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فعال شدن ۸ مرکز 
تجاری ایران در آفریقا

پایان سیاست استقراض 
و چاپ پول در دولت 

   باندی از خارج کشور 
ساپینتو را می زنند!

 ضعف دالر، قدرت طال 
را دوچندان کرد
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بذرافشان
مسعود خوانساری

ارز چند نرخی فسادزاست

 تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فســاد می کند و صادرات را مختل می کند 
ضمن اینکه هیچ عایدی برای کشور ندارد.

اگرچه صادرات رشد داشته است اما با توجه به جایگاه و پتانسیل کشور 
نمی توانیم قبول کنیم که صادرات در این حد باشــد ضمن اینکه در زمینه 
رشد صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب تر هستیم و این واقعیتی 

است که باید آن را پذیرفت.
تحریم اثرات بسیار جدی بر صادرات داشته است. در صادرات باید رقابت 
کــرد اما با توجه به تحریم ها ما در رقابت ناعادالنه قرار داریم و حداقل بین 
۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه های صادرات ما به علت تحریم ها گران تر می شــود 
که این در رقابت های بین المللی هزینه های بسیار باالیی محسوب می شود.

 در بحث حمل و نقل و همچنین مراودات و تراکنش های بانکی نیز به علت 
تحریم ها مشکالتی داریم و هزینه هایی به صادرات اضافه می کند و لذا تولید 
ما نیز گران تر تمام می شود. اما با تمام مشکالت صادرات در حال انجام است.

 لذا با وجود تمام مشکالتی که از خارج به ما تحمیل می شود اگر بتوانیم 
مسائل داخلی را رفع کنیم می توان امیدوار بود که در کوتاه مدت صادرات 

را بیشتر کرد.
 در ۵ سال گذشته بیش از صدها بار این مشکل مطرح شده که تفاوت 
نرخ ارز ایجاد رانت و فساد می کند و صادرات را مختل می کند ضمن اینکه 

هیچ عایدی برای کشور ندارد.
 در دولت جدید این موضوع بحث و قرار شد که ارز تک نرخی شود. اتفاقی 
که در سال ۹۷ در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد خسارت های زیادی بر 
اقتصاد وارد کرد اما متأسفانه همان اتفاق امروز در حال وقوع است. آن زمان 
ارز ۴۲۰۰ و ۱۰ هزار تومان بود و امروز ارز ۲۹ هزار تومانی و ۴۲ هزار تومانی 
است. اما چرا تصمیم نمی گیریم و دوباره یک خطا و اشتباه بزرگ را تکرار 

می کنیم واقعاً متوجه نیستم.
 صادرات برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد

ما زورمان به دولت در این ارتباط نرسید اما از شما خواهش می کنیم در 
کمیســیون اقتصاد و صنایع این مسائل را مطرح کنید. صادرکننده مجبور 
است کاال را به قیمت گران خریداری کند اما با قیمت پایین تری عرضه کند 
و لذا صادرات برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد و لذا این موضوع باعث 

شده است که صادرکنندگان خوشنام ما از صادرات دست بکشند.
 انتظار این اســت که صادرکنندگان خرد را آزاد بگذارید که ارز حاصل 

از صادرت را با بقیه واردکنندگان مبادله کنند تا این مشکالت را نداشتند.
 چند سالی است که صادرکنندگان با این موضوع مواجه هستند که باید 

مسائل مربوط به آن در جهت تسهیل صادرات حل شود.
 مهمترین نتیجه ای که می توان از این جلســه گرفت بررسی مشکالت 

صادراتی و رفع آن مشکالت است.
 در چند سال گذشته رشد سرمایه گذاری نسبت به استهالک منفی شده 
اســت و خروج سرمایه و نخبگان نیز از کشور داریم و دلیل این مسائل نیز 

سخت گیری ها و مناسب نبودن محیط کسب و کار است.

حقوق کارمندان در سال آینده حقوق کارمندان در سال آینده 77 میلیون تومان میلیون تومان

  

بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم »داکا« میزبان نمایش 
بیش از ۱۰ فیلم ایرانی در دوره جدید خود خواهد بود.

 در بخش رقابت فیلم های آسیایی این رویداد سینمایی »برف 
آخر« )امیر حسین عسگری(، »بدون قرار قبلی« )بهروز شعیبی(، 
»بی مادر« )ســید مرتضی فاطمی(، »روز ســیب« )محمود 
غفاری(، »زندگی و زندگی« )علی قویتن( و »زنانگی ممنوعه« 

)مریم زری مهر( به نمایش گذاشته خواهد شد.
»ضد« )امیرعباس ربیعی(، تک تیرانــداز )علی غفاری(، »آواز 
باد« )ســودابه بیضایی(، »با باد« )محمد تبارسا(، »سونسوز« 
)رضا جمالی(، »سلوک« )عباس رافعی(، »باد در کشتزارهای 
نیشــکر« )ابراهمیم اشــرف پور( و ننه مخمل )امیرحسین 
خلیل زاده( هم به نمایندگی از سینمای ایران در بخش سینمای 

جهان حضور دارند.

از آنجا که بازیگران بازارهای جهانی با احتیاط بر سخنرانی رئیس فدرال رزرو متمرکز 
شده اند تا از مسیر افزایش نرخ بهره این بانک اطالعات بیشتری بیابند، قیمت جهانی 

طال در معامالت امروز در محدوده باالترین رقم 8 ماه گذشته در نوسان است.
به نقل از رویترز، قیمت طال در معامالت امروز در محدوده باالترین رقم 8 ماه گذشته 
در نوسان است.بازیگران بازار با احتیاط بر سخنرانی جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو 
که ساعات پایانی امروز انجام می شود، متمرکز شده اند تا از مسیر افزایش نرخ بهره 

بانک مرکزی آمریکا اطالعات بیشتری بیابند.
هر اونس طال در بازارهای جهانی با 8۱ سنت کاهش ۱8۷۲.6۲ دالر فروخته شد.

با کاهش ارزش دالر آمریکا به کمترین رقم ۷ ماه گذشته، قیمت طال اندکی افزایش 
یافت.رئیس بانک مرکزی آمریکا قرار است ساعات پایانی امروز سخنرانی کند.

تاجران همچنین منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا هستند که روز 
چهارشنبه منتظر خواهد شد.ییپ جان رانگ، تحلیلگر بازار می گوید: »قیمت طال به 
سطح مقاومتی کلیدی ۱8۷۵ دالر می رسد... لحن تند سخنرانی پاول رئیس فدرال 
رزرو در اواخر امروز می تواند موجب افزایش برداشت سود کوتاه مدت در بازار طال 
شود.«با این حال، بازار منتظر یک غافلگیری برای کاهش در آمار شاخص مصرف 
کننده آمریکاست تا از انتظارات برای افزایش کمتر نرخ بهره حمایت کند که این امر 
می تواند به افزایش قیمت طال منجر شود.هرچه نرخ بهره باالتر برود، جذابیت طال 
به عنوان منبع امن سرمایه گذاری کاهش می یابد و هزینه های نگهداری این فلز 
گران قیمت که دارایی بدون بهره است، باالتر می رود.مری دالی، رئیس فدرال رزرو 
سانفرانسیسکو، دیروز گفت، افزایش ۰.۵ یا ۰.۲۵ درصدی برای نرخ بهره در نشست 
آتی این بانک محتمل است.در همین حال، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو 
آتالنتا نیز گفته است بهتر است در سنجیدن نرخ  بهره »احتیاط بیشتری« داشته 

باشیم، چراکه احتماال تا سال ۲۰۲۴ افزایش داشته باشیم.

کارگردان فیلم »شــوماه« از اینکه فیلمش با موضوع شهدای 
غواص برخالف تاکید مســووالن از سوی هیچ نهادی حمایت 

نشده انتقاد کرد.
مژگان بیات که در اولین تجربه بلند فیلمســازی خود سراغ 
عملیات کربالی ۴ و ماجرای شهدای غواص رفته، کار خود را از 
سال ۱۳۷8 با بازیگری آغاز کرد. او که در رشته کارگردانی سینما 
فارغ التحصیل شده، تاکنون در فیلم هایی همچون »پریناز«، 
»بی خداحافظی«، »جانــان«، »صدای منو می شــنوید؟«، 
»چک«، »قبرســتان غیرانتفاعی« و »چــار چنگولی« بازی 
کرده و فیلم های کوتاهی از جمله »تیــزاب« و فیلم ویدیویی 
»فرزند زمین« را ســاخته که جایزه هایی هم کســب کرده 
 اســت. من با خانم معتمدآریــا در فیلم »پرینــاز« همبازی

 بودم و از آنجایی که با هم آشنایی داشتیم، پیشنهاد بازی در این 
فیلم را مطرح کردم.

چند فیلم و ۲ داور ایرانی در 
جشنواره داکا

قیمت جهانی طال در محدوده 
باالترین رقم ۸ ماه گذشته

فیلمی با بازی فاطمه معتمدآریا 
به جشنواره فجر می رود؟

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق اعالم گزارشات هواشناسی از بیستم دی ماه جبهه 
هوای سردی بخش های متعددی از کشور را فرا میگیرد؛ بنابراین درخواست ما از مردم این 

است که در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: طبق اعالم گزارشات هواشناسی 
از بیستم دی ماه تا اواسط بهمن ماه جبهه هوای سردی بخش های متعددی از کشور را فرا 
میگرد؛ بنابراین درخواست ما از مردم این اســت که با مدیریت تقاضا در مصرف گاز صرفه 
جویی کنند.سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با صرفه جویی در مصرف گاز می توان کمک 
کرد تا مشکلی برای دیگر مناطق کشور رخ ندهد و شــاهد قطع و یا افت فشار گاز در دیگر 

بخش های کشور نباشیم.
خاندوزی افزود: از 8۴۵ میلیــون مترکمعب گاز تولید شــده در روز بیش از 6۳۰ میلیون 
مترمکعب مصرف خانگی، اداری و تجاری می شود بنابراین در مصرف گاز در بخش خانگی 
نیاز به صرفه جویی داریم.وی ادامه داد: دولت برای کاهش مصرف یک درصد گاز، ۳ درصد 
تخفیف در نظر گرفته اســت. بنابراین اگر ۳۰ درصد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته 

صورت گیرد، هزینه گاز رایگان می شود.
خاندوزی گفت: هم اکنون ۴8۵ هزار میلیون کیلومتر شبکه گازی در سراسر کشور داریم که 

تقریباً 8۵ درصد کشور به نعمت گاز دسترسی دارند.
وی به کاهش سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش سرمایه گذاری 

بودیم اما در سال ۱۴۰۱ روند سرمایه گذاری مثبت شد به طوریکه در ۳ ماهه تابستان ۷.۳ 
درصد افزایش سرمایه گذاری داشتیم.

این مقام مسئول ادامه داد: سرمایه گذاری در ماشین آالت ۱۵ درصد و سرمایه گذاری در 
ساختمان ۳.۹ درصد رشد داشت و مجموعاً متغیر سرمایه گذاری چشم انداز مثبتی را برای 

فصول آینده دارد.
خاندوزی گفت: میزان رشد نقدینگی در دوره دوازده ماهه ۳۳.۴ درصد بوده که ۷ درصد کمتر 
از آغاز دولت سیزدهم و یک درصد کمتر از ماه قبل بوده است که نشان از انضباط بخشی دارد.

وی افزود: در حوزه عملکرد بودجه ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد وصولی 
داشته که 8۷ درصد رقم مصوب بودجه برای ۹ ماهه است که امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ 
در صد مصوب برسد.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این رقم 6۳ درصد بیشتر از پارسال 

است. ناترازی های بودجه هم به کمترین عدد در سال های گذشته رسیده است.
وی اظهار کرد: دولت در ۹ ماهه امســال نسبت به مدت مشابه پارســال ۳۳ هزار میلیارد 
تومان اوراق کمتری اســتقراض و انتشــار انجام داده و ۲6 برابر فروش سهام شرکت های 
دولتی افزایش یافته است.خاندوزی ادامه داد: ۲8 هزار میلیارد تومان مخارج عمرانی برای 
سال جاری داشتیم.وی تصریح کرد: انضباط بودجه ای و برگرداندن نظم و قاعده و کاهش 
هزینه های اضافه و دست نبردن در جیب مردم و استقراض کمتر از مردم درس دستور کار 

دولت بوده و هست.

آگهي مزایده عمومي اراضي و امالك سازمان 
ملي زمین و مسكن  1401-6                       

 اداره کل راه و شهرسازي استان ایالم       

شناسه: ۰۱۱۴۳۹6۴۳/ م الف

نوبت دوم 

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

چهارشنبه   1401/10/21
2000 تومان 
شماره : 1563 

EIDEHROOZ.COM

    اداره كل راه و شهرسازي استان ايالم در نظردارد به استناد مصوبه هيات نمايندگي نسبت به فروش تعداد 9 قطعه زمين از اراضي و امالك سازمان 
ملي زمين و مسكن در استان ايالم به شرح جدول ذيل اقدام نمايد:  

مساحت                   شهرستان             قيمت واحد)ريال(               قيمت كل)ريال(  رديف      شماره             پالك اصلي و فرعي              كاربري 

۱                   ۱                  قسمتي از ۱۲۱۴ اصلي
                                      )فاقد صورتمجلس تفکیکي (

۲                  ۲                   قسمتي از ۱۲۱۴ اصلي                          
                                                    )فاقد صورتمجلس تفکیکي (

۳                  ۷                       ۱۷۴ فرعي از ۱۴۵8 

6                   ۱                            ناحیه ۲۳ و ۲۴
                                        فاقد صورتمجلس تفکیکي

ناحیه ۲۳ و ۲۴  ۲                  ۷  
                                         فاقد صورتمجلس تفکیکي

ناحیه ۲۳ و ۲۴  ۳                   8  
                                         فاقد صورتمجلس تفکیکي

ناحیه ۲۳ و ۲۴  ۴                    ۹
                                          فاقد صورتمجلس تفکیکي

تجاري/مسکوني           ۲88.۰۳            ایالم - میدان چالیمار                 ۱۹۰۰۰۰۰۰۰                  ۵۴۷۲۵۷۰۰۰۰۰

ایالم - میدان چالیمار             ۱8۰۰۰۰۰۰۰           ۴۲۴۵8۴۰۰۰۰۰ تجاري/مسکوني              ۲۳۵.88 

ایالم-فرودگاه سابق           ۲۰۰۰۰۰۰۰۰          ۱۰۷۳۷۲۰۰۰۰۰۰ تجاري شهري                   ۵۳6.86 

مسکوني                          ۲۲۳.۷۹           ایالم-۱۴۰واحد پیام         ۱6۰۰۰۰۰۰۰          ۳۵8۰6۴۰۰۰۰۰

مسکوني                         ۱۹۱.۹6         ایالم-خانه هاي سازماني پیام                 ۱6۰۰۰۰۰۰۰      ۳۰۷۱۳6۰۰۰۰۰

تجاري                             ۲۷۵.۴6                         دهلران                                ۱۳۰۰۰۰۰۰۰                     ۳۵8۰۹8۰۰۰۰۰

تجاري                 ۲۷۵.۹۷         دهلران                      ۱۰۰۰۰۰۰۰۰    ۲۷۵۹۷۰۰۰۰۰۰

تجاري                 ۲۷۵.۳۵        دهلران                               ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ۲۷۵۳۵۰۰۰۰۰۰

تجاري                    ۵۴.۳۹        دهلران         ۱۵۰۰۰۰۰۰۰      8۱۵8۵۰۰۰۰۰

)متر مربع( قطعه

 ۴         ۱۴۰    پــالک هــاي8۵ فرعــي
                   از ۱۲۲6فرعي از ۱۲۲۵/۲ 

پالک هاي۹8۱ فرعي  ۲۹6                ۵   
از ۱۲۱۷    ۳۵ فرعي از ۱۲۲6
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/10/21

شماره : 1563

سعیده محمد  -   ایده روز  | مدیرکل دفتر 
آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران می گوید 
شــبکه ای از 8 مرکز تجاری در سرتاسر قاره 
آفریقا فعال شــده و به ارائه طیف وسیعی از 
خدمات به شرکت های تولیدی و صادراتی که 
بنای حضور در بازار آفریقا را دارند، می پردازند.

سازمان توسعه تجارت با برگزاری همایش 
بررسی ظرفیت های تجاری شمال آفریقا، به 
برخی اقدامات انجام شده برای تسهیل حضور 
صادرکننــدگان ایرانــی در آفریقا پرداخته و 

جزئیاتی از این طرح ها را ارائه کرده است.
در ابتدای این همایش، سید محمد صادق 
قنــادزاده - مدیرکل دفتر آفریقای ســازمان 
توسعه تجارت ایران - با برشمردن ویژگیهای 
کم نظیر قاره آفریقا به تشــریح برخی موانع 
موجود پرداخت و از لزوم همگرایی بیشتر در 
تمامی ارکان نظام برای بهره گیری حداکثری 

از ظرفیت های قاره بکر آفریقا گفت.
وی همچنین با برشمردن مجموعه اقدامات 
گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در جهت 
ایجاد و افزایش شناخت دو طرفه بین ایران و 
کشورهای قاره آفریقا، به حضور در ۴ رویداد 
بزرگ نمایشگاهی آفریقا، تبادل بیش از ۱۰۰ 
هیئت تجاری، برگزاری سلسله همایش های 
معرفی ظرفیت های تجاری آفریقا، اعزام قریب 
الوقــوع ۳ رایزن به مناطــق مختلف آفریقا و 

نشســت های تخصصی متعدد با اتحادیه ها 
و ســندیکاهای صادراتی کشور طی ۹ ماهه 
گذشــته اشــاره کرد.قنادزاده با بیان اینکه  
ظرفیت باالی مراکز تجاری زیر نظر سازمان 

توســعه تجارت ایران در کشورهای هدف به 
عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ورود به بازار 
اســت، گفت: شبکه ای بالغ بر 8 مرکز تجاری 
در سرتاســر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه 

طیف وسیعی از خدمات به شرکتهای تولیدی 
و صادراتی کــه بنای حضور در بازار آفریقا را 

دارند، می پردازند.
به گفته وی این مراکز در کشورهای کنیا، 

اوگاندا، تانزانیا، ســاحل عــاج، غنا، کامرون، 
ســنگال، نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی 
مستقر و این شبکه تا پایان سال تکمیل می 
شود.در ادامه این همایش، شوشتری دستیار 
وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال 
آفریقا این وزارتخانه با بیان اهمیت راهبردی 
کشــورهای شــمال آفریقا از آمادگی تمامی 
ســفرا و نمایندگی های ج.ا.ا برای مشــورت، 
مساعدت و همکاری با تجار و صادرکنندگان 

ایرانی خبر داد.
وی با تأکید بر اولویت صدور خدمات فنی 
مهندسی و سرمایه گذاری در کشورهای شمال 
آفریقا افزود: توجه ویژه شــرکت ها به قوانین 
حمایتی و همچنین ضوابط خاص کشورهای 
شمال آفریقا، پیش از ورود از الزمه های مهم 

فعالیت در این کشورهاست.
در ادامه این رویداد، رایزن بازرگانی کشور 
الجزایر به تشــریح سیاســت های حمایت از 
سرمایه گذاران در این کشور پرداخت و از نسخه 
جدید قانون سرمایه گذاری الجزایر به عنوان 
یک فرصت تاریخی برای ورود شــرکت های 
ایرانی یــاد کرد.همچنین در این همایش دو 
تن از مدیران مراکز تجاری ایران در کشورهای 
الجزایر و کامــرون به معرفی خدمات خود و 
تشریح چگونگی انجام فعالیت های اقتصادی و 

تجاری در کشورهای متبوع پرداختند.

فعال شدن ۸ مرکز تجاری ایران در آفریقا

بازنگری در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو

استفاده از سوخت مازوت برای جلوگیری از خاموشی

سیاوش علیمردانی 
کارشناس 

آلودگی هوا، هزینه توسعه ناپایدار

 در هفته   های اخیر آلودگی هوا در صدر اخبار کشــور قرار گرفته و شواهد حاکی از 
شدیدتر بودن این وضعیت نامساعد، نسبت به سال های گذشته است. آالینده   ها چنان 
شهرها را محاصره کرده   اند که نایی برای نفس کشیدن شهروندان و سایر موجودات 
زنده اکوسیستم نمانده اســت. چالش   های محیط زیستی و تغییرات اقلیمی یکی از 
مسائل مهم جهانی تلقی می شود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان در طول 
دو دهه گذشته تالش کرده   اند تا با ریل   گذاری   های مناسب، مساله »آلودگی هوا« را 

حل کنند.
کافی اســت در پایگاه مجازی ســازمان بین المللی کیفیت هوا نگاهی به فهرست 
کالن شهرهای آلوده جهان بیندازیم؛ دیگر خبری از کشورهای توسعه یافته نیست 
و اغلب نام شهرهای آسیایی و کشــورهای در حال توسعه همچون بنگالدش، هند، 
پاکستان، عربســتان و بعضا ایران به چشــم می   خورد. در کشــور ما به   رغم تدوین 
خط مشی   های متعدد و تصویب بیش از ۴۰ قانون، آیین   نامه، رویه قضایی و مصوبه در 
طول چهار دهه اخیر، مســاله آلودگی هوا، همچنان حل نشده و تهران و بسیاری از 
شهرهای کشور ما را با بحران جدی مواجه کرده است. دو قانون مهم پس از انقالب 
اسالمی یکی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳7۴ و دیگری قانون هوای 
پاک مصوب ۱۳۹6 هر دو مصوب مجلس شورای اسالمی بوده   اند؛ به ویژه مصوبه دوم 
در زمره قوانین جامع، ملی و مهم کشور محسوب می شود، اما عدم اجرای آن اعتراض 

سازمان های نظارتی و قضایی را نیز در پی داشته است.
پرسش این است که علل بنیادین عدم اجرای این قانون چیست؟ آیا به راستی فقدان 
منابع مالی، عدم هماهنگی سازمان های ذی ربط یا نبود نظارت کافی موجب ایجاد 
چنین وضعیتی شده است؟ مگر نه این است که بهبود کیفیت هوا و حق تنفس یکی از 
مصادیق اساسی خیر عمومی و از جمله موضوعات کمتر سیاسی و غیرایدئولوژیک در 
کشور ماست؟ با وجود این و همچنین ادعاهای مکرر مسووالن کشور بر لزوم حل این 
مساله، چه عواملی امکان تحقق منافع عمومی جامعه را با بن بست مواجه کرده است؟

عمده عوامل مرتبط با آالیندگی هوای تهران شامل منابع متحرک )وسایل نقلیه باری، 
سواری و موتورسیکلت   ها( و منابع ثابت )نیروگاه   ها، پاالیشگاه   ها، صنایع و... ( است. 
به بیان دقیق   تر عواملی چون فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی، تولید خودروها 
و موتورسیکلت   های بی   کیفیت، تولید و مصرف سوخت غیراستاندارد، مازوت   سوزی 
در نیروگاه   ها، تراکم صنایع آالینده در اطراف کالن شهرها و... سال هاست که کشور را 
درگیر یک معضل عمیق کرده است. با این وصف چگونه ممکن است با یک اراده فراگیر 
و این حجم از قانون و آیین   نامه و مصوبه، نتوان مساله ای چنین بااهمیت را ولو تدریجی 
حل کرد.»خط مشــی گذاری عمومی«، فراتر از چارچوب   های سازمانی و رویه   های 
اداری، می تواند به عنوان فرآیندی به منظور »بازآرایی روابط قدرت« دیده شــود. 
اگر خط مشی عمومی به عنوان نظامی برای توزیع مزایا و هزینه   ها دیده شود، آنگاه 
»گروه   های هدف خط مشی«، »بازیگران خط مشی« و »شرایط محیطی« به عنوان 
عواملی مهم در اجرا یا عدم اجرای خط مشی   ها و برنامه   های مصوب تلقی خواهند شد. 
خاصه در ایران به دلیل وجود دولت رانتیر )دولت رانتیر یا دولت تحصیلدار به دولتی 
گفته می شود که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین 
با استقالل بیشتری می تواند سیاست   ها و خواست   های دولتی را به اجرا بگذارد(، دولتی 
یا به اصطالح خصولتی بودن بسیاری از بنگاه   های بزرگ و نهایتا ضعف جامعه مدنی 
و مدافعان خیر عمومی، این عوامل مهم تر نیز می   شوند.بر اساس این چارچوب، قانون 
هوای پاک به عنوان مهم ترین و فراگیرترین خط مشی کشور در حوزه مقابله با آلودگی 
هوا، در عمل بر هم زننده آرایش روابط قدرت و تعطیل   کننده بسیاری از بنگاه   های 
اقتصادی است. بیش از سه دهه اجرای سیاست   های خصوصی   سازی عمال منجر به 
توسعه بخش خصولتی و توزیع رانت میان گروه   های ذی نفع شده است.انحصارطلبی و 
تمرکزگرایی دولت در عرصه اقتصادی از یکسو و گسترش فرصت   های غیرسالم و رانتی 
از سوی دیگر، »یغماگری« و »منفعت طلبی شخصی و گروهی« را جایگزین »توسعه 
پایدار« و »تامین منافع عمومی« کرده است. بودجه کشور نیز به   رغم همه تنگناها، 
منابع را به سوی اهداف ایدئولوژیک و غیرضروری سوق می دهد تا مسائل اساسی و 
مبتالبه کشور.در این شرایط مردم چگونه می توانند حق بدیهی   شان را برای تنفس 
و حیات مطالبه کنند؟ وقتی توازن قدرت به نفع خودروسازها، پتروشیمی ها، صنایع 
آالینده و سازمان های حاکمیتی است که به وظایف خود عمل نمی   کنند، جامعه در 
کجای این پازل قرار دارد؟ در چنین محیطی تدوین قانون و اخذ مصوبه بیشــتر به 
شوخی شبیه است؛ چراکه تعیین   کنندگی از آِن بازیگران ذی نفع و قدرتمند خط مشی 
است که برای گریز از هزینه   ها، همواره در برابر اجرای قانون مقاومت می کنند و پشت 
بهانه   هایی چون فقدان منابع، نبود آیین   نامه و ضرورت هماهنگی پنهان می   شوند و 
مسوولیت را به گردن دیگری می   اندازند.محیط خط مشی گذاری در ایران آکنده از 
نابرابری، بی   عدالتی، ناپایداری و عدم توازن قدرت اســت و نظام اقتصادی کشور از 
»توزیع منابع رانتی«، »تحریم   های بین المللی« و »مداخالت غلط دولتی« رنج می   برد. 
حاکمیت به جای قرارگرفتن در کنار مردم و دفاع از منافع عمومی جامعه، عمال در کنار 
گروه   های ذی نفع و هزینه   زا برای کشور قرار گرفته است. در این وضعیت، آلودگی هوا 
چیزی جز تحمیل هزینه   های یک توسعه ناپایدار و نامتوازن به مردم به اسم دفاع از 

تولید و درآمد و اشتغال نیست.

