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درآمد کارگران ۸ 
میلیون کمتر از خط فقر

تداوم التهاب در بازار 
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بذرافشان
رییس اتحادیه طال و جواهر 

 طال و سکه بخریم یا نخریم؟

 اگر نرخ ارز کنترل شود، با توجه به این که تقاضا برای طال و سکه در بازار 
نیست، به ثبات بازار و حتی کاهش قیمت ها می رسیم.

 طال و سکه دوباره به مسیر قبلی خود بازگشتند و در مدار صعودی قرار 
گرفتند. قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار دیروز در یک رفت و برگشت کانالی قرار 
گرفت، به طوری که در ابتدای روز وارد کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
شد، اما در میانه روز دوباره به کانال قبلی بازگشت. با این حال، گزارش ها از 

روند افزایشی قیمت طال حکایت دارد.
ســکه نیز دیروز یک کانال باال رفــت و در محدوده قیمتی ۲۱ میلیون 

تومان قرار گرفت.
گزارش ها نشان می دهد که هر قطعه سکه امامی در بازار ۲۱ میلیون و 
۲۱۸ هــزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۸۹۹ هزار تومان 

قیمت پیدا کرد.
در این شرایط، این سوال در حال حاضر مطرح است که  قیمت ها همچنان 
در مســیر صعودی حرکت خواهد کرد یا دوباره وارد فاز نزولی خواهد شد. 
در همین رابطه، نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طال و جواهر در گفت وگو با 
خبرگزاری خبرآنالین گفت: پیش بینی بازار یک مفدار سخت است و نمی توانیم 
بگوییم که تا پایان سال یا سال آینده بازار طال و سکه به چه سمتی می رود.

به هرحال هر روز ما ممکن است با یک نوساناتی روبه رو شویم؛ چه در سطح 
دنیا و بازارهای جهانی و چه در سطح داخلی. بر این اساس، پیش بینی بازار یک 
مقداری مشکل است. باید بگذاریم با شرایط آن لحظه و واقعیت بازار صحبت 
کنیم. اما می توانم بگویم اگر نرخ ارز کنترل شود، با توجه به این که تقاضا برای 

طال و سکه در بازار نیست، به ثبات بازار و حتی کاهش قیمت ها می رسیم.
 در کل باید ببینیم شرایط اونس جهانی طال، بازارهای داخلی و مدیربت 
و سیاست های بانک مرکزی چگونه خواهد بود. بانک مرکزی اگر به بازار ورود 
کند و کنترل و ثبات قیمت ارز بیشتر شود، این می تواند نقش مهمی در ثبات 

 و حتی کاهش قیمت طال و سکه داشته باشد.

شکسته شدن قیمت  ها با افزایش عرضه خودرو شکسته شدن قیمت  ها با افزایش عرضه خودرو 

  

کارگردان »آواتار: راه آب« می گوید این دنباله به راحتی رکورد 
فروش در گیشه را خواهد شکست و به سود باالیی می رسد. به 
باور او، این فیلم به اندازه ای فروش خواهد داشــت که ساخت 

دنباله های دیگر »آواتار« را تضمین می کند.
جیمز کامرون در برنامه این هفته »چه کسی با کریس واالس 
صحبت می کند؟« گفت آواتار ۲ میزان سودی که برای ساخت 

باقی مانده های این فرانچایز الزم است را به دست خواهد آورد.
او پیشتر در گفت و گو با مجله GQ گفته بود آواتار: راه آب آنقدر 
فیلم گرانی است که باید ســومین یا چهارمین فیلم پرفروش 

تاریخ باشد.
دنباله آواتار تاکنون بیش از ۱.۵ میلیارد دالر در سراسر جهان 
فروش داشــته تا از پرفروش ترین فیلم ۲۰۲۲ یعنی تاپ گان: 

ماوریک پیش بگیرد.

وزارت اقتصاد با اشــاره به اینکه کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان دهنده 
مسیری امیدبخش برای کاهش تورم است، اعالم کرد: دولت گالیه های مردم درباره 
تورم را می پذیرد، اما هجمه هایی علیه دولت بدون توجه به تالش های صورت گرفته 

برای مهار تورم و نتایج آن در شاخص ها نتیجه ای جز ضربه به اعتماد مردم ندارد.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلبی در رسانه های گروهی در روز ۱۵ 
دی ماه امسال با عنوان »سید محرومان از ابتدای امسال با سفره مردم چه کرد؟« که 
با تغییر قیمت و تورم چند قلم کاال این سوال را مطرح شده است، توضیح داد: دولت 
گالیه های مردم را می پذیرد و برای رفع آن شبانه روز در تالش است، اما تحلیل تورم 
با رویکردی گزینشی با اتکا به قیمت چند قلم کاال نتیجه ای جز مایوس کردن مردم 

نسبت به تالش های دولت برای مهار تورم ندارد.
دولت سه برنامه مشخص برای کنترل تورم دارد که بر مبنای آن حرکت کرده و 
می کند؛ اول اینکه برای کنترل تورم از سیاست خودکنترلی استفاده کرده، یعنی 
به جای اینکه اســتقراض و از جیب مردم بذل و بخشش کند با سخت گیری در 

هزینه های خود تالش کرده تا کسری بودجه را مهار کند.
سال گذشته دولت قبل در ماه های اول ۵۴ هزار میلیارد تومان استقراض کرده بود، 
امسال دولت سیزدهم مجموع تنخواهی که از بانک مرکزی استفاده کرد کمتر از ۸ 
هزار میلیارد تومان بود که همان را هم به خزانه بازگرداند. گام دوم دولت مهار خلق 
پول بی ضابطه و کنترل ترازنامه بانک ها بود و در گام سوم، دولت ثبات در بازار ارز و 

کمک به کاهش نوسانات این بازار را دنبال می کند.
نتیجه تالش های دولت علی رغم سرریز شدن اغتشاشات به بازار ارز در آبان و آذر 

حتی در آمارهای همین ماه ها نیز مشهود است.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در آذرماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۵ 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۵ درصد بیشتر 

از آذر ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایســه با ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته 
است، اما آنچه این افزایش را رقم زده افزایش ۲ درصدی کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات است، اما در گروه خوراکی ها شاهد کاهش ۲.۴ درصدی هستیم که به ۶۵.۳ 
درصد رسیده است. در شهریورماه سال گذشته و ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، 
نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها ۶۲.۴ درصد بود که تا اسفند ماه این 
نرخ به ۴۰٫۸ درصد کاهش یافت.هرچند حذف ارز ترجیحی در سال جاری باعث 
شد تا تورم نقطه ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیرماه به ترتیب به ۸۲.۶ درصد و 
۸۷ درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی جای خود را به نزول نرخ تورم داد به 
نحوی که روند کاهشی تورم نقطه ای خوراکی ها در ماه های اخیر مستمر بود. بر این 
اساس در مرداد ماه تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها به ۸۱.۲ درصد رسید و 
در شهریورماه با افت بیشتری به ۷۶.۱ درصد عقب نشینی کرد.همچنین در مهرماه 
این شاخص روی عدد ۷۱.۴ درصد ایستاد، در آبان ماه امسال نیز به ۶۸.۴ درصد 
و در آذرماه هم با کاهش ۲.۴ درصدی به ۶۵.۳ درصد رسید. این در حالی است در 
دولت قبل با وجود تخصیص ده ها میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای ماه های 
متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی باالی ۷۰ درصد و ۸۰ درصد بود. کاهش نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور یکی دیگر از مواردی است که در آمار مرکز آمار از تورم 

آذر ماه به چشم می خورد.

 مهلت ارسال آثار فیلمسازان به سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم ۱۰۰ تا دهم بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش از روابط عمومی جشنواره فیلم ۱۰۰، با تصمیم شورای 
سیاستگذاری و در پی استقبال فیلمسازان جوان و عالقمندان 
به سینمای کوتاه، مهلت ثبت و ارسال آثار در سایت جشنواره 
بین المللی فیلم ۱۰۰، با ۱۰ روز افزایش تا دهم بهمن ماه سال 

جاری تمدید شد.
پیش از این مهلت فراخوان سیزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ برای 
دریافت آثار فیلمسازان در سه بخش رقابتی ملی، بین المللی و 

مخاطب کودک و نوجوان، پایان دی ماه ۱۴۰۱ اعالم شده بود.
فیلمســازان عالقمند می توانند آثار خود را بــرای حضور در 
بخش های ملی و بین المللی در قالب های داستانی، مستند و 
انیمیشن و در قالب دلخواه برای شــرکت در بخش مخاطب 

کودک و نوجوان در سایت جشنواره ثبت کنند.

»آوتار« پرفروش ترین اکران 
۲۰۲۲ شد

تورم در مسیر کاهش

مهلت ارسال اثر به جشنواره 
»فیلم ۱۰۰« تمدید شد

 با افزایش عرضه از سوی خودروسازان در بورس کاال، شاهد شکسته شدن قیمت های کاذب 
بازاری بودیم که تداوم این روند، تخلیه حباب قیمتی را در پی خواهد داشت.

 برای تعادل بخشیدن به بازار خودرو یک راه افزایش تولید و عرضه بوده که در سال جاری 
بیش از ۳۰ درصد عرضه خودرو نسبت به سال قبل بیشتر شده است. راه مکمل، تنظیم بازار 
تقاضا است که راهکار اساسی آن تصویب مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس است که 
همچنان معطل مانده است. با بالتکلیفی مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس، دولت برای 
کاستن از فشار تقاضای داللی در بازار خودرو، اقدام به عرضه خودرو در بورس کاال کرده است.

طبق آمار تا ۱۵ دی ماه ۲۵ هزار و ۷۴۲ دســتگاه خودرو در بورس کاال عرضه شــده که با 
احتســاب اختالف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کاال به خریــداران نهایی، تولیدکنندگان خودرو و 

دولت رسیده است.
در این زمینه »بابک صدرایی« کارشناس صنعت خودرو  افزود: عرضه در بورس می تواند به 

عنوان یک راهکار کوتاه مدت در شرایط کنونی بازار ملتهب خودروی کشور، راهگشا باشد.
وی تاکید کرد: اوج اثرگذاری این شیوه قیمتی را زمانی شاهد خواهیم بود که عرضه و تقاضا 

در بورس به هم نزدیک شود.
صدرایی بیان داشت: به طور نمونه در عرضه اخیر شاهد بودیم چهار هزار دستگاه شاهین در 
بورس عرضه شد که فقط یک هزار و ۵۴۲ تقاضا برای آن شکل گرفت، به همین دلیل شاهین 
در معامالت دیروز با همان قیمت پایه )قیمت درب کارخانه( ۳۰۴ میلیون تومان به فروش 

رسید و همین موضوع می تواند نشان دهنده کیفیت و میزان طرفداران این خودرو باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در جریان معامالت روز گذشته در بورس کاالی ایران ۲ هزار 
دستگاه تارا دنده دستی سفید با قیمت میانگین هر دستگاه ۳۵۱.۲ میلیون تومان معامله شد 

که ۲ هزار و ۵۲۲ تقاضا برای آنها شکل گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حالی که قیمت کشف شده برای این خودرو ۳۵۱ 
میلیون و ۲۷۴ هزار تومان بود، در بازار آزاد قیمت این خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان است 
و خریداران و مصرف کنندگان واقعی در بورس کاال توانستند این خودرو را ۲۰۰ میلیون تومان 

ارزان تر از بازار خریداری کنند.
وی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: اگر عرضه این خودروها به تعداد 
باال در بورس انجام شود، رقابتی شکل خواهد گرفت و شرکت ها برای دستیابی به سودهای 

باالتر، قیمت های متعادل تری ارائه خواهند داد.
صدرایی تاکید کرد: باید بتوان تقاضای واقعی بازار را برای هر خودرو سنجش کرد تا شاهد 

فاصله و تفاوت قیمتی معنی دار بین بازار و بورس نباشیم.
وی، واردات خودروهای دست دوم کم کارکرد را در شرایط کنونی به نفع بازار داخل و رفع 
التهابات قیمتی برشمرد و گفت: این قبیل خودروها مشروط به یک سیستم تعرفه گذاری 

درست، می تواند تنوع و رقابت را در بازار باال ببرد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: خودروهای کارکرده خارجی باید شناسنامه معتبری 
داشته، از خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشند و قطعات آنها به خوبی در بازار یافت 
شود که در این صورت حتی می توانند نسبت به خودروهای صفر کیلومتر چینی یا داخلی 

وضعیت بهتری از نظر سواری، کیفیت و آالیندگی داشته باشند.
 عرضه های اخیر خودرو در بورس کاال نشان داد که با افزایش عرضه ها می توان در یک سازوکار 
شفاف و به دور از توزیع رانت و قیمت گذاری دستوری از مردم به طور واقعی حمایت کرد. همه 
مصرف کنندگان در سراسر کشور هم دسترسی خرید در بورس کاال را دارند و به نظر می رسد 

خرید خودرو از بازار غیررسمی با این شرایط، به صرفه نباشد.
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جناب آقای پیشقدم
سرپرست مرکز تجزیه و مبادالت پست کشور

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
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | معیشت 
جامعــه کارگری در وضعیت قرمز قرار گرفته 
است. درست در شرایطی که وزارت کار خط 
فقــر را حدود ۱۴ میلیون تومــان اعالم می 
کند، حداقل حقوق کارگری حدود ۶ میلیون 

تومان است.
اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی، 
رئیس دولت سیزدهم در اولین جلسه شورای 
عالــی رفاه و تامین اجتماعی، گفت که »رفع 
فقر را مطلقا به آینده موکول نکنید. رفع فقر 
مطلق از آن دســته برنامه های است که حتی 
نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و 
برنامه ریزی های خود را بر این محور تنظیم 
کنید که برای همین شــب عیــد بتوانید با 
اقداماتی جهادی، دســتگیر فقرا و نیازمندان 

جامعه باشید.«
حاال بعد از گذشــت بیش از ۱۰ ماه از این 
جلســه، دالر رکوردهای تازه ای را شکسته و 
طی این مدت رشد حدود ۱۳ هزار تومانی را 
به ثبت رسانده است. قیمت سکه هم از حدود 
۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت 
مســکن از حدود ۳۴ میلیون تومان به حدود 
۵۰ میلیون تومــان افزایش یافته و نرخ تورم 
نقطه به نقطه و ســالیانه همچنان از مرز ۴۰ 
درصد باالتر است. قدرت خرید مردم در حوزه 
های مختلف پایین و پایینتر آمده اســت. کار 
به جایی رسیده که ایران با تورم ۸۴ درصدی 
در بخش خوراکی هــا در جایگاه پنجم دنیا 

قرار گرفته است.
فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری با 
بیان اینکه معلوم نیست چه بالیی قرار است 
سر معیشــت کارگران بیاید و شرایط هر روز 
بحرانی تر می شــود، دربــاره میزان افزایش 
حقوق ها در ســال آینده می گوید: خط فقر، 
هرگز معیاری برای تعیین دستمزد کارگران 
نیســت و نمی تواند باشد؛ دستمزد باید برای 
یک زندگی شرافتمندانه و با آبرو کفایت کند 
نــه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی 

را برآورده سازد.

 خط فقر چند؟
پیدا کردن یک خط فقر قابل اســتناد در 
ایران کار آســانی نیست. سالهاست که هیچ 
نهــادی به عنوان نهاد متولی برای اعالم خط 
فقر ملزم نشــــده اســــت. اعــدادی که از 
تریبونهــــای مختلف، با هدف تعییــن خط 
فقر اعالم میشــوند نه تنها ناهمگون اند بلکه 
گاهی فاصله معناداری با همدیگر دارند. فرامرز 
توفیقی کارشناس حوزه کارگری در اینباره به 
بازار می گوید: بر اســاس برنامه پنجم توسعه 
وزارت رفاه مسئولیت تعیین خط فقر را بر عهده 
داشت. بعد از اینکه وزارت رفاه در وزارت کار 
ادغام شد، این مسئولیت بر عهده وزارت کار، 

رفاه و تعاون اجتماعی افتاده است.
آنگونه که در گزارش وزارت رفاه آمده میزان 
خط فقر برای کل کشــور از ۷ تا ۱۴ میلیون 
تومان اســت. اما این گزارش در حالی منتشر 
شده که چند ماه پیش رییس کمیته دستمزد 
در گفتگو با بازار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان 
اعالم کرده بود. حاال اما صحبت از خط فقر ۲۰ 

میلیون تومانی است.

 اختالف معنا دار خط فقر تهران با 
شهرستان ها و روستاها

وزارت رفاه به تازگی در جدیدترین گزارش 
خود درباره خط فقر اعالم کرده است:  »خط 
فقر برای ســال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل 
کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان و برای 
خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان 
است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره 
در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴.۷ و 
۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می شود.« بر اساس 
این گزارش برآوردها حاکی از آن است که نرخ 
فقر یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۰ برابر 
چهار میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده است. در 
این میان تفاوت نــرخ اعالمی برای خط فقر 
در روستاها و شهرهاست که برای بسیاری از 
کارشناسان جای سوال دارد. در شرایطی خط 
فقر برای روســتاها حدود نصف شهرها اعالم 
شــده که برخی از هزینه ها در سراسر کشور 
یکسان است.توفیقی کارشناس کار که به نوعی 
اعداد اعالمی برای خط فقر را غیر کارشناسی 
مــی داند، می گوید: در این گزارش خط فقر 
خانواده های چهارنفره  برای تهران ۱۴.۷ میلیون 
تومان و برای شهرستان ها، ۷.۷ میلیون تومان 

اســت. حال آنکه فاصله  خط فقر در تهران و 
شهرستان ها در نهایت یک فاصله ی ۱۰ تا ۱۵ 

درصدی  است.
او ادامه داد: درســت که هزینه مســکن 
در شهرســتان ها و روســتاها کمتر از کالن 
شهرهاســت، اما بخــش دیگــری از هزینه 
همچون خوراکی ها و آشــامیدنی ها، هزینه 
های خدماتی همچنین انرژی )آب، برق، گاز 
و بنزیــن( و ارتباطــات و هزینه های درمانی 
تقریبا در کشــور یکسان است. با این اوصاف 
نمی توان پذیرفت که خط فقر در روســتاها 

نصف شهرها باشد.

 ۸ میلیون تومان پایین تر از خط فقر
در واقــع اگر مبنا را خــط فقر اعالمی از 
طــرف وزارت رفاه یعنی حــدود ۱۴ میلیون 
تومان و حداقل حقوق یک کارگر را حدود ۶ 
میلیون تومان در نظر بگیریم می توان گفت 
که دریافتی جامعه کارگری حداقل ۸ میلیون 
تومان کمتر ازخط فقر اســت. این در حالی 
اســت که کارشــناس حوزه کار می گوید: بر 
اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل هزینه 
سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد 
که رقمی بیشتر از خط فقر است. حاال نه تنها 
درآمدهای جامعه کارگری حداقل هزینه های 
سبد معیشت کارگری را پوشش نمی دهد بلکه 

بیشتر جامعه امروز در زیر خط فقر هستند.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و 
کارشناس اقتصاد توسعه پیشتر در اینباره گفته 
بود که »به اعتقاد بنده این عدد یک میانگین 
کشوری است اما برای شهری مانند تهران با 
توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای 

اساسی دارد و با توجه به جهش شدید قیمت 
مسکن در ســال ها اخیر، خط فقر از این هم 
باالتر خواهد بود مگر اینکه مســکن را از این 
سبد خارج کنیم که در آن صورت خط فقر به 

گونه دیگری محاسبه خواهد شد«.
جالب است که بدانید قیمت هر مترمربع 
مسکن در امســال حدود ۱۶ میلیون تومان 
افزایش یافته اســت. این افزایش هزینه های 
مسکن در شــرایطی اتفاق افتاده که چیزی 
حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران مســتأجر 
هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر زاغه نشین و 
بدمسکن به شمار می آیند. در واقع حدود ۲۵ 
درصد یا معادل یک چهارم ایرانی ها زاغه نشین 

و بدمسکن هستند.

 چند نفر زیر خط فقر قرار دارند؟
نتایج پژوهش های رســمی انجام شــده 
نشــان می دهد که تا پایان ســال ۹۹ حدود 
۲۶ میلیــون زیر خط فقر زندگی می کردند. 
بعد آن آمار دقیقی در اینباره اعالم نشده اما 
برخی از کارشناسان مدعی اند که دهک یک 
تا هشــتم بر اساس آمار موجود زیر خط فقر 
قــرار دارند. اما چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ 
داده که دهک های درآمدی که تا همین چند 
سال پیش جز دهک های مرفه بودند، حاال به 

زیر خط فقر سقوط کرده اند.
نــدری اقتصاددان شــرایط پیش آمده را 
حاصل تورم باال دانســته و مــی گوید که از 
سال ۹۷ به بعد تورم عمومی کشور باالی ۳۰ 
درصد بوده اســت. اما در طول این چند سال 
هیچ گاه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ 

تورم باال نرفته است.

او با بیان اینکه در ســال گذشــته حقوق 
کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش یافت، 
ادامه داد: بر اساس آنچه برخی از منابع خبری 
اعالم کرده اند دولت قصد دارد که مقدار حقوق 
را برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش 
دهــد. این رقم کمتر از نصــف تورم عمومی 
جامعه اســت. بماند که در برخی از بخش ها 
همچون خوراکی ها شرایط خیلی بدتر بوده 
و تورم آن حدود ۸۴ درصد اعالم شده است.

به گفته او، تقریبا می توان گفت که جامعه 
کارگری و کارمندی به هیچ وجه ســطح رفاه 
گذشته را ندارند. با این وجود مسئولین هیچ 
تالشــی برای جبران هزینه ها و بهبود سطح 

معیشت مردم انجام نمی دهند.
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود با افت 
ارزش پول ملی در ســال های گذشته اشاره 
کرد و گفت: افزایش ادامه دار نرخ ارز به خوبی 
منعکس کننده این حقیقت است که خانوارهای 
ایرانی در ســطح بین المللــی و حتی در بین 
کشــورهای همســایه در حال فقیر تر شدن 
هستند و به نوعی سطح حقوق و دستمزدها 

در آن در منطقه از همه پایین تر است.
ندری ادامه داد: تورم باال به صورت اسمی 
باعث افزایش درآمدهای دولت می شود. اما از 
طرفی دولت مجبور است که انرژی را به قیمت 
های پایین تری در اختیار مردم قرار دهد. از 
آنجاییکه دولت اجازه تغییر قیمت حامل های 
انرژی را ندارد، تنها راهی که به وسیله آن می 
تواند کمــی صرفه جویی کرده و هزینه های 
خود را کاهش دهد، حقوق و دستمزدهاست. 
به همین دلیل عالقه زیــادی به افزایش آن 

متناسب با نرخ تورم ندارد.

 کنترل نرخ تورم برای بهبود سطح 
معیشت خانوارها

در جامعه ای که برای ســال ها شاهد نرخ 
های تورم باال و نرخ های رشــد اقتصادی کم 
بوده است، افزایش فقر پدیده غریبی نیست. 
ندری اقتصاددان معتقد است که دولت برای 
کم کردن شکاف بین هزینه و دستمزد باید به 
دنبال کنترل نرخ تورم باشد و از طرفی شرایط 
را برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم کند. اما 
مشکل اینجاست که برای هیچ کدام از این دو 
فاکتور چشم انداز روشنی وجود ندارد. اقتصاد 
ایران در مسیر مواجهه با ابر تورم قرار گرفته 
است. هرچند که هنوز به آن مبتال نشده ایم 
اما شرایط نگران کننده ای را در رشد هزینه 
ها تجربه می کنیم.به گفته او، کشوری که تورم 
ماهانه آن حدود ۵۰ درصد باشــد را می توان 
کشوری با بحران ابر تورم دانست. اما در ایران 
نرخ تــورم ماهانه )به غیر از خرداد که حدود 
۱۲ درصد اعالم شد( حدود ۳ درصد است. اما 
نباید فراموش کرد که تورم ۵۰ درصدی ساالنه 

هم رقم پایینی نیست.

درآمد کارگران ۸ میلیون کمتر از خط فقر

با مشارکت مردم خانه می سازیم

محرک سازی در جهت مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها ضرورت دارد

عباس آرگون
 عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عرضه خودرو در بورس منفعت تولیدکننده 
و مصرف کننده را به همراه دارد

 عرضه خودرو در بورس کاال باعث ایجاد تعادل در بازار و کاهش اختالف قیمت بازار و 
کارخانه می شود، گفت: با توجه به ایجاد فضای رقابتی با عرضه خودرو در بورس هم 

تولیدکننده و هم مصرف کننده منفعت می برند.
تعیین قیمت خــودرو در بورس و به صورت رقابتی، قطعاً بهتر اســت، زیرا با قیمت 

دستوری هم تولید و مصرف کننده زیان می کنند.
 با قیمت تعیین شده و فروش به صورت قرعه کشی، خودروساز زیر قیمت تمام شده 

محصول نهایی را باید بفروشد.
 با فروش خودرو به صورت قرعه کشی، دســت مصرف کننده واقعی از دستیابی به 
محصول کوتاه می شود، زیرا برخی افرادی اقدام به خرید می کنند که قصد دارند بعد 

از یک بازده زمانی خودرو را با سود بیشتر به فروش برسانند.
قیمت شــفاف و رقابتی به نفع مصرف کننده و تولیدکننده تمام می شودو با عرضه 
خودرو در بورس و قیمت واقعی شرایط را به گونه ای فراهم می کند که تولیدکننده به 
دنبال ارتقای کیفیت و مدیریت محصول باشد تا رضایتمندی مشتری را کسب کند.

 قیمت گذاری دستوری تولیدکننده را در معرض زیان قرار می دهد، به همین دلیل 
در بخش هایی کیفیت ها را کاهش می دهد تا قیمت تمام شــده را پایین نگه دارد و 
ضرر کمتری کند.با انجام قرعه کشی، مصرف کننده و تولیدکننده زیان می کردند و 
همچنین سهامدار شرکت ها هم متضرر می شدند، به همین دلیل موافق عرضه خودرو 

در بورس هستم، البته باید از قیمت سازی در این بخش جلوگیری شود.
 با عرضه خودرو در بورس باید مراقبت های الزم انجام شود تا قیمت کاذب ایجاد نشود 
و برخی با سوءاستفاده نرخ محصول نهایی را باال ببرند به طوری که مصرف کننده زیان 
کند. با واردات هم زمان خودرو، رقابت نیز در بازار ایجاد می شود و  این روند خروج از 
انحصار در بازار را رقم می زند که منفعت تولیدکننده و مصرف کننده را به دنبال دارد، 
زیرا تولیدکننده کیفیت را افزایش می دهد و مصرف کننده حق انتخاب بیشتری دارد 

و مجبور نیست فقط از تولیدات داخلی خرید کند.
 انحصار موجب افت کیفی محصول می شود و  از سوی دیگر خرید از طریق واسطه 
موجب باال بودن قیمت برای مصرف کننده می شود که ضرر را برای هر دو سو در پی 
دارد. اختالف قیمت بازار و کارخانه تقاضــای کاذب را افزایش می دهد که عرضه در 

بورس می تواند تعادل را در این بازار ایجاد کند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن به 
دو صورت عمل می کنیم؛ در مدل اول از طریق پیمانکاری واحدها را می سازیم 
که اصطالحا به آن پیمانـ  دســتمزد می گوییم و در بخش دوم به متقاضیان، 

زمین واگذار می کنیم که خانه های یک تا سه طبقه احداث می کنند.
حمیدرضا سهرابی ا اظهار کرد: در حوزه مسکن روستایی و بازسازی که بنیاد 
مسکن مدیریت اجرای ۲۰۰ هزار واحد را بر عهده دارد مشخصا اصل بر مشارکت 
مردم است. یعنی تسهیالت را در اختیار متقاضیان قرار می دهیم، نقشه، هدایت و 
پشتیبانی از طرف بنیاد صورت می گیرد و مردم اقدام به ساخت واحدها می کنند.

