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مهار تورم سیاست اصلی 
بانک مرکزی است

 افزایش قیمت طال تا 
کجا ادامه دارد؟

برای انتخاب سرمربی 
تیم ملی وقت داریم

در افق تاریک دالر 
بیت کوین می درخشد
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آلاسحاق
رییساتاقبازرگانیتهران

بحراناقتصادباشعارسیاسیونگاههای
گروهیقابلحلنیست

کسری بودجه، حجم نقدینگی، تورم و نرخ ارز و مسائل اقتصادی با ابزارها 
و شاخص ها و نگاه های اقتصادی قابل حل است، نه با سیاست های سیاسی 

و نه با شعار و نگاه های گروهی و تشکیالتی.
 بانک مرکزی در سیاست جدید خود، نرخ ارز نیمایی را برای واردکنندگان 
در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت در نظر گرفته است. رقمی که ابتدا رییس 
کل بانک مرکزی آن را برای یک سال و سپس معاون اول دولت برای دو سال 
ثابت اعالم کرد. با این حال، در این باره به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظرات 

اقتصادی، از نظر فنی مالحظاتی وجود دارد.
بســیاری از کارشناســان اقتصادی بر این باورند که سیاست گذاری ها و 
تعیین متغیرهای کالن اقتصادی در بســیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و 
کارشناسی الزم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی ۲۸ هزار و 
۵۰۰ تومان با بازار آزاد، بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش های دوره قبلی 
در مورد ارز مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل، این نوع 
سیاســت گذاری منجر به توزیع رانت نیز می شود. این در حالی است که با 
کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور 
شــاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت 
در بازارها و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای فعاالن اقتصادی خواهیم بود.

اما در مقابل برخی از اقتصاددانان معتقدند که با آسیب شناسی سیاست های 
قبلی ارزی، باید به دولت در اجرای سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی 
کمک کرد. در همین رابطه یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران 
در کافه خبر خبرگزاری خبرآنالین درباره سیاست دولت در رابطه با ارز ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی و این که این سیاســت به مهار قیمت ارز کمک 
می کند یا خیر؟ می گوید: مساله ای که در رابطه با نرخ نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومــان وجود دارد، چند وجه دارد. یک وجه این موضوع به این برمی گردد 
که اگر کاالهای اساسی، مواداولیه و کاالهای ضروری در یک وضعیت تثبیت 
شده ای نسبت به حداقل یک سال قبل نباشد، تصمیماتی که در حوزه تولید 
و مصرف کاالهای عمومی هســتند، دائما در حال نوسان خواهند بود و این 

ایجاد نگرانی می کند.
 از این زاویه اگر یک نرخ مشــخصی در رابطه با ارز وجود داشــته باشد، 
تولیدکننده با آسایش و آرامش و در یک شرایط ثبات می تواند تصمیم گیری 
کند. از این زاویه این تصمیم کار درست و ضروری است. به خصوص در یک 

شرایط ویژه بحرانی مانند.
در یک فضای التهابی، در مدیریت شبه بحران ایجاب می کند که آرامش 

وجود داشته باشد. از این زاویه کار مثبت و درستی است.
 اما از زاویه دیگر این نکته وجود دارد که اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست و 
ارز هم مثل کاالهای دیگر مثل آهن، برنج و... از مولفه عرضه و تقاضا تبعیت 
می کند. یعنی با دستور و امریه امکان نرخ گذاری نیست و یکی از مشکالتی 

که ما داریم، همین نرخ گذاری های دستوری است.
 در کل در یک سیاســت کلی اقتصادی، هم از نظر قانونی و هم از نظر 
واقعیت های اقتصادی، نرخ ارز باید مدیریت شده باشد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

تومانی هم یک تعبیری از نرخ ارز مدیریت شده است.
 رییس کل بانک مرکزی سیاست خود را این گونه توصیف کرد که یک 
بازار، بازار کاالهای اساسی و ضروری است و بازار دیگر مربوط به تقاضاهای 
دیگر است. در حدود ۴۰ تقاضای دیگر در بازار وجود دارد که اسم آن را بازار 
مبادله ای گذاشت و در این بازار مبادله ای، عرضه و تقاضا را مالک قرار داد.

 در حقیقت اگر بخواهیم منصفانه عنوان کنیم، کار خالف قانون صورت 
نگرفته و کار اقتصادی انجام شده و همان نظام مدیریت شده ارز است. منتها 

در نوع مدیریت، اقتضا و شرایط ایجاب می کند که این گونه برخورد شود.
 در کل آنچه که از نظر اقتصادی درســت است، نظام مدیریت شده ارز 
است و آنچه که قانون گفته، ارز مدیریت شده است. آنچه که رییس کل بانک 
مرکزی هم مطرح کرده، نظام مدیریت شده ارز است که هم قانونی است و 
هم اقتصادی. یعنی مدیریت شده کار می کنند، منتها بازار دو قسمت شده 
که یک بازار کاالهای اساسی و ضروری برای خواباندن التهابات است و بازار 
دیگر، بازار آزاد عرضه و تقاضای ارز اســت. این تصمیم به نظر من مناسب 

است؛ منتها همه باید همراهی کنند.
 ما نباید از یاد ببریم که گروهی داشتند پیش بینی های آن چنانی می کردند 

و این همه اقتصاد کشور را داشت به هم می ریخت.
 نرخ ارز به گونه ای اســت که از نخود و لوبیا گرفته تا کارهای خدماتی، 
همه را تحت تاثیر قرار می دهد. حاال آثار این سیاست را داریم می بینیم، یعنی 
حداقل ۴ هزار تومان نرخ ارز پایین آمده و یا جلوی التهاب رشدیابنده ساعتی 
نرخ دالر را گرفته است. این نشان می دهد که عمال حرف درستی بوده، منتها 
همه باید کمک کنیم که در چارچوب قانون و مقررات و مدیریت شده باشد. 

جلوگیری از التهاب، رکن اصلی نرخ ارز مدیریت شده است.
 در بازار ارز مثل هر کاالی دیگری، عرضه و تقاضا مالک است، بنابرابن 
در این بازار باید عرضه و تقاضا مدیریت شــود و طبق قانون قطعی اقتصاد، 
عرضه و تقاضا مالک است. در شرایط موجود، خوشبختانه در شاخه عرضه 
با تمام اطالعاتی که چه منابع داخلی و چه منابع خارجی، چه سازمان های 
بین المللی اقتصادی و چه مسووالن دولتی عنوان می کنند، از لحاظ عرضه 
ارز نسبت به تقاضا مشکلی نداریم. یعنی مشکلی در مقدار عرضه ارز وجود 

ندارد، مشکل در تقاضا است که مدیریت شده نیست.

لوکس نشین ها دنبال فرار از مالیاتلوکس نشین ها دنبال فرار از مالیات

  

 -LIONESS مورگان فریمن به مجموعه بازیگران سریال درام 
شیرزن ساخته تیلور شــریدان با بازی نیکول کیدمن، الیسال 

دالیویرا و زویی سالدانا برای پارامونت پالس پیوست.
 مورگان فریمن پیش از این در فیلم تأثیر عمیق به عنوان رئیس 
جمهور آمریکا و در فیلم المپوس سقوط کرده در نقش رئیس 
مجلس ظاهر شد.او در دوران حرفه ای خود موفق شد نامزد پنج 
جایزه اسکار برای فیلم های خیابان هوشمند، رانندگی خانم 
دیزی، رستگاری در شاوشنک ، عزیز میلیون دالری و محکوم 
شود.فریمن برای بازی در فیلم عزیز میلیون دالری برنده جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و نامزدی گلدن گلوب را هم 

در کارنامه کاری خود دارد.

 مورگان فریمن به 
»شیرزن« پیوست

طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مســکونی و باغ ویالهای بیــش از ۲۰ میلیارد تومان 
مشمول مالیات می شــوند در حالی که سال گذشــته رقم دریافتی مالیات از این خانه ها 

محقق نشد.
 براساس طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویالهای بیش از ۲۰ میلیارد 
تومان مشمول مالیات می شوند و در بودجه ســال جاری، ارزش ۱۰ میلیارد تومانی امالک 
معیار لوکس بودن آنها به شــمار می رفت. به این ترتیب، به نظر می رسد، دولت در الیحه 
بودجه ســال آینده به طور ضمنی، تورم ۱۰۰ درصدی مسکن یا دست کم امالک لوکس را 

پذیرفته است.
با توجه به اینکه در مسکن در پایتخت طی ۹ ماه اول سال حدود ۳۶ درصد افزایش داشته 
است و طی ســه ماه آتی نیز احتمال اینکه این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید و با توجه به 

افزایش قیمت ها امالک لوکس افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به قیمت های روزانه مسکن که در خبرگزاری مهر منتشر می شود قیمت هر متر خانه 
در پایتخت متوسط از ۱۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان می باشد بنابراین میانگین خانه ۶۰ متری 
در جنوب تهران حدود ۲ میلیارد تومان می باشد اگر بر همین اساس مناطق شمال پایتخت 
را در نظر بگیریم خانه ها حدود ۱۰ الی ۲۰ میلیارد یک خانه معمولی در شمال تهران ارزش 

دارد که مالیات به آنها تعلق خواهد گرفت.
با توجه به شرایط تورم زده اقتصاد خانه های کلنگی که در هر منطقه شرق وجود دارد ۲۰ 
میلیارد بیشتر ارزش دارد که این مسکن ها برای زندگی این خانواده ها می باشد و با توجه به 

شرایط کنونی این اتفاق و مالیات باعث سقوط به جمع فقرا را فراهم می سازد.
از نحوه شناسایی خانه های لوکس که عبور کنیم، میزان پرداخت مالیات درنظر گرفته شده 
برای این امالک متناسب با ارزش آنها نیست. در عین حال، این شیوه اخذ مالیات، موجودیت 
امالک بزرگ و اندک باغ های باقیمانده در تهران را به مخاطره می اندازد و مالکان آنها را ناگزیر 
از تخریب و برج سازی می کند. در واقع، زیان این نوع مالیات ستانی، تخریب محیط زیست، 
هویت معماری اصیل و قدیمی و پر و بال دادن به آپارتمان سازی در شهری است که از جمعیت 

لبریز و اشباع شده است.

مالیاتدودرهزاربرایلوکسها
طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مجاز که ارزش آنها با احتساب 
عرصه و عیان بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو 
در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای 
مسکونی و باغ ویالها است. واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت مشمول این 
مالیات نمی شوند.این در حالی اســت که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویالها 
مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می شدند. در عین حال، واحدهای 

مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت مشمول مالیات نیستند.
همچنین وزارتخانه های راه و شهرسازی، صمت، سازمان ثبت اسناد و امالک و شهرداری 

موظف هستند که دسترسی برخط و آنالین به اطالعات مالکیت امالک مورد نیاز سازمان 
امور مالیاتی کشور در حوزه امکان را در اختیار این سازمان قرار دهند.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند که با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات ساالنه 
مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را 

حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.
همچنین ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شــده قبل 
از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی و نقل و انتقال قطعی و اجاره 

ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مسکنمهرمشمولمالیاتشد
به گزارش خبرنگار مهر، طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژه های مسکن بابت هر 
واحد مسکن مهر برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ با هر نوع قرارداد معادل ۳ میلیون ریال برای 
هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید 

مصالح به این پروژه تعلق نمی گیرد.
طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژه های مســکن بابت هر واحد مســکن مهر 
برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در پروژه های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها 
و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی 
معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات 

بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمی گیرد.
همچنین به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی 
شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا بابت 
آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله و تهاتر امالک در 
اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامه ای که ظرف دو ماه پس از الزم االجرا 
شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون تهیه و 

تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود حســب ضرورت زمین ها و امالک در اختیار 
سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از شهرها را به موضوع باز آفرینی بافت 

فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد.

مالیاتخانههایلوکسکاریغیرممکن
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص مالیات خانه های لوکس به خبرنگار مهر 
گفت: در سال گذشته ۱۰ میلیارد مشمول مالیات بود امسال مالیات خانه های لوکس از ۲۰ 
میلیارد است این نشان از تورم موجود و اینکه ارزش خانه ها است که روز به روز بیشتر می شود 
و قیمت ها باال می رود امروزه خانه های ۲۰ میلیاردی همان خانه های ۱۰ میلیاردی هستند 

در اصل فرقی ایجاد نشده است.

 نمایش »جان فدا« 
تمدید شد

 نمایش میدانی »جان فدا« به مدت سه شب تمدید شد و تا ۲۸ 
دی در بوستان والیت تهران روی صحنه می رود.

 جان فدا که کار خود را از ۸ دی شروع کرد، سیری در زندگانی 
پر برکت مرد خستگی ناپذیر میدان های جهاد، سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی است و هر شب ۲ هزار نفر به تماشای 

آن می نشینند.
جان فدا به تهیه کنندگی علی اسماعیلی و کارگردانی حسن بزرا، 
محصول مکتب حاج قاسم و سازمان هنری رسانه ای اوج است 
که توسط موسسه هنری رسانه ای سیمای ققنوس اجرا می شود.

عالقمندان می توانند برای تهیه و رزرو بلیت رایگان، به سامانه 
NAMATICKET.IR مراجعه کنند.

سایر عوامل این نمایش شامل مجری طرح: امیر حسین طهرانی، 
مدیر تولید: داود طامهری، طراح نور: عباس رحمانی پور، طراح 
صحنه و دکور: مرتضی پورحیدری، طراح صدا: عرفان حسن 
زاده، مجری دکور: امید دهقان، مجری صحنه: کاظم غیاثوند، 
طراح جلوه های ویژه میدانی: یاسر یارمحمدی و مدیر تدارکات: 

تورج سلیمانی است.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/10/25

شماره : 1566

سعیده محمد  -   ایده روز  | در هفته های 
اخیر بین قیمت های قطعــی در معامالت با 
نرخ های دلخواه فروشــندگان در بازار مسکن 

شهر تهران فاصله ایجاد شده است.
 در مناطق مرکزی و شمالی تهران، حباب 
ایجاد شده توســط برخی سازندگان و بخر و 
بفروشــها به متری ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان 
می رسد؛ نرخهایی که مشتری برای آنها وجود 
ندارد اما به شــکل قیمت های اسمی در بازار 

خودنمایی می کنند.
به طور مثال در مناطق غربی تهران قیمت 
هــر متر آپارتمان در قراردادها بین ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان است اما نرخ های پیشنهادی در 
آگهی های بعضــا به متری ۸۰ تا ۹۰ میلیون 
تومان رســیده اســت. در منطقه یک برخی 
قیمتهای پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای 
نوساز به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می رسد 
در حالی که متوسط قیمت منطقه بر اساس 

آمار رسمی ۹۹ میلیون تومان است.
حباب ایجاد شــده بین قیمتهای دلخواه 
فروشــندگان واحدهای نوســاز بــا نرخهای 
قطعی از دو زاویه قابل بررســی اســت؛ یکی 
از دالیل می تواند تورم نهاده های ســاختمانی 
در ماههای اخیر باشد که به انتظارات تورمی 
دامن زده اســت. این در حالی اســت که در 
مناطق شــمالی تهران، قیمت ساخت، سهم 
بســیار کوچکتری در مقایسه با قیمت زمین 

دارد و تــورم مصالح نمی تواند مالک منطقی 
برای رشد لجام گسیخته قیمت آپارتمان باشد.

موضوع دیگر بــه فضای روانــی در بازار 
امــالک برمی گردد. با توجه بــه رونق نصفه 
و نیمــه بازار مســکن در ماههای آبان و آذر، 

این تلقی بین برخی مالکان ایجاد شــده که 
می توانند واحدهای خود را باالتر از عرف بازار 

به فروش برسانند.
در حال حاضر عمــده آپارتمانهای عرضه 
شده به بازار مسکن شهر تهران از نوع بزرگ 

متراژ هستند که در شمال و غرب تهران قرار 
دارند و ماههاست که بدون مشتری مانده اند. 
با این حال مشــاوران امــالک می گویند که 
بعضی فروشندگان در هفته های اخیر نرخها 

را افزایش داده اند.

در بعضــی آگهی هــای ملکــی، جمالت 
عجیبی دیده می شــود. مثــال در یک آگهی 
فــروش آپارتمــان که قیمت هــر متر مربع 
آن ۸۰ میلیــون تومــان درج شــده، آمده 
اســت »این آپارتمان بعــد از عید به متری 
۱۲۰ میلیون تومان می رســه!«. ســوال این 
 اســت که اگر قرار اســت در عرض کمتر از

 دو ماه، قیمت ایــن خانه متری ۴۰ میلیون 
تومان باال برود به چه دلیل، فروشــنده االن 
قصــد فروش دارد و صبــر نمی کند تا دو ماه 

دیگر به سود هنگفت برسد؟
ایجاد اضطراب از طریق تورم آتی معموال 
شگردی است که فروشندگان و دالالن از آن 
اســتفاده می کنند. در هفته های اخیر هم به 
نظر می رسد رشد تورم القایی در بازار مسکن 
شهر تهران بســیار بیش از تورم واقعی شده 
است. نرخهای پیشنهادی بعضا تا ۲۰ درصد 
رشد داشته، در حالی که قیمت معامالت در 
آذرماه فقط ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

با توجه به ثبات نسبی بازار ارز انتظار می رود 
قیمتهای پیشنهادی آپارتمان منطقی تر شود. 
بر این اساس ممکن است برخی فروشندگان 
واقعی در روزهای منتهی به بهمن و اســفند، 
آپارتمانهای خــود را با تخفیف عرضه کنند. 
در ایــن صورت فروشــندگان واحدهایی که 
قیمتهای کاذب تعیین کرده اند ممکن اســت 

از بازار جا بمانند.

اصرار فروشندگان بر انکار واقعیت بازار!

چرا شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشت؟ 

سوخت یارانه ای نیروگاه ها و نبود فناوری روز مانع توسعه تجدیدپذیرهاست

درگیری برای عرضه خودرو در بورس کاال باال گرفته است این سوال وجود 
دارد اکنون که عرضه خودرو در بورس کاال موجب کاهش قیمت خودرو شده 

چرا این سیاست ادامه پیدا نمی کند.
 آذر ماه سال گذشته بود که پس از ماه ها جدال بین خودروسازان، سازمان 
بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت های جدید خودرو بدون نظرخواهی 
از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعالم شد و با توجه به اینکه این دومین 
باری بود که شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف می شد تا مدتی 
نسبت به این اقدام خودروسازان و دولت موضع گرفت اما در نهایت چهارم دی 

ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت گذاری خودرو را پذیرفت.
در یک سال غیبت شورای رقابت، قیومیت نرخ گذاری خودرو بر عهده وزارت 
صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار گذاشته 
شــد؛ این نهادها نیز در این مدت نسبت به تغییر قیمت کارخانه ای خودرو که 
در آذر ماه پارسال اعالم شد، هیچ اقدامی نکردند و این در حالی بود که شورای 

رقابت هر ۶ ماه یک بار در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری می کرد.

 استفاده از بورس کاال برای حذف قیمت گذاری دستوری
همین عدم تغییر قیمت کارخانه ای خودرو، گمانه زنی ها در مورد آزادسازی 
قیمت ها را قوت بخشید اما وزارت صمت زیر بار کلیدواژه »آزادسازی قیمت ها« 
نرفت و با استفاده از مسیر بورس کاال، به نوعی آزادسازی قیمت ها را کلید زد.

عرضه خودرو در بورس کاال و فروش خودرو با قیمت های رقابتی )بر مبنای 
قیمت پایه ی کارخانه( که به گفته مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت بین کارخانه و بازار را از بین برده و 
مقدمه ای برای واگذاری این شــرکت ها به بخش خصوصی شده بود، متقارن با 
افزایش نرخ دالر و تورم انتظاری و به تبع آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد 
شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئوالن مختلف دولتی 

و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کاال شد.

 جدال بین مسئولین برای عرضه خودرو در بورس
اولین اظهارنظر در مورد مخالفت با عرضه خودرو در بورس به سازمان بازرسی 
کل کشور بر می گردد؛ این سازمان روز ۱۳ دی ماه سال جاری با اظهار مدیران 
شــرکت های خودروسازی، خواستار بازگشت شــورای رقابت به فرایند قیمت 

گذاری خودرو شده بود.
در ادامــه نیز اختالف نظرات در مورد عرضه خودرو در بورس کاال به قدری 
باال گرفت که ۱۴ دی ماه ۱۱ نماینده مجلس در نامه ای به شورای رقابت، ضمن 
تاکید بر اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کاال غیرقانونی و ضدرقابتی است، از 
این شورا خواستند »از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری 
رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کاال و مجازات مدیران متخلف، 
نســبت به عودت سود اضافه درآمد صورت گرفته در معامالت اخیر بورس کاال 

تدبیر الزم را اعمال کند.«
البته این جدال ها در در حالی بود که در این مدت تنها ۳۶ هزار دستگاه خودرو 
در بورس کاال عرضه شد و بر اساس آنچه کارشناسان تاکید کردند افزایش قیمت 
خودرو هیچ گونه ارتباطی با بورس نداشته و قیمت خودرو متناسب با متغیرهای 

اقتصاد کاًل به ویژه نرخ تورم، افسار پاره کرده است.

 ورود سه باره شورای رقابت به صنعت خودرو
در ادامه شــورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمت گذاری 
خودرو فراهم می دید ۱۹ دی ماه به صورت رسمی اعالم کرد که با استناد به بند 
۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به 
منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل 
کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل 

بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط 
کارگروه تخصصی خودرو تدوین می شود.

وزارت صمــت هم کــه در ظاهر به نظر می رســید روی عرضه خودرو در 
بــورس به منظور حذف قیمت گذاری دســتوری و کلید زدن فرایند واگذاری 
خودروســازان، حســاب باز کرده بود و البته اکثریت نمایندگان مجلس را نیز 
پشــتیبان خود در این بخش می دید، در نهایت ضمن عقب نشــینی از عرضه 
خودرو در بورس، اعالم کرد که »عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس 
انجام می شــد تا زمان دست یابی به چارچوب مشترک قیمت گذاری با شورای 
 رقابت می تواند ادامه داشــته باشــد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن 
موضوع قیمت گذاری نمی تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به 

همین دلیل عرضه دنا لغو شد.«
در این بین نکته قابل توجه آنکه نحوه صحبت در مورد بازگشــت شــورای 
رقابت به فرایند قیمت گذاری خودرو از سوی متولیان وزارت صمت به شکلی 
است که به نظر می رسد وزارت صمت که طی یک سال گذشته نتوانسته قیمت 
کارخانه ای خودرو را تغییر دهد و اکثریت محصوالت خودروسازان نیز به دلیل عدم 
ورود به بورس همچنان با قیمت کارخانه )آذر ۱۴۰۰( به فروش می رسند، خود 
نیز خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری استبه نظر می رسد 
وزارت صمت که طی یک سال گذشته نتوانسته قیمت کارخانه ای خودرو را تغییر 

دهد، خود نیز خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری است.
در اینجا باید به این مســاله اشاره شود که هر بار فاطمی امین وزیر صمت 
در مورد تغییر قیمت کارخانه ای خودرو صحبت به میان آورد مورد هجمه قرار 
گرفت و استیضاح او تبدیل به یکی از بحث های دائمی در مجلس شد که حتی 

تا به همین امروز نیز ادامه دارد.

 تفاوت بازگشت شورای رقابت در ۱۴۰۱ با سنوات قبل
فارغ از بررســی رضایت یا عدم رضایت وزارت صمت در مورد ورود شورای 
رقابت به گردونه قیمت گذاری خودرو، نکته اصلی آن است که با تکرار چند باره 
یک سیاست، شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته است؛ 
شورایی که یک بار سال ۹۷ و یک بار سال ۱۴۰۰ از این حوزه خارج شده بود.

تفاوتی که بازگشت سه باره شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری خودرو در 
سال ۱۴۰۱ با سنوات قبل دارد این است که خودرو در سال جاری وارد بورس 
کاال شده است؛ یعنی این بار با بازگشت شورای رقابت نه تنها تعادل بازار سرمایه 
برهم می خورد بلکه سهامداران نیز وارد چرخه زیان خواهند شد و موضوع پیش 

بینی پذیری اقتصاد بیش از پیش از ادبیات اقتصادی ایران رخت بر می بندد.

 کدام چارچوب؟
مســاله دیگر آنکه، شورای رقابت که مشخص است از ماه ها پیش به دنبال 
فرصتی برای بازگشت به صنعت خودروسازی بود و یک سال هم فرصت تمرکز 
بر این حوزه را داشت اما با این وجود هنوز در مورد نحوه عرضه خودرو تصمیم 

گیری نکرده است!
محمود دودانگه نایب رئیس شــورای رقابت در این ارتباط گفته است: این 

شورا هنوز تصمیمی مبنی بر چگونگی عرضه خودرو اتخاذ نکرده است و اخبار 
منتشــره در این خصوص صرفاً گمانه زنی بوده و دقیق نیست. چگونگی عرضه 
خودرو در بازار باید با بررســی های کارشناسی و دریافت نظرات ذی نفعان این 
صنعت به گونه ای انجام شود که در نهایت دسترسی مصرف کنندگان به خودرو 

تسهیل شده و فضای رقابتی در این صنعت نهادینه شود.
به گفته وی، دغدغه شورای رقابت اتخاذ تصمیم بهینه در این بازار است به 
گونه ای که هم مصرف کنندگان در بازاری رقابتی به محصوالت مورد نظر خود 
با سهولت کامل دسترسی داشته باشند و تولیدکنندگان و سهامدارانشان نیز با 
سیاست قیمت گذاری غیرکارشناسی متضرر نشوند، بدیهی است در این چارچوب 

از کلیه ابزارها برای تحقق هدف فوق استفاده خواهد شد.
 بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت گذاری خودرو می تواند با دو نتیجه 
همراه باشد یکی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو همچون روال سابق و دیگری 
تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورسدو نتیجه بازگشت شورای رقابت، 
یکی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو همچون روال سابق و دیگری تعیین قیمت 

پایه خودرو برای عرضه در بورس.