شــورای رقابت، دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" را با هدف 
بازنگری دســتورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایــش و ارزیابی عملکرد بازار 

خودرو، تصویب کرد.
شــورای رقابت با اســتناد به بند ۵ ماده ۵8 قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی، دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" را با 
هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار 

خودرو، تصویب کرد.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعالم کرد با توجه به منقضی شــدن مدت 
زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲8 مهرماه 
۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل "کارگروه تخصصی 

خودرو" توسط شورای رقابت به تصویب رسید.
بر این اساس دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط 

دسترسی آن است، توسط "کارگروه تخصصی خودرو" تدوین می شود. همچنین 
پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تأکید بر موضوع رقابت یکی از 

وظایف مهم این کارگروه است. البته بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، تصمیمات 
کارگروه باید به تصویب شورای رقابت برسد.

گفتنی است: بر اساس درخواست کارگروه فوق الذکر، الزم است عرضه کنندگان 
خودرو گزارش عملکرد 6 ماهه و یا دوره های زمانی مورد درخواست را در جلسات 

کارگروه ارائه دهند.
شــایان ذکر است: اعضای ۵ نفره کارگروه را دو نفر از اعضای شورای رقابت، 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران 
رسمی ایران و یک صاحب نظر در حوزه خودرو تشکیل می دهند. رئیس کارگروه 
نیز از میان دو عضو شورا تعیین می شود. همچنین نمایندگان سازمان ها و نهادهای 
ذی ربطی مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، 
شرکت های خودروســاز و ... به صورت موردی و بر اساس موضوع جلسات به 

"کارگروه تخصصی خودرو" دعوت خواهند شد.

  خبرخبر
 قیمت های عجیب در بازار مسکن

با وجود گرانی فاحش مسکن و در شرایطی که آمارهای رسمی از میانگین قیمت مسکن 
در محدوده قیمتی ۵۰ میلیون تومان خبر می دهد، این ســوال از ذهن بسیاری عبور 

می کند که با بودجه اندک، دیگر در تهران نمی شود خانه خرید.
 براساس گزارش مرکز آمار ایران اگر دو دو تا چهارتای ساده داشته باشیم، با متری ۵۰ 
میلیون تومان فقط ۲۰ مترمربع یک خانه را می توان خرید. آن طور که در گزارش مرکز 
آمار ایران مشاهده می شود، منطقه ۱8 ارزان ترین منطقه تهران است که به طور میانگین 
هر متر خانه ۲۵ میلیون و 6۹۳ هزار تومان قیمت دارد و گران ترین منطقه نیز با میانگین 

قیمت ۱۰7 میلیون و ۱۱۴ هزار تومان، منطقه یک شناخته شده است.
با توجه به این آمارها، با متری ۲۵ میلیون تومان در منطقه ۱8 تهران می شود ۳8 متر و 

با ۱۰7 میلیون تومان در منطقه یک فقط ۹ متر خانه خرید.
اما نکته این جاست که قیمت هایی که در فایل های فروش ملک در بازار دیده می شود، 
بسیار متفاوت با اعداد مرکز آمار ایران است. در رصد قیمت ها در بازار، آپارتمان هایی 
دیده می شود که هر متر بیش از ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. در یکی از آگهی ها، یک 
خانه ۲۰۰ متری در نیاوران به قیمت ۴۰ میلیارد تومان برای فروش گذاشته شده است. 
این در حالی است که در پروژه های نیمه ساز این منطقه، آپارتمانی هم دیده می شود که 
هر مترمربع ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.بنا به این گزارش، یک آپارتمان ۱88 متری 
در منطقه نیاوران، متری ۱8۵ میلیون تومان قیمت دارد که در نهایت باید در حدود 
۳۵ میلیارد تومان هزینه کرد. در این میان، یک خانه که در حدود ۳7۰ متر متراژ دارد و 
سال ساخت آن ۱۴۰۰ است، متری ۳۱۰ میلیون تومان قیمت دارد که در نهایت ۱۱۵ 
میلیارد تومان برای فروش گذاشته شده است.اما در منطقه ۱8 تهران، در یافت آباد، یک 
آپارتمان 67 متری هر مترمربع ۲۲ میلیون و ۲۳8 هزار تومان قیمت دارد که در نهایت 
یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین یک آپارتمان 8۵ متری 
در یافت آباد، میدان الغدیر متری ۳۳ میلیون و ۵۲۹ هزار تومان قیمت دارد که ۲ میلیارد 
و 8۵۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. یک آپارتمان ۹۵ متری در مهرآباد 
جنوبی هم متری ۴۱ میلیون تومان قیمت دارد که ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در 

نهایت قیمت خورده است.

هرساله با نزدیک شدن روزهای سرد سال سهمیه گاز نیروگاه 
 ها کاهش پیدا میکند و از سوخت جایگزین استفاده می شود

 که آلودگی هوا را به دنبال دارد.
۲۰ روز آلودگــی پیاپی را پشــت ســر گذاشــته ایم؛ 
اما مســئوالن امر می گویند »مازوت ســوزی نداریم.« و 
»آلودگی هوا به دلیل خودروهای فرســوده اســت« انگار 
کــه عادت کرده اند به جای پیــدا کردن راه حل تقصیر را 
به گــردن دیگری بیندازند. چرا کــه چندی پیش جلیل 
ســاالری معاون وزیر نفت گفته بود »رشد ۳۰۰ درصدی 
مصــرف گاز طبیعی در بخــش خانگی و تجاری و صنایع 
غیر عمده و حمــل و نقل )بالغ بر 7۴ درصد گاز تولیدی 
کشور( نسبت به شــهریورماه، منجر به کاهش شدید گاز 
قابــل تخصیص به صنایــع بزرگ و به ویــژه نیروگاه های 
حرارتی تولید برق، اســتفاده از ســوخت دوم )پشتیبان( 
 که ســوخت مایع نفت گاز و نفت کوره )مازوت( اســت، 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت کــه رویه ای مرســوم و 
 متــداول در ســطح دنیا جهت مقابله با ناتــرازی تولید و 
مصارف گاز طبیعی و جلوگیری از بروز خاموشــی و قطع 

برق مشترکان است.«
با این وجود ساالری زیر بار استفاده از مازوت آن هم در 
تهران نرفت و گفته بود: استان تهران بیش از 7 سال است 
که تنها نیروگاه بخاری قابلیت مصرف مازوت )نیروگاه بعثت( 
در تمام فصول سال و همواره گاز طبیعی مصرف می کند، 
می باشد، همچنین در حوزه کالن شهر تهران هیچ کدام از 
صنایع از سوخت دوم نفت کوره )مازوت( استفاده نمی کنند.

به گفته این مقام مســئول در نیروگاه منتظرالقائم که 
فاصله بســیار زیادی از تهــران دارد، مطابق با مجوزهای 
صادرشــده، گاه به صورت ترکیبی از سوخت نفت کوره و 

گاز طبیعی استفاده می شود.
چندی پس از ساالری وزیر نفت، جواد اوجی این موضوع 
را تأیید کرد و گفت: در پاییز ســال جاری، گازرســانی به 
نیروگاه ها نســبت به پاییز سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر 
بوده و این نشان می دهد که به همین میزان سوخت مایع 
کمتری استفاده شده است، در حقیقت در پاییز مصرف نفت 
کوره و گازوئیل نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. به 
گفته وزیر نفت در استان تهران در هیچ کدام از نیروگاه ها 
و صنایع، هیچ مصرف نفت کوره و مازوت در امسال و سال 

گذشته نداشتیم.
البته موضوع به همین جا ختم نشد و نمایندگان مجلس 
هم در رابطه با سوخت مازوت در نیروگاه ها نظراتی را ارائه 
داده بودند به عنوان مثال هادی بیگی نژاد، نماینده مجلس 
شورای اسالمی و عضو کمیسیون انرژی در رابطه با سوخت 

مازوت گفته بود این پدیده خود ســبب باقی ماندن ذرات 
آالینده در هوای نزدیک به سطح زمین شده و زمینه آلودگی 
هوا را فراهم می کند. اینکه گفته می شــود علت تشــدید 
آلودگی هوای تهران مازوت سوزی در نیروگاه هاست، اشتباه 
است. ما در نیروگاه های تهران از مازوت استفاده نمی کنیم، 
در ســایر نیروگاه ها مازوت سوزی داریم اما در نیروگاه های 

تهران از مازوت استفاده نمی شود.

 ضد و نقیض مازوت سوزی در تهران
شاید امسال کمی دیر تر از سال گذشته سوخت مازوت 
جایگزین گاز شد اما معلوم نیست گازوئیل و مازوت تولید 
شده در چه سطحی از کیفیت قرار دارند که ۲۰ روز پیاپی 
آلودگی هوا را داشتیم در حالی که ساالری در پاسخی مبنی 
بر بی کیفیت بنزین واکنش نشان داد و گفته بود زمانی که 
در تهران ۱6۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می شود این 
موضوع آالیندگی را به دنبال دارد. همچنین حجم مصرف 
بنزین نیز در کشور زیاد است که همین موضوع نیز موجب 
ایجاد آالیندگی در کشور می شود. عالوه بر این خودروهای 
فرسوده، الستیک فرسوده، لنت ترمز مواردی هستند که 
روی آلودگــی هوا اثر می گذارند که باید همه این موارد به 

صورت یکجا دیده شود.
این یعنی ســاالری نه تنها زیر بار اســتفاده از سوخت 
مــازوت در تهــران نرفت بلکه تــوپ را در زمین دیگری 
انداخت و جواب صریحی به مســاله بنزین و عدم کیفیت 
آن نداد اکنون هم مشــخص نیســت آیا این شــرکت به 
تولیــد گازوئیل و مازوت کم گوگــرد روی آورده یا خیر؟ 

چــرا که این حجم از آلودگی هوا در تهران امری غیر قابل 
پذیرش اســت و باید دید شــرکت پاالیش و پخش عزم 
آن دارد که در این راســتا گامی برداشــته یا آنکه ساالنه 
شــاهد آلودگی های پیاپی هوا باشیم. علی زیار قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در 
رابطه بــا این موضوع به مهر می گوید: برای گوگرد زدایی 
 برنامه ها و پروژه های کیفی در حال اجرا اســت.وی ادامه 
داد: گوگرد زدایی برای بنزین و گازوئیل انجام شده است و 
نزدیک به 8۰ درصد بنزین مورد استفاده بنزین با کیفیت 
است و 8۰ درصد از گازوئیل تولید شده هم یورو ۴ است و 
مقداری یورو ۵ است. البته مازوت در پاالیشگاه ها در حال 
گوگردزدایی و تبدیل به محصوالت با ارزش تر می شود که 

سودآوری نیز به دنبال دارد.
زیار با اشــاره به اینکه در ســه پاالیشــگاه، اصفهان، 
اراک و بنــدر عبــاس گوگــرد زدایی صــورت می گیرد 
اضافــه کرد: در اصفهــان نفت کوره یا همــان مازوت به 
محصــوالت با ارزش تبدیل می شــود به طوری که روزانه 
8۵ هزار بشــکه تبدیل به محصوالت با ارزش می شــود. 
همچنیــن در اراک و بندر عباس از نفت کوره ٌکک تولید 
 می شــود که ما اکنون در حال واردات آن هســتیم و این

 موضوع باعــث بی نیازی مــا از واردات این محصول در 
آینده ای نه چندان دور می شود.

وی با اشــاره به اینکه در واحدهــای RFCC و RCD در 
پاالیشگاه اراک گوگرد زدایی می شود ادامه داد: در چنین 
شرایطی از این سوخت به عنوان سوخت کشتی ها و مطابق با 
استانداردهای بین المللی تولید می شود که در حال استفاده 

از آن هستیم.

 منشأ آلودگی هوا تنها مازوت نیست
قائم مقام مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در پاســخ به این سوال که آیا بخشی از آلودگی هوا 
مربوط به مازوت اســت یا خیر و چرا در این رابطه شفاف 
سازی صورت نمی گیرد، گفت: بخشی از آلودگی هوا می تواند 
ناشی از سوخت مازوت باشد، اما نمی توان همه مشکالت 
را ناشــی از سوخت مازوت دانست زیرا ذرات معلق در هوا 
کمتر از ۲ میکرون هســتند که نمی توانند منشأ سوختی 
داشــته باشند.وی ادامه داد: گاز به عنوان سوخت پاک در 
زمستان تولید آلودگی می کند، به عنوان مثال استفاده از 
بخاری های گازی با وجود آنکه از سوخت پاک یا همان گاز 

منجر به آلوده شدن هوا می شود.
قائم مقام مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی اضافه کــرد: اکنون نفــت گاز در شــبکه حمل 
و نقل اســتفاده می شــود که یــورو ۴ و یورو ۵ اســت، 
محصوالت در کالن شــهرهایی نظیر تهــران که آلودگی 
هــوا وجــود دارد از این ســوخت اســتفاده می شــود و 
 در شــهرهایی کــه از لحاظ زیســت محیطی شــرایط

 مناسب و آب و هوای مناسبی دارند از گازوئیل با گوگرد 
بیشتر استفاده می شود.

وی در خاتمه با اشــاره به اینکه در تهران از ســوخت 
مــازوت در نیروگاه ها اســتفاده نمی شــود در این زمینه 
توضیح داد: اگرچه در تهران از ســوخت مازوت اســتفاده 
نمی شــود و ما تمام ســعی خود را می کنیم تا گازوئیل را 
در تمامــی نیروگاه ها جایگزین گاز کنیــم اما در صورت 
کمبــود گازوئیل در نیروگاه هایی مانند شــازند از مازوت 
اســتفاده می شــود. علت این مســاله ناترازی گاز است 
 کــه بخش خانگــی را در اولویــت قرار داده و ســهمیه

 نیروگاه هــا کاهش پیــدا می کند به همیــن دلیل برای 
جلوگیری از خاموشــی و قطعی برق مجبور به استفاده از 

سوخت مازوت هستیم.
حــاال باید دید با چنین اقداماتی کــه قائم مقام مدیر 
عامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
مدعی آن اســت به چه میزان می تواند در کنترل آلودگی 
هــوا و میزان ســود آوری پاالیشــگاه مؤثر واقع شــود، 
 چــرا که جامعــه نیازمند ثمره ملمــوس چنین اقداماتی 
هســتند تا مورد مقبولیت قرار بگیــرد، آیا امکان دارد که 
ســال آینده تجربه آلودگی ۲۰ روزه هوا را نداشته باشیم؟ 
باید دید چنین اقداماتــی به چه میزان در رفاه اجتماعی 

تأثیرگذار خواهند بود.

 وزارت اقتصاد اعالم کرد: دولت با آگاهی از مشکالت اقتصادی و گالیه های 
مــردم در ادامه تالش های خود برای پیمودن مســیر مهار موتورهای تورم زا، 

ساماندهی بازار ارز و مدیریت تقاضا در این بازار را دنبال می کند.
 وزارت امــور اقتصادی و دارایی در پاســخ به گزارش ۱۹ دی ماه روزنامه 
جمهوری اسالمی با عنوان »نگذارید مردم زیر چرخ اقتصاد و مشکالت معیشتی 
له شوند« تاکید کرد: دوره تورمی سنگین چهارساله ای که کشور از سال ۱۳۹7 
تا کنون طی کرده قطعاً در تعیین اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم تاثیر 
گذاشــته و تغییر ریل اقتصادی یکی از ضروریاتی اســت که دولت از ابتدای 

شروع به کار خود با آن مواجه بود.
نتیجه مسیری که در دهه ۹۰ در اقتصاد ایران طی شده بود کسری بودجه، 
تورم نزدیک به 6۰ درصدی، رشد 8 برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی 
از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه 
و اســتقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به 

صفر و اختصاص ده ها میلیارد دالر یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود.
ر  مهــا جملــه  ز  ا ا  تــورم ز موتورهــای  کــردن  مــوش   خا
رشــد شــتابان نقدینگی، مهار کســری بودجه، کنترل خلق پول بانک ها و 
تــالش بــرای ایجاد ثبات در بــازار ارز از جمله اولویت هــا و اقدامات دولت 
بــوده که همچنان نیز ادامــه دارد. نتیجه این تالش ها کاهش نزدیک به ۲۵ 
درصدی تورم نقطه به نقطه در 6 ماه نخســت فعالیت دولت سیزدهم بود با 
 این حال شــرایط ویژه ناشی از جنگ، فشــارها و تالطم هایی که در ماه های 
اخیر تمام اقتصادهای دنیا با آن مواجه بودند و همچنین حذف ارز ترجیحی 

شرایط را تغییر داد.
عالوه بر این موارد از مهر ماه تحت تاثیر اغتشاشات و به دنبال آن تالش 
بــرای تحریک اصناف و ضربه به دارایی بانک ها و ســپس تمرکز بر هم زدن 
بازار ارز، شرایط دشوارتر شد و اثرات روانی باال رفتن قیمت دالر بر مایحتاج 
عمومی مردم نیز به مشکالت موجود اضافه کرد آن هم در حالی که نیازهای 

حواله ای ارز برای واردات کاالهای رســمی از مســیر سامانه نیما و سنا انجام 
می شود و کمتر از ۱۵ درصد معامالت ارز در کانال های فردایی و بازار غیررسمی 

صورت انجام می گیرد.
با این حال دولت عالوه بر تغییر تیم مدیریت ارزی، تدابیر جدیدی را نیز 
برای مدیریت تقاضاهای ارز و ثبات در این بازار به انجام رساند تا ثبات بازار به 

عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد انتظارات تورمی سامان یابد.
دولت مشکالت مردم را می داند و گالیه ها را به حق می داند و تالش ها در 
جهت رفع این مشکالت و نگرانی ها ادامه دارد و به همین دلیل برای نمونه دیروز 
امکان واردات کاالهای اساســی )کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور( تا سقف 
۱.۵ میلیارد دالر فراهم شد و فرایند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله های 
موضوع ابالغ یاد شده با فوریت انجام شد. عرضه کاالهای موضوع این تصمیم، 
تأمین و فروش ارز این کاالها توســط بانک مرکزی موجب کاهش تقاضا در 

سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای سایر تقاضاهای وارداتی خواهد شد.

عزم دولت برای رفع نگرانی های اقتصادی مردم و مهار موتورهای تورم زا
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 مشــاور وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید کل شبکه عرضه خودرو 
)تولید داخل و وارداتی( در بورس کاال عرضه شود، گفت: در گذشته بخشی از 
انحراف قیمت ها در بازار خودرو و حاشیه سودها نصیب دالل ها و واسطه ها می شد، 

اما با عرضه خودرو در بورس این موضوع را برطرف شده است.
وحید شــقاقی شــهری، به مزایای عرضه خودرو در بورس کاال اشاره کرد و 
اظهار داشت: در بازار خودرو بحث واسطه های مخرب مطرح است؛ به طوری که 
عماًل واسطه ها با دخالت ها در بازار موجب شکست در قیمت گذاری ها می شوند؛ 
بنابرایــن هرچقدر بتوان عوامل خارجی و غیــر مصرف کننده را از بازار خودرو 
خارج کنیم زمینه افزایش رضایت تولیدکننده و مصرف کننده فراهم می شود و 

شاهد شفافیت بازار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در بازار باید اطالعات موثق وجود داشــته باشــد تا دولت 
به شــکل صحیح اقدام به سیاســت گذاری کند، افزود: چنین شرایطی زمانی 
اتفــاق می افتد که به ســمت شــفافیت حرکــت کرده و واســطه ها را حذف 
کنیــم که طبیعتاً بورس کاال می تواند چنیــن مزیتی را در اقتصاد ایجاد کند، 
 زیرا وقتی قیمت ها بر اســاس عرضه و تقاضا کشــف شــود، شــفافیت کامل

 ایجاد شده و مشخص می شود خودرو با چه قیمت و به چه میزانی عرضه شده 
و به تعادل رسیده است.

شقاقی شهری اظهار داشت: عماًل تحت تاثیر چنین اتفاقی تعادل بازار مبتنی 
بر عرضه و تقاضا شکل می گیرد و در این صورت هم خریدار رضایتمندی باال دارد 

و همچنین عرضه کننده می تواند به سودآوری مطلوبی دست یابد.
مشــاور وزیر اقتصاد عنوان کرد: در گذشته بخشی از انحراف قیمت ها و نیز 
حاشیه سودها نصیب دالل ها و واسطه ها می شد، اما با عرضه خودرو در بورس 
این موضوع را برطرف شده و خواهد شد، اما مسئله این است که باید خودروساز 
تالش کند تا کل شــبکه تولید خودرو را در بورس کاال عرضه شــود زیرا وقتی 

بخشی از خودروها در بورس عرضه می شود، نمی توان به نتایج ایده آل رسید.
وی با بیان اینکه با عرضه کل تولید خودرو در بورس، دیگر شــاهد تفاوت 
قیمت ها نخواهیم بود، گفت: بر این اساس باید عرضه خودرو برای انواع خودروهای 
تولیــد داخل و وارداتی را در بورس عرضه کنیم تا همه نظام عرضه و تقاضای 

خودرو در یک بســتر شفاف و قانونی شکل بگیرد، نه اینکه بخشی از این نظام 
در این روش باشد و بخشی خارج از شبکه عرضه شود.

 تاثیر قیمت ارز بر صنعت خودرو
شــقاقی شهری در پاسخ به این پرســش که عرضه کل خودروها در بورس 
کاال چه اثراتی خواهد داشــت؟ افزود: کشــف قیمت واقعی و تعادلی بر اساس 
عرضه و تقاضا واقعی همان نیاز اصلی بازار خودرو است تا دولت بر اساس این 
اطالعات دقیق اقدام به سیاست گذاری کند اما وقتی عالمت دهی صحیحی به 
سیاست گذار داده نمی شود، به تبع اتخاذ بهترین تصمیم برای تعادل بخشی به 

بازار نیز دشوار می شود.
این استاد دانشگاه به نقش افزایش قیمت ارز در افزایش قیمت خودرو اشاره 
کــرد و توضیح داد: همواره قیمت ارز بر صنعت خودرو تاثیر گذار بوده و نظام 
خودروســازی از قیمت ارز تبعیت می کند؛ به عبارتی قیمت ارز یکی از پاشنه 
آشیل های نظام خودروسازی است. این رویه در طول ۱۰ سال اخیر که با تحریم 

مواجه بودیم تقویت شده است.

 عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو شده است؟
وی در خصوص اینکه گفته می شود عرضه خودرو در بورس کاال در افزایش 
قیمت خودرو اثرگذار بوده اســت، گفت: افرادی کــه چنین نکته ای را مطرح 

می کنند، آدرس اشــتباهی را به فعاالن بــازار و مردم می دهند، زیرا زمانی که 
قیمت دالر افزایش می یابد بازار سوداگری و انتظارات تورمی بیشتر می شود.

شقاقی شهری ادامه داد: وقتی انتظارات تورمی افزایش یابد سوداگری افراطی 
نیز شــکل می گیرد لذا بعد از افزایش قیمت دالر شاهد التهاب بازار طال، بازار 

خودرو و بازار مسکن هستیم و این اتفاقات ارتباطی با بورس ندارد.
بــا نیــم  بتوا اگــر  کــرد:  اظهــار  قتصــادی  ا وزیــر   مشــاور 

 استفاده از سازوکار بورس کاال در معامالت خودرو شفافیت ایجاد کنیم و دولت 
بتواند متقاضی و طرف عرضه را رصد کند، جلوی احتکار گرفته می شود و زمینه 

شفافیت قیمت فراهم خواهد شد.

 مالیات بر عایدی سرمایه سریع تر تصویب شود
وی اضافه کرد: در کنار این موارد باید قانون مالیات بر عایدی ســرمایه نیز 
تصویب شــود تا مکانیسم های بازدارنده برای سوداگری افراطی در نظر گرفته 
شده تا بازاری مثل خودرو درگیر سوداگری افراطی نشود؛ بنابراین نظام مالیاتی 
باید به درستی عمل کند و جلوی سوداگری افراطی گرفته شود. اکنون که این 
قانون وجود ندارد همچنان داللی در بازار خودرو پس از خرید خودرو حاکم است.

شقاقی شهری تاکید کرد: بورس کاال بازار شفافی است و اقتصاد ما نیز باید 
به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند؛ بر این اساس عرضه کنندگان خودرو یعنی 
واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی باید محصول خود را در بورس عرضه کنند 
تا قیمت ها شــفاف باشــد و خریدار نیز با آگاهی و مبتنی بر اطالعات شفاف، 
محصول مورد نیاز خود را خریداری کند؛ در اینجا برای آنکه مانع ســوداگری 
پس از خرید خودرو شــویم، باید نظام مالیاتی به ما کمک کند تا تنها تقاضای 
واقعی و مصرفی در بازار خودرو بماند.این کارشنسا اقتصادی اظهار داشت: فرآیند 
مالیات بر عایدی سرمایه به گونه ای است که هرچقدر افراد زودتر دست به فروش 
بزنند باید مالیات بیشــتری پرداخت کنند و هر چقدر فروش دیرتر باشد، نرخ 
مالیات کاهش می یابد، این امر موجب می شــود تا خریداران خودرو با رویکرد 
داللی این محصول را خرید نکنند، به همین دلیل درخواســت می کنیم طرح 

مالیات بر عایدی سرمایه به سرعت در مجلس تصویب شود.

ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت و داللی مزیت عرضه خودرو در بورس است

زهــرا جعفری  -   ایده روز  | در چند 
ماه گذشته فشارها به دولت بابت افزایش نرخ 
بهره شــدت گرفته است اما دولت تاکنون در 

این باره با دید احتیاطی برخورد کرده است.
 در ماه های اخیر برخی از کارشناســان با 
فشــار به دولت درصدد مجاب کردن دولت 
برای افزایش سنگین نرخ بهره بانکی هستند، 
این عده از کارشناســان معتقدند که تنها راه 
کنترل نرخ ارز در شرایطی که انتظارات تورمی 
باالســت افزایش نرخ بهره بوده و جز این راه 
دیگــری برای کنترل بــازار ارز و تورم وجود 
ندارد، اما بررســی های مهر نشان می دهد که 
یکی از عوامل همیشــگی باال رفتن نرخ تورم 
و بــه طبع آن نرخ ارز همین نرخ بهره بانکی 
است و افزایش نرخ بهره همیشه رشد نرخ ارز 
را بــه تعویق انداخته امــا در عوض فنر آن را 
فشرده و در زمان کاهش نرخ بهره بعد از یک 
سیاست شدید انقباض پولی باعث چند برابر 

شدن نرخ ارز خواهد شد.

