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قیمت مسکن ملی 
نامشخص است

قیمت گذاری 
خودروسازان را آتش زد

چرا بازیهای لیگ برتر 
ایران مساوی می شود؟

رکود جهانی، نفت را 
محدود می کند
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افشین کالهی
رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان

ورود کشور به فاز توده وار مهاجرت

به دلیل وجود بحران های اقتصادی، تحریم ها و شرایط نامطلوب اجتماعی 
و رفاهی در چند دهه گذشته، آمار مهاجرت دانشجویان و نخبگان ایرانی 

به طور چشمگیری افزایش یافته است.
اما این ماجرا به همین جا ختم نمی شــود؛ در چند ســال اخیر نه  تنها 
نخبگان ایرانی با امید به کسب موقعیت تحصیلی، شغلی و شرایط زندگی 
بهتر اقدام به مهاجرت کرده اند، بلکه تب داغ مهاجرت به همه قشــرهای 

جامعه و حتی استارت آپ ها هم سرایت کرده است.
این در حالی  اســت که قوانین ومقررات حمایتی بسیار خوبی در حوزه 
اقتصاد نوآوری و شرکت های دانش بنیان تدوین و ابالغ شده که کارشناسان 
و متخصصــان این حوزه نیز اذعــان دارند می توان با اجرایی کردن آن ها 
امید به ادامه فعالیت در کشور را باال برد؛ اما متاسفانه فضای کلی اقتصاد 
و محیط کسب وکار کشور که بیشتر متاثر از سیاست های کلی حاکمیت 
در بخش هــای امنیتی، روابط بین الملل، بخش های دیگر اقتصاد، و حتی 
سیاست های فرهنگی و اجتماعی ناهمگون با الگوی زندگی اکثریت طبقه 
متوسط است، موجب شــده تا هربار ضربه مهلک تری به بدنه این بخش 
جامعه وارد شود و تمایل به مهاجرت را بیش از پیش در جامعه باال ببرد.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ایرانی مهاجرت کرده اند که این رقم نزدیک به 3.3 
درصد از کل جمعیت کشور را شامل می شود. البته پدیده مهاجرت در همه 
جوامع وجود دارد و تا حدودی طبیعی است؛ اما وقتی مهاجرت نخبگان و 
فعاالن اقتصادی کشور مطرح می شود، ماجرا حساسیت ویژه ای پیدا می کند.

طبق آخرین پژوهشی که توسط رصدخانه مهاجرت دانشگاه شریف با 
استخراج و بررسی داده های بازار کار ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ صورت 
گرفته، مهاجرت کارکنان در بخش های مختلف کسب وکار، یکی از مهم ترین 
موضوعاتی است که سازمان ها اعم از سازمان های دولتی، خصوصی و نیمه 

خصوصی با آن مواجهند.
در این پژوهش بیش از ۶ هزار نفر از فعاالن در کســب وکارهای کشور 
شــرکت کرده اند که در بخش های مختلف اقتصادی مشــغول به فعالیت 
بوده اند. ۷۷ درصد از شــاغالن در بخش های مختلف کســب وکار، اعالم 

کرده اند که تمایل زیاد یا خیلی زیاد به مهاجرت دارند. 
علی رغــم اینکه، تصمیم به مهاجرت در میان کارکنان و مدیران میانی 
بیش از مدیران ارشــد بوده اســت، با این وجود درصــد افرادی که برای 
مهاجرت برنامه ریزی و اقدام کرده اند در ســطوح سازمانی باال بیشتر بوده 
است. همچنین برنامه ریزی و اقدام عملی در میان فعاالن بخش خصوصی 

و نیمه خصوصی و ساکنان شهر تهران بیشتر دیده شده است.
نکته جالب توجه دیگر اینکه به طور کلی وضعیت مهاجرت به تفکیک  
طبقات مختلف تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و این موضوع نشاندهنده 
همه گیر شدن تمایل به مهاجرت در تمامی اقشار جامعه و وارد شدن کشور 

به فاز توده وار مهاجرت است.
 نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی، دغدغه آینده فرزندان، شیوه 
حکمرانی، رویکردهای سیاسی و شرایط تحریم ایران از عوامل اصلی تمایل 

افراد به مهاجرت است.
همان طور که اشاره شد این آمار در اردیبهشت ماه سال جاری استخراج 
شــده است، یعنی زمانی که کشور با قطعی وسیع اینترنت و سیاست های 
فیلترینگ با این حجم و به این شــکل مواجه نبود. پیرو اختالالت اخیر 
اینترنت در کشور که در پی نارضایتی ها و اعتراضات اتفاق افتاد، کسب وکارها 
ضربه مهلک تری تحمل کردند و اســتارت آپ ها بیشــتر از پیش میل به 
مهاجرت پیــدا کردند، به گونه ای که مهاجرت نخبــگان به ویژه در حوزه 
کســب وکار آنالین و فضای مجازی به عنوان یک خطر جدی مطرح و در 

جریان است.
به طور قطع هر سیاســتی که به ویژه در شرایط بحرانی و برای خروج 
از بحران طراحی می شــود، هزینه هایی نیــز به همراه دارد؛ اما نکته حائز 
اهمیــت این اســت که بایــد در تصمیمات و سیاســت گذاری ها به این 
موضوع توجه داشــته باشیم که اگر شــرایط مناسبی برای حفظ نیروی 
انســانی متخصص کشــور مهیا نشــود و این جریان مهاجرت به همین 
 شــکل ادامه پیدا کند، مهم ترین ســرمایه کشــور یعنی نیروی انســانی

 مفید، متخصص و تاثیرگذار به تاراج خواهد رفت و امید به آینده بیش از 
بیش دچار چالش خواهد شد.

سقوط تولید با اعمال سیاست های دستوریسقوط تولید با اعمال سیاست های دستوری

  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشــاره به رویکرد اصلی وزارت 
فرهنگ دولت مردمی مبنی بر تغییر مسیر ریل حوزه فرهنگ 
به سوی ارزش های انقالب اسالمی گفت: بخش مهم تغییر ریل 
حوزه سینما نیز از مسیر بنیاد سینمایی فارابی طی خواهد شد و 

این بنیاد گام های بلندی در این راستا برداشته است.
به گزارش از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، محمدمهدی 
اسماعیلی روز یکشنبه در جلسه هیئت امنای بنیاد سینمایی 
فارابی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از حوزه 
ســینما در دوره جدید وزارت فرهنگ افــزود: چندی پیش 
نخستین جلسه شورای عالی سینما در دوره جدید پس از سال 
ها وقفه برگزار و تصمیمات خوبی برای کمک به سینمای کشور 
اتخاد شد و دومین جلسه این شورا نیز بزودی برگزار می شود 

تا توجه به سینما در سطح کالن تصمیم گیری تداوم پیدا کند.
وی با یادآوری اقدامات و حمایت های دولت مردمی در حوزه 
سینما گفت: سیاست گذاری واحد در هزینه کرد بودجه های 
دستگاه های مختلف در حوزه فرهنگ در پی تصویب آیین نامه 
بند ز تبصره ۹ الیحه بودجه یکی از اتفاقات مهم ستاد فرهنگی 
دولت محسوب می شود و امیدواریم از این طریق بتوان حمایت 

های بیشتری از حوزه فرهنگ به ویژه سینما انجام داد.
اسماعیلی درمورد جزییات این آیین نامه گفت: براساس بند ز 
تبصره ۹ قانون بودجه، دستگاه های اجرایی مجاز هستند تا ۲ 
درصد از بودجه هزینه ای خود را در راستای هم افزایی و ارتقای 
فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، 
مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری و صنایع 

دستی هزینه کنند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد: اگر می خواهیم 
حاکمیت فرهنگی به معنای جهت دهی به فرهنگ کشور در 
اختیار حاکمیت باشد باید به سهم فرهنگ از منابع توجه ویژه 
داشته باشیم؛ موضوعی که مورد تاکید مسئوالن بخش های 

مختلف دولت مردمی است.
اسماعیلی با اشاره شعار اصلی وزارت فرهنگ درباره تغییر ریل 
حوزه فرهنگ به سوی ارزش های انقالب اسالمی گفت: بخش 
مهم تغییر ریل حوزه سینما از مسیر بنیاد سینمایی فارابی می 
گذرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه تحولی وزارت 
فرهنگ اشاره کرد و گفت: در ابتدای حضور در وزارت فرهنگ 
برنامه تحولی وزارتخانه را در قالب صد و بیســت اقدام شفاف 
تدوین کردیم که بخشی از آن ها به حوزه سینما اختصاص دارد.

اسماعیلی افزود: بنیاد فارابی در مسیر ایجاد تحول بنیادین در 
سینمای ملی، گام های بلندی برداشته است و وفاق، امیدآفرینی، 
نشاط، و تبیین پیشرفت های ایران اسالمی، شاخص های اصلی 

تولید و حمایت در فارابی است.

 شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت )دوشنبه، ۲۶ دی ماه( با 3۶ هزار و ۹۷۰ واحد افزایش 
در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحدی ایستاد.

 شاخص هم وزن با ۱۵ هزار و ۴۹۸ واحد افزایش به ۵۲۰ هزار و ۴۰3 واحد و شاخص قیمت با ۹ 
هزار و ۲۲۱ واحد رشد به 3۰۹ هزار و ۶۵۵ واحد رسید.شاخص بازار اول، ۲۹ هزار و ۲۰۲ واحد و 
شاخص بازار دوم، ۶۷ هزار و ۸۶۴ واحد افزایش را ثبت کردند.در معامالت بورس تهران، بیش از 
۱۴ میلیارد و ۸۴۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۰ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال 
معامله شد.همچنین فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۲۹۶ واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با ۲ هزار و ۱۶۶ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۲ هزار و۸۲ واحد، 

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و ۸۹۶ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۴۵۸ واحد، بانک ملت )وبملت( بــا یک هزار و 3۶۲ واحد و 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 3۰۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل گسترش نفت و گاز پارسان )پارسان( با ۱۰ واحد، مهندسی نصیر ماشین )خنصیر( با ۹ 
واحد و موتورسازان تراکتورسازی ایران )خموتور( با هشت واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به 
همراه داشت. نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگستر(، بانک ملت )وبملت(، پاالیش نفت تهران )شتران(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
بانک تجارت )وتجارت( و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

تغییر ریل حوزه سینما  از 
مسیر بنیاد فارابی

بازگشت بورس به مدار صعود با رشد 3۶ هزار واحدی شاخص

وزیر اقتصاد و امور و دارایی ضمن اشاره به ناکارآمدی سیاست های دستوری تاکید کرد که 
این سیاست ها باعث تیره و تار شدن چشم انداز تولید می شود.

: سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور و دارایی ضمن اشاره به سقوط تولید با اعمال 
سیاست های دستوری اظهار کرد: برای به ثمر نشستن و انگیزه دادن به تولیدکننده غیر از 
سیاست تحریک تقاضا، نیازمند این هستیم که در ســمت عرضه به نحوی عمل کنیم که 
چشم انداز ســودآوری برای تولیدکننده مبتنی بر بهبود کیفیت مثبت باشد و تولیدکننده 
انگیزه این را داشته باشد که با تمام ظرفیت کار کند.وی افزود: در سال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین، تولید کمتر از ظرفیت های موجود، محصول سیاست های کالن و نادرست است 
و در همین راستا برای رشد تولید و اشتغال باید سیاست های صحیح اتخاذ شود. همچنین 
دسترســی منصفانه و قیمت گذاری منصفانه برای مردم و مصرف کننده و تولیدکننده از 

ضرورت های تحقق این مهم هست. نکته ی دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که 
بنباید در حق مصرف کننده اجحاف شود، و هم زمان نباید به خاطر مصرف کننده، با اعمال 

سیاست های دستوری چشم انداز تولید را تیره و تار کرد.
خاندوزی گفت: رویکرد دولت سیزدهم محدود کردن ویژه خواری، توسعه دسترسی مردم و 
بهبود چشم انداز تولید و تولیدکننده به صورت هم زمان است. سیاست گذار به دنبال انتخاب 
بهینه است و هزینه های احتمالی آن را هم می پذیرد.اگر سازوکار های کم هزینه و پر منفعت تر 
از سازوکار هایی که سال های قبل آزموده ایم وجود دارد، ما استقبال می کنیم و پذیرای آن 
هســتیم. در موضوع عرضه خودرو در بورس کاال، منتقدین راهکار بدیل پیشنهاد کنند نه 
اینکه به روش های اشتباه گذشته رجوع کنیم؛ بنابراین باید تحلیل های دقیق را جایگزین 

تحلیل های غلط و سطحی کنیم و به اتکای آن تصمیمات صحیح بگیریم. 

جناب آقای بهادری
مدیر منطقه پستی شمال غرب تهران

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان مدیر منطقه پستی شمال غرب استان تهران که بیانگر تعهد،کارآمدی،لیاقت 
و شایستگی های بر جسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده؛ موفقیت و 

سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
مدیریت و کارکنان آنی یاب                                                                                                                                                                                                                        
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/10/27

شماره : 1568

سعیده محمد  -   ایده روز  | مدیر اجرایی 
انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران می گوید: 
فوالدی هــا به دنبال قطع گاز، با اســتفاده از 
ذخایر آهن اسفنجی تولید را حفظ کرده اند؛ 
اما با تداوم محدودیت های گازی، تولید متوقف 

خواهد شد.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در رابطه با محدودیت های اعمالی برای 
فوالدی هــا گفت: بحث گاز یک چالش عمده 
در زنجیره فوالد است که طی سال های اخیر 
بسیار هم پررنگ شــده است. از حدود چند 
سال گذشته محدودیت های گازی برای واحدها 
در زمســتان به طور مثال برای یک ماه اعمال 
می شد و واحدهای احیای مستقیم فوالد هم 
برای این مدت برنامه ریزی می کردند و معموالً 
ایــن یک مــاه را به فعالیت هــای تعمیراتی 
اختصاص می دادند تا از این فرصت بهره ببرند 

و متحمل کمترین آسیب شوند.
وحید یعقوبی افزود: اما از سال گذشته این 
محدودیت های گاز بسیار شدید شد و حدود 
دو ماه و نیم واحدهای احیا مستقیم فوالدی یا 
تعطیل بودند یا با محدودیت بسیار شدید کار 
می کردند که این محدودیت ها، تأثیر خود را بر 
کل زنجیره گذاشت. در سال گذشته، به واسطه 
محدودیت های برق و گاز، حدود شش میلیون 

تن از برنامه هدف گذاری شده عقب افتادیم.
وی ادامه داد: باوجود مدیریت بهتر تأمین 
برق در تابستان نسبت به سال گذشته، در مورد 
گاز، امسال محدودیت ها زودرس شد. برنامه ما 
این بود که از حدود دی ماه محدودیت ها آغاز 
شــود اما از اوایل آذرماه محدودیت گاز برای 
فوالدی ها اعمال شــد. در ابتدا محدودیت ها 
بر ۳۰ درصد، ســپس ۵۰ و ۷۰ درصدی بود 
و اکنون کارخانه های فوالدی نیمه شــمالی 
کشــور )عمدتاً کارخانه های احیای مستقیم( 
به صــورت کامــل گاز قطع شــده و واحدها 
تعطیل شــده اند. بعضاً برخــی کارخانه های 
 قــوس و نورد هم به ســبب اینکه مواد اولیه

 ندارند، تعطیل شده اند.
یعقوبی خاطر نشــان کرد: بحث گاز برای 
صنعت فوالد با ســایر صنایع تفاوت عمده ای 
دارد؛ گاز در زنجیره فوالد نقِش فرآیندی برای 
تولید آهن اســفنجی است. تکنولوژی تولید 
فوالد کشــور هم بر مبنای گاز، سنگ آهن و 
روش احیای مســتقیم است و بنابراین آهن 
اســفنجی نقش مواد اولیه حیاتی در زنجیره 
فــوالد را ایفا می کند. اگر گاز نباشــد، آهن 
اسفنجی تولید نمی شود و کمبود یا عدم تولید 
آهن اسفنجی هم حلقه بعدی که تولید فوالد 
است، متوقف می شــود و محصوالت فوالدی 

تولید نخواهد شــد؛ بنابراین نقش گاز، نقش 
حیاتی است.

 گاز فوالدی ها جایگزینی ندارد
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران تأکید کرد: تفاوت دیگر این اســت که 
گاز در واحدهای فوالدی اصاًل قابل جایگزینی 
نیســت. به طور مثال در سایر صنایع، این گاز 
می تواند با مازوت جایگزین شود اما در صنعت 
فوالد، امکان جایگزینی وجود ندارد. بنابراین 
با قطعــی و محدودیت های گاز، به ناچار، کل 
فرآیند تولید در زنجیره فوالد در کل زنجیره 

مختل خواهد شد.
وی افــزود: مــا در کشــور حــدود ۵۵۰ 
مترمکعــب در ازای هر تــن، مصرف گاز در 
زنجیــره فــوالد داریم که از ایــن میزان ۷۰ 
درصد را تنها حلقه احیای مستقیم )حلقه آهن 
اسفنجی( مصرف می کند؛ امسال محدودیتی 
که برای صنایع فوالدی اعمال شده و متأسفانه 
هیچ مشــورت و نظرخواهی هم با تشکل ها 
صورت نگرفته اســت، بدین گونه است که از 
۴۰ میلیون مترمکعب مصرف زنجیره فوالد، 
تنهــا ۱۵ میلیــون مترمکعــب را در آذرماه 
تخصیص داده انــد. در این یک هفته ۱۰ روز 
اخیر هم که کاهش دما شدت بیشتری گرفته 
 اســت، همان میزان تخصیصــی را هم کمتر 
کرده اند و عماًل همین ۱۵ میلیون مترمکعب 

هم تأمین نمی شود.

 مضاف بــر گاز، برق فوالدی ها هم 
محدود شد

یعقوبی تصریح کرد: مضاف بر این، با توجه 
به اینکه با افزایش مصارف خانگی، گازرسانی 
به نیروگاه ها هم دچار مشکل شده است، برق 
فوالدی ها هم با محدودیت روبرو شده است. 
به طــور مثال بیش از ۴۰ روز اســت که گاز 
فوالد خراســان قطع است و از هفته گذشته، 
محدودیت های برق هم برای این واحد اعمال 
شده است یا فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
واحد فوالدی کشور، در بحث گاز با محدودیت 
۵۰ الــی ۷۰ درصدی مواجه بوده و این واحد 
هم از هفته گذشته، محدودیت ۳۰ درصدی 
برق هم شامل حال این واحد شده و نگرانی ما 
این است که با سردتر شدن هوا و عدم تأمین 
ســوخت موردنیاز نیروگاه ها، این محدودیت 
بیشتر هم شود به ۵۰ درصد و باالتر هم برسد.

وی تشــریح کرد: به صــورت کلی مصرف 
گاز در کشــور، ۸۰۰ میلیون مترمکعب است 
که از این میزان ۶۵۰ و بعضاً تا ۷۰۰ میلیون 
مترمکعــب صرف مصــارف خانگی و تجاری 
می شــود؛ بنابراین عمــاًل گازی برای صنایع 

باقی نمی ماند.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در پاســخ به اینکه در شرایط فعلی، چه 
راهکارهایی بــرای گذر از این وضعیت وجود 
دارد؟ گفت: راهکار این است که عالوه بر اینکه 
بایستی سرمایه گذاری شود تا تولید گاز کشور 

افزایش پیدا کند، باید مصارف خانگی و تجاری 
بهینه شود. در بحث سرمایه گذاری در تولید 
گاز، مباحــث خاصی وجود دارد و طبق آنچه 
وزیر نفت هم اعالم کرده است، ۸۰ میلیارد دالر 
سرمایه نیاز است تا بتوانیم سطح فعلی تولید را 

در صنعت نفت و گاز حفظ کنیم.

بــرای  فوالدی هــا  پیشــنهاد   
سرمایه گذاری در میادین گازی

یعقوبــی اظهار کرد: این ۸۰ میلیارد دالر، 
بــا توجه به شــرایط تحریمــی و همچنین 
وضعیت نقدینگی کشــور، رقم دور از ذهنی 
اســت که نمی توان بدان فکــر کرد؛ بنابراین 
باید برای ســرمایه گذاری به دنبال روش ها و 
راه های دیگر بــود. به طور مثال به فوالدی ها 
پیشنهاد شده است که فوالدی ها در میادین 
گاز سرمایه گذاری کنند؛ اما این مهم نیازمند 

اصالح مقررات و قوانین است.
این مقام صنعتی ادامه داد: در راهکار دیگر 
کــه کاهش مصارف خانگی و تجاری اســت، 
جــدا از بحث فرهنگ ســازی و صرفه جویی، 
بازهم سرمایه گذاری نیاز است تا به طور مثال 
به جای وسایل گرمایشی پرمصرف، از وسایل 
کم مصرف استفاده کرد یا موتورخانه ها را اصالح 
کنیم؛ این ها همه هزینه بر اســت و برای آنکه 
این هزینه به مردم تحمیل نشود، باید دولت 

یا یک سرمایه گذار وارد عمل شود.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایران اعالم کرد: اکنــون برخی کارخانه های 
فوالدی در تعامل با دولت حاضر شدند که این 
سرمایه گذاری را در بخش خانگی انجام دهند تا 
کاهش مصرف صورت گیرد و مابه ازای آن به هر 
میزانی که صرفه جویی و کاهش مصرف صورت 
گرفت، از محدودیت واحد فوالدی کاسته شود؛ 
اما متأسفانه در حال حاضر قوانین و مقررات 
جاری در وزارت نفت و شــرکت ملی گاز این 
تضمین را به واحدهای فوالدی نمی دهد که 
خیالشــان راحت باشــد در ازای این کاهش 
مصــرف و صرفه جویی، محدودیت هایشــان 

تقلیل پیدا کند.

افزایش  برای  راهکار فوالدی ها   ۳ 
سطح گاز تولیدی کشور

یعقوبــی گفــت: بنابراین در ســه حوزه 
سرمایه گذاری باید صورت گیرد، اصالح قوانین 
و مقرراتی که برای سرمایه گذاری فوالدی ها 
در میادین گازی باید انجام شــود و واگذاری 
برخــی میادین گازی به خــود فوالدی ها یا 
به روش های مشــارکتی فوالدی ها که در این 
 صورت بتوانند در اســتحصال گاز مشارکت 

داشته باشند.
وی در رابطه با اثرات این محدودیت ها در 
درازمــدت و تأثیر آن بر میزان تولید، تصریح 
کرد: قطعاً اثر این کاهش تأمین گاز بر تولید 
واحدهای فوالدی، هویدا و مشــخص خواهد 
شــد؛ اما انتظار نداریم که ایــن اثر در تولید 
دی ماه خود را نشــان بدهــد و تولید دی ماه 
کاهش پیدا کند؛ چراکه در حال حاضر اکثریت 
واحدها فوالد خود را از ذخایر و موجودی های 
آهن اسفنجی گذشته تولید می کنند. بنابراین 
بسته به میزان موجودی و ذخایر آهن اسفنجی، 
کاهش تولید برخی واحدها در آذرماه )با توجه 
به محدودیت اعمالی از ابتدای آذرماه( اتفاق 
افتاد و برای برخی در دی ماه و برخی دیگر در 
بهمن و اسفندماه اتفاق خواهد افتاد. عماًل اگر 
بخواهیم اثر کاهش گاز بر تولید فوالد کشور 
را بررســی کنیم، باید بازه آذر تا اسفندماه را 

مورد بررسی قرار دهیم.
وی خاطرنشان نشان کرد: اکنون حدود یک 
ماه است که آهن اسفنجی در بورس کاال عرضه 
نمی شود؛ چراکه واحدها محدودیت تأمین گاز 
داشته و نتوانستند عرضه آهن اسفنجی داشته 
باشند؛ یکی از دالیل افزایش قیمتی هم که در 
بازار فوالد اتفاق افتاده است، همین کمبود آهن 
اسفنجی بوده است. تاکنون واحدها از ذخایر 
خود استفاده می کنند؛ چنانچه یکی- دو هفته 
دیگر آهن اسفنجی به دستشان نرسد، تولید 

فوالد به شدت افت خواهد کرد.