وی افزود: در جریان بازسازی روستایی ناشی از حوادث، سیمان و میلگرد از 
طریق بنیاد مسکن به نمایندگی از بنیاد مستضعفان در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد. در تخریب و نوســازی واحدهای فرسوده   نیز به همین شکل عمل 
می شود. در مناطقی هم که بنیاد زمین دارد به مردم واگذار می کند و متقاضیان 

با  دریافت تسهیالت ۵ درصد ۲۰ ساله اقدام به ساخت و ساز می کنند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تصریح کرد: هم چنین در حوزه مسکن 
شهری که ذیل طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد ساخت ۲۰۰ واحد در دستور 
کار بنیاد است. زمین را در شهرها وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می دهد 

و ما به دو شیوه عملیات اجرای پروژه ها را پیش می بریم.

سهرابی، مدل اول طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری طرح ها به پیمانکار 
دانســت و گفت: در این حوزه بنیاد مســکن از طریق قراردادهای پیمانکاری 
ساخت وساز را بر عهده می گیرد. در واقع پیمانکار می گیریم و به صورت پیمان 
ـ دســتمزد، پروژه ها را پیش می بریم و واحدها را با قیمت مناســب در اختیار 

متقاضیان قرار می دهیم.
وی تاکید کرد: بخش دیگر به صورت گروه ساخت و انفرادی است. بدین صورت 
که برای اراضی، طرح تهیه و آنها را تفکیک و آماده سازی می کنیم. سپس زمین ها 

را به منظور ســاخت واحدهای یک تا سه طبقه به گروه های ساخت می دهیم. 
فرآیند پرداخت تسهیالت را انجام می دهیم، متقاضیان را به بانک معرفی می کنیم 

و مردم خودشان واحدها را می سازند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: ما بیشتر 
در پروژه هایی که تعداد طبقات زیاد است یا جاهایی که محدودیت زمین داریم 
به صورت بنیادساخت وارد می شویم. با توجه به سیاست های جدید وزارت راه و 
شهرسازی که بر تعداد طبقات پایین تاکید دارد زمین ها را به متقاضیان واگذار 

می کنیم و خودشان اقدام به ساخت مسکن می کنند.
بنابرایــن گــزارش، در روزهــای اخیــر محمــد مخبــرـ   معــاون اول 
رییس جمهــور با اشــاره به تردید برخی افراد نســبت به امــکان تولید چهار 
میلیون مســکن خاطرنشــان کرد: قرار نیست مســکن فقط از طریق منابع 
دولتی احداث شــود، مســکن توسط مردم ساخته می شــود و دولت شرایط 
 را برای تحقق برنامه های تولید مســکن تســهیل می کنــد و زمین مورد نیاز 
را در اختیار قرار می دهد که خوشــبختانه کارهای وســیعی در این خصوص 
 انجــام شــده و در هــزار و صد شــهر که جمعیت زیــر ۲۵هزار نفــر دارند 
و هم زمین و هم متقاضی وجود دارد که زمین را در اختیار مردم این شــهرها 

قرار می دهیم.

  خبرخبر
  افزایش ۳۸ درصدی مبادالت تجاری بین ایران و آمریکا

اطالعات اداره آمار آمریکا نشان می دهد که این کشور در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۲ 
بیش از ۵۱ میلیون دالر با ایران مراوده مالی داشته است.

 به نقل از تارنمای اداره آمار آمریکا، اطالعات موجود حاکی از آن اســت که ایران و 
آمریکا در ۱۱ ماهه نخست ســال ۲۰۲۲ معادل ۵۱.۳ میلیون دالر تبادالت تجاری 

داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
این رقم در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۴۲.۲ میلیون دالر بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ 
ایران ۱۰.۹ میلیون دالر صادرات به آمریکا داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۱۴.۷ برابر بوده است.واردات ایران از آمریکا هم در این مدت ۳۱.۳ میلیون دالر 
بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱ معادل ۶.۸ درصد افزایش داشته است.آمریکا در ۱۱ ماه 
نخست سال ۲۰۲۲ به ایران ۳۶.۸ میلیون دالر کاال صادر کرده و صادرات ایران هم در 

این مدت به بیش از ۱۱ میلیون دالر رسیده است. 

  حبوبات و برنج خارجی ۱۰ تا ۱2 درصد گران شد/ وفور کاال داریم
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وفور کاال در بازار، گفت: در ۲۰ روز اخیر 

به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت حبوبات و برنج خارجی ۱۰ تا ۱۲ درصد گران شد.
رضا کنگری در مورد وضعیت بازار مواد غذایی، اظهار کرد: در حال حاضر در هیچیک 
از گروه های کاالیی از جمله برنج، روغن و حبوبات کمبودی نداریم و بازار با وفور کاال 
مواجه است؛ منتهی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود بر بازار حاکم شده است 
چراکه گرانی های امسال سبب شده است وسع مردم برای خرید مواد غذایی کمتر 
شود.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به قیمت کاالها، افزود: قیمت 
کاالهای اساسی به ویژه روغن و برنج ایرانی تغییری نداشته است اما با توجه به افزایش 
نرخ ارز، طی ۲۰ روز اخیر قیمت حبوبات و برنج پاکســتانی و هندی بین ۱۰ تا ۱۲ 
درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: برنج پاکستانی مرغوب بین ۴۵ تا ۵۰ هزار 
تومان و برنج هندی نیز بین ۳۳ تا ۴۰ هزار تومان فروخته می شود؛ اما همانطور که 
گفته شد برنج ایرانی گران نشده و انواع برنج ایرانی در بازار از ۵۵ تا ۱۳۵ هزار تومان 

موجود است.
کنگری تصریح کرد: به طور کلی کاالهایی که به نوعی به ارز وابسته هستند و وارداتی 

محسوب می شوند افزایش قیمت داشته اند اما قیمت باقی کاالها ثابت مانده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: خوشبختانه در همه گروه های 

کاالهایی با وفور مواجه هستیم و انبارها پر است منتهی بازار راکد شده است.

  فروش 2۱ هزار خودروی وارداتی در بورس کاال پذیرش شد
بورس کاالی ایران از پذیرش ۲۱هزار و ۱۴۰ دســتگاه خودروی وارداتی از ســوی 

شرکت های چانگان و کیا خبر داد.
 مدیریت پذیرش بورس کاالی ایران اعالم کرد: پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دســتگاه 
خودروی وارداتی از سوی شرکت های چانگان و کیا پس از بررسی مدارک و مستندات 
در یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در 
 CHANGAN تاریخ ۱۱ آذر تصویب شدبه این ترتیب ۱۹ هزار خودروی سواری چانگان

متعلق به چانگان چین که عرضه کننده آن سایپا است، راهی بورس کاال می شود.
 KIA همچنین شرکت بازرگانی کوشــا خودرو نگین ۵۰۰ دستگاه خودروی سواری
CERATO و ۵۰۰ دستگاه خودروی سواری KIA SPORTAGE و ۵۰۰ دستگاه خودروی 
سواری KIA K5 و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری KIA CEED و ۱۰۰ دستگاه خودروی 
سواری KIA PICANTO و ۱۰۰ دستگاه خودروی سواری KIA PEGAS و ۱۰۰ دستگاه 
خودروی سواری KIA RIO و ۷۰ دستگاه خودروی سواری KIA SONET و ۷۰ دستگاه 
خودروی سواری KIA SELTOS متعلق به شــرکت KIA کره جنوبی را در بورس کاال 

پذیرش کرده است.

 یک میلیون و ۵۷۰ هزار فقره وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن 
پرداخت شد

بانک اعالم کرد: از ابتدای سال تا کنون به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیالت در شبکه 
بانکی پرداخت شده اســت.به گزارش از بانک مرکزی، در راستای حمایت از قانون 
جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۴۳ 
هزار و ۹۵۳ نفر از متقاضیان، تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۰۲.۷ هزار 
میلیارد تومان پرداخت کرده است.همچنین از تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری تا 
۱۵ دی ماه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری نیز به ۶۴۳ هزار و ۳۳۰ نفر به مبلغ 
۲۵.۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.بر اســاس این گزارش، از تاریخ ۶ تیر 
)زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابالغ به بانک ها( تا ۱۸ دی ماه نیز 
در قبال تسهیالت ودیعه مسکن ۲۲۰ هزار و ۳۷۳ پرونده تشکیل شده که از این تعداد 

۱۸۳.۴۷۴ نفر به میزان ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ضمن اشاره به بسترسازی برای ایجاد خانه های 
مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، محرک سازی در 

جهت مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را ضروری دانست.
 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن 
در برنامه نهضت ملی مسکن که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، 
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس 
جمهور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از افزایش شاخص طول دوره 

انتظار صاحب خانه شدن خبر داد.
به گفته نوروزی این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای 
خرید مسکن معنا پیدا می کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است در 

حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و 

شهری در بافت فرسوده معضلی اساسی است.
وی با اشاره به این که در تهران باالی ۵۰ درصد مستأجر هستند، افزود: تعداد 

واحدهای خالی نیز روند افزایشی دارد.
نوروزی تصریح کرد: سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن باالست و به ۶۰درصد 

می رسد که این عدد در تهران به ۷۰ درصد نیز می رسد، این در حالی است که در 
دیگر کشورها ۳۰ درصد است و قیمت زمین بیشتر از میزان تورم افزایش می یابد.

وی ادامه داد: مطابق آمارها نیاز به مســکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از 
مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به این که ۲۴ میلیون دختر و پسر 
مجرد وجود دارد طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، همچنین 

۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در 
برابر تعداد خانواده وجود دارد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با ۶ شاخص کاهش 
طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت 
خانواده های مســتأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای 
فرسوده شهری و روستایی از کل جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان 

و ارتقا کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی - اسالمی عنوان کرد.
نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف کشور را ۴ پروژه اصلی شامل روستاها 
و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، سایر شهرها، تهران و سواحل مکران دانست که 
بایستی به آن ها وام مناسب تعلق گیرد چرا که اگر این پروژه در روستاها عملیاتی 
نشود، مطالبه وام از سوی مردم به شهرها می رسد، بنابراین باید مهاجرت معکوس 
رقم بخورد که با مهیا بودن خدمات زیربنایی و روبنایی، رونق اقتصاد روســتا و 

اشتغالزایی در روستاها همراه می شود.
وی با اشاره به لزوم محرک سازی در جهت مهاجرت معکوس خاطر نشان کرد: 
بسترسازی برای ایجاد خانه های مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر 

۲۵ هزار نفر جمعیت ضرورت دارد.

بومی سازی تجهیزات فرازآوری از چاه های نفت
رئیس پژوهش و فناوری و کارگروه تولید بار اول شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از رونمایی شیر فرازآوری با گاز در چاه های نفتی خبر داد .

به نقل از شرکت مناطق نفت خیز جنوب، محمد گلستان باغ ضمن قدردانی از راهبری دانش محور مدیریت امور فنی این شرکت و به ویژه مشارکت همکاران مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز، از رونمایی شیر فرازآوری با گاز در چاه های نفتی 
که توسط شرکت دانش بنیان داخلی بومی سازی شده، خبر داد و گفت: روش ها فرازآوری با گاز، گاز به صورت پیوسته از طریق فضای دالیز به درون چاه تزریق و به وسیله شیرهای فرازآوری نصب شده در رشته تکمیلی به درون ستون چاه وارد شده 

و از طریق سبک سازی ستون سیال به افزایش تولید نفت کمک می کند.
ظوی در حاشیه جلسه رونمایی از شیر فرازآوری با گاز اظهار کرد: با هدف حمایت از طرح های فناورانه و ایجاد بستری مطلوب برای همکاری با شرکت های دانش بنیان داخلی می توان گام های مؤثری در زمینه تأمین نیازهای فناورانه، راهبردی و 

تحریمی برداشت.با این حال، گزارش دیگری نشان می دهد که اقتصاد ایاالت متحده در ماه دسامبر با افزایش شدید مشاغل، نرخ بیکاری را به پایین ترین سطح قبل از همه گیری یعنی ۳.۵ درصد برمی گرداند، چرا که بازار کار همچنان محدود است.
گفتنی است که این گزارش مشاغل در ایاالت متحده باعث شد که دالر آمریکا سقوط کند و سهام جهانی افزایش یابد؛ زیرا سرمایه گذاران شرط می بستند که تورم در حال کاهش است و فدرال رزرو ایاالت متحده نباید آنقدرها که برخی دلهره 

دارند، تهاجمی باشد.
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بازارهای مالی در ســال های اخیر همسو با تورم پیش رفتند، اما در میان این 
بازارها، بازار سرمایه و بازار طال از تورم عقب ماندند؛ بازار طال توانست در هفته های 
اخیر عقب ماندگی خود را جبران کند اما پرسش اینجا است که بازار سرمایه نیز 

سرانجام با سایر بازارهای مالی همسو خواهد شد؟
بورس این روزها در حالی به دنبال جبران عقب ماندگی سال های گذشته از سایر 
بازارهای مالی است که نوسانات آن دره ای شده است و افت خیزهای بعضا باالی 
۵۰ هزار واحد را تجربه می کند؛ در زمان نگارش این گزارش شاخص کل بورس با 
رشد ۳۶ هزار و ۶۱۳ واحدی به عدد یک میلیون و ۶۳۴ هزار واحد رسیده  است.

 پیش بینی روند بازار سرمایه تا پایان امسال
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت فعلی بازار سرمایه 
به خبرنگار خبرآنالین گفت:" در حال حاضر عوامل مثبت و منفی متعددی بر روند 
بازار سرمایه اثرگذار هستند؛ افزایش نرخ بهره یکی از عواملی است که بر روند بازار 
ســرمایه تاثیر منفی می گذارد، بانک ها اعالم کردند که نرخ بهره را تا ۲۵ درصد 
افزایش می دهند و در بخشنامه آمده است که نرخ بهره حداکثر ۲۳ درصد باشد."

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در خصــوص عاملــی دومی کــه بازار 
 ســرمایه را تهدیــد می کنــد گفــت:" ابهام در بودجــه دولت و نــرخ خوراک 
پتروشیمی ها از جمله عواملی هســتند که بازار سرمایه را تهدید می کنند و در 
حالی که در فصل بودجه هستیم اما تکلیف بودجه برای خیلی از شرکت ها معلوم 

نشده است."
او در ادامه در خصوص عواملی که بر روند بازار تاثیر مثبت می گذارند؛ گفت:" 
به نظر می رسد که با توجه به کاهش قیمتی که در دو سال و نیم گذشته در بازار 
سرمایه اتفاق افتاده است و عقب ماندگی آن نسبت به تورم، این بازار جای رشد 

داشــته باشد و از طرف دیگر جهش نرخ ارز نیز ارزش جایگزینی شرکت ها را باال 
می برد و قیمت سهام را در نسبت آن بسیار ارزنده می کند و تورم افسارگسیخته و 
باالی ۴۸ درصد در ۹ ماه گذشته باعث می شود که سود و زیانی که شرکت ها اعالم 

می کنند مثبت شود و نسبت به سال قبل رشد خوبی داشته باشند."
صفاری در ادامه گفت:" به نظر می رسد که زور عوامل مثبت به عوامل منفی 
بچربد و پیش بینی من این اســت که اگر اتفاق خاص دیگری رخ ندهد، شاخص 
کل بورس مثبت خواهد ماند و تا شب عید از عدد یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد 

نیز گذر خواهد کرد."

 بی ثباتی اقتصادی دلیل نوسانات دره ای در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به نوسانات دره ای شاخص کل بورس در 
هفته های اخیر؛ گفت:" بازیگران بازار سرمایه بر اساس مجموعه ای از اطالعات به 
صورت لحظه ای تصمیم گیری می کنند و بازار سرمایه ما انتظارات عقالیی دارد؛ در 
چهارشنبه هفته ای که گذشت اعالم شد که براساس ارز توافقی در بورس کاال داد 

و ستد صورت می گیرد که جهش خیره کننده ای را در شاخص داشتیم و در روز 
پنجشنبه اعالم شد که رقم این ارز توافقی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و شرکت های 
بزرگ باید ارز خود را به این قیمت بفروشند و عمال عرضه کاال در بورس کاال به 
تصمیم ستاد اقتصادی دولت منوط شد و در نتیجه منجر به سقوط بورس در روز 
شنبه گذشته شد و در نتیجه اطالعات در تصمیم گیری سرمایه گذاران اثر گذار 
اســت و از آنجا که به دلیل عدم ثبات اقتصادی اطالعات پرنوســانی به بازار داده  

می شود، افت و خیر شاخص کل بورس نیز شدت می گیرد."

 ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه پایین است
او در خصوص ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه گفت:" در سال ۱۴۰۰ دو 
بازار از تمام بازارها جا ماندند که عبارتند از بازار طال و بازار سرمایه؛ بازار طال امسال 
با بازدهی ۴۸ درصدی عقب ماندگی سال گذشته را جبران کرد اما بازار سرمایه 
بازهم از رشد جا ماند و در نتیجه می توان گفت بازار سرمایه در حال حاضر از جمله 
بازارهایی است که پتانسیل رشد را دارد و ریسک سرمایه گذاری در آن پایین است."

تاثیــر  درخصــوص  ادامــه  در  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
 افزایــش نــرخ بهــره بــر رونــد بــازار ســرمایه؛ گفــت:" در کشــورهای

 دنیا افزایش نرخ بهره خیلی دقیق اتفاق می افتد و حتی افزایش نیم درصدی آن 
نیز با ترس و لرز صورت می گیرد اما در کشور ما به طور ناگهانی نرخ بهره را نزدیک 

به ۱۰ درصد باال برده اند."
او در ادامه گفت:" افزایش نرخ بهره به طور قطع بازار ســرمایه را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد؛ ســهم هایی که بازده پایینی دارند ممکن است کاهشی شوند اما 
ســهم هایی که بازدهی باالیی دارند احتماال تحت تاثیر قرار نمی گیرند و ریسک 

افزایش نرخ بهره برای آنها پایین است."

افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟

زهــرا جعفری  -   ایــده روز  | عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تا 
امروز عملکرد تبصره ۱۸ بودجه صفر بوده است 
اما بــا قولی که بانک مرکزی و تیم اقتصادی 
دولت داده اند، امیدواریم طی ۱۰ الی ۲۰ روز 

آینده سیاست هایی ابالغ شود.
 طی ماه های گذشــته، روند پرداخت وام 
توسط شبکه بانکی تقریباً متوقف شده است. 
در این بین تولیدکنندگان بیشــترین آسیب 
را از وضعیــت موجــود دیده انــد؛ زیــرا در 
 شــرایط فعلی و بــا افزایش تــورم، دریافت

 تســهیالت به منظــور تأمین ســرمایه در 
گــردش، یکی از راه هــای اصلی برای گذر از 

این دوره است.
در این بین با وجود اینکه راه های بسیاری 
از جمله فــروش اموال مــازاد بانک ها برای 
افزایش سرمایه و خروج بانک ها از بنگاه داری 
به منظور افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها 
وجود دارد، اما آنطور که متولیان بخش تولید 
می گویند حتی تسهیالت مصوب در بودجه از 
جمله تســهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه که 
باید دولت منابع آن را تأمین کند نیز پرداخت 

نشده است.
بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت 
استان های کشور از طریق ارتقای بهره وری و 
توسعه ســرمایه گذاری ها، تکمیل واحدهای 

نیمه تمــام و ظرفیت های خالــی بنگاه های 
تولیدی بر پایه آمایش ســرزمین و همچنین 
حمایت از طرح های دانش بنیان و پیشــران و 
بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد 
و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای 

رشد اقتصادی اختصاص می یابد.
به عبارتی بر اســاس ایــن تبصره، پس از 
بررســی و تأیید طرح های ارائه شده از سوی 
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان، بانک های 

دولتی موظف هستند تا تسهیالت و وام هایی 
را با نرخ پایین به آن ها اختصاص دهند. هدف 
از ایــن تبصره، حمایــت از تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران است تا آن ها بتوانند نیروهای 
کار بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند 
و از این طریق، وضعیت اشــتغال در کشــور 
رونــق یابد.با این وجود تــا امروز این تبصره 
عملکردی نداشته و تولیدکنندگان تسهیالتی 
را که بانک ها بر اســاس قانون بودجه موظف 

به پرداخت آن هستند را دریافت نکرده اند.

 عملکرد تبصره ۱۸ صفر بوده است
در همیــن رابطــه رحیــم زارع، عضــو 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس به 
خبرنــگار مهر گفت: تبصــره ۱۸ در بودجه 
 ۱۴۰۰ به شــرط عدم تخصیص و در ۱۴۰۱

 به شرط تخصیص آورده شد که متأسفانه به 
شکل بدی تفسیر شد.

وی ادامــه داد: در ســال ۱۴۰۰ با نظارت 
مجلس و همکاری دولــت به این بخش ۱۹ 
هزار میلیارد تومان تخصیص داده شــد و در 
نتیجه مجمــوع عملکرد این تبصره ۴۷ هزار 
میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۱ با توجه 
به اینکه شرط تخصیص را آوردیم، متأسفانه 

عملکرد تا به امروز صفر بوده است.
زارع تاکید کرد: با قولی که بانک مرکزی و 
حوزه اقتصادی دولت داده اند، امیدواریم طی 
۱۰ الی ۲۰ روز آینده سیاست هایی ابالغ شود 

تا حمایت های الزم از تولید صورت پذیرد.

 لج ولجبازی مانع پیش روی پرداخت 
تسهیالت

وی اظهار کــرد: به دلیل وضعیت اقتصاد 
کشور، نوســانات بازار ارز، تورم باال و شرایط 
فعلی اقتصادی، تولید دچار رکود کشــنده ای 
شــده اســت. اگر تبصره ۱۸ اجرایی نشــود 
بســیار ضرر خواهــد کرد و اشــتغال فعلی 
هــم تعدیل خواهد شــد.عضو کمیســیون 
برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت: چــون 
 تبصره ۱۸ تســهیالت تکلیفی اســت، پشت 
آن کمــی لج و لجبازی هم وجــود دارد. در 
همین راستا ما گزارش نظارتی در کمیسیون 
 جهش تولید آماده کردیــم. نامه نگاری هایی 
هم انجام شــده و رئیس مجلس هم تذکراتی 

داده است.

 ماجرای واریز سود 3۰۰ هزار تومانی سهام عدالت چیست؟
پس ماجرای سود ۳۰۰ هزار تومانی چیست؟ ارزش سبد سهام عدالت روزانه محاسبه 
و اعالم می شود. ارزشی که با ریزش شاخص کل بورس کاهش پیدا می کند و با سبز 

شدن شاخص و بازار، ارزش سهام عدالت هم باال می رود.
برخی از سایت های خبری امروز از واریز سود سهام عدالت ۳۰۰ هزار تومانی از امشب 
خبر داده اند. اما آیا این خبر صحت دارد و دارندگان سهام عدالت باید منتظر واریزی 

جدیدی باشند؟
سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ ماه گذشته به حساب سهامداران واریز شد و دیگر خبری 
از واریز سود جدید نیست. مگر سود سهام عدالت جاماندگان که قرار است اسفند ماه 

امسال به حساب آن ها واریز شود.
پس ماجرای سود ۳۰۰ هزار تومانی چیست؟ ارزش سبد سهام عدالت روزانه محاسبه 
و اعالم می شود. ارزشی که با ریزش شاخص کل بورس کاهش پیدا می کند و با سبز 

شدن شاخص و بازار، ارزش سهام عدالت هم باال می رود.
بر اساس آخرین گزارشی که منتشر شده است، ارزش سهام عدالت امروز ۱۸ دی ماه 

۱۴۰۱ ارزش سبد سهام عدالت ۳۰۰ هزار تومان رشد کرده است.
به همین دلیل برخی از سایت ها اعالم کرده اند که سود ۳۰۰ هزار تومانی سهام عدالت 
امروز به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می شود. اما این خبر صحت ندارد و باید 
گفت ارزش ســهام عدالت ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و این افزایش ارزش 
سهام، فعال کارامد نیست. چون دارندگان سهام عدالت نه امکان فروش آن را دارند و نه 

امکان آزادسازی سهام عدالت خود را.
بر اساس این گزارش ارزش سهام عدالت ۵۲۳۲ هزار تومانی حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۵ 
هزار تومان است. ارزش ســهام عدالت یک میلیون تومانی هم با افزایش ۳۰۰ هزار 

تومانی به ۲۷ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان رسید.
زمان واریز سود سهام عدالت جاماندگان

راضیه ذوالنوریان، مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی در رابطه 
با مشموالن دریافت سهام عدالت مطرح کرد: در ارتباط با کسانی که جا مانده سهام 
عدالت هستند، به استناد مصوبه ای که هیات دولت تصویب کرد، شرایط برای ما فراهم 
شد که در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، کسانی که تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور، سه دهک اول درآمدی جامعه و ایثارگران 

هستند، سهام دار سهام عدالت شوند.
همچنین اکبر حیدری، سخنگوی کانون سهام عدالت، در خصوص جاماندگان سهام 
عدالت، گفت: مجلس قانونی را برای جاماندگان از ســهام عدالت تصویب و دولت در 
مرحله اول مقرر کرده مددجویان نهادهای حمایتی بــدون نیاز به ثبت نام از طریق 
سامانه ارتباطی که بین کمیته امداد و سازمان بهزیستی برقرار شده، اطالعات را به 

سازمان خصوصی سازی ارسال کنند تا سهام عدالت به این افراد تخصیص یابد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مرجعی و مکانی برای ثبت نام یا پیش ثبت نام سهام عدالت 
حضوری و سیســتمی وجود ندارد، افزود: در مراحل قبلی سهام عدالت هم ثبت نام 
نداشتیم، شناسایی توسط سیستم و دستگاه های مســُوول صورت می گرفت و در 
مرحله نهایی بعد از ارســال دعوت نامه افراد برای ثبت نهایی به مکان مشخص شده 
مراجعه می کردند.به گفته وی برای جاماندگان از سهام عدالت به جز نهادهای حمایتی 
برنامه دیگری نخواهد بود و قطعا سال آینده مراحل جدید اجرایی شده و اقشار دیگر 
نیز به سهام داران اضافه می شــوند، این اقدام پس از تصویب قانون از سوی مجلس، 

اطالع رسانی خواهد شد. 