 وزارت اقتصاد راه خود را می رود
 در بین افت و خیزهای تصمیم گیری صمتی ها و مجلسی ها و شورای رقابت، 
صبح امروز بورس کاال اعالم کرد که عرضه دنا پالس در بورس علی رغم اخبار 
منتشر شده انجام خواهد شد و این خودرو فردا در تاالر بورس عرضه می شود.

از سویی دیگر نیز خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست 
عشقی رئیس سازمان بورس که خواستار تعیین تکلیف اوضاع بود، اعالم کرده 
که »عرضه خودروهای جدید در بورس کاال در دستور کار شورای عالی بورس 
قرار خواهد گرفت و تاکنون هیچ نهادی نســبت به توقف این روند درخواست 

قانونی ارائه نداده است.«

 چند ابهام مهم
سواالتی هم که در اینجا ایجاد می شود این است که اگر شورای رقابت نقش 
مفیدی داشت چرا از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف شد و اگر مخرب بود 

چرا مجدد به این عرصه بازگشته است؟
اگر عرضه خودرو در بورس کاال ضد رقابتی و به ضرر مصرف کنندگان بود 

چرا از ابتدا انجام شد و اگر مفید بود چرا قرار است عرضه در بورس لغو شود؟
چرا طی یک ســال گذشــته دست کم سه تصمیم متفاوت از جمله حذف 
شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کاال و بازگشت مجدد شورای رقابت به 

این حوزه گرفته شد؟
چرا اکثریت نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس موافق هســتند و 
اقلیت با این سیاست مخالف هستند و در نهایت بدون اخذ نظرات کارشناسی و 

بر اساس سلیقه مخالفان عرضه در بورس، تصمیم گیری می شود؟
اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس است و به دنبال افزایش عرضه 
در این بخش بود، چرا با عقب نشــینی فوری از این سیاست و بدون مکاتبه با 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرصه را برای بازگشت سیاست های تاریخ 

مصرف گذشته فراهم کرد؟
اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشــخصاً شــورای عالی بورس با تداوم 
عرضه خودرو در بورس موافق باشــد، چگونه قرار اســت شورای رقابت در این 
حــوزه ورود کند؟ قیمت پایه را تعیین می کنــد یا به طور کلی جلوی عرضه 

خودرو در بورس را می گیرد؟
در هر صورت نکته ای که وجود دارد این اســت که با تصمیمات اخذ شــده 
طی چند ماه گذشته به نظر می رسد که سیاست گذاری های اقتصادی و امید 
به داشــتن ثبات در آنها هنوز نمی تواند جایی در ادبیات اقتصادی ایران داشته 
باشد و مسئوالن در بخش های مختلف یک شبه در مورد مسائل مهم و غیر مهم 

اقتصادی تصمیم گیری می کنند.

  با این شرط منتظر ریزش قیمت سکه باشید
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: اگر دولت اقدام به عرضه نیم سکه و سکه های 

تمام در بازار بورس کند، می تواند نقش مهمی در روند قیمت ها در بازار داشته باشد.
نادر بذرافشان با اشاره به سیاست عرضه ربع سکه در بورس کاال، اظهار داشت: در حال 
حاضر قیمت گذاری سکه های عرضه شده در بورس بسیار مهم است و باید دید دولت و 
بانک مرکزی چه نرخی را برای سکه های عرضه شده در بورس تعیین خواهند کرد زیرا 

این مساله نقش بسیار مهمی در زمینه کاهش حباب سکه خواهد داشت.
وی افزود: ربع سکه در هفته های گذشته تا قیمت ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش 
یافته بود و سپس به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که با انتشار این خبر اکنون شاهد 

کاهش ۸۰۰ هزار تومانی حباب سکه در بازار هستیم.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران عنوان کرد: امیدواریم با عرضه ربع سکه در روز شنبه و 

نرخ تعیینی بانک مرکزی، شاهد کاهش بیشتر حباب سکه در بازار باشیم.
بذرافشان تصریح کرد: اکنون بخش عمده قیمت ربع سکه ) ۴۰ درصد قیمت ( را حباب 
تشکیل می دهد و تعیین قیمت پایین برای ربع سکه از سوی بانک مرکزی می تواند 

نقشی مهمی در ادامه کاهش حباب و کاهش قیمت ربع سکه در بازار داشته باشد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده اگر دولت اقدام به عرضه نیم سکه و سکه های تمام در بازار 

بورس کند، می تواند نقش مهمی در روند قیمت ها در بازار داشته باشد.
رییس اتحادیه طال و جواهر خاطرنشان کرد: امیدوارم که مدیریت دولت در زمینه عرضه 
سکه در بازار بورس ادامه دار باشد، زیرا می تواند تبعات مثبتی بر جای بگذارد و موجب 
ثبات نسبی نرخ ها در بازار شود و از میان نگرانی های مردم از روند افزایش نرخ و حباب 

سکه و باال رفتن قیمت طال بکاهد. 

  احتماال سه شنبه بررســی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام 
می رسد

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ از اتمام بررسی کلیات بودجه در این 
کمیسیون تا پایان هفته جاری خبر داد.

 رحیم زارع در توضیح روند بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق گفت: با 
توجه به تعیین اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق، کمیسیون وارد بررسی آیین نامه 
داخلی خود شده است. در جلسه نوبت عصر امروز نیز شاخص های کالن بودجه مورد 

بررسی قرار می گیرد.
 وی ادامه داد: احتماال کمیسیون تلفیق تا روز سه شنبه هفته جاری گزارش نهایی خود 
درباره کلیات الیحه بودجه را به صحن علنی ارائه می کند البته ممکن است که بررسی 

کلیات در روز چهارشنبه به اتمام برسد.
زارع با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق در دو نوبت صبح و عصر  و در صورت لزوم در 
نوبت شب نیز تشکیل می شود، گفت: با اتمام بررسی کلیات، گزارش کمیسیون به صحن 
علنی ارجاع می شود که ان شاءاهلل در جلسه علنی  دوم بهمن کلیات بودجه با حضور 

رییس جمهور مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیســیون وارد بررســی 
جزئیات الیحه بودجه می شود؛ اول بخش درآمدی و سپس بخش هزینه ای بودجه 
بررسی خواهد شد. در صورت رد کلیات الیحه بودجه در صحن مجلس نیز باید دولت 
یک سری اصالحات در الیحه انجام دهد و بعد از آن مجددا کمیسیون تلفیق بودجه را 

رسیدگی می کند.

   قطع آب برخی مناطق به دلیل یخ زدگی لوله ها
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: در شرایط فعلی با 
محدودیت شدید سوخت برای نیروگاه ها مواجه هستیم، در حوزه برق رسانی مشکل 
جدی وجود ندارد، در حــوزه آب نیز در برخی مناطق با یــخ زدگی لوله های داخلی 

واحدهای مسکونی مواجه هستیم که در حال برطرف شدن است.
سید اعتضاد مقیمی، با اشاره به آخرین وضعیت تامین آب و برق در کل کشور، اظهار کرد: 
در حوزه برق رسانی با مشکل مواجه نیستیم مگر اینکه به صورت موردی شبکه با حوادث 
روبرو باشد، اما در کل در شرایط فعلی مشکل جدی وجود ندارد، مشکل کهگیلویه و 

بویراحمد نیز برطرف شده و اکنون با مشکلی جدی مواجه نیستیم.
وی در خصوص وضعیت آبرسانی نیز گفت: تنها در بخش هایی که هوا خیلی سرد شده، 
آن هم بیشتر شبکه داخلی مشترکان دچار یخ زدگی شده و همکاران ما در حال کمک 
هستند تا این یخ زدگی برطرف شود  اما به طور کلی با مشکل جدی در حوزه آبرسانی 

مواجه نیستیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با بیان اینکه در خراسان با 
چنین مشکلی مواجه هستیم و همکاران ما کمک می کنند تا این یخ زدگی برطرف شود، 
اظهار کرد: بخشی از غرب خراسان شمالی که به گلستان منتهی می شود نیز به دلیل 
مشکل گاز پیش بینی می کردیم که با مشکل مواجه شده باشد اما تا کنون گزارشی در 

این راستا اعالم نشده است.
مقیمی با بیان اینکه اواخر این هفته با ورود جبهه سرد به سمت ایران مواجه خواهیم بود 
که بسیاری از استان ها را درگیر خواهد کرد، گفت: قطعا در نقاط سردسیر شاهد بارش 
برف خواهیم بود، اگر این مساله اتفاق بیفتد متناسب با حجم بارش در برخی مناطق 
خطوط برق که هوایی هستند تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و برخی مناطق دچار قطعی 
خواهند شد، اعالم آماده باش کرده ایم تا در صورت وقوع هرگونه اتفاقی در سریع ترین 
زمان مشکل را برطرف کنیم.وی در خصوص وضعیت نیروگاه ها نیز گفت: در نیروگاه 
ها با محدودیت شدید سوخت مواجه هستیم، به دلیل مشکلی که در حوزه تامین گاز 
ایجاد شده نیروگاه ها خیلی محدود شدند و بیشتر سوخت مایع تحویل داده می شود که 
این سوخت نیز به دلیل برودت هوا و بارش برف تردد را سخت کرده است، لذا شدید به 

سوخت نیاز داریم تا نیروگاه ها بتوانند فعالیت کنند.

  محدودیت نیروگاه ها، صنایع و پتروشیمی ها
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: تا کنون هیچگونه قطع گاز در هیچکدام از مناطق 
کشور نداشته ایم، افت فشار در برخی استان ها ادامه دارد و با توجه به اینکه اولویت تامین 
بخش خانگی است محدودیت هایی را برای نیروگاه ها، صنایع عمده و پتروشیمی ها 

اعمال کرده ایم.
عباس اعظمی ، با بیان اینکه تا کنون هیچگونه قطع گاز در کشور نداشتیم، اظهار کرد: در 
سال ۱۳۹۶ با قطع گاز ترکمنستان شرایط خیلی بد بود، در مرحله دوم که ترکمنستان 
گاز را قطع کرد علی رغم اینکه شرایط جوی نرمال بود، گاز بخش زیادی از استان های 
مختلف قطع شد، اما اکنون شرایط اینگونه نیست و قطع گاز علی رغم کاهش شدید 

دما اتفاق نیفتاده است.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه استان گلستان یکی از متاثرترین استان ها در مقابل 
قطع گاز ترکمنستان بود صرفه جویی در این استان صورت گرفت، ادامه داد: اما تدبیر 

مدیریتی بود که موجب شد تا کنون قطع گاز در این استان اتفاق نیفتد.
سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: شبکه گاز تا کنون پایدار بوده ولی از این به بعد به شدت 

نیازمند کمک مشترکان هستیم تا بتوانیم شرایط پیش رو را پشت سر بگذاریم.
اعظمی با اشاره به وضعیت افت فشار گاز در کشــور گفت: وضعیت افت فشار گاز در 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی وشرق مازندران در مرز هشدار است 
و در این بین درخراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان نیازمند همکاری بیشتر 

مردم هستیم.
وی با اشــاره به وضعیت تامین گاز پتروشــیمی ها و نیــروگاه ها، اظهــار کرد: به 
نیروگاه ها، صنایع عمده، فوالدی ها، ســیمانی ها و پتروشیمی ها علی رغم شرایط 
 موجود گاز تحویل داده می شــود و اینگونه نیســت که گازرســانی به تمام واحد ها

 قطع شده باشد.
به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز گاز به صورت نسبی به این واحد ها می رسد و اینگونه 

نیست که گاز آن ها به طور کامل قطع شود اما اعمال محدودیت صورت گرفته است.

مدیرعامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران می گوید: قیمت پایین سوخت 
نیروگاه هــا، تحریم و وارداتی بودن تکنولوژی موردنیاز تولید انرژی تجدیدپذیر 

مانع از توسعه این صنعت شده است.
هفتمین دوره کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران به همت انجمن 
انرژی های تجدیدپذیر ایران ۸ و ۹ بهمن برگزار می شود. این کنفرانس از سال 
۹۵ برگزار شده و در ۴ سال گذشته در کنار آن جایزه ملی تعریف شده که طبق 
داوری و ارزیابی بازیگران این اکوسیستم از دولتی ها تا صنعتی و دانشگاهی، به 

افراد منتخب اعطا می شود.
ریاســت این دوره برگزاری کنفرانس به رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
محول شده و قرار است در خالل برگزاری آن چالش ها و دغدغه های امروز صنعت 
تجدیدپذیرها در بخش دولتی، خصوی، دانشــگاهی و فنی آن مطرح و بررسی 

شود. نمایشگاه جانبی نیز طی دو روز کنفرانس دایر خواهد بود.
اهمیــت جهانی صنعت تجدیدپذیرها از یک ســو و ظرفیت  های موجود در 
ایران برای توسعه این صنعت، در کنار برنامه ریزی برای برگزاری هفتمین دوره 
کنفرانس بین المللی در این حوزه در گفت وگوی مسلم موسوی درچه، مدیرعامل 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با »اتاق ایران آنالین« مورد توجه قرار گرفت.

بر اســاس اظهارات او ظرفیت انرژی  کشور در بین اذهان عمومی به نفت و 
گاز خالصه می شود و متاسفانه نسبت به انرژی های تجدیدپذیر غفلت کرده ایم. 
در ایران بخش هایی مانند شــمال ایران که کم تابش هســتند نسبت به نقاط 
پرتابش در کشور آلمان، تابش بیشتری دارند، با این وجود میزان سرمایه گذاری 

و بهره برداری این کشــور از ظرفیت تجدیدپذیرها قابل مقایسه با ایران نیست. 
در ایران این رقم معادل ۹۵۰ مگاوات یعنی کمتر از یک گیگاوات است درحالی 

که در آلمان به ۶۰ هزار مگاوات می رسد.
این فعال اقتصادی به ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق 
در بخش های مرکزی، جنوبی و شــرقی کشور اشاره کرد و گفت: کل ظرفیت 
تولید انواع انرژی های تجدیدپذیر از خورشیدی، بادی و غیره در ایران کمتر از 
۱۰۰۰ مگاوات است. شاید بتوان گفت این صنعت در ایران طی ۴۰ تا ۵۰ سال 
گذشته توسعه یافته است؛ اما چون قیمت حامل های انرژی همراه با یارانه است 
و سرخت فسیلی با بهای پایینی در اختیار نیروگاه های تولید برق قرار می گیرد 

پس سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر توجیه اقتصادی پیدا نمی کند.
به اعتقاد موسوی علت اصلی توسعه پیدا نکردن این حوزه به موضوع قیمت 
مربوط می شود. در کنار آن می توان به تکنولوژی تولید انرژی تجدیدپذیر اشاره 
کنیم که به طور کامل وارداتی است. هرچند برخی از ابزار و تجهیزات موردنیاز 
به صورت بومی در داخل تولید می شود و از این منظر در منطقه خاورمیانه مقام 
باالیی داریم؛ اما همچنان این تولیدات به بازار نرسیده اند. در ایران در حوزه تولید 
انرژی زیست توده و زمین گرمایی نیز ظرفیت کمتری نسبت به بخش بادی و 

خورشیدی در اختیار داریم.
مدیرعامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، با نگاهی به ســال های ۹۵ و 
۹۶ که دولت برای جبران مابه التفاوت تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر 
خریــد تضمینی انجام داد، بــه باال رفتن انگیزه ســرمایه گذاری در این حوزه 

بــا توجه به نهایی شــدن برجام و ورود ســرمایه های خارجــی و تکنولوژی 
جدید اشــاره کرد. هرچنــد این روند با آمدن ترامپ بــه عنوان رئیس جمهور 
 آمریــکا و آغــاز دور جدید تحریم ها علیه ایران، متوقف شــد و شــرکت های 

خارجی، بازار ایران را ترک کردند.
او در ادامه به برنامه ســال گذشته دولت برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات جدید 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اشــاره کرد که همچنان روی زمین مانده است 
و گفت: متاسفانه مکانیزمی توسط دولت به جای خرید تضمیمنی تعریف نشد 
و از ســویی اجرای مناقصه به گونه ای بود که جذابیتی برای حضور و مشارکت 

بخش خصوصی نداشت.
به اعتقاد این فعال اقتصادی وجود ریسک های باال در این صنعت مانع از جذب 
سرمایه های جدید می شود و از سویی قدرت سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
این حوزه پایین اســت و با این مکانیزم ها و نوع قراردادهایی که تعریف شــده، 

امکان سرمایه گذاری جدید وجود ندارد.
موسوی درچه ظرفیت های ایران را به گونه ای توصیف کرد که می تواند قطب 
تولید انرژی خورشــیدی در منطقه باشد چراکه عالوه بر ظرفیت های طبیعی، 

نیروی انسانی ماهر و حرفه ای در اختیار دارد.
مدیرعامــل انجمــن انرژی های تجدیدپذیــر ایران ظرفیــت تولید انرژی 
خورشــیدی در ایــران را ۶۰ هــزار مــگاوات و تولیــد انرژی بــادی را ۱۴۰ 
 هــزار مــگاوات ارزیابی کــرد و ظرفیــت منصوبــه نیروگاهی کشــور را در

 مجموع ۸۶ هزار مگاوات عنوان کرد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/10/25

شماره : 1566

اواسط سال 1359 در حالی که نهال نوپای انقالب اسالمی ایران هنوز دو ساله 
نشده بود؛ دیکتاتور نگون بخت عراق )صدام( با غرور و جاه طلبی، خود را سردار 
قادسیه نامید و باهدف ساقط نمودن انقالب اسالمی به مرزهای زمینی ایران حمله 

ور شد و اولین منطقه "ارتفاعات میمک در استان ایالم" را اشغال نمود
نوزدهــم دیماه یادگاری از "قیام قم" تا "فتح میمک" اســت که در خاطره ها 
ماندگار شده است. با یادآوری خاطرات آن روز، یاد شهدای اولین پیروزی ایران در 

جنگ تحمیلی و فتح ارتفاعات میمک را گرامی می داریم
امیر سرتیپ فریدون نوری ، فرمانده سابق قرارگاه غرب کشور و از فرماندهان 
پیشکسوت ارتش جمهوری اسالمی ایران  در آیین گرامیداشت سالروز عملیات 
ضربت ذوالفقار و فتح میمک اظهار داشت: یکی از راه های بازدارنده در زمان صلح 
از هجوم نظامی دشمنان، تقویت نیروی های مسلح و جامعه عشایری به عنوان 

ساکنان اصلی نوار مرزی کشور است.
وی افزود: نگاه و برنامه های دولتمردان و حاکمان در همه عرصه ها به ویژه در 
ابعاد اقتصادی، سیاست، دفاعی و نظامی باید قوی و راهبردی با رویکرد درازمدت 
باشد نه مقطعی، چراکه باتوجه به وجود 15 همسایه و پیشینه این آب و خاک 

باید برای هرگونه حادثه ای مانند جنگ تحمیلی پیش بینی ها صورت گیرد.
امیر نوری با تاکید بر اینکه ایران باید رتبه اول نظامی و دفاعی منطقه باشد، 
یادآور شد: باید با نگاه راهبردی طوالنی مدت راه نفوذ بر تحرکات دشمن گرفته 
شــود و هرچند ایران اسالمی در صحنه های دفاعی حرفی برای گفتن دارد اما 

عملکرد اشتباه دولت های گذشته اقتدار اقتصادی ایران را متزلزل کرد.
وی ادامه داد: استان مرزی ایالم با توجه به پیشینه متعدد حمله نظامی عراق به 
این استان حتی در زمان رژیم پهلوی و قبل از شروع رسمی جنگ تحمیلی، نیاز 
به استقرار یک یگان سرزمینی مستقل و توانمند از ارتش با تمام تجهیزات دارد 

و در این راستا باید یک کارگروه و کمیته به ریاست استاندار ایالم تشکیل شود.
وی بیان کرد: شهدا و خانواده های آنها حق زیادی بر گردن مسووالن و آحاد 
مردم دارند و مسووالن بدانند کرسی های ریاست و این مناصب را از برکت خون 
شهدا و رشادت ایثارگران دارند و ارامش و امنیت حال حاضر ایران مرهون و مدیون 
خون شهدا است.امیر نوری به مسووالن یادآور شد: اهمال کاری و تخلف از مسوولیت 
ها از سوی مدیران و مسووالن در واقع پایمال کردن خون پاک شهداست ، وظیفه 
همه انسان های آزاده تداوم راه و آرمان های شهداست ، شهدا افرادی نابغه و نخبه 

بودند که با ایثارگری و نبوغ خود کشور را نجات دادند و اکنون باید مسیر شهدا 
را ادامه دهیم.وی اضافه کرد: شهدا و ایثارگران با پشتوانه قوای مردمی کشور را 
از زیر یوغ دشمن بعث نجات دادند و مردم با گذشتن از جان، مال و فرزند خود 
ایران را به آزادی و استقالل رساندند و اکنون باید این سرزمین آباد و مردمش در 

رفاه باشند و مسووالن باید مشکالت و مطالبات مردم را پیگیری و مرتفع کنند.
وی تاکید کرد: مردم ایالم حق زیادی بر گردن کشور و نظام دارند و با ترک 
نکردن استان خود در زیر بمباران ها ماندند و از شهر و دیار خود با کمترین سالح 
و تجهیزات دفاع کردند و مقاوم ترین استان کشور لقب گرفتند ، فتح میمک و 
عملیات ضربت ذوالفقار در واقع موتور محرکه و شروع عملیات های موفق کشور 

در سایر جبهه ها و سرآغازی برای بازپس گیری خرمشهر شد.

 حسن بهرام نیا استاندار ایالم نیز در این مراسم  گفت :
میمک از لحاظ جغرافیایی یک منطقه راهبردی بسیار مهم با طول 1۶ کیلومتر 
و عرض هشت کیلومتر است که ارتفاعات آن تا عمق بغداد را تحت شعاع دید خود 
دارد و تصرف این نقطه از دیرباز برای برای عراق مهم بوده است و بنابراین وجود یک 
یگان سرزمینی ارتش در کنار مرزبانی برای تامین این منطقه اهمیت به سزایی دارد.

بهرام نیا با بیان اینکه یادواره ها و بزرگداشــت ها یادآور تداوم حرکت راه و 
آرمان شهدا برای است، تاکید کرد: شهدا به این مراسم ها نیاز ندارند و این برنامه 
ها تذکری برای ما بازماندگان و وارثان خون شهیدان است که راه و هدف شهدا 
را فراموش نکنیم .وی یادآور شد: ما باید با درس گرفتن از حوادث اخیر با شهدا 

تجدبد پیمان کنیم چرا که این انقالب و نعمت آزادی و امنیت آن راحت به دست 
نیانده و حاصل خون شهدا است.این مراسم با حضور فرمانده سابق قرارگاه غرب 
کشــور، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندهان و مدیران لشکری 

و کشوری و مردم همیشه در صحنه ایالم در محل یادمان میمک برگزار شد.

 مروری بر فتح میمک 
میمک یکی از ارتفاعات بســیار مهم و استراتژیک مرزی ایران با عراق است 
که در منتهی علیه جنوب غربی استان ایالم به طول 15 کیلومتر و عرض حدود 
8کیلومتر واقع شــده است. این ارتفاعات دارای شیارها؛ دره های عمیق؛ تپه ها؛ 
قله های مرتفع؛ دیدگاه های بلند و مسلط بر دشت ها و جاده های مواصالتی دو 
کشــور ایران و عراق می باشد. نیروهای انقالب اسالمی ایران که بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( برای تثبیت انقالب اسالمی تالش می 
نمودند؛ ناگهان با جنگی تمام عیار و ناخواسته از سوی صدام مواجه شدند. ارتش 
عراق برای حفاظت از "ارتفاعات میمک"، قدرت مهندســی خود را بکار گرفت و 
اقدام به احداث سنگر های بتنی، زاغه های مهمات و کانال های عمیق جهت تردد 
نیروهایش نمود و تمامی خط الرأس جغرافیایی به طرف ایران را با ســیم خاردار 
و میادین مین محصور نمود؛ بطوریکه میمک به دژی مستحکم برای آنان تبدیل 
شده بود. به قول برخی از برادران ارتش ایران "هیچ موجود زنده ای نمی توانست 
به مواضع عراقی ها در میمک نفوذ نماید"بهر حال در این عملیات، ارتش عراق طعم 
تلخ اولین شکست خود را چشید و مذبوحانه سنگرهای بتنی و خانه های امنی 
که در ارتفاعات میمک احداث کرده بود را به جا گذاشته و فرار را برقرار ترجیح 
داد.گویا خون های به زمین ریخته در محورهای عملیاتی و مظلومیت زن و بچه 
های ساکن در مناطق مرزی، برای اولین بار در میمک به بار نشست و سربازان 
غیور اسالم اعم از عشایر و ارتش، دست در دست هم و با افتخار و سربلندی هر 
چه بیش تر، اولین پیروزی در جنگ را به اردوگاه  قوای ایران اسالمی به ارمغان 
آوردند. ناگفته نماند برای تثبیت و پاسداری از این پیروزی همه ی عشایر استان 
ایالم و سایر قوای مسلح سهیم شدند و جانفشانی نمودند.عراقی ها با تمام توان 
و در یک پا تک به فرماندهی شخصی صدام، تالش کردند تا مجدداٌ میمک را به 
اشغال خود در آوردند که نه تنها موفق نشدند؛ بلکه فتح میمک طلسم شکست 
ناپذیری ارتش عراق را در هم کوبید و نویدبخش فتوحات بزرگ و بزرگتر گردید.

