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تولید مسکن باید 
صنعتی شود

رشته  حقوق مالیاتی در 
دانشگاه ایجاد شد

فوتبال ایران وارد لیگ 
نخبگان آسیا می شود؟

بیت کوین در آستانه ی 
یک تقاطع طالیی
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 هادی حق شناس   
کارشناس اقتصادی  

سیاست خارجی باید بر اساس منافع 
اقتصادی هدایت شود

کشورهای موفق، روابط سیاسی خود را بر اساس منافع اقتصادی هدایت 
می کنند و ما نیز باید بپذیریم که خود را با قواعد اقتصادی دنیا منطبق کنیم.

وقتی در سیاست خارجی همه برگ های برنده خود را بر روی یک یا چند 
کشور محدود سرمایه گذاری کنیم آسیب پذیری ما جدی خواهد بود. چرا که 
در دیپلماسی هیچ یک از دوستی ها و دشمنی ها دائمی نبوده و آنچه دائمی 

است منافع ملی کشورهاست.
در یکی دو سال گذشته ترکیه هم هواپیمای نظامی روسیه را در خاک 
خود سرنگون کرد و هم سفیر روسیه در این کشور ترور شد؛ اما چالش ترکیه 
با روسیه در کمتر از دو سه ماه حل شده و دشمنی آشکار تبدیل به دوستی 
برای حفط منافع ملی دو کشــور شد. نتیجه اینکه امروز ترکیه به میانجی 
بین روسیه و اوکراین بدل شده و عامل انتقال غالت اوکراین به نقاط دیگر 
دنیا شده است. همین رویکرد را در روابط عربستان و قطر شاهد هستیم. در 
حالی که قطر توسط عربستان محاصره شد و عربستان به دنبال سرنگونی 
امیر قطر بود؛ اما امیر قطر در بازی عربستان و آرژانتین پرچم عربستان را به 
دوش خود انداخت. شک نکنید که این رفتارها مبتنی بر منافع اقتصادی است.

 چین بر اســاس منافع خود به سراغ عربستان رفته است همچنان که 
آمریکا این کار را انجام داده و همچنان که ترکیه به سراغ روسیه رفته است. 
ما نیز باید متناســب با منافع خودمان تصمیم بگیریم. اگر منافع ما ایجاب 
می کند با چین ارتباط داشته باشیم و اگرنه آن را مورد بازنگری قرار دهیم.

 اصل بر ایجاد تعادل در روابط خارجی بر اساس منافع ملی کشور است 
و نه صرف ارتباط داشتن و نداشتن با یک کشور.

متاسفانه سیاست خارجی ما نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر اساس بلوک 
بندی ها و مافع سیاسی اتخاذ می شود. در حالی که کشورهای موفق بر اساس 
منافع اقتصادی روابط سیاسی خود را هدایت می کنند؛ اما ما منافع اقتصادی 
را یارانه روابط سیاسی می دانیم و منافع اقتصادی را قربانی سیاست می کنیم. 

این اشکال راهبرد اساسی ما در سیاست خارجی است.
 امروز عراق نزدیک ترین کشور در دنیا به ایران است. اما عراق هم نمی تواند 
 AFTF مراوده مالی با ما داشته باشد. به این دلیل که نظام پولی ایران قواعد
را نپذیرفته و بنابراین از ســوی دنیا پذیرفته شــده نیست. به همین دلیل 
پیمانکاران بســیاری از کشورها راهی عراق و سوریه شدند تا در پروژه های 
بازســازی آنها مشارکت کنند؛ اما ما با وجود هزینه های زیادی که کرده ایم 

همچنان دستمان کوتاه مانده است.
 ما هم باید بپذیریم که منافع اقتصادی در دنیا اصل است و هم باید بپذیریم 
که خودمان را با قواعد اقتصادی دنیا منطبق کنیم. اگر می گوییم این قواعد 

را نمی پذیریم باید تبعات آن را هم پذیرا باشیم.

درآمد درآمد 8۰۰8۰۰ هزار میلیاردی دولت از مالیات  هزار میلیاردی دولت از مالیات 

قیمت اجاره بها دوباره افزایشی شدقیمت اجاره بها دوباره افزایشی شد
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 »آواتار: راه آب« جدیدترین ســاخته جیمــز کامرون در ۱۰ 
روز اکران خود با فروش ۸۵۵ میلیــون دالری پنجمین فیلم 
پروفروش سال شــد. دومین فصل آواتار ۲۵۳.۷ میلیون دالر 
در گیشه داخلی و ۶۰۰ میلیون دالر در سطح بین المللی فروش 
داشته و با وجود سرمای سخت زمستانی در آمریکای شمالی و 
افزایش موارد ابتال به کووید و آنفوالنزا در سراسر جهان، انتظار 
می رود که این دنباله در روزهای آینده فروش باالتری هم داشته 
باشد.انتظار می رود این فیلم که با بودجه ۳۵۰ میلیون دالری 
ساخته شــده به مرز فروش یک میلیارد دالری تا پایان سال 
میالدی جاری برسد.آواتار ۲ در سینماهای خارج از آمریکای 
شمالی، با ۱۰۰.۵ میلیون دالر بیشترین فروش را در چین داشته 
و کره با ۵۳ میلیون دالر، فرانسه با ۵۲.۳ میلیون دالر، هند با ۳۷ 
میلیون دالر و آلمان با ۳۵.۷ میلیون دالر در رده های بعدی قرار 
دارند.دالیل بسیاری برای این که آواتار ۲ برای رسیدن به اوج 
فروش فصل نخست آن که با ۲.۹۷ میلیارد دالر پرفروش ترین 

اکران تاریخ سینما شد تالش کند.

»آواتار ۲« پنجمین فیلم 
پرفروش سال شد

یزدی زاده با اشــاره به برخی برآوردها از بودجه سال آتی مبنی بر پیش بینی درآمد ۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان دولت از طریق مالیات تصریح کرد: وصول این میزان درآمد کار سخت 

و پیچیده ای نیست.
 یکی از مهم ترین برنامه های دولــت برای تأمین منابع موردنیاز خود، افزایش پوشــش 
اطالعاتی و شناسایی الکترونیکی درآمدها است که طبق اظهارات وزارت اقتصاد سامانه 
مودیان و پایانه های فروشــگاهی مهم ترین بســتر اطالعاتی و الکترونیکی سازمان امور 
مالیاتی برای شناسایی درآمدها خواهد بود.بنا بر اعالم سازمان امور مالیاتی، سامانه مودیان 
و پایانه های فروشگاهی، پایه و بستری مهم برای شکل گیری و پیاده سازی قانون پایانه های 
فروشگاهی، قانون مالیات های مستقیم، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و قانون مالیات بر 

ارزش افزوده است.
به گفته کارشناسان تا کنون در ۸ مرحله اجرای قانون مالیاتی بر ارزش افزوده ۷۰۰ هزار 
نفر مشمول این قانون شده اند؛ اما با اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی این رقم به ۷ 
میلیون نفر خواهد رسید. ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات 
و کاهش سهم نفت در بودجه، فراهم شدن زمینه ها برای کنترل پایدار نرخ تورم و تک رقمی 

کردن آن از مهم ترین آثار اجرای این سیاست هاست.

نقش ممیزها ضابطه مند خواهد شد
از همین رو، یکی از مهم ترین مزایای پیاده سازی ســامانه مؤدیان و اصالح نظام مالیاتی، 
حداقلی شدن ارتباط مؤدی و ممیزان مالیاتی است که در پی ایجاد شفافیت و تقاطع گیری 

اطالعات جمع آوری شده رخ می دهد.در همین خصوص، محمدرضا یزدی زاده عضو سابق 
شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر با 
بیان اینکه حذف ممیز در نظام مالیاتی کشــور به صورت کلی امکان پذیر نیست، گفت: 
مالیات یک امر قضاوتی است و قضاوت هم با کمک انسان صورت می گیرد؛ اما با ضابطه مند 
کردن نقش ممیزها در سیستم مالیاتی، می توان امکان اعمال سلیقه شخصی در تشخیص 

مالیات را به حداقل رساند.
وی در خصوص مزایای راه اندازی سامانه مؤدیان در ساماندهی نظام مالیاتی گفت: نقش 
ممیزها از طریق افزایش اطالعات ورودی به سامانه مالیاتی و همچنین تشریح وظایف ممیز 
در برخورد با سناریوهای مختلف ضابطه مند خواهد شد. حال این اقدام چه از طریق سامانه 

مؤدیان چه سایر سیستم ها انجام شود در کاهش نقش ممیز تأثیرگذار خواهد بود.

درآمد ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به راحتی قابل وصول است
یزدی زاده با اشــاره به برخی برآوردها از بودجه سال آتی مبنی بر پیش بینی درآمد ۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان دولت از طریق مالیات تصریح کرد: وصول این میزان درآمد کار سخت 
و پیچیده ای نیست، البته شرط تحقق آن استفاده سیســتم مالیاتی کشور از روش های 
نوین و ظرفیت مالیات علی الحساب در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم است.

وی در همین رابطه ادامه داد: درصورتی که سیستم های بانکی کشور بتواند با کنترل کردن 
و ثبت نقل وانتقال شبه پول هایی نظیر طال و ارز، نقش اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد؛ 
تأمین رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و حتی باالتر از آن در سیستم مالیاتی قابل وصول است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که در آذر ۱۴۰۱ دوباره قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و به 
تبع آن در کشور افزایش داشته است. تورم ماهانه مسکن در این ماه ۲.۸ درصد بود.

نگاهی به جزئیات گزارش تورم در آذر ماه نشان می دهد قیمت مسکن و اجاره بها در آذرماه 
نسبت به ماه قبل حدود ۲.۸ درصد افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه در آبان ماه 
تورم مسکن در کشور حدود ۳.۷ بود. بر این اساس تورم ماهانه کشوری در آذرماه حدود 
یک درصد کاهش یافته است.گفتنی است، در آبان ماه تورم ماهانه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران ۵ درصد بوده است. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین اطالع در 

ماه قبل ۵.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم در آذر ماه نسبت به ماه قبل افرایش نسبی داشته است. نرخ تورم نقطه ای آذر ماه 
۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۲.۴ واحد درصدی به ۶۵.۳ درصد 

رســیده و گروه »کاال های غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۲.۰ واحد درصدی به ۳۸.۹ 
درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های شهری ۴۷.۹ 
درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این 
نرخ برای خانوار های روستایی ۵۱.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل.۰۹ واحد درصد کاهش 
داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل 
می باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۱ به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در 
ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« صفر درصد و برای گروه عمده »کاال های غیرخوراکی و خدمات« 
۳.۳ درصد بوده است.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوار های شهری و 
روستایی به ترتیب ۲.۱ درصد و ۱.۲ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوار های 

شهری بدون تغییر و برای خانوار های روستایی ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

»حلزون« در آمریکا به 
نمایش درمی آید

بدهی  دولت در حوزه برق 
تسویه می شود

 فیلم کوتاه »حلزون« اولین ســاخته امین رضا علی محمدی 
به بیست و هشتمین دوره جشنواره اسلم دنس آمریکا رسید.

به گزارش از روابط عمومی پروژه اولین ساخته  امین رضا علی 
محمدی تنها فیلم ایرانی راه یافته به بیست و هشتمین دوره 

جشنواره اسلم دنس فیلم کوتاه حلزون نام دارد.
اسلم  دنس از جشنواره های مورد تایید آکادمی اسکار و بفتا و 
کاناد اسکرین آواردز و از معتبرترین فستیوال های فیلم مستقل 

است که تمرکز ویژه ای بر کشف استعدادهای جدید دارد.
از کشف های مهم این جشنواره می توان به کریستوفر نوالن اشاره 

کرد که همواره رابطه مناسبی با این جشنواره دارد.
حلزون در تاریخ ۲۵ ژانویه در ایالت یوتا در پارک سیتی امریکا با 

حضور کارگردان این فیلم به نمایش در می آید.

وزیر نیرو گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته بدهی های مختلف دولت از جمله 
بدهی های بانکی و مطالبات صاحبان صنعت برق را تسویه خواهیم کرد.

به نقل از وزارت نیرو، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز 
دوشنبه ۵ دی ماه با تقاضای دو فوریت برای اصالح تبصره ۷ ماده واحده قانون 

بودجه سال ۱۴۰۱ کشور موافقت کردند.
علی اکبر محرابیان،  در جریان بررسی تقاضای دو فوریت الیحه اصالح تبصره ۵ 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: نمایندگان مستحضر باشند 
که در حوزه برق نیز با دو ناترازی مواجه بوده و هستیم؛ ناترازی اول در فاصله میان 
میزان تولید و تقاضای مصرف برق است که امید داریم با همکاری مجلس و دولت 

این ناترازی را به حداقل برسانیم.
وزیر نیرو افزود: ناترازی دوم درباره حوزه اقتصادی و اختالف میان سطح درآمدها 
و هزینه های صنعت برق است. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور تا 
پایان سال ۱۴۰۰ مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فرش برق حدود ۹۰ هزار 
میلیارد تومان بوده است؛ این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی 
برای پرداخت مطالبات نیروگاه های کشــور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان 

تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه عمل کنیم.
محرابیان اظهار کرد: بر اســاس گزارشــی که به دولت ارائه دادیم برنامه ریزی 
شد تا در مدت زمان مشــخصی، بدهی های مختلف از جمله بدهی های بانکی، 
بدهی های نهادهای عمومی و همچنین مطالبات صاحبان نیروگاه ها، صنایع و 
پیمانکاران را تسویه کنیم. در این چارچوب بر اساس الیحه ای که دولت تصویب 
کرده پیش بینی شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از 

محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: تصویب این دو فوریت کمک می کند تا بتوانیم ناترازی 

اقتصادی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
 قطعاً پرداخت این بدهی ها می تواند در تأمین برق مستمر و برق مورد نیاز ماه های 
آینده و تابستان پیش رو و همچنین تکمیل نیروگاه های کشور نقش کلیدی و 

اساسی ایفا کند.
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | الکساندر 
نواک اعالم کرد روســیه آماده اســت عرضه 
گاز بــه اروپا از طریق خط لولــه یامال-اروپا 

را ازسربگیرد.
معاون نخست وزیر روســیه در مصاحبه 
ای، به خبرگزاری دولتی تاس گفت: بازارهای 
اروپایــی همچنان با کمبود عرضه گاز مواجه 
هســتند و ما از هر فرصتی برای ازسرگیری 
عرضه استفاده می کنیم. به عنوان مثال، خط 
لوله یامال-اروپا که فعالیتش به دالیل سیاسی 
متوقف شده، همچنان بالاستفاده مانده است.

جریان گاز خط لوله یامال-اروپا معموال به 
سمت غرب است اما جریان گاز آن از دسامبر 
سال ۲۰۲۱ که لهستان، خرید گاز از روسیه 
را متوقف کرد و به استفاده از گاز ذخیره شده 

در آلمان روی آورد، معکوس شد.
لهســتان در ماه مــه، توافقنامه ایی که با 
روسیه داشت را پس از مخالفت با درخواست 
مســکو برای پرداخت پــول واردات به روبل، 
خاتمه داد. شرکت گازپروم روسیه هم با قطع 
عرضــه گاز، واکنش نشــان داد و اعالم کرد 
با تحریمهایی که مســکو علیه شرکت مالک 

بخش لهســتانی خط لوله یامال-اروپا وضع 
کرده است، دیگر قادر نیست از طریق لهستان، 

گاز صادر کند.

نواک گفت: مسکو، سرگرم مذاکره درباره 
عرضه گاز بیشــتری از طریق ترکیه، پس از 
ایجــاد یک قطب جدید تجــارت گاز در این 

کشور است.
معاون نخســت وزیر روسیه گفت: مسکو 
انتظــار دارد صــادرات گاز طبیعی مایع )ال 

ان جی( روســیه بــه اروپا در ســال ۲۰۲۲ 
بــه ۲۱ میلیارد متر مکعب برســد. امســال 
ما موفق شــدیم عرضه ال ان جــی به اروپا 
را بــه میزان قابــل توجهــی افزایش دهیم 
 و در ۱۱ مــاه نخســت ســال ۲۰۲۲، میزان

 صادرات به اروپا به ۱۹.۴ میلیارد متر مکعب 
رسید و تا پایان سال، به ۲۱ میلیارد متر مکعب 

افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین در ایــن مصاحبه مفصل، نواک 
به تاس گفت: روســیه با جمهوری آذربایجان 
بــرای افزایش عرضه گاز برای مصرف داخلی 
خود موافقت کرده اســت. وی در ادامه افزود: 
در آینده، وقتــی جمهوری آذربایجان، تولید 
گاز را افزایش دهد، می توانیم درباره ســواپ، 

مذاکره کنیم.
بر اســاس گزارش رویترز، معاون نخست 
وزیر روسیه اظهار کرد: مسکو همچنین سرگرم 
مذاکره برای عرضه گاز بیشتر به قزاقستان و 
ازبکستان است. در بلندمدت، روسیه می تواند 
گاز طبیعی خود را با اســتفاده از زیرساخت 
آســیای مرکزی یا با سواپ از طریق ایران، به 

افغانستان و پاکستان ارسال کند.

آمادگی روسیه برای ازسرگیری صادرات گاز به اروپا 

مرکز پژوهش  های مجلس در گزارشــی اعالم کرد: اگر قرار باشــد اهداف و 
برنامه های دولت محقق شــود باید پیش از هر اقدامی، سیاست های صنعتی و 

سیاست گذاری های حوزه های مختلف منسجم شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش  های مجلس در سومین دوره از سلسله 
گزارش های پژوهشی »آسیب شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران« الزامات 
نهادی در این باره را بررســی کرد. بر اســاس یافته های این گزارش بی توجهی 
دولت به اولویت های صنعتی و معدنی، مانع تحقق انتظارات شده و الزم است 
دولت »استراتژی توسعه صنعتی« یا »سیاست صنعتی« خود را طراحی کند.  

ایــن گزارش عنوان می کند: اگرچه اولویت بندی رشــته فعالیت های مورد 
حمایت دولت، مهم است؛ اما پیش از تحقق اولویت بندی، ابتدا باید انسجام الزم 

در سیاست های صنعتی ایجاد شود.
بر این اساس یکی از الزامات تحقق اهداف، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، 
انسجام سیاست های صنعتی یعنی افزایش هماهنگی سیاست گذاری در حوزه های 
مختلف از جمله هماهنگی سیاست های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و 
فناوری و ارتقای هماهنگی نهادها و سازمان های سیاست گذار معرفی می شود. 

دستیابی به این انسجام، به ویژه مسئله ضروری یک دهه اخیر است، زیرا وقوع 
شوک های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاست های پراکنده و غیربرنامه ای را در 

اقتصاد ایران تشدید کرده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس یکی از عواملی 

که انسجام سیاست گذاری صنعتی را دشوار می کند، تعدد سازمان ها و نهادهای 
درگیر اعمال سیاست های صنعتی معرفی می کند و در این راستا می افزاید که 
حداقل ۵۰ ســازمان و نهاد )که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند( 

درگیر اجرای سیاست های مختلف صنعتی هستند.
هرکدام از این سازمان ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی های صنعتی 
هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست ها ندارد. گفتنی است یک سوم 
نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی های اعتباری هستند و بیشترین 

موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تأمین مالی تولید است.
این گزارش همچنین می افزاید که فقدان انسجام سیاستی موجب می شود 
تا در عمل اولویت بندی های مختلفی ازسوی دستگاه ها اعمال شود و به صورت 
تقسیم منابع حمایتی میان اولویت های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت 
موثر خواهد بود، به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد 
ریال صرف حمایت از پژوهش های توسعه ای و کاربردی شده است، چنین میزان 
هزینه ای می توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره وری منجر شود؛ اما به 

واسطه تکثر اولویت ها اثرگذاری الزم را ندارد.

چرا انتظارات توسعه صنعتی برآورده نمی شود؟

  رخنه کسری بودجه و ناترازی بانک ها در بازار مسکن
از میانه سال ۱۳۹۶ که در نتیجه کسری بودجه دولت و ناترازی بانک ها، تنور تورم داغ 
شد، بخش بزرگی از نقدینگی برای درامان ماندن از تبعات تورم به سمت بازار زمین و 

مسکن کوچ کرد که نتیجه آن جهش بی سابقه قیمت ها در این بازار بود.
 بازار مسکن و به ویژه زمین مسکونی، یکی از سنتی ترین و البته جذاب ترین بازارها برای 
نقدینگی های خرد و کالن ریالی است که در دوره اخیر تنش اقتصادی نیز میزبان حجم 

انبوهی از سرمایه گذاری ها بوده است.
بررسی تحوالت بازارهای مسکن و زمین مسکونی یا ساختمان های کلنگی در شهر 
تهران نشــان می دهد در پاییز ۱۳۹۶ و در زمان آغاز موج تورمی، میانگین قیمت هر 
مترمربع آپارتمان و هر مترمربع زمین مسکونی در یک محدوده قرار داشته است؛ اما 
به مرور زمان شتاب رشد قیمت زمین بیشتر شده و در پاییز ۱۴۰۰، میانگین قیمت زمین 

مسکونی در شهر تهران به ۱.۵ برابر قیمت آپارتمان رسیده است.
با توجه به اینکه زمین اصلی ترین نهاده تولید مسکن محسوب می شود و سهم آن از 
قیمت تمام شده مسکن به خصوص در مناطق گران قیمت تا ۹۰ درصد نیز می رسد، 
متورم شدن این بازار عمالً به تورم سنگین بازار مسکن دامن می زند؛ اتفاقی که در سال 

جاری و در رکود تورمی بازار مسکن مشهود است. 

  واحدهای تولیدی لوازم خانگی آمادگی گسترش بازارهای صادراتی را 
دارند

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور 
با وجود همه محدودیت های بین المللی آمادگی گسترش تعامالت با دیگر کشورها و 

بازارهای صادراتی را دارند.
عباس هاشمی افزود: گرچه تحریم ها از سال های گذشته وجود داشته و همچنان تداوم 

دارد، اما حرکت رو به جلوی صنعت متوقف نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی راه خــود را می روند، 
بیان داشت: در عین حال باید سعی کنیم تا راه های تعامل با دیگر کشورها و کانال های 

ارتباطی بین المللی را با هوشمندی باز بگذاریم و روابط را تنظیم کنیم.
این مقام صنفی، به بازار جدید اوراسیا و روسیه برای فعاالن لوازم خانگی اشاره کرد و 
گفت: واحدهای تولیدی برای حضور و نفوذ در این بازار آمادگی دارند و باید تالش کنیم 
همانند قطر فرصت سوزی نکنیم؛ در این راستا دولت و مسووالن هم باید به کمک بخش 

خصوصی بشتابند.
وی ادامه داد: کمک به تامین مواد اولیه واحدها به ویژه محصوالت پتروشــیمی مورد 
نیاز و استمرار در تامین آنها، همچنین ارائه مشوق های صادراتی و تسهیل شرایط به 
تولیدکنندگان جرات خواهد داد تا بتوانند قراردادهای بلندمدت صادراتی منعقد و با 

اطمینان به این بازارها نفوذ کنند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: شــرایط امروز روسیه و اوراسیا 
به گونه ای است که می توان حضور موفقی را برای شــرکت های ایرانی در این بازارها 

متصور بود.
وی تاکید کرد: این انجمن در کنار سازمان توسعه تجارت، معاونت اقتصادی وزارت امور 
خارجه و همچنین ســفارتخانه های ایران در این کشورها آمادگی دارد تا برای تحقق 
این مهم تالش کند.هاشــمی ابراز امیدواری کرد: مسووالن نیز با دید کالن نسبت به 
این مسائل، اســتراتژی صادراتی را برای کشــور طوری تنظیم کنند که به اطمینان 
تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای هدف صادراتی بیافزایند.وی در ادامه درباره 
دستاوردهای بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی اظهار داشت: 
این نمایشگاه در رتبه )گرید( A پالس برگزار می شود که از جمله الزامات این رتبه، حضور 
هیات های خارجی، برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه و غیره است؛ در همین راستا در 
چهار روز برپایی نمایشگاه میزبان چند هیات خارجی بودیم.دبیرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران خاطرنشان کرد: با حضور این هیات ها، در آخرین روز از نمایشگاه قراردادهای 
خوبی بین تولیدکنندگان ایرانی و هیات های خارجی به ویژه در صنعت اجاق گاز منعقد 

شد که با جمع بندی جزئیات آن به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
وی یادآور شد: این هیات ها از عراق، ارمنستان، تاجیکستان و اقلیم کردستان عراق در 
نمایشگاه حضور یافتند و عالوه بر آن، پنج غرفه نیز در اختیار اتاق بازرگانی ایران و فرانسه، 

اتاق ایران و آفریقا، فدراسیون روسیه، تاجیکستان و ارمنستان قرار گرفت.
هاشمی بیان داشت: در رویدادهای علمی نمایشگاه نیز معاون سفیر ارمنستان و رییس 

اتاق بازرگانی عراق حضور یافتند.
وی افزود: در جریان برگزاری رویداد علمی »هاتک« در این دوره از نمایشگاه، از چند 

محصول جدید هوشمند لوازم خانگی رونمایی شد.
 بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی )HAMex ۲۰۲۲( از روز 
سه شنبه گذشته )۲۹ آذر( تا روز جمعه )دوم دی ماه( در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برپا شد.
ثبت نهایی ۵۱۶ شرکت در این نمایشگاه انجام شد که ۴۵۶ شرکت داخلی بودند.

