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کارت سفر ۳۰ میلیون 
تومانی به هر خانوار

نفع ۲۷۵۰ میلیارد تومانی 
مردم از خرید خودرو 

فسخ اورژانسی قلی زاده 
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عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

دو پیش شرط اصلی کاهش نرخ ارز

برای آنکه بانک مرکزی بتواند در کنترل و مدیریت بازار ارز موفق شود، 
باید نگاه مردم به آینده اقتصاد تغییر کرده و شــاخص های کالن اقتصادی 

بهبود یابند.
در این تردیدی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از التهابات اخیر بازار 
ارز به شرایط روانی و فضای ایجاد شده در بازار باز می گردد، یعنی در شرایطی 
که ما تغییر عمده ای در فضای واقعی اقتصاد نداشته ایم، می بینیم که ناگهان 
قیمت ها با تغییراتی جدی مواجه می شوند و همین موضوع می تواند چالشی 

تازه در اقتصاد ایران بدل شود.
باید نگاه مردم به آینده اقتصاد تغییر کند، توضیح داد: در زمان هایی که 
جامعه امیدوار به بهبود شــرایط و ارتباط با دنیا و افزایش درآمدهاست، ما 
می بینیم که این فضای روانی کاهش یافته و خود را به وضوح در قیمت های 
موجود در بازار نیز نشــان می دهــد، در مقابل اما هر گاه خبرهای منفی و 
ناامید کننده منتشــر می شــود، این موضوع تاثیر منفی خود در بازار را نیز 

نشان می دهد.
 اهمیت حرکت منابع مالی و نقدینگی جامعه به ســمت تولید است و 
همین امروز اگر یک بررسی انجام شود می بینیم که ذخیره قابل توجهی از 
دالر و سایر ارزهای خارجی در خانه ها و صندوق های بانکی مردم وجود دارد 
که صرفا از ترس اینکه ارزش پول شان کم شود نسبت به آن اقدام کرده اند. 
از ســوی دیگر همانطور که گزارش های رســمی نشان می دهند، ما با روند 
گســترده ای از خروج سرمایه مواجه بوده ایم و همین موضوع نیز به افزایش 
تقاضا برای ارز دامن می زند. اگر ما شــرایطی را فراهم می کردیم که مردم 
افقی روشن از ورود به تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف داشتند، 
قطعا این فضای روانی نمی توانست تاثیر بزرگی داشته باشد و منابع مالی به 

سمت اهداف اقتصادی کشور حرکت می کرد.
 شاخص های کالن اقتصاد به عنوان عامل دیگر تاثیرگذار بر نرخ نهایی ارز 
می باشد و  وقتی ما برای دورانی طوالنی با نرخ تورم دو رقمی و حتی باالی 
40 درصد مواجه بوده ایم و از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز ادامه داشته است. 
به این ترتیب نمی توان انتظار داشت که وقتی قیمت سایر کاالها افزایش پیدا 
می کند، نرخ دالر ثابت باقی بماند. از این رو دومین موضوعی که می تواند در 
این مســیر به بانک مرکزی در مدیریت بازار و کاهش قیمت ها کمک کند، 
بهبود وضعیت شاخص های کالن اقتصادی کشور است و وقتی در این حوزه 
آرامش به وجود بیاید، قطعا قیمت ارز نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود.

برنامه دولت برای افزایش تولید کاالهای اساسیبرنامه دولت برای افزایش تولید کاالهای اساسی

  

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج برای 
حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شد. 

 لیلی عاج سال هاست که در تئاتر تجربه کارگردانی نمایش های 
متعددی همچون »کجایی ابراهیم«، »خواب زمستانی«، »قند 
خون« و »کمیته نان« را داشته و چند ماهی است که نخستین 
تجربه فیلم سینمایی خود را به عنوان کارگردان جلوی دوربین 
برده است.طبق اعالم روابط عمومی فیلم، او در این فیلم که 
»سرهنگ ثریا« نام دارد از زاویه ای متفاوت به حضور سازمان 

مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان اشرف پرداخته است.
لیل عاج سال گذشته نمایش »بابا آدم« را با همین مضمون 
در تئاتر شهر به صحنه برده بود.»سرهنگ ثریا« به نویسندگی 
و کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شــعبانی تولید 
شده و پس از طی مراحل فنی برای حضور در چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شده است. »سرهنگ ثریا« 
تازه ترین محصول سازمان هنری رســانه ای اوج است و در 

خالصه داستان آن آمده است: »این راه با گریه باز نمیشه!«.

حجم موجودی آب ۲0 سد مهم برای مصارف شرب و کشاورزی کشور از ابتدای 
ســال آبی جاری )اول مهرماه( تا ابتدای بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، بین ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش داشته است.
گرچه وضعیت بارشی در روزهای اخیر کمی بهتر شده است، با این حال هنوز اثر 
این بارش ها در وضعیت ذخایر سدها نمایان نشده و در مجموع میزان ورودی 
آب به سدها با کاهش ۱۹ درصدی همراه است.بر اساس تازه ترین گزارش دفتر 
اطالعات و داده های آب شــرکت مدیریت منابع آب ایران، ۲0 سد از مجموع 
سدهای مهم شرب و کشــاورزی از ابتدای ســال آبی جاری تا اول بهمن ماه 
هرکدام با کاهشی از ۲۵ تا ۷۵ درصد روبه رو شده اند، این در حالی است که در 
هفته گذشته این تعداد ۱۷ سد بود.بر اساس این گزارش، سد شمیل و نیان در 
استان هرمزگان با 4۶ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۵۷ درصدی 
نسبت به مدت مشابه پارسال روبه رو شده است و درصد پرشدگی کنونی این 
سد 4۷ درصد است.در این مدت، سد ســاوه در استان مرکزی با 4۸ میلیون 
مترمکعب حجم مخزن ۵۶ درصد کاهش نســبت به پارســال دارد و درصد 
پرشدگی آن نیز ۱۷ درصد است.چاه نیمه های سیستان و بلوچستان از ابتدای 
سال آبی جاری تا اول بهمن ماه ۱۳۳ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه 
نیمه ها به ۹ درصد رسیده اســت.در مدت یاد شده، سد تهم زنجان موجودی 
۱۳ میلیون مترمکعب آب را ثبت کرده است که در مقایسه با زمان مشابه در 
سال آبی گذشته ۵۵ درصد کاهش نشــان می دهد. میزان پرشدگی این سد 
هم ۱۵ درصد است.سد نهرین در خراســان جنوبی از ابتدای سال آبی جاری 
تا اول بهمن ماه یک میلیون مترمکعب حجم موجود آب دارد که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کاهش یافته است. درصد پرشدگی فعلی این 
سد ۱۳ درصد است.برپایه این گزارش، سد شهید رجایی مازندران ۳۳ میلیون 
مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد 
کاهش دارد که به معنای ۲0 درصد پرشدگی است.سد شهر بیجار گیالن نیز 
4۶ میلیون مترمکعب آب دارد که نســبت به مدت مشابه پارسال ۵۲ درصد 
کاهش یافته که درصد پرشدگی این ســد هم 44 درصد است.سد اکباتان و 
آبشینه همدان گرچه اندکی بهبود وضعیت پیدا کرده، اما همچنان از وضعیت 
اسفناکی برخوردارند، به طوری که موجودی فعلی آب آن یک میلیون مترمکعب 
است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 4۹ درصدی را نشان می دهد. 

لیلی عاج با »سرهنگ ثریا« 
متقاضی فیلم فجر

کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم آب 
۲۰ سد مهم شرب و کشاورزی کشور

قیمت جهانی کاالهای اساسی نظیر گندم و خوراک دام هر روز رکوردهای جدیدی می زند و 
امروز نیز قیمت ها افزایشی شد. در این میان دولت ۲ برنامه جدی برای افزایش تولید کاالهای 

اساسی در داخل کشور دارد.
 روند افزایشی قیمت کاالهای اساسی نظیر گندم، ذرت و دانه های روغنی در سال جدید هم 
متوقف نشده و هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می کند. امروز قیمت گندم ۵.۵ دالر، ذرت 
که به عنوان خوراک دام استفاده می شــود ۳ دالر و انواع دانه های روغنی بیش از 4 دالر رشد 

قیمت داشته اند.
افزایش قیمت کاالهای اساسی چندین سال است ادامه دارد و این هشدار جدی برای تأمین 
امنیت غذایی جهان آینده است، زیرا تولید از یکسو محدودتر و تقاضا هم با افزایش جمعیت 

بیشتر می شود.
روند رشد قیمت ها پس از شیوع ویروس کرونا و جنگ بین روسیه و اوکراین شتاب بیشتری 
گرفته است. این دو عامل باعث اختالل در زنجیره تأمین و عرضه کاال به بازارها شده و اعمال 

پروتکل های بهداشتی سختگیرانه به این مسئله دامن زده است.

از سوی دیگر سیاست  کشورها تغییر یافته آنها صادرات خود را محدود و یا متوقف کرده اند و 
ذخیره سازی خود را افزایش داده اند و همه اینها عرضه قطره چکانی را شکل داده است. از سوی 
دیگر روسیه و اوکراین بزرگترین تأمین کننده  غالت جهان هستند. ۳۵ درصد غالت دنیا در این 
دو کشور به عمل می آید و بزرگترین تولیدکنندگان دانه های روغنی نیز هستند. جنگ صادرات 

از این دو کشور را بسیار ُکند کرده و حتی در مواقعی متوقف کرده بود.
پیش بینی نهادهای بین المللی هم برای سال جدید میالدی چندان مناسب نیست، به طوری که 
فائو پیش بینی کرده قیمت محصوالت کشاورزی در سال جاری ۱۵ درصد دیگر افزایش یابد، اما 

سرعت افزایش قیمت کاالهای اساسی نسبت به دیگر کاالها بیشتر خواهد بود. 
در چنین شرایطی به نظر می رسد سیاست های تولید در کشور باید با محوریت کاالهای اساسی 
انجام شود. دولت در این راستا دو برنامه مهم را در پیش دارد؛ نخست طرح الگوی کشت را در 
مهر امسال که چندین دهه روی میز دولتی ها جا خوش کرده بود را ابالغ کرد. اقدام دوم، کشت 
قراردادی است که ۵.۲ میلیون هکتار با ستاد اجرای فرمان امام)ره( منعقد کرده، هر دوی این 

برنامه کشاورزی را به سمت تولید کاالهای اساسی سوق خواهد داد.