تولیدفوالدباتداوممحدودیتهایگازیزمینگیرمیشود

قیمتمسکنملینامشخصاست

خانهدارشدنباتسهیالتبانکی

 مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران

نتایج ملموس بهره گیری قطر از میدان 
مشترک گازی

در حالیکه ما درگیر تامین گاز مردم هستیم قطر با جذب سرمایه خارجی و بهره 
گیری از میدان مشترک گازی به ثروتی دست یافته که باالترین درآمد سرانه منطقه 

را دارد.
 برای هفتمین سال متوالی با وجود مصائب فراوان، این چراغ کوچک برای تقدیر از 
جامعه سختکوش کارآفرینی با امید به آینده سرشار از موفقیت روشن مانده است. 
امیدواریم روزی بتوانیم در کنار هم و در اقتصادی سرزنده، پویا و کارآمد به تقدیر 

از کارآفرینانی بپردازیم که کاالهایشان بازارهای جهانی را به تسخیر درآورده اند.
بخش خصوصی در این روزها تحت انواع فشارهای اقتصادی قرار دارد. تحریم های 
بین المللی کسب و کار فعاالن اقتصادی را نشانه رفته و مصائب آن پیش از آنکه دامان 

سیاستمداران را بگیرد فعالیت بخش خصوصی را با چالش همراه ساخته است .
امروز برای هیچ کس قابل کتمان نیست که شعارهایی مانند بی اثر قلمداد کردن 
تحریم ها چه لطمه های سختی به اقتصاد کشور وارد کرده است؛ نمونه آشکار آنکه 
درآمد ارزی رو به کاهش، جذب سرمایه گداری خارجی فرساینده و ناکافی شده، 
ورود محدود تکنولوژی مدرن به کشور و در نتیجه اقتصاد ایران کوچک شده و رتبه 

ایران در میان اقتصادهایدجهان تنزل یافته است.
 تمامی این فرایندها در تورم فزاینده و سفره های کوچک شده مردم انعکاس یافته و 
اینکه امروز بخشی از طبقه متوسط به طبقه فقیر سقوط کرده است و این درحالیست 
که همزمان تحریم های داخلی هم به اهرم پرفشار علیه اقتصاد ملی ایران تبدیل 

شده است.
 ایران برای برون رفت از بحران های موجود اقتصاد باید نگاهی فراگیر و ملی بر مبنای 
توسعه و پیشرفت را بپذیرد. هیچ کشوری و هیچ جامعه ای و هیچ اقتصادی حداقل 
طی یک قرن اخیر موفق نشده از پس شرایط نامطلوب خود براید بدون انکه به سمت 

توسعه با محور بخش خصوصی و کارافرینی چرخش کند.
اگر کارآفرینی محور باشد دستگاه سیاست خارجی به جای تحریم تراشی، به سمت 

تنش زدایی و رفع تحریم ها می رود.
 همچنین نظام سیاست داخلی عوض اینکه هر لحظه موانع فراوان پیش روی فعاالن 
اقتصادی بگذارد به سوی حل مشکالت قدم برمیدارد. در یک کالم آنکه تمام نظام 
تصمیم گیری کشور خود را با محور پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی هم ساز 

می کند.
 جامعه ایران وقتی به آسایش می رسد که متکی به اقتصادی توانمند و توسعه یافته 
باشد. حال اقتصاد که خوب باشد احوال همه مردم رو به بهبود می رود، البته که باید 

به ارزش های دیگری همچون آزادی و عدالت هم توجه کرد
 باید اعتراف کرد بزرگترین چالش کشور در طول ۴ دهه گذشته، حکمرانی نامطلوب 
و دیوان ساالری بوده است که کشــور را به ورطه عقب ماندگی انداخته و همچون 
موریانه با ایجاد رانت، فساد، انواع گسست های اجتماعی و اقتصادی، بروکراسی های 

پیچیده و بی عدالتی کشور را از مسیر توسعه دور کرده است .
 اقتصاد دولتی ســالهای طالیی را که می تولنست فرصتی برای جهش اقتصادی 

همچون ترکیه، کره جنوبی، ژاپن، مالزی و اندونزی باشد را از ما گرفت .
وی ادامه داد: چه دردناک است که کشور قطر که وسعتی به اندازه استان بوشهر دارد 
با جذب سرمایه خارجی، ارتباط سازنده و تعاملی با دنیا و بهره گیری از میدان گاز 
مشترک با ایران به ثروتی دست یافته که امروز با داشتن باالترین درآمد سرانه در 

منطقه میزبان جام جهانی باشد و همه نگاه ها را به خود جلب کند.
 اما در این سوی خلیج فارس ما درگیر تأمین گاز زمستان مردم هستیم و به دلیل 
ناتوانی در جذب سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی نه تنها آرزوی استراتژیک 
صادرات انرژی را محقق نکردیم بلکه نیازهای خودمان را هم نتوانستیم تأمین کنیم.

با وجود همه این مصائب باید همچنان به آینده ایران امیدوار باقی ماند البته با این 
پیش شرط که بپذیریم ایراِن امروز نیازمند رفتارهای خردمندانه است و اقدامات 
برآمده از تندروی، رفتارهای غیرکارشناســی، سیاســت زدگی و حزب گرایی را 

برنمی تابد البته که دستیابی به همدلی داخلی و خارجی پیش شرط آن است.
 اکنون فرصت اختالف افکنی نیست. ملت، دولت و حاکمیت در کنار هم میت وانند 

به حل اموری بپردازند که تبدیل به چالش شده است.
 اقتصاد ایران سرشار از پتانســیل از جمله معادن، دسترسی به دریای آزاد، امکان 
صادرات کاال به بازار منطقه ۴۰۰ میلیونی، نفت و گاز، راه های سراسری و حصور 
نیروی تحصیل کرده و ارزان تنهد بخشی از گوهر نهفته در این سرزمین لست. امروز 
اگر از دل این نعمتهای خدادادی اقتصاد و جامعه سرشار از رفاه و سرزنده و مدرن 

بیرون نیاید، نشانه آشکار ضعف در مدیریت است.
امروز باید به خودباوری برسیم و به نسل جوان اعتماد کنیم و به بهانه های مختلف 
سیاسی به حاشیه نرانیم،  و اگر کره جنوبی و ژاپن به اقتصاد برتر جهان بدل شده 
اند ریشه آن در رشد و تبلور شرکت های خصوصی همچون ال جی، سامسونگ، 

میتسوپیشی و سونی بوده است.
جامعه کارافرینی ایران هم مانند جامعه توسعه یافته آماده حضور در میدان اقتصادی 
را دارد و باید این ویژگی بزرگ مورد توجه قرار گیرد. کارآفرینانی که با مجاهدت 
اجازه کاهش اشتغال و کوچک شدن سفره کارگر را ندادند باید هم و غم خود را صرف 
حوزه های دیگری همچون فرهنگ، ارتباط صادقانه با مردم و حل برخی مشکالت 

روزمره کنند.
 همزمان اگر دولت به مســیر منطقی خود بازگردد امکان بهبود و ارتقای سرمایه 
اجتماعی و احیای اعتماد مردم هم پیش می آید. جامعه اقتصادی و دولت می توانند 
با همکاری صادقانه این مسیر را طی کنند. همه سوار یک کشتی هستیم و خود را 

از حاکمیت جدا نمی دانیم.
 امروز با صدای رسا اعالم می کنیم جامعه کارآفرینی آماده کمک به کشور است.

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه قیمت مسکن 
ملی نامشــخص است گفت: توســعه افقی با ویالسازی 

متفاوت است.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در خصوص طرح 
ساخت خانه های ویالیی در نهضت ملی مسکن گفت: ساخت 
ویالیی در برخی از مناطق کشور که تأمین زمین وجود دارد 
مشکلی نیست و اما اتفاقی که در وزارت راه وش هرسازی 
باید مشخص شود این است که واحدهای ویالیی قرار است 
براساس چه مدلی اجرایی شود و هدف از ساخت وسزهای 
ویالیی چیست؟ چرا که این نوع ساخت و سازها با شرایط 
مسکن مهر متفاوتاست از طرف دیگر این ساخت و سازهای 
ویالیی با چه منبع پولی قرار است ساخته شود با توجه به 
اینکه بانک ها توان پرداخت تسهیالت ندارد بانک مرکزی 
هم کمک چندانی نمی کند بنابراین باید مشخص شود منابع 

ساخت از کجا قرار است که تأمین شود.
وی در ادامــه بیان کرد: از ســوی دیگر بــا توجه به 
شــرایط تورمی حاکم در کشــور هیچ ساختمانی پیش 
فــروش و پیش خرید نمی شــود طــرح نهضت ملی هم 
پیش فروش خانه ها اســت و مردم در این پیش فروش از 
طریق تســهیالت و راه های دیگر منابع پرداخت را تأمین 
 می کردند اما با شــرایط تورم موجود مردم توان پرداخت

 اقساط مسکن ملی را ندارند.

 قیمت های مسکن ملی هم نامشخص است
این کارشناس مسکن از شرایط نامعلوم قیمت ها دربازار 
مســکن به مهر گفت: در گذشته اعالم شده بود هر واحد 
مســکونی مهر متری ۳۰۰ هزار تومان اســت اما امروزه 
نمی توان گفت هر واحد مسکونی نهضت ملی چه قیمتی 
است؟ با توجه به تورم و گزانی روزانه مصالح نمی تواند یک 
نرخ را تعیین از سوی دیگر بخش خصوصی در یان شرایط 
حاضر نمی شــود که ساخت و ساز کند با توجهب ه اینکه 

وزارت راه وشهرسازی هم نمی تواند یک قرارداد با یک قیمت 
مســخص را تعیین کند در شرایط تورمی ساخت و ساز با 

مشکل رو به رو است.
وی در ادامه بیــان کرد: در حال حاضر مردم ثبت نام 
می کنند اما هزینه ای پرداخت نمی کنند چرا که منابع مالی 
ندارند رد حال حاضر اســتقبال مردم برای خرید مسکن 
دولتی کم شده است از سوی دیگر بانک مرکزی هم توان 

پرداخت ندارد دولت باید دنبال راه های دیگر باشد.

 توسعه افقی با ویالسازی متفاوت است
فرهاد بیضایی درخصوص توســعه افقی شــهرها به 
مهر گفت: افزایش توســعه افقی یعنی توســعه شــهری 
اســت الزاماً به معنی ویالســازی نیســت توسعه افقی 
شــهرها بــه معنی این اســت کــه زمین هــای اطراف 
 شــهر را به شــهرها متصل کنند و ایــن می تواند باعث

 جذب ســرمایه گذار برای ساخت وســاز باشد اما صرفاً 
اینکه دولت بخواهد ویالسازی کند مسکلی را حل نخواهد 
کرد. و این طرح توسعه شعری شاید کمی به حل مشکل 

مسکن کمک کند.
وی در پایان از سرمایه گذار خارجی در بخش ساخت 
وساز گفت: سرمایه گذار خارجی وجود ندارد پیمانکار خارجی 
است که قبالً هم ترک ها و یک دوره مالزیایی ها آمده بودند و 
حتی مهندسان ما هم در برخی از کشورها پیمانکار هستند 
این رخ داد راهکار نیست چرا که بازهم مصالح ساختمانی و 
حتی تأمین منابع هم از سوی وزارت راه است اتفاق خاصی 
نمی افتد فقط پیمانکاری به یک کشور دیگر واگذار می شود 
مسکن که نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد بنابراین پیمانکار 
 داخلی و خارجی فرقی ندراد همانطور که رد شمال کشور

 در گذشته از چینی ها استفاده کردیم و در حال حاضر همون 
شرکت چینی به یک ایرانی واگذار شد در اصل قضیه هیچ 

فرقی نخواهد داشت.

  خبرخبر

هر برگ از تســهیالت مسکن نسبت به هفته گذشته، روند افزایشی داشته و 
متاهل های تهرانی برای وام باید حدود ۱2۱ میلیون تومان پرداخت کنند.

 آخرین وضعیت قیمت ارواق مســکن )تسه( ســال گذشته فروردین ماه به 
۱.2۴۰.۰۰۰ هزار ریال و در اردیبهشــت ماه ۱.2۰۰.۷۰۰ هزار ریال و در خرداد 
ماه ۱.2۴۰.۱۰۰ هزار ریال بود و این اوراق در دی ماه ســال گذشته نیز با قیمت 
۱.2۰۰.۰۰۰ هزار تومان معامله می شــد و در سال جاری با قیمت ۱.2۶۴.۰۰۰ 
معامله شده است.هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته 
۱2۵ هزار و ۴۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۱2۵ هزار تومان و در شهریور سال 
گذشته نیز ۱2۵ هزار تومان داد و ستد می شود.این اوراق در ماه مهر سال گذشته 
۱2۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان ماه ۱2۶ هزار و ۴۰۰ تومان و آذر ماه ۱2۵ هزار 
و ۴۰۰ تومان قیمت دارد.اوراق تسهیالت مسکن در دی و بهمن سال گذشته نیز 
با قیمت های ۱2۵ هزار و ۳۰۰ و ۱2۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می شــود. این 
اوراق در سال جاری ۱2۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس 

همین قیمت نوشته شده است.

 تفاوت بین مجردها و متأهل ها
مجردهای ساکن پایتخت برای دریافت 2۸۰ میلیون تومان تسهیالت که شامل 
2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ 
لذا برای دریافت 2۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 

کنند که هزینه این تعداد اوراق با تســه ۱2۶ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۵۰ میلیون و 
۶۸۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ 2۰ میلیون و 2۷2 هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۰ میلیون و ۹۵2 هزار تومان می رســد.زوج های 
پایتخت نشین نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل 
2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۱۰۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه 2۰ 
میلیون و 2۷2 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن 

خریداری کنند، در مجموع باید ۱2۱ میلیون و ۶۳2 هزار تومان پرداخت کنند.

 استان های دیگر برای خرید اوراق باید چقدر پرداخت کنند؟
سقف این تســهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 2۰۰ 
هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳2۰ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه مجردها باید ۳2۰ و متاهل های ســاکن این شهرها نیز باید 
۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۴۰ میلیون و ۵۴۴ و 

متاهل ها نیز باید ۸۱ میلیون و ۸۸ هزار تومان پرداخت کنند.

 خرید ۵ متر خانه پایتخت نشین ها با وام
یک کارشــناس بازار مسکن در خصوص اینکه حدود یک چهارم وام مسکن 
برای خرید اوراق صرف خواهد شــد و با این وام حتی نمی توان در تهران ۵ متر 
خانه خرید به خبرنگار مهر گفت: اگر دارایی شــما ۳۰۰ میلیون باشد اصاًل شما 
جزو متقاضیان خرید مسکن محسوب نمی شوید با وام مسکن و یک میلیارد پول 
نمی توان خانه دلخواه پیدا کرد و در اخر اطراف تهران شاید بتوان خانه خریداری 
کرد.وی در ادامه بیان کرد: دولت باید به جای اینکه وام مسکن را تغییر دهد باید 
ساخت وساز را تسریع بخشد یعنی برای انبوه سازان و سازندگان تسهیالت ویژه 
در نظر بگیرد تا ســاخت و ساز در زمین های دولتی آغاز شود و این روند ساخت 

وس از تسریع شود.

 مالیات خانه های خالی مشکل مسکن را حل نمی کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: مالیات خانه های خالی مشکل مسکن 

را حل نمی کند و دولت باید به فکر راه های دیگر باشد.
 حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص 
مالیات خانه های خالی در بودجه ۱۴۰2 به خبرنگار مهر گفت: قانون مالیات ســتانی 
مشکالتی دارد که باید آنها برطرف شود رئیس سازمان مالیاتی درخصوص نحوه دریافت 
مالیات از خانه های خالی پیشنهاداتی داده است که قرار است مجلس درخصوص آن به 
اجماع برسد.وی پیشنهاد رئیس سازمان امور مالیاتی را به مهر گفت: تشخیص خانه های 
خالی از طریق قبوض آب و برق و گاز صورت گیرد چرا که از طریق دیتا مشکالت زیادی به 
وجود امده است که به نظر این پیشنهاد در مجلس قابل بررسی است اما مشکل مسکن با 
مالیات از خانه های خالی حل نخواهد شد.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
حل مشکل مسکن را گفت: مشکل مسکن با عرضه مسکن حل می شود چرا که ۸ الی 
۹ سال است که به مشکل مسکن رسیدگی نشده است با توجه به اینکه ساخت مسکنبا 
شرایط موجود در کما رفته است باید به جای مالیات خانه های خالی به فکر این باشیم 
که ساخت و ساز در نهضت ملی را افزایش دهیم تا مشکالت برطرف شود تاکید مجلس 

مالیات ستانی نیست برای حل مشل مسکن.

 استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی ها در توزیع کاال و تنظیم بازار
با توجه به تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری ها به بخش تعاون، شایسته است از ظرفیت تعاونی ها در شبکه توزیع کاال، تنظیم بازار و صادرات غیرنفتی بیش از پیش استفاده شود. نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که 
بنگاه های تعاونی  در این اقتصادها جایگاه ویژه ای دارند و در نظام تولید و توزیع کاال، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی ها به شکل ویژه استفاده می شود. در کشور ما نیز فعالیت های تعاونی از قدمت و سابقه طوالنی برخوردار بوده و ظرفیت های اقتصادی 
و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین باالدستی دیده شده است.بر اساس بند )ج( سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های 
دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل 

از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به  منظور فقرزدایی تاکید شده است.
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مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: تردد ناوگان جاده ای ورودی، خروجی وترانزیتی حامل کاالدرمرز 

آستارانسبت به سال گذشته رشد ۱۸ درصدی داشته است.
 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل 
و نقل بین المللی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با توجه به اهمیت 
پایانه مرزی آستارا به ویژه در مسیر راهگذر حمل ونقل بین المللی شمال _ جنوب 
اظهارداشــت: این مرز یکی از دو گذرگاه مهم زمینی با جمهوری آذربایجان و با 
واسطه با روسیه و گرجستان بوده و جایگاه آن به عنوان سومین مرز فعال تجاری 
کشور با تنوع فعالیت آن در رویه های مختلف مرزی از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی افزود: متعاقب تعمیق روند الحاق جمهوری اسالمی ایران به اتحادیه اوراسیا و 
تداوم جنگ اوکراین، حجم ترانزیت و صادرات کاال از آن به طور بی سابقه ای افزایش 
یافته است و لذا از اوایل نوامبر سال گذشت میالدی، شاهد حجم روزافزون تردد در 
آن مرز هستیم که طبعاً با فرارسیدن تعطیالت سال نو میالدی تشدید و افزایش 

روند تا پایان تعطیالت نوروز پیش رو نیز، پیش بینی می شود.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی اظهار داشت: در وضعیت عادی، 
تردد ناوگان جاده ای از مرز آســتارا به طور متوســط روزانه ۴۰۰ دستگاه است. 
همچنین با در نظر گرفتن اینکه حجم محموالت صادراتی یخچالی به کشــور 
آذربایجان و ماورای آن همواره از اواسط آبان افزایش می یابد و طی هفته های آخر 
سال میالدی وآغاز سال جدید با بیشترین تقاضا برای برخی محموالت صادراتی 

باالخص میوه و تره بار مواجه می باشیم، مجموع تردد ناوگان حامل کاال ی ورودی، 
خروجی و ترانزیتی در این مرز در بازه زمانی دوماهه منتهی به دی ماه بالغ بر ۱۶ 
هزار تردد می باشد که افزایش ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ )سال 

قبل از کرونا( و رشد ۱۸ درصد نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
وی افزود: مع الوصف کشــش قابل مالحظه ای در این مرز جهت صادرات به 
آذربایجان و از آن قلمرو به روسیه و گرجستان و نیز ورود ناوگان آن سه کشور به 
قلمرو جمهوری اسالمی ایران، بعضاً موجب توقف ناوگان جاده ای به میزان ۳ الی 
۴ روز گردیده است. بدیهی است توقف بعضاً دو تا سه هفته ای مورداشاره، در برخی 
رسانه ها عمدتاً به واسطه نقص مدارک رانندگان و کامیون ها محتمل گردیده است.

هدایتی افزود: طی هفته جاری و گذشته اقدامات متنوعی در همکاری با دیگر 
نهادهای مستقر در مرز جهت بهبود تعامالت داخلی و نیز رایزنی با مقامات استانی 
و تشکیل نشست مشترک با همتایان آذربایجانی صورت پذیرفته که مسبوق به 
مکاتبات متعدد از مجاری دیپلماتیک با طرف آذربایجانی است که مجدانه توسط 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو در حال پیگیری است.
وی خاطرنشــان کرد: نظر به اهمیت رشد ترانزیت برای کشور و لحاظ آن در 
دستورکار دولت سیزدهم از منظر اولویت توسعه مناسبات با همسایگان، تسهیل 
افزایش ترانزیت ناوگان ورودی از این مرز در دستورکار قرارگرفته تا به ویژه با توجه 
به شرایط حال حاضر کشور روسیه و افزایش تجارت آن کشور با قلمروهای جنوبی، 
کمال بهره برداری صورت پذیرد که در این راستا، مرز آستارا موفق به افزایش بیش 
از دوبرابر ترانزیت ورودی نسبت به سال گذشته گردیده، در عین حال که روند ۱۸ 

درصدی افزایش تردد ناوگان نیز در این مرز حفظ شده است.
به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وی در ادامه با اشاره به تقلیل 
طول صف ناوگان جاده ای در مرز آســتارا، یادآورشد: افزایش صادرات محصوالت 
کشاروزی به خصوص به روسیه مقارن با فرارسیدن فصل سرما در سه ماهه قبل و 
بعد از ژانویه هر سال و نیز یخبندان کانال ولگا دن، غالباً منتهی به ازدحام در مرز 
آســتارا به دلیل نزدیکی به گذرگاه های ورودی روسیه می شود، که با این اوصاف 
مراتب با همکاری دیگر نهادهای مستقر جهت کاهش تشریفات کنترل اسناد و 
نیز رایزنی با طرف مقابل جهت افزایش پذیرش ناوگان، پیگیری مستمر می شود.

رشد ۱۸ درصدی تردد از مرز آستارا نسبت به سال گذشته 

زهرا جعفــری  -   ایده روز  | رئیس 
سازمان بورس ضمن تاکید بر تداوم و افزایش 
عرضه خودرو در بورس برای بهبود شــرایط، 
گفت: قرعه کشی خودرو شبیه به یک بخت 
آزمایی و التــاری ملی به منظور توزیع رانت 

بی هدف است.
 مجید عشقی در در میزگرد تبیین و بررسی 
اثرات عرضه خودرو در بورس کاال در دانشگاه 
عالمــه طباطبایی، با بیان اینکــه امیدواریم 
بتوانیم این چالش و معضلی که سالهاســت 
گریبانگیر مردم و تولید کننده شــده را حل 
کنیــم و این صنعت را توســعه دهیم، اظهار 
کرد: صنعت خودروســازی کشــور حدود ۴ 
درصد ارزش بازار سرمایه را در دست دارد اما 
۲۰ درصد ارزش معامالت را به خود اختصاص 
داده و این نشان از عالقه مندی سرمایه گذاران 

به این صنعت است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
این صنعت شبیه بیماری است که عارضه های 
مختلفــی از جمله قیمت گذاری دســتوری، 
مقیاس تولید، چالش هــای مالی، مدیریت و 
مالکیت دولتی و ضعف های مدیریت اجرایی 
دارد و طی سالیان متمادی ضعیف شده است.

میلیاردی  انباشته ۱۵۰ هزار  زیان   
خودروسازان

وی به زیاندهی خودروسازان اشاره کرد و 
گفت: یقیناً انباشــت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومانی خودروســازان قابل ادامه نبود چراکه 

این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتماً با 
یک توقف تلخ مواجه می شد.

عشــقی تاکید کــرد: تــداوم روند قبلی 
امکانپذیر نیســت و از سویی دیگر با نیش و 
کنایه دستگاه ها به یکدیگر این صنعت اصالح 
نمی شــود بلکه باید با برنامه ریــزی به فکر 

اصالح آن بود.

بورس  در  تداوم عرضه خــودرو   
می تواند اوضاع را بهبود بخشد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح 

کــرد: اگر چند ماه فراینــد عرضه خودرو در 
بــورس تداوم یابد و عرضه با نظم بیشــتری 
صورت گیرد و به تقاضاها پاســخ دهد قطعاً 

می توانیم به نتایج خوبی برسیم.

 از ۱۲ میلیون نفر صاحب شرایط، 
۱۰ میلیون نفر در قرعه کشــی خودرو 

شرکت کردند
وی گفت: قطعاً تقاضای بازار خودرو تقاضای 
فعلی که می بینیم نیست؛ به عنون نمونه دیروز 
بر اســاس آخرین آمار ثبت نامی یک شرکت 

خودروسازی، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر برای 
۲۰ هزار خودرو ثبت نام کردند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
طبق محاســبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت 
کشــور ۷۳ میلیون نفر بــه دالیل مختلف از 
جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ ســال 
هستند، نمی توانستند در قرعه کشی خودرو 
شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ 
میلیون نفر شرکت کردند. این یک التاری ملی 

به تمام معنا است.
وی ادامــه داد: در یــک بخــت آزمایی 

می خواهیم خودرو بفروشــیم که یک توزیع 
رانت بی هدف است. این فرایند غیر از تبعات 
اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه 
تبعات اجتماعی دارد که یک دفعه ۱۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشور را درگیر التاری می کنیم 

و کاًل ۲۰ هزار خودرو دست مردم می دهیم.

دســتوری،  گــذاری  قیمــت   
خودروسازان را آتش زد

عشقی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری 
باعث زیاندهی خودروســازان شــده است به 
شکلی که موجب شده هیچکدام از اصالحاتی 
که الزم به نتیجه نرســد، گفت: در یک سال 
گذشــته بحث های زیادی درمورد واگذاری 
این خودروسازها مطرح شد اما قیمت گذاری 
باعث شــده است زیان انباشته این شرکت ها 
عدد عجیبی شــود. انگار می خواهیم بگوییم 
»آقای ســرمایه گذار اگر جــرأت داری این 
شــرکت را بخر!« درحالی که شرکت را آتش 
زدیم میگوییم بخر. مشخص است کسی جرأت 
نمی کند با این ساختار مالی این ریسک را کرده 

و در این صنعت سرمایه گذاری کند.
عشقی ادامه داد: باید برنامه ای وجود داشته 
باشد تا فرایند قیمت گذاری دستوری، ساختار 
مالی و واگذاری اصالح شود. در سازمان بورس 
یکی از برنامه ها که با همکاری وزارت صمت و 
خودروسازها و سازمان خصوصی سازی انجام 
شــد، بحث ورود خودرو بــه بورس و فروش 

خودرو در بورس است.

  افتتاح بازار مبادله ارز و طال در بهمن ماه
رئیس کل بانک مرکزی از افتتاح بازار مبادله ارز و طال برای تامین نیازهای مردم از نیمه 
اول بهمن ماه خبر داد و گفت: سیاست های جدید ارزی در چارچوب سیاست های تثبیت 

اقتصادی خواهد بود.
به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه نوبت عصر یکشنبه کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه گزارشی از سیاست های ارزی و پولی 
سال آینده ارائه کردم، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم درخواست داشتند که ما یک 
برآورد هم از اثرات بودجه بر تورم سال آینده داشته باشیم که این گزارش در جلسه آینده 

به کمیسیون ارائه خواهد شد.
فرزین افزود: میانگین نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان در سامانه نیما مبنای خرید و فروش ارز 
است، همچنین در نیمه اول بهمن ماه بازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح می کنیم تا در این 
بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تأمین شود و انشااله به سمتی حرکت می کنیم 

که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تأمین شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست های ارزی در چارچوب سیاست های تثبیت 
اقتصادی است و انشااهلل ما امسال این موارد را در بودجه منظور می کنیم تا در سال آینده 

این سیاست ها دنبال شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست انقباضی یا انبساطی خواهد بود، 
گفت: این سوال را باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد اینکه سیاست 
انبساطی یا انقباضی است باید بگویم معتقدیم سیاست ها باید در راستای سیاست های 
تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاست ها شدیداً انبساطی باشد، قطعاً منجر به 
تثبیت نخواهد شد و اگر به طور شدید انقباضی باشد هم ما از بابت رشد دچار مشکل 
خواهیم شد به همین دلیل این سیاســت ها باید به گونه ای باشد که در زمینه تثبیت 

اقتصادی در سال آینده به ما کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تالش دولت در زمینه کنترل تورم در سال ۱۴۰۲ 
گفت: در کمیسیون تلفیق عرض کردم تورم سال آینده دو بال دارد. یک بال آن بودجه 

است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم سیاست های بانک مرکزی است.
وی افزود: ما در سیاست های خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانک ها تالش می کنیم 
که تورم را کاهش دهیم ولی در سیاست های مالی و سیاست هایی که در الیحه بودجه 
گنجانده می شود، در زمینه درآمدها و هزینه ها هم باید به ما کمک شود تا ما بتوانیم تورم 

سال آینده را کاهش دهیم.