نوزدهم دی درتاریخ حماسه مردم استان ایالم یک نقطه افتخارآمیز است

زهرا جعفــری  -   ایده روز  |  رئیس 
کل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی 
و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعالم 
کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در 
این دوره عملیاتی می کنیم بر همین اساس، 
برای مهــار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه 
نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار 
سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی 

قرار دارد. 
 محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی 
اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناســان  با 
اقتصــادی، بر انضباط بخشــی پولی، تنظیم 
رابطــه دولت با بانک مرکــزی، اجرای دقیق 
سیاســت تثبیت نرخ ارز در ســامانه نیما و 
اســتفاده بهینه از ابزارهــای پولی برای مهار 
تورم و نقدینگی تاکید و اظهار کرد: مدیریت 
انتظــارات تورمی و جلب اعتمــاد مردم در 
جامعه یکی از شاخص های مهم در موفقیت 
هر برنامه اقتصادی محسوب می شود که در این 
زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه ها و 
صاحبنظران قطعا می تواند ما را در رسیدن به 

اهداف پیش بینی شده یاری رساند.
رئیس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکه 
حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله 
رســالت های اصلی تمــام بانک های مرکزی 
اســت، تصریح کرد: این بانــک در چارچوب 
سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می کند 
و در این راســتا، قطعا اقتــدار بانک مرکزی 
در حوزه هــای تخصصی پولی و بانکی احیا و 

عملیاتی خواهد شد.
فرزیــن در ادامــه حمایــت از تولیــد و 
اشتغال آفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: 

تامین مالی ســرمایه در گــردش مورد نیاز 
واحدها و بنگاه هــای تولیدی از اولویت های 
مهــم بانک مرکزی اســت؛ البته تامین مالی 
بلندمدت واحدهای تولیــدی و اقتصادی را 
باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول 
کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه 

استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید 
بر اجرای سیاست اصالح نظام بانکی و تنظیم 
برنامه پولی متناســب با شرایط کنونی گفت: 
تخصصی کردن و تفکیــک بانک ها در قالب 
بانک های توســعه ای، تخصصی و تجاری به 
همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر 
گروه از این بانک ها، یکی از ضرورت های اصالح 

نظام بانکی به شمار می رود.
طبق اعالم بانــک مرکزی، فرزین نظارت 
دقیق برعملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری 
ترازنامه و اضافه برداشــت ها، تسهیالت دهی 
هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف 
اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک های 
ناتراز و ناسالم را از ضرورت های مهم برشمرد و 
تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعا 
بصورت فعاالنه و تخصصی ورود خواهد کرد تا 
عالوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، 
هدایت هدفمند تســهیالت بانکی به سمت 
تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشــمند، 
عملیاتی شود. رئیس شورای پول و اعتبار در 
ادامه با تاکید بر اصالح نرخ ســود سپرده ها و 

تسهیالت بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت 
قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه های 
مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجام بخشی 
در شــبکه بانکــی و جلوگیــری از تخلفات 
احتمالی، مهم ترین اولویت بانک مرکزی است.

رئیــس کل بانک مرکزی همچنین در این 
نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲8 هزار 
و 5۰۰ تومانی در ســامانه نیما برای واردات 
کاالهای اساســی، مواد اولیه و ماشین آالت 
و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشــی 
بــه بازار ارز و کاهش انتظــارات تورمی مورد 
تاکید قرار داد و گفت: این سیاســت که ابعاد 
گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
اســت با جدیت تمام در بخش های مختلف 

دنبال خواهد شد.
فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار 
متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی 
تقویت می کنیم. در تالشــیم عالوه بر تامین 
نیازهای ارزی بخش کاال های اساسی و مواد 
اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما 
تامین می شــود دیگر نیازهای ارزی مردم را 
که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله 

ارزی تامین شود.
رئیس کل بانک مرکــزی در پایان ضمن 
تاکیــد بر ضــرورت تعامل بــا صاحبنظران 
اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان 
بانکی در تدوین برنامه ها و اصالح نظام بانکی 

قطعا استفاده خواهد شد.
اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر 
در این جلسه هم اندیشی نیز دیدگاه های خود 
در حوزه سیاست های پولی و ارزی را مطرح 
کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده 
بهینه از سیاســت های پولی و بانکی، اجرای 
دقیق سیاســت تثبیت نرخ ارز برای استقرار 
ثبات در بازار ارز، اصالح نظام بانکی، مدیریت 
انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانک ها، اعمال 
حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی اســت؛ در این جلسه فرهاد نیلی، 
محمدرضا رنجبرفالح، عباس معمارنژاد، تیمور 
رحمانی، سید محمدهادی سبحانیان، وحید 
شقاقی، شاپور محمدی، سیداحمدرضا جاللی 
نائینی، حمید زمان زاده، محمد شیریجیان، 
احمد مجتهد، عادل پیغامی، محســن یزدان 
پناه، حســین درودیان و قائم مقام و معاون 

اقتصادی بانک مرکزی حضور داشتند.

  عرضه دنا پالس در بورس لغو نشده است
مدیر نظارت به بورس های سازمان بورس بر این موضوع تاکید کرد که عرضه دناپالس 
در بورس لغو نشده است و متقاضیان می توانند سفارش خود را مطابق آگهی عرضه 

ثبت کنند.
امیرمهدی صبایی، درمورد اخباری که مبنی بر لغــو عرضه دناپالس در بورس کاال 
منتشر شده است، توضیح داد: عرضه این خودرو در بورس کاال لغو نشده است. سازمان 
بورس با اتکا به اختیارات قانونی خود درخواست شــرکت ایران خودرو مبنی بر لغو 
عرضه 5۰۰۰ دستگاه دنا پالس در روز یکشنبه را تا این لحظه نپذیرفته و تا این لحظه 

تصمیمی برای لغو اتخاذ نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین فرایند ثبت سفارش درحال انجام است و متقاضیان می توانند 

سفارشات خود را  ثبت کنند.
مدیر نظارت به بورس های سازمان بورس با بیان اینکه سازمان بورس هیچ درخواست 
رسمی از سوی هیچ نهاد و دستگاهی جز ایران خودرو مبنی بر لغو عرضه خودروها 
دریافت نکرده است، گفت: وزیر اقتصاد نیز به رئیس سازمان بورس دستور داده است که 
عرضه خودرو طبق مصوبه شورای عالی بورس بوده و اگر درخواستی خالف این جهت 
توقف عرضه مطرح شود باید توسط  شورای عالی بررسی می شود. تا کنون درخواستی 

مبنی بر تغییر سیات نبوده و فقط لغو موردی بوده است.
بر اســاس این گزارش، درحالی که قطار عرضه خودرو در بستر بورس کاال روی ریل 
افتاده بود روز چهارشنبه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نامه ای خطاب به 
مدیرعامل بورس کاالی ایران، ضمن اســتناد به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواستار لغو عرضه آتی این شرکت برای 5۰۰۰ دستگاه خودرو دناپالس شد و دلیل 
آن را مالحظات ناشی از ورود سازمان بازرسی عنوان کرد. پس از نامه ایران خودرو، 
اما ولی اهلل جعفری، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشــران سازمان بورس در نامه ای 
خطاب به مهدی خطبیبی تاکید کرد که این شرکت باید برنامه منظم هفتگی خود تا 
پایان سال جاری عرضه محصوالت پذیرش شده در بورس کاالی ایران را منتشر کند.

اما سرانجام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعالم کرد که تا مشخص شدن 
سازوکار قیمت گذاری خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد.

بر این اساس  مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نامه ای به احسان خاندوزی، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس شــورای عالی بورس، خواستار اقدام مناسب و فوری 
برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کاال، که موجبات نگرانی 

سهامداران را فراهم آورده، شد. 

 کاهش واردات نفت چین برای دومین سال پیاپی 
واردات نفت چین در سال ۲۰۲۲ با وجود افزایش خرید در سه ماهه چهارم، تحت تاثیر 
تدابیر کنترل کووید 19 سختگیرانه در این کشور که باعث کندی رشد اقتصادی و 

تقاضا برای سوخت شد، برای دومین سال پیاپی کاهش پیدا کرد.
 آمار اداره کل گمرک چین نشــان داد مجموع واردات نفت چین در سال ۲۰۲۲، به 
5۰8.۲8 میلیون تون معادل 1۰.1۷ میلیون بشــکه در روز رسید که ۰.9 درصد در 

مقایسه با سال ۲۰۲1 کاهش داشت.
واردات نفت چین در سال ۲۰۲1 برای نخستین بار در دو دهه گذشته، با کاهش ساالنه 
روبه رو شد در حالی که واردات نفت این کشور در سال ۲۰۲۰، به رکورد باالی 1۰.8 

میلیون بشکه در روز رسیده بود.
واردات نفت چین در طول سال ۲۰۲۲ که پاالیشگاه ها با حاشیه سود ضعیف و تقاضای 
راکد برای سوخت دســت و پنجه نرم می کردند، آهسته شد اما در اکتبر که پکن در 
راستای حمایت از صنعت، برای افزایش چشــمگیر صادرات سوخت اقدام کرد، اوج 

بیشتری پیدا کرد.
پاالیشگاه های چین در دسامبر، چهار درصد نفت بیشتری در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۲۰۲1 خریداری کردند و واردات آنها به ۴8.۰۷ میلیون تن معادل 11.3 میلیون 
بشکه در روز رسید که سومین رکورد باال در سال ۲۰۲۲ بود زیرا پاالیشگاه های دولتی 
نفت عربستان را با قیمت رســمی پایینتری خریدند و پاالیشگاه های خصوصی، از 

سهمیه واردات خود استفاده کردند.
به گفته معامله گران و تحلیلگران، پاالیشگاه های دولتی خرید نفت عربستان را به دلیل 
قیمت پایین آن نسبت به نوامبر افزایش دادند در حالی که پاالیشگاه های خصوصی 
به خرید نفت تخفیف دار ایران پرداخته و تالش کردند از سهمیه واردات خود پیش از 

پایان سال استفاده کنند.
با تمرکز دولت به احیای رشد اقتصادی در سال میالدی جاری پس از خاتمه دادن به 
تدابیر سختگیرانه برای کنترل شیوع کووید، بعضی از تحلیلگران انتظار دارند واردات 
نفت خام چین در سال ۲۰۲3 بهبود قوی پیدا کند.سون جیانان، تحلیلگر بازار چین 
در شرکت "انرژی اسپکتس" در این باره گفت: انتشار سهمیه های واردات نفت نشان 
می دهد که پکن انتظار دارد پاالیشگاه های خصوصی در واکنش به تقاضای قوی تر پس 
از بازگشایی این کشور، بیشتر فعالیت کنند.آمار جدید همچنین نشان داد صادرات 
سوخت چین شامل بنزین، دیزل، سوخت هواپیما و سوخت دریایی، در دسامبر به 
۷.۷ میلیون تن رسید که باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ و باالتر از ۶.1۴ میلیون 
تن در نوامبر بود.با این حال، صادرات ساالنه سوخت 11 درصد کمتر از آمار 53.۶9 
میلیون تن در سال ۲۰۲1 بود که به دلیل کاهش صادرات در ابتدای سال ۲۰۲۲ بود 
که دولت تالش کرد پاالیش داخلی بیش از حــد را محدود کند.واردات گاز طبیعی 
چین ماه میالدی گذشته از طریق خط لوله و در قالب گاز طبیعی مایع )ال ان جی(، به 
1۰.۲8 میلیون تن رسید که 1۲ درصد بر مبنای ساالنه کاهش داشت. واردات ساالنه 
9.9 درصد کاهش داشــته و به 11۰.۲5 میلیون تن رسید.بر اساس گزارش رویترز، 
خرید کمتر به دلیل افت چشمگیرخرید ال ان جی بود که نخستین کاهش بزرگ از 
سال ۲۰۰۶ را تجربه کرد زیرا افزایش شدید قیمت های جهانی و اقتصاد ضعیف، قدرت 

خریداران چینی را کاهش داد.

  مذاکرات آلمان برای واردات گاز از عراق
صدراعظم آلمان اعالم کرد کشورش ســرگرم مذاکره با عراق درباره امکان واردات 
گاز طبیعی از این کشور نفت خیز است. اوالف شولتس در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، در برلین به خبرنگاران گفت: 
درباره امکان تحویل گاز به آلمان گفت وگو کردیم و توافق کردیم در تماس نزدیک 
باشیم. صدر اعظم آلمان به جزئیات بیشتر درباره حجم گازی که آلمان امیدوار است از 
عراق وارد کند، اشاره ای نکرد.نخست وزیر عراق در همین کنفرانس اظهار کرد: عراق 
فرصت هایی به شرکت های آلمانی برای ســرمایه گذاری در استفاده از گاز طبیعی 
عراق و گاز تولید شده به عنوان محصول جانبی در استخراج نفت، پیشنهاد کرده است. 
وی افزود: عراق می خواهد گاز را از طریق خط لوله ای که از ترکیه به اروپا می گذرد، 
عرضه کند.عراق به دلیل عدم وجود تاسیسات برای فرآوری گاز برای مصرف داخلی یا 
صادرات، بخشی از گازی که در فرآیند استخراج نفت به عنوان محصول جانبی تولید 

می شود را می سوزاند.

 ایالم صاحب نردبان هیدرولیکی می شود        
پس از سالها متمادی کش و قوس و پی گیری های فراوان آتش نشانی ایالم قرار است 
که این شهر صاحب یک دستگاه  نردبان  هیدرو لیکی شود خرید این دستگاه از محل 
اوراق مشارکت اسالمی توسط سازمان شــهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور  

صورت می گیرد و دردهه فجر تحویل آتش نشانی و خدمات ایمنی ایالم می شود.
برای خرید این نردبان ۴۶۰ میلیارد ریال و برای تجهیزات جانبی آن ۷۰ میلیارد ریال 

هزینه شده که هم اکنون کارهای اداری ترخیص آن از گمرک در حال اجراست.
 لطفی ، مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایالم می گوید ،  این نردبان 
تولید سال ۲۰۲۲ میالدی و از نوع 3۲ متری بوده و امکان عبور از کوچه های تنگ را 

دارد و تا 1۰ طبقه ساختمان را در صورت بروز حادثه پوشش می دهد.

بــا توجه به رویدادهای اخیــر، قیمت طال چهارمین 
هفته ی متوالی را با روند صعودی به پایان رســاند؛ برای 
هفته ی آتی، محدوده ی 19۰۰ دالر برای طال پیش بینی 

می شود.
 ســایت »اف ایکس استریت« در یادداشتی با مروری 
بر رویدادهای فلزات گرانبها در هفته ی پیش، چشم انداز 

آتی فلز زرد امن را اینگونه پیش بینی کرد: 
قیمت طال به دنبال صعود قاطع روز جمعه، هفته ی 
جدید را با روند صعودی آغاز کرد و در روزهای دوشنبه 
و سه شنبه در محدوده ی مثبت بسته شد. پس از سکوت 
نسبتاً پایدار در روز چهارشنبه، طال )XAU/USD( مجددأ 
قدرت خود را به دست آورد و برای اولین بار در هفت ماه 
اخیر، در پایان هفته بــه باالی 1900 دالر صعود کرد و 
بدین ترتیب، چهارمین هفته ی متوالی را در محدوده ی 
مثبت به اتمام رساند. در بحبوحه ی عدم انتشار داده های 
کالن سطح باال از ایاالت متحده، درک ریسک و عملکرد 
بازده ی اوراق قرضه ی خزانه داری ایاالت متحده می تواند 

حرکت این جفت ارز را در هفته ی آینده تحریک کند.

 درک و مدیریت ریسک
پس از آنکه داده های ایاالت متحده نشان داد که تورم 
دســتمزد و تورم قیمت در ایاالت متحده در ماه دسامبر 
کاهش یافته است، شرط های تندروانه  پیرامون سیاست 
فدرال رزرو در آغاز هفته بر بازارهای مالی تسلط یافتند. 
با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ســاله خزانه داری ایاالت 
XAU/( متحده تا میزان 3.5 درصد در روز دوشــنبه، طال

USD( با همبســتگی معکوس موفق به افزایش سود روز 
جمعه شد.

اگرچه سیاســت گذاران فــدرال رزرو تالش کردند تا 
در برابــر انتظارات برای چرخش سیاســت فدرال رزرو 
عقب نشینی کنند، جریان های ریسک بر بازارهای مالی روز 
سه شنبه مسلط شدند. از طرفی، دالر آمریکا برای یافتن 
تقاضا با مشکل مواجه شد و به طال )XAU/USD( اجازه داد 
تا به رشد خود ادامه دهد. در غیاب انتشار داده های با تاثیر 
باال در روز چهارشنبه، سرمایه گذاران در آستانه ی انتشار 

آمار تورم مورد انتظار ایاالت متحده در روز پنج شنبه، از 
انجام شرط بندی های بزرگ خودداری کردند.

اداره ی آمار کار ایاالت متحده گزارش داد که شاخص 
قیمت مصرف کننده )CPI( در دســامبر از 7.1 درصد در 
نوامبر به 6.5 درصد به صورت ساالنه کاهش یافته است 
که البته مطابق با انتظارات بازار است. CPI، به طور ماهانه، 
0.1 درصــد کاهش یافت. عالوه بــر این، CPI اصلی، که 
قیمت هــای مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی گیرد، در 
ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت، اما نرخ ساالنه ی آن 
به 5.7 درصد کاهش یافت. تحت یک واکنش اولیه، دالر 
آمریکا تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و قیمت طال 
در روز پنج شنبه، برای اولین بار از ماه می از 1900 دالر 
فراتر رفت. در عین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو 
فیالدلفیا و رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتالنتا، هر 
دو حمایت خود را از افزایش 25 واحدی )bps( نرخ بهره 
بانک مرکزی در اوایل فوریه ابراز کردند و انتظارات مبنی 

بر کاهش سرعت نرخ را افزایش دادند.

 سرعت افزایش نرخ بهره
با وجود ارقام CPI و اظهارنظرهای فدرال رزرو، احتمال 
افزایــش 25 واحدی نرخ بهره فــدرال رزرو به باالی 90 

درصد رســید و بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا برای 
اولین بار در ســه هفته ی گذشته به زیر 3.5 درصد تنزل 
XAU/( یافــت و در نیمه ی دوم هفته به افزایش نرخ طال

USD( دامن زد. پیش از پایان هفته، دانشــگاه میشیگان 
)UoM( گزارش داد که شاخص اعتماد مصرف کننده در 
اوایل ژانویه از 59.7 در دســامبر به 64.6 افزایش یافت. 
UoM در نشریه ی خود خاطرنشان کرد: »انتظارات تورمی 
سال آینده برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و از 4.4 
درصد در دسامبر به 4.0 درصد در ژانویه رسیده است«. با 
این گزارش که راه را برای بهبود بازده اوراق قرضه آمریکا 
بســته است، طال )XAU/USD( جایگاه خود را حفظ کرد 

و در نهایت به رشد هفتگی نزدیک به 2 درصد رسید.
در روز سه شــنبه، داده های تولیــد ناخالص داخلی 
)GDP( از چین برای ســه ماهه ی چهارم، در کنار ارقام 
خرده فروشی و تولید صنعتی دسامبر، توسط فعاالن بازار 
به دقت ارزیابی خواهد شد. عملکرد اقتصادی بهتر از حد 
انتظار در چین، بزرگترین مصرف کننده ی طالی جهان، 
می تواند مسیر صعودی طال )XAU/USD( را هموارتر کند. 
از ســوی دیگر، تأثیر منفی بالقوه انتشار ناامیدکننده ی 
تولیــد ناخالص داخلی، که احتماالً بــا توجه به افزایش 
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در دســامبر وجود دارد، 

باید کوتاه مدت باقی بماند.
دفتر اقتصادی ایاالت متحده در روز چهارشنبه شامل 
خرده فروشی در دســامبر خواهد بود. از آنجایی که این 
داده ها برای تغییرات قیمت تعدیل نشده اند، بعید است 
که تأثیر قابل توجهی بر احساسات ریسک یا ارزش دالر 
آمریکا داشــته باشــند.عالوه بر این ها، در هفته ی آینده 
سرمایه گذاران به ارقام سود سه ی ماهه چهارم نیز توجه 
خواهند کرد. مورگان استنلی، گلدمن ساکس و نتفلیکس 
از جمله شرکت هایی هستند که هفته ی آینده درآمد خود 
را گزارش خواهند کرد. در طول ساعات معامالتی آمریکا، 
عملکرد شاخص های اصلی وال استریت می تواند سرنخی 
جهت دار برای طال )XAU/USD( ارائه دهد. گفتنی است 
کــه بهبود حال و هوای بازار احتماالً به این جفت کمک 

می کند تا جایگاه خود را حفظ کند و بالعکس.
شــایان ذکر اســت که 3.4 درصد به عنوان حمایت 
کلیدی برای بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایاالت 
متحده تلقی می شــود. بازدهی 10 ساله پس از آزمایش 
آن سطح در اوایل دسامبر، بازگشتی قوی داشت. حرکتی 
مشابه آن، می تواند باعث اصالح نزولی قیمت طال شود. از 
طرف دیگر، افت زیر 3.4 درصد احتماالً راه را برای کاهش 
XAU/( طوالنی مدت بازدهی باز می کند و باعث افزایش طال

USD( خواهد شد.
چشــم انداز تکنیکال کوتاه مدت طــال XAU/USD به 
شــرایط خرید اشباع اشاره می کند؛ از آنجا که این جفت 
ارز کمی باالتر از کانال رگرسیون صعودی از اوایل نوامبر 
قرار می گیرد و شاخص قدرت نسبی روزانه )RSI( باالی 
70 حفظ می شــود، بنابراین، قیمت طال می تواند قبل از 

تمدید روند صعودی، یک اصالح تکنیکال انجام دهد. 
در جهت نزولــی، در 1880 دالر )فیبوناچی %61.8 
اصالح آخرین روند نزولی، نقطه ی میانی کانال صعودی( 
به عنوان حمایت اولیه، جلوتر از 1860 دالر )حد پایین 
کانال صعودی( قرار می گیرد. در صورتی که پشــتیبانی 
دوم شکســت بخورد، طال)XAU/USD( می تواند به مسیر 
خود به سمت 183۰ دالر ادامه دهد، جایی که میانگین 

متحرک ساده ۲۰ روزه قرار دارد.

افزایش قیمت طال تا کجا ادامه دارد؟

مهار تورم سیاست اصلی بانک مرکزی است
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شماره : 1566

10661066

ــخ  ــتار در تاری ــد عبدالس ــی فرزن ــه اکرم ــه رقی ــق ب ــخ  متعل ــتار در تاری ــد عبدالس ــی فرزن ــه اکرم ــه رقی ــق ب ــماره 197091504724197091504724 متعل ــه ش ــش ب ــماره کارت آمای ــه ش ــش ب کارت آمای
1401/10/221401/10/22 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 00527532470052753247 متعلــق بــه مریــم احســانی فرزنــد فضــل اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم احســانی فرزنــد فضــل اهلل 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 1401/10/181401/10/18 مفق

11851185

ــخ  ــی در تاری ــد هان ــه جــال صالحــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد هان ــه جــال صالحــی فرزن ــق ب ــه شــماره 45921105364592110536 متعل ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
 1397/05/01 1397/05/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

18661866

ــی در  ــد محمــد قل ــر شــکوری راد فرزن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــی در  متعل ــد محمــد قل ــر شــکوری راد فرزن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــه شــماره 08293070010829307001 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ 1401/09/191401/09/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 33303567233330356723 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 33303567233330356723 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 33303567233330356723 و کارت عابــر بانــک ســپه و کشــاورزی متعلــق بــه محمــد مهــدی  و کارت عابــر بانــک ســپه و کشــاورزی متعلــق بــه محمــد مهــدی 

زینلــی فرزنــد علــی در تاریــخ زینلــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/10/221401/10/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

»کارت ماشــین وبرگــه ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک »کارت ماشــین وبرگــه ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 8888 ایــران ایــران316316سس7575و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
SS14122877286901412287728690وشــماره موتــور وشــماره موتــور 23606222360622 متعلــق بــه صــادق ســلیمانی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه صــادق ســلیمانی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

1401/09/011401/09/01 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 10923691041092369104 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 10923691041092369104 متعلــق بــه محمــد  متعلــق بــه محمــد 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/09/10 1401/09/10مفق ــزت اهلل در تاری ــد ع ــادی فرزن ــی آب ــی عل ــخ صالح ــزت اهلل در تاری ــد ع ــادی فرزن ــی آب ــی عل صالح

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00596937620059693762 و  و  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 00596937620059693762 و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 00596937620059693762 وکارت عضویــت اتــاق  بازرگانــی به شــماره  وکارت عضویــت اتــاق  بازرگانــی به شــماره 00596937620059693762  
وکارت عضویــت کتابخانــه ملــی بــه شــماره وکارت عضویــت کتابخانــه ملــی بــه شــماره 00596937620059693762 متعلــق بــه ترانــه ســادات جــان فــدا فرزنــد  متعلــق بــه ترانــه ســادات جــان فــدا فرزنــد 

ســیدمرتضی در تاریــخ ســیدمرتضی در تاریــخ 1401/10/221401/10/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12883289231288328923 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 12883289231288328923 متعلــق بــه عبدالوهــاب   متعلــق بــه عبدالوهــاب  
کریمــی فرزنــد نورمحمــد در تاریــخ کریمــی فرزنــد نورمحمــد 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.

