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مهدی عبدالهی
کارشناس اقتصادی  

 نظام بانکی مشوق تولید باشد
 نه مخرب صنعت 

صنعت یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادی به شمار می رود. پیشرفت 
و توسعه صنعتی منجر به شکوفایی اقتصادی شده و در نهایت رفاه اجتماعی 

را برای یک کشور به ارمغان می آورد.
هنگامــی که فردی فعالیــت تولیدی خود را آغاز می کنــد، در تامین 
سرمایه مورد نیازش ۳ حالت وجود دارد؛ یا تمام نقدینگی را فرد به تنهایی 
سرمایه گذاری می کند یا به کمک افراد حقیقی و حقوقی پول مورد نیاز تهیه 
می شود. در شکل سوم هم بخشی از منابع مالی از سوی فرد یا افراد و بخش 
دیگر از ســوی بانک ها تامین می شــود. همراهی بانک ها در جهان یکی از 
اصل های راه اندازی تولید بوده و در قوانین بین المللی منابع مالی نزد سیستم 

بانکی باید در امور مولد هزینه شود.
صنعتگران در ایران برای تعامل با بانک ها چالش های بسیاری دارند؛ از این  
رو بسیاری از تولیدکنندگان واقعی تالش دارند در گرداب مالی بانک ها گرفتار 
نشوند. به طور عمده کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک تر سعی می کنند 
منابع مالی مورد نیاز را خارج از مجموعه از منابعی غیراز بانک ها تامین و به 
خط تولید تزریق کنند. حتی برخی با فروش خودرو یا خانه شخصی مبادرت 
به تامین مالی می کنند؛ اما زیر بار سود ۱۸ درصد روی کاغذ که در عمل به 

۲۵ درصد می رسد، نمی روند.
این موضوع برای واحدهای صنعتی و کارخانجات بزرگتر متفاوت است. 
برای مجموعه های بزرگ با توجه به اســتفاده از امتیازاتی مانند کارآفرینی 
و... گرفتن تســهیالت صرفه  اقتصادی دارد. بنابراین هر چه تولیدکنندگان 
کوچکتر کمتر به دنبال وام های بانکی هستند بخشی از سرمایه در گردش 
و سرمایه ثابت مجموعه ها و هلدینگ ها با منابع مالی بانکی تامین می شود.

اما یکی از راهکارهایی که هزینه مالی تولیدکنندگان متوسط و کوچکتر 
را در اخذ تسهیالت پایین می آورد خرید دیون است؛ اینکه هزینه چک های 
مدت دار از سوی سیستم بانکی پرداخت شود تا چرخ تولید به طور مستمر در 
حرکت باشد. پرونده های زیادی وجود دارد که تولیدکننده با گرفتن تسهیالت 
به اصطالح نقره داغ شــده و در کنار اصل و فرع پول، سرمایه خود را هم در 

جرایم دیرکرد و سود مرکب از دست داده است.
در حال حاضر با صحبت هایی که درباره افزایش ســود ســپرده گذاران 
مطرح می شــود، عالوه بر افزایش هزینه تسهیالت خطر حرکت سرمایه ها 
به ســوی ســپرده گذاری هم وجود دارد. هنگامی که درصد سودهای مالی 
برای ســپرده گذاران افزایش یابد به  طور قطع تسهیالت هم گران تر شده و 
معوقات بانکی بیشتر می شود. به این ترتیب دیرکردها افزایش یافته و بدهی 
تولیدکنندگان به نظام بانکی بیشتر می شود. در ادامه باید منتظر قطور شدن 

پرونده تعامل صنایع و سیستم بانکی باشیم.
خطر دیگر هم از بین رفتن انگیزه تولید بوده و سرمایه گذار عالقه ای به 
تامین مالی بخش های مولد نداشته و ترجیح می دهد به جای هدررفت انرژی 
در پیگیری مســائل بیمه ای و مالیاتی پول خود را در بانک گذاشته و بدون 
دغدغه سود دریافت کند. هر چند تولیدکنندگان به نوعی آلوده تولید شده و 
حاضر نیستند فعالیت صنعتی خود را متوقف کنند. حتی جوانانی که دارای 
سرمایه بوده کسانی که روی حرفه ای تخصص دارند، می دانند سود تولید نه 
به لحاظ مالی که از نظر معنوی بیشتر است. در فعالیت صنعتی نوآوری و 
خالقیت خود مشوقی برای تدوام فعالیت های صنعتی تولیدی بوده و نباید 

انگیزه فعالیت های تولیدی را از جوانان و افراد پیشکسوت گرفت.

 صعود بازار مسکن با سوخت دالری! صعود بازار مسکن با سوخت دالری!

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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نمایش میدانی »جان فدا« با موضوع زندگی ســردار مقاومت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی روی صحنه می رود.

به نقل از روابط عمومی، این روایت که دی ماه امسال در بوستان 
والیت شهر تهران اجرا می شود، سیری در زندگانی پربرکت مرد 
خستگی ناپذیر میدان های جهاد، سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی است که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، هر شب ساعت ۱۹ در 
بوستان والیت شهر تهران میزبان مخاطبین است.  »جان فدا« به 
تهیه کنندگی علی اسماعیلی و کارگردانی حسن بزرا،  محصول 
مکتب »حاج قاسم« و سازمان هنری رســانه ای اوج است که 

توسط موسسه هنری رسانه ای سیمای ققنوس اجرا می شود.

 نمایش میدانی »جان فدا« 
در  بوستان والیت 

 نوسان قیمت دالر همیشه عاملی تاثیرگذار بر بازارهای مالی و سرمایه ای بوده و بازار مسکن 
نیز در همین دایره قرار می گیرد. از مردادماه سال گذشته تا آبان ماه امسال هم که قیمت 
دالر روندی صعودی داشته همچنان این تاثیر را بر بازار مسکن حفظ کرده است؛ به نحوی 
که در اغلب ماه ها، هر دو بازار دالر و مسکن هم مسیر با هم روندی رو به رشد را طی کرده اند.

قاعده ای سنتی وجود دارد که از تاثیر قیمت دالر بر مسکن می گوید، اما نمی توان گفت تنها 
محرک افزایش قیمت مسکن این عامل است بلکه عوامل دیگری مانند تورم، قیمت مصالح 

ساختمانی، قیمت زمین و دستمزد کارگران نیز در این مورد تاثیرگذار است.
از مردادماه سال گذشته با آغاز به کار دولت سیزدهم دالر و مسکن هر دو افزایش قیمت 
بی سابقه ای را تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه اخبار و تحرکات سیاسی تجربه کرده اند. 

این روند همچنان نیز حفظ شده و قیمت ها را به قله رسانده است.

 روند دالر و مسکن از مردادماه ۱۴۰۰
در مردادماه ۱۴۰۰ طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ۳۰ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان بوده و دالر مسیر خود در این ماه را با قیمت ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پایان داده 

است.
از این تاریخ تا آبان ماه سال جاری در تمامی ماه ها دالر و مسکن همسو با هم روندی صعودی 
را تجربه کرده اند؛ در مهرماه ۱۴۰۰ اما هر دو بازار کاهشی بوده اند. در آذر ۱۴۰۰ اما اندکی 
واگرایی میان دو بازار دیده می شود به نحوی که قیمت دالر اندکی کاهش و قیمت مسکن 

افزایش داشته است.
در بهمن ماه ۱۴۰۰ با وجود بازگشت دالر به یک کانال پایین تر قیمت مسکن همچنان روند 

صعودی خود را ادامه داده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم همین روال طی شده است.
بازارها با شروع ســال جدید در رکود فرو می روند و احتماال افزایش قابل توجه تقاضا در 

اردیبهشت با وجود کاهش قیمت دالر باعث افزایش متوسط قیمت مسکن شده است. در 
بهمن ماه سال گذشته نیز روندی مشابه طی شده و افزایش تعداد تقاضا وجه غالبی نسبت 

به کاهش دالر داشته و قیمت مسکن را به طور کلی افزایش داده است.

 دالر قیمت مسکن را تغییر می دهد؟
قیمت دالر تاثیر زیادی بر تمام بازارهای مالی دارد. روند صعودی این اسکناس آمریکایی 
به همراه افزایش درصد تورم در ســال های اخیر قطار قیمتی در بازارهای موازی را نیز به 
حرکت درآورده است، اما این تاثیر را می توان در دوره کوتاهتری بر بازارهایی مثل طال و 

سکه مشاهده کرد.
دالر محرکی کوتاه مدت برای قیمت طال و سکه داخلی محسوب می شود و سهم بیشتری 
نیز نسبت به انس جهانی دارد. اما این بررســی ها نشان می دهد تاثیر دالر بر بازاری مانند 
مسکن زمان بیشتری می طلبد. با افزایش انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز، سکه و طال و 

حتی خودرو بازارهای راحت تر و کم هزینه تری برای ورود خریداران است.
بازاری مثل مسکن که هزینه ورود و زمان نقدشوندگی در آن باالتر است حرکت کندتر و 
پرنوسان تری را بروز می دهد. البته همان طور که گفته شد دالر تنها عامل تاثیر بر این بازار 
نیست و قیمت زمین و مصالح ساختمانی در سال های اخیر محرکی قوی برای تاثیرگذاری 

بر این بازار بوده است.
دالر اواسط مردادماه ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار تومان قیمت داشته و مظابق با گزارش بانک 
مرکزی از شهر تهران متوسط قیمت مسکن ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده است. امروز 
هفتم دی ماه ۱۴۰۱ و با گذشت بیش از یک سال از دوره چهار ساله دولت سیزدهم دالر 
باالی ۴۱ هزار تومان برآورد می شود و متوسط قیمت مسکن در آبان ماه سال جاری بنابر 

آخرین آمار بانک مرکزی، ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

تعداد فیلم های فجر امسال 
بیش از سال گذشته است

رکود، اجبار یا کنترل قیمت 
مواد اولیه؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: فضای جشنواره فیلم، تئاتر و 
موسیقی فجر خیلی خوب است و هم در این سه جشنواره و هم 

جشنواره تجسمی وضعیت خیلی خوبی داریم.
محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران درباره جشــنواره فیلم فجر امسال، اظهار 
کرد: تاکنون ۷۵ فیلم به جشنواره رسیده و االن کارهای بررسی 
فیلم ها در حال انجام اســت. تعداد فیلم ها هم از سال گذشته 
بیشتر است و تعداد افرادی که دخالت دارند نیز خیلی بیشتر 

از سال قبل است.
وی افزود: فضای جشنواره فیلم فجر و نیز جشنواره تئاتر فجر که 
اکنون بیش از هزار اثر به آن رسیده، خیلی خوب است. جشنواره 
موسیقی هم وضعیت خوبی دارد و فکر می کنم هم در این سه 
جشنواره و هم جشنواره تجسمی وضعیت خیلی خوبی داریم و 
جشنواره های فرهنگی شعر و کتاب سال جمهوری اسالمی و 
جشنواره جالل نیز، هم دبیرانشان مشخص شده و هم آثارشان 
ارسال شده است. تقریباً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد آثار را نسبت 

به سال گذشته تجربه کردیم.

وزیر صمت باال بودن عرضه و کنترل قیمت مــواد اولیه را از دالیل ثبات قیمت 
لوازم خانگی عنوان کرده، اما به رکود و قیمت گذاری دستوری اشاره نکرده است.

روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در یک برنامه تلویزیونی باال بودن 
عرضه و تولید لوازم خانگی و کنترل قیمت محصوالت فوالدی را از عوامل ثبات 

قیمت لوازم خانگی عنوان کرد.
او همچنین گفته که به دلیل بــاال بودن عرضه لوازم خانگی، مردم به ســمت 
خرید سرمایه ای لوازم خانگی نمی روند. از طرف دیگر مهار قیمت مواد اولیه، به 
ویژه فوالد، از طریق عرضه در بورس و حذف سهمیه بندی ها باعث ثبات قیمت 
محصوالت پایین دستی مثل لوازم خانگی شده است.این اظهارات در حالی مطرح 
شده که اواخر آذر ماه، در پی افزایش نرخ ارز، پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی گفته بود که افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت لوازم خانگی و تقاضا در 
این بازار نداشته و مغازه داران هم نمی توانند قیمت ها را باال ببرند، چراکه به دلیل 
رکود حاکم بر بازار، افزایش قیمت، خودزنی اســت. بنابراین رکود در بازار یکی 
دیگر از عوامل ثبات قیمت است که وزر صمت به آن اشاره ای نکرده است.موضوع 
دیگری که وزیر صمت به آن اشاره نکرد، اما بارها از سوی تولیدکنندگان مطرح 
شده، قیمت گذاری دستوری است. برای مثال اخیرا هاشمی، دبیر کل انجمن 
صنایع لوازم خانگی نسبت به کوچک شدن مقیاس صنعت لوازم خانگی بخاطر 
قیمت گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه های تولید ابراز نگرانی کرد و 

پیشنهاد داد که نظارت ها بر قیمت محصوالت پسینی شود.

  خاموش شدن شمع نورانی وجود پر مهر پدر گرامیتان را خدمت شـما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم
 و از خداوند یکتا علو درجات آن بزرگوار در بهشت اعال و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برای شما و بازماندگان 

و طول عمر همراه با سالمتی وحسن عاقبت خواهانیم.
از طرف مدیر و کارکنان آنی یاب

جناب  آقای هادلی  
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سعیده محمد  -   ایده روز  | دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در 
بازاری که ارزان تریــن خودروهای داخلی آن 
رقمی بالغ بر۲۵۰ میلیون تومان دارد، چگونه 
می تــوان از خودروی خارجــی انتظار قیمت 
مناسب و البته کاهش التهاب بازار و قیمت ها را 
داشت معتقد است که گره بازار خودرو دیگر به  

همین راحتی ها باز نخواهد شد.
مهدی دادفر، در رابطه با جزئیات ورود اولین 
خودروهای خارجی به کشــور در گفت وگو با 

ایسنا، به ارائه توضیحاتی پرداخت.
پس از حدود پنج ســال ممنوعیت واردات 
خودرو به کشور و البته اما و اگرهای مطروحه 
طی بیش از یکســال اخیر )آغــاز زمزمه های 
آزادســازی واردات از نیمه دوم سال گذشته( 
و همچنین امــروز و فرداهای مســئوالن در 
ســال جاری نســبت بــه زمــان ورود اولین 
خودروها به کشــور، ابتدای هفته خودروها به 
کشــور وارد شــدند اما هنوز جزئیات دقیقی 
از آن مطرح نیست و شــرکت واردکننده نیز 
حاضر به ارائه توضیحات نشــده است، آیا این 
 شرکت واردکننده، از شرکت های عضو انجمن

 واردکنندگان است و جزئیات این خودروهای 
وارداتی چه هستند؟

 ۲۲ دستگاه خودرو از برند کیا توسط یکی از 
شرکت های واردکننده عضو انجمن واردکنندگان 
خودرو انجام شــده اســت. تعداد خودروها در 
مرحله نخست زیاد نیست و قرار است تعدادی 
دیگر هم وارد شــود اما مردم تصور نکنند که 
تعداد بســیار و بطور مثــال ۱۰۰ هزار خودرو 
خارجی وارد کشور خواهد شد؛ اینگونه نخواهد 
بود. خودروها وارد شــده است اما همانطور که 
گمرک نیز اعالم کرده، به گمرک اظهار نشده و 
روندی که بایستی طی شود تا به بازار و دست 

مصرف کننده برسد، هنوز اتفاق نیفتاده است.

بحث هایــی پیرامون این مطرح اســت که 
خودروهای وارداتی مطابق شــروط آیین نامه 
تصویب شده نیستند، به طور مثال برخی از این 
خودروها زیر ۲۰ هزار یورو نیستند یا نمایندگی 
گسترده خدمات پس از فروش در کشور ندارند 
بنابراین آیا این خودروها مطابق آیین نامه مصوب 

وارد شده اند؟
خودروهای وارداتی قوانین  مصوب آیین نامه 
واردات را رعایت کــرده، همگی زیر ۲۰ هزار 
یورواند و قطعا نمایندگی خدمات پس از فروش 
دارندخیر اینگونه نیســت که خودروهای وارد 
شــده در موردی، خارج از چارچوب آیین نامه 
واردت، وارد کشور شده باشد. همه خودروهای 
وارد شده زیر ۲۰ هزار یورو فوب هستند و هیچ 
خودرویی باالی ۲۰ هزار یورو در این محموله 
وارداتــی وجود ندارد. شــرکت کیــا در ایران 

نمایندگی را هم به نوعی دارد، اما ۱۰۰ درصد 
شبکه ارائه خدمات پس از فروش را قطعا دارند. 
بنابراین خودروهــای وارداتی قوانین  مصوب 

آیین نامه واردات را رعایت کرده اند.
واردات این خودروها چــه تاثیری در بازار 
خودروی داخل خواهد شد و آیا کمک کننده به 
کاهش التهاب فعلی حاکم بر بازار خواهد بود؟ 

و این روند واردات ادامه دار است؟
 امیدوار هستیم که روند واردات ادامه دار باشد 
اما چندان هم به آن خوشبین نیستیم و بعید 
است. تاثیری هم در بازار نخواهد داشت. اینکه 
تصور کنیم قیمت ها پایین خواهد آمد، متاسفانه 

این اتفاق نیز نخواهد افتاد.
مهمترین موضوع این است که مسئولیت 
این بازار آشــفته و قیمت های به شدت عجیب 
که اکثریت خودروها دو یا چند برابر قیمت های 

کارخانــه در بازار آزاد قیمت دارند، را کســی 
نمی پذیــرد و هیچ مســئولی در ایــن رابطه 
صحبت نمی کنــد. فاجعه بزرگی اســت که 
قیمت ها تا این حد افسارگسیخته شده است. 
کسی هست که پاسخ دهد که چرا بازار به این 
شکل درآمده است؟ از نمایندگانی که سال ها 
مخالف واردات بودند و اجازه ندادند خودرویی 
وارد کشور شــود، باید ســوال کرد ایستادن 
 مقابل واردات بســتن درهای کشــور به روی 
خودروهای خارجی، چه دستاوردی برای کشور 

داشته است؟
همان ابتدای امســال هــم "برخی آقایان 
مخالف واردات خودرو بودند" اما اکنون همان ها 
می خواهند وزیر صمــت را مجدد به مجلس 
کشانده و از پایین نیامدن قیمت  خودرو گالیه 
کننددر حال حاضر ارزان ترین خودرو در کشور 

رقمی بالغ بــر ۲۵۰ میلیون تومان دارد و زیر 
این قیمت در بازار خودرویی وجود ندارد. همان 
ابتدای امسال هم "برخی آقایان مخالف واردات 
خودرو بودند" اما اکنون همان ها می خواهند وزیر 
صمت را مجدد به مجلس کشــانده و از پایین 
نیامدن قیمت  خودرو گالیه کنند. اجازه واردات 
را نداده و بازار را برهم ریخته اند و دیگر به همین 

راحتی ها هم گره این بازار باز نخواهد شد.  
همین واردات صورت گرفته هم مهندسی 
شده است؛ بارها کارشناسان و فعاالن این صنعت 
تاکید کردند که قیمت خودروها در داخل آزاد 
شود و در کنار آن اجازه دهند واردات به کشور با 
تعرفه و عوارض پایین آزاد شود. اجازه داده نشد 
و فضای فعلی ایجاد شد؛ حال چگونه می خواهند 

این بازار را سامان دهند؟
با این وضعیت فعلی و قیمت ها در بازار آزاد، 
چگونه انتظار دارند که خودروهای وارداتی زیر 
۵۰۰ میلیون تومان عرضه شــود. بطور مثال 
دیگنیتی پرایم که در بازار قیمتی بالغ بر یک 
میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان دارد، انتظار داریم 
که میتسوبیشــی ASX، قیمت ۵۰۰ میلیون 
تومانی داشــته باشد؟ تنها می توان ابراز تاسف 
کرد. همه این پیش بینی ها شده بود و گفته شده 
بود و همه هم شنیدند اما آقایان گوش ندادند.

 نخستین محموله خودروهای وارداتی پس 
از پنج ساله وقفه به لحاظ ممنوعیت واردات و 
باالخره پس از بالغ بر چهار ماه تاخیر نسبت به 
زمان اعالمی برای واردات، ابتدای هفته جاری 
)۳ آذر ماه( از کره جنوبی وارد بند لنگه استان 

هرمزگان و در حقیقت وارد خاک کشور شد.
این محموله شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه 
محصوالت برند کیا نظیر سراتو، ریو، پیکانتو، 
پگاس، سونت )شاسی بلند( و اسپورتیج )شاسی 
بلند( است. قرار است این محموله برای ترانزیت 

به گمرک شهریار تهران بارگیری شود.  

انتظار قیمت  مناسب برای خودروهای وارداتی  محال است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن دالیل متعدد تاثیرگذاری افزایش 
قیمت دالر بر قیمت های بازار، علت این امر را تالش مردم برای حفظ ارزش پول 

خود با خرید کاالهایی که این ارزش را حفظ کنند،اعالم کرد.
 رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسشــی درباره علت افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: بحث خودرو خیلی 
شیرین است و هر خبرنگاری که می بینیم درباره اش می پرسد؛ اگر بخواهم در 
این زمینه توضیح دقیقی بدهم شــاید در این فرصت خیلی امکان پذیر نباشد، 
اما آنچه که می توانم بگویم این است که در شش ماه آینده حداقل هشتصدهزار 
تا یک میلیون خودرو به بازار عرضه می شود که بخشی از آن وارداتی و بخشی 

تولید داخل است و می تواند جلوی خیلی از التهابات را بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بروز مشکل در تولیدات مواد اولیه به خصوص 
در بخش پتروشیمی، افزود: یک تا دو واحد پتروشیمی دچار مشکل شده بودند که 
از همین هفته فعال شده اند و هفته بعد عرضه خود را در بورس خواهند داشت. 
مدیران بورس کاال دارند نرم افزاری را تهیه می کنند که البته باید جزئیات آن را 
از خودشان بپرسید، اما قرار است که ورود مردم و خرید از بورس کاال را تسهیل 

کند که واسطه کارگزار نداشته باشد. 
وزیر صمت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نسبت گرانی دالر با گرانی 
خودرو، تاکید کرد: قیمت ارز از پنج مسیر بر قیمت های داخلی تأثیر می گذارد؛ 
مسیر اول مواد اولیه است یعنی برخی از تولیدات مواد اولیه ای دارند که از خارج 
وارد می شوند و هنگامی که قیمت ارز باال می رود آنها هم متأثر می شوند که این 
تأثیر حداقل ســه تا چهار ماه بعد خود را نشان می دهد و خودرو به این دلیل 

قیمتش در بازار گران نشده است.
فاطمی امین ادامه داد: مسیر دوم این است که تعدادی کاال هستند که هم 
تولید داخل دارند و هم وارداتی اند مثل الستیک های سنگین که ۳۰ درصد تولید 
داخل و ۷۰ درصد وارداتی است که وقتی قیمت ارز باال می رود آن بخش وارداتی 
از این امر متأثر می شود و روی قیمت داخلی هم اثر می گذارد و بازار سیاه شکل 
می گیرد که خودرو از این مسیر هم متأثر نشده است. مسیر سوم این است که 
در برخــی قوانین و مقررات قیمت های داخلی را به قیمت های خارجی متصل 
کردیم که امر اشتباهی است؛ مثاًل در سال های قبل گفته شده بود که قیمت 
گاز یک ترکیبی از قیمت گاز در اروپا، انگلیس، شرق آسیا و آمریکاست که وقتی 

قیمت آنجا باال برود و قیمت دالر هم باال برود، قیمت گاز هم افزایش می یابد 
که با دستور ویژه  معاون اول و پیگیری ما و وزارت اقتصاد، از اسفند پارسال این 

قیمت ثابت شد که خودرو از این هم متأثر نیست.
وی یادآور شد: مسیر چهارم این است که وقتی قیمت ارز باال می رود مردم 
تصور می کنند با یک تورم انتظاری مواجه هستند و می خواهند ارزش پول خود 
را حفظ کنند و بنابراین کاالیی می خرند که این ارزش حفظ شود و خودرو از 
این مسیر متأثر است. پنجمین مسیر هم تورم انتظاری است؛ یعنی حتی ممکن 
اســت هر فردی که باالرفتن قیمت ارز را می بیند فکر می کند که این قیمت 
ارز در آینده نزدیک باعث تورم و افزایش قیمت ها خواهد شد و بنابراین کاال و 

خدمت خود را گران می کند.
وزیر صمت تاکید کرد: در مورد خودرو ما دو نوع قیمت داریم، یکی قیمت 
کارخانه اســت که افزایشی نسبت به نرخ دالر ندارد، اما یک قیمت هم قیمت 
بازار است و حاال چرا قیمت بازار باال می رود؟ چون صنعت خودرو یک بیماری 
زمینه ای دارد که عرضه و تقاضایش باهم متوازن نیست؛ یعنی فرصت سوداگری 
در آن وجود دارد. االن در حوزه لوازم خانگی این امر را نمی بینید در حالی که 
ده تا پانزده سال قبل نوسانات ارزی که پیش می آمد یک عده یخچال و ماشین 
لباسشویی می خریدند و در خانه نگه می داشتند، حتی برای مصارف آینده. چون 
کمبود وجود داشت و این احتمال می رفت که این کاالها افزایش قیمت جدی 

داشته باشد اما االن در حوزه لوازم خانگی این اثر را نداریم.