 ریشه افزایش نرخ بهره چیست؟
علی صادقین کارشناس ارشد اقتصادی در 
گفت وگو با مهر با بیان اینکه باید دید ریشــه 
افزایش نرخ بهره چیست؟، گفت: در یک سال 
گذشته شــاهد افزایش رشد پایه پولی، رشد 
نقدینگی و به تبــع آن پمپاژ پول در اقتصاد 
بودیم و در ســه ماه گذشته یک اتفاق بدتری 
نیز اضافه شــد که نسبت پول به شبه پول یا 
سپرده دیداری به سپرده غیر دیداری شروع 
بــه افزایش کرده و این به معنای این اســت 
ســپرده های مدت دار از بانک ها خارج شده و 
سپرده های کوتاه مدت و آماده نقد شوندگی به 

دست مردم و جامعه رسید و این منجر به ورود 
پول به بازارهای سفته بازی مانند ارز، مسکن، 
طال، خودرو شده تا ریال تبدیل به یک دارایی 
با دوام شود.صادقین افزود: این عامل فشار را 
برای بازارهای دالری محور و انتظارات تورمی 
تشدید کرده و سیاســت گذاران را منجر به 
افزایــش نرخ بهره کرد، منتهی این اثر بزرگ 
برای بازار ســرمایه در سال های گذشته دیده 
می شود.زمانی که نرخ بهره های بدون ریسک، 
چه در قالب اوراق و چه در قالب سپرده بانکی 
افزایش می یابند، هزینه های تولید باال رفته و 
حاشیه سود شــرکت ها کاهش می یابد و به 
نوعی منجر به تورم تولید کننده هم می شود.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: نکته 

دوم این است که بازار پول همیشه رقیب بازار 
سرمایه است، به بیان دیگر بسیاری از صنایع 
به جز صنایعی مانند پتروشیمی حاشیه سود 
کمتری از ۲۵ درصد داشته و افزایش نرخ بهره 
بــه جای ورود تأمین زنجیره ارزش و ورود به 
بخش های تولیدی وارد بازار بهره بدون ریسک 
شود و تداوم این سیاست می تواند باعث رکود 
در اقتصاد و بازار سرمایه شود مخصوصاً اینکه 
نــرخ بهره باالی ۲۷ درصد تثبیت شــود، به 
عنوان مثال این سیاست در سه سال اول دولت 
روحانی انجام شده و باعث رکود در اقتصاد به 

ویژه رکود در بازار سرمایه است.
صادقین در پایان گفت: راهکار کنترل نرخ 
ارز، نــرخ تورم بوده و راهکار کنترل نرخ تورم 

کنترل نقدینگی اســت، انضباط پولی، پمپاژ 
نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی، جلوگیری 
از ناترازی بانک ها می تواند به کنترل نرخ ارز و 

نرخ تورم کمک شایانی کند.

 افزایش نــرخ بهره باعث افزایش 
ناترازی بانک ها می شود

یکــی از عواملی که باعث افزایش ناترازی 
بانک ها خواهد شــد، افزایش نرخ بهره است، 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این 
باره آمده است: »ناترازی پنهان در شبکه بانکی 
در سال ۱۳۹۶ بیش از هرچیز، به بازِی شکل 
گرفته بین بانک ها از ابتدای آزاد سازی سیستم 
بانکی بــاز می گردد که در قالب آن نرخ بهره 

بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک ها افزایش 
یافته و دچار چسبندگی شد. درواقع »توسعه 
بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب 
پولی و بانکی« را باید ریشــه اساسی ناترازی 
پنهان در شبکه بانکی ایران دانست. سیاست 
انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ 
در جهت عدم عرضــه پایه پولی )ذخایر( در 
عین عدم تشــدید نظارت بر بانک ها نیز، که 
بر اســاس درکی نادرست از پدیده های پولی 
شکل گرفته بود، بر رقابت بانک ها برای جذب 
ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد 
بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره 
بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب 
شــد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشــد 
عوامل تعیین کننده ارزش دارایی های بانک، 
کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه های 
سال ۱۳۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، 
با افزایش عرضه ذخایر، تا حدی نرخ بهره بین 
بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های 
تورمی، این سیاســت را متوقف کرد و مجدداً 
نرخ افزایش یافت.«همانطور که گفته شــد، 
افزایش نرخ بهره باعث افزایش ناترازی بانک ها 
در آینده و پمپاژ پولی خواهد شــد، البته تیم 
اقتصادی دولت ســیزدهم تا به این لحظه با 
افزایش نرخ بهره به میزان بیشتر از ۲۳ درصد 
مخالفت کرده و حتی نرخ بهره سپرده بانکی را 
در عدد ۲۰ درصد سالیانه نگه داشته که اقدام 
مثبتی است اما بیم آن می رود که دولت تحت 
فشار برخی از کارشناسان اقتصادی، نرخ بهره 
را بیش از ۲۳ درصد افزایش دهد که باید دید 
تیم اقتصادی دولت در آینده چه راهکاری را 

اتخاذ خواهد کرد.

  دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو بازنگری می شود
دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم 

قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب شد.
شورای رقابت با اســتناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" را با هدف بازنگری 
دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرد.

با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دســتورالعمل 

تشکیل کارگروه تخصصی خودرو توسط شورای رقابت به تصویب رسید.
بر این اساس دســتورالعمل بازار خودرو که شــامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط 
دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می شود. همچنین پایش، 
ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تأکید بر موضوع رقابت یکی از وظایف مهم 
این کارگروه است. البته بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، تصمیمات کارگروه باید به 

تصویب شورای رقابت برسد.
گفتنی است بر اساس درخواست کارگروه مذکور الزم است عرضه کنندگان خودرو 
گزارش عملکرد ۶ ماهه و یا دوره های زمانی مورد درخواست را در جلسات کارگروه 

ارائه دهند.
اعضای ۵ نفره کارگروه را دو نفر از اعضای شــورای رقابت، رئیس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحب 
نظر در حوزه خودرو تشکیل می دهند. رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین 
می شود. همچنین نمایندگان سازمان ها و نهادهای ذی ربطی مانند وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروســازان، شرکت های 
خودروساز و غیره به صورت موردی و بر اساس موضوع جلسات به کارگروه تخصصی 

خودرو دعوت خواهند شد.

   فروش ۱۹ میلیارد تومانی اموال تملیکی در نهمین حراج حضوری
۱۹ میلیارد تومان کاال در نهمین حراج حضوری سازمان جمع آوری و فروش اموال 

تملیکی به فروش رفت.
به گزارش از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در نهمین دوره از حراج های 
حضوری ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در دانشــکده تربیت بدنی 
دانشگاه تهران برگزار شد، ۱۶۸ دسته بندی کاال به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد تومان 
عرضه که از این میزان قریب به ۷۰ دسته بندی کاال به ارزش تقریبی ۱۹ میلیارد تومان 

به فروش رسید.
در این حراج که با حضور مجتبی فراهانی رییس هیات عالی نظارت، سعید غالمی باغی 
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی و اعضای شورای فروش این سازمان برگزار شد شاهد رشد بیش از 
۵۴ درصدی فروش کاالها نسبت به قیمت پایه ارائه شده در دسته بندی کاالها هستیم.

در نهمین حراج ســازمان اموال تملیکی کاالهایی ازجمله ابزارآالت، لوازم خانگی و 
تأسیساتی، خودروی ســواری، تجهیزات رایانه ای و مواد خوراکی و سیگار به شرط 
صادرات از هجده استان کشور عرضه شــد که مورد اقبال خریداران قرار گرفت و به 

فروش رفت.
استان های قم، تهران، بوشهر و آذربایجان شرقی بیشترین میزان فروش را در این حراج 

به خود اختصاص دادند.
گفتنی است در طول ســال جاری، نه دوره حراج حضوری برگزار شده است که این 
حراج ها در بیش از یک هزار دسته بندی کاال جمعاً افزون بر ۱۹۳ میلیارد تومان کاال 

به فروش رسیده است. 

 سهم قاچاق معکوس ۵ میلیارد دالر است
یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه ساالنه بین ۴ تا ۵ میلیارد دالر 
قاچاق معکوس در کشور انجام می شود، گفت: سوخت و دارو به دلیل اختالف قیمت 

سال هاست که قاچاق می شوند.
 سعید نیرومند در یک گفت و گوی رادیویی، دلیل اصلی قاچاق وسوسه ای است که 
حاشیه سود قاچاق دارد، اظهار کرد: مجموع قاچاق معکوس )خروجی( ۴ الی ۵ میلیارد 
دالر در سال است. برخی از کاالها یارانه دولتی دریافت می کنند که قیمتی به شدت 

ارزان تر در آن سوی مرزها دارند.
معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: به 
عنوان نمونه سوخت یا کود شیمیایی و دارو که یارانه گزافی دریافت می کنند از جمله 
کاالهایی هستند که قاچاق معکوس می شوند؛ ســوخت در هیچ کدام از کشورهای 
همسایه با قیمت ایران عرضه نمی شود و همین موضوع موجب وسوسه شدن متخلفین 
برای جمع آوری سوخت از سطح کشــور به صورت سهمیه مازاد و انتقال به آن سوی 

مرزهاست.
به گفته نیرومند، با افزایش تحریم و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق خروجی همچون 

قاچاق دام از کشور افزایش یافت که البته تا حدودی کنترل شده است.
وی افزود: فردی که در کشور دام را به قیمت سه میلیون تومان می فروشد و در امارات تا 
۱۰ میلیون تومان مشتری دارد قطعاً وسوسه می شود تا این کار را انجام دهد. همچنین 
عده ای هستند که این دام را جمع آوری کرده و با شیوه هایی به کشورهای همسایه 
انتقال می دادند.نیرومند اضافه کرد: سوخت و دارو به دلیل اختالف قیمت سال هاست 
که قاچاق می شود و برخی کاالها به فراخور تصمیمات اقتصادی کشور در زمره قاچاق 
ورودی یا خروجی قرار می گیرند؛ به گونه ای که در گذشته شاهد قاچاق دام ورودی 
بودیم، ولی با معکوس شدن شرایط اقتصادی خروج دام از کشور به سود قاچاقچیان 
شد.معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاچاق 
را مقوله ای سازمان دهی شــده دانســت و افزود: پرونده هایی که مشمول این قضیه 
باشند به قوه قضائیه ارجاع شده و سایر پرونده ها به تعزیرات سپرده می شود؛ ولی مثاًل 
شیوه جمع آوری کاال برای خروج قاچاق گونه از کشور با شیوه و سازمان یافتگی انجام 

می شود؛ مثاًل نه فقط شهرهای مرزی بلکه قاچاق دام از شهر قم هم صورت می گیرد.
نیرومند گفت: پشتیبانی و حمل ونقل خریداری قاعدتاً کار چند فرد نیست؛ ولی در 
استان های مرزی همان تیمی که اقدام به ورود قاچاق می کنند، قاچاق خروجی راهم 

انجام می دهند.

   نگرانی از کاهش تقاضا نفت را ارزان کرد
با احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا که تقاضا برای ســوخت در این کشــور را کم 

می کند، قیمت نفت در معامالت امروز کاهش یافت.
 به نقل از رویترز، قیمت نفت در معامالت امروز با انتظــار برای افزایش نرخ بهره در 

آمریکا که بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان است، کاهش یافت.
افزایش نرخ بهره رشد اقتصادی را کند و تقاضا برای سوخت را محدود می کند.

هر بشکه نفت برنت با ۲۸ سنت کاهش ۷۹.۳۷ دالر و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۱۹ 
سنت کاهش ۷۴.۴۴ دالر معامله شد.

پس از اینکه چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت و دومین مصرف کننده نفت 
جهان، مرزهای خود را در آخر هفته برای نخستین بار در ۳ سال گذشته باز کرد، قیمت 

هر دو شاخص نفتی در روز دوشنبه یک درصد افزایش یافتند.
دو مقام بانک مرکزی آمریکا در این هفته پیش بینی کردند که نرخ بهره این کشور به 
افزایش ۵ درصدی نیاز دارد تا به ۵.۲۵ درصد برسد. در حال حاضر نرخ بهره آمریکا 

۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد است.
ییپ جان رانگ، تحلیلگر بازار در یادداشتی نوشت، این انتظارات از انتظار بازار برای 
افزایش نرخ بهره، شدیدتر است. وی افزود، ســخنرانی جرومی پاول، رئیس فدرال 
رزرو در ساعات پایانی امروز سه شنبه نیز می تواند این لحن تند را با کمی مخالفت نیز 

منعکس کند.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: دولت موفق شده 
است در سال ۱۴۰۱ با مدیریت تخصیص مصارف بودجه 
و پیگیری وصول به موقع درآمدها و همچنین استفاده از 
سایر ظرفیت های قانونی، میزان استفاده از تنخواه گردان 
را ۹۱.۶ کاهش دهد.سازمان برنامه و بودجه در واکنش به 
گزارش روز ۱۱ دی ماه دیده بان ایران با عنوان »نماینده 
مجلس: اشتباه سازمان برنامه و بودجه باعث کسری ۲۰۰ 
هزار میلیاردتومانی بودجه شد« اعالم کرد: دولت موفق 
شــده است در سال ۱۴۰۱ با مدیریت تخصیص مصارف 
بودجــه و پیگیری وصول به موقــع درآمدها و همچنین 
استفاده از ســایر ظرفیت های قانونی، میزان استفاده از 

تنخواه گردان را ۹۱.۶ کاهش دهد.
در ماه های ابتدایی هرسال، همواره دولت ها با کسری 
منابع روبرو بوده به گونه ای که قانون گذار برای رفع نیازهای 
ضروری دولت اجازه اخذ تنخواه گردانی معادل سه درصد 
بودجه کل کشور از منابع بانک مرکزی برای دولت فراهم 
کرده که در سال های گذشته این رقم با مجوز شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گاهی اوقات تا ۵.۵ درصد 

نیز اضافه شده است.اما در سال ۱۴۰۱ دولت با مدیریت 
تخصیص مصــارف بودجه و پیگیری وصــول به موقع 
درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت های قانونی 

همچون ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی توانسته است 
میزان استفاده از تنخواه گردان که در شش ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ برابر ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده به رقم ۴.۶ 

هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش 
داده که از کاهشی معادل ۹۱.۶ درصدی برخوردار است؛ 
بنابراین اســتقراض دولت از بانک مرکزی به هیچ عنوان 
منطبق بر واقعیت نبوده و صرفاً کتمان واقعیاتی است که 
در جریان رســیدگی بودجه در مجلس انجام می شود و 
بودجه را از تعادل خارج می کند و موجب بروز مشکالتی 
در اجرای بودجه می شــود.برای مثال می توان گفت که 
مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشــور، بدون توجه به اینکه دولت قصد افزایش قیمت 
حامل های انرژی را داشته باشد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
سقف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی را باال برد 
و همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی 
دولت افزایش داد. همچنین عالوه بر افزایش صورت گرفته، 
با تغییر ساختار تبصره ۱۸ و اتصال آن به منابع ناپایدار، 
عماًل اجرای تبصره مذکور را با ابهام مواجه کرد؛ بنابراین 
معرفی ســازمان برنامه و بودجه به عنوان مقصر اجرای 
ناقص تبصره ۱۴ قانون بودجه، آیا چیزی جز نعل وارونه 

زدن به بودجه نیست.

پایان سیاست استقراض و چاپ پول در دولت سیزدهم

افزایش نرخ بهره عامل افزایش ناترازی بانک ها و افزایش تورم 

 سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: براساس عملکرد ۹ 
ماهه امسال بودجه بودجه با کسری مواجه نیست و منابع 

بودجه ۱۴۰۱ تا پایان سال محقق خواهد شد. 
 سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۱۸ دی 
ماه روزنامه اعتماد با عنوان »تأمین کســری ۴۰۰ هزار 
میلیاردی بودجه از کجا؟« اعالم کرد: بر اساس عملکرد 
۹ماهه سال جاری، بودجه با هیچ گونه کسری مواجه نبوده 
و پیش بینی وصول منابع و مصارف تا پایان ســال نشان 
می دهد که بیش از ۹۷ درصد منابع وصول و مصارف نیز 

در این سقف انجام خواهد شد.
جریان هایی که دولت مورد حمایتشــان کشــور را با 
کســری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل داد و 
تمام متغیرهای اقتصادی در طول مدیریتشان سقوط کرد 
گویا از اداره کشور بدون استقراض همراه با انجام تعهدات 

بر زمین مانده دولت قبل برآشفته و مدعی کسری بودجه 
۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شده اند. بله دولت سیزدهم سنت 
غلط استقراض و چاپ پول و تحمیل تورم ۶۰ درصد بر 
مردم را برچیده و این در حالی است که عملکرد ناصواب 
دولت های گذشــته؛ مانند آینده فروشی و انتشار بی رویه 

اوراق کارش را سخت کرده است.
دولت ســیزدهم سال گذشته با وجود اینکه در زمان 
تحویل ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده 
بود؛ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی هزینه 
شــده بود؛ هزینه تسویه اوراق ماهانه تا ۱۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده بود، با تمرکز بر درآمدهای پایدار و کنترل 
هزینه ها هم تعهدات را انجــام و هم بیش از ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان به بخش عمرانی و اشتغال اختصاص داد؛ 

رویکردی که در سال جاری هم تداوم خواهد داشت.

بر اســاس عملکرد نه ماهه ســال جــاری، بودجه با 
هیچ گونه کسری مواجه نبوده و پیش بینی سازمان برنامه 
و بودجه از وصول منابع و مصارف تا پایان ســال نشــان 
می دهد که بیش از ۹۷ درصد منابع وصول و مصارف نیز 

در این سقف انجام خواهد شد.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه عملکرد نه ماهه 
وصولی منابع و پرداختی مصارف در سال جاری بر اساس 
گزارش خزانه داری کل نشان از تراز منابع و مصارف دارد؛ 
در نه ماهه، ۸۶ درصد منابع وصول گردیده و مصارف نیز 
به نحوی در این سقف پرداخت شده است که هیچ گونه 
اخاللی در پرداخت های پرســنلی و ســایر هزینه های 

اجتناب ناپذیر به وجود نیامده است.
در بخش عمرانی نیز با تدابیری که انجام شده در شش 
ماه دوم روند پرداخت ها سرعت گرفته و این روند تا پایان 

سال ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش با وجودی که استفاده از تنخواه، 
امری قانونی و استفاده از آن در دولت های گذشته مرسوم 
بوده است؛ اما عملکرد نه  ماهه سال جاری نشان می دهد 
که دستیابی به بودجه بدون کسری، با مدیریت منابع و 
مصارف بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی محقق شده 
است؛ لذا اظهار کسری بودجه سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم 
اطالع از جریان منابع و مصارف به طورکلی رد می شود و 

اعالم می شود بودجه با هیچ گونه کسری مواجه نیست.
بــه  کشــور  کــه  شــرایطی  در  اســت  خــوب 
امیدآفرینــی و انســجام ملــی نیــاز دارد جریان های 
سیاســی بــا انگیزه های خــاص و بدون اطــالع دقیق 
 شــبهه افکنی نکــرده و منافع ملی را در پــای اغراض

 جناحی و سیاسی به مسلخ نبرند.

منابع بودجه تا پایان سال محقق خواهد شد



4

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه  1401/10/21

شماره : 1563

10311031

اســناد مالکیــت خــودرو بــه شــماره اســناد مالکیــت خــودرو بــه شــماره 2914057998472229140579984722 متعلــق بــه رضــا مومیونــد فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه رضــا مومیونــد فرزنــد محمــد در 
تاریخ تاریخ  401/07/01 11401/07/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

10661066

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53099714405309971440 متعلــق بــه عبــاس عرب فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس عرب فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/1401/08/1010  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..

ــی ss34122904123383412290412338 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 9696 -  - 428428 س  س 1515 و ش ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــران ب ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــود  ــود  مفق ــخ 11391/01/0391/01/011 مفق ــان در تاری ــد قرب ــرادی فرزن ــه محمــد م ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد قرب ــرادی فرزن ــه محمــد م ــق ب ــور 45378164537816 متعل ــور شــماره موت شــماره موت

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

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــر فرزن ــه ب ــی تپ ــرا فرج ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــر فرزن ــه ب ــی تپ ــرا فرج ــه زه ــق ب ــماره 29401735402940173540 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/01401/09/044 مفقــود گردی

18661866

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 09818048020981804802 متعلــق بــه ابوالفضــل  قدیمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفضــل  قدیمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
141401/09/001/09/011 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر بانــک  متعلــق بــه اکــرم  ــر بانــک  متعلــق بــه اکــرم  و کارت عاب کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 29928267822992826782 و کارت عاب
دهقــان احمــد آبــادی فرزنــد عبــاس در تاریــخ دهقــان احمــد آبــادی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 141401/10/101/10/144 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــماره 32401082323240108232 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 32401082323240108232 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــین  ــین  و کارت ماش ــماره 141141//8922189221 و کارت ماش ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــماره 32401082323240108232 و کارت موت ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای
ــعید  ــه س ــق ب ــعید  متعل ــه س ــق ب ــی NAKSGNAKSG74297429LBLB119967119967 متعل ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــران 926926لل6262و ش ــران ای ــماره 8888ای ــه ش ــماره ب ــه ش ب
 خســروی باوندپــوری فرزنــد شــاهپور در تاریــخ  خســروی باوندپــوری فرزنــد شــاهپور در تاریــخ 141401/10/01/10/1919 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

ــماره 07592705380759270538 و کارت  و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 07592705380759270538 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین تریلــی بــه شــماره ماشــین تریلــی بــه شــماره 2626ایــران ع ایــران ع 2481924819 متعلــق بــه اصغــر صالحــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر صالحــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

11401/10/401/10/1818 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــود فرزن ــژاد شوش ــا بخشــی ن ــه علیرض ــق ب ــد  متعل ــود فرزن ــژاد شوش ــا بخشــی ن ــه علیرض ــق ب ــماره 06403205700640320570 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
حســن در تاریــخ حســن در تاریــخ 11401/10/401/10/1313 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

پاســپورت اتبــاع خارجــی و ویــزا و کارت اقامــت ترکیــه بــه شــماره پاســپورت اتبــاع خارجــی و ویــزا و کارت اقامــت ترکیــه بــه شــماره pp0251426502514265 متعلــق بــه پرهــان  متعلــق بــه پرهــان 
الدیــن نــوری فرزنــد مهــراب الدیــن در تاریــخ الدیــن نــوری فرزنــد مهــراب الدیــن در تاریــخ 1401/10/1401/10/1717 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04101196110410119611 متعلــق بــه بشــیر جعفــری منــش فرزنــد نظــام علــی در تاریــخ  متعلــق بــه بشــیر جعفــری منــش فرزنــد نظــام علــی در تاریــخ 
1401/10/1401/10/1212 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت امایــش کارت امایــش 1717 اتبــاع خارجــی بــه شــماره  اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712874161712874161 متعلــق بــه حســن بربــری فرزنــد محمدامیــر  متعلــق بــه حســن بربــری فرزنــد محمدامیــر 
در تاریــخ در تاریــخ 11401/08/401/08/1010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00516314580051631458 متعلــق بــه محمدرضــا  مرادخانــی  فرزنــد قربــان علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا  مرادخانــی  فرزنــد قربــان علــی در تاریــخ 
1401/10/1401/10/1818 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــعیدی  فرزن ــوروز س ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــعیدی  فرزن ــوروز س ــه ن ــق ب ــماره 08202544360820254436 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 11401/03/401/03/0101 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52196315355219631535 و گواهینامــه متعلــق بــه غــام رضــا خداشــاهی فرزنــد نــوروز در  و گواهینامــه متعلــق بــه غــام رضــا خداشــاهی فرزنــد نــوروز در 
تاریــخ تاریــخ 11401/09/01401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــی باب ــد عل ــد فرزن ــار قیاثون ــه نوبه ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــی باب ــد عل ــد فرزن ــار قیاثون ــه نوبه ــق ب ــماره 00783956580078395658 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 11401/10/401/10/1818 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00205260750020526075 متعلــق بــه مهتــاب بلــوچ فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهتــاب بلــوچ فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/1401/02/0101 مفق

20902090

ــخ  ــاال در تاری ــین ب ــد حس ــارزاد فرزن ــم مخت ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــاال در تاری ــین ب ــد حس ــارزاد فرزن ــم مخت ــه مری ــق ب ــماره 00550283730055028373 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/10/1401/10/188 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 13717873361371787336 متعلــق بــه شــهناز کاظمــی خــرم ابــاد فرزنــد قدیــر در تاریــخ  متعلــق بــه شــهناز کاظمــی خــرم ابــاد فرزنــد قدیــر در تاریــخ 
11401/10/1401/10/122 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 66602937016660293701 متعلــق بــه علیرضــا  نقــی زاده ابــدار فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  نقــی زاده ابــدار فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ 
11401/10/1401/10/122 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 38014642713801464271و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران 1010  266266ن ن 4141متعلــق متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/11401/10/177 مفق ــماعیل  در تاری ــد اس ــدی فرزن ــا  نق ــه علیرض ــخ ب ــماعیل  در تاری ــد اس ــدی فرزن ــا  نق ــه علیرض ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 00612501630061250163 متعلــق ب ــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی ب ــه شــماره 00612501630061250163 و گواهینامــه رانندگــی ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 141401/10/01/10/1010 مفق ــی در تاری ــد محمدتق ــران فرزن ــم کام ــخ محمدکری ــی در تاری ــد محمدتق ــران فرزن ــم کام محمدکری

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49114456024911445602 متعلــق بــه جعفــر مرالــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه جعفــر مرالــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11401/10/401/10/1010 مفق

23022302

پــاک ســینی تراکتــور تــک دیفرانســیل تاریــخ ســاخت پــاک ســینی تراکتــور تــک دیفرانســیل تاریــخ ســاخت 13721372 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور LFWLFW4404344043BB بــه  بــه 