 تداوم روند صعودی شاخص بورس در معامالت بازار
 شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت )دوشنبه، ۱۹ دی ماه( با ۱۱ هزار و ۶۷۸ 

واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۶۴۶ هزار واحدی ایستاد.
شاخص هم وزن با سه هزار و ۹۶۲ واحد افزایش به ۴۹۶ هزار و ۴۰۱ واحد و شاخص 

قیمت با ۲ هزار و ۳۵۷ واحد رشد به ۲۹۵ هزار و ۳۸۵ واحد رسید.
شاخص بازار اول، پنج هزار و ۵۶۵ واحد و شــاخص بازار دوم، ۳۲ هزار و ۷۲۴ واحد 

افزایش را ثبت کردند.
در معامالت بورس تهران، بیش از ۱۹ میلیارد و ۱۱۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۱۰۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۶۷۵ واحد، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۵۳۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس )فارس( با یک هزار و ۱۸۷ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۸۵۲ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۷۱۴ واحد و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۶۴۶ 

واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پتروشیمی پردیس )شــپدیس( با ۸۵۸ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۲۰۴ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با ۱۶۱ واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با ۱۵۶ واحد و توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱۵۵ 

واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پایه این گزارش، نماد شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گسترش 
ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگســتر(، ایران خودرو )خودرو(، بیمه دانا )ددانا(، 
سایپا )خســاپا(، بانک تجارت )وتجارت( و پاالیش نفت تهران )شتران( در نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه سه 
میلیارد و ۷۷۲ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۵ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۵۱ واحد افزایش داشــت و به ۲۰ هزار و ۹۰۸ واحد 
رسید.در این بازار بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۰۲ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد 

شد و تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از ۴۱۴ هزار و ۱۷۷ نوبت بود.
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریاساسول )آریا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
صنعتی مینو )غصینو(، بانک دی )دی( و آهن و فــوالد غدیر ایرانیان )فغدیر( تاثیر 
مثبت بر این شاخص داشتند.در مقابل بیمه پاســارگاد )بپاس(، بیمه کوثر )کوثر(، 
بهمن دیزل )خدیزل(، مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن(، تهیه و توزیع 
غذای دنا آفرین فدک )گدنا( و مدیریت انــرژی امید تابان هور )وهور( تاثیر منفی بر 

این شاخص داشتند. 

  روند افزایشی تعداد خانه های خالی
 سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن 
باالست و به ۶۰ درصد می رسد، گفت: در تهران بیش از ۵۰ درصد خانوارها مستاجر 

هستند در حالی که تعداد واحدهای خالی نیز روند افزایشی داشته است.
به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، »ابوالفضل نوروزی« از افزایش شاخص طول دوره 
انتظار صاحب خانه شــدن خبر داد و افزود: این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم 
درآمد خانوار برای خرید مســکن معنا پیدا می کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال 

رسیده در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است.
وی با اشاره به سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده تصریح 
کرد: در تهران بیش از ۵۰ درصد خانوارها مستاجر هستند در حالی که تعداد واحدهای 
خالی نیز روند افزایشی داشته است.سرپرســت دفتر اقتصاد مسکن به نیاز کشور به 
مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹، گفت: با توجه به ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد، 
طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مســکن نیاز است، همچنین ۸ میلیون مسکن به 
تخریب و نوسازی نیاز دارد که ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود 
دارد.سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با ۶ شاخص کاهش 
طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت 
خانواده های مستأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای فرسوده 
شهری و روســتایی از کل جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان و ارتقای 

کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی- اسالمی عنوان کرد.

دارایی های مشــمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
شــامل امالک با انواع کاربری، انواع وســائل نقلیه، انواع 
سکه، طال و جواهرات و انواع ارز می شود. البته این طرح 
معافیت ها و شروطی نیز دارد که باعث می شود که بخش 

زیادی از جامعه را مستثنی می کند.
 بررســی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا از 
آن با نام مالیات بر سوداگری و سفته بازی یاد می کنند، 
در مجلس شــورای اسالمی آغاز شــده و ماده های این 
طرح یک به یک درحال تصویب هستند. این طرح نکات 
مختلفی دارد که توجه به آن ها ضروری اســت. یکی از 
نکات این است که دوره تنفس برای دارایی های خریداری 
شده از قبل در حوزه مسکن و خودرو تا چهار سال پس 
از اجرای قانون و در حوزه طال و ارز تا شــش ماه پس از 

اجرای قانون است.

 چه افرادی معاف هستند؟
طــرح مذکور در صورتی شــامل حال یــک خانوار 
می شود که حداکثر تا چهار منزل مسکونی داشته باشد. 
این درحالی است که براساس اطالعات سامانه امالک و 
اسکان کمتر از پنج درصد خانوار ایرانی بیش از دو ملک 

مسکونی دارند.
همچنین این طرح در حالی شامل یک خانواده می شود 
که حداکثر تا چهار وسیله نقلیه داشته باشند و براساس 
اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان کمتر از دو درصد خانوار ایرانی 
بیش از ســه خودرو دارند. بنابراین به طور کلی بیش از 

۹۵ درصد خانوارهای کشور از پرداخت مالیات بر عایدی 
خودرو و مسکن معاف هستند.

همچنین این طرح در صورتی شامل افرادی می شود 
که معادل ۲۰۰ گرم طالی ۱۸ عیار برای هر شخص در 
ســال داشته باشد. بر این اساس یک خانواده چهار نفره 
حداکثر تا معادل ۸۰۰ گرم طالی ۱۸ عیار در هر پنج سال 
معاف از مالیات عایدی انواع سکه، طال و جواهرات است.

معافیت های تولید شامل بازار سرمایه، فروش امالک 
نوســاز و اراضی با کاربری کشاورزی می شود. همچنین 
تعویق مالیات بر عایدی امالک مرتبط با فعالیت اقتصادی 

در صورت جایگزینی ملک، معافیت ۷۰ درصدی امالک 
اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت، کسر مالیات بر 
درآمد ابزاری و هزینه حقوق و مزایای پرداختی از عایدی 
سرمایه امالک تا ۹۰ درصد، معافیت انواع دارایی مرتبط 
با فعالیت شــغلی مانند معافیت خودرو برای نمایشگاه 
خودرو و طال برای طالفروشی ها شامل معافیت ها هستند.

همچنین تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز شــامل 

این طرح می شود.
ماخــذ مالیات بر عایدی حاصــل از فروش طال و ارز 

معادل اختالف قیمت خرید و فروش اســت ولی عایدی 
مسکن و خودرو مشمول تعدیل تورمی می شود.

از دیگر مواردی که معاف از مالیات بر عایدی سرمایه 
می شــود، معافیت ســاالنه  ۵۰۰ میلیون تومان درآمد 
غیرشفاف برای هر شخص حقیقی باالی ۱۸ سال است. 
با توجه به این معافیت یک خانواده چهار نفره می تواند تا 
دو میلیارد تومان در سال از معافیت درآمد اتفاقی استفاده 
کند. همچنین آستانه این معافیت ساالنه افزایش می یابد. 
از طرف دیگر امکان یکبار دریافت هدیه معاف از مالیات 
حداکثر تا ۶.۷ میلیارد تومان برای هر شــخص در طول 

عمر وجود دارد.

 بستر اجرایی
در صورتی که توســط اشخاص ثالث صورت حسابی 
بــرای ورودی به حســاب غیرتجاری اشــخاص صادر 
نشده باشد شــاهد عدم تطابق اطالعات صورت حساب 
و تراکنش های بانکی خواهیم بود این مســاله به معنای 

کسب درآمد از محلی غیرشفاف است.
به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار 
مالیاتی در صورتی که این درآمد غیرشــفاف قابل توجه 
بوده و بیشــتر از معافیت تعیین شده باشد الزم است از 
آن مالیات اخذ شــود تا انگیزه افــراد برای فرار مالیاتی 
و عدم شــفافیت اقتصادی کاهش یابد. در برخی موارد 
خاص امکان ثبت صورت حساب الکترونیک توسط خود 

اشخاص وجود دارد.

دوره تنفس پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه چقدر است؟

بانکها تسهیالت پیش بینی شده در بودجه را نپرداختند

مکانیسم های اقتصادی نادرست در بازارهای کشور این 
بار به بازار روغن موتور رسیده و باعث کمبود و گرانی این 

محصول شده است.
بــازار روغن موتور از ابتدای ســال جاری با نوســان 
در عرضــه و قیمت محصوالت همراه بــود و با اعتراض 
تولیدکنندگان به افزایش قیمت مواد اولیه، شاهد افزایش 
۲۵ درصدی قیمت ها در خردادماه بودیم؛ اما این میزان 
افزایش، رضایت خاطر تولید کننده ها را فراهم نکرد و آنها 
در مخالفت با این نرخ اقدام به کاهش عرضه کردند که به 

روند صعودی قیمت ها منجر شد.
کاهش عرضه از ســوی تولیدکنندگان سبب کمبود 
روغــن موتور، محصــوالت تقلبی و اعمــال قیمت های 
سلیقه ای، سبب نارضایتی مردم و دخالت وزارت صمت 
در این زمینه شد؛ این وزارتخانه اعالم کرد که محصوالت 
باید با نرخ درج شــده روی کاالها به فروش برسد و غیر 

از این تخلف است.
اظهارنظر صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شــیمیایی 
پلیمری وزارت صمــت در خصوص کاهش تولید روغن 

موتور در آذر ماه نســبت به ماه قبل در کنار نوســانات 
قیمتی که از ابتدای ســال جاری در عرضه و قیمت این 
کاال وجود داشته نیز زنگ خطر التهاب بیشتر بازار را در 

آینده ای نزدیک به صدا درآورده است.
صفــدری علت کاهش تولید در آذر ماه را افت تولید 
۲ شــرکت اصلی به دلیل مشــکالت فنی اعالم کرده و 
گفته که وضعیت در حال بازگشت به روند عادی است و 
مشکل عرضه به زودی برطرف می شود. همچنین صفدری 
در اظهارنظر دیگری علت نوسانات موجود در بازار روغن 
موتور را فضاســازی های عامالن توزیع این محصول در 
فضای مجازی برای افزایش قیمت ها به بهانه رشــد نرخ 

ارز اعالم کرده است.
در حالی این مقام وزارت صمت از بهبود فضای تولید 
و عرضه این محصول صحبت می کند و می گوید شرایط 
تولید مطمئنا خوب است که گزارش میدانی صدا و سیما 
هــم التهاب در بازار را تایید می کند و تعویض روغنی ها 
از کمبود و فروش اجبــاری روغن موتورهای کم تقاضا 

گالیه دارند.

تشــدید التهابات در بازار روغن موتور مانند همیشه 
باعث وعده مســئوالن برای رفع این نوســانات شــده 
اســت. نظرزاده، معاون تجــارت وزارت صمت در آبان 
مــاه وعــده بهبود یــک ماهــه اوضــاع را داده بود که 
البته با گذشــت بیــش از یک ماه و نیم عملی نشــد. 
معــاون وزیر صمت معتقد اســت که اکنــون با نظارت 
 التهابات کم شــده و علت افزایش قیمت هم، آن اجرت

 یا خدمات تعویض روغنی ها و یا اتوسرویس هاســت که 
چون این موضوع میان مردم جا نیفتاده است؛ گران فروشی 
قلمداد می شود. وی شراط رفع این مشکل را هم صدور 
فاکتــور می داند و از مــردم می خواهد کــه از تعویض 
روغنی ها درخواست فاکتور کنند و در صورت عدم ارایه 
از ســوی آنها به وزارت صمت گزارش دهند. نظرزاده که 
می گوید حل مشکالت این چنینی با سیستمی کردن و 
شفافیت اقتصاد ممکن است؛ این بار وعده داد که تا ۲ ماه 
آینده ۳ درصد از فروشگاه های کشور را ذیل دقیق ترین 
 سامانه های اطالعاتی وزارت صمت می آوریم و با رهبری

 قیمت بازار آرام می شود.

اما از ســوی دیگر تقی پور، نماینده مجلس از نگرانی 
درخصوص ادامه افت تولید روغن موتور صحبت می کند؛ 
وی گفته اســت که برابر جداول و نظارتی که در مجلس 
وجود دارد، متاســفانه عرضه روغن پایه که ماده اصلی و 
اولیه روغن موتور اســت کاهش پیدا کرده است. روغن 
پایه روغن موتورهایی که برای زمستان تولید و استفاده 
می شود به حد کافی تحویل تولید کننده ها نشده و وزارت 
صمت باید تدبیر و مدیریت کند تا با این کمبود در ماه های 

آتی مواجه نشویم.
همچنین دبیر انجمن پاالیشگاه های روغن سازی هم 
از دو عامل زمینه ساز کمبود روغن در بازار صحبت کرده 
است. اسماعیلی گفته است که به دلیل اختالف قیمت بازار 
داخلی و جهانی، شاهد روند قاچاق این محصول هستیم و 
قاچاق هم توسط تولیدکنندگان صورت می گیرد؛ چرا که 
گمرک در بخش فرآورده های نفتی به غیر از تولیدکننده 
به شــخص دیگری مجوز صادرات نمی دهد. ســلمانی 
تقاضای کاذب روغن موتــور را نیز دلیل دیگر التهابات 

موجود می داند.

تداوم التهاب در بازار روغن موتور
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه  1401/10/20

شماره : 1562

10311031

کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره ملــیکارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره ملــی39۶۲۱03۵4۶39۶۲۱03۵4۶ شــماره شاســی شــماره شاســی۱۲۱۵۶۸۶۵۱۲۱۵۶۸۶۵و شــماره و شــماره 
موتــورموتــور۱۱۲۸40۸۱۱4۸۱۱۲۸40۸۱۱4۸ شــماره پــاک  شــماره پــاک ۲۸۲۸--۶۲۸۶۲۸مم۱۲۱۲ متعلــق بــه فاطمــه ســاکی فرزنــد ولــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه ســاکی فرزنــد ولــی در تاریــخ 

 ۱40۱/۱0/0۱ ۱40۱/۱0/0۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

10661066

ــه  ــه نام ــه  و بیم ــه نام ــور 0۱490۱49NDRNDR۱074۸۶۱074۸۶ و بیم ــور  و شــماره موت ــه شــماره ۵۵۱۵7۵۵۱۵7 -  - 7۵47۵4 و شــماره موت ــور ب ــرگ ســبز موت ــه شــماره ب ــور ب ــرگ ســبز موت ب
موتــور ســیکلت بــه شــماره موتــور ســیکلت بــه شــماره ۵۵۱۵7۵۵۱۵7 -  - 7۵47۵4 و کارت ســوخت و ســند موتــور بــه شــماره  و کارت ســوخت و ســند موتــور بــه شــماره ۵۵۱۵7۵۵۱۵7 -  - 7۵47۵4  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱400/0۶/۱400/0۶/۱0۱0 مفق ــی در تاری ــد مصطف ــی فرزن ــی پهلوان ــه مجتب ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد مصطف ــی فرزن ــی پهلوان ــه مجتب ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۱70۲7۲99۲۲۱70۲7۲99۲ متعلــق بــه مرضیــه صفرپــور فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مرضیــه صفرپــور فرزنــد جعفــر 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 ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0404 مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه محمدرضــا لشــکری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه محمدرضــا لشــکری فرزن ــق ب ــه شــماره 4۵۶943۵70۱4۵۶943۵70۱ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0۸0۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

18661866

ــماره 403۲۲۶۸۲۲3403۲۲۶۸۲۲3 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 403۲۲۶۸۲۲3403۲۲۶۸۲۲3 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ســوخت بــه شــماره 7777صص۵3۵۵3۵ایــرانایــران3۸3۸و عابربانــک ملــی وســپه وصــادرات وبلوبانــک متعلــق بــه میثــم و عابربانــک ملــی وســپه وصــادرات وبلوبانــک متعلــق بــه میثــم 

نعیمی فرزند سلمان در تاریخ نعیمی فرزند سلمان در تاریخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20202020

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04۱0444۲۵۱04۱0444۲۵۱ متعلــق بــه فاطمه بختیــاری فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمه بختیــاری فرزنــد داود در تاریــخ ۱۱40۱/09/40۱/09/0۱0۱  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدی  در  ــد مه ــد محم ــرد بچــه  فرزن ــه  ک ــه محبوب ــق ب ــدی  در  متعل ــد مه ــد محم ــرد بچــه  فرزن ــه  ک ــه محبوب ــق ب ــماره 004493۲۸04004493۲۸04 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ۱40۱/۱0/۱7۱7 /۱40۱/۱0  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 094۲۱۸9000094۲۱۸9000 متعلــق بــه فریــده هالــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فریــده هالــی فرزنــد احمــد در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱7۱7  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرج در تاری ــد ای ــر فرزن ــجادی ف ــدی س ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــرج در تاری ــد ای ــر فرزن ــجادی ف ــدی س ــه مه ــق ب ــماره ۱7437۲730۵۱7437۲730۵ 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 ۱40۱/۱0/0۱40۱/۱0/0۱۱ مفق

ــخ  ــراهلل  در تاری ــد خی ــا  فرزن ــا فرهمندنی ــه پژم ــق ب ــخ  متعل ــراهلل  در تاری ــد خی ــا  فرزن ــا فرهمندنی ــه پژم ــق ب ــماره ۶۱7000۶۶7۶۶۱7000۶۶7۶ 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 ۱۱40۱/04/040۱/04/0۱۱ مفق

20272027

ــران ۵3۱۵3۱//۲0۲0سس3۲3۲     ــماره ای ــه ش ــین ب ــران  و کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ــماره 0073۶۶۱4۵70073۶۶۱4۵7 و کارت ماش ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام بیم
متعلــق بــه زهــرا  بینــا ایــرد موســی  فرزنــد ایــرج در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا  بینــا ایــرد موســی  فرزنــد ایــرج در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

20842084

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره ۱۶۱037۲0۸۵۱۶۱037۲0۸۵ متعلــق بــه ســیامک عــادل ایــار فرزنــد ذکــراهلل در  متعلــق بــه ســیامک عــادل ایــار فرزنــد ذکــراهلل در 
تاریخ تاریخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۶۱۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــح اهلل در تاری ــد ذبی ــی فرزن ــه مقدس ــه خدیج ــق ب ــخ  متعل ــح اهلل در تاری ــد ذبی ــی فرزن ــه مقدس ــه خدیج ــق ب ــماره 049۱۲۵4۵04049۱۲۵4۵04 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 ۱40۱/09/۱40۱/09/3030 مفق

ــه حســن  ــق ب ــه حســن  متعل ــق ب ــماره 0077۱9۵0077۱9۵ متعل ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــماره  و اس ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــماره ۱۶3003۸490۱۶3003۸490 و اس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ناطقــی فرزنــد اذان اهلل در تاریــخ ناطقــی فرزنــد اذان اهلل در تاریــخ ۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/۲0۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــب فرزن ــفی نس ــه داوود یوس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــب فرزن ــفی نس ــه داوود یوس ــق ب ــماره ۱۶۵0۱700۶۸۱۶۵0۱700۶۸ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱40۱/0۸/0۱ ۱40۱/0۸/0۱مفقــود 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 00۱۱3۶4۲4۶00۱۱3۶4۲4۶ متعلــق بــه آرمیــن روشــن فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ  متعلــق بــه آرمیــن روشــن فرزنــد عزیزالــه 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  40۱/۱0/0۶ ۱۱40۱/۱0/0۶مفق

ــر در  ــی اکب ــد عل ــدم فرزن ــژاد مق ــی ن ــن کن ــه حس ــق ب ــر در  متعل ــی اکب ــد عل ــدم فرزن ــژاد مق ــی ن ــن کن ــه حس ــق ب ــماره 00390۵۵۵۲300390۵۵۵۲3 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــود  مفق ــخ ۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/0۱0۱ مفق ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــودوز ق ــری ن ــزاد اکب ــه به ــق ب ــی متعل ــخ کارت مل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــودوز ق ــری ن ــزاد اکب ــه به ــق ب ــی متعل کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39۲00۱794339۲00۱7943 متعلــق بــه آزیتــا عبــدی پــور اجــاق فرزنــد خــداداد در تاریــخ  متعلــق بــه آزیتــا عبــدی پــور اجــاق فرزنــد خــداداد در تاریــخ 
۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱0۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

ــخ  ــادر در تاری ــد ق ــون فرزن ــگ ارق ــهریار  ارژن ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــادر در تاری ــد ق ــون فرزن ــگ ارق ــهریار  ارژن ــه ش ــق ب ــماره 00۶7۵0۸40۵00۶7۵0۸40۵ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱40۱/۱0/۱۱40۱/۱0/۱۵۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۵۱۶993۵۶۶۸۵۱۶993۵۶۶۸ متعلــق بــه ســیده مرجــان عاقلــی صــدر فرزنــد شــکور در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده مرجــان عاقلــی صــدر فرزنــد شــکور در تاریــخ 
۱40۱/۱0/0۱40۱/۱0/0۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۱40۱3۲۸0۶۱۱40۱3۲۸0۶ متعلــق بــه نصــرت مختــاری ورنوســفادرانی  فرزنــد فــرج اهلل در  متعلــق بــه نصــرت مختــاری ورنوســفادرانی  فرزنــد فــرج اهلل در 
تاریخ تاریخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱4۱4 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــداهلل در تاری ــد عب ــول لطفــی فروشــانی فرزن ــه بت ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد عب ــول لطفــی فروشــانی فرزن ــه بت ــق ب ــه شــماره ۱۱4۱۵۸0۸4۵۱۱4۱۵۸0۸4۵ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
۱۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۲۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره ۱۱300۵۶937۱۱300۵۶937 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۱۱300۵۶937۱۱300۵۶937 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه نســرین کاظمــی اندانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه نســرین کاظمــی اندانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ ب ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25042504

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه بهنــام فتوحــی باجگیرانــی فرزنــد المــاس بــا کدملــی کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه بهنــام فتوحــی باجگیرانــی فرزنــد المــاس بــا کدملــی ۱۱۶03۱۲۱09۱۱۶03۱۲۱09  
در تاریخ در تاریخ ۱۱40۱/09/40۱/09/۱۵۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــاحل  ــه س ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــاحل  و گواهینام ــه س ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــی ۱۲7۲9۱3۱۵۵۱۲7۲9۱3۱۵۵ و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
جوانبخــت کیشــنگانی فرزنــد ســپهر در تاریــخ جوانبخــت کیشــنگانی فرزنــد ســپهر در تاریــخ ۱40۱/۱0/0۱۱40۱/۱0/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــدمــی باشــد

25072507

کارت ماشــین خــودرو ســواری ســمند مــدل کارت ماشــین خــودرو ســواری ســمند مــدل ۱3۸۶۱3۸۶ بــه شــماره  بــه شــماره ۵۶۵۶ ه  ه ۸۱۵۸۱۵ ایــران و بــه شــماره موتــور  ایــران و بــه شــماره موتــور 
۱۲4۸۶۲۱۵۵47۱۲4۸۶۲۱۵۵47 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 7090۱7۸97090۱7۸9  متعلــق بــه فخــری خســروی فرزنــد حســن در تاریــخ   متعلــق بــه فخــری خســروی فرزنــد حســن در تاریــخ 

۱40۱/۱0/0۱40۱/۱0/077 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۱۲۸۶4۶۱۱03۱۲۸۶4۶۱۱03 و و۲۲ عــدد کارت شناســایی کانــون ارتــش و کارت مجــاز  عــدد کارت شناســایی کانــون ارتــش و کارت مجــاز 
رانندگــی ارتــش و یــک فقــره چــک ســفید بانــک ســپه متعلــق بــه مهــدی اســماعیلی فرزنــد غامعلــی رانندگــی ارتــش و یــک فقــره چــک ســفید بانــک ســپه متعلــق بــه مهــدی اســماعیلی فرزنــد غامعلــی 

در تاریــخ در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0707 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۱۲۸7۲4034۸۱۲۸7۲4034۸   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۱۲۸7۲4034۸۱۲۸7۲4034۸ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱7۱7 مفق ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــال پ ــرا جم ــه زه ــق ب ــخ متعل ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــال پ ــرا جم ــه زه ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲9330۸۸97۱۲9330۸۸97 متعلــق بــه راضیــه طاووســی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه طاووســی فرزنــد حســن در تاریــخ 
۱40۱/09/۱40۱/09/۱9۱9 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571

ــخ  ــد  در تاری ــد احم ــی  فرزن ــت بش ــد  دش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد احم ــی  فرزن ــت بش ــد  دش ــه محم ــق ب ــماره ۲300۲۸003۵۲300۲۸003۵ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
۱۱40۱/07/40۱/07/0۱0۱ 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 ۲۲999۵4۸۸0۲۲999۵4۸۸0 متعلــق بــه مریــم  کشــاورزی فرزنــد صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  کشــاورزی فرزنــد صفــر 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 ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱4۱4 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۲0۶۲0۶ متعلــق بــه محمــد صالــح  گلســتان  فرزنــد احمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد صالــح  گلســتان  فرزنــد احمــد  در تاریــخ ۱40۱/0۸/۱40۱/0۸/0۱0۱  
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 ۲49۱07۸۱39۲49۱07۸۱39 متعلــق بــه رویــا نجفــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رویــا نجفــی فرزنــد محمــد در تاریــخ ۱۱40۱/0۶/40۱/0۶/0۱0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد مهــدی در تاری ــه محمــد ســتایش فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد مهــدی در تاری ــه محمــد ســتایش فرزن ــق ب ــه شــماره ۲۲9۶۶۵4۱۱۸۲۲9۶۶۵4۱۱۸ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۲۱۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدری   ــکینه  حی ــه س ــق ب ــدری   متعل ــکینه  حی ــه س ــق ب ــماره 3۲۱3۲۱ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره ۲۲9۲۵۶۲0۲۲۲۲9۲۵۶۲0۲۲ و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد صــادق در تاریــخ فرزنــد صــادق در تاریــخ ۱40۱/0۸/۱40۱/0۸/0۱0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد قل ــد محم ــی فرزن ــا ابدال ــه دیب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قل ــد محم ــی فرزن ــا ابدال ــه دیب ــق ب ــماره ۲۲۸۱۶09۲۲7۲۲۸۱۶09۲۲7 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 ۱4۱40۱/0۱/0۱/0۱/0۱0۱ مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 3۵۲09۶۶0۵03۵۲09۶۶0۵0 متعلــق بــه محمــود رضــا میــراب فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود رضــا میــراب فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 
۱۱40۱/0۵/0۱40۱/0۵/0۱ 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 ۲۲9۶9۶4۶0۵۲۲9۶9۶4۶0۵ و گواهینامــه پایــه دو وکارت ســرویس مــدارس وکارت  و گواهینامــه پایــه دو وکارت ســرویس مــدارس وکارت 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــی  ب ــماره شاس ــه ش ــران 9393 ب ــران  ای ــاک 3333هه۲9۶۲9۶ ای ــماره پ ــه ش ــاک  ب ــماره پ ــه ش ــدل 9۶9۶ ب ــاینا م ــوخت س ــین کارت س ــدل ماش ــاینا م ــوخت س ــین کارت س ماش
nasnas۸3۱۱00۸3۱۱00hh۵7۲7003۵7۲7003وش موتــور  وش موتــور  mm۱۵۸440349۱۵۸440349 متعلــق بــه معصومــه  اطعمــه  فرزنــد حمیــد   متعلــق بــه معصومــه  اطعمــه  فرزنــد حمیــد  

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 ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۵۱۵ مفق ــخ در تاری در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۲9۸۲0۲۵۵9۲۲9۸۲0۲۵۵9 و گواهینامــه پایــه دو وعابــر بانــک متعلــق بــه هــادی  بنیانــی   و گواهینامــه پایــه دو وعابــر بانــک متعلــق بــه هــادی  بنیانــی  
فرزنــد مســیح  در تاریــخ فرزنــد مســیح  در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۸۱۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09۲۶۱0۶7۵909۲۶۱0۶7۵9 متعلــق بــه مجتبــی عبــادی فرزنــد یحیــی در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی عبــادی فرزنــد یحیــی در تاریــخ 
۱40۱/09/۱40۱/09/0۱0۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــم در تاری ــد هاش ــد فرزن ــداح فرخ ــرا م ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد هاش ــد فرزن ــداح فرخ ــرا م ــه زه ــق ب ــماره 09۲33۱۶۶۵۵09۲33۱۶۶۵۵ 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 ۱400/0۸/۲۱400/0۸/۲99 مفق

گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 0934۶۲30070934۶۲3007 متعلــق بــه ســعید ســروری  متعلــق بــه ســعید ســروری 
فرزنــد حســن در تاریــخ فرزنــد حســن در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــد اصغــر در تاریــخ  ــی فرزن ــه زهــرا ســلمانی قادیکائ ــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق ب ــی فرزن ــه زهــرا ســلمانی قادیکائ ــه شــماره ۲۱۶03۵0۶4۸۲۱۶03۵0۶4۸ متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
۱40۱/09/۱40۱/09/۲9۲9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

10201020//150150//3232

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از برگزاری اولین 
رویداد بین المللی گردشگری تندرستی ایران در مازندران خبر داد.

