان 
میزبان مهندسین جالیر بازرس توانیر شاغل در معاونت بهره برداری توزیع برق شیراز 

به همراه رییس دیسپاچینگ،رییس دفتر نظارت بر بهره برداری شیراز بود 
اقایی گفت : در حوزه عملیات چه در بخش ۲۰ کیلووات و چه فشار ضعیف از خط گرم 
استفاده می شود و در اصالح ساختار فقط تبدیل سیم به کابل خودنگهدار نبوده بلکه 
هر کجا که پایه ها فرسوده بوده یا باید رفع حریم و یا شاخه بری صورت می گرفته در 

حین اجرا بهینه سازی شده است .
وی در ادامه افزود : هر ســاله تفاهم نامه ای با سازمان پارک ها و فضای سبز مبنی بر 
اجرای شاخه بری منعقد می شود که از آذر ماه تا اوایل اسفند ماه این فرایند صورت می 

گیرد و هم در حوزه ی ۲۰ کیلوولت و هم فشار ضعیف عملیاتی می شود .
اقایی خاطر نشــان کرد : ۸ دســتگاه دیزل ژنراتور برای عدم قطع برق مشــترکین و 
همچنین تابلوهای سنکرون برای پایداری برق مردم از مهم ترین اولویت های حوزه بهره 
برداری بوده که محقق شد و همچنین خرید پستی سیار دغدغه های حوزه بهره برداری 
را تا حد زیادی کاهش داد چرا که با وجود پست های سلولی زیادی که در سطح شهر 
به خصوص مرکز اصفهان در جریان طرح و توسعه و بهینه سازی فرایند پروژه ها قطع 

برق حذف و اطمینان برق رسانی برای مشترکین حاصل شد .
معاون بهره برداری شرکت از سرعت رفع حوادث و اتفاقات یاد کرد و گفت : خودروهااز 
طریق سیستم AVL در کوتاهترین زمان ممکن به صورت مکانیزه در جهت رفع عیوب 

برق رسانی اقدام می کنند
وی ابراز داشت : یکی از حوزه های بهینه سازی، تبدیل کابل های روغنی به کراسلینگ 

بود که بیش از ۴۰ سال در ساختار برق مورد استفاده قرار گرفته بود 
وی از سیستم نشان دهنده خطا بر روی شبکه های فشار متوسط خبر داد و گفت : که 
این سیســتم بر روی پایه های برق نصب می شود و برای تجزیه و تحلیل قطعی ها و 

عیوب مختلف قابلیت قرار گرفتن بر روی اتوماسیون را دارد .
اقایی در بخش دیگر از صحبت های خود گفت : مشکالتی که در حوزه های مفصل و 
ســر کابل ایجاد می شود به دالیل مختلفی می باشد به طوری که ۵ درصد مربوط به 
عدم کیفیت کاالو ۹۵ درصد مربوط به اجرا بوده است که با انبر ثبت مشخصات نصاب 
و تاریخ نصب سرکابل یا مفصل برای مشکالت احتمالی اقدامات الزم صورت می گیرد.

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ گفت : در سال ۹۳ نزدیک به ۸۰۰ هزار تماس به 
۳ دسته خاموشی و عیوب تقسیم بندی شد که پس از اقدامات تحلیلی و بررسی های 

دقیق این میزان را به ۴۰۰ هزار تماس رسانده ایم .
وی خاطر نشــان کرد : توجه به حوزه منابع انسانی بهره برداری یکی دیگر از شاخصه 
های بود که این معاونت به آن توجه ویژه ای دارد به طوری که ما برای نیروهای ۱۲۱ 
امکان فعالیت به صورت دور کاری را فراهم نمودیم که خود موجب افزایش بهره وری و 

راندمان کاری و استواری ساختار خانواده ی همکاران این واحد شده است .

سیما گودرزی لرستان -در راســتای هماهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکالت 
شــرکتها و پیمانکاران حمــل و نقل فرآورده های نفتی مدیر منطقه لرســتان با 

مدیران این شرکت ها دیدار و گفتگو کرد
بــه گزارش خبرنگار ایده روز به نقل ازروابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه لرســتان، در راستای ســوخت رسانی مطلوب به مجاری عرضه 
و تامین ســوخت مایع نیــروگاه ها در ماه های ســرد آتی جلســه ای با حضور 
مدیر،مســئولین منطقه و شرکت ها و پیمانکاران حمل و نقل در سالن اجتماعات 

ستاد منطقه برگزار گردید.
بهرامی مدیر شرکت در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی از تالش شبانه روزی 
کردند. مدیر منطقه لرستان ضمن تاکید بر اهمیت سوخت رسانی به نیروگاه ها با ناوگان حمل و نقل در عرصه ســوخت رســانی در تمام ایام سال تشکر و قدردانی 

توجه به آغاز فصل سرما به منظور پیشگیری از بروز حوادث و بحران های احتمالی 
از مدیران شــرکتهای حمل و نقل خواست تا ضمن توجیه رانندگان نفتکش ها ، 
نکات ایمنی در چارچوب مباحث HSE را به هنگام بارگیری در انبارهای نفت و 

تخلیه در جایگاههای عرضه سوخت رعایت نمایند.
وی افزود براســاس اطالعیه مدیرعامل محترم شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایران از ماه جاری عالوه بر افزایــش کرایه های حمل و نقل، پرداخت حق 

العمل به صورت ۲ نوبت در ماه انجام خواهد شد.
در پایان جلســه نیز مدیران شرکتهای پیمانکاری حمل و نقل ضمن ارائه مسائل 
و مشکالت ، ســواالتی در خصوص کرایه پرداخت ، مسیر تردد نفتکش ها مطرح 

کردند که از سوی مدیر و مسئولین منطقه پاسخ های الزم ارئه شد.

شرکت توزیع برق اصفهان میزبان ارزیابان روشنایی معابر از شیراز شهر شعر ؛ تاریخ و بهار نارنج

جلسه هم اندیشی شرکت ها و پیمانكاران حمل و نقل فرآورده های نفتی در منطقه لرستان
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حسرت امیدها را تا ۲۰۲۸ تمدید کنید!
محمود رضایی  -   ایده روز | با تصمیم 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، حبیب کاشانی 
به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال امید ایران 

انتخاب شد.
 حبیب کاشانی، سرپرســت امیدهای ایران 
شد. عضو چند دوره شورای شهر تهران درست 
در روزهایی که اذهان عمومی در انتظار توضیحی 
قانع کننــده در خصوص ناکامی فوتبال ایران در 
جام جهانی قطر اســت به عنوان سرپرست تیم 
ملی فوتبال امید معرفی می شود. تیمی که بعد 
از کناره گیری مهــدی مهدوی کیا هنوز تکلیف 
سرمربی آن روشن نشده، اما به نظر می رسد که 
برای آقایان روشن شدن تکلیف سرپرست تیم به 
مراتب مهم تر از کادرفنی بوده که به گفته منافع 
هاشمی، دبیر کمیته ملی المپیک انتخاب او قبل 
از جام جهانی در جلسه با تاج انجام شده است.