20202020

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00699408430069940843 متعلــق بــه مانــی  جاویــدی  فرزنــد بــی{ن  در تاریــخ  متعلــق بــه مانــی  جاویــدی  فرزنــد بــی{ن  در تاریــخ 
 1401/10/21 1401/10/21مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20652065

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00222823270022282327 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00222823270022282327 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
امیــد شــایگانی نجــات فرزنــد داود در تاریــخ امیــد شــایگانی نجــات فرزنــد داود در تاریــخ 1401/10/191401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــماره 04393967430439396743 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 04393967430439396743 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره پــاک ماشــین بــه شــماره پــاک 6868 م  م 837837 ایــران  ایــران 2121 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 147147HH01456860145686 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
NAACJNAACJ11JEJE99FFFF509237509237 متعلــق بــه حمیــد علــی پــور مغانکــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد علــی پــور مغانکــی فرزنــد فرهــاد 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 1401/10/221401/10/22 مفق

کارت ملــی و کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت ملــی و کارت دانشــجویی بــه شــماره 04103303880410330388 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 
04103303880410330388 متعلــق بــه آرزو ســیل ابــادی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه آرزو ســیل ابــادی فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/10/071401/10/07 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00585313510058531351 متعلــق بــه وحیــد ســتاری فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد ســتاری فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 
1401/10/151401/10/15 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 00231083120023108312 متعلــق بــه فاطمــه لطفــی بیــد هنــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه لطفــی بیــد هنــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

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

ــخ  ــر در تاری ــد ســید اصغ ــه ســید علیرضــا زارع فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد ســید اصغ ــه ســید علیرضــا زارع فرزن ــق ب ــه شــماره 00224643110022464311 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرج در تاری ــد ای ــد حســین رســتمی فرزن ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــرج در تاری ــد ای ــد حســین رســتمی فرزن ــه محم ــق ب ــماره 00744634030074463403 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

شــماره  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  شــماره   خــودرو  ســبز  بــرگ  و   42904290 شناســنامه  و  شناســنامه   و   00554765460055476546 خدمــت   پایــان  خدمــت  کارت  پایــان  کارت 
ــه  ــین ب ــند ماش ــه  و س ــین ب ــند ماش ــران7878 و س ــرانای ــماره پاک4141مم821821ای ــماره پاکش ــماره موتور1151811228211518112282ش ــماره موتورش شاسیشاسی8191208481912084ش
شــماره ســندشــماره ســند414821414821 متعلــق بــه رجــب حســن پــور فرزنــد بیرامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رجــب حســن پــور فرزنــد بیرامعلــی در تاریــخ  1400/04/05 1400/04/05مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66600606016660060601 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین 
ــق  ــی  متعل ــه فن ــین و کارت معاین ــه ماش ــه نام ــوخت و بیم ــق  و کارت س ــی  متعل ــه فن ــین و کارت معاین ــه ماش ــه نام ــوخت و بیم ــران3030 و کارت س ــرانای ــماره 2929وو182182ای ــه ش ــماره ب ــه ش ب
ــد زلفعلــی در تاریــخ 1401/10/161401/10/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط ــه مجیــد اســدی فرزن ــد زلفعلــی در تاریــخ  ب ــه مجیــد اســدی فرزن  ب

 می باشد. می باشد.

20902090

ــد عبدالرســول در  ــه منصــور بهبهانــی فرزن ــد عبدالرســول در  متعلــق ب ــه منصــور بهبهانــی فرزن ــه شــماره 19110741211911074121 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریخ تاریخ 1401/06/301401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 38732689653873268965 متعلــق بــه صدیقــه  محمــدی فرزنــد محمــد علــی در  متعلــق بــه صدیقــه  محمــدی فرزنــد محمــد علــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/121401/10/12 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 05697874320569787432 متعلــق بــه مهــدی حــاج بــرات فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه مهــدی حــاج بــرات فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرزا  ــد می ــادی فرزن ــبزی آب ــه س ــه فاطم ــق ب ــرزا  متعل ــد می ــادی فرزن ــبزی آب ــه س ــه فاطم ــق ب ــماره 04400361000440036100 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردی ــخ محمــد در تاری محمــد در تاری

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 17547278591754727859 و کارت ملی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملی هوشــمند بــه شــماره 17547278591751754727859175  
ــه  ــایر ب ــه  و س ــایر ب ــه شــماره 17547278591754727859 و س ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 17547278591754727859 و کارت ســوخت ب ــه شــماره و کارت ماشــین ب و کارت ماشــین ب
شــماره شــماره 17547278591754727859 متعلــق بــه شــایان زندیــاوری فرزنــد حیدرقلــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــایان زندیــاوری فرزنــد حیدرقلــی در تاریــخ 1401/10/091401/10/09 مفقــود  مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 03865682270386568227 متعلــق بــه لیــا  اســامی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا  اســامی فرزنــد محمدرضــا 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  1401/10/13 1401/10/13مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00202225990020222599 متعلــق بــه امیــر نجفــی امرالــه فرزنــد ظاهرعلــی در  متعلــق بــه امیــر نجفــی امرالــه فرزنــد ظاهرعلــی در 
تاریــخ تاریــخ  1401/10/12 1401/10/12مفقــود 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 04524148570452414857 متعلــق بــه اکــرم فرحــزادی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم فرحــزادی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1400/02/201400/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00621181530062118153 متعلــق بــه ملیحــه ســادات طباطبایــی بغرویــی فرزنــد  متعلــق بــه ملیحــه ســادات طباطبایــی بغرویــی فرزنــد 
ســیدرضا در تاریــخ ســیدرضا در تاریــخ 1401/10/081401/10/08 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 16887715811688771581 متعلــق بــه عزیــزه عباســقامی فرزنــد غامحســن در  متعلــق بــه عزیــزه عباســقامی فرزنــد غامحســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/181401/06/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 33693427583369342758 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 33693427583369342758 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/151401/10/15 مفق ــر در تاری ــی می ــد عل ــی فرزن ــخ ســمیه کرم ــر در تاری ــی می ــد عل ــی فرزن ســمیه کرم

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00374521690037452169 متعلــق بــه معصومــه بخشــی فرزنــد عشــق علــی در  متعلــق بــه معصومــه بخشــی فرزنــد عشــق علــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــژن در  ــد بی ــی ده دزی فرزن ــم  کیخائ ــه مری ــق ب ــژن در  متعل ــد بی ــی ده دزی فرزن ــم  کیخائ ــه مری ــق ب ــماره 7775335677753356 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1400/04/011400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 41997950144199795014 متعلــق بــه یوســف  نورانــی نورعلــی فرزنــد اســداهلل در  متعلــق بــه یوســف  نورانــی نورعلــی فرزنــد اســداهلل در 
تاریخ تاریخ 1401/10/201401/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دســته چــک بانکــی بــه شــماره دســته چــک بانکــی بــه شــماره 190511190511 و  و 190512190512 و  و 190513190513 و اســناد مالکیــت ســاختمان تجــاری  و اســناد مالکیــت ســاختمان تجــاری 
متعلــق بــه عیــن الــه میرزائــی  فرزنــد ملــک علــی در تاریــخ متعلــق بــه عیــن الــه میرزائــی  فرزنــد ملــک علــی در تاریــخ 1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزه در تاری ــد حم ــور فرزن ــین پ ــن حس ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــزه در تاری ــد حم ــور فرزن ــین پ ــن حس ــه حس ــق ب ــماره 49117820644911782064 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/221401/09/22 مفق

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 66600547906660054790 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره 66600547906660054790 و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
حســین قربانــی پــور فرزنــد عبدالــه در تاریــخ حســین قربانــی پــور فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک :ایــران کارت ماشــین بــه شــماره پــاک :ایــران 7878  675675مم6464 متعلــق بــه یحیــی  محمدپــور فرزنــد نبــی اهلل در  متعلــق بــه یحیــی  محمدپــور فرزنــد نبــی اهلل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/151401/10/15 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 33597654613359765461 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 7979 متعلــق بــه زینــب حاجیــان فرزنــد  متعلــق بــه زینــب حاجیــان فرزنــد 
محمدمــراد در تاریــخ محمدمــراد در تاریــخ 1401/08/251401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 66601855936660185593متعلــق بــه ســجاد متعلــق بــه ســجاد 
اصغرلــو فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ اصغرلــو فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 14011401//1010//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 49108724854910872485 و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 49108724854910872485متعلــق بــه متعلــق بــه 
معصومــه فتاحــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ معصومــه فتاحــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 59392469315939246931 متعلــق بــه اکــرم آقایــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم آقایــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/10/151401/10/15  
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 39925743933992574393 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران 3838  155155طط5858 متعلــق  متعلــق 
بــه رســول شــریفی مقــدم فرزنــد جانعلــی در تاریــخ بــه رســول شــریفی مقــدم فرزنــد جانعلــی در تاریــخ 1401/05/121401/05/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد عباســعلی در تاریــخ  ــه احــد مهــدی لوقرجــه قیائــی فرزن ــد عباســعلی در تاریــخ شناســنامه و رســید کارت ملــی  متعلــق ب ــه احــد مهــدی لوقرجــه قیائــی فرزن شناســنامه و رســید کارت ملــی  متعلــق ب
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

23022302

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 21616468932161646893  
متعلــق بــه مهــدی خســرونژاد قادیکایــی فرزنــد ســیاوش در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی خســرونژاد قادیکایــی فرزنــد ســیاوش در تاریــخ 1401/10/161401/10/16 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 17434578041743457804 و کارت ماشــین تویوتــا   و کارت ماشــین تویوتــا  
LNGLNG  GTGT88  13861386 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 3333  344344 ج  ج 7373 متعلــق بــه شــایان احمــدی لیوانــی فرزنــد عقیــل  متعلــق بــه شــایان احمــدی لیوانــی فرزنــد عقیــل 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/141401/10/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 63300747206330074720 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 63300747206330074720 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
ــخ 1401/10/011401/10/01   ــی  در تاری ــام قل ــد ام ــه مهــدی  بهرامــی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــام قل ــد ام ــه مهــدی  بهرامــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 63300747206330074720 متعل ــه شــماره ب ب

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 51001175405100117540 متعلــق بــه نــدا بیــات فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه نــدا بیــات فرزنــد غامرضــا 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.

25042504

«کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی «کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 46897959594689795959 و گواهینامــه پایــه دو و  و گواهینامــه پایــه دو و 33 عــدد کارت ســوخت  عــدد کارت ســوخت 
موتــور  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   SS15122831130201512283113020 شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  شاســی  و  شــماره  بــه  ماشــین  کارت   و 
30012053001205 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 6767 ایــران  ایــران 845845 س  س 3737 و  و 55 عــدد عابربانــک متعلــق بــه محمــد اســکندری  عــدد عابربانــک متعلــق بــه محمــد اســکندری 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــخ  جهمان ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی فرزن  جهمان

می باشد.«می باشد.«

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 18705857811870585781 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آرش منجــزی  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آرش منجــزی 

10241024//160160//3131

نشستایران،روسیهوترکیهباموضوعغالتدرمسکوبرگزارمیشود
سه کشور روسیه، ایران و ترکیه به منظور بررسی راهکارهای توزیع عادالنه غات در 
سراسر جهان و رفع موانع موجود، برای جلوگیری از بحران مواد غذایی با یکدیگر 
همکاری می کنند. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک بررسی راهکارهای توزیع عادالنه 
غات در سراسر جهان و رفع موانع موجود،برای جلوگیری از بحران مواد غذایی با 
حضور مقامات وزارت کشاورزی، گمرکی و بانکی روسیه، ترکیه و ایران و همچنین 
تشــکل های مربوطه و شرکت های بزرگ صادرکننده روسی و وارد کننده ایرانی و 
ترک، روز دهم فوریه ســال 2023 ) جمعه 21 بهمن( در هتل ردیسون کالکشن 

مسکو برگزار خواهد شد. 
در این همایش به مشکات و موانع موجود در تامین غات از جمله اموربانکی ومالی 
، لجســتیکی و گمرکی پرداخته خواهد شــد. این همایش در نظر دارد تا همزمان 
گفت و گو مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان غات و محصوالت کشاورزی 
ایجاد نماید تا بتوان از طریق دو کشور ترکیه و ایران ترانزیت محصوالت کشاورزی 
روسیه به کشورهای دیگر تسهیل کرد. این همایش مصادف با آخرین روز نمایشگاه 
پروداکسپو ) موادغذایی و محصوالت کشاورزی ( روسیه برگزار می شود که شرکت 
کنندگان ضمن حضور در همایش امکان بازدید از این نمایشگاه را نیز خواهند داشت. 
در این فوروم به مشکات و موانع موجود در تامین غات از جمله بانکی و فاینانسی 
-لجستیکی-گمرکی پرداخته خواهد شد.این فوروم در نظر دارد تا همزمان گفت 
و گو مستقیم بین صادرکننده و واردکننده در زمینه غات و محصوالت کشاورزی 
ایجاد نماید تا بتوان از طریق دو کشور ترکیه و ایران ترانزیت محصوالت کشاورزی 

روسیه به کشورهای دیگر تسهیل گردد.

هزارمیلیاردتومانتسهیالتویژهمکانیزاسیونکشاورزیپرداختشد 
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: یک هزار میلیارد تومان از مجموع پنج هزار میلیارد 
تومان اعتبار تخصیصی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت شده است. به 
گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، » رشید فرخ نژاد « از تخصیص پنج هزار میلیارد 
تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و افزود: یک هزار میلیارد تومان 
از این مبلغ پرداخت و مابقی به همه استان های کشور اباغ شده است. مدیرعامل 
بانک کشاورزی تصریح کرد: در مرحله اول پرداخت تسهیات مکانیزاسیون کشاورزی 
حدود 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته اســت و در صورتی که تقاضا باشــد و 
مشتریان بتوانند مستندات را کامل کنند، مابقی اعتبارات به این بخش ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیات سرمایه در گردش به بیش از ده هزار میلیارد 

تومان رسیده و این بخشی از تسهیات پرداختی بانک کشاورزی است.
فرخ نژاد همچنین از افزایش 2 برابری تسهیات بانک کشاورزی خبر داد و گفت: تا 
امروز بیش از 150 هزار میلیارد تومان در بانک کشاورزی تسهیات پرداخت شده است 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2 برابر افزایش داشته  است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت های کرمان 
در عرصه های باغی و کشــاورزی و تفویض اختیار 
این وزارتخانه به ادارات اســتانی تاکید کرد: با رفع 
مشکات صادرات مرکبات به چین و هند فرصت 

مناسبی ایجاد شده است. 
سید جواد ساداتی نژاد در چهارمین جشنواره ملی 
مرکبات جیرفت اظهارکرد: تاش می کنیم جنوب 
استان کرمان به منطقه ویژه کشاورزی تبدیل شود 
و انقابی در منطقه رخ دهد. وی افزود:  اختیارات 
بخش کشــاورزی این استان بویژه منطقه جنوب 
کرمان را به اســتاندار تفویض می کنیم تا سازمان 
جهاد کشاورزی و اســتاندار بدون ارجاع به تهران 
در بخش های مختلف تصمیم گیری الزم را انجام 

دهند.

رفعمشکالتصادراتبهچینوهند 
وی در ادامه همچنین با بیان اینکه ســال گذشته 
77 هزار تن صادرات پرتقال داشتیم که امسال به 
176 هزارتن افزایش یافته است ادامه داد: توانستیم 
به سختی پروتکل های چین را اجرا کنیم و مشکات 
بازار هند را نیز رفع کردیم، بنابراین فرصت مناسبی 

برای صادرات بیشتر ایجاد شده است.

حلمشکلسندتاپایاندولت 
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به مشکات 
ســنددار شــدن زمین های کشــاورزی گفت: با 
همکاری کشــاورزان تا پایان دولت تمامی زمین 
های کشــاورزی را دارای ســند می کنیم و این 
کار بزرگ برای دولت اهمیت باالیی دارد ســاداتی 
نژاد افزود: قبــل از دولت چهار درصد زمین های 

کشاورزی دارای سند بود که در دولت کنونی و تا 
االن به 15 درصد رسیده است. وی افزود: کشاورز 
هویت و سند ندارد باید برای یک تسهیات کسی 

را برای ضمانت و وثیقه ببرد.

کارمهمالگویکشت 
ســاداتی نژاد با اشاره به امر مهم دیگری که دولت 

پیگیری کرده است ادامه داد: برای یکبار باید الگوی 
کشت را اجرا کنیم، هرچند کار راحتی نیست و 50 
ســال به دنبال اجرای الگوی کشت بوده اند. وی با 
اشــاره به وضعیت کشت و مشارکت کشاورزان در 
هر ســال به طور مثال وضع کاشت پیاز و کاهش 
قیمت گفت: کشاورزان، مروجین و مسئوالن دقت 
کنند سال آینده شــیرینی امسال را کشاورزان از 

دست ندهند و کشت برنامه ریزی شده انجام گیرد 
و بیشــتر نشود. وزیر جهاد کشــاورزی همچنین 
خطاب به شــرکت کشت و صنعت جیرفت گفت: 
کشــت و صنعت باید خدمات الزم را به کشاورزان 
ارائه دهد و مسئولیت اجتماعی خود را بیشتر کند؛ 
باید محصول راهبردی کشــت کند و برای ســال 
آینده به کشــت پیاز ورود نکند. وی افزود: انتظار 
نداریم شرکت کشــت و صنعت زمین اجاره دهد 
بلکه باید سرمایه گذاری کند و ارزش افزوده بسازد. 
ساداتی نژاد با اشاره به اهمیت تقویت اتحادیه ها و 
تفویض اختیار به مردم اظهار کرد: از این پس خرید 
محصول انجام نمی دهیم بلکه اتحادیه ها به تنظیم 
بازار می پردازند به این شیوه که وقتی قیمت پایین 
آمد خود خرید انجام و ما مابه التفاوت را پرداخت 
می کنیــم. وی با بیان اینکه ظرفیت های جنوب 
کرمان مســحور کننده است گفت: جیرفت سفره 
رنگین غذای ایران، بهشت کوچک با تنوع محصول 
ســالم در دنیا زبانزد است. جنوب کرمان از قطب 
های مهم تولید مرکبات در کشور به شمار می رود 
و در این جشــنواره ملی نقطه نظرات کشاورزان و 
صادرکنندگان برای رفع موانع پیش روی تولید و 

صادرات این محصول تبادل نظر می شود.

ساداتی نژاد: رفع مشکل صادرات مرکبات به چین و هند

عطــر و طعم مرکبات جنوب کرمان نیاز بــه تعریف ندارد اما صادرات آن گویا 
همچنان با مشکل مواجه است؛ این را در جشنواره ملی مرکبات جیرفت اعام 
کردند. چهارمین جشنواره ملی مرکبات جیرفت با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
و جمعی از مسئوالن استانی، باغداران و صادرکنندگان روز پنجشنبه درحالی 
آغــاز به کار کرد که نماینده مردم در مجلس می گوید موانع صادرات مرکبات 
همچنان حل نشده است. این جشنواره البته با خبر خوشی نیز برای مجموعه 
کشاورزی استان کرمان از سوی وزیر همراه بود زیرا سید جواد ساداتی نژاد اعام 
کرد که اختیارات بخش کشاورزی در این استان بویژه جنوب استان به استاندار 
و مجموعه استان واگذار می شود تا امور بدون نیاز به ارجاع به تهران، حل شود.

جنوب استان کرمان با ظرفیت های کم نظیر، محل کاشت و برداشت محصوالت 
متنوع کشاورزی، جالیزی و باغی است که در جایگاه استراتژیک تامین این نوع 
محصوالت برای سراســر کشور قرار دارد. با توجه به اقلیم مناسب بیش از 20 
نوع محصول مرکبات از باغ های منطقه جنوب کرمان برداشــت می شود که 
جزو با کیفیت ترین ها هســتند و ضمن تامین نیاز داخل استان بخش بزرگی 
از آن به خارج از اســتان و کشور صادر می شود. جشنواره مرکبات جیرفت در 
حالی چهارمین دوره خود را تجربه می کند که این رویداد می تواند ضمن آنکه 
در معرفی مرکبات این منطقه نقش مهمی داشته باشد، رونق تولید و شناسایی 
ظرفیت ها و حل مشکات باغداران و کشاورزان را نیز دنبال کند. رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان در مراسم آغاز به کار این جشنواره گفت: مرکبات 

جنوب  کرمان به دلیل داشــتن مزیت هایی در سطح کشور کم نظیر به شمار 
می رود که از جمله این مزیت ها 20 نوع رقم تجاری کشت شده است. احمد 
احمدپــور افزود: تنوع اقلیم در جنوب کرمان که از ارتفاع 400 متری منوجان 
تا یک هزار و 700 متری ارتفاعات جیرفت گســترده است موجب شده کشت 
مرکبات از نیمه های تابستان تا بهمن ماه ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: کیفیت 
و سامت این محصول برای مصرف کننده داخلی و صادرات یک مزیت محسوب 
می شــود. احمدپور از جمله اهداف برگزاری این جشنواره در جنوب کرمان را 
معرفی محصول مرکبات منطقه در ســطح کشور بیان کرد و ادامه داد: سطح 

زیرکشت مرکبات در جنوب کرمان بیش از 32 هزار هکتار است و  ساالنه بیش 
از 550 هزار تن میوه مرکبات تولید می شــود. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان تصریح کرد: خواستیم ضمن معرفی ظرفیت های منطقه به چالش 
های این بخش هم بپردازیم بنابراین از همه فعاالن بخش کشاورزی، باغداران، 
مردم استان کرمان و جنوب کرمان و دیگر نقاط کشور در این جشنواره شرکت 
کردند. احمدپور تاکید کرد: تولیدات مرکبات جنوب کرمان سالم ترین محصول 
کشاورزی داخل کشور است. وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در آینده محصول 
مرکبات جنوب کرمان را به کشــورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین اروپا 

معرفی و صادر کنیم.

صادراتمرکبات 
ذبیح اهلل اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نیز در این جشنواره 
گفت: در شــمال کشور قیمت مرکبات پایین است و بر قیمت مرکبات جنوب 
کرمان که با کیفیت باال تولید می شود نیز اثر منفی می گذارد؛ بنابراین به دنبال 

صادرات به چین و هندوستان هستیم اما هنوز این اتفاق نیافتاده است.
این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه تاکید کرد: سال گذشته 
77 هزار تن صادرات پرتقال داشــتیم که امسال به 176 هزارتن افزایش یافته 
است و توانستیم به سختی پروتکل های چین را اجرا کنیم و مشکات بازار هند 
را نیز رفع کردیم، بنابراین فرصت مناسبی برای صادرات بیشتر ایجاد شده است.

جشنواره ملی مرکبات جیرفت؛ از موانع صادرات تا خبر خوش وزیر برای کرمان



5
شماره : 
1566

فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/10/071401/10/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــیف ال ــد س ــوری فرزن ــت صب ــه عف ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــیف ال ــد س ــوری فرزن ــت صب ــه عف ــق ب ــماره 17541379111754137911 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11114218111111421811 متعلــق بــه مریــم وکیلــی ســهرفروزانی فرزنــد  متعلــق بــه مریــم وکیلــی ســهرفروزانی فرزنــد 
شــعبانعلی در تاریــخ شــعبانعلی در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
25072507

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــه بهجــت خواجــه فرزن ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــه بهجــت خواجــه فرزن ــق ب ــه شــماره 51296212395129621239 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
 1401/09/25 1401/09/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12723367781272336778 متعلــق بــه کوثــر کامیــار فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ  متعلــق بــه کوثــر کامیــار فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
 1401/09/20 1401/09/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــدی عقدای ــر مه ــید امی ــه س ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــدی عقدای ــر مه ــید امی ــه س ــق ب ــماره 12728195581272819558 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/10/241400/10/24 مفق ــخ ســیدعبدالحمید در تاری ســیدعبدالحمید در تاری

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 14061406 و بــه شــماره  و بــه شــماره 12876676511287667651 متعلــق بــه بهجــت رویگــری فرزنــد حســین  متعلــق بــه بهجــت رویگــری فرزنــد حســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
25712571

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23711448942371144894 متعلــق به حســن  رئیســی  فرزند ضیــاء در تاریــخ  متعلــق به حســن  رئیســی  فرزند ضیــاء در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  در  ــد عبدالعل ــفیعی  فرزن ــدی  حســنی ش ــه مه ــق ب ــی  در  متعل ــد عبدالعل ــفیعی  فرزن ــدی  حســنی ش ــه مه ــق ب ــماره 22969335482296933548 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 3336333363 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 18603296591860329659 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق 
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/261401/09/26 مفق ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــها طیب ــه ش ــخ  ب ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــها طیب ــه ش  ب

 می باشد. می باشد.