فاطمی امیــن تصریح کرد: امــا در مورد خودرو چــون یک کمبود عرضه 
و تقاضــا داریم این ظرفیت کاالی ســرمایه ای شــدن و ســوداگری را دارد 
 و ایــن می شــود بیماری زمینــه ای و هنگامی کــه نرخ ارز باال مــی رود این 

بیماری تشدید می شود.
وی با بیان اینکه وزارت صمت در این زمینه تنها می تواند ســه اقدام انجام 
دهد، اظهار کرد: اولین اقدام این است که عرضه را از دو مسیر تولید و واردات 
افزایش دهیم. واردات که خیلی خوب دارد پیش می رود و برای ســوم آبان ماه 
بود که آیین نامه واردات خودرو نهایی شد و سوم یا چهارم دی ماه اولین محموله 
وارد شــد. حاال عده ای می گویند تنها ۲۰ خودرو بوده و در این زمینه تشکیک 
می کنند اما به هرحال نشان می دهد مسیر باز شده و کار جلو می رود. در حدود 
دوماه یک کار بسیار گسترده که نسبت به سال های قبل پیچیدگی بیشتری هم 
داشت - چراکه االن الزام انتقال فناوری هم هست - انجام شد و ما برای ۲۰۰ 

هزار خودرو وارداتی برنامه ریزی کردیم.
فاطمی امین افزود: مسیر دیگر هم افزایش تولید است که خیلی خوب جلو 
می رود؛ آبان امسال ۱۲۲ هزار دستگاه تولید شد که در پنج سال گذشته بی سابقه 
بود و آذرماه شد بیش از ۱۲۲ هزار دستگاه که رکورد آبان را شکست. شرکت های 
خودروسازی هم االن تولیدشان را به شدت افزایش داده اند و برخی تا ۷۰ هزار در 
ماه و برخی تا ۵۰ هزار دستگاه را تولید می کنند. ما برنامه ریزی کردیم که حدود 

۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا شش ماه آینده عرضه کنیم.
وزیر صمت تاکید کرد: در طرف تقاضا اما همچنان چالش وجود دارد و راه حلش 
قانونی به نام مالیات عایدی سرمایه است که این قانون مالیات بستن به مردم 
نیست، بلکه مالیات بستن به سوداگری و داللی است و نباید مردم نگران باشند.

وی با بیــان اینکه صنعت خودرو دارد اصالح می شــود، اما هنوز وضعیت 
قابل دفاعی ندارد، اظهار کرد: من خودم نســبت به خودروسازان بسیار منتقد 
هستم و یکی از شــرکت های خودروسازی که رقم بسیار باالیی تخلف داشت 
اخیراً به ســازمان تعزیرات معرفی شــده اســت. ما مدافــع مصرف کننده و 
تولیدکننده ایــم و باید به گونه ای بــازار را مدیریت کنیم که نه به تولیدکننده 
 و نه به مصرف کننده احجافی نشــود، اما هرگونه تخلفی هم باشــد رسیدگی 
می شود مثالً یکی از شرکت های موادغذایی به دلیل افزایش قیمت پرونده اش را 

به سازمان تعزیرات ارجاع داده ایم.

بحث خودرو خیلی شیرین است

فرشید فرزانگان
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده

شرکای تجاری ما هر سال آب رفته اند

در این تردیدی وجود ندارد که باید سطح تعامالت تجاری با کشورهای همسایه را باال برد 
اما صرف حساب کردن روی بازار این کشورها ما را محدود می کند.

 نگاهی به آمارهای تجاری ما نشان می دهد که در سال ۱۳۸۰ حدود ۸۰ درصد از تجارت 
ایران با ۲۳ کشور دنیا انجام می شده اما در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد از تجارتمان تنها 
به سه کشور محدود شده که نشان می دهد که ما چه در حوزه تنوع محصوالت و چه در 

گسترش شرکای تجاری با مشکل مواجه بوده ایم.
 این که عملکرد کشورهای بزرگ در اقتصاد مسیری متفاوت با آنچه در ایران طی شده را 
نشان می دهد. کانادا و مکزیک همواره جزو شرکای اصلی آمریکا به حساب می آیند. در 
اقتصاد چین نیز کره جنوبی، ویتنام و ژاپن سهمی مهم دارند اما باید این سوال را بپرسیم 

که این کشورها بازار خود را تنها به کشورهای همسایه خود محدود کرده اند؟
 ما ۱۵ کشور همسایه در خشکی و دریا داریم که بازار بسیار گسترده ای دارند و قطعا 
می توان روی تجارت مشترک با آنها حساب باز کرد اما سوال اینجاست که این کشورها 
چه نقشی در عرصه تجارت بین المللی دارند و وابسته کردن بازار ایران به همسایه ها چه 

تبعاتی برای ما خواهد داشت.
 امروز ما شاهد آن هستیم که در کشورهای حاشیه خلیج فارس دولت ها تالش کردند با 
ایجاد یک رقابت میان غرب و شرق بازار خود را به محلی برای زورآزمایی این اقتصادها 
تبدیل کند و به تبع آن منافع ملی خود را به دست بیاورد اما متاسفانه ما این رویکرد را 

در ایران کمتر دنبال کردیم.
آلمانی ها چه در حوزه صنعت و فناوری های نوین و چه در بخش مهندسی و آموزش جزو 
مطرح ترین کشورهای دنیا به شمار می روند. اگر بنا باشد ما کنار رفتن آلمان از اقتصادمان 
را بخواهیم با کشورهای منطقه یا حتی چین جبران کنیم باید به این سوال پاسخ داد 
که چرا حتی چینی ها نیز تجارتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر با آلمان دارد و همچنان در 

واردات تجهیزات روز از ظرفیت کشور استفاده می کند.
آلمانی ها در اقتصاد ما نیز نقش مهمی داشتند و می بینید که در حوزه هایی که استفاده از 
صنایع آنها در دستور کار قرار داشته ما توانسته ایم زیرساخت های مطلوب تری به وجود 
بیاوریم همچنین مهندسان آلمانی توانایی باالیی در آموزش روز دارند که در صورت 

محدود شدن روابط ما خود را از این موضوع محروم می کنیم.
 در نگاه کالن نیز ما باید در نظر داشــته باشــیم که قطع یا کاهش روابط اقتصادی با 
کشورهای بزرگ می تواند به امنیت اقتصادی ما لطمه وارد کند، زیرا در آینده همراه کردن 
این کشورها با تحریم های جدید علیه اقتصاد ایران راحت تر خواهد بود. از این رو تالش 
برای تغییر رویکرد در این حوزه و استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری موجود در 

نقاط مختلف دنیا باید به عنوان یک اولویت دنبال شود.

  خبرخبر
   پرداخت اقساطی بیمه برای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند

کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند، می توانند از تخفیف بیمه و پرداخت 
اقساطی بیمه ویژه، استفاده کنند.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی از امکان استفاده از تخفیف بیمه و پرداخت 
اقساطی بیمه ویژه، توسط کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند، خبر داد.

تورج سعیدی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه برای حل مشکالت 
بیمه گذاران راهکارهایی پیشنهاد شده است گفت: ارائه تخفیف بیمه و پرداخت اقساطی 
بیمه ویژه، برای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، دو هزار میلیارد تومان، غرامت به خسارت دیدگان بخش 
کشاورزی پرداخت شده است. میزان خسارت های وارد شده به کشاورزان بیمه گذار، 

تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
او ادامه داد: باقی خسارات نیز تا پایان سال به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در ادامه تصریح کرد: در سال زراعی جدید در 
برخی از مناطق، نگرانی هایی اقلیمی پیش بینی شده است به همین منظور از کشاورزان 

دعوت می کنیم برای ضمانت، محصوالت کشاورزی خود را بیمه کنند.
بر اساس بررســی های انجام شده، کشــاورزان و بیمه گذاران قیمت باالی نرخ بیمه 
 و عدم پرداخــت به موقع خســارت را از دالیل اصلی بیمه نکردن محصوالت شــان 

عنوان می کنند. 

 مونتاژ خودروهای روسی در امارات از سال آینده
وزیر صنعت و تجارت روسیه اعالم کرد که از سال ۲۰۲۴ مونتاژ خودروهای اوروس روس 

در امارات آغاز خواهد شد.
 به نقل از تاس، دنیس مانتوروف، معاون نخست وزیر روسیه، طی مصاحبه ای گفت که از 

سال ۲۰۲۴ مونتاژ خودروهای اوروس در امارات آغاز می شود.
وی گفت: قرار است شبکه نمایندگی های اوروس موتورز نیز در امارات آغاز به کار کند.

مانتوروف که در عین حال وزیر صنعت و تجارت روسیه هم است، گفت: شرکت توازن 
امارات به دنبال مونتاژ خودروی های اوروس روسیه در کشور خود است.

وی گفت: من فکر می کنم که سال آینده بستر این مسئله فراهم شده و به احتمال زیاد 
از سال ۲۰۲۴ مونتاژ خودروهای اوروس در امارات آغاز می شود.

نیکالی خودسوویچ، مدیرعامل اوروس موتورز، ماه گذشته گفته بود که این شرکت 
به همراه شرکت توازن امارات در حال ایجاد شبکه ای از نمایندگی ها در امارات است.

 اوروس نخســتین برنــد تولیــد خودروهــای لوکــس روســیه اســت کــه از
 سال ۲۰۱۳ کار خود را آغاز کرده و هم اکنون چندین مدل خودروی سدان و شاسی بلند 

تولید می کند. 

  اعالم ممنوعیت تنظیم قولنامه توسط بنگاه داران
 ما معتقد نیستیم که مشاورین امالک و بنگاه های امالک تعطیل شوند. بلکه معتقدیم 

مشاورین باید باشند اما مشاوره بدهند و در چارچوب قوانین باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال 
ســند خودرو گفت: همه ما باید در چارچوب و در مدار قانون باشیم در این رابطه ماده 
۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا شود که متأسفانه نمی شود. طبق این 
قانون تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق نمی شود 
و متأسفانه به سمت و سویی که نباید، بردند. بخشنامه هایی صادر شد و آرایی از دیوان 
عدالت اداری مطرح شد که اصالً ربطی به دفاتر نداشت و با توسل به برخی بخشنامه ها و 

تمسک به برخی آرا، قانون نادیده گرفته شد.
خندانی ادامه داد: در این مدت کم که این رویه خارج از دفاتر انجام می شود، مشکالتی 
را برای افراد ایجاد کرده است و در آینده این مشکالت بیشتر می شود. سیاست ما این 
است که سند خودرو باید در دفاتر باشد و اگر قانون تغییر کرد ما تابع قانون هستیم اما تا 
زمانی که قانون به قوت خود باقی است، همه ساز و کارهای مربوط به سند خودرو باید 

در دفاتر انجام شود.
وی در خصوص حذف قولنامه های از بنگاه های امالک هم گفت: ما معتقد نیستیم که 
مشاورین امالک و بنگاه های امالک تعطیل شوند بلکه معتقدیم مشاورین باید باشند 
اما مشاوره بدهند و در چارچوب قوانین باشند. کار مشاور امالک داللی و واسطه گری 
است اما تنظیم مبایعه نامه و کتابت قول و قرار بین افراد از وظایف مشاورین نیست و در 
قانون هم پیش بینی نشده است. در زمانی که کار به مبایعه نامه منتج شود باید به دفاتر 
ارجاع بدهند چرا که سردفتر مسئول نظم و نسق هست و در صورت نوشتن سند در دفاتر 

خبری از تبعات کیفری ناشی از آن نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با استقبال از تعیین دستمزد کارگران زودتر 
از پایان سال گفت: امیدواریم در جلسه بعدی شورا، رقم هزینه های سبد معیشت 

کارگران مشخص شود تا به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ ورود کنیم.
هادی ابوی، با اشــاره به اظهارات وزیر کار درباره تعیین دستمزد کارگران در 
نشست بعدی شورای عالی کار گفت: نمایندگان گروه کارگری از اینکه دستمزد 
کارگران زودتر از پایان سال تعیین و تصویب شود،  استقبال می کنند. البته تعیین 
دستمزد روال و روند خاص خود را دارد که پس از طی شدن این فرایند،  مذاکرات 

و چانه زنی های مزد آغاز می شود.
وی ادامه داد: در جلسه قبل شورای عالی کار، پیشنهاد نمایندگان کارگری فعال 
شدن کمیته دستمزد شورای عالی کار بود زیرا همه ساله موضوع تعیین هزینه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری را به کمیته دستمزد می سپاریم و در این جلسه 
وزیر کار دســتور دادند که این موضوع به نشست بعدی شورای عالی کار در ۲۸ 
دی ماه موکول شــود لذا به احتمال زیاد منظور ایشان از تعیین دستمزد ۱۴۰۲ 
در جلسه آتی شواری عالی کار، موضوع تشکیل و فعالیت کمیته دستمزد و جمع 

بندی نظرات شرکای اجتماعی بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: با نوسانات نرخ ارز و افزایش 
هزینه ها و نرخ تورم اعالمی انتظار جامعه کارگری این اســت که دستمزد واقعی 
برای کارگران تعیین شود و اگر قرار است در جریان جراحی اقتصادی امتیازاتی 

از سوی دولت داده شود، کارگران را هم شامل شود و بسته های معیشتی، تامین 
ارزاق و مایحتاج عمومی، اعمال تخفیفات و رایگان کردن بخشــی از هزینه های 
درمان برای کارگران پیش بینی شود.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با تاکید بر حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری، گفت: در حال حاضر با توجه 
به شــرایط اقتصادی تاکید این است که کارگران تامین شوند و بتوانند از عهده 
هزینه های معیشت خانوار برآیند. تردیدی نیست که هزینه سبد معیشت نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته و ارقام مختلفی از ۱۱ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون 
تومان در ماه برآورد می شود ولی برای تامین هزینه سبد معیشت کارگران دو راه 

وجود دارد؛ یکی حمایت مستقیم که پول نقد به دست کارگران بدهیم و بگوییم 
خودشان خرید کنند یا حمایت غیر مستقیم که غیرنقدی به کارگران کمک کنیم 

و به آنها سبد معیشتی بدهیم تا بخشی از هزینه های زندگیشان جبران شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه های مسکن و اجاره بها، دوسوم حقوق 
کارگران را می بلعد، بنابراین دولت برای حمایت از خانوارهای ضعیف کارگری باید 
سیاست جداگانه ای در پیش بگیرد. مثال اعالم کند که خانه های سازمانی بسازند 
و در اختیار کارگران قرار بدهند تا کارگران چند سال در آن سکونت کنند یا اینکه 
وام ۵۰۰ میلیون تومانی به کارگران بدهد تا با پول رهن خانه هایشان بتوانند یک 

واحد مسکونی کوچک و نقلی خریداری کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اینکه هزینه ها آزادسازی شوند ولی 
حقوق ها در سطح پایین نگه داشته شود، انصاف نیست. در شرایط امروز نه تنها 
حقوق کارگران بلکه حقوق کارمندان و بازنشستگان هم به انتهای برج نمی رسد و 

اگر این تعادل به هم بخورد مشکالت معیشتی به وجود خواهد آمد.
 سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست امروز 
هیات وزیران درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران 
گفته بود: بناســت در جلسه آتی شورای عالی کار در مورد این موضوع و نسبت 
به انتخاب کمیسیون تخصصی برای بررسی شرایط قانونی تصمیم گیری شود که 

متعاقبا اطالعات کافی به استحضار عموم خواهد رسید.

استقبال از تعیین دستمزد کارگران قبل از پایان سال

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف کاالهایی 
که بیش از ۲۰ سال در انبارها و گمرکات باقی مانده بود در دولت سیزدهم خبر 
داد.به نقل از صدا و سیما، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
از تعیین تکلیف کاالهایی که بیش از ۲۰ سال در انبارها و گمرکات باقی مانده 

بود در دولت سیزدهم خبر داد.
بر اســاس این گزارش »سید عبدالمجید اجتهادی« در همایش سراسری 
مدیران ستادی و اجرایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور 
وزیر اقتصاد، افزود: رئیس جمهوری در بازدید از انبارهای این سازمان بر برنامه 

اصالح قانون، ساختار سازمان اموال تملیکی و ساماندهی انبارها تاکید کرد.
وی گفت: الیحه دوفوریتی قانون تأسیس این سازمان به مجلس ارسال شده 

اســت که امیدواریم مورد رسیدگی قرار گیرد.مدیرعامل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی ادامه داد: در موضوع ســاختار، با پیگیری وزیر اقتصاد با 
ســازمان امور استخدامی ۴۷ پست مدیرکلی دریافت شد؛ این سازمان قدیمی 
بود و یک پست مدیرکلی نداشت هر چند با این ساختار در ابتدای راه هستیم.

وی با تاکید بر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، گفت: مدیران استانی با وجود 
نبود امکانات، کارهای بزرگی را انجام دادند.

اجتهادی اظهار داشت: از ۲ هزار و ۸۹۹ فقره پرونده اظهارنامه به ۱۴ هزار و 
۲۰۰ مورد پرونده رسیدگی شده است و با حضور همکاران هیأت عالی نظارت، 
رعایت موارد قانونی معیار کار قرار گرفت.وی بیان داشــت: پرونده ها بدون هیچ 
اغماضی بررسی می شود و تعامالت خوب با نمایندگان و استانداران داریم تا ما 

را در رســیدن به اهداف سازمان کمک کنند.این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: 
ســازمان اموال تملیکی با مشــکالت متعدد در نیروی انسانی و حقوق و مزایا 
مواجه است و پایین ترین حقوق ها را دارند در حالی که باید لوکس ترین کاالها 
را تعیین تکلیف کنند.مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر 
لزوم تجهیز و قفسه بندی انبارهای سازمان تاکید کرد و گفت: کاالها در انبارها 
شناسه و کدگذاری می شوند.وی بیان داشت: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی 

و خرید زمین برای انبارها در دستور کار قرار گرفته است.
اجتهادی همچنین خواســتار آن شد تا بخشــی از درآمد حاصل از فروش 
ماشــین آالت راه سازی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ به عنوان منابع درآمدی دولت 

لحاظ و به مجلس ارائه شود.

همه اموال تملیکی معطل تعیین تکلیف شدند
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زهرا جعفری  -   ایده روز  | اخیرا سازمان 
بورس اطالعیه ای منتشــر و براساس آن اعالم 
کرد که از روز دوشنبه هفته آینده )۱۲ دی ماه( 
برای محصوالتی همچون آلومینیوم، مس، روی، 
سرب، گروه محصوالت پتروشیمی و امثال آن 
که نرخ ارز در قیمت پایه آن ها محاسبه می شود، 
عرضه کنندگان می توانند قیمت پایه خود را بر 
اســاس نرخ دالر نیما )دالر حواله سامانه سنا( 
تا دالر توافقی )بازار متشکل ارز ایران( محاسبه 
و اعمال کنند. در همین راســتا برخی تحلیل 
کرده اند که ابالغیه ارزی بورس کاال به معنای 
افزایش قیمت مواداولیه ورق آلومینیوم، مس، 

مواد پتروشیمی و... خواهد بود.
در همین رابطه، آنوش رحام- دبیر سندیکای 
لوله و پروفیل، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در ابتدا بایستی این نکته را در نظر گرفت که 
بــورس کاال در جایگاهی نیســت که به جای 
بانک مرکزی یا وزارت صمت نرخ تســویه ارز 
تعییــن کند،  بلکه تنهــا می تواند در مواردی 
که بخش های دولتی  همچون وزارت صمت یا 
دفاتر تخصصی مرتبط با بورس بخشنامه صادر 
می کننــد، در جهت اطالع رســانی به فعاالن 
اقتصادی، موارد یا دســتورالعمل ها موضوعی 

را ابالغ کند.
وی تصریح کرد: عالوه بر این، بخشــنامه 
مذکور در تعارض با بخشنامه ای است که حدود 
سه هفته  پیش دولت ذیل قانون قاچاق صادر 
کرد. در آن بخشــنامه، براساس مصوبه هیات 
وزیران که به پیشــنهاد وزارت صمت و بانک 
مرکزی به تصویب رســید، با استناد به تبصره 
۶ بنــد ه ماده ۲ مکرر قانــون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، دولت تصریح کرده اســت که "کلیه 
صادرکنندگان موظف هستند ۶۰ درصد مبلغ 
ارزی منــدرج در پروانــه گمرکی را به چرخه 
اقتصادی برگردانند." همچنین در تبصره ۱ این 
ماده تاکید شده است که "کلیه صادرکنندگان 
محصوالت پتروشیمی، پاالیشــی، فوالدی و 
فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند 
۱۰۰ درصــد تعهدات ارزی صادراتی خود را از 
طریق فروش ارز بصورت حواله در سامانه نیما 

رفع کنند." 

 مواد اولیه  خریداری شــده به نرخ 
سنا را چگونه می توان به نرخ نیمایی رفع 

تعهد کرد؟!
رحام ادامه داد: بنابراین در شرایطی که دولت 
تکلیف کرده واحدهای صادرکننده بایستی ارز 
خود را در سامانه نیما و به نرخ نیما عرضه کنند، 
آیا آنها می توانند از صنایع باالدست مواداولیه 
را به نرخ سنا خریداری کنند و سپس برای رفع 
تعهدات ارزی، آن را با نرخ نیما رفع تعهد کنند؟ 
براین اساس تقریبا در ازای هر دالر صادرات، ۱۰ 

هزار تومان متضرر می شوند.
این مقام صنعتــی ضمن تاکید براینکه بر 
همین اساس، این بخشــنامه قابلیت اجرایی 
ندارد، گفت: بخشــنامه های مکرر و دستوری 
که اخیرا شدت صدور آن ها در دولت باال رفته 
است، ما را هم درگیر کرده و متاسفانه با دوره ای 
مواجه هســتیم که به نوعی شان قانون گذاری 
تقلیل پیدا کرده است. تعداد قوانینی که دولت 
بصورت الیحه ارائــه و به صحن مجلس ورود 
کرده و بصورت قانون نهایی شــده اســت، در 
مقایسه با بســیاری از موارد و استثناها که از 
طریق شــورای عالی امنیت یــا مصوبه دولت 
صادر شده است، جهش بسیاری داشته و این 
موضوع یکی از مشــکالت اساسی حال حاضر 

بخش خصوصی است.
اگر قرار باشــد این شرکت ها کاالی خود را 
به قیمت جهانی در بورس کاال عرضه کنند یا 
با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کاالی خود 

را افزایش دهند، چرا ادعا می شــود که قیمت 
نهاده های داخلی را به دالر عرضه نمی کنیم؟دبیر 
سندیکای لوله و پروفیل خاطر نشان کرد: بورس 
کاال شــرکتی است که هیات مدیره آن عمدتا 
شــرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه یا 
شــرکت مس و نظایر آن هستند که خودشان 
تعیین کنده اصلی در بازار هستند و در اصطالح 
شرکت های مادر صنعتی هستند. حال اگر قرار 
باشد این شــرکت ها کاالی خود را به قیمت 
جهانی در بورس کاال عرضه کنند یا با افزایش 
نرخ ارز، بخواهند قیمت کاالی خود را افزایش 
دهند، چرا ادعا می شــود که قیمت نهاده های 
داخلی را به دالر عرضــه نمی کنیم یا مدعی 
هســتند که کاالهای داخلی براساس نرخ ارز، 

ارزش گذاری نمی شوند؟!

 تهدید ورشکستی و تعطیلی صنایع 
انتهای زنجیره فوالد

وی افزود: اما واقعیت این است که تکانه های 
ارزی شــکل گرفته به نحوی بوده است که بر 
تمام بخش های زنجیــره صنایع فوالد به ویژه 
صنایع تمکیلی که انتهای زنجیره هستند، به 
شدت اثر ســوء داشته و با خطر ورشکستگی 
طی دو- ســه مــاه آینده روبرو هســتند. در 
حقیقت در حال حاضر "با کربالی ۴ اقتصادی" 
را در کشور پشت سر می گذاریم. اکنون بخش 

عظیمی از مشکالت بزرگ واحدهای تولیدی، 
علیرغم اینکه ضمن مشکالت در حوزه صادرات 
و تحریم ها، سعی شده است که بازارهای هدف 
صادراتی و شــریان های تامین ارز کشور را که 
از طریــق صادرات صــورت می گیرد را حذف 
کنند، می بینیم که دولت به یکباره در اقدامی 
بسیار عجیب، اعالم می کنند که صادرکنندگان 
بایستی ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما 

برگردانند.
رحام تصریح کرد: حتی تاکید شده است که 
چنانچه برای واردات نیاز به ارز از محل صادرات 
باشد، بایستی صرفا با مجوز دولت انجام شود؛ 
این موضوع سبب شده که برای بخش بزرگی 
از صادرکنندگان، صادرات کاالها صرفه اقتصادی 
نداشــته باشــد. این موضوع دقیقا به معنای  
سوبسیت دادن از صادرکننده )صادرکننده ای 
که تمام نهاده خود را براساس ارز آزاد هزینه و 
تامین می کند( به واردکننده است. صادرکننده، 
نهاده خود را با ارز آزاد تهیه می کند و ارز آن را 
به نرخ نیما عرضه می کند؛ بنابراین منتفع این 
موضوع تنها واردکننده ای است که می خواهد 

این ارز نیمایی را دریافت کند.