در این دوره از نمایشگاه هشــت برند خارجی با متراژ ۲۶۳ مترمربع حضور داشتند و 
چینی ها با برپایی پاویون چین متشکل از هفت شرکت با ۱۱۸ مترمربع متراژ حاضر 
شدند.مجموع متراژ اختصاص یافته در این نمایشگاه ۳۹ هزار و ۶۸۹ مترمربع که شامل 

۲۰ سالن سرپوشیده و همچنین فضای باز بود.

   افزایش زیان دهی »ایران خودرو«
بررسی آخرین صورتمالی ایران خودرو نشان می دهد، این شرکت با افزایش زیاندهی 

مواجه است.
 ایران خودرو یکی از دو خودروساز بزرگ کشور بوده که سهم بزرگی از بازار داخلی در 
اختیار دارد، ایران خودرو در آخرین صورتمالی خود مربوط به انتهای شهریور ماه سال 
جاری با افزایش ۶۸ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه 
شــده و درآمدهای عملیاتی آن به عدد ۷۷,۸۳۵ میلیارد تومان رسیده است اما نکته 
جالب و شاید عجیب این است که هزینه های عملیاتی ساخت خودرو از درآمدهای آن 

بیشتر بوده و باعث شده شرکت با حاشیه زیان ناخالص منفی ۶ درصدی همراه باشد.
جالب اینجاست که درآمدهای ایران خودرو به میزان ۷۷,۸۳۵ میلیارد تومان بوده و 
هزینه های ساخت آن ۸۲,۴۴۴ میلیارد تومان بوده است. زیاندهی ایران خودرو نسبت به 
سال قبل به میزان ۲۹۵ درصد افزایش یافته و زیان ناخالص این شرکت به میزان ۴,۶۰۹ 
میلیارد تومان رسیده در حالی که زیان این خودروساز در شهریور ماه سال گذشته به 
میزان ۱,۱۶۷ میلیارد تومان بوده است.بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد، 

مردم امروز نه از قیمت های این خودروساز راضی هستند و نه از کیفیت آن. 

   ساخت وساز ربطی به تحریم ها ندارد
اکبر نیکزاد با اشاره به اینکه نهضت مسکن ملی توسط مردم می تواند به شکوفایی برسد 

گفت: مدیریت مردم در بخش ساخت و ساز موفق عمل کرد.
 خود مالکی طرحی اســت که در نهضت ملی مســکن عملی شده اســت و به گفته 
کارشناسان این طرح می تواند در ســاخت و سازهای مسکن کمک بزرگی به نهضت 
مسکن ملی باشد.اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن درخصوص ساخت و ساز نهضت ملی 
مسکن توسط مردم به خبرنگار مهر گفت: در خصوص ساخت و ساز هر جا مسکن را مردم 
به تنهایی شروع به ساخت و ساز کردند موفق بوده اند و مدیریت بهتری داشتند. وقتی 
یک زمین و یک ملک را شخصی دارد و می تواند بدون دخالت ساخت و ساز کند موفق 
بوده است چرا که ساخت و سازهای مشارکتی سخت است و چرا که هماهنگ بین چند 
نفر سخت است.وی در ادامه بیان کرد: در حوزه ساخت و ساز مسکن در روستاها خود 
مردم این کار را انجام می دهند می بینید که موفق بوده اند و البته هر شهری که زمین 
داده شده است ساخت ساز انجام شده و هیچ مشکلی نداشته است اما در شهرهای بزرگ 
نمی توان کار را به دست مردم چرا که زمین مردمی به اندازه کافی برای ساخت نهضت 
ملی وجود ندارند که بخواهند ساخت و ساز انجام دهند بنابراین این طرح خودمالکی 

 سرپرست بانک مسکن با تاکید بر اینکه تولید مسکن باید صنعتی شود، گفت: 
اکنون ساخمان های ۱۸ تا ۲۰ طبقه با فناوری صنعتی سازی و مصالح سبک در 

چین، زیر یک سال ساخته می شود.
علی عسگری در همایش مسکن و ایمنی که در روز ایمنی برابر زلزله برگزار 
شد، اظهار کرد: باید پلتفرمی برای صنعتی سازی در حوزه ساختمان داشته باشیم 
و الگویی برای سایر شرکت ها باشیم.وی اضافه کرد: اکنون ساختمان های ۱۸ تا 
۲۰ طبقه با فناوری صنعتی سازی و مصالح سبک در چین، زیر یک سال ساخته 
می شــود. در ایران هم نیازمند ساخت کم هزینه و کوتاه مدت پروژه ها هستیم؛ 

محاسبه کنید با تورم موجود ساخت ۵ ساله مسکن چقدر تمام می شود؟
سرپرست بانک مسکن گفت: تولید مسکن باید صنعتی شود و این هدف باید 
در بانک مسکن و شرکت های زیرمجموعه دنبال شود.عسکری افزود: تجربه فعالیتم 
در حوزه های مختلف اقتصادی، عمدتاً با مهندسان بود، ولی واقعیت این بود که 

مهندسان دنبال ارائه مواردی بودند که یاد گرفته اند نه اینکه چیزهای جدید ارائه 
دهند.وی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان باید ایده های جدید مطرح کنند. 

بانک مســکن به دنبال کمک گرفتن از ایده های جدید شرکت های دانش بنیان 
برای رفع نیازمندی های اقتصاد کشور خصوصاً در حوزه ساخت مسکن است.

 صنعتی ســازی ایمن با الگوی ایرانی- اسالمی در ساخت مسکن 
دنبال می شود

»سعید شیرزادی« مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن امروز )دوشنبه( نیز در 
این همایش، اظهار داشت: ایمن سازی واحدهای مسکونی باید در اولویت باشد.

وی افزود: در چین پروژه های ۲۷ طبقه در مدت ۸ ماه ساخته می شود، چراکه 
صنعتی سازی مالک است و ساخت سریع به معنای حذف ایمنی نیست.

مدیرعامل گروه مالی بانک مســکن تاکید کرد: ســاخت مسکن با معماری 
ایرانی- اســالمی مالک اســت و شعار ما در بانک مسکن صنعتی سازی ایمن با 

رویکرد ایرانی- اسالمی است.

تولید مسکن باید صنعتی شود

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با اشاره به نقش بنزین در آلودگی هوا، اظهار کرد: بنزین در دو مرحله می تواند 
در آالیندگی نقش داشته باشد. قبل از احتراق در هنگام نگهداری، نقل و انتقال، 
ســوخت گیری و پس از احتراق. در مرجله قبل از احتراق، با اصالح کیفیت و 
کاهش ترکیبات آالینده مانند آروماتیک ها و بنزن و نیز نصب تجهیزات بازیابی 
بخار بنزین در مخازن نگهداری و مخازن ایستگاه های سوخت گیری و هنگام 
سوخت گیری خودروها، میتوان آالیندگی قبل از احتراق را به شدت کاهش داد.

شهاب الدین متاجی، با بیان اینکه هم اکنون استاندارد مورد قبول بنزین های 
یــورو ۵ و ۴، اروماتیــک کمتر از ۳۵ در صد و بنزن کمتر از یک و فشــار بخار 
کمتر از ۱۰ پی اس آی اســت، اظهار کرد: بنزین بســیاری از  پاالیشگاه های 
ایران از نظر ترکیبات فوق در محدوده قابل قبول قرار دارند. تعداد معدودی از 
دیگر  پاالیشــگاه های باقیمانده نیز در حال اجرای طرح های خود برای ارتقای 

کیفیت هستند.
وی با بیان اینکه تفاوت استاندارد یورو ۵ و ۴ در میزان گوگرد است، گفت:در 
استاندارد یورو ۵ میزان گوگرد کمتر از ده گرم در میلیون گرم و  استاندارد یورو ۴ 
میزان گوگرد کمتر از ۵۰ گرم در میلیون گرم است. علت کاهش، عالوه بر کاهش 
اکسید گوگرد در هوا، جلوگیری از صدمه گوگرد به کاتالیزر تصفیه دود خروجی 
موتور است. تسریع در نصب سیستم های بازیابی بخار در همه جایگاه های سوخت 

کشور و انبارهای بنزین می تواند این نوع آلودگی را خاتمه دهد.

 در مناطق نزدیک به مخازن و جایگاه ها، مقدار بنزن بسیار بیشتر 
از سایر نقاط است

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با تاکید بر اینکه به دلیل هزینه زیاد احداث و بهره برداری این تاسیسات، اجرای 
آن به کندی پیش می رود، به گونه ای که تعداد کمی از مخازن و ایستگاه ها مجهز 
به سیستم بازیابی بخار بنزین هستند، تصریح کرد: برنامه ریزی برای تامین مالی 
جهت اجرای پروژه در قسمت مخازن و نیز مساعدت های مالی به جایگاهداران 
خصوصی، در کاهش این نوع آلودگی موثر است. نتایج آزمایش های به عمل آمده 
در مورد غلظت بنزن در هوا، نشــان داده اســت در مناطق نزدیک به مخازن و 

جایگاه ها، مقدار بنزن بسیار بیشتر از سایر نقاط است.
مهمترین نقش بنزین در آالیندگی، مرحله احتراق اســت که کمتر به آن 
توجه می شود و عامل اصلی  آلودگی  هوا  از این نظر است،   احتراق  بنزین در 
موتورها، حتی بنزین با کیفیت یورو۵، عالوه بر گاز کربنیک، تولید گاز اکسیدهای 
ازت - هیدرو کربن های نسوخته و مونوکسید کربن و همچنین بنزن می کند. 
مقدار این گازها به طراحی موتور بستگی دارد ولی تولید آنها اجتناب ناپذیر است.

به گفته وی به همین منظور برای موتور خودروها استاندارد یورو ۶ تعریف 
شده که رعایت آن از سوی خودرو سازان الزامی است. از سوی دیگر  در خودروها 
در لوله خروجی دود، کاتالیزر های خاص نصب می شود تا مواد آالینده فوق را 
تبدیل کند. نقش این کاتالیزرها در کاهش آالیندگی بسیار مهم است و باید با 
معاینات دوره ای از کارکرد آنها اطمینان حاصل شود و به موقع تعویض شوند. 
نکته مهم این است که بنزن نشر یافته از طریق دود خروجی موتورهای بنزینی 
بستگی به مقدار اروماتیک و بنزن موجود در بنزین دارد و تاثیر مقدار بنزن از 

اروماتیک بیشتر است.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه به همین دلیل کنترل مقدار بنزن بسیار مهم است و حتی در برخی 
از شهر ها برای کنترل مقدار بنزن هوا، حداکثر مجاز آن را از استاندارد یورو ۵ 
کمتر تعیین کرده اند، اظهار کرد: بنابراین هم از طریق نصب سیستم های بازیابی 
بخار در مخازن و  ایستگاه های سوخت گیری، باید از انتشار بنزن جلوگیری کرد 
و هم از طریق نصب کاتالیزر و ساخت موتور طبق استاندارد یورو ۶ انتشار آن را 
کاهش داد. آزمایش ها نشان داده است که در محله ای پر ترافیک  غلظت بنزن 

بسیار بیشتراز مکان های دیگر است.

 بررسی کیفیت بنزین در کشورهای اروپایی
متاجی در پاســخ به این ســوال که در کشورهای دیگر به  موضوع کیفیت 
بنزین چه اندازه توجه می شــود؟ گفت: طبق استاندارد یورو ۵ حداکثرحجمی 
اروماتیک ۳۵و الفین ۱۸ و بنزن ۱ درصد بوده. تفاوت یورو ۵ و یورو ۴ در مقدار 
گوگرد است. در یورو ۵ حداکثر وزنی گوگرد ۱۰ بخش در میلیون )ppm( و در 
یورو ۴ برابر ۵۰  بخش در میلیون است. با توجه به تاثیر بنزن سوخت در مقدار 
بنزن خروجی از موتور، در شهرهای پر ترافیک برای رعایت حداکثر مجاز بنزن 
در هوا، حداکثر مجاز بنزن را به کمتر از یک مثال ۶ دهم درصد کاهش داده اند.

وی با اشــاره به اهمیت باالی  عدد آرام ســوزی گفت: در موتورهای جدید 
ضریب تراکم افزایش یافته و بازده مکانیکی زیادترشــده و در نتیجه  مصرف 
کم تــر اســت. این موتورها نیاز به عدد آرام ســوزی بیشــتری دارند و لذا در 
اســتاندارد یورو ۵ آرام ســوزی ۹۵ تعیین شــده اســت. آنچه که مهم است 
رعایت حداکثر مجاز بنزن در هوااست. با توجه به خطرناک بودن آن، حداکثر 
 مجاز وزنی در کشــورهای آســیایی و اروپا کمتر از یک و شش دهم بخش در

 میلیارد اســت. دربرخی دیگر از کشور ها حتی از این مقدار هم کمتر و فقط 
یک بخش در میلیارد است.

مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تاکید کرد: عالوه بر بنزین، طراحی موتور از نظر انتشار آالیندگی و مصرف 
ســوخت نیز اهمیت دارد. اســتاندارد یورو ۶ برای خودروهای بنزینی در مورد 
حداکثر مجاز نشــر آالینده ها  بدین شرح زیر است، که مونوکسید کربن یک 
گرم در کیلومتر، کل هیدروکرین ها یک دهم گرم در کیلومتر، هیدروکرین های 
غیر از متان شصت و هشت هزارم گرم در کیلومتر، اکسیدهای ازت شش صدم 

گرم در کیلومتر، ریز گردها پنج هزارم گرم در کیلومتر باید باشد.

متاجی با اشاره به استاندارد یورو ۶ برای خودروهای دیزلی در مورد حداکثر 
مجاز نشــر آالینده ها، گفت: مونوکســید کربن پنج دهم گــرم  در کیلومتر، 
هیدروکرین ها و اکسیدهای ازت هفده  صدم گرم در کیلومتر، اکسیدهای ازت 
هشــت صدم گرم در کیلومتر و ریز گردها پنج هزارم گرم در کیلومتر تعیین 

شده است.

 لزوم تعیین استاندارد مواد اکتان افزای در جایگاه های سوخت
وی در پاســخ به این ســوال که نبود بنزین سوپر و یورو چه چالش هایی را 
ایجاد خواهد کرد؟ اظهار کرد: استانداردهای یورو برای کاهش آالیندگی بنزین 
در انواع مختلف آن تعریف شــده اند. در صــورت عدم رعایت، انواع آالیندگی 
مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد و ریزگردهای کربنی و هیدروکربنی و بنزن 
در هوا افزایش می یابد. مخصوصا اینکه طرح های مرتبط با نصب سیســتم های 
بازیابی بخار بنزین بطور کامل اجرا نشده اند. از سوی دیگر وجود گوگرد زیاد در 
بنزین های غیر از یورو ۵ سبب خراب شدن کاتالیست های تصفیه دود خودروهای 

مجهز به آن خواهد شد.
به گفته مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، بنزین سوپر برای خودروهای جدید که نیاز به عدد آرام سوزی 
باالتر دارند توصیه شده است. عدد آرام سوزی ۸۷ برای خودروهای قدیمی که 
بازده کم و مصرف باال دارند مناســب بوده است. ولی تاثیر عدد آرام سوزی بر 
مصرف و آالیندگی نیاز به آزمایش و تحقیقات دارد. در برخی از خوروها طبق 
تحقیقاتی که در کشورهای خارجی برای بعضی از مدل ها انجام شده به ازای هر 
عدد افزایش  آرام ســوزی سی و پنج صدم در صد در سرعت های کم و هفتاد 

وپنج صدم در صد در سرعت های باال، کاهش سوخت مشاهده شده است.
پاالیشگاههای داخلی با توجه به هزینه زیاد برای افزایش آرام سوزی به ۹۲ 
و ۹۵، تمایلی به استفاده از اکتان افزا در بنزین ندارند. در برخی از ایستگاه های 
سوختگیری اکتان افزا به شکل غیر رسمی به فروش می رسد که معلوم نیست 
از چه ترکیباتی ساخته شده اند. لذا بهتر است شرکت پخش استاندارد الزم برای 

مواد اکتان افزای قابل فروش در ایستگاه ها را مشخص کند.

 در کوتاه مدت نیاز به افزایش تولید بنزین از منابع موجود وجود 
دارد

وی با بیان اینکه نگاهی به آمار مصرف بنزین نشــان می دهد که در کوتاه 
مــدت نیاز به افزایش تولید بنزین از منابع موجود وجود دارد، اظهار کرد: این 
منابع عبارتند از محصوالت فرعی برخی از  پتروشیمی ها و استفاده از نفتای 
تصفیه شده موجود و نیز کاهش تولید برخی از محصوالت پتروشیمی و استفاده 
از آنها در تولید بنزین است.مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی با بیان اینکه محصوالت فرعی پتروشــیمی برای 
جبران کیفیت از نظر آرام ســوزی )عدد اکتان( باید اســتفاده بیشتری از مواد 
 اکتان افزا کرد، گفت: در میان مدت باید از روش های ســریع تر برای افزایش

 تولید بنزین استفاده شود. ساخت پاالیشگاه برای افزایش تولید بنزین یا تبدیل 
نفت کوره،   به حدود ۶ ســال زمان نیاز دارد ولی تبدیل نفتای اضافی موجود 
در پاالیشگاه های فعلی یا در حال احداث، در مدت کوتاه تری حدود سه سال 

قابل انجام است.

بنزین تا چه اندازه در آلودگی هوا نقش دارد؟
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/10/07

شماره : 1551

زهرا جعفری  -   ایده روز  | وزیر اقتصاد 
با اشاره به تعیین تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان 
کاالی متروکه ظرف یک ســال، گفت: بزودی 
باید به نقطه ای برسیم که بتوانیم دقیقا بدانیم 
چه کاالهایی با چه مختصاتی و براســاس چه 

پرونده ای در انبارها وجود دارد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان 
اینکه سازمان اموال تملیکی سازمان رکوردها در 
سال ۱۴۰۱ بوده است، گفت: برخی از آمارها 
در حوزه اموال تملیکی حاکی از اقدامات ویژه 
بین دولت و قوه قضائیه است. امیدواریم ما وارد 
دوره ای از سازمان اموال تملیکی نوین شویم. 
رشدهای اخیر نیز نشان می دهد که قصد داریم 
رســوب کاال در انبارهای دولت با یک جهش 

تعیین تکلیف شود.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی طی یک 
سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را 
تعیین تکلیف کرده است. پس از حدود ۶ سال 
بیش از هزار خودرو واگذار شــد. شــاهد رشد 
۵۰۰ درصدی فــروش و ۶۰۰ درصدی اعاده 
کاال هستیم. این ارقام نشان از اقداماتی است 

که در این مدت انجام شده است.
خاندوزی ادامه داد: ما در مسیر هدف گذاری 
وزارت اقتصاد به عنوان تسهیل کننده کسب و 
کار نگاه ویژه ای به حوزه گمرک و اموال تملیکی 
داریــم. کار باید در عمل برای تولیدکننده در 
کمترین زمان انجام شود. همان منطقی که در 
حوزه تسهیل صدور مجوز و مالیات وجود دارد 
در زمینه گمرک و اموال تملیکی نیز وجود دارد. 

عملکرد سازمان از جهاتی نیاز به ارتقا دارد. در 
صدر این موارد موضوع هوشمند شدن سازمان 
است. به زودی باید به نقطه ای برسیم که بتوانیم 
دقیقــا بدانیم چه کاالهایی با چه مختصاتی و 
براساس چه پرونده ای در انبارها وجود دارد. در 
حال حاضر امکان نظارت برخط وجود ندارد و 

انتظار داریم این اتفاق رخ دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دوم در موضوع 
سامانه ای شدن فروش و مزایده است. مسئله 
دیگر برون سپاری و کاهش مشکالت سازمان 
است. مشکالت نیروی انسانی به این معنا نیست 

که باید خود سازمان را فربه کنیم بلکه می توان 
از ظرفیت های خارج از سازمان استفاده کرد.

وزیر اقتصاد گفت: در حــوزه ارتقا جایگاه 
سازمان، با توجه به دستور سال گذشته رئیس 
جمهور کار انجام شده است. همچنان منتظر 
هستیم که الیحه دو فوریتی اصالح قوانین این 
حوزه به مجلس برسد. اگر به هر دلیلی رسوب 
پرونده رخ می دهد در حوزه اجرا باید اختیارات 
ویژه ای وجود داشته باشد تا امکان کاهش هزینه 
ها وجود داشته باشد. این مورد در الیحه مورد 
توجه قرار گرفته است. انتظار می رود که گمرک 

که همکار مستقیم اموال تملیکی است ویژه تر از 
گذشته همکاری داشته باشند. اگر بتوانیم بندی 
را در قانون بودجه ســال ۱۴۰۲ داشته باشیم 
می توان مشکالت حقوق و دستمزد و بحث زیر 
ساخت های سازمان اموال تملیکی را حل کرد.

تالش ســازمان اموال تملیکی برای تعیین 
تکلیف خودروهای رسوبی در بودجه ۱۴۰۲

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال 
تملیکی با اشــاره به ۳ برنامه اصلی در حوزه 
اموال تملیکی گفت: اولین مسئله اصالح قانون 
بود که اقدامات آن با کمک قوه قضاییه انجام 

شده و ظاهراً الیحه با قید دو فوریت به مجلس 
ارســال شده اســت. در بحث اصالح ساختار 
اموال تملیکی با جلســات که با سازمان اداری 
استخدامی برگزار شد، ۴۷ پست مدیر کلی از 

سازمان اداری و استخدامی گرفته شد.
وی افزود: بحث دیگر ساماندهی انبارها بود. 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. 
بر این اساس کاالهایی تعیین تکلیف شد که 
بعضاً تا ۲۰ سال در انبار باقی مانده بود. به طور 
مثال در تهران از ۴ هزار به هزار فقره اظهارنامه 
متروکه را شــاهد بودیم. نمونه این موضوع در 
اســتان های مختلف وجــود دارد. از دو هزار 
اظهارنامه در سال گذشته به ۱۴ هزار اظهارنامه 

در سال جاری رسیدیم.
اجتهادی با بیان اینکه معیار کار در سازمان 
رعایت مقررات قانونی است، گفت: انتظار ما از 
استانداران این است که به ما کمک کنند. در 
عین حال ســازمان اموال تملیکی با مشکالت 
متعدد در بخش نیروی انسانی و حقوق و مزایا 
مواجه است. امروز الیحه ارائه شده است که پنج 
درصد منابع درآمدی ســازمان اموال تملیکی 
برای سازمان دیگری در نظر گرفت شود و این 
در حالیست که سازمان خود دچار مشکل است. 
در بحث تعیین تکلیف خودروها اقدام بزرگی 
انجام شــد. ۳ مورد از مشــکالت خودروهای 
رســوب شده را تالش کردیم تا در بودجه قرار 
دهیم. موضوع قفسه بندی و کدگذاری کاالها در 
انبارهای سازمان از جمله دیگر مواردی است که 

در حال انجام است.

 نتیجه عرضه امروز خودرو در بورس کاال با فروش ۵۰۶ دیگنیتی پرستیژ
نتیجه عرضه امروز ۵۰۶ دیگنیتی پرســتیژ در بورس کاال با ثبت فروش کلیه محصوالت 
به میانگین قیمتی ۱.۶۴۲ تا ۱.۷۰۵ میلیارد تومانی و رقابت ۶۴ تا ۷۱ درصدی خریداران 

در چهار نوبت همراه شد.
 طبق اعالم قبلی، قرار بود امروز ۵۰۶ دســتگاه دیگنیتی پرستیژ متعلق به بهمن موتور 
شامل ۲۱۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید )تریم مشکی(، ۲۱۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ 
سفید )تریم قرمز(، ۲۱۷ دستگاه دیگنیتی پرستیژ مشکی )تریم مشکی( و ۲۱۷ دستگاه 

دیگنیتی پرستیژ مشکی )تریم مشکی( با موعد تحویل ۱۴ اسفند عرضه شود.
میزان پیش دریافت خرید به میزان ۵۰ درصد تعیین شــده بود و اشخاصی که در عرضه 
های قبلی موفق به خرید خودرو ســواری شــدند، امکان ثبت سفارش نداشتند. هر کد 
بورســی نیز صرفا امکان یک ثبت ســفارش دارد و ثبت ســفارش برای اشخاص حقوقی 

مجاز نیست.
بر اساس این گزارش در اولین نوبت با عرضه ۱۲۷ دستگاه دیگنیتی پرستیژ مشکی )تریم 
قرمز( به قیمــت پایه 99۷ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۳9۶ دســتگاهی ، محصول با 

میانگین قیمتی ۱.۶۷۰ میلیارد تومان و رقابت ۶۷.۵ درصدی به فروش رفت.
در دومین نوبت با عرضه ۱۲۷ دســتگاه دیگنیتی پرستیژ مشکی )تریم مشکی( به قیمت 
پایــه 99۷ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۴۱۶ دســتگاهی ، محصول با میانگین قیمتی 

۱.۷۰۵ میلیارد تومان و رقابت ۷۱ درصدی معامله شد.
در ســومین نوبت با عرضه ۱۲۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید )تریم مشکی( به قیمت 
پایــه 99۷ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۴۷8 دســتگاهی ، محصول با میانگین قیمتی 

۱.۶۷۴ میلیارد تومان و رقابت ۶۷.9 درصدی به فروش رفت.
در چهارمین و آخرین نوبت هم با عرضه ۱۲۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید )تریم قرمز( 
به قیمت پایه 99۷ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۳۵۷ دســتگاهی ، محصول با میانگین 

قیمتی ۱.۶۴۲ میلیارد تومان و رقابت ۶۴.۶ درصدی معامله شد. 