ــی 45905024964590502496     ــه شــماره مل ــد حســینعلی ب ــاغ فرزن ــه رضــا صب ــق ب ــی  متعل ــه شــماره مل ــد حســینعلی ب ــاغ فرزن ــه رضــا صب ــق ب شــماره ســریال شــماره ســریال 5578955789 متعل
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  21226554962122655496  
متعلــق بــه دانیــال خوشــمهر فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه دانیــال خوشــمهر فرزنــد محمــد در تاریــخ 11401/10/401/10/0303 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو پــژو بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو پــژو 405405 جــی ال ایکــس ای بــه رنــگ مشــکی مــدل  جــی ال ایکــس ای بــه رنــگ مشــکی مــدل 13831383 بــه  بــه 
ــور 1248314153412483141534   ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی 8306541283065412 ب ــه شــماره شاســی  ب ــاک 5959  527527 ص  ص 7878 ب ــاک شــماره پ شــماره پ
متعلــق بــه آریــا شــوریانی فرزنــد محمــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. کارت متعلــق بــه آریــا شــوریانی فرزنــد محمــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. کارت 
ــی 21108306462110830646   ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــی نام ــمند و گواه ــی هوش ــی مل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــی نام ــمند و گواه ــی هوش مل
متعلــق بــه آریــا شــوریانی فرزنــد محمــد  در تاریــخ متعلــق بــه آریــا شــوریانی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 11401/10/401/10/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  ب ــریال 4192641926 ب ــماره س ــه ش ــریال  ب ــماره س ــه ش ــد 13701370 ب ــال تولی ــیل س ــک دیفرانس ــد  ت ــال تولی ــیل س ــک دیفرانس ــور 285285 ت ــینی تراکت ــاک س ــور پ ــینی تراکت ــاک س پ
شــماره موتــور شــماره موتــور LFWLFW9048790487 متعلــق بــه حســین ســعیدی فرزنــد عیســی مفقــود گردیــده و از درجــه  متعلــق بــه حســین ســعیدی فرزنــد عیســی مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

ســند کمپانــی خــودرو پژوســند کمپانــی خــودرو پژوGLXIGLXIمــدل مــدل 13901390 بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره پــاک  بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره پــاک 
ــور1249014633712490146337     ــورو شــماره موت ــران935935طط9292و شــماره شاســیو شــماره شاســیNAAMNAAM1111CACA44BEBE097104097104و شــماره موت ــرانای 6767ای
متعلــق بــه ســجاد مهــدی پــور بــه کــد ملــی متعلــق بــه ســجاد مهــدی پــور بــه کــد ملــی 12713960091271396009 فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/09/1401/09/1010  

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

ــه شــماره 628628//3713637136 متعلــق بــه حســین  متعلــق بــه حســین  ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 57500070225750007022 و کارت ســوخت ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
گــودرزی فرزنــد قبــاد در تاریــخ گــودرزی فرزنــد قبــاد در تاریــخ 11401/10/17401/10/17 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 11422943231142294323 متعلــق بــه فرهــاد یــادگاری خوزانــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد یــادگاری خوزانــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
1401/08/1401/08/0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد اصغــر در تاری ــده رحمتــی فرزن ــه مائ ــق ب ــخ  متعل ــد اصغــر در تاری ــده رحمتــی فرزن ــه مائ ــق ب ــه شــماره 11306281321130628132 متعل ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11500275091150027509 متعلــق بــه حمیــد صنعتــی فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد صنعتــی فرزنــد پرویــز در تاریــخ 
1401/10/1401/10/0606 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت موتورســیکلت بهــرو کارت موتورســیکلت بهــرو 125125CDICDI مــدل  مــدل 13891389 مشــکی رنــگ بــه شــماره  مشــکی رنــگ بــه شــماره 2876528765 ایــران  ایــران 634634 و بــه  و بــه 
ــق  ــق  متعل ــی 125125AA8951181889511818******NBJNBJ متعل ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور CGCG125125NBJANBJA30552653055265 و ش ــماره موت ــور ش ــماره موت ش
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  401/09/20 11401/09/20مفق ــی در تاری ــد عل ــدی فرزن ــاس قائ ــه عب ــخ ب ــی در تاری ــد عل ــدی فرزن ــاس قائ ــه عب ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

مهــر مشــاور امــاک محمــدی)رزوه( و یــک عــدد مهــر بــه نــام علــی محمــدی و دو عددپروانه ســاختمان مهــر مشــاور امــاک محمــدی)رزوه( و یــک عــدد مهــر بــه نــام علــی محمــدی و دو عددپروانه ســاختمان 
ــته  ــک دس ــاوی ی ــونت ح ــف سامس ــک کی ــدی و ی ــی مری ــدی و مصطف ــی محم ــان عل ــام جه ــه ن ــته ب ــک دس ــاوی ی ــونت ح ــف سامس ــک کی ــدی و ی ــی مری ــدی و مصطف ــی محم ــان عل ــام جه ــه ن ب
قولنامــه هــای مشــاور امــاک قولنامــه هــای مشــاور امــاک 2525 بــرگ ســه نســخحه ای  و یــک بــرگ قولنامــه از روســتای بردشــاه  بــرگ ســه نســخحه ای  و یــک بــرگ قولنامــه از روســتای بردشــاه 
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سرپرســت امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد مازندران، گفت: به پشتوانه 
جشــنواره های بــزرگ ملی و بین المللی که در مازندران برگزار می شــود میزبانی 
جشــنواره تئاتر منطقه ای را رقم زدیم در حال حاضر همزمان با این جشنواره در 
تدارک برگزاری جشنواره فجر در چهار رشته فیلم، مد و لباس، موسیقی، هنرهای 
تجسمی توسط این اداره کل در بهمن ماه امسال هستیم. جانشین دبیر جشنواره 
تئاتر فجر منطقه ای در مازندران به مناسبت شروع جشنواره در ساری اظهار کرد: 
این رویداد با تدبیر و تصمیم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی که در 9 سال اخیر 
حذف و به صورت فیلم بازبینی شــده بود با هدف پویایی و نشــاط ، دیدن نقاط 
هنری و نمایش گروه های مختلف از ســر گرفته شد. محمدتقی روحی با اشاره به 
اینکه برگزاری این جشنواره در یک فضای مبتنی بر تنوع فرهنگی گوناگون انجام 
می شود، افزود: هر رویداد فرهنگی به خصوص هنر مراودات، فرهنگ خاص خود را 
دارد. 9 استان که در این جشنواره منطقه ای حضور دارند قطعا موجب رشد و ترقی 
تئاتری گروه های مختلف خواهد شد که در این جشنواره نقاط ضعف و قوت از نظر 
ما و تماشاگران قابل رویت است. وی یادآور شد: مازندران از دیرباز استان تئاتری 

بوده و هســت؛ باالترین تحصیل کرده تئاتری را در استان داریم. بسیار خوش بین 
هســتیم که در جشنواره ملی فجر نماینده خواهد داشت و تنها نقطه ضعف تئاتر 

مازندران نداشتن توجه و پشتیبانی از این حرفه مهم بوده است.
سرپرســت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی مازندران، 

تصریح کرد: هرچند در سال های گذشته نیز در جشنواره فجر نماینده داشتیم اما 
رویکرد ما حضور همیشگی تئاتر مازندران در جشنواره ملی فجر است.

این مسئول با بیان اینکه مازندران در برگزاری این رویدادهای ملی و بین المللی 
دارای مشــکات زیر ساختی اســت و به دنبال رفع آن هستیم، گفت: به پشتوانه 
جشــنواره های بــزرگ ملی و بین المللی که در مازندران برگزار می شــود میزبانی 
جشــنواره تئاتر منطقه ای را رقم زدیم. در حال حاضر همزمان با این جشنواره در 
تدارک برگزاری جشنواره فجر در چهار رشته فیلم، مد و لباس، موسیقی، هنرهای 

تجسمی توسط این اداره کل در بهمن ما هستیم.
 روحی افزود: این اقدامات نشان می دهد که معاونت هنری و سینمایی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسامی به دنبال نیروهای اهل فن و متخصص است.
سرپرست امور هنری و سینمایی اداره کل ارشاد مازندران، با بیان اینکه نخستین 
جشنواره بین المللی استعداد یابی ) کاتی( اسفند ماه امسال در مازندران در تمامی 
رشته های فرهنگی و هنری برگزار می شود، یادآور شد: در اختتامیه جشنواره کاتی 

برترین ها معرفی می شوند تا در شکوفایی این استعدادها سهیم باشیم.

البرز ســید علی حســینی ایده روز -  مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: در 
فرایند محاسبه بهای گاز مصرفی، همه مصرف کنندگان به 12 پلکان تقسیم شده اند. 
بر این اساس هزینه پله نخست تا سوم به نسبت سال گذشته هیچ تغییری نکرده است 
و افزایش قیمت نداشته ایم از پله چهارم تا ششم 30 درصد هر پله نسبت به پله قبل 
افزایش قیمت داشــته است، از پله هفتم تا دهم هم حدود 50 درصد افزایش قیمت 
داشته است. سید رضا غفاریان با اشاره به اینکه طی روزهای آتی شاهد افزایش برودت 
هوای البرز هستیم، اظهار کرد: با آغاز دی ماه شاهد افزایش مصرف گاز در استان به 
دلیل کاهش محسوس دما هستیم به طوری که برای مثال میزان مصرف گاز مشترکان 
در چهارم دی در مقایســه با دومین روز از این ماه 30 درصد )2 میلیون و 700 هزار 

متر مکعب( افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بهای مصرفی گاز در ایران در مقایســه با ســایر کشــورها بسیار 
پایین اســت و همین باعث بی توجهی به مدیریت مصرف شده، ادامه داد: قیمت گاز 
در ســایر کشورها متر مکعبی 10 هزار تومان محاسبه می شود این در حالی است که 
هر متر مکعب گاز در ایران 40 تومان به فروش می رسد. این مسئول با تاکید بر وجود 

مشکاتی برای  تامین گاز توضیح داد: در این شرایط برای اینکه بتوانیم گاز مشترکان 
خانگی را تامین کنیم ناچار شــدیم میزان گاز ارائه شــده به صنایع را کاهش دهیم و 
عاوه بر این تعدادی از اماکن ورزشــی استان هم تعطیل شده اند. مدیرعامل شرکت 
گاز البرز اضافه کرد: از مشــترکان خانگی  تقاضا می شــود تنها  10 درصد در مصرف 

گاز صرفه جویی کنند چون همین میزان  صرفه جویی با دو برابر استحصال از پارس 
جنوبی برابری می کند. غفاریان توضیح داد: مدیریت مصرف کار ســختی نیست و از 
مشترکان تقاضا داریم 10 درجه از حرارت وسایل گرمایشی خود کم کنند، لباس گرم 
بپوشند و در اتاق های بدون استفاده را ببندند چون با همین کارهای ساده حدود 60 
میلیون متر مکعب صرفه جویی در انرژی گاز صورت می گیرد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان البرز با اشاره به اینکه هزینه گاز مصرفی مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی 
محاسبه می شود، گفت: در فرایند محاسبه بهای گاز مصرفی، همه مصرف کنندگان به 
12 پلکان تقسیم شده اند. بر این اساس هزینه پله نخست تا سوم به نسبت سال گذشته 
هیچ تغییری نکرده است و افزایش قیمت نداشته ایم از پله چهارم تا ششم 30 درصد 
هر پله نسبت به پله قبل افزایش قیمت داشته است، از پله هفتم تا دهم هم حدود 50 
درصد افزایش قیمت داشته است. غفاریان با بیان اینکه حدود 64 درصد مردم استان 
البرز در سه پله نخست هستند و گازبهای آنان هیچ افزایشی نداشته، اظهار کرد: 16 
درصد از مردم استان البرز در 30 درصد افزایش قرار داشته و 11 درصد که پر مصرف 

هستند هم در 50 درصد افزایش قرار گرفته اند.

میزبانی در چهار رشته جشنواره فجر در بهمن ماه امسال،مازندران در تئاتر فجر نماینده دارد

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز:افزایش ۵۰ درصدی هزینه گاز مشترکین پرمصرف در استان البرز

 تفاهم نامه سه جانبه آبزی پروری سازمان شــیالت ایران، قرارگاه سازندگی
 خاتم االنبیا و استانداری گلستان منعقد شد

 محمدعلی شربتدار:گلســتان |تفاهم نامه 
ســه جانبه آبزی پروری فی مابین رییس 
ســازمان شــیات ایران، فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا و استاندار گلستان 
پیرامون تکمیل فــاز یک مجتمع پرورش 
میگو گمیشــان، ایجاد زیرساخت های فاز 
2 جهت پرورش ماهیان خاویاری و میگو و 
پشــتیبانی از پرورش ماهی در قفس و پن 

منعقد شد.
 به گزارش پایگاه اطاع رســانی استانداری 
گلستان دکتر علی محمد زنگانه در جلسه انعقاد این تفاهم نامه با حضور مهندس 
حســینی رییس سازمان شیات ایران، ســردار هوش السادات فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا و مهندس ایری نماینده مردم غرب استان تصریح کرد:  
همت و تاش قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در استان قابل تقدیر است و نقش 

قرارگاه در پروژه های تاثیرگذار استان کم نظیر است.
وی افزود : جلسات رصد و رفع موانع پروژه های زیر نظر قرارگاه بصورت مستمر 
برگزار می شود و هر بار جلسه در محل یکی از پروژه های قرارگاه در استان با 

حضور مدیران پروژه ها تشکیل می شود.
استاندار گلستان ادامه داد: سد نرماب به عنوان پروژه ای که آب 535 هزار نفر 

از مردم شرق استان را تامین می کند با سرعت در حال انجام است.
دکتر زنگانه خاطر نشان کرد: زهکشی های زیر نظر قرارگاه در حوزه گرگانرود، 

قره سو و 30 هزار هکتاری آق قا با سرعت در حال انجام است.
وی گفت: اجرای پروژه عاج بخشــی خلیج گرگان با الیروبی کانال آشور که تا 
کنون 54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ، شور و شعف باالیی را در مردم ایجاد 
کرده و با درآیت در حال انجام است و البته اعتبارات فاز دوم آن نیز در جلسه 

هیات وزیران به تصویب رسید و در اختیار سازمان بنادر قرار گرفت.
وی یادآور شد: آبزی پروری در گلستان از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که 

تولیدات شیات امنیت غذایی خانواده را به همراه دارد.
استاندار گلستان گفت: زمانی این استان مهد ماهیان خاویاری بوده اما پس روی 
آب دریای خزر و عدم ایجاد زیرساخت های الزم موجب کاهش تولیدات شده، 
اما اجرای طرح های از این دست زمینه رونق دوباره و اشتغال را فراهم می آورد.

دکتر زنگانه خاطر نشــان کرد: در سال جاری رکورد تولید میگو در فاز 4 هزار 
هکتاری زده شــد و به تولید باالی 3 هزار و 80 تن دســت یافتیم که با تکمیل 

زیر ساخت ها در این فاز در سال آتی تولید بیشتری را تجربه خواهیم کرد. 
وی تاکیــد کرد: در حال حاضر 2400 نفر بطور مســتقیم در مجتمع پرورش 
میگوی گمیشان مشــغول به کار هستند و توسعه این مجتمع امیدبخش ارتقا 
اشتغال و بهبود وضعیت کسب و کار در شهرستان گمیشان و استان خواهد بود.

 الزم به ذکر اســت بر اســاس این تفاهم نامه که فی مابین مهندس حســینی 
رئیس سازمان شیات ایران، سردار هوش السادات فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 
و دکتر زنگانه اســتاندار گلستان به امضا رسید تکمیل فاز یک مجتمع پرورش 
میگــو گمیشــان، راه اندازی فاز 2 این مجتمع جهت پــرورش میگو و ماهیان 
خاویاری، پشــتیبانی از پرورش ماهی در قفس و پن در اسکله خواجه نفس بر 
اســاس مصوبه ســفر رییس جمهور با اعتبار 1200 میلیارد تومان و انعقاد قرار 

داد های الزم انجام خواهد شد.

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی سیســتان و 
بلوچســتان گفت: بیش از 35 هزار میلیارد ریال 
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون توسط بنگاه های 
اقتصادی بزرگ و بخش خصوصی در راستای توسعه 
زیر بخش های کشاورزی این استان سرمایه گذاری 
انجام شده است. ســید محمدرضا سید حسینی 
اظهارداشت: سیستان و بلوچستان در بخش های 
مختلف کشاورزی بویژه صنایع تبدیلی و مشاغل 
خانگــی دارای ظرفیت های بی بدیل اســت که با 
بهره گیری از آن عاوه بر توسعه اقتصادی منطقه و 
ایجاد اشتغال می تواند ارزآوری مناسب برای کشور 
را به ارمغان آورد. وی تاکید کرد: سیمای کشاورزی 
سیســتان و بلوچســتان بســیار توانمند و دارای 
ظرفیت های زیادی است، باغبانی، زراعت، شیات، 
دامداری، منابع طبیعی و استفاده از صنایع تبدیلی 
مهمترین ظرفیت های توسعه و رشد کشاورزی و 
جذب سرمایه گذار در استان است. رییس سازمان 
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: شرایط 
خاص جغرافیایی و اقلیمی، این اســتان را یکی از 
مستعدترین نقاط کشــاورزی کشور تبدیل کرده 
اســت به طوریکه در تمامی فصول ســال امکان 
کشــت و تولید انواع محصوالت در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه سیســتان و بلوچستان بهترین 
فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: 
این استان به دلیل دسترسی به بازارهای افغانستان 
و پاکستان و حوزه خلیج فارس فرصت بی نظیری 
را برای صادرات محصوالت کشاورزی و در نتیجه 
ارزآوری و فرصت های شــغلی جدید برای استان 

و کشــور داراست. حســینی ادامه داد: همچنین 
سیستان و بلوچستان در زمینه تولید محصوالت 
باغی بویژه گرمســیری و اســتوایی بی نظیر است 
بطوریکه تنها نقطه در کشــور است که می تواند با 
تولید محصوالتی نظیر موز و تامین نیاز داخلی به 
حذف خروج ارز و واردات محصوالت کشاورزی که 

به کشور تحمیل می شود کمک کند.
وی دارا بودن سهم 36 درصدی صید آبهای جنوب 
کشــور، 31 درصد صید کل کشور، 20 درصد کل 
تولید آبزیان کشور)صید و آبزی پروری(، رتبه دوم 
صید در اقیانوس هند و تامین کننده بیش از 70 
درصد تن ماهیان کشور، وجود 11 اسکله صیادی 

و جایــگاه تخلیه صید در جنوب اســتان،بیش از 
2 هزار و 400 شــناور اعــم از قایق و لنج و بیش 
از 25 هــزار نفر صیاد، اراضی و اقلیم مناســب در 
سواحل جنوبی برای توسعه فعالیت های شیاتی 
و صیادی، امکان اجرای طرح های نوین شــیاتی 
از قبیل پرورش ماهی در قفس و پرورش متراکم و 
نیمه متراکم انواع آبزیان و وجود 6 شهرک صنعتی 
و ناحیه صنعتی فعال را از مهمترین ظرفیت های 
بخش کشــاورزی این اســتان عنوان کرد. رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی سیســتان و بلوچستان 
بیش از 100 واحد کارخانه های کنسرو سازی، عمل 
آوری و بسته بندی ماهی و میگو، واحد سردخانه 
و انجماد، واحد یخسازی، واحد شناورسازی، اقلیم 
بســیار مناســب و وجود بیش از 42 هزار هکتار 
اراضی مســتعد پرورش میگــو و همچنین اقلیم 
مناسب پرورش انواع آبزیان از جمله صدف دریایی، 
جلبک های دریایی، خیار دریایی، کروکودیل و سایر 
آبزیان را از دیگر ظرفیت های بخش کشاورزی این 
استان ذکر کرد. هم اینک مجموع اراضی کشاورزی 
و باغی سیستان و بلوچســتان 228 هزار و 451 
هکتار شامل 135 هزار و 741 هکتار زراعی و 92 

هزار و 710 هکتار باغی است.

سرمایه گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در کشاورزی سیستان و بلوچستان
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ــک  ــی و ی ــزل موروث ــن کشــاورزی و من ــرگ ســفید امضــا صــورت جلســه تقســیم زمی ــره ب ــک و ســه فق ــی و ی ــزل موروث ــن کشــاورزی و من ــرگ ســفید امضــا صــورت جلســه تقســیم زمی ــره ب و ســه فق
ســری قولنامــه هــای عــادی و یــک ســری ســند ثبتــی متعلــق بــه علــی  محمــدی بــه شــماره ملــی ســری قولنامــه هــای عــادی و یــک ســری ســند ثبتــی متعلــق بــه علــی  محمــدی بــه شــماره ملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/051401/10/05 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــخ  فرزن ــم در تاری ــد ابراهی  5759231979 5759231979 فرزن

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 62199661396219966139 متعلــق بــه لیــا طاهــری شــاهیوردی فرزنــد حســن  متعلــق بــه لیــا طاهــری شــاهیوردی فرزنــد حســن 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/1401/10/0606 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1312913129 ورســید کارت ملــی و کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره  ورســید کارت ملــی و کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره 23901038392390103839 و  و 
گذرنامــه متعلــق بــه فاطمــه عباســی فرزنــد نمکــی در تاریــخ گذرنامــه متعلــق بــه فاطمــه عباســی فرزنــد نمکــی در تاریــخ 1401/10/11401/10/155 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

26032603

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06906684140690668414 متعلــق بــه علــی حاتمــی فرزنــد امیــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی حاتمــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 11401/09/0401/09/011  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 08199059680819905968 متعلــق بــه احســان آرام تــن فرزنــد خلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه احســان آرام تــن فرزنــد خلیــل 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 141401/05/01/05/0101 مفق

  
28012801

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22101798312210179831 متعلــق بــه ســیده ســپیده مطلبــی فرزنــد ســیدضیا در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده ســپیده مطلبــی فرزنــد ســیدضیا در تاریــخ 
1401/09/1401/09/1515 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
29012901

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 03237985190323798519 متعلــق بــه ابراهیــم  گراونــه  فرزنــد رضــا   متعلــق بــه ابراهیــم  گراونــه  فرزنــد رضــا  
در تاریخ در تاریخ 11400/06/400/06/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره 00693985770069398577 وکارت هــای بانکــی متعلــق بــه مریــم   وکارت هــای بانکــی متعلــق بــه مریــم  
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/1401/10/0707 مفق ــه  در تاری ــت ال ــد هدای ــینی  فرزن ــخ  حس ــه  در تاری ــت ال ــد هدای ــینی  فرزن  حس

 می باشد. می باشد.

ــی در  ــد یحی ــی  فرزن ــی ارتیمان ــی  صالح ــه مصطف ــق ب ــی در  متعل ــد یحی ــی  فرزن ــی ارتیمان ــی  صالح ــه مصطف ــق ب ــماره 39794107653979410765 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  401/10/10 11401/10/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد مصطفــی  در تاری ــه فاطمــه  شــیخ عطــار فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد مصطفــی  در تاری ــه فاطمــه  شــیخ عطــار فرزن ــق ب ــه شــماره 00430704260043070426 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
11401/10/401/10/1111 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 41309067814130906781 متعلــق بــه فاطمــه  گــودرزی فرزنــد محمدحســین   متعلــق بــه فاطمــه  گــودرزی فرزنــد محمدحســین  
در تاریــخ در تاریــخ 141401/09/2901/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــم کرم ــه ابراهی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــم کرم ــه ابراهی ــق ب ــماره 00510994620051099462 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 ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/1401/10/0101 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00100778390010077839 متعلــق بــه حمیدرضــا کهــزادی فرزنــد محمــد هاشــم در تاریــخ  متعلــق بــه حمیدرضــا کهــزادی فرزنــد محمــد هاشــم در تاریــخ 
11401/10/0401/10/077 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29022902

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00808011450080801145 متعلــق بــه ســعید احمــدی تقــی دیــزج فرزنــد فخرالدیــن در  متعلــق بــه ســعید احمــدی تقــی دیــزج فرزنــد فخرالدیــن در 
تاریخ تاریخ 1401/07/1401/07/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55801378015580137801 متعلــق بــه عرفــان زارعــی فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه عرفــان زارعــی فرزند احمــد در تاریــخ 11401/10/401/10/1313  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42826747334282674733 متعلــق بــه جهانبخــش حقانــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه جهانبخــش حقانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/1401/10/1818 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00719893230071989323 متعلــق بــه رضا ســاعی فرزند اســفندیار در تاریــخ  متعلــق بــه رضا ســاعی فرزند اســفندیار در تاریــخ 1401/10/1401/10/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00715619860071561986 متعلــق بــه مهــدی نجــاری فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی نجــاری فرزنــد علــی در تاریــخ 11401/09/401/09/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 00776832010077683201 متعلــق بــه داود آبگــرم فرزنــد یوســف در تاریــخ  متعلــق بــه داود آبگــرم فرزنــد یوســف در تاریــخ 
1391397/02/07/02/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره پــاک کارت موتــور بــه شــماره پــاک 7697276972ایــران ایــران 133133 متعلــق بــه ســجاد زنگنه بــه کدملــی  متعلــق بــه ســجاد زنگنه بــه کدملــی 38611429713861142971    
فرزنــد الــه مــراد در تاریــخ فرزنــد الــه مــراد در تاریــخ 1401/02/1401/02/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه محمدعلــی قاضــی ب ــه  متعلــق ب ــه محمدعلــی قاضــی ب ــه شــماره پــاک 1818ی ی 961961ایــران ایــران 4444 متعلــق ب ــه شــماره پــاک گواهینامــه وکارت ماشــین ب گواهینامــه وکارت ماشــین ب
کدملــی کدملــی 16993172671699317267  فرزنــد غامعلــی در تاریــخ   فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 11401/10/401/10/1010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00808931390080893139 وشناســنامه متعلــق بــه داود  محمــدی  فرزنــد احمــد در تاریــخ  وشناســنامه متعلــق بــه داود  محمــدی  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
11401/01/01401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــرد فرزن ــی ف ــتم محب ــه رس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــرد فرزن ــی ف ــتم محب ــه رس ــق ب ــماره 20637308652063730865 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/1400/01/0707 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــرزی فرزن ــا م ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محس ــرزی فرزن ــا م ــه محمدرض ــق ب ــماره 00457002810045700281 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 11401/08/0401/08/011 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42841291204284129120 متعلــق بــه رحمــت ماهــی فرزنــد فضلعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رحمــت ماهــی فرزنــد فضلعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/1401/05/0101 مفق