 بخشــنامه  اخیر بورس کاال، قطعا 
تنشی به بازار وارد خواهد کرد

وی ادامــه داد: واحدهــای تولیدی امروز 

هزینه های انتقــال ارز، هزینه هــای مازاد بر 
صادرات )حدود ۸ تا ۱۰ درصد به سبب  تغییر 
مسیرهای صادراتی( و نظایر آن دارند؛ بنابراین 
همین مقدار اندک ارز هم که دولت اصرار دارد 
بایــد صادرکننده به دولت بپردازد، نه از منظر 
عددی کمکی به دولت خواهد بود و نه مشکالت 
دولت را رفع خواهد کرد؛ اما برای بنگاه تولیدی 
همچون روغنی روان کننده است که چرخ دنده 

فعالیت تولید را بهتر می چرخاند.
او تاکید کرد: در عرض یک ماه یک بام و دو 
هوایی ایجاد شده است؛ دولت با مصوبه هیات 
وزیران اعالم می کند که همه ارزهای صادراتی 
بایستی در سامانه نیما عرضه شود و پس از آن 
بورس کاال که در جایگاه قانون گذاری نیست، 
بدون هیچ پشتوانه ای بخشنامه ای صادر می کند 
که کلیه تولیدکنندگان باالدست کاالی خود را 
براساس نرخ سنا یا ارز توافقی در بورس عرضه 
کنند. این موضــوع مصداق بارز ضربه زدن به 
بازار و ایجاد تنش در بازار اســت. این اقدامات 
نه تنها کمکی به بهبود تولید و همچنین حفظ 
بازارهــای صادراتی نخواهد نکرد، بلکه نتیجه 

معکوس خواهد داشت.
بــه گفته رحام، دولــت می داند که اگر در 
شــرایط امروز واحدی صادرات را حفظ کرده، 
یک قهرمان ملی است؛ چراکه همه تالش خود 
را می کند تا منابع ارزی کشــور تامین شود؛ 
بنابراین چرا نباید ظرفیت اعتمادســازی بین 
دولت و حاکمیت و صادرکننده وجود داشــته 
باشد تا بخشی از ارزی که در شرایط اقتصادی 
فعلی به کشور بازمی گردد، در اختیار صادرکننده 
باشد؟ این در حالیست که در قانون اساسی به 
صراحت اعالم شده که نمی توان به تولیدکننده 
یــا فعال اقتصادی بگوییم کــه کاالی خود را 
چگونه و کجا عرضه کند یا صرفا ارز خود را در 
سامانه نیما عرضه کند اما طی سال های اخیر 
علیرغم فشارهای تحریمی، صادرکنندگان با 
علم به اینکه کشور در تنگناست، همه تالش و 
همکاری خود را کرده اند و براساس گزارش های 
موجود، حدود ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات 
را به چرخه اقتصادی کشور برمی گردانند. این 
نشان می دهد که صادرکننده های ما کار خود 
را انجام می دهند اما بخشنامه های یکباره و با 
نگاه از باال به پایین، واحدها را بیشــتر تحت 

فشار می گذارند.

 صالح آبادی: دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت دالر ندارد
رییس کل بانــک مرکزی تاکید کرد که دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت دالر ندارد و 

عایدی دولت از محل عرضه دالر در سامانه نیما است.
 علی صالح آبادی در حاشــیه جلســه هیئت دولت در مورد نوسانات قیمت دالر در بازار 

گفت: آن چیزی که عایدی دولت است از محل عرضه دالر در سامانه نیما است.
وی افزود: در واقع سامانه نیما ثبات دارد، هم عرضه ها  و در آمد دولت خوب است بنابراین 

دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش قیمت دالر ندارد و قطعا تکذیب می شود. 

 عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲3 درصد در ۲۵ بانک
اوراق گواهی سپرده مدت دار با نرخ سود ۲۳ درصد و معاف از مالیات ، هم اکنون در ۲۵ 

بانک عرضه می شود .
بانک مرکزی با صدور مجوز انتشــار اوراق گواهی سپرده مدت دار برای هشت بانک ملت، 
تجارت، سپه، کشــاورزی، کارآفرین، صادرات ایران، دی و پست بانک و افزوده شدن این 
بانک ها به مجموع ۱۷ بانکی که پیش ازاین مجور صدور این گواهی را داشتند، هم اکنون 

تعداد بانک های ارائه کننده این گواهی به ۲۵ بانک رسید.
گفتنی اســت پیش از این بانک های ملی ایران، مســکن، رفاه کارگران، توســعه تعاون، 
خاورمیانه، پاســارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شــهر، ایران زمین، سرمایه، 
گردشــگری، ایران و ونزوئال و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک ها و مؤسسات 
اعتباری بودند که از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده  بودند. همچنین  

تقاضای سایر بانک ها در این زمینه نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.
مجوز انتشــار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام در نشست روز سوم 
دی ماه ســال جاری هیــات عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شــبکه بانکی 

کشور ابالغ شد.
این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد منتشر می شود و فروش آن فقط برای افراد 
حقیقی ایرانی باالی ۱۸ ســال مجاز است. مدت این اوراق حداکثر یکساله است؛ اما بانک 
مرکزی به بانک ها این اجازه را داده اســت که این اوراق را با سررسید های زیر یکسال نیز 

منتشر کنند.

 سقوط بزرگ برای بیت کوین؟
قیمــت بیت کوین در محدوده یک کانال موازی نزولی به پیشــروی ادامه می دهد و به 
شــرایط نزولی حاکم بر بازار اعتبار می بخشد. حجم معامالت بزرگ به ارزش بیش از ۱ 
میلیون دالر نیز به پایین ترین حد تاریخی رسیده است زیرا عالقه برای بیت کوین در بین 

نهنگ ها همچنان رو به وخامت است.
 بزرگترین دارایی از نظر ارزش بازار در بازار شاهد نوسانات کم سابقه ای است، به طوری 

که ماینرها تقریباً تمام بیت کوین استخراج شده در طول سال ۲۰۲۲ را فروخته اند.
بیــت کوین ظاهر فنــی پیچیده ای دارد. این ارز دیجیتال همچنان به عقب نشــینی به 
۱۸۰۰۰ دالر ادامه می دهد و همه چیز نشــان می دهد که می تواند به ســطح حمایتی 
۱۴۹۲۵ دالری برسد. اگر این سطح قیمت را از دست بدهد، طبیعی ترین چیز این است 

که بیت کوین در نهایت شاهد افزایش افت تا ۱۰۰۰۰ دالر خواهد بود.
روز، ۲۸ دســامبر، ضرر بیت کوین از ۱.۲۷ درصد فراتر رفت تا کریپتو بزرگ را از ســطح 
مقاومت ۱۷۰۰۰ دالری دورتر کند. قیمت فعلی بیت کوین ۱۶۶۴۴ دالر است که به طور 
قابل توجهی کمتر از ارزش قبل از ســقوط است، اما طبق داده های CoinMarketCap، ارز 

دیجیتال اصلی با ارزش بازار 321 میلیارد دالر همچنان در رتبه اول قرار دارد.
فعالیت نهنگ بیت کوین به کاهش بیشتر قیمت اشاره دارد

سرمایه گذاران بزرگ کیف پول و فعالیت های آنها در شبکه بیت کوین معموالً بر قیمت 
بیت کوین تأثیر می گذارد. بر اساس داده های ردیاب هوش رمز ارز Santiment، قیمت های 

متغیر بیت کوین با کاهش عالقه نهنگ ها همپوشانی دارد.
سقوط بزرگ برای بیت کوین؟

همانطور که در نمودار مشــاهده می شود، قیمت بیت کوین با تراکنش هایی به ارزش 1 
میلیون دالر یا بیشــتر مرتبط اســت. تحلیلگران Santiment بر این باورند که اگر قیمت 
کریپتوهــای پرچمدار در حالی که تراکنش های نهنگ کاهش می یابد همچنان به کاهش 
خود ادامه دهد، این یک ســیگنال نزولی تاریخی برای بزرگترین دارایی از نظر ارزش بازار 

خواهد بود.
در بحبوحه افت شــدید قیمت کریپتوهای مردمی، دارنــدگان آن همچنان از زیان خود 
مراقبــت می کنند. از نمــودار، دارندگان بیت کوین روی 8 میلیــون بیت کوین تاریخی 
 Glassnode در زیان های تحقق نیافته نشســته اند. شــرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای
همچنین داده هایی را فاش کرده اســت که نشان می دهد هم دارندگان کوتاه مدت و هم 

بلندمدت بیش از هر زمان دیگری زیان های غیرقابل تحقق دارند.

  افزایش قیمت روی در بازارهای جهانی
قیمــت هر تن فلز روی در بازارهــای جهانی با ۲.۸۷ درصد افزایش، به ۳ هزار و ۵۰ دالر 

رسید. معامالت آتی روی در حدود ۳۲۴۰ دالر در هر تن معامله می شود. 
اواخر اکبر قیمت این فلز به پایین ترین ســطح خود یعنی ۲۶۹۷ دالری رســیده بود؛ و 
اکنون با ضعیف شــدن دالر و افزایش امید به کاهش محدودیت های کووید در چین که 
مصرف کننده اصلی آن بود، بهبود یافت.درسمت عرضه، ذخایر در پایین ترین سطح خود 
باقی می مانند، زیرا بحران برق در اروپا بسیاری از کارخانه های ذوب را مجبور به تعطیلی 
یا کاهش تولید در ســال جاری کرده اســت.کارخانه های ذوب در شمال فرانسه به دلیل 
شرایط چالش برانگیز بازار برای مدت نامعلومی بسته خواهد ماند.در همین حال برخی از 
شرکت ها در شمال چین مجبور شدند تولید خود را به دلیل تأثیر گسترده همه گیری و 
کمبود انرژی کاهش دهند و بیشتر کارخانه های ریخته گری در جنوب چین قصد داشتند 
تولید را کاهش دهند یا برای تعطیالت از اواســط دســامبر تعطیل کنند.در سال ۲۰۲۳ 
عوامل کلیدی از جمله قیمت برق اروپا، رشد تقاضا در چین و ترس از رکود باید همچنان 

بر قیمت ها تأثیر بگذارد.

  تولید افزایش و صادرات کاهش یافت
بررسی آخرین آمار مربوط به صنعت فوالدسازی نشان می دهد که در ۸ ماه نخست امسال، 
تولید فوالد رشــد ۱۴ تا ۲۰ درصدی داشته و در مقابل صادرات اغلب محصوالت فوالدی 
کاهش یافته است. بررسی آخرین آمار مربوط به صنعت فوالدسازی نشان می دهد که در 
هشــت ماه نخست ســال جاری، ۸ میلیون و ۶۵۸ هزار تن مقاطع طویل فوالدی شامل 
تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع تولید شده که نسبت به ۷ میلیون و ۳۸۶ 

هزار تن تولیدی طی هشت ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.
در بخش صادرات این محصول نیز شاهد افزایش صادرات بودیم به گونه ای که در هشت 
ماه امسال یک میلیون و ۸۷۸ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی را نشان می دهد. البته صادرات در بخش های تیرآهن 

و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع به ترتیب افت ۵ درصدی و ۱۰ درصدی داشته است.
همچنین در این بازه زمانی ۶ میلیون و ۸۶ هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده که 
نســبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده است؛ با این حال در بخش 
صادرات این محصول )۲۶۵ هزار تن( شــاهد کاهش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
پارســال هســتیم.در مجموع ۱۴ میلیون و ۷۴۴ هزار تن محصوالت فوالدی تولید شده 
که در مجموع ۱۴ درصد بیشــتر از میزان تولید آن ها در مدت مشابه سال گذشته است. 
همچنین در مجموع صادرات کل محصوالت فوالدی با ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار تن افت ۲ 
درصدی مواجه بوده است.همچنین در بخش مربوط به شمش فوالد )فوالد میانی شامل 
اســلب و بیلت و بلوم( نیز شــاهد تولید ۲۱ میلیون و ۱۳۶ هزار تن محصول بوده ایم که 
نســبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۴ درصدی یافته است. همچنین ۴ میلیون و ۵۷۰ 
هزار تن از این محصول صادر شــده که بیانگر کاهش ۵ درصدی نســبت به مدت مشابه 
پارسال است. سهم عمده این کاهش برای اسلب است که در این مدت افت ۳۱ درصدی 

در صادرات داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در آبان 
امسال، تعداد چک های برگشتی ۲.۴ درصد افزایش و مبلغ 

آن ها نیز ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در آبان 
امسال نشــان می دهد که تعداد چک های برگشتی ۲.۴ 
درصد افزایش و مبلغ آن ها نیز ۲.۸ درصد کاهش داشته 
که استان های گیالن و البرز خوش حساب ترین استان ها 

در وصول چک بوده اند.
تازه ترین آماری کــه بانک مرکزی از جریان مبادالت 
چک منتشــر کرده نشــان می دهد که در آبان ماه سال 
جاری حدود هفت میلیون فقره چک به ارزشــی حدود 
۳۶۷.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شــده است که از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ و ۱۵.۵ درصد نســبت به ماه 

قبل افزایش نشان می دهد.
از سوی دیگر، حدود ۶.۵ میلیون فقره چک با ارزشی 
بیش از ۳۳۳.۵ هزار میلیارد تومان از چک های مبادله ای 
وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ و 

۱۷.۸ درصد افزایش دارد.
در این بین، الزم به ذکر است که در ماه مذکور از کل 
تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹۲.۹ و ۹۰.۷ 

درصد وصول شده است.
البته، در کنار چک های وصولی حدود ۴۹۶ هزار فقره 
چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد ۲.۴ درصد افزایش 

و مبلغ چک های برگشتی ۲.۸ درصد کم شده است.
همچنین در این مدت، در اســتان تهران بیش از ۲.۲ 
میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۱۸۴.۷ هزار میلیارد 
تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در 

مبادله چک در سطح کشور است.

چک های وصول شده در تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره 
به ارزشی بیش از ۱۷۰.۲ هزار میلیارد تومان و چک های 
برگشــتی حدود ۱۴۶ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۴.۵ 

هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

 میزان چک های برگشتی به تفکیک علل
عالوه بر این، در آبان ماه امســال حدود ۴۷۸ هـــزار 
فقـره چـک بـــه ارزش بیش از ۳۳ هزار میلیـارد تومان 
به دالیل کسری یـــا نبود موجـودی برگشـت خورده که 
درواقـــع از نظـر تعـــداد ۹۶.۴ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۳ 
درصد از کل چک های  برگشــتی به دالیل کسری یا نبود 

موجودی بوده است.   
از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره 

چک به ارزش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا نبود موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از 
نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۱ درصد چک های 
برگشتی به دالیل کسری یا نبود موجودی به کل چک های 

برگشتی بوده است. 
همچنین، بررســی نســبت تعداد و ارزش چک های 
برگشــتی به کل چک های مبادله ای نشــان می دهد که 
بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های 
مبادله ای در اســتان به ترتیب به استان های  کهگیلویه 
و بویراحمــد )۱۰.۹ درصد(، کردســتان )۹.۷ درصد( و 
چهارمحال بختیاری )۹.۲ درصد( اختصاص یافته است و 
استان های گیالن )۵.۲ درصد(، خوزستان )۶.۳ درصد( و 
البرز و کرمانشاه و گلستان  )هر کدام ۶.۵ درصد( پایین ترین 
نســبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های 

مبادله ای را به خود اختصاص دادند.
بیشــترین ارزش چک های برگشــتی بــه کل ارزش 
چک های مبادله شــده در استان به ترتیب به استان های 
کرمان ) ۱۶ درصد(، کردستان  ) ۱۵.۵ درصد( و آذربایجان 
غربی )۱۴.۲ درصد( اختصاص یافته اســت و استان های 
گیالن )۷.۷ درصد(، البرز )۷.۸ درصد( و هرمزگان )۸.۷( 
درصد کمترین نسبت به ارزش چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.

طبق این گزارش، اســتان تهران با داشتن ۱۴۲ هزار 
و ۱۰۰ فقره چک برگشــتی به ارزشی بیش از ۱۴.۵ هزار 
میلیارد تومان بیشترین تعداد و ارزش چک های برگشتی 

را به خود اختصاص داده است.
از ســوی دیگر، اســتان ایــالم پس از مناطــق آزاد 
)۳۰۰ فقره چک برگشــتی( با داشــتن ۴۰۰ فقره چک 
برگشــتی به ارزش ۲۲.۱ هزار میلیارد تومان در آبان ماه 
 کمترین تعداد و ارزش چک های برگشتی در کشور را به 

خود اختصاص داده است.
عالوه بر این، بررســی وضعیت خوش حسابی استان ها 
در تعداد و مبلغ چک های وصول شــده نشان می دهد که 
اســتان های گیالن و البرز خوش حساب ترین استان ها در 
زمینــه وصول چک بودند. میــزان وصول چک در تهران 
و البرز به ترتیب ۹۲.۳ و ۹۲.۲ درصد بوده که اســتان های 
تهــران و هرمزگان با ۹۲.۱ و ۹۱.۳ درصد بعد از گیالن و 

البرز استان های خوش حساب هستند.
همچنین، سهم استان کهگیلویه و بویراحمد در وصول 
چک ها از نظر تعداد ۸۹.۱ درصد بوده که بدحساب ترین 
 اســتان در آبــان ماه ســال جــاری در زمینــه مبادله

 چک بوده است.

ارزش چک های برگشتی در آبان امسال ۲.۸ درصد کاهش یافت

بخشنامه  اخیر بورس کاال به بازار تنش وارد خواهد کرد

واحدهای تولیدی خرد و کوچک دانش بنیان یا صادراتی می توانند از تسهیالت 
تا سقف ۵ میلیارد تومان با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: اعطای تسهیالت 
تا سقف ۵ میلیارد تومان با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد برای واحدهای تولیدی خرد و 

کوچک دانش بنیان یا صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
در مورد تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد: بنا به گزارش بانک جهانی، 
۶۸ درصد بنگاه های کوچک و متوسط )حدود ۱۳۱ میلیون بنگاه( در کشورهای 
در حال توســعه نیاز مالی برآورده نشــده ای حدود ۵ هزار میلیارد دالر دارند. در 
کشورهای مختلف، بانک ها از مهمترین ارکان تأمین مالی در قالب بدهی هستند. 
با توجه به آنکه بخشی از بنگاه های کوچک و متوسط به واسطه مسائل و مشکالت 
مختلف امکان بهره مندی از این ساختار را ندارند، ابزارهای مختلفی به مرور زمان 

تکامل یافته اند که یکی از این ابزارها ضمانت نامه های اعتباری است.
مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: به منظور 
کاهش شــکاف تأمین مالی صنایع کوچک در ایران، صندوق ضمانت ســرمایه 
گذاری صنایع کوچک با هدف »فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش 
غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغال زا 
و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل 
در توثیق تسهیالت اعطایی به این گونه طرح ها تاکنون موفق شده است ۲ هزار 

و ۲۶۱ فقــره ضمانت نامه برای یک هــزار و ۹۵ واحد صنعتی کوچک به ارزش 
۱۴.۷۷۳ میلیارد ریال صادر کند.وی یادآور شد: ضمانت نامه های اعتباری بخش 
عمده خدمات صندوق را به خود اختصاص داده است. این ضمانت نامه ها عموماً 
به نفع بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت کمک به کسری وثایق صنایع 
کوچک که قصد دریافت تسهیالت اعم از سرمایه در گردش، توسعه و ایجاد واحد 
صنعتی دارند، صادر شده اند.مقیسه افزود: گروه دوم ضمانت نامه های صادره صندوق 
مربوط به انواع ضمانت نامه های پیمانکاری از قبیل شرکت در مناقصه و یا مزایده، 
پیش پرداخت و حســن انجام بوده است تا به وسیله آن اجرای قراردادها توسط 

بنگاههای صنعتی کوچک تسهیل شود.

 وضعیت حمایت از دانش بنیان ها
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: عالوه بر این 
از ابتدای سال جاری، اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد برای واحدهای 
تولیدی خرد و کوچک دانش بنیان یا صادراتی از طریق تلفیق منابع صندوق با 

برخی از بانک های همکار در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی این منابع طرح های دانش بنیان است، گفت: 

سقف منابع قابل استفاده برای هر واحد معادل پنج میلیارد تومان است.
مقیسه افزود: همچنین بر اساس ضوابط صندوق، ضمانت تا سقف پنج میلیارد 
تومــان برای ضمانت نامه های تعهد پرداخت یا اعتباری و تا هفت میلیارد تومان 
برای پیمانکاری صادر می شود.وی تصریح کرد: نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه ها 
برای سال اول ۱.۵ درصد و ۰.۲۵ درصد برای سال های بعد است که تا ۵۰ درصد 
امکان تخفیف دارد.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: 
عالوه بر این موضوع در صندوق مصوب شــده که طرح های دانش بنیان مجزا از 
فرآیند عادی بررسی و اعتبارسنجی شوند. بنابراین مقرر شده صف جداگانه ای برای 
متقاضیان دانش بنیان در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه در بخش اعتبارسنجی، 
میزان وثایق وابسته به رتبه اعتباری متقاضی است، گفت: برای طرح های دانش 
بنیان یک رتبه باالتر از رتبه اعتباری آنها در نظر گرفته شده و برای مثال اگر پس 
 A و آن واحد دانش بنیان باشد، رتبه آن B از اعتبار سنجی متقاضی، رتبه واحد

در نظر گرفته می شود تا وثایق کمتری از آن ها دریافت شود.

تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد برای دانش بنیان ها

 نگران جاماندن از رشد شاخص کل بورس نباشید
علی فراقی گفت: رشد این روزهای بورس می تواند در محدوده های مقاومتی با ضرب کمتری اتفاق افتد.علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد خوب بازار امروز را می توان بیشتر به شرکت های بزرگ بازار سرمایه ربط داد، گفت: با توجه رشد قیمتی 
بازارهای موازی انتظار توجه تقاضا کنندگان به بازار سرمایه کاماًل مشهود بود.فراقی در ادامه گفت: لیدری این حرکت و شکست سقف یک میلیون و ششصد هزار واحدی شاخص را می توان متأثر از صنایع دالر محور در نظر گرفت که پس از رشد قیمتی دالر 

و پس از آن مصوبه محاسبه صنایع دالری که بر اساس دالر نیما که به خوبی می تواند رشد خوبی در سودآوری این صنایع داشته باشد و پس از آن استقبال خوب معامله گران شاهد بودیم.
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10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46090649014609064901 متعلــق بــه علــی ارجنــهء فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه علــی ارجنــهء فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/101401/08/10  

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

ــخ  ــد در تاری ــد عبدالمحم ــری فرزن ــی اهلل زرگ ــه ول ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد عبدالمحم ــری فرزن ــی اهلل زرگ ــه ول ــق ب ــماره 45694970204569497020 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 1401/09/231401/09/23 مفقــود گردی

12001200
ــخ  ــا  در تاری ــی صف ــد عل ــژاد  فرزن ــا ن ــر صف ــه جعف ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــی صف ــد عل ــژاد  فرزن ــا ن ــر صف ــه جعف ــق ب ــه شــماره 39339221003933922100 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/10/071401/10/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

18661866
ــخ  ــا در تاری ــد غالمرض ــژاد فرزن ــریفی ن ــه آرزو  ش ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غالمرض ــژاد فرزن ــریفی ن ــه آرزو  ش ــق ب ــماره 29810842402981084240 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــم در تاری ــد محمــد کری ــه رمضــان  شــیرزاد فرزن ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد محمــد کری ــه رمضــان  شــیرزاد فرزن ــق ب ــه شــماره 63500363796350036379 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 00184587500018458750 متعلــق بــه مهســا محمــد صالحــی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا محمــد صالحــی فرزنــد هوشــنگ 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.