 کاهش قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی
قیمت نفت در روز پنجشــنبه در بحبوحه کاهش عرضه نفت آمریکا برای چهارمین روز 

پیاپی افزایش یافت.
 قیمت نفت به دنبال افزایش بیش از ۴ درصدی در هفته گذشــته، تالش می کند به روند 

صعودی خود در این هفته هم ادامه دهد.
قیمت نفت در روز پنجشــنبه در بحبوحه کاهش عرضه نفت آمریکا برای چهارمین روز 
پیاپی افزایش یافت. این افزایش قیمت پس از آن صورت گرفت که اعالم شد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به شانزدهم دسامبر بیش ازحد انتظار پایین آمده و به ۵.89 میلیون 

بشکه رسیده است.
طوفان و سرمای شدید در آمریکا تولید در این کشور را پایین آورده و ذخایر آن را کاهش 
داده است. به عالوه، تقاضا برای سوخت هواپیما در بحبوحه افزایش سفر ها طی تعطیالت 

سال جدید میالدی باال رفته است.
از طرف دیگر، در آن ســوی دنیا پاالیشگاه های مستقل چین سود باالیی از فرآوری نفت 
ارزان قیمت روسیه می برند. تحریم های غرب علیه مسکو باعث شده چین بتواند نفت این 

کشور را با تخفیف های قابل توجهی خریداری کند.
کشــور های عضو گروه ۷ یک سقف قیمت برابر با ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت روسیه 
در نظر گرفته اند که از پنجم دســامبر اجرایی شده است. تحریم های نفتی اتحادیه اروپا 
علیه واردات نفت روسیه هم آغاز شده است. درنتیجه روسیه نفت خام خود با قیمت های 

پایین تر، از غرب به آسیا تغییر مسیر داده است.
اقتصاددان ها امیدوارند روند افزایش قیمت نفت در ســال آینده میالدی هم در بحبوحه 
کاهش عرضه و تشدید سرمای زمستان در آمریکا و اروپا ادامه داشته باشد. انتظار می رود 
قیمت نفت در ۲۰۲۳ تا 9۰ دالر در هر بشــکه افزایش یابد و حتی در صورت بازگشــایی 
کامل اقتصاد چین و برداشــته شــدن محدودیت های کرونایی، به ۱۲۰ دالر در هر بشکه 
برســد. اما بی ثباتی های بســیاری در بازار نفت وجود دارد که می تواند شامل تصمیمات 
بانک مرکزی آمریکا، تقاضای چین و عکس العمل روسیه به سقف قیمت تعیین شده شود.

تحلیلگران عقیده دارند بازگشــایی اقتصاد چین در کنار کمبود سرمایه گذاری در صنعت 
نفت و گاز قیمت نفت را تا ۱۲۰ دالر در هر بشکه با نام می برد، اما عواملی مانند احتمال 

رکود اقتصاد دنیا می تواند آن را تا ۷۰ دالر در هر بشکه پایین بیاورد.
پیش بینی می شود تقاضای نفت در چین در سال آینده میالدی به ۱۵.۷ میلیون بشکه در 

روز برسد، یعنی ۷۰۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ۲۰۲۲.
بانک مرکزی آمریکا هم پیش بینی مشابهی را ارائه داده است. تحلیلگران این بانک تخمین 
می زنند قیمت نفت در سال آینده میالدی به خاطر آسان تر شدن سیاست های پولی بانک 

مرکزی و بازگشایی اقتصاد چین تا 9۰ دالر در هر بشکه باال رود.

  کدام بانک ها می توانند سود ۲3 درصدی بدهند؟
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۷ بانک و موسسه اعتباری مجوز انتشار 

اوراق گواهی سپرده مدت دار با نرخ سود ۲۳ درصدی را دریافت کرده اند.
معاون اداره اعتبارات این بانک با بیان اینکه مجوز انتشــار اوراق گواهی ســپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری عام در نشست روز سوم دی ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی 
تصویب و در همان روز به شــبکه بانکی کشور ابالغ شد، گفت: همانطور که پیش از این 

اطالع رسانی شده است، این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد منتشر می شود.
توحید عمرانی افزود: فروش این اوراق صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی باالی ۱8 سال مجاز 
است و مدت این اوراق حداکثر یکساله است. اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده 

است که این اوراق را با سررسیدهای زیر یکسال نیز منتشر کنند.
این مقام مســئول بانک مرکزی با اشــاره به اینکه یکی از الزامات انتشار این اوراق، ارائه 
درخواســت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابالغ شرایط 
انتشــار این اوراق تا این لحظه، مجموعاً ۱۷ بانک درخواست های خود را به بانک مرکزی 
ارایه کرده اند و بانک مرکزی نیز متناســب با سیاســت هایی که برای هر بانک مدنظرش 
اســت، مجوز انتشار اوراق را به این بانک ها اعطا کرده است و تقاضای مابقی بانکها نیز در 

حال ارسال به بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک های ملی ایران، مســکن، رفاه کارگران، توســعه تعــاون، خاورمیانه، 
پاســارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شــهر، ایران زمین، سرمایه، گردشگری، 
ایران و ونزوئال و همچنین مؤسســات اعتباری نور و ملل، بانک ها و مؤسســات اعتباری 
هســتند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده اند و از امروز 

می توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند. 

 تکلیف ۲۰ هزار میلیارد کاال در سازمان اموال تملیکی مشخص شد
طی یک سال اخیر بیش از ۲۰ هزار میلیارد کاال در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف 

شدند.
وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف بیش از ۲۰ هزار میلیارد کاال در سازمان اموال تملیکی خبر 
داد و گفت: بعد از هفت ســال بیش از هزار خــودروی متروکه با برگزاری مزایده، واگذار 
شد. از طرفی میزان فروش کاال ۵۰۰ درصد و میزان اعاده کاال به تجار و فعاالن اقتصادی 

۶۰۰ درصد رشد داشته است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان اموال تملیکی، 
هدف گذاری وزارت اقتصاد را تســهیل تولید و اشــتغال در کشورعنوان کرد و گفت: این 
موضوع در ســازمان اموال تملیکی هم صدق می کنــد. بنابراین تالش می کنیم، فعالیت 
اقتصادی را در کشور تسهیل کنیم.او با بیان اینکه عملکرد سازمان از جهاتی هنوز نیازمند 
ارتقا اســت، اظهار کرد: موضوع هوشمند شدن سازمان را دنبال می کنیم و باید به زودی 
به نقطه ای برسیم که مشخص شود امروز صبح چه کاالهایی در کدام انبارها وارد یا خارج 
شدند. همچنین بحث سامانه ای شدن حوزه فروش و مزایده کاالها در انبارها مطرح است؛ 
موانعی در قانون داشــت که تالش می شود برطرف شود. باید نقطه ای را شاهد باشیم که 

بتوانیم ادعا کنیم هیچ خروج کاالیی صورت نمی گیرد مگر از مسیر شفاف.

مجادلــه دولت و مجلس در روز دالر چهل و یک هزار 
تومانی در حالی اتفاق افتاد که حاال مردان دولت سیزدهم به 
مدافعان وضع موجود تبدیل شده اند و مجلس تالش می کند 

در جایگاه منتقد، دولت را به چالش بکشد.
دیروز روز ســختی برای دولت سیزدهم بود. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی که زمزمه استیضاحش این روزها بیش 
از همیشه به گوش می رسد، در کنار سکاندار و سیاستگذار 
پولی و ارزی یعنی رییس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر 
شــد تا تندترین انتقادات زا از هم سنگران سابق سیاسی 
بشنود و در قامت مدافع وضع موجود اطمینان دهمد که 

به زودی قرار است اوضاع سامان یابد.
نکته اینجاست که خبرهای متعددی درباره جتبجایی 
قریب الوقوع رییس کل بانک مرکزی نیز منتشر شده است. 
گفته می شود وی فرصتی سه ماهه را از رییس جمهوری 
دریافت کرده است.بررسی گفته های وزیر امروز اقتصادی و 
دارایی درباره ساماندهی بازار ارز اما نشان می دهد که منظور 
از ســامان دهی بازار پیشگیری از افزایش بیشتر نرخ دالر 
است. این گونه بسیاری از نمایندگان چنین عنوان کردند 
که دالر در حد کفایتی که دولت می خواســت گران شده 
و حاال بانک مرکزی وارد میدان می شود تا تثبیت قیمت 
اتفاق بیفتد.ماجرای دالر در ایران ماجرای پیچیده ای است. 
مردانی که تا دیروز نامه می نوشتند و به رییس جمهور سابق 
می گفتند که نباید مشکالت بر گردن تحریم ها انداخته شود 
و با امکانات موجود می شود کار کرد، امروز گناه مشکالت را 
به گردن مردمی می اندازند که اعتراضاتی را مطرح کرده اند.

آنجا که وزیر امور اقنصادی و دارایی افزایش نرخ دالر را 
ناشی از وقایع اخیر دانسته و تاکید کرده است: »در مساله 
مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامه هایی را 
در پیش گرفت به گونه ای که تا قبل از ناآرامی ها و آشوب ها 
در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاست های خود را 
در خصوص حواله و بازار با کمترین میزان افزایش نسبت 

به شروع کار این دولت پیش ببرد.«
او گفت: »در حوادث اخیر و بعد از شکســت دعوت به 
بستن اصناف، کســبه و بازارها، دشمنان به دنبال انتقال 
ناآرامی ها به بانک ها و بازار ارزکشور هستند که با تدابیر بانک 
مرکزی در هفته ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی 

و بازگشت ثبات خواهیم بود.«
این موضــوع در مصاحبه مطبوعاتی رییس کل بانک 
مرکزی نیز مورد اشــاره قرار گرفته است. وی نیز وقتی با 
این سئوال روبرو شد که چرا قیمت دالر روندی افزایشی را 

تجربه می کند؟ به همین مساله اشاره کرد و موضوع خروج 
سرمایه را مورد اشاره قرار داد.

حاال اما باید در نظر داشت یکی از مهمترین انتقادات 
در روز داغ ارزی متوجه دولت شده است. همین مساله که 
افزایش نرخ ارز مرتبط با اعتراضات ماه ها اخیر است حتی 
از سوی نمایندگان نیز زیر عالمت سئوال بزرگی قرار گرفت.

روح اهلل ایزدخواه، نماینده مجلس که پیش از این پای 
نامــه ای را امضا کرده بود کــه در آن خطاب به روحانی 
رییس جمهوری وقت نوشته بودند که تنها با تکیه بر داخل 
و بدون رفع تحریم ها، اقتصاد ایران را نجات داد، در اظهاراتی 
متفاوت تاکید کرد: افزایش نرخ ارز را به اغتشاشات حواله 
ندهید، بگویید چرا با صرافی های غیرمجاز برخورد نمی شود؟ 
محســن زنگنه از امضا کنندگان این نامه نیز تاکید کرد: 

ارجاع افزایش نرخ ارز به اغتشاشات فرار رو به جلو است.

 ماجرای یک نامه خبرساز
بیســت و هفت دی ماه ســال ۱۳98 بود که روحانی 
در بانک مرکــزی جمالتی مهم را گفت و تاکید کرد که 
بدون رابطه با کشورهای خارجی نمی توان اقتصاد را سر و 
ســامان داد در همان روز بیست و چهار اقتصاددان دست 
به قلم بردند و در نامه ای خطاب به روحانی نوشتند: امروز 
در بانک مرکزی فرمودید بلد نیســتید با تکیه بر داخل و 
بدون کمک خارجی مشکالت اقتصاد ایران را حل کنید. 
یادآوری می کنیم کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور 
تأکید دارند مشکالت اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از 

سوءمدیریت و "تحریم داخلی" است نه خارجی.
حاال از میان بیست و چهار نامی که پای این نامه را امضا 
کرده اند، روح اهلل ایزدخواه، مجتبی توانگر، مجتبی رضاخواه، 
محســن زنگنه، مالک شریعتی و مهدی طغیانی نماینده 
مجلس هستند. در این میان سیزده نفر از امضاکنندگان نامه 
نیز از وزیر تا معاون رییس جمهوری و حتی مشاور و معاون 
وزیر و ... در دولت ســیزدهم دارای سمت هستند. با این 
حال خاندوزی که آن روز مدعی بود می توان بددون تکیه 
بر خارج کشور را اداره کرد در جایگاه وزیر امور اقتصادی و 
دارایی صراحتا گفته است که وزارت متبوع وی مسئولیت 

مستقیم در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای ارز ندارد.
در عیــن حال میثم پیله فروش امضا کننده دیگر نامه 
دستیار وی است سید محمدهادی سیحانیان نیز سمت 
معاونت وزیر اقتصاد را بر عهده دارد. احمد تقوایی نجیب 
نیز در وزارت اقتصاد، مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد 
هوشمند مشغول به کار است. امیر سیاح، رییس مرکز بهبود 
محیط کسب و کار است و مهدی موحدی مشاور رییس 
سازمان امور مالیاتی است.به این ترتیب از میان بیست و 
چهار اقتصاددان دارای راهکار شش اقتصاددان در وزارت 

امور اقتصادی و دارایی دارای سمت هستند.
میثم لطیفی نیز معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
اداری و استخدامی و سید حسین رضوی پور رییس مرکز 
مطالعات نظام ها در این ســازمان است. پیمان حدادی و 
در بورس، محســن مهدیان به عنوان مدیرعامل موسسه 
هشــمهری و مصطفی زمانیــان در وزارت علوم فعالیت 

می کنند. محمدرضا حسینی معاون توسعه و مدیریت منابع 
انسانی است و مهدی شیریجیان معاون برنامه ریزی یکی 
از بانک های دولتی و صمد عزیزنژاد در مرکز پژوهشهای 

مجلس سمت دارند.
حاال اما دولت مطلــوب اقتصاددانان منتقد آن روز بر 
سر کار است اما دالر از چهل هزار تومان عبور کرده است 
و سکه نیز قیمتی در محدوده بیست میلیون تومان دارد. 
توصیف شــرایط روز را می توان از زبان یکی از نمایندگان 
شنید. کمال حسین پور دیروز گفت: نمی توان همه مسائل 
و مشکالت کشور را به خارج از مرزها نسبت داد. یک روز 
وضعیت بازار ارز متالطم می شود و وزیر اقتصاد نمی تواند آن 
را مدیریت کند و روز دیگر وزیر صمت علت افزایش قیمت 
خودرو را متاثر از نرخ ارز می داند و این زنجیره غلط تکرار 
می شود. در این میان سفره مردم به فراموشی سپرده شده 
است. تقاضا می کنم که اگر تیم اقتصادی دولت نمی تواند 

به اقتصاد کشور ثبات و سامان دهد، آن را تغییر دهید.

 انتقاد خبرگزاری دولت به نمایندگان
دیروز خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی نیز انتقادات 
تنــدی را متوجه نمایندگان مجلس کرد که بدون راهکار 
مقامات دولتی را مورد ســئوال قرار داده اند و به درگیری 
دولــت در جنگ اقتصادی توجــه نکرده اند این در حالی 
اســت که ایران پیش از اســتقرار دولت سیزدهم درگیر 

جنگ اقتصادی است.
دیــروز نمایندگان انتقادات تنــدی را به دولت مطرح 
کردند. علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از وجود نرخ های متعدد دالر در بازار، تاکید 
کرد: امروز ۷ نوع نرخ ارز در بازار است؛ در کجای دنیا شاهد 
این همه تنوع در قیمت دالر هستیم؟ مسلم صالحی دنیز 
گفت: تعیین دستوری نرخ ارز در افزایش قیمت تاثیرگذار 
اســت.اکبری تاالرپشتی نیز مدعی شــد: برخی از وزرا و 

مقامات گزارشات غلط به دولت می دهند.
در نهایت کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در 
مجلس در تذکری شفاهی گفت: صحبت های پشت تریبون 
مشکلی از بازار ارز حل نخواهد کرد و با ادامه سیاست فعلی 
بانک مرکزی معلوم نیست تا شب عید چه بالیی بر سر مردم 
بیاید.به نظر می رسد دالر صف اصولگرایان را از اصولگرایان 
جدا کرده است. در این میان جمعی از اصولگرایان حاضر 
در دولت به مدافعان وضع موجود و جمعی از اصولگرایان 
حاضر در مجلس به منتقدان وضعیت موجود بدل شده اند.

دالر ۴۰ هزار تومانی اصولگرایان را دو دسته کرد

تالش برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در بودجه ۱۴۰۲

 سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: در راستای رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی 
و برقراری تعامالت نزدیک و همکاری مشــترک ســازمان امور مالیاتی کشور با 
مراکز علمی و دانشــگاهی، کارشناسی حرفه ای رشته حقوق مالیاتی در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی از مهرماه سال جاری ایجاد شده است.به گزارش از سازمان 
مالیاتی، چرخش های تحول آفرین نظام مالیاتی در دوره جدید صرفاً معطوف به 
درون سازمان نبوده و ابعاد برون سازمانی را نیز دربر می گیرد و در راستای اجرای 
این سیاســت، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با پیشنهاد گروه تخصصی 
برنامه ریزی حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی، دوره کارشناسی حرفه ای رشته 
حقوق مالیاتی در جلسه ۲۷۳ مورخ ۲9/۰۳/۱۴۰۱ شورای برنامه ریزی آموزشی 
و درسی علمی - کاربردی مطرح و با اکثریت آراء تصویب و از مهرماه سال جاری 
در مرکز آموزش علمی - کاربردی تحقیقات صنعتی ایران اجرایی شــده است.

شایان ذکر است ایجاد رشته حقوق مالیاتی که در راستای تقویت نیروی انسانی 
متخصص در نظام مالیاتی صورت پذیرفته، شرایطی را فراهم می نماید تا تمکین 
مودیان ارتقا یافته و به صورت داوطلبانه و بدون بکار بردن ترفندهای اجرایی اعم 

از تشویقات و معافیت های مالیاتی، افزایش مواعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی 
و... مالیات خود را پرداخت نمایند و از سوی دیگر مأموران مالیاتی نیز با سرعت و 
آرامش بیشتری، مالیات را به حیطه وصول درآورند.همچنین فارغ التحصیالن این 
رشته عالوه بر تسلط به مباحث مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی به صورت صحیح 
و منطبق با قانون که موجبات تسریع در فرایندهای رسیدگی و دادرسی مالیاتی 
را فراهم می نماید، می توانند نسبت به تأمین شغل متناسب با نیازهای روز جامعه 
در حوزه های دادرسی مالیاتی، مدیریت دفاتر خدمات مالیاتی، کارشناس و مشاور 
امور مالیاتی امیدوارتر باشند.الزم به ذکر است که با تدابیر و برنامه ریزی های صورت 
پذیرفته دوره تحول آفرینی طی یک ساله گذشته، به طور مداوم و مستمر با نخبگان 
و صاحب نظران اقتصادی و مالیاتی، سلسله نشست های تخصصی برگزار و نتایج و 
دستاوردهای آن در برنامه ها و اقدامات سازمان بکار گرفته می شود و ایجاد رشته 

تحصیلی حقوق مالیاتی نیز از جمله این موارد است.

رشته  حقوق مالیاتی در دانشگاه ایجاد شد

 طبق آخرین داده های آماری مدیریت نظارت بر ناشــران سازمان بورس، 
۶۷ درصد از ۴۲۰ شــرکت تولیدی مورد بررســی در آبان امسال بیش از مهر 

۱۴۰۱ فروش داشته اند.
 طبــق آخرین داده های آماری اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشــران 
ســازمان بورس و اوراق بهادار مابین ۳9 صنعت فعال در بازار سرمایه، فروش 

۲8 صنعت در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه پیشین خود رشد داشته است.
از این میان، گروه انبوه ســازی امالک و مســتغالت، با رشد ۲۲۶ درصدی 
فروش در آبان ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل، در صدر بهترین ها بوده است. 
این صنعت در آبان ماه امسال فروشی معادل 8۷۰ میلیارد تومانی داشته و با 

تحقق درآمد فروش ۲۶۷ میلیارد تومانی در مهر ماه، خوش درخشیده است.
فروش شــرکت های گروه ماشین آالت و دستگاه های برقی هم در آبان ماه 
ســال جاری 8۶ درصد باالتر از ماه قبل بوده اســت. این صنعت با فروش یک 

هزار و ۲۷8 میلیارد تومانی در آبان ماه ۱۴۰۱، جایگاه دوم رشد فروش در بین 
صنایع تولیدی را از آن خود کرده است.

فروش آبان صنعت قند و شــکر نیز رشد ۵9 درصدی و فروش گروه سایر 

واســطه گری های مالی رشــد ۵۰ درصدی نسبت به مهرماه را نشان می دهد. 
در همین مدت، فروش گروه انواع فرآورده های غذایی و آشــامیدنی رشد ۴۲ 
درصدی نسبت به ماه پیشین را به ثبت رسانده است. فروش صنعت استخراج 
کانه های فلزی ۳9 درصد و صنعت استخراج سایر معادن نیز ۳۷ درصد رشد را 

در همین بازه زمانی نشان می دهد.
بر اساس این گزارش صنایعی همچون خودرو و قطعات، فعالیت های کمکی 
به نهادهای مالی واســط، ماشین آالت و تجهیزات، ساخت دستگاه ها و وسایل 
ارتباطی، مواد و محصوالت دارویی، فرآورده های نفتی- کک و سوخت هسته ای، 
الستیک و پالستیک، محصوالت غذایی به جز قند و شکر، واسطه گری های مالی 
و پولی و همچنین صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی از 
جمله صنایعی هستند که عملکرد مطلوبی در آبان ماه داشته اند و رشدی بین 

۱۲ تا ۳۶ درصد در فروش آبان نسبت به مهر ماه را به ثبت رساندند.