 تصویر برداری  » نون خ«
 در تهران 

تصویربرداری سریال طنز »نون خ« این روزها در تهران ادامه 
دارد؛ مجموعه ای که حاال به فصل چهارم خود رسیده است و از 

گزینه  های اصلی پخش نوروزی است.
 سریال »نون خ«  به کارگردانی سعید آقاخانی از مجموعه های 
طنز در سال های اخیر است که ساخت آن تا فصل چهارم ادامه 
پیدا کرده است. ساخت این سریال این روزها در تهران ادامه دارد 
و بازیگرانی از جمله حسن معجونی، سعید آقاخانی و حمیدرضا 
آذرنگ در کنار بازیگران فواصل گذشــته به ایفای نقش می 
پردازند.این مجموعه طنز یکی از گزینه های قطعی برای پخش 

در نوروز ۱40۲ است و احتماال در ۱۵ قسمت روی آنتن برود.
فصل چهارم سریال »نون خ« آبان ماه در منطقه خجیر تهران 

وارد مرحله تصویربرداری شد.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

چهارشنبه   1401/11/05
2000 تومان 
شماره : 1575 

EIDEHROOZ.COM

خاندان محترم  حیدری 
غم از دست دادن بهترین دوست و یاورم مجتبی عزیز بسیار سخت است و بدون شک تنها با 

توسل به حضرت حق تحمل این غم ممکن است. از خداوند منان صبوری جهت همسر و فرزندان 
عزیزش  و غفران الهی برای شما تقاضا دارم.

از طرف برادر عزیزت  محمد نوروزی  و خانواده 

آگهي ارزیابی کیفی متقاضیان شرکت در مناقصه شماره 1401-231-4

  توسعه پست نیروگاهی 230 کیلوولت
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

شناسه آگهی : ۱44۵4۳۶  4۲0۳ / م - الف

 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  بر اساس قانون برگزاري مناقصات و 
آیین نامه اجرایي بند " ج ماده ۱۲" قانون برگزاري مناقصات موضوع تصویب نامه شماره ۸4۱۳۶/ ت ۳۳۵۶0 هـ مورخ ۸۵/۷/۱۶ هیات محترم وزیران، 
مناقصه توسعه پست نیروگاهی ۲۳0 کیلوولت طرح توسعه نیروگاه ســیکل ترکیبی نکا بصورت EPC  را از طریق برگزاري مناقصه عمومی با ارزیابی 

کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
بدینوسیله براي اجراي طرح مذکور از کلیه شرکت هاي حائز شرایط زیر که از توان فني، مالي، تدارکاتي و اجرایي الزم براي انجام این پروژه برخوردارند 
دعوت مي شود از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/۱۱/0۵ تا ساعت ۱۶:00 روز دوشنبه مورخ ۱40۱/۱۱/۱۷ فرم هاي اطالعاتي را صرفًا از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  )شماره فراخوان سیستمی ۲00۱00۵0۱۱0000۵۵( دریافت و فرم های 

تکمیل شده را حداکثر تا ساعت۱۶:00 روز سه شنبه مورخ  ۱40۱/۱۲/0۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.

الف : شرط الزم جهت حضور در  مناقصه تحقق موارد زیر است: 
 ۱- پیمانکار دارای گواهینامه تائید صالحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت )EPC( پایه دو و باالتر در رسته نیرو

۲- گروه همکاري طراحي و ساخت )E.P.C.( متشکل از مشارکت مدني دو یا چند شرکت از هریک از خدمات مشاوره و پیمانکاري که به طور منفرد 
یا مشترک از تجربه انجام پروژه مشابه )قابل قبول مناقصه گزار( برخوردار  باشــند، مشروط به داشتن رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در 

رشته ذیل:
گواهینامه صالحیت پیمانکاری رتبه سه و باالتر در رشته نیرو و گواهینامه صالحیت مشاور پایه دو و باالتر در رشته انتقال نیرو

۳- گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب : در خصوص گروههاي همکاري )موضوع ردیف ۲ بند الف فوق( متذکر مي گردد :

۱-در هر گروه، حضوریک مشاور به همراه پیمانکار یا پیمانکاران ذیصالح الزامي است.
۲-چنانچه در یک گروه مشارکت، بیش از یک پیمانکار مشارکت داشته باشد، امتیاز طبق اسناد ارزیابی کیفی توزیع می شود. 

ج : سایر موارد ضروري :  
با توجه به اینکه جهت اجراي پروژه هاي طراحي و ساخت صنعتي )EPC( و سایر رشته هاي مذکور، پیمانکاران ذیصالح توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور و مراجع ذیصالح شناسایي و تایید صالحیت شده اند، لذا صرفاً مدارک متقاضیانی که حائز  گواهینامه های صالحیت یاد شده مندرج در بند " 

الف" این آگهی باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روابط عمومي شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نوبت اول  
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/11/05

شماره : 1575

ســعیده محمد  -   ایــده روز  | طبق 
بررســی های علمی، ساختمان های بلندمرتبه 
باعث تضعیف جریان باد می شوند و این مسئله 
در کالن شهر تهران نمود عینی پیدا کرده است.

 از وقتی کــه آلودگی هوا و ذرات آالینده پا 
در کالن شهرها گذاشتند، همیشه پدیده باد به 
عنوان یک پدیده مهم و در برخی موارد معجزه 
ایجاد هوای پاک در فصل زمستان مطرح بوده 
است. امروزه تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ 
و به تبع آن فعالیت بیشــتر صنایع و وســایل 
حمل ونقل به عامل بروز و ظهور انواع آالینده ها 
در هوا این شــهرها تبدیل شده اند. در صورتی 
که جو هوا ســاکن و بدون هیچ گونه وزش باد 
باشــد خسارت های ناشی از انباشت آالینده ها 
بــه میزان قابل توجهی افزایش یافته و گریبان 

کشورها را خواهد گرفت.
آلودگی هوا ســاالنه چند میلیون نفر را در 
جهان و ده ها هزار نفر را در ایران به کام مرگ 
می کشــاند. طبق پژوهشی که در سال ۲۰۱۹ 
انجام شده است در این سال ۹ میلیون نفر در 
سراسر جهان بر اثر آلودگی هوا جان داده اند که 
این میزان از هر ۶ نفر یک نفر را شامل می شود. 
همچنین سال گذشته در ایران ۲۰ هزار و ۸۰۰ 

نفر بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند.
در کنار این خســارت بزرگ، خسارت های 
اقتصــادی زیادی نیز در نتیجه آلودگی هوا به 
کشــورها وارد می شود که در ایران این میزان 

سال گذشته ۸.۲ میلیارد تومان بوده است.

 تهران در اولین ماه زمستان امسال، 
بدون هوای پاک بود

امسال نیز با شــروع فصل سرما و تشدید 
آلودگی در کالن شــهرهای کشــور، وضعیت 
شــاخص آالیندگی هــوا در روزهای متمادی 
در وضعیت ناســالم قرار گرفــت؛ به طوری که 
تعطیلــی مدارس و ادارات شــهرهای آلوده را 

اجتناب ناپذیر کرد.
در کالن شهر تهران طی یک ماه اول فصل 
زمستان، شاخص آالیندگی هوا در بیشتر روزها 
حجــم زیاد آالینده ها در هوا را نشــان می داد 
به طوری که در این مدت شاخص آالیندگی برای 
۱۲ روز در وضعیت قرمز و ناسالم، ۷ روز وضعیت 
نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس و ۱۱ 
روز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشته است.

همان طور که مشخص است در مدت این یک 
ماه، پایتخت حتی یک روز پاک و سالم را تجربه 
نکرد و مردم اولین ماه زمستان را با آلودگی و 

دود و دم سر کردند که البته این اولین بار نیست 
و به نظر می رسد آخرین بار هم نباشد.

عوامل متعددی در تولید این حجم از آلودگی 
نقش دارند که بارها و بارها مطرح شــده اند اما 
آنچه در ادامه این گزارش بررســی خواهد شد 
نه عوامل تولیدکننده که عوامل انباشــت این 

آالینده ها و پایداری آن ها در جو خواهد بود.

 بررسی های علمی در جهان درباره 
تأثیر بلندمرتبه سازی بر جریان باد

طبق بررســی های علمی انجام شــده در 
جهان و ایران، یکی از عواملی که باعث ساکن 
شــدن هوا و درنتیجه انباشــت ذرات آالینده 
در جو کالن شهرها می شود، پدیده بلندمرتبه 

سازی است.
بر اســاس تحقیقی که مؤسسه بین المللی 
اکولوژی و علوم زیست محیطی در خصوص آثار 
و عوارض بلندمرتبه سازی در شهرهای متراکم 
دنیا انجام داده است، ساختمان های بلند به دلیل 
تغییر در باد و جهت وزش آن موجب افزایش 
آلودگی هوا در مناطق شهری بزرگ می شوند.

این مؤسســه در نتایج بررسی های خود به 
تبعات منفی بلندمرتبه ســازی اشاره کرده و 
می نویســد: »برج های ســاختمانی بر تشدید 
آلودگی زیســت محیطی، کاهش دسترســی 
شــهروندان به هــوای تازه و نور خورشــید و 
همچنین تراکــم جمعیت، تأثیــر می گذارد 

بنابراین، برج ســازها برای کنترل این عوارض، 
الزم است عواملی همچون موقعیت جغرافیایی 
منطقه ساخت وســاز، میزان فضای سبز مورد 
نیاز، جهــت وزش باد و از همه مهم تر، فاصله 
بین برج ها در پروژه هــای انبوه را مدنظر قرار 

دهند و رعایت کنند.«

 تأثیر برج سازی در منطقه 22 تهران 
بر کریدور ورودی هوا به این کالن شهر

در ایران نیز پژوهش هایی در این خصوص 
انجام شده است که نمونه ای از آن ها، پژوهشی 
در دانشگاه تهران با عنوان »ارزیابی اثر بلندمرتبه 
ســازی بر عملکرد جریان باد شهری، پژوهش 
موردی: منطقه ۲۲ کالن شهر تهران« است. در 
نتایج این پژوهش عنوان شده است که به دلیل 
مکان یابی نادرست و غیراصولی ساختمان های 
بلند در این منطقه الگوی طبیعی وزش باد تغییر 
یافته و در نتیجه موجب بروز اثرات ثانویه ناشی 
از رکود یا تشــدید جریان باد شــده و کریدور 
ورودی هوا به شــهر تهران را با مشکل جدی 

مواجه ساخته است.
همچنیــن پژوهشــی دیگر در دانشــگاه 
تربیت مدرس انجام شــده کــه به رابطه بین 
ساختمان های بلندمرتبه و جریان باد پرداخته 
و در آن این مســئله مطرح شــده اســت که 
ســرعت باد در سطح شــهر و خیابان، تحت 
تأثیر عناصر طراحی شــهری از جمله ارتفاع 
و تراکم ســاختمان ها و همچنین پراکندگی 

ساختمان های مرتفع، دچار تغییر قابل توجهی 
می شــود به طوری که سرعت باد در برخورد با 
ســطح ناهموار که در اثر ساخت وساز در شهر 
ایجاد شــده است دچار افت و کاهش می شود. 
ضمن آنکه بین »میزان وزش و جریان باد« با 
»تمرکز یا دفع آلودگی هوا«، رابطه مســتقیم 

وجود دارد.

