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زیرساختقانونیالزمبرایاعمال
حاکمیتشرکتیدرکشوروجودندارد

زیرســاخت قانونی الزم برای اعمال حاکمیت شــرکتی در کشور وجود 
ندارد، ساختار موجود اقتصاد کالن و سیاست گذاری کشور هم مجال کافی 

به شرکت ها برای استقرار حاکمیت شرکتی نمی دهد.
کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با همراهی 
گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، سمینار »حاکمیت 
شرکتی؛ ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمان ها در شرایط کنونی« را با هدف 
ارائه گزارش حاکمیت شرکتی ISO ۳۷000 و با حضور بیش از 150 نفر از 
مدیران ارشد شرکت ها و فعاالن و کنشگران حوزه حاکمیت شرکتی برگزار 
کرد. این گزارش که توسط سازمان استاندارد جهانی در سپتامبر سال گذشته 
برای اولین بار در حوزه استاندارد حاکمیت شرکتی منتشر شده، به چارچوب 
ISO ۳۷000 در حوزه راهبری شرکتی پرداخته و پیش از این از طریق سایت 

اتاق ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.
امروزه موضوع حاکمیت شرکتی از یک نیاز به یک ضرورت برای موفقیت 
و بقای عملکرد سازمان ها در شرایط عدم قطعیت و اقتصاد پر فراز و نشیب 
کنونی تبدیل شــده اســت. با جرات می توان گفت یکی از مهم ترین وجوه 
تمایز سازمان های هوشمند با سایر سازمان ها، نوع راهبری و ایفای نقش نهاد 

حاکمیتی یا به عبارت ساده هیات مدیره نقش آفرین دارد.
 از جمله اشــتباهات رایج در حوزه حاکمیت شــرکتی، نسبت دادن آن 
به حیطه شــرکت های بزرگ و به ویژه بورسی است که موجب شده بخش 
خصوصی کشور که سهم قابل مالحظه ای در رشد و توسعه اقتصاد دارد، از 
این امر محروم باشد. او تأکید کرد: از سوی دیگر فقدان دید یکپارچه به همه 
جنبه های حاکمیت شرکتی نیز معضلی دیگر در این حوزه به شمار می رود 

که باعث می شود برخی از بخش های آن همواره مغفول واقع شوند.
یک از وظایف مهم کمیســیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت ترویج 
اصول صحیح حاکمیت شرکتی و تالش برای ارتقای سطح دانش و فرهنگ 
به کارگیری حاکمیت شــرکتی در بخش خصوصی کشور است که منتفع 
کردن شرکت ها از مزایای به کارگیری آن است. موضوع حاکمیت شرکتی 
نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصاد مدیریت در ایران مورد جفا و غفلت 
قرار گرفته اســت، عنوان کرد: به ازای هر یک رتبه بهبود شــاخص ادراک 
فســاد در کشورها تا ۷/ 1 درصد رشد اقتصادی پایدار میسر خواهد بود. در 
نتیجه نباید از نقش و تأثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود شاخص ادراک فساد 
و کاهش فساد و افزایش شفافیت غافل شد.کشور ما زیرساخت های الزم را 
در زمینه حاکمیت شرکتی در قوانین خود ندارد و در نتیجه از نظر قانونی 
در این حوزه با مشکالت زیادی مواجه هستیم افزود: هرچند قرار بوده قانون 
تجارت به روز شود اما این اتفاق همچنان رخ نداده و قوانین بسیار پراکنده ای 

در زمینه شرکت داری وجود دارد که نتوانسته ایم آن ها را یکپارچه کنیم.

درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زددرآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد
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محسن تنابنده برای فیلم »جنگ جهانی سوم« در جوایز فیلم 
آسیا، نامزد بهترین بازیگر اصلی مرد شد.

شانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا فهرست نامزدهای خود را در 
1۶ رشته امروز 1۶ دی ماه در حالی اعالم کرد که فیلم سینمایی 
»جنگ جهانی سوم« ساخته هومن سیدی در رشته بهترین 
بازیگر اصلی مرد، نامزد دریافت جایزه برای محسن تنابنده شد.

محسن تنابنده پیش از این هم جایزه بهترین بازیگر مرد را برای 
این فیلم از بخش افق های جشنواره فیلم ونیز و جشنواره جهان 
سینمای لس آنجلس دریافت کرده است.این رویداد معتبر که 
در سال ۲01۳ توسط سه جشنواره فیلم هنگ کنگ، توکیو و 
بوسان پایه گذاری شده، مراسم اعطای جوایز امسال را در روز 
یکشنبه ۲1 اسفند/1۲ مارس در هنگ کنگ برگزار خواهد کرد.

محمدمهدی شکوری تهیه کننده انیمیشن سینمایی »ببعی« از 
محصوالت سازمان اوج، به ارائه توضیحاتی درباره فرآیند تولید 
و اکران این اثر پرداخت.محمد مهدی مشــکوری تهیه کننده 
انیمیشن سینمایی »ببعی« به کارگردانی حسین صفارزادگان 
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر توضیح داد: ما پیش از این 
ســریال »ببعی« را برای گروه سنی خردساالن و با تکنیک دو 
بعدی ساخته بودیم. این سریال در شبکه کودک تلویزیون، جزو 
محبوب ترین آثار شد. سریال را در ۲0۸ قسمت تولید کردیم و 
از سال ۹۶ تا سال 1۴00 همچنان پربیننده ترین اثر تلویزیونی 
در حوزه کودک بود. با همین پشتوانه تصمیم گرفتیم نسخه 
سینمایی این سریال را هم بسازیم.وی ادامه داد: از آنجایی که در 
پرده سینما، تکنیک دوبعدی جواب نمی دهد، پروژه را سه بعدی 
تعریف و جهان داستانی جدیدی هم برای آن ترسیم کردیم. 
نسخه سینمایی »ببعی« اینگونه برای گروه سنی کودک تولید 

شد که زمان آن هم در حدود ۸0 دقیقه است. 

یک جایزه دیگر به محسن 
تنابنده می رسد؟

 قهرمانی که بر محدودیت ها 
غلبه کرد

با توجه به افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور ، شاهد باالرفتن مبلغ درآمد عوارض خروج 
از کشور هستیم.

درحالی میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور در ۹ ماه سال جاری به بیش از 
1500 میلیارد تومان رسیده است که دولت در بودجه، میزان درآمد از این محل را برای کل 

سال 1500 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال 1۴00 نشان می دهد که میزان عوارض خروج 

از کشوری که دریافت شد 1۲0۴ میلیارد تومان بود.
این درحالی است که در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 10۸5 میلیارد تومان عوارض 
خروج از کشور دریافت شده اســت که این میزان در هفت ماه امسال به بیش از 1۲۶1 و در 

هشت ماه سال 1۴01 نیز به 1۴1۳ میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام و آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور 

اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال 1۴00 بیشتر است.
بر این اساس و طبق آمار، مسافران در ۹ ماه ســال جاری نیز 15۶۳ میلیارد تومان عوارض 

پرداخت کرده اند.

عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال در الیحه 
بودجه تعیین می شود. اما در الیحه بودجه ســال 1۴01 بر خالف سال های گذشته میزان 
عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشــد و فقط به طور کلی در بخش درامدهای 
دولت در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار و 500 

میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
برخالف سال های گذشته در الیحه بودجه سال 1۴01، میزان عوارض خروج از کشور برای 
هر نفر مشخص نشد بلکه به طور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات بر کاالها 

و خدمات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 1500میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
در این بین، افزایش عوارض خروج از کشــور واکنش هایی را در زمان ارائه الیحه برانگیخت 
و از آن جا که در الیحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشــور تعیین نشده بود و 
برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعالم کردند؛ در آن زمان رئیس سازمان 
برنامه وبودجه گفت این گونه نیست و پیشنهاداتی در دولت درباره عوارض خروج از کشور 
مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز هم این پیشنهاد 

بررسی و تایید نشده است.

راه آهن جمهوري اسالمي ايران
آگهی ارزيابی کیفی 
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جناب آقای اخالقی
مدیرکل محترم بازاریابی و فروش شرکت ملی پست

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان مدیرکل بازاریابی و فروش شرکت ملی پست که بیانگر 
تعهد،کارآمدی،لیاقت و شایستگی های بر جسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است تبریک 

عرض نموده؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
                                                                                                                                                                                                                                            مدیریت و کارکنان آنی یاب

جناب آقای افروز
مدیرکل دفتر کیفیت و حمایت از مشتری شرکت ملی پست

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و 
رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه 

شرکت ملی پست ایران خواهد بود.
                                                                                                                                                                                                                                          مدیریت و کارکنان آنی یاب

جناب آقای بیدرا
سرپرست اداره کل فناوری اطالعات و 

هوشمندسازی  شرکت ملی پست
مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب 

برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقاء آن 
مجموعه را فراهم خواهد نمود.از درگاه حضرت 
سبحان؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و سیادت 

جناب عالی را مسالت دارم. 
مدیریت و کارکنان آنی یاب

جناب آقای جواد دباغ صادقی پور
 مدیرکل محترم پست استان 

آذربایجان شرقی شرکت ملی پست
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت 
عالی را بعنوان مدیرکل پست استان آذربایجان 
شرقی تبریک و تهنیت عرض می نماییم. ازدرگاه 
ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از 
شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و 

شکوفایی پست آن استان را مسالت داریم.
مدیریت و کارکنان آنی یاب
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | در حالی 
شــرکت های واردکننده خودرو بــرای ارائه 
خدمــات پس از فــروش باید تعهد محضری 
دهند که یک کارشناس صنعت خودرو معتقد 
است: خودرو های وارداتی به صورت مستقیم 
از کمپانی خریداری نشده و از بازار های عمان و 
دبی وارد کشور شده و قطعاً این خودرو ها صفر 
نیســت و این نوع تعهد ها نمی تواند تضمینی 

برای خدمات پس از فروش باشد.
 طبق اظهارات شنیده شده از سوی دولت، 
شــرکت های واردکننده خودرو بــرای ارائه 
خدمات پس از فروش تعهد محضری داده اند، 
اما باید توجه داشت این شرکت ها نمایندگی 
رسمی خودرو های وارداتی در کشور نیستند 
و این محصوالت را با واسطه خریداری کرده 
اند که این موضوع تعهد آن ها را قابل خدشه 

می سازد.
اوایل دی ماه امســال بعد از حدود ۴ سال 
ممنوعیــت واردات خــودرو، اولین محموله 
خودرو های وارداتی وارد بندر لنگه شــد و به 

زودی در بورس کاال عرضه می شود.
بازاری که در انتظــار خودرو های وارداتی 
است نگران خدمات پس از فروش این خودرو ها 
نیز می باشــد. در ســال های گذشته واردات 
خودرو آن هم بدون پشــتوانه خدمات پس از 
فروش باعث شــد تا خریداران این خودرو ها 
نه تنها نتوانند در زمــان مقرر محصوالت را 
تحویل بگیرند بلکه نمی توانستند از خدمات 
پس از فروش قابل قبولی نیز در این خودرو ها 

استفاده کنند.

 ضمانت پس از فروش خودروهای 
وارداتی در هاله ابهام

حاال پای شرکت های واردکننده خودرو در 
میان اســت و اینکه آیا این شرکت ها توانسته 
انــد خدمات پس از فروش را ضمانت کنند یا 

خیر! در حالی که این شــرکت ها نمایندگی 
رسمی خودرو های وارداتی در کشور نیستند 
و این محصوالت با واسطه راهی بازار ایران شده 
است، چطور قرار است انتقال فنی آن هم در 
قطعه های مهم و ارائه خدمات پس از فروش 
توسط این شرکت های واسطه که در ایران خود 
را نمایندگی رسمی معرفی می کنند انجام شود.

در همیــن رابطــه امیرحســین کاکایی، 
کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد 
۲۴ گفت: طبق ضوابط قانونی حاکم بر کشور، 
هر شــخص یا شــرکتی که اقدام به واردات 
خودرو می کند باید مدارک فنی کمپانی خودرو 
خریداری شده را ارائه کند که این اقدام نشان 
می دهد که خودرو های وارداتی پاســخگوی 

اســتاندارد های خودرویی در کشــور است و 
همچنین وارد کننده موظف است جهت ارائه 

خدمات پس از فروش، تعهد ۱۰ ساله بدهد.
وی تصریــح کرد: شــنیده ها حاکی از آن 
است که این بار نیز هیچ یک از این موارد اجرا 
نمی شود. اگر این شایعه واقعیت داشته باشد، 
یعنی به هر قیمتی یک مشت آشغال را به اسم 

واردات به مردم تحویل می دهند.

 خودروهای وارداتی را از بازارهای 
دبی و عمان وارد کرده اند!

کاکایی ادامه داد: خودرو های وارد شــده 
به کشور مستقیم از کمپانی خریداری نشده 
بلکــه از بازار دبی و عمان خریداری شــده و 

هیچ تضمینی هم برای دســت اول بودن این 
خودرو ها نیست و این بسیار برای بازار خطرناک 
است چراکه نام هیچ کدام از شرکت هایی که 
۴۰ سال در زمینه واردات خودرو سابقه داشتند 
در لیست وارد کنندگان نیست و نام شخصی 
که بعد از ۴ سال اولین واردات خودرو به کشور 
را داشــته هنوز اعالم نشده و پشت پرده این 

واردات همچنان پُر ابهام است.

 جریان واردات خودرو ابهام دارد
وی ادامــه داد: جریــان واردات آن هم به 
تعــداد محدود خیلی پُر ابهام اســت چراکه 
شــرکت های صاحب نام اجازه واردات خودرو 
ندارند، اما شــخصی که هنوز هویت آن برای 

هیچ کسی مشخص نشده به راحتی اقدام به 
واردات خودرو های شاید دست دوم کرده است.

 واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو 
همچنان ممنوع است!

بــه گفته این کارشــناس صنعت خودرو، 
همزمان با ممنوعیت واردات خودرو، واردات 
قطعات خودرو که بســیار هم ضروری است 
به کشور ممنوع شــده است؛ در حال حاضر 
بــازار لوازم یدکی و خدمــات پس از فروش 
بســیار خراب است، اما نکته جالب این است 
که واردات خودرو هایی که شاید صفر نباشند 
به تعداد محدود آزاد شــد، اما واردات قطعات 
و لــوازم یدکی خودرو همچنان در ممنوعیت 

بسر می برد.
کاکایــی گفــت: طبق وعــده دولت باید 
خودرو های اقتصادی جهت ایجاد رقابت بین 
خودروســازان وارد می شــد، اما متأسفانه با 
چنین نوع از واردات، این وعده هم مانند سایر 
حرف ها محقق نشد و احتمال بحرانی تر شدن 

بازار خودرو هم بیشتر شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه 
این نوع واردات رقابتی نیست، گفت: شرکتی 
مانند "کوشا خودرو" چطور می تواند خدمات 
پــس از فروش خودرو هــای وارداتی را برای 
خودرو های وارداتی و فروخته شــده به مردم 
اجرا کند. قبل از واردات خودرو های جدید به 
کشــور می بایست شبکه ای از خدمات پس از 
فروش این نوع خودرو ها آموزش ببینند، آیا تا 

این لحظه چنین اتفاقی افتاده است؟
کاکایی خاطرنشان کرد: قبل از واردات این 
خودروها باید تعرفه، خدمات و ســایر قوانین 
واردات خودرو شــفاف شــود. با این سیاست 
رانتی در واردات خودرو قطعاً قیمت ها در بازار 
بیش از انتظار باال می رود و باعث تنش قیمتی 

در بازار خواهد شد.

خودروهای وارداتی از دبی و عمان آمده و دست اول نیست!

آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد نشان می دهد در 8 ماهه امسال ۷۴ 
میلیون تن از انواع اقالم فوالدی در کشور تولید شده که 88 درصد آن معادل 

۶۶ میلیون تن صرف مصارف داخلی شده است.
درمجموع هشت ماه امسال، همگام با افزایش تولید فوالد، بخش قابل توجه 
)بیش از 88 درصد( تولید اقالم فوالدی، صرف مصارف داخلی کشور شده و 
بخش کمتر آن وارد بازارهای خارج از کشور شده است. بر این اساس میزان 
مصرف ظاهری فوالد از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه ۶۶ میلیون تن 
فراتر رفته که نسبت به مصرف ظاهری فوالد کشور در مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس آمارهای توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه بالغ بر ۷۴ میلیون تن از انواع اقالم فوالدی در کشــور 
تولید شده است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تن صادر و باقی )بالغ بر 
۶۶ میلیون تن( صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری 
فوالد کشــور در این مدت نسبت به هشت ماهه امسال ۱۴۰۰ که معادل ۵۵ 

هزار و ۴۰۳ تن ثبت شده رشد ۱۶ درصدی داشته است.
طی هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، هشت میلیون و ۶۵8 هزار تن مقاطع 

طویل فوالدی تولید شده که شش میلیون و 8۴۰ هزار تن در داخل مصرف 
شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل پنج 

میلیون و ۶۵۵ هزار تن، ۲۱ درصد بیشتر است.
پس ازآن درمجموع شــش میلیون و ۱۰۵ هزار تن از شش میلیون و 8۶ 
هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولیدی در کشــور ظرف هشــت ماهه ۱۴۰۱، 

صرف مصارف داخلی شــده است. مصرف این مقاطع نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که پنج میلیون و ۵۰۵ هزار تن بوده، ۱۱ درصد بیشتر شده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تولید محصوالت فوالدی ۱۴ میلیون 
و ۷۴۴ هزار تن ثبت شده که ۱۳ میلیون و ۱۵۹ هزار تن آن به مصرف داخلی 
اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در هشت ماه 
نخســت سال ۱۴۰۰ که ۱۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن بوده، ۱۷ درصد افزایش 

مصرف را رقم زده است.
از ۲۱ میلیــون و ۱۳۶ هــزار تن شــمش فــوالد )فوالد میانــی( تولید 
شــده در هشــت ماه ۱۴۰۱ با رشــد ۲۱ درصدی نســبت به مصرف آن در 
 مدت مشــابه ســال گذشــته )۱۳ میلیون و ۷۳۳ هزار تن( به ۱۶ میلیون

 و ۵۷۰ هزار تن برای مصرف داخلی رســیده و بالغ بر چهار و نیم میلیون تن 
آن صادر شده است.

همچنین مصرف آهن اسفنجی در هشت ماهه امسال، ۲۳ درصد رشد کرده 
و از ۱۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تن به ۲۳ میلیون و ۶۱۴ هزار تن رسیده است. 
در این مدت ۲۴ میلیون و ۱۵۷ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده 

که تنها حدود ۵۴۳ تن آن صادر شد.

قیمــت جهانی نفت تحت تأثیر عواملی نظیر افزایش تولید و اســتمرار در 
شیوع کرونا در محدوده کمتر از 8۰ دالر در حالی تثبیت است درحالی که بازار 
جهانی طال احتماالً با فرصت های خوبی برای صعود قیمت مواجه خواهد شد.

با حل نسبی مشکل انرژی اروپا در فصل سرد امسال و همچنین راهگشا بودن 
سیاست های نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، به نظر می رسد در ماه های آتی، روند 
نزولــی یا تثبیت قیمت جهانی نفت ادامه پیدا کند و هم زمان با توقف افزایش 
نرخ بهره آمریکا یا کاهش شیب آن، قیمت جهانی طال به روزهای اوج بازگردد.

قیمت طالی جهانی در ماه های اخیر مســتقیماً تحت تأثیر سیاســت های 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از قله های قبلی فاصله گرفته و در معامالت امروز 

)پنجشنبه( نیز نزدیک به باالترین حد هفت ماهه، ثابت مانده است.
به نقل از رویترز، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۶ و ۳۵ دقیقه صبح امروز 
به وقت شــرقی با ۱.۶ درصد افزایش به ۱8۵۶ دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت 

طالی آمریکا نیز با ۰.۰۹ درصد به ۱8۵۷ دالر و ۵۰ سنت رسید.
گزارش اشــتغال ملــی آمریکا و به دنبال آن داده هــای مربوط به حقوق و 
دستمزد غیرکشاورزی وزارت کار ایاالت متحده منتشر خواهد شد. صورت جلسه 
روز چهارشنبه نشان داد که همه مقامات در نشست سیاست گذاری فدرال رزرو 
در ۱۳ تا ۱۴ دســامبر توافق کردند که بانک مرکزی ایاالت متحده باید سرعت 

افزایش تهاجمی نرخ بهره خود را کاهش دهد.
شــمش به عنوان محافظ تورم در نظر گرفته می شود اما نرخ های بهره باالتر 
بر طالی بدون بازده تأثیر می گذارد. بر اساس یک نظرسنجی که نشان می دهد 
رکود اقتصادی اتحادیه اروپا ممکن اســت به اندازه ای که انتظار می رود عمیق 
نباشد، فعالیت تجاری منطقه یورو در پایان سال گذشته کمتر از آنچه در ابتدا 

تصور می شد کاهش یافت.
همچنین اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت 
پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد دارایی های آن در روز چهارشنبه ۰.۰۹ درصد 

کاهش یافت و به ۹۱۶.۷۷ تن رسید.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۳.8۱ دالر 
رسید، درحالی که پالتین ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۰۷۵ دالر و ۴۰ سنت 
رسید و پاالدیوم ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۷8۳۰ دالر و ۶۰ سنت رسید.

 ماندگاری نفت زیر سقف 80 دالر
استمرار شیوع کرونا و تداوم روند افزایش تولید نفت در جهان به عواملی برای 
تثبیت قیمت نفت در محدوده کمتر از 8۰ دالر برای هر بشکه تبدیل شده اند. در 
معامالت امروز بازار جهانی نفت، قیمت نفت پس از ریزش سنگین شب گذشته 
و تحت تأثیر افت ارزش دالر آمریکا بهبود یافت؛ اما همچنان پایین 8۰ دالر در 
هر بشکه ماند.به گزارش رویترز، بهای معامالت نفت برنت با ۷۵ سنت معادل 
یک درصد افزایش، به ۷8 دالر و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۷ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، به ۷۳ 
دالر و ۶۱ ســنت در هر بشکه رسید.شــاخص های نفت روز چهارشنبه، تحت 
تأثیر چشم انداز نگران کننده تقاضا برای سوخت به دلیل کندی اقتصاد جهانی 
و افزایش آمار ابتال به کووید در چین، بیش از چهار دالر در هر بشــکه سقوط 

کرده بودند و نفت برنت، بزرگ ترین کاهش قیمت در دو روز نخســت سال از 
سال ۱۹۹۱ به این طرف را تجربه کرده بود.

بهای معامالت نفت برنت شب گذشته با چهار دالر و ۲۶ سنت معادل ۵.۲ 
درصد کاهش بسته شده بود. طبق آمار رفینیتیو آیکان، نفت برنت در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه، حدود ۹.۴ درصد کاهش پیدا کرد که بزرگ ترین کاهش 
قیمت در دو روز ابتدای سال، از ژانویه سال ۱۹۹۱ به حساب می آید. نفت آمریکا 

با چهار دالر و ۹۰ سنت معادل ۵.۳ درصد کاهش بسته شد.
مقامات ســازمان جهانی بهداشت اعالم کردند آمار چین نشان داد هرچند 
ســویه جدید ویروس کرونا در این کشــور شناسایی نشده است اما چین، آمار 
واقعی تعداد افرادی که اخیراً در اثر ابتال به بیماری کووید جان خود را از دست 

دادند را اعالم نکرده است.
عامل دیگری که بر کاهش قیمت نفت در شب گذشته تأثیر گذاشت، وضعیت 
اقتصاد جهانی و افزایش نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ جهان بود.

شرکت ISM اعالم کرد شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آمریکا در دسامبر، 
به میزان بیشتری کاهش یافت که دومین کاهش ماهانه متوالی بود. این شاخص 
از ۴۹ واحد در نوامبر، به ۴8.۴ واحد در دسامبر نزول کرد که ضعیف ترین نتیجه 

از ماه مه سال ۲۰۲۰ بود.
هم زمان، نتایج نظرســنجی وزارت کار آمریکا نشان داد فرصت های شغلی 
موجــود کمتر از حد انتظار کاهش یافــت و این نگرانی را برانگیخت که بانک 
مرکزی آمریکا ممکن اســت از این موضوع به عنوان دلیلی برای ادامه افزایش 
نرخ بهره اســتفاده کند.همچنین نتایج نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت 
اوپک در دسامبر، باوجود توافق اوپک پالس برای کاهش اهداف تولید به منظور 
حمایت از بازار، افزایش پیدا کرده است. اوپک ماه میالدی گذشته، ۲۹ میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کرده که ۱۲۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با نوامبر 

افزایش داشته است.

۸۸ درصد تولید فوالد صرف مصارف داخلی شد

مناسبات اقتصاد جهانی به زیان نفت و به نفع طال تغییر می کند؟

محمد قاسمی
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران

معضالت توسعه اقتصادی ایران از چه 
مسیری حل شدنی است؟

حل معضالت توسعه اقتصادی ایران از مســیر توازن بین همه کشورهای جهان و با 
پرهیز از افتادن در تله شرق گرایی، غرب گرایی و منطقه گرایی می گذرد.