 مردم نگران تأمین آب و برق پایدار نباشند
وزیر نیرو با تاکید براینکه مردم نگران تأمین آب وبرق پایدارنباشند، گفت: ازمردم 
عزیز کشورمان می خواهیم برای حفظ پایداری شبکه باصرفه جویی ومصرف صحیح 

انرژی به ما در تحقق این امرمهم یاری برسانند.
علی اکبر محرابیان، در رابطه با برودت هوا و مشکالت مرتبط به خدمت رسانی در 
صنعت آب و برق کشور گفت: وقتی دمای هوا کاهش پیدا می کند، خدمات رسانی 
در حوزه آب و برق نیز با مشکالتی همراه می شود که از جمله آن ها می توان به پدیده 
یخ زدگی آب و نیمه جامد شدن سوخت های مایع اشاره کرد که فعالیت نیروگاه ها 

را دشوار می کند.
وی ادامه داد: در این شرایط باید به صورت پیوسته مراقب تأسیسات و سازه های آب و 
برق باشیم که همکاران ما در صنعت آب و برق برای خدمت رسانی مطلوب و پیوسته 

در این زمینه تالش زیادی می کنند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه مردم بابت تأمین آب و برق پایدار نگرانی نداشته باشند، 
افزود: از مردم عزیز کشورمان می خواهیم برای حفظ پایداری شبکه با صرفه جویی و 

مصرف صحیح انرژی به ما در تحقق این امر مهم یاری برسانند.
وی با تأکید بر اینکه در صنعت آب و برق آمادگی کامل برای خدمت رسانی وجود 
دارد، از همراهی ادارات با دولت در حوزه صرفه جویی انرژی قدردانی کرد و گفت: 
امروز روحیه صرفه جویی در ادارات کشور عمومی شده است و ادارات هم در تابستان 
سال جاری و هم اکنون در زمستان نشان دادند که چقدر می توانند در کاهش مصرف 

انرژی به ما کمک کنند.
وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه عقیده دارم در این فضا اگر کســی مصرف انرژی را 
رعایت نکند خودش متضرر شده است، اضافه کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی و 
درست مصرف کردن انرژی نیاز به یک روحیه ایثارگرانه و مقاومتی دارد و اگر کسی 
در مصرف انرژی صرفه جویی نکند، در واقع از مسابقه ایثار و هم نوع دوستی عقب 
مانده است.محرابیان در ادامه ضمن رضایت بخش خواندن بارش های اخیر گفت: در 
سال آبی جاری تاکنون به نسبت بارش های خوبی داشتیم و جز استان هایی چون 
تهران، البرز، همدان و قزوین و استان های شرقی که در آن ها با شرایط عادی فاصله 

داریم، در دیگر استان ها شرایط رضایت بخش بوده است.
وی در پایان نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر میزان پرشدگی سدهای کشور به ۴۰ 
درصد رسیده است، بیان کرد: امیدواریم با افزایش دما در آینده و به جریان افتادن 

رواناب ها میزان پرشدگی سدهای کشور نیز افزایش یابد. 

  افزایش سطح مهارت شاغالن در بنگاه ها
با راه اندازی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ضمن پاســخگویی بهتر به نیاز 
آموزشی شاغالن،  زمینه افزایش سطح مهارت کارگران و نیروهای شاغل در بنگاه ها 

فراهم می شود.
 راه اندازی و توســعه مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی تأثیر بسزایی در ارتقای 
توان فنی و اشتغال پذیری افراد در حوزه های مختلف صنعت دارد.به مراکزی که 
به  منظور گسترش آموزش های فنی وحرفه ای و تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز 
صنایع تاسیس و راه  اندازی شوند، مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی گفته می شود.

هدف از ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقای 
مهارت، کاهش هزینه های جانبی تولید، استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای 

شاغالن، صیانت از نیروهای کار و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر است.
به اعتقاد کارشناسان بازار کار، ایجاد این مراکز در توانمندسازی و بروزرسانی سطح 

مهارت نیروهای کار و باال بردن بهره وری در بنگاه ها اثرگذار است.
برابر ماده ۱۱۰ قانون کار، ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ملزم شده برای 
بنگاه های اقتصادی با داشتن شرایطی مجوز مراکز جوار و بین کارگاهی را صادر کند 
و طبق این ماده قانونی، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در 
امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به  ایجاد مراکز 
کارآموزی جوار کارگاهی و یا بین کارگاهی، همکاری های الزم را با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به عمل آورند.غالمحسین حسینی نیاـ  معاون وزیر کار در گفت وگو 
با ایسنا، درباره مزایای راه اندازی مراکز جوار و بین کارگاهی می گوید: با راه اندازی 
مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی عالوه بر ارتقای مهارت نیروهای کار و کاهش 
هزینه های جانبی تولید، بستر استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغالن و  
تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر فراهم می شود.وی به صدور مجوز مراکز کارآموزی 
جوار کارگاهی و بین کارگاهی اشاره کرده و می افزاید: به منظور تسریع و تسهیل در 
پاسخگویی به نیاز صنایع و شرکای سازمان، در طول یکسال گذشته بیش از ۱۶۵۴ 
مجوز ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی صادر شده که از رشد ۴۵۱ درصدی برخوردار 
بوده است.حسینی نیا می گوید: مراکز جوار کارگاهی در بحث تجهیزات آموزشی، 
مستقل از جریان خط تولید هستند و تحت نظارت کارخانه بر اساس استانداردهای 
 آموزشی سازمان فنی و حرفه ای فعالیت می کنند در حالی که مراکز آموزش بین 
کارگاهی بین دو واحد تولیدی مستقر هستند و به  منظور ارائه آموزش مهارت های 

شغلی توسط صنایع بزرگ ایجاد می شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت 
ســیزدهم در دومین بودجه ای که تدوین کرده اســت ، 
بودجه عمرانی را نادیــده گرفته و این تفاق پیام خوبی 

برای اقتصاد ایران ندارد.
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر 
باالخره به بهارســتان رســید اما کارشناسان و ناظران 
اقتصادی معتقدند این الیحه نتوانسته است کاستی های 
پیشــن را جبران کرده و الیحه ای متناســب با شرایط 

سخت امروز باشد .
علی قنبری ، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حوزه 
اقتصاد گفت: بودجه عمرانی کشور تنها ۲۵ درصد افزایش 
را در ســال آینده شاهد است این در حالی است که نرخ 
تورم در محدوده ۴۵ درصد پیش بینی می شود و از سوی 
دیگر با این مساله نیز مواجه هستیم که رقم کل بودجه 

رشد چهل درصدی را داراست .
وی این پیش بینی را ناظر به بی توجهی دولت سیزهم 
به بودجه عمرانی دانســت و گفت: متاسفانه حتی تاخیر 
قابل توجه نیز سبب نشد دولت اندکی در راستای بهبود 

کیفیت الیحه بودجه گام بردارد.

 انتقاد از افزایش بودجه برخی نهادها
وی تاکیــد کرد: در حالی بودجه عمرانی که متضمن 
رشــد اقتصادی و ایجاد شغل و ... است، تنها ۲۶ درصد 
افزایش یافته که بودجه برخی نهادهای غیرمولد فرهنگی 
با رشــدهای باالتر از ۵۰ درصد و ... روبروســت .وی در 
توضیح این مطلب اضافه کــرد: دولت در الیحه بودجه 

۱۴۰۲؛ متاســفانه بودجه جاری و دستگاه های غیر مولد 
نظیر فرهنگی و ... را اضافه کرده و در مقابل بودجه های 
عمرانی را در مقایسه با تورم نیفزوده است بنابراین دولت 
برای ارایه بودجه به مجلس از بودجه های عمرانی به عنوان 

عامل اصلی توسعه کشور غافل مانده است.

 پیام بودجه سال ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران
این اقتصاددان درباره پیــام الیحه بودجه ۱۴۰۲ به 
اقتصاد ایران گفت: علیرغم اینکه دولت سیزدهم بودجه 
را با تاخیر زیاد به مجلس ارایه کرد، اما متاسفانه بودجه 
سال آینده کارآمد نیست و به نظر می رسد که تفاوتی در 
وضعیت توسعه اقتصادی کشور نسبت به سال جاری رخ 

نخواهد داد زیرا افزایش بودجه را ۴۰ درصد و تورم را نیز 
حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته اند که یعنی رشد بودجه 

کمتر از نرخ  واقعی تورم جاری کشور است.
قنبری افــزود: اعداد و ارقام بودجه نشــان می دهد 
وضعیت اقتصادی کشــور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه به 
امسال تفاوت چندانی نخواهد داشت.وی ادامه داد: البته 
امسال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، درآمد سرانه، 
ضریب جینی سال خوبی نبود و سال آینده وضعیت این 
موارد بهتر از امســال و اکنون نخواهد بود بلکه بدتر هم 
خواهد شــد.وی گفت: البته دولتی ها می گویند وضعیت 
سال آینده بهتر از امسال خواهد بود در صورتی که بنده 
چنیــن تصوری ندارم زیرا الیحه بودجه باید بر اســاس 

وضعیت بهتر نوشته می شــد و راهکارهایی برای جذب 
ســرمایه گذاری ، افزایش درآمد سرانه، گسترده تر شدن 
ســفره مردم، مهار تورم، بهبود ضریب جینی و ... در آن 
لحاظ می شــد . وقتی چنین اتفاقی نیفتاده است، وعده 

بهبود تنها در حد همان وعده باقی خواهد ماند.

 مالیات خوب، مالیات بد
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره درآمدهای 
مالیاتی پیش بینی شــده در بودجــه ۱۴۰۲ نیز گفت:  
درآمدهای دولت عمدتا از مالیات ها و فروش نفت تامین 
می شود و ســایر موارد، نظیرعوارض گمرکی و ... نقش 

چشمگیری در درآمدهای دولت ندارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه مالیاتی که برای سال آینده 
در نظر گرفته شــده، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است و یعنی 

رشد باالیی برای مالیات ها در نظر گرفته شده است.
او گفت: مگر اقتصاد ایران چقدر رشــد کرده که قرار 
است این حجم بیش از سال جاری مالیات پرداخت کند 
. بی تردید این فشــار مالیاتی به زمین گیر شدن تولید و 
تجارت منجر می شــود. در همیــن الیحه نیز باز بخش 
مهم فشار مالیاتی بر فعاالن شناسنامه دار و حقوق بگیران 
متمرکز اســت. این در حالی اســت که باید درامدهای 
مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: باید همه معافیت های مالیاتی لغو شود 
و در این راستا همه مردم و هر کسی که فعالیت اقتصادی 
دارد، مالیــات پرداخت کند به این ترتیب هیچ معافیت 

مالیاتی در این حوزه نباید پذیرفته باشد.

افزایش درآمدهای مالیاتی نگران کننده است

قیمت گذاری، خودروسازان را آتش زد 

وزیر ارتباطات با اشــاره به نقش و اهمیت فناوری اطالعات در ارتقای بهره 
وری، گفت: استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی و هوشمندسازی 

می تواند به ارتقای بهره وری بخش های گوناگون بینجامد.
 جلسه ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور عیسی 
زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- و میثم لطیفی -رییس ســازمان 
امور اداری و استخدامی کشور- در وزارت ارتباطات برگزار شد و در این جلسه 
گزارشــی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و 

فناوری اطالعات ارایه شد.
مطابق این گزارش، بر اســاس برنامه ششم توسعه، رشد کلی عوامل تولید 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات باید به ۶.۵ درصد می رســید که بر اساس 
ارزیابی صورت گرفته تاکنون این شاخص به میزان ۱۳.۳ درصد محقق شده که 

دو برابر میزان تعیین شده بوده است.
وزیر ارتباطات در این جلســه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری های 
جدید ارتباطی و اطالعاتی همچون اینترنت اشیا در بخشهای گوناگون کشور،  
خواستار در نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه های 
مختلف چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد و توضیح 
 ICT داد: این روزها بهترین فرصت اســت تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه
در بخش های مرتبط با دستگاه های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در 

نظر گرفته شــود. چراکه ICT می تواند پیشــران توسعه و ارتقای بهره وری در 
حوزه های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه های اجرایی تکلیف شود.

د  قتصــا ا ســهم  یــش  ا فز ا بــه  ه  ر شــا ا بــا  ر  پــو ع  ر ا  ز
دیجیتال در درآمد سرانه کشور از ۶.۴ به ۷.۲ درصد، گفت: این میزان تا سال 
۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برســد که به نظرم در افق ۱۰ ساله می توان آن را با 

برنامه ریزی به ۳۰ درصد هم رساند.
وی با ارایه پیشنهادی به نقش جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای شناسایی فناوری های نوین اشاره کرد و افزود: فناوری های جدید می تواند 

باعث تحول بقیه بخش ها شود بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
می تواند فناوری های نوین را به سرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش 
های مختلف تبدیل و رویداد آنرا نیز برگزار کند بطوریکه تا سال آینده حداقل 

۱۰ دوره برای مدیران و کارکنان بخش های مختلف برگزار شود.
میثم لطیفی - رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با 
اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر ضرورت افزایش بهره وری در کشور، گفت: 
آقای رییس جمهور تقریبا در همه جلسات برای افزایش میزان بهره وری تاکید 
دارند که متاسفانه این موضوع در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.

طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وی با بیان اینکه بهره وری 
رایگان نیست و هر هزینه ای نیز به بهره وری نمی انجامد، افزود: گاهی با محصول 
تصمیمات گذشــته عده ای مواجه ایم که االن نقش مطالبه گر به خود گرفته 
اند که به عنوان مثال می توان اشاره کرد به موضوع تنوع قراردادهای دستگاه 
های اجرایی که باید برای عقد قرارداد در دســتگاه های مختلف در حوزه های 

مختلف، آموزش ارایه شود.
لطیفی همچنین با انتقاد از تعدد دستگاه های نظارتی تصریح کرد: باید نسبت 
به اصالح فرایندهای متعدد مربوط به اعطای مجوز، عقد قرارداد و نظارت اصالح 
صورت بپذیرد و در این حوزه می توان از ICT به عنوان پیشــران توسعه کشور 

استفاده کرد و باید به سمت هوشمندسازی برویم.

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور
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10661066
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــاری فرزن ــین حص ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــاری فرزن ــین حص ــه حس ــق ب ــماره 53098753445309875344 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/07/01 1401/07/01مفقود 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 45601520984560152098 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45601520984560152098 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 45601520984560152098 متعلــق بــه ســیدمحمدرضا مــرادی قــادی فرزنــد سیدحســین در  متعلــق بــه ســیدمحمدرضا مــرادی قــادی فرزنــد سیدحســین در 

تاریــختاریــخ 1401/10/20  1401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45693747194569374719 متعلــق بــه مرضیــه همتــی فرزند رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مرضیــه همتــی فرزند رحیــم در تاریــخ 1401/08/021401/08/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506
ــخ  ــد غالمرضــا  در تاری ــرک فرزن ــی ت ــه نگیــن  عیوب ــق ب ــخ  متعل ــد غالمرضــا  در تاری ــرک فرزن ــی ت ــه نگیــن  عیوب ــق ب ــه شــماره 18195349951819534995 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/07/011401/07/01 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 30402285443040228544 و گواهینامــه پایــه دومتعلــق بــه محمــد صــادق  رویگــر فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دومتعلــق بــه محمــد صــادق  رویگــر فرزنــد 
علــی در تاریــخعلــی در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 57398505739850و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 345345جج8181 و ش ــران ای ــالک 6363ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
58933615893361متعلــق بــه ابوالفضــل  جعفــری  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخمتعلــق بــه ابوالفضــل  جعفــری  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدو از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 11 متعلــق بــه مصطفــی  زارع  فرزنــد قنبرعلــی در تاریــخ متعلــق بــه مصطفــی  زارع  فرزنــد قنبرعلــی در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ســند مالکیــت واقــع در شــهرک صدرا.خیابــان البــرزســند مالکیــت واقــع در شــهرک صدرا.خیابــان البــرز33 ســاختمان داالهــور . طبقــه همکــف واحــد  ســاختمان داالهــور . طبقــه همکــف واحــد 33 بــا  بــا 
کــد پســتی کــد پســتی 71999818717199981871متعلــق بــه یلــدا بارگاهــی  فرزنــد فیصــل در تاریــخمتعلــق بــه یلــدا بارگاهــی  فرزنــد فیصــل در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42201209814220120981 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه میــالد زادی  و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه میــالد زادی 
حیدرآبــاد  فرزنــد محمــد  در تاریــخحیدرآبــاد  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/10/15  1401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

18661866
ــخ  ــدر در تاری ــد صف ــی  فرزن ــالح چگین ــری ف ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد صف ــی  فرزن ــالح چگین ــری ف ــه کب ــق ب ــماره 50986653615098665361 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/10/24 1401/10/24مفقود 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 00244055150024405515 متعلــق بــه حمیــده شمســی فرزنــد امیرآقــا در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده شمســی فرزنــد امیرآقــا 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  1401/10/17 1401/10/17مفق

20652065
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62494659876249465987 متعلــق بــه فرحنــاز ســارانی فرزنــد نــادر در تاریــخ متعلــق بــه فرحنــاز ســارانی فرزنــد نــادر در تاریــخ1401/09/26 1401/09/26   

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

کارت ملــی و کارت شناســایی ایثارگــران بــه شــماره کارت ملــی و کارت شناســایی ایثارگــران بــه شــماره 04204934760420493476 متعلــق بــه هاجــر بختیــاری فرزنــد  متعلــق بــه هاجــر بختیــاری فرزنــد 
عیــن الــه در تاریــخعیــن الــه در تاریــخ 1401/10/21  1401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
ــه  ــق ب ــه متعل ــق ب ــه شــماره 40722148764072214876متعل ــه رانندگــی ب ــه شــماره  و گواهینام ــه رانندگــی ب ــه شــماره 40722148764072214876 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمدناصــر نیکخــواه فرزنــد امــان اهلل  در تاریــخمحمدناصــر نیکخــواه فرزنــد امــان اهلل  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

  93072689307268//MM1515 ــور ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی NAsNAs811100811100mm57623415762341 و ش ــماره شاس ــه ش ــین ب ــی کارت ماش ــماره شاس ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ  ــح در تاری ــد صال ــه فرزن ــی قلع ــه  میرزائ ــه فاطم ــق ب ــخ متعل ــح در تاری ــد صال ــه فرزن ــی قلع ــه  میرزائ ــه فاطم ــق ب ــران 3030متعل ــران  ای ــالک 3333صص464464 ای ــماره پ ــالک و ش ــماره پ و ش

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

23012301
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21106536712110653671 و کارت ماشــین سیســتم پــژو  و کارت ماشــین سیســتم پــژو 207207 ، مــدل  ، مــدل 14001400  
  NAARNAAR0303FEFE88MJMJ434526434526 رنــگ مشــکی ، شــماره پــالک ، رنــگ مشــکی ، شــماره پــالک 5353 ص  ص 515515 ایــران  ایــران 5959 ، شــماره شاســی  ، شــماره شاســی ،
ــور ، ســپه و  ــده ، ن ــی ، آین ــک مل ــر بان ــور ، ســپه و و کارت ســوخت و کارت عاب ــده ، ن ــی ، آین ــک مل ــر بان ــور 178178BB00597650059765و کارت ســوخت و کارت عاب ــور و شــماره موت و شــماره موت
کارت بهداشــت متعلــق بــه ریحانــه کریمــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخکارت بهداشــت متعلــق بــه ریحانــه کریمــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــارانی  ــی س ــه غالمعل ــق ب ــمند متعل ــی هوش ــارانی  و کارت مل ــی س ــه غالمعل ــق ب ــمند متعل ــی هوش ــی 62493243806249324380 و کارت مل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــد علــی در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردی ــد علــی در تاریــخفرزن فرزن

23022302

ــخ  ــد علــی حســین در تاری ــه کردجــزی فرزن ــه حوری ــخ  متعلــق ب ــد علــی حســین در تاری ــه کردجــزی فرزن ــه حوری ــه شــماره 22496051062249605106 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 1401/10/24 1401/10/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی شناســنامه  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21204743212120474321 متعلــق بــه بیگــم لــک  متعلــق بــه بیگــم لــک 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود  در  حســین  فرزنــد  تاریــخ زایــی  در  حســین  فرزنــد   زایــی 

می باشد.می باشد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57599344575759934457 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 57599344575759934457 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــران889889لل8787و شــماره شاســی و شــماره شاســی  ــرانای ــه شــماره 6767ای ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــه شــماره 57599344575759934457 و کارت ماشــین ب ــت ب ــه شــماره خدم ــت ب خدم
NASNAS411100411100KK35345493534549و شــماره موتــور و شــماره موتــور MM136311516136311516مــدل مــدل 13981398و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 
6767ایــرانایــران889889لل8787 و کارت عابــر بانــک ملــت و ســپه و رفــاه متعلــق بــه علــی اســکندری فرزنــد محمــد  و کارت عابــر بانــک ملــت و ســپه و رفــاه متعلــق بــه علــی اســکندری فرزنــد محمــد 

در تاریخدر تاریخ 1401/10/18  1401/10/18 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 17513513351751351335 متعلــق بــه محمــد چراغــی فرزنــد موســی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد چراغــی فرزنــد موســی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/251401/09/25 مفق

25072507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 10916135401091613540 متعلــق بــه کبــری ســادات  مهــدی موســوی فرزنــد  متعلــق بــه کبــری ســادات  مهــدی موســوی فرزنــد 
غالم در تاریخغالم در تاریخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد رضــا در  ــی فرزن ــوران اقاجــان موالی ــه ت ــق ب ــد رضــا در  متعل ــی فرزن ــوران اقاجــان موالی ــه ت ــق ب ــه شــماره 12826383611282638361 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــب اهلل شــیرانی  ــه حبی ــق ب ــب اهلل شــیرانی  متعل ــه حبی ــق ب ــه شــماره 12853158201285315820 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 4444 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
بیدابــادی فرزنــد حســن در تاریــخبیدابــادی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/10/18  1401/10/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد عل ــی فرزن ــین امین ــه محمدحس ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــی فرزن ــین امین ــه محمدحس ــق ب ــماره 12914405851291440585 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1399/10/01  1399/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــد محم ــی فرزن ــدی رودک ــد مه ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد ج ــد محم ــی فرزن ــدی رودک ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 737737 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــد محم ــی فرزن ــورا رودک ــه اه ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــد محم ــی فرزن ــورا رودک ــه اه ــق ب ــماره 04420635810442063581 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردی

ــخ  ــوراهلل در تاری ــد ن ــی فرزن ــی اردکان ــا اخالق ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــوراهلل در تاری ــد ن ــی فرزن ــی اردکان ــا اخالق ــه رض ــق ب ــماره 22824487822282448782 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1399/01/011399/01/01   ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــترن نعمت ــه نس ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــترن نعمت ــه نس ــق ب ــماره 15311531 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
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 22970868912297086891 متعلــق بــه مهــدی زارع فرزنــد ماشــااله در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی زارع فرزنــد ماشــااله در تاریــخ 1401/02/201401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 68394174176839417417 متعلــق بــه جــان محمــد مشــهور بــه شــاه میــرزا ساســان فــرد  متعلــق بــه جــان محمــد مشــهور بــه شــاه میــرزا ساســان فــرد 
فرزنــد کاکاجــان در تاریــخفرزنــد کاکاجــان در تاریــخ 1400/10/01  1400/10/01 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 22985447272298544727 متعلــق بــه جــواد  عیســوی فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد  عیســوی فرزنــد حســن  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 1401/10/151401/10/15 مفق

ــخ 1398/01/011398/01/01   ــد شــاهرضا در تاری ــر ناصــری قصرالدشــتی فرزن ــه محمــد جعف ــق ب ــخ شناســنامه متعل ــد شــاهرضا در تاری ــر ناصــری قصرالدشــتی فرزن ــه محمــد جعف ــق ب شناســنامه متعل
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 22962680722296268072 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه احســان افیانیــان فرزنــد بهــرام  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه احســان افیانیــان فرزنــد بهــرام 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/10/11  1401/10/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبــاس  در  ــه امیــر صــادق  ســمیعی قالتــی  فرزن ــد عبــاس  در  متعلــق ب ــه امیــر صــادق  ســمیعی قالتــی  فرزن ــه شــماره 22819614862281961486 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1401102614011026//150150//3030

 اقدامات ضروری برای پیشگیری از بیماری های دامی در فصل سرما
 سازمان دامپزشکی کشور برای پیشگیری از شیوع بیماری های دامی در فصل 
ســرما انجام اقداماتی را توصیه کرد. به گزارش ســازمان دامپزشکی کشور، در 
ماه های سرد سال به منظور تامین سالمت دام ها و پیشگیری از بیماری ها ضروری 
است طبق شرح زیر اعالم شده است اقدامات الزم در دامداری ها صورت گیرد:

1- تجهیــزات حرارتی الزم برای باال بــردن درجه حرارت بدن دام ها در محل 
نگهداری آن ها تامین شود.

2- با توجه به احتمال یخ زدگی آب، ضروری اســت آب آشــامیدنی مورد نیاز 
روزانه دام ها تامین شود

3- در صورت اســتفاده از وســایل گرمازا در محل نگهداری دام ها باید کارهای 
حاصل از احتراق وسایل گرمایشی به خارج از سالن هدایت شود

4- در ســاعات گرم تر روز، دام ها از اصطبل خارج شــوند و برای مدتی درهای 
اصطبل باز بمانند تا گازهای موجود خارج و هوای تازه وارد شود.