 از بررســی های علمــی اصرار از 
مسئوالن شهرداری انکار!

جهت وزش باد در شهر تهران در طول کلیه 
فصول سال شمال غربی، غرب و جنوب غربی و 
وزش باد غالب در آن غربی اســت. منطقه ۲۲ 
شهرداری تهران واقع در غرب در مسیر جریان 
باد غالب شهر است به همین دلیل انتقاداتی در 
سال های گذشته به برج سازی در این منطقه 
وارد شده بود که البته مسئوالن شهرداری در 

آن زمان نمی پذیرفتند.
به عنوان مثال وحید حســینی، مدیر وقت 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در سال ۹۴ 
طی اظهاراتی عنوان کرد: »هوای شهری یک 
مسئله کوچک نیست که با چهار ساختمان یا 
بلندمرتبه سازی بشود جلوش را گرفت. میدان 
باد در شهر بســیار قوی تر است. نسیم بسیار 
مالیم ۲ متر بر ثانیــه در ارتفاع ۱۰۰۰ متری 
در وسعت ۷۶۰ کیلومتری تهران انرژی بسیار 
بزرگی اســت و چیزی نمی تواند جلوی آن را 
بگیرد. عــوارض زمینی می توانند جلوی باد را 

بگیرند ولی عوارضی در وسعت کوه های البرز 
نه ساختمان های ۵۰ یا ۱۰۰ متری.«

اما مسئوالن دولتی با اشاره به پژوهش های 
انجام شده در شورای عالی شهرسازی و معماری 
ادعاهای مسئوالن شهرداری را رد می کردند؛ 
چنانکه آخوندی وزیر راه و شهرســازی دولت 
دوازدهــم بر طبق همین پژوهش ها گفته بود 
که آمارهای مربوط به ۵۰ ســال اخیر نشــان 
می دهد که جریان هوا در بخش شمال تهران 
در ده سال اخیر به دلیل کثرت ساختمان های 

بلند تحت تأثیر قرار گرفته است.

 حبس ذرات آالینده در جو با ضعیف 
شدن جریان باد

از آنجایــی که جریان اصلــی باد در تهران 
سطحی است با برخورد با ساختمان های بلند 
از انرژی و شــدت آن کاسته شده درنهایت با 
ساکن شدن جریان باد، آالینده های تولید شده 
به واسطه منابع گوناگون، جابه جا نخواهند شد 
و با بروز پدیده وارونگی دما در هوای سطح شهر 
حبس می شوند و با تشدید فعالیت ها در طول 

روز بر غلظت آن ها افزوده می شود.
همچنیــن با افزایش جمعیــت و افزایش 
خودروها و فعالیت ها در سطح شهر، هر سال به 
مقدار آالینده ها در هوا افزوده می شود؛ بنابراین 
کریدور ورودی جریان باد به شهر حتماً باید باز 

باشد تا امکان جریان هوا وجود داشته باشد.

 وقتی شــورای عالی شهرسازی از 
گذشته عبرت نمی گیرد

آذرماه سال گذشته فرزانه صادق مالواجرد 
معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و 
شهرسازی و دبیر شــورای عالی شهرسازی و 
معمــاری ایران مصوبه موافقــت با بلندمرتبه 
ســازی در پهنه ها و عرصه های شــهر تهران 
را بــه شــهردار تهران، اســتاندار تهــران و 
رئیس شــورای اســالمی شــهر تهران ابالغ 
 کرد. این موضوع نشــان داد چرخ شهرسازی

 کالنشهرها همچنان بر همان مدار بلندمرتبه 
سازی می گردد.

الزم به تأکید است چنانچه رویکرد مسئولین 
و شورای عالی شهرســازی همچنان ساخت 
برج های بلند مرتبه و پرتراکم در شهرها باشد، 
نمی تــوان در آینده هم امیدی به رفع معضل 
آلودگی هوا داشت، مگر آنکه فکری دگر شود 
و عزمشان را به جای توسعه عمودی بر توسعه 

افقی جزم کنند.

بلندمرتبهسازیامیدهارابرایکاهشآلودگیهواازبینمیبرد

 وزارت خزانه داری آمریکا معافیت تحریمی میدان گازی مشــترک ایران و 
انگلیس در دریای شمال را برای یک دوره ۲ ساله تمدید کرد.

 بــه نقل از مارکــت واچ، دولت آمریکا معافیت میدان گازی رهام در دریای 
شمال از تحریم های ضد ایرانی را تمدید کرده است.شرکت انگلیسی سریکا که 
۵۰ درصد ســهام میدان گازی رهام را در اختیار دارد در اطالعیه ای اعالم کرد 
معافیت میدان نفتی رهام از تحریم ها علیه ایران تمدید شــده است و بنابراین 
کلیه شرکت ها می توانند بدون ترس از مجازات آمریکا به ارائه کاال و خدمات در 
این میدان ادامه دهند.ایران نیز ۵۰ درصد سهام میدان گازی رهام را در اختیار 
دارد. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم که پیش تر مالک نصف سهام این میدان 
بوده است معتقد است این میدان ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام و ۸۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده است. بر اساس آمارها، پنج درصد 

از نیاز روزانه انگلیس به گاز از این میدان تامین می شود.
دوره معافیت تحریمی میدان گازی رهام در ۳۱ ژانویه به پایان می رســید 
که بر اساس تصمیم اوفک این معافیت برای دو سال آینده تمدید شده است. 

دولت آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ و تحت فشــار لندن برای تامین نیازهای انرژی 
خود این میدان را از تحریم ها علیه ایران معاف کرد.

میتچ فلگ مدیرعامل شرکت سریکا پیش تر گفته بود ایران هیچ نقشی در 
تصمیمات مرتبط با میدان رهام ندارد و هیچ منفعت اقتصادی از تولیدات این 

میدان نمی برد.
در حالی وزارت خزانه داری آمریکا معافیت میدان رهام از تحریم ها علیه ایران 
را برای یک دوره دو ساله تمدید کرده است که اروپا تحت تاثیر جنگ اوکراین 

و ایجاد اختالل در صادرات نفت و گاز روسیه در بحران انرژی به سر می برد.
همچنین هفته گذشــته پایگاه خبری بلومبرگ طی گزارشــی از افزایش 
صادرات نفت ایران به بیش از ۱.۳ میلیون بشکه در روز خبر داده و نوشته بود 
دولت آمریکا در ســایه جنگ اوکراین و کمبود انرژی در بازار چشم خود را به 

روی این مسئله بسته است.

کارتسفر۳۰میلیونتومانیبههرخانوارتعلقمیگیرد

آمریکامعافیتتحریمیمیدانگازیمشترکایرانوانگلیسراتمدیدکرد

کیارش بیرامی 
خبرنگار حوزه بورس 

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران گردی و 
جهان گردی از رونمایی پلتفرم جدیدی با نام »ایران سفر« و 
اختصاص کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی با هدف ارزان سازی 

سفر خبر داد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران گردی و 
جهان گردی با بیان این خبر که قرار اســت با هدف ارزن 
شدن سفر برای خانوده ها کارت سفر به آنها تعلق بگیرد، 
گفت: این کارت ســفر به صورت ارزان و اقساطی با مبلغ 

تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد خواهد بود.
روح اهلل حســین زاده، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
توسعه ایران گردی و جهان گردی گفت: پلتفرم »ایران سفر« 
توســط این شرکت با همکاری بخش خصوصی به منظور 
ارزان سازی سفر طراحی شــده و قرار است در نمایشگاه 
گردشگری و صنایع دستی تهران در بهمن ماه سال جاری 

رونمایی شود.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی و 

جهان گردی اظهار کرد: این پلتفرم با هدف توسعه و رونق 
سفر و گردشگری، به عالقه مندان خدمات ارزان و مشاوره 

سفر ارائه می کند.
وی افــزود: افراد با مراجعه به ایــن پلتفرم می توانند 

عالقه مندی خود را برای سفر به نقاط مختلف اعالم کنند 
و عالوه بر دریافت مشاوره، سفر ارزانی را برنامه ریزی کنند.

حســین زاده تصریح کرد: بر این اساس با ۱۵ دستگاه 
تفاهم نامه امضا کردیم و با ابالغ تبصره ۱۸، تســهیالت را 
ارائه خواهیم کرد تا کارکنان دولت بتوانند از گردشگری و 

سفر ارزان استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی و 
جهان گردی گفت: کارت ســفر به صورت ارزان و اقساطی 
اســت و مبلغ تســهیالت آن ۳۰ میلیون تومان با نرخ ۴ 
درصد برای هر خانوار است که با همکاری یکی از بانک ها 

انجام خواهد شد.
وی تصریــح کرد: این پلتفرم، پلتفرم رســمی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. این 
مجموعه کمــک جدی به بخش خصوصی خواهد کرد تا 
بتوانند توانمندی ها و ظرفیت های خود را در حوزه ســفر 

ارزان ارائه کنند.