رشد ۶۷ درصدی فروش شرکت های بورسی در آبان ماه
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10311031

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39502735573950273557 متعلــق بــه پوریــا گروســی فرزنــد خداکــرم در تاریــخ  متعلــق بــه پوریــا گروســی فرزنــد خداکــرم در تاریــخ 
1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

10661066

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 8686 -  - 689689 ب  ب 9797 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 
8686 -  - 689689 ب  ب 9797 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران 8686 -  - 689689 ب  ب 9797 متعلــق بــه بهــروز  متعلــق بــه بهــروز 

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

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــدی فرزن ــی اس ــرم بن ــه اک ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــدی فرزن ــی اس ــرم بن ــه اک ــق ب ــماره 45695075734569507573 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 1401/09/131401/09/13 مفق

14011401

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21424318872142431887 متعلــق بــه محمدرضــا  قلــی زاده فرزنــد علیرضــا   متعلــق بــه محمدرضــا  قلــی زاده فرزنــد علیرضــا  
در تاریخ در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21430035602143003560 متعلــق بــه حســین منفــرد فرزنــد عــزت الــه در  متعلــق بــه حســین منفــرد فرزنــد عــزت الــه در 
تاریــخ تاریــخ  1401/01/01 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21409497222140949722 متعلــق بــه جلیــل ســاده فرزنــد رمضانعلــی  در  متعلــق بــه جلیــل ســاده فرزنــد رمضانعلــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/151401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506

ــد عبــداهلل  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01   ــا فرزن ــر رشــیدی کی ــه صاب ــخ  متعلــق ب ــد عبــداهلل  در تاری ــا فرزن ــر رشــیدی کی ــه صاب ــه شــماره 187187 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 162162 متعلــق بــه ولــی اهلل محمــدی جانبازلــو فرزنــد شــهباز در تاریــخ  متعلــق بــه ولــی اهلل محمــدی جانبازلــو فرزنــد شــهباز 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

ــد  ــی فرزن ــدی  وصول ــه مه ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــد  و کارت پای ــی فرزن ــدی  وصول ــه مه ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــماره 24903976212490397621 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محمــد  در تاریــخ محمــد  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 23907711812390771181 و شناســنامه  متعلــق بــه ساســان  دهقانــی  فرزنــد عســکر در  و شناســنامه  متعلــق بــه ساســان  دهقانــی  فرزنــد عســکر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی  در تاری ــد مصطف ــی فرزن ــد  قربان ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد مصطف ــی فرزن ــد  قربان ــه محم ــق ب ــماره 22837400372283740037 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 ــدمفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/09/30 1401/09/30مفق

ــماره  ــماره  و ش ــور 0119339601193396 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 159159یی3232 و ش ــران ای ــاک 6363ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی شاســی 14122845569381412284556938و ســند کمپانــی متعلــق بــه رخســاره  جدیــت منفــرد  فرزنــد ســهراب  در و ســند کمپانــی متعلــق بــه رخســاره  جدیــت منفــرد  فرزنــد ســهراب  در 

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

ــخ  ــب  در تاری ــد حبی ــری  فرزن ــا  باق ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــب  در تاری ــد حبی ــری  فرزن ــا  باق ــه محمدرض ــق ب ــماره 23721787252372178725 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

18661866

کارت موتــور رنــگ یشــمی مدلکارت موتــور رنــگ یشــمی مدل8989بــه شــماره پاکبــه شــماره پاک139139ایــرانایــران9269192691 وشــماره موتور وشــماره موتور29636982963698وشــماره وشــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــین هیزم ــه غامحس ــق ب ــخ متعل ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــین هیزم ــه غامحس ــق ب تنهتنه125125BB89019048901904متعل

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

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــورماهانی فرزن ــود آش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــورماهانی فرزن ــود آش ــه محم ــق ب ــماره 60797127416079712741 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/201401/09/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00566680150056668015 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00566680150056668015 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــخ 1401/10/011401/10/01   ــی در تاری ــد عل ــیعه فرزن ــن ش ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــیعه فرزن ــن ش ــه حس ــق ب ــماره 00566680150056668015 متعل ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم

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

ــماره 09259462810925946281 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09259462810925946281 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی اهلل در تاری ــد ول ــور فرزن ــی پ ــواد رازق ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــی اهلل در تاری ــد ول ــور فرزن ــی پ ــواد رازق ــه ج ــق ب ــماره 09259462810925946281 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره دانش ــه ش ــجویی ب دانش

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 1401/10/041401/10/04 مفق

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــه خدارحم ــه نجیم ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــه خدارحم ــه نجیم ــق ب ــماره 12297251481229725148 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردی

20142014

ــد ســیدجمال در  ــی الحســینی فرزن ــه سیدســجاد عل ــق ب ــد ســیدجمال در  متعل ــی الحســینی فرزن ــه سیدســجاد عل ــق ب ــه شــماره 04400366230440036623 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ 1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 12738896301273889630 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره  و کارت دانش ــه ش ــجویی ب ــماره 12738896301273889630 و کارت دانش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فاطمــه الســادات قائــم مقامــی فرزنــد رضــا در تاریــخ فاطمــه الســادات قائــم مقامــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00839473530083947353 متعلــق بــه محمــد اکبــری فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد اکبــری فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوش در تاری ــد داری ــب فرزن ــل طل ــژگان مدل ــه م ــق ب ــخ  متعل ــوش در تاری ــد داری ــب فرزن ــل طل ــژگان مدل ــه م ــق ب ــماره 00576097480057609748 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــر ن ــات می ــم اف ــه رحی ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــر ن ــات می ــم اف ــه رحی ــق ب ــماره 14610140931461014093 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/031401/10/03 مفق

20272027

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 007406943007406943 متعلــق ب ــه یــک ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه یــک ب ــه شــماره 00784069430078406943 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
یاســمن  شــهباززاده آراللــوی کوچــک فرزنــد نــادر در تاریــخ یاســمن  شــهباززاده آراللــوی کوچــک فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/10/041401/10/04 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

..NAANNAAN0101cEcE22 124124 و شــماره شاســی  و شــماره شاســیkk12211801221180 ســند کمپانــی ماشــین بــه شــماره موتــور ســند کمپانــی ماشــین بــه شــماره موتــور
کدملــی  تراشــیون  ســیدمحمود  اســم  بــه  ماشــین  ســندفاکتورفروش  و  کدملــی   تراشــیون  ســیدمحمود  اســم  بــه  ماشــین  ســندفاکتورفروش  و   JHJH079251079251

00301707290030170729فرزندعلــی اصغــر مفقــود شــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــدفرزندعلــی اصغــر مفقــود شــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــد

20652065

»قــرارداد واگــذاری مســکن و شهرســازی  بــه شــماره قــرارداد »قــرارداد واگــذاری مســکن و شهرســازی  بــه شــماره قــرارداد 3230032300 ســه دنــگ متعلــق به ســیدمجتبی  ســه دنــگ متعلــق به ســیدمجتبی 
ــاس  ــه عب ــق ب ــگ متعل ــه دن ــاس  و س ــه عب ــق ب ــگ متعل ــه دن ــی 04220129470422012947 و س ــماره مل ــه ش ــیدمصطفی ب ــد س ــی فرزن ــی طباطبائ ــماره مل ــه ش ــیدمصطفی ب ــد س ــی فرزن طباطبائ
در  در    06817355110681735511 ملــی  شــماره  بــه  رمضانعلــی  فرزنــد  ملــی  پناهــی  شــماره  بــه  رمضانعلــی  فرزنــد   پناهــی 

تاریخ تاریخ 1399/09/031399/09/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

20842084

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــرم کثی ــه اک ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــرم کثی ــه اک ــق ب ــماره 00329075320032907532 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 8121581215 و کارت  و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 0910851008309108510083و شناس ــه ش ــیم کارت ب ــط س ــدد خ ــک ع ــماره ی ــه ش ــیم کارت ب ــط س ــدد خ ــک ع ی
ملــی بــه شــماره ملــی بــه شــماره 00318150220031815022 متعلــق بــه علــی حســین وکیلــی مجدآبــادی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی حســین وکیلــی مجدآبــادی فرزنــد علــی 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.

ــد  ــی صالحــی فرزن ــه مصطف ــق ب ــد  متعل ــی صالحــی فرزن ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 00845111410084511141 متعل ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ابراهیــم در تاریــخ ابراهیــم در تاریــخ 1401/10/041401/10/04 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 00145816630014581663 متعلــق بــه احســان مختــار جوزانــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه احســان مختــار جوزانــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند مالکیــت در تاریــخ  ســند مالکیــت در تاریــخ  14001400//1212//0101 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 39344814853934481485 متعلــق بــه میثــم مــی  متعلــق بــه میثــم مــی 
آبــادی فرزنــد قربــان در تاریــخ آبــادی فرزنــد قربــان در تاریــخ 1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  شاســی   شــماره  بــه   20122012 مــدل  مشــکی  ســراتو  ســواری  ماشــین  کارت  و  ســوخت  مــدل کارت  مشــکی  ســراتو  ســواری  ماشــین  کارت  و  ســوخت  کارت 
پــاک  بــه شــماره  پــاک و  بــه شــماره  موتــور GAKDBHGAKDBH703777703777و  بــه شــماره  موتــور و  بــه شــماره  KNAFUKNAFU412412BCBC54984255498425و 
6666ایــران ایــران 212212ن ن 3838و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 00620524890062052489 متعلــق بــه شــاهین  متعلــق بــه شــاهین 
بیــدار فرزنــد مرتضــی در تاریــخ بیــدار فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/09/211401/09/21 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 40733793314073379331 متعلــق بــه ســیده هانیــه موســوی فرزنــد ســید روح الدیــن در  متعلــق بــه ســیده هانیــه موســوی فرزنــد ســید روح الدیــن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/131401/09/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت هــای  عابــر بانــک  )ملــت ،صــادرات( و کارت ملــی بــه شــماره کارت هــای  عابــر بانــک  )ملــت ،صــادرات( و کارت ملــی بــه شــماره 12713903711271390371 متعلــق بــه بهــاره  متعلــق بــه بهــاره 
موســوی فرزنــد ســعید در تاریــخ موســوی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/10/021401/10/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20872087

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16530685661653068566 متعلــق بــه جــال منتخــب کــرده مهیــن فرزنــد غنــی در تاریــخ  متعلــق بــه جــال منتخــب کــرده مهیــن فرزنــد غنــی در تاریــخ 
1401/09/201401/09/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20902090

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00438623060043862306 متعلــق بــه افســانه شــاهمیری فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه افســانه شــاهمیری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
 1400/01/01 1400/01/01مفقود 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 00637898410063789841 متعلــق بــه امیرحســین فاتحــی فرزنــد ایــرج در تاریــخ  متعلــق بــه امیرحســین فاتحــی فرزنــد ایــرج 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 1401/09/221401/09/22 مفق

21102110

ــد اســداهلل  در تاریــخ  ــه محمــد زنگنــه شــهرکی فرزن ــد اســداهلل  در تاریــخ  متعلــق ب ــه محمــد زنگنــه شــهرکی فرزن ــه شــماره 07696644740769664474 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/10/051401/10/05 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 37814883653781488365 متعلــق بــه گوهــر همتــی فرزنــد یــداهلل  در تاریــخ متعلــق بــه گوهــر همتــی فرزنــد یــداهلل  در تاریــخ1401/10/02 1401/10/02   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00195746810019574681و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0019574688100195746881 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
رانندگــی و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران رانندگــی و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 2020  163163مم3636 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 
ایــران ایــران 2020  163163مم3636و کارت  ســوخت متعلــق بــه محمــد اوجاقــی فرزنــد رضــا در تاریــخ و کارت  ســوخت متعلــق بــه محمــد اوجاقــی فرزنــد رضــا 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.

ــد ســیدافضل در تاریــخ  ــه ســیدمهدی حســینی فرزن ــد ســیدافضل در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســیدمهدی حســینی فرزن ــه شــماره 58799698355879969835 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/09/201401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــان احمدون ــه پیم ــق ب ــد  متعل ــان احمدون ــه پیم ــق ب ــماره 32567765663256776566 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 761761 و کارت مل ــه ش ــنامه ب 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 ــد اســداهلل  در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردی ــد اســداهلل  در تاریــخ فرزن فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21811876222181187622 متعلــق بــه وحیــد  عائــی فرزنــد ولــی در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد  عائــی فرزنــد ولــی در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

23022302

ــی 22692048592269204859 و کارت  و کارت  ــماره مل ــه ش ــه ب ــت و گواهینام ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــت و گواهینام ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش کارت مل
ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 5252 س  س 639639 - -5959 متعلــق بــه محمــود  وطنــی   متعلــق بــه محمــود  وطنــی  

فرزند قاسم  در تاریخ فرزند قاسم  در تاریخ 1401/09/251401/09/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره  ــه شــماره  ب ــدل 13921392 ب ــه م ــگ ســفید ب ــه رن ــدل  ب ــه م ــگ ســفید ب ــه رن ــپ CCCC  125125 ب ــک تی ــی موتورســیکلت پانی ــپ ســند کمپان ــی موتورســیکلت پانیــک تی ســند کمپان
موتــور موتــور 125125NBFNBF300012300012 بــه شــماره تنــه  بــه شــماره تنــه 125125PP92004279200427******NBFNBF متعلــق بــه حســین  قربانــی  متعلــق بــه حســین  قربانــی 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21103497192110349719 متعلــق بــه علــی اصغــر خــوری جندقــی  فرزنــد  متعلــق بــه علــی اصغــر خــوری جندقــی  فرزنــد 
نصــرت در تاریــخ نصــرت در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدا  ــه ای ــق ب ــدا  متعل ــه ای ــق ب ــی 21108055872110805587 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
 ســوخت ســرائی  فرزنــد احمــد رضــا در تاریــخ  ســوخت ســرائی  فرزنــد احمــد رضــا در تاریــخ 1401/09/211401/09/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 49800742354980074235 متعلــق بــه نویــد کــردی شــاهدهی  فرزنــد اهلل  متعلــق بــه نویــد کــردی شــاهدهی  فرزنــد اهلل 
نــور  در تاریــخ نــور  در تاریــخ 1401/05/151401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 21103398452110339845   ــان خدمــت  ب ــه دو و کارت پای ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پای ــان خدمــت  ب ــه دو و کارت پای کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پای
متعلــق بــه حســن  ســنگبری فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه حســن  ســنگبری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/09/191401/09/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو  بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو  بــه شــماره ملــی 21102422992110242299 و کارت ماشــین و بیمــه  و کارت ماشــین و بیمــه 
ــه بهــرام بهرامــی پــور  ــر بانــک متعلــق ب ــه بهــرام بهرامــی پــور  و کارت عاب ــر بانــک متعلــق ب نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک 5959  474474 ص  ص 8484 و کارت عاب

فرزنــد عبــاس  در تاریــخ فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 1401/09/221401/09/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 22403837042240383704 و کارت ماشــین و کارت  و کارت ماشــین و کارت 
ســوخت و کارت معاینــه فنــی بــه شــماره  پــاک  ســوخت و کارت معاینــه فنــی بــه شــماره  پــاک  6969  977977 د  د 3939  متعلــق بــه حســین مرجانــی فرزنــد   متعلــق بــه حســین مرجانــی فرزنــد 

یحیــی در تاریــخ یحیــی 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.

ــاس در  ــد عب ــی ســعادتی فرزن ــه عل ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــی ســعادتی فرزن ــه عل ــق ب ــی 21210684812121068481 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/09/081401/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

ــماره 57500047245750004724 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 57500047245750004724 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 5353ایــرانایــران324324یی4646و شــماره شاســیو شــماره شاســی1214255812142558و شــماره موتــور و شــماره موتــور 1128406214211284062142و و 
مــدلمــدل13841384 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 5353ایــرانایــران324324یی4646 متعلــق بــه علــی صالحــی فرزنــد هوشــنگ  متعلــق بــه علــی صالحــی فرزنــد هوشــنگ 

در تاریخ در تاریخ 1401/09/301401/09/30 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 11407910521140791052 متعلــق بــه رضــا مهرابــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا مهرابــی 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  ــد در تاری ــد حمی ــی خــوزان فرزن ــه فاطمــه عموی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــی خــوزان فرزن ــه فاطمــه عموی ــق ب ــه شــماره 11308492871130849287 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 11303393861130339386 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی و کارت مل ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی و کارت مل ــی قدیم کارت مل
ــخ 1401/09/191401/09/19   ــح اهلل  در تاری ــد فت ــی فرزن ــی اندان ــول رحمت ــه عبدالرس ــق ب ــخ  متعل ــح اهلل  در تاری ــد فت ــی فرزن ــی اندان ــول رحمت ــه عبدالرس ــق ب 11303393861130339386 متعل

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 مفق

25032503

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 19722673291972267329 متعلــق بــه کیــوان حاتمــی کاهکــش فرزنــد محمــد رضــا  متعلــق بــه کیــوان حاتمــی کاهکــش فرزنــد محمــد رضــا 
در تاریــخ 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 18183564301818356430 متعلــق بــه یعقــوب ســامهر فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه یعقــوب ســامهر فرزند محمــد در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
25072507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12855688181285568818 متعلــق بــه بتــول  غضنفــری  فرزنــد نعمــت الــه در  متعلــق بــه بتــول  غضنفــری  فرزنــد نعمــت الــه در 
تاریخ تاریخ 1401/09/191401/09/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــاپورابادی فرزن ــدزاده ش ــرا محم ــه زه ــق ب ــد  متعل ــاپورابادی فرزن ــدزاده ش ــرا محم ــه زه ــق ب ــماره 66098430746609843074 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/031401/08/03 مفقــود گردی ــی در تاری ــخ براتعل ــی در تاری براتعل

ــخ  ــد مهــران در تاری ــه زهــرا غمگیــن فرزن ــخ  متعلــق ب ــد مهــران در تاری ــه زهــرا غمگیــن فرزن ــه شــماره 12739738951273973895 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/10/041401/10/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12870758511287075851   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12870758511287075851 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مجیــد ســودانیها فرزنــد محمــود در تاریــخ متعلــق بــه مجیــد ســودانیها فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــی اب ــی یحی ــه ســعید رهنمای ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــی اب ــی یحی ــه ســعید رهنمای ــق ب ــه شــماره 11997499581199749958 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
میرزااقــا در تاریــخ میرزااقــا 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.

  25712571
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 24111549092411154909 متعلــق بــه ســهیا زارعــی فرزنــد جانمیــرزا در تاریــخ  متعلــق بــه ســهیا زارعــی فرزنــد جانمیــرزا در تاریــخ 

1401/08/051401/08/05 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 25107664912510766491 متعلــق بــه بهجــت شــریف پــور فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه بهجــت شــریف پــور فرزنــد رضــا 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 1401/09/151401/09/15 مفق

ــخ  ــا در تاری ــی رض ــد حاج ــا زارع فرزن ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــی رض ــد حاج ــا زارع فرزن ــه محمدرض ــق ب ــماره 22997251802299725180 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی

ــخ  ــدار در تاری ــد دی ــو فرزن ــی ج ــد رحیم ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــدار در تاری ــد دی ــو فرزن ــی ج ــد رحیم ــه محم ــق ب ــماره 25496965062549696506 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/011401/10/01 مفق

ــد در  ــی محم ــد کربائ ــه صالحــی فرزن ــت ال ــه عنای ــق ب ــد در  متعل ــی محم ــد کربائ ــه صالحــی فرزن ــت ال ــه عنای ــق ب ــماره 24910251912491025191 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 67900747326790074732 متعلــق بــه اریــن معصومــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اریــن معصومــی 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 1400/10/201400/10/20 مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــحر راهب ــه س ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــحر راهب ــه س ــق ب ــماره 23002777002300277700 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 1401/09/281401/09/28 مفق

ــارس  ــارس  و کارت ماشــین پژوپ ــه شــماره 24714796422471479642 و کارت ماشــین پژوپ ــی ب ــت وکارت مل ــان خدم ــه وکارت پای ــه شــماره گواهینام ــی ب ــت وکارت مل ــان خدم ــه وکارت پای گواهینام
م  م وش  naanonaano130130aa77eheh140974140974وش  ش  ش وش  6363وش  ایــران  ایــران    639639 3232ب ب  شــماره  بــه  ســوخت  شــماره وکارت  بــه  ســوخت  وکارت 
124124kk04777790477779متعلــق بــه آقــای / خانــم محمــد حســینی فرزنــد عــوض مفقــود گردیــده و از درجــه متعلــق بــه آقــای / خانــم محمــد حســینی فرزنــد عــوض مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــان لرک ــکان  همتی ــه اش ــق ب ــت متعل ــان خدم ــنامه و کارت پای ــخ شناس ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــان لرک ــکان  همتی ــه اش ــق ب ــت متعل ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــخ  ــد داوود در تاری ــی فرزن ــه اســماعیل رنجبرخانمین ــق ب ــخ  متعل ــد داوود در تاری ــی فرزن ــه اســماعیل رنجبرخانمین ــق ب ــه شــماره 24330570942433057094 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 25596713602559671360 و شناســنامه متعلــق بــه غامرضــا احمــدزاده فرزنــد محمدعلــی  و شناســنامه متعلــق بــه غامرضــا احمــدزاده فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/041401/10/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1400/12/011400/12/01   ــد در تاری ــد اح ــرا زارع فرزن ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد اح ــرا زارع فرزن ــه زه ــق ب ــماره 22976600222297660022 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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 23004226972300422697 متعلــق بــه ســعید عزیــزی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید عزیــزی فرزنــد علــی 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.

ــخ  ــان در تاری ــی خ ــد عل ــی فرزن ــی رییس ــه طوب ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــی خ ــد عل ــی فرزن ــی رییس ــه طوب ــق ب ــماره 24103163522410316352 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 1399/01/011399/01/01 مفق

  
26032603

ــور 1168705093011687050930 وســکاره شاســی  وســکاره شاســی  ــور  وشــماره موت ــران1212 وشــماره موت ــرانای ــه شــماره 8585مم978978ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
NAABNAAB3131AAXAAX99HH068851068851 متعلــق بــه ناصــر  ســلطانی گیســور فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر  ســلطانی گیســور فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1400/02/021400/02/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــین   ــه حس ــق ب ــین   متعل ــه حس ــق ب ــماره 52286332515228633251 متعل ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه دو و کارت ماش ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه دو و کارت ماش ــه پای گواهینام
محمــودی فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ محمــودی فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22199313412219931341 متعلــق بــه  زری  داج لیــری  فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه  زری  داج لیــری  فرزنــد حســن  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.

ــخ  ــی در تاری ــد بازعل ــفیعی فرزن ــاس اشکورش ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد بازعل ــفیعی فرزن ــاس اشکورش ــه عب ــق ب ــماره 22700063312270006331 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردی

28072807

ــخ  ــی در تاری ــد نب ــد محم ــیرخانی فرزن ــرا ش ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نب ــد محم ــیرخانی فرزن ــرا ش ــه زه ــق ب ــماره 21610523142161052314 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/021401/06/02 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 21618776232161877623 متعلــق بــه نــدا علیــزاده فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه نــدا علیــزاده فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/031401/03/03 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04398455050439845505 متعلــق بــه نــادر حاجــی فرزنــد علــی گــدا در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر حاجــی فرزنــد علــی گــدا 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

ــخ  ــن در تاری ــد بهم ــاح فرزن ــدی ف ــد مه ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد بهم ــاح فرزن ــدی ف ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 21506949642150694964 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

ــخ  ــدد در تاری ــی م ــد عل ــودی فرزن ــی محم ــه طوب ــق ب ــخ  متعل ــدد در تاری ــی م ــد عل ــودی فرزن ــی محم ــه طوب ــق ب ــماره 57797634885779763488 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/151401/09/15 مفق

ــدی در  ــد ســید مه ــه ســید ســیاوش موســوی فرزن ــق ب ــدی در  متعل ــد ســید مه ــه ســید ســیاوش موســوی فرزن ــق ب ــه شــماره 21606242332160624233 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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تاریــخ تاریــخ 1401/09/161401/09/16 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 58290318415829031841 متعلــق بــه روقیــه ابیــار فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه روقیــه ابیــار فرزنــد علــی اکبــر 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 1401/09/211401/09/21 مفق

ــخ  ــد شــیر محمــد در تاری ــه اســماعیل ســوری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد شــیر محمــد در تاری ــه اســماعیل ســوری فرزن ــق ب ــه شــماره 39794762193979476219 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1400/10/011400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــراد عل ــد م ــا فرزن ــی نی ــف عل ــه یوس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــراد عل ــد م ــا فرزن ــی نی ــف عل ــه یوس ــق ب ــماره 21504792652150479265 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/09/10 1401/09/10مفقــود گردی

گواهینامــه ملــی بــه شــماره گواهینامــه ملــی بــه شــماره 21616253812161625381 متعلــق بــه فیــض الــه نوفامیلــی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ  متعلــق بــه فیــض الــه نوفامیلــی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 
 1401/09/15 1401/09/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 7171 ن  ن 717717 ایــران  ایــران 8282  بــه شــماره   بــه شــماره 21503179232150317923 متعلــق بــه فردیــن کمالــی  متعلــق بــه فردیــن کمالــی 
گللــو فرزنــد اســکندر در تاریــخ گللــو فرزنــد اســکندر در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــزاد معصوم ــه  به ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــزاد معصوم ــه  به ــق ب ــماره 21501701162150170116 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/151401/09/15 مفق

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت وکارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت وکارت ملــی بــه شــماره 21622908122162290812 متعلــق بــه نصرالــه  جــان  متعلــق بــه نصرالــه  جــان 
زاده فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ زاده فرزنــد قــدرت الــه 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.

29012901

ــپاه و  ــازمانی س ــایی س ــپاه و  و کارت شناس ــازمانی س ــایی س ــماره 00512121960051212196 و کارت شناس ــه ش ــی ب ــت  و کارت مل ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــی ب ــت  و کارت مل ــان خدم کارت پای
بســیج وکارت نیــرو انتظامــی و کارت جانبــازی بنیــاد شــهیدو کارت اهــدای خــون ویــژه وکارت یکســان بســیج وکارت نیــرو انتظامــی و کارت جانبــازی بنیــاد شــهیدو کارت اهــدای خــون ویــژه وکارت یکســان 
ــخ 1401/08/011401/08/01   ــد عبدالصمــد در تاری ــاورزاده فرزن ــه محمــد ی ــق ب ــخ ســازی نیــروی هــاز مســلح  متعل ــد عبدالصمــد در تاری ــاورزاده فرزن ــه محمــد ی ــق ب ســازی نیــروی هــاز مســلح  متعل

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

ــور  ــه شــماره موت ــور   و کارت خــودرو تاکســی ب ــه شــماره موت ــی 12808292651280829265  و کارت خــودرو تاکســی ب ــه شــماره مل ــی  ب ــه رانندگ ــی گواهینام ــه شــماره مل ــی  ب ــه رانندگ گواهینام
147147HH05347600534760 بــه شــماره انتظامــی  بــه شــماره انتظامــی 2222 ایــران  ایــران 623623 ت  ت 9898  و کارت خــودرو پــژو پــارس مــدل   و کارت خــودرو پــژو پــارس مــدل 13931393  
بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور 124124KK04249670424967 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 2020 ایــران  ایــران 761761 ق  ق 3838 متعلــق بــه خلیــل الــه  متعلــق بــه خلیــل الــه 
دوروش فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ دوروش فرزنــد عزیزالــه 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.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــید کرم ــه جمش ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــید کرم ــه جمش ــق ب ــماره 53897454265389745426 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/301401/09/30 مفق

شناســنامه بــه شــماره ملــی  شناســنامه بــه شــماره ملــی  00205328060020532806  متعلــق بــه محمــد حســین  تصویــری  فرزنــد روح اهلل در   متعلــق بــه محمــد حســین  تصویــری  فرزنــد روح اهلل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــور  فرزن ــین احمدپ ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــور  فرزن ــین احمدپ ــه حس ــق ب ــماره 00664962680066496268 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  1401/09/10 1401/09/10مفق

کارت ملــی شناســنامه گواهینامــه اســناد مالکیــت کارت ســوخت کارت وســیله نقلیــه کارت تاکســیرانی کارت ملــی شناســنامه گواهینامــه اســناد مالکیــت کارت ســوخت کارت وســیله نقلیــه کارت تاکســیرانی 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی  39341981393934198139 متعل ــه شــماره مل ــی   ب ــه شــماره مل ــران 3333__176176تت1212 ب ــاک ای ــه شــماره پ ــران و مجــوز کار ب ــاک ای ــه شــماره پ و مجــوز کار ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردی ــد عبــداهلل در تاری ــخ فاطمــه کاظمــی طائمــه  فرزن ــد عبــداهلل در تاری فاطمــه کاظمــی طائمــه  فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 62594798596259479859 متعل ــه ش ــی ب ــماره   و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 92700621879270062187  و کارت مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــه رانندگ گواهینام
 بــه فیــروزه توکلــی فرزنــد حســین در تاریــخ  بــه فیــروزه توکلــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/10/021401/10/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00822821530082282153 متعلــق بــه ســید محمدحســین غیاثــی فرزنــد ســیداکبر  متعلــق بــه ســید محمدحســین غیاثــی فرزنــد ســیداکبر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو وســندکمپانی بــه شــماره موتــور بــرگ ســبز خــودرو وســندکمپانی بــه شــماره موتــور 1248806624212488066242 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســی 
NAAMNAAM0101CACA9999KK948201948201 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 5555 ایــران  ایــران 772772 د  د 8787 متعلــق بــه مجیــد اکبریــان  متعلــق بــه مجیــد اکبریــان 
بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 00573366440057336644  فرزنــد عبدالکریــم در تاریــخ   فرزنــد عبدالکریــم در تاریــخ  1401/09/20 1401/09/20مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 20802870112080287011  متعلــق بــه مرتضــی ولــی نــژاد فرزنــد ســرعلی   متعلــق بــه مرتضــی ولــی نــژاد فرزنــد ســرعلی 
در تاریــخ 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.