در واقع براساس گفته های خود آقایان حداقل 
یک ماهی از انتخاب کاشانی به عنوان سرپرست 
امیدها می گذرد. تیمی که طی ســال های اخیر 
به بزرگ تریــن نقطه ضعف فوتبال ایران تبدیل 
شده است. تیمی که بیش از چهار دهه است که 
حســرت حضور در المپیک را تمدید می کند و 
هیچ گونه پیشرفتی هم در این مسیر نکرده است، 
چراکه برای مسئوالن تصمیم گیرنده پرداختن به 
حواشی این تیم به مراتب مهم تر از اصل مسئله 
اســت که اگر غیر از این بود امروز شاهد منتشر 

شدن خبری عجیب در این راستا نبودیم.
جــدا از این مهم که هیــچ توضیح و توجیه 

قانع کننده ای برای دســت گذاشــتن روی نام 
کاشــانی برای سرپرســتی امیدها وجود ندارد. 
فدراسیون فوتبال در دو دوره اخیر المپیک هم 
فرمول مشــابهی را برای تیم ملی امید در نظر 
گرفته و مدیریت این تیــم را یک بار به حمید 
استیلی و بار دیگر به حبیب کاشانی سپرده بود. 
تصمیماتی که نتیجه اش حذف دوباره در مقدماتی 

المپیک و ناکامی تیم ملی امید بود.
اصلی ترین مشکل امیدها طی تمام سال هایی 
که با ناکامی پشت سر گذاشته شد، انتخاب های 
نادرســت بود و عدم همکاری باشــگاه ها برای 
آماده ســازی تیمی که طلســمی چندین ساله 
را پیــش رو دارد. حال، اما شــاهدیم که آقایان 
تصمیم گیرنده به جای گام برداشتن در راستای 

حل و فصل این مشــکالت، ترجیح می دهند از 
زیر مســئولیت تیم ملی امید شانه خالی کنند. 
دلیل اصلی که باعث شده فدراسیون فوتبال در 
دوره های اخیر مسئولیت تیم ملی امید را واگذار 
کند مسائل مالی است ولی نابود کردن یک نسل 
از بازیکنان به خاطر مشــکالت مالی اصال قابل 

قبول نیست.

جدا از انتخاب اشــتباه کاشــانی، اساسا این 
موضوع که فدراسیون فوتبال مدیریت تیم امید 
را بــه فرد دیگری می ســپارد هم خودش جای 
ســوال دارد. تیم فعلی که باید خودش را برای 
انخابی المپیک پاریس آماده کند، شــاکله تیم 
ملــی در جام جهانی 2026 را تشــکیل خواهد 
و فدراســیون فوتبال باید نظارت جدی روی آن 
داشته باشــد. با این حال در این دوره هم مثل 
تمام این ســال ها صرفا تالش شده تا مسئولیت 

امیدها از سر باز شود.
به نظر می رســد فدراسیون که در این مورد 
خاص همراهی کمیته ملی المپیک را نیز داشته، 
این روزها تنها به دنبال راهی برای منحرف کردن 
افــکار عمومی از ناکامی در قطر و بی توجهی به 
لزوم بررسی دالیل این ناکامی است اما تیم امید 
با کوهی از مشکالت گزینه خوبی برای این کار 
نیست. مشــکالتی که اصلی ترین دلیل تمدید 
طلسم چهل و چند ساله برای حضور در المپیک 
است. با این حال این انتخاب آخر شاهکارترین 
تصمیم آقایان بــوده که دلیل و توجیه منطقی 
ندارد. کاشــانی قبال هم چنیــن وظیفه ای را بر 
عهده گرفته بود که نتیجه مناســبی هم در پی 
نداشت و مشخص نیســت چرا دوباره او به این 
پست مهم رسیده است. البته اگر قرار به رعایت 
اصول و منطق بود، امروز شاهد حسرت چهل و 
چند ساله امیدها برای حضور در المپیک نبودیم. 
حسرتی که ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این بار 

شکسته می شود!

رکابزن ملی پوش ایران گفت: برای نتیجه گرفتن در دوچرخه سواری باید هزینه 
کــرد اما در حال حاضر حتی یک دوچرخه جدید نداریم و هر کســی هم بدون 

هدف برای خودش تمرین می کند.
محمد گنــج خانلو درباره بالتکلیفی انتخابات فدراســیون دوچرخه ســواری و 
مشــخص نبودن برنامه ها برای حضور در بازی های آســیایی و کســب سهمیه 
المپیــک پاریس بیان کرد: مشــکل همه ما دوچرخه ســواران این اســت که 
فدراســیون دوچرخه ســواری هنوز رییس ندارد و تکلیف انتخابات آن مشخص 

نمی شود.
برنامه ریزی مشــخصی هم برای آینده وجود ندارد و هر کسی بدون هیچ هدفی 
بــرای خودش تمرین می کند. برنامه ریزی که طبق آن به ما دوچرخه ســواران 

بگویند که برای این هدف آماده باشید، وجود ندارد و روی هوا مانده ایم. 
او ادامه داد: با آغاز سال میالدی جدید تعداد مسابقات دوچرخه سواری افزایش 
پیدا می کند و بهترین فرصت برای آماده شــدن و کســب امتیاز است اما تیم 
کنتینانتال درســت و حسابی نداریم و اگر هم داشته باشیم اعزامی ندارد و تنها 
امید ما به تیم ملی اســت. فکر می کنم برنامه ریزی هایی انجام داده اند اما به 

نظر می رسد که به نتیجه نهایی نرسیده اند. 
گنج خانلو در پاســخ به این پرســش که ایران در بازی های کشورهای اسالمی 
موفق به گرفتن مدال شد اما فکر می کند در بازی های آسیایی هم بتوان مثل 
بازی های کشــورهای اســالمی مدال گرفت؟ تاکید کرد: قطعا مدال گرفتن در 
بازی های آسیایی سخت تر است و برای چند کشور خیلی اهمیت دارد چون روی 
کســب مدال آن ســرمایه گذاری کرده اند. نتیجه گرفتن در بازی های آسیایی، 
برنامه ریزی بهتری می خواهد. ما در بازی های کشورهای اسالمی نتیجه خوبی 
گرفتیــم چون در اوج آمادگی بودیم اما در حــال حاضر آمادگی همه دوچرخه 

سواران به صفر رسیده است. 