  اولویت های اصالح قانون نظام صنفی اعالم می شود
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مقرر شده چند ماده مهم قانون نظام صنفی 
در اولویت اصالح قرار گیرد، گفت: در این راستا، اتاق اصناف ایران با جمع بندی 
نظرات اتاق های اصناف شهرستان ها در خصوص این مواد قانونی، پیشنهادات 
موجود را به فوریت و طی هفته های آتی به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم 

خواهد کرد.
 قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: قانون نظام صنفی، به عنوان عالی ترین قانون در 
حوزه اصناف در ســال ۱۳۹۲ مورد اصالح قرار گرفت. با این وجود در آن زمان، 
تمامی نظرات اصناف اعمال نشــد و همین امر تا امروز گریبان گیر اصناف شده 

است.
وی با بیــان اینکه اصناف بــرای تامین نیاز جامعــه و مدیریت بــازار نیازمند 
زیرساخت های قانونی هستند، گفت: اصالح قانون نظام صنفی بر اساس نیازهای 

جامعه صنفی از الزاماتی است که اتاق اصناف ایران از مجلس پیگیری می کند.
رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری نشست اتاق اصناف ایران با این مضمون خبر 
داد که مالحظات اصناف، مجلس و سایر دستگاه های مرتبط بررسی شد و گفت: 
با توجه به این که نمایندگان مجلس در فرصت ناچیز انتهایی سال، امکان اصالح 
تمامی مواد قانون نظام صنفی را ندارند. بنابراین مقرر شد چند ماده مهم در اولویت 
اصالح قرار گیرد. وی افزود: در این راستا، اتاق اصناف ایران با جمع بندی نظرات 
اتاق های اصناف شهرستان ها در خصوص این مواد قانونی، پیشنهادات موجود را 
به فوریت و طی هفته های آتی به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم خواهد کرد. 

 نیاز به طرح متناسب با وضعیت هر استان در طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نشست تخصصی مدیران اجرایی طرح 
نهضت ملی مسکن به تناسب وضعیت استان ها در طرح نهضت ملی مسکن اشاره 

کرد و گفت: در این طرح عزم جدی و اعتبار خاص ضرورت دارد.
 به نقل از وزارت راه و شهرسازی خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران در نشست تخصصی مدیران اجرایی نهضت ملی مسکن گفت: طرح مسکن 
مهر به اعتبار خاص و عزم جدی نیاز دارد و راهکاری ویژه می طلبد.محبت خواه 
افزود: اصلی ترین مشکل در استان ها زمین های اوقافی و قولنامه ای است چرا که 
جلسات نتیجه نمی دهد و این موضوع قابل طرح در کمیسیون ها نیز نیست. وی 
تأکید کرد: هر استان بایستی متناسب با وضعیت خود وارد عمل شود و این امر به 
همفکری و هم افزایی نیاز دارد.وی خاطر نشان کرد: نیاز است تسهیالت بانکی 
افزایش داده شود تا پروژه هایی که ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند 

و در مرحله نازک کاری هستند به سرانجام برسد.

  احتکار و سوداگری عاقبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه موجب می شود 
که وقتی عموم مردم برای خرید مســکن، خودرو، طال و ارز مراجعه می کنند با 
قیمت های سرسام آوری مواجه نشوند. اقبال شاکری در خصوص طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه که توسط نمایندگان در دست بررسی است، گفت: این دست از 
مالیات ها، در قالب مالیات های تنظیم گر هستند و نباید آن ها را درآمدزا بدانیم، 

بلکه این مالیات ها می خواهند وضعیت بازار و اقتصاد را به نفع مردم تغییر دهند.
وی افزود: نبود این نوع مالیات باعث شده که برخی مسکن خریداری کنند و نگه 
دارند و با افزایش قیمت آن هر موقع دلشان خواست بفروشند که این کار مانند 

احتکار دارایی ها است. در مورد خودرو و ارز و زمین هم همین طور است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: در کشور، هر موقع بازار چهار دارایی اصلی دچار 
احتکار و سفته بازی شدند، قیمت هایشان نیز جهش غیرمعقول پیدا کرد. مالیات 
بر عایدی سرمایه موجب می شود که وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، 

طال و ارز مراجعه می کنند با قیمت های سرسام آوری مواجه نشوند.
شاکری اظهار داشت: این دست مالیات های تنظیم گر قرار است این چهار کاال را از 
حالت سرمایه ای و افزایش قیمت غیرواقعی خارج کنند که بی شک، رضایت مردم 
را حاصل خواهد کرد؛ زیرا همه ی مردم خواهان ثبات در وضعیت اقتصاد هستند.

وی افزود: گزارشــی که ما از دولت داریم نشــان می دهد که امســال دریافت 
مالیات ها که در قانون بودجه پیش بینی شــده بود، تا حــد خوبی تحقق پیدا 
کرده و هم اکنون که در اواخر ســال هســتیم، حتی بهتــر از برنامه، موضوع 
 دنبال و محقق شــده اســت. این تالش ها حکایت از آن دارد که فرار مالیاتی به

 مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و این نوع مالیات، جلوی فرارهای مالیاتی را بیش 
از پیش خواهد گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امیدواریم دولت با مکانیزم های پیشرفته تر 
جلوی کسانی که از فضای اقتصادی کشور سودهای هنگفت و بادآورده به دست 
می آورند را بگیرد. عادالنه نیست که حقوق بگیران دولت که افراد متوسط جامعه 
هستند یا بســیاری از کارگران که کم بضاعت هستند، مالیاتشــان را به موقع 
بدهند، ولی یک عده فرصت طلب به لطف نبود قانون، هم سود باال کسب کنند 
و هم مالیات ندهند.نماینده تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید راه های کسب 
اطالعات ورود و خروج مالی افراد خیلی شــفاف و روشن باشد که طبیعتاً طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، در حد خود به رسیدن به این هدف کلیدی و ارزشمند 

کمک خواهد کرد. 

 دستورالعمل کنترل کمیت برای مقابله با کم فروشی تدوین شود
 رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل 
کمیت و مقابله با کم فروشی تاکید کرد و گفت: ترک فعل مدیران قبلی موجب 

انباشت تکالیف بر زمین مانده شده است.
به گزارش از سازمان ملی استاندارد، »مهدی اسالم پناه« در سومین جلسه طرح 
پایش و نظارت بر کمیت فرآورده ها که مدیران کل استاندارد استان های کشور 
به صورت مجازی شرکت داشتند بر تدوین دســتورالعمل و شیوه نامه کنترل 
کمیت و مقابله با کم فروشی تاکید کرد.وی گفت: مسووالن استانی بدون هیچ 
عذر و بهانه ای باید در اجرای این طرح در استان مبادرت ورزند و گزارش دقیقی از 
عملکرد هفتگی استان خود را در راستای این طرح ارائه کنند.رییس سازمان ملی 
استاندارد ایران، بحث مقابله با کم فروشی را جزو وظایف و از اولویت های برنامه 
این سازمان دانســت و از اینکه ترک فعل مدیران قبلی باعث انباشت تکالیف بر 

زمین مانده شده ابراز تاسف کرد.
وی تصریح کرد: اگر گفتمان ما گفتمان حق الناس است، باید برای ادای حقوق 
مردم سراز پا نشناسیم.اسالم پناه تاکید کرد: با تالش شبانه روزی و کار جهادی 
موضوع کم فروشی را در سراسر کشور پایش کرده و این اقدام را در راس برنامه های 

خود قرار دهید تا آمار کم فروشی به حداقل کاهش یابد. 

 اعالم نرخ فروش صرافی ها در وبگاه بازار متشکل معامالت ارز ایران
 نرخ فروش ارز به صورت اســکناس توسط صرافی ها در ســایت بازار متشکل 

معامالت ارز ایران اعالم می شود. 
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک از امروز چهارم بهمن ماه همه صرافی ها مجاز 
هستند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان 
»آخرین نرخ صرافی ها« در ســایت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران به 

آدرس www.ice.ir اقدام کنند.

با بررسی چند وجهی اظهارات فرزین می توان این نتیجه را گرفت که بازار 
مبادله ارز و طال مهمترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز است.

 محمدرضا فرزین در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ و بعد از افزایش تالطم در بازار ارز 
به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شد، اما فرزین در روز ۱۰ دی ماه و 
تنها ۲ روز بعد از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون حاضر 

شده و از برنامه های خود برای کنترل بازار ارز خبر داد.
به گفته فرزین، اشــکالی که در ســامانه نیما وجود دارد این است که عدم 
هماهنگی بین نقشه ارزی و تجاری وجود داشته و این موضوع باعث می شود ارز 
مورد نیاز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد و برای رفع این مشکل 
بازار مبادله ی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ 

نوع نیاز را تأمین خواهد کرد که بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی می گوید در بازار مبادله ای، در سامانه 
جدید نیازهای ارزی مردم دیده شــده و بر اســاس مستندات مردم به آنها ارز 
پرداخت خواهد شد.مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی نیز در توضیح 
جزئیات بازار مبادله ای گفته است: سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران )ناخدا( 
در دسترس بازار مبادله ارز و طال تا ۲ هفته آینده راه اندازی می شود. در این بازار، 
نه تنها اسکناس به صورت ارز عرضه می شود بلکه نیازهای ارزی غیر بازرگانی 
هم از طریق سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران )ناخدا( که شامل مصارف 

ارزی ۳۸ گانه خدماتی است تأمین خواهد شد.
 یکی از مشکالت همیشــگی در سامانه نیما تفاوت نرخ دالر حواله و دالر 
اسکناس است که باعث شده دالر همیشه چند نرخی بماند، اگر سامانه ناخدا 
بتواند نیازهای اسکناس را درون خود حل کند، بازار آزاد روز به روز کوچک تر 
شده و عماًل نرخ بازار آزاد درون سامانه ناخدا و بازار مبادله ای شکل می گیرد. 
بانک مرکزی به عنوان بازارساز قصد دارد روزی پنج مرتبه به صورت ثبت سفارش 
دفتری قیمت دالر را در بازار مبادله ای کشف کرده و این قیمت مبنای قیمت 
گذاری صرافی ها بوده و عماًل قیمت بازار آزاد در بازار مبادله شــکل می گیرد.