آیا سیاست شرق گرایی در دیپلماسی اقتصادی ایران می تواند ما را به توسعه برساند؟ 
برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در چه مسیری قرار دارد و چرا به نظر می رسد 
چین، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به ایران ترجیح داده است؟ جایگاه ایران 
در سیاست های توسعه ای بلندمدت چین و کشــورهای همسایه کجاست؟ و آیا ما 
می توانیم با وجود تداوم تحریم ها و با تأکید بر شرق گرایی و منطقه گرایی به توسعه 
برسیم؟ این ها سواالتی هستند که محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران 

در یک گفت وگوی ۳۰ دقیقه ای به آن ها پاسخ داده است.
ایران نیاز دارد با همه قدرت های بزرگ جهان کار کند

به طور تاریخی کشورهای حوزه خلیج فارس با جریان های تاریخی قدرت و ثروت در 
دنیا خود را هماهنگ کرده و می کنند. منطق رفتاری آن ها روشن است؛ این کشورها 
خریدار امنیت و فروشنده انرژی هستند و عالقه مندی خاصی به این دارند که هاب 
لجستیک باشند. در این مســیر آن ها به این نتیجه رسیده اند که چین قطب جدید 
قدرت و ثروت در دنیــا خواهد بود. بر همین مبنا رفتار خودشــان را با چین تنظیم 
کرده اند. چین هم عالقه مندی خود را برای ایفای نقش خود در شکل دهی خاورمیانه 

آینده، به روشنی بیان کرده است.
این سند بر اساس فرمول ۱+۲+۳ تدوین شده است. یک به این معنا که حوزه پیشران 
همکاری، انرژی است و ۲ به این معناست که سرمایه گذاری و تجارت دو بال همکاری 
خواهند بود و ۳ نیز به این معناست که سه اولویت انرژی های تجدید پذیر، فناوری های 
پیشرفته و انرژی هسته ای اولویت های همکاری با کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس 
هستند. بنابراین چین و کشورهای حوزه خلیج فارس از ۲۰۱۵ می دانستند که به چه 

سمت وسو و چشم اندازی حرکت می کنند.
 درست است که ایران به عنوان کشــوری که با هژمونی حاکم دچار چالش بوده، از 
این تغییر منتفع خواهد شد؛ اما هیچ کشوری نمی تواند به امید به سرانجام رسیدن 
تغییرات در نظم بین الملل منتظر باشــد و بعد از پدیدار شــدن نظــم جدید از آن 
بهره برداری کند. ازاین رو، ایران به دلیل انباشت مسائلی که در اقتصاد داخلی با آن ها 

روبرو است، نیاز دارد با همه قدرت های بزرگ کار کند.
 برای ایران شرق و غرب ابداً جایگزین هم نیســت. چرا که عمدتاً بازارهای صادراتی 
ما در شرق است؛ اما ضوابط مربوط به زیرساخت های تجارت و نظام بانکی، بیمه ای و 
حمل ونقل را غرب تعیین می کند. دست کم در کوتاه مدت این پیش بینی وجود ندارد 
که قدرت های نوظهوری مانند شانگهای و بریکس و یا کشورهایی مثل چین و روسیه 
توان و یا تمایلی داشته باشند که بتوانند به نظام مالی جدیدی دست پیدا کنند. لذا 

برای ما همکاری با غرب گریزناپذیر است.
 چین بالغ بــر ۱۰۰ موافقت نامه راهبردی همکاری با کشــورها دارد که یکی از این 
موافقت نامه ها با ایران و سه مورد از آن ها با کشورهای عربی )مصر، عربستان و امارات( 
و شبیه به موافقت نامه راهبردی ۲۵ ساله ما با چین است، ادامه داد: چین با توجه به 
هزینه-فایده ای که در اجرای موافقت نامه های همکاری دارد، مواضع خود را تنظیم 
می کند. طبیعی است که چین اولویت را در این میان به کشورهایی می دهد که کم 

درد سرتر بوده و منافع بیشتری برایش داشته باشند.
 نباید فراموش کنیم که تحریم ها یکــی از موانع همکاری ما و چین خواهد بود. اتاق 
ایران در سال ۱۴۰۰ گزارشی برای مقامات ارسال و به صورت روشن پیشنهادهایی 
برای عملیاتی کردن موافقت نامه ۲۵ ساله چین و ایران مطرح کرد. در آنجا موانع تحقق 
این همکاری تشریح شد و لیست بلندباالیی از این موانع بیان شد. از جمله اینکه تحقق 
این موافقت نامه نیازمند درگیر شدن نظام بروکراسی ایران و نظام بروکراسی چین در 

تدوین برنامه های عملیاتی برای این موافقت نامه است.
واقعیت این است که نه نظام بروکراســی ایران و نه نظام بروکراسی چین هیچ کدام 
درگیر تدوین این برنامه های عملیاتی نشــده اند. درحالی که به عنوان مثال، بانک 
توسعه چین برای موافقت نامه همکاری بین چین و پاکستان برنامه عملیاتی نوشت. 
دولت پاکستان هم آن را پذیرفت و این مبنای عمل شد و االن ثمرات آن همکاری را 

می بینیم.
 االن نشانه های روشنی در دست نیســت که چین در این سطح وارد تنظیم برنامه 
عملیاتی با ایران شده باشــد. آنچه در ایران هم می بینیم فقط فهرست بلندباالیی از 
پروژه هایی است که اولویت های دستگاه های اجرایی است و نشان روشنی از اینکه 
دستگاه بروکراســی ما توان و اراده ورود به عملیاتی کردن آن را داشته باشد، وجود 

ندارد.
 حداقل اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی درگیر تدوین یک برنامه عملیاتی 
برای این موافقت نامه نشده اســت؛ حتی ما هنوز به متن این سند دسترسی نداریم 
چه رســد به اینکه بخواهیم برای نحوه کمک بخش خصوصی به دولت در این مورد 

برنامه ریزی کنیم.
 طبیعی است که چین در همکاری با کشور دیگر به منافع بیشتر خود، به توان اجرایی 
آن کشور، به ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور و اینکه آن کشور در داخل و صحنه 
بین الملل چه درگیری هایی دارد توجه می کند و بر این اساس انتخاب های خودش 

را انجام می دهد.
 می توان با همکاری چین، هند و ژاپن یک بازی برد-برد در چابهار داشــته باشیم و 
چابهار را به هاب انرژی تبدیل کنیم که بتواند به عنوان همکار با بندر گوادر تبدیل به 
هاب صادراتی گاز شود. ما می توانیم سرمایه گذاری های مشترکی با هند و ژاپن انجام 
دهیم و پتروشیمی هایی درست کنیم که گاز را به محصوالت پتروشیمی تبدیل کند. 
همه این ها فعاًل بر روی کاغذ، است و عملیاتی شدن این ها نیازمند این است که آن 
سند تبدیل به سند عملیاتی-اجرایی شود و منازعات ایران با غرب به سرانجام مصالحه 
آمیز رسیده و بتوان زمینه ورود ژاپن و حتی کره را به این بازی بزرگ فراهم کرد. تا 

این موانع حل نشود به صرف داشتن یک موافقت نامه همکاری به جایی نمی رسیم.
 نکته مهم این است که پیمان همکاری ما با چین اولین سند راهبردی بلندمدتی است 
که می خواهیم با یک قدرت جهانی اجرا کنیم. ایران سعی کرده بود تا مدت ها خودش 
آر از همکاری های بلندمدت دور نگه دارد. این سند اولین سند از این نوع است. بنابراین 
در درجه اول ما اساساً تجربه این چنین همکاری های بلندمدت را نداریم. اصاًل توان 
دستگاه های اجرایی ما برای این موضوع روشن نیست. دستگاه های اجرایی االن درگیر 
مســائل روزمره از جمله ناترازی گاز، برق، کمبود آب و ... هستند. تا زمانی که تا این 
اندازه درگیر مسائل روزمره مردم هستیم و تا زمانی که عالی ترین مقامات این کشور 
مسئله قیمت مرغ و تخم مرغ روی میزشــان است، برای مسائل بلندمدت که معلوم 
نیست در طول دوره چهارساله خودشان به نتیجه خواهد رسید یا خیر، وقتی نخواهند 
داشت. نکته دوم این است که اساساً ساخت تصمیم گیری درباره مسائل بلندمدت در 
کشور روشن نیست. مجلس و دولت چهارساله هستند و می خواهند اقدامات انجام 
دهند که در دوره خودشان به نتیجه برسد و این شدنی نیست. لذا به نظر می رسد ایجاد 
نهادی که ویژه این توافقات بلندمدت باشد، ضروری است. نکته دیگر اینکه هم دولت 
نمی داند بخش خصوصی در این ماجرا کجا می تواند کمک کند و هم بخش خصوصی 
نمی داند چقدر می توان به دولت اعتماد کرد و وارد این موضوع شد. سود، عامل مهمی 
در تصمیم گیری برای هر سرمایه گذاری است. اما در قراردادهای بلندمدت نکته مهم 
امنیت و اعتبار حرف است. همه کشورها به دنبال جذب سرمایه هستند. سرمایه گذار 
ایرانی هم به این فکر می کند که آیا سرمایه گذاری در عمان یا امارات یا ترکیه و کانادا 
بهتر نیست؟ اینجاست که بحث فضای کسب وکار پیش می آید. برخی از دولتی ها به 

این نکات توجه نمی کنند. 

عباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می گوید: تمرکز 
اصلی وزارت صنعت در دو سال گذشته بر حمایت از صنایع روبنایی و غیرمولد 
بوده و از صنایع کوچک و متوســط که ۹۵ درصد بنگاه های کشور را تشکیل 

می دهند غافل شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با انتقاد از بی توجهی وزارت صنعت 
برای حل مشــکل کمبود برق و گاز صنایع گفت: این وزارتخانه به جای رفع 
موانع تولید صنایع و بنگاه ها، تولیدکنندگان و صنعت گران را درگیر موضوعات 

حاشیه ای کرده است.
او در گفت وگو با اتاق ایران آنالین با بیان اینکه انتظار ما این است که وزارت 
صنعت راه حل های پایدار برای مشکل کمبود برق و گاز صنایع، مشکالت بانکی 
مالیاتی و ... بیاید تا صنایع مجبور به کاهش تولید و زیان دهی نشوند ادامه داد: 
وزارت صمت به جای این موضوع به مسائل کم اهمیت تری مانند ایجاد سامانه 
جامع تجارت می پردازد که خودش مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرده است.

جبالبارزی افزود: در حالی که چند ســال است که سامانه بهین یاب برای 
ارائه آمارهای تولید یا ثبت درخواســت تسهیالت و ... فعال بود و به کار خود 
ادامه می داد وزارت صنعت از مقطعی سامانه بهین یاب را تعطیل کرده و اعالم 
کرد صاحبان بنگاه ها در سامانه جامع تجارت اعالم کنند فروشنده هستند یا 

خریدار و تک تک کاالهایی که خریداری کرده و یا به فروش می رسانند در این 
سامانه ثبت کنند و در غیر این صورت مشکالتی از جنس عدم امکان ترخیص 

کاال در گمرک و مانند آن برای آن ها ایجاد خواهد شد.
او گفت: مســئله مهم این اســت که وقتی قرار است از سامانه بهین یاب 
به ســامانه دیگر منتقل شــویم هر عقل سلیمی می گوید ابتدا سامانه دوم را 
طراحی کنید؛ تمام مواد اولیه و کاالهایی که قرار اســت تولید، وارد و صادر 
شوند را با کدهای IC تعریف کنند، آزمایش کنند و اگر سامانه مشکل نداشت 
آن را راه اندازی کنند. اما اآلن این ســامانه در حالی فعال شــده که خیلی از 
بنگاه ها برای وارد کردن محصوالت و مواد اولیه خود مشکل دارند چرا که با 

کدها هم خوانی ندارند. بنابراین چون نمی توانند ثبت سفارش کنند در نتیجه 
نمی تواننــد کاالی خود را ترخیص کنند. با همین اقدام به ظاهر ســاده یک 

سری مشکالت اساسی برای بنگاه ها ایجاد کرده اند.
جبالبارزی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک ســامانه یکپارچه گفت: ما اآلن 
در سامانه سازمان مالیاتی یک گزارش می دهیم. در سازمان تأمین اجتماعی، 
وزارت صنایع، جامع انبارها و ... هر کدام در یک ســامانه باید گزارش بدهیم. 
در حالی که باید یک سیستم هوشمند به هم پیوسته یک سامانه جامع طراحی 
کند تا تولیدکننده و واردکننده و صادرکننده با یک کد همه اطالعات خود را 
بارگذاری کند. بعد هم گمرک، وزارت صنعت، دارایی و ... هر کدام اطالعات 

مورد استفاده خود را از این سامانه جامع بردارند.
او تأکید کرد: کار وزارت صنایع فقط ســامانه درســت کردن نیست. یکی 
از کارهایش این اســت که وقتی برق و گاز کم می شــود از صنایع دفاع کند. 
مشکالت بانکی و مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه ها و ... برای این وزارتخانه چه 
اهمیتی دارد؟. متأسفانه ظاهراً صنعت کشور فقط شامل خودروسازها واحدهای 
دولتی است. صنایع کوچک و متوسط که ۹۵ درصد بنگاه های تولیدی کشور 
را تشکیل می دهند کاماًل مغفول مانده اند و هیچ توجهی به آن ها نمی شود. و 

روز به روز دچار بحران می شوند.

وزارت صنعت، از صنایع کوچک و متوسط غافل شده است
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جلسه هم اندیشی مدیران تجاری مناطق مخابراتی با حضور مدیرکل پایش و 
ارزیابی شرکت مخابرات ایران بمنظور هم اندیشی در تجمیع مراکز تماس ۱۱۸ 

و ۲۰۲۰ برگزار شد.
 به گزارش ایده روز به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان ، جلسه هم 
اندیشی مدیران تجاری مناطق کشور با موضوع انتقال مراکز تماس ۱۱۸ مناطق 
مخابراتی به منطقه لرستان صبح امروز در سالن ویدئو کنفرانس ساختمان مرکزی 

مخابرات منطقه لرستان برگزار شد.
در این نشست مدیرکل پایش و ارزیابی محصوالت و خدمات شرکت مخابرات 
ایران، ریاست اداره ارزیابی و نظارت بر امور مشتریان ، مدیر مخابرات منطقه لرستان 
، معاونین ، مدیران تجاری و روســای ادارات خدمات پس از فروش اســتان های 
لرستان ، کردستان ، خوزستان ، یزد ، چهار محال بختیاری ، بوشهر و کهکیلویه 

و بویر احمد حضور داشتند.
ترابی مدیرکل پایش و ارزیابی محصوالت و خدمات شرکت مخابرات ایران در 
این جلسه ضمن قدردانی از مدیر مخابرات منطقه لرستان در پروژه تجمیع مراکز 
تماس ۱۱۸ مناطق مخابراتی ، گزارشی از عملکرد مخابرات مناطق و روند پروژه 

ثبت مشاغل و ساماندهی نیروهای این مراکز را ارائه نمود .
وی گفت: با حضور دکتر زارعیان در حوزه تجاری می توان گام های اساسی 
برداشت . با نگاه ساده به مسائل و ساده کردن فرایندها؛ کارها را می توان پیشبرد.

ترابی اظهار کرد: منطقه لرستان با همت نیروی انسانی و تالش مضاعف مدیران 
این منطقه توانست بعنوان هاب منطقه ای ، پاسخگویی مراکز تماس کشور را انجام 
دهد و تاکنون موفق عمل کرده است و امیدواریم شاهد فعالیت بهتر این مجموعه 

در تمامی بخش ها و حوزه ها باشیم.ترابی عنوان کرد: مجموعه مخابرات لرستان 
توانسته است در جهت اجرای پروژه ها، هماهنگی و هم افزایی خوبی بین تمامی 
دســتگاههای اجرایی برقرار کند و همین موضوع باعث شده است تا این منطقه 

بتواند در اجرای پروژه ها در زمان کم بهترین راندمان را داشته باشد.
ترابی در ادامه خاطر نشــان کرد : بحث درآمد زایی ، رضایتمندی و مشتری 
مــداری از مولفه های اصلی پروژه های حوزه تجاری اســت که در این زمینه با 
برنامه ریزی صورت گرفته و و تالش همکاران مناطق افق خوبی را در آینده در 

این حوزه ترسیم خواهد نمود .
مدیرکل پایش و ارزیابی محصوالت و خدمات شرکت مخابرات ایران در خاتمه 
این جلسه از مدیر مخابرات منطقه لرستان ، مدیران تجاری و امور مشتریان منطقه 
و همکاران این حوزه در بحث ارتقاء شاخص های و پروژه های تجاری قدردانی نمود.

گفتنی است در ادامه این جلسه با اهدای لوح تقدیر از طرف دکتر زارعیان از 
دکتر نبی اله شمســی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان ، جمشید بهاروند مدیر 
تجاری و مهندس امیری ریاســت اداره خدمات پس از فروش مخابرات منطقه 

لرستان تقدیر و تشکر شد.  سیما گودرزی-لرستان

هم اندیشی مدیران تجاری مناطق مخابراتی

زهرا جعفری  -   ایــده روز  |در پی 
نوسانات اخیر نرخ ارز و تغییر رئیس کل بانک 
مرکزی، فعاالن اقتصادی به ویژه صادرکنندگان 
از ابهــام در سیاســت های ارزی دولت نگران 
بوده و به جای تثبیت نرخ ارز، خواستار ثبات 

غیردستوری در بازار ارز هستند.
تعیین نرخ ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان برای ارز 
سامانه نیما، سیاستی است که صادرکنندگان 
بخش های مختلف را نگران کرده است. تعیین 
قیمت دستوری برای دالر، همواره مورد انتقاد 
بخش خصوصی بوده چراکه باور دارد کاهش 
مصنوعــی قیمت ارز نه تنها ایــن بازار را در 
داخل ســامان نمی دهد بلکــه انگیزه افراد را 
برای صادرات از بین می برد و این موضوع در 
شرایط تحریمی که کشور به درآمدهای ارزی 

نیاز بیشتر دارد، قابل توجیه نیست.
آنچــه بیش از هر چیز در وضعیت کنونی 
محیط کســب وکار از ســوی صادرکنندگان 
مطالبه می شود، ثبات نرخ ارز است. از طرف 
دیگر دولت باید سیاســت دســتوری را کنار 
بگذارد و اجازه دهد بازار متناســب با شرایط 
عرضه و تقاضا خود را پیدا کند. شرایط امروز 
اقتصاد ایران که با ابهام در سیاست های ارزی 
مواجه است، کار را برای صادرکنندگان پیچیده 

کرده و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را از 
آنها گرفته است.

احمدرضا فرشچیان، صادرکننده محصوالت 
کشــاورزی، معتقد است: عددی که به عنوان 
قیمــت ارز نیمایی توســط رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم شــد، تنها یک عدد بود و هیچ 

مکانیســمی درباره انتخاب این عدد تشریح 
نشده اســت؛ ازاین رو ابهامات زیادی در این 

باره وجود دارد.
او با تاکید کرد: به نظر می رســد سیاست 
بانک مرکزی این باشــد که نرخ دیگری برای 
بازار متشــکل ارزی تعیین کند و صادرات را 

به این سمت ســوق دهد؛ اما تا به امروز این 
ابهامات پاســخ داده نشده است. در هر حال 
اگر قرار باشــد ۲۸ هــزار و 5۰۰ تومان جای 
4۲۰۰ تومان را بگیرد بدون شک به صادرات 

آسیب خواهد زد.
ایــن فعال اقتصــادی تثبیت دســتوری 

قیمت ارز را سیاســتی شکست خورده و ضد 
مکانیزم های اقتصادی دانست و اظهارامیدواری 
کرد که هرچه سریع تر سیاست های ارزی دولت 

به صورت شفاف تشریح شود.    
در همیــن رابطه کمیســیون انرژی اتاق 
ایــران نیــز در تازه ترین نشســت، موضوع 
صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
را مورد بررســی قرار داد. طبق آنچه در این 
نشســت عنوان شــد دایره شــمول ارز ۲۸ 
هزار و 5۰۰ تومان که برای ارز ســامانه نیما 
تعیین شــده، مشخص نیســت. در ابتدا که 
رئیــس کل بانک مرکزی از این رقم ســخن 
گفــت، قرار بر این بود کــه واردات کاالهای 
اساســی، مــواد اولیه و ماشــین آالت با نرخ 
نیمایی انجام شود؛ اما شنیده ها حاکی از این 
 است که این موضوع وارد مرحله کارشناسی 
شده و در حال حاضر سیاست ارزی مشخصی 

وجود ندارد.
در هر صــورت فعاالن اقتصادی معتقدند: 
اگر قرار است تصمیمی گرفته و اجرایی شود، 
ضمن اینکه باید بر اساس اصول پذیرفته شده 
اقتصادی باشــد، باید سه ماه زودتر درباره آن 
اطالع رسانی صورت گیرد تا بخش خصوصی 

و تجار خود را برای آن آماده کنند.

 مهلت تسلیم اظهارنامه فصل پاییز تا ۲۵ دی ماه تمدید شد
ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل 
پاییز ۱4۰۱ تا پایان روز یکشنبه ۲5 دی ماه تمدید شده است.سازمان امور مالیاتی 
کشور، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم )فصل پاییز( 
سال ۱4۰۱ را تا پایان روز یکشنبه ۲5 دی ماه اعالم کرد.بر اساس اعالم سازمان امور 
مالیاتی آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم )فصل پاییز( 
ســال ۱4۰۱، ۱5 دی ماه بود اما با توجه به درخواســت های مؤدیان نظام مالیات بر 
ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای 
آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد.بر این 
اساس، ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم )فصل پاییز( سال ۱4۰۱ را تا پایان روز یکشنبه 
۱5 دی ماه تسلیم کنند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم 
اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان 

فوق الذکر فراهم کنند.

   افتتاح سپرده بانکی با سود بیشتر از ۲۰ درصد ممنوع شد
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: افتتاح سپرده بانکی با سود بیش از ۲۰ 

درصد از امروز تخلف بوده و بازرسان بانک مرکزی با بانک متخلف برخورد می کنند.
 علیرضــا قیطاســی از تکلیــف بانــک هــا به رعایــت پرداخت ســود ســپرده 
 حداکثــر ۲۰ درصــدی از امــروز طبق نرخ هــای مصــوب بانک مرکــزی خبر

 داد و گفت: بانک مرکزی در صورت تخلف اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک های 
خاطی در نظر می گیرد.وی افزود: طبق آخرین بخشــنامه بانک مرکزی در تیر سال 
99 نرخ سود سپرده بانک ها بصورت علی الحساب به دو بخش حساب های کوتاه مدت 
و مدت دار تقسیم می شود. در سپرده های کوتاه مدت عادی، نرخ سود ماه  شمار ۱۰ 
درصد، سپرده های کوتاه  مدت ویژه ســه  و 6 ماهه ۱۲ و ۱4 درصد و نرخ سپرده های 
ساالنه حداکثر ۲۰ درصد است.قیطاسی ادامه داد: چنانچه بانکی دستورالعمل های 
بانک مرکزی را رعایت نکند منجر به برکناری رئیس شعبه و لغو امتیاز بانک خاطی 

می شود و پرونده شعبه نیز به هیات انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد. 

  مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد:صدور ۲77 مورد اخطار در 
برنامه پایش مصرف گاز ادارات دولتی استان

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در این خصوص گفت: بر اساس بخشنامه ابالغی 
معاون اول رئیس جمهور به کلیه ادارات و سازمان های دولتی، این شرکت فرآیند پایش 

اندازه گیری و نظارت مصرف گاز طبیعی را در برنامه نظارتی خود قرارداد.
گلستان  - محمدعلی شربتدار - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، 
علی طالبی با اعالم این مطلب، بر ضرورت مدیریت مصرف ادارات دولتی برابر الگوی 
تعیین شده گاز تأکید نموده و خواستار مســاعدت و همکاری دستگاه های اجرایی 
استان در تحقق این برنامه شــدند.وی ادامه داد: حسب بخشنامه ابالغی، دمای رفاه 
ساختمان های دولتی باید بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد تعیین شده که در این راستا 
شایسته است ادارات و مؤسسات دولتی استان تجهیزات و سیستم های گرمایشی را 
یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری روشن شده و یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و در 
روزهای تعطیل هم خاموش کنند. طالبی تصریح کرد: این شرکت نیز برابر برنامه های 
تدوین شده با هماهنگی دستگاه های مرتبط، پایش های دوره ای خود را در راستای 
کنترل دمای رفاه ادارات انجام داده که در این رابطــه تاکنون، 4۱۸3 مورد بازدید و 
پایش مصرف روزانه انجام شده که نتیجه آن صدور ۲ مورد ممانعت، ۲77 مورد اخطار 
و 69 مورد نیز قطع گاز برای ادارات پرمصرف بوده است. وی افزود: کارشناسان این 
شرکت در مرحله پایش مصرف نیز راهکارها و توصیه های الزم را به ادارات مربوطه ارائه 

می کنند تا هر چه سریع تر با انجام اقدامات الزم مصرف گاز را بهینه نمایند.