قهرمان بازی های کشــورهای اسالمی در پاســخ به این پرسش که پایین بودن 
آمادگی دوچرخه سواران به دلیل پایان فصل مسابقات است یا نبود اعزام؟ گفت: 
پایــان فصل بود که تا حدودی آمادگی پایین مــا را توجیه می کند اما از اینجا 
به بعد دیگر وقت آن اســت که کم کم ســطح خود را باالتر ببریم. رکابزنان در 
خانه بدنســازی می کنند در حالی که باید همه یک جا جمع شــویم و زیر نظر 
مربی و با برنامه مشــخص، تمرینات بدنســازی را انجام دهیم و در حال حاضر 
تیم قزاقســتان در اسپانیا اردو زده است اما در ایران  رکابزنان در شهر خودشان 

تمرین می کنند. 
گنج خانلو با اشاره به در پیش بودن بازی های آسیایی و کسب سهمیه المپیک 
تصریح کرد: این توقع را دارم که عالوه بر بازی های آســیایی، برنامه ریزی هم 
برای کســب سهمیه المپیک داشته باشــیم و از لحاظ مالی حمایت شویم و به 
مسابقاتی که می توان سهمیه المپیک گرفت، اعزام شویم. در واقع به حال خود 
رها نشــویم. در حال حاضر گرفتن ســهمیه المپیک در بخش جاده هم بسیار 
ســخت شده است اما فکر می کنم بتوانیم در رشــته اومنیوم پیست کارهایی را 

انجام دهیم و به سهمیه برسیم. 
او در مــورد مشــکل تجهیــزات رکابزنــان نیز گفــت: تجهیزات مــا قدیمی 
اســت و یک دوچرخــه، فرمان و یــا طوقه جدیــد نداریم و همــه تجهیزات 
مــا قدیمی اســت. من مــدال های مهمــی گرفته ام کــه بر اســاس توانایی 
شــخصی خودم بوده اســت اما هرچقدر جلوتر برویم کار ســخت تر می شود. 
البتــه بــه این معنی نیســت که من ضعیف تر می شــوم بلکه رقبا پیشــرفته 
 تر می شــوند و این باعث می شــود که آنها قوی تر شــوند. بایــد برای نتیجه

 گرفتن در  دوچرخه ســواری، هزینه کرد. ما حداقل امکانات مثل یک دوچرخه 
یا فرمان جدید نداریم.

او افزود:  به عنوان کســی که نتیجه گرفته است انتظار دارم بر روی من و امثال 
من که نتیجه می گیریم، بیشــتر ســرمایه گذاری کنند هم از لحاظ مالی و هم 
اعزام به مســابقات. در غیر این صورت نتیجه گرفتن خیلی ســخت می شــود. 
درســت است که مشــکل مالی دارند اما به نظرم در این شرایط فدراسیون باید 
تمام تمرکز خود را روی یکی، دو نفری که نتیجه می گیرند، بگذارد. من االن هم 
می گویم که در رشــته اومنیوم شانس کسب مدال داریم و به نظرم اگر به سمت 
رشته هایی بروند که ۳0 درصد شانس مدال دارند، امکان گرفتن مدال در رشته 
ای که ۷0 درصد شانس مدال دارد را هم از دست می دهند. البته نمی گویم اصال 
به ســراغ آن رشته ها نروند اما با توجه به شــرایطی که اکنون داریم، به سراغ 
رشته یا رشته هایی بروند که می دانند شانس کسب مدال آنها خیلی باالتر است. 
گنج خانلو در مورد نیاز رکابزنان به حمایت مالی گفت: من در سالی که گذشت 
مدال پیست و جاده قهرمانی آســیا، مدال بازی های کشورهای اسالمی گرفتم 
و در تــور ایــران - آذربایجان نتیجه گرفتم و کاری نبود کــه انجام ندهم اما با 
ایــن حال در وضعیت مالی من تغییر ایجاد نکرد. امیدوارم در ســال آینده فکر 

بهتری شود. 

رکابزن ملی پوش: حتی یک دوچرخه  جدید نداریم

 چاپ اسکناس مسی در آرژانتین
دولت آرژانتین تصویر لیونل مسی و بازیکنان آرژانتین 
را بــه خاطر قهرمانی در جام جهانی بر روی اســکناس ها 

چاپ کرد.
 به نقل از اسپورت ، تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش 
لیونل مسی توانست عنوان قهرمانی را در جام جهانی 2022 
به دست آورد.این قهرمانی باعث شده است تا آرژانتینی ها 
غرق در شادی شــوند و استقبال باشکوهی از کاروان تیم 
کنند.دولت آرژانتین یک روز را در این کشور برای استقبال از کاروان تیم تعطیل 
کرد و دستور چاپ اسکناس با تصویر مسی و هم تیمی های او که جام قهرمانی 
را باالی ســر بردند داد تا ثابت شــود که این قهرمانی برای آرژانتینی ها چقدر 
ارزشمند است.آخرین قهرمانی تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی به سال 

۱۹۸6 و با دیگو مارادونا برمی گردد.

 طارمی نه؛ منچستریونایتد روی دروازه بان پورتو دست گذاشت!
رســانه های پرتغال از عالقه باشگاه منچستریونایتد به 
جذب »دیگو کاســتا« دروازه بان پورتو و تیم ملی پرتغال 

خبر دادند.
 در حالی که گفته می شد مهدی طارمی مهاجم تیم ملی 
ایران و باشــگاه پورتو پرتغال بعد از حضور در جام جهانی 
قطر مورد توجه باشــگاه منچستریونایتد قرار گرفته است 
اما حاال خبری از عالقه یونایتد به »دیگو کاســتا« دروازه 
بان پورتو منتشــر شده است.کاستا با تیم ملی فوتبال پرتغال هم عملکرد خوبی 
در جام جهانی داشت. روزنامه »رکورد« پرتغال به نقل از »اکرم کنور« خبرنگار 
سرشــناس نقل و انتقاالت فوتبال جهان مدعی شــد یونایتد خواهان به خدمت 
گرفتن کاستا شده است. به نوشته این روزنامه، یونایتد البته ممکن است با مانع 

بزرگ بند فسخ ۷۵ میلیون یورویی برای کاستا مواجه بشود.
کاستا ابتدای ماه گذشته قراردادش با پورتو را تا سال 202۷ تمدید کرد و بند 

فسخ این قرارداد از 60 به ۷۵ میلیون یورو افزایش یافت.

  اعالم وضعیت چهار بازیکن مصدوم استقالل
وضعیــت چهار بازیکن مصدوم تیم فوتبال اســتقالل 

اعالم شد.
 به نقل از رســانه باشگاه اســتقالل، آخرین وضعیت 
مصدومان استقالل با اعالم کادر پزشکی باشگاه مشخص 
شد:علیرضا رضایی: این دروازه بان به دلیل اسپاسم عضالنی 
نتوانســت استقالل را در دربی همراهی کند. پس از انجام 
فیزیوتراپی و اقدامات درمانی، مشکل او حل شد و امروز با 
استقالل تمرین کرد.عارف غالمی: این مدافع استقالل دوران درمان را پشت سر 

می گذارد و به زودی به تمرینات گروهی اضافه می شود.
ابوالفضل جاللی: این بازیکن به دلیل مصدومیت در جام جهانی در حال پشت 
ســر گذاشتن مراحل درمان است و به زودی به تمرینات گروهی استقالل اضافه 
می شــود.آرش رضاوند: به دلیل ضربه ای که به زانوی این بازیکن در دربی وارد 
شــده، در حال درمان است. بعد از بررسی های بیشتر، میزان مصدومیت و زمان 
بازگشت او به تمرینات اعالم می شود و گمانه زنی های مطرح شده دقیق نیست. 