صادق برزگر در جلسه هم اندیشی که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری مازندران و مدیران ســتادی در راستای بررسی رفع موانع و مشکات 
به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی برگزار شد، ضمن 
خوشامد گویی به میهمانان گفت: با عنوان پیوند اداره کل با دانشگاه ها، طرح مطالعاتی 
در حوزه گردشگری را شروع کرده ایم که با توجه به پتانسیل های موجود در استان، 
قصد داریم مازندران را به عنوان قطب گردشگری تندرستی معرفی کنیم و در همین 
راســتا »اولین رویداد بین المللی گردشگری تندرستی ایران« را اوایل سال ۱40۲ 
برگزار خواهیم کرد.  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران 
افزود: یکی از کارهای خوبی که در حوزه گردشــگری انجام خواهیم داد این است 

که اخذ مجوز ساخت اقامتگاه های بوم گردی در خارج از بافت را تسریع دهیم. 
او در ادامه با بیان اینکه یکی از مشــکات هنرمندان در حوزه صنایع دســتی، 
عدم وجود بازارچه های دائمی در اســتان است افزود: نبود چوب های جنگلی برای 
هنرمندان صنایع دستی به خاطر قانون طرح تنفس جنگل، هزینه ساخت را افزایش 
داده و  اگر امکان توزیع چوب به صورت یارانه ای برای هنرمندان فراهم شــود گام 
مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال در این حوزه برخواهیم برداشت. باید آموزش های 

الزم برای جذب گردشــگران اروپایی به استان در دســتورکار قرار گیرد.  معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری مازندران نیز در این دیدار ضمن تبریک 
میاد حضرت فاطمه زهرا )س( و تســلیت ســومین سالگرد شهادت سردار شهید 
سلیمانی، اظهارداشت: سردار ســلیمانی نماد و اسطوره شجاعت، قهرمان نظامی، 
عارف برجســته و در بخش های مختلف آسیب شناس بوده که امیدواریم راهش پر 
رهرو باشد. روح اهلل سلگی با ابراز عاقمندی به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی مازندرات تصریح کرد: میراث فرهنگی مازندران نقش ملی و فراملی دارد.

معاون سیاسی امنیتی اســتانداری مازندران به ۶0 میلیون گردشگر به استان 
اشــاره کرد و افزود: این آمار حضور گردشگر رکوردشکن است باید از این فرصت 

استفاده کنیم و نباید به تهدید تبدیل شود.
او به حضور کشــورهای عربی به استان مازندران به دلیل داشتن طبیعت زیبا، 
وجود جنگل و دریا اشاره کرد و گفت: باید آموزش های الزم برای جذب گردشگران 

اروپایی به استان در دستورکار قرار گیرد.
او بــا بیان اینکه باید از هم اکنون به فکر راه اندازی نمایشــگاه صنایع دســتی 
و گردشــگری دریایی باشــیم، گفت:برای تحقق ســرمایه گذاری و اقتصاد استان، 

نمایشگاه ها در سواحل دریا برگزار شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه باید مازندران استان 
نمایشگاه ها شود و ظرفیت آن را دارد خاطر نشان کرد: برپایی نمایشگاه ها در استان 

موجب حضور بازدیدکنندگان بسیاری می شود. 
معاون سیاسی امنیتی اســتانداری مازندران تاکید کرد: باید از سرمایه گذاران 
برای توســعه گردشگری دعوت شود. ســلگی به مهم بودن جایگاه میراث فرهنگی 
در مازندران تاکید کرد و افزود: برای حفظ فرهنگ و آداب و رسوم در استان باید 
تاش های بســیار کرد. او گفت: تکریم ارباب رجوع باید مورد توجه باشــد و برای 

تسهیل گری در ارائه مجوز تاش شود.

اولینرویدادبینالمللیگردشگریتندرستیایراندرمازندرانبرگزارمیشود

 کاهش 60 درصدی حریق در جنگل های شمال
موســی مقیمی معاون حفاظت و امور بهره برداری 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری مازندرانـ  
منطقه ساری در  بحث حریق و آتش سوزی در ساری 
اظهار کرد:  از ابتدای امسال تاکنون اطفای حریق در 
جنگل های استان حدود ۲7 فقره در سطح حدود 3۲ 
هکتار بوده که با تاش آتش نشانان اطفا شده است.

معاون حفاظــت و امور بهره برداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ســاری با 
اشاره به کاهش حریق طی 9 ماهه امسال در سطح 
جنگل های شمال، بیان کرد: وقوع حریق در حوزه 
مرتع ۶ فقره به میزان ۱۶ هکتار بوده اســت. مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندرانـ  منطقه ساری نیز اظهار کرد: حریق در 
جنگل ها و مراتع منطقه ساری طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۶0 درصد کاهش یافت. وی با اشــاره به افزایش مشارکت عمومی مردم، اضافه کرد: 
رعایت شهروندان و گردشگران، انجام اقدامات پیشگیرانه و حضور به موقع نیرو های 
امدادی در عرصه ها موجب کاهش حریق در سطح جنگل ها و مراتع استان شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندرانـ   منطقه ساری 
گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی قطع درخت در 

عرصه های جنگلی و مرتعی موارد را به سامانه ۱۵04 اطاع دهند.

  بارش  سال آبی جاری در گنبدکاووس همچنان کاهشی است
 رییس اداره هواشناسی گنبدکاووس گفت: از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر پارسال 
تاکنون( در مجموع ۵0.۵ میلی متر باران در این شهرستان مرزی با اقلیم خشک و 
نیمه بیابانی بارید که ۲0 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. منصور فرشاد 
اظهارداشت: میزان بارش باران در مدت اشاره شده همچنین در مقایسه با دوره آماری 
بلندمدت ۲۵ ساله در گنبدکاووس هم ۱0 درصد کاهش داشته است. وی اضافه کرد: 
میزان بارش ها از ابتدای مهر تاکنون در مناطق شمالی گنبدکاووس )بخش داشلی برون( 
به عنوان یکی از مناطق کم باران شهرستان 3۵.9 میلی متر بوده که در مقایسه با سال 
قبل ۱۲7 درصد بیشتر اما در مقایسه با دوره آماری بلندمدت ۲ درصد کمتر بوده است.

فرشاد به حجم بارش ها طی ۲4 ساعت گذشته در گنبدکاووس نیز اشاره کرد و افزود: 
در این مدت از ۵.4 تا ۱۲ میلی متر باران در این شهرستان بارید که بیشترین آن مربوط 
به روستای مرزی »آی تمر« و کمترین آن در شهر گنبدکاووس بود. به گفته رییس 
اداره هواشناسی گنبدکاووس، حجم بارش طی ۲4 ساعت گذشته در برخی نقاط این 
شهرستان از جمله »ُکرند« ۱0، »ایمر ماساری« ۱۱، »اینچه برون« ۱0.3، »کلیجه« 
۸.3، »قره ماخر« 9.7، »دولت نظر« ۱0.۵، »داشلی برون« ۸.۱ و »قره کسلخه« ۵.۵ 
میلی متر بوده است. گنبدکاووس با 4۱۱ هزار نفر جمعیت و با داشتن افزون بر ۱۶0 
هزار هکتار اراضی زراعی و باغی از شهرستان های مهم در تولیدات بخش کشاورزی 
استان گلستان به شمار می رود. مطابق داده های آماری متولیان جهادکشاورزی حدود 
70 درصد اراضی زراعی گنبدکاووس »دیم« است و نزوالت آسمانی نقش مهمی در 
رونق یا کم رونقی زراعت در این شهرستان که هم اکنون موسم کشت سه محصول 

استراتژیک »گندم، جو و دانه روغنی کلزا« در آن است، دارد.

رییس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور با بیان 
اینکه قیمت ســموم تولید داخل افزایشی نداشته 
اســت، گفت: تعرفه واردات سموم آماده مصرف ۲ 
درصد است که وارد و در کشور به فروش می رسد 
اما گاهی از کیفیت خوبی هم برخوردار نیســتند 
و حتی در مواردی خســارت زا هســتند. مسعود 
گیل آبادی افزود: برای حمایت از بخش کشاورزی 
پیــش از ایــن ارز 4۲00 تومانی بــه این بخش 
اختصاص می یافت که با حذف این ارز طی دو سال 
گذشته، قیمت سموم و آفتکش ها افزایش یافت، 
اما با تاش های انجمن و ضوابط سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از ابتدای سال 
تاکنون هیچ افزایش نرخی در قیمت ها نداشته ایم. 
رییس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور با بیان 
اینکه تولیدکنندگان داخلی در بحث تعرفه گذاری 
واردات سموم تکنیکال و سموم آماده مصرف دچار 
مشکل جدی هستند، گفت: اکنون تولیدکنندگان 
داخلی با تعرفه های نابرابر واردات تکنیکال و سموم 
آماده مصرف روبرو هســتند که همین امر موجب 
دلســردی تولیدکنندگان داخلی شده، زیرا تعرفه 
واردات تکنیــکال ۲ درصد و تعرفه ســموم آماده 
مصرف نیز ۲ درصد است. وی اضافه کرد: در واقع 
سموم آماده مصرف با تعرفه مذکور وارد کشور و به 
فروش می رســد که گاهی ممکن است از کیفیت 
خوبی هم برخوردار نباشــد و حتــی در مواردی 
خسارت زا باشــند، اما تولیدکننده داخلی ما باید 
مواد اولیه تکنیکال را با تعرفه مذکور وارد و مابقی 
مواد اولیه را با ارز آزاد یا نیمایی از پتروشــیمی ها 

خریــداری کند که در شــرایط فعلــی به دلیل 
هزینه هــای باالی تمام شــده تولید این محصول 
شامل افزایش قیمت نسبت به سموم آماده مصرف 

وارداتی می شود.
گیل آبادی افزود: با توجه به شــرایط فعلی کشور، 
هیچ دلیلــی وجود ندارد که مــا ارز نیمایی را به 
ســموم آماده مصرف وارداتــی اختصاص بدهیم، 
زیرا صادرکنندگان کشورهای چین و هند عاوه بر 
اینکه تولیداتشان ارزان تر از کشور ما تمام می شود، 
مشــوق های صادراتی خــود را دریافت می کنند؛ 
بنابراین محصولی که وارد کشــور ما می شــود با 
حداقل ۱۵ درصد اختاف قیمــت ارزان تر وارد و 

عرضه می شود. رییس انجمن تولیدکنندگان سموم 
کشور اظهار داشت: در بحث تعرفه گذاری واردات 
سموم نیز اخیراً حمایت هایی از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی صورت گرفته درخواست ما این است که 
این موضوع هرچه ســریع تر تعیین تکلیف شود تا 
مشــکلی برای کارخانجات داخلی ایجاد نشود که 

منجر به تعطیلی برخی از آنها شود.
گیل آبادی درخواســت انجمــن را تعرفه گذاری 
عادالنــه برای ســموم تکنیکال و آمــاده مصرف 
وارداتی عنوان کرد و گفت: تعرفه گذاری ســموم 
آماده مصرف وارداتی باید از ۲ درصد به ۱۵ درصد 
افزایش یابد که در این صورت قیمت این محصول 

با تولید داخلی یکســان خواهد شــد و تولیدات 
داخلی نیــز قابل رقابت می شــود. رییس انجمن 
تولیدکنندگان سموم کشور درباره نسخه نویسی 
عرضه سموم گفت: هنوز نسخه نویسی سموم در 
کشور انجام نمی شــود و کشاورزان نسبت به این 
موضوع واکنش نشان می دهند، زیرا نسخه نویسی 
و تحویل سم و آفتکش ها از طریق نسخه نیازمند 
زیرساخت های مناسب اســت در غیر این صورت 

کشاورزان دچار مشکل می شوند.
 به گفته وی، حتی اگر کلینک های گیاه پزشکی 
به کشاورز بگویند برای هر محصولشان چه مقدار 
ســم با چه مقدار تجویز شده با عنوان اسم کاال یا 

شرکت کشاورزان ریسک نمی کنند و محصول خود 
را به خطر نمی اندازند پس نسبت به چنین اقدامی 

مقاومت می کنند. 
وی اضافه کرد: بنابراین سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی باید اقداماتی اساسی در این 

خصوص انجام دهد. 
گیل آبــادی درباره فروشــگاه های غیرمجاز افزود: 
طبــق قانون ســازمان نظــام مهندســی مجوز 
فروشگاه ها و توزیع و فروش سموم را صادر می کند 
تا 4 سال گذشته این مجوز از سوی نظام مهندسی 
برای بخش عمده ای از فروشگاه ها صادر نشده بود 
اما به دســتور وزیر وقت مجوزهای الزم صادر شد. 
وی اظهار داشــت: اکنون با افزایش قیمت سموم 
بخشی از اضافه مصرف های در این بخش کاهش 
یافته اســت، زیــرا پیش از حــذف ارز ترجیحی 
در ایــن بخش، اگر هر هکتار زمین کشــاورز یک 
لیتر سم نیاز داشت کشــاورز دو لیتر سم مصرف 
می کرد، اما اکنون با افزایش قیمت ها کشاورز یک 
لیتر ســم را هم به سختی استفاده می کند. رییس 
انجمن تولیدکنندگان ســموم کشــور با اشاره به 
برگزاری نهمین دوره نمایشگاه تخصصی نهاده های 
کشاورزی، گفت: این نمایشگاه برای نخستین بار 
در محل نمایشــگاه های دائمی بین المللی تهران 
با حضور شــرکت های چینی و هنــدی با هدف 
تســهیل صادرات نهاده های کشاورزی سم و کود، 
بازاریابی، معرفی تولیــدات جدید با دوره کارنس 
پایین، دوره های آموزشی نحوه و زمان مصرف برای 

کشاورزان برگزار می شود.

قیمتسمومتولیدداخلافزایشینداشتهاست
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کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 4۲۸4۲۸دد7۲7۲ ایــران  ایــران 7۲7۲ تیبــا  تیبــا ۲۲ رنــگ مشــکی شــماره موتــور  رنــگ مشــکی شــماره موتــور ۸۱9۶903۸۱9۶903 شــماره  شــماره 
ــخ  ــر در تاری ــد محمدباق ــور فرزن ــوب پ ــه یعق ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد محمدباق ــور فرزن ــوب پ ــه یعق ــه فاطم ــق ب ــی NASNAS۸۲۱۱00۸۲۱۱00FF۱0۲47۸9۱0۲47۸9 متعل ــی شاس شاس

۱400/07/۱400/07/۲۸۲۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 4۱۸0۱۱۵۱3۱4۱۸0۱۱۵۱3۱ متعلــق بــه فاطمــه امیــری فرزنــد علــی  متعلــق بــه فاطمــه امیــری فرزنــد علــی 
صفدر  در تاریخ صفدر  در تاریخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــام  ــد غ ــی  فرزن ــی  توکل ــه مصطف ــق ب ــام  متعل ــد غ ــی  فرزن ــی  توکل ــه مصطف ــق ب ــی 0۵۶9974۶۸۲0۵۶9974۶۸۲ متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
عبــاس در تاریــخ عبــاس در تاریــخ ۱40۱/0۸/۲0۱40۱/0۸/۲0 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 00۶7۲4۸33000۶7۲4۸330 متعلــق بــه زینــب الســادات توســلی طبائــی زواره فرزنــد ســید  متعلــق بــه زینــب الســادات توســلی طبائــی زواره فرزنــد ســید 
حســن در تاریــخ حســن در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱0۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت دانشــجویی  و کارت بســیج فعــال  و کارت گــردان گواهینامــه رانندگــی و کارت دانشــجویی  و کارت بســیج فعــال  و کارت گــردان ۲0۱۲0۱امــام علــی  و کارت امــام علــی  و کارت 
کار امــوزی و کارت ملــی بــه شــماره ملــی کار امــوزی و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 00۱4۲4470۵00۱4۲4470۵ و کارت خــودرو  و بیمــه نامــه خــودرو و کارت  و کارت خــودرو  و بیمــه نامــه خــودرو و کارت 
ســوخت بــه شــماره انتظامــی ســوخت بــه شــماره انتظامــی ۱0۱0 ایــران  ایــران 37۲37۲ ن  ن ۱۶۱۶ و کارت ســوخت موتــور ســیکلت  و کارت ســوخت موتــور ســیکلت ۱۲۵۱۲۵ ایــران  ایــران 779۵۵779۵۵    
متعلــق بــه ســید احمــد رحمانــی  فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ متعلــق بــه ســید احمــد رحمانــی  فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0۱0۱ مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــاری فرزن ــا  غف ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــاری فرزن ــا  غف ــه حمیدرض ــق ب ــماره 04۵۲339۶۶904۵۲339۶۶9 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 ۱۱40۱/09/۲40۱/09/۲00 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱370۵79403۱370۵79403 متعلــق بــه مقصــود حســن نــژاد وایانــی فرزنــد احــد در تاریــخ  متعلــق بــه مقصــود حســن نــژاد وایانــی فرزنــد احــد در تاریــخ 
 ۱40۱/۱0/۱۶ ۱40۱/۱0/۱۶مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــاس فرزن ــد عب ــم مرش ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــاس فرزن ــد عب ــم مرش ــه مری ــق ب ــماره 00۵۲۵۸۲44۲00۵۲۵۸۲44۲ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱4۱40۱/07/0۱/07/0۱0۱ مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 0۵۵۸۸۱۵۶930۵۵۸۸۱۵۶93 متعلــق بــه زهــرا حســنی ســیانی فرزنــد جعفــر قلــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا حســنی ســیانی فرزنــد جعفــر قلــی در تاریــخ 
۱40۱/0۶/۱40۱/0۶/0۱0۱ 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 00۸۲۸۶4۸۵300۸۲۸۶4۸۵3 متعلــق بــه مریــم  ســادات امیرمحمــدی  فرزنــد وهــاب در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  ســادات امیرمحمــدی  فرزنــد وهــاب در تاریــخ 
۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0۱0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد مرتضــی در تاری ــه محمــد حســین ملکــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد مرتضــی در تاری ــه محمــد حســین ملکــی فرزن ــق ب ــه شــماره 03۸44۶47۲۶03۸44۶47۲۶ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
۱۱40۱/0۸/040۱/0۸/0۱۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــین ب ــوخت و کارت ماش ــین کارت س ــه ماش ــه نام ــین بیم ــور و ماش ــه موت ــی  گواهینام ــه کارت مل ــین ب ــوخت و کارت ماش ــین کارت س ــه ماش ــه نام ــین بیم ــور و ماش ــه موت ــی  گواهینام کارت مل
شــماره پــاک ایــران شــماره پــاک ایــران ۲0۲0--77۵77۵وو۵4۵4 و کارت موتــور بیمــه نامــه موتــور کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  و کارت موتــور بیمــه نامــه موتــور کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 
ایــران ایــران ۱3۸۱3۸  47۸9347۸93بــه شــماره ملــیبــه شــماره ملــی00۱۶34۱۱0400۱۶34۱۱04 و برگــه ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک ایــران و برگــه ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک ایــران۲0۲0  
ــود  ــود  مفق ــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0۸0۸ مفق ــادی در تاری ــد ه ــی فرزن ــی ازندریان ــل کریم ــه ابوالفض ــق ب ــخ متعل ــادی در تاری ــد ه ــی فرزن ــی ازندریان ــل کریم ــه ابوالفض ــق ب / / 77۵77۵وو۵4۵4متعل

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

29032903

ــد کریــم در  ــه صفــر علــی بلــوچ زاده فرزن ــد کریــم در  متعلــق ب ــه صفــر علــی بلــوچ زاده فرزن ــه شــماره ۱۸۱7۵47۱43۱۸۱7۵47۱43 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریخ تاریخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0۸0۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــوار  ــمس آباد،بل ــه ش ــر تپ ــدان هروی،س ــه آدرس=می ــوار و ب ــمس آباد،بل ــه ش ــر تپ ــدان هروی،س ــه آدرس=می ــی4444//۱0۵0۱0۵0 و  و 4۵4۵و ب ــماره ثبت ــه ش ــندملک ب ــیس ــماره ثبت ــه ش ــندملک ب س
گلها،کوچــه گلهــا گلها،کوچــه گلهــا ۱۱،پــاک ،پــاک ۱3۱3  متعلــق بــه پویــان جعفــری بــه شــماره   متعلــق بــه پویــان جعفــری بــه شــماره 0۸00۱0۸490۸00۱0۸49 فرزنــد علــی در  فرزنــد علــی در 

تاریــخ تاریــخ ۱40۱/0۸/۱40۱/0۸/0۱0۱ 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 00۶9۲07۶۲300۶9۲07۶۲3 متعلــق بــه حامــد صادقــی نیــا فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه حامــد صادقــی نیــا فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
 40۱/۱0/0۱ ۱۱40۱/۱0/0۱مفقــود 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 00499۵۲۲3400499۵۲۲34 متعلــق بــه اکــرم ســعیدی فرزنــد صفــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم ســعیدی فرزنــد صفــی الــه در تاریــخ 
۱40۱/09/۱40۱/09/0۱0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه مــژگان ســعیدپور فرزن ــد  متعلــق ب ــه مــژگان ســعیدپور فرزن ــران ۵۸9۵۸9 ج  ج 4۸4۸ متعلــق ب ــران ای ــه شــماره ۶۶۶۶ای ــه شــماره کارت ماشــین و کارت ســوخت ب کارت ماشــین و کارت ســوخت ب
ولــی در تاریــخ ولــی در تاریــخ ۱40۱/09/۱40۱/09/0۸0۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره ۶۶۶۶ایــران ایــران 3۶۲3۶۲ ص  ص ۸9۸9 متعلــق بــه مجیــد مســیب نــژاد کانتــر  فرزنــد مختــار  متعلــق بــه مجیــد مســیب نــژاد کانتــر  فرزنــد مختــار 
در تاریــخ در تاریــخ ۱40۱/0۸/۱40۱/0۸/0۲0۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 3۵۱3۵۱ م  م ۶۲۶۲   ــران  ای ــماره 7979 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 43۲4۶7۸94443۲4۶7۸944 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
متعلــق بــه مهــدی چگینــی فرزنــد ابوالفضــل  و کارت ســوخت متعلــق بــه فیــروزه پورحســن زنــوز بــه متعلــق بــه مهــدی چگینــی فرزنــد ابوالفضــل  و کارت ســوخت متعلــق بــه فیــروزه پورحســن زنــوز بــه 
شــماره شــماره ۱۵۸۱43۵304۱۵۸۱43۵304در تاریــخ در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱3۱3 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 0074۶40۱430074۶40۱43 متعلــق بــه زهــرا حامــی پرموســائی فرزنــد رضــا در  متعلــق بــه زهــرا حامــی پرموســائی فرزنــد رضــا در 
تاریــخ تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0۱0۱ 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 403۱۵3۲407403۱۵3۲407 متعلــق بــه لطفعلــی حیــدری آزاد فرزنــد غــام  در  متعلــق بــه لطفعلــی حیــدری آزاد فرزنــد غــام  در 
تاریــخ تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0۵0۵ 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 0۵343۵74۶۶0۵343۵74۶۶ متعلــق بــه بتــول خطائــی دارینــی فرزنــد حســین در  متعلــق بــه بتــول خطائــی دارینــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ  0۱/0۸/۱0 ۱4۱40۱/0۸/۱0مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00۱7۲0۲۶3900۱7۲0۲۶39   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00۱7۲0۲۶3900۱7۲0۲۶39 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه آنیتــا حصنــی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ متعلــق بــه آنیتــا حصنــی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ ۱4۱40۱/09/۲۵0۱/09/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 3۱۸9۸۱44۸۱3۱۸9۸۱44۸۱ و  و  ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره 3۱۸9۸۱44۸۱3۱۸9۸۱44۸۱ و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
۲۲عــدد کارت ماشــین بــه شــماره عــدد کارت ماشــین بــه شــماره 3333 ایــران  ایــران 7۱۶7۱۶ ی ی۵7۵7 و  و ۵0۵0ایــران ایــران ۱79۱79ب ب 9۶9۶ و  و 33عــدد کارت ســوخت عــدد کارت ســوخت 
متعلــق بــه علــی ابــاذری فرزنــد ماشــااهلل در تاریــخ متعلــق بــه علــی ابــاذری فرزنــد ماشــااهلل در تاریــخ ۱40۱/۱0/0۱40۱/۱0/0۱۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره 3770۱۵490۸3770۱۵490۸   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 3770۱۵490۸3770۱۵490۸ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه بهــزاد اســحاقی فرزنــد محســن در تاریــخ متعلــق بــه بهــزاد اســحاقی فرزنــد محســن در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱3۱40۱/۱0/۱3 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00۲43۱7۱4400۲43۱7۱44 و  و  ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره 00۲43۱7۱4400۲43۱7۱44 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت دانشــجویی متعلــق بــه النــاز قهرمانــی فرزنــد اقــا زاده در تاریــخ کارت دانشــجویی متعلــق بــه النــاز قهرمانــی فرزنــد اقــا زاده در تاریــخ ۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/۲۵۲۵ مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