20142014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 32423800613242380061 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 32423800613242380061 متعلــق بــه ادیــب  متعلــق بــه ادیــب 

رخزادی فرزند اردشیر در تاریخرخزادی فرزند اردشیر در تاریخ 1401/09/23  1401/09/23 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 00218890410021889041 و شناســنامه  وکارت دانشــجویی  متعلــق بــه محمدامیــن  و شناســنامه  وکارت دانشــجویی  متعلــق بــه محمدامیــن 
مصطفــی لــو فرزنــد رضــا در تاریــخمصطفــی لــو فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00224557870022455787 متعلــق بــه پرینــاز خالــق پرســت سرشــکه فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق بــه پرینــاز خالــق پرســت سرشــکه فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/09/30  1401/09/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابوالقاس ــرم فرزن ــن اک ــال الدی ــه جم ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابوالقاس ــرم فرزن ــن اک ــال الدی ــه جم ــق ب ــماره 45692633994569263399 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــمارهشناســنامه بــه شــماره90789078 بــا کــد ملــی  بــا کــد ملــی 00839473530083947353 متعلــق بــه محمــد اکبــری فرزنــد اکبــر در  متعلــق بــه محمــد اکبــری فرزنــد اکبــر در 
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065
»کارت ملــی و وکالــت نامــه کاری اداری و قولنامــه هــای مربــوط بــه زمیــن هــای کشــاورزی روســتای »کارت ملــی و وکالــت نامــه کاری اداری و قولنامــه هــای مربــوط بــه زمیــن هــای کشــاورزی روســتای 
قوئینــک رخشــانی و ســند مالکیــت تــک  بــرگ بــه شــماره ســند قوئینــک رخشــانی و ســند مالکیــت تــک  بــرگ بــه شــماره ســند 11214481121448 و قطعــه  و قطعــه 7676  و دســته چــک   و دســته چــک 
ســریال  شــماره  بــه  ســریال   شــماره  بــه   MM2020 مــدل  مــدل    SamsungSamsung موبایــل  و  ،ملت،کشــاورزی  صــادرات  موبایــل بانــک  و  ،ملت،کشــاورزی  صــادرات  بانــک 
ــال و  ــد کم ــک فرزن ــی تاجی ــه عل ــق ب ــال و  متعل ــد کم ــک فرزن ــی تاجی ــه عل ــق ب ــی 04211648240421164824 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش 355667100382255355667100382255ب
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 04205007410420500741 متعلــق بــه کمــال تاجیــک فرزنــد جلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه کمــال تاجیــک فرزنــد جلیــل در تاریــخ 

1401/09/191401/09/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 08203427260820342726 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 5151 س  س 272272 ایــران  ایــران 
ــه ســعید  ــق ب ــه ســعید   متعل ــق ب ــور  50379215037921 و شــماره شاســی   و شــماره شاســی  NASNAS411100411100DD13432241343224  متعل ــور   و شــماره موت 7878 و شــماره موت

صدقــی فرزنــد بیکلــر در تاریــخصدقــی فرزنــد بیکلــر در تاریــخ 1401/10/04  1401/10/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه یــک ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه یــک ب ــه شــماره 04220573810422057381 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی و کارت حراســت اداره گاز ب کارت ملــی و کارت حراســت اداره گاز ب
04220573810422057381 متعلــق بــه حســین معصومــی جعفــری فرزنــد محمــد  در تاریــخ متعلــق بــه حســین معصومــی جعفــری فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود مفقــود 

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

20842084

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12361236 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 07931152130793115213 متعلــق بــه موســی بیهقــی فرزنــد  متعلــق بــه موســی بیهقــی فرزنــد 
محمد جعفر در تاریخمحمد جعفر در تاریخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه منیــره توفیقــی فــر فرزن ــد  متعلــق ب ــه منیــره توفیقــی فــر فرزن ــه شــماره 00767105480076710548 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی ب گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی ب
محســن در تاریــخمحســن در تاریــخ 1401/10/05  1401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00191627150019162715 متعلــق بــه علیرضــا ســلیمان زاده خیــاط فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا ســلیمان زاده خیــاط فرزنــد جــواد 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.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــزی فرزن ــر تبری ــدف باق ــه ص ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــزی فرزن ــر تبری ــدف باق ــه ص ــق ب ــماره 00796636480079663648 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 1400/02/011400/02/01 مفق

21102110

ــالک  ــماره پ ــالک  و ش ــماره پ ــور 2252780878422527808784 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی 8731024287310242 و ش ــماره شاس ــه ش ــین ب ــی کارت ماش ــماره شاس ــه ش ــین ب کارت ماش
4444جج373373 ایــران  ایــران 3030 متعلــق بــه حســین نجــاری فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه حســین نجــاری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

23012301
ــد بهــرام در  ــه حســن شــیرنژاد فرزن ــق ب ــد بهــرام در  متعل ــه حســن شــیرنژاد فرزن ــق ب ــی 21103799872110379987 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریختاریخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302
ــی   ــه  زرگران ــه فاطم ــق ب ــی    متعل ــه  زرگران ــه فاطم ــق ب ــی 21100187552110018755  متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش کارت مل

فرزند نقی در تاریخفرزند نقی در تاریخ 1401/09/27  1401/09/27 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 30600964653060096465 متعلــق بــه ســیروس موجرلــو فرزنــد رمضانعلــی   متعلــق بــه ســیروس موجرلــو فرزنــد رمضانعلــی  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/25  1401/09/25 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 21220258162122025816 متعلــق بــه حضرتقلــی کشــت کار  فرزنــد یحیــی  متعلــق بــه حضرتقلــی کشــت کار  فرزنــد یحیــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 21220722022122072202 متعلــق بــه صفــر علــی   متعلــق بــه صفــر علــی  
گل بینــی مفــرد فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخگل بینــی مفــرد فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11421978831142197883 متعلــق بــه طاهــره عظیمــی دســتگردی فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره عظیمــی دســتگردی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 

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

ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــی خوزان ــا حبیب ــه فریب ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد رحی ــی فرزن ــی خوزان ــا حبیب ــه فریب ــق ب ــماره 11416519041141651904 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
ــا کــد ملــی  ــد حســین علــی ب ــه علــی صمــدی فرزن ــا کــد ملــی  متعلــق ب ــد حســین علــی ب ــه علــی صمــدی فرزن ــه شــماره شناســنامه 653653 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه شناســنامه ب شناســنامه ب

11711041031171104103 در تاریخ در تاریخ 1401/09/07  1401/09/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

25082508
ــد مرتضــی در  ــان فرزن ــرز صبوحانی ــه فرام ــق ب ــد مرتضــی در  متعل ــان فرزن ــرز صبوحانی ــه فرام ــق ب ــه شــماره 00646174320064617432 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریختاریخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25712571
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22806476132280647613 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه ســید مجیــد اوجــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه ســید مجیــد اوجــی فرزنــد 

جمال در تاریخجمال در تاریخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــین رضای ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــین رضای ــه حس ــق ب ــماره 66500046776650004677 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 1401/07/071401/07/07 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24903281312490328131 متعلــق بــه فاطمــه خســروی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه خســروی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/071401/10/07 مفق

ــخ 1401/09/281401/09/28   ــان در تاری ــد قرب ــی زارع فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد قرب ــی زارع فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 24312709122431270912 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22954653702295465370 متعلــق بــه امنــه  کشــاورزی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه امنــه  کشــاورزی فرزنــد عبدالــه 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 1401/10/051401/10/05 مفق

ــخ  ــدا در تاری ــد راه خ ــژاد فرزن ــی ن ــال فریدون ــه اع ــق ب ــخ  متعل ــدا در تاری ــد راه خ ــژاد فرزن ــی ن ــال فریدون ــه اع ــق ب ــماره 22910604222291060422 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 1401/07/011401/07/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 18706457231870645723 متعلــق بــه علــی عزیــزی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی عزیــزی فرزنــد عبدالعلــی 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 1401/10/061401/10/06 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 11021102 متعلــق بــه ژالــه حیــدری فرزنــد مجیــد در تاریــخ متعلــق بــه ژالــه حیــدری فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 48196742774819674277 متعلــق بــه ســهیال پورنظــری فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه ســهیال پورنظــری فرزنــد کریــم 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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22831546342283154634 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین پرایــد  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین پرایــد 131131 مــدل  مــدل 9595 بــه  بــه 
    MM135542842135542842 و ش م  و ش م NASNAS411100411100GG34629973462997 شــماره پــالک شــماره پــالک 8484 م  م 513513 ایــران  ایــران 9393 بــه ش ش  بــه ش ش
ــد علیرضــا در تاریــخ 1401/10/05  1401/10/05 مفقــود مفقــود  ــان شــریفی قاســمی فرزن ــه عرف ــد علیرضــا در تاریــخو کارت ســوخت متعلــق ب ــان شــریفی قاســمی فرزن ــه عرف و کارت ســوخت متعلــق ب

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

26032603
ــخ  ــه  در تاری ــد ذبیــح ال ــه فرشــید  حیــدری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــد ذبیــح ال ــه فرشــید  حیــدری فرزن ــق ب ــه شــماره 09208036280920803628 متعل ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب

1401/09/021401/09/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

28012801
ــخ  ــه در تاری ــد صدرال ــی فرزن ــان مکرب ــه وحیــد مرزب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد صدرال ــی فرزن ــان مکرب ــه وحیــد مرزب ــق ب ــه شــماره 39347413813934741381 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1401/09/281401/09/28 مفق

ــی   ــماره مل ــه ش ــی ب ــور مالیات ــایی اداره ام ــری و کارت شناس ــمند  و کارت مربیگ ــی هوش ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب ــور مالیات ــایی اداره ام ــری و کارت شناس ــمند  و کارت مربیگ ــی هوش کارت مل
22187738312218773831 متعلــق بــه مهــرزاد نســیمی  فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه مهــرزاد نســیمی  فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/09/27  1401/09/27 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

29012901
ــخ  ــد محمدحســین  در تاری ــی  فرزن ــد  دانائ ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــد محمدحســین  در تاری ــی  فرزن ــد  دانائ ــه مجی ــق ب ــماره 00655175040065517504 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/09/111401/09/11 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 44798929664479892966 متعلــق بــه اکبــر فرشــید فرزنــد ماشــااله در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر فرشــید فرزنــد ماشــااله 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.

ــخ  ــد علیرضــا در تاری ــادی فرزن ــت اب ــه مرتضــی جن ــق ب ــخ  متعل ــد علیرضــا در تاری ــادی فرزن ــت اب ــه مرتضــی جن ــق ب ــه شــماره 02002514570200251457 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

 اســتاندار اردبیل از تدوین 18 طرح توسعه 
برای شرکت کشــت و صنعت مغان خبر داد 
و گفت: بــرای اجرای این طرح هــا 70هزار 
میلیارد ریال منابع الزم است که برای تامین 
آن مدل هایی پیشنهاد شده و در دست بررسی 
است. ســید حامد عاملی که در آغاز سومین 
دوره از سفرهای شهرستانی به پارس آباد سفر 
کرده اســت، در پایان این سفر در نشست با 
خبرنگاران بــا بیان اینکه کشــت و صنعت 
ظرفیت مهمی برای استان اردبیل است، گفت: 
واقعیت این است که شرکت کشت و صنعت 
از ابتدا باشگاه سیاسی بوده است و باید از این 
شرایط خارج شده و به شکل بنگاه اقتصادی 
اداره شــود. وی افزود: این شرکت مشاورینی 
داشــته که روی کشت و صنعت را ندیده اند، 
با خودروهــای اســپورتیج در جاهایی دیگر 
می چرخیدند یا آدم هایی بوده اند که قرارداد 
بسته و رفته اند. استاندار اردبیل افزود: زمانی 
معاون استاندار بودم به طور ناشناس در شرکت 
حضــور یافتم و دیدم که محصول روی زمین 
مانده بود. بعد مشخص شد که این محصول 
را نگه می دارنــد وقتی تاریخ مصرف آن تمام 
می شود با یک صورتجلسه آن را بدون مزایده و 
به ثمن بخس به یک شرکت خاص می دهند. 
عاملی با اشاره به قراردادهایی که در کشت و 
صنعت بسته می شود،گفت: قراردادهایی در 
این شرکت بسته می شــود که بر اساس آن 
فردی در مدت چهــار ماه 40 میلیارد تومان 
ســود می برد. وی خاطرنشــان کــرد: اینکه 
می گوییم کشت و صنعت باشگاه سیاسی است، 
نظرم فرد خاصی نیست بلکه همواره این طور 
بوده است ولی اینکه این مجموعه چه زمانی 
درست می شود وقتی که بنگاه اقتصادی شود.

در صورتی که کشت و صنعت به شکل بنگاه 
اقتصادی عمل کند در آن صورت به فکر منافع 

شرکت خواهد بود. استاندار اردبیل اضافه کرد: 
کشت و صنعت 23 هزار هکتار اراضی دارد که 
حدود دو الی ســه هزار هکتارآن باغ است. در 
بقیه اراضی حتی اگر گندم بکاریم باید ببینیم 
با قیمت 12 هزار تومان چقدر ســود خواهد 
کرد در حالی که االن شاهد هستیم که شرکت 
حقوق کارگران را پرداخت می کند و کالهش 
را روی هوا می اندازد. عاملی با بیان اینکه این 
ظرفیت باید یک بار تعیین تکلیف شود، گفت: 
اصلی ترین بحث ما این اســت که کشــت و 
صنعت از باشــگاه سیاسی خارج شده و بنگاه 
اقتصادی شود. وی از تدوین حدود 18 طرح 
توسعه ای برای شرکت کشت و صنعت مغان 
خبــر داد و با بیان اینکه با اجرای این طرح ها 
کشت و صنعت به جایگاه واقعی خود می رسد، 
گفت: با اجرای این طرح ها حداقل 5 هزار نفر 
در شرکت کشت و صنعت اشتغالزایی خواهد 

شد ولی اجرای این طرح ها دست کم نیازمند 
هفت هزار میلیارد تومان منابع است. عاملی 
یادآورشــد: برای تامین این منابع مدل هایی 
تدوین و به رئیس جمهور پیشــنهاد شده که 
مورد استقبال ایشــان هم قرار گرفته است و 
جلساتی با آقای مخبر برگزار شده که یکی از 
این مدل ها نهایی و اجرا شود. وی خاطرنشان 
کرد: برای کشــت و صنعت پارس هم 6 طرح 
توســعه داریم که اجرای آن هم نیازمند 500 
میلیارد تومان منابع است. استاندار اردبیل در 
این سفر آخرین وضعیت پیشرفت و مشکالت 
پــروژه تصفیه خانه فاضالب شــهری در این 
شهرســتان را به صورت میدانی بررسی کرد و 
مقرر شد 30میلیارد تومان تا پایان سال به این 
پروژه تزریق شود. وی همچنین ضمن بازدید 
از محل احداث طرح مســکن ملی پارس آباد، 
دســتورات الزم را برای تســریع در احداث و 

واگذاری واحدهای مســکونی این طرح صادر 
کرد. بر اساس طرح مسکن ملی، بیش از 500 
واحد مسکونی در شهرستان پارس آباد احداث 
و به متقاضیان واگذار خواهد شــد. استاندار 
اردبیل در مراســم آغاز بهره بــرداری از پروژه 
بهره برداری از پمپاژ آب ســربند که برای رفع 
کمبود آب شبکه آبیاری و زهکشی مغان اجرا 
شده است، با بیان این که هر ساله بخش قابل 
توجهی از حق آبه ایران و استان اردبیل از کشور 
خارج می شود، گفت: یکی از طرح های مهمی 
که از خروج ایــن حق آبه جلوگیری می کند، 
ایستگاه پمپاژ سربند بوده و استفاده حداکثری 
از آن، نیازمند تخصیص اعتبار بیش تر است. 
بازدید از گلخانه تولید فلفل دلمه ای صادراتی 
و گلخانه تولید آناناس، موز و خیار در شهرک 
گلخانه ای پارس آبــاد، بازدید از محل احداث 
کارخانه روغن گیری از دانه های کلزا و کارخانه 

فراوری میوه شرکت کشت وصنعت گلدشت 
مغان، بررسی میدانی پیشرفت پروژه گلخانه 
5 هکتاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در شهرک گلخانه ای پارس آباد از دیگربرنامه 
های سفر شهرســتانی عاملی در پارس آباد 
بود. در جریان این سفر همچنین بهره برداری 
از گازرســانی به 5 روستا در بخش اسالم آباد 
این شهرســتان آغــاز شد.اســتاندار اردبیل 
در حاشــیه آغاز مراســم بهره برداری از گاز 
رســانی به این پنج روستا با تعدادی از اهالی 
روســتای ابراهیم کندی بخش اسالم آباد این 
شهرستان دیدار و گفت و گو کرد. سیدحامد 
عاملی همچنین در جریان بازدید از مجموعه 
گلخانه ای این شهرستان اظهار کرد: با توجه 
به این که شهرســتان پارس آبــاد در آخرین 
نقاط خط انتقال گاز کشــور قــرار دارد، در 
مواقع مصرف باالی گاز، در این مناطق با افت 

چشم گیر فشار گاز روبه رو می شویم. 
وی افــزود: به دلیل اهمیت ایــن موضوع، در 
سفر سال گذشته ریاست جمهوری به استان 
اردبیل، پروژه خط دوم انتقال گاز به پارس آباد 
مصوب شــد که این خط انتقال از اردبیل به 
گرمــی و ســپس پارس آباد و اصالنــدوز در 
دست اجرا اســت تا پس از بهره برداری از آن 
که پیش بینی می شود تا پایان سال آینده به 
نتیجه برســد، مشکالت افت فشار گاز شمال 
استان مرتفع شود. اســتاندار اردبیل تصریح 
کرد: مجموعه گلخانه ای پارس آباد بزرگ ترین 
مجموعه  گلخانه ای کشور محسوب می شود که 
ظرفیت تأثیرگذاری قابل توجهی را در صادرات 
محصــوالت گلخانــه ای دارد، این مجموعه 
مشکالتی داشته که بخش مهم آن مربوط به 
کمبود گاز است که با بهره برداری از خط دوم 
انتقال گاز به شمال استان مشکل این مجموعه 

بزرگ رفع خواهد شد.

 توسعه کشت و صنعت مغان نیازمند ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است

تولیدتخماصالحشدهماهیقزلآال
معاون توســعه آبزی پروری سازمان شــیالت ایران از تولید تخم تریپلوئید ماهی 
قزل آال )تخم تمام ماده عقیم( در راستای اصالح نژاد و روند رو به رشد آن به سوی 

خودکفایی خبر داد.
مهدی شکوری در سی و یکمین جلسه شورای معاونین سازمان شیالت ایران افزود: 
قزل آالی تریپلوئید )triploid( ماهیان رنگین کمان معمولی اما عقیم هســتند و 
در ســایر مشخصات با قزل آالی رنگین کمان یکســان اند. با تغییر تعداد کروموزوم 
تخم ماهیان قزل آالی رنگین کمان تبدیل به بچه ماهیان تریپلوئید می شــوند که 
توانایی تولید مثل ندارند و تمام انرژی خود را بر روی رشد متمرکز می کنند. معاون 
توســعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت: این بچه ماهیان نسبت به 
بچــه ماهیان معمولی و بچه ماهیان تمام ماده به ترتیب تا 40 درصد و 20 درصد 
رشد بیشتری دارند، همچنین به دلیل عدم تولید و ترشح هورمون جنسی کیفیت 
گوشــت این ماهیان به مراتب لذیذتر از ماهیان معمولی اســت. به دلیل اینکه این 
ماهیان عقیم می باشند و توانایی تولیدمثل ندارند، برای صید ورزشی در دریاچه ها 
نیز قابل استفاده اند. شکوری خاطرنشان کرد: به طور کلی از مزایای ماهی قزل آالی 
تریپلوئید به مواردی از جمله این که رشد بیشتری نسبت به ماهی قزل آالی معمولی 
و یا تمام ماده قزل آالی رنگین کمان دارد؛ به دلیل این که مشــکالت تلفات هنگام 
فرآیندهای بلوغ و تخم ریزی را ندارند مقاومت بیشتر به بیماری و طول عمر بیشتری 
دارند. معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران افزود: این نوع ماهی تراریخته 
نیستند و برای مصرف انسانی مشکلی ایجاد نمی کنند؛ کیفیت گوشت بهتری نسبت 
به ماهیان معمولی دارند و در نتیجه بازارپســندی بهتری دارند. وی ابراز امیدواری 
کــرد؛ با توجه بــه مزایا و اهمیت این نوع تخم ماهی در آبزی پروری، با توســعه و 
پیشرفت روند تولید آن که به همت دانشگاه صنعتی اصفهان و با سرمایه گذاری و 
همکاری یکی از مراکز تکثیر فعال )آبزی نگین شایان( آغاز شده است کشور ما به 

خودکفایی خواهد رسید.

250تنپرتقالو350تنسیبذخیرهسازیشد
 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران از ارائه تسهیالت بانکی برای سرمایه 
در گردش ســورتینگ داران و باغداران توســط دولت خبرداد و گفت: امســال در 
مازندران 250تن پرتقال و 350 تن سیب ذخیره سازی شده است. حسن عنایتی در 
جلسه ستاد تنظیم بازار با اعالم اینکه خرید محصول برنج کشاورزان از دغدغه های 
مسئوالن ارشد استان است، اظهار کرد: جهاد کشاورزی برای خرید ارقام پر محصول 
برنج در مازندران 8 مرکز دایر کرد در کمتر از یک ماه 300 تن برنج از کشــاورزان 
خریداری شد. وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی با همکاری اتکا و تعاون روستایی 
پایه قیمت برنج پر محصول از نوع ندا را 30 هزار تومان و شیرودی را 38 هزار تومان 
تعیین کردند، افزود: روزهای آینده طلب کشــاورزان مبنی بر فروش برنج به دولت 
پرداخت می شــود. 39 میلیارد تومان طلب مباشرانی است که در کشت قراردادی 
با ما همکاری کردند. امسال بیشــترین خرید برنج پرمحصول جهاد کشاورزی در 
ساری و کمترین خرید را در میاندورود و نکا داشتیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه این استان در تولید مرغ 
تامین کننده بخش زیادی از نیاز کشور است، یادآور شد: برای پیگیری فرایند کار 
تولید، پرورش، توزیع تا فروش دام طیور برای نخستین بار در مازندران سامانه برخط 

راه اندازی شد که اتحادیه ها و کشتارگاه های مرغ را هم در بر می گیرد.

 دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان برنج مجمع عالی واردات 
از آغاز صادرات برنج ایرانی به کشــورهای عربی، آمریکایی و روسیه خبر داد 
و گفت: از ابتدای سال تا کنون یک میلیون و 200 هزار تن برنج وارد کشور 
شــده که 950 هزار تن آن سهم بخش خصوصی بوده و 400 هزار تن دیگر 

نیز باید وارد شود.
مسیح کشاورز در خصوص وضعیت بازار برنج کشور افزود: با توجه به میزان 
برنج تولیدی کشور، بخشی از نیاز بازار باید از محل واردات تامین شود، البته 
مباحث اقتصادی و توان خرید مصرف کننده نیز در این مقوله اثرگذار است، 
زیرا فاصله قیمتی میان برنج ایرانی و وارداتی زیاد است و خرید این محصول 

دور از دسترس همه اقشار جامعه است.
دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان برنج مجمع عالی واردات 
اظهار داشت: با ایجاد پایانه صادراتی برنج در مازندران گام اولیه برای ورود برنج 

ایران به بازارهای صادراتی برداشته شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل برهم خوردن تراز تجاری میان دو کشــور ایران 
و هند، فعاًل واردات برنج از این کشور متوقف شده و برنج مورد نیاز کشور از 

دیگر مبادی مثل پاکستان وارد می شود.
کشــاورز با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که تجار کشور دوست و 
مسلمان پاکستان با نگاه بلندمدت از این فرصت برای توسعه مناسبات تجاری 
و افزایش سهمشــان از بازار برنج ایران اســتفاده کنند و با افزایش قیمت به 
سمت سوءاستفاده از فرصت پیش آمده حرکت نکنند، گفت: در حال حاضر 
قیمت بهترین برنج هندی در بازار ایران حدود 40 هزار تومان است و به دلیل 
محدودیت پیش آمده برای برنج هندی، محصول وارداتی از پاکستان با کمی 

افزایش با قیمت 50 هزار تومان به دست مصرف کننده ایرانی می رسد.
وی با تأکید بر این مهم که حمایت از برنج ایرانی در اشکال مختلف وظیفه 

همه فعاالن در صنعت برنج است، افزود: دو سال پیش زمانی که دالر 27 هزار 
تومان بود، قیمت هر کیلو برنج کیفی ایرانی نیز 27 هزار تومان بود، اما سال 
1400 به رغم هشدارهایی که در خصوص کمبود برنج و دامن زدن به گرانی 
در کشــور دادیم، دولت ممنوعیت واردات را اعمال کرد. امسال کشاورزان با 
نگاهی به تجربه گذشته برنج را در اختیار دالالن نگذاشته اند با این تفکر که 

خودشان منتفع شوند.
وی تصریح کرد: کشــاورزان باید متوجه باشند در شرایطی که بازار برنج 
ایرانی با رکود همراه است و باید به سمت رونق گرفتن حرکت کند، مواردی 
را باید مدنظر داشته باشند، اول اینکه یک میلیون و 200 هزار تن برنج وارد 
شده که بر بازار برنج ایرانی بی تأثیر نیست، دوم اینکه امسال تولید برنج داخلی 
از وضعیت مطلوب کمی و کیفی برخوردار بوده و قیمت گذاری باید بر مبنای 
میزان تولید و عرضه انجام گیرد و نمی توان به بهانه کمبود قیمت را افزایش داد.

آغاز صادرات برنج ایرانی به کشورهای هدف
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1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00167903670016790367 متعلــق بــه بهــروز کیــا فرزنــد خیرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز کیــا فرزنــد خیرالــه 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.

ــران 8282--311311دد3131 و شاســی  و شاســی SISI41228461624122846162 و شــماره  و شــماره  ــالک ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز ماشــین ب ــران »ب ــالک ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز ماشــین ب »ب
موتــور موتــور 0123156301231563 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 00750704050075070405 متعلــق بــه هــادی حاجــی رحیــم  فرزنــد علــی   متعلــق بــه هــادی حاجــی رحیــم  فرزنــد علــی  

در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

شاســی  شــماره  وبــه  شاســی   شــماره  وبــه   01250125NN22DD963484963484 موتــور  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  موتــور کارت  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  کارت 
ــرا احمــدی  ــه زه ــق ب ــرا احمــدی   متعل ــه زه ــق ب ــران 5472954729  متعل ــران  ای ــی 143143 ای ــه شــماره انتظام ــی  وب ــه شــماره انتظام 125125MM95611579561157******NN22DD وب
بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 02043909310204390931  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

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

ــین   ــه محمدحس ــق ب ــین    متعل ــه محمدحس ــق ب ــوار 186650186031186650186031  متعل ــماره خان ــه ش ــری ب ــش و کارت کارگ ــوار کارت امای ــماره خان ــه ش ــری ب ــش و کارت کارگ کارت امای
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقــود  در  ادمخــان  فرزنــد  تاریــخ محمــدی  در  ادمخــان  فرزنــد   محمــدی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گواهینامــه رانندگــی  و کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  و کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره 00724859060072485906 و کارت خــودرو  و کارت خــودرو 
و بیمــه نامــه خــودرو  بــه شــماره موتــور و بیمــه نامــه خــودرو  بــه شــماره موتــور HFCHFC44GAGA3131DFDF30341643034164  و کارت ســوخت بــه شــماره   و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــخ  ــماعیل در تاری ــد محمداس ــری فرزن ــی  طاه ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد محمداس ــری فرزن ــی  طاه ــه مصطف ــق ب ــران 972972 ق  ق 2828 متعل ــران ای ــی 5555ای ــی انتظام انتظام

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

ــماره  ــه ش ــماره  وب ــه ش ــور 01250125NN33CC201417201417 وب ــماره موت ــه ش ــندکمپانی ب ــیکلت و س ــور س ــبز موت ــرگ س ــور ب ــماره موت ــه ش ــندکمپانی ب ــیکلت و س ــور س ــبز موت ــرگ س ب
ــی   ــه عل ــق ب ــی    متعل ــه عل ــق ب ــران 6682966829  متعل ــران  ای ــی 123123 ای ــماره انتظام ــه ش ــی  وب ــماره انتظام ــه ش ــی 125125KK91142069114206******NN33CC وب ــی شاس شاس
ــود  ــود مفق ــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفق ــاس در تاری ــد عب ــخ فرزن ــاس در تاری ــد عب ــی 00148459700014845970 فرزن ــماره مل ــه ش ــی ب ــی دوالب ــی قربانعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی دوالب قربانعل

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

ــد  ــدری فرزن ــه حی ــه فاطم ــق ب ــد  متعل ــدری فرزن ــه حی ــه فاطم ــق ب ــماره 32407425433240742543 متعل ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرو  ــه نی ــازمانی و دفترچ ــایی س ــرو  و کارت شناس ــه نی ــازمانی و دفترچ ــایی س ــماره 41309547514130954751 و کارت شناس ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
مســلح متعلــق بــه علــی لشــنی فرزنــد غالمحســین در تاریــخمســلح متعلــق بــه علــی لشــنی فرزنــد غالمحســین در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00527644350052764435 متعلــق به افســانه برکتــی فرزند اســداله در تاریــخ  متعلــق به افســانه برکتــی فرزند اســداله 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.