  ۲۰۰ میلیارد برای ۶ بازی!
مارک ویلموتس برای تنها شــش بــازی بیش از 200 

میلیارد از فوتبال ایران گرفته است.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین؛ مهدی تاج در یکی 
از بخش هــای مهم صحبت های اخیر گفتــه که اگر رای 
پرونده ویلموتس شکسته نمی شد فوتبال ایران باید مبلغ 
۹.6 میلیــون دالر به او پرداخت می کرد ولی حاال باید ۳.۵ 
میلیون دالر پرداخت شود. این اتفاق البته در زمانی رخ داد 
که تاج اصال در فدراسیون فوتبال حضور نداشت و وکالی این پرونده توانستند با 

ارائه دفاعیه موفق حکم را بشکنند.
ماجرای فوتبال ایران و مارک ویلموتس فقط به همین ۳.۵ میلیون دالر ختم 
نمی شــود چرا که در زمان حضور او روی نیمکت تیم ملی هم مبلغ دو میلیون 
دالر پرداخت شــده است. این یعنی بیش از 200 میلیارد برای تنها ۵ ماه کار و 

ناکامی در مقدماتی جام جهانی به ویلموتس پرداخت شده است.
اینکه تاج توانسته از چنین فاجعه بزرگی برای خودش دستاورد بسازد و از آن 

دفاع کند هنر بسیار بزرگی است که هر کسی توان انجام آن را ندارد. 

 جنگ سپ بالتر و اینفانتینو باال گرفت
رئیس سابق فدراسیون جهانی فوتبال از برنامه های رئیس 

حال حاضر فیفا برای جام جهانی ۴۸ تیمی انتقاد کرد.
ســپ بالتر، رئیس ســابق فیفــا از برنامه های جیانی 
اینفانتینــو، رئیس حال حاضر فیفــا برای جام جهانی ۴۸ 
تیمی و گسترش جام فوتبال مردان بین قاره ای انتقاد کرد.

بالتــر گفــت: »آنچه در حــال حاضر اتفــاق می افتد 
تجاری ســازی بیش از حد بازی اســت. فیفا در اینجا به 
فوتبال باشــگاهی نیز که مربوط به او نمی شــود، دخالت می کند.«جام جهانی 
2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا اولین تورنمنت ۴۸ کشوری خواهد بود که به 
وعده انتخاباتی اینفانتینو مبنی بر برگزاری جام جهانی بزرگتر و فراگیرتر می کند. 
مســابقات امسال قطر با حضور ۳2 تیم برگزار شد.اینفانتینو در اوایل ماه جاری 
وعده برای برگزاری جام فوتبال باشگاه های جهان با شرکت ۳2 تیم را داد.بالتر در 
زمینه پرونده تخلفات مالی خود مدعی شد: »من هرگز پولی نگرفته ام. به همین 
دلیل است که هیچ چیز علیه من در تمام مراحل دادرسی ثابت نشد و این همچنان 
ادامه خواهد داشت.«بالتر گفت: »هیچ رابطه ای با اینفانتینو، هموطن سوئیسی ام 

ندارم. من واقعاً سعی کردم همیشه به فوتبال خدمت کنم.« 

 آیا این داور چوب فغانی را می خورد؟
 امیــر عرب براقی پرکارتریــن داور لیگ برتر در یازده 
هفته ابتدایی مسابقات لیگ برتر بود و بازی های حساسی 

را هم سوت زد.
از جمله بازی های حساســی که وی ســوت زد، بازی 
اســتقالل در برابر گل گهر و سپاهان در برابر پرسپولیس 
بود و به همین خاطــر گزینه اصلی قضاوت دربی معرفی 
شد اما یکی دو روز مانده به مصاف استقالل و پرسپولیس 
کمیته داوران اعالم کرد، امیر عرب براقی گزینه قضاوت دربی نیست و در نهایت 
سوت این بازی به محمد حسین زاهدیفر رسید.امیر عرب براقی در لیست داوران 
هفته سیزدهم لیگ برتر هم قرار نگرفته است. خیلی ها می گویند امیر عرب براقی 
چوب انتقادات علیرضا فغانی از کمیته داوران را می خورد! امیر عرب براقی برادر 

خانم علیرضا فغانی است.
امیر عرب براقی یکی از داوران حاضر در لیست الیت است اما علیرضا فغانی از 
این لیست در سال 202۳ خط خورده است. به هر صورت غیبت امیر عرب براقی 
در هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر با توجه به اینکه در یازده هفته ابتدایی پرکار 
ترین داور لیگ برتر بوده و نمرات خوبی هم دریافت کرده بود جای تعجب دارد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: قبل از دیدار با آمریکا نفری ۷ هزار دالر که در 
مجموع نزدیک به 6 میلیارد تومان بود، برای خیریه گذاشتیم. علیرضا بیرانوند پس از 
پایان دربی پایتخت در جمع خبرنگاران حاضر شــد و صحبت های خود را با انتقاد از 

اینکه پیشکسوتان را مقابل بازیکنان تیم ملی قرار دادند شروع کرد.
دروازه بــان تیم ملی ایران گفت: پس از جام جهانی تمام بازیکنان تیم ملی را شــما 
رســانه ها در مقابل پیشکسوتان گذاشتید. اگر پیشکسوتی برای سر زدن به اموات به 
قبرســتان می رفت جلویش را می گرفتید و می گفتید بازیکن تیم ملی فالن قدر پول 
گرفته است. بازیکن تیم ملی هزار تومان هم پاداش نگرفته است. حواله هایی که همه 

شما می گوئید پاداشی بود که پس از صعود به جام جهانی به ما قولش را دادند.
بیرانوند درباره حاشیه به وجود آمده در خصوص دریافت حواله ورود خودروی خارجی 
به کشور تاکید کرد: تا االن یک حواله را هم تأیید نکردند. یک چیز را بگویم که شاید 
کسی نمی داند. برای بازی با ولز ۱۵ هزار دالر پاداش گرفتیم اما قبل از دیدار با آمریکا 
نفری ۷ هزار دالر که در مجموع نزدیک به 6 میلیارد تومان بود، برای خیریه گذاشتیم. 

شــما این چیزها را نمی بینید. نذر کرده بودیم تا مردم خوشحال شوند. 6 میلیاردی 
که از جیب دولت نبود این پاداش برای فیفا و AFC اســت که به فدراســیون می دهد 
و فدراســیون هم لطف کرده آن را بین ما تقسیم کرد. بازیکنان والیبال و هندبال هم 

رئیس فدراسیون شان می تواند این پول ها را از فیفا و AFC بگیرد!
بیرانوند درباره اعتراض ملی پوشان بقیه رشته ها گفت: پولی که ما می گیریم از جیب 
دولت نیســت آن را از خارج از کشــور به ما داده اند. چهار سال زحمت کشیدیم تا به 
جام جهانی رسیدیم. فیفا و AFC به ما پاداش می دهند و فدراسیون هم بین بازیکنان 

تقسیم کرد.
بیرانونــد اضافه کرد: هیچ وقــت از دولت پول نگرفتیم. پولی که بــرای دیدار با ولز 
گرفتیــم همین بود. از آن ۱۵ هزار دالر نفری ۷ هزار دالر قبل از بازی با آمریکا روی 
هم گذاشــتیم که روی هم 6 میلیارد تومان می شود اما شما هیچ وقت این موضوع را 
رســانه ای نکردید. هر جا رسیدید گفتید آیا پاداشی که بازیکنان تیم ملی گرفتند آن 