به نظر می آید که رونق و از آن مهم تر ثبات بازار سهام 
با ایجاد رونق اقتصادی و اصالح زیرســاخت های الزم در 
رویه های تصمیم گیری محقق می شود. از این رو تا زمانی 
که این تحوالت در حوزه کالن روی ندهد هم سفته بازی 
در سایر بازار ها تداوم خواهد داشت و هم مردم برای حفظ 
ارزش دارایی های خود اول به سمت بازار هایی می روند که 

سرمایه گذاری در آن ها راحت تر باشد.
در روز های اخیر مجددا طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
ســر زبان ها افتاده اســت. با بررســی روند بازار های در 
سال های اخیر می توان دریافت که نخستین اصرار ها به 
ایجاد چنین قانونی در سال 99 و پس از جهش بازار های 
دارایی نظیر دالر و ســهام و سکه به جریان افتاده است. 
قانون گذاران در این طرح سعی کرده اند تا با این پیش فرض 
که فعالیت در معامالت سفته بازانه برای اقتصاد مضر است 
از تداوم معامالت این چنینی جلوگیری کنند و با اعمال 
مالیات های سنگین بر معامالت خودرو، ارز، سکه و مسکن 

جلوی کسب سود از این طرق را بگیرند.
تصــور قانون گذاران بر این اســت که چنین قوانینی 
از آن جهت که در کشــور های غربی موثر واقع شده اند 
در اقتصــاد ایران مفید خواهند بــود، با این حال به نظر 
می رســد که آن ها نمی داننــد در اقتصادی که با تورمی 
دائما در حال رشد مواجه است، تقالی مردم برای انجام 
فعالیت های ســفته بازانه به قصد نجات اصل سرمایه از 
آسیب های تورمی انجام می شود، با این حال هم اکنون در 
مجلس شورای اسالمی طرحی در دست بررسی است که 
می خواهد از همین دارایی ها مالیات بگیرند البته از همه 

بازار های نامبرده به جز بازار سرمایه.
دلیل چنیــن امری را می توان حمایــت از بورس و 
شرکت های فعال در آن دانست که در بخش واقعی اقتصاد 
فعالیت می کنند، با این حال با توجه به تورم باال بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اعمال چنین 
مالیات های سنگینی در بازار های موازی از آن جهت که 
اصل مساله یعنی تورم را از بین نمی برد صرفا به افزایش 
معامالت غیر رسمی خواهد انجامید و شفافیت در بازار های 

مذکور را بیش از پیش می کاهد.
متخصصان حوزه اقتصــاد اذعان می کنند که بر این 
اســاس می توان گفت که اگرچه طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه در سایر کشور های با تورم پایین کارساز است، 
اما در اقتصاد ایران به سبب تداوم تورم و نبود شواهدی 
مبنی بر پایان آن در آینــده نزدیک نمی توان به کارآیی 
مالیات بر عایدی ســرمایه امید داشت. مضاف بر اینکه 
طرح مذکور در صورت اجرا ارتباطی با نارسایی های حوزه 
تصمیم گیری و التهابات ایجادشده با بازار سرمایه ندارد 
و در صورت تداوم مســائلی نظیر قیمت گذاری دستوری 
بورس تهران حتی نمی تواند از مواهب تبعیض ایجادشده 
بــه نفع رونق بورس بهره کافی را ببرد، از این رو می توان 
اینطور قلمداد کرد که در حال حاضر حتی با تصویب این 
طرح اقتصاد ایــران در دور باطلی افتاده که منافی آثار 
مثبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه در بورس است و به 
همین دلیل تا زمانی که مسائلی ریشه ای در کل اقتصاد 
حل نشود و مسائلی نظیر تحریم، باالبودن هزینه مبادله 
و قیمت گذاری دستوری پا بر جا باشد، نمی توان به رونق 
بازار سهام حتی با سرکوب قیمت در بازار های دیگر دل 

خوش کرد.

 دور باطل اقتصاد ایران
در زمانی نه چندان دور اقتصاد ایران دوره های متوالی از 
آرامش را تجربه می کرد که هر کدام برای چند سال دوام 

داشت، با این حال همین آرامش به واسطه عواملی نظیر 
افزایش ریســک های سیاسی یا افت قیمت نفت از میان 
می رفت و جای آن را سقوط ارزش پول ملی می گرفت؛ 
سقوطی که تنها به بازار ارز محدود نمی ماند و به واسطه 
لزوم هماهنگی میان قیمت های نسبی به سرعت به سایر 

بازار ها سرایت می کرد.
بر همین مبنا دهه های اخیر پر اســت از نوسان های 
شــدیدی که در بازار های دارایی وجود داشته و به سبب 
نبود تدبیری کافی برای گذر از سیاســت های دستوری 
به شکلی غیر معمول نســبت به تجربه جهانی در سایر 
اقتصاد هــای جهــان خودنمایی کرده انــد. همواره هم 
این وضعیت مــورد انتقاد اقتصاددان ها و کارشناســان 
حوزه های مختلف بوده اســت. آخرین این نوســان ها را 
می توان در ســال 9۲ و با افزایش قابل توجه قیمت دالر 
از محــدوده ۱۲۲6 تومان به 37۰۰ تومان و حتی فراتر از 

آن مشاهده کرد.
البته نیازی به گفتن نیست که این تغییر سریع قیمت 
و اثرات آن بر سایر بازار ها پس از مدتی با روی کار آمدن 
حسن روحانی و کاهش شدید انتظارات تورمی به سرعت 
نیز تعدیل شد و پس از آن اقتصاد ایران تا چند سال رنگ 
آرامش را به خود دید، با این حال این آرامش نیز چندان 

پایدار نماند.
انتخاب دونالد ترامپ در ایاالت متحده و سپس خروج 
او از برجام سبب شد تا بار دیگر فنر فشرده قیمت ارز از 
جا بپرد و تند باد تورم هر آنچه را که مردم در قامت ریال 
طی سال های قبل از آن پس انداز کرده بودند در معرض 
نابودی قرار دهد. احتماال با خواندن ســطور باال خواننده 
به سرعت به این نتیجه خواهد رسید که علت و العلل همه 
آنچــه که ما امروز به عنوان التهاب در قیمت های دارایی 
مشاهده می کنیم ناشی از همین تحریم ها است که هیچ گاه 
دست از ســر اقتصاد ایران برنداشته و همیشه به نحوی 
افزایش یافته که معیشت و قدرت خرید شهروند ایرانی را 
تهدید کند. با این حال می توان به درستی گفت که ریشه 
همه این مشکالت تحریم و مصائب ناشی از آن نیستند.

 عامل نابردباری مردم
برای آنکه بتوانیم این مساله را بهتر واکاوی کنیم باید 
بــه یک عبارت کلیدی در چند خط قبل تر بازگردیم که 
همان »فنر فشرده قیمت ارز« است. با اندکی تدقیق در 
روند طی شــده اقتصاد ایران در سال های اخیر می توان 
دریافت کــه ما هم اکنون به دوره ای رســیده ایم که در 
آن اگرچــه دوره های التهاب در بازار ها افزایش یافته، اما 
دوره های آرامش آنچنان کوتاه تر شده اند که در عمل به 
مانند سال های پس از 9۲ دیگر انتظارات تورمی فروکش 

نمی کنند، یا اگر بخواهیم منصفانه تر بگوییم کاهش آن ها 
بسیار زودگذر شده است.

البته از آنجایی که برخالف قیمت ارز نیمایی نمی توان 
این انتظارات را هم به سطحی معین )برای مثال ۲۸ هزار 
و 5۰۰ تومان( سرکوب کرد، پس قاعدتا نمی توان از مردم 
خواست که صرفا بنا به عادات قدیمی خود از انتظاراتی که 
دارند عقب نشینی کنند. دهه ها تداوم تورم باال و متاسفانه 
تشــدید آن در ســال های اخیر به محدوده 5۰ درصدی 
سبب شــده تا مردم به جــای آنکه بر اســاس انتظارات 
تطبیقی برای آینده برنامه ریزی کنند بر اساس متغیر های 
موجود نگاهی عقالیی تر به اقتصاد ایران بیندازند. چنین 
وضعیتی به نگاهی ناشــی از عدم اطمینان باال در اقتصاد 
منجر می شود که به جای برنامه ریزی در فضای پر ابهام 
موجود مردم را به سمت تصمیمات کوتاه مدت، دفعتی و 

بعضا هیجانی سوق می دهد.
آنچه که در مواقعی مانند نیمه نخســت سال 99 در 
بــورس رخ داده؛ نمونه ای از همین رفتار هیجانی اســت 
که از ســر اســتیصال و برای از بین نرفتن ارزش واقعی 
دارایی روی می دهد، اما چه چیزی مردم را به سمت این 
رفتار های هیجانی ســوق می دهد؟ آیا یک انسان عادی 
که اتفاقا ریسک گریز هم هست صرفا برای سفته بازی و 
لذت های آن پا به بازار های تورمی می گذارد؟ چه چیزی 

در پس همه این رفتار ها نهفته است؟
پرسش های مطرح شده را می شود تنها مشتی نمونه 
خروار از سوال هایی دانست که می توان درخصوص وضع 
موجود مطــرح کرد؛ در واقع می تــوان در این خصوص 
آن قدر سوال پرسید که مسیر یافتن پاسخ به بیراهه برود. 
برای همین منظور می توانیم برگردیم به مشکل به ظاهر 
اصلی که بسیاری آن را منشأ همه مشکالت وضع موجود 

می دانند؛ تحریم.
نگاهی دقیق به آنچه که در ایران روی می دهد ما را به 
این نکته می رساند که سیاست های اقتصادی ایران اگرچه 
از تحریم ها اثر پذیرفته اند، اما در مواردی به مانند بحث 
قیمت گذاری، برنامه ریزی و مقابله با ناهنجاری هایی نظیر 
تــورم عمال آنقدر از یافته ها و مطالعات روز اقتصادی در 
جهان به دور هستند که نمی توان همه مشکالت کنونی 

را گردن تحریم ها انداخت.
در موارد مطرح شــده ما آنقدر ضعیف عمل کرده ایم 
که به واقع برخی از سیاســت های دســتوری در اقتصاد 
ایران را حتی نمی توان تقلیدی جدی از سیاســت های 
شکست خورده شــوروی سابق به حساب آورد، یعنی اگر 
مســاله تقلید هم بود می شــد به راحتی سیاستگذاران 
اقتصادی ایران را مقلدانی بی استعداد ارزیابی کرد؛ مقلدانی 
که سال ها بر طبل سیاست های مداخله گرانه کوفته اند؛ 

هیچ گاه دســت از ســر قیمت گذاری دستوری به عنوان 
مهم ترین منبع تولید رانت در اقتصاد کشور برنداشته اند 
و فکر می کنند می شود همه مشکالت را با امر و نهی کردن 

بر قیمت ها حل کرد.
پافشاری بر چنین انتخاب های غلطی را اگر نخواهیم 
از روی بی توجهی و ناآگاهی بدانیم باید بدون شک آن ها 
را بلندپروازانــه تلقی کنیم، اما مســووالن این حوزه و 
قانون گذاران در آخرین بلنــد پروازی های خود با گرته 
برداری از اقتصاد های پیشرفته دنیا که در مواردی نظیر 
کنترل تورم، ریسک های سیاسی و سطح اعتماد اجتماعی 
به سیاستگذاری اقتصادی هیچ شباهتی به ایران ندارند، 
طرح مالیات بر عادی سرمایه را در دست بررسی دارند؛ 
این در حالی اســت که همان فنر ارزی که پیشتر مطرح 
شد بنا بر توضیحات ارائه شده هرچند سال یک بار از فشاری 
که بانک مرکزی بر آن وارد می کند می جهد و قیمت ارز 

را دگرگون می کند.
متولیــان این طــرح می گویند که نیــت از پیگیری 
چنین طرحی جلوگیری از فعالیت های سفته بازانه است؛ 
حال آنکه در اقتصادی با شــرایط ایران که سایر عوامل 
نظیر تورم باال ریسک های سیاسی غیر قابل اندازه گیری 
و ناهنجاری های متعدد دیگری نظیر ریسک های قانونی 
وجود دارد اساســا نمی تــوان به کاهــش فعالیت های 
ســفته بازانه دل خوش کرد. طبیعتا وقتی محیط برای 
سرمایه گذاری مولد در یک کشور فراهم نباشد انسان ها 
یا به فرار ســرمایه مبادرت می کنند یا با مشــارکت در 
نوســان گیری از بازار هــای مختلف ســعی می کنند با 
قرارگرفتن در بســتر پرهیجان و البته تورمی بازار ها به 
کسب سود غیر مولد بپردازند. در چنین شرایطی طبیعتا 
بازار های دارایی به مانند بازار ســهام دســتخوش تغییر 
می شوند. در چنین شرایطی اگر طرحی همانند مالیات 
بر عایدی سرمایه که بورس را نیز هدف قرار نمی دهد اجرا 

شود باز هم هر بازاری همانند بورس رشد خواهد کرد.

 آیا این تبعیض مفید خواهد بود؟
در ابتــدای معرفی طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
بســیاری از فعاالن بازار بر ایــن بودند که اجرای چنین 
طرحی می تواند تقاضا در ســایر بازار ها را محدود کند و 
به رونق بازار ســهام بینجامد. با این حال بررسی تجربه 
دو سال گذشته بورس تهران حکایت از این واقعیت دارد 
که فراز و فرود قیمت ها به ویژه رونق و رکود آن بیش از 
آنکه ناشی از ورود و خروج پول به سمت بازار های دیگر 
باشد از ریسک های سایه افکنده بر خود بازار سهام ناشی 
می شــود. برای مثال قیمت گذاری دستوری در خصوص 
قیمت خودرو که در سال های اخیر بسیار خبر ساز شده 
اگرچه تا حد زیادی در این صنعت کمتر شــده اســت، 
اما بررسی ها نشــان می دهد که اوال بیشتر بازار خودرو 
را دربرنمی گیــرد و ثانیا حتی اگر از تمام صنعت مذکور 
رخت بربندد، بازهم در سایر صنایع ادامه دارد. عالوه بر 
این ریسک های حوزه سیاست خارجه و نااطمینانی ها در 
این حوزه چیزی نیست که صرفا با محدود کردن بازار های 

دیگر بتوان از تاثیرات منفی آن خالص شد.
از این رو به نظر می آید که رونق و از آن مهم تر ثبات 
بازار سهام با ایجاد رونق اقتصادی و اصالح زیرساخت های 
الزم در رویه های تصمیم گیری محقق می شود. از این رو 
تــا زمانی که این تحوالت در حوزه کالن روی ندهد هم 
سفته بازی در سایر بازار ها تداوم خواهد داشت و هم مردم 
برای حفظ ارزش دارایی های خود اول به سمت بازار هایی 

می روند که سرمایه گذاری در آن ها راحت تر باشد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نفع بازار سهام خواهد بود؟

 آگهی تسلیم سند مالکیت پالک
 639/8 اصلی

آقای  علیرضا بختی ؛ نظر به اینکه سند مالکیت 
ســه دانگ از ششدانگ پالک 639/۸ اصلی به 
موجب احکام صــادره از مراجع قضایی حکم 
به ابطال پالک مذکور صــادر گردیده و اصل 
ســندمالکیت نزد شما می باشد  ؛  لذا به شما 
اخطار می گردد ظرف مــدت ده روز از تاریخ 
روئیت این آگهی اصل سند مالکیت  را تحویل 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم نمائید 
الزم به توضیح اســت عدم ارائه سند مالکیت 

مانع از ابطال سند مالکیت نخواهد بود .
رستمی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

شهرستان ایالم

شرکت/کارگاه محترم بافت حریر) به کد کارگاه:۲۰۱۲3۱۰۰۰3( با 
سالم و صلوات برمحمد)ص(و ال محمد)س( با عنایت به درخواست 
بررسی و احراز اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور جناب آقای سید 
رسول زمانی )کدملی:5769۸765۸۱( به استحضار می رساند موضوع 
در جلسه مورخ ۱6 شهریور ۱4۰۱ کمیته بدوی تطبیق و تشخیص 
مشاغل سخت و زیان آور استان مطرح و مشاغل مورد درخواست 

ایشان بشرح جدول ذیل از نظر صفت سخت و زیان آور مورد بررسی 
قرار گرفتند. لذا به استناد ماده 3 آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده 
واحده قانون اصالح تبصره ۲ الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی 
کارفرما مکلف است ظرف ۲ سال از تاریخ ابالغ تصمیم کمیته نسبت 
به ایمن سازی محیط کار جهت مشاغل تائید شده گروه الف طبق 
جدول ذیل اقدام و نتیجه را کتبا به کمیته فوق اعالم نمایید. ضمنا 
رای صادره حداکثر ظرف مدت ۱5 روز اداری پس از ابالغ در قالب 
فرم شماره )4( قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته تجدیدنظر این 

استان می باشد و در غیر این صورت رای صادره برای اشخاص داخل 
کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ 

ابالغ رای، از طریق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
 کد درخواست/عنوان شغلی/وضعیت تایید/نوع تایید/توضیحات                       

1۰۰81۲11/کارگر ساده/تایید/الف/با توجه به شرح وظایف

 فعاالن اقتصادی، چشم انتظار ثبات بازار ارز
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شماره : 1560

10311031
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39504359053950435905 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 33098432033309843203 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 
33098432033309843203 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 39504359053950435905 متعلــق بــه بنفشــه خزائــی فرزنــد  متعلــق بــه بنفشــه خزائــی فرزنــد 

جمال در تاریخ جمال در تاریخ 11401/10/401/10/0909 سرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. سرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

10661066
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 28028342582802834258 متعلــق بــه النــاز علــی میرزالــو فرزنــد بهــرام در تاریــخ  متعلــق بــه النــاز علــی میرزالــو فرزنــد بهــرام در تاریــخ 

1401/01/1401/01/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــه محمدجــواد احمــدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــه محمدجــواد احمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 45600525224560052522 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــه کالئ ــاورز پهن ــه کش ــیده راضی ــه س ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــه کالئ ــاورز پهن ــه کش ــیده راضی ــه س ــق ب ــماره 20938327042093832704 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 ــخ 131399/08/99/08/0101 مفق ــیدکریم در تاری ــخ س ــیدکریم در تاری س

ــماره 45600799944560079994 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 45600799944560079994 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــاد فرزن ــدی صی ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــاد فرزن ــدی صی ــه مه ــق ب ــماره 45600799944560079994 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/271401/08/27 مفق

  KRGAKRGA153153EE22CC44437014443701 بــرگ ســبز خــودرو به شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو به شــماره ایــران 9999 -  - 997997 ط  ط 9595 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور GG44KEEUKEEU538559538559 متعلــق بــه محمــد عقیلــی فرزنــد آقــا بــرار در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد عقیلــی فرزنــد آقــا بــرار در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/1401/07/0101 مفقــود گردی

18661866
ــه شــماره 08729748980872974898 و کارت ســوخت وبیمــه نامــه ماشــین وکارت ماشــین  و کارت ســوخت وبیمــه نامــه ماشــین وکارت ماشــین  ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای
وبــرگ ســبز خودرو به شــماره پــالک وبــرگ ســبز خودرو به شــماره پــالک 393393جج4848ایرانایران4242وشــماره موتــور وشــماره موتــور FF44RERE412412CC006883006883وشــماره وشــماره 
تاریــخ  در  محمــود  فرزنــد  روشــنی  مینــا  بــه  متعلــق  تاریــخ   در  محمــود  فرزنــد  روشــنی  مینــا  بــه  متعلــق   VFVF11HSRCHHSRCH00GAGA570960570960شاســیشاســی

11401/10/401/10/1212 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 50293263325029326332 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 50293263325029326332 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
  NASNAS811100811100GG58163775816377 ــماره ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــران 3030    922922قق4242 و کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ــران ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ماش
ــه  ــه فاطم ــق ب ــه  متعل ــه فاطم ــق ب ــماره NASNAS811100811100GG58163775816377 متعل ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــه فن ــند معاین ــماره و س ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــه فن ــند معاین و س
ابولقاســم در تاریــخ 11401/09/26401/09/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط ابولقاســم در تاریــخ  میــری فرزنــد   میــری فرزنــد 

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29400427642940042764 متعلــق بــه بهــروز فرجــی قــره عمــر فرزنــد عثمــان در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز فرجــی قــره عمــر فرزنــد عثمــان در تاریــخ 
1401/10/1401/10/1212 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 08723407750872340775   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 08723407750872340775 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/10/1401/10/1212 مفقــود گردی ــد در تاری ــد مجی ــه کــرم کریمــی فرزن ــق ب ــخ متعل ــد در تاری ــد مجی ــه کــرم کریمــی فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20652065
ــه  ــه جمع ــق ب ــه  متعل ــه جمع ــق ب ــماره 712015887712015887 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــری اتب ــماره  و کارت کارگ ــه ش ــی ب ــاع خارج ــری اتب ــش 1717 و کارت کارگ ــش کارت آمای کارت آمای

محمدی فرزند همزه در تاریخ محمدی فرزند همزه در تاریخ 11401/08/401/08/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00471388660047138866 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــخ 14011401//0505//0101 و کارت مل ــت  در تاری ــدد ســند مالکی ــخ ع ــت  در تاری ــدد ســند مالکی 22ع
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/1401/08/0101 مفق ــین در تاری ــد حس ــلطان فرزن ــراد س ــروزان م ــخ ف ــین در تاری ــد حس ــلطان فرزن ــراد س ــروزان م ف

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 17545154791754515479 متعلــق بــه ایمــان  متعلــق بــه ایمــان 
پرویــن فرزنــد معصــوم در تاریــخ پرویــن فرزنــد معصــوم در تاریــخ 141401/10/01/10/0909 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 50891344215089134421 متعلــق بــه گرجــی ســلطان نــوروز دهقــان فرزنــد محمدحســین  متعلــق بــه گرجــی ســلطان نــوروز دهقــان فرزنــد محمدحســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/09/301401/09/30 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 21900730142190073014 متعلــق بــه آزاده بســتام فرزند رضــی اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه آزاده بســتام فرزند رضــی اهلل در تاریــخ 11400/12/400/12/2727  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد بابــک در  ــد بابــک در  فرزن ــه شــماره ملــی 02000956760200095676 فرزن ــه ســارا غالمرضایــی ب ــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی متعلــق ب ــه ســارا غالمرضایــی ب گواهینامــه رانندگــی متعلــق ب
تاریــخ تاریــخ 11401/06/31401/06/31 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 22985766292298576629 متعلــق بــه ابــوذر تابنــده فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ابــوذر تابنــده فرزنــد احمــد در تاریــخ 11401/10/11401/10/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــگری فرزن ــت عس ــه حج ــق ب ــد  متعل ــگری فرزن ــت عس ــه حج ــق ب ــماره 00616228500061622850 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 11401/08/1401/08/155 مفقــود گردی ــخ ســهراب در تاری ســهراب در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50596768465059676846 متعلــق بــه علــی کاموســی علمــداری فرزنــد قهرمــان در تاریــخ  متعلــق بــه علــی کاموســی علمــداری فرزنــد قهرمــان در تاریــخ 
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00713252200071325220 متعلــق بــه ســمیه قبــادی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه قبــادی فرزنــد اســمعیل 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 11401/09/401/09/3030 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 36607719103660771910 متعلــق بــه محمدایــوب ســارانی  فرزنــد غــالم رضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه محمدایــوب ســارانی  فرزنــد غــالم رضــا  در تاریــخ 
1401/09/1401/09/2323 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد محمدعل ــس فرزن ــی هری ــی همت ــه حافظعل ــق ب ــی در  متعل ــد محمدعل ــس فرزن ــی هری ــی همت ــه حافظعل ــق ب ــماره 17394376911739437691 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 11401/10/10401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53498294325349829432 متعلــق بــه مهســا رماونــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا رماونــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/10/1401/10/1414 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 16301130501630113050 متعلــق بــه ســید علیرضــا خلخالــی فرزنــد سیدهاشــم در تاریــخ  متعلــق بــه ســید علیرضــا خلخالــی فرزنــد سیدهاشــم در تاریــخ 
11401/09/401/09/2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58700482735870048273 متعلــق بــه حســین  توحیدلــو فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  توحیدلــو فرزنــد علــی در تاریــخ 

11399/01/0399/01/011 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  NASNAS6100229116398361002291163983کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00841921190084192119 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی
ــالک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــالک  و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــران3030 و کارت س ــرانای ــالک 5555وو717717ای ــماره پ ــالک  و ش ــماره پ ــور 10615331061533 و ش ــماره موت ــور و ش ــماره موت و ش
ــه ســید محمدرضــا  طباطبائــی  فرزنــد محمــود در  ــه کارگــر متعلــق ب ــه ســید محمدرضــا  طباطبائــی  فرزنــد محمــود در  و کارت خان ــه کارگــر متعلــق ب 5555وو717717ایــران ایــران 3030 و کارت خان