  29022902
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38018723353801872335 متعلــق بــه شــهال رســتمی فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه شــهال رســتمی فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ 

1401/09/051401/09/05 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 27100313452710031345 وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه  متعلــق بــه ســجاد صدرممتــاز  وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه  متعلــق بــه ســجاد صدرممتــاز 
فرزنــد شــعبان در تاریــخفرزنــد شــعبان در تاریــخ 1400/12/01  1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00465302410046530241 متعلــق بــه بهمن مقــدم فرزند رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه بهمن مقــدم فرزند رجبعلــی در تاریــخ 1401/08/301401/08/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00724135300072413530 متعلــق بــه امیــر پاکباختــگان زنجانــی  فرزنــد نصــرت الــه در  متعلــق بــه امیــر پاکباختــگان زنجانــی  فرزنــد نصــرت الــه در 
تاریــختاریــخ 1401/09/30  1401/09/30 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 00500158850050015885 متعلــق بــه اعظــم میرحســینی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم میرحســینی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــی رســتمی  فرزن ــه ابراهیــم عل ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــی رســتمی  فرزن ــه ابراهیــم عل ــق ب ــه شــماره 53895228185389522818 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42503848104250384810 متعلــق بــه زهــرا زرجــام فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا زرجــام فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره هــای 804380804380//4747وو804381804381//3333وو804382804382//1919 ــه شــماره هــای شناســنامه وگذرنامــه وچــک بانــک ملــت ب شناســنامه وگذرنامــه وچــک بانــک ملــت ب
وو804383804383//5656وو804384804384//4242متعلــق بــه ســیدمحمدرضا محســنیان بــه کدملــی متعلــق بــه ســیدمحمدرضا محســنیان بــه کدملــی 04917610580491761058 فرزنــد  فرزنــد 

سیدمحســن در تاریــخسیدمحســن در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 138138     ــران ای ــالک 6168961689ای ــه پ ــور ب ــه وکارت موت ــالک  وگواهینام ــه پ ــور ب ــه وکارت موت ــماره 32423781643242378164 وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/09/28  1401/09/28 مفق ــن در تاری ــد امی ــرد فرزن ــه ســید ســپهر حســینی مف ــق ب ــخمتعل ــن در تاری ــد امی ــرد فرزن ــه ســید ســپهر حســینی مف ــق ب متعل

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

کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره پــالک کارت ماشــین وکارت ســوخت  بــه شــماره پــالک 7373ه ه 664664ایــران ایــران 2020 متعلــق بــه فاطمــه علــی دوســت  متعلــق بــه فاطمــه علــی دوســت 
بــه کدملــی بــه کدملــی 00653686810065368681  فرزنــد رحمــان در تاریــخ  فرزنــد رحمــان در تاریــخ 1401/09/28  1401/09/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58892449305889244930 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت 
ــغ  ــه مبل ــک ب ــتی وچ ــع دس ــدی صنای ــغ  وکارت هنرمن ــه مبل ــک ب ــتی وچ ــع دس ــدی صنای ــران 3333 وکارت هنرمن ــران ای ــالک 8585ن ن 179179ای ــه پ ــین ب ــالک وکارت ماش ــه پ ــین ب وکارت ماش
5050هزارتومــان بــه شــماره چــک هزارتومــان بــه شــماره چــک 9945/7479019945/747901 -  - 1212 متعلــق بــه ذبیــح الــه  کریمــی موحــد فرزنــد  متعلــق بــه ذبیــح الــه  کریمــی موحــد فرزنــد 

قاســمعلی در تاریــخقاســمعلی در تاریــخ 1401/09/28  1401/09/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره وش ــور 0136156201361562وش ــماره موت ــور  وش ــماره موت ــران 1010 وش ــران ای ــالک 7272س س 831831ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــالک ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی شاســی SS14122847080511412284708051 متعلــق بــه احســان کبیــری بــه کدملــی  متعلــق بــه احســان کبیــری بــه کدملــی 00129639090012963909 فرزنــد علــی در  فرزنــد علــی در 

تاریــختاریــخ 1401/09/11  1401/09/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادی  در تاری ــد ه ــری فرزن ــی جعف ــه محمدعل ــق ب ــخ  متعل ــادی  در تاری ــد ه ــری فرزن ــی جعف ــه محمدعل ــق ب ــماره 00184664940018466494 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 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14513448211451344821 متعلــق بــه ســاناز معاضــدی فرزنــد شــهریار در تاریــخ  متعلــق بــه ســاناز معاضــدی فرزنــد شــهریار 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 1400/06/011400/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00466477830046647783 متعلــق بــه علــی اقتصــادی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اقتصــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/301401/06/30 مفق

ــه  ــاری ب ــا اخب ــه علیرض ــق ب ــه  متعل ــاری ب ــا اخب ــه علیرض ــق ب ــماره 101010212101010212 متعل ــه ش ــران ب ــی ته ــام مهندس ــازمان نظ ــماره کارت س ــه ش ــران ب ــی ته ــام مهندس ــازمان نظ کارت س
کدملــی کدملــی 00425055180042505518  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ  فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وبیمــه نامــه وکارت ســوخت بــه پــالک کارت ماشــین وبیمــه نامــه وکارت ســوخت بــه پــالک 3737ل  ل  199199 ایــران  ایــران 3333 متعلــق بــه معصومــه بهــرام  متعلــق بــه معصومــه بهــرام 
نژادتــازه کندبــه کدملــی نژادتــازه کندبــه کدملــی 00464212110046421211  فرزنــد تیمــور در تاریــخ  فرزنــد تیمــور در تاریــخ 1401/10/05  1401/10/05 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

گواهینامــه ودوعــددکارت ســوخت متعلــق بــه علیرضــا اخبــاری بــه کدملــی گواهینامــه ودوعــددکارت ســوخت متعلــق بــه علیرضــا اخبــاری بــه کدملــی 00425055180042505518    
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود  در  الــه  عــزت  تاریــخ فرزنــد  در  الــه  عــزت   فرزنــد 

می باشد.می باشد.

ــه صغــری ســاالروند  ــه صغــری ســاالروند  متعلــق ب ــه شــماره پــالک 4646ی ی 988988ایــران ایــران 2121 متعلــق ب ــه شــماره پــالک کارت ماشــین وکارت ســوخت  ب کارت ماشــین وکارت ســوخت  ب
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/09/29  1401/09/29 مفق ــد رحــم خــدا در تاری ــخ فرزن ــد رحــم خــدا در تاری ــی 41308730324130873032 فرزن ــه کدمل ــی ب ــه کدمل ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  وکارت ســازمانی وزارت تعــاون کاررفــاه اجتماعــی ب ــه شــماره 41308730324130873032 وکارت ســازمانی وزارت تعــاون کاررفــاه اجتماعــی ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
50175017 متعلــق بــه صغــری ســاالروند فرزنــد رحــم خــدا در تاریــخ متعلــق بــه صغــری ســاالروند فرزنــد رحــم خــدا در تاریــخ 1401/09/29  1401/09/29 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــخ  در تاری ــی 00141746340014174634 در تاری ــه کدمل ــه محمــد نظرخــواه ب ــق ب ــه متعل ــی شناســنامه وکارت نظــام وظیف ــه کدمل ــه محمــد نظرخــواه ب ــق ب ــه متعل شناســنامه وکارت نظــام وظیف
1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00731426540073142654 متعلــق بــه حمیــد خــادم احمــدی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد خــادم احمــدی فرزنــد علــی اصغــر 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.

شناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وکارت ماشــین بــه پــالک شناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وکارت ماشــین بــه پــالک 2222ج ج 881881ایــران ایــران 9898 ودفترچــه بیمــه متعلــق  ودفترچــه بیمــه متعلــق 
بــه علــی جمالونــدی بــه کدملــی بــه علــی جمالونــدی بــه کدملــی 45002928884500292888 فرزنــد مــراد در تاریــخ فرزنــد مــراد در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 9595ت ت 949949ایــران ایــران 3333 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور 1248314248812483142488وشــماره وشــماره 
شاســی شاســی 8327766183277661 متعلــق بــه ابراهیــم نورمحمدزادبــه کدملــی  متعلــق بــه ابراهیــم نورمحمدزادبــه کدملــی 00417952710041795271  فرزنــد اژدر در تاریــخ   فرزنــد اژدر 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.

ــادباد  ــدی ش ــی محم ــه عل ــه عبدال ــق ب ــادباد  متعل ــدی ش ــی محم ــه عل ــه عبدال ــق ب ــماره 00672680560067268056 متعل ــه ش ــه ب ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــی وگواهینام کارت مل
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/10/04  1401/10/04 مفقــود  در  محمدحســین  تاریــخ فرزنــد  در  محمدحســین   فرزنــد 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد تق ــدی فرزن ــره احم ــه طاه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد تق ــدی فرزن ــره احم ــه طاه ــق ب ــی 00492320450049232045 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل 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 1400/10/011400/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00138569440013856944 وگواهینامــه وکارت موتــور وکارت ســوخت بــه پــالک  وگواهینامــه وکارت موتــور وکارت ســوخت بــه پــالک 
ــخ 1399/08/01  1399/08/01 وهمچنیــن وهمچنیــن  ــر در تاری ــد صاب ــی فرزن ــه محمدرضــا خدای ــق ب ــخ متعل ــر در تاری ــد صاب ــی فرزن ــه محمدرضــا خدای ــق ب ــران 143143 متعل ــران ای 4443344433ای

ــی باشــد. 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 ــال 13881388 مفق ــنامه درس ــال شناس ــنامه درس شناس

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 60300817316030081731 وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه علیرضــا پورعلــی فرزنــد شــاپور  وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه علیرضــا پورعلــی فرزنــد شــاپور 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/22  1401/09/22 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 45001427894500142789 متعلــق بــه فاطمــه فاضلــی فرزند کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه فاضلــی فرزند کاظــم در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتورســیکلت بــه پــالک کارت موتورســیکلت بــه پــالک 6498264982ایــران ایــران 148148 متعلــق بــه علیرضــا پورعلــی بــه کدملــی  متعلــق بــه علیرضــا پورعلــی بــه کدملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/22  1401/09/22 مفق ــاپور در تاری ــد ش ــخ  فرزن ــاپور در تاری ــد ش 60300817316030081731  فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

29032903
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 41332197754133219775 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره  و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره 7777 ایــران  ایــران 173173  
ج ج 2424 متعلــق بــه حیــدر  ســبزعلی  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ متعلــق بــه حیــدر  ســبزعلی  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــا  ــه ملین ــق ب ــنامه متعل ــی و شناس ــن  کریم ــه اروی ــق ب ــا  متعل ــه ملین ــق ب ــنامه متعل ــی و شناس ــن  کریم ــه اروی ــق ب ــماره 02512337820251233782 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1399/10/07  1399/10/07 مفق ــد روح اهلل  در تاری ــخ  فرزن ــد روح اهلل  در تاری ــماره 04420931440442093144  فرزن ــه ش ــی ب ــماره کریم ــه ش ــی ب کریم

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

ــماره 04505282190450528219 و کارت  و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 04505282190450528219 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــه  در تاری ــد فضــل ال ــی  فرزن ــرام  ازگل ــه به ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــد فضــل ال ــی  فرزن ــرام  ازگل ــه به ــق ب ــه شــماره 04505282190450528219 متعل ــت ب ــان خدم ــه شــماره پای ــت ب ــان خدم پای

1400/10/071400/10/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00540210810054021081 متعلــق بــه شــیرین  نــوری تاجــر  فرزنــد حســن  در  متعلــق بــه شــیرین  نــوری تاجــر  فرزنــد حســن  در 
تاریــختاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 05900128190590012819 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 05900128190590012819 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 05900128190590012819 متعلــق بــه امیــن  فهیمــی فرزنــد رســتمعلی و کارت  متعلــق بــه امیــن  فهیمــی فرزنــد رســتمعلی و کارت 
ــران 639639 س  س 2727 در تاریــخ  در تاریــخ  ــران  ای ــه شــماره 00688835280068883528و و 5555 ای ــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ب ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ب

1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12497740981249774098و و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12497740981249774098 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
22عــدد کارت ســوخت و عــدد کارت ســوخت و 22عــدد کارت بانکــی متعلــق بــه کریــم  خدابخــش ســهیلی  فرزنــد مرادعلــی  در عــدد کارت بانکــی متعلــق بــه کریــم  خدابخــش ســهیلی  فرزنــد مرادعلــی  در 

تاریــختاریــخ 1401/09/21  1401/09/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  در  ــرات ال ــد ب ــه فاطمــه  شــبانی  فرزن ــق ب ــه  در  متعل ــرات ال ــد ب ــه فاطمــه  شــبانی  فرزن ــق ب ــه شــماره 04526842420452684242 متعل ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــختاریــخ 1401/04/07  1401/04/07 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 00627831220062783122 متعلــق بــه مجتبــی  گلبــری  فرزنــد شــمس اهلل  در  متعلــق بــه مجتبــی  گلبــری  فرزنــد شــمس اهلل  در 
تاریــختاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04109250550410925055 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 04109250550410925055 و رســید کارت  و رســید کارت 
ــران 7597475974 و و44عــدد کارت بانکــی عــدد کارت بانکــی  ــران  ای ــه شــماره 144144 ای ــور و کارت ســوخت ب ــه شــماره ملــی هوشــمندو کارت موت ــور و کارت ســوخت ب ملــی هوشــمندو کارت موت
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/09/23  1401/09/23 مفق ــر  در تاری ــد اکب ــی  فرزن ــره داغ ــه اشــکان  ق ــق ب ــخمتعل ــر  در تاری ــد اکب ــی  فرزن ــره داغ ــه اشــکان  ق ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــیرانی ب ــه تاکس ــوخت و کارنام ــماره  و کارت س ــه ش ــیرانی ب ــه تاکس ــوخت و کارنام ــماره 00728646480072864648 و کارت س ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
00728646480072864648 متعلــق بــه حمیــد  محمــدی  فرزنــد عیــن اهلل  در تاریــخ متعلــق بــه حمیــد  محمــدی  فرزنــد عیــن اهلل  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00455539810045553981 متعلــق بــه زهــره شــاهرخی مقــدم  فرزنــد قپــان در  متعلــق بــه زهــره شــاهرخی مقــدم  فرزنــد قپــان در 
تاریــختاریــخ 1401/09/22  1401/09/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00702831410070283141   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00702831410070283141 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه افســانه  عســگری  فرزنــد قاســم  در تاریــخمتعلــق بــه افســانه  عســگری  فرزنــد قاســم  در تاریــخ 1401/09/29  1401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 05319706630531970663 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 05319706630531970663 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
بــه غالمرضــا اخــوان مالیــری  فرزنــد ازاد در تاریــخبــه غالمرضــا اخــوان مالیــری  فرزنــد ازاد در تاریــخ 1401/09/14  1401/09/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00111951180011195118 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 00111951180011195118 و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 1010 ایــران  ایــران 494494 و و6565 و و22 عددســیم کارت و عددســیم کارت و22عــدد کارت بانکــی عــدد کارت بانکــی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/05  1401/10/05 مفق ــاس در تاری ــد عب ــد زارع فرزن ــه مجی ــق ب ــخمتعل ــاس در تاری ــد عب ــد زارع فرزن ــه مجی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 41326735454132673545 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 41326735454132673545 و کارت  و کارت 
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــدی فرزن ــی یارمحم ــه مجتب ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــدی فرزن ــی یارمحم ــه مجتب ــق ب ــماره 41326735454132673545 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00438729560043872956 متعلــق بــه حســن  الماســی فرزنــد رســتم در تاریــخ  متعلــق بــه حســن  الماســی فرزنــد رســتم 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.

ــماره 00726848520072684852   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00726848520072684852 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه نــام  ــت ب ــق بــه لیــال  صمــدی ذاکــر  فرزنــد رزاق و کارت حکم ــی متعل ــدد کارت بانک ــه نــام  ع ــت ب ــق بــه لیــال  صمــدی ذاکــر  فرزنــد رزاق و کارت حکم ــی متعل ــدد کارت بانک و و 66 ع
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/24  1401/08/24 مفقــود  در  دوســت   خــدا  تاریــخ مهینــه  در  دوســت   خــدا   مهینــه 

می باشد.می باشد.

ــماره 00162668460016266846   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00162668460016266846 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفق ــن  در تاری ــد حس ــمی  فرزن ــد هاش ــان  محم ــه پیم ــق ب ــخمتعل ــن  در تاری ــد حس ــمی  فرزن ــد هاش ــان  محم ــه پیم ــق ب متعل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00365109200036510920 متعلــق بــه اکــرم  قاســم شــعار فرکــوش   متعلــق بــه اکــرم  قاســم شــعار فرکــوش  
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  ســاقط   اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/09/221401/09/22 تاریــخ  در  رمضــان   تاریــخ  فرزنــد  در  رمضــان    فرزنــد 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 10621424701062142470 متعلــق بــه محمــد باقــر  برزنونــی  فرزنــد ذبیــح اهلل   متعلــق بــه محمــد باقــر  برزنونــی  فرزنــد ذبیــح اهلل  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016
ــه شــماره  ــی ب ــاز چاپشــلو و کارت مل ــت پاکب ــه جن ــق ب ــه شــماره  متعل ــی ب ــاز چاپشــلو و کارت مل ــت پاکب ــه جن ــق ب ــه شــماره 07791006620779100662 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
07791013910779101391 متعلــق بــه کمــال روزنــی چاوشــلو و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه کمــال روزنــی چاوشــلو و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 92827174189282717418  
ــماره 5858هه618618__1212 و کارت  و کارت  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 5858هه618618__1212 و کارت ماش ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام و بیم
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــلو فرزن ــاز چاپش ــت پاکب ــه جن ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــلو فرزن ــاز چاپش ــت پاکب ــه جن ــق ب ــماره 5858هه618618__1212 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره س ــه ش ــوخت ب س

1401/09/251401/09/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30243024
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56300227335630022733 متعلــق بــه خانــم صدیقــه  خــدادادی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم صدیقــه  خــدادادی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 

1401/09/261401/09/26 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 41990321264199032126 متعلــق بــه آقــای  شــیخ  محمــد ملکــی  فرزنــد همتعلــی و کارت  متعلــق بــه آقــای  شــیخ  محمــد ملکــی  فرزنــد همتعلــی و کارت 
ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــه خاصــه زاده فرزن ــم صفی ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــد محمدرضــا در تاری ــه خاصــه زاده فرزن ــم صفی ــه خان ــق ب ــه شــماره 41984794534198479453 متعل ــی ب ــه شــماره مل ــی ب مل

1401/09/091401/09/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  متعلــق بــه  کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00591610190059161019 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 6666  834834 م  م 5252 متعلــق ب
آقــای  ســید محســن میــر صانــع فرزنــد حســن در تاریــخ آقــای  ســید محســن میــر صانــع فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/06/011400/06/01 مفقــود گردیــده اســت مفقــود گردیــده اســت

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 00186078960018607896 متعلــق بــه خانــم آرزو مافــی باالئــی فرزنــد علــی  متعلــق بــه خانــم آرزو مافــی باالئــی فرزنــد علــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/04  1401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41606059154160605915 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 7878  529529 ل  ل 3636 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــاس در تاری ــالم عب ــد غ ــای  حمیدرضــا ســرلک فرزن ــخآق ــاس در تاری ــالم عب ــد غ ــای  حمیدرضــا ســرلک فرزن آق

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40315698234031569823 متعلــق بــه آقــای  علــی اکبــر شــعبانی  فرزنــد عبدالحســین  در  متعلــق بــه آقــای  علــی اکبــر شــعبانی  فرزنــد عبدالحســین  در 
تاریــختاریــخ 1401/09/30  1401/09/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65896983686589698368 متعلــق بــه آقــای حمیدرضــا ســیری فرزنــد لطفعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای حمیدرضــا ســیری فرزنــد لطفعلــی 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27901425052790142505 متعلــق بــه آقــای  علــی امیــر علــی زاده فرزنــد احــد در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  علــی امیــر علــی زاده فرزنــد احــد در تاریــخ 
1401/09/101401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07023001110702300111 متعلــق بــه آقــای  غالمرضــا  فکــور زیبــا فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  غالمرضــا  فکــور زیبــا فرزنــد محمــد 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

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07036566350703656635 متعلــق بــه مهــدی عفــت پنــاه فرزنــد ناصــر در  متعلــق بــه مهــدی عفــت پنــاه فرزنــد ناصــر در 

تاریختاریخ 1401/10/05  1401/10/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســمانه  بــه  متعلــق  ســمانه   بــه  متعلــق   08500075770850007577 ملــی  شــماره  بــه  شناســنامه  و  هوشــمند  ملــی  ملــی کارت  شــماره  بــه  شناســنامه  و  هوشــمند  ملــی  کارت 
 آژکان فرزنــد حســن رضــا در تاریــخ آژکان فرزنــد حســن رضــا در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــار  در  ــد ذوالفق ــوج فرزن ــرج فی ــه ای ــق ب ــار  در  متعل ــد ذوالفق ــوج فرزن ــرج فی ــه ای ــق ب ــی 09199360400919936040 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
ــد ایــوب در  ــه دانــش آقامیــری فرزن ــد ایــوب در  متعلــق ب ــه دانــش آقامیــری فرزن ــه شــماره ملــی 37207815693720781569 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب

تاریختاریخ 1401/09/21  1401/09/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

51115111
ــخ  ــر در تاری ــد قنب ــدی فرزن ــاز محم ــی نی ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد قنب ــدی فرزن ــاز محم ــی نی ــه عل ــق ب ــماره 59100181405910018140 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 1400/07/101400/07/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05342212110534221211و گواهینامــه و کارت پایــان  خدمــت متعلــق بــه محمــد و گواهینامــه و کارت پایــان  خدمــت متعلــق بــه محمــد 
 صالــح مــرادی فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ صالــح مــرادی فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 1401/10/02  1401/10/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00617576160061757616 متعلــق بــه نویــد  یزدانــی  فرزنــد ســیاوش  در تاریــخ  متعلــق بــه نویــد  یزدانــی  فرزنــد ســیاوش  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 غالمعل ــی  محمــودی  فرزن ــه براتعل ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد غالمعل ــی  محمــودی  فرزن ــه براتعل ــق ب ــه شــماره 15304228841530422884 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 »کارت ماشــین  و برگ ســبز خودرو به شــماره ملی  »کارت ماشــین  و برگ ســبز خودرو به شــماره ملی 25811590302581159030 به شــماره پالک   به شــماره پالک  6868 ایران  ایران 117117 ه  ه 2626  
و شــمار شاســی و شــمار شاســی ss14122833032971412283303297 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 0091609300916093 متعلــق بــه  محمــد  پــور جعفــری  متعلــق بــه  محمــد  پــور جعفــری 
کویخــی مقــدم  فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخکویخــی مقــدم  فرزنــد غالمعلــی  در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.«مــی باشــد.«

ــخ  ــدون  در تاری ــد فری ــان فتحــی کپتــه فرزن ــه طوف ــق ب ــخ  متعل ــدون  در تاری ــد فری ــان فتحــی کپتــه فرزن ــه طوف ــق ب ــه شــماره 26591287582659128758 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25955053352595505335 متعلــق بــه رضــا غــالم نــژاد فخبــی   در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا غــالم نــژاد فخبــی   در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 15528364011552836401 متعلــق بــه محمــد باقــر بیضائــی فرزنــد نقــد علــی   متعلــق بــه محمــد باقــر بیضائــی فرزنــد نقــد علــی  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70097009
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27092145042709214504 متعلــق بــه آقــای قاســم حائــری فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای قاســم حائــری فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00644199590064419959 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 96899689 و بیمــه نامــه ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین 
ــه  ــت ب ــناد مالکی ــه  و اس ــت ب ــناد مالکی ــماره 5555  388388قق3232 و اس ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 1111  556556سس6565 و بیم ــه ش ــماره ب ــه ش ب
ــک  ــماره چ ــک ش ــماره چ ــاب 01041193690030104119369003ش ــماره حس ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــاب  و دس ــماره حس ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــماره 673511110673511110 و دس ــماره ش ش
120105955454120105955454 الــی  الــی 475475 متعلــق بــه علیرضــا  دهقانــی فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  دهقانــی فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ 1401/09/281401/09/28  

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

70147014
ــخ  ــد روشــنعلی در تاری ــه رضــا اســالمی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد روشــنعلی در تاری ــه رضــا اســالمی فرزن ــق ب ــه شــماره 46795597484679559748 متعل ــه شــماره  ب ــه22 ب ــه پای ــهگواهینام ــه پای 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 1401/10/071401/10/07 مفق

70257025
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــر فرزن ــادی ف ــد اعتم ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــر فرزن ــادی ف ــد اعتم ــه محم ــق ب ــماره 38610195663861019566 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 1401/10/011401/10/01 مفق

70447044
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی بیمــه تامیــن اجتماعــی بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی بیمــه تامیــن اجتماعــی بــه شــماره 46505077584650507758  
و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره  8181/ / 218218بب8888 متعلــق بــه امیــن شــاکری بروجنــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه امیــن شــاکری بروجنــی فرزنــد ناصــر 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.