ــادی   ــه ه ــق ب ــوخت متعل ــه دو و کارت س ــه پای ــادی   و گواهینام ــه ه ــق ب ــوخت متعل ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 22986837002298683700 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 شــالو چهــار تنگــی  فرزنــد جعفــر در تاریــخ  شــالو چهــار تنگــی  فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 3939 متعلــق بــه علــی پناهــی فرزنــد علــی قربــان  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی پناهــی فرزنــد علــی قربــان  در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18173814411817381441 متعلــق بــه بهــروز رختابنــاک فرزنــد یوســف در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز رختابنــاک فرزنــد یوســف 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 1401/04/011401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22833747582283374758 و گواهینامــه پایــه دو و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
ــخ 1401/10/211401/10/21   ــد قاســم در تاری ــه فاطمــه مشــتری زهــره نمــا فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد قاســم در تاری ــه فاطمــه مشــتری زهــره نمــا فرزن ــق ب 3991634031003239916340310032 متعل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

28012801

ــخ 1401/09/201401/09/20   ــد در تاری ــد احم ــور فرزن ــان پ ــاس خ ــه امیرعب ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــور فرزن ــان پ ــاس خ ــه امیرعب ــق ب ــه شــماره 2020 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو جیــب کالســکه ای مــدل بــرگ ســبز خــودرو جیــب کالســکه ای مــدل 13751375 رنــگ ســرمه ای  ، ســند کمپانــی ،بیمــه نامــه  بــه  رنــگ ســرمه ای  ، ســند کمپانــی ،بیمــه نامــه  بــه 
ــد اهلل بداشــت  شــماره  ــرود فرزن ــح ابراهیمــی میان ــه محمدصال ــق ب ــد اهلل بداشــت  شــماره  متعل ــرود فرزن ــح ابراهیمــی میان ــه محمدصال ــق ب ــران 8282 متعل ــران  ای شــماره شــماره 199199طط3838 ای
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ  1401/09/20 1401/09/20مفق ــخ  در تاری ــی PJPJ515515BB503004503004 در تاری ــماره شاس ــی  ش ــماره شاس ــور KNKN59915991 ش ــور موت موت

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

29012901

بــه شــماره شاســی  و  بــه شــماره شاســی   و   CGCG125125NBJANBJA39191283919128 موتــور بــه شــماره  موتــور ســیکلت  موتــور کارت  بــه شــماره  موتــور ســیکلت  کارت 
ــه  ــق ب ــه   متعل ــق ب ــران 9423694236  متعل ــران  ای ــی 136136 ای ــه شــماره انتظام ــی  و کارت ســوخت ب ــه شــماره انتظام 125125GG92313109231310******NBJNBJ و کارت ســوخت ب
داود  عادلــی بــه شــماره ملــی داود  عادلــی بــه شــماره ملــی 00669871560066987156  فرزنــد غامعلــی در تاریــخ   فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت امایــش بــه شــماره اختصاصــی کارت امایــش بــه شــماره اختصاصــی 130269260969130269260969 متعلــق بــه خالــق رســولی فرزنــد غــام رســول  متعلــق بــه خالــق رســولی فرزنــد غــام رســول 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/181401/10/18 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 04391655550439165555 متعلــق بــه منیــر قربانــی فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه منیــر قربانــی فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــر عل ــد قنب ــاز فرزن ــان  خاکب ــه مرج ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــر عل ــد قنب ــاز فرزن ــان  خاکب ــه مرج ــق ب ــماره 00148625730014862573 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/09/221401/09/22 مفقــود گردی

شناســنامه . کارت پایــان خدمــت .  گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی شناســنامه . کارت پایــان خدمــت .  گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 00669144010066914401 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــر در تاری ــد جعف ــیری فرزن ــعود بش ــخ  مس ــر در تاری ــد جعف ــیری فرزن ــعود بش  مس

 می باشد. می باشد.

ــخ  ــراد در تاری ــه م ــد ال ــم  بحــری فرزن ــه مری ــق ب ــخ   متعل ــراد در تاری ــه م ــد ال ــم  بحــری فرزن ــه مری ــق ب ــی 61300718336130071833  متعل ــه شــماره مل ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
1401/10/171401/10/17 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 45800355854580035585 متعلــق بــه مریــم  ســردار فرزنــد مظفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  ســردار فرزنــد مظفــر در تاریــخ 1401/07/261401/07/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

    NASNAS451100451100LL49208934920893 ــه شــماره شاســی ــه شــماره شاســی  وب ــور MM1313//65010356501035 وب ــه شــماره موت ــور کارت خــودرو ب ــه شــماره موت کارت خــودرو ب
ــه  ــی  ب ــه رضــا  افشــاری امین ــق ب ــه   متعل ــی  ب ــه رضــا  افشــاری امین ــق ب ــران 337337 ق  ق 3434  متعل ــران  ای ــی 6666 ای ــه شــماره انتظام ــی و کارت ســوخت ب ــه شــماره انتظام و کارت ســوخت ب
شــماره ملــی شــماره ملــی 04212850360421285036 فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ  فرزنــد محمدحســین  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــام رض ــد غ ــدی فرزن ــا جدی ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــام رض ــد غ ــدی فرزن ــا جدی ــه علیرض ــق ب ــماره 00759884290075988429 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردی

گواهینامــه بیمــه نامــه کارت وســیله نقلیــه پرایــد بــه شــماره پــاک گواهینامــه بیمــه نامــه کارت وســیله نقلیــه پرایــد بــه شــماره پــاک 8888--449449دد5353 و کارت پرایــد وانــت  و کارت پرایــد وانــت 
6666--977977هه1717 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 04213260180421326018 متعلــق بــه فریــده  مــرادی فیــروز بهرامــی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه فریــده  مــرادی فیــروز بهرامــی فرزنــد محمــد 

علــی  در تاریــخ علــی  در تاریــخ  1401/09/19 1401/09/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن زاده و  ــکا مطمئ ــام ملی ــه ن ــن زاده و  ب ــکا مطمئ ــام ملی ــه ن ــی 00210970210021097021 ب ــماره مل ــه ش ــد ب ــی فرزن ــنامه و کارت مل ــی شناس ــماره مل ــه ش ــد ب ــی فرزن ــنامه و کارت مل شناس
شناســنامه کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره ملــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره ملــی 00427860020042786002 متعلــق بــه علــی رضــا مطمئــن زاده  متعلــق بــه علــی رضــا مطمئــن زاده 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــد محمــد در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردی ــخ فرزن ــد محمــد در تاری فرزن

ــه  ــه  وب ــور MM1515//90474439047443 وب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــور  و کارت خ ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــماره 97032410719703241071 و کارت خ ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
شــماره شاســی شــماره شاســی NASNAS821100821100LL12857471285747 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 1010 ایــران  ایــران 238238 ن  ن 3636  متعلــق بــه   متعلــق بــه 
امیرحســین  جلیــل ونــد بــه شــماره ملــی امیرحســین  جلیــل ونــد بــه شــماره ملــی 00233388220023338822  فرزنــد نبــی الــه  در تاریــخ   فرزنــد نبــی الــه  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  

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

کارت پایــان خدمــت .گواهینامــه رانندگــی . کارت ملــی بــه شــماره کارت پایــان خدمــت .گواهینامــه رانندگــی . کارت ملــی بــه شــماره 00530560000053056000 . کارنامه تاکســیرانی  . کارنامه تاکســیرانی 
ــران 639639 ت  ت 4343 . کارت شناســایی ســازمان حــال احمــر  . کارت شناســایی ســازمان حــال احمــر  ــران  ای ــه شــماره انتظامــی 3333 ای ــه شــماره انتظامــی . کارت ســوخت ب . کارت ســوخت ب
.کارت واکســن .کارت هــای بانکــی .متعلــق بــه حســین  نکویــی فرزنــد محمــد در تاریــخ .کارت واکســن .کارت هــای بانکــی .متعلــق بــه حســین  نکویــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/10/211401/10/21  

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

29022902

مهروســربرگ شــرکت فــرادارو کشــت بــه شــماره ثبــت مهروســربرگ شــرکت فــرادارو کشــت بــه شــماره ثبــت 5456254562ووکالتنامــه رســمی شــرکت ووکالتنامــه رســمی شــرکت 
ــی  ــه کدمل ــیدی ب ــیداحمد س ــه س ــق ب ــه متعل ــرکت بایدمیرلرترکی ــراردادکاری ش ــوجات وق ــی پارالمنس ــه کدمل ــیدی ب ــیداحمد س ــه س ــق ب ــه متعل ــرکت بایدمیرلرترکی ــراردادکاری ش ــوجات وق پارالمنس
13773872401377387240  فرزنــد سیدقاســم در تاریــخ   فرزنــد سیدقاســم در تاریــخ 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــی  ــه کارمهندس ــتغال ب ــه اش ــی  وپروان ــه کارمهندس ــتغال ب ــه اش ــی 65496549 وپروان ــی  وفرع ــی5454 وفرع ــماره اصل ــه ش ــکونی ب ــن مس ــگ اززمی ــیدان ــماره اصل ــه ش ــکونی ب ــن مس ــگ اززمی 33دان
ــگ  ــگ دان ــن 33دان ــی وهمچنی ــد عل ــن  فرزن ــی وهمچنی ــد عل ــی 00769343810076934381 فرزن ــه کدمل ــدی ب ــان محم ــاد جه ــه عم ــق ب ــی متعل ــه کدمل ــدی ب ــان محم ــاد جه ــه عم ــق ب متعل
اززمیــن مســکونی بــه پــاک اصلــی اززمیــن مســکونی بــه پــاک اصلــی 5454وفرعــی وفرعــی 65496549  متعلــق بــه عبــاس گنجبــری شــراهی بــه کدملــی   متعلــق بــه عبــاس گنجبــری شــراهی بــه کدملــی 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/191401/10/19 مفق ــخ در تاری 66494214996649421499در تاری

سندســرقفلی وســندزمین درشهرســتان ســهند وگواهــی ثبتــی برنــد بریانــت وپارالمنســوجات متعلــق سندســرقفلی وســندزمین درشهرســتان ســهند وگواهــی ثبتــی برنــد بریانــت وپارالمنســوجات متعلــق 
ــد سیدقاســم در تاریــخ 1401/10/051401/10/05 مفقــود  مفقــود  ــد سیدقاســم در تاریــخ فرزن ــه کدملــی 13773872401377387240فرزن ــه ســیداحمد ســیدی ب ــه کدملــی ب ــه ســیداحمد ســیدی ب ب

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

موتــور وشــماره  موتــور  وشــماره  پاک3333قق255255ایــرانایــران2020  شــماره  بــه  خــودرو  وســندکمپانی  ســبز  پاکبــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  وســندکمپانی  ســبز  بــرگ 
ــده جــان محمــدی  ــه فری ــق ب ــده جــان محمــدی متعل ــه فری ــق ب ــه شــماره شاســی  NISNIS831100831100KK58250265825026متعل ــه شــماره شاســی  وب MM1515//87628208762820وب
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/10/191401/10/19 مفق ــی در تاری ــزه عل ــد حم ــخ  فرزن ــی در تاری ــزه عل ــد حم ــی00465087750046508775 فرزن ــه کدمل ــیب ــه کدمل ب

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

29032903

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00162347230016234723 متعلــق به رضــا گل کاران  فرزنــد محمد  در تاریــخ  متعلــق به رضــا گل کاران  فرزنــد محمد  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــان  فرزن ــوزه کن ــر ک ــه جهانگی ــه یگان ــق ب ــد  متعل ــان  فرزن ــوزه کن ــر ک ــه جهانگی ــه یگان ــق ب ــماره 00241225310024122531 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
مقصــود  در تاریــخ مقصــود  در تاریــخ 1400/10/201400/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد الهم ــدی فرزن ــراد اس ــه عبدالم ــق ب ــخ  متعل ــراد در تاری ــد الهم ــدی فرزن ــراد اس ــه عبدالم ــق ب ــماره 06205171410620517141 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/191401/10/19 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 60398712106039871210 متعلــق بــه حســین  یوســف زاده کــری بــزرگ  فرزنــد  متعلــق بــه حســین  یوســف زاده کــری بــزرگ  فرزنــد 
فیــروز  در تاریــخ فیــروز  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین در  ــد حس ــوری فرزن ــی تیم ــه مصطف ــق ب ــین در  متعل ــد حس ــوری فرزن ــی تیم ــه مصطف ــق ب ــماره 00694740600069474060 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00629884840062988484 متعلــق بــه مهــدی فاطمــی صفــت فرزنــد حســن در  متعلــق بــه مهــدی فاطمــی صفــت فرزنــد حســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024

ــود  ــود  مفق ــخ 1401/09/271401/09/27 مفق ــد عســگر  در تاری ــاری  فرزن ــه ســمن مخت ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــخ گواهینام ــد عســگر  در تاری ــاری  فرزن ــه ســمن مخت ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای گواهینام
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65800618206580061820 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه احســان جعفــری فرزنــد اکبــر  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه احســان جعفــری فرزنــد اکبــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00822470050082247005 متعلــق بــه میتــرا آنقــی ضانجانــی  فرزنــد اســمعیل  در تاریــخ  متعلــق بــه میتــرا آنقــی ضانجانــی  فرزنــد اســمعیل  در تاریــخ 
1401/10/121401/10/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد رجبعل ــی  فرزن ــف ابراهیم ــه یوس ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد رجبعل ــی  فرزن ــف ابراهیم ــه یوس ــق ب ــماره 62193889766219388976 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/10/12 1401/10/12مفقــود گردی

ــد  ــی  فرزن ــره امان ــه زه ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــره امان ــه زه ــق ب ــه شــماره 11 متعل ــنامه ب ــه شــماره  و شناس ــنامه ب ــه شــماره 59099398315909939831 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
اســماعیل  در تاریــخ اســماعیل  در تاریــخ 1401/10/091401/10/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041

ــخ  ــان  در تاری ــد علیج ــی فرزن ــم عمران ــه میث ــق ب ــخ  متعل ــان  در تاری ــد علیج ــی فرزن ــم عمران ــه میث ــق ب ــی 06906442130690644213 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/09/251401/09/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07036719440703671944 متعلــق بــه مرضیــه  اصغــری گلســتان فرزنــد  متعلــق بــه مرضیــه  اصغــری گلســتان فرزنــد 
محمــد علــی در تاریــخ محمــد علــی در تاریــخ 1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51095109

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00349991830034999183 متعلــق بــه رضــا محمــدی فرزند اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا محمــدی فرزند اســداله در تاریــخ 1401/10/161401/10/16  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 5656هه969969 ایــران  ایــران 6666 متعلــق بــه ســحر حمــزه لــی فرزنــد یعقــوب در  متعلــق بــه ســحر حمــزه لــی فرزنــد یعقــوب در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/141401/10/14 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 61796153146179615314 وهمچنیــن شناســنامه بــه شــماره وهمچنیــن شناســنامه بــه شــماره22 متعلــق بــه محــرم خلوزینــی  متعلــق بــه محــرم خلوزینــی 
فرزنــد یوســفعلی در تاریــخ فرزنــد یوســفعلی در تاریــخ 1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00608041730060804173 متعلــق بــه اعظــم دایــی زاده کاشــانی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم دایــی زاده کاشــانی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/10/121401/10/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد کرمــی  ــه وحی ــق ب ــه ســوم متعل ــه پای ــد کرمــی  وهمچنیــن گواهینام ــه وحی ــق ب ــه ســوم متعل ــه پای ــه شــماره 00203759130020375913 وهمچنیــن گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1401/10/211401/10/21 مفق ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــخ  گلباغ ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن  گلباغ

می باشد.می باشد.

پروانــه تاکســیرانی بــه شــماره پروانــه تاکســیرانی بــه شــماره 9029984090299840 متعلــق بــه عبــاس مقدســی فرزنــد نصــرت اهلل بــه شــماره  متعلــق بــه عبــاس مقدســی فرزنــد نصــرت اهلل بــه شــماره 
ملــی ملــی 41309887864130988786 درتاریــخ  درتاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــد مفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــد

55025502

ــد  ــدیدی فرزن ــا  س ــه نس ــق ب ــد  متعل ــدیدی فرزن ــا  س ــه نس ــق ب ــماره 16397068871639706887 متعل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
عمراهلل در تاریخ عمراهلل در تاریخ 1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه   ــه رحمــان  علــی پــور یگان ــه   متعلــق ب ــه رحمــان  علــی پــور یگان ــه شــماره 25954271562595427156 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت ب کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت ب
فرزنــد علــی  در تاریــخ فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25959190082595919008 متعلــق بــه رضــا ابراهیــم نیــا ویشــکا ســوقه  فرزنــد احمــد  در  متعلــق بــه رضــا ابراهیــم نیــا ویشــکا ســوقه  فرزنــد احمــد  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی   ــه عل ــق ب ــی   متعل ــه عل ــق ب ــماره 53997426325399742632 متعل ــه ش ــوخت ب ــه دوم و کارت س ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــوخت ب ــه دوم و کارت س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
خورشــیدی تمریــن  فرزنــد  انــوش  در تاریــخ خورشــیدی تمریــن  فرزنــد  انــوش  در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27085515232708551523 متعلــق بــه محمــود  شــعبانی دیوشــلی  فرزنــد درویــش علــی   متعلــق بــه محمــود  شــعبانی دیوشــلی  فرزنــد درویــش علــی  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شاســی   شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   00249760320024976032 شــماره  بــه  گواهینامــه  و  ملــی  شــماره کارت  بــه  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
NAAPNAAP0303EDED6969JJ047997047997 و شــماره موتــور   و شــماره موتــور  1418800736314188007363 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 4646 ایــران  ایــران 423423 م  م 7272  
و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 4646 ایــران  ایــران 423423 م  م 7272 و کارت بانکــی ملــی متعلــق بــه مهــدی  رســول  و کارت بانکــی ملــی متعلــق بــه مهــدی  رســول 
پــور  فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ پــور  فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ  1401/10/17 1401/10/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55695569
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00726018170072601817 متعلــق بــه االهــه نیــک پــرواز فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه االهــه نیــک پــرواز فرزنــد علــی در تاریــخ 

1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی و عابــر بانــک بــه شــماره کارت ملــی و عابــر بانــک بــه شــماره 26911365582691136558 متعلــق بــه حســین خورســندی پــور فرزنــد احمــد  متعلــق بــه حســین خورســندی پــور فرزنــد احمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــن در تاری ــی حس ــد عل ــاح فرزن ــت ص ــه نعم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــی حس ــد عل ــاح فرزن ــت ص ــه نعم ــق ب ــماره 41903819504190381950 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
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 1401/01/011401/01/01 مفق

ــد میرکاظــم در تاریــخ  ــه سیدحســین حســینی فرزن ــخ  متعلــق ب ــد میرکاظــم در تاری ــه سیدحســین حســینی فرزن ــه شــماره 00799305060079930506 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52998269235299826923 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق بــه فرشــید روغنــی فرزنــد  و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق بــه فرشــید روغنــی فرزنــد 
احمــد در تاریــخ احمــد در تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00641081120064108112 متعلــق بــه عبــاس آصفــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس آصفــی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 12200089151220008915 و کارت پایــان خدمــت و دفترچــه بیمــه و دســته  و کارت پایــان خدمــت و دفترچــه بیمــه و دســته 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــد در تاری ــد حمی ــی فرزن ــی امین ــه مرتض ــق ب ــوخت متعل ــک و کارت س ــخ چ ــد در تاری ــد حمی ــی فرزن ــی امین ــه مرتض ــق ب ــوخت متعل ــک و کارت س چ

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

ــد علــی اصغــر در  ــاف فرزن ــه ســپیده ســرکوبی زیلوب ــد علــی اصغــر در  متعلــق ب ــاف فرزن ــه ســپیده ســرکوبی زیلوب ــه شــماره 00180718560018071856 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــیدرضا کاظم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــیدرضا کاظم ــه س ــق ب ــماره 00567509780056750978 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــت و کارت ماشــین و بیم ــان خدم ــه و کارت پای ــه  و گواهینام ــت و کارت ماشــین و بیم ــان خدم ــه و کارت پای ــه شــماره 05587063470558706347 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــی  ــه صفرعل ــق ب ــازی متعل ــار و جانب ــی  و کارت ایث ــه صفرعل ــق ب ــازی متعل ــار و جانب ــران971971لل9292 و کارت ایث ــرانای ــه شــماره 2020ای ــه و کارت ســوخت ب ــه شــماره نام ــه و کارت ســوخت ب نام
مشــایخی فرزنــد محمــد در تاریــخ مشــایخی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســین در تاری ــه زاد فرزن ــر زرین ــه محمدجعف ــق ب ــخ  متعل ــد حســین در تاری ــه زاد فرزن ــر زرین ــه محمدجعف ــق ب ــه شــماره 00400564300040056430 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه پریس ــق ب ــا  متعل ــه پریس ــق ب ــماره 00216545910021654591 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران374374جج1919 ب ــرانای ــماره پاک4040ای ــه ش ــین ب ــماره پاککارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
اصغــری فرزنــد خانــی در تاریــخ اصغــری فرزنــد خانــی در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

70067006

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 45010532244501053224 متعلــق بــه صــادق  ربیعــی  فرزنــد الــه داد در تاریــخ  متعلــق بــه صــادق  ربیعــی  فرزنــد الــه داد در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70137013

ــخ  ــین در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــهیا افضل ــه س ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد سیدحس ــی فرزن ــهیا افضل ــه س ــق ب ــماره 45008770104500877010 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــن  ــه امی ــق ب ــن  متعل ــه امی ــق ب ــماره 44902143674490214367 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 44902143674490214367 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 بســاط چــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  بســاط چــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1400/07/011400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

ــدری  ــر حی ــه منظ ــق ب ــدری  متعل ــر حی ــه منظ ــق ب ــماره 10431043 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 63496526576349652657 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد عبــاس در تاریــخ فرزنــد عبــاس 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.

ــخ  ــی در تاری ــد مرادعل ــی فرزن ــرم الله ــت ک ــه هدای ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرادعل ــی فرزن ــرم الله ــت ک ــه هدای ــق ب ــماره 63497022046349702204 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70147014

ــخ  ــه در تاری ــد خیرال ــرج زاده فرزن ــب اهلل ف ــه حبی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد خیرال ــرج زاده فرزن ــب اهلل ف ــه حبی ــق ب ــماره 46216531724621653172 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/241401/09/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70257025

ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــت و کارت ماش ــان خدم ــاک  و کارت پای ــماره پ ــه ش ــین ب ــت و کارت ماش ــان خدم ــماره 38756895503875689550 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
6565قق649649__1818 و کارت ســوخت و جــواز الکترونیــک کســب متعلــق بــه امیــن  زارعــی فرزنــد مهــدی در  و کارت ســوخت و جــواز الکترونیــک کســب متعلــق بــه امیــن  زارعــی فرزنــد مهــدی در 

تاریخ تاریخ 1401/10/181401/10/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026
کارت ملی،گواهینامــه، بــه شــماره کارت ملی،گواهینامــه، بــه شــماره 04219135170421913517 وعابرهــای بانکــی متعلــق بــه میتــرا مصباحــی کــوزه  وعابرهــای بانکــی متعلــق بــه میتــرا مصباحــی کــوزه 

کنان  فرزند نوروز در تاریخ کنان  فرزند نوروز در تاریخ 1401/06/181401/06/18 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 00566118620056611862 متعلــق بــه علــی  زکریائــی فرزنــد زکریــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  زکریائــی فرزنــد زکریــا 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.

70317031
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 616616بب3636 متعل ــران ای ــماره 8989ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 43917957364391795736 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/181401/10/18 مفق ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــر  فرزن ــایان ف ــادی  ش ــخ ه ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــر  فرزن ــایان ف ــادی  ش ه

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43913060264391306026 متعلــق بــه رضــا  طاهــر خانــی  فرزنــد غامرضــا  در  متعلــق بــه رضــا  طاهــر خانــی  فرزنــد غامرضــا  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد رحم ــوروزی  فرزن ــه ن ــه روح ال ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد رحم ــوروزی  فرزن ــه ن ــه روح ال ــق ب ــماره 43800775944380077594 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/101401/10/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55900838855590083885 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 55900838855590083885 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/101401/10/10 مفق ــی  در تاری ــد مجتب ــاد  نظــری  فرزن ــخ می ــی  در تاری ــد مجتب ــاد  نظــری  فرزن می

مــی باشــد.مــی باشــد.

70617061
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 9595 ع ع435435 ایــران  ایــران 5454 متعلــق بــه حســن رضاییــان فرزنــد نــوزر در  متعلــق بــه حســن رضاییــان فرزنــد نــوزر در 

تاریخ تاریخ 1401/10/221401/10/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه ســبحانیان فرزن ــه رضی ــق ب ــد  متعل ــه ســبحانیان فرزن ــه رضی ــق ب ــه شــماره 55199558405519955840 متعل ــی ب ــه ســه و کارت مل ــه پای ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه ســه و کارت مل ــه پای گواهینام
زیــن العابدیــن  در تاریــخ زیــن العابدیــن  در تاریــخ 1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــت نامــه وقولنامــه ی ســندمالکیت متعل ــق  ووکال ــت نامــه وقولنامــه ی ســندمالکیت متعل ــه شــماره 44335162874433516287 ووکال ــی ب ــه شــماره شناســنامه و کارت مل ــی ب شناســنامه و کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/09/211401/09/21 مفق ــی حســین در تاری ــد عل ــه محمــد رضــا  فاحــی فرزن ــخ ب ــی حســین در تاری ــد عل ــه محمــد رضــا  فاحــی فرزن ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین وکارت  ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــین وکارت  و کارت پای ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 2626 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ســوخت وبیمــه نامــه ی ماشــین ومعاینــه فنــی بــه شــماره  پــاک ســوخت وبیمــه نامــه ی ماشــین ومعاینــه فنــی بــه شــماره  پــاک 2626طط236236 ایــران  ایــران 5454 متعلــق بــه ولــی  متعلــق بــه ولــی 
ــد غــام عبــاس در تاریــخ 1401/08/221401/08/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط ــی فرزن ــد غــام عبــاس در تاریــخ  اهلل رحمان ــی فرزن  اهلل رحمان

 می باشد. می باشد.

ــماره  ــه ش ــوت ب ــی مام ــین کف ــماره  وسندماش ــه ش ــوت ب ــی مام ــین کف ــران 636636 ط ط3131 وسندماش ــران ای ــاک 5454ای ــماره پ ــه ش ــد ب ــین پرای ــاک سندماش ــماره پ ــه ش ــد ب ــین پرای سندماش
پــاک پــاک 5454 ایــران  ایــران 654654 ع  ع 7878متعلــق بــه فضــه فیــروزه فرزنــد محمدعلــی  در تاریــخ متعلــق بــه فضــه فیــروزه فرزنــد محمدعلــی  در تاریــخ 1401/08/221401/08/22 مفقــود  مفقــود 

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

ــد  ــان فرزن ــه قوچ ــی کهن ــه کال ــیده ملیح ــه س ــق ب ــد  متعل ــان فرزن ــه قوچ ــی کهن ــه کال ــیده ملیح ــه س ــق ب ــماره 09387903580938790358 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/211401/09/21 مفق ــعلی  در تاری ــخ عباس ــعلی  در تاری عباس

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 18185257551818525755 متعلــق بــه عبداالمیــر گرکیــان فرزنــد  متعلــق بــه عبداالمیــر گرکیــان فرزنــد 
عبداالمــام وکارت خودروبــه شــماره پــاک عبداالمــام وکارت خودروبــه شــماره پــاک 5454ایــران ایــران 614614 م  م 540540 متعلــق بــه افســانه باغیانــی در تاریــخ  متعلــق بــه افســانه باغیانــی در تاریــخ 

1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــااله در  ــد ماش ــیان فرزن ــدی خمس ــی اس ــه محمدعل ــق ب ــااله در  متعل ــد ماش ــیان فرزن ــدی خمس ــی اس ــه محمدعل ــق ب ــماره 44202209374420220937 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ تاریــخ  1401/10/06 1401/10/06مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70817081
ــخ  ــر در تاری ــد باق ــه عاطفــه حمامــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــه عاطفــه حمامــی فرزن ــق ب ــه شــماره 00696915840069691584 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند 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.