تاریــخ تاریــخ 141401/10/0101/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 3030  568568وو9898 متعلــق بــه فــرزاد حیــدری فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه فــرزاد حیــدری فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/06/1401/06/0101 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 03200896910320089691 متعلــق بــه حســن قرایلو فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســن قرایلو فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/01401/09/011  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان در  ــد فرم ــی فرزن ــی قانون ــه مصطف ــق ب ــان در  متعل ــد فرم ــی فرزن ــی قانون ــه مصطف ــق ب ــران 594594لل3333 متعل ــران ای ــماره 3838ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــخ تاریــخ 141401/09/01/09/0909 مفقــود گردی تاری

23012301

ــه  ــه فاطم ــق ب ــه  متعل ــه فاطم ــق ب ــی 21104388942110438894 متعل ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
 مازندرانــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  مازندرانــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 11401/08/401/08/1515 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــش در تاری ــد دروی ــری فرزن ــاد تج ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــش در تاری ــد دروی ــری فرزن ــاد تج ــه فرش ــق ب ــی 21104107792110410779 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 141400/08/00/08/0101 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 22399833292239983329 و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت  و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت 
ــد  ــی فرزن ــنی االزمن ــین حس ــه حس ــق ب ــپه متعل ــک صادرات،س ــر بان ــوخت و کارت عاب ــد و کارت س ــی فرزن ــنی االزمن ــین حس ــه حس ــق ب ــپه متعل ــک صادرات،س ــر بان ــوخت و کارت عاب و کارت س

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی محرمعلــی در تاریــخ محرمعلــی در تاریــخ 141401/10/1001/10/10 مفقــود گردی

23022302

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21108864202110886420 متعلــق بــه ســید علــی موســوی فرزنــد ســید حســین  متعلــق بــه ســید علــی موســوی فرزنــد ســید حســین 
در تاریخ در تاریخ 1401/10/1401/10/1010 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــری سرشــک فرزن ــه حســین وزی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــری سرشــک فرزن ــه حســین وزی ــق ب ــه شــماره 12497384231249738423 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/09/1401/09/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 848848وو9595 متعل ــران ای ــالک 6767ای ــه پ ــوخت ب ــالک و کارت س ــه پ ــوخت ب ــماره 12728960801272896080و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ابوالفضــل حســین پــور فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ ابوالفضــل حســین پــور فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 1401/10/11401/10/122 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25042504
کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره NCWHANCWHA602154602154 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 125125CC89612858961285******NCWNCW و  و 
شــماره پــالک شــماره پــالک 555555//2367523675 متعلــق بــه علــی اصــل کیانــی فرزنــد امامقلــی بــا کدملــی  متعلــق بــه علــی اصــل کیانــی فرزنــد امامقلــی بــا کدملــی 46899260854689926085  

در تاریخ در تاریخ 11401/09/28401/09/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25072507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12727764331272776433 متعلــق بــه احمدرضــا یزدانــی کچویــی فرزنــد ابراهیــم  متعلــق بــه احمدرضــا یزدانــی کچویــی فرزنــد ابراهیــم 

در تاریخ در تاریخ 11401/09/401/09/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 12934703251293470325   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12934703251293470325 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه حمیدرضــا شــاکری زفــره فرزنــد محمدحســین در تاریــخ متعلــق بــه حمیدرضــا شــاکری زفــره فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/09/1401/09/2525 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 55500006795550000679 متعلــق بــه علیرضــا زمانــی احمــد محمــودی فرزنــد  متعلــق بــه علیرضــا زمانــی احمــد محمــودی فرزنــد 
صفرعلــی در تاریــخ صفرعلــی در تاریــخ 1401401/09/1/09/2525 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 12719342801271934280 متعلــق بــه مهســا باباصفــری فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا باباصفــری فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 

1401/08/1401/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد مصطف ــان فرزن ــالد کیوانداری ــه می ــق ب ــی در  متعل ــد مصطف ــان فرزن ــالد کیوانداری ــه می ــق ب ــه شــماره 12740117361274011736 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/10/11  1401/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــح رســتمی فرزن ــه صال ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد کری ــح رســتمی فرزن ــه صال ــق ب ــه شــماره 12803918811280391881 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/09/01401/09/011 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 12846789381284678938 و کارت ماشــین.بیمه نامــه .معاینــه فنــی و کارت ســوخت  و کارت ماشــین.بیمه نامــه .معاینــه فنــی و کارت ســوخت 
خــودرو ســواری خــودرو ســواری 405405 مــدل  مــدل 13881388  بــه شــماره   بــه شــماره 9292 ج  ج 974974 ایــران  ایــران 1313 و به شــماره موتــور  و به شــماره موتــور 1248821724712488217247  
و شــماره شاســی و شــماره شاســی NAAMNAAM0101CACA00AEAE124624124624 متعلــق بــه احمدرضــا فرزیــن فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه احمدرضــا فرزیــن فرزنــد کریــم در تاریــخ 

11401/10/401/10/1313 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 148148 و کارت ملــی قدیــم و رســیدکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی قدیــم و رســیدکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 46218015034621801503  
متعلــق بــه اکبــر رضایــی فرزنــد شمســعلی در تاریــخ متعلــق بــه اکبــر رضایــی فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 11401/09/1401/09/155 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.
  

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12901585761290158576 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12901585761290158576 متعلق  متعلق 
ــد محمــد در تاریــخ 11401/10/401/10/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه اکبــر جوانــی گرگابــی  فرزن ــد محمــد در تاریــخ ب ــه اکبــر جوانــی گرگابــی  فرزن ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
  

25712571
ــد  ــور فرزن ــه جعفرپ ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــد  و گواهینام ــور فرزن ــه جعفرپ ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 24200203242420020324 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

جهانشیر در تاریخ جهانشیر در تاریخ 1401/07/1401/07/0606 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر  در تاری ــد نظ ــین زاده  فرزن ــان  حس ــه احس ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــد نظ ــین زاده  فرزن ــان  حس ــه احس ــق ب ــماره 19400754831940075483 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/1401/10/1010 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 24521103372452110337 متعلــق بــه ارمــان شــامحمدی فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه ارمــان شــامحمدی فرزنــد ناصــر 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 11401/10/401/10/1010 مفق

ــخ  ــخ در تاری ــی 54798364715479836471در تاری ــراد باکدمل ــد خدام ــتگیر فرزن ــه دس ــه فاطم ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــی گواهینام ــراد باکدمل ــد خدام ــتگیر فرزن ــه دس ــه فاطم ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
141401/07/001/07/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 23010447772301044777   ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه دو وکارت پای ــه پای ــنامه وگواهینام ــی وشناس ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه دو وکارت پای ــه پای ــنامه وگواهینام ــی وشناس کارت مل
متعلــق بــه بهــرام داوودی فرزندحســن و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت وکارت ماشــین پژومــدل متعلــق بــه بهــرام داوودی فرزندحســن و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت وکارت ماشــین پژومــدل 
م  م وش  naannaan1111fefe55ghgh739090739090وش  ش  ش وش  3838وش  ایــران  ایــران    162162 3232ب ب  پــالک  سفیدشــماره  پــالک رنــگ  سفیدشــماره  9595رنــگ 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/1401/08/0505 مفقــود گردی ــه زهرااحمــدی در تاری ــق ب ــخ متعل ــه زهرااحمــدی در تاری ــق ب 164164bb01144030114403متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــری ــین چ ــوخت و کارت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــری و گواهینام ــین چ ــوخت و کارت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 22909390642290939064 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
  NATGBATLNATGBATL66KK10391491039149 مــدل  مــدل 9898 بــه شــماره پالک  بــه شــماره پالک 3838 د  د 131131 ایــران  ایــران 6363 بــه ش ش  بــه ش ش TIGGOTIGGO55FLFL
ش م ش م MVMMVM484484FTAJFTAJ042522042522 و کارت ماشــین هــاچ بــک یاریــس مــدل  و کارت ماشــین هــاچ بــک یاریــس مــدل 20142014 بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک 5858ص ص 
386386 ایــران  ایــران 6363 و ش ش  و ش ش DD3333EDED542855542855  jTDKWjTDKW99 و ش م  و ش م 22NZNZ68385786838578 متعلــق بــه زهــرا محــب  متعلــق بــه زهــرا محــب 

پــور فرزنــد حاجــی آقــا در تاریــخ پــور فرزنــد حاجــی آقــا در تاریــخ 11401/10/1401/10/133 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت  در تاری ــدا خواس ــد خ ــی فرزن ــه  طای ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــت  در تاری ــدا خواس ــد خ ــی فرزن ــه  طای ــه فاطم ــق ب ــماره 12098706491209870649 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/10/11401/10/166 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00232064380023206438 متعلــق بــه رضــا توکلــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا توکلــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/09/1401/09/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــر عل ــد صف ــی  فرزن ــعید  قربان ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــر عل ــد صف ــی  فرزن ــعید  قربان ــه س ــق ب ــماره 23009461912300946191 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/1401/05/1010 مفق

شناســنامه متعلــق بــه هوشــنگ جهانــدار پــور فرزنــد گــودرز در تاریــخ شناســنامه متعلــق بــه هوشــنگ جهانــدار پــور فرزنــد گــودرز در تاریــخ 1401/04/1401/04/0101 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21482148وکــد ملــی وکــد ملــی 22990903982299090398 متعلــق بــه لیــال رحمــن ســتایش فرزنــد رحمــت  متعلــق بــه لیــال رحمــن ســتایش فرزنــد رحمــت 
الــه  در تاریــخ الــه  در تاریــخ 11401/09/401/09/1313 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 22838940422283894042 متعلــق بــه محمــد حســن زارعــی فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد حســن زارعــی فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 
141401/10/01/10/1717 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 23013811882301381188 و گواهینامــه پایــه دو و ســه متعلــق بــه وحیــده  دریانــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دو و ســه متعلــق بــه وحیــده  دریانــی فرزنــد 
حمیــد در تاریــخ حمیــد در تاریــخ 1401/10/111401/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوخت  ــیکلت دو وکارت س ــور س ــه دوم  وموت ــه پای ــوخت  و گواهینام ــیکلت دو وکارت س ــور س ــه دوم  وموت ــه پای ــماره 25727655612572765561 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 1152111521 متعل ــران  ای ــور 697697 ای ــور  و کارت ســوخت موت ــران 6363 و کارت ســوخت موت ــران  ای ــدل 9090  1919وو977977 ای ــد م ــین پرای ــدل ماش ــد م ــین پرای ماش
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 141401/10/01/10/1414 مفق ــد اســماعیل در تاری ــادری  فرزن ــخ ســعید  ن ــد اســماعیل در تاری ــادری  فرزن ســعید  ن

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22867660882286766088 متعلــق بــه نجمــه چراغــی فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه نجمــه چراغــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1400/07/1400/07/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603

  خرید مرغ مازاد در کردستان توسط اتحادیه های مرغداران آغاز شد
مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: خرید مرغ مازاد توسط اتحادیه  مرغداران گوشتی و با نظارت این سازمان آغاز شد. مهدی فتحی اظهار کرد: خرید و ذخیره سازی مرغ مازاد بر مصرف موجود در مرغداری ها توسط اتحادیه مرغداران 
گوشتی و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، در جلسه تنظیم بازار گوشت استان مصوب شده است.وی اضافه کرد: خرید مرغ مازاد در راستای حمایت از تولید کنندگان و به منظور تنظیم بازار مرغ استان انجام خواهد شد. مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردستان افزود: منابع مالی این طرح با پرداخت تسهیالت بانکی به اتحادیه مرغداران توسط بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تامین می شود. وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در جهت خرید مرغ مازاد با اتحادیه 
مرغداران استان همکاری خواهند داشت. فتحی بیان کرد: با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری امور از تولید تا بازار محصوالت کشاورزی به بخش خصوصی، اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی، موضوع خرید مرغ به اتحادیه مرغداران واگذار شد.

10171017//180180//3737

 هفت هزار و 500 هکتار از اراضی بیله سوار به کشت قراردادی اختصاص یافت
فرماندار بیله ســوار گفت: هفت هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان بیله سوار به 
کشــت قراردادی گندم آبی اختصاص یافت. صاحبعلی اصغری روز شنبه در حاشیه 
بازدید از عملیات تسطیح جاده های بین مزارع شهرستان بیله سوار با بیان اینکه کشت 
قراردادی از جمله برنامه های کلیدی دولت و جهاد کشاورزی است، گفت: از مجموع 
15هزار هکتار کشــت قراردادی استان اردبیل حدود 7 هزار و 500هکتار مربوط به 
شهرستان بیله سوار است که به کشت گندم آبی اختصاص داده شده است.فرماندار 
بیله سوار گفت: ارائه کود رایگان به کشاورزان، تخفیف آب بهاء و خرید تضمینی از 

مزیت های کشت قراردادی برای کشاورزان است.
اصغری خاطرنشان کرد: کشت قراردادی در این شهرستان در ابتدای مسیر است و 
باید همه کمک کنیم تا بستر کشت قراردادی در منطقه عملیاتی شده و این شیوه 
کشــت در شهرستان توسعه یابد. ربعلی جهانی مدیریت جهاد کشاورزی بیله سوار 
نیز از توزیع 11هزار تن کود شــیمیایی در بین کشاورزان خبر داد و افزود: براساس 
آمار تاکنون 7هزار تن کود شیمیایی اوره، 300 تن کود شیمیایی فسفات در اراضی 
دیم و 3هزار تن کود شیمیایی اوره و یکهزار تن کود شیمیایی فسفات در اراضی آبی 
شهرســتان توزیع شده است. وی افزود: حدود 79هزار هکتار از مزارع شهرستان به 
کشت گندم، 13 هزار و 500هکتار برای کشت جو، 11هزار هکتار عدس، 4هزار هکتار 
ارزن، 3هزار و500هکتار یونجه و یکهزار و300هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته 
است. فرماندار بیله سوار همچنین درباره عملیات تسطیح جاده های بین مزارع گفت: 
امسال2 و نیم کیلومتر جاده بین مزارع در شهرستان احداث تسطیح و شن ریزی و 
رگالژ خواهد شــد که برای این طرح 14میلیارد ریال اعتبار توسط جهاد کشاورزی 

شهرستان در نظر گرفته شده است.

رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون گفت: با 
توجه به قیمت نهاده های دامی و هزینه های تمام 
شــده تولید، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در 
بازار باید بین 180 تا 200 هزار تومان باشــد در 
حالی که داللی در شبکه توزیع موجب قیمت های 
باالی 300 هزار تومان برای این محصول شــده 

است.
»ارسالن قاسمی« در نشست خبری خود درباره 
وضعیت تولید خوراک دام، افزود: طبق گزارش های 
موجود هیچ مشکل و کمبودی در تولید و زنجیره 
تامین گوشــت قرمز نیست و کفاف نیاز داخلی را 
می دهد؛ اما محصول زمانی که به شــبکه توزیع 
می رســد با افزایش قیمت های سرسام آور روبرو 
می شویم. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون 
بر این باور اســت که با توجــه به حجم تولید در 
کشور نباید قیمت محصوالت کشاورزی از افزایش 
غیرمعمول برخوردار باشد؛ زیرا اکنون ایران ساالنه 
بیــش از 120 میلیون تن محصول کشــاورزی 
تولید می کند که نه تنها کفاف نیاز خود کشــور 
بلکه می تواند بخشــی از نیاز کشورهای همسایه 
را نیز تامین کنــد. وی با بیان اینکه تولیدکننده 
کار خود را به خوبی انجام می دهد، اظهار داشــت: 
در بحث بازار میوه نیز تولیدکننده مرکبات تولید 

خود را به خوبی انجام داده که با کمترین قیمت از 
تولیدکننده خریداری می شود و از سر باغ تا بازار 
قیمت بین 200 تا 250 درصد افزایش می یابد که 

سودش همه به جیب دالالن می رود.

 صادرات 29 هزار تن خوراک آبزیان تا دی 
ماه امسال

قاســمی با بیان اینکه صادرات مــا دارای موانع 
زیادی است، تصریح کرد: سال گذشته طبق آمار 
گمرک 28 هزار تن خوراک آبزیان و به ارزش 11 
میلیون دالر صادر شده و این رقم تا دی ماه سال 
جاری به 29 هزار تن و به ارزش 21 میلیون دالر 

افزایش یافته است. 
رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران 

با بیان اینکه بازار بســیار خوبی در کشــورهای 
همســایه وجود دارد، افزود: صادرات خوراک دام 
و طیور باید آزاد شود؛ زیرا هم بازارهای صادراتی 
در کشورهای اطراف وجود دارد و هم مزیت های 
تولید در داخل کشــور به دلیل علوم و فناوری و 
انرژی و نیروی انســانی ارزان وجــود دارد. وی با 
بیــان اینکه هدف گذاری ما بــرای صادرات 100 

میلیون دالر است، گفت: دولت باید حمایت های 
الزم را بــرای صادرکنندگان انجــام دهد، همان 
کاری که کشورهای همســایه ما همچون ترکیه 
در این زمینه انجام می دهند. قاسمی اضافه کرد: 
همچنین قرار بود دولت تســهیالت ارزان قیمت 
و ســرمایه در گردش به کارخانه ها ارایه دهد؛ اما 
این موضوع تاکنون عملیاتی نشــده است. رییس 
کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه 
تصمیم گیری های دولت باعث می شود مرغداران 
و دامــداران خوراک مورد نیــاز دام و طیور خود 
را در مراکــز پرورش تولیدکننده افــزود: اکنون 
25 درصد ســود کارخانه های خوراک دام صرف 
مالیات می شــود، اما مرغداران و دامداران از این 
مالیــات معاف اند، حتی هزینه انــرژی هم برای 
آنها ارزان تــر از کارخانه ها اســت؛ بنابراین همه 
اینها ســبب شــده که خود دامداران و مرغداران 
در مکان های تولیــدی خود خوراک تولید کنند. 
هفتمین نمایشگاه فیدکس پو )همایش بین المللی 
و نمایشــگاه جانبی خــوراک دام، طیور و آبزیان 
ایران( با شعار »خوراک سالم، فضای سالم، انسان 
سالم« از روز سه شنبه 20 تا 22 دی ماه به مدت 
سه روز در محل نمایشگاه های بوستان گفت وگو 

تهران برگزار می شود.

داللی در شبکه توزیع موجب افزایش قیمت گوشت در بازار شده است
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ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 09353073380935307338 متعل ــه ش ــده ب ــمند رانن ــه دو و کارت هوش ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــده ب ــمند رانن ــه دو و کارت هوش ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/1401/10/0808 مفق ــین در تاری ــد محمدحس ــبانی فرزن ــین ش ــخ حس ــین در تاری ــد محمدحس ــبانی فرزن ــین ش حس

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09454656370945465637 متعلــق بــه جــواد ابراهیمــی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد ابراهیمــی فرزند علــی در تاریــخ 1401/09/1401/09/1010  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــور فرزن ــاالری خ ــه روح اهلل س ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــور فرزن ــاالری خ ــه روح اهلل س ــق ب ــماره 55395173855539517385 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/01401/10/099 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی  و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09217398420921739842 و  و 
کارت ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره 8989هه665665 ایــران ایــران4242 متعلــق بــه رضــا  متعلــق بــه رضــا 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/1401/10/1010 مفق ــد محمــد حســین در تاری ــی فرزن ــخ طاهــری طرق ــد محمــد حســین در تاری ــی فرزن طاهــری طرق

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22101814712210181471 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 22101814712210181471 متعلــق بــه ســامان  متعلــق بــه ســامان 

پورآهنگرثانی فرزند قربانعلی  در تاریخ پورآهنگرثانی فرزند قربانعلی  در تاریخ 11401/08/401/08/0101 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 22700080222270008022 متعلــق بــه محمدعلــی  گلیــن عباســی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه محمدعلــی  گلیــن عباســی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 
1401/09/1401/09/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 22104372612210437261 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 22104372612210437261 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی  ــماره شاس ــی  ش ــماره شاس ــور 1419002334714190023347 ش ــماره موت ــماره ش ــور  ش ــماره موت ــماره ش ــران8282 ش ــرانای ــماره 262262طط8585ای ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  262262طط8585ایــرانایــران8282  شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  شــماره   بــه  ســوخت  کارت  و   NAAPNAAP0303EDED22BJBJ517352517352
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 141401/10/01/10/1414 مفق ــی در تاری ــد مرتض ــوه فرزن ــاز جل ــخ  گلن ــی در تاری ــد مرتض ــوه فرزن ــاز جل  گلن

 می باشد. می باشد.

ــرفی  ــرا نورمش ــه زه ــق ب ــرفی  متعل ــرا نورمش ــه زه ــق ب ــماره 00660251330066025133 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 347347 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــه بداشــت در تاریــخ 1401/10/01401/10/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــه بداشــت در تاریــخ فرزنــد ال فرزنــد ال

28072807
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 8181 ل  ل 378378 ایــران  ایــران 7272 متعلــق بــه شــاپور اصغــری بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه شــاپور اصغــری بــه شــماره ملــی 
16205939631620593963فرزنــد محمــد قلــی در تاریــخ فرزنــد محمــد قلــی در تاریــخ 1399/01/1399/01/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــل ب ــژاد باب ــاری .یحیان ــهید زارع س ــتان ش ــکی بیمارس ــکی روانپزش ــده پزش ــی پرون ــماره مل ــه ش ــل ب ــژاد باب ــاری .یحیان ــهید زارع س ــتان ش ــکی بیمارس ــکی روانپزش ــده پزش پرون
21506473112150647311 متعلــق بــه محمــد رضــا رامِئــه  فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا رامِئــه  فرزنــد یدالــه در تاریــخ 11401/07/10401/07/10 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20802771972080277197 متعلــق بــه محمــد روشــن ســرخکالئی فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد روشــن ســرخکالئی فرزنــد پرویــز در تاریــخ 
1400/06/1400/06/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 00183397610018339761 متعلــق بــه محمد رســتمعلی  متعلــق بــه محمد رســتمعلی 
فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 1401/10/1401/10/1111 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــه ســاالر وطــن پرســت فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــه ســاالر وطــن پرســت فرزن ــق ب ــه شــماره 21506287162150628716 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
 401/05/04 11401/05/04مفقــود 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 21613435722161343572 متعلــق بــه ســکینه خانلــری کوچکســرائی فرزنــد علــی بابــا در  متعلــق بــه ســکینه خانلــری کوچکســرائی فرزنــد علــی بابــا در 
تاریــخ تاریــخ 11401/08/401/08/0202 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 20618568712061856871 متعلــق بــه زینــب شــعبانی فرزنــد شــیر اقــا در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب شــعبانی فرزنــد شــیر اقــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/1401/05/0101 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22500974292250097429 متعلــق بــه زهرا  مــرادی فرزند کــوروش در تاریــخ  متعلــق بــه زهرا  مــرادی فرزند کــوروش در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21507452672150745267 متعلــق بــه رضــا صدقی فرزند اســد الــه در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا صدقی فرزند اســد الــه در تاریــخ 1401/10/1401/10/1515  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــید  ــد س ــدی فرزن ــاری ریکن ــری مخت ــید کب ــه س ــق ب ــید  متعل ــد س ــدی فرزن ــاری ریکن ــری مخت ــید کب ــه س ــق ب ــماره 21602578932160257893 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 ــخ 1401/10/1401/10/1010 مفق ــخ محمــود در تاری محمــود در تاری

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــژاد فرزن ــی ن ــاز  عل ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــژاد فرزن ــی ن ــاز  عل ــه مهن ــق ب ــماره 21610988372161098837 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 1401/10/111401/10/11 مفقــود گردی

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــه سیارخیرســاری فرزن ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــه سیارخیرســاری فرزن ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 22501181402250118140 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/231401/09/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00227752850022775285 متعلــق بــه زهــرا  پورخانعلــی فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  پورخانعلــی فرزنــد بهــروز در تاریــخ 
1401/10/1401/10/0808 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد داوود عل ــان فرزن ــیدمرید پیم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد داوود عل ــان فرزن ــیدمرید پیم ــه س ــق ب ــماره 11294725151129472515 متعل ــه ش ــنامه  ب ــماره شناس ــه ش ــنامه  ب شناس
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  گواهینامــه موتــور و ماشــین بیمــه نامــه ماشــین کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره کارت ملــی  گواهینامــه موتــور و ماشــین بیمــه نامــه ماشــین کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 
پــالک ایــران پــالک ایــران 2020--775775وو5454 و کارت موتــور بیمــه نامــه موتــور کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران  و کارت موتــور بیمــه نامــه موتــور کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران 
138138  4789347893بــه شــماره ملــیبــه شــماره ملــی00163411040016341104 متعلــق بــه ابوالفضــل کریمــی ازندریانــی فرزنــد هــادی در  متعلــق بــه ابوالفضــل کریمــی ازندریانــی فرزنــد هــادی در 

تاریــخ تاریــخ 11401/10/401/10/0808 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاهلل  در تاری ــد ماش ــت فرزن ــه یدمل ــت ال ــه هدای ــق ب ــخ  متعل ــاهلل  در تاری ــد ماش ــت فرزن ــه یدمل ــت ال ــه هدای ــق ب ــماره 00453044080045304408 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/1401/08/0101 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 00427573390042757339 متعلــق بــه اکــرم شــعفی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم شــعفی فرزنــد اســمعیل 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 1401/09/1401/09/2525 مفق