اســناد مالکیــت زمیــن بــه شــماره ســند اســناد مالکیــت زمیــن بــه شــماره ســند 2047520475 و ادرس دماونــد ابســرد روســتای اتابــک خیبــان یــاس  و ادرس دماونــد ابســرد روســتای اتابــک خیبــان یــاس 
خیابــان شــقایق  بــه شــماره ملــی خیابــان شــقایق  بــه شــماره ملــی 00756092740075609274 متعلــق بــه حیــدر  حیــدری  فرزنــد امرالــه  در تاریــخ  متعلــق بــه حیــدر  حیــدری  فرزنــد امرالــه  در تاریــخ 

1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــتانی  فرزن ــه دارس ــه مهدی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد حمیدرض ــتانی  فرزن ــه دارس ــه مهدی ــق ب ــماره 00234100780023410078 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ناصــر در  ــت ابراهیمــی فرزن ــه محمــد علــی  صول ــد ناصــر در  متعلــق ب ــت ابراهیمــی فرزن ــه محمــد علــی  صول ــه شــماره 00244219110024421911 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک  کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک  4444__116116عع7979 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NazplNazpl140140tbptbp344942344942 و  و 
شــماره موتــور شــماره موتــور 628686628686 بــه شــماره  بــه شــماره 00458076120045807612 متعلــق بــه علــی  خداوردیــان  فرزنــد حســین در  متعلــق بــه علــی  خداوردیــان  فرزنــد حســین در 

تاریــخ تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه بــه شــماره ملــی کارت ملــی  کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه بــه شــماره ملــی 00601566780060156678متعلــق بــه امیــر اکبــری متعلــق بــه امیــر اکبــری 
 اسکســتان فرزنــد اســفندیار در تاریــخ  اسکســتان فرزنــد اســفندیار در تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00199294470019929447 متعلــق بــه فاطمــه  ازاد فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  ازاد فرزنــد محمدعلــی 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  1401/09/30 1401/09/30مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 64497685926449768592 متعلــق بــه زهــرا ســلیمانی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا ســلیمانی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره 00796668090079666809 متعلــق بــه زهــره محمــدی فرزنــد داوود در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره محمــدی فرزنــد داوود 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39918695863991869586 متعلــق بــه کتــاب علــی رضایــی شــکیب فرزنــد خــان علــی  در  متعلــق بــه کتــاب علــی رضایــی شــکیب فرزنــد خــان علــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 04511607030451160703و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ  1401/09/20 1401/09/20مفق ــرج در تاری ــد ف ــادی فرزن ــهل اب ــه داوود س ــق ب ــخ  متعل ــرج در تاری ــد ف ــادی فرزن ــهل اب ــه داوود س ــق ب ــران 988988 د  د 8585 متعل ــران  ای 1111 ای

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00760200290076020029 متعلــق بــه ســیدمرتضی حســینی راد فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمرتضی حســینی راد فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 15202058641520205864 متعلــق بــه نســیم ســلیمانی نیــا فرزنــد غیبعلــی  در  متعلــق بــه نســیم ســلیمانی نیــا فرزنــد غیبعلــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد  فرزن ــی ون ــین  موس ــه گل حس ــق ب ــد  متعل ــد  فرزن ــی ون ــین  موس ــه گل حس ــق ب ــماره 39782034213978203421 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش 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 1401/05/011401/05/01 مفق ــخ غامحســین  در تاری غامحســین  در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00362673920036267392 متعلــق بــه زهــرا  تجویــدی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  تجویــدی  فرزنــد محمــد  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.

ــماره 07952932240795293224   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 07952932240795293224 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه رضــا مومنــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ متعلــق بــه رضــا مومنــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاد  فرزن ــر اب ــی خض ــت  امین ــه عصم ــق ب ــد  متعل ــاد  فرزن ــر اب ــی خض ــت  امین ــه عصم ــق ب ــماره 44332400524433240052 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
حســین  در تاریــخ حســین  در تاریــخ  1401/09/20 1401/09/20مفقــود 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 00508156520050815652 متعلــق بــه الــوارت  شــهبازیان  فرزنــد باقرشــاک  در  متعلــق بــه الــوارت  شــهبازیان  فرزنــد باقرشــاک  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00396055310039605531 متعلــق بــه زهــرا  محــزون  فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  محــزون  فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 42091098944209109894 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 42091098944209109894 و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 42091098944209109894 و کارت ســوخت خــودرو و کارت مهــارت فنــی متعلــق  و کارت ســوخت خــودرو و کارت مهــارت فنــی متعلــق 
بــه مرتضــی خدایــی شــاهیوندی  فرزنــد دولــت مــراد و کارت موتــور و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه بــه مرتضــی خدایــی شــاهیوندی  فرزنــد دولــت مــراد و کارت موتــور و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه 
شــماره شــماره 135135 ایــران  ایــران 5656656566 متعلــق بــه صمــد دالور شــاهیوند  متعلــق بــه صمــد دالور شــاهیوند 42092610924209261092 فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

1401/09/181401/09/18 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 00204621310020462131 متعلــق بــه متیــن ابراهیمــی  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه متیــن ابراهیمــی  فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 04501306140450130614   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 04501306140450130614 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ  1401/09/22 1401/09/22مفقــود گردی ــد احمــد  در تاری ــا محمــدی  فرزن ــن  اق ــه هل ــخ متعلــق ب ــد احمــد  در تاری ــا محمــدی  فرزن ــن  اق ــه هل متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــمعیل و  ــد اس ــادی  فرزن ــه داوود اب ــه فاطم ــق ب ــمعیل و  متعل ــد اس ــادی  فرزن ــه داوود اب ــه فاطم ــق ب ــماره 05306097460530609746 متعل ــمندبه ش ــی هوش ــماره کارت مل ــمندبه ش ــی هوش کارت مل
کارت منزلــت اقــای غامعلــی داوود ابــادی فراهانــی بــه شــماره کارت منزلــت اقــای غامعلــی داوود ابــادی فراهانــی بــه شــماره 05309985210530998521در تاریــخ 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.

ــه شــماره 26589152092658915209 و  و  ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره 26589152092658915209 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت بهداشــت متعلــق بــه ترانــه  نصیــری  فرزنــد خانعلــی  در تاریــخ کارت بهداشــت متعلــق بــه ترانــه  نصیــری  فرزنــد خانعلــی  در تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــه شــماره 00250272630025027263 و  و  ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره 00250272630025027263 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
ــد صفــر  در تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود  مفقــود  ــه ارمیــن بکیــان تکلیمــی  فرزن ــخ کارت دانشــجویی متعلــق ب ــد صفــر  در تاری ــه ارمیــن بکیــان تکلیمــی  فرزن کارت دانشــجویی متعلــق ب

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00162600660016260066 متعلــق بــه محمدرضــا طاهــری شــرق  فرزنــد محمــد  متعلــق بــه محمدرضــا طاهــری شــرق  فرزنــد محمــد 
ابراهیــم  در تاریــخ ابراهیــم  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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 54497189265449718926 متعلــق بــه مینــا  مشــکانی  فرزنــد محمــد ابراهیــم   متعلــق بــه مینــا  مشــکانی  فرزنــد محمــد ابراهیــم  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 4444 ایــران  ایــران 851851 ل  ل 5959 متعلــق بــه مختــار ســلطانی فرزنــد فضــل الــه  در تاریــخ  متعلــق بــه مختــار ســلطانی فرزنــد فضــل الــه  در تاریــخ 
1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00300712080030071208 متعلــق بــه ناصــر هوشــانفر  فرزنــد صفــر  در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر هوشــانفر  فرزنــد صفــر  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.

ــه شــماره 03858403140385840314 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 03858403140385840314 و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت ماشــین  و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت ماشــین  و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره 4040 ایــران  ایــران 199199 و  و 9797 متعلــق بــه عبدالحســین  متعلــق بــه عبدالحســین 
کهندانــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ کهندانــی  فرزنــد علــی  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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 41314240024131424002 متعلــق بــه قــدرت اهلل  گــودرزی  فرزنــد اکبــر اقــا  در  متعلــق بــه قــدرت اهلل  گــودرزی  فرزنــد اکبــر اقــا  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن   ــه هــای زمی ــن  عــدد قولنام ــه هــای زمی ــرورش ماهــی و22عــدد قولنام ــرورش ماهــی و و مجــوز هــای پ ــه شــماره 41898249174189824917 و مجــوز هــای پ ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــه پــرورش ماهــی  ــه پــرورش ماهــی عــدد ســند ملــک متعلــق ب ــد محمــد صــادق و 22عــدد ســند ملــک متعلــق ب ــه شــایان  نظــری  فرزن ــد محمــد صــادق و متعلــق ب ــه شــایان  نظــری  فرزن متعلــق ب
بــه نــام شــرکت تعاونــی تــارخ و متعلــق بــه اقــای عبــاس ابراهیمــی بــه شــماره بــه نــام شــرکت تعاونــی تــارخ و متعلــق بــه اقــای عبــاس ابراهیمــی بــه شــماره 41897465844189746584فرزنــد فرزنــد 

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

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 00662805400066280540 متعلــق بــه محســن  کراجــی هفــدوی  فرزنــد حســین   متعلــق بــه محســن  کراجــی هفــدوی  فرزنــد حســین  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12854175181285417518 متعلــق بــه کاظــم  کائــی پاشــیری  فرزنــد حســن   متعلــق بــه کاظــم  کائــی پاشــیری  فرزنــد حســن  
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.

30213021

ــه شــماره 00620546610062054661   ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 00620546610062054661 و کارت پای ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــد منوچهــر در تاریــخ  1400/05/01 1400/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه امیــر رامیــار فرزن ــد منوچهــر در تاریــخ متعلــق ب ــه امیــر رامیــار فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

30413041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06900033150690003315 متعلــق بــه ســیده مهنــاز حســینی فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســیده مهنــاز حســینی فرزنــد ســید 
ابوالقاســم  در تاریــخ ابوالقاســم  در تاریــخ 1401/05/121401/05/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40304030

ــی   ــه مصطف ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــی   و گواهینام ــه مصطف ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 40730761914073076191 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
دانــش پــور فرزنــد امیــد در تاریــخ دانــش پــور فرزنــد امیــد در تاریــخ 14011401//1010//0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/291401/09/29 مفق ــر در تاری ــد صیداکب ــد فرزن ــریفی بیرانون ــد ش ــه وحی ــق ب ــه متعل ــخ گواهینام ــر در تاری ــد صیداکب ــد فرزن ــریفی بیرانون ــد ش ــه وحی ــق ب ــه متعل گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــاه احم ــد ش ــوری فرزن ــم منص ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــاه احم ــد ش ــوری فرزن ــم منص ــه مری ــق ب ــماره 40609387424060938742 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/251401/09/25 مفقــود گردی

55025502

مفقــودي   مفقــودي   »آگهــی   »آگهــی 
ــگاه  ــادره ازدانش ــب وکار ص ــت کس ــه ای مدیری ــته حرف ــی ناپیوس ــع کارشناس ــی مقط ــدرک تحصیل ــگاه م ــادره ازدانش ــب وکار ص ــت کس ــه ای مدیری ــته حرف ــی ناپیوس ــع کارشناس ــی مقط ــدرک تحصیل م
ــروی  ــان نی ــی بره ــدی صنعت ــرکت تولی ــردی ش ــوزش علمی-کارب ــز آم ــردی) مرک ــع علمی-کارب ــروی جام ــان نی ــی بره ــدی صنعت ــرکت تولی ــردی ش ــوزش علمی-کارب ــز آم ــردی) مرک ــع علمی-کارب جام
شــمال( بشــمارهشــمال( بشــماره9713615319004597136153190045 بــه تاریــخ بــه تاریــخ2626//1111//13991399و مــدرک تحصیلــی دانــش نامــه و مــدرک تحصیلــی دانــش نامــه 
ــردی)  ــع علمی-کارب ــات پســتی صــادره ازدانشــگاه جام ــه ای خدم ــی حرف ــی( دررشــته کاردان ــردی) )کاردان ــع علمی-کارب ــات پســتی صــادره ازدانشــگاه جام ــه ای خدم ــی حرف ــی( دررشــته کاردان )کاردان
مرکــز آمــوزش علمی-کاربــردی پســت گیــان( بشــمارهمرکــز آمــوزش علمی-کاربــردی پســت گیــان( بشــماره9112801827003791128018270037 بــه تاریــخ بــه تاریــخ3030//1111//13931393  
ــته  ــه ای( دررش ــی و حرف ــد) فن ــام جدی ــطه نظ ــات متوس ــان تحصی ــه پای ــی نام ــن گواه ــته و همچنی ــه ای( دررش ــی و حرف ــد) فن ــام جدی ــطه نظ ــات متوس ــان تحصی ــه پای ــی نام ــن گواه و همچنی
ــران(  ــهید چم ــی ش ــتان فن ــت )دبیرس ــه دو رش ــرورش ناحی ــوزش و پ ــادره از آم ــک ص ــران( الکتروتکنی ــهید چم ــی ش ــتان فن ــت )دبیرس ــه دو رش ــرورش ناحی ــوزش و پ ــادره از آم ــک ص الکتروتکنی
ــد  ــی فرزن ــد زاده پلکوئ ــد محم ــب حمی ــام اینجان ــی بن ــد  جملگ ــی فرزن ــد زاده پلکوئ ــد محم ــب حمی ــام اینجان ــی بن ــخ2323//66//13761376 جملگ ــه تاری ــخ ب ــه تاری ــماره19191919 ب ــمارهبش بش
 : اســمعیل  بــه کــد ملــی: : اســمعیل  بــه کــد ملــی:25904728542590472854، مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .، مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

ــاک  ــماره پ ــه ش ــفید ب ــگ س ــاک  رن ــماره پ ــه ش ــفید ب ــگ س ــدل 13981398 رن ــدل  م ــد 131131EE م ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان ــد س ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان س
    62662986266298//MM1313و شــماره موتــور  و شــماره موتــور  NASNAS411100411100KK35149383514938532532صص5858 ایــران  ایــران 4646 به شــماره شاســی به شــماره شاســی
بنــام مریــم حقگــو میاندهــی بــه شــماره ملــی بنــام مریــم حقگــو میاندهــی بــه شــماره ملــی 25945338312594533831 در تاریخ در تاریخ14011401//44//1212مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 
درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد و ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت پــرواز درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد و ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت پــرواز 125125cccc رنــگ زرد  رنــگ زرد 
مــدل مــدل 13941394 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 1642316423 ایــران  ایــران 582582 بــه شــماره تنــه بــه شــماره تنــهRR  125125******NN22NN  94237499423749 و  و 
شــماره موتــور شــماره موتــور 01250125NN22NN394649394649  بنــام حمیــد محمــدزاده پلکوئــی  به شــماره ملــی  بنــام حمیــد محمــدزاده پلکوئــی  به شــماره ملــی25904728542590472854  

در تاریخدر تاریخ1401/4/121401/4/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 26798238502679823850 متعلــق بــه اســماعیل  گل شــکن  فرزنــد  متعلــق بــه اســماعیل  گل شــکن  فرزنــد 
غفــور در تاریــخ غفــور 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.

55605560

ــه  ــماره پروان ــه  و ش ــماره پروان ــی06817742310681774231 و ش ــماره مل ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــایی کارش ــیکارت شناس ــماره مل ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــایی کارش کارت شناس
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/10/041401/10/04 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــدرام حمی ــه پ ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــدرام حمی ــه پ ــق ب 23072307 متعل

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

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــزی فرزن ــیدمحمود ای ــه س ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــزی فرزن ــیدمحمود ای ــه س ــق ب ــماره 06810976710681097671 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/071401/09/07 مفق

70147014

کارت ملــی بــه کدملــی کارت ملــی بــه کدملــی 46235110914623511091 و گواهینامــه پایــه و گواهینامــه پایــه33 بــه کدملــی  بــه کدملــی 46235110914623511091 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ــران  ــران  ای ــاک 7171 ای ــه شــماره پ ــه فنــی ب ــاک  و کارت معاین ــه شــماره پ ــه فنــی ب ــران 492492 ج  ج 6666 و کارت معاین ــران  ای ــاک 7171 ای ــه شــماره پ ــاک ماشــین ب ــه شــماره پ ماشــین ب
492492 ج  ج 6666 متعلــق بــه محمــد قدیــری بهــرام آبــادی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد قدیــری بهــرام آبــادی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1401/09/241401/09/24 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 492492 ج ج6666 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک   و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  7171  
ایــرانایــران492492جج6666 متعلــق بــه پروانــه حاجــی حســینی دره شــوری فرزنــد ســهراب در تاریــخ  متعلــق بــه پروانــه حاجــی حســینی دره شــوری فرزنــد ســهراب 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.

ــخ  ــی در تاری ــد قل ــه عبداللهــی ارجنکــی فرزن ــه رقی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قل ــه عبداللهــی ارجنکــی فرزن ــه رقی ــق ب ــه شــماره 46232189294623218929 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/101401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه کدملــی کارت ملــی بــه کدملــی 46791630974679163097 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک 8181 ایــران  ایــران 273273 د د3636  
و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 8181 ایــران  ایــران 273273 د  د 3636 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 8181 ایــران  ایــران 
273273 د  د 3636 متعلــق بــه صابــر امانــی جونقانــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ  متعلــق بــه صابــر امانــی جونقانــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

70607060

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09223308910922330891 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
09223308910922330891 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 09223308910922330891 متعلــق بــه علیرضــا مهــدوی  متعلــق بــه علیرضــا مهــدوی 

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 ــم در تاری ــد قاس ــخ فرزن ــم در تاری ــد قاس فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09378850710937885071 متعلــق بــه مــژده ثقفــی فرزنــد یوســفعلی در  متعلــق بــه مــژده ثقفــی فرزنــد یوســفعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه یاســین پارســایی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  ــه یاســین پارســایی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 09278543680927854368 متعلــق ب ــه شــماره ملــی شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/08/031401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــینی فرزن ــد حس ــا محم ــه کیان ــق ب ــد  متعل ــینی فرزن ــد حس ــا محم ــه کیان ــق ب ــی 09249872860924987286 متعل ــماره  مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره  مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
محســن در تاریــخ محســن 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.

ــد مرتضــی در  ــه بهــروز محمــد فرزن ــد مرتضــی در  متعلــق ب ــه بهــروز محمــد فرزن ــه شــماره ملــی 66499567916649956791 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/02/021401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09314641290931464129 متعلــق بــه ســعیده منــزوی خراســانی فرزنــد  متعلــق بــه ســعیده منــزوی خراســانی فرزنــد 
محمدکاظــم در تاریــخ محمدکاظــم در تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــوارکار ویران ــادی س ــه ه ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــوارکار ویران ــادی س ــه ه ــق ب ــی 09338060510933806051 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
رجبعلــی در تاریــخ رجبعلــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09361688890936168889 متعلــق بــه زهــرا شــفیعی قصــر فرزنــد محمــد  متعلــق بــه زهــرا شــفیعی قصــر فرزنــد محمــد 
انــور در تاریــخ انــور 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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09461924990946192499 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 09461924990946192499  
متعلــق بــه مســعود عباســیان حقــوردی فرزنــد نــوروز محمــد در تاریــخ متعلــق بــه مســعود عباســیان حقــوردی فرزنــد نــوروز محمــد در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44333928634433392863 متعلــق بــه ســمانه آســایش نیــا فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ  متعلــق بــه ســمانه آســایش نیــا فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ 
1401/09/041401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی  فرزن ــه محســن رهــاوی عزاب ــد  متعلــق ب ــادی  فرزن ــه محســن رهــاوی عزاب ــران  ایــران 496496 م  م 7474 متعلــق ب ــه شــماره پــاک 5454 ای ــه شــماره پــاک کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
حســین در تاریــخ حســین در تاریــخ 1401/08/041401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــدی فرزن ــزت میرمحم ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــدی فرزن ــزت میرمحم ــه ع ــق ب ــماره 44305818354430581835 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 14011401//0808//0404 مفق

کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره پــاک کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره پــاک 5454 ایــران  ایــران 139139 ج  ج 8888  و کارت پایــان خدمــت و   و کارت پایــان خدمــت و 
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــوری فرزن ــی  عبدالغف ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــوری فرزن ــی  عبدالغف ــه مصطف ــق ب ــماره 44322465534432246553 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 1401/09/201401/09/20 مفق

ــی  ــه و کارت مل ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــه و کارت مل ــه س ــه پای ــاک 639639//8344883448 و گواهینام ــماره پ ــه ش ــور و کارت ســوخت ب ــاک کارت موت ــماره پ ــه ش ــور و کارت ســوخت ب کارت موت
ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــاد فرزن ــماعیلیان صدراب ــدی پوراس ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــاس  در تاری ــد عب ــاد فرزن ــماعیلیان صدراب ــدی پوراس ــه مه ــق ب ــماره 44204300524420430052 متعل ــه ش ــماره ب ــه ش ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/09/27 1401/09/27مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44308313514430831351 متعلــق بــه محمــد زارع شــحنه فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد زارع شــحنه فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/041401/09/04 مفق

70637063

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــدزاده فرزن ــاح احم ــر صب ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــدزاده فرزن ــاح احم ــر صب ــه امی ــق ب ــماره 09315028610931502861 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 1401/09/151401/09/15 مفق

70667066

ــادرات و  ــک  ص ــر بان ــک و کارت عاب ــه ی ــه پای ــادرات و  و گواهینام ــک  ص ــر بان ــک و کارت عاب ــه ی ــه پای ــماره 53098006545309800654 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــا در تاری ــین آق ــد حس ــهابی فرزن ــرث ش ــه کیوم ــق ب ــزل متعل ــودرو دی ــران خ ــی ای ــخ کارت نمایندگ ــا در تاری ــین آق ــد حس ــهابی فرزن ــرث ش ــه کیوم ــق ب ــزل متعل ــودرو دی ــران خ ــی ای کارت نمایندگ

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  1401/09/29 1401/09/29مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00574892890057489289 متعلــق بــه داود عبــدی حاجــی بابــا فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه داود عبــدی حاجــی بابــا فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ 
 1401/09/20 1401/09/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــژاد فرزن ــل ن ــته جلی ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــژاد فرزن ــل ن ــته جلی ــه فرش ــق ب ــماره 00113856930011385693 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42826115374282611537 متعلــق بــه حســن پرنلــو فرزنــد عســگرعلی در تاریــخ  متعلــق بــه حســن پرنلــو فرزنــد عســگرعلی 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 1401/10/011401/10/01 مفق

70717071

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09252349150925234915 متعلــق بــه محمدرضــا جائــی ســلمانی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا جائــی ســلمانی فرزنــد محســن 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.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/10/07

شماره : 1551

 تشریح روشن مسئولیت ها ، حذف و کاهش فعالیتهای تکراری
آبفای استان اصفهان پس از ادغام شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی و اجرای فرایند 
یکپارچه سازی نیروی انسانی تشریح روشن مسئولیت ها ، حذف و کاهش فعالیتهای تکراری 
را با هدف ارتقای بهره وری نیروی انســانی در دستورکار قرارداد. مدیر امور کارکنان آبفای 
استان اصفهان ســاماندهی دقیق نیروی انسانی را مهمترین فرایند یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شهری و روستایی دانست و اظهار داشت: یکپارچه سازی اصولی و دقیق 
نیروی انسانی نقش موثری در ادغام موفق شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی در 
کشــور داشته این درحالیست که ساختار جدید نیروی انسانی صنعت آبفا پس از یکپارچه 
ســازی شرکتها ازسوی آبفای استان اصفهان تدوین شد. احمدرضا پورقاسمی با بیان اینکه 
یکپارچه سازی نیروی انســانی از عوامل مهمی بوده که بایستی به درستی و با دقت انجام 
گردد اظهارداشــت:هر اشــتباهی در این امر باعث تاثیرات منفی بر بهره وری کارکنان می 
گردید به همین دلیل طی فرایند ادغام در خصوص چگونگی ساماندهی نیروی انسانی اطالع 
رســانی جامع به منظور سازگاری کارکنان با تغییرات ایجاد شده در دستور کار قرار گرفت. 
وی به چالش هایی که در زمینه یکپارچه سازی نیروهای انسانی وجود داشت اشاره کرد و 
خاطرنشان ساخت: در موضوع یکپارچه سازی نیروی انسانی چگونگی ترکیب فرهنگ های 
سازمانی متفاوت مطرح بوده که در این راستا معاونت منابع انسانی به تدریج با درک موضوع 
ادغام برای کارکنان ســعی در نزدیک نمودن ،باورها، نگرش ها، ارزشها و هنجارها ی افراد 
مطابق با فرهنگ سازمانی شرکت یکپارچه نمود. مدیر امور کارکنان آبفای استان اصفهان با 
بیان اینکه پس از یکپارچه سازی شرکتها و پس از ابالغ طرح طبقه بندی مشاغل به منظور 
افزایش بهره وری و تصمیم گیری بهتر صدور احکام کارگزینی براســاس تخصص ، دانش ، 
تجربه کارکنان مطابق با پست ســازمانی صورت پذیرفت تصریح کرد: پس از فرآیند ادغام 
با توجه به پیشــینه شغلی کارکنان و سازگاری آنها با تغییرات ایجاد شده ، حذف و کاهش 
فعالیت های تکراری ونیز تشریح روشن مسئولیت ها ، در جهت بهبود و افزایش ظرفیت کاری 
که در نهایت توانمندی روز افزون کارکنان را بدنبال داشــته عملیاتی شد. وی با بیان اینکه 
یکپارچگی سیستم اطالعات کارکنان کمک شایانی به مسئوالن امر در تحقق اهداف و برنامه 
های صنعت می نماید اظهار داشت: مدیران می توانند از طریق یکپارچگی سیستم اطالعات 
کارکنان ، تصمیمات استراتژیک را با بهره گیری ازتوان و تخصص افراد کلیدی اتخاذ نمایند، 
که این امر تأثیر بسزایی بر فعالیت ها و عملکرد مطلوب صنعت دارد. پورقاسمی افزایش سطح 
رضایتمندی کارکنان را برای ارتقاء و رشد شرکت را بسیار حائزاهمیت دانست و خاطرنشان 
ساخت: از آنجایی که واحد امور کارکنان با ابعاد گوناگون از تجربیات و سوابق کاری نیروی 
انســانی سروکار دارد، بنابراین یکی از وظایف اصلی این واحد شناسایی ساختار و ابزارهایی 
است که استفاده از آن ها سبب عملکرد بهتر کارکنان می شود، که در این میان کسب رضایت 
وارتقای انگیزه کارکنان باید همچنان مورد توجه قرار گیرد چرا که این رویکرد تاثیر زیادی بر 
بهره وری نیروی انسانی دارد. مدیرامورکارکنان آبفای استان اصفهان افزود:به منظور افزایش 
رضایتمندی کارکنان به صورت دوره ای میزان رضایت و انگیزه کارکنان ارزیابی می شــود . 
این ارزیابی شامل تمامی جنبه های شغلی مانند: محیط، شرح وظایف، و…است ، همچنین 
دالیل نارضایتی کارکنان شناسایی شده و راهکارهایی جهت رفع یا بهبود آن ها ارائه می شود.