هم پس از باخت به آمریکا درست است؟

وی در خصوص اینکه این بحث مطرح شــد بازیکنان تیم ملی پس از حواشی ایجاد 
شــده تصمیم گرفتند حواله ها را بازگردانند، گفت: حواله ای بــه ما داده اند که آن را 
برگردانیم؟دروازه بان پرســپولیس در خصوص مهدی نبــی چنین اظهارنظری کرده 
اســت، عنوان کرد: همین االن نبی را پیدا کنید و بپرسید چه حواله ای به ما داده اند؟ 
کسی حواله نگرفته است. قرار بود قبل از جام جهانی این حواله ها را بدهند اما باز هم 
دم تک تک بچه ها گرم که تاکنون صحبتی نکرده اند. آخرین تماســی هم که با حمید 
ســجادی داشتیم به ما گفت موضوع حل می شود اما تاکنون حل نشده است. همه ما 
هم صبر کردیم و کسی اعتراض نکرد که چرا حواله ها را نمی دهند. خیال مردم راحت 

باشد که بازیکنان تیم ملی پول خوبی نگرفتند.
بیرانوند در خصوص ماندن یا نرفتن کارلوس کی روش یادآور شــد: ما بازیکن هستیم 
و منتظریم اتفاق خیلی خوبی برای تیم ملی بیفتد. کی روش یک مربی شناخته شده 
است و در جام های جهانی قبلی دیدید چه نتایجی گرفت. اتفاقی افتاد که ما نتوانستیم 

در جام جهانی قطر صعود کنیم. ما بازیکن و سرباز کشور هستیم.

۶ میلیارد از پاداش جام جهانی را به خیریه دادیم اما کسی ندید

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قایم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0.۹.20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:

 امالک متقاضیان واقع درقریه مهدی آباد پالک1 اصلی بخش ۰8           ۲4۶ فرعی بنام آقای داریوش رحیمی شیخرجه نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین  که در آن احداث بنا شده است به مساحت1393.83متر مربع خریداری 
مع الواسطه از آقای پنجعلی سواد کوهی مالک رسمی .  لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع مردم می رساند 

و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد  سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
            م الف:0                                تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴0۱/0۹/۱۹       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/۱0/0۳      یوسف قصابی_  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  قائم شهر

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/۹/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 1۶        1۲45۲ فرعی بنام آقای کیومرث مرادی بشلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که  در آن 

احداث بنا شده است که میزان ده سیر عرصه وقف می باشد به مساحت ۲۶۲/15 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای حسین خالقی افراکتی مالک رسمی
 لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارانه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالیکت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 

حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدودرا به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
م الف: 0                    تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/۱0/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴0۱/۱0/۱۷                                            یونس قصابی_ اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قائم شهر 

شناسه آگهی : ۱۴220۹۷

شناسه آگهی : ۱۴2۹۳2۹

 آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما آقای معصومه صدیقی به موجب درخواست وارده به شــماره 022/۱۴0۱/۴۱۴۵۱2۸ - ۱۴0۱/۹/2۱ با ارایه دو برگ شهادت شهود که به گواهی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 222 چمســتان رسیده اعالم نمود سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 
یک قطعه زمین مزروعی خشکه زاری به مساحت ۸00 متر مربع تحت پالک ثبتی 6۹ فرعی از ۸2 اصلی بخش ۹ ذیل دفتر جلد 2 صفحه ۱۳2 به شماره ثبت 2۴۴ و شماره سند ۴۷۸۷۹۹ الف ۸۳ واقع در قریه دیزین کال الویج ثبت چمستان که به نام معصومه 
صدیقی سابقه ثبت بوده اینک به علت جابجایی مفقود گردیده از این رو تقاضای صدورسند مالکیت المثنی را نمود لذا چنانچه مالک یا قائم مقام قانونی با ســند مالکیت اولیه جهت انجام معامله یا هر عنوان دیگر مراجعه نماید سند مالکیت اولیه را اخذ و جهت 

اقدام قانونی به این اداره ارسال فرمایید. 
شناسه آگهی : ۱۴۳06۹۳          م الف:  0       تاریخ انتشار آگهی: ۱۴0۱/۱0/۳                                                                                                                         عین اله تیموری - رییس ثبت اسناد وامالک چمستان
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 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              
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نقره علیرغم روند صعودی در روزهای قبل، امروز به زیر سطح 24.00 دالری 
سقوط می کند و بدین ترتیب باالترین سطح هشت ماهه خود را از دست می دهد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از »اف ایکس استریت« نقره نزول روزانه ی 
خود را در اوایل جلسه ی اروپایی ادامه می دهد و از باالترین سطح هشت ماهه ی 
خود، در حدود 24.30 دالر که اوایل این چهارشــنبه لمس شــد، عقب نشینی 
می کند. فلز سفید در ساعات گذشته به زیر سطح 24.00 دالر سقوط کرد و بخشی 

از ســودهای قوی روز قبل را از بین برد.با این حال، گرایش به نفع معامله گران 
صعودی باقی می ماند و عالوه بر آن، از چشم انداز ظهور برخی خریدهای کاهشی 
در اطراف نقره )XAG/USD( حمایت می کند. پس از آن، چشم انداز مثبت توسط 
نوسانگرهای صعودی در نمودارهای 4 ساعته/روزانه تقویت می شود که هنوز از 
محدوده ی خرید اشــباع فاصله دارند. بنابراین، هر ســقوط متعاقبی به احتمال 
زیاد حمایت مناسبی در نزدیکی نقطه ی شکست مقاومت افقی قوی 23.50 الی 
23.60 دالری پیدا می کند.نمودار نقره حاکی از آن است که برخی از فروش های 
متعاقب، پشتیبانی تالقی را در نزدیکی منطقه ی 22.90 الی 23.00 دالر نشان 
می دهند که شامل SMA-100 دوره ای در نمودار 4 ساعته و خط روند صعودی 
است که از پایین ترین حد نوامبر ادامه می یابد. شکست متقاعدکننده به زیر رقم 
دوم، چشم انداز مثبت کوتاه مدت را نفی می کند و سوگیری را به نفع معامله گران 
نزولی تغییر می دهد. پس از آن، نقره )XAG/USD( ممکن است به سمت آزمایش 
رقم گرد 22.00 دالر، مســیر کاهشی را طی کند.از طرف دیگر، اوج ماهانه، در 
حدود 24.30 دالر، اکنون به عنوان یک مانع فوری به نظر می رسد. قدرت پایدار 
XAG/ فراتر از آن باید راه را برای سودهای کوتاه مدت اضافی هموار کند و به نقره

USD اجازه دهد تا عالمت روانی 25.00 دالر را با برخی از موانع میانی در نزدیکی 
منطقه ی 24.60 الی 24.70 دالر بازیابی کند.