70617061
گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 44207330394420733039 متعلــق بــه یاســر عبدالعلیــان  متعلــق بــه یاســر عبدالعلیــان 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود  در  حســین  تاریــخ فرزنــد  در  حســین   فرزنــد 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44318752714431875271 متعلــق بــه حســین  طالبیــان خرانقــی فرزنــد اکبــر وشناســنامه  متعلــق بــه حســین  طالبیــان خرانقــی فرزنــد اکبــر وشناســنامه 
بــه شــماره بــه شــماره 30801291563080129156 متعلــق بــه شــکوفه رحیمــی رتکــی در تاریــخ متعلــق بــه شــکوفه رحیمــی رتکــی در تاریــخ 1400/10/06  1400/10/06 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

70667066
ــخ  ــد صابرعلــی در تاری ــور فرزن ــه پ ــه عیــن ال ــه یدال ــق ب ــخ  متعل ــد صابرعلــی در تاری ــور فرزن ــه پ ــه عیــن ال ــه یدال ــق ب ــه شــماره 16704844081670484408 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1401/06/011401/06/01 مفق

70717071
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/10/10

شماره : 1553

 مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:در نه ماهه سال 1401 رشد 16 درصدی 
صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان

دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت :صادرات 
گمرکات استان اصفهان در 9 ماهه 1401 به میزان یک میلیون و 749 هزارتن کاال 
با ارزش یک میلیارد و 144 میلیون و 909 هزار دالربوده اســت که در مقایســه با 
مدت مشابه سال قبل ،از لحاظوزنی 10 درصد و حیث ارزش 16 درصد رشد داشته 
اســت . وی اقالم صادراتی گمرکات اســتان اصفهان را 753 نوع کاال برشمرد و در 
خصوص عمده محصوالت صادراتی در نه ماهه سال 1401 اظهار داشت : چدن آهن 
و فوالد 464 میلیون دالر با سهم 41 درصد ، محصوالت پتروشیمی 174 میلیون 
دالر با ســهم 15 درصد،محصوالت لبنی 93 میلیون دالر با سهم 8 درصد، فرش 
ماشینی و دستباف 91 میلیون دالر با سهم 8 درصد محصوالت از آهن و چدن 85 
میلیون دالر باسهم 7 درصد و را به خود اختصاص داده اند . دکتر رسول کوهستانی 
پزوه تعداد کشــورهای هدف صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان 89 کشور 
برشــمرد تصریح کرد :طی این مدت ارزش صادرات به ؛عراق 461 میلیون دالر و 
بارشد 12 درصد ، پاکستان 191 میلیون دالر با رشد 47 درصد ،ترکیه 122 میلیون 
دالر 148درصد رشد ، افغانستان 75 میلیون دالر 33 درصد کاهش و ارمنستان 55 
میلیون دالر و رشد 99 درصد بوده است . وی با اشاره به 5 مبادی گمرکی صادراتی 
استان اصفهان بیان داشت :یک میلیارد و 145 میلیون دالر صادرات گمرکات استان 
اصفهان طی 9 ماهــه 1401 ازطریق؛ گمرک اصفهان 621 میلیون دالر ، گمرک 
کاشان 317 میلیون دالر ، گمرک اختصاصی ذوب آهن 151 میلیون دالر ، گمرک 
اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه 48 میلیون دالر و گمرک تجاری فرودگاه شــهید 

بهشتی 8 میلیون دالر ،انجام شده است.

 ضرورت راهکارهای فرابخشی برای تامین سوخت در زمستان 
مهندس فریبرز صارمی مدیر کل بازرســی و ارزیابی عملکرد و مشاور استاندار در 
مصاحبه ای که با کارشناس خبر شرکت توزیع برق اصفهان بعد از بازدید از سامانه 
های ســمیع، بصیر، مرکز اتفاقات و حوادث 121و مرکز دیســپاچینگ داشت در 
خصوص فرآیند های شرکت توزیع برق اصفهان گفت: این شرکت از ظرفیت های 
فناوری های نوین استفاده نموده است و در این زمینه اقدامات خوبی را به نمایش 
گذاشته است به حداقل رساندن مراجعات مردمی و توجه ویژه به دولت الکترونیک 
از مهمترین شــاخصه های شرکت توزیع برق اصفهان می باشد و به نظر می رسد 
می تواند به عنوان الگوی مناسب برای دیگر شرکت های توزیع باشد.  وی در ادامه 
افزود : تجربه اداری و تعامل بین دســتگاه ها می تواند بسیار اثرگذار باشد و موجب 
هم افزایی دانش ، تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی شود . وی وجود مدیریت 
مصرف در زمستان را یکی از ارکان و مسئولیت های صنعت برق عنوان کرد و گفت 
: نیروگاه های حرارتی با استفاده از گاز برق تولید می کند و در صورتی که میزان و 
حجم گاز کاهش یابد ناچارند از مازوت استفاده نمایند که به طور قطع برای محیط 
زیســت آالیندگی های زیادی را در سطح شهر و حتی در حومه به دنبال دارد وی 
تاکید کرد : تعامالت در تمام حوزه های انرژی به خصوص آب و گاز باید به صورت 
تخصصی دنبال شود  وی تسهیل مراحل پیاده سازی پنل های خورشیدی را یکی 
دیگر از راهکارهای صنعت برق عنوان کرد و بیان نمود : برای داشــتن هوای پاک 
و رضایتمندی هرچه بیشــتر این مردم و توسعه کشور باید مسیر اجرایی شدن و 
واگذاری پنل های خورشیدی را روان کنیم و در دست اندازی ها و بروکراسی های 
اداری قرار ندهیم . وی ابراز داشت : به طور قطع با سرد شدن هوا احتمال قطع شدن 
گاز نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی وجود دارد و برای ســوخت جایگزین 
باید فکری اندیشــه شود بنابراین برای این مسئله باید راهکار فرابخشی و پایدار به 
منظور تامین سوخت جایگزین ایجاد شود تا از ایجاد بحران برای تامین سوخت در 
آینده جلوگیری به عمل آید. صارمی خاطر نشان کرد : باید در کنار جلسات تعاملی 
همکاران در حوزه انرژی مکانی مانند خانه فرهنگ برای تمام کودکان و نوجوانان و 
پدران و مادران آموزشهای ضروری در حوزه مدیریت مصرف و آشنایی با صنعت برق 
را ایجاد کنیم و در کنار آن نیز می توان از وجود شهرداری نیز استفاده نمود . وی 
بیان کرد : تمام مسئولین باید توجه کنند نوجوانان و جوانان این نسل به طور قطع 
با نسل گذشته تفاوت هایی دارند و برای آموزش این عزیزان باید تمام تالش خود را 

به کار گرفته تا ضریب نفوذ الزم را بتوانند بیش از پیش ایجاد کنند.

 استاندار البرز: ادارات باید مصرف گاز را ۳0 درصد کاهش دهند
 اســتاندار البرز گفت: تمام مدیران دســتگاه های اجرایی و خدماتی باید در زمینه 
کاهش 30 درصدی مصرف گاز اقدامات الزم را داشــته باشــند. مجتبی عبداللهی 
چهارشنبه شب در نشست قرارگاه تامین مسکن استان البرز افزود: اکنون تناسبی 
بین مصرف های عموما بی رویه و تولید گاز، وجود ندارد بنابراین باید الگوی مصرف 
با فرهنگ ســازی و اراده ای جدی، تغییر یابد. وی با تاکید بر ضرورت تمرکز ویژه 
مدیران در راســتای تحقق اهداف قرارگاه مسکن البرز، بیان کرد: باید تعاونی های 
مسکن تمام ادارات و دستگاه های استان راه اندازی شود و در غیر این صورت، عدم 
نیاز پرسنل به مسکن طی نامه ای از سوی مدیر مربوطه کتبی اعالم شود. استاندار 
البرز ادامه داد: ســازمان نظام مهندسی استان بســته های حمایتی و ویژه ای در 
جهت حمایت از تعاونی ها و مســکن محرومین پیش بینی و اعالم کند. عبداللهی 
گفت: ایجاد مسکن های کارگری با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و همچنین 
واگذاری زمین به ویژه در شهرستان اشتهارد مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: یکی 
از مهمترین مسوولیت های این قرارگاه، ارایه طرح ویژه ای با عنوان مسکن جوانان 
اســت که باید در کمترین زمان ممکن تهیه و اجرایی شود. استاندار البرز گفت: با 
توجه به فعالیت قرارگاه مسکن، انتظار می رود که مردم شاهد تحول ملموسی در 
این زمینه باشند در غیر این صورت اقدامات و جلسات مورد قبول نخواهند بود. وی 
افزود: براساس بازدید های صورت گرفته از مسکن های مهر استان و دیدار و گفت 
وگو با مردم، مشکالت و کمبودها احصا شده بنابراین مدیران مربوطه باید نسبت به 

حل آنها اقدام کنند.

 استاندار اردبیل از تصفیه خانه فاضالب پارس آباد بازدید کرد
 استاندار اردبیل در آغاز سومین دور از سفرهای شهرستانی به پارس آباد از آخرین 
وضعیت تصفیه خانه فاضالب شهری این شهرستان بازدید کرد. سید حامد عاملی 
که در آغاز سومین دور سفرهای شهرستانی به شهرستان پارس آباد سفر کرده است، 
امروز از میزان پیشــرفت تصفیه خانه فاضالب شهرستان پارس آباد بازدید کرد. در 
جریان این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت و مشکالت پروژه تصفیه خانه فاضالب 
شهری در این شهرستان را به صورت میدانی بررسی و مقرر شد 30میلیارد تومان تا 

پایان سال به این پروژه تزریق شود. 
اســتاندار اردبیل در جریان این سفر با همراهی نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار 
و اصالنــدوز در مجلس، از محل احداث طرح های عمرانی پیشــنهادی فرمانداری 
شهرستان پارس آباد مغان بازدید کرد. طرح جهش تولید مسکن، پروژه پمپاژ سربند 
از جمله پروژه هایی است که امروز مورد بازدید قرار می گیرد. در قالب پروژه سربند 
قرار است 5 متر مکعب آب از رود ارس برداشت شود. وی امروز همچنین از شرکت 

کشت و صنعت گلدشت بازدید خواهد کرد.
 بازدیــد از 2 پروژه گلخانه ای در مجموعه 1600 هکتاری گلخانه های پارس آباد، 
گازرسانی به 5 روستای بخش اسالم آباد و نشست صمیمی با نخبگان شهرستان از 
دیگر برنامه های سید حامد عاملی در جریان این سفر است. امروز همچنین با دستور 
اســتاندار اردبیل به مدیران دســتگاه های اجرایی استان مبنی بر برگزاری مالقات 
مردمی برای حل مســائل مردم در سطح استان، از ساعت هشت صبح تا 12 ظهر 
جلسات مالقات عمومی مدیران کل ادارات، روسای سازمان ها و سرپرستان بانک های 
اســتان در محل ادارات این شهرستان برگزار و به مشکالت و درخواست های مردم 

این شهرستان رسیدگی خواهد شد.

ســاماندهی ســکونتگاه های غیر رســمی 
واقع در حاشیه گسل تبریز و دیگر مناطق 
این شــهر از ســال ها قبل مطرح بوده ولی 
به نطر می رســد بــا توجه بــه اینکه زلزله 
خبر نمی کند، تســریع در اجــرای برنامه 
های طراحی شــده ضروری است و سرعت 
دادن به طرح های تدوین شده هم نیازمند 

همراهی ساکنان این مناطق است.
 سرعت بخشی به جابجایی ساکنان مناطق 
پر خطر این شــهر موضوعی است که مورد 
توجه اســتاندار آذربایجان شــرقی بوده و 
ابتدای امسال در نشستی با مدیران دستگاه 
های مرتبط و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

در این زمینه تاکید کرد.

بازآفرینی شهری  به   نگاه مسئوالن 
باید اورژانسی باشد

عابدین خّرم در این نشســت با بیان اینکه 
ظرفیت های بازآفرینــی باید با نهضت ملی 
مسکن همسو باشــد، اظهار داشت: بخشی 
از نــگاه متولیان و مســئوالن به بازآفرینی 
شــهری باید اورژانســی بوده و ســاکنان 
محدوده های پرخطــر در کوتاه ترین زمان 
ممکن به ســکونتگاه های مطمئن دســت 

یابند.
استاندار آذربایجان  شــرقی ادامه داد: هنر 
مدیریــت قبــل از بحران این اســت که با 
شهری،  بازآفرینی  ظرفیت های  فعال سازی 

از بحران های پس از زلزله احتمالی بکاهد.
خّرم همچنین به معاونت عمرانی، اداره کل 
راه  و شهرســازی و شهردار تبریز ماموریت 
داد تا مطالعات دقیقی در راســتای انتقال 
مناطق  و درجاسازی  واحدهای مســکونی 
فرسوده انجام دهند و پروژه های پیش بینی 
شــده با به کارگیری ظرفیت هــای ملی و 

استانی عملیاتی شود.

 هفت هزار هکتار بافت شهری تبریز 
نیازمند بازآفرینی است

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز 
در نشســت تخصصی آموزه هــای زلزله بم 
در تبریــز گفــت: هفت هــزار هکتار بافت 
شهری تبریز نیازمند بازآفرینی شهری بوده 

که ســه هزار و 800 هکتــار آن مربوط به 
مناطق حاشیه نشین اســت. محمد عزتی، 
با تاکید بر اینکه بازآفرینی بافت فرســوده 
از ضرورت های کالنشــهرها برای مقابله با 
بحران ها به شــمار می رود، اظهار داشــت: 
تبریز از شهرهای پرمخاطره کشور در زمینه 

بالیای طبیعی است. 
وی با بیان اینکــه 24 هزار هکتار محدوده 
شــهر تبریز است، اظهار داشــت: تنها 14 
هزار هکتــار از محدوده تبریــز، محدوده 
شــهری است و 104 هزار نفر از شهروندان 
در بافت فرســوده ســکونت دارند. معاون 
شهرســازی و معماری شهردار تبریز گفت: 
در قوانین مدون کشــوری تاکید زیادی بر 
جلوگیری از افزایش بافت فرســوده وجود 
دارد اما متاســفانه در مقــام تامین بودجه، 
وعده ها به طور چشمگیری عملیاتی نشده 
و اعتبارات بازآفرینی شهری از سوی دولت 

محقق نشده است.  
عزتی، با اشــاره به مسیرگشایی ها در شهر 
تبریز ادامه داد: مهمترین رویکرد مدیریت 
شهری جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی 
در شهر اســت و از این رو با تاکید شهردار 
تبریز در ســال آینــده کمربند ســبز در 
محدوده بافت حاشیه نشین اتوبان پاسداران 

و درختــکاری در محــدوده پــارک بزرگ 
احداث می شود.

وی یــادآوری کــرد: بیــش از 57 درصد 
جمعیت کشور در 18 شهر سکونت دارند و 
دولت باید برای حل معضل سکونتگاه های 
ناپایدار توجه ویژه داشته باشد و در راستای 
تحقــق ســهم 70 درصدی بودجــه برای 

بازآفرینی حاشیه نشینی نیز تالش کند.

 بافت فرسوده شهری رو به گسترش 
است

شهردار تبریز هم با بیان اینکه بافت فرسوده 
شهری در کشور رو به افزایش است، گفت: 
مطابق برنامه ششم توسعه، ساالنه باید 10 
درصد بافت فرسوده شــهرها احیا می شد. 
یعقوب هوشــیار افزود: محوریت توســعه 
همه جانبه کشورها در دنیا منوط به توسعه 
کالنشهرها است و از این رو نظام تاب آوری 
شهری و مدیریت بحران در کالنشهرها باید 

مورد توجه دولت قرار گیرد. 
وی با اشــاره به اهمیت توجه به تاب آوری 
شهری در بالیای طبیعی، اظهار داشت: یکی 
از شاخص های توسعه پایدار شهر، توجه به 
تاب آوری شهری در بالیایی طبیعی همانند 
زلزله و وضعیت کشور در خصوص مواجه با 

بالیایی طبیعی اســت. شهردار تبریز گفت: 
نرخ جمعیت پذیری شهرها با سرعت باالیی 
در کشــور در حال افزایش اســت اما نظام 
فنی و برنامه ریزی هــم وزن با اهمیت این 
مساله پیشرفت نمی کند. هوشیار، با تاکید 
بر اینکــه بافت فرســوده از معضالت مهم 
کالنشهرها محسوب می شود، ادامه داد: به 
عنوان طراحان شهری باید نگاه نقادانه ای به 
مسایل شهری داشــت و جایگاه خود را در 
اجرای برنامه  مدون پنج ساله مشخص کرد. 
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری ها در عمل 
به طرح هــای تفصیلی، یــادآوری کرد: در 
عمل به طرح های تفصیلی در کالنشــهرها 
حتی پیشــرفت 35 درصدی حاصل نشده 
و عیار عملکرد مــا در مواقع بحرانی مانند 
زلزله مشــخص خواهد شد.  شهردار تبریز 
گفت: در سال های اخیر نگاه مدیران، نظام 
مهندسی و دانشگاه ها در موضوع بازآفرینی 
شــهری ارتقــا یافته و باید دســتگاه های 
متولی توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. 
هوشیار، با اشــاره به مخاطرات طبیعی باال 
در کالنشهرهای کشور از جمله تبریز، ادامه 
داد: باید در نظام مندی مســایل، پیشگیری 
و آمادگی و مقابله با بحران و بازســازی در 

دستور کار قرار گیرد.

واحد  هــزار  هفت   آماده ســازی 
انتقال ســاکنان  بــرای  مســکونی 

سکونتگاه های غیررسمی تبریز
بر اســاس اعالم مدیــرکل مدیریت بحران 
استانداری آذربایجان شرقی در قالب طرح 
بازآفرینــی اقداماتــی آغاز شــده و منازل 
مســکونی به تعــداد 240 واحد در منطقه 
»اســدگولی« آماده شده و هفت هزار واحد 
در »شــهرک جوانان« تبریــز نیز در حال 
آماده سازی برای تحویل به ساکنان بخش 

پهنه شمالی این شهر است. 
محمدقلی هنربر در گفت و گوی اختصاصی 
با خبرنــگار ایرنا با بیان اینکه امکان در جا 
مقاوم ســازی ســکونت گاه هــای مناطق 
حاشیه نشــین در روی گسل وجود ندارد، 
یاداور شــد: اقدامات خوبــی در حال انجام 
است ولی کافی نیســت البته برای تسریع 
در موضوع انتقال همکاری مردم نیز بسیار 
مهم است. وی ادامه داد: نظارت بر ساخت 
و سازها در ســایر نقاط استان و تبریز باید 
توســط شــهرداری ها و نظام مهندســی 
انجام شــود و بر اســاس آئین نامه 2800 
اســتانداردهای الزام آور ارایه شــده و در 
مصوبات ســتاد پیشــگیری نیز ابالغ شده 
است. هنربر اضافه کرد: عدم ساخت و ساز 
بر روی گســل ها، رعایت اصول ســاخت و 
ساز در حریم گسل ها و عدم ساخت و ساز 
هــای بلند مرتبه در خیابان های کم عرض 
از جمله این الزامات اســت. آنچه مســلم 
اســت زلزله تبریز دیر یــا زود روی خواهد 
داد و بازســازی و مقاوم ســازی خانه های 
ناایمن در بافت های فرســوده و ســکونت 
مردم  همکاری  نیازمند  غیررسمی  گاه های 
در مسیرگشــایی ها، تخریب و بازســازی 

خانه های ناایمن است.
 دولت هم برای نوســازی و مقاوم ســازی 
خانه ها در بافت های فرســوده تســهیالت 
و مشــوق هایی از جملــه وام 350 میلیون 
تومانی و تخفیف 50 درصدی پروانه ساخت 
توسط شــهرداری  ها در نظر گرفته است. 
در حــدود 25 درصد جمعیت 1.8 میلیون 
نفری تبریز در سکونتگاه های غیر رسمی و 

حاشیه شهر زندگی می کنند.

ساماندهی سکونتگاه های ناایمن تبریز نیازمند همراهی حاشیه نشینان

محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلســتان | مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در 
ســومین روز نشســت تخصصی آموزه های زلزله بم گفت: تخصیص قیر رایگان از 
محل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران به شهرداری گرگان و تکمیل بناهای نیمه 
کاره مستقر در محالت هدف بازآفرینی این شهر، نقش اثر گذاری بر توسعه محالت 

فرسوده و ناکارآمد گرگان خواهد داشت.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی گلستان، پیش از ظهر 
دوشنبه 5 دی ماه، همزمان با سالگرد زلزله بم و روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش 
اثرات بالیای طبیعی، سومین نشست تخصصی آموزه های زلزله بم در شهر گرگان 
برگزار شد. مهندس مهدی ملک در این نشست اظهار کرد: وجود گسل خزر با میزان 
لرزه خیزی 7/5 ریشتر موجب شده گلستان دومین استان خطرپذیر کشور شود.

دبیر ستاد بازآفرینی شهری گلستان ادامه داد: مشابه حادثه بم در سنوات گذشته 
در شهر قدیم جرجان رخ داده و خسارات فراوانی به این استان وارد کرده است.

وی افزود: در این راستا ضروری است که از تجربیات گذشته و سازندگان شهر 
بم اســتفاده کرده تا میزان آسیب را در استان گلستان، در زمان حادثه، به حداقل 
برســانیم. مهندس ملک با بیان اینکه جامعه مهندسی امروزه یک تکلیف سنگین 
بر عهده دارد، گفت: تسهیل گری در حوزه ساخت و ارتقا کیفیت زندگی ساکنین 
بافت های نارکارآمد، مجموع اقداماتی اســت که وزارت راه و شهرســازی در کنار 

شهرداری ها و در راستای بازآفرینی شهری انجام می دهد.
مدیرکل راه و شهرســازی گلستان افزود: تخصیص قیر رایگان، برگزاری کالس 

های آموزشی برای ارتقا فرهنگ عمومی محالت و رفع کمبود سرانه های خدماتی 
و آموزشی بخشی از اقدامات شرکت بازآفرینی شهری در کشور می باشد.

وی همچنین تصریح کرد: بســته های تشویقی خوبی نیز از جانب این شرکت 
برای ســازندگان مصوب شــده که روند احداث، نوســازی و مقاوم سازی را برای 

سازندگان تسهیل و تسریع می کند.
مهندس ملک در ادامه ســخنانش گفت: از سازندگان و انبوه سازان استانی نیز 
خواستاریم در این مناطق نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده تا مردم محالت هدف 
بازآفرینی گلستان از حداقل های جامعه بشری که یک بنای ایمن است بهره مند 
شوند. رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: در سنوات 

گذشته اقدامات خوبی در راستای بهسازی بافت تاریخی استان با همکاری شرکت 
بازآفرینی شهری ایران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
و شــهرداری گرگان انجام شد که با تخصیص 10 میلیارد تومان بخش وسیعی از 

بافت تاریخی گرگان مرمت شده است. 
وی با بیان اینکه بهســازی محالت هدف بازآفرینی گلستان نیازمند همکاری 
دســتگاه های اجرایی بوده، گفت: تخصیص قیر رایگان از محل شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران به شــهرداری های گلســتان نقش اثرگذاری بر توسعه این محالت 
گذاشت. مهندس ملک همچنین خبر داد: از محل اعتبارات سال 1400، مبلغ 17 
میلیــارد تومان منابع تخصیص قیر رایگان به اســتان بوده که با توجه به عملکرد 
اداره کل راه و شهرســازی گلســتان در حوزه آســفالت، این مبلغ به 20 میلیارد 

تومان افزایش پیدا کرد.
دبیر ســتاد بازآفرینی شهری گلستان افزود: تخصیص قیر رایگان به شهرداری 
گرگان و تکمیل ســاختمان های نیمه کاره ســطح شهر گرگان در محالت هدف 
بازآفرینی، اعم از کوی انجیراب، موجب توسعه بافت ناکارآمد این شهر می شود.

وی در انتهای ســخنانش گفت: تکلیف ما به عنوان یک قوه ی عاقله در حوزه 
مهندســی و نظام مهندسی احداث بناهای مقاوم بوده تا آیندگان از تصمیمات ما 

بهره مند شده و به نیکی از از دولتمردان یاد کنند.
گفتنی است گرگان دارای 21 محله کم برخودار بوده که بیش از 97 هزار نفر 

در این نقاط ساکن هستند.

حرمت الســادات نورانی :خبرنگار مازندران- تفاهــم نامه فی ما بین اداره کل 
بهزیستی استان و ومرکز فوریتهای پزشکی 115 مازندران با حضور حجت االسالم 
والمسلمین عالی مشاور استاندار مازندران ، دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی 
مازنــدران، دکتر رضا حبیبی ســاروی رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی و 

مدیریت حوادث استان، منعقد گردید.
در راســتای ایجاد بستر مناســب جهت بهبود ارائه خدمات سالمت در حوزه 
فوریت های پزشکی، توانبـخشی، پیشگیری و سـالمت اجتماعی به افـراد نیازمند 
و اقدام مشترک و یکپارچه جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با حضور 
حجت االســالم والمسلمین عالی مشاور اســتاندار مازندران ، دکتر فریبا بریمانی 
مدیرکل بهزیستی مازندران، دکتر رضا حبیبی ساروی رئیس مرکز اورژانس پیش 
استان و ومرکز فوریتهای پزشکی 115 مازندران منعقد گردید.بیمارســتانی و مدیریت حوادث استان ، تفاهم نامه فی ما بین اداره کل بهزیستی 

همکاری با اورژانس اجتماعی و اعزام تیم فوریت های پزشــکی به محل حادثه 
در موارد بروز هرگونه آسیب جسمی در موارد خشونت های خانگی)کودک آزاری، 
همســرآزاری،معلول آزاری، ســالمندآزاری و اقدام به خودکشی ( و انتقال شخص 
آســیب دیده به مراکزدرمانی، ارائه خدمات فوریت های پزشکی در ماموریت های 
مشــترک به افراد دچار آســیب های روانی حاد و در صورت نیــاز انتقال آنان به 
مراکز درمانی، تدوین بســته سالمت روانی ویژه کارکنان سازمان اورژانس پزشکی 
و اورژانس اجتماعی با اخذ نظر در دفتر مشــاوره و امور روانشناختی، همکاری در 
تدوین بســته های آموزشی اورژانس در افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران 
روانی مزمن، آموزش کمک های اولیه، اصول احیای قلبی ریوی و مســمومیت ها 
به اعضای تیم اورژانس اجتماعی در اســتان از جمله موارد همکاری مشــترک در 

این تفاهم نامه می باشد.