طبق اطالعات مهر، بازار مبادله ارز و طال چهار کارکرد را دارد، معامله اسکناس، 
معامله طال، معامله حواله خرد، معامله حواله توافقی برای صنایع و شرکت ها را 
داشته و با این چهار کارکرد می تواند بازار را به درستی قیمت گذاری کند.ابتکار 
دالر توافقی اگرچه ابتکار خوبی برای عرضه ارز توسط بسیاری از شرکت هایی 
صادراتی اعم از صنعتی و معدنی دارد اما این بازار آن گونه که باید نتوانست بازار 
آزاد را مدیریت کرده و بعد از مدتی این بازار راه خود را از بازار آزاد جدا کرده و 
عماًل دالر چند نرخی اعم از دالر نیما، دالر توافقی و دالر بازار آزاد شکل گرفت. 
همیشــه چند نرخ بودن دالر می تواند آسیب های زیادی را برای شرکت های 
صــادرات محور ایجاد کرده و از طرف دیگر به علت چندوجهی بودن، تحلیل 
مالی صنایع مختلف را مشکل ساخته و شرکت های برای پیش بینی آینده اعم 

از سودآوری و حتی هزینه های عملیاتی دچار مشکل می کند.
البتــه بانک مرکزی در دوران کوتــاه مدیریت محمدرضا فرزین یک اقدام 
مثبتی را انجام داده و آن هم نزدیک ساختن نرخ دالر توافقی با دالر بازار آزاد 
بوده که با این طریق می توان صادرکنندگان زیادی را برای عرضه دالر در بازار 
توافقی ترغیب کرد، اما آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می گوید برنامه اصلی 
بانک مرکزی تمرکز بر روی بازار مبادله ای و سامانه ناخدا است و بازار توافقی به 
زودی از بین خواهد رفت.یکی از نکاتی که باعث شده دالر در بازار آزاد با رشد 
قابل توجهی مواجه شــود و از مرز ۴۰ هزار تومان به باال حرکت کند، شــایعه 
سنگین کمبود ذخایر ارزی ایران به دلیل تحریم های آمریکا است، اما فرزین این 
موضوع را قبول نداشته برای رد آن این استدالل را می آورد: »آمار ۹ ماهه بانک 
مرکزی نشــان می دهد که حساب کاالی کشور یعنی صادرات منهای واردات، 
۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر مثبت بوده است؛ یعنی به این میزان بیش از 
واردات، صادرات داشــته ایم. میزان صادرات ما ۷۳.۴ میلیارد دالر بوده که ۳۱ 
درصد رشــد داشته اســت. در حالی که واردات ما ۵۲.۹ میلیارد دالر بوده که 
۱۹.۶ درصد رشد کرده است. همین باعث شده که ذخایر ارزی کشور به دلیل 
صــادرات بیش از واردات، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر افزایش پیدا کند و 
این ذخایر هم اکنون در دسترس ماست و ما هیچ مشکلی در تأمین نیازهای 

ارزی کشور برای تأمین کاال نداریم.«

کارکردچهارگانهبازارمبادلهارزوطالبراینرخگذاریدالرچیست؟
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زهرا جعفری  -   ایده روز  | متوســط 
ارزش معامالت خرد روزانه در دی ماه با 123 
درصد افزایش از 4 هزار و 79 میلیارد تومان 
ماه قبل، به 9 هزار و 113 میلیارد تومان رسید.

 بورس تهــران در روز های معامالتی دی 
ماه شــرایط مطلوبی داشت. در این ماه برای 
سومین ماه پیاپی، بازدهی شاخص کل مثبت 
شد. رشد 12.9 درصدی شاخص کل در دی 
ماه باعث شد تا بیشترین بازدهی ماهانه بورس، 
در ســال جاری و حتی از نیمه سال گذشته 

به ثبت برسد.
شــاخص های بورس که تنهــا در دوماه 
ابتدایی ســال رشــد تراز، با سه ماه صعودی 
در نیمه دوم امسال نشــان دادند که فصول 
ســرد برای بازار، بازدهی بیشــتری به همراه 

داشته است.
دی ماه امسال، سومین ماه پیاپی است که 
شاخص کل بازار سبزپوش بوده و این مساله در 
حالی رخ داده است که در پنج ماه قبل از آبان، 

شاخص کل روندی نزولی به خود دیده بود.

 رکورد 16 ماه بورس شکسته شد
افزایش 12.9 درصدی تراز شاخص کل در 
دی ماه امسال یک رکورد محسوب می شود. 
بــورس تهران نه تنها در ماه های گذشــته از 
ســال جاری رشــدی بیش از 12.9 درصد 
نداشته؛ بلکه بازدهی شــاخص کل در هیچ 
یک از ماه های نیمه دوم سال قبل نیز به این 

میزان نرسیده بود.
شاخص کل بازار سرمایه ابتدای دی ماه در 
تــراز یک میلیون و 496 هزار و 200 واحدی 
قرار داشــت که با رشــدی 192 هزار و 944 
واحدی به تراز یک میلیون و 689 هزار و 144 

واحدی در انتهای دی ماه رسید.

برابر  بازدهی شاخص هموزن 1.5   
شاخص کل

شاخص کل هموزن بورس نیز در دی ماه 
روند صعودی داشــت. روند رو به رشــد این 
شاخص از شاخص کل شیب بیشتری داشت 

و بازدهی 18 درصدی به همراه آورد.
رشــد بیشتر شــاخص هموزن به نسبت 
شــاخص کل، نشان م ی دهد که در دی ماه، 
نمادهای کوچک بازار بازدهی بیشتری داشته 
 اند. شــاخص کل هموزن ابتدای دی ماه تراز 

445 هزار و 721 واحدی داشت که با 80 هزار 
و 466 واحــد افزایش، دی ماه را در تراز 526 

هزار و 187 واحدی به پایان رساند.

 افزایش متوســط ارزش معامالت 
روزانه

ارزش کل معامالت در دی ماه با رشد بی 
ســابقه  ای همراه بود و به یک میلون و 132 
هزار و 55 میلیارد تومان رسید. متوسط ارزش 
معامالت روزانه دی ماه با رشدی 51 درصدی 
نسبت به ماه قبل به 62 هزار و 891 میلیارد 

تومان در روز رسید.
ارزش معامالت خرد بورس نیز در دی ماه 
افزایش یافــت. ارزش معامالت خرد دی ماه 
بــه 164 هزار و 123 میلیارد تومان رســید؛ 
درحالــی که ارزش معامالت خرد در ماه قبل 
89 هزار و 735 میلیارد تومان بود. متوســط 
ارزش معامــالت خرد روزانه نیز در دی ماه با 
123 درصــد افزایش از 4 هزار و 79 میلیارد 
تومان ماه قبل، به 9 هزار و 113 میلیارد تومان 

رسیده است.

 ورود پول حقیقی به بازار سرمایه 
در دی ماه

بازار سرمایه در 18 روز معامالتی دی ماه با 
ورود 2 هزار و 247 میلیارد تومان پول حقیقی 
مواجه شد. کارشناسان بازار سرمایه ورود پول 

حقیقی به بورس را عامل رشــد این بازار در 
دی ماه می دانند.

بزرگ  ماه 30 صنعت  بازدهی دی   
بورس تهران

در میــان 30 صنعت بزرگ بورس تهران، 
دی ماه هیچ صنعتی با افت تراز مواجه نشد. 
9 صنعــت در دی ماه افزایــش تراز بیش از 
20 درصدی را تجربــه کردند و  15 صنعت 
نیز بازدهی میان 10 تا 20 درصدی داشتند.

شــش نماد دیگر نیز بازدهی کمتر از 10 
درصد داشــتند؛ اما هیچ یــک کمتر از 4.5 
درصد رشــد تراز نداشــتند. در میان صنایع 
سنگین بازار، سه صنعت خودرو، مواد دارویی 
و بانک ها ماه بهتری را به نسبت چهار صنعت 
سرمایه گذاری ها، شــیمیایی، چند رشته ای 

صنعتی و فرآورده های نفتی داشتند.
در میان 11 صنعتی که بازدهی بیشتری را 
به نسبت شاخص هم وزن به دست آوردند؛ تنها 
3 نماینده از صنایع ســنگین وجود دارند و 8 
صنعت دیگر جز صنایع سبک و میانی محسوب 
می شوند. بیشترین بازدهی دی ماه به صنعت 
محصوالت فلزی با 30 درصد رشد تراز شاخص 
تعلق می گیرد. دومین جایگاه بیشترین بازدهی 
ماهانه به صنعت فنی مهندسی با 29 درصد 
رشد تراز شــاخص تعلق می گیرد و سومین 
جایگاه نیز با 26.2 درصد رشــد تراز شاخص 

مربوط به صنعت خودرو و ساخت قطعات است.
کمترین بازدهــی دی را در میان این 30 
صنعت، صنعت سرمایه گذاری ها با رشد تراز 
4.5 درصدی به ثبت رســانده است. پس از 
آن صنایع خرده فروشــی، رایانه و محصوالت 
شیمیایی به ترتیب با بازدهی 4.9 درصدی، 6 
درصدی و 6.5 درصدی کمترین بازدهی دی 

ماه را تجربه کردند.