30113011

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۱۶۶00۶77۲3۱۶۶00۶77۲3 متعلــق بــه علیرضــا راشــید کنــده فرزنــد ورقــه در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا راشــید کنــده فرزنــد ورقــه در تاریــخ 
 ۱40۱/09/09 ۱40۱/09/09مفقود 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 03۱۱9۶097903۱۱9۶0979 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 03۱۱9۶097903۱۱9۶0979 متعلــق بــه امیرحســین  متعلــق بــه امیرحســین 
دیــور فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ دیــور فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ ۱39۸/۱0/0۱۱39۸/۱0/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
        

30243024

ــه دو و کارت و کارت  ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه دو و کارت و کارت  و کارت پای ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 00۶۵0۶۸۲3۸00۶۵0۶۸۲3۸ و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ایــران ســوخت بــه شــماره ایــران ۵0۵0  397397 ب  ب ۵3۵3 و کارت خانــه  کارگرمتعلــق بــه آقــای  غامحســین قربانــی  و کارت خانــه  کارگرمتعلــق بــه آقــای  غامحســین قربانــی 

فرزند خلیل در تاریخ فرزند خلیل در تاریخ  40۱/۱0/۱0 ۱۱40۱/۱0/۱0مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱۵۵۱9۱۵۵۱9 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 007۶0۲۲390007۶0۲۲390 متعلــق بــه آقــای ســعید امینــی  متعلــق بــه آقــای ســعید امینــی 
آقباغــی فرزنــد داود در تاریــخ آقباغــی فرزنــد داود در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0۵0۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــادی زاده فرزنــد رحیــم در تاریــخ  ــه آقــای  ســجاد ن ــادی زاده فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق ب ــه آقــای  ســجاد ن کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۶۱03۸۱9۸۱۱۶۱03۸۱9۸۱ متعلــق ب
۱4۱40۱/0۵/0۱0۱/0۵/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۶۱7009۶497۶۱7009۶497 متعلــق بــه ابوالفضــل  ملکــی فــوران فرزنــد یعقــوب  در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفضــل  ملکــی فــوران فرزنــد یعقــوب  در تاریــخ 
۱۱40۱/09/40۱/09/0۵0۵ 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 4۲۱0۱3۸۶۵74۲۱0۱3۸۶۵7 متعلــق بــه خانــم بهــاره پاپــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم بهــاره پاپــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱4۱40۱/09/0۱/09/۲7۲7 مفق
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ــخ  ــعلی در تاری ــد عباس ــز فرزن ــدس قنبری آناقی ــه اق ــق ب ــخ  متعل ــعلی در تاری ــد عباس ــز فرزن ــدس قنبری آناقی ــه اق ــق ب ــماره ۱۶۵۲3۵0۲9۲۱۶۵۲3۵0۲9۲ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/۲0۲0 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00۲۱7۸۵۵۲۱00۲۱7۸۵۵۲۱ متعلــق بــه علیرضــا ناصــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا ناصــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
۱40۱/07/0۶۱40۱/07/0۶ 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 ۵۵۶04۵470۲۵۵۶04۵470۲ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۵۵۶04۵470۲۵۵۶04۵470۲ متعلــق بــه  متعلــق بــه 
فاطمــه محمدباقــری فرزنــد بهــراد در تاریــخ فاطمــه محمدباقــری فرزنــد بهــراد در تاریــخ ۱40۱/09/۲0۱40۱/09/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۵3۱۵99۸۱۸۱۵3۱۵99۸۱۸ متعلــق بــه پرویــز مائــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــز مائــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ ۱40۱/09/۱40۱/09/۲9۲9  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره ۶۶۶0۱0۶40۵۶۶۶0۱0۶40۵ متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۶۶۶0۱0۶40۵۶۶۶0۱0۶40۵ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پریســا امینــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ پریســا امینــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ ۱40۱/09/09۱40۱/09/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره ۱۵9007۲3۵9۱۵9007۲3۵9 متعل ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره ۱۵9007۲3۵9۱۵9007۲3۵9 و کارت پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
امیــد رســولی فرزنــد علــی در تاریــخ امیــد رســولی فرزنــد علــی در تاریــخ ۱40۱/09/۱7۱40۱/09/۱7 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۶۶۶007۸۱۱۸۶۶۶007۸۱۱۸ متعلــق بــه بهــروز موالئــی فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز موالئــی فرزنــد نــادر در تاریــخ ۱۱40۱/0۲/40۱/0۲/۱۵۱۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــده فرزن ــان جهان دی ــه عرف ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــده فرزن ــان جهان دی ــه عرف ــق ب ــماره ۶۶۶0۵۱3۱۸3۶۶۶0۵۱3۱۸3 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱4۱40۱/09/0۱/09/۲۵۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد غامحس ــازاده فرزن ــس رض ــه خداب ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد غامحس ــازاده فرزن ــس رض ــه خداب ــق ب ــماره ۶3۶907۶79۱۶3۶907۶79۱ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ۱40۱/09/0۱40۱/09/0۵۵ مفقــود گردی

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــورزاد کوهســاره فرزن ــظ ن ــه حاف ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد کری ــورزاد کوهســاره فرزن ــظ ن ــه حاف ــق ب ــه شــماره ۱4۵0۶0۱3۲4۱4۵0۶0۱3۲4 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
۱40۱/0۸/۱40۱/0۸/۱۵۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد ولی ال ــق فرزن ــد قلیزاده هل ــه حمی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد ولی ال ــق فرزن ــد قلیزاده هل ــه حمی ــق ب ــماره ۵۵۶0۵۵۵3۲0۵۵۶0۵۵۵3۲0 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ۱۱40۱/0۸/۲۱40۱/0۸/۲۱ مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37۸۱49۵۵3۱37۸۱49۵۵3۱ و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 37۸۱49۵۵3۱37۸۱49۵۵3۱ و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 37۸۱49۵۵3۱37۸۱49۵۵3۱ و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران۲۱۲۱  ۱4۶۱4۶جج۵۸۵۸ و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 37۸۱49۵۵3۱37۸۱49۵۵3۱ متعلــق بــه مســعود حیــدری فرزنــد محــرم علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود حیــدری فرزنــد محــرم علــی در تاریــخ ۱400/۱۱/0۱400/۱۱/044  

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 00۸3۸97۸9۵00۸3۸97۸9۵ متعلــق بــه ســعید امینی نصــرت آبــاد فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید امینی نصــرت آبــاد فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 
۱40۱۱40۱//0909//۱4۱4 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه فاطم ــق ب ــه  متعل ــه فاطم ــق ب ــماره ۶۶۶040۸9۶7۶۶۶040۸9۶7 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره ۶۶۶040۸9۶7۶۶۶040۸9۶7 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
نیک فــال فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ نیک فــال فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱۸۱40۱/۱0/۱۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 007۶903۵۵9007۶903۵۵9 متعلــق بــه مجتبــی قلــی پســندی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی قلــی پســندی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/۲۱۲۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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پــاک  بــه شــماره  و کارت ماشــین  پــاک   بــه شــماره  و کارت ماشــین  ملــی 3770۱97۶۱۵3770۱97۶۱۵  بــه شــماره  پایــه ســه  ملــی گواهینامــه  بــه شــماره  پایــه ســه  گواهینامــه 
۵۱۵۱ایــرانایــران794794صص7۱7۱ و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه علیرضــا قاســم نــژاد فرزنــد علــی  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه علیرضــا قاســم نــژاد فرزنــد علــی 

اوسط در تاریخ اوسط در تاریخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0303 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3۸۵9730۲743۸۵9730۲74 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ ۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/۱0۱0 مفق ــن در تاری ــد عبدالرحم ــی فرزن ــم اعظم ــه ابراهی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد عبدالرحم ــی فرزن ــم اعظم ــه ابراهی ــق ب 3۸۵9730۲743۸۵9730۲74 متعل

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــی باشــد.گردی ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3۸004۲۲۸403۸004۲۲۸40 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 3۸004۲۲۸403۸004۲۲۸40  
ــی  ــا رضای ــه ژی ــق ب ــی متعل ــا رضای ــه ژی ــق ب ــخ ۱400۱400//0707//0۱0۱متعل ــه در تاری ــه س ــه پای ــخ  و گواهینام ــه در تاری ــه س ــه پای ــخ ۱40۱۱40۱//0909//0707 و گواهینام ــخ در تاری در تاری
ــزاد در  ــد به ــاه فرزن ــا رحمــن پن ــه آری ــق ب ــزاد در  متعل ــد به ــاه فرزن ــا رحمــن پن ــه آری ــق ب ــی 37۲۲۱49۶۱437۲۲۱49۶۱4 متعل ــح و شناســنامه باکدمل ــد صال ــی فرزن ــح و شناســنامه باکدمل ــد صال فرزن

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــختاریــخ۱۱40۱/09/0740۱/09/07 مفقــود گردی تاری
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ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــه علیرضائ ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــه علیرضائ ــه معصوم ــق ب ــماره 4۵۶9۸4070۱4۵۶9۸4070۱ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱40۱/0۵/0۱40۱/0۵/0۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــد  ــاد فرزن ــرون آب ــه نســرین ســیری ف ــق ب ــد   وشناســنامه متعل ــاد فرزن ــرون آب ــه نســرین ســیری ف ــق ب ــه شــماره 00۱0۲۵۱۱7000۱0۲۵۱۱70  وشناســنامه متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
یارعلــی وهمچنیــن کارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه کیانــوش احمــدی بــه کدملــی یارعلــی وهمچنیــن کارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه کیانــوش احمــدی بــه کدملــی 3۲۵799۲09۲3۲۵799۲09۲ در  در 

تاریــخ تاریــخ ۱40۱/09/۱40۱/09/۲۸۲۸ 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 00700040990070004099 متعلــق بــه الهــام کارجــوراوری فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام کارجــوراوری فرزنــد یدالــه 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 ۱40۱/0۸/۱40۱/0۸/0۱0۱ مفق

ــخ  ــا در تاری ــد  علیرض ــر شــمس فرزن ــه نیلوف ــق ب ــخ   متعل ــا در تاری ــد  علیرض ــر شــمس فرزن ــه نیلوف ــق ب ــی 00۲0۸7۶۸۱۵00۲0۸7۶۸۱۵  متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
۱40۱/09/۱40۱/09/0۱0۱ 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 3۱49۵۶۲90۲3۱49۵۶۲90۲ وگواهینامــه وکارت خــودرو متعلــق بــه الهــام محاتیــان بابکــی  وگواهینامــه وکارت خــودرو متعلــق بــه الهــام محاتیــان بابکــی 
فرزنــد سیدحســین در تاریــخ فرزنــد سیدحســین در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/۱۶40۱/۱0/۱۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 00۱333۲3۸400۱333۲3۸4   ــه شــماره مل ــه موتورســیکلت ب ــی  و گواهینام ــه شــماره مل ــه موتورســیکلت ب ــه شــماره 00۱333۲3۸400۱333۲3۸4 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــران ۱۲4۱۲4   ــران  ای ــه شــماره پــاک 9۵۶۶49۵۶۶4 ای ــور ب ــان خدمــت و کارت موت ــه ســه و کارت پای ــه شــماره پــاک و گواهینامــه پای ــور ب ــان خدمــت و کارت موت ــه ســه و کارت پای و گواهینامــه پای
متعلــق بــه مجیــد ســلیمی فرزنــد منصــور در تاریــخ متعلــق بــه مجیــد ســلیمی فرزنــد منصــور در تاریــخ ۱40۱/۱0/0۱40۱/۱0/0۱۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــدســاقط مــی باشــد

ــخ  ــکرخدا در تاری ــد ش ــی فرزن ــه اخاق ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــکرخدا در تاری ــد ش ــی فرزن ــه اخاق ــه معصوم ــق ب ــماره ۱۸۱903903۱۱۸۱903903۱ 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 ۱40۱/۱0/۱۱40۱/۱0/۱۵۵ مفق

ــخ  ــم در تاری ــد سیدهاش ــی فرزن ــه زینال ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد سیدهاش ــی فرزن ــه زینال ــه فاطم ــق ب ــماره 00۵493740۱00۵493740۱ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱40۱40۱/۱0/۱۱/۱0/۱00 مفق
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ــخ  ــم  در تاری ــد قاس ــی فرزن ــش  چگین ــه جهانبخ ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد قاس ــی فرزن ــش  چگین ــه جهانبخ ــق ب ــماره 43۲۲۸3973۸43۲۲۸3973۸ 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 ۱۱40۱/09/40۱/09/۱0۱0 مفق

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ۲۵۸09۶374۱۲۵۸09۶374۱ متعلــق بــه ســید  متعلــق بــه ســید 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ ۱۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۲۲ مفق ــد ســید داود  در تاری ــی  فرزن ــر گوراب ــخ محمــد  شــعبانزاده طاه ــد ســید داود  در تاری ــی  فرزن ــر گوراب محمــد  شــعبانزاده طاه

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

ــن  ــبحان  عابدی ــه س ــق ب ــن  متعل ــبحان  عابدی ــه س ــق ب ــماره ۲۵9493۱۱۲۸۲۵9493۱۱۲۸ متعل ــه ش ــین ب ــور و ماش ــه موت ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــین ب ــور و ماش ــه موت ــی و گواهینام کارت مل
ــه شــماره شاســی  NAAPNAAP۱3۱3FEFE99LJLJ04۵۱9904۵۱99 و  و  ــم و کارت ماشــین ب ــد ابراهی ــاال گفشــه  فرزن ــه شــماره شاســی  زاده ب ــم و کارت ماشــین ب ــد ابراهی ــاال گفشــه  فرزن زاده ب
شــماره موتــور  شــماره موتــور  ۱۶۶۱۶۶BB004۲0۱004۲0۱ و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 4۶4۶ ایــران  ایــران 4۲34۲3 ن  ن ۱۵۱۵ بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی ۲۵9۶04۲۲90۲۵9۶04۲۲90  
 متعلــق بــه عاطفــه نصیــری بزایــه در تاریــخ  متعلــق بــه عاطفــه نصیــری بزایــه در تاریــخ ۱40۱/۱0/0۱۱40۱/۱0/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۲۵۸۱۱۶۱۸7۶۲۵۸۱۱۶۱۸7۶ متعلــق بــه پویــا  مــددی یــا ملــق  فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه پویــا  مــددی یــا ملــق  فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 
۱4۱40۱/0۸/0۱/0۸/0۱0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  موتــور  کارت  و  شاســی   شــماره  بــه  موتــور  کارت  و   ۶۵39۲۸۸۸7۵۶۵39۲۸۸۸7۵ شــماره  بــه  گواهینامــه  و  ملــی  شــماره کارت  بــه  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
ــاک ۵۸۲۵۸۲//۶۶۵۱۲۶۶۵۱۲   ــماره پ ــاک  و ش ــماره پ ــور  0۱۲۵0۱۲۵NN۵۵PP9۲9۲AA۱۵۵۱۵۵ و ش ــماره موت ــور   و ش ــماره موت ۱۲۵۱۲۵BB9۵7۱4309۵7۱430******NN۵۵PP و ش
متعلــق بــه اســمعیل  وارســته توســروندانی  فرزنــد هــادی  در تاریــخ متعلــق بــه اســمعیل  وارســته توســروندانی  فرزنــد هــادی  در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱3۱3 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــد.از درجــه اعتب ــی باش ــاقط م ــار س از درجــه اعتب

  55695569

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00۶۲۶49۸۸400۶۲۶49۸۸4 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه حســین حامــدی  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه حســین حامــدی 
فرزند صمد در تاریخ فرزند صمد در تاریخ ۱۱40۱/۱0/040۱/۱0/0۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 0۲۵۱۵۸3۱7۱0۲۵۱۵۸3۱7۱ متعلــق بــه آرمــان کریمــی فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه آرمــان کریمــی فرزند احمــد در تاریــخ ۱40۱/07/۱40۱/07/0۱0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70137013

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۲39۱7۵۱9۶۶۲39۱7۵۱9۶۶ متعلــق بــه مصطفــی کریمــی پورفــرد فرزنــد مســعود در  متعلــق بــه مصطفــی کریمــی پورفــرد فرزنــد مســعود در 
تاریــخ تاریــخ ۱400/04/۱400/04/0707 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70147014

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی ۱۸۸۱۶۸۲7۶۵۱۸۸۱۶۸۲7۶۵ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی ۱۸۸۱۶۸۲7۶۵۱۸۸۱۶۸۲7۶۵ و  و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی ۱۸۸۱۶۸۲7۶۵۱۸۸۱۶۸۲7۶۵ متعلــق بــه نصــراهلل طهماســبی فرزنــد شــکرعلی  متعلــق بــه نصــراهلل طهماســبی فرزنــد شــکرعلی 

در تاریخ در تاریخ  ۱40۱/۱0/۱0 ۱40۱/۱0/۱0مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی ۱۱۱۱0۵39۲۸۱۱۱۱0۵39۲۸ و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی ۱۱۱۱0۵39۲۸۱۱۱۱0۵39۲۸ متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محتــرم صفــاری قهدریجانــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ محتــرم صفــاری قهدریجانــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱7۱7 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 4۶۱04۵۵97۸4۶۱04۵۵97۸ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی4۶۱04۵۵97۸4۶۱04۵۵97۸  
ــاک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــاک  و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــران 94۲94۲ ب ب4444 و کارت س ــران  ای ــاک 7۱7۱ ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــاک و بیم ــماره پ ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام و بیم
7۱7۱ ایــران  ایــران 94۲94۲ ب ب4444 و کارت دانشــجویی بــه شــماره ملــی  و کارت دانشــجویی بــه شــماره ملــی 4۶۱04۵۵97۸4۶۱04۵۵97۸ متعلــق بــه علــی  متعلــق بــه علــی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0۶0۶ مفق ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــدی نافچ ــخ  علیمحم ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــدی نافچ  علیمحم

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70257025
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 3۸7۱7۵۸۶393۸7۱7۵۸۶39 متعلــق بــه طاهــره قهرمانــی مجــد فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره قهرمانــی مجــد فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 

۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/0۸0۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70607060
رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0937۶4940۶0937۶4940۶ و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره ۱۱۶۲۱۱۶۲ و گذرنامــه  و گذرنامــه 
ــخ  ــیدرضا در تاری ــد س ــوی فرزن ــازاده موس ــد رض ــه ناهی ــق ب ــخ  متعل ــیدرضا در تاری ــد س ــوی فرزن ــازاده موس ــد رض ــه ناهی ــق ب ــی 0937۶4940۶0937۶4940۶ متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ب

۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۱۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 00۲3۵4۸۶9۱00۲3۵4۸۶9۱ متعلــق بــه محمــد مهــدی رنگیــن کمــان فرزنــد  متعلــق بــه محمــد مهــدی رنگیــن کمــان فرزنــد 
حمیــد در تاریــخ حمیــد در تاریــخ  ۱40۱/09/0۱ ۱40۱/09/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــرح حــق دوســت چــک فرزن ــه ف ــق ب ــد  متعل ــرح حــق دوســت چــک فرزن ــه ف ــق ب ــی 093۵۲۸79۸۱093۵۲۸79۸۱ متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
حســین در تاریــخ حســین در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱7۱7 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ۲0۶۲0۶ نــوک مــدادی مــدل  نــوک مــدادی مــدل ۱3۸4۱3۸4 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 7474 /  / 
ــاز  ــه مهن ــق ب ــاز  متعل ــه مهن ــق ب ــور ۱0۱0FSSFSS۱۵۱۲۱۲3۱۱۵۱۲۱۲3۱ متعل ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی ۱9۸۲49۶7۱9۸۲49۶7 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ۱۸3۱۸3 ب  ب 7۲7۲ و ش
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱40۱/09/۲0۱40۱/09/۲0 مفق ــی در تاری ــراد عل ــد م ــادی فرزن ــزاده عشــرت آب ــخ  علی ــی در تاری ــراد عل ــد م ــادی فرزن ــزاده عشــرت آب  علی

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09407۸۵3۸۲09407۸۵3۸۲ متعلــق بــه نازیــا عیــدی زاده فرزنــد حســین در  متعلــق بــه نازیــا عیــدی زاده فرزنــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۸۱۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فرزن ــی محمدی ــه طلعــت جلیل ــق ب ــد  متعل ــه فرزن ــی محمدی ــه طلعــت جلیل ــق ب ــی 090۲049۶۸۲090۲049۶۸۲ متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
محمــد کاظــم در تاریــخ محمــد کاظــم در تاریــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱0۱0 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 0۸۲93۲۸0۶۸0۸۲93۲۸0۶۸ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــود  ــود  مفق ــخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۱۱۱ مفق ــن در تاری ــد محمدحس ــان فرزن ــور حافظی ــه منص ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محمدحس ــان فرزن ــور حافظی ــه منص ــق ب 0۸۲93۲۸0۶۸0۸۲93۲۸0۶۸ متعل

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــی باشــد.گردی ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب گردی

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 09۲4۲۲۱0۵409۲4۲۲۱0۵4 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
09۲4۲۲۱0۵409۲4۲۲۱0۵4 متعلــق بــه اردالن طاهریــان فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه اردالن طاهریــان فرزنــد حمیــد در تاریــخ ۱40۱/09/۱40۱/09/۲0۲0 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

نامــه  بیمــه  و  ماشــین  کارت  و  نامــه   بیمــه  و  ماشــین  کارت  و   09۲۵۲۱990۸09۲۵۲۱990۸ ملــی  شــماره  بــه  ســه  پایــه  ملــی »گواهینامــه  شــماره  بــه  ســه  پایــه  »گواهینامــه 
پــاک  شــماره  بــه  پــاک   شــماره  بــه   ۱397۱397 مــدل  ســفید  رنــگ  مــدل   ســفید  رنــگ   ۱۱۱۱۱۱ پرایــد  خــودرو  ســوخت  کارت  پرایــد و  خــودرو  ســوخت  کارت  و 
موتــور شــماره  و  موتــور  شــماره  و   NASNAS43۱۱0043۱۱00JJ۱0۲۲400۱0۲۲400 شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و   ۲۲۲۲ ق  ق    3۶۵3۶۵  /   /  74 74 

ــود  ــود  مفق ــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۱۱۱ مفق ــدی در تاری ــد مه ــخو فرزن ــین  خوش ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــخو فرزن ــین  خوش ــه امیرحس ــق ب MM۱3۶۱099۶7۱3۶۱099۶7 متعل
ــی باشــد.« ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــی باشــد.«گردی ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو وانــت-دو کابیــن مــدل کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو وانــت-دو کابیــن مــدل ۱400۱400 مشــکي متالیــک  مشــکي متالیــک 
ــور  ــور  وشــماره موت ــه شــماره پــاک 7474 /  / 944944 م  م 7474 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAKPLNAKPL۸۱۱7۸۱۱7MBMB۱009۲۵۱009۲۵ وشــماره موت ــاک ب ــه شــماره پ ب
ــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۶۱۶   ــاس در تاری ــد عب ــکویی فرزن ــه اس ــه روزب ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــکویی فرزن ــه اس ــه روزب ــق ب HFCHFC44GAGA3434DMDM000034۸000034۸ متعل

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 093۵437۱۲۶093۵437۱۲۶ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
093۵437۱۲۶093۵437۱۲۶ و و۲۲ عــدد کارت شناســایی نظامــی و کارت خدمــات رفاهــی و وصیــت نامــه متعلــق بــه  عــدد کارت شناســایی نظامــی و کارت خدمــات رفاهــی و وصیــت نامــه متعلــق بــه 
غامحســین اســماعیل پــور فرزنــد یــداهلل در تاریــخ غامحســین اســماعیل پــور فرزنــد یــداهلل در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/۱۶40۱/۱0/۱۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 30۸0۱۲9۶7930۸0۱۲9۶79 متعلــق بــه ســیدمحمدرضا تهامــی زرنــدی فرزنــد سیدحســین   متعلــق بــه ســیدمحمدرضا تهامــی زرنــدی فرزنــد سیدحســین  

در تاریخ در تاریخ ۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/0303 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70667066
ــماره ۶4۶4جج44۱44۱   ــه ش ــین ب ــه دو  و کارت ماش ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــین ب ــه دو  و کارت ماش ــه پای ــماره ۶۱497۱7۶74۶۱497۱7۶74 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــوخت ب ــه  و کارت س ــوخت ب ــور ۱۱۱۵۸۲۸940۵۱۱۱۵۸۲۸940۵ و کارت س ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی ۸۲47۸7۱0۸۲47۸7۱0 و ش ــماره شاس ــه ش ــی  ب ــماره شاس ــه ش ــران9999 ب ــرانای ای
شــماره شــماره ۶4۶4جج44۱44۱ایــرانایــران9999 متعلــق بــه یعقــوب علــی محمــدی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه یعقــوب علــی محمــدی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱77  

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 0۱۱0۵4۸44۲0۱۱0۵4۸44۲ متعلــق بــه مهســا مشــهدی فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا مشــهدی فرزنــد داود در تاریــخ ۱۱40۱/0۵/40۱/0۵/0۱0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70807080
ــن کارت و  ــن کارت و  و گری ــماره 44۲0۵۱003۱44۲0۵۱003۱ و گری ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 44۲0۵۱003۱44۲0۵۱003۱ و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
پاســپورتپاســپورت44۲0۵۱003۱44۲0۵۱003۱  بــه شــماره متعلــق بــه داوود محمــدی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ   بــه شــماره متعلــق بــه داوود محمــدی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ 

۱۱40۱/0۶/40۱/0۶/0۱0۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــی  و ش ــماره شاس ــماره  ش ــی  و ش ــماره شاس ــماره NAAPNAAP0303EEEE۱۱JJJJ۵۵۵۸3۸۵۵۵۸3۸ ش ــه ش ــین ب ــین کارت ماش ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب ــین کارت ماش کارت ماش
موتــور موتــور ۱۸۲۱۸۲AA0033۲۲۱0033۲۲۱ و شــماره پــاک ایــران و شــماره پــاک ایــران7۶۶7۶۶//3۶3۶وو3333   متعلــق بــه محمــد قاینــی فرزنــد احمــد     متعلــق بــه محمــد قاینــی فرزنــد احمــد  

در تاریــخ در تاریــخ ۱۱40۱/0۸/40۱/0۸/۱0۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. . مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. .