تخصیص قیر رایگان بر توسعه محالت هدف بازآفرینی شهری گرگان موثر است

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین اداره کل بهزیستی استان مازندران و مرکز فوریتهای پزشکی 115 استان  

محمدعلی شــربتدار :خبرنگار گلستان | استاندار گلســتان با اشاره به افزایش 
اعتبارات استان در حوزه های مختلف، اظهار کرد: جمع تخصیص اعتبارات تملک 
دارایی استان در سال مالی 1400 به نسبت سال مالی قبل ، 200 درصد رشد کرده 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گلستان دکتر علی محمد زنگانه در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه اســتان ضمن تقدیر از خبرنگاران توانمند استان، 
تصریح کرد: تمامی اعتبارات تبصره 16، تبصره 18، تسهیالت فنی اعتباری، رونق 
تولید، تســهیالت اشــتغال آفرین ســفر رییس جمهور و جهش تولید با محوریت 
فرمانداران جهت رفع فساد و رانت از طریق سامانه رشد 8 درصدی بین متقاضیان 
توزیع می شود. وی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در استان ، گفت: 
عالج بخشی خلیج گرگان شامل مجموعه ای از مداخالت شامل الیروبی کانال ها، 
تامین حق آبه ، زهکشی، پمپاژ آب و ... است اما با تمام توان مسیر عالج بخشی را 
ادامه می دهیم و تا کنون 50 درصد الیروبی کانال آشــور توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا انجام شده و پس از آن کانالهای خزینی و چاپاقلی الیروبی خواهند شد.

استاندار گلستان تاکید کرد: تامین حق آبه خلیج از رودخانه های قره سو و نکارود 
ضروری است و تالش ما تحقق هرچه سریعتر این حق آبه است.

وی با اشاره به حمایت های صورت گرفته در حوزه ازدواج و فرزند آوری گفت: 
گلســتان در ارائه تســهیالت ازدواج و فرزند آوری تا پایان آبان ماه 1401 از رتبه 
23 به 13 ارتقا یافته است و هدف گذاری ما حضور در جمع 10 استان برتر است.

دکتر زنگانه ورزش را موضوع در اهمیت در نشــاط اجتماعی جامعه دانســت و 
یادآور شد:گلســتان رتبه اول عملیاتی شدن یک درصد تبصره 53 در حوزه ورزش 

را داراست و 4 پروژه نیمه تمام ورزشی در هفته دولت بهره برداری شد و 10 پروژه 
نیمه تمام در دهه فجر بهره برداری می شود. وی با اشاره به در خواست مردم استان 
خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی سالن 6 هزارنفری گرگان بعد از 10 سال آغاز شد 
و اعتبار 150 میلیارد تومانی برای آن طی 2 ســال مصوب گردیده و البته مجموع 

اعتبارات ورزشی در یک سال قبل 3 برابر مدت مشابه شده است.
دکتر زنگانه حضور ورزشــکاران در اســتان را قدرتمند ارزیابی کرد و گفت : در 
گلســتان 150 ورزشکار ملی فعال هســتند و در 9 ماه گذشته 63 ورزشکار مدال 

آسیایی و بین المللی کسب کرده اند.
یکی از مباحث مورد سوال خبرنگاران موضوعات حوزه راه و نهضت ملی مسکن 

بود و اســتاندار گلســتان اظهار کرد: در هنگام ورود به استان رتبه راه و شهرسازی 
استان آخر بود و امروز در حوزه مسکن روستایی رتبه پنجم را داریم.

وی ادامه داد: زمین مورد نیاز 4 ساله ی مسکن روستایی تامین شده و بیش از 
ظرفیت 7 هزار واحدی بیش از 9600 واحد برای سال اول صدور پروانه  داشته ایم.

دکتر زنگانه گفت: در حوزه مسکن شهری تکلیف 15 هزار واحدی برای سال اول 
داشتیم و برای سال اول و بخشی از سال دوم زمین مورد نیاز تامین شد و زیرساخت 
های نهضت ملی مسکن به خوبی تامین شده و در سال دوم سرعت باالتری خواهد 
داشت. استاندار گلستان تاکید کرد: در حوزه راه و شهرسازی و راهداری گلستان به 
کارگاهی بزرگ تبدیل شده است و البته اولویت ما پیمانکاران بومی است و معتقدیم 

استفاده از پیمانکاران غیر بومی ظلم به پیمانکاران استان است.
وی افزود: اعتبارات حوزه راهداری از 115 میلیارد تومان در سال 1399 به 930 

میلیارد تومان در سال 1401ارتقا یافته است.
اســتاندار گلستان با اشاره افتتاح روگذر تقاطع غربی علی آباد کتول که از سال 
1392 بال تکلیف مانده بود در دهه فجر امسال ، احداث پل ورودی کالله که از سال 
1398 بال تکلیف مانده بود، تعریض و آســفالت محور بندر ترکمن به آق قال که به 
جاده مرگ شــهرت یافته بود، احداث و بهینه سازی 6 دوربرگردان ایمن در نقاط 
حادثه خیز استان و بسیاری دیگر همه در عمر کوتاه دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.

اســتاندار گلســتان در بخش دیگری از پاسخ گویی به ســواالت خبرنگاران به 
موضوعات آبی اســتان پرداخت گفت: دولت ســیزدهم در زمینه رفع مشکالت آب 

شرب در گلستان اقدامات جهادی انجام داده است.

سعی کردیم به قول هایی که دادیم، عمل کنیم، رشد ۲۰۰ درصدی مجموع تخصیص اعتبارات تملک دارایی
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شماره : 1553

فوتبال بی کیفیت و نا امیدکننده
محمود رضایی  -   ایده روز |  تماشــای 
فوتبال ایران در دو هفته گذشته که از اتمام جام 
جهانی از سر گرفته شده است، مرزهای مختلف 
عقب افتادگی این فوتبال ســنتی و بدون برنامه 

را آشکارتر کرده است.
 همانطور که پیش بینی می شــد، لیگ برتر 
فوتبال ایران با ســطح فنی بسیار پایینی بعد از 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از سر گرفته شد. ۱۸ گل 
زده در هفته دوازدهم )میانگین گل زده ۲.۲۵ در 
هر بازی( و ۹ گل در هفته سیزدهم )میانگین گل 
زده ۱.۲۸ در هر بازی( حاصل بازگشــت دوباره 

لیگ برتر ایران بود.
 هفته دهم: ۱۵ گل/ میانگین: ۱.۸۷

هفته یازدهم: ۱۸ گل/ میانگین: ۲.۲۵
هفته دوازدهم: ۱۸ گل / میانگین: ۲.۲۵

هفته سیزدهم: ۹ گل/ میانگین: ۱.۲۸ )یک 
بازی برگزار نشده است(

نکته: عامل اصلی در این افزایش بیشمار هم 
تیم نفت مسجدسلیمان که در هر هفته ۴ یا ۵ 

گل دریافت می کند!
این آمار در شــرایطی است که جام جهانی 
قطر بــا میانگین گل زده ۲.۷ در هر مســابقه، 
رکورد بیشترین گل زده در ادوار جام جهانی را 
شکست. به طور کلی دیدارهای برگزار شده در 
جام جهانی نیز از امیدگل و شوت های پرتعدادی 
در هر مســابقه برخوردار بود و هواداران فوتبال 
از این جام بــه عنوان رقابتی جذاب و باکیفیت 

یاد می کنند.
تعداد کل گل های زده شده: ۱۷۲ گل

میانگین گل در هر بازی: ۲.۶۹ گل
این آمار گل در جام جهانی در شرایطی است 

که نگاهی به بازی استقالل و صنعت نفت آبادان 
در هفته ســیزدهم، فقدان موفقیت گل ناشی از 
یک کار گروهی یا تیمی را نشان می دهد. شوت 
از راه دور و ارســال ســانتر به روی دروازه بدون 
ایجاد خطر جدی، حاصل تالش دو تیم بود و در 
نهایت یک پنالتی سرنوشت بازی را رقم زد. در 
همین حال، پرسپولیس و پیکان هم شب سردی 
را پشت سر گذاشتند و وضعیتی مشابه با بازی 
استقالل و صنعت نفت داشتند با این تفاوت که 

در این دیدار پنالتی گرفته نشد.

مقایسه یک بازی از جام جهانی و یک بازی 
از لیــگ برتر ایران تفاوت ها میان این دو رقابت 
را نشــان می دهد. امیــد گل در بازی تیم های 
مراکش و کرواسی که دو تیم تدافعی جام بودند 
و در نهایت ســه گل هم در بر داشت، روی عدد 
۲.۵ قرار دارد. همین عدد درباره دیدار استقالل 
و صنعــت نفت آبادان که یک گل از روی نقطه 
پنالتی داشت و امید گل را به همین واسطه ۰.۷ 

افزایش داد، در نهایت روی عدد ۱.۵ قرار دارد!
تفاوت ها برای یک بیننده فوتبال بدون هیچ 

تعصبی به حدی است که ببیننده تلویزیونی را 
مجاب به خاموش کردن تلویزیون می کند. این 

مساله به همین جا ختم نمی شود!
تیــم ملی فوتبال ایران کــه در جام جهانی 
۲۰۲۲ به میــدان رفت، یکــی از خروجی ها و 
نمودهــای لیگ برتر ایران اســت که این روزها 
از نظــر فنی چنگی به دل نمی زنــد. دعوت از 
بازیکنــان باتجربه و تکراری بــه تیم ملی ایران 
و عدم شایســتگی جوان ترها برای پوشیدن تیم 
ملی در جام جهانی حاکی از افت فنی لیگ برتر 

و پرورش و میدان ندادن به بازیکنان جوانی دارد 
که می توانستند در قطر به میدان بروند.

همین روزها نگاهی به ترکیب تیم های مدعی 
مانند اســتقالل، پرسپولیس، سپاهان، گل گهر 
و فوالد خوزســتان هم نشــان می دهد که هیچ 
بازیکــن زیر ۲۰ ســالی در این تیم ها به میدان 
نمی رود و خبری از فوتبالیســت های نسل نو در 

این تیم ها نیست.
حال این سوال مطرح می شود که آیا لیگ برتر 
ایران مولد اســت؟ آیا ادامه این روند در فوتبال 
باشــگاهی ایران آینده روشــنی به دنبال دارد؟ 
احتماال پاسخ منفی است چرا که بازیکنانی که 
تصور می شد می توانند در دوران جوانی پیراهن 
تیم ملی را به تن کنند، بعد از رســیدن به ۲۵ 
سالگی همچنان پشت خط مانده اند و عملکردشان 
هم به نحوی نیست که کسی مدافع آن ها برای 

دعوت به تیم ملی شود.
با این اوصاف باید نگران فوتبال ایران بود که 
همیــن االن هم از کشــورهای هم تراز خود در 
آســیا مانند کره و ژاپن عقب افتاده است. وقتی 
جوان های ۲۳ و ۲۴ ساله نمایندگان این دو کشور 
در بوندس لیگا، لیگ برتر و اللیگا هستند، مهدی 
طارمی در ۲۷، ۲۸ سالگی به لیگ پورتو می رود 

و تازه در ۳۰ سالگی شکوفا می شود!
نیازی به یک بررســی همه جانبه برای پیدا 
کــردن ایراد در لیگ برتر ایران و از همه مهم تر 
یک آینده تاریک نیســت اما بــرای اصالح این 
وضعیت، ساختار فوتبال ایران باید اصالح شود؛ 
ساختاری که کامال به سبک و سیاق سنتی اداره 
می شود و هیچ گام اثرگذاری به عنوان یک اقدام 

بلند مدت صورت نمی گیرد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد: با ارزیابی صورت گرفته از کامران قاسمپور 
در وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل کایل اسنایدر آمریکایی، مطمئن هستیم او در رویداد 

بعدی به لحاظ وزنی و تجربه، بهتر مبارزه خواهد کرد.
مصطفی میرعمادیــان، درباره عملکرد تیم ملی کشــتی آزاد در رقابت های جام 
جهانــی آمریکا، اظهار کــرد: در خصوص تیم اعزامی بــه رقابت های جام جهانی 
تصمیــم کادر فنی این بود که به نیروهای امیــد و جوانان همراه با چند باتجربه 
میدان داده شــود تــا به یک ارزیابی که از قبل برنامه ریزی شــده دســت پیدا 
کند. به طور کلی ماهیت حضور در تورنمنت ها این اســت که اوال میزان آمادگی 
کشــتی گیران مورد نظر کادر فنی سنجیده شود و همچنین نیروهای تازه نفس و 

آینده دار مقابل حریفان درجه یک دنیا به میدان بروند و محک بخورند.
مربــی تیم ملی کشــتی آزاد درباره دالیل حضور کامران قاســمپور در وزن ۹۷ 
کیلوگرم که با شکســت او مقابل کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا 
همراه شد، گفت: قاسمپور طی دو یا سه سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و 
همه اهالی کشتی از جمله پیشکسوتان، کارشناسان و اهالی رسانه نگران حضور او 
و حسن یزدانی در یک وزن المپیکی بودند. همین موضوع مهم کادر فنی را ملزم 
کرد تا درباره خواســته های به حق جامعه کشتی و همچنین در خواست شخص 
کامران قاسمپور، یک محک جدی برابر نفر اول این وزن در جهان داشته باشیم.

وی تصریــح کرد: مطمئنا کامران و کادر فنی به شــرایط جام جهانی از جمله ۲ 
کیلوگرم ارفــاق وزن و همچنین مبارزه در خانه حریف واقف بودند اما هدف این 
بود که می خواســتیم ارزیابی درستی از کشتی کامران قاسمپور در شرایط سخت 
داشته باشیم. با ارزیابی صورت گرفته مطمئن هستیم قاسمپور در صورت انتخاب 
در وزن المپیکــی ۹۷ کیلوگرم، در مســابقه بعدی چه به لحاظ وزنی و یا تجربه، 
بهتر مبارزه خواهد کرد.میرعمادیان، ادامه داد: البته ما نمونه های تاریخی زیادی 
از این دســت در مسابقات رسمی جهانی داریم. آرســن فادزایف دارنده ۸ مدال 

جهان و المپیک و کنی مانــدی قهرمان ۴ مداله جهان و المپیک زمانیکه هر دو 
در مسابقات المپیک سئول در اوزان ۶۸ و ۷۴ کیلوگرم به مدال های طال رسیدند، 
سال بعد در مسابقات جهانی ۱۹۸۹ مارتینی سوئیس، فادزایف ترجیح داد خودش 
را در وزن باالتر محک بزند که آن کشــتی تاریخی در نهایت به سود کنی ماندی 
آمریکایی به پایان رســید یا سرگئی بلوگالزوف روسی، نابغه کشتی دنیا در وزن 
۵۷ کیلوگــرم مقابل جان اســمیت اعجوبه آمریکایی کشــتی جهان در وزن ۶۲ 
کیلوگرم در یک تورنمنت مبارزه کرد و مورد ارزیابی کادر فنی روسیه قرار گرفت، 
در صورتیکه فادزایف و بلوگالزوف در میانه راه قهرمانی بودند و بعد از آن مبارزه 

صاحب چندین مدال طالی المپیک و جهان شدند.
مربی تیم ملی کشتی آزاد، خاطرنشــان کرد: همچنین نمونه دیگر این اتفاق در 
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی۱۹۹۸ تهران بود، جاییکه کادر فنی 
تیم ملی در آن سال تصمیم گرفت از وجود رسول خادم و عباس جدیدی که هر 
دو در یک وزن بودند، در اوزان ۱۰۰ و ۱۳۰ کیلوگرم استفاده کند که هر دو نفر 
توانســتند به مدال های طال و نقره جهان برســند و با همین مدال ها تیم ایران به 
قهرمانی جهان رســید. آیا کشتی ایران از این اتفاق ضرر کرد؟ نمونه هایی از این 
دست بسیار زیاد است. این موضوع در حوزه مسئولیت سرمربی تیم ملی است که 

برای ترکیب آینده تیم ملی از تمامی ظرفیتهای الزم استفاده کند.

یک کارشــناس فوتبال می گوید خروج فرناندز به سپاهان ضربه نمی زند و مورایس 
می تواند بازیکنان خارجی اش را تغییر دهد.

محمد یاوری، درباره وضعیت ســپاهانی ها در نیم فصــل اول لیگ برتر اظهار کرد: 
سپاهان در طی ســال های اخیر و حتی در زمان ضعیف ترین وضعیت مدیریتش به 
کســی بدهکاری نداشــته و این باعث اعتبار طالیی پوشان شده است. این مساله به 
تیم آرامش القا می کند. آرامش، قانون و نظم به تیم منتقل می شــود و این بســیار 
به اعضای تیم کمک می کند. در این تیم حاشــیه بازیکنان نسبت به تیم های دیگر 
بسیار کمتر اســت چون مدیریت خوبی صورت می گیرد. سپاهانی ها هیچ گونه جر 
و بحث و برخاشــگری ندارند و آرامش در تیم برقرار اســت. این ها در سرنوشت تیم 

تاثیر می گذارد.
او ادامه داد: ممکن است اکنون ببینیم سپاهان از رده اول کمی فاصله دارد اما روند 
خوبی را بعد از تعطیالت پشت سر گذاشته است و باید به آینده خوش بین بود. البته 
ســپاهان در بازی با ملوان خوب نبود و فرصت های گلزنی خوبی را از دست داد ولی 
در این هفته مقابل نفت مسجدسلیمان به خوبی برنامه هایش را پیاده کرد. توپ را به 
خوبی در خط دفاع چرخاندند و انتقال به خط هافبک و خط حمله به خوبی صورت 

می گرفت. جا به جایی ها و اضافه شدن در عمق بسیار خوب بود.
این پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره تغییرات سپاهانی ها در نیم فصل گفت: از بین 
خارجی های سپاهان ۲ بازیکن  از ۴ بازیکن کم کارتر بودند. فرناندز با این که بازیکن 
باکیفیتی اســت اما کمکی به تیم نکرده است و فقط چند بازی برای سپاهان بازی 
کرد. بازیکن دیگر جونیور است که در طول فصل خوب نبود. البته او در بازی مقابل 
نفت مسجدسلیمان عملکرد خوبی داشت. مورایس بیشتر به بازیسازی از خط دفاع 
توجه می کند و مثال در بازی با ملوان در این کار مشــکل داشتند و نتوانستند پیروز 
شوند. مثال در بازی با فوالد فشار روی سپاهان زیاد شد و در نهایت این باعث اشتباه 

طالیی پوشان شد و در ادامه گل خوردند.
او ادامه داد: اگر فرناندز را از دســت بدهند، ضرر نمی کنند اما اگر بخواهند جونیور 
را از دست دهند، باید یک مدافع دیگر جذب کنند. خروج فرناندز به سپاهان ضربه 
نمی زند. کامســوبا هم اگر به عنوان وینگر راست استفاده کنند، خوب است و به تیم 
کمک می کند. کامســوبا هم شوت زن اســت و هم می تواند از راست به چپ بزند و 
پاس خوب بدهد اما اگر به ســمت چپ برود دیگر این کارایی را از دســت می دهد. 

داسیلویرا هم جا افتاده است و بازیکن خوبی است.

یاوری اضافه کرد: در خط حمله مغانلو را بازیکن خوبی می بینم اما هنوز نتوانســته 
خودش را با ســبک بازی سپاهان منطبق کند. او همیشه در حمله های سریع عقب 
می ماند. ســبک سپاهان سرعت در حمله و ارسال اســت. شهریار یا باید خودش را 
منطبق کند یا ســپاهان دو مهاجم ســریع خط زن را جذب کند. فرشــاد هم باید 
ارزش خودش و ســپاهان را بداند و کفران نعمت نکرد. تیم به مهاجم ســرعتی نیاز 
دارد. درباره عیســی مرادی باید بگویم که سال قبل در بازی دوستانه سپاهان نوین 
و دارایی تهران بازیکنی را در خط حمله دارایی دیدم که بســیار باکیفیت بود و من 

از او خوشم آمد.
او ادامه داد: ســه شــب پیش متوجه شــدم عیســی مرادی همان بازیکن اســت 
و دوســت داشــتم او به ســپاهان بیاید. مــرادی بازیکن خوشــه طالیــی بود و 
پــس از بازی دوســتانه خوشــه طالیی و ســپاهان بــه جمع شــاگردان مورایس 
اضافه شــد. این جوابی بود به کســانی کــه می گفتند دالل ها مــرادی را آوردند. 
 اتفاقــا ایــن بازیکن بســیار قابل اســت و در لحظاتــی که به زمیــن می آید برای

 تیم مثمر ثمر خواهد بود. این بازیکن باید در زمانی که تیم جلو است بدون استرس 
به زمین بیاید تا جا بیفتد.

دفاع مربی تیم ملی از تست قاسمپور در وزن جدید

سپاهان در فصل نقل و انتقاالت به چه تغییراتی نیاز دارد؟

 رنکینگ تاریخی تیم ملی پینگ پنگ زنان ایران در جهان
تیم ملی پینگ پنگ زنان ایران برای اولین بار به رتبه زیر 
۴۰ جهان صعود کرد. فدراسیون جهانی تنیس روی میز به 
تازگی رنکینگ تیم های ملی را اعالم کرده است که بر اساس 
آن زنان پینگ پنگ باز ایران برای اولین به رتبه زیر ۴۰ صعود 
کرده اند.آخرین رنکینگ تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران 
۴۹ بود اما در رنکینگ جدید با ۱۴ پله صعود در جایگاه ۳۵ 
دنیا قرار گرفته است.تیم ملی پینگ پنگ زنان ایران در چند 
سال اخیر توانسته موفقیت هایی را کسب کند. از جمله اینکه در مهر ۱۴۰۰ در جایگاه 
نهم مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت و نسبت به دور قبل دو پله ارتقا رتبه داشت. 
زنان ملی پوش ایران موفق شدند پس از ۴۹ سال به جمع ۱۰ تیم برتر آسیا صعود 
کنند و سهمیه حضور در فینال قهرمانی جهان را هم به دست بیاورند.همچنین در 
ادامه به مدال طالی بازی های کشورهای اسالمی در بخش تیمی دست پیدا کردند 
و در بخش انفرادی هم ندا شهسواری به مدال نقره رسید.بازی های آسیایی پیش 
روست و تیم ایران شانس این را دارد که در رقابت با قدرت های تنیس جهان که 
در آسیا حضور دارند، محکی جدی بخورد و ضمن کسب تجربه برای دوره های بعد، 

جایگاه خود را نیز در رنکینگ جهانی ارتقا بدهد. 

 واکنش باشگاه اتحاد کلباء به اخراج فرهاد مجیدی!
باشگاه اماراتی اتحاد کلباء به گمانه زنی هایی که درباره 
اخراج فرهاد مجیدی بعد از کسب سومین شکست پیاپی به 

وجود آمد واکنش نشان داد.
 به نقل از الخلیج، اتحاد کلباء در هفته دوازدهم رقابت های 
لیگ امارات به مصاف خورفکان رفت. تیم مجیدی باوجود 
آنکــه با یک گل در این بازی پیش بود اما در دقایق پایانی 
دو گل دریافت کرد تا بازنده بازی شود. این سومین شکست 
پیاپی تیم اماراتی با فرهاد مجیدی به شمار می آید که انتقادهایی را از این مربی به 
دنبال داشت و حتی زمزمه اخراج او هم به گوش رسید.مطر الزعابی، نائب رئیس 
باشگاه اتحاد کلباء حمایت خود را از فرهاد مجیدی اعالم کرد. او گفت: باشگاه از 
فرهاد مجیدی سرمربی تیم رضایت کامل دارد و به این مربی اعتماد دارد. او دست 
به کار بزرگی با باشگاه زده است و باید اعالم کنم که تیم نیاز به تغییرات به ویژه 
در فــاز هجومی دارد.او ادامه داد: ما در دیدار اخیر برابر خورفکان تیم برتر میدان 
بودیم اما متاســفانه بد شــانس بودیم و از فرصت های زیادی که داشتیم استفاده 
نکردیم. شکست برابر خورفکان برای ما پایان کار نیست. هنوز تا پایان لیگ بازی 
های زیادی باقی مانده اســت و باید تاکید کنم که تیم در جایگاه خوبی در جدول 

رده بندی قرار دارد.
تیم فرهاد مجیدی باوجود آنکه ســومین شکست پیاپی خود را تجربه کرد اما 
در رده  هشتم جدول رده بندی قرار دارد که این برای تیمی که فصل قبل در رده 

یازدهم به کار خود پایان داد نتیجه خوبی به شمار می آید.

  دختر رکابزن ایران عضو تیم اماراتی شد
دختر رکابزن ایران برای فصل جدید مسابقات با یک تیم 

اماراتی قرارداد بست.
 سمیه یزدانی ملی پوش دوچرخه سواری ایران با یک تیم 
اماراتی قرارداد بست. یزدانی که پیش از این عضو یک تیم 
بحرینی بود، برای فصل جدید مسابقات دوچرخه سواری با 
تیم SBK امارات قرار داد بسته است. قرارداد یزدانی با این تیم 
تا سال ۲۰۲۴ است.پیش از این نیز ماندانا دهقان با  یک تیم 
اسپانیایی قرارداد بسته بود.در شرایطی که اکثر رکابزنان ایران تنها در ایران تمرین 
می کنند و حضور کم رنگی در مسابقات بین المللی دارند، حضور این دو رکابزن در 

تیم های خارجی می تواند اتفاق خوبی برایشان باشد. 