 پویش مردمی بذرکاری با هدف احیاء جنگل های زاگرس  در منطقه دره ارغوان 
برگزار شد

ایالم خطیبی ایده روز - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این آئین اظهار داشت: 
حفظ و احیای منابع طبیعی، بخصوص احیا جنگل ها زاگرس و همچنین حفاظت و صیانت از 
عرصه های ملی امری ضروری و حیاتی است. پیرزادیان افزود: همانطور که نقش مشارکت و 
همراهی عموم مردم در امر حفاظت پایدار و همچنین توسعه و احیاء منابع طبیعی تا کنون 
قابل توجه بوده، می طلبد از این پس نیز این همراهی و همکاری بیش از پیش از طریق جلب 
مشارکت عموم مردم و تشویق و ترغیب آنان بخصوص طبیعت دوستان و حافظان طبیعت 
پر رنگ تر گردد تا بتوان در راستای انجام وظایف و اهداف سازمانی این اداره که همان حفظ، 
احیا و توســعه منابع طبیعی اســت گام های مؤثری برداشت. حجت االسالم و المسلمین 
هواســی مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در اداره کل نیز به بیان اهمیت حفظ و احیاء 
جنگل ها و مراتع از منظر اسالم پرداخت و اظهار داشت منابع طبیعی یک موهبت الهی است 
که خداوند به انسان ها ارزانی داشته و در مقابل انسان نیز وظیفه دارد به پاس شکرگذاری از 

این نعمت خدادادی،  همواره به نحوه صحیح از آن استفاده نماید.

 تا بهره برداری از پروژه های نیمه تکمیل استان ایالم۱6 سال زمان الزم است
اعتبارات استانی تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال جاری ۱۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد 
ریال است که با این اعتبار حداقل ۱۶ سال طول می کشد تا پروژه های نیمه تمام استان به 
بهره برداری برسد. به گزارش ایده روز ایالم، امین دوست محمدی ، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ایالم اظهار داشــت: یک هزار و ۱3۱ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که 
برای تکمیل آنها ۱۶۰ هزار میلیارد ریال نیاز است. وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای جذب اعتبارات بیشــتر به دنبال تنوع بخشــی به منابع مالی و اعتباری استان اعم از 
فاینانس ها، جذب حداکثری ســرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش درآمدهای مالیاتی، 
تســهیالت بانکی، منابع داخلی شرکت ها، تقویت مشــارکت نهادهای انقالبی و غیره است. 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم در خصــوص راهکارهای جلوگیری از طوالنی 
شدن اتمام و بهره برداری از پروژه های عمرانی گفت: تعریف یک نقشه راه عملیاتی در حوزه 
عمرانی یکی از این راهکارها است که در این راستا با بررسی های صورت گرفته از یک هزار و 
۱3۱ پروژه نیمه تمام استان، 25۰ پروژه زیرساختی، مانع زدا و پیشران رشد اقتصادی استان 
شناســایی و در دایره تمرکز نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ســازمان قرار می گیرد. دوست 
محمدی ادامــه داد: بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه های 
نیمه تمام و جلب مشارکت بخش خصوصی از دیگر راهکارها برای اتمام پروژه های نیمه تمام 
اولویت دار استان است. وی با بیان اینکه 2۷ فصل نظام بودجه ریزی و ۱8 حوزه ارزش افزوده 
در استان وجود دارد، گفت: به عنوان مثال ارزش افزوده بخش حمل و نقل که شامل حمل و 
نقل، انبارداری و ارتباطات است، طبق بررسی اعتبارات استانی این حوزه در ۱۰ سال گذشته 
یعنی از سال 92 تاکنون حدود 352 درصد رشد داشته در حالی که سهم ارزش افزوده این 
بخش در این سال ها از ۰.5 درصد به ۰.۴ درصد کاهش یافته و رتبه این حوزه در کشور از 
29 به 3۰ تنزل پیدا کرده است. دوست محمدی در ادامه با اشاره به تفاوت های بین برنامه 
با نظام برنامه ریزی یادآور شــد: برنامه داشتن یعنی اینکه یک فعالیت در راستای یک تعهد 
خاص مثل یک بخش نامه، آیین نامه و غیره انجام شود، در حالی که برنامه ریزی یک فعالیت 

مستمر است که در فرآیند اهداف، سیاست ها، برنامه ها، شیوه ها و ابزارها است. 
وی ادامه داد: دستگاه ها در استان با 3۰ درصد خأل عملکردی مواجه هستند و ضریب هوشی 
نظام اداری با بخش خصوصی متعادل نیســت ، چارت های اداری جانمایی درستی ندارند و 
۱3۴ درصد خدمات ارائه شــده در استان نسبت به استاندارد کشوری پایین تر است. رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم با اشاره به اینکه جهت گیری ها در استان به سمت 
توسعه نیست، افزود: چرا که بعضی مالحظات قومی، قبیله ای، سیاسی، اجتماعی و غیره در 
عملکرد مسئوالن دخیل است و به این علت در استان ایالم تعریف درستی از اولویت ها ارائه 

وجود ندارد.

 کتاب تاریخ شفاهی والدین شهدای آذربایجان غربی در دست تهیه است
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی گفت: کتاب تاریخ شفاهی از والدین 
شهدای این استان از سال ها قبل در دست تهیه و تدوین بوده و تا آخر امسال بخش اعظمی 
از آن آماده انتشار خواهد شد.حجت االسالم والمسلمین داوود میرزایی روز دوشنبه در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا با اشــاره به به ابعاد گسترده فعالیت هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
برای زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا افزود: همچنین طرح سپاس و تکریم به خانواده 
شهدا با هدف دلجویی و بررسی مشکالت و مطالبات این خانواده ها در قالب ترویج فرهنگ 
شــهدا در حال انجام است. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی از ساخت 
تندیس سردار قاسم سلیمانی در مهاباد خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی الزم برای ساخت و 
محل نصب این تندیس در ورودی شهر مهاباد در آستانه سالروز شهادت سردار دل ها انجام 

شده است. 

 مدرن ترین و بزرگ ترین بیمارستان جامع 
ســرطان کشــور در تبریز به رغم پیشرفت 
فیزیکی مناســب عملیات عمرانی، هنوز در 
انتظار واگذاری انشعابات زیرساختی از قبیل 

آب، برق، گاز و مخابرات است.
ســاخت این بیمارســتان که توسط خیر و 
نیکوکار شهیر تبریزی مقیم هامبورگ آلمان 
به نام »حاج یعقوب صادق نوبری« و با هزینه 
های شــخصی وی از حدود پنج ســال قبل 
آغاز شــده اســت، با وجود انواع مشکالت و 
فرایندهای اداری اضافی و نیز سنگ اندازی 
بخش های مختلف دولتی و غیردولتی، بدون 
تنها یک روز تعطیلی ادامه داشته و برخالف 
ادعای برخی ها رکودی در عملیات ســاخت 

این پروژه مهم ملی ایجاد نشده است.
با وجود اینکه شــهرداری تبریز سال ها قبل 
زمین این بیمارســتان را در اختیار خیر قرار 
داد، اما در ادامه به دلیل بروز برخی مشکالت 
این مجموعه حتی از ایجاد راه دسترسی نیز 
ســرباز زد و در حال حاضر نیز واگذاری گاز، 
برق، آب و مخابرات توسط ادارات مربوطه با 
اما و اگرهای مختلفی مواجه شــده است، در 
حالیکه تامین زیرساخت ها یکی از ملزومات 
مهم اجرای پروژه های عمرانی به خصوص در 

بخش سالمت می باشد.
مدیر این پروژه و نماینده تام االختیار خیر و 
سرمایه گذار بیمارستان جامع سرطان تبریز 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با ابراز گالیه از 
بی تفاوتی تعدادی از ادارات و ســازمان های 
اســتانی برای همراهی با ایــن پروژه، گفت: 
متاســفانه با وجود اینکه از سال ها و ماه ها 
قبل مکاتبــات، رایزنی هــا و پیگیری های 
مختلــف و متعدد برای واگذاری انشــعابات 
زیرساختی با ادارات گاز، برق، آب و مخابرات 
آذربایجان شــرقی انجام گرفته است، هنوز 
هیچ تحرکی در این زمینه را شاهد نیستیم 
و پروژه را بدون برخــورداری از این امکانات 

ادامه می دهیم.
محمدحسین قیصری با اشــاره به اینکه در 
این پروژه مهم و بــزرگ روزانه چندین نفر 
در بخش های مختلــف عمرانی و کارگاهی 
مشغول هستند، اظهار داشت: اینکه روزانه به 
طور متوسط ۶۰ نفر کارگر بدون برخورداری 
از آب، برق، گاز در فصول مختلف سال در این 
مجموعه فعالیت می کنند، جای بحث و تامل 
دارد، چراکه فعالیــت در چنین طرح هایی 
بدون امکانات زیرساختی امکان پذیر نیست.

وی به حضور ۱۰ روز قبل استاندار آذربایجان 
شــرقی در محل پروژه اشــاره و اضافه کرد: 

ما در این بازدید تمامی مشــکالت و چالش 
ها را به اســتحضار وی رســاندیم و استاندار 
نیز دســتور ســریع برای واگذاری انشعابات 
زیرساختی در محل پروژه را صادر کردند اما 

هنوز هیچ خبری نشده است.
قیصری از آمادگی خود برای هر گونه تعامل 
با نهادهــا و ادارات گاز، مخابرات، آب و برق 
خبــر داد و با تاکید بر اینکه ما در این زمینه 
هیچ محدودیتی نداریم، ادامه داد: متاسفانه 
حتی با اعالم آمادگی نیز برخی از این ادارات 

حاضر به همکاری نیستند.
وی گفت: به عنوان مثال چندی قبل با اداره 
گاز آذربایجان شــرقی مکاتبابی جهت لوله 
کشــی و لوله گذاری از ایســتگاه خط آهن 
تبریز - میانه که در جوار بیمارســتان واقع 
شــده اســت، انجام دادیم و راه آهن منطقه 
آذربایجان اعالم کرد ۴۰ میلیون تومان بدهی 
داریم که ما برای پرداخت آن اعالم آمادگی 
کردیم اما باز شرکت گاز از واگذاری انشعاب 

اجتناب کرد.
قیصــری یادآور شــد: مدیران و مســئوالن 
دستگاه های دولتی و غیردولتی استان باید 
متوجه باشند که این پروژه به کل مجموعه 
سالمت کشور و آذربایجان و تبریز تعلق دارد 
و هیچ نفع شخصی بر آن متصور نیست، پس 
بهتر است همه دست در دست هم داده و با 
تعامل و همکاری زمینه های ساخت و تجهیز 
ســریع این پروژه را فراهــم کنیم چراکه راه 
اندازی یک روز زودتر از موعد مقرر نیز برای 
مردم آثار و تبعات بسیار مثبت حواهد داشت.

وی بــه انتظــارات ســرمایه گــذار و خیر 

بیمارستان جامع ســرطان تبریز جهت راه 
اندازی ســریع آن اشاره و اضافه کرد: ایشان 
که هم اکنون در 95 ســالگی به سر می برد 
و مقیم آلمان است، تکمیل و راه اندازی این 
بیمارستان را جزو دغدغه های اصلی خود می 
داند و بسیار دوســت دارد تا با تزریق منابع 
مالی به موقع، این مجموعه بسیار زیبا، مدرن 
و بزرگ که می تواند برای ســال های سال 
مشکالت بیماران سرطانی آذربایجان شرقی و 
استان های همجوار را رفع کند، قابل استفاده 
شــود. قیصری با بیان اینکــه تاکنون برای 
اجرای این پــروژه 82 میلیارد تومان هزینه 
شده است، پیشرفت فیزیکی کل پروژه را ۶5 
درصد اعالم و اظهار کــرد: این مجموعه در 
محوطه ای به وســعت 2.5 هکتار با مجموع 
زیربنای 3۰ هزار مترمربعی ساخته می شود 
که به دلیل نوع ساخت، مهندسی و تجهیزات 
به کار رفته به یکی از بیمارستان های درجه 
ممتاز در ســطح بین المللــی و بی همتا در 
کشور و حتی منطقه تبدیل خواهد شد و در 
ساخت آن از آخرین شیوه ها و مباحث فنی 
و مهندسی روز بیمارستان های مدرن جهان 

الگوبرداری شده است.
وی تعداد طبقات بیمارستان جامع سرطان 
تبریز را پنج طبقه اعالم کرد و افزود: چنانچه 
همــکاری ها و تعامــالت الزم بــا ادارات و 
ســازمان های دولتی و غیردولتی آذربایجان 
شرقی روند بهتری به خود گرفته و بسترهای 
الزم و کافی مهیا شــود، طبــق برنامه زمان 
بندی این بیمارســتان تا آخر ســال ۱۴۰3 

آماده بهره برداری می شود.

قیصری اعتبار و ســرمایه مــورد نیاز برای 
تکمیل و بهره برداری از بیمارســتان جامع 
ســرطان تبریز را با معیارها و فهرست بهای 
کنونی بیش از ۱5۰ میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: البته بر اســاس توافقات انجام شده 
با دانشــگاه علوم پزشکی تبریز قرار است در 
تامین تجهیزات این مجموعه از کمک های 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
استفاده شــود که در این زمینه بهره مندی 
از فاینانس ۴۷ میلیارد تومانی مصوب شــده 
اســت. وی اولویت اصلی پروژه فوق در زمان 
کنونی را تالش بــرای اتمام طبقه همکف و 
اول تا حداکثر بهمن ماه سال آینده بیان کرد 
که قرار اســت در زیربنای 9 هزار مترمربعی 

احداث و تجهیز شود.
قیصری اورژانس با تعداد ۱2 تخت ، درمانگاه 
تخصصی و فوق تخصصی، تعــداد 2۰ اتاق 
معاینــه با فضاهای انتظار و ســایر فضاهای 
اســتاندارد، درمانــگاه دندانپزشــکی جامع 
فیزیولوژیک  آزمایشــگاه  سرطانی،  بیماران 
شامل اسپیرومتری، الکتروآنفالوگرافی تست 
الکتروکاردیوگرافی  اکوکاردیوگرافی،  ورزش 
نــوار ماهیچه ای بــا فضاهای اســتاندارد، 
تصویربرداری ۱ و RI 2 ســی تی اســکن، 
فلوروسکوپی، رادیوگرافی ساده ، ماموگرافی 
OPG، ســونوگرافی، بونکــر براکی، تراپی 
۴ دســتگاه بونکر رادیوتراپــی یک و بخش 
رادیوتراپــی CT Simulator دســتگاه 
 MRLINAC ســایبرنایف یک دســتگاه
رخت شورخانه موتورخانه، آشپزخانه و انبارها 

را از امکانات طبقه همکف برشمرد.

وی با بیان اینکه طبقه اول این بیمارســتان 
در زیربنــای پنــج هــزار و 5۰۰ مترمربع 
ســاخته می شــود، گفت: بخش پزشــکی 
 ،PETCTC هسته ای شامل یک دستگاه
بخــش فیزیوتراپی، آزمایشــگاه تخصصی و 
پاتولوژی، بخش اسکوپی شامل آندوسکوپی 
برونکوســکوپی کلونوســکوپی بــا 2 اتاق ، 
، شــیمی درمانی   ERCP ،کولپوسکوپی
ســرپایی به تعداد 3۶ تخت و بخش بستری 
شــیمی درمانی با ۴8 تخت از دیگر امکانات 

طبقه اول مجموعه است.
قیصری ادامه داد: بخش بســتری پلیتیو با 
2۴ تخت، بستری جراحی با 2۴ تخت، مرکز 
تحقیقات ســرطان و سالن های تومور بورد، 
بخش CSR در طبقه دوم، بخش بســتری 
جراحی به تعــداد 2۴ تخت، بخش جراحی 
شــامل ۶ اتاق عمل با فضاهای اســتاندارد، 
بخش مراقبت های ویژه )ICU( با ۱8 تخت، 
طبقه چهارم با بخش پیوند مغز اســتخوان، 
ســلول درمانی و ایمونوتراپــی با 8 تخت و 
آزمایشــگاه )Cell LAB( و طبقــه پنجم 
شامل بخش های اداری، پاویون غذاخوری، 
پزشکان بخش اتاق های اعضاء هیات علمی 

و آموزش است.
وی یکی دیگر از مشکالت بیمارستان جامع 
ســرطان تبریز را مربوط به معرفی نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی جهت اخذ مجوزهای 
الزم از ســازمان انرژی اتمــی عنوان کرد و 
گفت: با وجود اینکه از دو ســال قبل رایزنی 
و مکاتبات الزم با دانشگاه در این زمینه انجام 
گرفته اســت، اما تاکنون نفــرات مربوطه به 

سازمان انرژی اتمی معرفی نشده اند.
قیصری یادآور شــد: این در حالی است که 
زمین مربــوط به ایجاد دســتگاه های پرتو 
درمانی آمــاده بوده و به حدی در این زمینه 
زمان ســپری شده است که آهن االت آن در 

حال فرسوده شدن است.
در همین زمینه رییس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا، گفت: 
متاسفانه در گذشــته سهل انگاری هایی در 
این رابطه صورت گرفته و شــاهد تاخیر در 
معرفی نفر به سازمان انرژی اتمی بودیم که 

این مشکل به زودی رفع می شود.
بهمــن نقی پور ادامــه داد: دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز موظف است 2 نفر کارشناس 
فنی و ســاختمانی به ســازمان انرژی اتمی 
معرفی کند که طــی روزهای اخیر یک نفر 
معرفی شــد و نفر دیگر هم به زودی با نامه 

رسمی معرفی خواهد شد.

مدرن ترین بیمارستان جامع سرطان کشور در انتظار واگذاری انشعابات

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در جلسه شورای معاونین این اداره کل 
بر تقویت همه جانبه مجموعه راه و شهرسازی با همپوشانی برنامه ها و جلوگیری از 
موازی کاری تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ 
جلسه شوای معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور مدیرکل و 
اعضای شورای معاونین این اداره کل با هدف رسیدگی به مسائل و مشکالت حوزه 
های کاری مختلف برگزار و در طی آن برنامه های اولویت دار مطرح و راهکارهای 

مناسبی در جهت تسریع امور ارائه شد. 
در این جلسه علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان سرعت 
بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا را یکی از اولویت های اداره کل 
راه و شهرسازی استان برشمرد و از معاونین خواست با پیگیری ویژه اعتبار پروژه 
هــای نیمــه کاره را جذب نمونده و با همت و تالش مضاعف در راســتای تکمیل 
پروژه ها گام بردارند به نحوی که تمامی پروژه ها و طرح ها در بازه زمانی تعریف 

شده و با کیفیت مناسب به مرحله اجرا در بیایند.
 وی اذعان داشــت: تشکیل شورای معاونین فرصتی مناسب جهت بررسی امور 
جــاری و اجرایی حوزه های مختلف، همپوشــانی برنامه ها و جلوگیری از موازی 

کاری در بدنه این اداره  کل است.  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان عنوان کرد: هریــک از معاونت ها، 
بازوهای اجرایی مدیریت محســوب می شوند که همکاری و مشارکت تمامی آنان 

در اجرای مناســب طرح ها و برنامه ها می تواند در تقویت همه جانبه مجموعه راه 
و شهرســازی موثر واقع شود و تشکیل این جلسات بصورت مستمر نقش بسزایی 

در پیشبرد اهداف سازمانی دارد.  
وی تاکیــد کرد: پیش از هرگونــه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی در هر 
حوزه، الزم است شناخت دقیق از وضع موجود حاصل شود و با انجام کار کارشناسی 

نقاط قوت، تقویت و نسبت به رفع نقاط ضعف، تسریع شود.  
قاری قرآن از معاونین این اداره کل خواســت تا با بهره برداری از ظرفیت های 
ویژه موجود، حمایت از کار علمی و کارشناسی شده پرسنل، قوی تر از سابق امورات 

مربوطه را سرعت ببخشند و مسائل مرتبط را بصورت ریشه ای پیگیری کنند.  
وی ضمن بررسی وضعیت پرسنل و رفاهی آنان، راهکارهایی را در این خصوص 
ارائه داد و از معاونین خواســت تا رایزنی ها و پیگیری های الزم را از مراجع ذیربط 

بعمل آورند.  
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در طی این جلسه ضمن معرفی محمد 
کیانی بعنوان معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، این 
معاونت را یکی از معاونت های حساس این اداره کل بیان کرد و اظهار داشت: زمین 
در زندگی انســان ها نقش مهمی دارد و با توجه به اینکه زمین قابل تولید نیست 
و برای احداث مســکن نهضت ملی، تامین زمین مورد نیاز است لذا در این زمینه 

کار فوری و ویژه ای می طلبد.  
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این اداره کل در حوزه امالک و حقوقی 
حفاظت از حقوق دولت و جلوگیری از زمین خواری افراد سود جو میباشد، که در این 
رابطه نیز ضروری است با همت و تالش ویژه، همچون گذشته در اجرای احکام از 
خور و بیابانک تا فریدونشهر و از آران و بیدگل تا سمیرم بهترین عملکرد ارائه شود.  
قاری قــرآن ضمن آرزوی توفیق برای محمد کیانی در ســمت معاون امالک و 
حقوقی این اداره کل گفت: وجود افرادی آگاه، مجرب، دلســوز و آشــنا به امور در 
این اداره کل و انتخاب معاون از بدنه اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 

مایه مباهات است.

تقویت همه جانبه مجموعه راه و شهرسازی با همپوشانی برنامه ها و جلوگیری از موازی کاری

 در حالیکه پاییز یک سوم فصل بارش های آذربایجان غربی را به خود اختصاص 
می دهد اما امسال ســخاوت آسمان در این منطقه که شاید بخاطر دریاچه ارومیه 
بیشتر از سایر مناطق نیازمند بارش های پاییزی است، کمتر از سال های گذشته بود.