ــماره 27550212762755021276   ــه ش ــازی ب ــان س ــی و کارت یکس ــایی نظام ــمند و کارت شناس ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــازی ب ــان س ــی و کارت یکس ــایی نظام ــمند و کارت شناس ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه قاســم محمــدی فرزنــد بهــرام در تاریــخ متعلــق بــه قاســم محمــدی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 11401/07/401/07/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00202772530020277253 متعلــق بــه مبیــن عاشــری فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه مبیــن عاشــری فرزنــد محمــود در تاریــخ 
11399/01/399/01/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10241024//160160//3131
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/10/25

شماره : 1566

 مدیر عامل شرکت گاز لرستان : گاز رســانی شهر چم پلک بصورت کامل 
انجام شده است

کرم گودرزی مدیرعامل شــرکت گاز لرستان با بیان اینکه 
در در دولت سیزدهم شرکت گاز لرستان با روحیه جهادی 
در اجرای طرح های گاز رســانی شتاب قابل توجهی گرفته 
اســت بیان کرد: در این مدت شهر چم پلک بصورت کامل 

گازرسانی شده است.
او با بیان اینکه ۵۲ کیلومتر شــبکه تغذیه و ۴۷۱ کیلومتر 
شبکه توزیع و پلی اتیلن در استان ایجاد شده است، اظهار 
داشــت:۲ هزار و ۸۳۷ انشــعاب شهری و هفت هزار و ۲۴۳ انشعاب روستایی در 
استان نصب شده اســت و تالش می شود در راستای محرومیت زدایی درزمینه 
گازرســانی روستای در استان اقدامات بیشــتری انجام شود. مدیرعامل شرکت 
گازلرســتان با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم ۴۲۱ صنعت و۶ شهرک صنعتی 
در لرســتان گازدار شده است و اکنون ۶۰ هزار مترمکعب در ساعت به ظرفیت 
شهرک های صنعتی استان اضافه شــده است عنوان کرد: اکنون زیرساخت گاز 
برای تمام شــهرک های صنعتی استان فراهم شده است.گودرزی گفت: در حجم 
جایگزین گاز به جای ســوخت مایع طی چند سال گذشته پیشتاز بوده ایم و تا 
هفته دولت امسال ۷۱ درصد تعهد شرکت گاز لرستان یعنی از میزان ۱۰۰ هزار 
۷۵ هزار انجام شده است. او افزود: ضریب نفوذگازرسانی در لرستان ۹۵.۵ درصد 

است و نیسبت به متوسط کشوری ۱۱ درصد باالتر است

  برندسازی محصوالت فوالدی با حمایت فوالد مبارکه از دانش بنیان ها
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: هدف کلیدی ما از امضای تفاهم نامه 
با شــهرک علمی و تحقیقاتی، برندســازی است؛ به این معنا که برندهای ایرانی 
جایگزین برندهای معتبر خارجی در صنعت فوالد شوند و این بخش از نیازمندی ها 
در داخل تولید شود. محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
کرد: در چهارمین دوره نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد با محوریت بومی سازی، 
تفاهم نامه ای میان فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منعقد شد. 
وی افزود: هدف از انعقاد این قرارداد، تأمین ۸ دسته از نیازمندی های صنعت فوالد 
ازجمله مواد، قطعات و تجهیزاتی است که توسط شرکت های نوآوری و دانش بنیان 
که در شهرک علمی تحقیقاتی حضور دارند، بومی سازی می شود. معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای واردات نیازمندی های خود 
در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیون دالر هزینه انجام داده است؛ با بومی سازی قطعات 
و تجهیزات در صنعت فوالد کشور، صرفه جویی ارزی قابل توجهی صورت گرفته 
است. وی ادامه داد: هدف کلیدی ما از امضای این تفاهم نامه با شهرک علمی و 
تحقیقاتی، برندسازی است، به این معنا که برندهای ایرانی جایگزین برندهای معتبر 
خارجی در صنعت فوالد شوند و این بخش از نیازمندی ها در داخل تولید شود.

 
  معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 

مطرح کرد
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان جزئیات طرح 
واگذاری زمین یا مسکن به اصفهانی ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
را تشــریح کرد. محمد کیانی معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی 
)اصفهان(؛ در خصوص شرایط اعطای زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای دارای 
فرزند ســوم یا بیشتر اظهار داشــت: مطابق با ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، به منظور تحقق بند چ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ســاله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دولت مکلف است 
یک قطعه زمین یا واحد مســکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ متر مربع منطبق با 

ضوابط و شرایط مشخص شده به این افراد واگذار کند.  
وی افزود: براین اســاس مردم استان اصفهان که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر 
آنها بعد از ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ باشــد می توانند از این تســهیالت استفاده کنند.   
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
خانوارهایی که فرزند ســوم یا بیشــتر آن ها بعد از ابالغ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت متولد شــده باشــد اما دارای فرم »ج« قرمز بوده و یا مالکیت 
دارند نیز می توانند صرفاً برای بار دوم از امکانات دولتی در این خصوص استفاده 
کنند، اما فقط یکبار امکان استفاده از مزایای مندرج در قانون حمایت از خانواده 

و جوانی جمعیت وجود دارد.    
وی اذعان داشت: افرادی که مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
می شــوند در صورتی که در شــهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سکونت 
داشته باشند می توانند ۲۰۰ متر زمین دریافت کنند و کسانی که در شهرهای 
باالی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند می توانند در شهرهای مجاور و یا 
شــهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد )به شــرطی که کمتر از ۵۰۰ هزار 
نفر جمعیت داشــته باشد( واحد مسکونی یا ۲۰۰ متر زمین دریافت و در آن جا 
اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند. کیانی ادامه داد: زمین به قیمت تمام شده 
)قیمت تمام شــده با قیمت های آماده ســازی زمین در نظر گرفته می شود( به 
متقاضیان واگذار می شود و حداکثر ظرف ۸ سال پس از انقضای دوره تنفس دو 

ساله، پرداخت بهای قانونی در تعهد متقاضیان است.  
وی تصریــح کرد: متقاضیان می بایســت حداکثر ظرف مدت شــش ماه پس از 
تحویل زمین نســبت به اخذ پروانه ســاختمانی و شــروع عملیات اقدام نمایند 
وحداکثر ظرف مدت ۲ ســال پس از آن برای اتمام ۱۰۰ درصد عملیات اجرایی 

و ارائه پایانکار اقدام کنند. 

بررسی آخرین وضعیت فشارگاز گلســتان؛با حضور معاون هماهنگی 
امورعمرانی استانداری ومدیرکل مدیریت بحران استان

محمدعلی شــربتدار :خبرنگار گلســتان | ســیدمهدی 
مهیایــی« معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری  به 
همراه »نعمت اهلل حاجــی زاده« مدیر کل مدیریت بحران 
اســتان گلستان  در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان 
در جریان آخرین وضعیت فشــار و پایــداری جریان گاز 

استان قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان گلستان،  در 
این دیدار  علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز ضمن خوش آمدگویی ، گزارشی از 
وضعیت فشار   به همراه حجم مصرف گاز استان و مقایسه آن با وضعیت روزهای 
گذشته و همچنین تالش های شبانه روزی  همکاران در چند روز اخیر ، ذغدغه 
ها و مشکالت موجود در زمینه مدیریت بر ححجم مصرف گاز و همکاری مسئولین 
و دستگاه های ذیربط در این خصوص  ارائه داد. در این جلسه همچنین معاون 
هماهنگی امورعمرانی اســتانداری ومدیرکل مدیریت بحران اســتان از زحمات  
مدیرعامل و پرســنل شرکت گاز اســتان تشکر نموده و ضمن ارائه رهنمودهای 
الزم اظهار داشــتند  تا در خصوص کمک به روند فرهنگ ســازی  صرفه جویی 
مردم در مصرف گاز  و جلوگیری از افت احتمالی فشار گاز  با همکاری فرمانداری 
ها ،بخشــداری ها و دهیاری های اســتان اطالع رسانی جامعی در سطح شهرها 
و روســتاها انجام پذیرد. در ادامه نیز معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری 
ومدیرکل مدیریت بحران استان نیز از سامانه امداد گازرسانی  و همچنین سامانه 
مانیتورینگ ایستگاه های گاز استان گلستان  بازدید نموده و از نزدیک خدمات  
شبانه روزی نیروهای امداد و همچنین وضعیت فشار گاز استان  را از طریق سامانه 
مانیتورینگ همراه با  ارائه توضیحات جامع توسط مدیرعامل شرکت رصد کردند.

  در راستای مدیریت مصرف گاز؛ دور کاری دستگاه های اجرایی در گلستان تمدید شد
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتاندار گلســتان گفت : در راستای مدیریت مصرف گاز در استان و در پی تداوم ســرمای شدید هوا ادارات و دستگاه های اجرایی استان گلستان طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ دی به صورت دورکاری به ادامه فعالیت 

خود می پردازند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری گلســتان بر اساس اعالم حاجی گلدی کر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان ، به دلیل برودت هوا و با هدف تامین مستمر و پایدار و ضرورت کنترل پیامدهای ناشی از افزایش مصرف انرژی دستگاه های 

اجرایی استان به استثنای مراکز درمانی، امدادی و انتظامی به صورت دورکار خواهند بود و در عین حال بانک ها صرفاً دو شعبه در مرکز استان و یک شعبه در شهرستان ها با هماهنگی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان دایر هستند.
 به گفته حاجی گلدی کر تمامی دانشگاه ها بصورت غیر حضوری و مدارس به صورت مجازی و در بستر شاد فعال هستند تنها امتحانات نهایی پایه دوازدهم  حضوری خواهد بود.

وی افزود: رعایت صرفه جویی در مصرف گاز و برق مورد تاکید است و شرکت گاز استان موظف است نسبت به بازرسی از کیفیت اجرای طرح به صورت مستمر اقدام و گزارش جامعی از نتایج آن و تجزیه تحلیل بار مصرفی و اثربخشی اجرای طرح را به معاونت 
هماهنگی امور عمرانی و اداره کل بازرسی استانداری اعالم نماید.

جشــنواره تئاتر فجر منطقه ۳ به میزبانی استان 
مازندران با اعالم برگزیدگان ومعرفی چهار نمایش 
منتخب به جشــنواره تئاتر فجر به کار خود پایان 
داد. آیین اختتامیه جشــنواره تئاتر فجر منطقه 
۳ )مازندران( شــامگاه چهارشنبه )۲۱ دی ماه( با 
حضور کاظم نظری )مدیرکل هنرهای نمایشی(، 
سیدمحمود حسینی )استاندار مازندران(، حسین 
جوادی )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
مازندران و دبیر جشــنواره تئاتر فجر منطقه ۳(، 
اســرافیل فرج اللهی )مدیرعامل انجمن هنرهای 
نمایشــی ایران(، غالمرضا نعمتــی )معاون امور 
اجرایی اداره کل هنرهای نمایشی(، حسن رونده 
)مدیر امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی(، 
اهالی رســانه و هنرمندان در تاالر مرکزی شــهر 

ساری برگزار شد. 

 دبیر جشــنواره فجر منطقه 3: ما تنها با 
یک نمایش آرام می توانیم بیشتر و بهتر از 

صدها تریبون اثرگذار باشیم
حسین جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران و دبیر جشنواره فجر منطقه ۳ در ابتدای 
این مراسم، ضمن خوشــامدگویی به هنرمندان 
و حاضران در این مراســم گفت: »ما تنها با یک 
نمایش آرام می توانیم بیشتر و بهتر از صدها تریبون 
اثرگذار باشیم.« دبیر جشنواره تئاتر فجر منطقه 
۳ )مازنــدران( از اســتانداری، اداره کل هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، همکاران 
خود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
و سایر دست اندرکاران این رویداد فرهنگی-هنری 
و به طور ویژه از حضور پیشکســوتان در جشنواره 
تئاتر منطقه سه کشور قدردانی کرد. او ادامه داد: 
»مــا ظرفیت های بزرگی را در اســتان مازندران 
داریــم و امیدواریم کــه رویدادهای مهم تری نیز 
در این اســتان رقم بخــورد.« مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی مازندران افزود: »این روزها در 
دفاع همه جانبه از همه شــما هنرمندان و ســایر 
هنرمندانی که تنور جشــنواره ها را گرم کردید، 
خیلی صحبت از »جهاد تبیین« می شود و شاید 
خیلی از هزینه ها بــه بهانه جهاد تبیین جاهایی 
برود که الزم نیست. اگر بودجه هایی که در خیلی 
از جاها نابه جا هزینه می شــود به بخش فرهنگی 

و هنری داده شــود، دیگر بخــش فرهنگ و هنر 
مشکلی نخواهند داشت.«

جوادی همچنین گفت: »باید به جایی برسیم که 
اگر گروهی می خواهد به جشنواره تئاتر منطقه ای 
فجر راه پیدا کند، به قــدری هزینه هایش تامین 
باشــد که بدون هیچ نگرانی وارد جشنواره  شود 
و دغدغه هزینه  ایاب و ذهاب نداشــته باشــد.« 
دبیر جشــنواره تئاتر فجر منطقــه ۳ )مازندران( 
ادامه داد: »ما بیشــتر از آن چیــزی که دیگران 
فریــاد می زنند؛ تنها با یک نمایش آرام می توانیم 
بیشــتر و بهتر از صدها تریبون اثرگذار باشیم.« 
او بــا بیان اینکه صرف هزینــه در فرهنگ و هنر 
به نوعی ســرمایه گذاری محسوب می شود، افزود: 
»در جشــنواره تئاتر فجر منطقــه ۳ به میزبانی 
اســتان مازندران، بهترین هــای تئاتر در یک جا 
جمع شــدند و کمترین توقعات را هم دارند. باید 
به هنر نگاهی اساسی تر شود و هزینه های بی مورد 
در خیلی از بخش های غیرفرهنگی که نتیجه ای 
هم ندارند، حذف شود.« مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مازندران در پایان بار دیگر از حضور گرم 
گروه های هنری در جشنواره تئاتر فجر منطقه ۳ 
کشــور قدردانی و از همه کمبودهایی که ممکن 
اســت در این رویداد فرهنگی ایجاد شــده باشد، 

عذرخواهی کرد.

نمایشــی حاضر  گروه های  نظری: همه   

در جشنواره شایســته تقدیر و شرکت در 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند

در ادامه کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی با 
تشکر از همراهان و هنرمندان حاضر در این مراسم 
گفــت: »پیش از هرچیز جــا دارد که از همراهی 
برادر عزیزم، حســین جوادی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان مازندران و دبیر این رویداد 
هنری که بــرای برگزاری جشــنواره تئاتر فجر 
منطقه ۳ همراه ما بودند و با تمام شــرایط سخت 
و دشوار پای کار ایســتادند، تشکر کنم. از دیگر 
همراهان عزیز به ویژه استاندار، شهردار، حراست و 
همه عزیزانی که  هرچه داشتند برای هنرمندان 
در طبق اخالص گذاشتند، سپاسگزارم.« او ادامه 
داد: »همچنین از تمام گروه های نمایشی که چراغ 
تئاتر را با همه ســختی ها و مشکالت روشن نگه 
داشتند هم ممنونم. همه ۱۷ گروه نمایشی حاضر 
در جشنواره شایسته تقدیر و شرکت در جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر هستند اما ما شرمنده هستیم 
که منابع ما اندک اســت و تنها می توانیم میزبان 
چهار گروه نمایشی باشــیم.« مدیرکل هنرهای 
نمایشــی افزود: »امیدوارم شــاهد شــکوفایی و 
اجراهای شما در تهران و استان های دیگر باشیم 
و نیــز با برگزاری این جشــنواره ها ارتباط خوبی 
بین هنرمندان برقرار کنیم تا بیش از پیش شاهد 
هم افزایی در تئاتر باشیم.« کاظم نظری در پایان 
سخنانش با قدردانی از مقام پیشکسوتان تئاتر از 

تمامی هنرمندان پیشکسوت تئاتر مازندران تجلیل 
کرد و گفت: »ما در استان مازندران پیشکسوتانی 
داریم که جان شان را برای ارتقای تئاتر این استان 
گذاشتند. این ها سرمایه های تئاتر هستند. عزیزانی 
که با جان و کالم و دل زیبای شان به ما انسانیت 
یــاد دادند و بــه ما آموختنــد روی صحنه تئاتر 
حتی اگر نوری نباشــد، در تاریکی بدرخشــیم.« 
پس از پایان ســخنان مدیرکل هنرهای نمایشی 
و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران از 
تنهــا بازمانده گروه تئاتر ایثــار، رزمنده هنرمند 
»حامی گت آقازاده« هنرمنــد اهل فریدون کنار 
که در جبهه هــای دفاع مقدس به اجرای نمایش 
می پرداخت، قدردانی شد. بر اساس اعالم مدیرکل 
هنرهای نمایشی از این هنرمند رزمنده به عنوان 
نماینده گروه ایثار در چهل و یکمین جشنواره بین 

المللی تئاتر فجر نیز تقدیر خواهد شد.

 معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استاندار مازندران: تئاتر ریشه های غنی در 

فرهنگ ایرانی دارد
در ادامــه این مراســم، روح اهلل ســلگی، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران به 
عنوان نماینده سید محمود حسینی پور استاندار و 
رییس شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتر فجر 
منطقه ۳ )مازنــدران( با عرض ادب به حاضران و 
هنرمندان گفت: »این بزرگ ترین اجتماع هنری 

پس از گذشــت دو ســال از همه گیری ویروس 
کروناســت و ما تالش های زیادی انجام دادیم تا 
میزبانی شایســته ای از هنرمندان مهمان صورت 
گرفت و اگر کوتاهی و ضعفــی بود به بزرگواری 

خود ببخشید.«
او افزود: »تئاتر ریشه های غنی در فرهنگ ایرانی 
دارد و آزادیخواهانه و عدالت محور است به طوری 
که هنر نمایش خیابانی را سال هاســت در قالب 
تعزیه در کشور عزیزمان داریم.« معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازندران با تبریک 
میالد حضرت فاطمــه زهرا )ســالم اهلل علیها( و 
تبریک روز زن و مادر، اشــاره ای به مجاهدت  های 
سردار سلیمانی داشــت و گفت: »سردار دل ها و 
شهیدان ما نه تنها برای دختران محجبه بلکه برای 
مهســا امینی  ها و به تعبیر رهبر انقالب آن هایی 
که حتی با حجاب ضعیف دلداده انقالب هستند، 
جان عزیزشــان را فدا کردند.« سلگی ادامه داد: 
»شــهدای ما برای نشاط و شادی و طرب جوانان 
و فرزندان این ســرزمین اهورایی و عاشورایی به 
شهادت رسیدند.« او با بیان اینکه هنر و هنرمند 
از جایــگاه خاصی برخوردار اســت، افزود: »تئاتر 
تجلــی و ســمبل هنرهاســت و می تواند حافظ 
ریشــه های عمیق و غنی هویت ایرانی و اسالمی 
این ســرزمین باشد.« روح اهلل ســلگی در پایان با 
اشاره به مظلومیت هنرمندان تئاتر که در دو سال 
همه گیری ویروس کرونا نتوانستند آثار خود را به 
نمایش بگذارند، از لزوم نگاه حمایتی و پشتیبانی 
از هنرمنــدان گفت.  در ادامه این مراســم بیانیه 
هیئت داوران جشنواره تئاتر منطقه ۳ )مازندران( 
توسط حســن دولت آبادی هنرمند پیشکسوت و 
داور مهمان این رویداد هنری قرائت شــد. حسن 
دولت آبــادی پیش از قرائت متــن بیانیه گفت: 
»بســیاری از هنرمندان خوب تئاتر که در تهران 
به فعالیت می پردازند، بچه های تئاتر شهرســتان 
هستند.« داور مهمان جشنواره تئاتر فجر منطقه 
۳ )مازندران( در پایان گفت: »خوشبختانه معاونت 
هنری فرهنگ و ارشــاد اســالمی و آقای دکتر 
کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشــی از تئاتر 
شهرســتان ها حمایت می کننــد و روحیه ای که 
در این بزرگواران اســت، موجب حمایت از تئاتر 

شهرستان ها خواهد شد.«

راهیابی چهار نمایش منتخب به چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر

البرز ولی ابراهیمی ایده روز-   اســتاندار البرز در نشست با شهرداران استان بر 
ضرورت تجهیز شهرداری ها به ماشین آالت خدمات شهری تاکید کرد.

مجتبی عبدالهی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات مناسب به شهر و شهروندان 
در فصول مختلف سال از جمله فصل زمستان گفت: استفاده از تجهیزات مدرن 

و کارآمد در ارائه خدمات مطلوب بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: تجهیزات مدرن خدمات شهری موجود در کشور بسیار متنوع است که 
برخی تولید داخل و برخی هم وارداتی با دفاتر و ارایه خدمات پس از فروش می 
باشد. استاندار البرز به ضرورت بکارگیری تجهیزات مدرن از جمله نمک پاش، 
محلول پاش، برف روب، مخزن شور، جاروب، جدول شور، گاردریل شور و ... در 
شــهرداری ها تاکید کرد. استاندار البرز در ادامه ضمن اشاره به ارزش افزوده و 
سهم شهرداری ها از محل این منبع گفت از سهم ارزش افزوده که به شهرداری 

ها پرداخت می شود صرفا در جهت امور عمرانی استفاده شود.
وی گفت : در استان البرز نیاز به ۵۵۰ مدرسه داریم که کالسها به ۳۰ نفر برسند 
و با توجه به ۵۲۰ هزار دانش آموز و ۳۷ هزار دانش آموز اتباع خارجی و ۵۰ هزار 
معلم شاغل و بازنشسته ؛الزم است با همدلی و هم افزایی و اهتمام شهرداری ها 

احداث مدرسه در جهت رفع مشکل تسریع یابد.
وی تاکید کرد شهرداران نسبت به ساخت سوله های ورزشی و توسعه زیرساخت 
زمین چمن مصنوعی در مدارس اقدام  نمایند و در راستای روند قانونی جهت 

صدور پروانه جهت اماکن ورزشی با اعمال سیاستهای تشویقی اقدام نمایند.

عبدالهی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن لــزوم تکریم ارباب رجوع و 
جلوگیری از اطاله صدور مجوزهایی که شهرداران استان برای مردم صادر می 
کنند تاکید کرد از مدیران شهری انتظار دارم با دقت و سرعت الزم صدور پروانه 
ساخت و نیز پروانه پایان کار را در دستور کار خود قرار داده و میزان رضایت مندی 
مردم را ارتقا بخشند. استاندار البرز با اشاره به احداث زائرسرا در مشهد مقدس 
گفت با توجه به تحویل زمین و صدور پروانه رایگان و شروع عملیات عمرانی نیاز 
به تخصیص اعتبارت جهت تکمیل داریم تا اسکان همزمان برای ۲۰۰۰ زائر فراهم 
شود. نماینده عالی دولت افزود سهم هر شهرداری بر اساس جمعیت مشخص 
شود تا بعنوان قدرالسهم شهرداری مشخص شود تا سازه تکمیل و بصورت وقف 
در اختیار شــهروندان قرار گیرد و استان البرز نیاز به ظرفیت سازی در جهت 
رفع این مشکل دارد. مجتبی عبداللهی در خصوص نصب انشعابات به سکونت 
گاه های غیر رسمی نیز تاکید کرد و گفت ضروری است به منظور ساماندهی 
و کاهش تخلفات موجود اطالع رسانی مناسب صورت گیرد و این مهم باید با 
حفظ منافع بیت المال صورت پذیرد و حتی با اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم 

حقوق آتی، به سازه های دارای حکم تخریب نیز توجه شود.