کارت موتــور ســیکلت  و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور کارت موتــور ســیکلت  و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور KFKF1818FEJGGFEJGG4732647326 وبــه  وبــه 
ــران  ــران  ای ــی 141141 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــی  و کارت س ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــی NN22DEMHGFLLDEMHGFLL22HH0285102851 و کارت س ــماره شاس ــی ش ــماره شاس ش
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ  401/10/10 11401/10/10مفق ــد محمدجــواد در تاری ــی چشــمه فرزن ــه عل ــق ب ــخ   متعل ــد محمدجــواد در تاری ــی چشــمه فرزن ــه عل ــق ب 5733657336  متعل

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

ــخ  ــد غالمحســین  در تاری ــی  فرزن ــه احســان  نعمت ــق ب ــخ  متعل ــد غالمحســین  در تاری ــی  فرزن ــه احســان  نعمت ــق ب ــه شــماره 05591356610559135661 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/1401/10/1212 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 17295776361729577636 و کارت  و کارت 
موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 134134 ایــران  ایــران 6975569755 متعلــق بــه مهــدی یعقوبــی  متعلــق بــه مهــدی یعقوبــی 
 ســیس   فرزنــد مظفــر در تاریــخ  ســیس   فرزنــد مظفــر در تاریــخ 1400/01/01400/01/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39309512233930951223 متعلــق بــه علــی حســن یوســفی اورزمــان فرزنــد علــی کــرم در  متعلــق بــه علــی حســن یوســفی اورزمــان فرزنــد علــی کــرم در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/1401/10/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

برگــه کارت ملــی شناســنامه  بــه شــماره برگــه کارت ملــی شناســنامه  بــه شــماره 00169255800016925580 متعلــق بــه احســان بابائــی فرزنــد محســن در  متعلــق بــه احســان بابائــی فرزنــد محســن در 
تاریــخ تاریــخ  1401/10/14 1401/10/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بهــرام  بــه  متعلــق  بهــرام   بــه  متعلــق  بــه شــماره 17540855121754085512  اداری  کارت شناســایی  ملــی گواهینامــه  بــه شــماره کارت  اداری  کارت شناســایی  ملــی گواهینامــه  کارت 
اعتبــار ســاقط از درجــه  و  اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده  از درجــه  و  تاریــخ 11401/09/401/09/0101 مفقــود گردیــده  یدالــه در  فرزنــد  تاریــخ  ضرغامــی  یدالــه در  فرزنــد   ضرغامــی 

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00659068610065906861 متعلــق بــه علــی تــوکل منــد فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی تــوکل منــد فرزنــد احمــد 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 1401401/03/1/03/1515 مفق

ــخ  ــبانعلی در تاری ــد ش ــی فرزن ــه کریمخان ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــبانعلی در تاری ــد ش ــی فرزن ــه کریمخان ــه فاطم ــق ب ــماره 00557762310055776231 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 1401/07/1401/07/0101 مفقــود گردی

ــی  ــی  و شاس ــران 5555--468468یی9898 و شاس ــالک ای ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــوخت کارت وس ــه کارت س ــه نام ــران بیم ــالک ای ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــوخت کارت وس ــه کارت س ــه نام بیم
NANA811100811100FF58168935816893 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 00569446400056944640 متعلــق بــه طیبــه حمیــدی فرزنــد عبدالــه  متعلــق بــه طیبــه حمیــدی فرزنــد عبدالــه 

در تاریــخ در تاریــخ  401/09/24 11401/09/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 55397637505539763750 متعلــق بــه منــور عاقــل گل بتــه فرزنــد حســین علــی در تاریــخ  متعلــق بــه منــور عاقــل گل بتــه فرزنــد حســین علــی در تاریــخ 
1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 38732427453873242745 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک  و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 
ــخ 141401/9/01/9/2626   ــماعیل در تاری ــد اس ــد محم ــز فرزن ــا دل اوی ــه غالمرض ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــد محم ــز فرزن ــا دل اوی ــه غالمرض ــق ب ــران3333--573573دد4141 متعل ــرانای ای

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

29032903
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00245284470024528447 متعلــق بــه امیرعلــی  فالحــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه امیرعلــی  فالحــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 

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

ــق  ــق  متعل ــماره 00642482320064248232 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00642482320064248232 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــد احمــد در تاریــخ 11401/09/01401/09/01 مفقــود گردی ــا بختیــاری فرزن ــه روی ــخ  ب ــد احمــد در تاری ــا بختیــاری فرزن ــه روی  ب

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00345024750034502475 متعلــق بــه صدیقــه نعمتــی فرزنــد محمــد مهــدی در  متعلــق بــه صدیقــه نعمتــی فرزنــد محمــد مهــدی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/1401/08/0101 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 07910583280791058328 متعلــق بــه زهــرا ســلیمانی خــواه فرزنــد محمــد باقــر  متعلــق بــه زهــرا ســلیمانی خــواه فرزنــد محمــد باقــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/09/211401/09/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 09375344390937534439 متعلــق بــه شــهال کارگــر فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ  متعلــق بــه شــهال کارگــر فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 

11401/10/401/10/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 09382544130938254413 متعلــق بــه محمــد تقــی مــدد خــواه ســلماس فرزنــد  متعلــق بــه محمــد تقــی مــدد خــواه ســلماس فرزنــد 
علــی مــدد در تاریــخ علــی مــدد در تاریــخ 1401/10/1401/10/0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 01506850090150685009 متعلــق بــه طنــاز جهانبانــی فرزنــد شــاهرخ در تاریــخ  متعلــق بــه طنــاز جهانبانــی فرزنــد شــاهرخ 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 11401/10/0401/10/011 مفق

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی06907239700690723970 متعلــق بــه فائــزه ســلیمان پــور منظــری فرزنــد  متعلــق بــه فائــزه ســلیمان پــور منظــری فرزنــد 

عباسعلی  در تاریخ عباسعلی  در تاریخ 11400/12/400/12/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی 07023078070702307807 متعلــق بــه زهــرا جمالــی فرزنــد  متعلــق بــه زهــرا جمالــی فرزنــد 
اکبــر در تاریــخ اکبــر در تاریــخ 1401/10/1401/10/0202 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 07007852480700785248 متعلــق بــه مهــدی جهانشــیری  فرزنــد غــالم  متعلــق بــه مهــدی جهانشــیری  فرزنــد غــالم 
رضــا در تاریــخ رضــا در تاریــخ 1401/10/1401/10/0303 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد شــاکری منظــری فرزن ــه حمی ــق ب ــد  متعل ــد شــاکری منظــری فرزن ــه حمی ــق ب ــی 07040297660704029766 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
مرتضــی  در تاریــخ مرتضــی  در تاریــخ 1401/09/1401/09/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک و شناســنامه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه یــک و شناســنامه بــه شــماره ملــی 07012264710701226471 متعلــق بــه غــالم حســین محمــد پــور  متعلــق بــه غــالم حســین محمــد پــور 
ربــاط ســنگی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ ربــاط ســنگی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 11401/03/401/03/1515 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی06903221270690322127 متعلــق بــه احمــد دارات فرزنــد مجتبــی در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد دارات فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
11401/09/401/09/1414 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور 1128308729111283087291 وشــماره شاســی وشــماره شاســی8345851783458517 وســند کمپانــی  وســند کمپانــی 
ــد  ــا زاهــدی فرزن ــه فریب ــق ب ــد   متعل ــا زاهــدی فرزن ــه فریب ــق ب ــور 1128308729111283087291 وشــماره شاســی وشــماره شاســی8345851783458517  متعل ــه شــماره موت ــور ب ــه شــماره موت ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/09/01401/09/077 مفقــود گردی ــخ ســعید در تاری ســعید در تاری
  

51095109

گواهینامــه پایــه دو باکدملــی گواهینامــه پایــه دو باکدملــی 04213553790421355379متعلــق بــه منصــوره طالبــی نــژاد در تاریــخ متعلــق بــه منصــوره طالبــی نــژاد در تاریــخ 1401/10/01401/10/011  
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 00655957260065595726 متعلــق بــه راحلــه پهلــوان فرزنــد فریــدون در تاریــخ  متعلــق بــه راحلــه پهلــوان فرزنــد فریــدون 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 11401/09/401/09/0101 مفق

  51115111
ــر  ــم ســالح وکارت عاب ــپاه. حک ــنلی س ــایی  پرس ــر وکارت شناس ــم ســالح وکارت عاب ــپاه. حک ــنلی س ــایی  پرس ــماره 05587814380558781438وکارت شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
صــادرات ملــی پارســیان انصارمتعلــق بــه حســین میرزایــی فرزنــد محمــد قلــی در تاریــخ صــادرات ملــی پارســیان انصارمتعلــق بــه حســین میرزایــی فرزنــد محمــد قلــی در تاریــخ 11401/10/0401/10/011  

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

55025502
ــد در  ــد محم ــتانی  فرزن ــری شهرس ــه  طاه ــه فاطم ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــتانی  فرزن ــری شهرس ــه  طاه ــه فاطم ــق ب ــماره 65395905716539590571 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 11401/07/401/07/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55695569
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00699389540069938954 متعلــق بــه محمــد زهــره ونــد فرزنــد اســد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد زهــره ونــد فرزنــد اســد در تاریــخ 

1401/08/01401/08/011 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 4040ایــرانایــران975975مم9898 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 00210051840021005184 متعلــق بــه مهــدی  متعلــق بــه مهــدی 
آهنگــری  فرزنــد قربــان در تاریــخ آهنگــری  فرزنــد قربــان در تاریــخ 1401/09/1401/09/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــری فرزن ــن پ ــن حس ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــری فرزن ــن پ ــن حس ــه محس ــق ب ــماره 39345363873934536387 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
141401/09/01/09/2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 56995602215699560221 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 2020ایــرانایــران793793قق5151 و کارت ســوخت ب ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
ــد غالمحســن در تاریــخ 141401/10/001/10/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد غالمحســن در تاریــخ زهــرا رمضانــی مقــدم فرزن زهــرا رمضانــی مقــدم فرزن

ســاقط مــی باشــدســاقط مــی باشــد

شــماره  بــه  موتــور  کارت  و  خدمــت  پایــان  کارت  و  شــماره   بــه  موتــور  کارت  و  خدمــت  پایــان  کارت  و   00716136330071613633 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
145145ایــرانایــران9188391883 متعلــق بــه علــی حســنی فرزنــد مومنعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی حســنی فرزنــد مومنعلــی در تاریــخ 141401/10/01/10/0101 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

قولنامــه و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره قولنامــه و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 00222154330022215433 و معاینــه فنــی و بــرگ ســبز خودرو به شــماره  و معاینــه فنــی و بــرگ ســبز خودرو به شــماره 
2020ایــرانایــران296296جج4646 بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور0078294700782947 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14422731040321442273104032 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مهشــاد  واحــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ مهشــاد  واحــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/10/1401/10/1010 مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد.

ــکی   ــت اس ــت و کارت پیس ــان خدم ــه و کارت پای ــکی   و گواهینام ــت اس ــت و کارت پیس ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 00696590280069659028 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه علیرضــا رجــب بلــوکات فرزنــد احمــد در تاریــخ متعلــق بــه علیرضــا رجــب بلــوکات فرزنــد احمــد در تاریــخ 141401/10/01/10/0101 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 39701862933970186293 متعلــق بــه اشــکان جــوکار فرزنــد مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه اشــکان جــوکار فرزنــد مــراد در تاریــخ 11401/09/401/09/0101  
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 00214179460021417946 متعلــق بــه محمــد صومــی فرزند مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد صومــی فرزند مجیــد در تاریــخ 1401/09/1401/09/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70067006

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45008707094500870709 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 45008707094500870709 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ــماره  ــه ش ــه ب ــه بیم ــماره  و دفترچ ــه ش ــه ب ــه بیم ــماره 337337 و دفترچ ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــران 9898 و شناس ــران  ای ــماره 6666جج783783 ای ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
ــه شــماره 142527142527 و  و  ــه ب ــه شــماره  و عقدنام ــه ب ــه شــماره 2010027350733420100273507334 و عقدنام ــه شــماره  و اســناد مالکیــت ب 45008707094500870709 و اســناد مالکیــت ب
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی ss14222902364251422290236425 شــماره موتــور  شــماره موتــور 394294394294 و ســایر بــه  و ســایر بــه 
شــماره ســند ماشــین شــماره ســند ماشــین 6666جج783783 ایــران ایــران9898 و کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی و کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی

ss14222902364251422290236425 شــماره موتــور  شــماره موتــور 39419443941944 متعلــق بــه مینــا  حســین پنــاه  فرزنــد حســین  در تاریخ  متعلــق بــه مینــا  حســین پنــاه  فرزنــد حســین  در تاریخ 
 401/08/01 11401/08/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70097009
ــخ  ــا  در تاری ــد رض ــاکی فرزن ــب  س ــم زین ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد رض ــاکی فرزن ــب  س ــم زین ــه خان ــق ب ــماره 39622239243962223924 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/1401/08/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70137013

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45003810904500381090 متعلــق بــه عصمــت کیــان فرزنــد کیانــی در تاریــخ  متعلــق بــه عصمــت کیــان فرزنــد کیانــی در تاریــخ 1401/07/1401/07/0101  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 18809776051880977605 متعلــق بــه اعظــم اســیوندزاده فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم اســیوندزاده فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 

11401/09/401/09/2020 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــت  ــه کرام ــق ب ــت  متعل ــه کرام ــق ب ــی 46899177954689917795 متعل ــه کدمل ــی ب ــی  و کارت مل ــه کدمل ــی ب ــنامه 8181 و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب ــنامه شناس ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
کیهانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ کیهانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 11401/10/401/10/1414 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 46216293794621629379 متعلــق بــه بهــروز هاشــم زاده دهکــردی فرزنــد جعفــر  متعلــق بــه بهــروز هاشــم زاده دهکــردی فرزنــد جعفــر 
در تاریــخ در تاریــخ 141401/06/01/06/2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ســیدناصر در تاری ــم موســوی فرزن ــه ســیده مری ــق ب ــخ  متعل ــد ســیدناصر در تاری ــم موســوی فرزن ــه ســیده مری ــق ب ــه شــماره 46107904404610790440 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/01401/10/077 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 46105009654610500965 و کارت نظــام پزشــکی بــه شــماره  و کارت نظــام پزشــکی بــه شــماره 197069197069 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســارا دادونــد دهکــردی فرزنــد پرویــز در تاریــخ ســارا دادونــد دهکــردی فرزنــد پرویــز در تاریــخ 11401/10/401/10/0606 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

دانشــنامه پایــان تحصیلــی دوره کارشناســی مامایــی صــادره از واحــد دانشــگاه شــهرکرد متعلــق بــه اختــر دانشــنامه پایــان تحصیلــی دوره کارشناســی مامایــی صــادره از واحــد دانشــگاه شــهرکرد متعلــق بــه اختــر 
اعرابــی درب قلعــه باکدملــی اعرابــی درب قلعــه باکدملــی 46800529534680052953 فرزنــد ســوخته رو در تاریــخ  فرزنــد ســوخته رو در تاریــخ  1400/01/30 1400/01/30مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

70267026
ــخ  ــی  در تاری ــد محمدعل ــی  فرزن ــا  برزنون ــه پریس ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد محمدعل ــی  فرزن ــا  برزنون ــه پریس ــق ب ــماره 01104722170110472217 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/10/1401/10/0707 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــم  در تاری ــد رحی ــرادی  فرزن ــین  م ــه محمدحس ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد رحی ــرادی  فرزن ــین  م ــه محمدحس ــق ب ــماره 61599032846159903284 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/01/1401/01/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ســیم  ــه صدیق ــق ب ــای بانکــی متعل ــل، عابره ــه  ســیم  ،گوشــی موبای ــه صدیق ــق ب ــای بانکــی متعل ــل، عابره ــه شــماره 00503258760050325876 ،گوشــی موبای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
کار مقــدم فرزنــد رشــید در تاریــخ کار مقــدم فرزنــد رشــید در تاریــخ 11401/10/401/10/1515 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031
ــماره 55999630715599963071   ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 55999630715599963071 و کارت پای ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
متعلــق بــه مهــدی  نجفلــی  فرزنــد محرابعلــی در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی  نجفلــی  فرزنــد محرابعلــی در تاریــخ 1401/10/1401/10/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 43910015614391001561 متعلــق بــه براتعلــی  غیاثونــد  فرزند علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه براتعلــی  غیاثونــد  فرزند علــی  در تاریــخ 1401/08/1401/08/0101  
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 16028611371602861137 متعلــق بــه غفــار  فرجــی  فرزنــد نصــرت  در تاریــخ  متعلــق بــه غفــار  فرجــی  فرزنــد نصــرت  در تاریــخ 14011401//0404//2020  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70327032
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 1717صص349349ایــرانایــران9999 و ش ش  و ش ش NASNAS921200921200KK57218455721845 و ش  و ش 
م *م *JLJL478478QEEQEE**JCJC99ACAC105293105293 متعلــق بــه موناســادات  هــادوی  فرزنــد ســید حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه موناســادات  هــادوی  فرزنــد ســید حســن  در تاریــخ 

1398/01/1398/01/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
ــران 292292 م  م 5252 وکارت بســیج وکارت ایثارگــری وکارت بهــداری  وکارت بســیج وکارت ایثارگــری وکارت بهــداری  ــران  ای ــه شــماره پــالک 5454 ای ــه شــماره پــالک کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
ســپاه وکارت بهزیســتی وکارت واکســن وکارت ملــی بــه شــماره ســپاه وکارت بهزیســتی وکارت واکســن وکارت ملــی بــه شــماره 44326364674432636467 متعلــق بــه محمدحســین   متعلــق بــه محمدحســین  
زارع گاریــزی فرزنــد احمــد در تاریــخ زارع گاریــزی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/08/1401/08/1414 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــه فرزن ــین  زارع هرفت ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــه فرزن ــین  زارع هرفت ــه امیرحس ــق ب ــماره 44212402064421240206 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
141401/10/01/10/0606 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 5454 ایــران  ایــران 181181 د  د 523523 متعلــق بــه کمــال دهقــان  متعلــق بــه کمــال دهقــان 
منشــادی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ منشــادی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/10/11401/10/144 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 44336836714433683671 متعلــق بــه محمــد دشــتی فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد دشــتی فرزنــد عباســعلی  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 11401/03/1401/03/144 مفق

کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 25603329142560332914 متعلــق بــه محمدحســین  تودجــی کوشــکقاضی  متعلــق بــه محمدحســین  تودجــی کوشــکقاضی 
فرزنــد محمدهــادی در تاریــخ فرزنــد محمدهــادی در تاریــخ 11401/09/401/09/2626 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــد محم ــادی فرزن ــرف اب ــدی ش ــه مزی ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــخ گواهینام ــین  در تاری ــد حس ــد محم ــادی فرزن ــرف اب ــدی ش ــه مزی ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــه س 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 1401/09/1401/09/1212 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 5454ایــران ایــران 369369 ق ق6767 متعلــق بــه محمدمهــدی دهقانــی دوالبــی فرزنــد  متعلــق بــه محمدمهــدی دهقانــی دوالبــی فرزنــد 
حســن در تاریــخ حســن در تاریــخ 1401/10/1401/10/0606 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 55295620515529562051 متعلــق بــه عبــاس  زارع حســین ابــادی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس  زارع حســین ابــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/09/1401/09/2424 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت بســیج متعلــق بــه محمدعلــی ســلطانی گردفرامــرزی به شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو و کارت بســیج متعلــق بــه محمدعلــی ســلطانی گردفرامــرزی به شــماره ملــی 09341041740934104174  
فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 11401/10/0401/10/066 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066
ــماره  ــه ش ــین ب ــوخت ماش ــه  و کارت س ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــین ب ــوخت ماش ــه  و کارت س ــه س ــه پای ــماره 00139523150013952315 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
7979جج951951ایــرانایــران6666 و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره  و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره 1219112191 ایــران ایــران13621362 و کارت عابــر بانــک  صــادرات,  و کارت عابــر بانــک  صــادرات, 
ــخ 1401/10/1401/10/1313 مفقــود  مفقــود  ــراب در تاری ــد ت ــه جــواد ســرافراز فرزن ــق ب ــاه متعل ــران زمیــن, رســالت ,رف ــخ ای ــراب در تاری ــد ت ــه جــواد ســرافراز فرزن ــق ب ــاه متعل ــران زمیــن, رســالت ,رف ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38018511333801851133 متعلــق بــه عثمــان زارعــی فرزنــد ولــی در تاریــخ  متعلــق بــه عثمــان زارعــی فرزنــد ولــی در تاریــخ 1401/08/01401/08/011  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70717071
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09420731260942073126 متعلــق بــه ســمیه لوکیــان فرزنــد محمدجــواد در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه لوکیــان فرزنــد محمدجــواد در تاریــخ 

1400/12/1400/12/2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70807080
ــخ  ــا  در تاری ــم رض ــد قاس ــدی فرزن ــی محم ــه مجتب ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــم رض ــد قاس ــدی فرزن ــی محم ــه مجتب ــق ب ــماره 06706617750670661775 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 141400/11/00/11/1010 مفق

10171017//180180//3737
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/10/18

شماره : 1560

 متروی بهارستان در جلسه شورای اقتصاد جان تازه ای گرفت
جلســه شورای اقتصاد به ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار شد و برخی از طرح 

های مهم و اولویت دار دولت سیزدهم مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور و شــهردار تهران نیز حضور داشــتند برخی درخواســت ها و پیشنهادات 

دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
انتشــار اوراق مالی اســامی برای تأمین مالی اجرای دو طرح »احداث قطار حومه ای 
کانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان«  از درخواست های مطرح شده توسط وزارت 
راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی در خصوص مشخصات مالی 
و اقتصادی طرح ها، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند ، ارزش این تامین مالی 
دوهزار و پانصد میلیارد ریال می باشــد. این اقدام جهادی  بســیار شایسته در این سطح  
و در بدو ورود مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرســازی  نویدبخش روزهای خوب 
برای شــهر جدید بهارستان می باشــد، البته نباید از تاشهای شبانه روزی سید محسن 

طباطبایی مدیرعامل جوان شرکت عمران شهر جدید بهارستان گذشت.

 توسعه بازار سامانه های سازمان فاوا عملیاتی شد
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان از عملیاتی شــدن توسعه بازار 
سامانه های این سازمان با فروش سامانه میز خدمت الکترونیکی به  شهر قزوین 
خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیدحمیدرضا 
ابطحی با اعام این خبر گفت: یکی از اهداف ســازمان فاوا در یک سال گذشته 
کســب درآمد از دارایی های موجود و توسعه بازار نرم افزارهای تولیدی است که 
به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مد نظر قرار داده شــد. او با بیان اینکه برای 
تحقق این هدف، دو ســامانه جامع سرمایه انســانی و میز خدمت الکترونیکی 
انتخاب شــده است، افزود: در همین راستا فراخوانی اعام و از بخش خصوصی 
جهت همکاری در بازاریابی، تبلیغات، آموزش، استقرار و پشتیبانی خدمات دعوت 
به عمل آمد. مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان تصریح کرد: سامانه میز 
خدمت الکترونیکی دارای یک موتور فرآیندساز است که شهرداری ها می توانند 
فرآیند خدمات حضوری خود را با استفاده از این فرایندساز به صورت غیرحضوری 
تعریف کنند؛ به عنوان مثال در شهرداری اصفهان حدود ۱۴۰ خدمت روی سامانه 
»اصفهان من« تعریف شده است. او ادامه داد: سازمان فاوا شهرداری قزوین نیز 
در آذرماه ســال جاری این سامانه را خریداری کرده و خدمات شهرداری قزوین 
را روی آن قرار داده اســت و بر این اساس شــهر قزوین نخستین کان شهری 
است که از سامانه های تولیدی سازمان فاوای شهرداری اصفهان استفاده می کند.

 ارتقا ظرفیت برق شــهرک های صنعتی خرم آبــاد 2 و منطقه ویژه 
اقتصادی بروجرد

 مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی لرســتان از ارتقا 
ظرفیت برق شهرک های صنعتی خرم آباد 2 و منطقه ویژه 
اقتصادی بروجرد خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شــهرکهای صنعتی لرستان در راستای ارتقاء ظرفیت برق 
شــهرک های صنعتی خرم آباد 2 و منطقه ویژه اقتصادی 
بروجرد جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
باختر و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان و 
معاونین هر دو شرکت در محل شرکت برق منطقه ای باختر 
برگزار شــد.فرزاد محمدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت : 
در این جلســه به اســتناد بند )ز( تبصره ۱5 قانون بودجه ۱۴۰۱ توافقات اولیه 
جهت تنظیم تفاهم نامه ارتقا ظرفیت برق شــهرک های فوق الذکر به میزان 6۰ 
مگا ولت آمپر و به مبلغ 85 میلیارد تومان با قدرالسهم برق منطقه ای باختر به 
میزان ۴۰ درصد از مبلغ مذکور و 6۰ درصد آورده شرکت شهرک های صنعتی 
و سازمان مدیریت استان لرستان با احتساب کسر مبلغ اراضی واگذاری شهرک 
جهت احداث پست از سرجمع 6۰ درصد صورت پذیرفت.وی اعام کرد : در این 
جلســه همچنین مقرر شد جهت ارتقاء ظرفیت برق شهرک شماره سه خرم آباد 
با توجه به نصب ترانس جدید به میزان 3۰ مگا ولت آمپر در شهرک شماره دو 
خرم آباد ، ترانس موجود  در این شهرک صنعتی  با توان ۱5 مگا ولت آمپر با هزینه 
برق منطقه ای باختر به محل پست شهرک شماره 3 خرم آباد انتقال داده شود.