 رشد 4 درصدی ارزش معامالت بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران

آمار معامالت بورس کاالی ایران در دی ماه 
نشــان می دهد در این ماه، 8 میلیون و 776 
هزار و 34 تن انواع کاال و محصول و 28 هزار و 
455 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 92 هزار 
و 562 میلیارد تومان در بازار فیزیکی فروخته 
شد که ارزش معامالت نسبت به آذر ماه رشد 

4.1 درصدی را نشان می دهد.
ارزش معامالت تاالر فرآورده های نفتی و 

پتروشیمی به 27.8 همت رسید.
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی 
بورس کاالی ایران در دی ماه امســال، یک 
میلیون و 589 هــزار و 743 تن انواع کاال و 
محصول به ارزش 27 هــزار و 793 میلیارد 
تومان در دو بخش داخلی و صادراتی معامله 

شد.
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی 

در ماه گذشــته 377 هزار تــن وکیوم باتوم، 
508 هزار و 989 تــن انواع قیر،383 هزار و 
683 تن انواع مواد پلیمری، 144 هزار و 560 
تن مواد شیمیایی، 129 هزار و 100 تن لوب 
کات، 20 هــزار و 535 تن گوگرد، 21 هزار و 
552 تن روغن، 6 هــزار و 524 تن فرآورده 
های نفتی، 560 تن عایق رطوبتی، 740 تن 

گازها و خوراک ها معامله شد.
ارزش معامالت تاالر محصول های صنعتی 

و معدنی به 92.5 همت رسید.
همچنیــن تاالر محصول هــای صنعتی و 
معدنی در دی ماه امســال میزبان معامله 7 
میلیــون و 17 هزار و 408 تــن انواع کاال و 
محصول و 28 هزار و 455 دســتگاه خودرو 
بــه ارزش بیش از 92 هــزار و 562 میلیارد 

تومان بود.
در تاالر محصول های صنعتی و معدنی در 
ماه گذشــته 4 میلیون و 71 هزار و 313 تن 
ســیمان، یک میلیون و 173 هزار تن سنگ 
آهــن، یک میلیون و 483 هــزار و 512 تن 
فوالد، 262 هــزار و 75 تن روی، 69 هزار و 
325 تن آلومینیوم، 42 هزار تن آهن اسفنجی، 
30 هزار و 178 تن مس، 2 هزار تن کک، 800 
تن کنسانتره مولیبدن، 550 تن سرب، 42 تن 
کنسانتره فلزات گرانبها، 45 کیلوگرم شمش 

طال دادوستد شد.
در بازار فرعی نیــز 168 هزار و 882 تن 
انواع کاال و محصول )به ارزش 2 هزار و 207 

میلیارد تومان( فروخته شد.

از   حمایت حقوقی ها وحقیقی ها 
رشد بورس

صادق محبی، کارشــناس بازار سرمایه در 
گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، گفت: بورس در دی ماه روند صعودی 
را تجربه کرد و این مساله به دلیل رفتار حقیقی 

ها و حقوقی ها در بازار سرمایه بوده است.
وی ادامه داد: در ماه گذشته شرکت های 
حقوقی بیشتر در بخش خرید قرار گرفتند و 
همین مساله باعث ورود پول حقیقی به بازار 

سهام و افزایش تقاضا در بازار شد.
این کارشــناس بازار ســرمایه تاکید کرد: 
ارسال بودجه به مجلس توسط دولت و حمایت 
دولت در بودجه از بازار سرمایه دلیل دیگر رشد 

بورس در دی ماه بوده است.

  ورود بانک مرکزی به بازار آزاد ارز از امروز
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد وارد 

می شود و نرخ ساز خواهد بود.
، محمدرضا فرزین در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: »از امروز بانک 
مرکزی و صرافی ها اقدامات مشــترکی در #احیای_ثبات اقتصادی در کشور 
انجام می دهند. بانک مرکزی زین پس به بــازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ 

ساز خواهد بود.«
وی پیش  از این نیز در برنامه ای تلویزیونی در این باره اعالم کرده بود که در بازار 
آزاد هم ورود می کنیم و برخالف گذشته سعی می کنیم در این بازار هم نرخ سازی 

کنیم، چراکه هدف ایجاد ثبات ارزی در کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در روز یکشــنبه هفته جاری گفته بود که در بخشنامه 
جدید از روز سه شنبه )چهارم بهمن( فرصت حضور جدیدی به صرافی ها داده ایم 
و به آنها گفته ایم به هر فرد می توانند تا 5000 یورو ارز بفروشند و اگر محدودیت 
ســقف خرید برای صرافی ها تعیین کردیم به دلیل این اســت که می خواهیم 
معامالت ارز به سمت عرضه مثبت باشد.به گفته فرزین، اگر از روز سه شنبه که 
خرید و فروش ارز توسط صرافی ها آغاز می شود محدودیتی برای صرافی ها به وجود 
بیاید در بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز می فروشیم و به دنبال این هستیم 

که در بازار آزاد به یک نرخ ساز تبدیل شویم. 

 بهره مندی ۲ هزار و 3۹1 طرح مشــاغل خرد از تسهیالت بانکی در 
استان تهران

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران گفــت: 2 هزار و 391 طرح 
مشاغل خرد در این استان از محل تسهیالت جز 2 بند ب تبصره 16 قانون بودجه 

سال 1401 کشور بهره مند شدند.
به گزارش از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران، 
حامد ویس کرمی در نشست بررسی زیست بوم ملی اشتغال استان که با حضور 
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: از محل منابع جز 2 بند ب تبصره 16 قانون 
بودجه، 2 هزار 391 طرح مشاغل خرد در استان تهران مورد حمایت قرار گرفته اند 
که در این راســتا تا کنون بیش از 196 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به 

متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: طی سالجاری در موضوع اشتغال و کار آفرینی استان تهران در حوزه 
مشاغل خانگی تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 940 میلیاردریال تسهیالت 
قرض الحسنه بانکی از محل منابع ابالغی سال 1400 پرداخت که منجر به تحقق 
104 درصدی برنامه مصوب امسال شد و همچنین بالغ بر 880 میلیارد ریال از 
تسهیالت ابالغی 1401 نیز پرداخت که در مجموع از محل منابع مذکور تعداد 2 

هزار 930 شغل برای متقاضیان ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خاطرنشان کرد: طبق تفاهم نامه 
با بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، تعداد 150 پایگاه مردمی اشتغال در 
مرکز و شهرستان های این استان به منظور توسعه، ترویج و ارائه خدمات اشتغال 
و کارآفرینی برای ساکنان محالت هدف با نگاه تحولی و در راستای واگذاری امور 

به خود مردم راه اندازی می شود.
ویس کرمی به رشد 280 درصدی صدور مجوز مراکز مشاوره کارآفرینی در استان 
تهران اشاره و اضافه کرد: در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با 
جدیت به دنبال تحقق منویات رهبر معظم انقالب و اجرای برنامه های دولت در 

راستای ایجاد اشتغال با محوریت برنامه زیست بوم ملی اشتغال هستیم.
 بر اساس بند »ب« تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران مکلف اســت از طریق بانک های عامل، مبلغ 50 هزار 
میلیارد ریال از محل منابع ســپرده های پس انداز و جاری قرض الحســنه نظام 
بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش  بنیان و خالق 

اختصاص دهد. 

 گام نخست هوشمندسازی شهرهای جدید برداشته شد
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بر اهمیت اجرای اقدامات زیربنایی در 

حوزه هوشمندسازی شهرهای جدید تأکید کرد.
 به نقل از شــرکت عمران شــهرهای جدید، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل این شرکت در نشست کمیته هوشمندسازی شهرهای 
جدید با دستور کار بررسی شرح خدمات حوزه هوشمندسازی و فناوری های نوین 
با تأکید بر اهمیت اقدامات زیربنایی در حوزه هوشمندسازی شهرهای جدید بیان 
کرد: در این مسیر باید شهرهای مولد و همچنین بحث آرمان شهر جهانی و شهر 
ایرانی- اسالمی را نیز به حوزه هوشمندسازی متصل کرده و آن ها را در کنار هم 

پیش ببریم.
وی از رونمایی وب سایت حوزه هوشمندســازی و فناوری های نوین شهرهای 
جدید در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: وظیفه اصلی این وب سایت جلوگیری 
از بروز موازی کاری های به وجود آمده در این حوزه اســت، در این راستا تمامی 
طرح هایی که به نحوی به شهر هوشــمند مربوط می شود باید از طریق این وب 

سایت انجام پذیرد.
حامد نجفی مشــاور مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدیــد در حوزه 
هوشمندسازی ضمن ارائه مقدماتی از آخرین وضعیت شهرهای جدید در بخش 
فناوری های نوین در این خصوص بیان کرد: با توجه به سیاست گذاری های صورت 
گرفته تا کنون، شهرها عالوه بر کنترل تراکم و هدایت جمعیت در کالن شهرها، 
می بایستی در زمینه های گوناگون یک مرتبه از شهرهای مادر، باالتر می بودند. 
علی رغم پیشرفت های چشمگیر، اما تا کنون واژه »جدید« معنای واقعی خود را 
به دست نیاورده؛ لذا در همین راستا سعی داریم تا با به کارگیری از فناوری های 
نوین گامی مؤثر و کاربردی در حوزه های انرژی، محیط زیســت، حمل و نقل، 
مدیریت منابع آب، پسماند و.. برداریم.نجفی در ادامه با تأکید بر اینکه بدون تعامل 
و همکاری کلیه نهادها و دستگاه های ذی ربط دسترسی به شهر هوشمند سخت 
خواهد بود گفت: قطعاً در این مسیر ایجاد و افزایش قوانین و آئین نامه های مربوط 
به هوشمندسازی و به حداکثر رساندن مشارکت و ارتباط علم با صنعت و استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، نخبگان و سایر فعالین در این 
عرصه از عوامل رو به پیشرفت در این زمینه به شمار می روند.وی در این خصوص 
ادامه داد: در همین راستا به لطف خداوند و توجه و رویکرد ویژه مدیریت شهرهای 
جدید، تصمیم بر این شد تا در گام اول، شــرح خدماتی با عناوین مصرف بهینه 
انرژی، مدیریت منابع آبی، حمل و نقل، زیرساخت هوشمند، کشاورزی هوشمند، 
مدیریت پسماند هوشمند، ایمنی و سامانه های کاربردی به شرکت های وابسته 
ابالغ و بتوانیم به طراحی یک الگوی بومی هوشمندسازی که تا حد زیادی با زیست 
بوم شهرهای جدید همخوانی دارد برســیم.به گفته نجفی این شرح خدمات تا 
پایان سال جاری به کلیه شرکت های وابسته ابالغ خواهد شد که تمامی آن ها نیز 
موظفند از آغاز سال 1402 تمامی امور الزامی و اولویت دار اعم از مصرف بهینه 
انرژی، مدیریت منابع آبی، حمل و نقل و محیط زیست را اجرایی و مابقی را با توجه 
به ظرفیت های موجود در شرکت و شهر مورد نظر در دستور کار قرار دهند چراکه 
در غیر این صورت بحران فعلی ناشــی از عدم برنامه ریزی در حوزه فناوری های 

نوین به فاجعه ای بزرگ و مشکل ساز تبدیل خواهد شد.

وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن یارانه نان در ســال آینده خبر داد و اعالم 
کرد: امروز بیش از 2750 میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت 
خرید در بازار آزاد است و این پول در جیب مردم باقی مانده است. وزارت 
صمت هم در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست.