استاندار البرز:شهرداری ها به تجهیزات مدرن خدمات شهری مجهز شوند

ســیما گودرزی-ایده روز-مهندس امیری با بیان اینکه طلب شرکت توزیع 
برق لرســتان از مردم ۳۵۷ میلیارد تومان است، اظهار داشت: ۱۷۰ میلیارد 
تومان این طلب مربوط به ادارات استان است که در بخش ادارات ما باالترین 
بدهی را نسبت به دیگر استان های کشور داریم که امیدواریم ادارات بدهکار 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند، چرا که با وصول این مطالبات 
بخش عمده ای از مشکالت شبکه برق استان جهت افزایش پایداری و کاهش 
خاموشی ها برطرف خواهد شد.  سرپرست شرکت توزیع برق با بیان اینکه 
طلب شــرکت توزیع برق لرستان از مردم ۳۵۷ میلیارد تومان است، تصریح 
کرد: ۱۷۰ میلیارد تومان این طلب مربوط به ادارات اســتان اســت که در 
بخش ادارات ما باالترین بدهی را نسبت به دیگر استان های کشور داریم که 
امیدواریم ادارات که  همواره تامین برق پایدار را جهت ارائه خدمات مطالبه 
می نمایند نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند، چرا که با وصول این 
مطالبات بخش عمده ای از مشــکالت شبکه برق اســتان را جهت افزایش 
پایداری و کاهش خاموشی ها برطرف خواهد نمود.  مهندس مهران امیری 
با اشاره به مهمترین شاخص ها و اهداف خود در شرکت توزیع برق لرستان، 
گفت: یکی از مهمترین اهداف، کاهش خاموشی مشترکین است، در واقع ما 
شرایط خوبی نسبت به استاندارد کشوری نداریم و جزء استان های رده پایین 

محسوب می شویم. البته اینکه می گوییم استاندارد نیستیم، خوشبختانه در 
سنوات اخیر کارهای خوبی صورت گرفته و کاهش مدت زمان خاموشی را 
داشته ایم اما به آن ایده ال و استاندارد کشوری هنوز نرسیده ایم. وی اضافه 
کرد: برای رسیدن به این هدف، باید هزینه و برنامه ریزی کرد، تعمیرات به 
موقع، اضافه کردن کلیدهای هوشمند در شبکه و انجام تعمیرات به صورت 
خط گرم از جمله برنامه هایی هستند که می توان در راستای نیل به هدف 

تعیین شده به آن  دست پیدا کرد. سرپرست شرکت توزیع برق لرستان وصول 
مطالبــات را از دیگر اهداف مهم خود عنــوان کرد و افزود: مهمترین منبع 
درآمدی شرکت های توزیع وصول مطالبات است، که با توجه به سیاست هایی 
که امسال شرکت توانیر در پیش گرفته و مبنای  تخصیص اعتبار را وصول 
مطالبات در نظر گرفته است، باید گفت ما در این حوزه هم از استان های رده 
آخر کشور محسوب می شویم، چرا که مانده مطالبات معوق  در استان بسیار 
باال اســت که در نتیجه آن، درصد وصول مطالبات سنواتی پایین می باشد.  
مهندس امیری با بیان اینکه طلب شرکت توزیع برق لرستان از مردم ۳۵۷ 
میلیارد تومان اســت، اظهار داشت: ۱۷۰ میلیارد تومان این طلب مربوط به 
ادارات استان است که در بخش ادارات ما باالترین بدهی را نسبت به دیگر 
استان های کشور داریم که امیدواریم ادارات بدهکار نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام کنند، چرا که  با وصول این مطالبات بخش عمده ای از مشکالت 
شبکه برق استان جهت افزایش پایداری و کاهش خاموشی ها برطرف خواهد 
شد. سرپرست شرکت توزیع برق لرستان افزود: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان 
از مشترکین خانگی و تجاری طلب داریم که بسیاری از آن مربوط به گذشته 
است که انتظار می رود مشترکین بدهی های معوقه خود را پرداخت کنند تا 

دچار مشکل و قطع برق نشوند.

  رئیس شورای اسالمی شهرستان فردیس گفت: الزم است احداث پارک بانوان 
فردیس هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود.

ملیحه اکبری در مراسم بزرگداشت روز زن که به مناسبت والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس در 
مجموعه اکومال برگزار شد، ضمن تبریک این روز به همه بانوان خصوصا مادران 
شهدای شهر فردیس، با بیان اینکه نقش مادری در جامعه از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا)س( به عنوان همسر و مادر برای 
زنان ایرانی یک اسوه بزرگ است و به همین دلیل دشمنان از ابهت زنان ایرانی 

در دل خود ترس دارند.
وی در ادامه ضمن تقدیر از مجموعه مدیریت شهری فردیس در برگزاری مراسم 
گرامیداشت روز زن، عنوان کرد: بانوان نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده 

رئیس شــورای اسالمی شهرستان فردیس خطاب به شهردار فردیس، عنوان اند و این مهم بر لزوم توجه بیشتر به این قشر تاکید دارد.

کرد: انتظار داریم مطالبه بانوان این شهر را جدی تر بگیرید؛ داشتن یک پارک 
اختصاصی برای بانوان در شهر فردیس یک الزمه است، انتظار می رود هرچه 
سریعتر شاهد کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پارک بانوان فردیس در پارک 
بهشت باشیم. اکبری در بخش دیگری افزود: بنده و همکارانم در پارلمان شهری 
از ابتدا پیگیری مطالبات بانوان را به طور جدی در دستور کار خود قرار دادیم و 

سعی داشتیم برای بیشتر دیده شدن حقوق بانوان در شهر تالش کنیم.
وی با اشــاره به انجام اقداماتی در راستای راه اندازی بازارچه خود اشتغالی در 
فردیس، خاطرنشــان کرد: راه اندازی این بازارچه با هدف خود اشتغالی زنان 
سرپرســت خانوار در دستور کار قرار گرفته است و روند پروژه را تا راه اندازی 
پیگیری خواهیم کرد. به گفته اکبری، خدمت رسانی به بانوان سرپرست خانوار 
به عنوان یک هدف به شمار می رود تا شاهد رضایتمندی و آرامش خاطر این 

قشر باشیم.

 سرپرست شرکت توزیع برق لرستان: طلب 357 میلیاردتومانی برق استان از مشترکین

رئیس شورای اسالمی شهرستان فردیس: ضرورت تسریع در آغاز عملیات احداث پارک بانوان فردیس
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برای انتخاب سرمربی تیم ملی وقت داریم
محمــود رضایی  -   ایده روز | رئیس 
فدراسیون فوتبال گفت: خیلی نگران نیستیم 
اما به زودی موانع را حل می کنیم و VAR برای 
آینده نزدیک به فوتبال ایران اضافه می شود.

 مراســم اختتامیه کالس دانــش افزایی 
داوری نیم فصل لیگ برتر از ســاعت ۱۱:۴۵ 
امروز با حضور ۱۳۰ داور و کمک داور، مهدی 
تاج)رئیس فدراسیون( مهدی محمد نبی)نایب 
رئیس اول فدراســیون( احمدرضا براتی)عضو 
هیــات رئیســه( هدایــت ممبینی)دبیرکل 
فدراســیون( علی خطیر)مشاور عالی رئیس 
فدراسیون( خداداد افشاریان)عضو هیات رئیسه 

و رئیس کمیته داوران( برگزار شد.
پیش از حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه 
فدراســیون در ســالن هتل آکادمی فوتبال، 
داوران جلسه ای را با اعضای کمیته انضباطی 

بدون حضور رسانه ها برگزار کردند.
داوران حاضر در این جلســه روز گذشته 
کالس های آمادگی جســمانی را با موفقیت 

پشت سر گذاشتند.
افشاریان در آغاز مراسم اختتامیه به عنوان 

اولین سخنران پشت تریبون قرار گرفت.
در این مراســم مهدی تاج گفت: ابتدا ایام 
والدت حضــرت فاطمه زهــرا)س( را تبریک 
می گویم. خیلی خوشــحالم در جمع داوران، 
پیشکســوتان، هیات رئیسه و اصحاب رسانه 
هســتم. یاد و خاطره پیشکســوتان مرحوم 
جامعــه داوری را گرامی می دارم که از آن ها 
خاطرات خوبی داشتیم.پیشکسوتانی هم که 
اکنون هستند یادشان را گرامی میداریم مثل 
صالحی، نظری، زمانی، خوشخوان، غیاثی و .... 

از همه آن ها نیز استفاده می کنیم.
وی افزود: جام جهانی اتفاق خیلی خوبی 
بود که در نزدیکی ما اتفاق افتاد. ما هم در آن 
حضور داشتیم و امیدوارم در همه ادوار حضور 
پیداکنیم    بحث داوری هم مثل همه زمینه ها 
در مهم ترین رویداد دنیا مهم بود. برخی مسائل 
داوری در این جام می تواند برای ما مؤثر باشد. 
اتفاقات بزرگی افتاد و به نظر من اشــتباهات 
داوری خیلی کم بود. با وجود VAR، دوربین ها 
و... همین اشتباهات کوچک هم بزرگ می شد .

رئیس فدراســیون فوتبال در ادامه گفت: 
اینفانتینو نیز در همه بازی های شرکت کرد و 
از نزدیــک آن ها را دید. مجموعه تیم داوری، 
کمیته مسابقات و  ... نیز همه بازی هه را می 
دیدنــد. با همه این مســائل بازهم در داوری 

اشتباه بود. هرچند تأثیرگذاری آن کمتر بود. 
جام جهانی را به خوبی برگزار کردند که درس 
های مهمــی دارد. داوران ما کمترین مزایا را 
در چرخه مالی از لحاظ مزایای فوتبال دارند.

تــاج در خصــوص موارد مهــم داوری در 
کشــور عنوان کرد: ۲ مورد برای فدراســیون 
خیلی مهم اســت . هرچند همه بخش ها مهم 
هســتند اما تیم های ملی و داوری در سیکل 
هستند. هرچند همه کمیته ها فعالیت دارند و 
مهم هستند اما دو جا مورد ارزیابی مردم قرار 
می گیــرد. کمیته داوران و تیم های ملی مدام 
مــورد قضاوت مردم قرار می گیرند  امیدواریم 
تیم ملی جوانان و نوجوانان ما بار دیگر به جام 
جهانــی بروند و همه تــالش مان را می کنیم 
تا بار دیگر پنج ســتاره شــویم. وی افزود: در 
بخش داوری بی انتقاد نیســتیم و انتقاداتی 
به اشــتباهات می شــود. این کالس هایی که 
افشاریان و همکارانش زحمت کشیدند و برگزار 
کردند برای رشد کیفی داوران است. از لحاظ 
کمی وضع مان خوب اســت. ۱۲۵ نفر آوردیم 
و یــک روز هم می توانیم ۱۲۵۰ داور بیاوریم. 
وقتــی هر از گاهی داوری به یک نفر می افتد 

ممکن است اشتباهات تأثیرگذار باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به آموزش 
داوران در خصوص سیستم ویدئو چک گفت: 
بــرای VAR باید ابتدا داوران کم و بهترین ها را 
آمــوزش بدهیم. زیــرا در مرحله اول فرصت 
دیگری نیست. این اتفاق به زودی می افتد. کار 

ساده اما پردردسری است . با توجه به شرایط 
کشور با هر مجموعه ای صحبت می کنیم یک 
جایی به گره می خوریم اما باید بیشتر مذاکره 
کنیم ک بیشتر وقت بگذاریم تا این موانع حل 
شود. موانعی که شاید در کشورهای دیگر وجود 

نداشته باشد.
تاج در ادامه افزود: خیلی نگران نیستیم اما 
به زودی موانع را حل کرده و آموزش را شروع 
می کنیم. VAR بــرای آینده نزدیک می آید و 
باید ایــن اتقاق می افتد . چند خاصیت دارد و 
دیگر شاهد درگیری نیستیم. این سیستم به 
داوران آرامش میدهد .وی در خصوص حضور 
تماشــگاران در ورزشــگاه ها بیان کرد: باید 
مســائل تماشــاگر را حل کنیم. اگر با برخی 
اشــتباهات داوری بازی ها با تماشاگر برگزار 
شــود، اداره فوتبال سخت خواهد شد. دیر یا 
زود بازی ها با تماشــاگران برگزار می شود و 
باید داوران از لحاظ کیفی بســیار رشد کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره برگزاری کالس 
های داوری تصریح کرد: این کالس ها بسیار 
خوب است اما وقتی داور به زمین برود آموزش 
هه محک می خورند. به پرداختی های ما نگاه 
نکنید  زیرا کار بسیار بزرگی انجام می دهید. از 
همه داوران که به زمین می روند یا نمی روند 
تشکر می کنم . همین که متصل مورد قضاوت 
و برخی مواقع نامهربانی و بی اعتنایی قرار می 
گیریــد جای تقدیر دارد. خیلی کم اتفاق می 
افتد که بازیکن به داور حمله کند. این کار شاید 

فقط در ایران اتفاق بیفتد.
تاج با بیان اینکه انتقاد باشگاه ها باید شنیده 
شــود گفت: کمیته اخالق، کمیته انضباطی، 
کمیتــه داوران و ... باید به انتقاد باشــگاه ها 
نیز گوش بدهند. به هر حــال اگر نتوانید به 
هر مجموعه ای انتقاد کنید، مورد احترام قرار 
نمی گیرد. دســت کم مدیر باشگاه می گوید 
چرا داور اینگونه سوت زد؟ خیلی با افشاریان 
صحبت کردم که دست کم قضاوت بازی ها را 
ارزیابی کنید. سامانه داوری ما معیوب نیست. 
هیچکس تاکنون نیامــده و بگوید گیر جای 
دیگری اســت اما باید به خاطر اشتباهات به 
باشــگاه ها حق بدهیم. جایی اگر انتقاد بشود 
قابل احترام خواهد شــد.وی افزود: گیرهایی 
داریم و برخی ســوال هایی می کنند که بحث 
دیگــری دارد. در مــورد هزینه ها باید بگویم 
افشاریان بارها آمده و درمورد دستمزد داوران 
حرف زده اما سطح داوری خیلی وسیع است. 
درآمدهای ما و حقوقی که نمی توانیم بگیریم 
نیز هست و همه این مسائل در فرایند کیفیت 

تاثیر می گذارد.
در خصوص  فوتبــال  رئیس فدراســیون 
 VAR حــذف داوران ایران عنوان کرد: با آمدن
از بازگشــت داوری به رویدادهای آســیایی و 
جهانی خوشحال می شویم. اکنون در معرض 
خطر هستیم و داوران اگر مدرک نداشته باشند 
حذف می شوند یا حذف خواهند شد. باید همه 
تالش خود را به کار بگیریم تا دست کم ۲_۳ 

ماه آینده آموزش تمام شود.
تاج در خصوص VAR  گفت: فردا با مدیران 
پرسپولیس و استقالل و مدیران شرکت توسعه 
و تجهیز جلسه داریم. هر ورزشگاهی باید مجهز 
شــود و داور فقط به زمینی می رود که در آن 
VAR باشــد . صدا و ســیما هم در این زمینه 

کمک می کند.
در ادامه افزود: افشاریان باید برای محدود 
کردن گستره وسیع داوران تالش کند تا دست 
کم داور چند سوت بزند. زیرا اگر داور باشد و 
قضاوت نکند برای خود داوران، سالمت لیگ 

و ... خوب نیست.
 خداداد افشــاریان در این میان اعالم کرد 
که فقط ســه باشگاه سپاهان، نساجی و فوالد 

سیستم رادیویی خریداری کرده اند.
تاج پس از شنیدن این صحبت گفت: من 
موضوع را پیگیــری خواهم کرد و قطعا برای 
فصل بعد این سیســتم را مــی آوریم. ظاهرا 
ذوب آهن و یک باشــگاه دیگر نیز خریداری 
کرده است. در مورد VAR عقب مانده ایم . دو روز 
قبل با فیفا جلسه داشتیم. آن ها آماده هستند 
و فدراسیون به خط شان کرده است . همه چیز 
تنظیم شــده و باید ما دنبال کار برویم. همه 
چیز آماده اســت و باید باشگاه ها را پای خط 
برویم. باید موانع شرکت evs را برطرف کنیم . 
باید با محدودیت ها بهترین باشــیم و در همه 

رویدادهای بین المللی شرکت کنیم.
رئیس فدراسیون در خصوص طلب فوتبال 
ایــران از فیفا و کنفدراســیون آســیا اظهار 
کرد: بزرگترین طلبکار فیفا و AFCهســتیم. 
پرسپولیس ســه و نیم میلیون دالر از AFC و 
کلی از فیفا طلبکار است اما باید ۹۰۰ هزار دالر 
به یک دروازه بان بدهد. در قرارداد هم آمده به 
همان میزان اگر ندهد باید جریمه بدهد. حتی 
ظاهرا وقتی به دادگاه CAS می روند می گویند 

باید همان لحظه پول را پرداخت کنید.
وی در پایان گفت:باشگاهی که از جیبش 
هزینه می کند نباید به خاطر انتقاد به کمیته 
انضباطی احضار شــود اما ما توهین به داوران 
را هم قبول نمی کنیم. مهدی تاج در حاشیه 
کالس نیم فصــل داوران در خصوص تعیین 
تکلیف تیم ملی امید کشورمان، اظهار داشت: 
در ایــن هفته تصمیمی در مــوردش گرفته 
می شــود.رئیس فدراســیون فوتبال در مورد 
انتخاب سرمربی تیم ملی، گفت: هنوز فرصت 
هست و در حال کار بر روی این مساله هستند.

عضو شــورای فنی بوکس با حمایت از انتخاب حسین نهرودی به عنوان 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن گفت: او در این بازه زمانی حساس فداکاری کرد 

تا حواشی کاهش یابد.
امید رشید، درباره تصمیمات گرفته شده در شورای فنی فدراسیون بوکس 
که با حواشی همراه شد، توضیح داد: همه نتایج اعالم شده حاصل خرد جمعی 
بود که دوستان گرفتند. ضمن اینکه چه خوب بود آقای استکی هم در جلسه 
حاضر می شــدند،  چرا که دوستان از زحمات ایشــان تقدیر و تشکر کردند. 

خودشان هم می توانستند دفاع کنند.
او درباره انتخاب نهرودی به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی نیز گفت: به 
دوستان دیگر هم پیشنهاد شد که سرمربی تیم ملی شوند اما دوستان متفق 
القول آقای نهرودی را صالح دانســتند. با اتفاقاتی که افتاد و کشمکش هایی 
که بخاطر پناهندگی رئیس فدراسیون رخ داد، دوستان می خواستند حواشی 
را ســریع تر جمع کنند. آقای نهرودی هم چند دوره المپیک بوده و تیم ما با 

ایشان نایب قهرمان آسیا شده است.
عضو شورای فنی بوکس تصریح کرد: همه به او رای دادند. حتی مربیانی 

که با آقای اســتکی کار کرده بودند نیز به نفع حسین نهرودی رای دادند. در 
حقیقت ایشان به عنوان مدیر در کنار تیم خواهد بود و کار اصلی و فنی تیم 

ملی همچنان در دست مربیان جوان خواهد بود.
او در پاســخ به این سوال که آیا این انتخاب پسرفت محسوب نمی شود؟ 

اظهار کرد: قرار بر این بود مربی انتخاب شود که هم مورد تایید وزارت ورزش، 
هم مورد تایید کمیته ملی المپیک و هم فدراسیون باشد. بهترین فرد از نظر 

اعضا ایشان بودند.
رشــید تاکید کرد: همه می دانیم که اگــر انتخاب ما هر کس دیگری جز 
نهــرودی بود، باز هم این انتقادها رخ مــی داد. به آقای مالیی، احدی و خود 
من نیز پیشنهاد شد ولی ما قبول نکردیم. آقای نهرودی فداکاری کرد تا این 
صحبت های اخیر کمتر شود. کار آقای نهرودی مدیریت و مسائل فنی دست 
جوانان خواهد بود.او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بحث آوردن مربی 
خارجی جدی اســت؟ تصریح کرد: این موضوع ۱۰۰ درصد جدی بود. حتما 
باید این اتفاق رخ دهد تا اختالف نظرها کم شود. هرکس دیگر را می گذاشتیم 
این حاشیه ها ایجاد می شد و شاید هم بیشتر. شاید دو گانگی هم پیش می آمد. 
آقای نهرودی مورد تایید همه بود.رشــید درباره جلسه و برنامه آینده شورای 
فنی نیز گفت: امروز و فردا انتخابی های تیم ملی برگزار می شــوند. در اولین 
فرصت که لیست برترین های این مسابقات مشخص شود به زودی برای بررسی 

برنامه های آقای نهرودی جلسه تشکیل می شود.

سازمان لیگ فوتبال ایران که در سالهای اخیر همواره از شفاف سازی در مورد درآمدهای 
ناشی از تبلیغات محیطی طفره رفته است، این بار درآمدهای باشگاه پرسپولیس از لیگ 

بیست و دوم را نامشخص رها کرده است.
 رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در تازه ترین نشست خبری خود با اهالی 
رسانه پرده از تخلفی بزرگ از سوی سازمان لیگ فوتبال در بحث حق تبلیغات محیطی 

فوتبال برداشت.
طبق اعالم درویش تبلیغات محیطی بازی های این تیم که در ورزشگاه آزادی به میزبانی 
سرخپوشان انجام می شود در اختیار سازمان لیگ فوتبال قرار گرفته اما تغییر و تحوالت 

مدیریتی توافق طرفین را تحت تأثیر خود قرار داد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای شفاف سازی در این امر گفت: بیشتر از ۱۰ جلسه با 
سازمان لیگ داشتیم که در برخی نقطه نظرات اختالف داشتیم و هنوز هم حل نشده 
اســت. قرار است شنبه یا یکشــنبه این موضوع را نهایی کنیم. برای تبلیغاتی که برای 
خودمان اســت با آنها توافق می کنیم که پولــی بدهیم تا اجازه بدهند از هزار ثانیه مان 
اســتفاده کنیم، بعد باید حســاب کتاب کنیم تا ببینیم از ۸ بازی که در فصل جاری 
میزبان بودیم، چقدر حق باشگاه است. باید تفاهم کنیم چقدر از این پول برای ما است. 
قبال تفاهم کرده بودیم هر بازی ۳ میلیارد به سازمان لیگ بدهیم. امسال مبلغ دیگری 
اعالم کردند گفتیم زیاد است. مقداری از فضای تبلیغاتی که متعلق به ما بود را خودشان 

فروختند. به همین خاطر قرار شد قراردادی ببندیم تا ۷۰ درصد ما را بدهند.
 مبنی بر اینکه چرا توافق قبلی اجرایی نشد تصریح کرد: تغییر مدیریت در سازمان لیگ 
رخ داد. توافق در دوره آقای درودگر که مســئول بازاریابی بود، رخ داد. من هم توافق را 

امضا کردم اما وقتی قرار شــد درودگر امضا کنــد تغییراتی رقم خورد که آقایان بعدی 
دیگر زیر بار نرفتند.مدیرعامل پرســپولیس در حالی این موضوع را بیان کرد که طبق 
اساســنامه شــرکت های حقوقی و حتی مردم نهاد تمام امضاها حالت حقوقی دارد و با 
جدایی شــخصیت حقیقی هیچ اتفاق دیگری رقم نمی خورد و آن سازمان موظف است 

به تعهدات خود عمل کند.
از سوی دیگر بر اساس آئین نامه های مربوط به تبلیغات محیطی قرار بود صرفا ۳۰ درصد 
از حق پخش این موضوع در اختیار سازمان لیگ قرار دهد اما آنها در اقدام عجب دیگری 

حقوق بیشتری را برای خود در نظر گرفتند.
درویش ادامه داد: هنوز هیچ پولی در فصل جاری بابت میزبانی از این مسیر درآمدزایی از 
سازمان لیگ نگرفتیم. با درودگر قرار شد تبلیغاتی که سهم خودمان است را به سازمان 

لیگ بفروشــیم. فقط هزار ثانیه اش برای ما باشد و مابقی را پولش را بگیریم. با درودگر 
توافق ضمنی کردیم، که ۴۴۰۰ ثانیه برای آنها باشــد. تقریبا توافق نهایی شده بود که 
درودگر بود. افراد جدید ســازمان لیگ گفتند آن قرارداد عملیاتی نشــده چون کسی 
امضا نکرده است، گفتیم حاال بیایید پول ما را بابت ثانیه هایی که حقمان بوده است اما 

فروختید بدهید که چالش داریم. آنها دو سه هزار ثانیه اش را فروختند.
مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس اظهار داشت: از این جهت ما گفتیم وقتی می گویید ۳۰ 
درصد برای ما است، سازمان لیگ باید مبلغ برای ما تعیین کند. مثل اینکه برای استقالل 
۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برای هر بازی باید پرداخت می شد، ما هم گفتیم وقتی 
۳۰ درصد را به ما فروخته اید مبلغش می شــود ۱۶۲۰ میلیارد و مابقی پول اگر بیشتر 

فروختید سهم پرسپولیس می شود.
ابهامات مالی صورت گرفته در حق پخش تبلیغات محیطی در حالی عیان می شود که 
سازمان لیگ همچون سالیان گذشته هیچ گونه شفاف سازی در این زمینه ها نمی کند تا 

عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
بی شک باشگاه پرسپولیس بابت اجاره ورزشگاه آزادی و همچنین استفاده از تجهیزات 
ورزشــگاه مکلف به پرداخت پول اســت اما اینکه هیچ یک از عدد و رقم های مربوط به 
تبلیغات محیطی به بیرون درز نکرده است یکی از مهم ترین سواالتی است که سازمان 
لیگ باید پاســخگو باشد.میلیاردها تومانی که باید به پرسپولیس و احتماال سایر تیم ها 
برســد تا بخشی از مشکالت مالی باشگاه ها حل شود اما در روزگاری که خبری از حق 
پخش تلویزیونی نیســت و تماشاگران نیز نمی توانند به ورزشــگاه ها بروند آب باریکه 

درآمدزایی باشگاهی نظیر پرسپولیس اینگونه تضییع می شود.

حتی دستیاران استکی به نهرودی رای دادند

»آتش« سازمان لیگ فوتبال به جان پرسپولیس

 اقدام سنگربان سرخ پوشان برای جدایی از پرسپولیس
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس در صورتی که به دنبال 

جدایی باشد باید درخواست رسمی بدهد.
 در روزهای اخیر صحبت هایی مبنی بر احتمال جدایی 
احمد گوهری از پرســپولیس به گوش رسید. این در حالی 
است که این دروازه بان ۲۰ مرداد سال جاری قرارداد خود را 

برای ۲ فصل دیگر با سرخ پوشان تمدید کرد.
گوهــری در صورتی که قصد جدایی از پرســپولیس را 
داشته باشد باید در ابتدا به صورت کتبی درخواست خود را به باشگاه ارائه دهد که 
تا امروز چنین کاری نکرده و به همین دلیل مســئوالن باشگاه نظری در خصوص 

جدایی احتمالی او ندارند.
گوهری که در این فصل فقط در جام حذفی مقابل ون پارس اصفهان بازی کرده 
در تالش است تا بتواند بیشتر بازی کند و اگر درخواست جدایی از پرسپولیس بدهد 

در همین راستا خواهد بود.