 قائم مقام شهردار کرج خبرداد:تجهیز بوستان ها و پارک های سطح 
شهر کرج به کنتور آب

 البرز سید علی حسینی ایده روز -  قائم مقام شهردار کرج 
گفت: تمام بوستان ها و پارک های سطح شهر به کنتور آب 
تجهیز می شــوند. افراسیاب شجاعی اظهار داشت: یکی از 
وظایف شهرداری ها توسعه، حفظ و نگهداری از فضای سبز 
اســت که در این راستا در سنوات اخیر، مدیریت شهری با 
احداث پارک های محله ای، منطقه ای و شــهری در جهت 
افزایش ســرانه های فضای ســبز اقدام کرده تا شهروندان 

بتوانند اوقات فراغتشان را در فضایی امن و دلنشین سپری کنند.
وی اضافه کرد: طراحی منظر با استفاده از گونه های مقاوم در برابر کم آبی و عدم 
اســتفاده از گونه های گیاهی مهاجم، جایگزینی آبیاری قطره ای، کاهش کاشت 
چمن، اســتفاده از جاذب های رطوبت، استفاده از آب های غیر شرب در آبیاری 
درختان و احداث تصفیه خانه های محلی به منظور استفاده از پساب در آبیاری 
فضای ســبز شهری با رویکرد اقتصادی و زیســت محیطی از اقدامات مدیریت 

شهری در سنوات اخیر بوده است. 
قائم مقام شهرداری کرج ادامه داد: تأمین آب شرب جهت رفع نیازهای مراجعین 
به فضاهای تفریحی و بهره برداری احتمالی در شــرایط اضطرار جهت نگهداری 
فضای ســبز، امری انکار ناپذیر اســت لذا در جهت مصرف درست آب شرب و 
واقعی ســازی میزان هزینه ها، به زودی تمامی پارک ها و بوســتان های ســطح 
شــهر کرج به کنتور آب تجهیز می شوند که در کاهش مصرف آب و هزینه های 

شهرداری مؤثر خواهد بود.
شجاعی افزود: در ماه های اخیر جلسات مستمر با مدیران شرکت آب و فاضاب 
برگزار شد تا بتوان در خصوص مطالبات طرفین در بازه زمانی سال ۹8 تا کنون، 
تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: پس از تصمیم نهایی و قطعیت بدهی شهرداری 

و شرکت آب، حساب های فی مابین از طریق تهاتر کارسازی خواهد شد.
شایان ذکر است اقدامات شهرداری در سنوات اخیر در حوزه توسعه فضای سبز 
منجر به تسهیل دسترسی شهروندان به بوستان های محله ای و منطقه ای و ایجاد 

رضایتمندی در شهروندان شده است.

 مقاله همکاران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
در کنفرانس بین المللی پذیرفته شد

محمدعلی شربتدار  :خبرنگار گلستان | مقاله سید محمد 
حســینی)مدیر منطقه( و حســن اسفندیاری)کارشناس 
هماهنگی، نظارت و کنترل منطقه( در اولین کنفرانس بین 
المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و 
اقتصاد پذیرفته شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فراورده هــای نفتی منطقه گلســتان، این مقاله با 
موضوع »تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی-اقتصادی پدیده 
قاچاق سوخت در کشور« به صورت سخنرانی و درج کامل 

در مجموعه مقاالت کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته است.

 گردشگری کشاورزی از کسب و کارهای جدیدی 
است که در ســال های اخیر مورد استقبال مردم 
خراسان شــمالی قرار گرفته اســت و از آنجایی 
کشاورزی پیشران اقتصادی این منطقه محسوب 
می شود، امید می رود با تامین زیرساخت ها درآمد 

پایداری برای روستاییان این خطه فراهم شود.
حس خوب چیدن میوه و قدم زدن در میان مزارع 
سرسبز با دشت های رنگارنگ و گذر از جوی روان 
در کنار هوای مطبوع هر کسی را مست می کند و 

بی خیال دنیای واهی.
چشیدن طعم واقعی هلو، آلبالو، گیاس و زردآلو 
به راستی که چقدر طعم زندگی را لذت بخش می 
کند و جان و روح را جا می دهد و هر کســی را 
فکــر این خلقت زیبا وا مــی دارد. اما از قدم زدن 
در میــان خش خش برگ هــای پاییزی و نم نم 
صدای ترنم باران نباید غافل شــد و زیبایی ها را 
تنها باید در پادشاه فصل ها نگاره کرد و همه اینها 
از لحظات نابی اســت که در میــان باغزارها و تپه 
های سرسبز خراسان شــمالی تجربه می شود و 
طعم واقعی زندگی را شــیرین می کند. بهار با آن 
زیبایی های دل انگیزش و کوهسارهای سرسبز و 
چشمه های روان، تابستان فصل برداشت انگور و 
تمامی میوه های تابستانی، پاییز رنگارنگ و دشت 
های ارغوانی زعفران و زمســتان ســفید پوش در 
این خطه از شمالشــرق کشور، همه و همه بیانگر 
ظرفیت های گردشگری مناسب در این خطه است 
و تنها باید دید و لذت برد. چند سالی است حرکت 
مردم از محل زندگی خود به مناطق روســتایی با 
هــدف صرف اوقات فراغت و کســب لذت در این 
منطقه افزایش یافته است و مردمی که از مناطق 
بکر و زیبا دیــدن می کنند و لذت یک روز خوب 
را در کوهستان و روستا تجربه می کنند، غافل از 
اینکه این نوع از سفرها نوعی از گردشگری مهم و 
پر سود تلقی می شود که زیرساخت های آن فراهم 
نیســت و در این زمینه برنامه ریزی گسترده ای 
انجام نشده است. تمامی این ظرفیت های اقتصادی 
در گردشگری کشاورزی می گنجد و به طور کلی 
این نوع از گردشــگری شــامل تفریح و سرگرمی 
یا با اهداف آموزشــی برای دیــدن و لذت بردن از 
فعالیت های کشاورزی، دامداری، تاریخی، فرهنگی، 
برداشــت محصول و غیره را شامل می شود و در 
جهت رســیدن به توسعه روستایی و ایجاد درآمد 

ثانویه برای جامعه روستایی اهمیت بسزایی دارد.
خراسان شمالی 3۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی 
دارد کــه از این میزان 3۰۰ هــزار هکتار زراعی و 
مابقی باغی اســت و بیش از 8۰ هــزار بهره بردار 

بخش کشــاورزی در این حوزه فعالیت می کنند. 
بیشترین شــاغان اســتان در بخش کشاورزی 
اشــتغال دارند و این گویای ظرفیت مناسب برای 

فعالیت در بخش گردشگری کشاورزی است.
حدود ۴۴ درصد از جمعیت این استان در روستاها 
سکونت دارند و در طی این سال ها با خشکسالی 
و افزایــش نهاده های دامی مواجهه هســتند که 
گردشگری کشــاورزی می تواند جایگزین خوبی 

برای درآمد اقتصادی آنها باشد.

 گردشگری کشاورزی؛ ظرفیتی مغفول
گردشــگری کشــاورزی در تمام کشــور تا حد 
زیادی ناشــناخته است و کشاورزان از اهمیت این 
نوع درآمدزایی بی اطاع هســتند و از آنجایی که 
کشــاورزی به عنوان پیشــران اقتصادی خراسان 
شمالی مطرح است نقش بسزایی در توسعه پایدار 
این منطقه ایفــا می کند و اهمیت این بخش باید 

در این خطه بیش از هر جایی اطاع رسانی شود.
اشــتباهی که در باور کشاورزان این منطقه وجود 
دارد این اســت که کشاورزی، محدود به زراعت یا 
حداکثر باغداری شده است. در حالی که کشاورزی 
طیف وســیعی از فعالیت های مختلف اســت که 
زراعت، باغداری، دامــداری و دامپروری، پرورش 
کرم ابریشم و زنبورعسل، پرورش و صید ماهی را 
شامل می شود و هر کدام از این فعالیت ها می تواند 

یک جاذبه برای کشاورزی باشد.
بنابرایــن گردشــگری کشــاورزی، اســتفاده از 
زیرساخت ها و فضاهای تولید کشاورزی است که 
در خدمت گردشــگری قرار می گیــرد و در واقع، 

گردشــگری کشــاورزی بازدید از یــک مزرعه یا 
فعالیت های کشاورزی برای لذت بردن، آموزش و 
تجربه عملی فعالیت های مربوط به کشاورزی است.

مزارع و کشتزارها در محور این نوع از گردشگری 
قــرار دارند و معرفی و اطاع رســانی از این حوزه 
نقش مهمی در ترویج این نوع از فرهنگ اقتصادی 
دارد کــه در ذیل به تعــدادی از مزارع این بخش 
اشــاره می شــود. مزارع تعطیات: اقامتگاه های 
موجــود در مــزارع و باغ های نواحی روســتایی 
برای اقامت موقت گردشــگران اســت و خدمات 
پذیرایــی با محصوالت بومی و ارگانیک و غذاهای 
محلی انجام می شود و گردشگران از صنایع دستی 
هنرمندان بومی خریداری می کنند و تولید آن را از 
نزدیک مشاهده و تجربه می کنند. مزارع مهمان: 
مزارعی که در آن دامداری، سوارکاری، ماهیگیری 
و فعالیت های تفریحی مانند عکاسی، تیلرسواری، 
قایق سواری، پیک نیک، آشپزی و غیره رواج دارد 
و گردشــگران، مهمان گله داران می شوند و لذت 
در دامان طبیعت را تجربه می کنند. مزارع تماشا: 
گاهی گردشــگران با حضور در روستاها و مزارع از 
فعالیت های کشــاورزان بازدید و آن ها در مراحل 
کاشت و برداشت محصوالت مشارکت می کنند و 
از چیدن میوه تا دوشیدن شیر و تولید فرآورده های 
لبنی و محصوالت روستایی برایشان جذابیت دارد.

مزارع آموزشــی: بعضی مزارع برای مشــارکت در 
فعالیت های کشاورزی و دامداری با اهداف آموزشی 
برنامه ریزی و مدیریت می شوند. به نظر می رسد این 
شیوه بیشتر مناســب دانشجویان و دانش آموزانی 

باشــد که در یکی از رشته های تحصیلی مرتبط با 
علوم دامی یا کشاورزی تحصیل می کنند و در کنار 
تحصیل تجربه واقعی هم برای آن ها ضروری است.

مزارع سامت: مزارع سامت مکان هایی هستند که 
ساکنان شهرها برای بازیابی سامت خود و اغلب 
برای گذراندن دوره بیماری و یا پس از انجام عمل 

جراحی در آنجا اقامت می کنند.

 اســتقبال کشــاورزان از طرح هــای 
گردشگری

تنوع اقلیمی و موقعیت آب و هوایی استان، بستر 
مناسبی برای گردشگری کشاورزی به شمار می رود، 
بــا توجه به ظرفیت های موجود در این حوزه امید 
می رود در عرصه جذب گردشگر و ارتقای شرایط 
گردشــگری اتفاقات خوبی در استان رقم خواهد 
خورد. طی 2 ســال اخیر با توجه شرایط اقلیمی 
اســتان و ظرفیت های حوزه گردشگری خصوصا 
انگور، زمینه ای جهت ورود سرمایه گذاران به این 
خطه از استان و اقدام برای گردشگری کشاورزی 
فراهم شده اســت که این خود باعث می شود تا 
کشاورزان عاوه بر کشاورزی در حوزه گردشگری 

نیز درآمدزایی داشته باشند.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراسان شمالی در 
این باره می گوید: طی 2 ســال گذشــته تقاضا 
برای ســرمایه گــذاری در این بخــش از اقتصاد 
اســتان افزایش یافته و در ایــن مدت 2 مجوز در 
مساحت ۱۰ هکتار از باغ های انگور در شهرستان 
های بجنورد و شیروان صادر شده است و اینک 6 

طرح گردشگری کشاورزی با اختصاص 2۰ هکتار 
از باغ های این اســتان در شهرستان های بجنورد، 
شــیروان، اسفراین و مانه و سملقان در دست اجرا 
است که موافقت اصولی برای آنان صادر شده است.

ابوالفضــل اســماعیلی می افزاید: طــرح های در 
دســت اجرا شــامل باغ های هلو، انگور، زعفران، 
گلخانه، پرورش ماهی و غیره را شــامل می شود 
که بیشــترین طرح ها و ســرمایه گذاری توسط 
متقاضیــان در زمینــه انگور به خاطــر کیفیت و 
مرغوبیت باغ های منطقه است و طرح های مزبور 
پروانــه الزم را دریافت نکرده انــد و هنوز به بهره 
برداری نرسیده اند و تا پایان امسال پروانه سه طرح 
اخذ می شود و سپس تسهیات از محل وزارتخانه 
برای آن اختصاص می یابد. وی می گوید: 2 مجوز 
با ســرمایه گذاری 5۰۰ میلیارد ریال در حوزه باغ 
انگور در شهرســتان های بجنورد و شیروان صادر 
شده است که برای ۷۰ نفر اشتغالزایی خواهد کرد 
ضمن اینکه اختصاص تسهیات در این حوزه سقف 
ندارد و همچنین اجرای این طرح ها درآمد خوبی 
نیز برای متقاضان خواهد داشــت چرا که از ناحیه 
فروش محصول ســودی خوبی برای آنان حاصل 
خواهد شــد. معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراسان 
شمالی می افزاید: برای سرمایه گذاری در این حوزه 
باغی درخور گردشگری و داشتن سرویس بهداشتی 
و مکانی برای کافی شــاپ و استراحت نیاز است و 
زیرســاخت خاصی مدنظر نیست و همین شرایط 
مناسب موجب شده اســت تا از این گونه از طرح 
های اقتصادی اســتقبال مناسبی شود و مجریان 
این طرح ها ۷۰ درصد تســهیات خواهند گرفت 
و مابقی نیز آورده متقاضی محســوب می شــود. 
اسماعیلی می گوید: بر اساس برآورد کارشناسان 
این حوزه؛ مناطق مستعد گردشگری کشاورزی در 
این استان بستگی به اولویت محصول در آن منطقه 
دارد و محصول انگور در شهرستان های شیروان، 
زعفران در فاروج و باغ های هلو، ســیب و شلیل 
در شهرستان مانه وسملقان مستعد سرمایه گذاری 
هستند. وی با اشــاره به اینکه تلفیق گردشگری 
و کشاورزی بسترساز توســعه و افزایش ثروت در 
منطقه اســت تصریح می کند: توسعه گردشگری 
کشــاورزی در مناطق مستعد یکی از راهبردهایی 
است که برای تقویت نواحی روستایی مناسب است 
زیرا که گردشــگری کشاورزی می تواند با توجه به 
گوناگونی محیطی و مزیت های نسبی موجود در آن 
به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد 

روستایی مدنظر قرار گیرد.

گردشگری کشاورزی در خراسان شمالی؛ اندیشه ای نو برای درآمدی پایدار

محمدعلی شربتدار:خبرنگار گلستان |حجت االسام گرزین گفت: همزمان با سالروز 
شهادت سردار سلیمانی و گرامیداشت علما و شخصیت های شاخص گلستان، سلسله 
برنامه های »علمدار بصیرت« با حضور اقشار مختلف استان برگزار می شود.  به گزارش 
پایگاه خبری نهضت، حجت االسام عباسعلی گرزین در خصوص سلسه نشست های 
علمداران بصیرت در اســتان به خبرنگاران گفت: دی ما یکی از پر مناسب ترین ماه 
های سال برای انقاب اسامی ایران و استان گلستان است. مدیرکل تبلیغات اسامی 
گلســتان ابراز کرد: 26 دی ماه روز فرار ذلیانه شــاه خائن به این مملکت اســت و 
۱3 دی ماه ســالروز شهادت جان فداترین ســربازان ایران اسامی، سردار دلها حاج 
قاســم سلیمانی است. وی ادامه داد: ۱2 دی ماه سالروز ارتحال یکی از انقابی ترین، 
بصیرترین، شجاع ترین، فداکارترین و پر ثمر ترین مجاهد انقاب اسامی یعنی عامه 
آیت اهلل مصباح یزدی اســت. حجت االســام گرزین اظهارداشت: 8 دی ماه سالروز 
ارتحال آیت اهلل طاهری گرگانی یکی از ســردمداران و پرچمداران بزرگ انقابی گری 
و مبارزات انقابی از قبل از انقاب تا زمان ارتحال ایشــان اســت. وی یادآور شد: ۱6 
دی ماه سالروز ارتحال مرحوم آیت اهلل میبدی، علمدار معرفت، سلوک، حقیقت یابی و 

روشنگری در استان گلستان است. مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان افزود: در همین 
راستا سلسله نشست هایی با عنوان »علمداران بصیرت« برای بزرگداشت این شخصیت 
های فرزانه و شاخص و روشنفکر در سراسر استان برگزار می شود. وی ادامه داد: نقطه 
کانونی این برنامه ها با حضور حجت االسام ابوالقاسم، مشاور رئیس جمهور در امور 

روحانیت در ۱3 دی، در گرگان برگزار می شــود. حجت االســام گرزین، برگزاری 
اجتماع روحانیت و مبلغین در سالروز شهادت سردار دلها، علمداران بصیرت با حضور 
چهره های نخبه، اســاتید و جوانان دلداده حاج قاسم و علمدار بصیرت، یادواره شهدا 
و علمداران بصیرت در علی آباد کتول، ویژه برنامه بزرگداشــت سردار دلها در مسجد 
جامع گرگان و ویژه برنامه گرامیداشت سالروز ارتحال آیت اهلل مصباح یزدی با حضور 
نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه از جمله برمامه های این ایام برشمرد. وی خاطرنشان 
کرد: سلســله برنامه های علمدار بصیرت از نهم تا ۱5 دی ماه در سراســر شهرستان 
های اســتان با حضور اقشار مختلف استان برگزار می شود. مدیرکل تبلیغات اسامی 
گلســتان از برگزاری همایش مادران قاسم پرور در ۱5 دی در گرگان و سراسر استان 
خبــر داد و افزود: این همایش همزمان با ایام وفات ام البنین با حضور مادرانی که در 
سه سال شهادت حاج قاسم اسم فرزندان خود را به عشق حاج قاسم، قاسم گذاشتند و 
مادران و همسران شهدا برگزار می شود. وی گفت: اجتماع سراسری بسیجیان، نخبگان 
علمی، علما، اندیشمندان، اساتید، دانشجویان و هیئتی ها با هدف بزرگداشت علمداران 

بصیرت به ویژه حاج قاسم در حسینیه ثاراهلل برگزار می شود.

با اباغ رئیس گروه بحران وزارت نیرو، مانور آموزشــی تمرینی،آموزشی و عملیاتی با 
رویکرد وقوع سیل به منظور باالبردن سطح آمادگی نیروهای عملیاتی شرکت های آب 
و برق در مقابله  با بحران های احتمالی و حوادث غیر مترقبه، ومشــارکت استان های 

تهران، یزد واصفهان در استان مازندران برگزار شد.
مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان گفت: طی 
فراخوانی از ســوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، 2۰ 
تیم عملیاتی در قالب ۱32 نفر از شرکت های آب و برق اصفهان، یزد و تهران در این 
مانــور حضور یافتند. ابراهیم محمدی افزود: با هماهنگی معاونت بهره برداری و نیز با 
سرپرستی دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان،26 
نفر از تیم های واکنش سریع آبفای استان اصفهان به همراه نیروهای عملیاتی دیگر 
شرکت های آب و فاضاب، آب منطقه ای، برق منطقه ای و توزیع برق، عملیات واقعی 
را مطابق با سناریوی تدوین شــده با هدف مقابله و جلوگیری از وارد آمدن خسارت 
های احتمالی به تاسیسات آب و برق اجراء کردند. وی به چگونگی اجرای مانور واقعی 
پرداخت و اظهار داشت : در این مانور طی عملیاتی واقعی با استفاده از توان تخصصی 

اعضای تیم های واکنش سریع و نیز با استفاده از تجهیزات آبفای استان اصفهان نشتی 
خط انتقال آب 8۰۰ میلیمتری شهر ســاری رفع شد و این خط انتقال مورد اصاح 
و بازســازی قرار گرفت. مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان با اشاره به اجرای این عملیات در کمتر از 2۰ ساعت اعام کرد: کنترل 

زمان بازیابی شبکه  آسیب دیده در زمان بحران، ایجاد هماهنگی بین اکیپ اجرایی و 
پشتیبانی، همکاری دستگاه های خدمت رسان در زمان بحران و ارتقای تاب آوری به 

هنگام شرایط نامساعد جوی از اهداف این مانوربوده است.
محمدی افزود: در این مانور برای کاهش آثار ناشــی از بحران با ســناریوی مخاطره 
سیل، آموزش های الزم برای حفظ آرامش و بررسی شدت و مقدار خسارت احتمالی، 
و چگونگی امداد  رســانی گروه های عملیاتی برای مهار تبعات ناشی ازاین بحران در 

حداقل زمان ممکن ارائه شد.
مدیر مرکز مدیریت بحران ، پدافند غیرعامل و HSE آبفای اســتان اصفهان با بیان 
اینکــه یکی از اهداف حضور در این مانور کســب آمادگی الزم در مقابله  با مخاطرات 
احتمالی بوده اعام کرد: عمده حوادث پیش بینی شــده برای استان مازندران تندباد، 
سیل و طوفان است، بنابراین در این مانور با همکاری سایر دستگاه های خدمات رسان 
آمادگی مقابله با بحران، ارتقای توانمندی ها،آمادگی برای مدیریت مخاطرات احتمالی، 
انسجام بخشی میان ســازمان ها ، ادارات و افزایش توان و سرعت عمل گروه ها مورد 

بررسی قرار گرفت.

برگزاری مانور تمرینی، آموزشی، عملیاتی وزارت نیرو با حضور تیم های واکنش سریع آبفای استان اصفهان

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان: سلسله برنامه های »علمداران بصیرت« در گلستان برگزار می شود

 ایام خطیبی ایده روز-به مناســبت سومین سالگرد شــهادت سردار بی نظیر 
دلها شهید قاسم سلیمانی درمراسمی آئینی موسوم به چمر یاد سپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی فرمانده سپاه قدس گرامی داشته شــد. در این مراسم که اقشار مختلف 
مردم حضور دارند شرکت کنندگان در رسای مظلومیت شهادت سردار سرافراز اسام 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی به عزاداری و سوگواری به رسم سنتی چمر پرداختند.

چمر یا چمری آیینی ویژه سوگواری خاص مردم استان ایام است که ریشه در 
فرهنگ غنی مردم این دیار دارد وبرای گرامیداشت افراد سرشناس برگزار می شود .

در مناطق روســتایی و عشیره ای اســتان ایام چمر شامل حضور زنان و مردان 
در میدانی وســیع به صورت  دایره ای بزرگ تشکیل و شاعران محلی در دستجات 
منظم بین 6 الی ۱2 نفر با بیان نوایی غم انگیز در رســای آن عزیزسرداده و دهل و 
سرنا غریبی  نواخته و بانوان حاضر در این میدان نیز مویه کنان عزاداری می نمایند 

و جلو ه هایی از ارادت مردمان این سامان نمایش داده می شود .
 سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیر المومنین)ع( استان ایام در این آیین با اشاره 
به اینکه شهرســتان چوار در دوران دفاع مقدس ۱86،شهید گرانقدر را تقدیم نظام 

و انقاب کرد،گفت:از این شهدای واال مقام 5۷شهید مربوط به بخش بولی است.
ســردار شــاکرمی به تبیین ابعاد شخصیتی حاج قاســم پرداخت و اظهار کرد: 
تعبد،گذشت،شجاعت،مردمداری و والیت پذیری از خصوصیات بارز رزمنده ای بود 
که سالها در مکتب انقاب تربیت شد و در طراز انقاب اسامی جبهه بزرگ مقاومت را 
مدیریت کرد. وی در ادامه به جنایات وحشیانه دشمنان اسام در دیرزور،حلب،آمرلی و 

مناطق دیگر اشاره کرد و گفت:اگر مقاومت،ایثار و ایستادگی شهیدان و بویژه حضور 
موثر حاج قاســم نبود، امروز در جغرافیای ایران شاهد حضور دشمن و جنایات آنان 
بودیم. در این مراســم پیکر مطهریک شــهید گمنام دوران دفاع مقدس بر دستان 

مردم قدرشناس و شهید پرور گنجوان بولی تشییع شد.
 