بارش هــای پاییزی در آذربایجان غربی از این لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت که در این فصل رودخانه های خشــک و کم آب )فصلی و دایمی(، پس از 
بارش هــای پاییزی جان دوباره گرفته و در بســتر خود و به پایین دســت جاری 
می شــوند و در نهایت به دامن ســدها و تاالب های این منطقه می ریزند. تامین آب 
۱۴ سد مهم شــامل سدهای نوروزلوی میاندوآب، شهیدکاظمی و خراسانه بوکان، 
بارون ماکو، قیقاچ پلدشــت، ارس، ارس 2، شهرچای ارومیه، سنجاق و سد مهاباد، 
احمدآباد تکاب و حســنلو نقده و رودخانه هــای زاب )کلوی(، گادر، مهاباد، زرینه، 
ســیمینه، نازلو، شهرچای، ارس و باراندوز و چندین رودخانه فصلی دیگر به بارش 
باران و برف بســتگی دارد. عالوه بر دریاچه ارومیه، آب ۴5 تاالب فصلی و دایمی 
آذربایجان غربی از جمله تاالب های اقماری دریاچه ارومیه، تاالب های ســولدوز و 
دورگه سنگی و حسنلو در نقده، کانی برازان و قوپی باباعلی و یوسفکند در مهاباد، 
نوروزلوی در میاندوآب، شــیب لو در پلدشــت و بوراالن در ماکو که مامن پرندگان 
بومی و مهاجر هستند نیز از آب رودخانه ها و چشمه های تامین می شود که بخش 
زیادی از آنها وابســته به بارش اســت. از طرفی دیگر این استان با داشتن بیش از 
8۰۰ هزار هکتار اراضی کشــاورزی که بخش عمده آن را دیمزار تشکیل می دهد، 
بیشتر از سایر مناطق نیازمند سخاوت آسمان و بارش های پاییزی و زمستانی است. 
نگاهی به وضعیت بارش های سالیانه در آذربایجان غربی نشان می دهد که هر سال 
مقدار بارش ها در این اســتان در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا می کند و امیدها 

برای احیای دوباره دریاچه ارومیه نگین آبی شمالغرب کشور کم رنگ تر می شود.
در مورد بارش های آذربایجان غربی بیشتر بخوانیم:

 آذربایجان غربی تشنه بارش نزوالت آسمانی
رییس اداره هواشناســی مهاباد گفت: پاییز امســال در مجموع ۶۰.5 میلی متر 
بارندگی در آذربایجان غربی ثبت شــده که این مقدار در مقایســه 8۰.۷ میلی متر 
بارندگی ســال قبل 25 درصد و در مقایســه با میانگین بلند مدت نیز 3۱ درصد 

کاهش یافته است.
اردالن محمدپور افزود: در بین شهرستان های استان سردشت با میانگین ۱۶۷.2 

میلی متر بارندگی پربارش شــهر آذربایجان غربی بود که بارش ها در این شهرستان 
نیز در مقایسه با سال قبل پنج درصد و در مقایسه با میانگین بلند مدت 2۰ درصد 
کاهش یافته اســت. وی اضافه کرد: در پاییز امســال ماکو نیــز با 29.۶ میلی متر 
بارندگی کم بارش ترین شهر استان بود که بارش ها در ماکو نیز در مقایسه با سال 
قبل 23 درصد و در مقایســه با میانگین بلند مــدت ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده 
اســت. محمدپور گفت: در این مدت ۴2 میلی متر بارندگی در ارومیه ثبت شد که 
بارش های مرکز استان در مقایسه با 8۶.۷ میلی متر سال قبل 52 درصد و در مقایسه 
با میانگین بلند مدت 55 درصد کاهش یافته است. وی افزود: میزان بارندگی مهاباد 
نیز در ســه ماه پاییز با کاهش 23 درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته به 
۶۴ میلی متر رسید که در مقایسه با میانگین بلند مدت نیز ۴3 درصد کاهش یافته 
اســت. محمدپور ادامه داد: همچنین بارش برای سه ماهه زمستان برای منطقه در 
حد نرمال پیش بینی شــده و برای ماه های فروردین و اردیبهشــت سال آینده نیز 

انتظار داریم بارش ها از حد میانگین تا پنج درصد بیشتر باشد.

 پاییز امسال ۱.۲ درجه سانتی گراد گرم تر از سال قبل بود
رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: پاییز امسال میانگین دمای هوای آذربایجان 
غربی ۱۱ درجه سانتی گراد بود که در مقایسه با میانگین سال قبل ۱.2 درجه و در 
مقایســه با میانگین بلند مدت نیز ۱.۷ درجه افزایش یافته است. اردالن محمدپور 
افزود: در بین شهرستان های استان چالدران با میانگین دمای ۶.9 درجه سانتی گراد 

سردترین شهر استان و سردشت با دمای ۱3.2 درجه گرم ترین شهر آذربایجان غربی 
در طول پاییز ثبت شد. وی اضافه کرد: در پاییز امسال میانگین دمای هوای مهاباد 
۱2.5 درجه ســانتی گراد بود که در مقایســه با سال قبل ۱.۱ درجه و در مقایسه با 
میانگین بلند مدت 2.9 درجه افزایش یافته اســت. اما نکته مهم در زمینه آب در 
آذربایجان غربی مدیریت آب ذخیره شــده در پشت سدهای استان است که آن هم 
تابعی از میزان بارش ها است و به همین دلیل حجم آب ذخیره شده در پشت سدها 

در مقایسه با پاییز پارسال بیشتر است.

 ۵۹۰ میلیــون مترمکعب آب در ســدهای آذربایجان غربی ذخیره 
شده است

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: امســال 59۰ میلیون 
مترمکعب آب در ســدهای آذربایجان غربی ذخیره شده که این مقدار در مقایسه با 
5۴۱ میلیون مترمکعب سال گذشته 9 درصد بیشتر است. مجید رستگاری افزود: 
هم اکنون سد شهیدکاظم بوکان با ۱92 میلیون مترمکعب بیشترین ذخیره آب در 
استان را دارد و ذخیره آب سد آغ چای 9۱ میلیون مترمکعب، شهرچای ۷3 میلیون 
مترمکعب، مهاباد ۶3 میلیون مترمکعب، ســیلوه ۴8 میلیون مترمکب، حسنلو 22 
میلیون مترمکعب، کرم آباد 2۱ میلیون مترمکعب اســت. وی تاکید کرد: کمترین 
میزان آب نیز در سدهای اردس 2 و قیقاج پنج میلیون مترمکعب، دریک ۶ میلیون 
مترمکعب، شهید قنبری ۱2 میلیون مترمکعب، ماکو ۱5 میلیون مترمکعب و زوال 

۱۷ میلیون مترمکعب ذخیره شده است.
مردم آذربایجان غربی در حالی وارد فصل زمستان شدند که تاکنون بارش برف 
تنها در مناطق مرتفع اســتان اتفاق افتاده و برفروبی در جاده های آذربایجان غربی 
انجام نشده است و برای جبران بارش های امسال انتظار می رود که در فصل زمستان 
و بهار پیش رو سخاوت آسمان بیشتر شود و دوباره شاهد خروش رودخانه های پر 

آب در این استان باشیم.
ســال آبی گذشته )۱۴۰۱ - ۱۴۰۰( به طور میانگین 2۷5.2 میلی متر بارندگی 
در آذربایجان غربی ثبت شده که در مقایسه با 2۶۰ میلی متر میانگین سال قبل از 
آن ۶ درصد افزایش و در مقایسه با میانگین بلندمدت 22 درصد کاهش یافته بود. 
سال آبی گذشــته سردشت و پلدشت به ترتیب با ثبت ۶۱۱.۱ میلی متر و ۱32.8 

میلی متر بارندگی پربارش ترین و کم بارش ترین شهرهای آذربایجان غربی بودند.

پاییز امسال و سخاوت کم آسمان
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فوتبالایرانواردلیگنخبگانآسیامیشود؟
محمود رضایی  -   ایده روز |  فوتبال آسیا 
در حال گــذار به لیگ نخبگان و راه اندازی یک 
مسابقات جدید با قوانین و شرایط سخت افزاری 
توسعه یافته است و نگرانی هایی درباره راهیابی 

فوتبال ایران به این رقابت ها وجود دارد.
 فوتبال آسیا در حال راه اندازی لیگ جدیدی 
موســوم به »لیگ نخبگان« بــا حضور تیم های 
برتر قاره آسیاســت. این مســابقات قرار است 
ویترین فوتبال آســیا برای نمایش توانایی های 
فنی و زیرساختی فوتبال قاره کهن باشد و فقط 
۲۴ تیم برتر این قاره می توانند در این رقابت ها 

حاضر شوند.
با شروع رقابت ها از دو فصل آینده )۲۰۲۴-

۲۰۲۵( کنفدراسیون فوتبال آسیا برای افزایش 
کیفیت فنی این رقابت ها، محدودیت استفاده از 
بازیکن خارجی را از دو ســال آینده برمی دارد و 
تیم های متمــول حاضر در این بازی ها مجاز به 
استفاده از هر تعداد بازیکن خارجی مدنظر خود 
خواهند بود که این مساله به معنی رقابتی تر شدن 

فوتبال در آسیاست.
کشورهای عربی از جمله قطری ها و عربستانی 
که اتکای بســیاری به بازیکنان خارجی دارند و 
در حال حاضر بیــش از ۵ تا ۸ بازیکن خارجی 
را استخدام کرده اند، از مدعیان قهرمانی در این 

رقابت ها به شمار خواهند رفت.

 ۲۴ تیم برتر قاره کهن در لیگ نخبگان
کمیته مسابقات AFC درباره نحوه برگزاری این 
رقابت ها نوشته است: رده برتر در مجموع شامل 
۲۴ باشگاه خواهد بود که ۱۲ تیم در منطقه غرب 
و ۱۲ تیم در منطقه شرق با هم رقابت می کنند.

نگاهــی به غرب و شــرق قاره کهن نشــان 
می دهد، عمده تیم های حاضر در این مسابقات 
را تیم های ژاپنی، کره ای، استرالیایی و چینی در 
شرق و عربستانی، قطری، اماراتی و شاید ایرانی 

تشکیل خواهند داد.
کنفدراســیون فوتبال درباره اهدای سهمیه 

به کشــورها، به امتیازبندی کشــورها براساس 
عمملکرد نمایندگان آن ها در مسابقات باشگاهی 
این قاره در هشت سال گذشته اشاره کرده است 
که در این چند سال، ایرانی ها فقط دو بار صعود 
به فینال )توسط پرسپولیس( را در کارنامه دارند 
و شــاید ســهمیه کمتری به نسبت کشورهای 

عربستانی، ژاپنی، کره ای، چینی کسب کنند.
هر باشگاه حاضر در لیگ نخبگان چهار بازی 
خانگی و چهار بازی خارج از خانه را برابر هشت 
باشگاه مختلف در منطقه خود انجام خواهد داد 
که هشت تیم برتر هر دو منطقه - در مجموع ۱۶ 
تیم - به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهند 
کرد که بازی ها به صورت خانگی و خارج از خانه 

برگزار خواهد شد.
هشــت برنده مرحله یک شــانزدهم نهایی 
ســپس به مرحله یک چهارم نهایی راه خواهند 

یافت که همراه با نیمه نهایی و فینال به صورت 
تک بازی در یک مکان متمرکز برگزار می شــود 
 AFC که مرحله نهایی فوتبال باشگاهی نخبگان

را به نمایش می گذارند.

 پاداش مالی هنگفت
آسیا برای توسعه فوتبال و جذابیت مسابقات، 
وعده افزایش پاداش های مالی تیم ها را داده است. 
تا پیش از این قهرمان لیگ قهرمانان آسیا صرفا 
برای بازی فینال ۴ میلیون دالر دریافت می کرد 
اما گفته می شــود این پاداش هــا تا حدود ۲۰ 

میلیون دالر هم افزایش خواهد یافت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره پاداش های 
این مسابقات مبلغ و رقم دقیقی اعالم نکرده اما 
قرار اســت به زودی جزییــات دقیق درباره این 

مساله اطالع رسانی شود.

 ایران هم به لیگ نخبگان می رود؟
راه اندازی این لیگ در شــرایطی اســت که 
تیم های ایرانی در شــرایط کنونی به ســختی 
مجــوز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را هم به 
دســت می آورند. در دوره اخیــر این رقابت ها، 
استقالل و پرسپولیس به عنوان برترین تیم های 
ایرانی نتوانســتند مجوز الزم را به دست آورند 
و فقــط ســپاهان و فوالد توانســتند به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانــان صعود کنند.با توجه به 
اینکه AFC قرار اســت ســطح فنی و کیفی این 
رقابت ها را نسبت به لیگ قهرمانان افزایش دهد 
و تیم ها با استانداردهای باالتری مجاز به حضور 
در این مسابقات شــوند، تردیدها درباره حضور 
تیم های ایرانی بیشتر شده است.پر واضح است 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا خط مشی فوتبال 
حرفــه ای در قاره اروپــا را دنبال می کند و همه 

چیز قرار است بر اساس قوانین از جمله فوتبال 
جوانمردانه باشــد که تاکید بسیاری بر رعایت 
هزینه ها و درآمدهای تیم ها دارد و بر تزریق پول 
به صورت دولتی یا خصوصی به فوتبال جلوگیری 
می کند.در این شرایط ایرانی ها که هیچ درآمدی 
از حق پخش تلویزیونی ندارند و عمدتا از منابع 
دولتی یا خصوصی استفاده می کنند، با مشکالتی 
در زمینه کسب مجوز حرفه ای مواجه خواهند شد.

مهدی تاج، عضو کمیته اجرایی AFC و رئیس 
فدراسیون فوتبال طی روزهای اخیر اشاره ای به 
بحث لیگ نخبگان کرده اما توضیحات تکمیلی در 
ارتباط با این مساله را به آینده موکول کرده است.

البته لحن تاج در اشــاره بــه لیگ نخبگان، 
نگران کننده یا هشدارآمیز نبود و به نظر می رسد 
او قرار است اطالعاتی درباره سهمیه ایران برای 
این رقابت ها و چگونگی به دســت آوردن مجوز 

حضور در مسابقات ارائه کند.

 ادامه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا و 
ای اف سی کاپ

کنفدراســیون فوتبال آسیا به تأسی از اروپا 
سه ســطح مختلف فوتبال باشگاهی در آسیا را 
دنبال می کنــد. همانند یوفا که لیگ قهرمانان، 
لیگ اروپا و لیگ کنفرانــس را برگزار می کند، 
آســیا هم سه سطح فوتبال باشــگاهی خود را 

نامگذاری خواهد کرد.
حال باید دید مهدی تاج درباره جزییات دقیق 
ســهمیه بندی تیم ها و اینکه تیم های ایرانی آیا 
در ســه، دو یا یک سطح این مسابقات به میدان 

خواهند رفت یا خیر، توضیحاتی ارائه دهد.
مطمئنا یکی از الزامات کنفدراســیون برای 
اعطای مجوز به ورزشــگاه توسعه سخت افزاری 
ورزشگاه ها و زمین های تمرین است که در حال 
حاضر فوتبال ایران با بیش از ۴ ســال تاخیر، در 
حال رسیدن به سیســتم کمک داور ویدیویی 
است و فاصله بسیاری با کشورهای توسعه یافته 

آسیا دارد.

یک پیشکســوت تیم فوتبال استقالل می گوید آبی پوشان پایتخت در مصاف های 
خود در رقابت های لیگ برتر باید کیفیت بهتری از خودشان نشان دهند.

شاهین بیانی، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل، درباره پیروزی یک گله آبی پوشان 
پایتخت مقابل صنعت نفت آبادان در هفته ســیزدهم رقابت های لیگ برتر اظهار 
کــرد: فوتبال جالبی نبود. پس از بازی های جام جهانی، فوتبال های داخلی خیلی 
دلچسب نیســتند. بازی بی کیفیتی از دو تیم دیدیم. توپ بیشتر در میانه میدان 
در جریــان بود و توپ های خیلی زیادی روی دروازه ها نیامد. مهم ترین مســاله، 
گرفتن ۳ امتیاز بازی توســط استقالل بود. استقالل اگر می خواهد قهرمان شود، 
باید نمایش بهتری از خودش نشــان دهد.او ادامه داد: اســتقالل همچنان نفرات 
اصلی خود را نشــناخته اســت و از نظر چینش مهره مشکل دارد. به طور مثال، 
زبیر نیک نفس از نفرات خوب اســتقالل در فصل گذشته بود یا صالح حردانی از 
بازیکنان باکیفیت استقالل است. امثال این بازیکنان می توانند تاثیر قابل توجهی 
در روند بازی های استقالل داشته باشند.بیانی با تاکید به این مساله که بازیکنان 
اســتقالل می توانند عملکرد باکیفیت تری از خودشــان نشان دهند، گفت: یامگا 
وقتی یک خط به جلو بیاید کیفیت بهتری از خودش نشان می دهد. بهتر است او 
در خط دفاع نباشــد چون این بازیکن در خط دفاع حبس شده است. به نظر من 
باید استقالل در چینش مهره ها تجدید نظر کند و بازی های بهتری از بازیکنانش 

بگیرد. استقالل می تواند روان تر بازی کند.

یک کارشــناس فوتبال معتقد اســت ملوانی ها باید در پنجره نقــل و انتقاالتی 
نیم فصل یک مهاجم جذب کنند.

 تیم فوتبال ملوان بند انزلی در هفته ســیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه 
تســاوی بدون گل، تیم رده ششمی مس رفســنجان را متوقف کرد تا به دومین 
تســاوی بدون گل خود در این هفته ها برسد. این چهارمین هفته بدون شکست 

ملوان بود و این تیم با ۱۱ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.
حسن اشجاری، کارشناس فوتبال و بازیکن سابق ملوان در خصوص عملکرد این 
تیــم در هفته های اخیر عنوان کرد: ملوان روند رو به رشــدی را در پیش گرفته 
است و فکر می کنم تعطیالت لیگ برتر به ملوان بیشترین ضرر را زد. ملوان چند 
هفته ای اســت که نباخته و توانسته به آن ثباتی که باید برسد. زارع بسیار خوب 
توانســت نقطه ضعف تیمش در خط دفاع در ابتدای فصل را شناسایی کند و آن 

را بهبود ببخشد.
وی ادامــه داد: پیــروزی مقابل فــوالد کار بزرگــی بود و با وجــود تعطیالت، 
شــاگردان زارع مقابل ســپاهان و مس رفســنجان که هر کدام از نظر بودجه و 
بازیکــن، چند برابر ملوان هســتند، نتیجه بســیار خوبی بود. ایــن تیم باید راه 
بــردن را هم یــاد بگیرد تا بتواند ایــن ثبات را حفظ کنــد. گل نخوردن مقابل 
 ســپاهان و فوالد کم کاری نیســت که بازیکنــان ملوان انجام دادنــد اما آن ها

 باید گل زدن را هم یاد بگیرند.

مراسم تجلیل فدراسیون کشــتی از مدال آوران رقابت های جهانی صربستان در 
محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

  مراســم تجلیل از مدال آوران کشــتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت های جهانی 
۲۰۲۲ صربستان برگزار شد.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشــتی در این مراسم اظهار کرد: ۸۲.۵ درصد از 
مجموع مدال های ورزشــی ایران اسالمی در میادین جهانی و المپیک مربوط به 

ورزش کشتی آزاد و فرنگی است.
وی با بیان اینکه تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی ما امسال ۱۰ مدال رنگارنگ 
کســب کردند، افزود: با این روند در سال آینده توانایی قهرمانی جهان در هر دو 

رشته آزاد و فرنگی را داریم.
در پایان این مراســم، از پژمان درستکار ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد و کشتی 
گیران حســن یزدانی، محمدرضا گرایی، کامران قاسمپور، محمدهادی ساروی، 
رحمــان عموزاد، امین میــرزازاده، رضا اطری، یونس امامی، امیرحســین زارع، 
امیرمحمــد یزدانی، محمد نخودی، علی ســوادکوهی و امید آرامی تجلیل بعمل 
آمد.به مدال آوران طال، نقره و برنز در رقابت های جهانی در صربستان به ترتیب 

۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان پرداخت شد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی صربستان موفق به کسب ۲ مدال 
طال، ۳ نقره و ۲ برنز شد و فرنگی کاران ایران نیز به ۲ نقره و یک برنز رسیدند.

پاداشبهمدالآورانرقابتهایصربستاننیازاصلیملواندرنیمفصلاستقاللمثلیکقهرمانبازینمیکند

 برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال
برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال 
)یادواره آزادسازی خرمشهر( فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعالم شد.

 به نقل از ســازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات 
مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال به شــرح 

زیر است:
سه شنبه ۲۰ دی

هوادار تهران - چادرملو اردکان- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  
پاس قوامین تهران

پارس جنوبی جم - ایمان سبز شیراز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه  تختی جم
گل گهرســیرجان - مس شهربابک - ساعت ۱۴ - ورزشگاه  شهید سلیمانی 

سیرجان
بعثت کرمانشاه - نود ارومیه - ساعت ۱۴ - ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

آریو اسالمشهر - آلومینیوم اراک - ساعت و ورزشگاه متعاقباً  اعالم می شود.
پرسپولیس - ون پارس اصفهان - ساعت ۱۵ - ورزشگاه آزادی تهران

فوالد خوزستان - خوشه طالیی ساوه - ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهدای فوالد اهواز
چهارشنبه ۲۱ دی

شــهرداری همدان - دریای کاســپین )رایکا( بابل - ســاعت ۱۴ - ورزشگاه 
حاجی بابایی همدان

ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهرسیرجان - استقالل مالثانی - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام علی )ع( 

سیرجان
پیکان تهران - استقالل خوزستان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه انقالب کرج

مس رفســنجان - ذوب آهن اصفهان - ســاعت ۱۴ - ورزشگاه شهدای مس 
رفسنجان

نساجی مازندران - فجرشهید سپاسی - ساعت ۱۴ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
سپاهان اصفهان - سایپا - ساعت ۱۶ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پنجشنبه ۲۲ دی
مس کرمان - صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام علی )ع( کرمان

استقالل - تراکتور تبریز - ساعت ۱۵ - ورزشگاه آزادی تهران

 اقدام روزنامه نگار هلندی بعد از جدایی لوکادیا از پرسپولیس
یــک روزنامه نگار هلندی اعالم کــرد بالفاصله بعد از 
جدایی یورگن لوکادیا از تیم پرســپولیس، از باشگاه اِمن 

درخواست کرده است این مهاجم را جذب کند.
روز گذشــته خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه اورت 
ده ناپل خبرنگار و روزنامه نگار هلندی در مطلبی در نشریه 
dvhn به اف. ســی اِمن، تیم رده شانزدهم لیگ اردیویسه 

هلند پیشنهاد کرده است تا لوکادیا را جذب کند.
باشگاه امن در حال حاضر شرایط خوبی در جدول رده بندی ندارد و با کسب 

۱۱ امتیاز در رده شانزدهم لیگ ۱۸ تیمی هلند قرار گرفته است.
امروز جزئیات بیشــتری از این درخواست منتشر شده است. تن ناپل در این 
خصوص نوشته است: »وقتی هفته گذشته خواندم که لوکادیا ایران و باشگاهش 
پرسپولیس را ترک کرده اســت، بالفاصله درخواستی را برای »بن هاورکورت« 

)عضو هیات مدیره باشگاه امن( فرستادم.«
او تاکید کرد: »من قباًل هم از این کارها کرده و »ماتس سونجس« را پیشنهاد 
کرده بودم اما او با تیم والویک قرارداد بست. امن باید به سرعت لوکادیا را جذب 
کند.«این کارشناس و روزنامه نگار هلندی درباره اصرارش به جذب لوکادیا گفت: 
»او در اِمن به دنیا آمد، در دوران کودکی در بارگرس و بعداً در باشگاه های زیادی 
از جملــه آیندهوون، هوفنهایم، در آمریکا و اخیراً در ایران بازی کرده اســت. او 

می تواند قدرت تهاجمی الزم را به امن بدهد.«
تن ناپل افزود: »او در حالی که هنوز ۳۰ سال هم ندارد، بازیکن گلزنی است. 
به طور خالصه، به نظرم لوکادیا یک خرید ایده آل برای امن محســوب می شود. 
این تیم فوتبال بازی می کند اما گل زدن مهم اســت. امن می تواند به خوبی از 

قدرت گلزنی این بازیکن استفاده کند.« 

 تغییر چند بازیکن استقالل در نیم فصل
سرمربی تیم فوتبال استقالل فهرستی از بازیکنان مد 
نظرش برای نیم فصل و آنهایی که به کار آبی پوشان نمی 

آیند را در اختیار مدیرعامل این باشگاه قرار خواهد داد.
تیم فوتبال استقالل هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر را 
با پیروزی پشت سرگذاشت تا به صدر جدول برسد و تنها به 
خاطر یک گل اختالف با پرسپولیس در رده دوم قرار بگیرد.