عقب نشینی نقره از اوج
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  پیش بینی سرطان مغز با هوش مصنوعی

مطالعــه اخیر محققان دانشــگاه »یورک« که با همــکاری علی صادقی 
نائینی انجام شده، حاکی از آن است که یک تکنیک خالقانه مبتنی بر هوش 
مصنوعی)AI( که آنها توسعه داده اند در پیش بینی تاثیر روش های درمانی در 
بیماران مبتال به متاستاز مغزی به طور قابل توجهی مؤثرتر از چشم انسان است.

 به نقل از تی ان، محققان این مطالعه امیدوارند که تحقیقات و فناوری جدید 
آنها در نهایت بتواند به برنامه های درمانی مناســب تر و نتایج سالمت بهتری 
برای بیماران سرطانی منجر شود. علی صادقی نائینی، رئیس بخش پژوهشی 
دانشگاه یورک و استاد مهندسی پزشکی و علوم کامپیوتر در دانشکده مهندسی 
السوند، گفت: این یک تحلیل پیچیده و جامع از ام.آر.آی برای یافتن ویژگی ها 
و الگوهایی است که معموال توسط چشم انسان ثبت نمی شوند. ما امیدواریم 
که تکنیک ما، که یک روش جدید پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی برای 
تشخیص عیوب رادیوتراپی در متاستاز مغز است، بتواند به انکولوژیست ها و 
بیماران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و درمان را در شرایطی که 
زمان بسیار مهم است، انجام دهند.مطالعات قبلی نشان داده اند که با استفاده از 
روش های استاندارد مانند تصویربرداری ام.آر.آی، ارزیابی اندازه، محل و تعداد 
متاستازهای مغزی و همچنین نوع سرطان اولیه و وضعیت بیمار، انکولوژیست ها 
قادر به پیش بینی شکست درمان در حدود 65 درصد مواقع هستند. محققان 
چندیــن مدل هوش مصنوعی را ایجاد و آزمایش کردند و بهترین مدل آنها 

دقت ۸3 درصدی داشت.
متاستازهای مغزی نوعی تومور سرطانی هستند و زمانی ایجاد می شوند 
که سرطان های اولیه در ریه ها، پستان ها، روده بزرگ یا سایر قسمت های بدن 
از طریق جریان خون یا سیستم لنفاوی به مغز پخش می شوند. در حالی که 
گزینه های درمانی مختلفی وجود دارد، رادیوتراپی اســتریوتاکتیک یکی از 
رایج ترین روش های درمانی است که شامل دوزهای متمرکز پرتو در ناحیه تومور 
است.صادقی نائینی گفت: همه تومورها به تشعشع پاسخ نمی دهند و در 30 
درصد از این بیماران حتی پس از درمان، تومور به رشد خود ادامه می دهد. این 
اتفاق اغلب تا ماه ها پس از درمان از طریق ام.آر.آی کشف نمی شود. پیش بینی 

نحوه پاسخ درمانی قبل از شروع درمان بسیار مهم است.
محققان با استفاده از تکنیک یادگیری ماشینی معروف به یادگیری عمیق، 
شبکه های عصبی مصنوعی را ایجاد کردند که آن شبکه های عصبی مصنوعی 
بر روی مجموعه ای از داده ها آموزش دیده بودند، سپس در گام بعد محققان به 
هوش مصنوعی آموزش دادند که به مناطق خاص توجه بیشتری داشته باشد.

صادقی نائینی توضیح می دهد: وقتی به ام.آر.آی نگاه می کنید، مناطقی را 
در داخل یا اطراف تومور می بینید که شدت و الگوی آن متفاوت است، بنابراین 
با سیستم بینایی خود بیشتر به آن قسمت ها توجه می کنید. اما یک الگوریتم 
هوش مصنوعی نسبت به این موضوع عملکرد خوبی ندارد. مکانیسم توجهی 
که ما در الگوریتم گنجانده ایم به این ابزارهای هوش مصنوعی کمک می کند 
تا یاد بگیرد کدام قسمت از این تصاویر مهم تر هستند و برای تجزیه و تحلیل 
و پیش بینی زمان بیشتری روی آن ها بگذارند.این تحقیقات در آزمایشگاه دکتر 
نائینی در پردیس دانشگاه یورک با دانشجوی دکترای این دانشگاه، دکتر علی 

جاللی فر، از نویسندگان این مطالعه انجام شد. 
صادقی نائینی می گوید در حالی که باید تحقیقات بیشــتری انجام شود، 
یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی ابزار بالقوه مهمی در مدیریت دقیق 
متاســتاز مغز و حتی سایر انواع ســرطان است. گام بعدی برای پذیرش این 
روش به عنوان یک ابزار بالینی، بررسی یک گروه بزرگ تر با مجموعه داده های 

چند نهادی است.

  میدان مغناطیسی زمین شکاف خورده است
دانشــمندان می گویند، میدان مغناطیســی زمین دارای شکاف است و 
شــراره های خورشــیدی می توانند از آن عبور کنند که این موضوع، ما را در 

معرض طوفان های ژئومغناطیسی بیشتری قرار می دهد.
به نقل از الیو ســاینس، امواج شــوک آور و ضربه زننده مرموز ارسالی از 
خورشــید، حفره ای را در میدان مغناطیســی زمین باز کرده است. موج این 
شــوک غیرمنتظره با وزش باد خورشیدی همراه شده که اخیراً جو زمین را 

در نوردیده است.
بادهای خورشیدی جریانی از ذرات بسیار باردار هستند که توسط جو فوقانی 
خورشید آزاد می شوند و اغلب با طغیان شدید انرژی مغناطیسی همراه هستند. 
همانطور که خورشــید در طول چرخه 11 ساله خورشیدی خود دستخوش 
تغییراتی می شود، شار مغناطیسی در نواحی خاصی افزایش می یابد که روند 
همرفت را مهار می کند. در نتیجه، دمای سطح خورشید به طور قابل توجهی 
کاهش می یابد و با مشاهده از زمین، آن منطقه تیره تر به نظر می رسد، چیزی 

که دانشمندان از آن به عنوان لکه خورشیدی یاد می کنند.
انرژی های به دام افتاده در یک لکه خورشــیدی می توانند به صورت یک 
فوران شــدید آزاد شوند که به آن شراره خورشیدی می گویند. هنگامی که 
فوران فقط از تشعشع تشکیل شده باشد، به آن شراره خورشیدی می گویند.