گواهینامــه بــه کدملــی گواهینامــه بــه کدملــی 42702777774270277777 متعلــق بــه حســن نــوروزی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســن نــوروزی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11401/10/401/10/1010 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15903517891590351789 متعلــق بــه علــی قیصــر فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی قیصــر فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه ورســیدکارت ملــی بــه شــماره شناســنامه ورســیدکارت ملــی بــه شــماره 02502000900250200090 متعلــق بــه مدیــا مــرزی فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق بــه مدیــا مــرزی فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ تاریــخ 11401/10/401/10/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05896474900589647490 متعلــق بــه محمــد محمــدی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد محمــدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/01401/09/011 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00577124170057712417  وگواهینامــه متعلــق بــه بابــک بــرادری فرزنــد علــی در تاریــخ   وگواهینامــه متعلــق بــه بابــک بــرادری فرزنــد علــی در تاریــخ 
11401/06/401/06/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک کارت ماشــین وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک 5656مم412412ایــران ایــران 1010 متعلــق بــه مــارال کرکــودی فرزنــد  متعلــق بــه مــارال کرکــودی فرزنــد 
فرامــرز در تاریــخ فرامــرز در تاریــخ 1401/10/1401/10/0505 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــد عبدالحمیدوهمچنی ــی  فرزن ــن کازرون ــه نازنی ــق ب ــن  متعل ــد عبدالحمیدوهمچنی ــی  فرزن ــن کازرون ــه نازنی ــق ب ــماره 18278957311827895731 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
گذرنامــه متعلــق بــه محمدنظیرزمانــی بــه کداختصاصــی گذرنامــه متعلــق بــه محمدنظیرزمانــی بــه کداختصاصــی OROR042689042689 در تاریــخ  در تاریــخ 11401/10/401/10/1717 مفقــود  مفقــود 

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

ــی  ــه کدمل ــان ب ــن نوروزی ــه محمدامی ــق ب ــی  متعل ــه کدمل ــان ب ــن نوروزی ــه محمدامی ــق ب ــران 1010 متعل ــران  ای ــاک 3636وو751751 ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 11401/09/401/09/1515 مفق ــاس در تاری ــد عب ــخ  فرزن ــاس در تاری ــد عب 00210217910021021791 فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 56000416835600041683 متعلــق بــه مجیــد حســینی فرزنــد احــد در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد حســینی فرزنــد احــد در تاریــخ 
1401401/10/01/10/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد میرقاســم در تاریــخ  ــه معصومــه موســوی آذر فرزن ــد میرقاســم در تاریــخ  متعلــق ب ــه معصومــه موســوی آذر فرزن ــه کدملــی 28026563842802656384 متعلــق ب ــه کدملــی گواهینامــه ب گواهینامــه ب
1401401/01/1/01/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مــدرک کارشناســی رشــته پــول وبانکــداری دانشــگاه رجــاء قزویــن  متعلــق بــه وحیــد خســروی شــغل مــدرک کارشناســی رشــته پــول وبانکــداری دانشــگاه رجــاء قزویــن  متعلــق بــه وحیــد خســروی شــغل 
آبــاد بــه کدملــی آبــاد بــه کدملــی 22806628252280662825  فرزنــد غامعلــی در تاریــخ   فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 131399/04/99/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــاک  متعل ــه ام ــایی اتحادی ــت کار وکارت شناس ــش وحکم ــاد وکارت ایثارارت ــازی بنی ــق کارت جانب ــاک  متعل ــه ام ــایی اتحادی ــت کار وکارت شناس ــش وحکم ــاد وکارت ایثارارت ــازی بنی کارت جانب
ــخ 11401/10/401/10/1010 مفقــود  مفقــود  ــی در تاری ــد غامعل ــخ  فرزن ــی در تاری ــد غامعل ــی 16993172671699317267 فرزن ــه کدمل ــی قاضــی ب ــه محمدعل ــی ب ــه کدمل ــی قاضــی ب ــه محمدعل ب

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

ــخ  ــه در تاری ــن ال ــد عی ــور فرزن ــن پ ــه فاطمــه عابدی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــن ال ــد عی ــور فرزن ــن پ ــه فاطمــه عابدی ــق ب ــه شــماره 55603915915560391591 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/03/1401/03/0606 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05348369920534836992 متعلــق بــه کاظم عبــدی فرزند رحمــان در تاریــخ  متعلــق بــه کاظم عبــدی فرزند رحمــان در تاریــخ 1401/08/1401/08/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39801408303980140830 متعلــق بــه بهنام صادقــی فرزند اصــان در تاریــخ  متعلــق بــه بهنام صادقــی فرزند اصــان در تاریــخ 11401/09/401/09/2020  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــپاه فرزن ــجاد میرس ــه امیرس ــق ب ــد  متعل ــپاه فرزن ــجاد میرس ــه امیرس ــق ب ــماره 01501856260150185626 متعل ــه ش ــی  ب ــید کارت مل ــنامه ورس ــماره شناس ــه ش ــی  ب ــید کارت مل ــنامه ورس شناس
امیرعبــاس در تاریــخ امیرعبــاس در تاریــخ 1401/09/01401/09/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15903517891590351789 متعلــق بــه علــی قیصــر فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی قیصــر فرزنــد رضــا در تاریــخ 11401/10/01401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــهرابی فرزن ــا س ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد عزی ــهرابی فرزن ــا س ــه محمدرض ــق ب ــماره 00113182440011318244 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/02/1400/02/0101 مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــدادی فرزن ــد ح ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــدادی فرزن ــد ح ــه محم ــق ب ــماره 00558004080055800408 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03240386310324038631 متعلــق بــه بهــاره برغانــی فرزند عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه بهــاره برغانــی فرزند عبــاس در تاریــخ 11401/10/401/10/1717  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26100099842610009984 متعلــق بــه کیــوان شــرری فرزند ضربــی در تاریــخ  متعلــق بــه کیــوان شــرری فرزند ضربــی در تاریــخ 1401/03/1401/03/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 20007102982000710298 متعلــق بــه ناهیــد خانــم  نبــوی فرزنــد ســید محمــد  متعلــق بــه ناهیــد خانــم  نبــوی فرزنــد ســید محمــد 
کاظم  در تاریخ کاظم  در تاریخ 1401/10/1401/10/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــه  نامــه و معاینــه فنــی متعلــق  بــه و بیمــه  نامــه و معاینــه فنــی متعلــق  ایــران 881881 ص  ص 2121و بیمــه  ایــران   بــه شــماره 4040  بــه شــماره کارت ماشــین  کارت ماشــین 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/01401/10/011 مفق ــم  در تاری ــد قاس ــی فرزن ــا ملک ــخ  رض ــم  در تاری ــد قاس ــی فرزن ــا ملک  رض

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه مهیــن صیــدی بانــی بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه مهیــن صیــدی بانــی بــه شــماره 053274352053274352 فرزنــد شــعبانعلی  در  فرزنــد شــعبانعلی  در 
تاریــخ تاریــخ 141401/10/01/10/0404 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 52601076835260107683 متعلــق بــه اســماعیل  ناصــر  فرزنــد عظیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه اســماعیل  ناصــر  فرزنــد عظیــم  در تاریــخ 
1401/10/191401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــور و بیم ــه  و کارت موت ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــور و بیم ــماره 02500653550250065355 و کارت موت ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
شــماره شــماره 145145 ایــران  ایــران 2971429714 و کارت بســیج متعلــق بــه محمــد کهنســال فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ  و کارت بســیج متعلــق بــه محمــد کهنســال فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/10/1401/10/1515 مفقــود گردی

30213021

ــه شــماره 00539978320053997832 و  و  ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره 00539978320053997832 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00539978320053997832 متعلــق بــه ســید جــواد حســینی فرزنــد ســید محمــد  متعلــق بــه ســید جــواد حســینی فرزنــد ســید محمــد 

در تاریخ در تاریخ 1401/10/1401/10/1717 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 00830906570083090657 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00830906570083090657 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 00830906570083090657 متعلــق بــه فــواد غامرضــا بروجــردی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فــواد غامرضــا بروجــردی فرزنــد علــی در تاریــخ 

1401/10/01401/10/088 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
        

30413041

ــی  ــه  رمضان ــه فاطم ــق ب ــی  متعل ــه  رمضان ــه فاطم ــق ب ــی07025617210702561721 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/1401/03/0101 مفق ــن در تاری ــد حس ــد محم ــری فرزن ــخ  منظ ــن در تاری ــد حس ــد محم ــری فرزن  منظ

 می باشد. می باشد.

30443044

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14501196461450119646 متعلــق بــه شــهین عزیــزی اصــل گیگلــو فرزنــد امیــن در تاریــخ  متعلــق بــه شــهین عزیــزی اصــل گیگلــو فرزنــد امیــن در تاریــخ 
1401/10/1401/10/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــق  متعل ــماره 66602556996660255699 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 66602556996660255699 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد علــی در تاریــخ 1401/10/1401/10/1818 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط ــه مهــدی موالیــی فرزن ــد علــی در تاریــخ  ب ــه مهــدی موالیــی فرزن  ب

 می باشد. می باشد.

40114011

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 38102773473810277347 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
38102773473810277347 متعلــق بــه ســامان محمــودی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســامان محمــودی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/09/1401/09/0808 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

40304030

ــخ  ــی در تاری ــد موس ــی فرزن ــوری چگن ــه آزاده تیم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد موس ــی فرزن ــوری چگن ــه آزاده تیم ــق ب ــماره 61397301206139730120 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/09/401/09/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 40600135014060013501 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه حامــد  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه حامــد 
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  مفقــود گردیــده  اعتبــار ســاقط   از درجــه  و  مفقــود گردیــده  تاریــخ 1401/10/1401/10/0101  در  فرزنــد حیــدر  تاریــخ  بیرانونــد  در  فرزنــد حیــدر   بیرانونــد 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40708006624070800662 متعلــق بــه رحمــان  حیــدری فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه رحمــان  حیــدری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11401/09/401/09/0101 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40730571894073057189 متعلــق بــه بهــزاد ناصــری فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه بهــزاد ناصــری فرزند محمــد در تاریــخ 11401/08/401/08/1515  
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 40707771214070777121 متعلــق بــه محمد شــمس فرزند شــفیع در تاریــخ  متعلــق بــه محمد شــمس فرزند شــفیع در تاریــخ 1401/10/1401/10/1010  
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 61200178286120017828 متعلــق بــه فرهــاد همتــی فرزنــد شــیرمحمد در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد همتــی فرزنــد شــیرمحمد 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 141401/09/001/09/011 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40737143254073714325 متعلــق بــه حمــزه فــداکار فرزنــد آقابــزرگ در تاریــخ  متعلــق بــه حمــزه فــداکار فرزنــد آقابــزرگ در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11401/08/401/08/0101 مفق

51095109
ــمیرا  ــه س ــق ب ــمیرا  متعل ــه س ــق ب ــماره 00149449600014944960 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00149449600014944960 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه رضــا در تاریــخ 1401/10/1401/10/1515 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد عنایــت ال ــه رضــا در تاریــخ حاتمــی فرزن ــد عنایــت ال حاتمــی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه در تاریــخ  ــه مهــدی خواجوندســریوی فرزنــد عبدال ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــه مهــدی خواجوندســریوی فرزنــد عبدال کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00212268490021226849 متعلــق ب
141401/10/001/10/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 16401640 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 678678هه2828 ایــران  ایــران 5555  
و بیمــه نامــه متعلــق بــه صغــری افشــاری فرزنــد مرتضــی در تاریــخ و بیمــه نامــه متعلــق بــه صغــری افشــاری فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/10/01401/10/011 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــداز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد در  ــد زاه ــه پورفاحــی فرزن ــم حزب ــه محمدابراهی ــق ب ــد در  متعل ــد زاه ــه پورفاحــی فرزن ــم حزب ــه محمدابراهی ــق ب ــه شــماره 18291975251829197525 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 11401/10/1401/10/100 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

  55695569

ــرج در  ــد ای ــه محمدحســین زارع فرزن ــق ب ــه متعل ــرج در  و گواهینام ــد ای ــه محمدحســین زارع فرزن ــق ب ــه متعل ــماره 24204981782420498178 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ 1401/10/1401/10/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00158528730015852873 متعلــق بــه اســماعیل چمنــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه اســماعیل چمنــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11401/08/401/08/0101 مفق

کارت شناســایی نظامــی بــه شــماره کارت شناســایی نظامــی بــه شــماره 03867497110386749711 متعلــق بــه محمــد  توکلــی  فرزنــد عیــن الــه در  متعلــق بــه محمــد  توکلــی  فرزنــد عیــن الــه در 
تاریــخ تاریــخ  1401/09/01 1401/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــرورش متعل ــوزش و پ ــایی آم ــنامه و کارت شناس ــق  و شناس ــرورش متعل ــوزش و پ ــایی آم ــنامه و کارت شناس ــماره 22296055502229605550 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردی ــا در تاریــخ 10/1010//14011401/10 مفقــود گردی ــد ذکری ــه بهــرام قاســمی فرزن ــخ  ب ــا در تاری ــد ذکری ــه بهــرام قاســمی فرزن  ب

می باشد.می باشد.

ــا و  ــه ط ــت و کارت اتحادی ــان خدم ــه و کارت پای ــا و  و گواهینام ــه ط ــت و کارت اتحادی ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 00828286110082828611 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/10/11401/10/100 مفق ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــار طاهرخان ــه مهی ــق ب ــر متعل ــخ جواه ــدی در تاری ــد مه ــی فرزن ــار طاهرخان ــه مهی ــق ب ــر متعل جواه

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

ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 11401/10/401/10/0101 مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی توکل ــه مصطف ــق ب ــی متعل ــخ کارت مل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی توکل ــه مصطف ــق ب ــی متعل کارت مل
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــهدی  ــا مش ــه رض ــق ب ــوخت متعل ــه و کارت س ــهدی  و گواهینام ــا مش ــه رض ــق ب ــوخت متعل ــه و کارت س ــماره 00225574740022557474 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
اعتبــار ســاقط  از درجــه  اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و  از درجــه  تاریــخ 11401/10/401/10/1010 مفقــود گردیــده و  تاریــخ  فراهانــی فرزنــد عبــاس در   فراهانــی فرزنــد عبــاس در 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00652159070065215907 متعلــق بــه پیــام حنفی فرزنــد جبرئیــل در تاریــخ  متعلــق بــه پیــام حنفی فرزنــد جبرئیــل در تاریــخ 1401/10/1401/10/1010  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70137013

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45299605114529960511 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 10161016 متعلــق بــه پریســا چراغــی فرزنــد  متعلــق بــه پریســا چراغــی فرزنــد 
ماشــاهلل در تاریــخ ماشــاهلل در تاریــخ 1401/07/1401/07/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70257025

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــگری فرزن ــن عس ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــگری فرزن ــن عس ــه محس ــق ب ــماره 38612705283861270528 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/06/15 1401/06/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026
ــادات   ــیما س ــه ش ــق ب ــادات   متعل ــیما س ــه ش ــق ب ــماره 2913129131 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره وشناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00810410810081041081وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/1401/08/0101 مفق ــیدعلی  در تاری ــد س ــیدجنجال  فرزن ــخ  س ــیدعلی  در تاری ــد س ــیدجنجال  فرزن  س

 می باشد. می باشد.

70317031
ــخ  ــه در تاری ــرض ال ــد ف ــو  فرزن ــلم  حاجیل ــه مس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرض ال ــد ف ــو  فرزن ــلم  حاجیل ــه مس ــق ب ــماره 43721161114372116111 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/10/1401/10/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44333658154433365815 متعلــق بــه علــی علــی محمــدی فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی علــی محمــدی فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ 

11401/10/0401/10/088 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ 1401/08/11401/08/177   ــاس در تاری ــد عب ــاد فرزن ــه ناصــر شــاکری حســین اب ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــخ گواهینام ــاس در تاری ــد عب ــاد فرزن ــه ناصــر شــاکری حســین اب ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــان فرزن ــا  قادری ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــان فرزن ــا  قادری ــه محمدرض ــق ب ــماره 44334538214433453821 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 141401/10/001/10/099 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــب اهلل  داع ــه حبی ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــب اهلل  داع ــه حبی ــق ب ــماره 44322158524432215852 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 141401/09/01/09/1919 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــری فرزن ــی خب ــد بیک ــه حام ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــری فرزن ــی خب ــد بیک ــه حام ــق ب ــماره 44202823984420282398 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 11401/10/401/10/1212 مفق

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک 5454 ایــران  ایــران 181181 د  د 523523  
متعلــق بــه کمــال دهقــان منشــادی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه کمــال دهقــان منشــادی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 11401/10/401/10/1414 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گواهینامه پایــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گواهینامه پایــه 33بــه نــام حمیــده محبوبــی باکدملــیبــه نــام حمیــده محبوبــی باکدملــی44323507844432350784 مفقــود  مفقــود 

شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

70627062

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 33199417043319941704 متعلــق بــه میثــم خلجــی فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم خلجــی فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ 
11401/08/10401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه در تاریــخ  ــد حمدال ــر  بهــاری منفــرد فرزن ــه نیلوف ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد حمدال ــر  بهــاری منفــرد فرزن ــه نیلوف ــق ب ــه شــماره 00508236390050823639 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
11401/05/401/05/0303 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 00246058910024605891 و گواهینامــه پایــه ســه  کارت دانشــجویی بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه  کارت دانشــجویی بــه شــماره 
3991012121109739910121211097 متعلــق بــه محمــد شــایان محســن زاده کورایــم فرزنــد کیــوان در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد شــایان محســن زاده کورایــم فرزنــد کیــوان 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 141401/10/01/10/1919 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدل فرزن ــی دم ــواد مروت ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدل فرزن ــی دم ــواد مروت ــه ج ــق ب ــماره 16399008371639900837 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 141401/08/2001/08/20 مفقــود گردی

70667066

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 37901985523790198552 متعلــق بــه فریــدون میرزائــی فرزنــد حســین در  متعلــق بــه فریــدون میرزائــی فرزنــد حســین در 
تاریخ تاریخ 141401/10/01/10/1818 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70817081

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 766766 و  و 6767 ایــران  ایــران 2020 و بــا شــماره شاســی  و بــا شــماره شاســی NAAMNAAM0101CEXFHCEXFH250816250816 و  و 
بــا شــماره موتــور بــا شــماره موتــور 12406958791240695879 و بــا  و بــا VINVIN::IRFCIRFC941941VV11SS52508165250816  متعلــق بــه محمــد امیــدی   متعلــق بــه محمــد امیــدی 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 141401/07/001/07/011 مفقــود گردی ــخ  در تاری ــی 05578671850557867185 در تاری ــا کدمل ــر ب ــد امی ــی فرزن ــا کدمل ــر ب ــد امی فرزن

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70827082

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05349397830534939783 متعلــق بــه ســید جــواد  شمســی  فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســید جــواد  شمســی  فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
1401/09/201401/09/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

احســان عظیمــی کرهــرودی بــه کــد ملــی احســان عظیمــی کرهــرودی بــه کــد ملــی 05313357120531335712کلیــه مــدارک خــودرا شــامل دســت چــک کلیــه مــدارک خــودرا شــامل دســت چــک 
بــرگ ســبز کارت ملــی شناســنامه ســند خانــه و..... را در تاریخبــرگ ســبز کارت ملــی شناســنامه ســند خانــه و..... را در تاریخ1401.9.241401.9.24بــه ســرقت رفتــه و از درجــه بــه ســرقت رفتــه و از درجــه 

اعتبــار ســاقط گردیده اســتاعتبــار ســاقط گردیده اســت

10201020//150150//3232
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/10/21

شماره : 1563

 ضرورت بهینه سازی مصرف گاز در مراکز عمومی اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بر ضرورت بهینه سازی 
مصرف انرژی در مراکز عمومی اصفهان تاکید کرد. ابوالقاسم 
عسکری در بیستمین نشست اعضای مدیریت مصرف بهینه 
گاز در شرکت گاز استان اصفهان  با اشاره به افزایش مصرف 
گاز طبیعی طی روزهای اخیر در سطح استان، از مشترکین 
خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی خواست تا در مصرف گاز 
طبیعی صرفــه جویی نمایند و ابراز امیدواری کرد، با اصالح 
الگوی مصرف در بخش های مختلف با کاهش فشار گاز مواجهه نخواهیم بود. وی، 
با بیان اینکه طی ۲۴ساعت گذشته در بخش خانگی مصرف گاز افزایش چشمگیری 
داشــته، گفت: این افزایش مصرف نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته بی سابقه 
بوده و در مقایسه با اول مهرماه که مصرف گاز در بخش خانگی روزانه ۱۱میلیون متر 
مکعب بود بیش از چهار برابر افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
رعایت دمای ۱۸ درجه سانتیگراد در منازل و محیط های اداری و تجاری، درزگیری 
منافذ خروج هوا، رعایت و کنترل دمای موتورخانه ها و ... را از مهم ترین اقدامات در 
راستای استفاده بهینه و اصالح الگوی مصرف برشمرد و گفت: با توجه به آمار و ارقام 
مصرف گاز طی روزهای اخیر بویژه در بخش خانگی، لزوم مدیریت صحیح مصرف 
در بخشهای مختلف و جلوگیری از اتالف گاز بسیار ضروری است. عسکری، همچنین 
با اشاره به اینکه در مراکز و فضاهای عمومی که معموال متراژ فضای محیط بزرگ 
است، بهینه سازی مصرف بسیار حائز اهمیت و در کاهش مصرف گاز بسیار تاثیرگذار 
است. وی، تصریح کرد: در بسیاری از فرهنگی، مذهبی، گردشگری و هنری از اسپلیت 
به عنوان سیستم گرمایشی استفاده می شود که الزم است ضمن تنظیم دمای ۱۸ 
درجه سانتیگراد، در زمان های غیر ضروری و بالاستفاده، سستم های گرمایشی در 
حالت خاموش قرار گیرند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اضافه کرد: آموزش 
اصالح الگوی مصرف گاز طبیعی در سطح مراکز فرهنگی، مساجد و مدارس استان 
با حضور کارشناسان مربوطه در خصوص استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی برنامه 
ریزی شده است. عسکری، با تاکید بر اینکه از همه ی ظرفیت ها باید برای نهادینه 
کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه ی انرژی استفاده کرد، افزود: طبق مصوبات ملی 
وکشوری همه دستگاه های اجرایی، سازمان ها ، ادارات خصوصی و دولتی و.... موظف 
هستند دستورالعمل های مصرف بهینه را رعایت نمایند تا گازرسانی به صورت ایمن 

و مستمر درسطح کشور محقق گردد. 

 رفع تصرف اراضی ملی استان اصفهان به ارزش ۵6 میلیارد ریال
فرمانــده یگان حفاظــت اراضی اســتان اصفهان از رفع تصــرف اراضی ملی 
شهرســتان های ناییــن و لنجان جمعاً به مبلغ ۵۶ میلیــارد ریال خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ ســرهنگ امیرسعید 
باقــری فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان اظهار داشــت: با دقت، 
هوشیاری و تالش کارکنان این فرماندهی، در کمتر از یک هفته اخیر سه فقره 
تعرض به اراضی ملی شهرســتان های نایین و لنجان در مجموع به مساحت دو 
هزار و ۹۹۰ مترمربع رفع تصرف شد.   وی با بیان اینکه ارزش این اراضی ۵۶ 
میلیارد ریال بوده است اذعان داشت: به دنبال رصد و پایش مستمر اراضی ملی 
و دولتی اســتان اصفهان توسط عوامل یگان حفاظت اراضی، اطالع از دو مورد 
تعرض به اراضی ملی شهرستان نایین حاصل و بالفاصله موضوع در دستور کار 
قرار گرفت که براین اساس اراضی ملی به مساحت دو هزار و ۹۰۰ مترمربع از 
چنگال زمین خواران خارج و به بیت المال بازگردانده شد.  فرمانده یگان حفاظت 
اراضی اســتان اصفهان افزود: عالوه بر این، در پی دســت درازی متصرفان به 
زمین ملی در شهرســتان لنجان، با اقدامات معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان و همکاری اداره راه و شهرسازی شهرستان 
لنجان پرونده قضایی تشکیل و رای قضایی له دولت اخذ شد.  وی بیان داشت: 
پس از ارســال حکم قضایی به این یگان،  بــا تالش کارکنان این فرماندهی و 
همکاری کالنتری مربوطه زمین ملی به ارزش ۹ میلیارد ریال ضمن قلع و قمع 

مستحدثات و خلع ید رفع تصرف کامل شد.  

 فراخوان انتخاب شــعار با محوریت از خانــواده و جوانی جمعیت 
منتشر شد

محمدعلی شربتدار :گلستان| اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلستان، برای انتخاب شعار با محوریت حمایت 

از خانواده و جوانی جمعیت فراخوان داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلستان، در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری 
در حوزه فرزند آوری و جوانی جمعیت، فراخوان انتخاب 
شعار با محوریت از خانواده و جوانی جمعیت منتشر شد.

از ســوی دبیرخانه این رویداد، انتقال آسان پیام، شیوایی پیام، آهنگین بودن، 
هــم خوانی با نگرش حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان اســتفاده در 
فضاهــای تبلیغاتی و کوتاه، به یاد ماندنــی و تاثیرگذار بودن به عنوان اولویت 
ها و معیار انتخاب بهترین شــعار اعالم شده است. هر شرکت کننده می تواند 
حداکثر 3 شعار را از طریق پیامک به شماره ۰۹۰۱۶۹۱37۹۲ یا پایگاه اینترنتی 
این دستگاه اجرایی به نشانی golestan.farhang.gov.ir ارسال نمایند. 
مهلت مشارکت در فراخوان 3۰ دی ماه سال جاری است و در پایان به ۵ شعار 

برتر هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

 سراب سردترین شهر کشور شد
رییس گروه پیش بینی اداره کل هواشناســی آذربایجان شــرقی گفت: در ۲۴ 
ساعت گذشته شهرستان سراب با دمای منفی ۲3 درجه سانتی گراد سردترین 
شــهر کشور شــد. محمد امیدفر، افزود: پس از سراب شهرهای فیروزآباد کوثر 
اردبیل با دمای منفی ۲۱ و تخت سلیمان با دمای منفی ۱۶ به ترتیب سردترین 
شهرهای کشور ثبت شدند. وی با بیان اینکه دمای هوا در برخی شهرهای استان 
از پنج تا ۱۶ درجه سانتی گراد کاهش یافته است، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت 
گذشــته جلفا با دمای مثبت پنج درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان بود 
به طوری که دمای این شهر روز گذشته صفر درجه ثبت شده بود.رییس گروه 
پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: در این بازه زمانی دمای 
تبریز در سردترین زمان به منفی ۱۰ درجه سانتی گراد و در گرمترین زمان به 
صفر درجه سانتی گراد رسید. امیدفر، با اشاره به خروج سامانه بارشی از نواحی 
شرقی استان، ادامه داد: برودت هوا تا روز پنجشنبه در استان ادامه می یابد و 
در این بازه زمانی جوی نسبتا پایدار در استان حاکم می شود. وی با بیان اینکه 
در نواحی شمالی ارسباران ناپایداری های تا روز چهارشنبه ادامه می یابد، اظهار 
داشــت: با توجه به بارش برف ۲ روز گذشــته و برودت هوا در روزهای آینده، 
کاهش دید، لغزندگی و اختالل در تردد وسایل نقلیه در جاده ها به ویژه مناطق 
کوهســتانی دور از انتظار نیست. امیدفر، به رانندگان و مسافران توصیه کرد از 
انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت خودرو خود را 

به تجهیزات زمستانی مجهز کنند و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند.
  بارش برف طی ۲ روز گذشــته در این استان موجب بسته شدن راه ارتباطی 
۱۰ درصد روستاهای واقع در مناطق کوهستانی شهرستان های هشترود، بستان 
آباد، چاراویماق، ســراب، مراغه و اهر و تعطیلی یا غیرحضوری شــدن مدارس 
در برخی شــهرهای استان شــده بود. آذربایجان شرقی منطقه ای سردسیر و 
کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک 
به حساب می آید. آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک است ولی 

به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم های متفاوتی برخوردار است.