 احســان خاندوزی - ســخنگوی اقتصادی دولت - در ابتدای نشســت 
خبری هفتگی با نمایندگان رسانه ها با بیان اینکه به دنبال شفاف سازی در 
بودجه کشــور و اصالح ساختار هســتیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق 
کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه 1401 
نبود و بعد از اصالح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه 
کرده که باید در مقایســه اعداد الیحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در 

نظر داشته باشیم.

 دولت به دنبال افزایش هزینه ها و انبساط بودجه نیست
وی تأکید کرد: احســاس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش 
هزینه ها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشت هاست. چون در شرایطی 
هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی 
و ایجاد ثبات در بازار دارایی هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.

خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی های الیحه بودجه 1402 گفت: سقفی 
برای تســهیالت تکلیفی شبکه بانکی برای اولین بار در الیحه بودجه آینده 
تعیین شــده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این 
امر کمک می کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری 

که از ناحیه بودجه می تواند به ناترازی های بانکی وارد شود کاهش یابد.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در زمینه طرح های عمرانی هم 
اســتفاده از ابزار مالی درون سالی که به مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای 
سال کمک می کند و هم سهم و ضریبی که استان های محروم تر کشور در 

هزینه های عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است.
خاندوزی افزود: در خصوص اســتان لرســتان 110 درصد، سیستان و 
بلوچســتان 109 درصد، کرمان 101 درصد و کهگیلویه و بویراحمد 123 
درصد و مواردی از این دســت جزو هدف گیری هــای توزیع عادالنه منابع 

منطقه ای است.

 کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی
وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تالش کرد بیش برآورد نداشته 
باشــد و عدد واقع بینانه ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید 
هم برای دومین ســال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی را 

مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت ها، حمایت از 
سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در الیحه بودجه 
ســال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته های آینده شــاهد 
بهره برداری از مجموعه پروژه هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان 
ســال رونمایی می شــود. از جمله آغاز بهره برداری از پاالیشگاه 14 پارس 
جنوبی که ظرفیت فــرآوری گاز را به حدود 56 میلیون مترمکعب در روز 
می رســاند و آغاز بهره داری از اولین سکوی تولید فاز 11 پارس جنوبی که 

12 میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می کند.

 وزارت صمت در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو در 
بورس است

وزیر اقتصاد با اشــاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک 
سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در 
دســتور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات 

ناظر به کوتاه کردن دست دالالن از این عرصه بود.
وی یادآور شــد: یکی از راه های کوتاه کردن دست دالالن، عرضه خودرو 
در بورس کاالست که آمارها نشان می دهد از روش های قبلی موثرتر است . 
اگر کارشناسان اقتصادی روش های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می کنیم.

خانــدوزی تأکید کرد: امروز بیش از 2750 میلیارد تومان قیمت خرید 
خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم 

باقی مانده اســت. وزارت صمت هم در پــی زمان بندی منظم برای عرضه 
خودرو در بورس کاالست.

 روزانه 5000 تن آرد یارانه ای به نان تبدیل نمی شود!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی 
یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل 5000 
تن از 21 هزار تن آرد یارانه ای از شبکه توزیع خارج می شود و به نان تبدیل 
نمی شود. شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه 

با شیطنت های سیاست زده ای، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.

 یارانه نان حذف نمی شود
وی با بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته 
خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد  کرد؛ یارانه 
نان از 70 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 104 هزار میلیارد 

تومان در الیحه پیشنهادی بودجه 1402 افزایش یافته است.
خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از 98 درصد 
نانوایی های کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار 
کــرد: 58 هزار نانوایی در شــهرها و 18 هزار نانوایی در روســتاها به این 
سیســتم مجهز شــده اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام 

30 استان کشور اجرا شود.

 محدودیت تخصیص آرد یارانه ای به نانوایان برداشته می شود
وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی 
هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به 

نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشــاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال 
آینــده اظهار کرد: در الیحه 1402 ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر 
گرفته شــده که بین 15 تا 25 درصد خواهد بود که به تناســب رده های 
حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت می کنیم. ما برای اینکه میزان 
پیشــنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تالش کردیم اندازه 
حداکثر میزان افزایشــی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را 

در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.

 وضع منابع ارزی کشور خوب است
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور و مدیریت 
ایــن بازار تاکید کرد: بنا به اعــالم رییس کل بانک مرکزی، وضعیت منابع 
ارزی کشــور خوب اســت. حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور هم 
وضعیت مطلوبی داریم و بیش از 80 درصد نیازهای ارزی کشــور در بازار 
رسمی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل برای اسکناس ارزی تامین می شود. 
خاندوزی گفت: متاســفانه در شــبکه ها و کانال هایی که خرید و فروش 
کاغذی و قمار ارز انجام می شود، بدون توجه به منابع ارزی کشور و درآمد 
صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور، شاهد افزایش نرخ در این بازارها بوده ایم 
که امیدواریم دستگاه هایی که در این زمینه از سوی دولت مسئولیت دارند، 

نقش خود را در این بازارهای کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند. 

 سفرهای ارزی رییس بانک مرکزی به کشورهای شریک تجاری 
وی افزود: تاکید رئیس جمهوری این است که بانک مرکزی تمام اهتمام 

خود را برای ایجاد ثبات ارزی به کار بگیرد. در این راســتا رییس کل بانک 
مرکزی سفرهایی به کشورهای شریک تجاری داشته  است تا هم آسان تر و 
در زمــان کوتاه تری منابع ارزی الزم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی الزم 

برای مبادله ارز داشته باشیم تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه 
گفت: سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی جزو اصالحات ساختاری نظام 
مالیاتی و شفافیت معامالت اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکالت 
حوزه قضائی و پرونده در حوزه معامالت شــرکت های اقتصادی به حداقل 
خواهد رساند.خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که 
موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده 
بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به 
اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این اســت که این طرح حتماً 
باید عقب افتادگی های پیشــین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و 

سرد سامانه انجام شد.

 اخطار و جریمه برای شــرکتهایی که به ســامانه مودیان و 
پایانه های فروشگاهی ملحق نشدند

وی تأکید کرد: به طور رســمی از ماه های گذشته در فراخوان اعالم شد 
که شــرکت ها ابتدا شرکت های بورسی و شــرکت های دولتی و بزرگ و به 
همین ترتیب گام به گام به ســایر شرکت ها به سامانه مودیان و پایانه های 
فروشگاهی بپیوندند و امروز حدود 300 شرکت غیربورسی به شکل رسمی 
و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.سخنگوی اقتصادی 
دولت گفت: بیش از سه میلیون و 218 هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه 
مودیان دریافت شده است. بر این اساس به سایر شرکت هایی که در پیوستن 
به ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده و 

برای آنها جریمه های قانونی در نظر گرفته شده است.

 پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد تومان وام خرد بدون ضامن 
خاندوزی همچنین با ارائه آماری از پرداخت تســهیالت خرد از ســوی 
شــبکه بانکی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و 362 
هزار فقره وام به ارزش بیش از 50 هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون 

ضامن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنون 780 هزار و 659 فقره وام ازدواج 
به مبلغ 107 هزار میلیارد تومان پرداخت شــده که نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل54 درصد رشد داشته اســت. از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه 
677 هــزار و 785 فقــره وام فرزندآوری به مبلــغ 27 هزار میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد یادآور شــد: از تیرماه امســال از مجموع 228 هزار پرونده 
تشــکیل شده در شــبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، 192 هزار 

نفر تسهیالت خود را به میزان 11 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

 آخرین آمار از پرداختی ها در حوزه مسکن
ســخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت نهضت ملی مســکن تصریح 
کرد: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت 
راه و شهرســازی موجب شد عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت در این 
طرح در حد انتظار نباشد و تالش می کنیم این عقب ماندگی ها جبران شود.

خانــدوزی با بیان اینکه در 10 ماهه امســال 807 هــزار مورد افتتاح 
حساب داشتیم، ادامه داد: بانک مسکن با 204 هزار نفر که پرداختی خود 
را تکمیل کرده انــد، قرارداد منعقد کرده و بیش از 69 هزار میلیارد تومان 

تخصیص داده است.
وی با اشــاره به میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح 
تا پایان دی ماه آن را 47 هزار و 216 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: در 
کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک های 
کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در 
طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد و بعد از تکمیل واحد 

به متقاضیان تحویل داده می شود.

نفع ۲۷۵۰ میلیارد تومانی مردم از خرید خودرو بورسی

شکسته  شدن رکورد بازدهی بورس در 16 ماه گذشته
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه  1401/11/05

شماره : 1575

10151015

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  06505233010650523301 متعلــق بــه علیرضــا صمــدی فرزنــد ابراهیــم در  متعلــق بــه علیرضــا صمــدی فرزنــد ابراهیــم در 
تاریخ تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 06403386740640338674 متعلــق بــه نرجــس علیپــور  فرزنــد غالمرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه نرجــس علیپــور  فرزنــد غالمرضــا  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

10661066

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 8686 -  - 142142 ج  ج 9595 متعلــق بــه مینــا پرمــاه فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مینــا پرمــاه فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ 
1401/10/141401/10/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2202122021 متعلــق بــه حمیــد فتــاح نــژاد فرزنــد غــالم حســن در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد فتــاح نــژاد فرزنــد غــالم 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 1401/10/281401/10/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06303800580630380058 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 06303800580630380058 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک صــادرات و ملــی متعلــق بــه جــواد واحــدی پــور فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ بانــک صــادرات و ملــی متعلــق بــه جــواد واحــدی پــور فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 1401/11/021401/11/02 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07808997330780899733 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 07808997330780899733 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک ملــت متعلــق بــه امیــر پــروز فرزنــد محمــود در تاریــخ بانــک ملــت متعلــق بــه امیــر پــروز فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/10/091401/10/09 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

14221422

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9018512690185126 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 9018512690185126 متعلــق  متعلــق 
بــه رضــا  محمدولیئــی فرزنــد ایــرج در تاریــخ بــه رضــا  محمدولیئــی فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1401/10/281401/10/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

15061506

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22915736242291573624 متعلــق بــه مهــدی  توانــا  فرزنــد صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  توانــا  فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