5- در فصل سرما از داروهای ضد انگل های ریوی برای دام ها استفاده شود.
6- حفظ گرمای الزم برای تامین دمای بدن بره های تازه به دنیا آمده ضروری 

است.
7- عالئم شــروع سرمازدگی شامل ســردی شدید تا یخ زدگی انتهای گوش ها، 
بی حالی، خمودگی و کاهش سرعت تنفس است، در صورت مشاهده شروع این 

عالئم باید فوری نسبت به تنظیم دمای محل نگهداری دام اقدام شود.
8- الزم است دام هایی که هرگونه عالئم بیماری مانند سرفه، عطسه، آبریزش و 

تورم سرو صورت را دارند جدا و در محل دیگری نگهداری شوند.
9- در فصل سرد، تغذیة دام ها با علوفه پر انرژی دارای قند، تفاله چغندر، تفاله 
مرکبات و مالس مفید است و به دنبال آن می توان از کنسانتره با غالتی مانند 

جو استفاده کرد.
10- آب و هوای سرد مانع رشد دام های تازه متولد می شود در چنین شرایطی 

باید جیره پرانرژی برای دام ها تهیه شود
11- در فصل سرد استفاده از بستر مناسب و جایگاه نگهداری دام ه و تعویض 

به موقع آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
12- بره ها و گوساله های تازه متولد در این فصل باید بالفاصله خشک و با شیر 

گرم تغذیه شوند.

 پیش بینی تولید 5٫6 میلیون تن مرکبات/ صادرات 150 هزار تن در 
۹ماهه امسال

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی 
پیش بینی کرد: امســال 5.6 میلیون تن مرکبات در کشور تولید شود که از این 
میزان، حدود 3 میلیون و 400 هزار تن آن پرتقال است. به گزارش وزارت جهاد 
کشــاورزی، »زهرا جلیلی مقدم« گفت: میزان تولید مرکبات در کشــور حدود 
5 میلیون و 600 هزار تن در ســال جاری برآورد می شــود که از این میزان 3 
میلیون و 400 هزار تن آن مربوط به پرتقال است. مدیرکل دفتر امور میوه های 
گرمســیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، از صادرات 150 هزار تن 
مرکبات در 9 ماه نخســت امسال خبر داد و افزود: این میزان صادرات مرکبات 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته افزایش معنی دار و قابل توجهی داشته 
اســت. به گفته جلیلی مقدم، در 9ماهه امسال 107 هزار تن پرتقال، 37 هزار 
تن نارنگی، 5 هزار تن لیمو و با احتساب سایر مرکبات و در مجموع 150 هزار 
تن مرکبات به کشــورهای دیگر صادر شده که تاکنون حدود 57 میلیون دالر 
برای کشــور ارزآوری داشته اســت. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری جهاد کشاورزی یادآور شد: در 12ماهه سال گذشته حدود 177 
هزار تن مرکبات با ارزش تقریبی 66 میلیون دالر صادر شــد. وی، دلیل رشــد 
تولید مرکبات کشــور را اجرایی کردن توصیه های فنی و مدیریت بهینه باغات 
توســط باغداران و کنترل بهنگام بیماری ها و آفات نسبت به سال های گذشته 
عنوان کرد. جلیلی مقدم گفت: با توجه به وضعیت اعالمی ســازمان هواشناسی 
مبنــی بر کاهش دما در برخی مناطق در روزهای آتی باید اقدامات و تمهیدات 

الزم جهت پیشگیری از خسارت احتمالی سرمازدگی در باغات صورت گیرد.

رییــس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کشــور از هدف گذاری چهارســاله برای کاشت 

یک میلیارد نهال در کشور خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، »عباسعلی 
نوبخــت« در دومیــن جلســه ســتاد نهضت 
مردمی تولید و کاشــت یک میلیــارد نهال که 
به صورت ویدئوکنفرانس بــا مدیران کل منابع 
طبیعی استان ها برگزار شــد، افزود: دنیا امروز 
توجه ویژه ای به موضوع جنگل کاری داشــته و 
کشورهایی نظیر چین کاشت 70 میلیارد نهال، 
عربســتان 10 میلیــارد، ترکیه و پاکســتان به 
ترتیــب 4.5 و 10 میلیارد نهــال را در بازه های 
زمانی مختلف برای کاشت هدف گذاری کرده اند. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این 
میان کشورمان مستثنی از این موضوع نیست و 
ایران نیز به مدت چهار سال تولید و کاشت یک 

میلیارد نهال را در دستور کار قرار داده است.
نوبخت افــزود: توجه به منابع طبیعی و تولید و 
کاشــت یک میلیارد نهال در یک مقیاس بزرگ 
برای کشور ما بسیار پراهمیت است و در همین 
راســتا با ریاست سید جواد ســاداتی نژاد وزیر 
جهاد کشــاورزی ســتاد نهضت مردمی تولید و 
کاشــت یک میلیارد نهال در وزارتخانه تشکیل 
و مقرر شد هر هفته مباحث کارشناسی طرح با 

حضور وزیر مطرح شود.

 گام اساســی منابع طبیعی با مشارکت 
مردم برای کاشت یک میلیارد نهال

رییــس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کشور گفت: منابع طبیعی مصمم است با توجه 
بــه ظرفیت هایی که در کشــور وجــود دارد با 
مشــارکت مردم نســبت به تولید و کاشت یک 

میلیارد نهال اقدام کند. 
وی اظهار داشــت: با توجه به شــرایط اقلیمی 
کشــور، پایین بودن ســرانه فضای سبز و قرار 

گرفتــن ایران در زمره کشــورهای با پوشــش 
کم جنگل ما را مکلــف کرده در یک بازه زمانی 
چهار ساله نسبت به تولید و کاشت یک میلیارد 
نهــال اقدام کنیــم، اما در این مســیر هیچ گاه 
کیفیت را فدای کمیت نخواهیم کرد و در تولید 
بذر و نهال قطعاً موضوع کیفیت برای ســازمان 

مهم و قابل توجه است.
نوبخت تصریح کرد: توسعه فضای سبز کشور و 
توجه بیشــتر به منابع طبیعی و محیط زیست 
موضوع تازه ای نیســت و مقــام معظم رهبری، 
رییــس جمهــوری و وزیــر جهاد کشــاورزی 
همواره روی موضوع درختکاری و کاشــت نهال 
تاکید داشــته اند و ما به عنوان متولیان این امر 
وظیفــه داریم با برنامه ریــزی و انجام مطالعات 
و به کارگیــری از ظرفیت های موجــود به ویژه 
ظرفیت های مردمی برای دســتیابی به اهداف 

پیش روی منابع طبیعی حرکت کنیم.

 ضرورت اطالع رســانی شفاف به افکار 
عمومی

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره انتشار و ارائه 
آمــار و اطالعات در زمینه نهــال کاری و تولید 
نهال را بسیار مهم دانست و گفت: هر اطالعات 
و آمــاری که ارائه می شــود قطعاً باید از صحت 
و ســقم برخوردار باشــد و منابع طبیعی برای 
اثبات حقانیت خود نیازمند ارائه آمار و اطالعات 

نادرست نیست.
نوبخــت اظهار داشــت: با دســتور وزیر جهاد 
کشــاورزی به زودی ســامانه ای در این وزارت و 
ســازمان منابع طبیعی راه اندازی خواهد شد تا 
کلیه اطالعات و اقدامات انجام شــده در بخش 
تولید نهال و کاشــت بر اســاس نقشه و مکان 

بارگذاری شود.

 توجه به جنبه های مردمی کاشت نهال

رییس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری با 
بیان این که طرح کاشت یک میلیارد نهال باید 
از سوی منابع طبیعی جنبه مردمی داشته باشد 
نه دولتی، خاطرنشان کرد: باید زمینه مشارکت 
به گونه ای فراهم شود که مردم از منابع طبیعی 
مطالبه نهال برای کاشــت داشــته باشند و در 
این میان باید با دســتگاه هایی همچون معادن، 
شهرک های صنعتی و دستگاه هایی که تعهد به 
کاشــت نهال دارند باید در امر نهال کاری ورود 

کنند و مشارکت داشته باشند.
بــه گفته وی، برخی اســتان ها تعامل و ارتباط 
خوبی را با دســتگاه ها و بخش های خصوصی و 
خیرین اســتان برقرار کردند و ســایر استان ها 
هم باید این رایزنی را داشــته و مشارکت سایر 

بخش ها را داشته باشند.
نوبخت گفت: عمر خدمتی ما بسیار کوتاه است 
و ما نسبت به مردم، به مسووالن و افکار عمومی 

تعهد داریم و این گونه نباشد که روزی فرا رسد 
که از خود بپرسیم که می توانستیم فعالیت های 
بیشتری را برای حفظ و توسعه سرسبزی کشور 

انجام دهیم؛ اما انجام نداده ایم.

نقش کمیته های فنی در  به  توجه  ضرورت 
اجرای طرح ها

معاون وزیر جهاد کشاورزی به نقش کمیته های 
فنــی به عنــوان باالتریــن مرجــع تصویب و 
تصمیم گیــری در خصــوص طرح هــای منابع 
طبیعی و آبخیزداری در اســتان ها اشاره کرد و 
گفت: هرگونه اقدامات فنی در عرصه های منابع 
طبیعی چه به لحاظ کمــی و چه کیفی باید با 

تایید و نظارت کمیته های فنی انجام شود. 
نوبخــت از دفاتــر روابــط عمومــی و ترویج و 
مشــارکت مردمی خواست در کنار اطالع رسانی 
و فرهنگ ســازی، کار مستندسازی طرح کاشت 
یــک میلیارد اصله نهال را در دســتور کار قرار 
داده و از مشــارکت کنشــگران و فعاالن منابع 
طبیعی و محیط زیســت در نظارت بر اقدامات 
انجام شــده و در حال انجام را در دســتور کار 

خود قرار دهند.

 تشکیل شــورای اطالع رسانی در ستاد 
و استان ها

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
از مدیران اســتانی خواســت به موازات ســتاد 
ســازمان منابع طبیعی در اســتان ها نیز ستاد 
تشکیل داده و گزارش ها و اقدامات استانی را به 

صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
وی خواســتار تشکیل شــورای اطالع رسانی با 
حضور نمایندگانی از اصحاب رســانه در ستاد و 
استان ها شد تا اقدامات کاشت یک میلیارد نهال 
عالوه بر مستندسازی به افکار عمومی در قالب 

سامانه شفاف سازی و اطالع رسانی شود.

هدف گذاری چهار ساله برای کاشت یک میلیارد نهال

محمدعلی شــربتدار:خبرنگار گلستان | باران گرد و غبار که اخیراً رخ داده حاصل 
از صحرای قره قوم و ترکمنستان بوده و منشأ آن خاک های رسی است که در طول 
میلیون ها ســال از این منطقه به گلستان وارد شده است، در مطالعات جهانی نیز 

سرچشمه گرد و غبار استان گلستان را صحرای قره قوم اعالم شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
و به نقل از خبرگزاری مهر؛ وقتی همه در گلستان منتظر باران و برف بودند، پدیده 
پیش بینی نشــده دیگری در این استان شــمالی اتفاق افتاد؛ گرد و خاک مناطق 
جنوبی استان از جمله گرگان را پُر کرد، پدیده ای که ابتدا مردم فکر کردند که مه 

غلیظ است اما خاک بود که بر سر شهر می بارید.
ریزگرد آسمان گرگان را پوشاند و کیفیت هوا کاهش یافت، به گونه ای که شعاع دید 
به طور محســوس پایین آمد. الیه های خاک بر روی خودروها، زمین، سنگ فرش 
خیابان ها و تأسیســات شهری صبح روز دوشنبه مردم را شگفت زده کرد. هرچند 
برخی از مناطق غربی و مرکزی استان چنین رخدادهایی به دفعات مشاهده شده اما 
این پدیده آن هم در »زمستان« برای گلستانی های مقوله عجیبی است. همجواری 
با کانون های ریزگرد خارجی صحرای ترکمنستان و شکل گیری کانون های ریزگرد 
داخلی ناشی از خشک شدن تاالب ها و زیستگاه های آبی و تخریب مراتع باعث شده 
وقوع این ریزگردها در گلستان رو به افزایش باشد. با وجود آنکه در سال های اخیر 
تالش های گســترده ای برای مقابله با بیابان زایی انجام شده اما وقوع طوفان گرد 
و خاک در گلســتان زنگ خطری برای مســئوالن است که منتظر بودجه و اعتبار 
نمی ماند و ســیر خود را دنبال می کند. کشــت گونه های مرتعی در نوار مرزی و 
بیابان های شمال گلستان، تأمین و اختصاص حقابه تاالب ها و ممانعت از اقدامات 
تخریبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله راهکارهای است که می تواند 

به تثبیت خاک و جلوگیری از شکل گیری طوفان گرد و خاک منتهی شود.
در این خصوص، حمید ســالمتی اظهار کرد: 300 هــزار هکتار از اراضی و مراتع 
شــمال استان در معرض بیابانی شدن قرار داشــته و بیش از 130 هزار هکتار از 
اراضی بیابانی، منشأ ریزگرد هستند. در سفر ریاست جمهوری اعتبارات خوبی برای 
بیابان زدایی اختصاص یافت. سالمتی ادامه داد: گلستان 862 هزار هکتار مرتع دارد 
که حدود یک سوم آن در مناطق شمالی استان به ویژه در شهرستان های آق قال، 

گمیشان و گنبد کاووس واقع و در معرض بیابانی شدن هستند.
 وی گفت: ریزگردهای گلســتان عمدتاً منشــأ خارجــی دارد و صحرای قره قوم 
ترکمنستان با مساحت حدود 350 هزار کیلومتر مربع منشأ آن بوده که 17 برابر 
مساحت استان گلستان است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
افزود: حوضه اترک نیز  با 800 هزار هکتار وســعت، به عنوان منطقه ای اســت که 

استعداد بیابانی شدن را دارد و در اثر وزش باد ریزگرد تولید می کند.
وی همچنین در خصوص خشــک شــدن خلیج گرگان هم هشدار داد و گفت: در 

صورت خشکی این پهنه، این حوضه هم منشأ ریزگرد خواهد شد.
سالمتی در خصوص اقدامات مقابله ای، گفت: بی خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی 
می تواند مانع از وقوع ریزگرد شود. وی بیان کرد: خاک شمال استان لسی است و 
اگر یکبار شــخم خورده تبدیل به ریزگردها خواهد شد. سالمتی همچنین در باب 
اعتبارات مقابله با بیابان زایی گفت: در گمیشــان 38 هزار هکتار مرتع، در آق قال 
70 هــزار هکتار مرتــع و در گنبدکاووس 320 هزار هکتار مرتع وجود دارد و باید 
اقداماتی از قبیل بوته کاری و غیره انجام شده و از ظرفیت بومیان هم استفاده کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: از سال 94 تاکنون اعتبارات 
خوبی تزریق و هشت میلیون اصله نهال مرتعی و بیابانی در سطح هشت هزار هکتار 
از مراتع در معرض بیابانی شدن کاشته ایم. وی افزود: مدیریت رواناب با ایجاد هاللی 
آبگیر، ذخیره نزوالت توأم با بذرپاشی، پروژه حفاظت و قرق مراتع، ساخت و توزیع 

آبشخور فلزی از دیگر اقدامات ما بوده است.
سالمتی از پیش بینی هزار و 150 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور 
برای احیای مراتع و مقابله با بیابان در نواحی شــمال استان خبر داد و گفت: این 
اعتبار ظرف ســه سال به اســتان تخصیص می یابد که تاکنون 150 میلیارد ریال 

آن تخصصی یافته است. 
به گزارش مهر، وقوع ریزگرد در گلســتان بار دیگر اثبات کرد که توجه به احیای 
مراتع و تاالب های گلستان باید از سطح کاغذ و بخشنامه به یک راهکار اجرایی و 
عملیاتی تبدیل شــود و در صورت تعلل در این موضوع زندگی بیش از دو میلیون 

نفر از اهالی منطقه به خطر خواهد افتاد.

قدرت نمایی ریزگردها از زمستان شروع شد
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22819625472281962547 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه رضــا   و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه رضــا  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/21  1401/10/21 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــه  فرزن ــت پیش ــخ زراع ــم در تاری ــد ابراهی ــه  فرزن ــت پیش  زراع

می باشد.می باشد.

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــد  فرزن ــه  دالون ــه خدیج ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد حس ــد  فرزن ــه  دالون ــه خدیج ــق ب ــماره 22976004882297600488 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  1401/05/27 1401/05/27مفق

ــخ  ــد اکبــر در تاری ــی  دهقانحســامپور  فرزن ــه قدمعل ــق ب ــخ  متعل ــد اکبــر در تاری ــی  دهقانحســامپور  فرزن ــه قدمعل ــق ب ــه شــماره 51398222535139822253 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ش م  ــی ب ــگ آب ــه ش م  رن ــی ب ــگ آب ــدل 9292 رن ــرو م ــور به ــبز موت ــرگ س ــدل  و ب ــرو م ــور به ــبز موت ــرگ س ــران 693693 و ب ــران ای ــماره 4618546185ای ــه ش ــور ب ــماره کارت موت ــه ش ــور ب کارت موت
12531252991253125299وش بدنــه وش بدنــه 125125AA92319129231912******NBJNBJ متعلــق بــه مهــدی  توانگــری  فرزنــد مصطفــی قلی   متعلــق بــه مهــدی  توانگــری  فرزنــد مصطفــی قلی  

در تاریــخدر تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــف در تاری ــد خل ــی فرزن ــی بهبهان ــرج خزائ ــه ای ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد خل ــی فرزن ــی بهبهان ــرج خزائ ــه ای ــق ب ــماره 18170285021817028502 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 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 669669 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22990569812299056981 متعلــق بــه محمــد رضــا  عنایــت  متعلــق بــه محمــد رضــا  عنایــت 
 پیشــه  فرزنــد عبدالرســول  در تاریــخ پیشــه  فرزنــد عبدالرســول  در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی گذرنامــه بــه شــماره ملــی 35012624343501262434 متعلــق بــه رقیــه تــوکل بــا خــدا فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه تــوکل بــا خــدا فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/03/141401/03/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد کرمعل ــی فرزن ــمعیل صادق ــه اس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد کرمعل ــی فرزن ــمعیل صادق ــه اس ــق ب ــماره 64999497116499949711 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/201401/09/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22808105302280810530 متعلــق بــه فرهــاد  کرمــی  فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد  کرمــی  فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22819386382281938638 متعلــق بــه پریســا  بنیانــی  فرزند جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه پریســا  بنیانــی  فرزند جــواد در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســید حســن  در  ــه فاطمــه ســادات  میــری  فرزن ــد ســید حســن  در  متعلــق ب ــه فاطمــه ســادات  میــری  فرزن ــه شــماره 24508794472450879447 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/09/16  1401/09/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــال عل ــه لی ــق ب ــی  متعل ــال عل ــه لی ــق ب ــه شــماره 22968394952296839495 متعل ــی ب ــه شــماره  و رســید کارت مل ــی ب ــه شــماره 725725 و رســید کارت مل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
 عســکری فرزنــد خدابخــش در تاریــخ عســکری فرزنــد خدابخــش در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

28012801
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 560560 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 63693690476369369047 متعلــق بــه نبــی احمدیــان فرزنــد  متعلــق بــه نبــی احمدیــان فرزنــد 

عبدالحسین در تاریخعبدالحسین در تاریخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25961399792596139979 متعلــق بــه علــی  کیــارش فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  کیــارش فرزنــد رضــا در تاریــخ 1394/05/011394/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ملــی  شــماره  بــا  میرخوندچگینــی  ســهیل  بــه  متعلــق  ملــی   شــماره  بــا  میرخوندچگینــی  ســهیل  بــه  متعلــق   FF5358596553585965 شــماره  بــه  شــماره گذرنامــه  بــه  گذرنامــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/25  1401/05/25 مفق ــی در تاری ــد نظامعل ــخ فرزن ــی در تاری ــد نظامعل  4310383041 4310383041 فرزن

می باشد.می باشد.

ــرگ ســبز  ــرگ ســبز  و ب ــه شــماره 22102701382210270138 و ب ــه ب ــه اجــاره خان ــه و قولنام ــد خان ــه خری ــه شــماره شناســنامه و قولنام ــه ب ــه اجــاره خان ــه و قولنام ــد خان ــه خری شناســنامه و قولنام
  MM159278584159278584 خــودرو تیبــا مــدل خــودرو تیبــا مــدل 14001400 رنــگ ســفید بــه شــماره  رنــگ ســفید بــه شــماره 275275دد1717 ایــران  ایــران 9292 شــماره موتــور  شــماره موتــور
ــخ  ــژن در تاری ــد بی ــی فرزن ــا گلیجان ــه رض ــق ب ــخ متعل ــژن در تاری ــد بی ــی فرزن ــا گلیجان ــه رض ــق ب ــی NASNAS821100821100MM13337411333741متعل ــماره شاس ــی ش ــماره شاس ش

1401/10/171401/10/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــتارود  ــعبه اول نش ــد ش ــه فرزن ــت نام ــتارود  حضان ــعبه اول نش ــد ش ــه فرزن ــت نام ــه 22196307222219630722 حضان ــالق نام ــه  ط ــالق نام ــماره 1111 ط ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره پرونــده کالســه شــماره پرونــده کالســه 98099820103007009809982010300700 متعلــق بــه خاطــره پورعباســقلی فرزنــد نورمحمــد در  متعلــق بــه خاطــره پورعباســقلی فرزنــد نورمحمــد در 

تاریــختاریــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28072807
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21617445852161744585 متعلــق بــه ملیحــه بزرگــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه ملیحــه بزرگــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 

1401/10/251401/10/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســن در  ــادی فرزن ــی اب ــدی عل ــدی محم ــه مه ــق ب ــد حســن در  متعل ــادی فرزن ــی اب ــدی عل ــدی محم ــه مه ــق ب ــماره 20632090062063209006 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــره فرزن ــاش ق ــاد ب ــه فره ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــره فرزن ــاش ق ــاد ب ــه فره ــق ب ــماره 22600908772260090877 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 1401/10/051401/10/05 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21505021782150502178 متعلــق بــه مجتبــی علیــزاده فرزنــد مســعود در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی علیــزاده فرزنــد مســعود 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 1401/01/011401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57700387215770038721 متعلــق بــه معصومــه واحــدی فرزنــد رســتم در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه واحــدی فرزنــد رســتم 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 1401/10/041401/10/04 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21500292942150029294 متعلــق بــه هاجــر داودی فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه هاجــر داودی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21504014522150401452 متعلــق بــه رضــا ابراهیمــی فرزند ذکریــا در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا ابراهیمــی فرزند ذکریــا در تاریــخ 1401/07/041401/07/04  
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 22501248252250124825 متعلــق بــه مریــم پــژدم فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم پــژدم فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/10/031401/10/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21600538312160053831 متعلــق بــه فاطمــه شمســی فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه فاطمــه شمســی فرزنــد علــی در تاریــخ1401/10/01 1401/10/01   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 21504182712150418271 متعلــق بــه حســین اذر شــب  متعلــق بــه حســین اذر شــب 
فرزنــد اصغــر در تاریــخفرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره * و گواهینامــه پایــه ســه به شــماره * و کارت ملــی به شــماره کارت ســوخت بــه شــماره * و گواهینامــه پایــه ســه به شــماره * و کارت ملــی به شــماره 21624645612162464561  
متعلــق بــه مهــرداد  خطــی دیــز ابــادی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخمتعلــق بــه مهــرداد  خطــی دیــز ابــادی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــن زاده فرزن ــر حس ــی اکب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــن زاده فرزن ــر حس ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 58294363295829436329 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 1400/10/261400/10/26 مفقــود گردی

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21505787002150578700 متعلــق بــه نگیــن قلــم نویــس فرزنــد علیرضــا در  متعلــق بــه نگیــن قلــم نویــس فرزنــد علیرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/10/19  1401/10/19 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 00704102590070410259 متعلــق بــه ســید معصومــه قریشــی فرزنــد ســید غــالم در تاریــخ  متعلــق بــه ســید معصومــه قریشــی فرزنــد ســید غــالم 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.