این فوران همچنین می تواند از ذرات باردار بیرون آمده از سطح خورشید 
تشــکیل شده باشــد که در آن صورت به آن خروج جرم از تاج خورشید یا 
پرتاب جرم تاجی)CME( گفته می شود. هنگامی که این فوران به سوی بیرون 
از خورشید حرکت می کند، به عنوان بادهای خورشیدی شناخته می شود و 

آب و هوای فضایی را دستخوش تغییر می کند.
قرن هاســت که دانشمندان برای پیش بینی آب و هوای فضا به خورشید 
نگاه می کنند و لکه های خورشیدی نشانگر اصلی شدت فعالیت آن هستند. با 
نزدیک شدن خورشید به اوج چرخه 11 ساله خورشیدی خود، مشاهده شده 

است که تعداد لکه های خورشیدی و همچنین فعالیت آنها افزایش می یابد.
اوج بعدی چرخه خورشیدی در سال 2025 پیش بینی می شود و فعالیت های 
آن در چند ماه گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال، هفته گذشته لکه 
خورشیدی AR3165 هشت شراره خورشیدی را به بیرون فرستاد که هر کدام در 
کالس M طبقه بندی می شدند که به معنی شدت متوسط شراره های خورشیدی 
است.افزایش شدت می تواند منجر به طبقه بندی شراره ها به عنوان شراره های 

کالس X شود که باالترین شدت شناخته شده برای بشر است.
ســاکنان ســیاره ما از اثرات مضر بادهای خورشیدی توسط یک پوشش 
جوی در اطراف زمین محافظت می شوند. ذرات بسیار پرانرژی با مولکول های 
جو زمین تعامل دارند و میدان مغناطیسی زمین را فشرده می کنند که به آن 

طوفان ژئومغناطیسی می گویند.
دانشمندان گمان می کنند که ذرات بسیار پرانرژی که از CMEهای منتشر 
شده توسط لکه خورشیدی AR3165 می آیند، موجب شکاف میدان مغناطیسی 
کره زمین شده است.ذرات CME به اندازه کافی قدرتمند هستند که ماهواره ها 
را مختل کنند و خاموشی های رادیویی ایجاد کنند، زیرا با سیگنال های موجود 
در جو تداخل می یابند. طوفان های ژئومغناطیسی بسته به شدت این ذرات، 
در کالس های G1 تا G5 طبقه بندی می شوند. اکثر طوفان های ژئومغناطیسی 
تجربه شــده در زمین متعلق به کالس G1 بوده اند که ضعیف ترین کالس در 

این طبقه بندی است.

پیامبر اکرم )ص( :

تحصیل دانش بر هر مسلمانی 
واجب است ......... با دانش است که 
پروردگار فرمانبری و پرستش می 
شود و با دانش است که پیوندهای 
خویشاوندی برقرار می ماند و روا 

از ناروا باز شناخته می شود. دانش 
پیشوای عمل است و عمل پیرو 

آن می باشد، به نیکبختان دانش 
الهام می شود و شور بختان از آن 

محروم می شوند.

األمالي للطوسي : 1069/488.

 هوش مصنوعی از آینده خبر می دهد
محققان دانشگاه »براون« در مطالعه اخیرشان اظهار کردند هوش 
مصنوعی می تواند به بشر در پیش بینی بالیا و بیماری های همه گیر 

در آینده کمک کند.
 بــه نقل از اس اف، پیش بینی زمــان و بزرگی بالیای طبیعی 
برای دانشــمندان یک هدف اساســی است. با این حال، از آنجایی 
که رخداد آنها از نظر آماری بســیار نادر است، داده های کافی برای 
پیش بینی دقیق آنها وجود ندارد. اکنون، محققان دانشگاه براون و 
موسسه فناوری ماساچوست می گویند راه هایی برای پیش بینی این 

رخدادها با کمک هوش مصنوعی وجود دارد.
 در یک مطالعه جدید، آنها الگوریتم های آماری را که به داده های 
کمتری برای پیش بینی دقیق نیاز دارند با یک ابزار یادگیری ماشینی 
مبتنی بر هوش مصنوعی قدرتمند ترکیب کردند تا با موفقیت از نیاز 

به تکیه بر داده های بیش از حد چشم پوشی کنند.
»جورج کارنیاداکیس«نویســنده این مطالعه و استاد ریاضیات 
کاربردی و مهندسی در دانشگاه براون گفت: باید متوجه باشید که 
اینها رویدادهای تصادفی هستند. شیوع یک بیماری همه گیر مانند 
کووید-19، فاجعه زیست محیطی در خلیج مکزیک، یک زلزله و آتش 
سوزی های عظیم در کالیفرنیا و یک موج 30 متری که یک کشتی را 
واژگون می کند اینها رویدادهای نادری هستند و چون نادر هستند، 
ما داده های تاریخی زیادی در دسترس نداریم. ما نمونه های کافی از 
گذشته برای پیش بینی بیشتر آنها در آینده نداریم. سوالی که در این 
مقاله به آن می پردازیم این است: بهترین داده ممکن که می توانیم از 
آن برای به حداقل رساندن تعداد داده مورد نیاز خود استفاده کنیم 
چه چیزهایی هستند؟محققان این مطالعه دریافتند که استفاده از 
یادگیری فعال)روش نمونه گیری متوالی( راه حل این مسئله است. 
این الگوریتم ها می توانند داده های ورودی را تجزیه و تحلیل کنند 
و همچنین از آنچه ارائه شده است برای برچسب گذاری نقاط داده 
جدید که اهمیت برابر یا بیشتر از داده های گذشته دارند، بیاموزند. 

8 ماهگی پیروز

گرچه طال از ابتدای سال جاری 0.3 درصد کاهش داشته است، اما تحلیلگران 
بر این باورند که در رکود سال آتی به خوبی عمل خواهد کرد.

به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از کیتکو نیوز، بررسی بازارهای مالی به 
وضوح بیانگر آن است که پس از یک چرخه ی انقباض تاریخی توسط فدرال رزرو، 
رکود اقتصادی یا کندی قابل توجه اقتصادی، بسیار محتمل به نظر می رسد. اما 
آیا این برای طال خوب اســت؟در بیشتر سال 2022، در کنار دالر قوی آمریکا 
فدرال رزروی با رویکرد تهاجمی، بر طال تاثیر گذاشته و سقف قیمتی را برای هر 

افزایش احتمالی ایجاد کرده است.
 )ANZ( دانیل هاینس، استراتژیست ارشد کاالهای گروه بانکی استرالیا و نیوزلند
با تأکید بر تأثیر افزایش همزمان نرخ ها بر طال در ســال 2022، اظهار داشــت: 
»قدرت دالر بر بخش فلزات گرانبها تاثیر گذاشت و طال در میان کاهش تقاضای 

سرمایه گذاران کاهش یافت.«از ابتدای سال تا به امروز، طالی نقطه ای تقریبا ثابت 
است و 0.3 درصد کاهش یافته است. این موضوع به دنبال افزایش قیمت در ماه 
دسامبر روی داد که قیمت ها را از پایین ترین سطح 1750 دالر در هر اونس در 
ابتدای ماه، به باالترین قیمت روز سه شنبه یعنی 1۸30 دالر در هر اونس رساند.