 جایگزین خونی رونالدو در رئال
پسر کریستیانو رونالدو با آمار خیره کننده ای که در آکادمی 
رئال مادرید داشته است نشان داده که بهترین جایگزین برای 
او است. و به نقل از Onsider، کریستیانو جونیور رونالدو پسر 
بزرگ رونالدو است که نشان می دهد، می تواند به گلزنی بزرگ 
تبدیل شود و پا جای پای پدرش بگذارد.جونیور رونالدو در 
۲۰ بــازی که برای تیم آکادمی رئال مادرید به میدان رفته 
است موفق به زدن ۵۰ گل شده است و این نشان می دهد 
که او هم شــم باالیی برای گلزنی دارد و می تواند در آینده ای نه چندان دور برای 
تیم رئال به میدان رود.پسر رونالدو که ۱۴ سال سن دارد روز گذشته به رئال مادرید 
برگشت و قرارداد ۴ ساله امضا کرده است این در حالی است که تکلیف پدر او هنوز 
مشــخص نشده است.باوجود آنکه رسانه های عربی از توافق نهایی رونالدو با النصر 
عربستان خبر می دهند اما فعال خود این بازیکن چنین چیزی را تایید نکرده است 

و حتی احتمال بازگشت او به رئال هم وجود دارد.

  الهام حسینی بهترین وزنه بردار زن ایران در رنکینگ جهانی
الهام حســینی بهترین جایگاه را در بین وزنه برداران زن 

ایرانی حاضر در رنکینگ جهانی به دست آورد.
 فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از پایان مسابقات سال 
۲۰۲۲، رنکینگ وزنه برداران را بر اساس رکورد مجموع که به 

ثبت رساندند، اعالم کرد.
الهام حســینی براســاس عملکردی که وزنه برداران زن 
ایران در مســابقات مختلف داشــتند، بهترین جایگاه را در 

بین ایرانی ها دارد.
حسینی در رنکینگ دسته ۸۱ کیلوگرم، نفر هجدهم جهان است و تنها وزنه بردار 

ایرانی است که در بخش زنان در رنکینگ زیر ۲۰ جهان قرار دارد.
جایگاه وزنه برداران ایران در رنکینگ جهانی به شرح زیر است:

*دسته ۵۵ کیلوگرم زنان:
۷۸- پوپک بســامی با رکورد مجموع ۱۶۵ کیلوگرم )ثبت شــده در بازی های 

کشورهای اسالمی(
*دسته ۵۹ کیلوگرم زنان:

۹۹- فاطمه کشــاورز با رکورد مجموع ۱۷۵ کیلوگرم )ثبت شده در بازی های 
کشورهای اسالمی(

۱۰۹- پوپک بســامی با رکورد مجموع ۱۷۰ کیلوگرم )ثبت شده در قهرمانی 
آسیا بحرین(

*دسته ۶۴ کیلوگرم زنان:
۹۴- فاطمه کشــاورز با رکورد مجموع ۱۸۰ کیلوگرم )ثبت شــده در قهرمانی 

آسیا بحرین(
۱۰۰- شــینا امانی با رکورد مجموع ۱۷۶ کیلوگرم )ثبت شــده در بازی های 

کشورهای اسالمی(
۱۰۷- فروغ یونســی با رکورد مجموع ۱۷۱ کیلوگرم )ثبت شده در بازی های 

کشورهای اسالمی(
* دسته ۷۱ کیلوگرم زنان:

۷۲- الهه رزاقی با رکورد مجموع ۲۰۱ کیلوگرم )ثبت شــده در قهرمانی آسیا 
بحرین(۱۱۵- فروغ یونسی با رکورد مجموع ۱۸۳ کیلوگرم )ثبت شده در قهرمانی 

آسیا بحرین(

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شــماره۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۳۲۱۲   مورخ  ۱۴۰۱/۸/۱۶ هیات قانون تعیین تکلیف .......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی ............ چمســتان................. تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم یوسف اسماعیلی فرزند مصطفی قلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی/ به مساحت 19055/00 متر مربع که مقدار یکدانگ مشاع 
عرصه وقف می باشد به شماره پالک 83 فرعی از 10 اصلی واقع در قریه فوالد کال بخش 2 موروثی شده از آقای مرحوم مصطفی قلی اسماعیلی  مالک رسمی  محرز گردیده است.لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و  در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند 

اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می-نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
شناسه آگهی : ۱۴۲۶۴۰۷                             تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۹/۲۶          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۰        عین اله تیموری: رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. امالک متقاضیان واقع در قریه چلندر پالک 9 اصلی بخش 3 قشالقی - 270 فرعی آقا/ خانم جواد مانیان فرزند باقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت318.6متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محسن اسالمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
شناسه آگهی : ۱۴۲۷۱۳۴                        تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۹/۲۶          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۰        صفر رضوانی : رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر ۰/ م الف
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 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:    امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه  138- اصلی )قریه رزکه( 
553 فرعی آقای علیرضا رضوانی در ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت18.57 متر مربع جهت تجمیع پالک فوق با پالک 312 فرعی از 138-اصلی بخش 9 می باشد.خریداری شده بال واسطه از فاطمه رضوانی ومع الواسطه از 
رحت اله رضوانی.لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع مردم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 

حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
شناسه آگهی : ۰۱۴۳۲۹۲۴/ م الف                   تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۰/۱۰          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴        حسن صالحی ،   رییس  اداره ثبت اسناد و امالک آمل



وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

 شنبه 1401/10/10-شماره 1553    اذان صبح 05:43:21    طلوع آفتاب07:13:12     اذان ظهر12:06:22     غروب آفتاب16:55:28     اذان مغر ب 17:19:22     نیمه شب 23:21:33     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
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با اعالم کاهش تولید نفت از سوی مسکو در پاسخ به تعیین سقف قیمت برخی 
کشورها و اتحادیه اروپا، قیمت نفت با افزایش روبرو شد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ، قیمت نفت خام آمریکا روز 
جمعه افزایش یافت؛ زیرا مسکو اعالم کرد ممکن است تولید نفت خود را کاهش 
دهد تا سقف قیمت نفت خام روسیه را که توسط کشورهای 7 و اتحادیه اروپا اعمال 
شــده است، جبران کند.در بورس کاالی نیویورک، قیمت نفت خام با 2.7 درصد 
افزایش به 79.56 دالر در هر بشکه رسید، در حالی که در بورس بین قاره ای لندن، 

برنت با 3.6 درصد افزایش به 83.92 دالر در هر بشکه رسید.
الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه در مصاحبه ای با رسانه ها 
ابراز داشت: روسیه ممکن است تولید نفت خود را در اوایل سال 2023 بین 500 تا 
700 هزار بشکه در روز کاهش دهد.بنا به گفته ی نواک، مسکو به جای فروش نفت 

خام مطابق با سقف قیمت، به سمت کاهش تولید متمایل خواهد شد.
کاهش تولید

اما در حالی که روســیه به فکر کاهش تولید است، شرط بندی های عرضه، به 
قیمت نفت کمک کرده است.

گروه هفت )درصد7( و اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری توافق کردند که قیمت 
نفت خام دریایی روســیه را به 60 دالر در هر بشکه محدود کنند. هدف از سقف 
قیمت، محدود کردن درآمد روسیه از فروش نفت - در درجه اول برای جلوگیری 
از توانایی روسیه برای تامین مالی تنش در اوکراین - و سرپوش گذاشتن بر قیمت 
جهانی نفت است.اما بسیاری استدالل می کنند که این سقف قیمت، درآمد روسیه 
از صادرات نفت را که خریداران مشتاقی از چین، هند و ترکیه پیدا کرده ، کاهش 
نداده اســت.کاهش احتمالی تولید از سوی مسکو ترس از کمبود بالقوه عرضه را 

برانگیخت؛ زیرا به نظر می رسد تقاضا از زمان بازگشایی چین افزایش یابد.
S&P در آخرین پیش بینی خود تخمین زده اســت که تقاضای نفت از چین، 
بزرگترین واردکننده نفت جهان، می تواند در سال 2023 به 15.7 میلیون بشکه 

در روز برسد که حدود 700000 بشکه بیشتر از سال 2022 است.
از سوی دیگر، پاالیشگاه های نفت در تگزاس، به دلیل خرابی تجهیزات، تولید 
بنزین و گازوئیل را کاهش دادند و قیمت های سوخت گرمایش و برق به دلیل این 
تلفات افزایش یافت. عالوه بر آن، ابزارآالت تولید نفت و گاز از داکوتای شمالی به 

تگزاس دچار یخ زدگی شد و همین موضوع عرضه را به شدت کاهش داد.
حدود 1.5 میلیون بشکه ظرفیت پاالیش روزانه در امتداد ایاالت متحده ساحل 
خلیج فارس به دلیل سرمای شدید بسته شد. گرچه انتظار نمی رود که آسیب های 

تولید ادامه یابد، اما بدیهی است که قیمت سوخت را افزایش داده است.

جهش نفت در پی کاهش تولید
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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  
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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
  میلیاردرهایی که بعد از FTX به خاک سیاه نشستند!

پس از فروپاشــی اف تی ایکس، عالوه بر ســم بنکمــن فراید، چهره های 
برجسته ی دیگری نیز در دنیای کریپتو ثروت میلیادر دالری شان را از دست 

داده اند.
به گزارش تجریش انالین و به نقل از کوین ادیشن، بر اساس برآوردهای 
نشــریه ی فوربس، به دلیل تداوم روند نزولی بــازار ارزهای دیجیتال و موج 
ورشکستگی ها در صنعت کریپتو 116 میلیارد دالر از دارایی های بنیانگذاران 
و سرمایه گذاران در شرکت های فعال در این حوزه طی 9 ماه گذشته از دست 
رفته است. 17 چهره ی برجسته در صنعت کریپتو و ارزهای دیجیتال از ماه 
مارس تاکنون بیش از نیمی از ثروت خود را از دســت داده اند. در میان این 
افراد، نام 10 میلیاردر سابق به چشم می خورد که دیگر جزء میلیاردرها نیستند.

سم بنکمن فراید )SBF(، بنیانگذار روسیاه صرافی ورشکسته ی اف تی ایکس، 
به عنوان بدنام ترین فرد در میان این چهره ها شناخته می شود. برخی از این 
افراد نه تنها دیگر جزء میلیاردرها نیستند، بلکه کامال به خاک سیاه نشسته اند. 
ســم بنکمن فراید در آغاز سال 2022 حدود 24 میلیارد دالر ثروت داشت. 
ولی در طول مدتی کم تر از یک سال، اف تی ایکس اعالم ورشکستگی کرد و 
امپراتوری سم بنکمن فراید از هم پاشید. به این ترتیب، وی تمام ثروت خود 
را از دســت داد. بنکمن فراید ادعا کرده است که مبلغی کم تر از 100.000 

دالر پول برای اش باقی مانده و نگران پرداخت هزینه های قانونی اش است.
گری وانگ یکی از بنیان گذاران و مدیر ارشد فناوری صرافی ورشکسته ی 
اف تی ایکس نیز در میان افرادی اســت که عنوان میلیاردری خود را از دست 
داده اند. ثروت گری وانگ در ماه مارس 5.9 میلیارد دالر تخمین زده می شد، 
ولی میزان ثروت وی در ماه دســامبر 0 دالر ارزیابی شده است. به عالوه، بر 
اســاس گزارش نشریه ی فوربس، ثروت 3.2 میلیارد دالری بنیانگذار و مدیر 
عامل دیجیتال کارنسی گروپ، بری سیلبرت، نیز تحت تاثیر فاجعه ی فروپاشی 

اف تی ایکس از بین رفته است.
تنها میلیــاردر فعال در بازار ارزهای دیجیتال که امســال از فجایع بازار 
کریپتو تقریبا در امان بوده است، جد مک کالب نام دارد. جد مک کالب یکی 
از بنیان گذاران ریپل )XRP( است. ثروت وی از زمانی که بیش تر دارایی های 
کریپتوی خود را به فروش رســاند، از 2.5 میلیارد دالر به 2.4 میلیارد دالر 

کاهش یافته است.
مدیــر عامــل بایننس، چانگ پنــگ ژائو، نیز یکی دیگــر از بزرگ ترین 
زیان دیدگان فجایع کریپتو در ســال جاری است. به گزارش فوربس، در ماه 
مارس 70 درصد سهام او در صرافی بایننس به اندازه ی 65 میلیارد دالر ارزش 
داشت، ولی ارزش این سهام اکنون حدود 4.5 میلیارد دالر است. هم چنین، 
برایان آرمسترانگ، مدیرعامل صرافی کوین بیس، نیز متحمل ضرر هنگفتی 
شده است. ارزش خالص دارایی های وی در ماه مارس 6 میلیارد دالر بود، ولی 

وی امروز فقط 1.5 میلیارد دالر سرمایه  دارد.

کریس الرســن، یکی دیگر از بنیانگذاران ریپل است که بیش از نیمی از 
ســرمایه ی خود را از دست داده است. میزان دارایی های وی ظرف چند ماه 
از 4.3 میلیارد دالر به 2.1 میلیارد دالر کاهش یافته است. در نهایت، ثروت 
کمرون و تایلر وینکلواس، دو برادر بنیانگذار صرافی جمینی، نیز به یک سوم 
کاهش یافته است. ثروت آن ها ظرف چند ماه از 4 میلیارد دالر به 1.1 میلیارد 

دالر سقوط کرده است.
شاید از دست رفتن چنین سرمایه ای برای این افراد دردآور و ناراحت کننده 
بوده اســت، ولی از دست رفتن دارایی های سرمایه گذاران خرد نیز به همان 
اندازه می تواند دردناک باشــد. بیت کوین )BTC( در طور سال جاری بیش از 
75 درصد از ارزش خود را از دست داده است. مسلما افرادی که بیت کوین 
را در اوج قیمت خریده اند، اکنون هیچ امید و اعتمادی به بازار کریپتو ندارند. 
هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ساعت 15:15 روز دوشنبه 
5 دی - بیت کوین با 0.16 درصد افزایش نســبت به روز گذشــته با قیمت 
16.864.93 دالر معامله می شود. ارزش کل بازار بیت کوین نیز هم اکنون به 

324.644.211.108 دالر رسیده است.

  موفقیــت 80 درصــدی ربــات گفتگوگر مشــهور در
 تشخیص آلزایمر

یک پژوهش جدید روی هوش مصنوعی گفتگوگر شرکت اوپن ای آی موسوم 
به چت جی پی تی نشــان می دهد که این ربات با سرنخ گرفتن از گفتگوهای 
انجام شده 80 درصد در شناسایی بیماری آلزایمر کاربران موفق عمل می کند.

 به نقل از دیجیتال هلث، یک پژوهش جدید نشان می دهد که کاربردهای 
بالقوه ربات گفتگوگر ChatGPT که در چند هفته اخیر تمام فضای اینترنت را 
تحت تأثیر قرار داده است، می تواند به زودی در تشخیص زودهنگام بیماری هایی 

مانند آلزایمر گسترش یابد.
طبق پژوهش های دانشکده مهندسی زیست پزشکی، علوم و سیستم های 
سالمت دانشگاه درکسآلمریکا، الگوریتم هوش مصنوعی GPT-3 توسعه یافته 
به دست شرکت OpenAI می تواند سرنخ هایی را در یک گفتگو دریافت کند تا 

مراحل اولیه زوال عقل را در 80 درصد مواقع پیش بینی کند.
چت جی پی تی )ChatGPT( یک ربات چت یا گفتگو است که با تکنیک های 
یادگیری نظارت شده و تقویتی به خوبی تنظیم شده است. ChatGPT  به عنوان 
یک نمونه اولیه در نوامبر 2022 راه اندازی شد و به سرعت به دلیل پاسخ های 
دقیق و واضح خود در بسیاری از حوزه های دانش، توجه ها را به خود جلب کرد.

این پژوهش، آخرین نمونه از مجموعه تالش ها برای نشــان دادن ارزش 
ابزارهای پردازش زبان طبیعی برای تشخیص زودهنگام و پیش بینی بیماری 
آلزایمر اســت. این پژوهش بر اساس پژوهش های اخیر انجام شده است که 
نشان می دهد اختالل زبانی ممکن است نشانه ای از بیماری های عصبی باشد.

امروزه بررســی کامل تاریخچه پزشکی بیمار و مجموعه ای از معاینات و 
آزمایشات فیزیکی و عصبی به عنوان بخشی از فرآیند استاندارد برای تشخیص 
بیماری آلزایمر انجام می شود. اگرچه هنوز هیچ درمانی برای این بیماری وجود 
ندارد، اما شناسایی آن در مراحل اولیه می تواند گزینه های بیشتری برای درمان 

و مراقبت در اختیار بیماران قرار دهد.
پژوهشــگران بر روی برنامه هایی تمرکز کرده اند که می توانند سرنخ های 
ظریفی مانند تردید، اشــتباهات گرامــری و تلفظی و فراموش کردن معنی 
کلمــات را به  عنــوان یک آزمایش ســریع که می تواند نشــان دهد بیمار 
بایــد تحت معاینه کامل قرار گیرد یا خیر، تشــخیص دهد. گفتنی اســت 
 کــه اختــالل زبانی، 60 تــا 80 درصد از بیمــاران مبتال بــه زوال عقل را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

امام علی علیه السالم :
إنَّ الَحقَّ َوالباِطَل الیُعَرفاِن 
بِالّناِس ، ولِکِن اعِرِف الَحقَّ 
ِّباِع َمِن اتََّبَعُه ، َوالباِطَل  بِات

بِاجِتناِب َمِن اجَتَنَبُه .
حق و باطل را با مردم نمی 
توان شناخت؛ اّما حق را با 

پیروی از کسانی که حق 
پیشه اند ، بشناس و باطل را 
با دوری گزیدن کسانی که از 

آن دوری می گزینند .
األمالي للطوسي : 134 / 216

خرید کریسمس در آستانه سال نو میالدی

 نقش ورزش در رسیدن به امنیت پایدار در 
محیط زیست

برخورداری از امنیت پایدار در محیط زیست، امری بسیار 
مهم است که امروزه بســیاری از کشورهای جهان در پی 
دستیابی به آن هستند. محققان کشورمان در این خصوص، 
به نقش پراهمیت ورزش اشاره و پیشنهاداتی را ارائه کرده اند.

 از زمــان پایان جنگ جهانی دوم و کاهش بعد نظامی 
امنیت ملی، محققان مطالعات استراتژیک، عموماً کوشیده اند 
با تعمیق و توسعه تعاریف امنیت ملی، ابعاد جدیدی برای آن 
قائل شوند. امنیت به رغم تعریف سرد و سخت نظامی گذشته، 
امروزه به عنوان مفهومی نرم، به نبود »تهدید وجودی« تعبیر 
می شــود. امنیت درواقع توانایی کشور در دفع تهدیدهای 
خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی است. اما در دیدی 
کلی تر، امروزه امنیت محدود به آرامش پس از جنگ های 
ویرانگر و توانایی نظامی نیست، بلکه به تمام سطوح زندگی 

مدرن انسان ها راه می گشاید و مربوط می شود.
به گفته محققان، در یکی از مهم ترین نظریه ها در این 
خصوص که دارای ابعاد پنج گانه محیط زیست، اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی -اجتماعی و نظامی است، گفته می شود 
به رغــم آن که امنیت ملی، مرکز ثقل مطالعات اســت، اما 
چنانچه دولتی نتواند امید به زندگی، امنیت محیط زیستی 
و اقتصادی را برای کشــور خــود فراهم کند، فاقد هرگونه 
امنیت ملی است. در رویکرد نوین جهانی به موضوع امنیت 
نیز، رفع تهدیداتی که ناپایداری، تخریب، توزیع نامناسب و 
محدودیت در برخی منابع محیط زیستی را به دنبال دارند، 
از جایگاه و اولویتی ویژه برخوردار است.در این زمینه، یک 
مطالعه پژوهشی توسط محققانی از دانشگاه فنی و حرفه ای 
تهران و دانشــگاه عالمه طباطبایی انجام شده است که در 
آن به موضوع رابطه ورزش و امنیت پایدار محیط زیســت 
پرداخته شده است.در این مطالعه، تعدادی از متخصصین 
حوزه علوم سیاسی و علوم ورزشی مشارکت داشته اند و با 
استفاده از مصاحبه، داده های پژوهشی مورد نظر محققان 
را فراهم آورده اند. این داده ها سپس با استفاده از روش های 

آماری، تجزیه و تحلیل و ارائه شده اند.

آگهی فراخوان  شناسايی سرمايه گذار تامین مالی احداث تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان 
در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل  )شماره 401-4-273/2(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط، فراخوان پروژه ای  تحت عنوان"  تامین مالی احداث تاسیسات فاضالب 
شهر قهجاورستان در ازای واگذاری بخشی از پســاب حاصله"  را  در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، برگزار نماید. لذا بدین وسیله از سرمایه گذاران 

واجد الشرایط دعوت به عمل می آید.
الف- شرح مختصری از پروژه

- نحوه اجرای پروژه: بیع متقابل
- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 25 سال
- جمعیت افق )1430( :  24،057 نفر

- میانگین حجم پساب ساالنه :600،000 متر مکعب
- شرح عملیات: 

اجرای شبکه و اخط انتقال فاضالب شهر قهجاورستان به طول تقریبی 35 کیلومتر
تامین مالی هزینه سرمایه گذاری تاسیسات موجود شبکه و خط انتقال فاضالب به طول تقریبی 5 کیلومتر

احداث دو باب ایستگاه پمپاژ
تکمیل و ارتقا تصفیه خانه تا ظرفیت 25،000 نفر

عملیات بهره برداری شبکه، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب در طول دوره بهره برداری
از عالقه مندان خواهشمند است مدارک ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:

مدارک الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2- اساسنامه   3- تصویر کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز  
4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه  5- اطالعات کلی و حقوقی شرکت  

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13 روز  شنبه مورخ 1401/10/24
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir           پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 03136680031-8
داخلی 338-335

آگهي تجديد مزايده عمومی
              اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان با رعایت قوانین و مقررات در نظر دارد فضای مازاد قابل واگذاری خود  را )به شرح ذیل( الزامًا، از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir ( به صورت الکترونیکی از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان  می توانند از تاریخ  درج  آگهی 
1401/10/10 لغایت تا پایان وقت اداری 1401/10/20 به مدت 10 روز کاری همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 جهت بازدید به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهاد خود 

را از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند . همچنین زمان بازگشایی مزایده در تاریخ   03 /1401/11    باشد.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1-کلیه مراحل فرایند مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر      می باشد .
2-پیشنهاد می گردد متقاضیان قبل از ارائه قیمت از ملک موضوع مزایده بازدید به عمل آورند 

3-عالقمندان  به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( ازدفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند.
4-واریز مبلغ سپرده به میزان 5  %  مبلغ کارشناسی الزامی می باشد

5-ملک مورد نظر دارای امتیازات آب ،گاز و برق سه فاز می باشد

شناسه آگهی : 1433532

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان

0/ م الف

نام مرکز               پالک ثبتی        متراژ    )متر مربع(  کاربری                                                                       آدرس     ردیف 
فرعی           اصلی 

روستاي دارکالته شهرک دارکالته                       2089              2062/10   مسکونی                     10 دارکالته   1         

نگهبانی سرایداری                 نوع فضا                                     سوله 
24       53      210 متراژ)متر مربع( 

به دنبال کاهش نسبی دالر آمریکا، قیمت طال در معامالت روز جمعه، کاهش 
1 درصدی روز قبل را ادامه داد و در ســطح زیر 1800 دالر معامله شــد. سایت 
»اف ایکس استریت« در یادداشتی با مروری بر نوسانات فلزات گرانبها در هفته ی 
گذشته اینگونه نوشت: قیمت طال در جریان معامالت آسیایی روز جمعه در باند 
باریکی زیر 1800 دالر نوسان داشت و توانست افت بیش از 1 درصدی روز قبل 
را تثبیت کند. گرچه احیای شرط بندی ها برای تشدید سیاست تهاجمی تر توسط 
فــدرال رزرو به عنوان یک باد مخالف عمل می کند، اما به نظر می رســد کاهش 
اندک دالر آمریکا عاملی کلیدی برای حمایت از کاالی دالری است. در شرایطی 
که هفته ی گذشــته فــدرال رزرو اظهارات تندروانه تری داشــت، داده های کالن 
خوش بینانه ی ایاالت متحده که روز پنج شنبه منتشر شد، این انتظارات را تقویت 

کرد که بانک مرکزی ایاالت متحده باید موضع جنگ طلبانه ی خود را برای مهار 
تورم حفظ کند.در واقع، رشد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده برای سه ماهه ی 
سوم بیشــتر مورد بازنگری قرار گرفت تا نشان دهد که رشد اقتصاد 3.2 درصد، 
سریع تر از 2.9 درصد برآوردشده ی قبلی است. عالوه بر این، تعداد آمریکایی هایی 
که درخواســت های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را ارائه کردند، در هفته ی 
منتهی به 17 دسامبر، کمتر از حد انتظار افزایش یافت که نشان دهنده ی بازار کار 
پرتالطم و اقتصاد انعطاف پذیر ایاالت متحده است. این امر مجدداً بر سیاست های 
تندروانه ی فدرال رزرو تاکید می کند و بازده اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده 
را باالتر می برد که از چشم انداز ظهور کاهش خرید دالر حمایت می کند و منجر 

به حفظ قیمت طالی بدون بازده می شود.

ادامه مسیر طال در آغاز 2023

                                                                                 روابط عمومی
              اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان
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