70817081
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00۱7۵۲9۱0700۱7۵۲9۱07 متعلــق بــه میــاد ســبحانی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه میــاد ســبحانی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

۱40۱/۱0/۱40۱/۱0/۱۸۱۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70827082
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱۱30۱۱30 متعلــق بــه حکیمــه  نــوری  فرزنــد قاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه حکیمــه  نــوری  فرزنــد قاســم  در تاریــخ ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۵۱۵ مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 0۵۵0۱7۱۱۶90۵۵0۱7۱۱۶9 متعلــق بــه وحیــد عربســتانی فرزنــد ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد عربســتانی فرزنــد ســعید 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 ۱۱40۱/۱0/40۱/۱0/۱۵۱۵ مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/10/20

شماره : 1562

 اعطای بیش از 1236 میلیارد ریال تسهیالت به طرح های اقتصادی درگلستان
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | سرپرست شعب بانک 
توسعه تعاون استان گلستان از پرداخت بیش از 1236 میلیارد 
ریال تسهیالت بند الف تبصره 1۸به متقاضیان و کارآفرینان 

بخش های مختلف اقتصادی در گلستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون استان گلستان: 
حمید رضا ملک سرپرست شعب استان گلستان گفت این بانک 
به عنوان یک بانک دولتی و توســعه ای در راستای حمایت از 
تعاونگران، صنعتگران و کارآفرینان و بر اساس تکالیف تعریف 
شده قانونی در ارتقای تولید و اشتغال بالغ بر1236 میلیارد900میلیون ریال تسهیالت 
به متقاضیان بخش های مختلف تعاون، صنعت و کشاورزی از محل بند الف تبصره 
1۸پرداخت کرده است. سرپرست شعب استان گلستان: پرداخت تسهیالت بند الف 
تبصره 1۸، را فرصتی برای حفظ و ایجاد اشتغال و حمایت از طرح های تولیدی در 
بخش های مختلف اقتصادی دانست و ضمن تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیالت، 

بر استفاده صحیح و به موقع از این ظرفیت تاکیدکرد.

 حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت انبارالوم 
مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت شهر انبار الوم 
حضور یافت. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلستان ، دکتر غالمعلی شهمرادی که در حاشیه میز خدمت 
شهر انبار الوم سخن می گفت: با اشاره به بررسی درخواست 
های مطرح شده شــهروندان انبارالوم بر ضرورت رسیدگی 
سریعتر به این درخواست ها تاکید کرد. وی که از نزدیک با 
مردم این شهر به گفتگو نشست ، تامین درخواست ها و رفع 
مشکالت مخابراتی مطرح شده را در دستور کار قرار داد و بر 
برنامه ریزی در  راستای توسعه مخابرات در این شهر نیز تاکید کرد.  الزم به یادآوری 
اســت در برنامه میزخدمت شــهر انبارالوم ، استاندار گلستان ،معاونین استانداری و 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند  .

 مرکز مدیریت ارتباط با مشــتریان آبفای استان اصفهان: استقرار نظام 
CRM ارتباط و تعامل شرکت با مشتریان را متحول می کند

مدیر مرکز ارتباط با مشــتریان آبفای استان اصفهان گفت: 
استقرار نظام CRM ،ارتباطات و تعامالت شرکت با مشتری 
را در راستای رضایت و وفادارسازی مشتری، متحول می کند. 
عباس عباسی خاک گفت: کلمه سی آر ام )CRM( مخفف 
 Customer Relationship Management
یا همان مدیریت ارتباط با مشتری است که در آبفای استان 
اصفهان واحد های روابط عمومی، GIS، مهندسی و توسعه، 
مالی و پشتیبانی، بهره برداری، مشترکین، بازرسی، بحران و 
پدافند غیر عامل و حراست با آن سرو کار دارند. وی افزود: این فرایند از لحظه ارتباط 
مشــتری با سازمان از طریق درگاه های ارتباطی مختلف آغاز و با ثبت درخواست و 
ارجاع به واحدهای عملیاتی و انجام درخواست و در نهایت با اطالع رسانی به مشترک 
پایان می پذیرد. این فرایند ، مکانیزه، هوشمند، قابل ردیابی و پیگیری و نظارت بوده 
و تجربه مشتری در اولویت قرار دارد. عباسی خاک با بیان اینکه نظام CRM موجب 
اطالع رســاني به موقع، ارائه خدمات پشــتیباني، دریافت بازخورد موثرتر و اجراي 
اقدامات بهبود یافته می شــود، گفت: درگاه های ارتباطی مشتریان با شرکت آبفای 
استان اصفهان شامل نرم افزار تلفن همراه، ایمیل، پورتال )چت آنالین(، تلفن 122 
، صندوق صوتی، شبکه های اجتماعی و پیامک می شود. وی افزود: خودکار سازی 
فرایندها، نظم، سرعت و دقت در پیگیری، پایگاه داده ای متمرکز، تحلیل و شناسایی 
اثربخشی و کارآمدی فرایندها با دریافت گزارش های تحلیلی از نرم افزار هوش کسب 
و کار BI( )، دید 360 درجه و یکپارچه از ارتباط با مشتری، مدیریت و برنامه ریزی 
فعالیت های کارکنان مرتبط با مشتری، بهبود عملکرد کارکنان، پیشنهاد ارائه خدمات 
 CRM در زمان های مناسب و ارائه خدمات پس از فروش از مزایای استفاده از نظام
است. مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان با بیان اینکه روابط عمومی 
در خارج از سازمان نقش یک سفیر تجاری و در داخل سازمان به عنوان یک سامان 
دهنده مطرح اســت گفت: روابط عمومی در داخل سازمان باید فرهنگ سازی بهره 
مندی از CRM، همگراساختن مدیران با اهداف CRM، ارتقای فرهنگ سازمانی 
به سمت مشتری محوری را بر عهده بگیرد و در خارج از سازمان اطالع رسانی اتفاقات، 
شناساندن نشان تجاری 122 و CRM، آگاهی بخشی هدفمند به مشتریان از وظایف 
روابط عمومی اســت. عباســی خاک با بیان اینکه نباید نظام CRM را با نرم افزار 
CRM اشتباه گرفت گفت: نظام CRM به معنای تمامی فرآیندها، تکنولوژی ها و 
منابع انسانی است که به جذب، توسعه و نگهداشت مشتریان کمک می کنند. باید این 
را در نظر گرفت که CRM تنها یک نرم افزار نیست و نرم افزار CRM ابزاری است 
که بخش های مختلف کســب و کار را، از تبلیغات گرفته تا فروش و خدمات پس از 
فروش یکپارچه می سازد و هماهنگی کاملی بین تیم های مختلف داخل یک سازمان 
ایجاد می نماید و هر کاربر در هر زمان دسترسی مستقیم به اطالعات مشتریان خود 

دارد و این امر دید 360 درجه ای از تعامل با مشتری ارائه می دهد.

  استاندار ایالم در پیامی سالروز عملیات غرورانگیز فتح میمک را تبریک 
گفت.

متن پیام دکتر »حسن بهرام نیا« به این شرح است:     بسم اهلل الرحمن الرحیم
دوران دفاع مقدس تندیس مانا و زیبای رادمردانی است که در طول ۸ سال ایستادگی 
و مقاومت، روایت ایثار و شهادت را به زیباترین شکل ممکن بر افالک ترسیم نمودند. 
دفاع مقدس صحنه نمایش ایثار و اقتدار مردمانی است که در زیر آتش شدید دشمن 
مهاجرت نکردند و رادمردانه ایستادند و سلحشورانه از خاک کشور دفاع کردند. نوزدهم 
دی ماه مصادف با عملیات غرورآفرین ضربت ذوالفقار در سال 13۵9 است. حماسه ای 
بزرگ و بی بدیل که با مشارکت گسترده ایالت و عشایر استان مخصوصا ایل خزل، 
ارتش، سپاه و بسیج شروع و آغازگر پیروزی  رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس 
شد. ایالمیان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به خوبی نشان دادند که مرزداران غیور 
و قابل اعتمادی برای کشور بوده اند و در این میان ایالت و عشایر سلحشور و قهرمان 
این خطه، امروز سرافرازند و بر خود می بالند که در مصاف با دشمن متجاوز، مردانه 
ایستادند و یک گام پا پس نکشیدند و حماسه های غرورآفرینی چون “فتح میمک” 
که باید آن را فتح قله های ایثار و جاودانگی و نقطه فراز سلحشوری عشایر در تاریخ 
دفاع مقدس دانست خلق نمودند. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس خصوصاً شهدای عملیات آزادسازی میمک، سالروز این 
حماسه بزرگ را به تمام هم میهنان عزیز به ویژه مردم شریف، ایالت و عشایر عزیز 
اســتان ایالم تبریک عرض نموده و برای همگان از درگاه خداوند متعال سالمتی و 

سربلندی مسئلت می نمایم.   حسن بهرام نیا:استاندار ایالم

 مراسم رونمایی از سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در شهر اصفهان
مراسم رونمایی از سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در 
شهر اصفهان، همگام با سراسر کشور از 16 تا 20 دی ماه در 
شهر اصفهان، عمارت سعدی برگزار گردید. در مراسم افتتاحیه 
سیزدهمین جشنواره فیلم عمار عالوه بر حضور گرم و صمیمانه 
اهالی ادب، هنر و سینما، حضور پرشور مردم شهر اصفهان، گرما 
بخش بود. در این افتتاحیه عالوه بر پخش تیزر ویژه جشنواره 
اصفهان، مستند پاییز ۵0 سالگی و مستند روایت حبیب نیز 

بر پرده نمایش رفت.

آذربایجان شــرقی تا همین یکــی دو دهه قبل 
از قطــب هــای مهم قطعــه ســازی در صنعت 
خودروسازی کشور محســوب می شد به گونه ای 
که تولیدات ۵00 واحد قطعه ســازی آن نه تنها 
نیازهــای داخلی را برآورده می کرد، بلکه در اروپا 
نیز مشــتریان پر و پاقرصی داشت. صاحبنظران 
و کارشناسان در اســتان معتقدند، خودروسازی 
و قطعه ســازی آذربایجان شــرقی، ظرفیت های 
شناخته شده ای است که توجه به آنها نه تنها می 
تواند باعث تولید ثروت و اشــتغال زایی در کشور 
شود، بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی- سیاسی 
خــاص این خطه مــی تواند در حــوزه تعامالت 
فرامنطقه ای نیز دستاوردهای بزرگی داشته باشد.

نباید فراموش کرد که دستور مقام معظم رهبری 
و رییس جمهوری برای ارتقای کیفیت خودروهای 
ســاخت داخل، به خودروســازان داخلی فرصت 
مناسبی داده اســت تا از ظرفیت های انحصاری 
آذربایجان شرقی در تولید خودرو و قطعه سازی و 

همین طور صادرات استفاده کنند.
وجود ظرفیت های فنی، مواد اولیه، نیروی انسانی 
کارآمد، ظرفیت های تولیدی و صادراتی، ظرفیت 
های ترانزیتی و نزدیکی به مرز بســتری است که 
زمینه تولید خــودروی ملی را می تواند در تبریز 
فراهم کند که اتفاقا امســال 2 خودرو ساز بزرگ 
کشــور، ایران خودرو و ســایپا برای تحقق تولید 
خودرو و توسعه قطعه سازی در آذربایجان شرقی 

برنامه هایی را اعالم کرده اند.
نباید از خاطر دور داشــت تا حدود 1۵ سال قبل 
آذربایجان شــرقی به ویژه تبریز، میزبان کارخانه 
های مهــم خودروســازی در حــوزه کامیون و 
کشــنده، اتوبوس و مینی بوس و ون و کامیونت 
بود، اما به گفته کارشناســان انحصــار حاکم بر 
صنعت خودروســازی موجب شد که این ظرفیت 
نه تنها در طول این ســال ها تقویت نشود، بلکه 
سیر نزولی داشته باشد. ایدم، درمن دیزل، بنیان 
دیزل، پیستون سازی، بلبرینگ سازی و ... برخی 
از کارخانجات مهم تولید موتور و قطعات اساسی 
خــودرو در آذربایجان شــرقی در پنج دهه اخیر 
بودند کــه روزگاری محصوالت شــان به آلمان 
و سوئد صادر می شــد، اما واگذاری آنها به افراد 
نااهل نه تنها سودی برای این صنایع نداشت، بلکه 
سرمایه مالی و انسانی آنها را تحلیل برد. حال در 
دولت سیزدهم که شعار اصلی آن عدالت محوری و 
توزیع عادالنه امکانات در سراسر کشور است، بارقه 
های امید به احیای صنعت قطعه ســازی و ایجاد 
کارخانه های جدید خودروســازی در آذربایجان 
شرقی، جانی دوباره گرفته است. در همین راستا 
ایران خودرو با رویکرد خودروسازی و سایپا بیشتر 
بــا رویکرد قطعه ســازی بــر روی ظرفیت های 
آذربایجان شــرقی تمرکز کرده   اند، البته سال ها 
پیش ساخت خودروی جک در شهرستان بستان 
آباد و ساخت خودروی سواری در تراکتورسازی و 
همین طور ساخت خودروی برقی در تبریز با طرح 
پارک علم و فن آوری اســتان مطرح شد اما تمام 
آنهــا در همان ابتدا عقیم ماند اما اکنون در دولت 
سیزدهم رویکرد تمرکززدایی و بهره مندی عدالت 
محور از فرصت ها بســتر مناسبی را برای توسعه 

فراهم ساخته است.

 امکان تامین نیمــی از قطعات مورد نیاز 

خودرو سازان توسط قطعه سازان و مجموعه 
سازان آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی از انعقاد 3 تفاهم نامه همکاری قطعه سازان 
استان با خودروسازان کشــور طی روزهای اخیر 
خبر داد و گفت: قطعه ســازان و مجموعه سازان 
اســتان توان تامین نیمی از قطعــات مورد نیاز 
خودرو سازان را دارند. این تفاهم نامه ها بر مبنای 
تعمیق ســاخت داخل بین انجمن های تخصصی 
قطعه ســازی و نیرومحرکه آذربایجان شــرقی با 
شــرکت های خودروسازی ســایپا و ایران خودرو 
در روزهای اخیر و در حضور مســئوالن استانی و 
کشوری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تبریز منعقد شد.

 مــردم از وضعیت خــودرو گله مندند/ 
ظرفیت باالی آذربایجان شرقی برای تبدیل 

به قطب سوم خودروسازی کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی با تاکید بر ظرفیت باالی آذربایجان شرقی 
در صنعت خودرو و قطعه سازی گفت: تالش می 
کنیم اســتان را به قطب سوم خودروسازی کشور 
تبدیل کنیم. پرنیان افزود: در سال های گذشته در 
صنعت خودرو اقدامات خوبی انجام شده است ولی 
با این وجود رضایتمنــدی مردم در حوزه خودرو 

باید در قالب یک تکلیف همگانی ایجاد شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی ادامه داد: این استان در تولید خودروهای 
تجاری اعــم از کامیون، اتوبــوس، مینی بوس و 

کشنده ها در کشور پیشران است.
پرنیان با بیان اینکه آذربایجان شــرقی در صنعت 
قطعه سازی و مجموعه سازی قطب کشور است، 
گفت: در بخش خودرو خبرهای خوشی داریم که 

در روزهای آینده به اطالع مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد: به منظور تامین قطعات، نشســت 
های تخصصی ما بین شــرکت های دانش بنیان، 
پارک های فناوری، قطعه سازان و مجموعه سازان 

با هلدینگ های خودروساز برگزار خواهیم کرد.

ظرفیت  شرقی  آذربایجان  خودروسازی   
تولید 33۰ هزار دســتگاه خودرو سبک در 

سال را دارند
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خودروسازی  واحدهای  گفت:  آذربایجان شــرقی 

اســتان ظرفیت تولید 330 هزار دستگاه خودرو 
سبک در سال را دارند که امیدواریم تا پایان امسال 
با تحقق وعده خودروسازان تیراژ تولید خودرو در 
استان افزایش یابد. پرنیان با اشاره به ظرفیت های 
باالی اســتان در صنعت خودروسازی، بیان کرد: 
رشد صنعت خودروسازی و قطعه سازی با تکیه بر 
توان داخلی از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ بر 
این اســاس آذربایجان شرقی با وجود ۴۵ شرکت 
دانش بنیان در حوزه خودروسازی، ظرفیت زیادی 
برای تولید قطعات باکیفیت، قطعات الکترونیکی، 
قطعات بدنه و مجموعه ســازی دارد. وی افزود: با 
توجه به اقدامات انجام شده برای تکمیل خط بدنه 
و رنگ خودرو در استان امیدواریم به زودی شاهد 
اتفاقات خوبی باشیم، ضمن این که در این زمینه 
پیگیر اخذ مجوز ایجاد خودروســاز سوم هستیم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی تاکید کرد: موضوع تولید موتورهای یورو 
۵ و یورو 6 را در شــرکت ایدم و تولید گیربکس 
اتوماتیک را در شــرکت چرخشگر به صورت ویژه 
پیگیری می کنیــم. پرنیان با بیان این که وزارت 
صمت به عنوان پشــتیبان حامی صنایع اســت، 
گفت: خودروســازی به عنــوان لوکوموتیو بخش 
صنعت در زندگــی مردم تاثیر قابل توجهی دارد، 
به طوری که نزدیک به سه درصد تولید ناخالص 
کشــور مربوط به صنعت خودروسازی است. وی 
افزود: آذربایجان شــرقی به دلیــل وجود نیروی 
انسانی ماهر، مختصص و عالقمند جزو استان های 
پیشــرو و تاثیرگذار در صنعت خودرو، مجموعه 
سازی، قطعه ســازی و صنایع وابسته است. وی 
ادامــه داد: عالوه بر آمــوزش نیروهای متخصص 
در دانشگاه های اســتان، واحدهای صنعتی مادر 
در تبریز با پیشینه ۵0 ساله مانند ماشین سازی، 
تراکتورســازی، پیستون ســازی، موتوژن، ایدم، 
چرخشگر و بســیاری از واحدهای بزرگ صنعتی 
دیگر مانند یک دانشگاه نیروی های انسانی ماهر 

را به صورت عملی پرورش داده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی با بیان این که آذربایجان شرقی یک استان 
بــا پایه صنعتــی و اقتصادی اســت، اظهار کرد: 
برخالف این کــه در صنعت خــودرو در مقاطع 
مختلف مسایل و مشکالتی داشته ایم، اما اکنون 
آذربایجان شــرقی به عنوان یک اســتان مهم در 
صنعت قطعه سازی در کشــور مطرح است. وی 
با اشــاره تاثیر تحریم های اعمال شده بر صنعت 

خودروســازی گفت: در استان ۴۵ شرکت دانش 
بنیان در حوزه خودروســازی وجــود دارد و این 
یعنی با تکیه بر توان داخلی این صنعت را توسعه 

خواهیم داد.

  صنعت قطعه ســازی بر صنعت خودرو 
سازی ارجحیت دارد

مدیر عامل شــرکت خودروسازی ســایپا با بیان 
اینکه در دنیا صنعت قطعه سازی بر صنعت خودرو 
سازی ارجحیت دارد، گفت: توسعه صنعت قطعه 
ســازی آذربایجان شــرقی و تبریز از اهداف این 
خودروسازی است. محمد علی تیموری در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حدود 60 شرکت 
قطعه ســازی در تبریز وجود دارد که همگی جزو 
زنجیره تامین شرکت مگاموتور و اکسل سازی می 
باشــند بر این اساس هدف اصلی ما در آذربایجان 
شرقی توســعه این صنعت است. وی خاطرنشان 
کرد: تا توسعه قطعه سازی انجام نشود خودروسازی 
محقق نمی شود، بلکه مونتاژکاری تحقق می یابد.

وی با یادآوری مجدد اینکه رویکرد ســایپا توسعه 
قطعه ســازی در آذربایجان شرقی است، گفت: 6 
خودروســاز در مجموعه سایپا وجود دارد که باید 
تمام تالش مان را انجام دهیم تا ظرفیتی را که در 
سال گذشته 2۵ درصد از آن استفاده شد، امسال 
به سمت تحقق ظرفیت ۵0 درصدی پیش برود و 
این ظرفیت را در ســال های آینده به ۸0 درصد 

برسانیم.
تیموری خاطر نشان کرد: تنها راه افزایش ظرفیت 
خودروسازی و رســاندن آن به ۸0 درصد، ارتقاء 
تولید تمام قطعه ســازان آذربایجان شرقی است 
که باید میزان تولیدات شان را باید افزایش دهیم.

وی با اشــاره به ظرفیت ها و توانایی های صنایع 
به خصوص صنعت خودروســازی در تبریز، گفت: 
تبریــز همــواره در برهه های مختلــف در حوزه 
صنایع، بنیان اساسی داشته و موتور سازی، دانش 
فنی، زیرســاخت و نیروی انســانی و اکنون نیز 
دانشگاه قوی از جمله ظرفیت ها و پتانسیل های 

این کالنشهر از گذشته تا کنون است.

 آذربایجان شرقی قابلیت آن را دارد که 
قطب دوم قطعه سازی پس از تهران شود

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: توان تکمیل 
زنجیره تولید در شــرکت ایران خــودروی تبریز 
وجــود دارد و با راه انــدازی خط رنگ و بدنه این 

هدف محقق می شــود. عابدین خرم اظهار کرد: 
آذربایجان شرقی قابلیت آن را دارد که قطب دوم 
قطعه سازی پس از تهران در کشور شود و استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در استان برای 
تحقق این هدف موثر اســت.وی با اشاره به اینکه 
در آذربایجان شرقی ۴۵ شرکت قطعه ساز دانش 
بنیان وجود دارد که می تواند به توانمندســازی 
بیشتر این صنعت در اســتان کمک کند، افزود: 

ظرفیت های خودروسازی در تبریز باالست.
خرم با بیان اینکه آذربایجان شــرقی توان تولید 
بیــش از 30درصد قطعات مورد نیــاز خودروی 
کشور را دارد، افزود: 1۷0 واحد قطعه سازی با پنج 
هزار نفر اشــتغال در استان فعال هستند و اکنون 
3۵ میلیون قطعه خودرو در این استان تولید می 
کنند. وی افزود: در کنار این ظرفیت ها هشــت 
واحد خودروســازی با ظرفیــت تولید 1۵0 هزار 

دستگاه اتوبوس، مینی بوس و غیره وجود دارد.
خرم ادامه داد: برای ســاخت موتــور، گیربکس 
اتوماتیک، اکسل و سایر قطعات خودرویی آمادگی 

الزم در استان وجود دارد.
وی با بیــان اینکه عدالت محوری شــعار دولت 
سیزدهم است، گفت: در ایران خودرو نیز باید این 
شعار محقق شود و در خصوص آذربایجان شرقی 
نیز نیاز هســت ایران خودرو، توان خودروســازی 
تبریــز را دریابد تا ایران خودروی تبریز تبدیل به 

محوری ترین ایران خودروی کشور شود.
وی با اشــاره به تولید خودروی ســورن در ایران 
خودروی تبریز به جای ســمند، خواست تا خط 

تولید دنا در تبریز راه اندازی شود.
استاندار آذربایجان شــرقی همچنین با اشاره به 
ضــرورت ارتقای کیفیت خودروســازی در ایران، 
گفت: باید برای رفع گالیه ها از مشتریان و مردم 
اقداماتی انجام شــود چون انتقاداتی در خصوص 

کیفیت خودروهای ایران خودرو مطرح می شود.
خرم ادامه داد: تیراژ تولید خودرو مهم اســت اما 
باید رضایتمندی مشتری را به دنبال داشته باشد 
تا با مشــتری مداری تناقضی پیش نیاید در واقع 
اتهام کم کیفیتی بــرای محصوالت ایران خودرو 
مطرح می شــود که باید آن را بــا قدرت از خود 
مبرا سازد. استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
خودرو در تمام دنیا کاالی مصرفی اســت و نباید 
کاالی ســرمایه ای باشــد، گفت: مردم ایران می 
خواهند خودروی ایرانی بخرند که قیمت و کیفیت 

مناسبی داشته باشد.

 تبریز همه شــرایط را برای تولید یک 
خودروی کامل دارد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین با 
اشاره به ایران خودروی تبریز گفت: ایران خودروی 
تبریز یکــی از بزرگترین مراکــز تولید خودروی 
کشور است و شرایط باید برای افزایش تیراژ تولید 
خودرو در سایت ایران خودروی تبریز فراهم شود.

خطیبــی تاکید کرد: تبریز همه شــرایط را برای 
تولیــد یک خودروی کامل دارد و خط تولید بدنه 
هم با افزایش تیراژ تولید خودرو در سایت تبریز و 
رسیدن آن به مقدار اقتصادی، می تواند به زودی 
در تبریز راه اندازی شــود.وی افزود: ایران خودرو 
تبریز خودرو سورن تولید و به بازار عرضه می کند، 
این شرکت قادر است روزانه ۴00 دستگاه سورن 

تولید و عرضه کند.

نور امید در دل اقدامات دولت،آیا خودروسازی آذربایجان شرقی احیا می شود؟

سید علی حسینی ایده روز البرز - رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر کرج از راه اندازی فاز اول خط 2 متروی کرج همزمان با 22 بهمن خبر داد و گفت: 
این فاز از ۴۵ متری گلشهر تا چهارراه طالقانی را شامل می شود. علیرضا رحیمی ضمن 
اشاره به پیگیری های شورای ششم در زمینه اتمام پروژه های اولویت دار کالنشهر کرج، 
عنوان کرد: طبق بررســی های دقیقی که توســط این دوره از شورای شهر در خصوص 
وضعیت واقعی پروژه قطارشــهری کرج صورت پذیرفت، زمان شروع پروژه تکمیل هر 
کیلومتــر از مترو حدود 300 میلیارد تومان هزینه داشــت ولی امروز به حدود 1۵00 
میلیارد تومان رســیده است. وی با اشاره به مشکالت تأمین برق، ریل گذاری و... پروژه 
قطارشهری کرج در دوره قبل گفت: با این وجود چندین بار شاهد اعالم بهره برداری از 
پروژه بودیم که متأســفانه، وعده ها محقق نشد. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای اسالمی شهر کرج در ادامه به انتقادات و تخریب های ناحق در خصوص عملکرد 
این دوره در خصوص پروژه مترو اشاره و تأکید کرد: با توجه به اخالق کاری و تعهد به 
شــهروندان، شورای ششم سعی کرد موضوع قطارشــهری را در فضایی آرام و به دور از 
تشنج سوق دهد.  رحیمی با بیان اینکه شورای ششم این پروژه را در شرایطی تحویل 
گرفت که هنوز سیستم برق آن راه اندازی نشده بود، رام قطار نداشت، ریل کامل نبود و 
فاقد آسانسور و حتی پله برقی بود، اظهار داشت: این در حالی است که پس از گذشت 
یک سال و چهار ماه از فعالیت این دوره از شورا، امروز به نقطه ای رسیدیم که می توان 

گفت، فاز اول از خط 2 متروی کرج 22 بهمن ماه به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به بازدیدی که از ایســتگاه f تا k )۴۵ متری گلشهر تا چهارراه طالقانی( 

صورت گرفت، عنوان کرد: مشخص شد همه اقدامات الزم برای بهره برداری از این پروژه 
صورت گرفته و با ورود رام هفت واگنه به ریل، انتظار شهروندان برای بهره برداری از این 

پروژه به پایان می رسد.
 رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر کرج در ادامه به تشریح 
اقدامات صورت پذیرفته در فاز دوم از خط 2 قطارشهری کرج پرداخت و گفت: مدیریت 
شــهری در فاز دوم روی بهره برداری از ایســتگاه چهارراه طالقانی تا شهید سلطانی و 
پایانه خط ۵ تهران متمرکز شده است. رحیمی توضیح داد: این مسیر حدود ۴۵ درصد 
پیشرفت داشــته و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان دوره ششم می توانیم ایستگاه k تا 

q)شهید سلطانی( را هم تحویل دهیم تا خط حداقل 1۵ کیلومتری را در کرج راه اندازی 
کرده باشیم. این افق بلند شورای ششم در این خصوص است. وی با یادآوری این موضوع 
که بهره برداری از مســیر k تا q حداقل به ســه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 
تأمین آن منوط به حمایت دولت است، تأکید کرد: خرید رام قطار تماماً به عهده دولت 
است و با توجه به باال رفتن هزینه خرید تجهیزات و... دولت باید بیش از پیش مجموعه 

مدیریت شهری را در این زمینه حمایت کند.