 تاریخچه مراسم آئینی  چمر
ســرزمین ایام با حــوزه سیاســي فعلي به واســطه همجواري با اســتانهاي 
کرمانشاه،لرســتان و خوزســتان تنوعي از نژادها وگویشهاي ایراني را در خود جاي 

داده اســت مردماني که در این دیار مي زیســته اند به مانند سایر مناطق همجوار  
داراي فرهنگي قوي و آیینهاي سنتي خاص خود بوده است .

 آیین ســنتي )چمر( یکي از این رســوم محلي است که عده اي را عقیده بر آن 
اســت که ابتدا از لرســتان وارد ایام شده و رنگ و بوي محلي )کردي( گرفته است 
اجراي مراسم آییني )چمر( در بین جامعه عشایري غرب کشور از ریشه هاي اعتقادي 
و برخاســته از متن مفاهیم ارزشي این قوم مایه مي گیرد که براي تکریم و تجلیل 
نمودن از فقدان شخصیتها، انسانهاي مصلح و خدا جو ، دالور وشجاع ، متهور و مورد 
احترام اقشــارمردم بر پا مي شود . چمر نوعي مراسم ویژه سنتي و نمایش تصویري 
و عیني از آیین مرثیه اي و عزاداري محلي است که مي توان آن را در  قلمرو تعزیه 
به شــمار آورد. این سوگ-آواز پیشینه اي کهن دارد , با اساطیر آغاز دوره نوسنگي 
ارتباط مي یابد که در ایران ، فینیقیه و اســکندریه این مراســم را بعد از برداشــت 
گندم یعني زمان خشکیدن گیاهان انجام مي دادند. مراسم چمر را به فاصله یک تا 
سه هفته بعد ازمرگ متوفي انجام مي دهند و سبب این تاخیر آن است که صاحب 
عزا پیک هایي را به مناطق و اطراف مي فرستد تا از طوایف و تیره هاي که با آنان 
ارتباط دارند براي شــرکت در این مراســم دعوت به عمل آورند،براي انجام مراسم 
چمر احتیاج به انجام یک سري کارهاي مقدماتي است که مهمترین آنها عبارتند از:

تدارک برگزاري مراسم چمر ، تعیین و انتخاب چمرگاه ، موعد و زمان برگزاري 
چمر، نحوه حضور و مشــارکت در مراســم  ، استقبال کنندگان گروه مردان  و زنان 

و  اجرای مراسم چمر می باشد. 

برگزاری مراسم آئینی چمر در گنجوان بولی ایالم 
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روزهای بد یک ستاره در استقالل
محمود رضایی  -   ایده روز |  مهدی 
قایدی در حال تجربه سومین ناکامی در یکی 
دو ســال اخیر است و با ادامه این روند بدون 
شک جایگاه خود را در فوتبال ایران از دست 

خواهد داد.
نیم فصل از بازی های لیگ برتر ســپری 
شده، به انضمام بازی با نساجی در سوپر جام 
که مهدی قایدی تنها یک بار برای اســتقالل 
گلزنی کرده است. اگر باشگاه استقالل و کادر 
فنی این تیم پیش بینی چنین نمایشــی را 
از ســوی مهدی قایدی داشــت، برای جذب 
دوبــاره او اقــدام نمی کرد، بــه خصوص که 
رضایتنامه صادره از ســوی باشــگاه شــباب 
االهلی بار مالی ســنگینی را برای اســتقالل 
 به همراه داشــت. بار مالی که هنوز از ســوی

 باشــگاه استقالل اجابت نشده است و ممکن 
است شکایت این باشگاه اماراتی را از استقالل 

به همراه داشته باشد.
مهدی قایدی این فصل آن مهدی قایدی 
دوره اســتراماچونی و فرهاد مجیدی نیست. 
بازیکنی کــه در خط حمله اســتقالل و در 
کنار شــیخ دیاباته شــور و شوق زیادی برای 
گل ســازی و گلزنی داشــت و در هر بازی یا 
روی پاس گل شــیخ دیاباته گل می زد یا به 
این مهاجم بلنــد قامت پاس گل می داد. در 

فصلی که شیخ آقای گل شد و مهدی قایدی 
 آقای پاس گل. باور کردنی نیســت. ۱۶ بازی

 و تنها یک گل!
مهدی قایدی که آقای پاس گل شده بود، 
در بــازی دیروز تراکتور در موقعیت هایی که 
قــرار می گرفت، اصال هم تیمی هایی خود را 

نمی دید و سعی می کرد خود به سمت دروازه 
حریف شلیک کند که به موفقیتی هم دست 
پیدا نکرد. این اولین ناکامی مهدی قایدی در 
یکی دو سال اخیر نیست. او بعد از یک فصل 
رویایی در اســتقالل در دوره استراماجونی و 
فرهاد مجیدی راهی شباب االهلی امارات شد 

تا با درخشش در ترکیب این تیم مورد توجه 
تیم های بزرگ تر و حتی تیم های اروپایی قرار 
بگیرد اما در این تیم نتوانســت خود را اثبات 
کند و در نهایت مجبور به بازگشت دوباره به 
تیم آبی شــد. روزهایی که مهدی علی، مربی 
ایرانی االصل شــباب االهلــی مهدی قایدی 

را روی نیمکت می نشــاند با انتقاد از ســوی 
هواداران تیم متوجه می شد اما به طور حتم 
او برای این تصمیم خود دلیل داشت و دلیل 
او امروز به همه اثبات شــده اســت. سرمربی 
جدید شباب هم مهدی قایدی را نخواست و در 
نهایت این بازیکن با درخواست استقالل دوباره 
پیراهن آبی را برتن کرد و این یعنی بازگشت 
به عقب. در بازگشت به عقب اگر مهدی قایدی 
درخشش در استقالل را تجربه می کرد، می 
توانست جایگاه از دست داده خود را به دست 
بیاورد اما با یک گل در ۱۶ بازی رســیدن به 

این مهم سخت و ناممکن است.
مهــدی قایدی در این بیــن تجربه برتن 
کردن پیراهن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ 
را هم از دست داد. کارلوس کی روش او را به 
اردوی تیم ملی دعوت کرد اما حاضر نشــد او 
را در لیســت منتخب جام جهانی ۲۰۲۲ قرار 
دهد و او تجربه بازی در این تورنمنت مهم را 
نه به بهانه جوانی بلکه به خاطر کیفیت فنی 

از دست داد.
دلیــل این افت را مهدی قایدی بهتر از ما 
می داند. او مثل گذشته فوتبال نمی کند و اگر 
نخواهد به گذشته برگردد، به طور حتم اعتماد 
استقالل را همانند شباب االهلی و تیم ملی از 

دست می دهد.

پیشکسوت و عضو کمیته فنی و داوری فدراسیون تیراندازی گفت: اگر مدیریت درست 
باشد حضور دو مربی در تیم ملی تپانچه لطمه ای نخواهد زد.

حسن ذوالفقاری، در مورد تغییر و تحوالت مربیان تیم های ملی تفنگ و تپانچه اظهار 
کرد: مدت طوالنی بعد از مسابقات المپیک توکیو رکورد تیراندازان در یک سطح ثابتی 
مانده بود. این  نشان دهنده سازگاری ورزشکاران نسبت به تمرینات است. وقتی مربی 
ثابت است، نحوه و روش های تمرین هم تغییرات زیادی ندارد و روند ثابت خواهد ماند. 
به همین دلیل تیراندازان نیاز به یک جهش و یا تغییر دارند تا بتوانند وضعیت جدیدی 
را تجربه کنند. با توجه به اینکه خود ورزشــکاران هم تمایل داشــتند مربی شخصی 
داشته باشــند و یا تغییری در کادر مربیگری صورت بگیرد این تغییرات رخ داد. اگر 
مدیریت درست باشد حضور دو مربی در تیم ملی تپانچه لطمه ای نخواهد زد. در خیلی 

از کشورها تیراندازان حتی مربی شخصی دارند.
عضو کمیته فنی فدراســیون در ادامه گفت: تنها مشــکلی که ایجاد می شود تعدد 
نفرات موقع اعزام اســت. به جای کمک مربی باید دو مربی اصلی اعزام شوند که فکر 
نمی کنــم لطمه زیادی بزند. حتی تغییراتی که به وجود آمده باعث تازگی و تنوع در 
تمرینات تیم ملی خواهد شد. باید صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد. در حال حاضر 
در رکوردگیری ۱۰ روز اخیر، تیراندازان نشــان دادند که این تغییرات آسیبی نزده و 
رکوردها روبه رشــد هم بوده است. در این شــرایط تیراندازان توانسته اند به وضعیت 
ایده آلی برگردند و رکوردهای 588 و 587 در تمرینات بارها تکرار شــده اســت. این 
نشان می دهد ورزشکاران خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند. البته ممکن است در 

طول زمان دوباره دچار شوند که باید مربیان مراقب باشند.
مربی اســبق تیم ملی تیراندازی گفت: به هر حال اگر شرایط تمرینی، رقبا، مربی و 
.. یکسان باشــد تغییرات آنچنانی رخ نمی دهد اما تنوع کمک خواهد کرد تا شرایط 
بهتر شود. هر دو مربی تیم ملی تپانچه هم قوی هستند و کار می کنند. فکر نمی کنم 
مشکل خاصی به وجود بیاید. در هدایت تیم ها هم که هر تیراندازی با مربی خودش 
وارد خط می شود. تیراندازی ورزشی انفرادی است هرچند که ماده تیمی هم دارد اما 
عملکرد افراد جداگانه محاسبه می شود. نیاز به تاکتیک تیمی مثل سایر رشته ها نیست. 
جعفرزاده هم از تیراندازان قدیمی و خوب است. زمانی که من مربی تیم ملی بودم جزو 
تیراندازان ملی خوب هم در تپانچه بادی و هم در سنترفایر بود. او انگیزه خوبی برای 

کار مربیگری دارد و با قدرت کار خود را آغاز کرده است.
وی در مورد مســابقات پیش روی تیم ملی تیراندازی گفت: تیم ملی چند مســابقه 
پیش رو دارد. مســابقات تدارکاتی، مسابقات واسطه ای و مسابقات اصلی رویدادهایی 
هستند که باید ملی پوشان از آن عبور کنند. مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی 

مسابقات اصلی تیم ملی هستند. همچنین در مسابقات قهرمانی جهان جاکارتا سهمیه 
المپیک توزیع می شود. چندین مسابقه هم هست که باید تیراندازان به عنوان تدارکاتی 
در آن شرکت کنند. البته هنوز این مسابقات در تقویم کمیته فنی تصویب نشده اما 
باید تصویب و تایید شود. فعال جام جهانی اندونزی در بهمن به عنوان اولین رویداد تیم 
ملی اعالم شده و امیدواریم که انجام شود. مسابقات بعدی هم زودتر تایید خواهد شد.

ذوالفقاری در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی به جام جهانی اندونزی اعزام می شود 
گفت: شرایط مختلف است. ممکن است روز آخر بگویند تیم اعزام نمی شود اما اعزام 
به این رویداد در برنامه مربیان هســت و تیراندازان برای آن تمرین می کنند. در مورد 
شــرایط ناخواسته نمی توان پیش بینی کرد اما فعال این مسابقه در برنامه پیشنهادی 

مربیان وجود دارد.
عضو کمیته فنی فدراسیون تیراندازی در ادامه در خصوص کمبود مهمات و تجهیزات 
گفت: اعتقادی به کمبود مهمات ندارم. بیشترین سهمیه  و تالش ها در ماده بادی است. 
از نظر ساچمه هم که مشکلی نیست و حتی آماتورها هم ساچمه خارجی در اختیار 
دارند. فدراســیون هم تمام امکانات را تهیه کرده است. در مورد فشنگ ممکن است 
برخی از مربیان اعتقاد داشته باشند که به انواع مختلف فشنگ نیاز است تا آنها یکی 
یکی تست شوند. فشــنگ که هر روز روی سالح عوض نمی شود. وقتی یک برند را 

تست می کنیم و می خریم یعنی برند خوبی است.
ذوالفقاری افزود: نمی شود که مدام بگوییم فشنگ یا مهمات نداریم خب ما در تحریم 
هستیم و این را قبول داریم. قطعا تحریم تاثیرگذار است. اگر هر ورزشکار بخواهد روزی 
3۰۰ فشــنگ استفاده کند محدودیت داریم اما روزی ۱۰۰ فشنگ هم تمرین خوبی 
است. تعداد فشنگ مهم نیست کیفیت تمرین مهم است. در زمانی که ما به اولین دوره 
المپیک ارتش های جهان که در سال ۱374 در ایتالیا برگزار شد اعزام شدیم حتی یک 
فشنگ هم نداشتیم. آنجا هم فشنگ مخصوص تفنگ به ما ندادند و با فشنگ تپانچه 

تیر زدیم اما تیرانداز ما به عنوان نفر سوم روی سکو رفت.
عضو کمیته داوران فدراســیون تاکید کرد: کیفیت تمرین خیلی مهمتر از کمیت آن 
است. امکانات الزم را هم فدراسیون تهیه و همه تالشش را برای تامین تجهیزات مورد 
نیاز کرده اســت. تا جایی که می دانم تیراندازان از نظر تجهیزات مشکلی ندارند و از 
لحاظ مهمات هم شاید تنوعی که نیاز مربیان برای مانور دادن است را نداشته باشیم اما 
به هر حال با همین شرایط رستمیان در خفیف سهمیه المپیک را کسب کرد. کمبود 
هست اما باید مربیان با شیوه های مختلف تمرینی کمبودها را جبران کنند. رشته های 
بادی و خفیف خیلی به هم نزدیک هستند. وقتی شما برای بادی در خط می ایستید 
تعــادل، قدرت بدنی و همه چیــز را تمرین می دهید این را با خفیف هم انجام دهید 

همان تاثیر را خواهد داشت.
وی در مــورد نیاز به مربی خارجی گفــت: نیاز به مربی خارجی نداریم. قبل از اینکه 
مربی خارجی به ایران بیاید ما خودمان مربی بودیم. در آن شرایط الهه احمدی 4۰۰ 
و جام بــزرگ 399 می زدند. بعد از اینکه مربی خارجی هم آمد نمره ها از این باالتر 
نرفت فقط تعداد مسابقاتی که اعزام می شدند بیشتر شد و توانستیم سهمیه بیشتری 
بگیریم. زمانی هم که مربیان ایرانی در تیم ملی بودند هر چهار سال یا سه سال یک 
سفر یا نهایت دو سال یک بار سفر می رفتیم اما زمانی که مربی خارجی آمد سالی 5 
ســفر داشتند. در آن زمان حتی کمیته فنی را تعطیل کردند و تمام اختیارات دست 

مربی خارجی بود.
وی گفت: این شــرایط را برای مربیان خودمــان در نظر نگرفته اند. مربی خارجی در 
تپانچه داشــتیم اما هیچ وقت سهمیه و مقامی کسب نشد. با مربی ایرانی بود که به 
ســهمیه و مدال المپیک رسیدیم. مربی خارجی کاری نکرد اما با مربی ایران قهرمان 
شدیم. مربیان ایرانی از نظر تخصص و دانش خوب هستند اما امکانات و موقعیتی که 
به مربیان ایرانی می دهند کم اســت. از تمام ظرفیت مربیان استفاده نمی شود حتی 
می توانم بگویم مربیان قوی داریم که خارج از گود هســتند. مربی خارجی هیچ گونه 

برتری نسبت به مربیان ایرانی ندارد.
او در پایان گفت: در رشــته تفنگ هم مربیان تغییــر کردند و در تپانچه هم مربیان 
دیگری اضافه شــدند باید فرصتی بدهیم تا آنها کار خود را انجام دهند. ممکن است 
کمبودهایی هم باشد که کمیته فنی کمک می کند تا آنها مرتفع شوند به شرطی که 
مربیان این حمایت را بخواهند. متاســفانه کسانی که از کمیته فنی فاصله می گیرند 
انتقادها را مخالفت تلقی می کنند. فدراســیون هم متاسفانه گاهی توجهی به نظرات 
کمیته فنی ندارد. البته حاال شرایط بهتر شده است. باید همه برای حرکت رو به جلو 

کمک کنند.

رضا رهقی مدیر تیم فوتبال پیکان اخبار منتشر شده درباره مذاکره با باشگاه استقالل 
درباره دو بازیکن خودروسازان را تکذیب کرد.

طی یکی دو روز گذشته اخباری درباره مذاکره مدیران باشگاه استقالل با پیکانی ها 
برای جذب دو بازیکن این دو تیم در فضای مجازی منتشــر شــده اســت. در این 
خصوص گفته شده که استقاللی ها به دنبال جذب غالمرضا ثابت ایمانی و سامان 
فالح هستند و حتی با باشــگاه پیکان وارد مذاکره شده اند. این در حالی است که 

پیکانی ها از چنین مساله ای ابراز بی اطالعی می کنند.
رضا رهقی مدیر تیم فوتبال پیکان درباره اخبار منتشر شده درباره احتمال جدایی 
برخی بازیکنان تیمش گفت: من نمی دانم منبع چنین اخباری کجا است و چرا و با 
چه هدفی چنین شایعاتی منتشر می شود. از همین جا اعالم می کنم که هیچ مذاکره 
ای با باشگاه استقالل یا باشگاه دیگری درباره بازیکنان خود نداشتیم. هیچ نامه ای 
هم از طرف باشگاه ها برای جذب بازیکنان ما نیامده است. موضوعات مطرح شده نیز 

شایعه هستند و توجهی به آنها نداریم.
او ادامه داد: سیاســت باشــگاه پیکان در جوانگرایی و توجه به استعدادهای فوتبال 
مشخص است اما در برهه کنونی به همه بازیکنان خود نیاز داریم. همانطور که چند 
روز قبل آقای شکوری قائم مقام باشگاه اعالم کرد و آقای حسینی سرمربی تیم در 

مصاحبه های خود بیان کردند اجازه جدایی به هیچ بازیکنی نمی دهیم.
مدیر تیم فوتبال پیکان در پاسخ به این پرسش که آیا از باشگاهی با بازیکنان پیکان 
تماس گرفته شده، افزود: من از این مساله اطالعی ندارم اما اگر واقعا این اتفاق افتاده 
باشد، اوج غیرحرفه ای بودن افراد را نشان می دهد. این حرکت اخالقی نیست که با 
بازیکن تحت قرارداد یک باشگاه دیگر مذاکره شود. اگر تیمی بازیکنی را می خواهد 
باید با باشــگاه نامه نگاری کند که من به باشگاه ها توصیه می کنم چنین کاری هم 

انجام ندهند چون اجازه جدایی به بازیکنی را نمی دهیم.

سرپرست فدراسیون دوچرخه ســواری گفت: تعلیق دوچرخه سواری ایران نشر اکاذیب 
است و چنین چیزی صحت ندارد.

 رسول هاشم کندی در مورد حواشی برگزار نشدن انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری 
و بحث تعلیق شدن فدراسیون بیان کرد: تعلیق موضوعی است که در رسانه مطرح می 
شود اما بدون منبع است و صحت ندارد. نمی دانم چگونه می گویند در حال تعلیق است و 
براساس کدام نامه، فدراسیون تعلیق شده است. به هیچ عنوان فدراسیون در حال تعلیق 
نیست و نشر اکاذیب است.او ادامه داد: در مورد آقای حقی که می گویند نباید مربیگری 
می کرده است، غیر قانونی نبود و به واسطه شیطنت دوستان مجبور شدیم، نامه هایی به 
نادو و اتحادیه جهانی بدهیم و توضیح دهیم. مشکلی هم پیش نیامد و  آقای حقی کارت 
اتحادیه جهانی داشت و  موضوع را با اتحادیه جهانی حل کردیم. اسناد و نامه ها موجود 
است و هیچ خطر تعلیقی فدراسیون را تهدید نمی کند. خوشبختانه فضای کامپیوتر ما 
زیاد اســت و نیاز نیست که نامه ها را پاک کنیم!هاشم کندی در مورد نامه ای که خسرو 
قمری رییس پیشین فدراسیون به وزارت ورزش ارسال کرده است مبنی بر اینکه هاشم 
کندی در زمان مدیریت او مربی بوده و سرمربی نبوده است، تاکید کرد: جالب است کسی 
که خودش به عنوان اتهام دوپینگ سازمان یافته محروم است، ارتقای شغلی گرفته است. 
این فرد حق دخالت در دوچرخه ســواری ندارد. همین نامه را فدراسیون جهانی ببیند، 
مشــکل ساز می شود چون محروم است. این باعث تعجب من است موضوعی که به ۲3 
سال قبل است و زمانی که ۱7 ساله بودم، شش ماه تعلیق شدم و این را پیدا کرده اند و 
علیه من پرونده ســازی کردند. خود این فرد ساختمان فدراسیون را فروخته است و اسم 
کارمندان فدراسیون را به عنوان ورزشــکار برای دریافت پاداش رد کرده است. چرا این 
مســائل را پاسخ نمی دهد. او ادامه داد: با کمال وقاحت علیه من نامه می زنند. آنها حتی 
نامه جعل کرده اند که من نمی توانم رییس فدراسیون شوم و نامه با امضای آقای کثیریان 

مسئول روابط بین الملل فدراسیون بود که فوت شده است. 

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید آبی پوشان پایتخت در مصاف با تراکتور 
ضعف تاکتیکی داشــت.منصور رشیدی، پیشکســوت تیم فوتبال استقالل، درباره 
شکســت ۲ بر صفر آبی پوشان پایتخت مقابل تراکتور در هفته پانزدهم رقابت های 
لیگ برتر اظهار کرد: روی خط دفاع نمی شود حساب کرد و صحبت کرد. خط دفاع 
عملکرد خوبی نداشت. سید حسین حسینی آماده نبود و می توانست گل اول را مهار 
کند. خط هافبک و خط حمله نتوانســتند عملکرد خوبی داشته باشند. مهاجمان 
در بــازی گم بودند و باید در بازی آن هــا را پیدا می کردی. تراکتور تیم هماهنگی 
بود و توانســت عملکرد خوبی داشته باشد.او درباره تاثیر غیبت ریکاردو ساپینتو در 
این بازی گفت: شــاید غیبت ساپینتو در بازی تاثیر گذاشت. اگر او کنار خط بود و 
محروم نمی شد، شاید اتفاقات دیگری رقم می خورد. استقالل ضعف تاکتیکی داشت 
و مشــخص نبود که چه برنامه ای برای بازی دارد. اســتقالل در هفته های قبل تیم  

آماده ای بود و نمی دانم چرا استقالل در این بازی، چنین عملکردی داشت.
رشیدی خاطرنشان کرد: االن فصل نقل و انتقاالت است. استقالل نیاز به یک هافبک 
وسط و یک مدافع مطمئن دارد. درست است که استقالل جوانان خوبی دارد اما این 
هافبک ها نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. روی مهاجمان تیم هم نمی شود ۱۰۰ 
درصد حساب کرد. قایدی در ۲ سال گذشته، بازیکن بسیار بهتری بود اما این بازیکن 
روز به روز دارد پسرفت می کند. این بازیکن باید یک تجدید نظری روی عملکرد خود 
داشته باشد تا بتواند مفید باشد.این پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در پایان درباره 
وضعیت آبی های پایتخت و کورس قهرمانی مسابقات گفت: اگر این بازی استقالل 
را مد نظر داشــته باشیم، استقالل مدعی قهرمانی نخواهد بود و حتی رتبه چهارم 
هم برای این تیم زیاد اســت. اســتقالل باید بازی خوبی ارائه دهد و موقعیت سازی 
کند. استقالل مقابل تراکتور عملکرد خوبی نداشت. وقتی این همه هزینه برای تیم 

می شود، باید یک شرایط خوبی شکل بگیرد.

تیم های ملی به مربی خارجی نیاز ندارند

استقالل ضعف تاکتیکی داشتتعلیق دوچرخه سواری کذب استما به استقالل بازیکن نمی دهیم

 دردسرهای ساپینتو بیشتر شد
 مدافع تیم فوتبال استقالل بازی تیمش با تراکتور در جام 

حذفی را هم از دست داد.
عارف غالمی که چند هفته ای است دچار مصدومیت شده 
و در چند بازی آخر فصل برای آبی پوشــان به میدان نرفته 
به دیدار آینده تیمش در جام حذفی هم نمی رسد. غالمی به 
دلیل کشیدگی عضله فعال تا بازی با سپاهان نمی تواند تیمش 
را همراهی کند و به همین دلیل در دیدار آبی پوشان مقابل 
تراکتور غایب خواهد بود.عالوه بر این بازیکن حسین مرادمند دیگر مدافع استقالل 
هم مصدوم است و در بازی با تراکتور حضور نخواهد داشت. به این ترتیب یزدانی و 

سیلوا باز هم برای آبی پوشان مقابل تراکتور به میدان می روند.