2۹012۹01
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00453319360045331936 متعلــق بــه کیومــرث پرمــاه  فرزنــد اســداله  در تاریــخ  متعلــق بــه کیومــرث پرمــاه  فرزنــد اســداله  در تاریــخ 

1401/10/101401/10/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی گذرنامــه بــه شــماره ملــی 00828279740082827974 متعلــق بــه ارزو بابایــی فرزند حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه ارزو بابایــی فرزند حســن  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 وســیله نقلیــه کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران کارت وســیله نقلیــه کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران 4040--269269هه1818 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
ــق  ــق  متعل ــی  00763106200076310620 متعل ــماره مل ــه ش ــی   ب ــماره مل ــه ش ــور 81618758161875 ب ــماره موت ــور  و ش ــماره موت NASNAS821100821100EE10125101012510 و ش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/15  1401/10/15 مفق ــه در تاری ــح ال ــد فت ــی فرزن ــه ســعیده  نصراله ــخب ــه در تاری ــح ال ــد فت ــی فرزن ــه ســعیده  نصراله ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــران 1010--164164هه2929 و ش ــالک ای ــماره پ ــه ش ــی ب ــند کمپان ــه س ــیله نقلی ــبز کارت وس ــرگ س ــران ب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــی ب ــند کمپان ــه س ــیله نقلی ــبز کارت وس ــرگ س ب

ــی   ــماره مل ــه ش ــی    ب ــماره مل ــه ش ــور 44GG9393DDAFDDAF015669015669  ب ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی NKNGNKNG72417241EBEB114239114239 و ش ــی شاس شاس
04300183980430018398 متعلــق بــه صــادق مالطایفــه  فرزنــد داوود در تاریــخ متعلــق بــه صــادق مالطایفــه  فرزنــد داوود در تاریــخ 1400/12/10  1400/12/10 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــی 02003319060200331906 .کارت شناســایی ســازمان پاســاژ روشــا .کارت  .کارت شناســایی ســازمان پاســاژ روشــا .کارت  ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب گواهینام
ــه امیرحســین  ــه امیرحســین  .کارت بانکــی .  کارت ســوخت  متعلــق ب ــه شــماره 4011414031015740114140310157 .کارت بانکــی .  کارت ســوخت  متعلــق ب ــه شــماره دانشــجویی ب دانشــجویی ب
 صادقــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ صادقــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/10/22  1401/10/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــدی فرزن ــور محم ــر ن ــه اصغ ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــدی فرزن ــور محم ــر ن ــه اصغ ــق ب ــماره 04518240320451824032 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/151401/10/15 مفق

  
ــران  ــران  ای ــه شــماره انتظامــی 8888 ای ــه شــماره انتظامــی  . کارت ســوخت ب ــی 00141407480014140748 . کارت ســوخت ب ــه رانندگــی ه شــماره مل ــی گواهینام ــه رانندگــی ه شــماره مل گواهینام
388388 و  و 7878 متعلــق بــه ســحر ریاضــت  فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ متعلــق بــه ســحر ریاضــت  فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/10/15  1401/10/15 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

برگــه ســبز خــودرو و ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره موتــور برگــه ســبز خــودرو و ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره موتــور AA00969590096959  165165 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســی 
NAAPNAAP0303EEEE66HJHJ063770063770  و بــه شــماره انتظامــی   و بــه شــماره انتظامــی 4040 ایــران  ایــران 747747 ه  ه 1818 متعلــق بــه مجتبــی تقــی  متعلــق بــه مجتبــی تقــی 
زاده بــه شــماره ملــی زاده بــه شــماره ملــی 00825073170082507317 فرزنــد حســین درتاریــخ فرزنــد حســین درتاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقودگردیــده واز درجــه مفقودگردیــده واز درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد
  

2۹032۹03
ــماره  ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره 65998048966599804896 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
4444ایــرانایــران838838سس9696 و کارت واکســن متعلــق بــه موســی ســراج فرزنــد عیســی در تاریــخ و کارت واکســن متعلــق بــه موســی ســراج فرزنــد عیســی در تاریــخ1401/10/23 1401/10/23   

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــی  ب ــماره مل ــه ش ــش22 ب ــش بخ ــی239239 بخ ــی و فرع ــی63706370 و فرع ــی و اصل ــت251364251364 و اصل ــماره ثب ــه ش ــت ب ــند مالکی ــتس ــماره ثب ــه ش ــت ب ــند مالکی س
ــده  ــود گردی ــده مفق ــود گردی ــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفق ــد شــهباز در تاری ــرا خســروی فرزن ــه صغ ــق ب ــخ متعل ــد شــهباز در تاری ــرا خســروی فرزن ــه صغ ــق ب 05798429590579842959 متعل

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدو از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد ناصــر در تاری ــه احمدرضــا میــر فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد ناصــر در تاری ــه احمدرضــا میــر فرزن ــق ب ــه شــماره 12719027711271902771 متعل ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند ملــک بــه شــماره ثبــت ســند ملــک بــه شــماره ثبــت 145483145483 و شــماره ملــک         و شــماره ملــک        1181011810--71827182//1180911809 متعلــق بــه مهنــاز   متعلــق بــه مهنــاز  
بــذر افکــن  بــذر افکــن  37322334133732233413فرزنــد عطــا الــه در تاریــخفرزنــد عطــا الــه در تاریــخ 1398/10/25  1398/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــه محم ــق ب ــود  متعل ــه محم ــق ب ــماره 03824939410382493941 متعل ــه ش ــکی ب ــدرک پزش ــه و م ــه بیم ــنامه و دفترچ ــماره شناس ــه ش ــکی ب ــدرک پزش ــه و م ــه بیم ــنامه و دفترچ شناس
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  گردیــده  اعتبــار ســاقط مفقــود  از درجــه  و  گردیــده  تاریــخ 1401/10/20  1401/10/20 مفقــود  در  احمــد  فرزنــد  تاریــخ میرزایــی  در  احمــد  فرزنــد   میرزایــی 

می باشدمی باشد

ــماره  ــه ش ــماره  ب ــه ش ــماره 2525--99 ب ــده ش ــد پرون ــعبه دماون ــاف ش ــدارک اداره اوق ــان کار و م ــی و پای ــواز ملک ــماره ج ــده ش ــد پرون ــعبه دماون ــاف ش ــدارک اداره اوق ــان کار و م ــی و پای ــواز ملک ج
ــاری در  ــام محســن جب ــه ن ــر و دســته چــک ب ــد جعف ــاری فرزن ــی جب ــه عل ــق ب ــاری در  متعل ــام محســن جب ــه ن ــر و دســته چــک ب ــد جعف ــاری فرزن ــی جب ــه عل ــق ب 17190470651719047065 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفقــود گردی ــختاری تاری

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00137985710013798571 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 00137985710013798571 متعلــق بــه ســبا  متعلــق بــه ســبا 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردی ــد محســن در تاری ــخ مشــرف جــوادی  فرزن ــد محســن در تاری  مشــرف جــوادی  فرزن

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــرف رضاعل ــه اش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــرف رضاعل ــه اش ــق ب ــماره 00510489570051048957 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/011401/10/01 مفق

ــماره 14505556161450555616   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 14505556161450555616 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/12  1401/08/12 مفق ــر در تاری ــد جاب ــی زاده فرزن ــویل اورجعل ــه س ــق ب ــخمتعل ــر در تاری ــد جاب ــی زاده فرزن ــویل اورجعل ــه س ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــود مفق ــخ 1401/9/6  1401/9/6 مفق ــد در تاری ــد محم ــخ فرزن ــد در تاری ــد محم ــی 00520386290052038629 فرزن ــد مل ــا ک ــهء ب ــا ریس ــی رض ــی کارت مل ــد مل ــا ک ــهء ب ــا ریس ــی رض کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد ناصــر در تاری ــخ  فرزن ــد ناصــر در تاری ــی54900177085490017708 فرزن ــا کــد مل ــی ب ــی و کارت ســوخت محمدرضــا یزدان ــیکارت مل ــا کــد مل ــی ب ــی و کارت ســوخت محمدرضــا یزدان کارت مل
1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

  
30113011

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00141271130014127113 متعلــق بــه فاطمــه فعــال دلــدار فومنــی مقــدم فرزنــد حســن در  متعلــق بــه فاطمــه فعــال دلــدار فومنــی مقــدم فرزنــد حســن در 
تاریختاریخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30243024
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 701701 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 04510208040451020804 متعلــق بــه آقــای علیرضــا خــوش  متعلــق بــه آقــای علیرضــا خــوش 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفق ــی در تاری ــد حاج ــوی فرزن ــه معن ــخ لهج ــی در تاری ــد حاج ــوی فرزن ــه معن  لهج

می باشدمی باشد

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 42195398674219539867 متعلــق بــه آقــای ناصــر دبیــری پــور  متعلــق بــه آقــای ناصــر دبیــری پــور 
فرزنــد محمــد و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران فرزنــد محمــد و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 2222  558558 ع  ع 5757 متعلــق بــه شــرکت صنایــع  متعلــق بــه شــرکت صنایــع 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/05  1401/02/05 مفق ــو در تاری ــرف آری ــار مص ــروف یکب ــخ ظ ــو در تاری ــرف آری ــار مص ــروف یکب  ظ

می باشد.می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1414 متعلــق بــه مجتبــی  بوربــور  فرزنــد محمــود و شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه مجتبــی  بوربــور  فرزنــد محمــود و شناســنامه بــه شــماره 355355  
ــه شــماره 65897464786589746478در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود مفقــود  ــور و کارت ملــی ب ــه معصومــه بورب ــه شــماره متعلــق ب ــور و کارت ملــی ب ــه معصومــه بورب متعلــق ب

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

ــه آقــای مهــدی عــارف پــور فرزنــد غالمحســین  در  ــه آقــای مهــدی عــارف پــور فرزنــد غالمحســین  در  متعلــق ب ــه شــماره 07933481370793348137 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42186568434218656843 متعلــق بــه آقــای  مجتبــی پیرهــادی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  مجتبــی پیرهــادی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 65897729246589772924 متعلــق بــه فریــده بروجــردی فرزنــد عــزت الــه و شناســنامه بــه  متعلــق بــه فریــده بروجــردی فرزنــد عــزت الــه و شناســنامه بــه 
ــه  ــد ابولفضــل و شناســنامه ب ــرادی فرزن ــور م ــه محمــد ســامان بورب ــق ب ــه  متعل ــد ابولفضــل و شناســنامه ب ــرادی فرزن ــور م ــه محمــد ســامان بورب ــق ب شــماره شــماره 65804544666580454466 متعل
ــور مــرادی فرزنــد ابولفضــل  در تاریــخ 1401/09/101401/09/10   ــور مــرادی فرزنــد ابولفضــل  در تاریــخ  متعلــق بــه نســترن بورب شــماره شــماره 65802785446580278544 متعلــق بــه نســترن بورب

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

ــر  ــد امی ــور فرزن ــده  عزیزپ ــه وحی ــق ب ــر  متعل ــد امی ــور فرزن ــده  عزیزپ ــه وحی ــق ب ــی 41908123154190812315 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــماره  ــه ش ــور ب ــر عزیزپ ــای قیص ــه آق ــق ب ــه متعل ــام وظیف ــه و کارت نظ ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره عل ــه ش ــور ب ــر عزیزپ ــای قیص ــه آق ــق ب ــه متعل ــام وظیف ــه و کارت نظ ــه س ــه پای ــی و گواهینام عل
ملــیملــی41999581344199958134 فرزنــد ســید حســن در تاریــخ فرزنــد ســید حســن در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــدســاقط مــی باشــد

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 61899839796189983979 متعلــق بــه آقــای  مســعود قاســمی فرزنــد غــالم  متعلــق بــه آقــای  مســعود قاســمی فرزنــد غــالم 
عبــاس در تاریــخعبــاس در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد عبــاس در  ــی فرزن ــد میرزائ ــه آقــای  جعفــر هداون ــد عبــاس در  متعلــق ب ــی فرزن ــد میرزائ ــه آقــای  جعفــر هداون ــه شــماره 65899333756589933375 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65898245686589824568 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت موتــور بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت موتــور بــه شــماره 4646846468  321321  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفق ــد علیرضــا در تاری ــژاد فرزن ــر  قاســم ن ــه جعف ــق ب ــخمتعل ــد علیرضــا در تاری ــژاد فرزن ــر  قاســم ن ــه جعف ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاری  فرزن ــی بختی ــای  مجتب ــه آق ــق ب ــد  متعل ــاری  فرزن ــی بختی ــای  مجتب ــه آق ــق ب ــماره 58499385245849938524 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره  شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل  شناس
علی اکبر در تاریخعلی اکبر در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65896349636589634963 متعلــق بــه آقــای  حمیدرضــا  کریمــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  حمیدرضــا  کریمــی  فرزنــد احمــد 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

ــخ  ــد حســن در تاری ــح الهــی فرزن ــرا فت ــم زه ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــح الهــی فرزن ــرا فت ــم زه ــه خان ــق ب ــه شــماره 39316816883931681688 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

بــه شــاه  متعلــق  گذرنامــه  و  بــه شــاه   متعلــق  گذرنامــه  و  تاریــخ 11__11__14011401  در  تاریــخ   در  بــه شــماره 48892259354889225935  ملــی  بــه شــماره کارت  ملــی  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/09/14  1401/09/14 مفقــود  در  اصغــر  فرزنــد  برومنــد   تاریــخ پــری  در  اصغــر  فرزنــد  برومنــد    پــری 

ساقط می باشدساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65896478526589647852 متعلــق بــه آقــای  علــی احمــد حاجــی نــوروزی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه آقــای  علــی احمــد حاجــی نــوروزی فرزنــد محمــد 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20501242112050124211 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت متعلــق بــه خانــم  آزاده   و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت متعلــق بــه خانــم  آزاده  
عبــاس نــژاد فرزنــد رضــا در تاریــخعبــاس نــژاد فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/10/18  1401/10/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــا عل ــد باب ــژاد فرزن ــا ن ــی رض ــای  حکمعل ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــا عل ــد باب ــژاد فرزن ــا ن ــی رض ــای  حکمعل ــه آق ــق ب ــماره 27852785 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــدمفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/10/01 1401/10/01مفق

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی  فرزن ــی قیطان ــه مرتض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــی  فرزن ــی قیطان ــه مرتض ــق ب ــماره 06100352230610035223 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  1401/09/10 1401/09/10مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05501695200550169520 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه احمــد  اســدی فرزنــد علــی  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه احمــد  اســدی فرزنــد علــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06908546760690854676 متعلــق بــه امیــر فیــوج فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر فیــوج فرزنــد اکبــر 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.

510۹510۹
ــخ1401/09/01 1401/09/01    ــه در تاری ــن ال ــد عی ــزدی فرزن ــره ی ــه طاه ــق ب ــخ متعل ــه در تاری ــن ال ــد عی ــزدی فرزن ــره ی ــه طاه ــق ب ــماره 10091009 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

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

51115111
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20304570862030457086 و بیمــه بیمــه نامــه ماشــین بــه پــالک  و بیمــه بیمــه نامــه ماشــین بــه پــالک 6969ایــران ایــران 925925هه3333وو44عــدد عــدد 
کارت عابــر بانــک متعلــق بــه رجــب محمــد غفــور زاده فرزنــد بایــری در تاریــخکارت عابــر بانــک متعلــق بــه رجــب محمــد غفــور زاده فرزنــد بایــری در تاریــخ 1401/10/20  1401/10/20 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16016438611601643861و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و بیمــه نامــه 
بــه پــالک بــه پــالک 2121ایــران ایــران 547547یی7878و بیمــه نامــه و کارت نیســان  متعلــق بــه عیــواض کنجــی فرزنــد عبادالــه و بیمــه نامــه و کارت نیســان  متعلــق بــه عیــواض کنجــی فرزنــد عبادالــه 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25958490262595849026 متعلــق بــه میــر حســین  شــاد ســعادت  فرزنــد ســید محمــد   متعلــق بــه میــر حســین  شــاد ســعادت  فرزنــد ســید محمــد  

در تاریخدر تاریخ 1401/10/20  1401/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 26600584742660058474 متعلــق بــه فرشــاد  رضــازاد پلنــک کلــی  فرزنــد  متعلــق بــه فرشــاد  رضــازاد پلنــک کلــی  فرزنــد 
یوســف  در تاریــخیوســف  در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــالک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــالک  و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــماره 25912458002591245800 و کارت س ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام ــماره  »کارت مل ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام  »کارت مل
ــخ1401/10/17 1401/10/17    ــی  در تاری ــد تق ــد محم ــته  فرزن ــف  نورس ــه یوس ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد تق ــد محم ــته  فرزن ــف  نورس ــه یوس ــق ب ــران 585585 ط  ط 1515  متعل ــران  ای 4646 ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42823192674282319267 و کارت جانبــازی  متعلــق بــه جلیــل  محمــدی  فرزنــد شــعبان   و کارت جانبــازی  متعلــق بــه جلیــل  محمــدی  فرزنــد شــعبان  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

700۹700۹
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38398170563839817056 متعلــق بــه آقــای محســن عباســی فرزنــد علــی مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای محســن عباســی فرزنــد علــی مــراد در تاریــخ 

1401/10/251401/10/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46215985464621598546 متعلــق بــه مصطفــی صادقــی چالشــتری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی صادقــی چالشــتری فرزنــد محمــد در تاریــخ 

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

ــد حســن در  ــودرزی فرزن ــان گ ــه نریم ــق ب ــد حســن در  متعل ــودرزی فرزن ــان گ ــه نریم ــق ب ــی 46226037314622603731 متعل ــماره مل ــه ش ــی  ب ــماره مل ــه ش ــه22 ب ــه پای ــهگواهینام ــه پای گواهینام
تاریــختاریــخ 1399/07/20  1399/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه کدملــی کارت ملــی بــه کدملــی 62998771216299877121 و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک  و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 8181 ایــران  ایــران 131131ب ب 5858 متعلــق  متعلــق 
بــه علــی اکبــر خســروی فرزنــد عزیزقلــی در تاریــخبــه علــی اکبــر خســروی فرزنــد عزیزقلــی در تاریــخ 1401/10/19  1401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70267026
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00585027260058502726 متعلــق بــه حمیــد پناهــی فرزند حبیــب در تاریــخ متعلــق بــه حمیــد پناهــی فرزند حبیــب در تاریــخ1401/07/01 1401/07/01   

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

70317031
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43803082784380308278 متعلــق بــه ســعید  طاهرخانــی  فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید  طاهرخانــی  فرزنــد محمــد علــی  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.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43801073294380107329 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 43801073294380107329 متعلــق به مظاهر   متعلــق به مظاهر  
چراغلــو  فرزنــد قربــان  در تاریــخچراغلــو  فرزنــد قربــان  در تاریــخ 1401/10/18  1401/10/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43804593914380459391 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 43804593914380459391 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مرتضــی  رحمانــی  فرزنــد حســین  در تاریــخمرتضــی  رحمانــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

70327032
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 17193122811719312281 و کارت پایــان خدمت به شــماره  و کارت پایــان خدمت به شــماره 17193122811719312281 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره پالکبــه شــماره پالک3232لل542542ایــرانایــران6868 و ش ش  و ش ش NAAPNAAP4141FEFE88FJFJ262193262193 ش م  ش م 163163BB01520900152090 و  و 
ــه شــماره  ــی ب ــه شــماره  و ســایر ، کارت مهــارت بنای ــی ب ــران6868 و ســایر ، کارت مهــارت بنای ــرانای ــه شــماره پــالک 3232لل542542ای ــه شــماره پــالک بیمــه نامــه ماشــین ب بیمــه نامــه ماشــین ب
ــد حافــظ  مفقــود  ــاد  فرزن ــم علــی  اجبــاری شــنگل آب ــای / خان ــه آق ــق ب ــد حافــظ  مفقــود  متعل ــاد  فرزن ــم علــی  اجبــاری شــنگل آب ــای / خان ــه آق ــق ب ملــی ملــی 17193122811719312281 متعل

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

70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44305520884430552088 متعلــق بــه اعظــم  مهــدی زاده شــاهی فرزنــد محمدعلــی  در  متعلــق بــه اعظــم  مهــدی زاده شــاهی فرزنــد محمدعلــی  در 
تاریختاریخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70667066

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 00817096840081709684 متعلــق بــه بهــروز خانــزاده آتمیــان علیــا فرزنــد  متعلــق بــه بهــروز خانــزاده آتمیــان علیــا فرزنــد 
امیر در تاریخامیر در تاریخ 1401/05/18  1401/05/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70807080

ــخ  ــن  در تاری ــد حس ــمیری فرزن ــا کش ــه عبدالرض ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد حس ــمیری فرزن ــا کش ــه عبدالرض ــق ب ــماره 40721598834072159883 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/171401/10/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70817081
ــه شــماره 00554161440055416144 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00554161440055416144 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه  ــه فنــی ب ــه  و کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاین ــه فنــی ب ــه شــماره 00554161440055416144 و کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاین ــه ماشــین ب ــه شــماره بیمــه نام ــه ماشــین ب بیمــه نام
شــمارهشــماره567567 س  س 8888 ایــران  ایــران 9999 متعلــق بــه ســهیال حــق طلــب فرزنــد حمدالــه در تاریــخ متعلــق بــه ســهیال حــق طلــب فرزنــد حمدالــه در تاریــخ1401/10/24 1401/10/24   

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

70827082
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05348328220534832822 متعلــق بــه محمــد  مــرادی  فرزند تقــی  در تاریــخ متعلــق بــه محمــد  مــرادی  فرزند تقــی  در تاریــخ1401/10/20 1401/10/20   

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/10/27

شماره : 1568

 وصل آنی تلفن ثابت با پرداخت صورتحساب » به روز «
مشتریان تلفن ثابت که به دلیل اتمام اعتبار،تلفن آنان قطع شده برای وصل آنی تلفن باید 
صورتحساب » به روز« خود را تنها طریق سامانه ۲۰۰۰ یا پرتال شرکت مخابرات ایران وکد 
دســتوری# ۲۰۲۰* پرداخت نمایند . در راستای رضایت مندی مشتریان گزینه » به روز« 
در صورتحســاب تلفن ثابت لحاظ شده است تا مشتریان اگر به هر دلیلی نتوانستند قبض 
پایان دوره را پرداخت نمایند وتلفن آنان قطع شــده با پرداخت از درگاه های یاد شده وصل 
آنی صورت گیرد .براساس این خبر ، با توجه به اینکه صورت حساب تلفن ثابت در دوره های 
یک ماهه صادر می شود، ضروری است برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ 

صورتحساب به صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شده پرداخت شود.
ایــن خبر با تاکید بر پرداخــت به روز برای جلوگیری از قطع تلفن در تشــریح آیتم های 
نوع پرداخت می افزاید : قبض “به روز” شــامل مبلغ صورتحساب مشترک تا زمان دریافت 
قبض می باشد و برای مشتریانی است که با توجه به پرداخت پایان دوره اعتبارکافی ندارند 
و تلفــن آنان قطع می شــود . قبض میان دوره کل هزینه کارکــرد تلفن ثابت را تا لحظه 
استعالم شامل می شود .گفتنی است؛ مشتریان شرکت مخابرات ایران می توانند برای دریافت 
صورت حســاب ” به روز ” ، میان دوره و پایان دوره تلفن ثابت خود به نشــانی tci.ir مراجعه 
کرده و در قسمت مخابرات من ثبت نام کنند. با توجه به اینکه صورت حساب تلفن ثابت در 
دوره های یک ماهه صادر می شــود، ضروری است برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط 
تلفن، مبالغ صورتحساب به صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شده از طریق سامانه تلفنی 
۲۰۰۰ و یا سایت شرکت مخابرات ایران و یا همچنین از طریق تلفن همراه با کد دستوری# 

۲۰۲۰* پرداخت شود.

 تفاهم نامه همکاری شرکت گاز و سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان
شرکت گاز استان اصفهان و ســپاه صاحب الزمان )عج( استان در 
راستای مسئولیت اجتماعی و نهادینه سازی فرهنگ مصرف ایمن و 

بهینه گاز طبیعی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در آیین امضای این تفاهم نامه 
همکاری اظهار داشت: بحمداهلل سپاه پاسداران از بدو تأسیس همسو 
با تعهد و مسئولیت خطیر خود در صیانت از کیان اسالمی و اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی، در عرصه های سازندگی، عمران، آبادانی و 
توســعه ایران اسالمی حضوری فعال و سازنده داشته و این همکاری زمینه ساز تقویت توان 
در عمل به مسئولیت اجتماعی در عرصه های مختلف خواهد بود. ابوالقاسم عسکری با اشاره 
به اهداف این تفاهم نامه، افزود: ارتقای درجه مسئولیت اجتماعی دو طرف و  ارتقای آگاهی 
عمومی و فرهنگ ســازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی از اهداف کالن این تفاهم نامه 
اســت. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،گفت: اهتمام به ایجاد فرصت های همکاری در 
زمینه بهبود سرمایه های اجتماعی، رشد دانش و آگاهی، حمایت و مشارکت اجتماعی، آموزش 
فرهنگ مصرف صحیح گاز و پیشگیری از آسیب های ناشی از مصرف غیر ایمن و غیراستاندارد 

از مهم ترین محورهای همکاری با سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان خواهد بود.
عسکری، تصریح کرد: امید است تفاهم نامه امضا شده منشأ همکاری های سازنده با نیروهای 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان برای اطالع رسانی و اشاعه فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از 
گاز در جامعه، برای کاهش حوادث و آمار تلفات جانی ناشی از مرگ خاموش هم استانی های 
عزیز و همچنین  اشاعه فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی در ادارات و منازل باشد.

وی، با تاکید بر اینکه گاز طبیعی، انرژی استراتژیک و محور توسعه اقتصاد استان است، گفت:  
در حال حاضر ۷۰ درصد سبد انرژی استان از طریق گاز طبیعی تامین می شود و ۱۱۴ شهر و 
۱۵۱۶روستا و مکان مزرعه و بیش از ۱۸هزار واحد صنعتی و تولیدی معادل بیش از ۲میلیون 
و ۴۰۰هزار واحد مصرف کننده، بهره مند از گاز طبیعی هستند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، بیان داشت: الزمه گازرسانی پایدار و ایمن مصرف بهینه گاز و همکاری همه جانبه 
تمامی مردم بویژه مشترکین بخش خانگی، تجاری، عمومی و ادارات و دستگاه های اجرایی 
می باشد. وی، تاکید کرد: ادارات سطح استان با رعایت الزامات مصرف بهینه از جمله تنظیم 
دمای تجهیزات گرمایشی بر روی عدد۱۸ درجه سانتیگراد، خاموش کردن تجهیزات گاز سوز 
و برقی در ساعات غیر کاری، دوجداره کردن پنجره های ساختمان ها، بهینه کردن موتورخانه 
ها که این اقدام ازسوی شرکت گاز به صورت رایگان انجام می شود، می توانند در صرفه جویی 
گاز نقش موثری داشته باشند. سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، 
نیز در این آیین، ضمن استقبال از توسعه همکاری ها در خدمت رسانی صادقانه به هم استانی ها 
و فعالیت در عرصه فرهنگی و مصرف صحیح گاز طبیعی، گفت: این نهاد بر اساس تعهد خود 
مبنی بر حفظ امنیت ملی و منافع اجتماعی، آمادگی دارد با همکاری شرکت گاز در نهادینه 

کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه نقش مؤثر و اثر بخشی داشته باشد.

  مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای لرستان مطرح کرد؛آسفالت ۴۷ 
کیلومتر از راههای روستایی شهرستان دلفان در سال جاری 

  سیما گودرزی  لرستان ایده روز - مدیرکل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای لرستان در جلسه شورای ترافیک شهرستان 
دلفان گفت : در سال جاری ۴۷ کیلومتر از راههای روستایی 
شهرستان دلفان آسفالت شده است. جلسه شورای ترافیک 
شهرستان دلفان  باحضور مرتضی شیروانی مدیر کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای اســتان لرســتان، قهرمانی فرماندار 
شهرستان، ســرهنگ فراشی جانشین فرماندهی پلیس راه 
استان، سرهنگ حقیقی مقدم فرمانده پلیس راه سلسله ودلفان 
ودیگر اعضای شورای اداری در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه شیروانی ضمن تسلیت سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسالم 
شهید حاج قاسم سلیمانی به ارائه گزارش عملکردی از فعالیتهای اداره کل راهداری 
در شهرستان دلفان پرداخت.وی ادامه داد: امسال ۴۷ کیلومتر از راههای روستایی 
شهرستان دلفان آسفالت وهمچنین ۵۲ کیلومتر از راههای شهرستان زیرسازی شده 
که مجموع اعتبارات آنها ۱۴۳میلیارتومان بوده اســت. مدیر کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان لرستان  اضافه کرد: کار ایمن سازی نقاط حادثه خیز محور 
های شهرســتان ازجمله پیچ گاوکش بانصب نیوجرسی  وعالئم هشدار دهنده در 
حال انجام است. همچنین مهندس شیروانی تصریح کرد: در راستای ایمن سازی 
گردنه ها ونقاط حادثه خیز کار نصب چراغ های روشنایی گردنه گشور و دوراهی 

زالی پایان یافته است.

 طی 9 ماهه سال جاری انجام شد؛نشت یابی حدود 1900 کیلومتر خط 
لوله در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از نشت یابی حدود ۱9۰۰کیلومتر خط لوله انتقال 
گاز این منطقه عملیاتی در 9 ماهه سال جاری خبر داد. محی الدین مفخمی، در 
تشریح این خبر اظهار کرد: شرایط جغرافیایی این منطقه به واسطه جنگل، کوه و 
مجاورت با دریا و همچنین وجود رودخانه های خروشــان در مسیر خط لوله، این 
منطقه را از دیگر مناطق متمایز و نشت یابی از خطوط لوله را دشوارتر کرده است.

مدیر منطقه 9 در ادامه افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی سه استان شمالی 
گیالن، گلســتان و مازندران، همکاران واحد بازرسی با تالش و کوشش خستگی 
ناپذیر، یک هزار و ۸99 کیلومتر از خطوط لوله گاز در منطقه را در 9 ماهه ســال 
جاری مورد نشت یابی قرار داده اند. وی هدف از انجام عملیات نشت یابی را حفظ 
و افزایش ضریب ایمنی و همچنین کاهش خطرهای زیست محیطی عنوان کرد و 
افزود: این امر موجب پایش مســتمر خطوط لوله انتقال گاز شده و از بروز حوادث 

ناگوار و هدررفت گاز طبیعی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری می کند.
مفخمی ضمن قدردانی از همکاران واحد بازرسی فنی و تاکید بر لزوم بازرسی های 
مســتمر جهت تحقق انتقال ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی خاطرنشــان کرد: 
همچنین تعداد تجهیزات و کاالهای بازرسی شده در این بازه زمانی، به ترتیب ۲۵۷ 

و ۳۲ مورد بوده است.

افزایش مصــرف گاز در آذربایجان شــرقی و کم 
توجهی برخی مشترکان، به ویژه در ادارات دولتی 
و مراکز آموزشی به این امر، مدیران استان را ناگزیر 
از تشــدید پایش برای مدیریت مصرفه بهینه این 
نعمت خدادادی برای عبور از روزهای ســرد کرده 

است.
 رسیدن میزان مصرف گاز آذربایجان شرقی به ۴۵ 
میلیون مترمکعب و میزان مصرف سه هزار و ۵۰۰ 
مگاواتی برق در این خطه کوهستانی و سردسیر، 
ســبب شــده که مســووالن ارشد اســتان برای 
مدیریت مصرف انرژی، ناچار از عبور از رویکردهای 
پیشگیرانه و هشــدار دهنده به اقدامات تنبیهی و 

تشویقی شوند.
کارشناسان می گویند اقدامات معطوف به تشدید 
پایش مصرف انرژی در ســازمان هــا و نهادهای 
دولتی و قطع انرژی مشترکان پرمصرف در راستای 

تسهیل رفاه مشترکان خانگی است.
البته این رویکرد منافی ضرورت اهتمام مشترکان 
خانگــی برای صرفه جویــی در مصرف برق و گاز 
نیســت، به گونه ای که ناظران محلی می گویند 
تنها ۱۰ درصد کاهش مصرف گاز می تواند زمینه 
عبــور راحت و بدون دغدغه آذربایجان شــرقی از 
فصل سرما بدون نگرانی از افت فشار یا قطعی گاز 
را سبب شود. اهمیت مدیریت مصرف خانگی گاز 
در آذربایجان شرقی از این روست که به گفته نادر 
کمالی، مدیرعامل شرکت گاز استان، مشترکان این 
بخش ۶۷ درصد کل گاز مصرفی استان را به خود 

اختصاص داده اند.
 از ســوی دیگر، مدیریت ارشد آذربایجان شرقی 
برای ســوق دادن شهروندان به مصرف بهینه گاز، 
رویکردهای تشویقی را نیز در برنامه کار خود دارد، 
به گونه ای که شرکت گاز استان اعالم کرده است 
مشترکان گاز با یک درصد کاهش مصرف نسبت 
به زمان مشابه ســال گذشته مشمول سه درصد 

بخشودگی در تعرفه می شوند.
همچنین نباید از این نکته غافل شد که بنا بر اعالم 
کارشناســان امر، یک درجه کاهش دما در منازل، 
۶ درصد کاهش مصــرف گاز را به دنبال دارد، به 
طوری که کاهش دمــای اتاق از ۲۰ به ۱۸ درجه 
سانتیگراد ۱۲ درصد صرفه جویی خواهد داشت و 
در صورت رعایت این اصل توســط مردم می توان 

با خیال راحت فصل سرد امسال را سپری کرد.
باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش مصرف 
گاز به صنعت استان نیز آســیب می زند؛ اکنون 
گاز صنایع گروه های »آ« و »ب« مثل کوره های 
آجرپزی قطع شــده و در صورت افزایش مصرف، 
دیگر گروه های صنایع نیز ممکن است حایز شرایط 

قطع جریان گاز شوند.

 درخواست اســتاندار آذربایجان شرقی 
از مشــترکان خانگی برای صرفه جویی در 

مصرف گاز
اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به تالش 
شــبانه  روزی شرکت های برق و گاز برای مدیریت 
مصرف انرژی و تامین نیاز مردم در روزهای اخیر، 
بر ضرورت تــداوم مدیریت بهینه و رعایت الگوی 
مصرف از سوی همه شــهروندان و مدیران ادارات 
و مراکز آموزشی تا ســپری شدن شرایط کنونی 

تاکید کرد.
عابدین خّرم بیان کرد: با تالش های صورت گرفته 
از سوی شــرکت های گاز و برق، شرایط در استان 
مدیریت شده و تاکنون مشکل خاصی از نظر تامین 

گاز و برق پیش نیامده است.
وی با اشــاره به پیش بینی هواشناســی مبنی بر 
پایداری وضعیت جوی اســتان در ۱۰ روز آینده، 
گفت: برودت شــدید هوا در روزهای اخیر موجب 
افزایش مصرف گاز استان تا ۴۵ میلیون مترمکعب 
شده که بی سابقه اســت و اگر این وضعیت ادامه 
داشــته باشد احتمال بروز مشــکل در تامین گاز 

وجود دارد. 
خّرم افزود: اولین توصیه ما به مردم اســتان است 
که الگوی مصرف بهینه و دمای اســتاندارد ۱۸ تا 
۲۱ درجه را در منازل خود رعایت کنند تا شــاهد 
افت فشار گاز نباشــیم و هموطنان در همه نقاط 
استان و سایر استان ها بتوانند از نعمت گاز بهره مند 
باشند. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش 
۲۰۰ مگاواتی مصرف برق استان در هفته گذشته، 
گفت: از بخش صنعت که بیشــترین همراهی را 
در مدیریت مصرف برق و گاز داشــته اند قدردانی 
می کنیم و امیدواریم این همکاری همچنان ادامه 

داشته باشد.
وی با اشــاره به تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی 
استان در چند روز اخیر، گفت: در صورت ضرورت 
برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات و مراکز 
آموزشی اقدام می کنیم، اما با توجه به نیاز مردم به 
دریافت خدمات و ضرورت حضور دانش آموزان در 
مدارس، ســعی می کنیم که کمترین تعطیلی را 
داشته باشیم. خّرم اضافه کرد: البته این تعطیلی ها 
هم باید در مدیریت مصرف تاثیر داشــته باشــد، 
اما متاســفانه شاهدیم که در برخی مراکز با وجود 

تعطیلی، سیستم های گرمایشی فعال بوده است.
وی تاکید کرد: مدیران ادارات و مراکز آموزشی باید 
مدیریت مصرف را به صورت جدی در دستور کار 
داشته باشند و اگر این موضوع در هر بخش مورد 
بی توجهی قرار گیرد گاز آن بخش قطع خواهد شد.

استاندار آذربایجان شــرقی همچنین بر آمادگی 
کامل دستگاه های امدادی برای اقدام الزم در موارد 
احتمالی تاکید کــرد و گفت: امیدوارم با همراهی 
مردم و آمادگی مســئوالن بتوانیم شرایط فعلی را 

بدون مشکل سپری کنیم.

 تاکید بر تشــدید پایش مصرف گاز در 
استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان 
شــرقی نیز گفت: تــداوم آمادگی اعضای ســتاد 
مدیریــت بحران اســتان برای رصــد و مدیریت 
شرایط و مواجهه با هر گونه حادثه احتمالی تحت 
فرماندهی واحد ضروری اســت. جبارعلی ذاکری 
اضافه کرد:  پیش بینی شــرایط خاص در جامعه و 
آماده باش برای مواجهه با حوادث خاص مستلزم 

اتخاذ تدابیر مشخص و مدون است.
وی با اشــاره به مشکالت ناشــی از برودت هوا در 

تامین انرژی مورد نیاز، اظهار داشــت: همه تالش 
ما در مدیریت مصرف بهینه انرژی این است که به 
گونه ای امور را پیش ببریم که قطعی انرژی پیش 

نیاید و در عین حال تولید هم متوقف نشود.
ذاکری افزود: فرهنگ ســازی از الزامات مدیریت 
مصرف بهینه انرژی و تحقق آن نیازمند هم افزایی 

و اهتمام مضاعف رسانه هاست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان 
شرقی اضافه کرد: نگاه جزیره ای در حوزه مدیریت 
مصرف بهینه انــرژی ناکارآمد بوده و تعامل و هم 
افزایی نهادهای مسوول در این زمینه ضرورت دارد.

وی با اشاره به انجام اقدامات هماهنگ برای توزیع 
ســوخت در مناطق مختلف استان، بر لزوم آماده 
کردن اماکن عمومی برای استفاده مردم در شرایط 

خاص و اضطراری تاکید کرد.
ذاکری با بیان اینکه تالش می کنیم با انجام پیش 
بینی هــای الزم مجموعه وزارت نیــرو و مردم را 
در مصرف بهینــه انرژی کمک  کنیم، افزود: انجام 
اقدامات پیشــگیرانه نیز در راستای تسهیل رفاه 

مردم در روزهای سرد است.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه قطعی احتمالی برق 
و گاز در بخش صنعت با اطالع رســانی قبلی باید 
انجام گیرد، افزود: قطعی برق و گاز در این شرایط به 
معنای سلب امتیاز از مشترک نیست، بلکه اقدامی 
در راســتای مدیریت مصرف انرژی تا بازگشت به 
شــرایط عادی است. وی همچنین بر لزوم نظارت 
جدی بر نحوه عملکرد سیستم گرمایشی ادارات و 

سازمان ها و مراکز آموزشی تاکید کرد.

 قطــع گاز 9۵ مشــترک بدمصرف در 
آذربایجان شرقی

در همین حــال مدیر بهره برداری شــرکت گاز 

آذربایجان شرقی نیز اعالم کرد که با برودت هوای 
استان پنج هزار و 9۵۰ مورد پایش در استان انجام 
شده و برای ۳۵۰ مشترک بدمصرف اخطار صادر و 

گاز 9۵ مشترک قطع شده است.
خسرو آریان پور با اشاره به تداوم پایش مصارف گاز 
در استان با اشاره به اینکه طرح پایش مصرف گاز 
ادارات اســتان که از آذرماه آغاز شده است، گفت: 
این طرح تاثیر بسیار مهمی از لحاظ مشاوره مصرف 
بهینه در ادارات و ســازمان های اجرایی و کاهش 
هدر رفت گاز طبیعــی و همچنین بهره گیری از 
مزیت همراهی دستگاه ها در اطالع رسانی اهمیت 
مدیریت مصرف در بین کارکنان ســازمان متبوع 
داشته است. وی با بیان اینکه در اجرای این طرح، 
دیروز گاز ۴۶ مشــترک در جریان پایش مصارف 
قطع شــد، ادامه داد: ۱۷ مــورد از این قطعی ها 
مربوط به شهرســتان تبریز، ۱۰ مورد شبستر، 9 
مورد مراغه، هفت مورد میانه و سه مورد نیز مربوط 
به شهرستان ملکان بود. وی اظهار کرد: با توجه به 
احتمال افت فشار گاز به دلیل مصارف بیش از حد 
مشترکین، بدون هیچ چون و چرایی قطع گاز در 
انتظار مشترکین بد مصرف خواهد بود. مدیر بهره 
برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی اعالم کرد: با 
وجود شــرایط بحرانی افت فشار گاز در کشور، با 
تالش شــبانه روزی نیروهای امدادی و عملیاتی 
شرکت و مدیریت بحران، جریان گاز در شبکه های 
توزیع استان برقرار و پایدار است. وی خاطرنشان 
کرد: فعاًل در هیچ یک از مناطق استان قطعی گاز 
نداشــته ایم و تداوم روند فعلی مصرف بی رویه به 
خصوص در بخش خانگی، افت فشار گاز را به این 

استان نیز خواهد رساند.

کارگروه  اعضای  دایمی  آمادگی   ضرورت 
مدیریت بحران آذربایجان شرقی

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان 
شــرقی نیز بر آمادگی تمام دستگاه های امدادی 
و نظامی و انتظامــی و عملیاتی تا تداوم وضعیت 
جوی اســتان تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش 
هواشناسی تا پایان هفته، دمای هوا افزایش خواهد 

یافت، اما توده هوای سرد پایدار خواهد بود.
محمدباقر هنربر با قدردانی از همکاری صمیمانه 
مردم در مصرف بهینه انرژی، گفت: خوشــبختانه 
رسانه ها در فرهنگ ســازی مصرف بهینه تالش 

زیادی کردند و ادامه این روند ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برودت هوا و نفوذ 
هوای ســرد، در راســتای مدیریت بهینه مصرف 
حامل های انرژی مقرر شــد اعضای ستاد بحران 
برای مدیریت شرایط و تامین مواد گرمازا و سوخت 

آمادگی کامل داشته باشند.

گذرازسرماباتشدیدپایشمصرفگازدرآذربایجانشرقی

مسئول دارالقرآن شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه ۴۵۰نفر در مرحله 
مقدماتی چهاردهمین دوره مسابقات همسران و کارکنان شرکت گاز مازندران 
شــرکت کردند،گفت: این مسابقات با حضور ناظر دارالقرآن شرکت ملی گاز 

ایران و با داوری اساتید برجسته استانی، به کار خود پایان داد.
سید حمزه عمادی، به استقبال پرشور از مرحله مقدماتی چهاردهمین دوره 
مسابقات همسران و کارکنان شرکت گاز استان مازندران اشاره و اظهار کرد: 
امســال ۴۵۰ نفر از کارکنان و همســران در دوره مقدماتی مسابقات قرآن 

حضور پیدا کردند.
 مسئول دارالقرآن شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه مرحله مقدماتی 
چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه با عنوان )بهار در بهار( 
ویژه کارکنان و همسران شرکت گاز استان امروز در آستانه والدت با سعادت 
و سراسر نور حضرت فاطمه زهرا)س( آغاز شد، افزود: متسابقین در این دوره 

از مسابقات در ۱۲رشته بایکدیگر به رقابت پرداختند.
وی با بیان اینکه چهاردهمین دوره مســابقات قرآن کارکنان و همســران 
در  رشــته های حفظ کل، حفظ ۵جزء، حفظ ۱۰جزء، حفظ ۱۵جز، حفظ 
۲۰جــزء ، حفظ۲۵جزء، تحقیق، ترتیل، مفاهیم قرآنی، نهج البالغه، صحیح 
خوانی و اذان برگزار  شــد، ادامه داد: این رشــته ها با حذف رشته اذان، در 

بخش خواهران و برادران مشترک بوده است.
عمادی با بیان اینکه نفرات برتر مرحله مقدماتی چهاردهمین دوره مسابقات 
همسران و کارکنان شرکت گاز مازندران در بخش »همسران« رشته مفاهیم 
قــرآن: نفر اول خدیجه کاظمی، نفر دوم مهدیس رضایی و نفر ســوم زهرا 

شــریفی معرفی شدند، افزود: در رشته مفاهیم نهج البالغه: نفر اول مرضیه 
بایعی، نفرات دوم  به صورت مشــترک مریم ضمیر پور و میترا ثنایی و نفر 

سوم اشرف السادات حسینیان اعالم شدند.
وی نفر برتر رشته قرائت تحقیق را عالیه نورپور اعالم کرد و گفت: از سوی 
داوران در رشته قرائت ترتیل نیز زینب رضایی بعنوان نفر اول و سهیال سبطی 

و حدیثه قاسمی نیز نفر سوم مشترک معرفی  شدند.
عمادی با بیان اینکه در رشــته قرائت تقلیدی نفر ســوم استاد عبدالباسط 
عطیه آشکاران معرفی شد، افزود:  نفر اول رشته حفظ ۱ جز مژگان ذبیحی، 
نفر اول رشته حفظ۲ جز انسیه مقیمی، نفر اول و سوم رشته حفظ ۳جز به 
ترتیب معصومه رمضانی و ســیده مهناز موسوی، نفر اول و دوم رشته حفظ 

۵ جز به ترتیب فرزانه فلکی و مطهره مومنی تبار و  نفر اول رشــته حفظ 
۱۰جز فخر السادات مصطفوی معرفی شدند.

وی نفرات اول و دوم رشته مفاهیم قرآن مرحله مقدماتی چهاردهمین دوره 
مسابقات همسران و کارکنان شرکت گاز مازندران در بخش کارکنان»برادران« 
را به ترتیب رامین رمضانی و محسن هندوستانی اعالم کرد و گفت: روح اهلل 

حسین زاده نفر اول رشته مفاهیم نهج البالغه معرفی شده است.
عمادی نفر اول تا ســوم  رشــته اذان را به ترتیب حسین ایرانمهر، موسی 
بشیری و یوسفعلی اکبری اعالم کرد و ادامه داد: نفر اول رشته صحیح خوانی 
علی اکبر قلی پور،  نفر اول رشته حفظ۳ جز محمد صادق رضوی زاده، نفر 
اول رشته حفظ ۵جز علیرضا چلویی و نفر سوم رشته حفظ عمومی مهدی 
رمضانی معرفی شدند. وی نفرات اول تا سوم رشته قرائت ترتیل را به ترتیب 
یعقوبعلی قدیری، محمد صادق طوســی نیا و احمد سعیدی معرفی کرد و 
افزود: ســید رضا میرزاآقایی و مصطفی امیری نیز به ترتیب در جایگاه های 

اول و دوم رشته قرائت تحقیق ایستادند.
عمادی  یادآورشــد: در رشــته قرائت تقلیدی: اســتاد عبدالباسط نفر سوم 
امیرحسین خانی، استاد شحات انور نفر اول امین محمد تبار، نفر دوم کیوان 
شمســی و نفر سوم محمد ابراهیم شیخ بهایی، استاد مصطفی اسماعیل نفر 

اول علی اکبر میرزایی معرفی شدند.
 وی گفت: در بخش کارکنان»خواهران« رشته قرائت ترتیل: نفر اول فرزانه 
بریمانی و رشته مفاهیم نهج البالغه: نفرات اول مشترک اکرم عرب خزائلی 

و مریم یزدان زاد معرفی شدند.

معرفیبرگزیدگانمرحلهمقدماتیچهاردهمیندورهمسابقاتهمسرانوکارکنانشرکتگازمازندران

 استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر تالش دولت سیزدهم برای توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و حمل و نقل در مناطق مختلف این اســتان گفت: در این راستا ایستگاه 

باری راه آهن نقده تا پایان سال جاری تکمیل و راه اندازی می شود.
 محمدصادق معتمدیان در بیســت و یکمین سفر شهرستانی در جمع مردم شهر 
محمدیار از توابع شهرســتان نقده اظهار کرد: بهره برداری از این ایستگاه باری راه 
آهن، نقش بســزایی در توســعه و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی ایفا 

خواهد کرد.
وی  ادامه  داد: هزینه های باالی حمل و نقل جاده ای ســبب تحمیل فشار به بخش 
تولید، افزایش قیمت تمام شده محصوالت و کاهش قدرت رقابتی می شود و بهره 

مندی از خط ترانزیتی ریلی کمک شایانی به توسعه اقتصادی می کند.
استاندار آذربایجان غربی دیدار بدون واسطه دولتمردان با مردم را یکی از اولویت های 
دولت ســیزدهم دانست و افزود: حضور میدانی مسووالن در مناطق سبب ارزیابی 
دقیق مشکالت، پتانسیل ها و منجر به اطالع دقیق از مطالبات عمومی خواهد شد.

وی  اضافه کرد: دولت سیزدهم به دنبال شناسایی مشکالت و مطالبات مردمی برای 
بسیج هدفمند امکانات در راستای جبران عقب ماندگی ها است.

معتمدیان با تاکید بر اینکه مصوبات سفرهای شهرستانی باید از طریق رسانه ها در 
اختیار مردم قرار گیــرد، گفت: مردم باید در جریان مصوبات زیربنایی، اقتصادی، 

عمرانی و تالش های دولت برای محرومیت زدایی قرار گیرند.
وی  با بیان اینکه دولت به دنبال توازن در توســعه مناطق  اســت، یادآور شد: باید 
از ظرفیت های مناطق در توســعه همه جانبه بهره برد. اســتاندار آذربایجان غربی 
با اشــاره به کاهش نرخ بیکاری در اســتان طی ۱۴ ماه گذشته، گفت: باید قبول  
کرد کــه آذربایجان غربی وضعیت مطلوبی در شــاخص های اقتصــادی ندارد اما 
پیشرفت های حاصل شده در ۱۴ ماه گذشته نشانگر همدلی و همانگی رخ داده در 
اســتان برای حرکت به سمت توسعه اســت. وی ادامه داد: آذربایجان غربی دارای 
نعمت های بی شــمار خدادادی است که دولت سیزدهم به دنبال نگاه اقتصادی به 

این ظرفیت ها می باشد.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه معادن را پیشران رشد اقتصادی استان توصیف کرد 

و افزود: برای بخش معدن سهم 9 درصدی  در رشد اقتصادی آذربایجان غربی پیش 
بینی شــده است. وی با اشاره به اشتغال کمتر از یک درصد مردم آذربایجان غربی 
در بخش معدن، یادآور شد: معدن از بخش های مغفول در استان بود که در اولین 
گام برای رفع این مشکل، سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی و دولتی برای اکتشاف 
معادن در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، در دولت سیزدهم، توجه ویژه ای 
بــه بخش معدن در آذربایجان غربی صــورت گرفته و همین پیش بینی 9 درصد 
ارزش افزوده این بخش در ســال جاری، موتور محرکه ای برای توســعه این بخش 
به شــمار می رود که البته برای تحقق آن، باید همــه بخش های مربوطه اهتمام 

ویژه ای داشته باشند.
معتمدیان همچنین به شــتاب در اتمام طرح های احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد 
و ادامه داد: تمامی تالش بر این اســت که تونل خط انتقال آب به دریاچه ارومیه 

در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
وی  تاکید کرد: احداث تصفیه خانه فاضالب شهرســتان های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه در دســتور کار قرار دارد. اســتاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه دولت به 
دنبال افزایش درآمد کشــاورزان است، گفت: اصالح الگوی کشت و افزایش ارزش 

افزوده محصوالت تولید شده کشاورزی ضروری است. 

وی با اشاره به اینکه ۳۴ درصد اقتصاد آذربایجان غربی کشاورزی است، اظهار کرد: 
این درحالیســت که کمتر از ۱۶ درصد مردم در بخش کشاورزی اشتغال دارند؛ با 
اصالح الگوی کشت، کشت گلخانه ای و مکانیزه کردن آبیاری اراضی کشاورزی باید 
نســبت به افزایش اشتغال زایی در بحث کشاورزی اقدام کرد. معتمدیان همچنین 
توســعه مسیر جاده ای منتهی به تمرچین را در رشد اقتصادی استان موثر دانست 
و یادآور شــد: مردم محمدیار و نقده نیز از این توسعه بی نصیب نخواهند بود.وی 
با بیان اینکه توســعه روستاها در دســتورکار قرار دارد، افزود: در ارایه خدمات به 

مناطق روستایی از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.
اســتاندار آذربایجان غربی روز دوشــنبه در قالب بیست و یکمین سفر شهرستانی 

خود میهمان مردم شهرستان نقده است.
محمدصادق معتمدیان در جریان این ســفر ضمن دیدار با خانواده معظم شهدا، با 
مردم بخش ها، شهرها و تعدادی از روستاهای شهرستان دیدار و از نزدیک مسایل 
و مشکالت آنان را بررسی می کند، در این سفر اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان نیز حضور دارند. معاونین استاندار آذربایجان غربی و مدیران استانی و ستادی 
استانداری نیز در این سفر برنامه هایی چون بازدید از زیرساخت های عمرانی، بازدید 
و بررسی وضعیت پروژه ها و واحدهای مشکل دار، نشست با دهیاران، دیدار چهره 
به چهره با مردم و برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را در 

دستور کار سفر خود به این شهرستان قرار خواهند داد.
استاندار آذربایجان غربی در این سفر در دیدار با نمایندگان اقشار محتلف شهرستان 
نقده، راهکارهای حل مشکالت و همچنین زمینه های توسعه این شهرستان را بررسی 
می کند. همچنین معاونین و مدیران دســتگاه های اجرایی و خدمات رسان استان 
با حضور در محل تاالر فرهنگیان نقده در قالب میز خدمت پاســخگوی مشکالت 
مردم هستند. سامانه ارتباطات مردمی ۱۱۱ نیز در این سفر آماده دریافت مسایل 
و مشکالت مردم است و جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان با محوریت توسعه 
شهرســتان نقده نیز در پایان این سفر به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار 
خواهد شــد. معتمدیان در بدو ورود به شهرستان نقده با حضور در کلزار شهدای 

این شهر به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

استاندارآذربایجانغربی:ایستگاهباریراهآهننقدهتاپایانسالراهاندازیمیشود
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چرابازیهایلیگبرترایرانمساویمیشود؟
محمود رضایی  -   ایده روز | لیگ برتر 
ایران به عنوان مسابقاتی کم گل و پر از تساوی 
نسبت به فوتبال اروپا و حتی لیگ های توسعه 

یافته آسیا شناخته می شود.
 آمــار برد، باخت و مســاوی در لیگ برتر 
فوتبال ایران نشان می دهد که تعداد دیدارهایی 
کــه در طول فصل جاری با تســاوی خاتمه 
یافته، بیش از استانداردهای موجود در سطح 
اول اروپا و حتی میان کشورهای توسعه یافته 

آسیایی است.
مس رفســنجان و ذوب آهن در ۱۵ هفته 
ســپری شــده از لیگ برتر به ترتیب ۱۰ و ۹ 
تساوی را کسب کرده اند که یک آمار عجیب 
محسوب می شود. اگر چه نمی توان خرده ای 
به تســاوی های مس و ذوب آهن گرفت و از 
حیث نتیجه گیری، مساوی بهتر از باختن در 
یک مسابقه است ولی تعداد دیدارهای فوتبال 
در ایران که با تساوی به پایان می رسند جای 

سوال دارد!
بســیاری از مربیان فوتبال در ایران اعتقاد 
دارند که سطح فنی تمام تیم ها بسیار نزدیک 
است و بین تیم ها تفاوت بسیاری وجود ندارد 
و از طرفــی کم گل بــودن بازی ها منجر به 
رقم خوردن تساوی های متعدد شده چرا که 
معموال بسیاری از دیدارها با تساوی بدون گل 

تمام می شــود که این مساله هم در نوع خود 
جای سوال دارد.