  6 هزار و ۹۰۰ تن وش پنبه در آذربایجان شرقی خریداری شد
 مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: ۶ هزار و ۹۰۰ تن وش پنبه توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان از کشاورزان خریداری، و در کارخانجات پنبه پاک کنی یکهزار و ۸۰۰ تن محلوج تولید شد.  رحیم مهردادی با اشاره به اتمام خرید محصول وش 
پنبه از پنبه کاران استان، اظهار کرد: امسال تولید یکهزار تن محلوج پنبه پیش بینی شده بود که حدود ۸۰۰ تن بیش از حد انتظار به دست آمد. وی یادآور شد: در راستای سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و با ابالغیه وزیر جهادکشاورزی، سازمان تعاون 
روستایی نسبت به خرید وش پنبه توسط کارخانجات به  صورت توافقی و با قیمت ۲7 هزار و ۵۰۰ تومان با ۲۰ درصد تخفیف در افت قیمت اقدام کرده است. مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی افزود: محلوج کارخانه را نیز دولت با کیل ۲۶ درصد خریداری می کند 
که این روش و قیمت خرید هم به نفع پنبه کار و هم به نفع کارخانه دار است. مهردادی بیان کرد: برای خرید توافقی ارقام وش پنبه، این محصول باید به صورت مرغوب، سفید، عاری از آفت زدگی و مواد خارجی به مراکز خرید تحویل شود و ۲ گروه در شهرستان 
خداآفرین خرید این محصول را انجام دادند. مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی افزود: گروه های تعیین شده نظارت الزم در امر خرید توسط کاخانجات را از پانزدهم آبان تا پانزدهم دی انجام دادند. خداآفرین در ۲۱۰ کیلومتری شمال شرق تبریز و در حاشیه 
رودخانه مرزی ارس قرار دارد و قطب تولید پنبه یا »طالی سفید« در آذربایجان شرقی است؛ این محصول استراتژیک در حال حاضر بیشتر در بخش »گرمادوز« این شهرستان تولید، و همه ساله از اوایل مهر ماه تا اواخر دی ماه برداشت می شود. سطح زیر کشت پنبه 

در خداآفرین ۹۰۰ هکتار و متوسط تولید ۴.3 تن در هکتار است.

 تغییرات اقلیم که از حدود ۱۰۰ ســال پیش در 
ســطح جهان آغاز شده، در ســالهای اخیر اثرات 
عمیقی در زمینه گرم شــدن کره زمین، افزایش 
دمای اقیانوس ها، ذوب شــدن یخ هــای قطبی، 
کاهش بارندگی، خشکســالی در برخی مناطق و 
نیز بروز بارندگی های شدید و سیل آسا داشته و به 

نگرانی جدی جهانی تبدیل شده است.
پیامدهــای تغییــرات اقلیم در ایــران به صورت 
کاهش شدید بارندگی و بروز خشکسالی، افزایش 
میانگین دما و تهدید منابع طبیعی و زیستی، خود 
را نشــان داده و این آثــار و عوارض کم و بیش در 
اســتان اردبیل نیز بروز کرده است. برای بررسی 
همه جانبه موضوع پیامدها و بایســته های تغییر 
اقلیم، خبرگزاری جمهوری اسالمی استان اردبیل 
میزگردی را با حضور کارشناسان و صاحب نظران 
ایــن حوزه برگــزار کرده و به بررســی پیامدها و 

ضرورت های توجه به این امر پرداخته است.
کارشناســان حاضر در این میزگرد، با ابراز نگرانی 
جــدی از پیامدهای تغییر اقلیم، اثرات این پدیده 
را در استان اردبیل عمیق عنوان کرده و با هشدار 
نسبت به ضرورت توجه متولیان امر به این موضوع، 
بایســته های علمی و عملی این مســاله را تبیین 

کردند.

ناهنجار جهانی  اقلیم، یک پدیده   تغییر 
است

تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده نگران کننده، طی 
ســال های اخیر در کانون توجه اقلیم شناســان و 
سیاست گذاران حوزه محیط زیست قرار گرفته ولی 
به رغم مخاطرات جدی، ابعاد آن چندان تشــریح 
و کالبدشکافی نشده اســت. مدیرکل هواشناسی 
اســتان اردبیــل در این میزگرد، تغییــر اقلیم را 
یک پدیده ناهنجار جهانی عنوان کرد و با اشــاره 
به تشــدید روزافزون مولفه های تغییر اقلیم گفت: 
ســطح دی اکســید کربن به عنوان عامل تنظیم 
کننده دمای کــره زمین در طول قرن گذشــته 
۴۰ درصد افزایش یافته و همین امر ســبب شده 
که میانگین دمای ســطح کــره زمین یک درجه 
افزایش یابد و این افزایش در تمام سطح کره زمین 
اتفاق افتاده است. سیاووش محمدی، افزایش یک 
درجه ای دمای ســطح کره زمین را افزایش قابل 
مالحظه ای خواند و افزود: این امر موجب باال رفتن 
اثر گلخانه ای و تشــدید افزایش دمای کره زمین 
شــده و امروزه پیامدهای آن در همه جای جهان، 
ایران و حتی استان اردبیل نیز قابل مشاهده است.

وی با نگران کننده خواندن آخرین گزارش هیات 
بین دولتی تغییر اقلیم موسوم به آی.پی.سی.سی 
)I.P.C.C( وابســته بــه برنامه محیط زیســت 
ســازمان ملل متحد و سازمان هواشناسی جهانی 
در زمینه ارزیابی تغییــر اقلیم؛ افزایش دمای هوا 
و اسیدی شــدن و افزایش دمای آب اقیانوس ها، 
بروز خشکسالی، بارش های شدید و افزایش ناامنی 
غذایــی را از پیامدهای تغییر اقلیم در ســال های 
اخیــر عنوان کرد. مدیرکل هواشناســی اســتان 
اردبیل، افزایش رویدادهای حدی، شدیدتر شدن 
و تکرار بیشــتر رویدادهای حدی و کوتاه تر شدن 
دوره بازگشت آنها را از جمله اثرات تغییر اقلیم در 
مقیاس جهانی و در داخل ایران عنوان کرد و ادامه 
داد: اثرات هر کدام از این تغییرات در ایران و استان 
اردبیل در بخش های مختلف به صورت آماری قابل 
مشــاهده و ملموس است. وی بیان کرد: بر اساس 
داده های آخرین گزارش آی.پی.سی.سی، اقلیم هر 
منطقه در حال تغییر است در حالی که بسیاری از 
این تغییرات تاکنون به مدت هزاران ســال بدون 
تغییر بوده و بخشــی از آن از جمله افزایش سطح 
آب اقیانوس ها و انتشــار گازهای گلخانه ای قابل 
برگشت نیســت. محمدی با بیان این که دبیرکل 
سازمان ملل متحد گزارش این هیات بین دولتی 
را رمز قرمز برای بشــریت توصیف کرده اســت، 
گفت: بر اســاس آخرین گزارش این هیات، جهان 
در طول دو دهه آینــده با مخاطرات آب و هوایی 
اجتناب ناپذیر رو به رو شده و حتی با گرمایش ۱.۵ 
درجه ای دمای هوا مواجه خواهد شد. وی با اشاره 
به شیب تند افزایش دمایی در سطح جهان از سال 
۱۸۵۰ تا ۲۰۲۰ بر اساس آخرین گزارش آی.پی.

سی.سی، گرمایش رخ داده بعد از انقالب صنعتی را 
در مقایسه با دو هزار سال گذشته بی سابقه خواند 
و افزود: تاثیــر گازهای گلخانه ای مهمترین عامل 
گرمایش زمین عنوان شــده به طوری که در بازه 
زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میانگین دمای زمین حدود 
۱.۱ درجه نســبت به ســال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ 
افزایش داشــته و علت اصلی آن انتشــار گازهای 
دی اکســید کربن و متان بوده اســت. مدیرکل 
هواشناسی استان اردبیل، افزایش »ترین گرمایی« 
در غرب آســیا و از جمله ایران را از جمله عوارض 
و تاثیرات تغییرات اقلیم عنــوان کرد و ادامه داد: 
افزایش بارش های ســنگین و سیل آسا در منطقه 
غرب آسیای مرکزی و ایران از جمله پیامدهای این 

تغییرات است. 
وی بروز پدیده خشکســالی را هم از جمله اثرات 
شــدید تغییر اقلیم ذکر کرد و گفت: بر اســاس 
پیش بینی هیات تخصصی آی.پی.سی.ســی، در 
کل جهان ۱۲ منطقه با خشکسالی مواجه خواهند 
شــد و ایران هم یکی از این مناطق خواهد بود که 
با خشکسالی شــدید مواجه خواهد شد.محمدی 

اضافه کرد: بر اساس آخرین پیش بینی این هیات 
کارشناســی، اگر ما بارش های سنگین را بررسی 
کنیم، در دوره زمانی ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ یک رخداد 
بارش سنگین با دوره بازگشت ۱۰ ساله ثبت شده 
ولی در ســده حاضر، ۱.3 مرتبه بارش سنگین با 
دوره بازگشــت ۱۰ ساله سنگین خواهیم داشت و 
خشکسالی های ما هم دوره بازگشت کوتاه داشته 
و تکرار آن نیز بیشــتر خواهد شد. وی اظهار کرد: 
در سناریو خوشبینانه از برآورد گرمایش جهانی در 
انتهــای قرن حاضر، حدود ۱.۱ درجه دمای زمین 
افزایش پیدا خواهد کرد ولی در ســناریو بدبینانه، 
حدود چهار درجه افزایش دما خواهیم داشت که 
همین سطح گرمایش جهانی به تدریج، منجر به 
بارش بیشتر خواهد شد. مدیرکل هواشناسی استان 
اردبیل ادامه داد: بر اساس این برآوردها، در برخی 
مناطق نیمه شمالی و غرب ایران، تغییرات بارش 
به سمت کمتر از نرمال تنزل خواهد کرد و به جز 
جنوب و جنوب شــرقی ایران که با تجربه بارشی 
بیشتر از نرمال مواجه خواهند شد، بقیه نقاط ایران 
از جمله استان اردبیل دچار کاهش نزوالت جوی 
خواهد شــد. وی بیان کرد: گرمایش جهانی تحت 
همه سناریوهای محتمل حداقل تا نیمه قرن حاضر 
ادامه خواهد داشــت و در قرن ۲۱ از آستانه ۱.۵ تا 
۲ درجه عبور خواهد کرد مگر این که در دهه های 
آینده، در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش 

زیادی رخ دهد.

 آثار تغییرات اقلیم در ایران؛ افزایش دما 
و کاهش بارش

تغییرات اقلیم آثار متعدد شــناخته شــده و ابعاد 
پنهان زیادی دارد ولی افزایش دما و کاهش بارش 
از جمله آثار ملموس آن در ایران بوده که در همه 

مناطق کشور نمایان شده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تشریح روند 
تغییرات دمایی ایران در ۶۰ ســال گذشته از سال 
۱۹۵۸ تا ۱۹۹۰ گفت: در این دوره، هر دهه، ســه 
دهم درجه افزایش دما در کشور ما اتفاق افتاده اما 
از سال ۱۹۹۰ به بعد، این افزایش دما شدیدتر شده 
و در طول 3۰ سال اخیر، در هر دهه، ۶ دهم درجه 
افزایــش دما را تجربه کرده ایم. وی با بیان این که 
اقلیم ایران طی سال های اخیر به سمت خشکسالی 
شدید حرکت کرده و در سال های اخیر خشکسالی 
بیشتر و شدید را تجربه کرده است، افزود: داده های 
هواشناســی نشــان می دهد که خشکسالی، طی 
سال های اخیر در کل کشور ایران وجود داشته به 
طوری که ما در اســتان اردبیل هم با خشکسالی 
وسیع و شدیدی مواجه بوده ایم. محمدی، افزایش 
دمای دریاها و اقیانوس هــا را یکی از اثرات تغییر 
اقلیــم عنوان کرد و ادامــه داد: دمای آب در همه 
پهنه های آبی اطراف ایران افزایش داشته و این امر، 
موجب گرمایش بیشتر در فالت ایران و نیز کاهش 

بارندگی در کشور ما شده است.
وی تضعیف سامانه کم فشار مدیترانه را که نقش 
اساســی در سامانه های بارشــی ورودی به کشور 
ایــران دارد، از جمله عوارض تغییر اقلیم ذکر کرد 
و گفت: هسته مرکزی کم فشار مدیترانه چند درجه 
به ســمت شمال حرکت کرده و در نتیجه موجب 
کاهش بارش در ایران شده و همین امر در نهایت 
کاهش بارندگی در اســتان اردبیل را نیز به دنبال 

داشته است.

 روند تغییر اقلیم در استان اردبیل چگونه 
بوده است؟

روند تغییرات اقلیمی و نوســان دمایی در استان 
اردبیل هم متاثر از روند کلی طی شده در ایران بوده 
است به طوری که بر اساس داده های هواشناسی، 
در بازه زمانی ۱3۵۶ تا ۱۴۰۰، خنک ترین ســال 
استان در سال ۱3۶3 با میانگین دمای استان ۶.۸ 
درجه بوده و گرمترین سال استان نیز ۱3۹۶سال 
با میانگین دمای ۱۲.۹ درجه به ثبت رسیده است.

همین روند نشــان می دهد کــه میانگین دمای 
اســتان اردبیل پله به پله و هر پنج ســال افزایش 
پیدا کرده و در این مدت، اصال افت نداشــته است 
به طوری که میانگین دمای بلندمدت این استان 
حدود ۲ درجه افزایش یافته، در حالی که میانگین 
این افزایش در سطح جهان ۱.۱ درجه بوده است. 
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، رخداد دماهای 
حدی را یکی از اثــرات تغییرات اقلیم ذکر کرد و 
گفت: اســتان اردبیل از این پدیده متاثر بوده و در 

شهر اردبیل که شــیب دمای افزایشی داشته، در 
۱۴۰۰ هفت بار دمای 3۵ درجه سانتیگراد و باالتر 
به ثبت رسیده در حالی که در دهه 7۰ این دمای 
حدی ۲ مرتبه در سال به باالی 3۵ درجه رسیده 
بود.وی بیان کرد: داده های هواشناسی شهرستان 
پارس آباد در شــمال استان اردبیل نیز نشان می 
دهد که دمای حدی باالی 3۸ درجه، روند افزایشی 
داشته و در شهر خلخال در جنوب این استان نیز 
که قبل از ســال ۱3۸7 فقط یک بار رخداد دمای 
باالی 3۵ به ثبت رســیده، در سال ۱3۹۴، سطح 
دما هشــت بار به بیشتر از 3۵ درجه رسیده است.

محمــدی وقوع دماهای زیر صفــر و یخبندان در 
استان اردبیل را در پی تغییرات اقلیمی چند سال 
اخیــر نگران کننده خواند و اضافه کرد: روند وقوع 
دماهای زیر صفر و یخبندان در این استان کاهشی 
بوده و به حدود ۱۰۰ روز در سال های اخیر رسیده 
در حالی که این ایام در ســال ۱37۱ به ۱۶۰ روز 
یخبندان بوده اســت. وی ادامه داد: وقوع دماهای 
زیر صفر و یخبندان در شهرستان گرمسیری پارس 
آباد در شمال و شهرستان خلخال در جنوب استان 
اردبیل هم روند کاهشــی داشته و همین داده ها 
نشان می دهد که تغییرات اقلیمی، اثرات عمیقی 
در استان اردبیل داشته است. مدیرکل هواشناسی 
اســتان اردبیل تغییرات بارش در این استان را نیز 
در پی تغییرات اقلیمی طی سال های اخیر جدی 
خواند و افزود: اثرات تغییر اقلیم در برخی مناطق 
ایــن موجب افزایش و در برخــی مناطق موجب 
کاهش بارش شده ولی نوسان ان نسبت به تغییرات 

دما، شیب تند کاهشی ندارد.
 وی اظهار کرد: میانگین بارش در ســطح استان 
اردبیل در بازه زمانی پنج ســاله ۱3۹۶ تا ۱۴۰۰ 
حدود 3۰۵ میلیمتر بوده که بعد از ســال ۱3۸۰ 
کمترین میزان بارش ثبت شــده پنج ســاله در 
این استان اســت. محمدی، کاهش بارش فصلی 
در اســتان اردبیل را نیز از جمله عوارض تغییرات 
اقلیمی در این استان اعالم کرد و گفت: بیشترین 
میزان بارش اســتان اردبیــل در فصل بهار اتفاق 
می افتد ولی داده های هواشناسی نشان می دهد که 
بارش در سطح این استان به خصوص در فصل بهار 
طی ســال های اخیر روند کاهشی شدیدی داشته 
است و حتی بارش استان اردبیل در فصل پاییز هم 
نزولی بوده و تنها در فصل زمســتان، میزان بارش 
استان با شیب کمتر روند افزایشی را نشان می دهد.

 وی ادامه داد: تعداد بارش های بیش از ۲۰ میلیمتر 
نیز در استان اردبیل کاهش داشته به طوری که در 
شهرستان پارس آباد روند بارش حدی بیش از ۲۰ 
میلیمتر کاهش یافته و در شهرستان خلخال نیز با 
کاهش بارش بیش از ۲۰ میلیمتر مواجه هستیم. 
مدیرکل هواشناســی استان اردبیل، کاهش بارش 
برف را نیز از جمله آثار ملموس تغییرات اقلیم در 
این منطقه سردســیر ذکر کرد و ادامه داد: ارتفاع 
باقیمانده و تجمعی برف در شــهر اردبیل در بازه 
زمانی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹3 گاهی به سه متر می رسید 
ولی با کاهش روند بارش برف، ارتفاع برف تجمعی 
در شهر اردبیل از ســال ۲۰۰۰ به بعد به باالتر از 
۵۰ سانتیمتر نرسیده است. وی همچنین میانگین 
بارش بلندمدت در این اســتان را 33۵ میلیمتر و 
میانگین بارش در ســطح اســتان اردبیل در سال 
آبی گذشــته را ۲۶۸ میلیمتر اعالم کرد و گفت: 
میزان بارش در این استان طی سال آبی گذشته، 
حدود ۲۰ درصد نســبت بــه میانگین بلند مدت 
کاهش داشــته است. وی بیان کرد: در فصل پاییز 
امسال میانگین بارش استان اردبیل به کمتر از ۵۰ 
میلیمتر رســید در حالی که میانگین بلند مدت 
بارش حدود 7۰ میلیمتر بــوده و این کاهش 33 
درصدی که بیشــتر در مناطق شمالی استان رخ 
داده، نشان دهنده عمق اثرات تغییر اقلیم در سطح 

استان اردبیل است.

 اثرات و عوارض عمیق تغییرات اقلیم سده 
اخیر از زبان یک کارشناس

تغییرات اقلیم طی ســده اخیر اثــرات و عوارض 
عمیقی داشته و همین امر سبب شده که تحقیقات 
وســیعی از ســوی کشــورها و کارشناسان اقلیم 
شناســی و جغرافیا برای بررســی علل این پدیده 
انجام شود. دانشیار رشته جغرافیای دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان یک کارشــناس و اقلیم شناس 
پژوهشگر، تشــریح وضعیت پیش آمده در اقلیم، 
توصیف وضعیت موجود و بررسی چیستی و چرایی 

پدیده تغییرات اقلیمی را مهم خواند و گفت: آثار 
تغییر اقلیم در جهان و ایران قابل انکار نیســت و 
نشــانه ها و اثرات معنی دار آن را به وضوح می توان 
مشــاهده کرد. دکتر برومنــد صالحی با تاکید بر 
ضرورت متمرکز شدن بر کاهش آثار مخرب تغییر 
اقلیــم افزود: تغییر در عنصرهــای جو و اقلیم در 
درازمدت، یک تغییر برگشت ناپذیر است چرا که 
این تغییر، جهت دار بوده و با نوسان اقلیم متفاوت 
است. این استاد رشــته جغرافیا بیان کرد: تا قبل 
از انقالب صنعتــی، تغییرات اقلیمی جدی نبود و 
فرایند خودپاالیی در اتمسفر و تنظیم خود به خود 
انجام می شــد ولی از سال ۱۸۵۰ و پس از انقالب 
صنعتی، فرایند تغییرات اقلیمی آغاز شــده و این 

روند طی سال های اخیر تشدید شد.
وی انســان را مهمتریــن عنصر و عامــل موثر بر 
طبیعت و تغییرات اقلیم از طریق افزایش گازهای 
گلخانــه ای ذکر کرد و ادامــه داد: مجموع میزان 
گازهای گلخانه ای تولید شــده توســط انسان تا 
سال های قبل از ۱۸۵۰ با میزان گازهای گلخانه ای 
منتشر شده در جو طی ۱۵۰ سال اخیر برابر است.

دکتــر صالحی افــزود: ایــن حجــم از گازهای 
گلخانه ای، فشار عظیمی برای پاالیش آنها بر گردن 
اقیانوس ها گذاشــته و اقیانوس ها دیگر نمی توانند 
ایــن گازهای گلخانه ای را جذب و پاالیش کنند و 
بخشی از آن گازها در جو منتشر و موجب افزایش 
دما شده و به دنبال آن، انرژی گرمایی خورشید در 
الیه های پایین جو محبوس شده و موجب افزایش 
دما در کل کره زمین شــده است.وی اضافه کرد: 
طی ۱۰۰ سال قبل از انقالب صنعتی، میزان دی 
اکســید کربن موجود در جو زمین، ۲7۰ پی.پی.

ام بــوده و در زمان انقالب صنعتــی در ۱۸۵۰ به 
۲۸۰ پی.پی.ام افزایش یافته و این رقم در ســال 
۱۹۵7 به 3۱۴ و در سال ۱۹7۸ به 33۰ پی.پی.ام 
رسیده و االن نیز حدود 37۰ پی.پی.ام است. این 
کارشناس اقلیم شناسی اظهار کرد: داده های علمی 
نشان می دهد که طی 3۵۰ سال اخیر، با گسترش 
استفاده از سوخت های فسیلی، میزان دی اکسید 
کربــن موجود در جو زمیــن از ۲7۰ پی.پی.ام به 
37۰ پی.پی.ام افزایش یافته و بر اساس پیش بینی 
محققــان، در پایان این قرن نیــز به ۵۶۰ تا ۶۰۰ 

پی.پی.ام خواهد رسید.
دانشیار گروه اقلیم شناسی رشته جغرافیای دانشگاه 
محقــق اردبیلی اضافه کرد: این روند به این معنی 
اســت که دمای کره زمین هم به همین نســبت 
افزایش خواهد یافت و تغییرات سه تا پنج درجه ای 
و حتی ۶ درجه ای دما در سطح جهان متصور است. 
وی تغییرات دما در عرض های جغرافیایی پایین را 
کمتر اعالم کرد و گفت: در عرض های جغرافیایی 
باالتر و برون حاره که دماهــای پایین تری دارند، 
افزایش دما ســریع تر و بیشــتر خودش را نشان 
خواهد داد و ایــن تغییرات دمایی در قطب ها هم 
زیاد خواهد بود و ذوب یخ و برف ها را تشدید کرده 
و موجب باال آمدن ســطح آب دریاها خواهد شد. 
دکتــر صالحی، بروز پدیده مهاجــرت را از جمله 
عوارض غیرمســتقیم تغییرات اقلیمی ذکر کرد و 
افزود: این امر در درون یک قلمرو مشــکلی ایجاد 
نمی کند ولی وقتی از قلمرو یک مرز سیاسی خارج 
شود، تبعات زیادی به دنبال داشته و موجب بروز 
جنگ خواهد شد و حتی می تواند در آینده مرزهای 
سیاســی را جا به جا بکنــد. وی تاکید کرد: نباید 
پیامدهای اجتماعی تغییرات اقلیم را ساده ببینیم 
چرا که تغییر اقلیم از نظر اثرگذاری، به عنوان اولین 
گزینه از میان ۱۰ عامل تهدید کننده بشر محسوب 

می شود.