 خداحافظی کرج با معابر خاکی تا پایان سال 1۴۰2
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر کرج  در ادامه با اشاره به 
اهمیت رفع مشــکالت زیرمحله در محله محوری، گفت: با توجه به چشم انداز شورای 
ششــم در ســال جاری مبنی بر آسفالت معابر خاکی، ســعی بر این است که تا پایان 
سال1۴02 کالنشهر کرج، معابر و کوچه خاکی نداشته باشد. علیرضا رحیمی در رابطه 
با پروژه های محله ای با هدف محله محوری و همچنین رفع مشــکالت زیر محله اظهار 
داشت: با توجه به چشم انداز شورای ششم در سال 1۴01 مبنی بر آسفالت معابر خاکی 
و اقدامات مطلوبی که در این زمینه صورت پذیرفته اســت، تمام سعی و تالش پارلمان 
شــهری بر این است که تا پایان ســال آینده، شهر کالنشهر کرج معابر و کوچه خاکی 
نداشته باشد. نایب رئیس کمیسیون تلفیق یادآور شد: عملیات آسفالت در معابری که 
طبق قانون بیش از ۷0 درصد ســاخت و ســاز داشته  و یا دارای سکنه باشد، نیز انجام 

می شود.

ساالنه بیش از 1۵ هزار تن انواع تجهیزات، قطعات و سازه های مختلف آهنی خطوط 
تولید که عمر مفید آن ها به اتمام رسیده، در کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه 
به عنوان قراضه استفاده می شوند و برای شرکت ارزش افزوده اقتصادی به بار می آورند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، رئیس امور پسماند شرکت 
فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: به دلیل مســتهلک شدن و پایان عمر مفید 
انواع تجهیزات، قطعات و سازه های مختلف آهنی در شرکت و عدم امکان به کارگیری 
این متریال در بخش های مربوطه، همواره بخش قابل توجهی از انواع ضایعات آهنی از 

نواحی مختلف به سایت ضایعات قابل بازیافت مدیریت شهری ارسال می شوند.
به گفته مجید غیاثوند، این ضایعات در واقع نوعی پسماند باارزش و همچنین یکی از 
مواد اولیه تولید در فرایند فوالدســازی به شمار می رود. ازاین رو واحد امور پسماند با 
برنامه ریزی و اجرای طرح آماده سازی قراضه های مذکور بر اساس استانداردهای واحد 
کنترل کیفی، پس از دسته بندی تخصصی این ضایعات با استفاده از دستگاه آناالیزر 
پرتابل طی عملیات برشــکاری، پرسکاری و…، ســاالنه بیش از 1۵ هزار تن قراضه 

موردنیاز تولید را از این طریق تأمین می کند.
وی افزود: با اســتفاده از تجارب به دســت آمده و پیش بینی زیرساخت های موردنیاز 
این عملیات در ســایت جدید ضایعات قابل بازیافت، به گونه ای برنامه ریزی انجام شده 
اســت که در آینده میزان ورودی و خروجی این قراضه ها از این سایت مساوی باشد 
تا از انباشــت بیش ازحد این ضایعات و نتیجتاً اشغال فضا و همچنین خواب سرمایه 

جلوگیری گردد. غیاثوند گفت: در پی اجرای این طرح برای اولین بار در فوالد مبارکه 
تعداد 20 عدد شــل کوره ضایعاتی و متعلقات مربوطه باقی مانده از سال های گذشته 
پس از انتقال به ســایت ضایعات قابل بازیافت، طی یک عملیات تخصصی، برشکاری 
شد و از این طریق عالوه بر تأمین بیش از 2 هزار تن قراضه درجه یک موردنیاز فرایند 

تولید، گامی در جهت آزادسازی اراضی موردنیاز توسعه نورد گرم 2 نیز برداشته شد.
وی خاطرنشــان کرد: پــس از اجرای این طرح تمامی آهــن آالت داخلی که نیاز به 
آماده سازی جهت استفاده در فرایند تولید دارند در ابتدا به این سایت انتقال می یابد و 

پس از آماده سازی در فرایند تولید مجدداً استفاده می شود.
وی در ادامه اظهار داشــت: یکی دیگر از دستاوردهای حاصل از برنامه ریزی و اجرای 
این پروژه، عملیات انتقال، دمونتاژ و برشکاری تخصصی ترانس های مستعمل باقی مانده 
از سال های قبل است که طی این عملیات بیش از ۴0 تن مس به ارزش بیش از 12 

میلیارد تومان و ۵0 تن قراضه آماده سازی و بازیافت گردید.

 ساخت بیش از ۵ هزار پایه فنس از لوله های ضایعاتی جمع آوری شده
رئیس امور پســماند شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: بخشی از ضایعات ارسالی به این 
سایت ازجمله انواع لوله و نبشی که امکان استفاده مجدد آن ها در کارکرد خود وجود 
داشــته باشد به تناسب به متقاضیان تحویل داده می شود تا از این طریق نیز بتوان از 
این ضایعات اســتفاده بهینه کرد. وی در همین زمینه گفت: ســاخت بیش از ۵ هزار 
پایه فنس از لوله های ضایعاتی جمع آوری شــده و به کارگیری این پایه ها در عملیات 
فنس کشی اراضی فوالد مبارکه، توسط واحد مدیریت شهری که صرفه جویی اقتصادی 
قابل توجهی به همراه داشته اســت، نمونه ای از این اقدامات است. غیاثوند در خاتمه 
تصریح کرد به طورکلی، تأمین بخشی از قراضه موردنیاز برای تولید فوالد خام، مدیریت 
بهینه و بازیافت پسماندهای شرکت، بازگشت بخشی از سرمایه سازمان و پاک سازی و 
ساماندهی محیط شرکت بخشی از دستاوردهای حاصل از این پروژه است که به طور 

مستمر ادامه دارد.

تولید فوالد خام و ارزش افزوده اقتصادی در فوالد مبارکه با استفاده از ضایعات فلزی داخلی

راه اندازی خط ۲ متروی کرج همزمان با ۲۲ بهمن
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ترمز زیاده خواهی های حدادی را بکشید
محمود رضایی  -   ایده روز |   احسان 
حدادی در گفت وگوی اخیر خود عنوان کرده 
که اگر برای هزینه های وی پولی پرداخت نشود 

نمی تواند مدالی کسب کند.
نــی  دوومیدا معضــات  ز  ا یکــی   
ایــران، ورزشکارســاالری اســت. در چنــد 
 ســال گذشــته ملی پوشــانی بودنــد کــه

 هزینه هــای زیادی برای آنها شــد؛ اما با این 
حال آنها همیشه نقش ناراضی را بازی کردند 
و مدام به شکوه از مسئوالن ورزش و دوومیدانی 

کشور پرداختند.
احســان حــدادی که دارنــده تنها مدال 
المپیک دوومیدانی کشــور اســت عملکرد 
ناموفقــی در المپیــک توکیو و پــس از آن 
بازی های کشورهای اســامی داشت. او روز 
گذشته در گفت وگویی که با یکی از رسانه ها 
داشت عنوان کرد که اگر مسئوالن پول ندهند 

مدال نمی گیرد.
او مرداد امســال در بازی های همبستگی 
کشورهای اســامی و در ماده پرتاب دیسک 
حد نصاب۵۹.۸۱ متر را ثبت کرد و در جایگاه 
پنجم ایستاد. حدادی با ثبت چنین رکوردی 
و عدم کسب مدال در این بازی ها بذر ناامیدی 

را بار دیگر در جامعه ورزش ایران کاشــت. از 
ورزشــکاری کــه روزگاری در المپیک لندن 
به مدال رســید، انتظار می رفت تا حداقل در 

بازی های اسامی به مدال برسد.
۲ سال پیش بود که حدادی برای جراحی 

خار پاشنه با هزینه کمیته ملی المپیک راهی 
آلمان شد. در حالی که او می توانست در ایران 
هم این جراحی را انجام دهد اما در شرایط بد 
اقتصادی این هزینه را به ورزش کشور تحمیل 
کرد. او ســال ها با هزینــه هنگفت در آمریکا 

بــا مربیان خارجی تمریــن کرد و فیش های 
اردوهای گرانقیمت را برای مســئوالن ایران 
می فرســتاد تا از وی برای کســب مدال در 

المپیک توکیو حمایت کنند.
اما ایــن ملی پوش دوومیدانــی ایران در 

بازی های المپیک توکیو هم نتوانست به مدال 
برسد و با ثبت رکورد ۵۸ متر و ۹۸ سانتی متر 
در رده چهاردهم گروه خود ایستاد و حذف شد. 
هر چند حدادی پس از المپیک عنوان کرد که 
فعا از دنیای قهرمانی خداحافظی نمی کند و 
باز هم به دنبال رسیدن به رویاهایی است که 

به مدال ختم نمی شوند.
ورزشــکاری که با این شرایط دیگر حتی 
در قاره کهن هم مدعی نیســت؛ اما همچنان 
توقع دارد در این شــرایط اقتصادی به او پول 
پرداخت شود. اگر عملکرد حدادی در یکی دو 
سال اخیر امیدوارکننده بود باز هم می شد از او 
حمایت کرد؛ اما رکوردهایش در المپیک توکیو 
و همینطور بازی های کشورهای اسامی نشان 
می دهد که حدادی به روزهای پایانی دوران 

قهرمانی اش رسیده است.
در حــال حاضــر در رشــته های مختلف 
ورزشــی، ملی پوشانی هســتند که اگر توجه 
بیشــتری به آنها شود می توانند در بازی های 
آســیایی مدال آور باشــند و انتظار می رود به 
جای کوتاه آمدن مقابل زیاده خواهی های یک 
ورزشــکار، رسیدگی به ســایر ملی پوشان در 

اولویت قرار بگیرد.

 دارنده مدال طای کشــتی فرنگی امیدهای جهان اعتقــاد دارد که اتحادیه جهانی 
جانبدارانه، ستاره کشتی فرنگی جهان را انتخاب کرده است.

سیددانیال ســهرابی به اشاره به انتخاِب ستاره کشتی فرنگی جهان از سوی اتحادیه 
جهانی در سال ۲۰۲۲ اظهار کرد: من به دنبال نامزدی در این رویداد نبودم بلکه این 
تقدیر بود که نامم در فهرست نهایی پنج نفر قرار گرفت که خدا روشکر می کنم این 
افتخار نصیبم شد. اما در خصوص برگزیده نشدنم باید به بحث سلیقه ای بودن در این 
موضوع اشــاره کنم که در نهایت ادموند نازاریان بلغارستانی )فرزند آرمن نازاریان( به 

برترین کشتی گیر فرنگی جهان برسد.
اتحادیه جهانی کشتی اسامی پنج فرنگی کار برتر جهان برای کسب عنوان ستاره سال 
۲۰۲۲ جهان را معرفی کرد. سیددانیال سهرابی فرنگی کار جوان ایران که چندی پیش 
در رقابت های زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به مدال طای جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم 
رسید همراه با ادموند نازاریان )بلغارستان(، نیهاد گولوزاد )جمهوری آذربایجان(، فاتیح 

بوزکورت )ترکیه( و تورپال بیسلطانوف )دانمارک( نامزدهای کسب این عنوان بودند.
دارنده مدال طای امیدهای جهان ادامه داد: خداروشکر مسابقات لیگ تمام شد و با 

آماده تر از مسابقات امیدهای جهان در میادین دیگر حاضر شوم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمرینات خود را در شــهر اندیمشــک زیر نظر مربیان 

پیگیری می کنم تا بتوانم با حضور در تورنمنت رنکینگ دار زاگرب کرواســی )۱۲ تا 
۱۶ بهمن ماه( بهترین نتیجه را بدست آورم و نظر مثبت کادر فنی را نیز جلب کنم.

سهرابی در خصوص روند رو به رشدش در سال جاری، توضیح داد: برای این پیشرفت 

باید از رییس فدراســیون و کادر فنی تشــکر کنم که حمایت زیادی به این ورزش 
داشتند. تاکنون تنها کمک  به قهرمانان از سوی علیرضا دبیر انجام شده است. با توجه 
به اینکه در رقابت های جوانان و امیدها و جام جهانی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی 
بوده و توانستم ۳ نشان طا را برای کشورم بدست آورم ولی از سوی مسئوالن استان 

خوزستان و شهرستان اندیمشک بیشتر وعده دیدم تا حمایت!
وی با گایه از مســئوالن این استان نسبت به حمایت از ورزشکاران بیان کرد: بیشتر 
هزینه های ورزش قهرمانی ام از ســوی خانواده تامین شد و برای اینکه جوانان بتوانند 

با پشتکار در میادین مختلف بدرخشند الزمه آن، کمک  و حمایت مسووالن است.
دارنده مدال طای امیدهای جهان، خوزستان را قطب کشتی فرنگی ایران دانست و 
گفت: مهم ترین برنامه من حضور در المپیک و کسب مدال طا برای کشور و استانم 
است، چراکه با این ظرفیت و سن می توانم نخستین مدالم را در آوردگاه المپیک کسب 
کنم. ماه آینده در تورنمنت رنکینگ دار کرواســی شرکت خواهم کرد تا بتوانم ضمن 

شایستگی جواز حضور در ترکیب کشتی را در رقابت های قهرمانی آسیا بدست آورم.
ســهرابی ادامه داد: با توجه به اینکه۶۷ کیلوگرم وزن المپیکی است، به طور قطع ۲ 
مدعی جدی، پیش روی خود خواهم داشت. مهم ترین حریفانم در این وزن محمدرضا 

گرایی دارنده مدال طای المپیک توکیو و رضا عباسی قهرمان کشور هستند.

 قهرمان پرافتخار ووشــوی ایران گفت: بازی های آســیایی هانگژو آخرین حضورم در 
تیم ملی ووشو خواهد بود.»الهه منصوریان« از پرافتخارترین ووشوکاران ایران است که 
چندین مدال رنگارنگ از مسابقات جهانی، بازی های آسیایی و قهرمانی آسیا را در کارنامه 

دارد. ووشوکاری که چند سالی است در مسابقات حرفه ای هم به میدان می رود.
او که هدایت تیم ووشوی جوانان ایران )ساندای دختران( را هم برعهده دارد در خصوص 

مسائل مختلف صحبت کرد که در زیر می خوانید:

 از عملکرد خوب تیم جوانان در مسابقات جهانی ووشو شروع کنیم.
به توجه به مدت زمانی که در اختیار داشتم، بهترین فرصت بود که به تیم ملی خدمت 

کرده و ِدینم را به ووشو ادا کنم.

 نتایج تیم خود را چگونه دیدید؟
ســه نماینده در ساندای دختران داشــتیم که دو طا و یک نقره گرفتیم که یک طا 
با شکســت دادن نماینده چین بود. آخرین بار خودم یک چینی را برده بودم و اکنون 
شاگردم به این مهم رســید. حتی کیانا بیابانی که به چین باخت، سه راند مبارزه کرد 
که مســاوی شد و در نهایت حریف چینی با اختاف وزن کمتر، برنده اعام شد. من از 

نتایج تیم راضی هستم.

 شما در رده باشگاهی سابقه مربیگری دارید. حضور در تیم جوانان چگونه 
بود؟

منصوریان: بازی های آسیایی آخرین حضورم در ووشو خواهد بود/ از قهرمانی »مسی« 
خوشحالم واقعا سخت بود. مسابقات سطح باالیی داشت و نگه داشتن ورزشکار این رده 
ســنی در اوج دشوار اســت. باید آنان را از استرس دور کرد و مدام سر وزن باشند. فکر 

می کنم تجربه گران بهایی برای آینده مربیگری ام بود.

 برای دوران قهرمانی، چقدر روی بازی های آسیایی حساب کرده اید؟
بازی های آســیایی آخرین حضورم در تیم ملی ووشــو خواهد بود. البته اگر این رویداد 
برگزار شود. من همیشه چند ماه از سال در چین زندگی می کنم و اکنون فکر نمی کنم 
چینی ها بازی های آسیایی را برگزار کنند. در هر صورت این مسابقات، آخرین حضورم 

است.

 پس از آن به صورت رسمی وارد مبارزات حرفه ای می شوید؟
چند مبارزه حرفه ای انجام داده ام. ســال گذشته با ســازمان گلوری )سازمان مبارزات 
حرفه ای هلند( قرارداد بســتم اما نشــد که کارم را آنجا شــروع کنیم. اکنون دوباره به 
من پیشــنهاد داده اند و آماده حضورم در آنجا هستم. من برای زندگی ام باید تصمیمی 
می گرفتم و اکنون باشگاه داری می کنم و همراه آن در مبارزات حرفه ای هم خواهم بود.

 زمانی وارد ووشــو شدید که رشته شناخته شده ای نبود اما اکنون شرایط 
متفاوت است. از این انتخاب راضی هستید؟

قطعا راضی هستم. وقتی به ووشو آمدیم کسی آن را نمی شناخت و هیچ پولی هم در آن 
نبود. با تاش مسئوالن فدراسیون، مربیان و ورزشکاران؛ ووشو به اینجا رسید و اکنون از 
بهترین رشته های ایران است. در بازی های آسیایی هم همواره عملکردی عالی دارد. من 

به هرجا رسیده ام از لطف مردم بوده و این مهم را فراموش نمی کنم.

 ولی چند مرتبه در آستانه آسیب دیدگی های وحشتناکی بودید؟
)با خنده( ممنون که یادتان مانده اســت. دقیقا همین است. یک بار چیزی نمانده بود 
بینایی خود را از دست بدهم و یک مرتبه نیز کتفم را داشتم از دست می دادم. البته اینها 

مزه ورزش حرفه ای است. من با ووشو با همه سختی ها زندگی کردم.

 شما عالقه خاصی به فوتبال دارید. طرفدار چه تیمی در جام جهانی بودید؟
در نسل ما همه طرفدار مسی یا رونالدو بودند. من واقعا دوست داشتم آرژانتین قهرمان 

شود تا لیونل مسی به حقش برسد.

 عملکرد تیم ملی ایران چگونه بود؟
بهترین بازیکنان را داشتیم اما واقعیت این است که نتیجه اصا خوب نبود و تیم عملکرد 

همیشگی را نداشت.

 از تفاوتی که بین فوتبالیست ها با سایر رشته ها گذاشته می شود ناراحت 
نیستید؟

ببینید اگر قرار است حواله خودرو، یا هر چیز دیگری بدهند، باید برای همه ورزشکاران 
باشــد. نوش جان فوتبالیســت ها هر چه می گیرند اما بقیه نباید فراموش شــوند. مگر 
قهرمانان کشــتی یا سایر رشته های موفق، کم زحمت می کشند. امیدوارم همه یه یک 

چشم دیده  شوند.

انتخاب ستاره کشتی فرنگی جهان سلیقه ای بود

 بازی های آسیایی آخرین حضورم در ووشو خواهد بود

 هفت سال زندان در انتظار ستاره سابق پرسپولیس
ستاره سابق پرسپولیس ممکن است به هفت سال زندان 

محکوم شود.
 آنتونی اســتوکس ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایرلند و 
باشگاه سلتیک، جمعه صبح در یک تعقیب و گریز رانندگی 
همراه با یک محموله ۴۵۰۰ پوندی کوکائین در دوبلین ایرلند 
دستگیر شد تا پرونده دیگری برای این بازیکن که سابقه بازی 

در تیم های آرسنال، تراکتور و پرسپولیس را دارد،  باز شود.
نشریه سان دی ورلد نوشت: در وهله اول این بازیکن به رانندگی پر حادثه بدون 
گواهینامه متهم شده است اما اتهام اصلی مربوط به کشف محموله ۴۵۰۰ پوندی 

کوکائین است که در داخل وسیله نقلیه او کشف شده است.
اســتوکس به خاطر رانندگی پر خطر ممکن است به ۶ ماه زندان محکوم شود 
اما تخلف دیگر او که به حمل مواد مخدر مربوط می شــود، ممکن است او را به ۷ 

سال حبس محکوم کند.

  ستاره استقالل بازی با تراکتور را از دست داد
 ستاره خط حمله تیم فوتبال استقال دیدار با تراکتور 

را از دست داد.
محمد محبی در دقیقه ۲۰ دیدار استقال و تراکتور در 
تبریز دچار مصدومیت شد و از زمین بیرون رفت. این بازیکن 
در ۲ روز گذشته در تمرینات تیمش حضور نداشته و با توجه 
به کشیدگی عضله نمی تواند در بازی با تراکتور در جام حذفی 

برای تیمش به میدان برود.
محبی البته در حال بررسی شراط است تا خود را مهیای حضور در زمین کند 
اما اگر شرایط به همین شکل باشد ممکن است این بازیکن به بازی با سپاهان در 

اصفهان هم نرسد.
گفتنی است استقال عاوه بر محبی نفراتی چون مرادمند، غامی و رضاوند را 

هم برای بازی را تراکتور در اختیار ندارد.

  پیشنهاد عجیب عربستانی ها به لیونل مسی
 باشــگاه الهال پیشنهاد جدید و عجیبی را برای جذب 

ابرستاره آرژانتینی داد.
انتقال کریســتیانو رونالدو ابرســتاره پرتغالی به النصر 
عربستان باعث شــده تا باشگاه الهال رقیب سنتی النصر 

برای جذب لیونل مسی دست به کار شود.
طبق گزارش شبکه »ســی ان ان« آمریکا لیونل مسی 
تصمیم گرفته قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید نکند و 

برای رفتن به الهال آماده شود.
در این زمینه خالد الذیاب خبرنگار نشریه الریاضیه عربستان از پیشنهاد جدید و 
عجیب الهال به مسی پرده برداشت و گفت: الهال گران ترین قرارداد تاریخ فوتبال را 
به لیونل مسی قهرمان جام جهانی ارائه کرد که ۹۰۰ میلیون یورو برای دوسال است.
بــرای یورویــی  میلیــون  و ۵۰۰  پیشــنهادهای ۳۰۰  ایــن  از   پیــش 

 لیونل مســی از سوی باشگاه ســعودی مطرح بود ولی این بار این رقم عجیب و 
غریب اعام شد.

در صورت انتقال لیونل مسی به الهال شاهد تقابل دوباره این بازیکن با رونالدو 
در عربستان خواهیم بود. این دو اسطوره ۱۰ روز دیگر در بازی دوستانه ستارگان 

النصر و الهال با پاری سن ژرمن مقابل هم بازی خواهند کرد.

  سنگ بزرگ پیش پای پرسپولیس
 باشگاه پرسپولیس فرصت اندکی تا پرداخت اولین قسط 
از بدهــی توافقی با دروازه بان کــروات خود را دارد اما برای 
انجام این کار ســنگ بزرگی را پیش پای خود می بیند که 

باید برای آن تدبیر کند.
باشــگاه پرسپولیس با حکم فیفا ملزم به پرداخت طلب 
۸۶۶ هزار یورو به بوژیدار رادوشوویچ شد اما مسئوالن باشگاه 
پس از مذاکره با دروازه بان کروات پیشین خود توانستند این 
مبلغ را به ۸۵۰ هزار یورو کاهش دهند و طبق تفاهمی که داشتند آن را در چهار 

قسط پرداخت کنند.
باشگاه پرسپولیس طبق این تفاهم نامه اولین قسط خود را باید ۲۵ دی ماه به 
حساب رادو واریز کند و بقیه آن را در سه مرحله مختلف تا نهم نوامبر ۲۰۲۳ )۱۸ 

آبان ۱۴۰۲( به رادو بدهد.
سرخپوشــان پایتخت که تنها یک هفت تا پایان اولین مهلت پرداختی به رادو 
فاصله دارند برای انتقال پول با مشکات تحریم ارزی روبرو هستند و دنبال راهکار 

مناسب برای پرداخت این مبلغ به حساب رادوشوویچ هستند.
باشگاه پرسپولیس اگر نتواند تنها یکی از اقساط رادو را تا مهلت مقرر از پیش 
تعیین شده بپردازد باید مبلغ ۲۰۰ هزار یورو به عنوان جریمه هم به رادو پرداخت 
کند در غیر این صورت پنجره نقل و انتقاالتی این باشــگاه بار دیگر بسته خواهد 
شد و پرسپولیس مجبور است تمام بدهی اش را یکجا به دروازه بانی که قراردادش 

حاشیه های زیادی را به همراه داشت پرداخت کند.
حاال رضا درویش مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس وارد ماجرایی شده است که 
چاره ای جز پرداخت اقساط رادو به صورت منظم ندارد در غیر اینصورت باشگاه را 

با مشکلی جدی تر از گذشته روبرو می کند.

 تنها آرزوی سرمربی النصر برای رونالدو
 سرمربی تیم فوتبال النصر عربستان گفت: تنها آرزویم 
برای رونالدو این است که دوباره لذت بازی کردن را پیدا کند.

رودی گارســیا در حاشیه مســابقات رالی داکار مجدداً 
درباره حضور کریســتیانو رونالدو در تیم النصر عربســتان 

واکنش نشان داد.
گارسیا گفت: »تنها چیزی که برای رونالدو آرزو دارم این 
است که دوباره لذت بازی کردن را بیابد و دوباره لبخند بزند، 
زیرا او در ماه های اخیر بین منچستریونایتد و تیم ملی پرتغال در سطح شخصی، 

لحظات آسانی را سپری نکرده است.«
رونالدو در شرایطی به تیم النصر پیوست که به خاطر محرومیت از سوی اتحادیه 
فوتبال انگلیس به دلیل تخلفی که در زمان حضور در منچستریونایتد مرتکب شده 

بود، دو بازی ابتدایی النصر را از دست داده است. 