مهــدی تارتــار، ســرمربی ذوب آهــن 
کــه تیمــش در این فصل و فصل گذشــته 
تســاوی های بســیاری را ثبت کرده اســت، 
 پاســخ نســبتا قانــع کننــده ای در ارتباط 
با این مســاله ارائه می کند: »تیم های ما دفاع 

کــردن را خوب یاد گرفته اند. در فاز تهاجمی 
خوب نیســتیم. در این بخش باید بازیکنان 
باکیفیتی به خصوص بازیکنان خارجی جذب 
کنیم. تیم خودمــان خیلی نمی تواند بازیکن 
باکیفیت خارجی جذب کند و از این ســمت 
هم بازیکنــان خوب جذب تیم های متمول و 
خارجی می شــوند. در این بین در حق برخی 

تیم ها اجحاف می شود. امیدوارم شرایط طوری 
شود که تیم های صنعتی بودجه مساوی داشته 

باشند.«
به نظر می رســد علت اصلی تساوی های 
پرتعــداد و کــم گل که چندان با اســتقبال 
مخاطبان و هواداران فوتبال روبرو نمی شــود، 
به نبود مهاجمان گلزن و تاکتیک های هجومی 

و کارآمد در میان مربیان بازمی گردد. از طرفی 
ســاختار دفاعی تیم های ایرانی در چند فصل 
 اخیر پیشرفت داشته اما در بعد هجومی، تفکرات

 مربیان کارآمد نیست.
نگاهــی به جــدول رده بنــدی لیگ برتر 
ایــران نشــان می دهــد فاصله میــان تیم 
 پنجــم و ســیزدهم جــدول رده بندی فقط 
هفت امتیاز اســت که نشان از اختالف اندک 

میان تیم ها دارد.
آمارها نشــان می دهد از ۱۱۹ بازی انجام 
شــده در لیگ برتر ایران، ۴۵ بازی مســاوی 
شده و ۷۴ مسابقه هم با پیروزی یکی از دو تیم 
خاتمه یافته است. به طور کلی فقط ۶۲ درصد 
از دیدارهای فوتبال لیگ برتر با پیروزی یکی از 
دو تیم همراه شده است که آمار کمتری نسبت 

به لیگ های برتر اروپا و آسیاست.
درصد پیروزی در دیدارهای لیگ های معتبر 

آسیا و اروپا به شرح زیر است:
لیگ برتر ایران: ۶۲ درصد

لیگ برتر انگلیس: ۷۷ درصد
اللیگا اسپانیا: ۷۳ درصد

بوندس لیگا آلمان: ۷۷ درصد
سری آ ایتالیا: ۷۱ درصد
کی لیگ ژاپن: ۶۸ درصد

لیگ ستارگان قطر: ۷۶ درصد

معصومه رضازاده در مورد وضعیت لیگ برتر فوتسال زنان و ناهماهنگی و 
بی نظمی در انجام دیدارهای این سطح از فوتسال زنان صحبت کرد.

 یازده هفته از لیگ برتر فوتســال زنان گذشــته است و تا این مرحله تیم 
هیات فوتبال آمل با ۳۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

تیم های فوالد هرمزگان و سایپا تهران نیز به ترتیب با ۲۶ و ۲۲ امتیاز در 
جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.

معصومه رضازاده، ســرمربی تیم فوتســال زنان سایپا تهران به مشکالت 
برگزاری لیگ برتر اشاره و بیان کرد:  هر سال در مورد انجام یکسری کارهایی 
که به پیشرفت فوتبال کمک می کند، صحبت می کنیم اما در نهایت اهمیت 
نمی دهند. امســال هم که لیگ جگر زلیخاست! مخالف برگزاری سوپر لیگ 
بودم. معتقدم باید ۱۰، ۱۲ تیم سطح باال در یک لیگ شرکت کنند و مسابقه 
بدهند اما االن سوپر لیگ و لیگ برتر جدا هستند. برخی تیم هایی که در سوپر 

لیگ بازی می کنند چه فرقی با تیم های لیگ برتر دارند؟
او به وضعیت نامناسب برگزاری مسابقات در لیگ برتر اشاره کرد و گفت: 
هفته یازدهم با اسفراین بازی داشتیم که بازیکنان ما هم به سالن آمده بودند 
اما تیم مقابل گفت در راه است و بازی را به ساعت ۱۸ موکول کنید. بچه های 
ما مجبور شدند به خانه برگردند. سالن را هم از دست دادیم و بعد از ساعت ها 
پیگیری باالخره یک سالن برای ساعت ۱۵ هماهنگ کردیم. به ما گفتند طبق 

قانون باید ۲۴ ساعت برای تیمی که راه افتاده صبر کرد.
رضازاده در این مورد افزود: اگر قانون است در آیین نامه بنویسید. ما هم 
اینگونه می توانیم دیرتر راه بیفتیم و به بازیکنانمان بیشــتر استراحت بدهیم. 
بازی ما ساعت ۱۱ بود اما تیم مقابل به جای اینکه هفت شب راه بیفتد تا به 
موقع برسد، ساعت یک نصف شب حرکت کرده بود. ما به عنوان تیم میزبان 
نمی دانســتیم چه زمانی می رسند که سالن بگیریم و در نهایت برای ساعت 
۱۵ هماهنگ کردیم. اســفراین بیشتر از ما استراحت کرد چون مستقیم به 

ســالن آمدند اما بازیکنان ما از ساعت ۹ صبح در سالن بودند و مجبور شدند 
دوباره به خانه برگردند. همین موضوع باعث شد روز مسابقه مصدوم بدهم.

ســرمربی تیم سایپا با بیان اینکه اگر قرار بر پیشرفت است باید مشکالت 
را حــل کنیم، تاکیــد کرد: به ســختی جلومی رویم. باشــگاه و مدیرعامل 
حمایت می کنند اما بودجه تعریف شده ای داریم. روز بازی با اسفراین نزدیک 
پنج میلیون تومان به باشــگاه ضرر زدیم چون ســالن مان را از دست دادیم و 
سالن دیگری گرفتیم. هفته گذشته هم ساعت ۱۱ با مهرعظام بازی داشتیم 
اما ساعت ۱۰ یادشان افتاد که دستگاه شوک ندارند به همین دلیل ۴۵ دقیقه 
صبر کردیم. آن بازی آنقدر عجیب بود که داور هم بخاطر سرد و گرم کردن های 
مکرر آســیب دید و وسط بازی کمرش گرفت. متاسفانه چیدمان داوری هم 
به نوعی بود که اگر داور نمی توانست مسابقه را قضاوت کند، نفر جایگزینش 

اصال تجربه قضاوت نداشت.
او ادامه داد: در این مدت تا جایی که توانســته ایم راه آمده ایم اما باالخره 
یک جایی صدای ما هم درمی آید. از روز اول گفتیم اجازه ورود رسانه و پخش 
مسابقات را بدهید. اجازه دهید مدیرعامل باشگاه به سالن بیاید و کاری کنید 
که اسپانســرها حمایت کنند. چه ایرادی دارد پخش اینترنتی داشته باشیم. 
اعالم کردند باشگاه ها می توانند از صفحه مجازی خود پخش زنده داشته باشند 

اما  ۱۰ بازی گذشته و پخش نداشته ایم.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید در نبود مهاجمان خارجی این تیم، بازیکنان 
جوان عملکرد خوبی داشته اند.

حســن خان محمدی، درباره شرایط پرســپولیس در نیم فصل اظهار کرد: پرسپولیس 
شرایط خوبی را دارد و در نیم فصل نخست توانست عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد. 
بعد از اینکه لوکادیا از پرســپولیس جدا شد و شیخ دیاباته هم مصدوم شد که ما کمی 
نگران شــدیم اما از طرفی خوشحال شــدیم چون بازیکنان جوان آمدند و کار کردند و 
توانستند عملکرد خوبی داشته باشند. همین روند کمک کرد که پرسپولیس در نیم فصل 
قهرمان شود. االن هم باید همین روند را ادامه بدهد تا در پایان فصل قهرمان شود. البته 

کار سخت است اما پرسپولیس می تواند قهرمان شود.
وی افزود: االن بازیکنان جوان کامال با انگیزه کار می کنند و جای خود را پیدا کرده اند و 
می توانند شرایط خوبی را برای پرسپولیس ایجاد کنند. بازیکنان جوان توانسته اند جواب 

اعتماد مربیان را بدهند.
او درباره در بازی های اخیر و اینکه دو مدافع پرســپولیس یعنی گولســیانی و مرتضی 

پورعلی گنجی موفق به گلزنی شده اند هم گفت: ما شرایط الزم را نداشتیم و در گذشته 
کمتر به بازیکنان جوان میدان داده شده بود. با این حال در بازی های اخیر شرایط تغییر 
کرد و مدافعان هم در ضربات ایســتگاهی آمدنــد و در امر گلزنی کمک کردند. ضربه 

ایستگاهی یک راه برای گلزنی است اما پرسپولیس به بازی شناور از خط دفاع نیاز داشت 
که االن انجام می شود. در بازی های پرسپولیس شاهد هستم که از خط دفاع بازی سازی 
انجام می شــود و توپ به هافبک ها می رسد و بازیکنان جوان خط حمله هم واقعا خوب 

کار می کنند. االن تیم شرایط ایده آلی دارد و برای قهرمانی باید این روند را ادامه دهد.
وی درباره عملکرد مهدی عبدی و اینکه در این فصل کمتر به او بازی رسیده است هم 
گفت: مهدی عبدی در پرسپولیس شروع خوبی داشت و در داربی و لیگ قهرمانان آسیا 
عملکرد خوبی داشت اما در این فصل آمادگی الزم را نداشت. عبدی باید قدر خودش را 
بداند و به شرایط ایده آل برسد. عبدی واقعا دچار افت شده و در بازی ها عملکرد خوبی 
ندارد. گاهی بازیکن جوانی می آید و در داربی گلزنی می کند و در آسیا هم عملکرد خوبی 
دارد اما به یکبار دچار افت می شود. این افت به خاطر این است که سلسه مراتب رعایت 
نشده و این بازیکن جوان به یکباره وارد ترکیب اصلی تیم شده است. عبدی هم همینطور 
در شرایطی که پرسپولیس مهاجم نداشت به ترکیب تیم اضافه شد و خوب هم کار کرد 

اما االن افت کرده است. مربیان پرسپولیس باید این بازیکن جوان را حفظ می کردند.

لیگفوتسالزنانمثلهیچچیزنیست!

مهدیعبدیافتکردهاست

 گلزنی طارمی در شب پیروزی پر گل پورتو
پورتو در دیدار برابر فامالیسائو با ۴ گل به پیروزی دست 
پیدا کرد که گل چهارم پورتو را در این بازی مهدی طارمی به 
ثمر رساند.پورتو در هفته شانزدهم رقابت های لیگ پرتغال به 
مصاف فامالیسائو رفت که در این بازی خانگی توانست پیروزی 
مقتدرانه ای را به دست آورد و با نتیجه ۴ بر یک، مهمان خود 
را بدرقه کند.مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو در این بازی در 
ترکیب اصلی تیمش به میدان رفت و موفق شد گل چهارم را  
در دقیقه ۴۸ به ثمر برساند تا در رقم خوردن این پیروزی پر گل نقش داشته باشد. 
 VAR طارمی یک گل دیگر هم به زیبایی و با ضربه چیپ از راه دور ثمر رساند که
آن را به دلیل خطای هند رد کرد.پورتو با پیروزی که در این بازی به دســت آورد 
۳۶ امتیازی شد و در رده سوم جدول رده بندی باقی  ماند. در لیگ پرتغال بنفیکا 
با ۴۱ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و براگا هم با ۳۷ امتیاز دوم است. 

 سرمربی اسپانیایی به تبریز بازگشت
 تیم فوتبال تراکتور پنجشنبه هفته گذشته در مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل استقالل با نتیجه دو 

بر یک شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
پس از این مسابقه با نظر کادرفنی تمرینات تراکتور، سه 
روز تعطیل شد و پاکو خمز نیز برای دیدار با خانواده اش به 
اسپانیا سفر کرد.این مربی با اتمام تعطیالت تراکتور امروز 
به تبریز بازگشت. این در شرایطی که به تازگی یک رسانه 

اسپانیایی از ارائه پیشنهاد تیم اسپورتینگ گیخون به خمز خبر داده است.
تراکتور در هفته شانزدهم لیگ برتر شنبه آینده به مصاف گل گهر می رود. 

 گل محمدی همچنان به جذب ستاره سپاهان عالقمند است
بازیکن تیم ســپاهان همچنان مد نظر ســرمربی تیم 
پرســپولیس است و باید دید این انتقال در نقل و انتقاالت 
زمستانی رخ خواهد داد یا نه. با وجود اینکه یحیی گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس هنوز به صورت رسمی لیست بازیکنان 
مــورد نیاز و مازاد خود برای نیم فصل دوم را ارائه نکرده اما 

شایعات و گمانه زنی هایی در این باره به گوش می رسد.
گفته می شود یکی از بازیکنانی که سرمربی پرسپولیس 
به جذب او عالقمند است امید نورافکن بازیکن تیم سپاهان است. البته گل محمدی 
پیش از آغاز فصل هم نورافکن را می خواست اما از آنجایی که او با سپاهان قرارداد 
دارد این انتقال صورت نگرفت.درباره قرارداد نورافکن با ســپاهان این نکته گفتنی 
است که این قرارداد در پایان فصل به پایان می رسد و این بازیکن اگر در نیم فصل 
هم پرسپولیسی نشود در صورت دریافت پیشنهاد از پرسپولیس، در پایان فصل به 
عنوان بازیکن آزاد می تواند پیراهن این تیم را بر تن کند.باشگاه سپاهان با توجه به 
این موضوع حاال دو راه در پیش دارد؛ اول اینکه با جدایی نورافکن مخالفت کند تا 
این بازیکن در این تیم بماند و یا اینکه با توجه به عدم تمدید قرارداد از سوی این 
بازیکن، او را نیم فصل به پرسپولیس بدهد تا بتواند از این راه درآمدزایی هم انجام 
دهد.حاال در این بین و با توجه به گمانه زنی هایی که وجود دارد باید دید این بازیکن 
که ســابقه حضور در استقالل را هم در کارنامه دارد باالخره در نیم فصل پیراهن 

پرسپولیس را بر تن خواهد کرد یا اینکه در پایان فصل این اتفاق رخ خواهد داد. 

 هفت بازیکن سرخپوشان در لیست فروش زمستانی
منچستریونایتد در نظر دارد که با فروش برخی از بازیکنان 
مازاد، ترکیب خود را در نقل و انتقاالت زمستانی خلوت کند 
و به نظر می رسد که تن هاگ نام هفت بازیکن را در لیست 
مازاد قرار داده است و مشکلی با جدایی آنها در نقل و انتقاالت 
زمستانی دارد. یونایتد پس از جدایی برخی بازیکنان مازاد خود 
برای خرید یک هافبک هجومی و یک مهاجم درجه یک تالش 
خواهد کرد تا بتواند کیفیت ترکیبش را افزایش بدهد. نشریه 
انگلیســی میرر گزارش داده است که هفت بازیکن در لیست مازاد شیاطین سرخ 
قرار دارند: مگوایر، ون بیساکا، فرد، فن ده بیک، فیل جونز، مک تامینی و پلیستری.

یونایتد در این فصل زیر نظر تن هاگ مسیری صعودی را داشته و باالخره به نظر 
می رسد که سالها پس از جدایی فرگوسن توانسته رنگ آرامش را ببیند و با بزرگان 
لیگ انگلیس رقابت می کند و باالخره امســال به لیگ قهرمانان اروپا باز خواهند 
گشت. آنها در دربی منچستر نشان دادند که می توانند مقابل تیم های بزرگ لیگ 
انگلیس به شــکل پایاپای رقابت کنند و به نظر می رسد که امسال شانس زیادی 

برای قرار گرفتن در میان رتبه های برتر لیگ داشته باشند.

 جواد نکونام به دنبال جذب یک پرسپولیسی
 سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان دنبال جذب مهاجم 

جوان پرسپولیس در نیم فصل رقابت های لیگ برتر است.
دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از 
پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود که هنوز نقل و انتقاالت 
بین تیم ها در زمستان ســال جاری ادامه دارد.جواد نکونام 
ســرمربی فوالد خوزستان قصد دارد تیمش را عالوه بر نیم 
فصل دوم لیگ برتر جهت حضور هرچه بهتر در دور حذفی 
لیگ قهرمانان آسیا تقویت کند.او که از عملکرد چند خرید ابتدای فصل خود اصال 
راضی نیست تصمیم دارد نقاط ضعف این تیم را در نقل و انتقثاالت زمستانی پوشش 
دهد. کاهش آمار گلزنی فوالد از زمان حضور نکونام باعث شده تا سرمربی اهوازی ها 
دنبال خرید مهاجم باشد. مهدی عبدی مهاجم جوان پرسپولیس که عملکرد خوبی با 
پیراهن این تیم در نیم فصل اول نداشت نظر نکونام را برای پیوستن به این تیم جلب 
کرده است تا مذاکرات اولیه برای این انتقال رخ دهد.این در حالی است که عبدی 
با پرسپولیس قراداد دارد و برای هرگونه جابجایی نیاز به رضایت باشگاه پرسپولیس 
دارد.پیگیری ها نشان می دهد سرخپوشان هنوز نامه رسمی مبنی بر انتقال عبدی از 
هیچ تیم دیگری دریافت نکرده اند. آنها در صورت موافقت یحیی گل محمدی حاضر 
خواهند شد مهاجم جوان خود را با قراردادی قرضی به تیم دیگری بدهند.باید دید 
باشگاه فوالد برای جذب مهاجم سرخپوشان اقدام رسمی خواهد کرد یا این مهاجم 
با توجه به شروط باشگاه پرسپولیس از لیست خرید نکونام کنار گذاشته می شود. 

 احتمال غیبت کاپیتان استقالل مقابل سپاهان
با اعالم باشــگاه استقالل، دروازه بان شماره یک این تیم 
در حال درمان مصدومیت خود است و حضورش در دیدار با 
سپاهان مشخص نیست. تیم فوتبال استقالل که نخستین 
دیدار خود در فصل بیســت و دوم لیگ برتر را در ورزشگاه 
آزادی به سپاهان واگذار کرده بود، در اولین دیدار دور برگشت 
باید روز پنجشنبه هفته جاری مهمان این تیم باشد.در آستانه 
این دیدار باشگاه استقالل از مصدومیت سیدحسین حسینی 
خبر داد و اعالم کرد: »سید حسین حسینی دروازه بان این تیم به علت آسیب دیدگی 

در دیدار مقابل تراکتور، تحت درمان قرار دارد و شرایط او تحت بررسی است.«
هر چند باشگاه استقالل به طور دقیق وضعیت حسینی را مشخص نکرده اما به 
نظر می رسد او شرایط مطلوبی برای دیدار با سپاهان ندارد اما با توجه به فرصت 
باقی مانده تا دیدار با زردپوشان اصفهانی، باید دید کادر پزشکی استقالل می تواند 

این بازیکن را به بازی برساند یا نه.

کارشــناس فوتبال کشورمان به بررسی شرایط ۲ تیم سپاهان و استقالل در آستانه 
بازی مهم هفته شانزدهم پرداخت.

حســین چرخابی، در خصوص تقابل سپاهان و اســتقالل در هفته شانزدهم لیگ 
برتر، اظهار داشــت: در ابتدا باید بگویم من با جمالتی که در فوتبال ما عادی شده 
و می گویند شــرایط فالن تیم با توجه به غیبت فالن بازیکن چنین و چنان است، 
موافق نیستم. تیم ها اول فصل نفرات خودشان را انتخاب می کنند. هر تیم باید در 
هر پســت دو بازیکن خوب داشته باشد و برای مصدومیت ها و محرومیت ها برنامه 

ریزی کند.

 نقطه ضعف مشترک سپاهان و استقالل
وی افزود: دو تیم خیلی خوب ایران یک بازی بســیار حساس را برگزار می کنند که 
می توان گفت یک فینال زودرس در لیگ این فصل اســت. هم استقالل شانس برد 
دارد و هم ســپاهان ولی در کل امیدوارم فوتبال زیبایی را ببینم و بازی خوبی ارائه 
شــود. استقالل نشــان داده می تواند فوتبال خوبی ارائه بدهد. سپاهان هم همیشه 
یک تیم هجومی بوده، چه در زمان سرمربیگری محرم نویدکیا و چه االن با هدایت 

مورایس، البته حوادث بازی هم واقعا تاثیر گذار است.
کارشــناس فوتبــال با بیان اینکه هــر دو تیم نقطه ضعف مشــابهی دارند، گفت: 
اســتقالل یک مهاجم تمام کننده و شش دانگ ندارد. سپاهان هم همینطور است. 
از موقعیت هایی که در طول یک بازی به دســت می آورد به ندرت استفاده می کند. 
شانسی که ســپاهان در بازی آخر خودش آورد این بود که آورده مغانلو هت تریک 
کرد و به همین خاطر شــاید از نظر روحی وضعیت هجومی این تیم بهتر باشد. با 
اینحال اســتقالل اصال تمام کننده خیلی خوبی ندارد. سپاهان می تواند روی مغانلو 

حساب کند اما استقالل همین را هم ندارد.
چرخابی تصریح کرد: اســتقالل در بازی آخر خودش تراکتور را برد اما با دو ضربه 

پنالتی این اتفاق افتاد.
 البتــه این تیم خیلی خوب بــازی کرد و موقعیت های زیادی به دســت آورد اما 
نتوانست از آن ها استفاده کند. متاسفانه مربیان در فوتبال ما بعد از بازی می گویند 
بدشــانس بودیم. در فوتبال شــاید خوش شانسی داشته باشــیم اما چیزی به نام 
بدشانســی نداریــم. اینکه من در ۶ قدم توپ را به بیــرون یا تیرک بزنم یعنی من 
دقت ندارم ولی تیم مقابل خوش شانس بوده که من نتوانستم از از ضعفش استفاده 
کنم. در کل شــرایط هر دو تیم در فاز حمله یعنی ایجاد موقعیت و از دست دادن 

آن، مثل هم است. در این بازی هم به احتمال زیاد دو تیم شانس گل زیادی ایجاد 
می کننــد اما باید ببینیم کدام یک از آن ها، می توانند از موقعیت های ایجاد شــده 

بهتر استفاده کنند.

 تفاوت مورایس با قلعه نویی و گل محمدی
وی در خصوص شرایط تیم سپاهان عنوان کرد: سپاهان مورایس پلن های متفاوت 
ندارد. مثال روز بازی با پیکان که شکست خوردند باید با توجه به بازی بسیار فشرده 
پیکان، نقشه بازی را عوض می کرد اما این اتفاق نیفتاد. مشکل بعدی این است که 

تعویض ها به موقع انجام نمی شود.
 االن می توان ۵ تعویض انجام داد و این یعنی باید از نفرات روی نیمکت بهتر و به 
موقع استفاده کرد. امیر قلعه نویی در گل گهر و یحیی گل محمدی در پرسپولیس 
این کار را خوب انجام می دهند. مشــکل دیگری هم هســت که اکثر تیم ها دارند؛ 
فاصلــه بین خطوط زیاد اســت و فشــردگی الزم را به خصــوص در دفاع کردن 
نمی بینیم. این مشــکل را در تیم مورایس هم می بینیــم به طوریکه گاهی فاصله 
مغانلو با دفاع وســط خودی ۵۰ متر می شود. از مربیان خارجی انتظار می رود این 

مشکل را بهتر برطرف کنند. 

 نیمکِت شلوغ، مشکل مهم استقالل
چرخابی گفت: در طرف مقابل مشــکل مهمی که در استقالل وجود دارد، شلوغی 
نیمکت اســت. خیلی از بزرگترین بازیکنان دنیــا هم گاهی به نیمکت خودی نگاه 
می کنند. رفتارها و مسائل حاشیه ای که بعضی اوقات برای استقالل و کنار زمین به 

وجود می آید، از طرف یک مربی کامال حرفه ای قابل قبول نیست.