 آخرین وضعیت تغییرات اقلیمی ایران و 
استان اردبیل از زبان این پژوهشگر

این استاد گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی 
با اشاره به افزایش ۲ درجه ای تغییرات دمای شبانه 
روزی ایران طی سال های اخیر، افزایش هفت دهم 
درجه ای دما در تهران طی دهه اخیر را خطرناک 
خواند و بیــان کرد: این آمار نشــان می دهد که 
ما روند بســیار تندی را در افزایش دمایی تجربه 
می کنیم. وی کاهش شدید سطح برف پوش ها در 
اســتان اردبیل را از نشانه های جدی اثرات تغییر 
اقلیــم در این خطه ذکر و اضافه کرد: این تغییر از 
ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ در کوه سبالن شدید بوده 
به طوری که ســطح برف پوش این کوه از ۲۵۰۰ 
کیلومتــر مربع به ۱۹۵۴ کیلومتــر مربع کاهش 

یافته و کاهش حدود ۲۵ درصدی در وسعت برف 
پوش ها اتفاق افتاده اســت. این صاحب نظر اقلیم 
شناسی همچنین گفت: اثر افزایش چند درجه ای 
دما به علت افزایش گازهای گلخانه ای در تشکیل 
جبهه های بارشی بیشــتر نمایان می شود چرا که 
همین امر به صورت دومینووار همه چیز را به هم 
ریخته است. وی ادامه داد: به علت همین اثر، دیگر 
جبهه های بارشــی قطبی در عرض های پایین تر 
تشکیل نمی شود و همین امر به کاهش بارش در 
سطح ایران که در کمربند خشک قرار دارد، منجر 
شده اســت. دکتر صالحی با بیان این که سرعت 
افزایش گرمایش هوا در ایران بیشــتر از متوسط 
جهانی اســت و کشــور ما از این نظر در جایگاه 
نخســت جهانی قرار دارد، افزود: تغییرات اقلیمی 
اثر خود را به شــکل زنجیروار در افزایش گازهای 
گلخانه ای، افزایش دما، تغییر در الگوهای بارشی، 
کاهش بارندگی، افزایش رخداد آتش سوزی جنگل 
و کاهــش تعداد روزهای برفی به 3۵ روز نشــان 
می دهد. وی بروز پدیده گرد و غبار و زیرگردها را از 
جمله عوارض جدی تغییر اقلیم و کاهش بارندگی 
ذکر کرد و ادامه داد: این تغییرات همچنین موجب 
خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها شده که نمونه 
جدی و عینی آن خشــک شــدن دریاچه ارومیه 
اســت. این استاد رشته جغرافیای دانشگاه محقق 
اردبیلی »چه کار بایــد کرد؟« را مهمترین مقوله 
در بحث تغییر اقلیم دانســت و گفت: در برابر این 
پدیده، دو راه اصلی در پیش داریم که یکی افزایش 
دادن بارش و دیگری کنــار آمدن و مدیریت این 
پدیده است. وی افزایش بارش از طریق بارورسازی 
ابرهــا را راهکاری غیرمفید خواند و بیان کرد: این 
راهکار در بهترین حالت تنها ۱۵ درصد می تواند به 
بارش اضافه کند و با توجه به پایین بودن اثربخشی 
این روش و هزینه بر بودن آن، غیرمفید و غیرموثر 
است. دکتر صالحی، اصالح و تغییر نحوه مصرف 
منابع آب را مهمتریــن و بهترین راهکار مواجهه 
با تغییرات اقلیم عنوان و اظهــار کرد: با توجه به 
مصرف ۸۰ تا ۹۰ منابع آب توسط بخش کشاورزی 
در ایران، موثرترین راه، کاهش این میزان مصرف 
به حدود 7۰ درصد منابع آب و رســاندن به سطح 
متوســط 7۰ درصد اســتفاده جهانی است. وی 
همچنین تغییر الگوی کشت به سمت محصوالت 
کم آب بر و ترویــج روش های کاهش مصرف آب 
در حوزه کشاورزی را دو راهکار اساسی در کاهش 
مصرف آب عنوان کــرد و گفت: متولیان امر دائم 
بر کاهش مصرف آب خانگی توسط مردم متمرکز 
شــده اند در حالی کــه آب خانگی زیر پنج درصد 

مجموع مصرف نیست.

 نگرانی درباره کاهش بارندگی و تامین نیاز 
آبی استان اردبیل

عوارض تغییــرات اقلیم را به صورت محســوس 
مــی توان در کاهش بارندگــی و ذخایر آبی ایران 
مشــاهده کرد. کشــور ایران تا 3۰ سال پیش به 
صورت میانگین ســاالنه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب 
آب تجدیدپذیر از طریق بارش ها دریافت کرده که 
با لحاظ 7۵ درصد تبخیر، حدود ۱3۰ میلیارد متر 

مکعب آب قابل استحصال سطحی باقی می ماند.
بنا بــه گزارش های متولیــان مدیریت منابع آبی 
کشــور، این رقم در طول 3۰ سال گذشته با 3۰ 
میلیارد متر مکعب کاهش، به کمتر از ۱۰۰ میلیارد 
متر مکعب رسیده و همین آمار می تواند به درستی 

عوارض تغییر اقلیم را نشان دهد.
مســئول مدیریت بحران آب منطقه ای اســتان 
اردبیل نیــز در این میزگرد گفت: بر اســاس نُرم 
جهانی، اگــر ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر ســاالنه 
خود را مصرف کنیم، وارد تنش آبی شــده ایم ولی 
ما در ایران، عالوه بر کل آب تجدیدپذیر، مقداری 
از آب های زیرزمینــی غیرقابل تجدیدپذیر را نیز 
مصرف مــی کنیم. هادی حبیــب زاده بیان کرد: 
ایران ساالنه حدود هفت میلیارد متر مکعب از آب  
های زیرزمینی غیرقابل تجدیدپذیر خود را که طی 
هزاران ســال در اعماق زمین ذخیره شده، مصرف 
می کند و با این اضافه برداشت، بیش از ۵۰۰ دشت 
از مجموع ۶۰۹ دشــت کشــور دچار افت سطح 

آب های زیرزمینی و فرونشست شده است.
وی کاهش آب های زیرزمینی در همه جای کشور 
را نگران کننده خواند و ادامه داد: این امر در دشت 
اردبیل هم اتفاق افتاده به طوری که سطح آب های 
زیرزمینی در منطقه آراللو و آبی بیگلو هم به شکل 
معناداری افت کرده است. مسئول مدیریت بحران 
آب منطقه ای اســتان اردبیل، میزان اســتفاده از 
منابع آب در ایــران را به جای کمتر از ۴۰ درصد 
استاندارد تعریف شده جهانی، بیش از ۱۱۰ درصد 
از آب تجدیدپذیر اعالم کرد. وی با هشدار نسبت 
به پیامدهای این امر در خشــکیدگی کشور افزود: 
هر چند که ایران در منطقه ســیل خیز قرار دارد، 
اما امــروز مدیریت بحران عوامل طبیعی، به جای 
ســیالب باید بر روی موضوع خشکسالی متمرکز 
شــود.حبیب زاده، میانگین بارش در ایران را یک 
سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر در کشورمان 
را نیز سه برابر میانگین تبخیر جهانی اعالم و اضافه 
کرد: ساالنه به طور میانگین حدود ۲۵۰ میلیمتر 
بارش در شهرستان اردبیل و حدود 3۰۰ میلیمتر 
در سطح اســتان اردبیل به ثبت می رسد که این 

ارقام یک سوم تا نصف میانگین جهانی است.

اثرات تغییرات اقلیم در استان اردبیل؛ هشدار کارشناسان و بایسته های علمی و عملی
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باندیازخارجکشورساپینتورامیزنند!
محمود رضایی  -   ایده روز | شــرایط 
هفته های اخیر هواداران اســتقالل را نگران 

کرده است.
هواداران استقالل به شدت نسبت به اتفاقاتی 
که زیر پوست استقالل رخ می دهد، نگرانند و 
بیــم آن دارند وقایعی که در دوران مربیگری 
محمود فکری در اســتقالل رخ داد، بار دیگر 
تکرار شــود و ســاپینتو نیز از استقالل برود. 
هواداران معترض نگرانند که عملکرد ضعیف 
بازیکنــان در بازی های اخیر نوعی کم کاری 
به ضرر ساپینتو باشد تا زمینه بازگشت دیگر 

مربیان به استقالل فراهم شود!
ایــن نگرانی ها صراحتاً بــه گوش اعضای 
هیأت مدیره باشگاه استقالل رسید و دو روز 
پیش و در لحظه ای که مظلومی و مؤمنی، دو 
تن از اعضای هیأت مدیره باشگاه استقالل با 
هواداران ناراضی مواجه شــدند، به آنها گفته 
شد که چرا بازیکنی که بعد از برکناری فکری 
صراحتاً اعالم کرد که افتخار می کند برای این 
مربی فوتبال بازی نکرد! در ترکیب تیم حضور 
دارد. از مظلومی و مؤمنی خواسته شد زمینه 
اخراج این بازیکن از اســتقالل فراهم شود تا 
احیاناً دوباره همان اتفاقاتی که در گذشته رخ 
داد و منجر به برکناری فکری شد، تکرار نشود.

در این بحث های سرپایی حتی به موضوعات 
دیگر نیز اشــاره شــد. یکی دیگر از هواداران 
اســتقالل که نسبت به نتیجه بازی با تراکتور 
بســیار مشــکوک بود اعالم کــرد که برخی 

تحرکات از سوی باندی در امارات شکل گرفته 
تا ســاپینتو نتیجه نگیــرد و مربی دیگری به 
جای او در استقالل صاحب قدرت شود. حتی 
به نام یکی از افراد که سابق با باشگاه استقالل 
همکاری می کرد)م.ب( نیز اشاره و سؤال شد 
که این شخص اکنون در استقالل چه سمتی 
دارد؟! مدیران باشــگاه اســتقالل اما بی آنکه 
پاســخی برای این ابهامات و نگرانی ها داشته 
باشند، از کنار انتقادات هواداران عبور کردند.

در اســتقالل اکنون ظنی شکل گرفته که 

شــاید افرادی هســتند که دوست دارند تیم 
نتیجه نگیرد برای مثال مربیانی که سابقاً در 
این باشــگاه فعالیت کرده اند، اقداماتی انجام 
می دهند که تیم نتیجه نگیرد تا آنها دوباره به 
استقالل بازگردند؛ اما اینکه چنین تردیدهایی 
چه اندازه صحت داشته باشد، قابل اثبات نیست 
و تنها گذشت زمان است که پرده از این ماجرا 

خواهد برداشت.
البته طرح این مســائل وقتی مصادف شد 
با انتشار خبر سفر فتح اهلل زاده به امارات، باید 

هم به هواداران این باشــگاه حق داد که بابت 
بیمناک  وقوع بعضی تصمیم های زیرپوستی 
باشند. گفته شده فتح اهلل زاده، مدیرعامل باشگاه 
استقالل برای مذاکره با باشگاه شباب االهلی 
امارات به این کشور سفر خواهد کرد تا شاید 
بتواند با رایزنی های خود زمینه پرداخت دیرتر 
از موعد بدهی به این باشگاه بابت انتقال مهدی 

قایدی را فراهم کند.
از طرفی بحث مذاکره با پین برای پرداخت 
بدهــی 50 هزار دالری به این مربی ایتالیایی 

نیز مطرح است و گفته می شود یکی دیگر از 
محورهای سفر مدیرعامل باشگاه استقالل به 
امارات همین مســأله است و آقای مدیر قصد 
دارد با واسطه قراردادن فرهاد مجیدی به نوعی 
زمینه ســاز پرداخت اقساطی این بدهی شود 
که با توجه به مقدار ناچیز این بدهی مشخص 
نیست که چرا ادعا شده فتح اهلل زاده قصد دارد 
برای قســطی کردن این بدهی راهی امارات 
شــود.به هرحال همه این مســائل و اتفاقات 
موجب شد تا اســتقالل دوباره کانون برخی 
حواشی قرار بگیرد و تردیدها نسبت به آینده 

این باشگاه به نقطه اوج برسد.
شــاید یک پیروزی مقابل تراکتور درجام 
حذفی بتواند جایگاه ســاپینتو و بازیکنان را 
میان هواداران محکم کند و این تیم به سمت 
ثبات بیشتر پیش برود.استقالل هنوز در لیگ 
با امتیــازات آن چنانی از صدرنشــین عقب 
نیست و با کمی خوش شانسی و زنده کردن 
امتیازات پیــش رو می تواند دوباره به کورس 
قهرمانی بازگردد.قرار گرفتن در رتبه چهارمی 
برای استقالل جای نگرانی وجود ندارد و بدون 
شــک اگر در بازی های رو در روی نیم فصل 
دوم بتواند تیم های اول تا ســوم را شکســت 
دهد، اســتقالل صدرنشین لیگ برتر خواهد 
شد. استقالل برای رسیدن به این مهم نیاز به 
کمی آرامش دارد و ســاپینتو نیز باید بخوبی 
از سوی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این 

باشگاه مورد حمایت قرار بگیرد.

سرپرست نایب رییسی فدراسیون وزنه برداری گفت: سعی کردیم تعامل را با کشورها 
برقرار کنیم و امیدوارم در پست هایی که گرفتیم موثر باشیم.

بهداد سلیمی د درباره ی گرفتن پســت در کنفدراسیون وزنه برداری آسیا بیان کرد: 
انتخابات کنفدراســیون آسیا خوب و مثبت بود و تیم جدیدی برای انتخابات معرفی 
شد. هیچ کدام قبال در پست های آسیایی کاندیدا نبودیم و توانستیم هر چهار پست را 
بگیریم. امیدوارم هر کدام از ما در پست هایی که هستیم، بتوانیم در رشد وزنه برداری 

ایران و آسیا موثر باشیم.
ســلیمی در پاسخ به این پرسش که گفته می شــود طبق رایزنی ها شما از انتخابات 
کمیسیون ورزشــکاران جهان انصراف دادید تا در  انتخابات کنفدراسیون آسیا چند 
پست گرفته شود و چنین چیزی درست است؟ تصریح کرد: به هر حال بحث رایزنی 
و تعامل با کشورها است. ما سعی کردیم با کشورها تعامل برقرار کنیم. اگر هم چنین 
اتفاقی افتاده باشــد در راستای تعامل و گرفتن پست در انتخابات کنفدراسیون آسیا 

بوده است.
او در پاســخ به این پرسش که سجاد انوشیروانی کاندیدای انتخابات فدراسیون است، 
قرار است تغییری در سرپرستی فدراسیون داده شود یا خیر؟ تاکید کرد: من در جریان 
این موضوع نیستم و آقای انوشیروانی با قدرت کار خود را پیش می برد. ما تابع نظر 
وزارت ورزش و وزیر هســتیم و در راستای وظایفی که بر دوش ما محول شده است، 

تالش می کنیم تا راه را به درستی پیش ببریم.

سرپرست نایب رییســی فدراسیون در مورد اینکه با توجه به باال رفتن قیمت دالر و 
هزینه ها، اعزام نوجوانان دختر و پســر ایران به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در 
دستور کار فدراسیون است یا خیر؟ گفت: اگر توفیق این را داشته باشیم که در ادامه 
راه در فدراســیون وزنه برداری باشیم، دو بحث را داریم. ما باید برای اعزام ها اولویت 
بندی کنیم و اعزام هایی که جهت کسب سهمیه المپیک هستند، در اولویت اول قرار 
دارند و اولویت بعدی اعزام تیم های پایه است. تالش می کنیم در تمام مسابقاتی که 
برای تیم های پایه است، حضور داشته باشیم و بتوانیم نتیجه بگیریم. در طول سال 

های گذشته اعزام تیم های پایه بسیار ضعیف بوده و اردوها نیز خوب نبوده است و ما 
تالش می کنیم که این ضعف ها را برطرف کنیم.

سلیمی در پاســخ به این پرسش که قرار است با کادرفنی تیم ملی بزرگساالن ادامه 
همکاری داده شود یا خیر؟ تصریح کرد: این بستگی به نظر کمیته فنی دارد و نفرات 
بزرگی در آن حضور دارنــد. باید ببینیم اعضای کمیته فنی از نتایج قهرمانی جهان 
کلمبیا راضی هستند یا خیر و چه تصمیمی در مورد ادامه کار با کادرفنی می گیرند و 

در اولین فرصت جلسه کمیته فنی تشکیل می شود.
او در مورد بدهی های فدراسیون نیز گفت:چالش های ما زیاد است و به دلیل بدهی 
مالیاتی، حساب فدراسیون مسدود شده بود. در مورد بدهی به شرکت توسعه و تجهیز 
نیز دچار مشکل هستیم و بدهی شش سال گذشته تلنبار شده است. واقعا جایی در 
وزنه برداری نیست که روی آن دست بگذاریم و خرابه نباشد. تالش می کنیم تمام این 
مشکالت را برطرف کنیم.سرپرست نایب رییسی فدراسیون در پاسخ به این پرسش که 
کمک حامی مالی قرار است برای اعزام ها صرف شود یا  تسویه بدهی های فدراسیون؟ 
تاکید کرد: در پنج، شش ماه گذشته رایزنی هایی با حامیان مالی داشتیم که نتیجه داد 
و یک حامی مالی که در خیلی از عرصه ها و رشــته ها سرمایه گذاری می کند، ترغیب 
شد که به وزنه برداری ورود کند. واقعا خوشحالیم که این اتفاق افتاده است. به هر حال 
باید مدیریت کرد و منبع مالی که به فدراسیون تزریق می شود، در جایی که به وزنه 

برداری ایران کمک می کند، هزینه شود.

مرد شماره یک اسنوکر جهان می گوید که از بازی اسنوکر لذت می برد.
 رونی اُ سالیوان، ستاره اسنوکر جهان در مسابقات مسترز موفق شد در گام اول با نتیجه 
۶ بر یک به پیروزی برسد و به دور بعدی این رقابت ها راه پیدا کند. یورواسپورت به نقل 
از مرد شماره یک اسنوکر جهان نوشت: رونی اُ سالیوان در گذشته مدعی شد که پس از 
باخت در یک مسابقه آنقدرها سرگردان نمی شود. اُ سالیوان اخیرا ادعای خود را تکرار کرد 
که نمی خواهد فرزندانش اسنوکر بازی کنند. او این موضع را پس از پیروزی چشمگیرش 

بر لوکا برسل در دور اول مسابقات مسترز روشن کرد.
این اسنوکرباز پس از پیروزی در دور اول مقابل لوکا برسل در مسابقات مسترز ۲0۲۳، 
اظهاراتش را توضیح داد که چرا به اسنوکر اهمیتی نمی دهد. این بازیکن ۴۷ ساله اغلب 
با ادعای این که در زمان باخت، سرگردان نمی شود جنجال به راه انداخته است، چرا که 
اُ سالیوان توسط حسین وفایی به بی احترامی به این ورزش متهم شده بود. وفایی که در 
اولین بازی خود در مسابقات مسترز با پیروزی ۶-۲ مقابل مارک سلبی در روز یک شنبه 

بازی کرد، گفت که اُسالیوان در آوریل سال گذشته برای بازی خوب نبود.

اُســالیوان، گفت: باتوجه به سن و این مرحله از حرفه ام، از هر لحظه لذت می برم و فکر 
می کنم خیلی وقت ها دیدگاه خوبی نسبت به زندگی و بازی دارم.  ممکن است بگویم 
اهمیتی نمی دهم اما در واقع این طور نیســت. باید اعتراف کنم که اســنوکر همه چیز 

نیست. من آن را دوست دارم، از آن لذت می برم و دوست دارم رقابت کنم، اما از زندگی 
خود نیز لذت می برم و فقط باید بین موضوعات مختلف تعادل را اجرا کنم. نمی خواهم 
اگر در اسنوکر خوب عمل نکنم، ناامید شوم. فکر می کنم از ۱۲ سال گذشته از  اسنوکر 
بیش تر از همیشه لذت برده ام. این صحبت ها درحالی گفته شد که اُسالیوان مدعی شده 
بود برای اســنوکر ارزش قائل نیست به طوری که حتی اجازه نخواهد داد که فرزندانش 
این رشــته را به صورت حرفه ای دنبال کنند. هم چنین حسین وفایی مرد شماره یک 
اسنوکر ایران و قهرمان رقابت های شــوت آوت ۲0۲0 پیش از این در خصوص دعوای 
لفظی خودش و اُســالیوان گفته بود: من کلی برای رقابت تالش کرده بودم. اگر بازی را 
دیده باشید حرکات اُســالیوان خیلی عجیب بود. زمان بازی فکر نمی کردم او کارهای 
عجیب انجام دهد و می خواستم او را واقعا بزنم! اُسالیوان در طول بازی صداهایی از خود 
در می آورد و اعصاب من را خورد کرده بود. احترام احترام می آورد. دلیل بر این نیســت 
که چون ایرانی هســتیم چیزی به او نگویم! درست هست سالیوان آدم خوبی است اما 

همین قدر می تواند بد باشد. به اُسالیوان گفتم که احترام احترام می آورد همین و بس.

جاییدروزنهبردارینیستکهرویآندستبگذاریموخرابهنباشد

ُاسالیوانحرفخودراپسگرفت!

 پرسپولیسچهمبلغیرابهرویانیانپرداختمیکند؟
رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس به مدیرعامل اسبق 
این باشگاه قول داده تا موضوع مطالباتش از این باشگاه را در 

دستور کار هیأت مدیره قرار دهد.
محمد رویانیان مدیرعامل اسبق پرسپولیس که در زمان 
مدیرعاملی خود در این باشــگاه منزل مسکونی اش را برای 
هزینه های پرسپولیس فروخته بود، حاال به دنبال بازپس گیری 
مبلغی است که در ابتدای دهه 90 برای سرخ پوشان هزینه 
کرده بود.با وجود گذشت نزدیک به ۱0 سال اما رویانیان هنوز نتوانسته به پولی که 
آن زمان به مبلغ ۲ میلیارد تومان هزینه کرده بود دست پیدا کند.در پی این مسأله 
رویانیان در سال های اخیر با مدیران پرسپولیس جلساتی برگزار کرده بود اما موفق 
به بازپس گیری مبلغی که هزینه کرده بود، نشد.در ماه های اخیر رویانیان جلساتی 
با رضا درویش مدیرعامل فعلی پرسپولیس انجام داد اما وعده های او هم عملی نشد 
تا در نهایت رویانیان به دیدار حســین شهریاری رئیس هیأت مدیره پرسپولیس 
بــرود تا بلکه بــا کمک او بتواند به پولی که نزدیک به یک دهه پیش هزینه کرده 
بود، برسد. شهریاری به رویانیان قول داده تا در جلسه هیأت مدیره پرسپولیس این 
موضوع در دستور کار قرار بگیرد و باید دید که باالخره رویانیان زمانی می تواند به 
پولی که هزینه کرده برسد.این اتفاقات در حالی رخ داده که طبق قانون رویانیان 
می تواند به قیمت روز این پول را مطالبه کند اما او در اینباره اقدامی انجام نداده و 
خواهان چنین مسأله ای نشده است. گفته می شود پولی که رویانیان از پرسپولیس 
خواهد گرفت همراه با جرائمی که بابت دیرکرد انجام شده مبلغی در حدود ۴ الی 
۴.5 میلیــارد تومان خواهد بود و باید دید که همین پول هم چه زمانی در اختیار 

مدیرعامل اسبق سرخ پوشان پایتخت قرار می گیرد. 

پیشنهادفوریاسطورهمنچستریونایتدبرایجذبطارمی
 مدافع سابق تیم فوتبال منچستریونایتد از مدیران این 
باشگاه خواست به جای »ووت وگهورست« مهاجم تیم ملی 
هلند، مهدی طارمی را از باشــگاه پورتو به خدمت بگیرند.

باشگاه منچستریونایتد در حال مذاکره با »ووت وگهورست« 
مهاجم تیم ملی هلند و باشگاه بشیکتاش است تا این بازیکن 
را جایگزین »کریستیانو رونالدو« کند.هرچند هنوز انتقال 
وگهورست به یونایتد قطعی نشده است اما »ریو فردیناند« 
مدافع ســابق و سرشناس باشگاه منچستریونایتد بار دیگر از جذب مهدی طارمی 
بازیکن پورتو حمایت کرد و از مدیران یونایتد خواست سراغ این مهاجم ایرانی بروند 
و درباره او تحقیق و بررسی انجام بدهند.به گزارش نشریه »مترو« انگلیس، فردیناند 
در برنامه YouTube Vibe with Five در واکنش به مطرح شــدن نام مهاجم هلندی 
برای حضور در یونایتد، گفت: اگر من بودم می رفتم و طارمی را از پورتو می آوردم.

طارمی تا پایان فصل آینده با باشگاه پورتو قرارداد دارد و بند فسخ قراردادش با این 
باشگاه پرتغالی ۶0 میلیون یورو )5۳ میلیون پوند( تخمین زده می شود.

فردینانــد پیش از این و بعد از آنکه طارمی با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در 
جام جهانی دو گل به انگلیس زد، از توانایی های مهاجم ایران تمجید و از او حمایت 
کرده بود.در این مدت بعضی از رســانه های پرتغالی مدعی شدند طارمی از طریق 
مدیر برنامه های خود ارتباطاتی را با فردیناند برقرار کرده است تا زمینه انتقالش به 
یونایتد یا یکی دیگر از تیم های لیگ برتر انگلیس فراهم بشود.فردیناند در جریان 
مصاحبه روز گذشته خود همچنین توضیح داد که چرا یونایتد باید جذب »هری 
کین« مهاجم تاتنهام را در پنجره تابستانی در اولویت قرار دهد.فردیناند گفت: هری 
کین را بگیرید. هواداران اسپرز )تاتنهام( متاسفم، شما چیزی نخواهید برد، او چیزی 
در اسپرز نخواهد برد. بیایید در تابستان برویم و شماره 9 را برای سه یا چهار سال 

آینده پیدا کنیم و هر سال ۲0، ۲5 گل در فصل بزنیم، کجا می روید؟

مربیاسپانیاییایرانراترککرد
مربی اســپانیایی بعد از جدایی از باشــگاه نفت مسجد 
سلیمان سرانجام پس از ۱۸ روز ایران را ترک کرد.»رودریگو 
هرناندو« مربی اســپانیایی این فصل به عنوان دستیار رضا 
مهاجری در تیم نفت مسجد سلیمان در لیگ برتر فوتبال 
ایران مشغول به کار شد اما بعد از اخراج مهاجری، وضعیت 
هرناندو هم برای بازگشت به اسپانیا پیچیده شد؛ به طوری 
که او ۱۸ روز بعد از جدایی از نفت سرانجام توانست به کشور 
خود بازگردد.هرناندو که در این مدت دچار مشکالت اداری شده بود، نمی توانست 
مالیات خود را پرداخت کند و در مصاحبه های خود با مطبوعات اســپانیا از جمله 
»مارکا« و »آ اس« از سفارت اسپانیا در ایران و بی توجهی به روند حل مشکالتش 
انتقاد کرده بود.این مربی سرانجام پس از دریافت مجوز خروج از ایران ساعت ۱۳ 
روز گذشته وارد اسپانیا شد تا تجربه عجیب و پیچیده او به پایان برسد.هرناندو پس 
از بازگشــت به کشور خود، از حمایت رسانه ها و پوشش خبری مشکل او تشکر و 
مجدداً از سفارت اسپانیا در ایران انتقاد کرد.وی گفت: می خواستم به طور عمومی 
از شــما تشکر کنم. از شهردار و شورای ورزش و در رأس آن اداره کل دولت ناوارا 
برای در دسترس بودن آنها در هر زمان و کمک به من؛ چیزی که متأسفانه در مورد 

سفارت اسپانیا در ایران نمی توانم بگویم. 