 مدافع استقاللی زیر تیغ جراحی
 مدافــع تیــم فوتبال نســاجی که دچــار پارگی رباط 
صلیبی شــده بــود، پــای مصدومش را به تیــغ جراحان 
 سپرد.شــاهین طاهرخانی مدافع تیم فوتبال نســاجی که

 در یکــی از تمرینــات ایــن تیم دچار آســیب دیدگی و 
پارگــی رباط صلیبی شــده بــود، امروز پایــش را به تیغ 
جراحــان ســپرد و تحت عمل جراحی قــرار گرفت.با این 
 شــرایط فصل برای مدافع ســابق اســتقال تمام شــد و

 مدت زیادی را باید دور از فوتبال ســپری کند.به احتمال فراوان نام طاهرخانی از 
لیســت نساجی برای نیم فصل دوم خارج خواهد شد تا کادر فنی این تیم بازیکن 

مدنظرش را جایگزین کند.

آمارها نشان می دهند که تعویض های یحیی گل محمدی و ریکاردو ساپینتو در طول 
نیم فصل نخســت فقط روی دو گل اثر گذاشته اند که جزو ضعیف ترین آمارها برای 

مربیانی است که از ابتدای فصل تاکنون فعالیت کرده اند.
 پرسپولیس به عنوان صدرنشین و استقال به عنوان تیم چهارم جدول رده بندی که 
فقط پنج امتیاز با همدیگر اختاف دارند، جزو تیم های موفق نیم فصل اول هستند و 

هر دو تیم برای قهرمانی با دو تیم سپاهان و گل گهر تقابل دارند.
در گزارشــی که پیش از این با تیتر »هنر تعویض های طایی/ قلعه نویی در صدر« 
منتشر شده بود، تاثیرگذارترین بازیکنان تعویضی را بررسی کردیم که آمارها نشان 

می دهد شاگردان امیر قلعه نویی در تیم گل گهر از موفق ترین بازیکنان هستند.
بررسی اثرگذاری تعویض ها به صورت تیمی نشان می دهد که استقال و پرسپولیس 
جزو تیم هایی هستند که کم اثرترین تعویض ها را در ۱۵ هفته گذشته انجام داده اند 
و در برخی موارد هم تعویض ها تدافعی بوده اند و هدف سرمربی این دو تیم جلوگیری 
از گل خوردن بوده اســت.این آمار در حالی اســت که استقال و پرسپولیس جزو 
تیم هایی هستند که بازیکنان باکیفیت بسیاری دارند و عاوه بر ۱۱ بازیکن باکیفیت 

در داخل زمین، حداقل ۴، ۵ بازیکن خوب هم روی نیمکت خود دارند.
جالب تر اینکه ساپینتو و گل محمدی به ترتیب اولین و سومین مربیانی هستند که 
بیشــترین تعویض را در نیم فصل اول داشته اند اما سرخ آبی ها جزو تیم هایی بودند 
کمترین تاثیرگذاری را بازیکنان استقال و پرسپولیس در گلزنی داشته اند که شامل 

گل یا پاس گل می شود. )یک گل و یک پاس گل برای هر یک از دو تیم(
ادسون تاوارس، ســرمربی برزیلی صنعت نفت، در چهار بازی به عنوان سرمربی از 
۱۶ بازیکن نیمکت نشین استفاده کرده و از نظر تاثیرگذاری شامل گل و پاس گل با 

استقال و پرسپولیس برابری می کند!

لیــام روزنیور ابراز امیدواری کرد مهاجم ایرانی تیمش خیلــی زود بار دیگر بتواند برای 
تیمش به میدان برود.

 به نقل از هال نیوز، اهلل یار صیادمنش ۴ تا ۶ هفته آینده را از دست خواهد داد و نمی تواند 
در این مدت تیمش را همراهی کند.

این ملی پوش ایرانی که به تازگی از بند مصدومیت رها شــده اســت، بار دیگر این بار از 
ناحیه همسترینگ مصدوم شــد و تیم پزشکی هال سیتی دوری او از میادین را ۴ تا ۶ 

هفته اعام کرد.
لیــام روزنیور، ســرمربی این باشــگاه اذعان کرد کــه این خبر هم برای هال ســیتی 
و هــم برای ایــن بازیکن ۲۱ ســاله خبر بدی اســت ولی پیش بینی اولیــه حاکی از 
 آن بــود که او ممکن اســت برای مــدت طوالنی تــری از فوتبال دور باشــد، بنابراین

 اوضاع آن قدر بد نیست.
 او ممکن اســت یک ماه تا شــش هفته از میادین دور باشــد که این یک ضربه سخت 
به تیم ما در ادامه فصل اســت. صادقانه بگویم، ما احســاس می کردیم که مصدومیتش 
 می توانســت خیلی بدتر باشــد. ما نتایــج آزمایــش را دریافت کردیــم و آن طور که 
قبًا می گفتیم بد نبود و خوشبختانه دوری او از میادین طوالنی نیست. او پسر فوق العاده ای 

است و امیدوارم زود برگردد.
 اهلل یار صیادمنش، مهاجم جوان هال سیتی در سال ۲۰۱۹ و در برابر سوریه اولین بازی 
ملــی خود را انجــام داد. او در همین دیدار موفق به گلزنی شــد تا نام خود را به عنوان 
جوان ترین گلزن تاریخ تیم ملی ایران ثبت کند. پیش از صیادمنش، این عنوان به مدت 
۱۷ سال در اختیار حسین کعبی بود که در ۱۸ سالگی و در پیروزی ۳ بر صفر ایران مقابل 

نیوزیلند موفق به گشودن دروازه حریف شده بود.
صیادمنش پیش تر به خاطر مصدومیت حضور در جام جهانی قطر را از دست داد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقال می گوید آبی های پایتخت در چند بازی اخیر خود 
در رقابت های لیگ برتر نتوانستند عملکرد مطلوبی داشته باشند.محمد نیک سیرت، 
پیشکسوت اســتقال، درباره شرایط این روزهای آبی پوشــان پایتخت اظهار کرد: 
شــرایط استقال از اول فصل خراب است و وضعیت ایده آلی نداشته است. لیگ ما 
ضعیف شده و استقال در چند بازی آخرش نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد. 
مگر می شــود یک مربی خارجی با ۲ دستیار به یک تیم بیاید؟ االن پرسپولیس با 
مربی بومی صدر جدول است. امیر قلعه نویی ۱۰ سال است که دارد نتیجه می گیرد 
و او هم از ایران اســت. ساپینتو فکر می کند با شلوغ بازی می تواند برخی مسائل را 
پنهان  کند. او ۶ مهاجم برتر فوتبال ایران را در تیمش دارد و این به مربی بستگی 
دارد که بتواند چطور از آن ها استفاده کند.او درباره شرایط استقال ادامه داد: معلوم 
است که بدن ها خراب است و تیم، میل بردن ندارد. تیم مساوی می کند، بی انگیزه 
برمی گردد. قبا استقال می باخت، یک هفته برای هواداران عزای عمومی می شد. در 
مدیریت هم مشکاتی وجود داشت و قبل از آغاز فصل، مهاجمان زیادی گرفته شد 
و یک هافبک طراح هم گرفته نشد.نیک سیرت خاطرنشان کرد: ساپینتو نمی گذارد 
کسی ســر تمرین بیاید. او فکر می کند که تفکرات او را می دزدند. بازیکنان شور و 
شوق ندارند و انگیزه زیادی ندارند. این یعنی تیم، جایی ایراد دارد. به استقال باید 
روحیه و انگیزه داد. این روند پیش برود، آینده خوبی برای استقال نمی توان متصور 
بود.تیم فوتبال اســتقال گفت: یکی از اختافاتی که رسانه ای شد سر اتاق مدیر و 
سرمربی در کمپ حجازی بود. این یک بخش کوچک ماجراست و می توان از همین 
مساله، پی برد که ماجرا از چه قرار است. خسرو حیدری اولین تجربه مربی گری اش 
است و به نظر من ساپینتو می ترسد که یک آدم باتجربه کنارش باشد. کوچک ترین 

تیم، حداقل ۱۵ نفر کادر فنی دارد ولی انگار نه انگار که این تیم، استقال است.

استقالل انگیزه ندارد اهلل یار فوق العاده استفشنگ های بدون باروت یحیی 
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در روزهای اخیر، در حالی که گاز طبیعی برای سومین هفته ی متوالی کاهش 
یافت، قیمت طال توانست 2.4 درصد افزایش یابد.

به گزارش تجریش آنالین، ســایت »اینوستینگ« به مرور نوسانات طال و گاز 
طبیعی پرداخت و یادداشت خود را اینگونه نوشت: 

در بخش گاز طبیعی، قیمت ها برای سومین هفته ی متوالی کاهش یافته است 
و باعث شــده که سوخت گرمایش برتر آمریکا در هفته 17 درصد و در یک دوره 
سه هفته ای بیش از 50 درصد کاهش یابد.معامالت آتی معیار گاز در ماه فوریه در 
بورس کاالی نیویورک، هنری هاب، پس از تعیین رسمی جلسه روز جمعه، معامله 
نهایی 3.761 دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا را در سطح 3.71 دالر 
به ازای هر میلی مترBtu به ثبت رساند. گاز فوریه 10 سنت یا 2.6 درصد در روز 

کاهش یافت و در این هفته، 76.50 سنت یا 17.1 درصد کاهش را ثبت کرد.
با نگاهی به چشم انداز قیمت، دیکسیت )Dixit( بر این باور است که گاز طبیعی 

می تواند به باالی 4 دالر بازگردد، اگرچه شانس افزایش پایدار در حال حاضر کم 
به نظر می رسد.

وی افزود: »تا زمانی که قیمت ها باالی 3.60 دالر باقی بماند، حرکت صعودی 
به سمت 3.88 دالر و به دنبال آن منطقه ی شکاف 4.2 دالری مورد انتظار است.«
با این حال، پایداری زیر 3.60 دالر ممکن است افت را تا 3.03 دالر افزایش دهد.

قرارداد معیار معامالت آتی طال در ماه فوریه در کامکس نیویورک پس از پایان 
رســمی جلسه روز جمعه با قیمت 1869 دالر و 70 سنت به 1870.50 دالر در 
هر اونس رسید. در آن روز، طالی فوریه 29.10 دالر یا 1.6 درصد افزایش یافت.

طال در این هفته، حدود 2.4 درصد افزایش یافت که این صعود برای ششمین 
بار در هفت هفته رخ داده است. اوج جلسه جمعه 1870.15 دالر، آزمایش قیمت 
 )Comex( 1871.30 دالری روز چهارشنبه بود - که باالترین سطح طالی کامکس
از 17 ژوئن تلقی می شود.قیمت لحظه ای طال که برخی معامله گران با دقت بیشتری 
نسبت به معامالت آتی دنبال می کنند، به 1865.97 دالر رسید که 32.92 دالر یا 
1.8 درصد در روز افزایش یافت و براساس مبنای هفتگی نیز 2.1 درصد افزایش 
را به ثبت رســاند. اوج روزانه ی طالی نقطه ای برای جمعه 1869.88 دالر بود که 
باالترین رقم از 17 ژوئن تاکنون است.گاوهای نر طال باید از مناطق حمایتی 1850 
تا 1830 دالر دفاع کنند تا حرکت فلز زرد را زنده نگه دارند و سطح بعدی 1896 
دالر را آزمایش کنند.به بیان دیکســیت »طالی نقطه ای چند هفته ای را صرف 
توزیع و انباشت حرکت می کند که عمدتاً به عنوان بالتکلیفی تلقی می شود. این 
امر، اغلب قبل از شروع بازی بعدی اتفاق می افتد.«خرید قابل توجه باالتر از خط 
1900 دالر، اهــداف مورد نیاز 1940-1970 دالری را در مجاورت نزدیک تر قرار 
می دهد.«دیکسیت هشدار می دهد که روند صعودی با هر پیشرفتی به زیر 1825 

 -  - دالر منتفی می شود.
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 جادوی سبز انرژی

جیانی کواچوویچ بر این باور است که دو فلز مس و لیتیوم به دلیل داشتن 
پتانسیل ویژه و منحصر به فرد، صعود چشمگیری را در آینده ثبت خواهند کرد.

به گزارش تجریش آنالین، ســایت »کیتکونیوز« در یادداشتی اظهارات 
 )LithiumBank Resources( جیانی کواچوویچ، بنیانگذار لیتیوم بنک ریسورسز
و نویســنده ی کتاب پرفروش »برقکار من پورشه می راند« را نقل می کند و 
می نویســد: همانطور که بازارها خود را برای دیدن یک »ابر چرخه کاال« که 
در دهه ی آینده به واســطه ی برق هدایت می شود، آماده می کنند، مس بازار 
صعودی را تجربه خواهد کرد که تا 10 دالر در هر پوند خواهد رسید. کواچوویچ 
افزود: »ما به سوی یک ابر چرخه کاال می رویم، به ویژه با چیزهایی که به عنوان 
خوراک به آینده ی انرژی می دهیم. یک چرخش مداوم برای برق رسانی وجود 
دارد. هر چه انرژی تولید، حمل و نقل و مصرف سبزتر و پاک تر باشد، تقاضا 
برای مس بیشتر می شود... شما می توانید بر اساس تورم، مس را با قیمت 9 

یا 10 دالر در هر پوند مشاهده کنید.
مس که در حال حاضر نزدیک به 3.80 دالر در هر پوند معامله می شود، در 
وسایل نقلیه ی الکتریکی و پنل های خورشیدی و همچنین در واحدهای بادی، 
آبی و زمین گرمایی استفاده می شود. در مقایسه با سوخت های فسیلی و منابع 
انرژی هسته ای، مس پنج برابر بیشتر در سیستم های انرژی های تجدید پذیر 
استفاده می شود.کواچوویچ خاطرنشان کرد: »صنعت مس بسیار مفید خواهد 
بود؛ مسئله این است که خورشید، باد یا سایر منابع ]منابع تجدیدپذیر[ برق 
را به طور مستقیم یا در باتری ذخیره کنند و سپس حمل و نقل الکتریکی را 

مورد استفاده قرار دهند. این قدرت مس است.«
انرژی های تجدیدپذیر

کوواچویچ ادعا کرد که عالوه بر مس، لیتیوم نیز به یک »ماده جادویی« 
در حرکت به سمت برق تبدیل خواهد شد.

بنا به پیش بینی کوواچویچ، لیتیوم و مس دو مبنای اصلی در باتری خواهند 
شد؛ بنا به اظهارات وی »بزرگ ترین موهبت جدید توانایی تولید الکتریسیته، 
عمدتاً روی پشت بام است که ذخیره ی انرژی الکتریکی و توانایی استفاده از آن 
را، در هر زمان که نیاز بود، ممکن و میسر می کند یا دوباره به شبکه بازگردانده 
می شود.«باتری های لیتیوم یونی در باتری های خودرو استفاده می شوند و لیتیوم 
به ویژه در خودروهای الکتریکی استفاده می شود. کوواچویچ بر این باور است 
که لیتیوم و مس این پتانسیل را دارند که انرژی کشورها را »مستقل و بدون 
انتشار گازهای گلخانه ای« کنند، چرا که کشورها به سمت انرژی به اصطالح 

سبز پیش می روند..

باتری های لیتیومی
وی افزود: »این بزرگترین پاداش در تمام تاریخ اســت و انرژی را محلی 
می کند. وقتی من یک توربین بادی می سازم، مدت بیست سال خواهد ماند... 
وقتی یک پروژه ی خورشــیدی برای خودم یا جامعه ام می سازم، برای ده تا 
بیست سال خواهد بود؛ پس هرگز اینطور نیست که بتوانید چنین سوزاندنی 

را به نحوی بی پایان در یک نیروگاه زغال سنگ ادامه دهید.« 

CES فناوری های یک خودرو آینده نگرانه در  
فناوری های مربوط به یک خودروی مفهومی جدید آینده نگرانه با ســقف 

گنبدی شیشه ای در نمایشگاه CES به نمایش در آمد.
 به نقل از آی ای، این وسیله نقلیه خودران دارای سقف گنبدی حباب مانندی 

است که شبیه به ماشین فضایی انیمیشن جتسون ها است.
خودروی مفهومی »AKXY2« شرکت »Asahi Kasei« برای تصور آینده ای با 

حمل و نقل پایدار و متمرکز بر جامعه طراحی شده است.
شــرکت سازنده ی این خودرو مســتقر در توکیو امیدوار است که خودرو 
مفهومی آن تخیالت را به کار بیاندازد و جایگاه خودرو را از یک وسیله بی روح 

برای رفت و آمد به یک وسیله نقلیه اجتماعی تغییر دهد.
این شرکت تعدادی از نوآوری های مربوط به خودروی مفهومی خود را در 
نمایشــگاه لوازم الکترونیکی مصرفی)CES( امسال در الس وگاس به نمایش 

گذاشته است.
خودرو »AKXY2« برای اولین بار در روز 25 مه 2022 در ژاپن به نمایش در 
آمد. رونمایی از آن در صدمین سالگرد شرکت »Asahi Kasei« انجام شد. این 
خودروی مفهومی جدید دارای فناوری هایی است که در جهت کاهش انتشار 
کربن فعالیت می کنند و شامل منسوجات پایدار، پالستیک های مهندسی شده 

و االستومرها می شوند.
طراح این خــودروی مفهومی می گوید که ظاهر دایره ای خودرو نمایانگر 

چرخه طبیعت و هماهنگی میان انسان و محیط زیست است.
عالوه بر این او اشاره کرد که خودروی »AKXY2« مجهز به شبکه مغناطیسی 
و شکاف  در دیواره ها است، به طوری که سفر با ماشین باعث ایجاد اختالل در 
فعالیت های روتین زندگی افراد نمی شود. شبکه و شکاف ها به کاربر این امکان 
را می دهد که موارد مختلفی مانند صندلی و میز را به کف و دیوار خودرو متصل 

کنند و فضای داخلی آن را شخصی سازی کنند.
شرکت »Asahi Kasei« توضیح می دهد که این خودروی مفهومی به گونه ای 
طراحی شده که سه مورد »پایداری«، »رضایت« و »جامعه« را در بر بگیرد. در 
 AKXY2 حالی که معنای دو مورد اول کاماًل واضح است، »جامعه« مفهوم اصلی
است و به جاه طلبی این شرکت ژاپنی برای نشان دادن دیدگاهی در مورد آینده 

خودروها از منظر رابطه آنها با جامعه اشاره دارد.
این شرکت اعالم کرد پس از اینکه همه گیری کووید بر اهمیت وسایل نقلیه 
به عنوان فضاهای شخصی در طول ماه ها قرنطینه تاکید کرد، تصمیم گرفت بر 
روی یک وسیله نقلیه متمرکز بر جامعه تمرکز کند.به منظور تحقق چشم انداز 
شرکت، تمام بخش نیمه باالیی AKXY2، از جمله سقف، از یک رزین شیشه ای 
شفاف ساخته شده است که حال و هوای فضاپیمای جتسون ها را به همراه دارد. 
این بدان معناست که مسافران می توانند از همه جهات به بیرون نگاه کنند و 

این به آنها اجازه می دهد از فضای باز اطراف خود لذت ببرند. 

امام علی علیه السالم :

ُکْن ِفي اَلِْفْتَنِة َکابِْن اَللَُّبوِن الَ 
َظْهٌر َفُیْرَکَب َو الَ َضْرٌع َفُیْحَلَب .

در فتنه  ها همچون شتر کم سن 
و سال باش!نه پشتی که سوار 
شوندو نه پستانی که بدوشند.
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اجتماع علما و مردم قم در حمایت از مرجعیت و رهبر انقالب

اینفوگرافیاینفوگرافی

  کشورهایی با طوالنی ترین دوره خدمت سربازی
دراین اینفوگرافیک، کشورهایی که دارای طوالنی ترین دوره خدمت سربازی برای مردان هستند، مشخص شده است. کره شمالی در 

رتبه نخست این فهرست قرار دارد و زنان این کشور نیز مشمول قانون خدمت سربازی هستند.

 اجاق گاز عامل ابتالی کودکان به آسم
مطالعه ای جدید نشــان می دهد که اجاق گازی که روی 

آن غذا می پزیم می تواند باعث ایجاد آسم در کودکان شود.
 به نقل از اینســایدر، اکثر والدین می دانند که دود سیگار 
می تواند منجر به بروز آسم در کودکان شود. اما احتماال تعجب  
کنید اگر بشنوید که پخت و پز روی اجاق گاز خطرات مشابهی 
به همراه دارد.بر اساس مطالعه ای که به صورت پیش چاپ در 
مجله ی بین المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی منتشر 
شده، 12.7 درصد از موارد آسم دوران کودکی در ایاالت متحده 
آمریکا به آالینده های هوای ناشی از اجاق های گاز برمی گردد.

ســوختن گاز، آالینده هایی مانند مونوکسید کربن، دی 
اکســید نیتروژن و فرمالدهید آزاد می کنــد که خطر بروز 

آسیب های تنفسی را افزایش می دهد.
برادی سیلز، یکی از نویسندگان این مطالعه، به اینسایدر 
گفته اســت: این موضوع قابل پیشگیری است. ما امیدواریم 
که این مطالعه بتواند باعث افزایش شــود و اطالعاتی را که 
سیاست گذاران برای رسیدگی به این مورد نیاز دارند در اختیار 
آنها قرار دهد.این نتایج بر اساس تجزیه و تحلیل های تحقیقات 
قبلی به دست آمده است که براساس آنها تخمین زده شد که 
کودکانی که در خانه های دارای اجاق گازهای سنتی زندگی 
می کنند 34 درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به آسم هستند. 
این مطالعه همراه با داده های مطالعه ســال 2019 مبنی بر 
اینکه بیش از یک ســوم خانواده های آمریکایی عمدتاً غذای 
خود را با گاز طبخ می کنند، نشــان داد که حدود 650 هزار 
کودک احتماالً به دلیل مجاوریت با آالینده های اجاق گاز به 
آسم مبتال شده اند.سیلز می گوید که چندین دهه مطالعه در 
مورد ارتباط بین اجاق های گاز و آسم دوران کودکی انجام شده 
است، اما این مطالعات کنار گذاشته شده اند. بر اساس گزارش 
آژانس حفاظت از محیط زیســت، اکنون برخی از منتقدان 
تغییرات اقلیمی به دنبال حذف تدریجی سوخت های فسیلی 
در ساختمان ها هستند که حدود 13 درصد از انتشار گازهای 

گلخانه ای ایاالت متحده را تشکیل می دهند.

با تضعیف بازار دالر آمریکا و انتشار گزارش  مشاغل در این کشور، نفت خام با تغییر 
اندکی مواجه شد؛ اما شاخص های معیار نفت، به دلیل نگرانی رکود کاهش یافتند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از ســایت »پنینسوال«، قیمت نفت در روز 
جمعه تغییر چندانی نداشت؛ زیرا بازار دالر آمریکا را ضعیف تر، و گزارش های شغلی 
آمریکا را مختلط کرد، اما هر دو شــاخص نفت خام، هفته ی اول سال را به دلیل 

نگرانی های رکود جهانی با کاهش به پایان رساندند.
بهای معامالت آتی برنت با 12 سنت کاهش به 78.57 دالر در هر بشکه رسید، 
در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا)WTI( با 10 سنت افزایش در 
 WTI رقم 73.77 دالر روز معامالتی خود را بست.در این هفته، هر دو معیار برنت و
بیش از 8 درصد کاهش یافتند که از سال 2016 بزرگترین کاهش هفتگی آنها برای 
شروع سال تلقی می شود. هر دو در طول سه هفته ی قبل حدود 13 درصد افزایش 
یافته بودند. بر اساس گزارش مؤسسه مدیریت تامین )ISM(، فعالیت صنعت خدمات 
ایاالت متحده در ماه نوامبر برای اولین بار در بیش از 1.5 تا 2 سال کاهش یافت.

با این حال، گزارش دیگری نشان می دهد که اقتصاد ایاالت متحده در ماه دسامبر 

با افزایش شدید مشاغل، نرخ بیکاری را به پایین ترین سطح قبل از همه گیری یعنی 
3.5 درصد برمی گرداند، چرا که بازار کار همچنان محدود است.

گفتنی است که این گزارش مشاغل در ایاالت متحده باعث شد که دالر آمریکا 
سقوط کند و سهام جهانی افزایش یابد؛ زیرا سرمایه گذاران شرط می بستند که تورم 
در حال کاهش است و فدرال رزرو ایاالت متحده نباید آنقدرها که برخی دلهره دارند، 
تهاجمی باشد.دالر ضعیف تر می تواند تقاضا برای نفت را افزایش دهد، زیرا کاالهای 

دالری برای دارندگان ارزهای دیگر را ارزان تر می کند.
به دلیل کاهش تقاضا در میان ســطح موجودی فراوان و آب و هوای زمستانی 
معتدل تر، قیمت های نقدی LNG آســیا برای سومین هفته ی متوالی در آغاز سال 
کاهش یافت.میانگین قیمت LNG برای تحویل فوریه به شمال شرق آسیا 25 دالر 
به ازای هر میلی متر Btu بود که 3 دالر یا 10.7 درصد نسبت به هفته ی قبل کاهش 
داشت.در چشم انداز کشورها، چین، دومین واردکننده بزرگ گاز طبیعی )LNG( جهان 
در سال 2022، پس از مدت ها اقدامات سختگیرانه برای مهار شیوع، ماه گذشته به 
طور ناگهانی سیاست سختگیرانه ی کووید صفر را پایان داد. در حالی که این امر 
منجر به افزایش آلودگی در سراسر کشور شده است، انتظار می رود در سال جدید 

قمری سفرهای مسافری دو برابر شده و به 2.1 میلیارد نفر برسد.
از ســوی دیگر، چین قرار است امروز برای اولین بار در سه سال اخیر، مرزهای 
خود را از طریق منطقه ی اجرایی ویژه ی خود هنگ کنگ باز کند. در اروپا، قبل از 
اینکه دمای هوا سردتر شود، قیمت بنزین در اوایل هفته به دلیل آب و هوای معتدل 
و سطوح باالی سهام کاهش یافت.با تمام این ها، قیمت LNG تحویل شمال شرق 
آسیا به شدت کاهش یافت که منجر به تخفیف های شدیدتر یا حتی تبدیل شدن 
به یک حق بیمه بیشتر شد. اما عالقه ی خریداران آسیایی همچنان اندک است و 
بسیاری از آن ها هنوز با موجودی های پایانه LNG فراوان مواجه هستند که این امر، 
تعداد شرکت هایی را که مایل به رقابت برای عرضه ی LNG اقیانوس اطلس هستند، 

محدود می کند.

 -  - 

نگرانی رکود، به نفت ضربه می زند
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