 ساپینتو و مورایس، دو مرِد متضاد
وی افزود: مورایس و ســاپینتو دقیقا دو آدم متضاد هستند. مورایس گاهی تبدیل 
به یک تماشــاگر می شود. به اعتقاد من نه رفتار آن مربی خوب است نه این مربی، 
یک مربی باید شش دانگ حواسش به بازی باشد تا نقاط ضعف و قوت تیمش را در 

جریان بازی به خوبی متوجه شود. 
اینکــه ســر اوت یــا اتفاقات کوچک تشــنج بــه وجــود بیاید، نتیجــه اش این 
می شــود که بازیکــن روی خط دروازه تــوپ را به بیرون می زنــد. وظیفه مربیان 
و نیمکــت نشــینان یک تیم این اســت که تیم خودی را بررســی کننــد اما در 
 فوتبــال مــا جایگاه ها عوض شــده، به طوریکه می تــوان گفت دســتیاران، تیم

 داوری را بررســی و آنالیز می کنند! متاسفانه این نکات در فوتبال ما گم شده و به 
همین خاطر دچار افت شده ایم.

 غیبت نورافکن و محبی، اشتباه بزرگ کی روش
چرخابی با بیان اینکه سپاهان و استقالل هر دو مدعی قهرمانی این فصل هستند، 
گفت: شــکی نیســت هر دو تهاجمی هستند و بازیکنان شــاخصی دارند. یکی از 
بزرگترین اشــتباهات کی روش این بــود که نورافکن را از ســپاهان و محبی را از 
استقالل به جام جهانی نبرد در صورتی که این دو بازیکن حق شان بود در تیم ملی 
بازی کننــد. از طرفی هر دو تیم، دروازه بان ملی پوش دارند که می توانند تاثیرگذار 
باشند. بازیکنان خارجی آن ها نیز بازیکنان خیلی خوبی هستند. در استقالل خیلی 
تعجب می کنم یامگا که انقدر خوب می تواند موقعیت سازی کند یا اگر در موقعیت  

قرار بگیرد می تواند گلزنی کند، در دفاع راست چه می کند؟

 خط هافبک استقالل دور از شرایط آرمانی
وی تصریح کرد: در سپاهان یکی از مشکالت این است که این تیم وینگرهای زیادی 
دارد. اگر روزی مغانلو در تیم نباشــد چه اتفاقی می افتد؟ البته اســتقالل هم کم و 
بیش با این مشکل مواجه است. ضمن اینکه استقالل هافبک های خیلی خوبی دارد 
اما آن ها االن شرایط آرمانی ندارند. به عنوان مثال مهدی مهدی پور فصل قبل خیلی 
بهتــر بازی می کرد. او باید بداند فوتبال فقــط توپ را گرفتن و عوض کردن جناح 

نیست. یک هافبک باید خالقیت داشته باشد.

مورایسوساپینتو،2مردمتضاد

 ماجرای پیچیده مهاجم پرسپولیس
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس همچنان دور از تفکرات اصلی کادر فنی برای نیم فصل دوم قرار دارد. تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مقام نیم فصل رقابت های لیگ برتر رسید که با بحران نداشتن مهاجم دست و پنجه نرم کرد.

یورگن لوکادیا پس از هفته دوم به پرسپولیس اضافه شد و تصمیم جدایی ناگهانی قبل از شروع هفته دوازدهم گرفت همچنین شیخ دیاباته که خیلی دیر به لیست بازیکنان پرسپولیس اضافه شده بود با مصدومیت های متوالی روبرو شد تا تنها 
۶۰ دقیقه برای این تیم بازی کند.مهاجم اهل مالی پرسپولیس در حالی با آسیب دیدگی های خود باعث تغییر در ساختار تاکتیکی سرخپوشان شد که یحیی گل محمدی از همان ابتدا نسبت به مصدومیت های طوالنی مدت دیاباته هشدار داده بود 

اما اصرار مسئوالن باشگاه باعث شد تا این بازیکن به جمع بازیکنان بپیوندند.با این وجود دیاباته کمترین تأثیر را در بردهای متوالی پرسپولیس داشت تا گل محمدی همچنان دنبال جذب مهاجم برای تقویت خط حمله تیمش باشد.
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  تقلب دانشجویی با هوش مصنوعی

یک چت بات هوش مصنوعی می تواند چنان چکیده های مقاله تحقیقاتی 
جعلی قانع کننده ای بنویسد که دانشمندان اغلب قادر به شناسایی آنها نیستند.

 به نقل از اسلش دات،  چت بات ChatGPT، یک متن واقع بینانه و هوشمند 
در پاسخ به درخواست های کاربر ایجاد می کند. ChatGPT سیستمی مبتنی 
بر شبکه های عصبی است که یاد می گیرند با هضم مقادیر عظیمی از متن های 
تولید شده توسط انسان، درخواست مورد نظر را تولید کند. شرکت نرم افزاری 
OpenAI مستقر در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، این ابزار را در 30 نوامبر منتشر 

کرد و استفاده از آن رایگان است.
 اکنون، گروهی به سرپرســتی کاترین گائو در دانشــگاه نورث وسترن در 
شــیکاگو، از ChatGPT برای تولید چکیده های مقاله تحقیقاتی برای آزمایش 
اینکه آیا دانشمندان می توانند آنها را تشخیص دهند یا خیر استفاده کرده اند. 
محققان از چت بات خواســتند تا 50 چکیده تحقیقاتی پزشکی را بر اساس 
 JAMA، The New England Journal of Medicine، BMJ، The منتخبی که در
Lancet و Nature Medicine منتشــر شده بنویسد. سپس از طریق نرم افزار 
تشخیص سرقت ادبی و یک آشکارساز خروجی هوش مصنوعی، موارد تولید 
شده را با چکیده های اصلی مقایسه کردند و از محققان پزشکی خواستند تا 

چکیده های ساخته شده را شناسایی کنند.
چکیده های ایجاد شــده توسط ChatGPT در جســتجوگر سرقت ادبی 
میانگین امتیاز اصالت 100درصد گرفتند؛ که نشان می دهد هیچ سرقت ادبی 

شناسایی نشده است.
 آشکارســاز خروجی هوش مصنوعی 66درصد چکیده های تولید شده را 
شناســایی کرد. اما بازبینان انسانی بهتر عمل نکردند؛ آنها تنها 68درصد از 
چکیده های تولید شده و 86 درصد از چکیده های واقعی را به درستی شناسایی 
کردند. آنها به اشتباه 32درصد از چکیده های تولید شده را واقعی و 14 درصد 

از چکیده های واقعی را به عنوان تولید شده شناسایی کردند.
ساندرا واچر که در دانشگاه آکسفورد انگلستان در زمینه فناوری و مقررات 
تحصیل می کند گفت: »من بســیار نگران هســتم. اگر اکنون در شرایطی 
هستیم که کارشناسان نتوانند تشخیص دهند که چه چیزی درست است یا 
غلط، واسطه ای را که برای راهنمایی در زمینه موضوعات پیچیده علمی نیاز 

داریم از دست خواهیم داد.«
وی افزود: اگر دانشــمندان نتوانند صحت تحقیق را تعیین کنند، عواقب 
وحشتناکی در پی دارد. عالوه بر مشکل ساز بودن برای محققان، پیامدهایی 
برای جامعه هم هســت؛ زیرا تحقیقات علمی نقش بزرگی در جامعه ما ایفا 
می کند. برای مثال، می تواند به این معنی باشد که تصمیمات سیاستی مبتنی 

بر تحقیق نادرست هستند.
 آرویند نارایانان دانشــمند کامپیوتر در دانشگاه پرینستون در نیوجرسی 
معتقد است که دانشمندان حقیقی از ChatGPT برای تولید چکیده استفاده 
نخواهند کرد و ســوال اینجاست که آیا این ابزار می تواند چکیده ای درست و 

قانع کننده ایجاد کند یا خیر.

 آیا کرم ها جایگزین موش ها در آزمایشگاه خواهند شد؟

محققان »مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ« نیویورک در مطالعه 
اخیرشان اظهار کردند کرم های پیله ساز ممکن است مدل حیوانی بهتری 

برای مطالعه بیماری های انسانی باشند.
 به نقل از اس اف، دانشــمندان مدت ها اســت که از مدل های حیوانی 
بــرای درک بیماری ها و آزمایش درمان های جدید قبل از آزمایش آنها بر 
روی انســان از آنها استفاده می کنند. رایج ترین حیواناتی که در تحقیقات 
زیست پزشکی مورد اســتفاده قرار می گیرند، جوندگان هستند، اما نتایج 
یک مطالعه جدید نشان می دهد که مدل بهتر از جوندگان، کرم پیله ساز 

شاخدار تنباکو)tobacco hornworm caterpillars( است.
دانشــمندان مرکز سرطان مموریال اســلون کترینگ آمریکا در حال 
آزمایــش جایگزین های مختلف غیر پســتانداران بــرای محدود کردن 
استفاده از موش ها در تحقیقات هستند. نویسندگان مطالعه اظهار کردند 
که جایگزینی جوندگان با کرم های پیله ساز می تواند به کاهش هزینه های 
آزمایشگاهی گرانقیمت کمک کند و بدون نیاز به صبر طوالنی برای رشد 
موش ها، همچنین ممکن اســت روند آزمایش و دریافت نتایج را سرعت 

بخشد.
کرم های پیله ساز شاخدار تنباکو درجه باالیی از حفاظت تکاملی دارند. 
در این ســناریو، روده کرم های پیله ساز شاخدار تنباکو شباهت زیادی به 
ساختار و فیزیولوژی روده انسان دارد. به گفته نویسندگان مطالعه، کرم های 
پیله ساز شاخدار تنباکو دارای روده ای شبیه به یک روده بلند هستند که این 
امر آن را به مدلی عالی برای مطالعه بیماری التهابی روده تبدیل می کند. 
از آنجایی که ۷۵ درصد از ژن های عامل بیماری های انسانی شناخته شده 
در حشــرات نیز وجود دارند، کرم های پیله ساز شاخدار تنباکو می توانند 
به دانشــمندان در ســایر تحقیقات پیش بالینی از جمله سرطان، دیابت، 

تخریب عصبی و عفونت نیز کمک کند.
جایگزین پیشــنهادی دیگر برای کرم های پیله ساز استفاده از کرم های 
لوله ای، نخ سان تباران، یا نماتدها)Nematode( است. این کرم های خاکی 
از نظر طول شــبیه به یک منگنه هستند و در حال حاضر در زمینه های 
تحقیقاتی دیگر اســتفاده می شــوند. با این حال، نتایج این مطالعه نشان 
می دهد که آنها ممکن است برای بررسی با اسکن های پزشکی بسیار کوچک 
باشــند. از سوی دیگر، کرم های پیله ساز شاخدار تنباکو به اندازه ای بزرگ 
هستند که باید با همان ابزارهای تصویربرداری پزشکی)CT، MRI و اسکن 
PET( که در بیماران انسانی اســتفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرند. 

تصویربرداری پزشکی برای بررسی التهاب روده ضروری است.
کرم های پیله ســاز یک منبع بالقوه هســتند، اما آیا به آنها نیاز است؟ 
به گفته دکتر »جان گریم« رادیولوژیســت و پزشــک هسته ای و یکی از 
نویسندگان مطالعه، پاسخ کاماًل مثبت است. دلیل آن به یک مشکل رایج 
در علم برمی گردد: اســتفاده بیــش از حد از تعداد حیوانات در مطالعات. 
استفاده از پستانداران پرهزینه است و جایگزینی آنها با حیوانات دیگر به 

کاهش ناراحتی وارده بر آنها در طول آزمایشات کمک می کند.

   توسعه روشی جدید برای اندازه گیری دقیق اجسام کوچک
محققان اســترالیایی در مطالعه اخیرشــان تکنیــک جدیدی را برای 

اندازه گیری دقیق اجسام کوچک توسعه داده اند.
 به نقل از تی ای، بررســی خصوصیات مختلف یک شــی بزرگ نسبتا 
ساده است. با این حال، هنگام بررسی اجسام کوانتومی میکروسکوپی مانند 

فوتون ها و ذرات کوچک نور این کار بسیار پیچیده تر می شود.
این به این دلیل است که اندازه گیری یک ویژگی ممکن است اختالالتی 
را در ویژگی های دیگر ایجاد کند زیرا برخی از خواص اجســام کوانتومی 
به هم مرتبط هستند. به عنوان مثال، نظارت بر موقعیت الکترون سرعت 

آن را تغییر می دهد و بالعکس.
 )conjugate properties(به چنیــن ویژگی هایی مــزدوج مختلــط
می گویند. این امر تجلی مســتقیم »اصل عدم قطعیت معروف هایزنبرگ« 
است که می گوید اندازه گیری همزمان دو ویژگی مزدوج یک جسم کوانتومی 

با دقت دلخواه غیرممکن است.
دانشــمندان دانشگاه ملی استرالیا)ANU( روشــی را برای اندازه گیری 
دقیق تر اجسام کوچک با اســتفاده از رایانه های کوانتومی ابداع کرده اند. 
این تکنیک می تواند برای فناوری های مختلف در آینده از جمله سنجش 

بیولوژیکی مفید باشد.
»لورکان کانلون«محقق این مطالعه گفت: ما توانستیم روش اندازه گیری 
جدیدی را برای تعیین دقیق تر خواص مزدوج اجســام کوانتومی طراحی 
کنیم. همکاران ما توانستند این اندازه گیری را در آزمایشگاه های مختلف در 
سراسر جهان پیاده سازی کنند. اندازه گیری های دقیق تر بسیار مهم هستند 
و می توانند به نوبه خود فرصت های جدیدی را برای انواع فناوری ها از جمله 
سنجش زیست پزشکی، محدوده لیزری و ارتباطات کوانتومی هموار کنند.

روش جدیــد مبتنی بر درهم تنیدگی اســت، کــه یک ویژگی خاص 
سیســتم های کوانتومی است. دانشمندان خاطرنشان کردند که نظارت بر 
دو جسم کوانتومی یکسان در صورت درهم تنیدگی، امکان تعیین ویژگی 

دقیق تری نسبت به اندازه گیری جداگانه آنها را فراهم می کند.

  پیاده روی فضایی جمعه انجام می شود

دو فضانورد به زودی اولین پیاده روی فضایی خود را در ایستگاه فضایی 
بین المللی انجام می دهند.

 به نقل از دیجیتال ترندز، جمعه این هفته، ۲۰ ژانویه)۳۰ دی(، شاهد 
خروج دو فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی خواهیم بود که از هوابند 
کوئســت)Quest( عبور می کنند تا سخت افزار جدیدی را در نمای بیرونی 

ایستگاه نصب کنند.
ناســا تمام این پیــاده روی فضایی را به صورت زنده از وبســایت خود 

پخش خواهد کرد.
دو فضانــوردی که این راهپیمایی فضایــی را انجام می دهند، »نیکول 
 )JAXA(مان«، فضانورد ناســا و »کویچی واکاتا فضانورد آژانس فضایی ژاپن
خواهند بود و این اولین راهپیمایی فضایی برای هر دوی آنها اســت. این 
دو بر روی پروژه ی در حال ارتقای سیســتم قدرت ایســتگاه فضایی کار 
 iROSA خواهند کرد که شــامل نصب آرایه های خورشــیدی جدید به نام
می شــود. تاکنون، چهار آرایه از مجموع شش آرایه iROSA از سال ۲۰۲۱ 

تاکنون نصب شده است.
البته مان و واکاتا این بار قرار نیست آرایه های خورشیدی نصب کنند، در 
عوض، آن ها دو سکو نصب خواهند کرد که در آینده برای استقرار آرایه ها 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
ناسا می نویسد: این دو فضانورد، استقرار یک پلتفرم بر روی کانال انرژی 
۱B را که فرآیند نصب آن در پیاده روی فضایی قبلی آغاز شده بود، تکمیل 
می کنند و فرآیند نصب یک ســکوی دیگــر را روی کانال انرژی ۱A آغاز 
می کنند.اگر به تماشای این پیاده روی فضایی نشستید و می خواستید بدانید 
که کدام فضانورد مان و کدام واتاکا اســت باید بدانید که مان یک لباس 
فضایی سفید بدون عالمت می پوشد، در حالی که واکاتا یک لباس فضایی 
ســفید با راه راه های قرمز خواهد پوشید.پوشش این پیاده روی فضایی از 
ساعت هفت صبح به وقت منطقه زمانی شرقی)۱۵:۳۰  به وقت ایران( در 
روز جمعه ۲۰ ژانویه آغاز می شــود و خود پیاده روی قرار است در ساعت 
۸:۱۵ صبح به وقت شــرقی)۱۶:۴۵ به وقت ایران( آغاز شود. تخمین زده 

می شود که این فرآیند حدود شش ساعت و نیم زمان  ببرد.
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سی و ششمین گردهمایی بزرگ عاشقالر)عاشیقی( استان آذربایجان شرقی

  با زندگی در این مکان ها سالم تر بمانید
محققان دانشکده سالمت دانشگاه هاروارد دریافتند 
کــه زندگی در برخی مکان ها خطر بستری شــدن در 
بیمارستان به دلیل بیماری های شناختی مانند آلزایمر و 
پارکینسون را برای افراد مسن کاهش می دهد.به گزارش 
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از سیزنز، 
 JAMA بر اساس تحقیقات جدیدی که در مجله پزشکی
Network Open منتشر شده، گذراندن زمان در محیط 
های طبیعی ممکن است مزایای ارزشمندی را برای افراد 
مسن از جمله افراد مبتال به بیماری های تخریب کننده 
عصبی فراهم کند.محققان دانشــکده سالمت دانشگاه 
هاروارد دریافتند که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز، 
پارک هــا و فضاهای آبی مانند کنار دریاچه ها ممکن 
است خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل بیماری 
های شناختی مانند آلزایمر و پارکینسون را برای افراد 
مسن کاهش دهد. نویســنده ارشد این مطالعه گفت: 
»هیچ درمانی برای بیماری آلزایمر و پارکینسون وجود 
ندارد، بنابراین فکر می کنم شناسایی عوامل خطر قابل 
اصالح، برای جلوگیری از بیماری مهم است. این مطالعه 
نشان می دهد که فضای سبز و آبی ممکن است یکی از 
آنها باشد.«وی افزود: این مطالعه به ویژه برای سیاست 
گذاران و برنامه ریزان شهری مهم و مفید است زیرا نتایج 
ممکن است به مداخله در محیط های طبیعی و افزایش 
فضای سبز یا آبی کمک کند. زمانی که این محیط های 
طبیعی را ایجاد می کنید، مردم بیرون رفته و فعالیت بدنی 
خواهند داشت؛ همین امرسطح استرس را کاهش داده 
و در نتیجه از بیماری ها جلوگیری می کند.برای درک 
اینکه قرار گرفتن در معرض محیط های طبیعی چگونه 
می تواند بســتری شدن در بیمارستان را کاهش دهد، 
به مطالعات بیشتری نیاز است. با این حال، کارشناسان 
بر این باورند که قرار گرفتن در این فضاها ممکن است 
استرس را کاهش دهد، سالمت روان را بهبود بخشد و 
زمینه هایــی را برای فعالیت بدنی و تعامالت اجتماعی 

فراهم کند .

گرچه هدف طال در روزهای اخیر رسیدن به سطوح ۱۸۷۵ تا ۱9۲۰ دالر بود، 
اما امروز توانســت از هر دو سطح گام را فراتر بگذارد.به گزارش تجریش آنالین و  
به نقل از »اف ایکس استریت«، برای اولین بار در هفت ماه گذشته، قیمت طال با 
تأیید ســاختار صعودی از مرز ۱9۰۰ دالر گذشت. هدف بازار طال بین ۱۸۷۵ تا 
۱9۲۰ دالر بود، اما از هر دو ســطح فراتر رفته اســت. بدین ترتیب، بازار براساس 
دره ی تکنیکال در حال افزایش است. این نوع دره در چند هفته ی گذشته بارها و 
بارها نمایش داده شده است. البته رشد بازار طال غیرمنتظره نبود و در هفته های 
آتی افزایش های بیشــتری وجود خواهد داشــت. این مقاله به بررسی بازار طال 
می پردازد تا هدف قیمتی بعدی را در کوتاه مدت پیش بینی کند.ساختار کوتاه مدت 
صعودیگسترش صعودی به الگوی نموداری اشاره دارد که در آن با افزایش قیمت، 
محدوده ی معامالتی بازار طال افزایش می یابد. این الگو می تواند حاکی از آن باشد 

که اشتیاق سرمایه گذاران برای بازار در حال افزایش است و البته پتانسیل تغییر 
روند را نیز دارد.در سال ۲۰۲۱، الگوهای موجود در بازار طال با هدف ۱۶۸۰ دالر 
شناسایی شدند. براساس تحلیل ادواری، سطح ۱۶۸۰ دالر به عنوان نقطه ی عطف 
در بازار طال تأیید شد. بازار طال چندین بار به ۱۶۸۰ دالر رسید و سپس معکوس 
شد و به ۲۰۷۵ دالر رسید. محدوده ی بین ۲۰۷۵ تا ۱۶۸۰ دالر در بازار طال این 
الگو را به عنوان الگوی غالب تایید کرد. با این حال، به دلیل افزایش نوسانات، این 
الگو شکسته شد و شرایط را برای سرمایه گذاران طال پیچیده تر کرد. پس از آن، 
قیمت از ۱۶۸۰ دالر فراتر رفت، اما نتوانست زیر این سطح به صورت ماهانه بسته 
شود.شکست ۱۶۸۰ دالر شکل گیری کف سه قلوی قیمت را معکوس کرد. در تحلیل 
تکنیکال، کف سه قلو یک الگوی نمودار صعودی است که زمانی رخ می دهد که طال 
در یک روند خاص سه بار به قیمت کف برسد و سه زیرچرخه ی متمایز ایجاد کند. 
الگوی کف سه قلو به عنوان نشانه ای از یک بازگشت قوی در نظر گرفته می شود که 
بیان می کند افزایش قیمت در آینده احتماالً قابل توجه خواهد بود. قبل از ورود 
به یک موقعیت خرید، معامله گران اغلب منتظر تأیید الگو، مانند شکستن باالتر 
از سطح مقاومت هستند. طال با شکستن از سطح ۱۸۰۰ دالر کف سه قلو را تأیید 
کرد و اکنون در حال پیشــرفت است.هنگامی که قیمت پس از شکست، مجدداً 
وارد الگوی افزایش صعودی می شود، معموالً با افزایش، مومنتوم صعودی خود را 
از سر می گیرد. بنابراین، قیمت طال از اینجا به بعد احتماالً افزایش قابل توجهی 
خواهد داشت. اگر قیمت به ۲۰۷۵ دالر برسد، عقب نشینی مناسب به سمت خط، 
به عنوان یک فرصت خرید عالی تلقی می شود. اما اگر طال از این به بعد به صعود 
خود ادامه دهد، عقب نشینی به ۱۸9۰ دالر و ۱۸۴۵ دالر یک مالحظه ی قدرتمند 

برای موقعیت های میان مدت و بلندمدت خواهد بود.

با وجود برخی پیش بینی ها در مورد تقاضا و همچنین داده های اقتصادی، نفت 
امروز با کاهش قیمت مواجه شد؛ برنت و وست تگزاس اینترمیدیت نیز کاهش یافتند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ، قیمت نفت در روز دوشنبه 
پس از افزایش شدید هفته ی گذشته کاهش یافت، زیرا معامله گران در آستانه ی 
پیش بینی های تقاضا از سوی اوپک و آژانس بین المللی انرژی و همچنین رگباری 
از داده های اقتصادی در هفته ی جاری محتاطانه رفتار کردند و بدین ترتیب برخی 

از سودها محدود شد.
معامالت آتی نفت برنت با ۰.۵ درصد کاهش به ۸۵.۰9 در هر بشکه رسید، در 
حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۶ درصد کاهش به ۷9.۶۷ 
دالر در هر بشــکه رسید. انتظار می رود حجم معامالت به دلیل تعطیالت ایاالت 

متحده در روز دوشنبه محدود باشد.
پس از اینکه چین مرزهای خود را بازگشایی کرد و به طور اساسی از سیاست 
سختگیرانه اش برای مقابله با کووید صفر فاصله گرفت، قیمت نفت خام هفته ی 

گذشــته با چشم انداز افزایش تقاضای این کشور، بیش از ۸ درصد افزایش یافت. 
عالوه بر آن، ضعف دالر آمریکا به دلیل وجود نشــانه هایی از کاهش تورم در این 

کشور نیز به نفع قیمت نفت بوده است.
اکنون تمرکز بر گزارش ماهانه ی سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت )اوپک( 
است که قرار است روز سه شنبه منتشر شود. بازارها منتظرند ببینند آیا در مواجهه 
با بهبود اقتصاد چین، پیش بینی ها برای تقاضای جهانی تغییر خواهد کرد یا خیر.

معامله گران همچنین منتظر گزارشی در مورد بازارهای نفت خام از سوی آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( هستند که در روز چهارشنبه منتشر می شود تا چشم انداز 

این سازمان در مورد قیمت نفت و تقاضا در سال جاری ارائه شود.
فراتــر از داده های ارگان های صنعتی، بازارهای نفت خام نیز منتظر داده های 

اقتصادی و جلسات بانک مرکزی در این هفته هستند.
نشســت سیاســت پولی بانک مرکزی ژاپن نیز در بحبوحه ی بازارهای مالی 

متالطم، اهمیت زیادی دارد.
عالوه بر قرائت تورم از منطقه یورو و انگلیس، داده های مربوط به خرده فروشی در 
ایاالت متحده، تورم دروازه ی کارخانه ها و تولید صنعتی نیز در کانون توجه قرار دارند.

با توجه به افزایش ترس از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳، بازارها به دنبال هر 
گونه نشانه ای از کاهش رشد اقتصادی خواهند بود. با هشدار صندوق بین المللی پول 
در مورد رکود بالقوه در سال جاری، قیمت نفت در هفته ی اول سال کاهش یافت.

تداعی وجود رکود تا حد زیادی هر گونه صعود را در بازارهای نفت خام محدود 
کرده است، زیرا معامله گران می ترسند که تقاضای نفت تحت تاثیر کند شدن رشد 

اقتصادی در سراسر جهان قرار گیرد.
در حالی که تقاضای چین نشانه هایی از بهبود را منعکس می کند، این کشور با 
بدترین شیوع کووید-۱9 دست و پنجه نرم می کند و از این رو، بازارها نگران آن 

هستند که بازگشت اقتصادی عمیق تر را به تأخیر بیندازد.
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