  طارمی جا پای بنزما و کین گذاشت
ستاره تیم ملی کشورمان به دارنده توپ طالی بهترین 

بازیکن دنیا در سال ۲۰۲۲ تشبیه شد.
 مهدی طارمی ســتاره تیم ملی کشورمان همچنان به 

درخشش خود به همراه پورتو در پرتغال ادامه می دهد.
ستاره ایرانی در دو سال و نیم گذشته ستاره شماره یک 
اژدها بوده اســت. طارمی در آخرین بازی خود برای اژدها 

گلزنی نکرد ولی دو پاس گل داد.
در همیــن  رابطه »زاچ لووی« خبرنگار آمریکایی به تمجید  از مهدی طارمی 
ســتاره ایرانی پورتو پرداخت و گفت: به همان اندازه که مهدی طارمی یک گلزن 
خوب است، از نظر شکستن خطوط و آماده کردن هم تیمی هایش با پاس های بی 
نقص به همان اندازه ُکشنده مشابه هری کین یا کریم بنزما است. او ترکیبی از قوی 

ترین ویژگی های شماره ۱۰ و ۹ است. 

 اقدام فیفا برای ادب کردن مسی و یارانش بعد از قهرمانی جهان
فدراسیون جهانی فوتبال برای تادیب قهرمان جام جهانی 

دست به کار شد.
 نشریه »موندو دپورتیوو« اســپانیا خبر داد فدراسیون 
جهانــی فوتبال)فیفا( اقدامات خود را برای تادیب تیم ملی 

آرژانتین قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز کرده است.
تیم ملی آرژانتین در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
مقابل فرانسه به نتیجه تساوی ۳ - ۳ رضایت داد و در ضربات 

پنالتی موفق شد قهرمان جهان شود.
یاران مسی بعد از کسب پیروزی و قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ دست به اقداماتی 

جنجالی زدند که باعث نقض قوانین اخالقی شد.
تیــم ملــی آرژانتین متهم به نقض دو ماه ۱۱ و ۱۲ قوانین فیفا در زمینه زیرپا 

گذاشتن بازی جوانمردانه و رفتار غیر ورزشی است.
امیلیانو مارتینز دروازه بان آرژانتین متهم اصلی این پرونده اســت. دروازه بان 
آلبی سلســته بعد از کسب بهترین جایزه دروازه بان جام جهانی با جایزه حرکتی 

غیر اخالقی انجام داد.
همچنین این همبازی مســی در رختکن اقدامی را علیه کیلیان امباپه ستاره 
فرانسوی انجام داد. رفتارهای بازیکنان آرژانتین بعد از قهرمانی جام جهانی باعث 

شده تا فیفا برای ادب کردن این تیم وارد عمل شود. 

 مذاکره نفت مسجدسلیمان با رضا عنایتی
باشــگاه نفت مسجد سلیمان به دنبال انتخاب سرمربی 
جدید است.مسئوالن باشگاه نفت مسجد سلیمان مذاکراتی 

را برای انتخاب سرمربی جدید این تیم آغاز کرده اند.
به همین خاطر صحبت هایی با رضا عنایتی انجام شده و 

به نظر می رسد دو طرف به توافقاتی نیز رسیده اند.
گفته می شود مدیریت باشگاه نفت مسجد سلیمان روز 
گذشــته قطع همکاری با ابراهیم اشکش را اعالم کرده و به 
همین خاطر این مربی نیز در انتقاد از این اقدام متنی را در فضای مجازی منتشر 
کرده بود اما سپس آن را حذف کرد.سرمربیگری عنایتی در تیم نفتی هنوز قطعی 

نشده و در صورت انجام توافقات نهایی، به زودی اعالم خواهد شد. 

 گاف بزرگ نفت مسجدسلیمان
مدیران تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در جام حذفی مرتکب یک اشتباه بزرگ 
شدند که باعث حذف این تیم خواهد شد. تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان ۳ بر یک 
مقابل ملوان در انزلی به پیروزی رســیده بود به دلیل یک 
گاف مدیریتی به احتمال فراوان از جام حذفی کنار خواهد 
رفت و ملوان جایگزین این تیم خواهد شد. ماجرا از این قرار 
است است که علی کیانی فر بازیکن فصل گذشته استقالل 
خوزستان به تیم نفت مسجدسلیمان پیوست و در دیدار با 
ملوان انزلی در مرحله یک شانزدهم جام حذفی برای نفت 
بازی کرد این در حالی است که کیانی فر فصل گذشته در 
جام حذفی از میدان اخراج شده بود و در این فصل محروم بوده است. سازمان لیگ 
نیز اســامی محرومان را پیش از شــروع آغاز مسابقات جام حذفی در سایت خود 
منتشر کرده بود حتی اگر این اتفاق هم رخ نمی داد وضعیت محرومیت بازیکنان 
به عهده مدیر تیم فوتبال اســت و او باید خودش مراقب محرومان تیمش باشد تا 
بازیکن غیرمجاز استفاده نکند.به این ترتیب نفت در دیدار با ملوان از بازیکن غیرمجاز 
استفاده کرده و به احتمال فراوان با توجه به شکایت ملوان نتیجه این بازی به سود 
ملوان تغییر خواهد کرد. به این ترتیب ملوان به گردونه جام حذفی برمی گردد و 
نفت مسجدسلیمان حذف خواهد شد. درست مانند اتفاقی که در تیم امید ایران 
در بازی با عراق در زمان ســرمربیگری علیرضا منصوریان رخ داد و ایران به دلیل 
استفاده از بازیکن غیرمجاز با وجود برد مقابل عراق، بازنده اعالم شد.یکبار هم تیم 
سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا به دلیل استفاده غیرمجاز از رحمان احمدی سه بر 
صفر بازنده شد. اکنون نیز ملوان به جام حذفی برمی گردد و نفت از گردونه رقابت 

ها کنار خواهد رفت.

  االتحاد هم با یک رقم نجومی مشتری مسی شد
طبق اعالم روزنامه مارکا عالوه بر الهالل عربستان اإلتحاد 

هم برای جذب مسی اعالم آمادگی کرده است.
 پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر عربستان باعث شده 
است تا دیگر باشگاه های بزرگ فوتبال این کشور هم به دنبال 

جذب فوق ستاره های بزرگ فوتبال جهان باشند.
هواداران الهالل بزرگ ترین و پرافتخاترین تیم عربستانی 
هم منتظر یک خرید بزرگ و بی صبرانه به جذب لیونل مسی 
عالقمند هستند.سران این باشگاه عربستانی رسما با مسی وارد مذاکره شده اند و 

پیشنهاد فرانجومی ۳۵۰ میلیون یورو در یک فصل را به مسی داده اند.
روزنامه مارکا اعالم کرد که الهالل تنها مشــتری مسی نیست بلکه االتحاد هم 
برای جذب این فوق ســتاره آرژانتینی اعالم آمادگی کرده است و حاضر است که 

۳۵۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن پرداخت کند.

مدال طالی کشتی فرنگی امیدهای جهان معتقد است اجرای دقیق و عادالنه چرخه 
انتخابی می تواند بر خالف گذشته، تردیدها و ابهامات کشتی گیران را برطرف کند.

پویا دادمرز فرنگی کار وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان همزمان 
با آغاز اردوی آماده ســازی و اعزام نفرات منتخب به تورنمنت بین المللی کرواسی 
این تیم گفت: خوشــبختانه شرایط جسمانی خوبی دارم و در کنار بچه ها به تازگی 

نخستین اردوی خود را آغاز کردیم. 
طبیعتــاً در ایــن اردوی ۱۰ روزه بــا جدیت تمریناتــم را پیگیــری می کنم و از 
هــر نظر مهیای حضور در مســابقات آتی خواهم شــد. ضمن اینکــه من هم قرار 
 اســت به همــراه نفر برتر قهرمانی کشــور به تورنمنت کرواســی اعزام شــوم که

 هر کدام بتوانیم عملکرد بهتری داشــته باشــیم، ملی پوش اعزامی به رقابت های 
قهرمانی آسیا خواهیم بود.

وی افزود: طبق برنامه کادر فنی، نفرات برتررقابت های قهرمانی آسیا، سهمیه حضور 
در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برای مســابقات جهانی را هم کسب خواهند کرد 
و در نهایت در مصاف با قهرمان جام تختی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان 

به رقابت خواهند پرداخت.
دادمرز بــا تاکید بر اجرای دقیق و عادالنه چرخه انتخابــی تیم ملی گفت: یکی از 
امیدواری هــای مدعیان تیم ملی این بود که چرخــه انتخابی به خوبی و در نهایت 
عدالت تدوین و طراحی شد تا بدین ترتیب تمامی کشتی گیران تکلیف خود را برای 
آینده بدانند. مطمئناً در طول روند اجرای چرخه انتخابی تمامی مدعیان مسیر خود 
را برای رســیدن به دوبنده تیم ملی به درستی و روشنی پیش رو دارند و جای هیچ 

حرف و حدیثی باقی نمی ماند.
قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان در خصوص رویدادهای پیش رو در سال جدید 
میالدی گفت: کشتی ایران سال سختی را پیش روی دارد، چراکه رقابتهای جهانی 
و آســیایی و همچنین تورنمنت های رنکینگ دار تا قبل از بازی های المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس از اهمیت باالیی برای تمامی کشــورها برخوردار اســت که امیدوارم ما هم 

بتوانیم نهایت استفاده را از این میادین تا زمان رسیدن به المپیک ببریم.

 چرخه انتخابی هیچ تردیدی برای کشتی گیران باقی نمی گذارد
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با کاهش سرعت افزایش نرخ بهره، دالر با کاهش مواجه شد؛ جفت ارزهای کلیدی 
دچار نوساناتی شدند، اما بیت کوین بعد از دو ماه به باالی 20000 دالر رسید.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ، دالر آمریکا در اوایل معامالت 
اروپا در روز جمعه کاهش یافت و در پی کاهش تورم ایاالت متحده، مسیر فدرال 

رزرو را برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره هموار کرد.
در ساعت 03:05 به وقت شرقی )08:05 به وقت گرینویچ(، شاخص دالر آمریکا، 
که ارزش دالر را در برابر سبدی از شش ارز دیگر دنبال می کند، 0.1 درصد کاهش 
یافت و به 101.965 رســید و بدین ترتیب در اوایل جلسه، به پایین ترین سطح 

خود از ژوئن سقوط کرد.
این شاخص در هفته ی جاری به سمت کاهش 1.6 درصدی پیش می رود که 

بدترین عملکرد آن از اوایل نوامبر تاکنون است.
دالر آمریکا از اواخر سال گذشته و از زمانی که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ 
بهره را کاهش داد، در ضرر است؛ البته در روز پنج شنبه پس از آن که داده ها نشان 
داد تورم CPI ایاالت متحده در دسامبر کاهش یافته است، این ضعف نیز بیشتر شد.

دالر و افزایش نرخ بهره
به دنبال افزایش نرخ بهره 50 واحد پایه ای بانک مرکزی ایاالت متحده در دسامبر 
پس از چهار افزایش متوالی 75 واحد پایه در ســال، این گمانه زنی تقویت شد که 

تعدیل بیشتر در موضع سختگیرانه پولی فدرال رزرو در راه خواهد بود.
پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیالدلفیا، روز پنج شنبه در یک سخنرانی اعالم 

کرد: »افزایش 25 واحد پایه در آینده مناسب تر خواهد بود«.

در جاهای دیگر، دالر/یــن )USD/JPY( 0.6 درصد کاهش یافت و به 128.51 
رسید؛ شایان توجه است که این جفت ارز به سطوحی که از پایان ماه مه سال گذشته 
مشاهده نشده بود، سقوط کرد. زیرا ین از گمانه زنی فزاینده ای سود می برد که بانک 

مرکزی ژاپن در هفته ی آینده با افزایش تورم مجبور به تغییر رویکرد خواهد شد.
الزم به ذکر است که BOJ در ماه دسامبر بازار را با افزایش باند بازده اوراق قرضه 
10 ساله خود غافلگیر، و عمأل شرایط پولی را دشوارتر کرد؛ انتظار می رود هفته ی 

آینده نیز حرکت مشابهی انجام شود.
پوند/دالر )GBP/USD( 0.1 درصد افزایش یافت و به 1.2210 رسید؛ البته تأثیر 
اطالعات منتشر شده در اوایل روز جمعه را بر این جفت ارز نمی توان نادیده گرفت 
که نشــان می داد اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر رشــد متوسطی را تجربه کرده که 

موضوعی تعجب برانگیز است.
پوند و دالر

تولید ناخالص داخلی نسبت به اکتبر 0.1 درصد افزایش یافت که بهتر از کاهش 
0.3 درصدی مورد انتظار بود، اما رشد در دوره سه ماهه جاری تا نوامبر 0.3 درصد 

کاهش یافت که سنجش آن نسبت به سه ماه قبل انجام شد.
یورو/دالر )EUR/USD( نزدیک به باالترین سطح 9 ماهه، به صورت ثابت در سطح 
 CPI 1.0846 معامله شــد؛ در حالی که ارقام نهایی تورم در فرانسه نشان می دهد
در دسامبر از 7.1% در نوامبر به 6.7% کاهش یافته است که با ارقام تورم اولیه ی 

قبلی برای این ماه مطابقت دارد.
دالر/یــوان)USD/CNY( با 0.4 درصد کاهش به 6.7147 رســید و یوان پس از 
بهبودی تراز تجاری چین ناشــی از بهبود وضعیت اقتصاد این کشــور، همگام با 
کاهش بیشــتر اقدامات ضد کووید توسط دولت، نزدیک به باالترین سطح شش 

ماهه معامله شد.
و اما در دنیای ارزهای دیجیتال، بیت کوین روز شنبه برای اولین بار در دو ماه 

گذشته به باالی 20000 دالر رسید.
بیت کوین، بزرگ ترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال جهان، روز شنبه با 4.6 
درصد افزایش به 20853 دالر رسید و میزان 922 دالر به بسته شدن قبلی خود 
اضافه کرد.این ارز دیجیتال نسبت به پایین ترین سطح سال یعنی 16496 دالر در 

1 ژانویه، 26.4 درصد افزایش یافته است.
اتر، سکه متصل به شبکه بالک چین اتریوم، روز شنبه با 5.91 درصد افزایش به 

1536.9 دالر رسید و 85.90 دالر به رقم بسته شدن قبلی خود افزود.

 -  - 

درافقتاریکدالر،بیتکوینمیدرخشد
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  این تست نشان می دهد شما با چه سرعتی پیر می شوید

پیری فرآیندی کامال طبیعی است و برای همه اتفاق می افتد. شایدبتوان 
آن را با محصوالت مختلف یا رژیم های مراقبت بهداشتی پنهان کرد؛ اما سن 
ما همچنان در حال افزایش است. اکنون با آزمایشی ساده می توان مقدار پیر 

شدن را فهمید.
به نقل از  ســان، پزشکان دریافته اند که هنگام تعیین سن واقعی، حس 
بویایی می تواند تعیین کننده باشد. مشخص شده که از دست دادن بویایی یک 
عالمت رایج در بیماری های عصبی است. پارکینسون و آلزایمر شرایط ناتوان 

کننده ای هستند که خطر آنها با باال رفتن سن افزایش می یابد.
مطالعات قبلی نشان داد که حس بویایی معیوب نشانه پیری یا بیماری است.

مطالعه ای در سال 2019 که روی بیش از 2هزار نفر انجام شد، نشان داد 
در یک دوره ده ساله افراد با حس بویایی ضعیف، 46درصد بیشتر از افراد با 

حس بویایی معمولی در معرض خطر مرگ قرار دارند.
در ســال 2017، مقاله دیگری نشان داد که از دست دادن توانایی بویایی 
نیز نشــانه زوال عقل است و این عالمت پنج سال قبل از تشخیص بیماری 

ظاهر می شود.
این در حالی اســت که مقاله ای در ســال 2004 نشان داد که آزمایش 
بویایی می تواند به شناسایی تغییرات در سالمت استخوان کمک کند) یک 

عامل رایج در پیری(.
یک مطالعه توســط کارشناسان ســن دیگو در سال 2019 نشان داد که 
حس بویایی ضعیف در بزرگســاالن باالی 80 سال 62.5درصد بیشتر است. 
همچنین مشخص شد که 24.5درصد از افراد 53 تا 97 ساله در مورد حس 

بویایی خود دچار نقص هستند.
پزشــکان اکنون آزمایش جدیدی ابداع کرده اند که می تواند سن واقعی 
شما را نشان دهد. محققان دانشگاه جانز هاپکینز گفتند که آزمایش بویایی 
به پزشکان کمک می کند تا افراد مسن را از نظر عالئم پیری ناسالم و ضعف 

بررسی کنند.
این بدان معناست که احتماال بسته به اینکه چقدر حس بویایی شما قوی 
یا ضعیف است؛ پزشکان بتوانند میزان پیری و سن کلی شما را مشخص کنند. 
یعنی افرادی که از خود مراقبت نمی کنند، ممکن است حس بویایی بدتری 

داشته باشند، یعنی با سرعت بیشتری پیر شوند.
پزشکان در مجله Gerontology به بررسی حساسیت و شناسایی بویایی 
پرداختند. این آزمایشات به آشکار شدن توانایی افراد در تشخیص بو و تمایز 

آن از سایر بوها کمک کرد.

نیکالس روآن، استادیار متخصص گوش و حلق و بینی در جانز هاپکینز، 
گفت: » ما دریافتیم که اختالل در شناسایی بویایی با ضعف و آسیب پذیری 
مرتبط است، بنابراین بینی شما می تواند ضعف و مرگ قریب الوقوع را پیش بینی 
کند«. او افزود که حس بویایی ما چیزی است که با افزایش سن ضعیف می شود.

برای رســیدن به این نتیجه، کارشناســان داده های بیش از هزار و160 
بزرگســال را بررسی کردند. همه شرکت کنندگان برای سنجش مهارت های 
شناسایی پنج رایحه و برای سنجش حساسیت شش رایحه را بوییدند. سپس 
این نتایج با میزان ضعیف بودن هر فرد مطابقت داده شد. نتایج نشان داد که 
به ازای هر افزایش حساسیت بو، وضعیت ضعف و آسیب پذیری نیز کاهش 
می یابد. این نشــان می دهد که به طور کلی توانایی بویایی خوب با سالمت 

بهتر ارتباط دارد.
پروفســور روآن افزود انجام تســت بویایی ساده که چند دقیقه طول می 
کشد، به طور بالقوه می تواند به عنوان یک ابزار ارزشمند برای ارزیابی خطر 
ضعف یا پیری ناسالم استفاده شود. به عنوان مثال، اگر کسی تست بویایی را 
انجام دهد، مشخص می شود که بیمار باید تغذیه خود را بهبود بخشد یا تحت 

بررسی عصبی یا پزشکی دقیق تر قرار گیرد. 

  اپل و متا دیگر جزو بهترین مکان ها برای کار نیستند
شــرکت اپل و متا در رتبه بندی که توســط سایت گلسدور در مورد صد 
مکان بهتر برای کار منتشر می شود؛ تنزل قابل مالحظه ای کردند به طوری 

که دیگر در لیست جا ندارند.
 به نقل از 9to5Mac، شرکت اپل برای بیش از یک دهه به عنوان یکی از 
بهترین ها برای کار در نظر گرفته می شد. این شرکت همیشه در صدر رتبه 
بندی 100 بهترین مکان برای کار )که توسط سایت  گلسدور انجام شود( قرار 
داشت. با این حال، رتبه بندی سال 2023 به تازگی منتشر شده و اپل دیگر 

در آن لیست نیست.
براســاس CNBC دو شــرکت بزرگ فناوری اپل و متا در رتبه بندی 100 
بهترین مکان برای کار در سال 2023 غایب هستند. به طور دقیق تر، هر دو 

شرکت در سال گذشتهرضایت کارمندان را کسب نکردند.
متا در سال 2021، جایگاه 11 را داشت در حالی که اپل در رتبه 31 بود. 
اما در سال 2022، این شرکت ها به ترتیب با رفتن به جایگاه 47 و 56 افت 
قابل توجهی داشتند. رتبه بندی گلسدور بر اساس بررسی های ارسال شده 
توسط کارمندان این شرکت ها در این پلتفرم انجام می شود. گلسدور برای 
رتبه بندی سال 2023، صدها هزار شرکت با حداقل هزار کارمند را بین اکتبر 

2021 تا 2022 تجزیه و تحلیل کرد.
دانیل ژائو، اقتصاددان ارشد گلسدور می گوید که نبود اپل و متا در رتبه بندی 
امسال جالب است، زیرا هر دو شرکت در دهه گذشته هرگز از فهرست خارج 
نشده اند. به عنوان مثال، اپل در 15 سال گذشته در این رتبه بندی بوده است، 
در حالی که متا )فیسبوک سابق( از سال 2011 در این لیست قرار داشته و 

حتی در گذشته رتبه اول را کسب کرده است.
اپل در سال های اخیر نسبت به سایر شرکت ها سیاست سخت گیرانه تری 
برای دورکاری وضع کرده است. بسیاری از کارمندان اپل را ترک کردند، زیرا 
این شرکت از آنها خواسته بود حداقل سه روز در هفته حضور داشته باشند.

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.

»پرتیکان« نام منطقه ای در فالت مرکزی ایران و میان کوه های زاگرس

ینفوگرافیینفوگرافی

  بخشی از منابع درآمد و مصارف هزینه بودجه 1402
الیحة بودجه سال 1402 چهارشنبه )21 دی( توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد، این الیحه با رقمی معادل 5261 
هزار میلیارد تومان بسته شده است که بودجة مجموع منابع، مصارف، درآمدها و هزینه های دولت در سال آینده را به طور خالصه و به 

تفکیک اعالم کرده است. در این اینفوگرافیک بخشی از منابع درآمد و مصارف هزینة بودجه سال آینده را مشاهده می کنید.

پیــش از اعالم نتایج گزارش تورم ایاالت متحده، به دلیل رویکرد محتاطانه ی 
معامله گران نسبت به چشم انداز تقاضای چین، قیمت نفت امروز ثابت ماند.

به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز پنج شنبه عمدتاً ثابت ماند و از رشدهای 
قبلی خود در روز گذشته چشم پوشی کرد، زیرا پیش از انتشار آمارهای تورم آتی از 

ایاالت متحده، خوش بینی نسبت به چشم انداز تقاضای چین، با احتیاط کاهش یافت.
نفت خام برنت تا ساعت 725 به وقت گرینویچ با رقم 82.67 دالر در هر بشکه 
ثابت بود، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 4 سنت یا 0.05 

درصد کاهش یافت و به 77.37 دالر در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص در جلسه ی روز چهارشنبه، 3 درصد افزایش یافتند که به دلیل 
امیدها به بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی و نگرانی از تأثیر تحریم ها بر تولید نفت 
خام روسیه، تقویت شده بودند.تینا تنگ، تحلیلگر CMC Markets به بهبود چشم انداز 
تقاضا اشاره کرد و اظهار داشت: »چین در آستانه ی تعطیالت سال نو قمری، ذخایر 
نفت خام را افزایش می دهد، چرا که دورنمای تقاضا در بحبوحه ی تغییر رویکرد در 
محدودیت های کووید-19 بهبود یافته است.«چین، واردکننده ی بزرگ نفت، اقتصاد 
خود را پس از پایان سختگیری های کووید 19، بازگشایی می کند و بدین  ترتیب 
باعث تقویت خوش بینی نسبت به رشد تقاضا برای سوخت در سال 2023 می شود.

بــه گفته ی وزارت صنعت و فناوری اطالعات، علیرغم اختالالت تولید و تردد 
ناشی از محدودیت های کووید-19، انتظار می رود تولید صنعتی این کشور در سال 

2022 نسبت به سال قبل 3.6 درصد رشد را نشان دهد.

آسماننوساننفت،بدونابر!

ابالغرأیهیأت
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم مهدیه شــعبانی کهن  فرزند نعمت از دادنامه شماره 8548 مورخ 
1401/3/9 صادره از هیأت بدوی که مســتدل به دالیل موجود از جمله مغایرت سوابق علمی و آزمونی 
و رتبه اکتسابی وی در آزمون سراسری سال 1400 و شباهت غیر متعارف پاسخ نامه آزمونی به صورت 
شبکه ای با تعداد از داوطلبان، موافقت هیأت تجدید نظر و تعیین زمان آزمون مجدد صرفاً در دو درس 
ریاضی و زیست شناسی از شرکت در آزمون استنکاف می کند. پس از صدور رأی اصراری ضمن تجدید 
نظر خواهی مکرر در شرکت در آزمون مجدد را درخواســت می کند و بر همین اساس با موافقت هیأت 
تجدید نظر در آزمون مجدد شرکت نموده و نصاب الزم مطابق تصمیم هیأت را کسب نمی کند. بنابراین 
اعضاء هیأت تجدید نظر و با امعان نظر در اوراق و مندرجات پرونده و مشاوره اعضاء به اتفاق آراء اعتراض را 
موجه ندانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و منطبق با موازین و مقررات و رعایت اصول منصفانه 
دادرسی، اصل انصاف، عدالت آموزشی و صیانت از حقوق شهروندی سایر داوطلبان و پیشگیری از لوث 
شدن جایگاه  علم به ویژه رشته های با اهمیت و حیاتی گروه پزشکی صادر شده و اعتراض به نحوی نیست 
که براساس رأی مورد اعتراض نقصی وارد نماید. فلذا  به استناد مواد 5 ، 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات 
و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسالمی و مواد 25 ، 26 ،27 ، 28 ، 30 
و 33 از آیین نامه اجرای مصوب 1385 هیأت وزیران ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید 
و استوار می نمایند. این رأی قطعی است. رأی صادره به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون آیین دادرسی و 

تشکیالت دیوان عدالت اداری ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ قابل شکایت در دیوان مذکور می باشد.

هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری
شناسه آگهی : 1440529  4056/ م - الف
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