خطربزرگبرگشتنمهدیقایدی
مدیرعامل باشگاه استقالل از قرارداد عجیب بازیکن این 
تیم ابراز تعجب کرد و گفت: باید برویم مذاکره کنیم تا برای 

پرداخت بدهی به الشباب االهلی فرصت بگیریم.
مهدی قایدی بازیکن تیم فوتبال استقالل که سال گذشته 
راهی تیم الشباب االهلی شده بود، برای فصل بیست و دوم 
لیگ برتر به صورت قرضی از این تیم گرفته شد تا بتواند هم 
استقالل را در لیگ همراهی کند و هم با بودن جلوی چشم 
کی روش مســافر جام جهانی شود.این انتقال اما برای مهدی قایدی دو سر باخت 

بود و او نه برای استقالل تاثیرگذار بود و نه به تیم ملی دعوت شد.
اما رقمی که باشــگاه استقالل برای جذب یک ساله و قرضی او پرداخت کرده 
کامل عجیب است.علی فتح اهلل زاده در مورد قرارداد این بازیکن می گوید: قایدی 
را یکساله قرضی به استقالل آورده اند و در پایان فصل باید به تیمش برگردد. جالب 
این اســت که برای همین یک ســال قرضی یک میلیون و دویست هزار دالر باید 
پرداخت کنیم. این در حالی اســت که رقم انتقال او به تیم اماراتی یک میلیون و 
۸00 هزار دالر بوده است!مدیرعامل باشگاه استقالل بدون این که بخواهد به کسی 
اتهامی بزند با گفتن یک جمله به این موضوع اشاره کرد و گفت: به نظرم در این 

قرارداد درست مذاکره نشده است! 

کاپیتانتیمملیفوتسالدرانتظارویزابرایسفربهاسپانیا
حســین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران هنوز به 

تمرینات تیم پالما اسپانیا اضافه نشده است.
 تمرینات تیم فوتســال پالما در سال ۲0۲۳ چند روزی 
است که آغاز شده و این تیم خودش را آماده حضور در نیم 
فصل دوم لیگ اسپانیا می کند.مسلم اوالدقباد یکی از بازیکنان 
ایرانی تیم پالما بعد از گرفتن مجوز سه ماهه خروج از کشور، 
به اسپانیا رفته و در تمرینات این تیم حاضر شده است.حسین 
طیبی کاپیتان تیم ملی ایران و دیگر بازیکن تاثیرگذار پالما در انتظار دریافت ویزا 

برای سفر به اسپانیا است و با تاخیر چند روزه به تمرینات اضافه می شود.

یکی از خبرنگاران عمان ضمن انتقاد از عملکرد برانکو ایوانکوویچ در نخستین دیدار 
در جام خلیج فارس، او را به کم کاری و تالش برای جدایی از عمان متهم کرد!

 کمتر کســی تصور می کرد تیم ملی فوتبال عمان در نخستین دیدار خود در جام 
خلیج فارس برابر تیم ضعیف یمن به سختی و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز بشود. عملکرد 
ضعیف عمان تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ باعث تعجب خبرنگاران این کشور شد 
و حمله آنها به این مربی که ســابقه کار در تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس را هم 

دارد، در پی داشت.
در این میان پیام »محمد البدواوی« یکی از خبرنگاران عمان بیش از همه عجیب به 
نظر می رســد. البدواوی با انتشار پیامی برانکو را به کم کاری و تالش برای اخراج از 

این تیم به خاطر داشتن پیشنهادات دیگر متهم کرد.
این خبرنگار خطاب به فدراســیون فوتبال عمان نوشت: »در ذهنتان داشته باشید؛ 
برانکو تیم ملی عمان را دچار آشفتگی می کند. می خواهد که او را اخراج کنید و حق 
فسخ قراردادش را بگیرد. او پیشنهاداتی در خاورمیانه دارد و به زودی منتظر مقصد 

بعدی او باشید.«
این اتهام در حالی به برانکو زده شده است که این مربی چند ماه پیش اعالم کرده بود 
قراردادش با عمان به شکلی است که می تواند آن را فسخ کند و به تیم جدیدی برود.

در حالی که فدراسیون فوتبال ایران بعد از جام جهانی قطر به دنبال انتخاب سرمربی 
جدید است و هنوز در این زمینه به جمعبندی نرسیده، دور از انتظار نیست که برانکو 

را هم یکی از گزینه های هدایت تیم ملی ایران به جای کارلوس کی روش دانست.

باشگاه پرســپولیس فرصت اندکی تا پرداخت اولین قسط از بدهی توافقی با دروازه بان 
کروات خود را دارد اما برای انجام این کار ســنگ بزرگی را پیش پای خود می بیند که 

باید برای آن تدبیر کند.
باشگاه 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 بــه ۸50 هزار یورو کاهش دهند و طبق تفاهمی که داشــتند آن را در چهار قســط 
پرداخت کنند.باشــگاه پرسپولیس طبق این تفاهم نامه اولین قسط خود را باید ۲5 دی 
ماه به حساب رادو واریز کند و بقیه آن را در سه مرحله مختلف تا نهم نوامبر ۲0۲۳ )۱۸ 

آبان ۱۴0۲( به رادو بدهد.
سرخپوشــان پایتخت که تنها یک هفت تا پایان اولین مهلــت پرداختی به رادو فاصله 
دارند برای انتقال پول با مشکالت 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 
بپــردازد باید مبلغ ۲00 هزار یورو به عنوان جریمه هم به رادو پرداخت کند در غیر این 
صورت پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه 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 باشگاه 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.

جلسه هیات رئیسه فدراسیون ووشو در حالی روز گذشته برگزار شد که نتیجه مهم 
آن انتخاب چهارمین دبیر در هفتمین ماه از سومین سال مدیریت امیر صدیقی بود.

 جلسه هیأت رئیسه فدراسیون ووشو عصر دوشنبه ۱9 آبان ماه در و با حضور کلیه 
اعضا در محل این فدراسیون تشکیل شد.

در این جلسه امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو گزارشی از عملکرد این فدراسیون 
در سال ۲0۲۲ و کسب عنوان قهرمانی جوانان جهان، نایب قهرمانی کوراش مردان 
و زنان رده ســنی بزرگساالن جهان، قهرمانی کوراش مردان در آسیا، عنوان سومی 
کوراش بانوان آســیا و همچنین قهرمانی کوراش جوانان در آسیا و کسب 5۸ مدال 

رنگارنگ در این سال را تشریح کرد.
تصویــب آئین نامه اجرایــی کمیته آمــوزش و پژوهش در ســال ۱۴0۲، جدول 
حق الزحمه لیگ و مســابقات ســال آینــده، برنامه علملیاتی و مســابقات و ارائه 
 گــزارش مالی توســط علیرضا حاجــی میر عرب خزانــه دار فدراســیون از دیگر

 برنامه های این نشست بود.
انتخاب دبیر فدراسیون از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود. امیر صدیقی 
که تیرماه ۱۳99 به عنوان رئیس فدراسیون ووشو انتخاب شده، مجید ملکی مدیر 
تیم های ملی را به عنوان سرپرست دبیرکلی به هیأت رئیسه معرفی کرد که با رأی 
اعضا، ملکی از این پس در این جایگاه فعالیت خواهد کرد. بعد از علی صدیقی، قاسم 
بختیاریان و علیرضا بهرمن، ملکی چهارمین دبیر در طول نزدیک به ۳0 ماه مدیریت 

صدیقی است.

برانکوپیشنهادداردو
میخواهدبرود!

خطر۲۰۰هزاریوروییدر
کمینسرخپوشان

انتخابچهارمیندبیردر
طولسهسال

نظرمربیپرافتخارجهاندربارهحضورروسیهدرفوتبالآسیا
مربی پرافتخار فوتبال جهان به احتمال انتقال روسیه به کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنش نشان داد. »بورا میلوتینوویچ« که با پنج تیم مختلف در جام های جهانی فوتبال حضور داشته است، در گفتگو با نشریه »اسپورت اکسپرس« روسیه به 
احتمال انتقال فوتبال این کشور به قاره آسیا واکنش نشان داد.میلوتینوویچ که در حال حاضر در کشور قطر زندگی می کند و شناخت کاملی از فوتبال آسیا دارد، در این خصوص گفت: سئوال این است که روسیه از این طریق می خواهد چه اهدافی 

را تغییر دهد. واقعیت این است که بیشتر روسیه در آسیا واقع شده است. حتی بیشتر از کل استرالیا -که در قاره آسیا به میدان می رود- پس موفق باشید!



وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

  چهارشنبه 1401/10/21-شماره 1563    اذان صبح 05:46:21    طلوع آفتاب07:16:12     اذان ظهر12:12:22     غروب آفتاب17:07:28     اذان مغر ب 17:29:22     نیمه شب 23:27:33     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
  ق

د 
 زن

دی
ها

  : 
وز

  ر
س

عک
د 

 زن
دی

ها
  : 

وز
  ر

س
عک  40.120

 43.600

 49.680
  11.050

 2.170
 20.850.000
 19.800.000
 12.200.000
 8.750.000
4.410.000

پیرو انتشار آمارهای اقتصادی مهم ایاالت متحده و جهش مطلوب در گزارش 
مشاغل، در حالی که دالر به روند نزولی قدم گذاشت، قیمت طال به باالترین سطح 

8 ماهه رسید.
به گزارش تجریش آنالین  ، سایت »اف ایکس استریت« در یادداشتی با مروری 
بر رویدادهای اخیر پیرامون فلزات گرانبها در مورد چشم انداز آتی طال اینگونه نوشت: 
قیمت طال سه شنبه  روند صعودی دو روزه را نزدیک به باالترین سطح هشت 
ماهه در 1880 دالر تثبیت می کند. در پی انتشار آمارهای اقتصادی مهم روز جمعه 
در ایاالت متحده، دالر آمریکا )USD( در حال افزایش شتاب نزولی خود همراه با 

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده است.
دالر آمریکا در ابتدای هفته به شدت تحت فشار فروش قرار می گیرد و به گاوهای 
نر طال کمک می کند تا چشم انداز تازه ای به سوی سطوحی که از ماه می 2022 
مشاهده نشده اســت، داشته باشند. تضعیف طوالنی مدت دالر می تواند عمدتاً با 
ظاهرشدن مجدد انتظارات فدرال رزرو آمریکا در مواجهه با بازار کار سالم و کاهش 
دستمزدها در ایاالت متحده، مرتبط باشد. داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 
ایاالت متحده، که در روز جمعه منتشــر شد، به عنوان یک دستورالعمل عالی به 
منظور حفظ دارایی ها برای خریداران طال عمل کرد، زیرا اقتصاد ایاالت متحده در 

مقابل 200 هزار شغل مورد انتظار، 223 هزار شغل در دسامبر ایجاد کرد.
اما امیدواری به اینکه تعدیل در افزایش دستمزدها به مقامات فدرال رزرو اجازه 
دهد تا در چرخه ی انقباض خود مکثی ایجاد کنند، قیمت طال و سهام جهانی را 
به ضرر دالر آمریکا و بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا افزایش داد. عالوه بر این، 
رکود در فعالیت بخش خدمات ایاالت متحده در ماه دسامبر، درد دالر را تشدید کرد.

با این حال، به نظر می رسد که سخنان متفاوت اخیر سیاست گذاران فدرال رزرو، 
افزایش قیمت طال را محدود کرده است. چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو در 

مصاحبه ای با وال استریت ژورنال )WSJ( اظهار داشت: »این امکان وجود دارد که 
داده های اقتصادی از افزایش 2۵ واحد پایه نرخ بهره در گردهمایی بعدی فدرال رزرو 
حمایت کند.« رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتالنتا نیز در روز جمعه صراحتأ 
خاطرنشان کرد که اقتصاد ایاالت متحده قطعاً در حال افول است. عالوه بر آن ها، 
استر جورج، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی با تأکید بر اینکه رکود اقتصادی را به 
دلیل سیاست های فدرال رزرو نادیده می گیرد، خاطرنشان کرد که انتظار دارد نرخ 

وجوه فدرال رزرو در سال 2024 باالی ۵.0 درصد باقی بماند.
اخبار چین، ریسک پذیری و قیمت طال را افزایش، و دالر آمریکا را کاهش داد

بــا توجه به اینکه انتظار می رود تغییر موضع فدرال رزرو به روی میز بازگردد، 
سرمایه گذاران چشم امید به بازگشایی کامل اقتصاد چین دوخته اند. بنا به گزارش 
رویترز، چین پس از ســه ســال، گذرگاه های دریایی و زمینی را با هنگ کنگ باز 
کرد و توقف قرنطینه ی اجباری مسافران ورودی را در دستور کار قرار داد و بدین 
ترتیب، سیاست صفر کووید که 1.4 میلیارد جمعیت چین را در برابر این ویروس 
محافظت کرده بود، و البته ارتباط آن ها را از سایر نقاط جهان قطع کرده بود، لغو 
شد. افزون بر آن، فضای ریسک پذیر بازار بر ناکامی دالر آمریکا افزود و قیمت طال 

را به مرز 1900 دالر بازگرداند.
در کنار این ها، عامل دیگری که منجر به افزایش قیمت طال شد، انتشار اخباری 
مبنــی بر این بود که بانک خلق چین )PBOC( از افزایش 30 تنی طالی خود در 
دسامبر به 2010 تن خبر داد. در نوامبر، بانک خلق چین ذخایر طالی خود را 32 

تن افزایش داد که البته اولین افزایش از سپتامبر 2019 نیز تلقی می شد.
در روز پیش رو، انتظارات فدرال رزرو همچنان به تحریک احساسات ریسک و 
حرکت قیمت دالر آمریکا ادامه خواهد داد و در نهایت بر قیمت طال تأثیر خواهد 
گذاشت.نمودارها حاکی از آن است که قیمت طال رشد خود را متوقف کرده است، 
چرا که شاخص قدرت نسبی )RSI( در حال آزمایش منطقه ای است که اشباع خرید 

شده و احتیاط را برای گاوهای نر تضمین می کند.
پیش از اینکه قیمت طال مسیر صعودی خود را تا مرز 1900 دالر از سر بگیرد، 
ممکن است عقب نشینی به سمت حمایت 186۵ دالری در راه باشد. ناگفته نماند 
که گاوهای نر طال به هدف نزولی 1877 دالری دست یافته اند که به آن ها اجازه 

می دهد در این فرصت نفسی تازه کنند.
برای هدف قرار دادن دوباره 1900 دالر، بازگرداندن ســقف قیمت چند ماهه 
به 1880 دالر بســیار مهم است. بسته شدن روزانه باالتر از این رقم)1880( برای 
امتداد معکوس صعودی مورد نیاز است.از طرف دیگر، اگر فروشندگان طال حمایت 
فوق الذکر را در 186۵ دالر کاهش دهند، افت مجدد به ســوی میانگین متحرک 

ساده SMA-21( 21( در سطح 18۵3 دالر را نمی توان رد کرد.
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ضعف دالر، قدرت طال را دوچندان کرد
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  دستگاه تصفیه هوای پوشیدنی برنده جایزه نوآوری نمایشگاه 

CES 2023 شد
یک دستگاه پخش موسیقی در نمایشگاه CES امسال معرفی شد که در واقع 
رسالت اصلی آن تصفیه هوا و محافظت از کاربر در برابر ویروس ها است. ادعا 

شده است که نرخ ریشه کنی ویروس کرونا با این فناوری 99.7 درصد است.
 )IOT(شرکت تایوانی آیبل که در حوزه ساخت دستگاه های اینترنت اشیاء 
و دستگاه های پوشیدنی فعالیت می کند، به خاطر آخرین اختراع خود یعنی 
»Airvida T1« که یک ایرباد تصفیه کننده هوای پوشیدنی نوآورانه است، به عنوان 
برنده جایزه نوآوری نمایشگاه لوازم الکترونیک مصرفی CES 2023 معرفی شد. 

این دستگاه در میان 2100 نوآوری برنده شده است.
در بیانیه مطبوعاتی شرکت سازنده آمده است: Airvida T1 اولین دستگاه 
تصفیه هوای یونی پوشیدنی و ایرباد دارای قابلیت حذف نویز در جهان است. 
این دســتگاه همزمان می تواند از کاربران در برابر آالینده های هوا و صداهای 

محیط محافظت کند.
این دستگاه همچنین با یک برنامه مخصوص گوشی های هوشمند همراه 
است که می تواند کاربران را از اطالعات فوری کیفیت هوای اطراف کاربر مطلع 
کند. Airvida T1 همه را قادر می ســازد هر کجا که می روند از هوای پاک و 
موسیقی لذت ببرند.در حالی که مردم تقریبا در سراسر دنیا به طور فزاینده ای 
نسبت به مسائل مربوط به آلودگی هوا نگران هستند، شرکت آیبل ادعا می کند 

که این نگرانی ها را با اختراع خود برطرف می کند.
ایرباد Airvida T1 از طریق فناوری منحصربه فرد خود، یون های منفی تولید 
می کند که می توانند به ذرات مضر موجود در هوا متصل شــوند و آن ها را به 
تکه های بزرگ تر و سنگین تری تبدیل کنند که پس از آن روی زمین سقوط 
کنند و دیگر در هوا معلق نباشند.Airvida T1 با این مکانیسم می تواند 99.9 
درصد از گرده ها، آلرژن هــا، ذرات معلق و 99.7 درصد از ویروس ها از جمله 
ویروس کووید-19 را حذف کند.Airvida T1 با برنامه Airvida Connect ارائه 
می شود که شاخص کیفیت هوای فوری)AQI(، ذرات معلق و اطالعات گرد و 

غبار موجود در هوا را بر اساس مکان قرارگیری کاربران ارائه می دهد.
این برنامه هر روز صبح یک اعالن در مورد کیفیت هوا ارســال می کند تا 
کاربران را از آالینده های هوا و آلرژن هایی که ممکن است در طول روز با آنها 

مواجه شوند، آگاه و آماده کند.
برخالف فعالیت های تصفیه کنندگی این ایرباد نوآورانه، تجربه گوش دادن 
به موسیقی نیز با آن فراهم است. این ایرباد از فناوری حذف نویز فعال ترکیبی 
استفاده می کند تا به کاربران اجازه دهد بدون مزاحمت سر و صداهای خارجی، 

روی آهنگ دلخواه خود تمرکز کنند.
Airvida T1 همچنین از طریق جدیدترین نسخه بلوتوث ۵.3 اتصال سریع 
و پایداری را به گوشی های هوشمند کاربران ارائه می دهد. عالوه بر این، طراحی 
متمرکز بر مصرف کننده آن باعث می شود که برای موقعیت های مختلف مناسب 
باشد.وزن هر ایرباد تنها 9.۵ گرم است و برای ساعت ها استفاده راحت و مناسب 
است. باتری آن می تواند به مدت پنج ساعت همزمان به تصفیه هوا و پخش 
موسیقی بپردازد و اگر فقط عملکرد تصفیه هوای آن روشن باشد، بیش از 24 
ساعت دوام می آورد.Airvida T1 همچنین به کاربران این امکان را می دهد تا 
بدون خارج کردن گوشی های هوشمند خود از جیب، تماس تلفنی برقرار کنند 

و آهنگ ها را تغییر دهند.این محصول را می توان در جعبه شارژ خود قرار داد تا 
به عنوان یک دستگاه تصفیه هوای رومیزی نیز استفاده شود.

تاکنون بیش از 300 هزار دســتگاه از Airvida T1 در بیش از 10 کشــور 
فروخته شــده است. براساس نظرات مشتریان در ژاپن، این ایرباد نوآورانه نه 
تنها امتیاز 4.۵ از ۵ را کسب کرده، بلکه باعث شده 97 درصد از مبتالیان به 
التهاب مخاط بینی آلرژیک احساس کنند که عالئم آلرژی آنها تا حد زیادی 
بهبود یافته است.این محصول در تایوان طراحی و تولید شده و دارای باالترین 
استانداردهای مواد)RoHS(، عملکرد، بهینه سازی کارایی و مقررات ایمنی است.

 CES این دومین بار است که یکی از محصوالت شرکت آیبل در نمایشگاه
برنده جایزه می شود. این شرکت در سال 2020 نیز موفق به برگزیده شدن 

در بخش طراحی و مهندسی برجسته شده بود. 

  این ربات به 120 زبان صحبت می کند

ربات انسان نمایی که با هوش مصنوعی )AI( برنامه ریزی شده احساسات 
انسان را تشخیص داده و با او درگیر سوال و جواب می شود؛ این ربات قابلیت 

صحبت کردن به 120 زبان دنیا را دارد.
 به نقل از اکسپرس، گفته می شود رباتXoxe  در نوع خود باهوش ترین 
و فوق واقعی ترین است. این ربات می تواند به 120 زبان صحبت کند و برای 
 Xoxe .داشتن یک زندگی اجتماعی و حرکت مانند انسان طراحی شده است
احســاس می کند که آیا کسی در حضورش مرتکب فعالیت غیرقانونی شده 

است یا خیر.
این ربات توسط سام خوزه جراح پالستیک در AI Life و با همکاری هیروشی 

ایشی گورو، مشاور فنی از دانشگاه اوساکا ساخته شده است.
طبق گفته وب سایتAI Life، ربات Xoxe فعال کننده های پیشرفته صورت 
دارد که حرکات سر و حاالت صورت انسان  مانند را تقلید می کنند.  این ربات 
می توانــد در مورد هر موضوعی در مکالمه شــرکت کند، حافظه بلندمدت و 
حتی قابلیت تشخیص بو دارد؛ می تواند سن افراد را پیش بینی، زبان بدن را 
تشخیص و احساسات را حس کند.خوزه تنها مخترعی نیست که یک ربات 
شبیه انسان را ایجاد کرده است؛ ایالن ماسک نیز در حال تالش برای ایجاد 
یک ربات فوق العاده توانا است. رویای ماسک برای ایجاد یک ربات انسان نما 
برای تسال است که او آن را آپتیموس می نامد. او از ربات می خواهد کارهایی 
مانند جابجایی قطعات در کارخانه های تسال یا اتصال پیچ و مهره به ماشین 

با آچار را انجام دهد.

پیامبر اکرم )ص( :

ُهم  الُعَلماُء َوَرثَُة األنبیاِء ، یُِحبُّ
ماِء ، و یَسَتغِفُر لَُهُم  أهُل السَّ

الِحیتاُن ِفي الَبحِر إذا ماتوا إلی 
یَوِم الِقیاَمِة .

علما وارثان پیامبرانند، اهل 
آسمان ایشان را دوست می 

دارند و هر گاه بمیرند ماهیان 
دریا تا روز رستاخیز برایشان 

آمرزش می طلبند.
کنز العّمال : 28679.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده فراجا

ینفوگرافیینفوگرافی

  افزایش حقوق ها در سال آینده چقدر است؟
در الیحه بودجه سال 1402، دولت برای حقوق کارکنان افزایش 20 درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته 
است. میزان افزایش حقوق کارکنان در الیحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط 20 درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله مندی 

و اوالد نیز به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

 انسان ها چگونه موهای بدن خود را از دست 
دادند؟

گروهی از دانشمندان آمریکایی در پژوهش جدید خود، به 
بررسی دالیل از دست دادن موی بدن در پستاندارانی مانند 
انسان پرداخته اند. به نقل از تک اکسپلوریست، داشتن موهای 
بدن یکی از ویژگی های مشخص پستانداران است اما چندین 
پستاندار مانند نهنگ ها، موش های حفار برهنه و انسانها به طور 
قابل توجهی موهای کمتری دارند. این موضوع که چرا ما نسبت 
به سایر پستانداران به میزان قابل توجهی موهای کمتری داریم، 

مدت هاست که یک راز باقی مانده است.
دانشمندان »دانشگاه یوتا« و »دانشگاه پیتسبرگ«برای 
یافتن مبنای ژنتیکی کاهش کمیت مو، توالی های رمزگذار و 
غیر رمزگذار را شناســایی کردند که در پستانداران بدون مو 
در مقایسه با پستانداران پرمو، با سرعت های متفاوتی تکامل 
می یابند.آنها دریافتند که به نظر می رسد انسان دارای ژن یک 
پوشش کامل از موهای بدن است. این پژوهش، چندین ژن 
و نواحی ژنومی را شناسایی می کند که برای رشد مو حیاتی 
هســتند. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که طبیعت 
حداقــل 9 بــار از همین تاکتیک در پســتانداران گوناگون 
استفاده کرده است. اجداد کرگدن ها، موش های حفار برهنه، 
دلفین ها و سایر پســتانداران بدون مو برای خاموش کردن 
مجموعــه ای از ژن هایــی که برای از دســت دادن مو و خز 
مورد نیاز هســتند، زیر آب می رفتند و شنا می کردند. دکتر 
»ناتان کالرک«، متخصص ژنتیک انسان در دانشگاه یوتا که 
بســیاری از این تحقیقات را انجام داده است، گفت: ما روش 
خالقانه استفاده از تنوع زیســتی را برای یادگیری در مورد 
ژنتیک خود در پیش گرفته ایم. این کار به ما کمک می کند 
 تــا مناطقی از ژنوم خود را مشــخص کنیــم که در ویژگی

 مهمی نقش دارند.دانشمندان از یک روش مبتنی بر نرخ تکامل 
موسوم به »RERconverge« برای انجام دادن اسکن ژنومی 62 
گونه پستاندار با استفاده از 19 هزار و 149 ژن و 343 هزار و 

۵98 ناحیه غیر رمزگذار استفاده کردند.

بیت کوین از ابتدای ســال جدید تاکنون روند صعودی آهسته و پیوسته ای را 
پیش گرفته و امروز به باالی 17.000 دالر صعود کرده است؛ آیا این روند ادامه دار 

خواهد بود؟

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از بیت کوینیست، شرکت مایکرواستراتژی 
با ادامه ی خرید و انباشــت بیت کوین )BTC( تعجب بســیاری از فعاالن بازار را 
برانگیخته است. طبق گزارش های اخیر، این شرکت میزان دارایی های خود را به 
اندازه ی 2.۵00 بیت کوین افزایش داد و مجموع دارایی های بیت کوین خود را به 

عدد 132.۵00 رساند.
به گزارش فوربس، شرکت مایکرواستراتژی در اوایل سال گذشته 129.218 بیت 
کوین خریداری کرد. افزایش موجودی بیت کوین این شرکت در روزهای اخیر بر روند 
کنونی بازار تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال شده است.

مایکل سیلر، مدیر عامل سابق شرکت مایکرواستراتژی، از نتایج عالی استراتژی 
این شرکت در خرید و انباشت مقادیر عظیم بیت کوین سخن گفته است. وی در 
یک پست توییتری در 7 ژانویه )17 دی( با اشاره به میزان بازده ی سرمایه  گذاری 
مایکرواســتراتژی از زمان اتخاذ استراتژی خرید و انباشت بیت کوین اعالم کرد، 
عملکرد بیت کوین از شاخص S&P ۵00، فلزات گرانبها مانند طال و نقره و سهام  

  -   - شرکت های بزرگ فناوری نیز بهتر بوده است.

آیا روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت؟ 
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