 مهاجم درجه چندم هلندی آقای گل لیگ شد!
یورگن لوکادیا با وجود جدایی از پرسپولیس همچنان در 

صدر جدول گلزنان قرار دارد.
 نیم فصل اول لیگ برتر در شرایطی به اتمام رسید که 
یک اتفاق عجیب و شگفت انگیز در جدول گلزنان رقابت ها 

رخ داده است.
یوگرن لوکادیا، مهاجم هلندی ســابق پرسپولیس که 
پیش از هفته دوازدهم از این تیم جدا شد هم چنان با شش 
گل زده در جدول گلزنان صدرنشین است و با وجود اینکه در چند هفته اخیر به 
میدان نرفته هنوز هیچ مهاجمی نتوانسته جای او را در صدر جدول گلزنان بگیرد.

در حال حاضر یورگن لوکادیا و محمد عباس زاده ۶ گله هستند ولی چون لوکادیا 
این تعداد گل را در 7۲5 دقیقه باالتر از محمد عباس زادهقرار گرفته که این فصل 

۱۲۲9 دقیقه برای تراکتور به میدان رفته است.
جدایی لوکادیا از پرســپولیس واکنش های مختلفی را به همراه داشته و حتی 
بعضی هــا او را بازیکن درجه چندم خارجــی خواندند ولی همین بازیکن با وجود 
غیبت در لیگ برتر هنوز صدرنشین جدول گلزنان است. پرسپولیس در نیم فصل 
اول ۲۰ گل به ثمر رساند و این یعنی لوکادیا تقریبا 3۰ درصد گل های تیمش را با 
حضور در تنها 9 بازی به ثمر رسانده است. نکته طعنه آمیز این است که در بعضی 
تیم های مدعی تمام مهاجمان روی هم نتوانسته اند به اندازه لوکادیا گلزنی کنند که 
این به خوبی نشان دهنده فقر گلزنی در بین مهاجمان و تیم های لیگ برتری است.

با توجه به آمار گلزنی دیگر مهاجمان بعید نیست لوکادیا در پایان فصل هم یکی 
برترین گلزنان لیگ برتر باشد!

 احتمال تغییر هیات مدیره استقالل و پرسپولیس
عملکــرد اعضای هیات مدیره دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس زنگ خطر را برای تغییر برخی از آنها به صدا 
درآورده امــا در صورت تغییر رویکرد و خروج از »بی تاثیر« 

بودن ممکن است این اتفاق رخ ندهد.
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس که از مدتها قبل بخشی 
از سهام خود را وارد بورس کردند با شرایط متفاوتی نسبت 
به گذشته مواجه هستند که در این میان نقش مدیرعامل و 

اعضای هیأت مدیره برای شفاف سازی مسائل مالی پررنگ تر شده است.
با این وجود اعضای هیأت مدیره دو باشگاه در ماه های اخیر نتوانسته اند تأثیر الزم 
را در این مورد داشته باشند تا جایی که عملکرد آنها انتقاد رئیس سازمان خصوصی 
ســازی را به همراه داشت و وی تاکید کرده است اگر این روند ادامه داشته باشد، 

احتمال تغییر برخی اعضای هیأت مدیره دو باشگاه وجود دارد.
حســین قربانزاده با اشاره به نقش کم رنگ اعضای هیأت مدیره دو باشگاه در 
نظارت بر هزینه ها و مدیریت درآمد آنها از بورس گفت: تا زمانی که وزارت ورزش 
اعضای هیأت مدیره این دو باشگاه را انتخاب می کند آنها باید نظارت دقیق تری بر 

مسائل باشگاه داشته باشند.
وی با اشــاره به نقش مدیران دو باشگاه در مدیریت مبلغ 35۰ میلیارد تومانی 
که از محل فروش سهام به دو باشگاه رسیده است گفت: آقای درویش مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس در این بخش نمره قبولی می گیرد اما آقای آجرلو نه!. امیدواریم 
آقای فتح اهلل زاده نمره قبولی خود را بگیرد و درویش هم این موقعیت را از دست 

ندهد. البته باید تاکید کنیم که نظارت وزارت ورزش هم حداکثری نبوده است.
این مقام مسئول البته به انتقاد از اعضای هیأت مدیره دو باشگاه هم پرداخت و 
گفت: اعضای هیأت مدیره دو باشگاه متأسفانه هیچ بروز و ظهوری نداشته اند. عضویت 
در هیأت مدیره که فقط برای اسم و عکس نیست. باید نظارت کنند و از مدیرعامل 
توضیح بخواهند در مورد مسائل مالی. آنها باید باری را از روی دوش باشگاه بردارند 
نه این که هر روز یک نامه بگیرند دست شأن و بیایند و بگویند طلب فالنی را بدهید!

قربانزاده ادامه داد: بنده به آقای خاندوزی و آقای دکتر ســجادی گفته ام این 
موضوع را. اگر این روند ادامه داشــته باشد ما حتماً اعضای هیأت مدیره استقالل 
و پرسپولیس را تغییر می دهیم و سه عضو مالی را جایگزین می کنیم تا بتوانند بر 

مسائل مالی نظارت داشته باشند.
 مهــدی افضلی، مجتبی عبداللهی، محمــد مؤمنی و مصطفی آجورلو اعضای 
هیأت مدیره باشگاه استقالل را تشکیل می دهند و رضا درویش، حسین خبیری، 
حسین شهریاری و محمد مسجدی اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس هستند.

  پیام وزیر ورزش پس از موفقیت بزرگ وزنه برداری در آسیا
وزارت ورزش و جوانان طی پیامی کســب چهار کرسی 
بین المللی توسط فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسالمی 

ایران را تبریک گفت.
حضــور فعال و مقتدرانه مســئولین ورزش کشــور در 
فدراســیون های آســیایی و جهانی و کســب کرسی های 
بین المللی، نشــان دهنده عزم وزارت ورزش و جوانان برای 
پیشرفت و توسعه ورزش و تحول در دیپلماسی ورزشی است.

کســب عنوان عضو هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا توسط سجاد 
انوشــیروانی سرپرست فدراســیون وزنه برداری، بهداد سلیمی عضو کمیته فنی، 
کــوروش باقری عضو کمیته تحقیقات و مربیان و دکتر امین نوروزی عضو کمیته 
پزشکی وزنه برداری آسیا را تبریک عرض می کنیم و برای این بزرگواران و خانواده 
بزرگ وزنه برداری کشورمان، موفقیت، سربلندی و توفیق روز افزون خدمت به میهن 

عزیزمان را از خداوند متعال خواستاریم.

 برانکو سوژه تمسخر با اسم رمز مسی و نیمار
سرمربی سابق پرسپولیس توسط گزارشگر عرب تمسخر 

شد.
تیم ملی فوتبال عمان شــب گذشته در بازی افتتاحیه 
مسابقات »جام کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس« به 
مصاف عراق میزبان رفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون 
گل به پایان رسید.خالد الحدی گزارشگر شبکه الکاس قطر 
سبک بازی عمانی ها را سوژه خود قرار داد و به نوعی برانکو 
را با جمالتی تمسخر کرد.این گزارشگر با حالت تمسخر آمیز، گفت: »برانکو قبل از 
بازی افتتاحیه با عراق در رختکن برای بازیکنان تیم ملی عمان فیلمی از حرکات 

تکنیکی لیونل مسی و نیمار در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پخش کرده است!«
خبرنگاران عمانی بعد از این تساوی برانکو از تصمیمات او در زمینه دعوت نکردن 

چند بازیکن با استعداد به این مسابقات انتقاد کردند.

 برگزاری رقابت های رنکینگ کشوری شمشیربازی برای نخستین بار
فدراسیون شمشیربازی در نظر دارد برای نخستین بار و به منظور مشخص کردن وضعیت ورزشکاران این رشته در سطح کشور، رقابت های رنکینگ کشوری را در هر اسلحه برگزار کند.

رقابت های رنکینگ کشــوری مهمترین رویداد داخلی در هر رشــته به منظور تعیین شــرایط ورزشــکاران و رده بندی میان آنها به حساب می آید. این رویداد اما طی سال های اخیر در شمشیربازی برگزار نشد و همین مسئله وضعیت 
نابسامان شمشیربازان را از در این زمینه موجب شده است.

بر همین اساس فدراسیون شمشیربازی در نظر دارد تا برای نخستین بار رقابت های رنکینگ کشوری در هر اسلحه سابر، فلوره و اپه را برگزار کند. این رقابت ابتدا در بخش مردان برگزار می شود سپس در بخش بانوان هم پیگیری خواهد شد.
برگزاری رقابت های رنکینگ کشور از دو سه هفته آینده و در اسلحه اپه آغاز می شود سپس برنامه زمان بندی آن برای دو اسلحه دیگر هم نهایی می شود.

فدراسیون شمشیربازی قصد دارد از ورزشکاران این رشته در سراسر کشور برای برگزاری رقابت های رنکینگ کشوری استفاده کند تا به ارزیابی دقیقی از شرایط آنها و وضعیت شان نسبت به یکدیگر دست یابد.
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طال در ســال گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است؛ تحلیلگران در صدد 
هســتند تا با ارزیابی گزارش ها و داده های بخش های مختلف، روند قیمت طال را 

پیش بینی کنند.
به گزارش تجریش آنالین ، سایت »اف ایکس استریت« در یادداشتی تحلیلی 
رویدادهای اخیر پیرامون فلزات گرانبها را مورد ارزیابی قرار داد و در مورد چشم انداز 

قیمت  در روزهای آتی اینگونه توضیح داد:
قیمت طال سال جدید را به شیوه ای نوسانی آغاز کرد؛ چرا که سرمایه گذاران 
پس از انتشار آخرین داده ها، چشم انداز سیاست فدرال رزرو ایاالت متحده را مورد 
ارزیابی مجدد قرار دادند. طال )XAU/USD( پس از رسیدن به باالترین سطح خود از 
اوایل ژوئن به باالی 1860 دالر در اواسط هفته، در روز پنج شنبه به شدت کاهش 

یافت، اما توانست باالی 1830 دالر باقی بماند.
در ادامه ، به دنبال گزارش مشاغل دسامبر ایاالت متحده و نظرسنجی ناامیدکننده 
ISM  بخــش خدمات PMI که بر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده تاثیر 
گذاشــت، این جفت ارز در روز جمعه دوباره قدرت خود را به دســت آورد و برای 

سومین هفته ی متوالی در محدوده ی مثبت بسته شد.
با نگاهی به رویدادهای اخیر می توان مشــاهده کرد که در حالی که بازارهای 
سهام و اوراق قرضه اقتصادهای بزرگ در تعطیالت سال نو بسته ماندند، معامالت 

در بازارهای مالی در روز دوشنبه کاهش یافت.
اما با شروع عادی شدن شرایط معامالتی در روز سه شنبه، همبستگی های بین 
بازاری، تضعیف شد. علیرغم تغییر مثبتی که در احساس ریسک مشاهده شد، دالر 
آمریکا از رقبای اصلی خود از جمله طال پیشی گرفت. با این حال، بازده اوراق قرضه 
10 ساله خزانه داری ایاالت متحده بیش از 2 درصد در روز کاهش یافت و به طال 

XAU/USD اجازه داد تا شتاب صعودی داشته باشد.
داده های منتشرشــده برای ISM در روز چهارشــنبه نشان داد که فعالیت های 
تجاری در بخش تولید برای دومین ماه متوالی در دســامبر کاهش یافته است. به 
عالوه، شاخص اشتغال نظرسنجی PMI به طور غیرمنتظره ای به باالی 5 رسید و به 
دالر آمریکا کمک کرد تا همچنان انعطاف پذیر باقی بماند و عالوه بر آن، صعود طال 

)XAU/USD( را نیز محدود کند.
اداره ی آمــار کار ایــاالت متحده روز جمعه اعالم کرد که حقوق و دســتمزد 
غیرکشاورزی )NFP( در دسامبر 223,000 افزایش یافته است، در حالی که انتظار 
بازار 200,000 بود. جزئیات بیشتر این گزارش نشان داد که میانگین درآمد ساعتی 

از 4.8 درصد )اصالح شده از 5.1 درصد( در نوامبر به 4.6 درصد کاهش یافته است. 
علیرغم چاپ خوش بینانه NFP، تورم مالیم دســتمزد باعث شد بازده اوراق قرضه 
10 ساله آمریکا در جهت نزولی حرکت کند و درها را برای بازگشت به سوی طال 
)XAU/USD( بگشاید. در نهایت، PMI خدمات ISM از 56.5 در ماه نوامبر به 49.6 

در دسامبر کاهش یافت.
و اما مهم تر از آن، مولفه ی تورم، شــاخص قیمت های پرداخت شــده، از 70 به 
67.6 کاهش یافت که بسیار کمتر از انتظار 71.5 بازار بود. گزارش مشاغل مختلط 
و نظرسنجی ناامیدکننده PMI باعث شد که دالر آمریکا در برابر رقبای خود تضعیف 

شود و بدین ترتیب افزایش قیمت طال XAU/USD را رقم بزند.
روز پنج شــنبه، گزارش ADP حاکی از آن بود که اشــتغال در بخش خصوصی 
ایاالت متحده در ماه دسامبر 235000 نفر افزایش یافته است. این آمار بسیار بهتر 
از انتظار 150000 بازار بود و باعث شــد سرمایه گذاران چشم انداز سیاست فدرال 
رزرو را مجددأ ارزیابی کنند. از سوی دیگر، احتمال افزایش ۲۵ واحدی )bps( نرخ 
بهره، از ۷۳ درصد در اوایل هفته به ۵۷ درصد کاهش یافت. در چشــم انداز اوراق 
XAU/( نیز بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایاالت متحده افزایش یافت و طال
USD( با همبستگی منفی را مجبور کرد بخشی از سود هفتگی خود را پاک کند.

دفتر اقتصادی ایاالت متحده هیــچ گونه اطالعات کالن اقتصادی با تاثیر باال 
را در نیمه ی اول هفته ی آینده ارائه نخواهد کرد. روز پنج شــنبه، اداره ی آمار کار 
ایاالت متحده )BLS( داده های شــاخص قیمت مصرف کننده برای ماه دسامبر را 
منتشــر خواهد کرد. انتظار می رود که به صورت ماهانه، CPI اصلی، که قیمت های 
مواد غذایی و انرژی بی ثبات را حذف می کند، پس از افزایش 0.2 درصدی نوامبر، 

0.3 درصد افزایش یابد.
در ماه های اکتبر و نوامبر، CPI هســته مرکزی ماهانه با سرعتی مالیم تر از حد 
انتظار افزایش یافت و باعث شــد ســرمایه گذاران به این باور رو آورند که زمان آن 
رسیده که فدرال رزرو پای خود را از روی پدال گاز بردارد. اگرچه سیاست گذاران 
فدرال رزرو تکرار کرده اند که انتظار کاهش نرخ بهره در ســال 2023 را ندارند، اما 
آماری فراتر از نرخ تورم هسته مرکزی باید بر دالر آمریکا تاثیر بگذارد و باعث افزایش 

قیمت طال XAU/USD شود.
صورتجلسه ی نشست سیاست گذاری دسامبر در اوایل هفته نشان داد که اکثر 
سیاستگذاران از کاهش تورم در ماه های اکتبر و نوامبر استقبال کردند، اما همچنان 
توافق بر این بوده که برای تایید مسیر نزولی، »شواهد قابل توجهی بیشتری« از 

پیشرفت الزم است.
از ســوی دیگر، افزایش ماهانه 0.۵ درصدی یا باالتر در تورم اصلی باید بازده 
اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده را افزایش دهد و باعث شــود قیمت طال به 

روند نزولی ورود کند.
و در نهایت، پیش از تعطیالت آخر هفته و به منظور دستیابی به انگیزه های تازه، 
نظرسنجی اولیه ی احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه ژانویه، مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. فعاالن بازار به جای شاخص اصلی اعتماد مصرف کننده، 
احتماالً به مؤلفه انتظارات تورمی مصرف کننده ۵ ساله که در دسامبر ۲.9 درصد 
بود، توجه زیادی می کنند. بعید اســت که شاهد تغییر قابل توجهی در این عدد 
باشیم، اما با افزایش انتظارات تورمی بلندمدت و بهبود ارزش دالر آمریکا در برابر 

طال و بالعکس، یک واکنش کوتاه مدت و مستقیم بازار را می توان مشاهده کرد.

پیش بینی قیمت طال در هفته آتی

          

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

 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

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

آرزو برهانی 
 |  سازمان آگهی ها : محمد کارگر  

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

خودرو،پالک 3
| کد پستی :1419734614

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

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 

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

  علمیعلمی
 معرفی جدیدترین فناوری برای جلسات مجازی

شــرکت Zero Distance اولین محصول خود به نام Wehead را بر اساس 
فناوری آواتار اختصاصی خود که تجربه حضور فیزیکی یک فرد را به صورت 
مجازی بازسازی می کند، معرفی کرد. این صفحه نمایش هوشمند با ظاهری 
آینده نگر، تجربه حضور فیزیکی یک فرد از راه دور را در اتاق شــما از طریق 
صفحه های ســه بعدی و حرکات سر فراهم می کند.این دستگاه افراد را قادر 
می کند تا حس صمیمیت عمیق تری در مکالمه داشــته باشند. Wehead را 
می توان از طریق تلفن هوشمند، لپ تاپ یا تبلت کنترل کرد. برای انجام این 
کار، کاربران می توانند به سادگی سر خود را حرکت دهند و دستگاه حرکات 
را تکرار می کند و به آنها اجازه می دهد از طریق دوربین دستگاه به اطراف نگاه 
کنند و محیط را مشاهده کنند و برای ادامه مکالمه به افراد مختلف در اتاق 

کنفرانس مراجعه کنند.
Wehead یک فناوری رباتیک پیشرفته است که برای مصرف کنندگان در 
دسترس است. این دستگاه برای عالقه مندان به فناوری است که می خواهند 

بخشی از این فناوری شگفت انگیز را از نزدیک لمس کرده و تجربه کنند. 
Wehead می تواند نماینده یک فرد در مناطق دورافتاده در یک اتاق جلسه 
یا دفتر باشــد. این سیستم شامل چندین صفحه نمایش، یک دوربین و یک 
موتور ۲ محوره است. Wehead تمام ملزومات مکالمات حضوری مانند تماس 
چشمی، ویژگی های صورت در اندازه کامل، گفتار فضایی و حرکات سر را فراهم 
می کند. Wehead می تواند ابعاد جدیدی را به کنفرانس های ویدئویی، جلسات 
تجاری مجازی و تجربیات حضور از راه دور در رویدادها به ارمغان بیاورد. افزایش 

 ذرات معلق در هوا و کاهش ضریب هوشی کودکان ایرانی!
بررسی های یک مطالعه در سه منطقه با آلودگی باال، متوسط و پایین در 
ایران نشان داد که سطوح باالتر ذرات معلق در هوا می تواند با کاهش ضریب 

هوشی کودکان مرتبط باشد.
 آلودگی هوا عامل اصلی بسیاری از بیماری ها، از جمله بیماری های قلبی 
عروقی و تنفسی و بیماری های عصبی در سراسر جهان است و به عنوان عامل 
بالقوه مرگ ومیر و بیماری های حاد و مزمن شناخته شده است. سازمان  جهانی 
بهداشت در سال ۲0۱9 آلودگی هوا را به عنوان تهدید بزرگ زیست محیطی 

جهان اعالم کرد.
در سال های اخیر اثرات نامطلوب آلودگی هوا بر سالمت مغز و مشکالت 
رفتاری کــودکان، موضوع داغــی در میان محققان بوده اســت. مطالعات 
اپیدمیولوژیک نشــان داده است که محیط زندگی و آلودگی هوا می تواند بر 
روی وزن هنگام تولد و الگوهای رشد در دوران کودکی تاثیرگذار باشد. کودکان 
در مراحل اولیه رشد مغز، به دلیل ایمنی پایین تر، تکثیر سلولی باالتر، توانایی 
سم زدایی و ترمیم DNA کم تر، بیشتر در معرض آسیب ها هستند. پاسخ های 
التهابی در پاسخ به مواجهه با ذرات معلق با وزن کم هنگام تولد، ضریب هوشی 

)IQ( پایین و پر فشاری خون همراه است.
مطالعه ای که اخیراً گروهی از پژوهشگران پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکی تهران که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و اداره حفاظت 
از محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی عسلویه انجام دادند، حاکی از آن است 
که قرار گرفتن در معرض ذرات معلق کوچک تر ۲.۵ و ۱0 میکرون، با کاهش 

ضریب هوشی در کودکان مرتبط است.
ذرات معلق در میان آالینده های هوا یک نگرانی بزرگ بهداشــت جهانی 
است. ذرات معلق محیطی به ویژه ذرات معلق با  اندازه ۲.۵ میکرون و کوچک تر 
)PM۲.۵( می توانند به دستگاه تنفسی نفوذ کنند، وارد جریان خون شوند و  
باعث سکته مغزی، نارسایی قلبی و مشکالتی در سالمت روان شوند. همچنین 
مواجهه با ذرات معلق در طوالنی مدت در مناطق شهری، عوارضی همچون 
واکنش های التهابی در بدن ایجاد کنند و می توانند به سیستم عصبی مرکز 

آسیب برسانند.
ضریب هوشی توانایی های گســترده شناختی مانند توجه، حل مسئله، 
استدالل، دانش، برنامه ریزی و خالقیت را نشان می دهد و یک مطالعه هم گروهی 
)کوهورت( در ایاالت متحده در سال ۲000 نشان داده که افزایش یک واحد 
ضریب هوشی، می تواند حدود ۵۵ تا ۶۵ میلیارد برای این کشور به ارمغان بیاورد. 
در حالی که توانایی های شــناختی تا حدی وراثتی هستند،  عوامل محیطی 
مانند آلودگی هوا و ذرات معلق می توانند بر IQ اثر بگذارند. کودکان کوچک تر 
مســتعدترین گروه سنی در برابر ضریب هوشی هستند. بنابراین بسیاری از 
تحقیقات بر روی ارتباط بین IQ و ذرات معلق در کشورهای توسعه یافته از 

جمله کشورهای اروپایی، آمریکا و چین متمرکز شده است.

پیامبر اکرم )ص( :

إّن الّل یُِحبُّ الّناِسَك 
الّنظیَف .

خداوند، عبادت کننده 
پاکیزه را دوست دارد.

کنز العّمال : ح 26000.

جشن میالد حضرت مسیح )ع( در کلیسای مریم مقدس

اینفوگرافیاینفوگرافی

    عوارض و نشانه های نفخ زیاد برای بدن چیست؟
نفخ یك مشکل گوارشــی رایج است که بسیاری از افراد آن را تجربه می کنند؛ اگرچه در بسیاری از موارد، بدون هیچ اقدام خاصی 
این مشکل از بین می رود اما می تواند به یك معضل جدی برای سالمت هم تبدیل شود. در برخی از شرایط نفخ دیگر یك عالمت مزاحم 
نیســت و می تواند نشانه های نگران کننده ای داشته باشد به طوری که نیاز به توجه فوری پزشکی را ایجاد کند. در این اینفوگرافیك به 

برخی از عوارض و نشانه های بیماری های مرتبط با نفخ اشاره شده است.

  با کفش های پاشنه بلند دردناک 
خداحافظی کنید!

یــک شــرکت ایتالیایــی، نوعی کفی 
هوشــمند ابداع کرده اســت که می تواند 
مشکالت کفش های پاشنه بلند را برطرف 

کند.
 به نقل از دیلی میل، یک کفی هوشمند، 
پوشیدن کفش های پاشنه بلند را راحت تر 
می کند و شاید بتواند خطر ابتال به مشکالت 

بلندمدت سالمتی را کاهش دهد.
این کفی که توسط شــرکت ایتالیایی 
ضربه  است،  شــده  ساخته   »GAIT-TECH«
را هنــگام راه رفتن از بین می برد و فشــار 
را در سراســر پا پخش می کند. این کفی 
در دید نیســت و به طور ناخوشایند زیر پا 
تکان نمی خورد.طراحی این کفی توســط 
»دیگو دولچینــی«)Diego Dolcini(، طراح 
کفــش ایتالیایی انجام شــده که پیشــتر 
 ،)Balmain(»بــا برندهایی مانند »بالمیــن
»دولچــه گابانــا«)Dolce & Gabbana( و 

»گوچی«)Gucci( کار کرده است.
 »CES ۲0۲۳« این کفی در نمایشــگاه
به نمایش گذاشته شده است اما مشخص 
نیســت که کفش های دارای این کفی چه 
زمانی برای خرید در دسترس خواهند بود. 
شرکت GAIT-TECH در مصاحبه با دیلی میل 
گفت که قیمت یک جفت کفی، کمتر از ۲0 

یورو خواهد بود.
به گفته این شــرکت مستقر در کاپری، 
نــوآوری بیومکانیکی این کفی که از پلیمر 
بازیافتی ساخته شده است، سالمتی زنان را 
بهبود می بخشد، درد را تسکین می دهد و از 

بروز آسیب ها جلوگیری می کند.
از پیش مشخص شده است که پوشیدن 
کفش های پاشــنه بلند برای مدت طوالنی 
می تواند به شکستگی های تنشی استخوان، 
کمردرد، فشار عصبی، بدشکلی پاشنه پا و 

موارد دیگر منجر شود.
به گفته GAIT-TECH، حدود ۷0 درصد از 
زنان بین ۱۸ تا ۶۸ سال می گویند که کفش 
پاشنه بلند می پوشند اما با این کار سالمتی 

خود را فدای زیبایی می کنند.
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