با این حال سرمربی آبی پوشان از عملکرد چند بازیکنان 
در تمرینات راضی نیست و قصد دارد در نشستی با مدیرعامل باشگاه اسامی این 

بازیکنان را در اختیار او قرار دهد تا تکلیف شان مشخص شود.
از سوی دیگر ساپینتو که در ابتدای فصل نتوانسته بود بازیکنان مد نظرش را 
جــذب کند و تیمی آماده را به او تحویل دادند، قصد دارد برای رفع نقاط ضعف 
تیمش در نیم فصل دوم، چند بازیکن جدید را به باشگاه پیشنهاد کند تا مقدمات 

جذب شان فراهم شود.
البته به نظر می رســد که ساپینتو قصد دارد دو بازیکن باکیفیت خارجی را 
به جمع تیمش اضافه کند اما باید دید شرایط مالی و ارزی باشگاه استقالل این 
همراهی را با سرمربی آبی پوشان خواهد داشت یا او مجبور است با همین شرایط 

به کارش ادامه دهد.

 تغییر تاکتیک جالب ساپینتو
مدافع جوان آبی ها در تعطیالت جام جهانی برای بازی 

در پستی جدید آب دیده شده است.
تیم فوتبال اســتقالل در ورزشگاه تختی آبادان با تک 
گل کوین یامگا برابر صنعت نفت این شهر به برتری رسید 

تا هم امتیاز با پرسپولیس در رده دوم جدول قرار بگیرد.
آبی ها در شــرایطی این برتری را به دســت آوردند که 
برخالف بســیاری از بازی های لیگ، هم کوین یامگا و هم 

صالح حردانی درون زمین حضور داشتند اما این بار نه در یک سمت.
در نیمه دوم شهرآورد بود که ریکاردو ساپینتو بعد از احساس خطر در جناح 
چپ تیمش روی حمالت خط هافبک و دفاع پرسپولیس از سمت راست، دست 
به تغییر زد و صالح حردانی را از سمت راست خط دفاعی به چپ فرستاد و کوین 
یامگا را از وینگر راست به مدافع راست شیفت کرد تا با این تغییر، زهر حمالت 
پرسپولیس را بگیرد.حاال به نظر می رسد ساپینتو از این تغییر راضی بوده و به همین 
دلیل با وجود آمادگی جعفر سلمانی، ترجیح داده صالح حردانی در آبادان از ابتدا 
در پست دفاع چپ قرار بگیرد. تصمیمی که با توجه به راست پا بودن صالح، در نوع 
خود حرکت جالبی است.حردانی در بازی شب گذشته استقالل هم عملکرد قابل 
قبولی داشت و شاید اگر خطای هوشمندانه اش در صحنه ضدحمله طالیی پوشان 
نبود، استقالل دیشب بدون امتیاز آبادان را ترک می کرد.هرچند محرومیت صالح 
در دیدار هفته بعد مقابل مس رفســنجان این بازیکن را از ترکیب استقالل دور 
می کند اما به نظر تصمیم ریکاردو برای بازی دادن به حردانی در این پست جدی 
است و دیدار مقابل تراکتور در تبریز، نظر نهایی سرمربی پرتغالی برای پر کردن 

جای خالی ابوالفضل جاللی، بازیکن ملی پوش استقالل را مشخص خواهد کرد.

آگهیابالغرایکمیتهبدویمشاغلسختوزیانآوراستانی
 در اجــرای تبصــره ۵ مــاده ۸ تصویــب نامــه شــماره ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵ هـــ هیــات محتــرم وزیــران بدینوســیله بــه کارفرمــای محتــرم پیمانــکاری شــرکت معــادن گســتر ســپاهان، که فعــال مجهــول المــکان می باشــد،ابالغ

 می گردد: آقای علی سروریان الئین با کد شناسایی بیمه ۰۰۶9۶۰۵۶۸۲ ادعای اشتغال در کارگاه  فوق الذکر با عنوان شغلی معدن کارداشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع بدینوســیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در 

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

شناسه آگهی : ۰۱۴۳۱۸97/ م - الف  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  

آگهیابالغرایکمیتهبدویمشاغلسختوزیانآوراستانی
 در اجــرای تبصــره ۵ مــاده ۸ تصویــب نامــه شــماره ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵ هـــ هیــات محتــرم وزیــران بدینوســیله بــه کارفرمــای محتــرم پیمانــکاری شــرکت خدماتــی بهتــک طبــس، کــه فعــال مجهــول المــکان می باشــد،ابالغ

 می گردد: آقای یداهلل عبدی با کد شناسایی بیمه ۰۰۶9۶۰۱۶۴۵ ادعای اشتغال در کارگاه  فوق الذکر با عناوین شغلی کارگر ساده وکارگر تولید داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع 

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

شناسه آگهی : ۰۱۴۳۲۰۳۰/ م - الف  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  

آگهیابالغرایکمیتهبدویمشاغلسختوزیانآوراستانی
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵ هـ  هیات  محترم وزیران بدینوسیله به  کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت زیبا سازان کویرو کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت ساختمانی پی گر،که  فعال مجهول المکان می باشد،ابالغ 
می گردد: آقای محمدرضا لعل  با کد شناسایی بیمه۰۰۶9۶۰۸۰۱۱ادعای اشتغال در کارگاه های فوق الذکر با عناوین شغلی نقشه بردار)پیمانکاری شرکت زیبا سازان کویر(و کمک نقشه بردار)پیمانکاری شرکت ساختمانی پی گر (داشته اند که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 

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

  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  

آگهیابالغرایکمیتهبدویمشاغلسختوزیانآوراستانی
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵ هـ  هیات  محترم وزیران بدینوسیله به  کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت نماسرای رضوان، کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت کیمیا گلپوش گلستان،که  فعال مجهول المکان می باشد،ابالغ 
می گردد: آقای حسین حیدری مقدم  با کد شناسایی بیمه۰۰۶9۶۰۸۰۰۴ ادعای اشتغال در کارگاه های فوق الذکر با عناوین شغلی تعمیرکار،تعمیرکار ماشین آالت سنگین)پیمانکاری شرکت نماسرای رضوان (،کارگر ساده)پیمانکاری شرکت کیمیاگلپوش 
گلستان (داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل  نمایند.در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس
شناسه آگهی :۰۱۴۳۲۱۱7/ م - الف  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  

شناسه آگهی :۰۱۴۳۱9۰۴/ م - الف
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بر اساس داده های بازار، علی رغم تداوم زمستان سرد و سخت بازار کریپتو در 
سال جاری، صنعت برنامه های غیرمتمرکز )dApp( هم چنان به رشد و شکوفایی 

ادامه می دهد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کریپتوپوتیتو، بازار ارزهای دیجیتال در 
طول سال 2022 با یکی از سخت ترین زمستان های تاریخ خود مواجه بوده است. 
در طول سال جاری دائما شاهد کاهش قیمت دارایی های دیجیتال، ورشکستگی 
شرکت های بزرگ فعال در صنعت کریپتو، و هم چنین، موارد متعددی از هک ها، 
سرقت ها، و کالهبرداری ها بوده ایم. به این ترتیب، سال 2022، سالی سراسر سرد 

و تاریک برای کریپتو بوده است. 
با وجود این، داده های اخیر موسسه ی تحلیلی دی اپ رادار نشان می دهند که 
وضعیت در تمام بخش های صنعت کریپتو آن چنان سخت و تاریک نبوده است؛ 
بخش هایی از این صنعت نیز در طول این دوران ســخت، انعطاف پذیری و بلوغ 

قابل توجهی را از خود نشان داده اند.
بر اســاس گزارش سال 2022 موسســه ی دی اپ رادار در خصوص صنعت 
کریپتو، علی رغم شرایط سخت و نزولی بازار کریپتو، میزان استفاده از برنامه های 

غیرمتمرکز یا دی اپ ها )dApps( به شدت افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در صنعت برنامه های غیرمتمرکز، تعداد کیف های پول  

منحصر به فردی که به صورت روزانه فعال بوده اند، نسبت به سال گذشته 50 درصد 
افزایش یافته اســت - یعنی تعداد کیف های پول فعال در این بخش از صنعت 
کریپتو از 1.58 میلیون در سال 2021 به 2.37 میلیون در سال 2022 افزایش 
یافته اســت. این رشــد را می توان ناشی از افزایش اعتماد و پذیرش عمومی در 
میان مصرف کنندگان و کسب وکارها، و هم چنین، افزایش عالقه ی سرمایه گذاران 

به این بخش از صنعت کریپتو دانست.
پروژه هــای بازی در بالک چین، به ویژه بخــش بازی های درآمدزا، در طول 
سال جاری نقش مهمی در شکوفایی صنعت برنامه های غیرمتمرکز )dApp( ایفا 
کرده اند. گیم فــای یا بازی های درآمدزا 49 درصد از کل فعالیت های مربوط به 
برنامه های غیرمتمرکز را به خود اختصاص داده اند - به طور میانگین، بازی های 
درآمــدزا دارای 1.15 میلیون آدرس منحصربه فــرد فعال روزانه و 7.4 میلیارد 

تراکنش هستند.
بــازار توکن هــای غیرمثلی )NFT( نیز بــا افزایش 33 درصــدی در تعداد 
آدرس های منحصربه فدر فعال روزانه و جهش 876 درصدی در تعداد معامله گران 
منحصر به فرد، کمک قابل توجهی به رشد صنعت برنامه های غیرمتمرکز کمک 
کرده است.البته، علی رغم افزایش قابل توجه تعداد معامله گران منحصر به فرد در 
حوزه ی NFT، حجم معامالت این بخش نسبت به سال گذشته تنها 0.41 درصد 
افزایش یافته است. بازار فروش NFT ها نیز رونق گرفته و با 10.6 درصد افزایش 
به 68.35 میلیون دالر رســیده اســت؛ با وجود این، بر اساس گزارشی که روز 
گذشته منتشر کردیم، 60 از حجم معامالت NFTها در 2022 ساختگی بوده  است. 
به طور کلی، ســال 2022 سال ســختی برای بازار کریپتو بوده است. بیت 
کوین )BBB(، به عنوان پادشــاه ارزهای دیجیتال، در طول ســال جاری حدود 
70 درصد از ارزش خود را از دســت داده اســت. هم اکنون، در لحظه ی نگارش 
این مطلب - در حوالی ساعت 11:00 روز یک شنبه 4 دی - بیت کوین با 0.03 
درصد افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت 16.832.61 دالر معامله می شود. 
عملکرد هفتگی بیت کوین مثبت بوده ولی قیمت آن ظرف یک هفته ی گذشته 
تغییر چندانی نداشته است. ارزش بیت کوین نسبت به هفت روز پیش تنها 0.50 

درصد افزایش یافته است. 

شکوفایی برنامه های غیرمتمرکز علی رغم سقوط بازار کریپتو
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 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه : سعیده محمد
  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری
سیدمحمد قیصری، محمود رضایی

آرزو برهانی 
 |  سازمان آگهی ها : محمد کارگر  

 | نشانی : تهران ، میدان توحید،خیابان 
شهید یداله امیرلو)گلبار(،بن بست 

خودرو،پالک 3
| کد پستی :1419734614

 |  تلفن ،  واتس آپ و نمابر : 66563830
  | سازمان آگهي ها:  66563830  - 021

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 

Eidehrooz@gmail.comEidehrooz@gmail.com  |  جی میل  :

  علمیعلمی

  پرواز اولین هواپیماها با فناوری پوست کوسه

اختراعی که منجر به صرفه جویی ساالنه حدود 400 تن نفت سفید و بیش از 
1200 تن دی اکسید کربن برای هر هواپیمای بوئینگ 300ER-777  می شود، 

به زودی روی هواپیماهای باربری خطوط هوایی سوئیس نصب خواهد شد.
 )EASA( به نقل از آی ای، هفته گذشــته، آژانس ایمنــی هوانوردی اروپا 
به شرکت لوفت هانزا تکنیک مجوز داد تا از فیلم های مخصوص صرفه جویی 
در مصــرف ســوخت روی دو نوع بوئینگ 777 اســتفاده کند. این فناوری 
که در ســاخت آن از پوست کوسه الهام گرفته شــده و بر پایداری سوخت 
متمرکــز اســت، به طور مشــترک توســط لوفت هانزا تکنیک و شــرکت 
شــیمیایی BASF توســعه یافته و اکنون روی هواپیماهــای باربری لوفت 
هانزا و خطوط هوایی بین المللی ســوئیس )SWISS( نصب خواهد شد.  این 
پوشــش به لطف ساختار سطحی خاص خود که از دنده های میکروسکوپی 
 یا به اصطالح ریبلت )riblet( تشــکیل شــده، مقاومت اصطکاکی ســطح 
هواپیما را کاهش و در نتیجه، مصرف سوخت و انتشار گاز دی اکسید کربن را 

حدود یک درصد کاهش می دهد.
این بدان معناست که هر بوئینگ 300ER-777 که توسط سوئیس اداره 
می شــود، با استفاده از این فناوری ســاالنه در حدود 400 تن نفت سفید و 
 777B بیش از 1200 تن دی اکســید کربن صرفه جویی می کند. بوئینگ
نیز با بهره گیری از این روش ساالنه در حدود 370 تن سوخت و 1170 تن  

دی اکسید کربن صرفه جویی خواهد کرد.
اولین بوئینگ 300ER-777 این شــرکت هواپیمایی سوئیسی مجهز به 
در مــاه اکتبر فعالیــت روزانه خود را آغاز کرده اســت. اولین پروازهای این 
هواپیما که در روزهای هشــتم و نهم ســپتامبر 2022 )17 و 18 شهریور( 
انجام شــد، برای جمع آوری شــواهد دقیق مبنی بر عدم ایجاد اثرات منفی 
اســتفاده از فنــاوری بر ایمنی بوئینگ 777 صــورت گرفت.پروازهای اولیه 
 بــا انجــام چندین هفتــه ارزیابی داده ها دنبال شــد. فرمــان جدید صادر

 شده توسط آژانس ایمنی هوانوردی اروپا اکنون به لوفت هانزا تکنیک اجازه 
می دهــد تا فیلم های ریبلــت )riblet( خود را بر وی تمام هواپیمای بوئینگ 

300ER-777  و 777F  نصب کند.
ســورن اســتارک، مدیر اجرایی لوفت هانــزا تکنیک می گویــد: تأیید 
»AeroSHARK« برای انــواع بوئینگ 777 گام مهمی در توزیع این فناوری 
جدید برای پایداری بیشتر در حمل و نقل هوایی است.»AeroSHARK« اکنون 
بر روی دوازده فروند بوئینگ  300ER-777 و یازده هواپیمای 777F سوئیس 
و لوفت هانزا کارگو نصب خواهد شد. انتظار می رود این تغییرات، ساالنه بیش 

از 25000 تن از ردپای کربن لوفت هانزا را کاهش دهد.
در سال 2020، لوفت هانزا اولین پرواز باری 100 درصد بدون کربن خود 

را انجام داد.

 کمک واقعیت افزوده به کودکان اوکراینی در شناســایی 
مین ها

به دلیل حمله روســیه بــه اوکراین، مین ها و مهمات منفجر نشــده 
خطرناکی در سراســر اوکراین پراکنده شده است. اما به لطف استارت آپ 
Fectar، کودکان اکنون می توانند به روشــی ایمــن و تعاملی، اطالعاتی 

ارزشمندی را در این مورد بیاموزند.
 به نقل از آی او، اوکراین جنگ زده مملو از مین ها و مهمات است که 
هنوز منفجر نشــده اند. به گفته دولت اوکراین، 80.000 کیلومتر مربع از 
این کشــور به این مهمات خطرناک آلوده شده است. مواد منفجره گاهی 
اوقات به سختی قابل تشخیص هستند و برای ساکنان مخصوصا کودکان 

خطر جدی دارند.
به تازگی یک اســتارت آپ هلندی به نــام Fectar یک درس واقعیت 
افزوده )AR( طراحی کرده اســت که به کودکان به روشی ایمن و تعاملی 
شناسایی این مهمات منفجر نشــده را آموزش می دهد. این اولین بار در 
جهان اســت که یک درس برای افزایش آگاهی کودکان از خطرات انواع 

مختلف مین ها طراحی شده است.
یوژن کویپــرز )Eugène Kuipers(، مدیرعامل Fectar گفت: قهرمان 
واقعی این داستان چارلی ولنتاین )Charlie Valentine( است که در سطح 
بین المللی، با پاکســازی مواد منفجره سروکار دارد و این کار را داوطلبانه 
انجام می دهد. ولنتاین مقاله ای در مورد بمب های اوکراین نوشــته است. 
وی به دنبال راهی بود تا به ســاکنان این کشــور کمک کند تا با خطرات 
 Fectar مواد منفجره به روشی مطمئن آشنا شوند. ولنتاین قباًل اپلیکیشن
را داشت و تصمیم گرفت یک درس سه بعدی برای کودکان ساکن منطقه 
جنگــی تولید کند. وقتی آن را دیــدم، بالفاصله با او تماس گرفتم تا این 

کار را انجام دهیم.
به گفته کویپرز، ایجاد یک ابزار آموزشــی در مورد مواد منفجره دشوار 
بود. چیزی به نام برنامه درسی برای آموزش این موضوع به کودکان وجود 
ندارد. همچنین شما در واقع نمی خواهید بچه ها را تشویق کنید که به دنبال 
مین بروند. ما خیلی به این موضوع توجه کردیم و صحبت های زیادی در 
این باره داشتیم. درس های سه بعدی، نمونه ای از کتاب درسی هستند که 
نشــان می دهد چگونه فناوری واقعیت افزوده می تواند به افراد کمک کند 

تا موارد خطرناک را به روشی ایمن بیاموزند.
با یک کلیک روی اپلیکیشــن Fectar، یــک معلم دیجیتال در کالس 
درس ظاهر می شود. معلم به زبان اوکراینی درباره خطرات مین ها توضیح 
می دهد و می گوید نمونه های مختلف این مواد منفجره چگونه هستند. در 
حالی که کودکان درحال استفاده از این اپلیکیشن هستند، تمرکز آنها نیز 
اندازه گیری می شود. به این ترتیب می توان زمان فرآیند یادگیری را تنظیم 
کرد. سازمان کمک های بشردوستانه اوکراینی به نام Terra Pyra قرار است 

این کالس های آموزشی را در سراسر اوکراین برگزار کند.
کویپرز امیدوار اســت که این درس تعاملی به افزایش آگاهی در مورد 
شــرایطی که کودکان اوکراینی در حال حاضــر در آن زندگی می کنند، 
کمک کند. این پلتفرم می خواهد این پروژه را بیشــتر گســترش دهد تا 
کودکان در مناطق جنگی دیگر نیز بتوانند در مورد خطرات مین ها و مواد 
منفجره آموزش ببینند. در سرتاسر جهان، جایی که جنگی درحال وقوع 
است یا پیش از این جنگی بوده است، بمب های منفجر نشده وجود دارند.

کویپــرز تأکیــد کرد: حتــی در هلند هنــوز هم گهگاهــی بمبی از 
جنــگ جهانــی دوم پیدا می شــود. بنابرایــن ما می خواهیم شــروع به 
ترجمــه درس هــا به زبان های دیگــر کنیم تا این برنامه در کشــورهای 
 دیگر قابل اســتفاده باشــد.  اکنون به طور خاص بــرای ارائه دروس به

افغانستان و سوریه تمرکز کرده ایم.

امام باقر علیه السالم :

ال نِعَمَة کالعاِفَیِة ، و ال عاِفَیَة 
کُمساَعَدِة التَّوفیِق .

هیچ نعمتی چون عافیت 
نیست و هیچ عافیتی چون 

یاوری توفیق.

تحف العقول : 286.

مازوت سوزی نیروگاه شازند

بــه اعتقاد تحلیلگر مشــهوری به نام مایکل ون دی پــوپ، بازار نزولی بیت 
کوین به پایان رسیده است، زیرا قیمت بیت کوین در شرف ایجاد یک »تقاطع 

طالیی« اســت.به گزارش تجریــش آنالین وبه نقــل از کوین پدیا، بیت کوین 
)BTC( در روزهای اخیر به شــدت تالش کرده اســت تا وضعیت خود را بهبود 
بخشــیده و به باالی 17.000 دالر برسد؛ ولی در سطح 16.900 دالر هم چنان 
با چالش های ســختی مواجه است.در این میان، التکوین ها نیز با شرایط سختی 
روبه رو هســتند، زیرا عوامل خارجی و داخلی بازار کریپتو دســت به دست هم 
داده اند تا قیمت ها را هم چنان پایین نگه دارند. در این شــرایط، نتایج برخی از 
تحلیل ها و گمانه زنی ها از رسیدن بازار نزولی کریپتو به اوج خود حکایت دارند.

یکی از تحلیلگران مشــهور بازار کریپتو به نام مایکل ون دی پوپ معتقد است 
که بازار نزولی بیت کوین به پایان رســیده، زیرا قیمت بیت کوین در آستانه ی 
ایجاد »تقاطع طالیی« است. تقاطع طالیی یا گلدن کراس در نمودار قیمت یک 
 دارایی به عنوان یک ســیگنال صعودی شناخته می شود. منظور از تقاطع یعنی

 این که یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلندمدت را قطع 
کرده و از آن باالتر برود.

بیت کوین در آستانه ی یک تقاطع طالیی

 برج پیزا در حال صاف شدن است!
پژوهشی جدید نشان می دهد که سازه  معروف برج پیزا 
طی 20 سال اخیر به لطف فعالیت های مستحکم کننده، 4 

سانتی متر صاف تر شده است.
 به نقل از دیلی میلی، هزاران گردشگر ساالنه از برج کج 
پیزا دیدن می کنند و تالش می کنند طوری ژست بگیرند که 
گویی به آن تکیه داده اند یا آن را با دست نگه داشته اند. در 
حالی که کج بودن این برج، سوژه مناسبی برای عکسبرداری 
است، شیب آن برای دهه ها، دلیلی برای نگرانی مهندسان و 

مورخان بوده است.
پژوهشی جدید نشان می دهد که این برج ایتالیا به لطف 
فعالیت های مستحکم کننده به طور پیوسته در حال صاف 

شدن بوده است.
یک پروژه مستحکم ســازی 11 ساله تا سال 2001 به 
میزان 15 اینچ  )38 سانتی متر( زاویه آن را کاهش داد و طی 
21 سال بعدی، برج خود، چهار سانتی متر دیگر صاف شد.

به گفته نونزیانت اسکوئلیا استاد ژئوتکنیک از دانشگاه 
پیزا، اگرچه شــیب این برج کاهش یافته اســت، اما هنوز 
به طور متوســط حدود 0.02 اینچ )0.5 میلی متر( در سال 
تکان می خورد.اسکوئلیا به آژانس ملی اسوشیتدپرس ایتالیا 
)ANSA( گفت: چیزی که بیشترین اهمیت را دارد، پایداری 
برج پیزا است که بهتر از حد انتظار است. با در نظر گرفتن 
اینکه برج پیزا یک بیمار 850 ساله با شیب حدود پنج متر 
و فرونشســت بیش از سه متر است، وضعیت سالمتی آن 
عالی است.این برج قرون وسطایی، نمادی از قدرت جمهوری 
دریایی پیزا در قرون وسطی، توانسته بدون آسیب، حداقل 
چهار زلزله قوی که از سال 1280 منطقه را لرزاند را پشت 
ســر بگذارد.یک مطالعه در سال 2018 نشان داد که نرمی 
خاک پایه از آن در برابر لرزش های شــدید محافظت کرده 
است. نظریه ها حاکی از آن است که این برج 57 متری پس 
از اتمام ساختش که از سال 1173 آغاز شده بود، شروع به 
کج شدن کرد. علت این امر طراحی معیوب آن بود. پی این 
برج تنها سه متر عمق داشت و در خاک زیرسطحی ضعیف 

و ناپایدار قرار گرفته بود. 

آگهی مزایده واگذاری واحد شماره 2 آرامستان قاضی زاهد
شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری واحد شماره 2 آرامستان قاضی زاهد به شــماره 5001095120000068 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه . نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 

مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/10/08
- مهلت ارسال پیشنهادات :1401/10/18

- زمان بازگشایی پاکت ها :1401/10/21
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  6.000.000ریال   به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی www.Golpayegancity.ir  مراجعه یا با شماره های 40  - 57484038 031 تماس حاصل نمایند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 پیمان شکرزاده-شهردار

 آگهی مزایده واگذاری واحد شماره 7 پارک جنگلی
شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری واحد شماره 7 پارک جنگلی  به شماره 5001095120000074 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد .متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه . نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 

مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:

-مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/10/08
-مهلت ارسال پیشنهادات :1401/10/18

-زمان بازگشایی پاکت ها :1401/10/21
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  660.000ریال   به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی :www.Golpayegancity.ir   مراجعه یا با شماره های 40-03157484038تماس حاصل نمایند.

شناسه آگهی : 1429899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 پیمان شکرزاده-شهردار 0/ م الف

شناسه آگهی : 1429861 0/ م الف

  آگهی مزایده واگذاری واحد شماره 1ساختمان پارسیان

شناسه آگهی : 1429908 0/ م الف

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری واحد شماره 1ساختمان پارسیان   به شماره 5001095120000073 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه . نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- مهلت دریافت اسناد : 1401/10/08
- مهلت ارسال پیشنهادات :1401/10/18

- زمان بازگشایی پاکت ها :1401/10/21
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  2.760.000ریال  به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 40-03157484038تماس حاصل نمایند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           پیمان شکرزاده-شهردار
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