افزایش قیمت طال در پایان ســال زمانی فرا می رســد که اقتصاد جهانی در 
نقطه ی عطف قرار دارد.هاینس در مورد چشــم انداز طال در ســال 2023 ابراز 
داشت: »سیاست های پولی سخت تر در میان تورم باال احتماالً رشد اقتصادی را 

در سال 2023 کاهش می دهد. این پس زمینه معموالً برای طال مثبت است«.
در جلســه دسامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را 50 واحد افزایش داد که مجموع 
افزایش در سال را به 425 واحد پایه رساند.پیش بینی های جدید برای سال آینده 
نشــان می دهد که نرخ ها می تواند تا 5.1درصد افزایش یابد و طبق اظهار پاول، 

نرخ ها برای مدتی باال خواهند ماند.
ANZ انتظــار دارد که نرخ وجوه فدرال رزرو آمریکا به اوج خود و به 5 درصد 
برســد و به دنبال آن افزایش نرخ ها متوقف شود. هاینس افزود که این موضوع 
باید احساســات بازار را به نفع طال تغییر دهد و عالوه بر آن، دالر آمریکا نقش 
مهمی در کمک به رشد طال خواهد داشت.هاینس ادامه ی سناریوی قیمت طال 
را اینگونه توضیح داد: »این رویدادها در حالی است که ما به پایان سلطه ی دالر 
آمریکا نزدیک می شویم و کاهش ارزش ارز، پشتیبانی از تقاضای سرمایه گذاران 
را بیشتر می کند. با پیشنهاد فدرال رزرو، نرخ ها تا سال 2023 باال باقی می مانند 
و خطر رشد اقتصادی ضعیف در سال آینده وجود دارد. قیمت طال پیش از رکود 
تحت فشــار قرار می گیرد، اما پس از آن، طی این رکود از ســایر بازارها )مانند 

سهام( بهتر عمل خواهد کرد.«

در بحبوحه ی شــرایط جوی طوفانی، به دنبال کاهش هفتگی ذخایر آمریکا، 
قیمت نفت امروز با افزایش روبرو شد.

به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از رویترز، با انتشــار داده هایی مبنی بر 
کاهش هفتگی بیش از حد انتظار ذخایر آمریکا، قیمت نفت در روز چهارشنبه 
باالتر رفت؛ اگرچه نگرانی ها در مورد شرایط نامساعد جوی بر دورنمای تقاضای 
کوتاه مدت تأثیر گذاشته است.داده های مؤسسه نفت آمریکا نشان داد که ذخایر 
نفت آمریکا در هفته ی منتهی به 16 دسامبر، بیش از حد انتظار  و تا میزان 3 
میلیون بشکه کاهش یافته که نشان دهنده ی روند مشابهی در داده های رسمی 
است که انتظار می رود کاهش 1.7 میلیون بشکه ای در ذخایر را در اواخر روز نشان 
دهد. کاهش موجودی انبارها در بحبوحه ی اختالالت عرضه ناشی از بسته شدن 

موقت خط لوله کی استون رخ می دهد.
معامالت آتی نفت برنت لندن با 0.4 درصد افزایش به ۸0.10 دالر در هر بشکه 
رســید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت تا ساعت 20:43 
بــه وقت محلی )01:43 به وقت گرینویچ( با 0.1 درصد افزایش به 76.32 دالر 

در هر بشکه رسید.گفتنی است که قیمت نفت خام از تضعیف دالر در این هفته 
منتفع شد، به ویژه پس از اینکه بانک مرکزی ژاپن سیاست فوق العاده ی خود را 
برای اولین بار در یک دهه ی اخیر تغییر داد. این حرکت ین ژاپن را تقویت کرد 
و دالر را به نزدیکی پایین ترین ســطح شــش ماهه ی خود رساند که البته برای 

کاالهایی که به دالر قیمت گذاری می شوند، مفید است.
همچنین تعهد دولت ایاالت متحده مبنی بر آغاز مجدد ذخیره ســازی نفت 
استراتژیک خود از فوریه، که سیگنال خرید را به بازارها ارسال کرد، گام مثبتی 

در مسیر افزایش قیمت ها بود.
اما از ســوی دیگر، بدترشــدن طوفان در غرب ایــاالت متحده به اختالالت 
احتمالی ســفر در طول تعطیالت پایان سال اشاره کرد که می تواند تقاضا برای 
سوخت را بیشتر کاهش دهد. همچنین قرار است با راه اندازی مجدد کامل خط 

لوله کی استون، منابع ایاالت متحده افزایش یابد.
به عالوه، افزایش موجودی بنزین نیز نشان داد که تقاضای سوخت همچنان 

در بزرگترین مصرف کننده ی نفت جهان ضعیف است.
در حالی که قیمت های نفت در جلسات اخیر افزایش یافت، اما همچنان در 
سال جاری زیان های شدیدی را متحمل می شوند، زیرا افزایش نرخ های بهره و 

تورم باال باعث نگرانی ها در مورد رکود بالقوه در سال 2023 شده است.
تغییر سیاســت بانک مرکزی آمریکا گرچه باعث کاهش ارزش دالر شد، اما 
حاکی از آن است که تقریباً تمام بانک های مرکزی بزرگ در بازارهای توسعه یافته 
در حال آماده سازی سیاست های سخت گیرانه در سال 2023 هستند که می تواند 
تقاضای نفت خام را بیشتر کاهش دهد.با نگاهی به رویدادهای هفته ی گذشته 
در بازار، ســیگنال های تندورانه از سوی فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک 
انگلســتان، بازارهای نفت خام را متالطم کرده بود. در حالی که چین با افزایش 
موارد ابتال به کووید-19 دست و پنجه نرم می کند، انتظار می رود که عدم اطمینان 
در مورد بازگشایی اقتصاد این کشور، در کوتاه مدت بر نفت خام نیز تأثیر بگذارد.

ایستادگی تمام قد طال بر سکوی 2023

نفت از دل طوفان گذر کرد

محققان هلندی در مطالعه اخیرشــان از توسعه ابزاری برای تصویربرداری از 
جریان خون در طول عمل جراحی خبر دادند. به نقل از آی او، جریان خون خوب 
برای جلوگیری از عوارض جدی مهم است. با این حال، جراحان فقط می توانند 
کیفیــت جریان خون را در طــول جراحی حدس بزنند اما به لطف یک اختراع 
جدید این فرایند تغییر کرده است. محققان دانشگاه خرونینگن فکری برای این 
مشکل کرده اند. به لطف ابزار اندازه گیری جدید، پزشکان می توانند جریان خون 
در بافت را در حین عمل مشــاهده کرده و مطابق با آن عمل جراحی را انجام 
دهند.این ابزار جدید که »PefusiX-Imaging« نام دارد توسط دکتر »ویدو هیمن« 
از دانشــگاه خرونینگن، توسعه و آزمایش شده است. تا به حال، جراحان مجبور 

بودند از نشانگرهای ذهنی برای تخمین کیفیت جریان خون استفاده کنند. اما 
با PerfusiX-Imaging که بر اســاس فناوری لیزر کار می کند، می توانند به یک 
تصویر عینی تکیه کنند. هیمن برای تحقیقات خود با شرکت ها و بیمارستان های 
مختلف در هلند همکاری کرده اســت.نمونه اولیــه به طور خاص بر روی بافت 
روده آزمایش شده اســت. هنگام عمل بر روی تومورهای روده، تومور برداشته 
می شــود و دو انتهای روده دوباره به هم متصل می شــوند. در طی حدود 7.5 
درصــد از جراحی ها، عارضه ای رخ می دهد کــه در آن بخیه ها به  دلیل جریان 
 خــون ضعیف به  صورت موضعی، به  درســتی بهبود نمی یابنــد. به این رخداد،

 نشت آناستوموز)PerfusiX-Imaging( می گویند. 

توسعه دستگاهی برای تصویربرداری از جریان خون
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