20202020

ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــی ss14122895143571412289514357 و کارت ماش ــماره شاس ــماره ش ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی ب ــماره شاس ــماره ش ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــد  ــد پرای ــران 1111پرای ــران  ای ــالک 1919سس275275 ای ــماره  پ ــه ش ــین ب ــالک  و کارت ماش ــماره  پ ــه ش ــین ب VINVIN::IRPCIRPC891891VV11IWIW514357514357 و کارت ماش
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1400/01/011400/01/01 مفق ــد رضــا در تاری ــه افســر  رشــید  فرزن ــق ب ــخ ســفید  متعل ــد رضــا در تاری ــه افســر  رشــید  فرزن ــق ب ســفید  متعل

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00543717670054371767 متعلــق بــه فرهــاد رودابه فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد رودابه فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/09/031401/09/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــی فرزن ــد یونس ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــی فرزن ــد یونس ــه احم ــق ب ــماره 00486527170048652717 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 1401/10/281401/10/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 10802478311080247831 متعلــق بــه پریســا زمانــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه پریســا زمانــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1399/11/111399/11/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

22عــدد کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری چانــگان تیــپ عــدد کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری چانــگان تیــپ ATAT__CSCS3535 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی 
NN44SS921200921200HH10069251006925و بــه شــماره موتــور و بــه شــماره موتــور JLJL478478QEEGCQEEGC99ANAN179899179899و بــه شــماره و بــه شــماره 
ــه کــد پرســنلی 718718ف و کارت ملــی ف و کارت ملــی  ــه کــد پرســنلی  و گذرنامــه و کارت نظــام پزشــکی ب پــالک پــالک 1010ایــران ایــران 693693صص4949 و گذرنامــه و کارت نظــام پزشــکی ب
بــه شــماره بــه شــماره 00716789480071678948 متعلــق بــه وحیــد  فرهمنــد فرزنــد محمــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد  فرهمنــد فرزنــد محمــد مهــدی در تاریــخ 1401/10/241401/10/24  

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی مفقــود گردی

شاســی  شــماره  شاســی بــه  شــماره  131131SESEبــه  تیــپ  ســفید  پرایــد  ســواری  ماشــین  تیــپ »کارت  ســفید  پرایــد  ســواری  ماشــین  »کارت 

پــالک  شــماره  پــالک و بــه  شــماره  MM1313//63541126354112و بــه  موتــور  شــماره  بــه  موتــور و  شــماره  بــه  NASNAS411100411100KK35576163557616و 
2020ایــران ایــران 161161نن4646و  کارت ماشــین ســواری هــاچ بــکو  کارت ماشــین ســواری هــاچ بــکQUlKRQUlKR مــدل  مــدل 14011401ســفید روغنــی ســفید روغنــی 
بــه  بــه و  MM159517936159517936و  موتــور  شــماره  بــه  موتــور و  شــماره  بــه  NAPXNAPX212212AANAAN10916681091668و  شاســی  شــماره  شاســی بــه  شــماره  بــه 
ــد  ــه ک ــدی ب ــد مه ــد محم ــد فرزن ــد  فرهمن ــه وحی ــق ب ــد متعل ــه ک ــدی ب ــد مه ــد محم ــد فرزن ــد  فرهمن ــه وحی ــق ب ــران 874874ج ج 3232متعل ــران ای ــالک 5050ای ــماره پ ــالک  ش ــماره پ  ش

ملی ملی 00716789480071678948 در تاریخ  در تاریخ 1401/10/241401/10/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــا فرزن ــماعیلی تنه ــک اس ــه باب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــا فرزن ــماعیلی تنه ــک اس ــه باب ــق ب ــماره 00785084600078508460 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 1401/09/011401/09/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2702027020 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00776260790077626079 متعلــق بــه حمیدرضــا ســلمانی  متعلــق بــه حمیدرضــا ســلمانی 
فرزنــد اکبــر در تاریــخ فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/11/021401/11/02 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 39200992733920099273 متعلــق بــه مریــم عســگری شوشــابی  فرزنــد جلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم عســگری شوشــابی  فرزنــد جلیــل 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.

شاســی  شــماره  شاســی بــه  شــماره  13971397بــه  مــدل  ســفید  پرایــد  ســواری  ماشــین  کارت  و  ســوخت  مــدل کارت  ســفید  پرایــد  ســواری  ماشــین  کارت  و  ســوخت  کارت 
NASNAS411100411100JJ11077271107727و بــه شــماره موتــور و بــه شــماره موتــور MM1313//61296946129694و بــه شــماره پــالک و بــه شــماره پــالک 1010ایــران ایــران 
888888یی7474و  کارت ملــی بــه شــماره و  کارت ملــی بــه شــماره 40602204344060220434 متعلــق بــه امیــر حقــی پــور فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر حقــی پــور فرزنــد اکبــر 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 1401/10/291401/10/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22834518412283451841 متعلــق بــه تــارا خاونــد فرزنــد داریــوش در تاریــخ  متعلــق بــه تــارا خاونــد فرزنــد داریــوش 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.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15700149651570014965 متعلــق بــه ســیدنعمت مرتضــوی فرزنــد ســیدعباس  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدنعمت مرتضــوی فرزنــد ســیدعباس  در تاریــخ 
1401/10/201401/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 45398714984539871498 متعلــق بــه محمــود فراســتی فرزند مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود فراســتی فرزند مــراد در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم  در  ــد عبدالکری ــار فرزن ــی برانق ــرداد کاظم ــه مه ــق ب ــم  در  متعل ــد عبدالکری ــار فرزن ــی برانق ــرداد کاظم ــه مه ــق ب ــماره 55604844075560484407 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

موتــور  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   NAADNAAD391391ZZ77NYNY065806065806 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  کمپانــی  شاســی برگــه  شــماره  بــه  خــودرو  کمپانــی  برگــه 
ــد اصغــر در  ــه مهــدی کاظمــی فرزن ــق ب ــد اصغــر در  متعل ــه مهــدی کاظمــی فرزن ــق ب ــران 3838 متعل ــران ای ــالک  و شــماره پــالک 1818لل573573ای 484484QTQT260046260046 و شــماره پ

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/301401/09/30 مفق ــخ تاری تاری

23022302

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 5959  955955 ب  ب 7676 متعلــق بــه ابوالفضــل خبیــر فرزنــد حســین  بــه شــماره  متعلــق بــه ابوالفضــل خبیــر فرزنــد حســین  بــه شــماره 
ملی ملی 21218713912121871391 در تاریخ  در تاریخ 1401/11/031401/11/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره ملــی 21107519242110751924  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/10/151401/10/15 مفق ــد ســلیمان در تاری ــاه فرزن ــادل پن ــه محمــد ع ــق ب ــخ متعل ــد ســلیمان در تاری ــاه فرزن ــادل پن ــه محمــد ع ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 554554سس8787 متعل ــران ای ــه شــماره 2323ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 11301890741130189074 و کارت ســوخت ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/10/19 1401/10/19مفق ــر در تاری ــد باق ــی فرزن ــی آدریان ــخ ابوالفضــل  رصای ــر در تاری ــد باق ــی فرزن ــی آدریان ابوالفضــل  رصای

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــدي   ــرا آخون ــه زه ــق ب ــدي   متعل ــرا آخون ــه زه ــق ب ــه شــماره 1986519865 متعل ــنامه ب ــه شــماره  و شناس ــنامه ب ــه شــماره 11401981911140198191 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد محمــد در تاریــخ فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/021401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 883883یی5555 متعل ــران ای ــماره 5353ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 11413342241141334224 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/101401/09/10 مفق ــی در تاری ــد محمــد عل ــی فرزن ــخ احمــد رضــا زمان ــی در تاری ــد محمــد عل ــی فرزن احمــد رضــا زمان

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــــی بــــه شــــماره کارت ملــــی بــــه شــــماره 11303328961130332896 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــــماره 11303328961130332896 و  و 
کارت دانشـــجویی بـــه شـــماره کارت دانشـــجویی بـــه شـــماره 962066722962066722 و کارت عابـر بانـک مسـکن متعلـــق بـه پریسـا هـم چـی  و کارت عابـر بانـک مسـکن متعلـــق بـه پریسـا هـم چـی 
فروشـــانی فرزنـــد اکبـــر و کارت عابـر بانـک اکبـــر عموچـی فروشـانی در تاریـــخ فروشـــانی فرزنـــد اکبـــر و کارت عابـر بانـک اکبـــر عموچـی فروشـانی در تاریـــخ 1401/10/191401/10/19 مفقـود  مفقـود 

گردیـــده و از درجـــه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.گردیـــده و از درجـــه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

25032503

شناســنامه  متعلــق بــه نفیســه  مداحیــان در تاریــخ شناســنامه  متعلــق بــه نفیســه  مداحیــان در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  متعلــق بــه نفیســه  مداحیــان فرزنــد ووووووو گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  متعلــق بــه نفیســه  مداحیــان فرزنــد ووووووو 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه آرمیتــا رضایــی شــاد در تاریــخ شناســنامه متعلــق بــه آرمیتــا رضایــی شــاد در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

28012801

ــخ  ــس در تاری ــد یون ــته ء فرزن ــیاه مش ــهروز س ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــس در تاری ــد یون ــته ء فرزن ــیاه مش ــهروز س ــه ش ــق ب ــماره 22196723872219672387 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/09/011400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
28072807

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 57799091485779909148 متعلــق بــه مــژگان قاســمی فرزنــد رهبــر در تاریــخ  متعلــق بــه مــژگان قاســمی فرزنــد رهبــر در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 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 21623076772162307677 متعلــق بــه فاطمــه رمضــان زاده تیــر فرزنــد گداعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه رمضــان زاده تیــر فرزنــد گداعلــی 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 21614996372161499637 متعلــق بــه ســیده زهــره نــور بخــش لموکــی فرزنــد ســید جــالل   متعلــق بــه ســیده زهــره نــور بخــش لموکــی فرزنــد ســید جــالل  
در تاریــخ در تاریــخ 1395/01/011395/01/01 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 21619782172161978217 متعلــق بــه منصــوه رضائــی تــاالر پشــتی فرزنــد مرحــوم بــاب  متعلــق بــه منصــوه رضائــی تــاالر پشــتی فرزنــد مرحــوم بــاب 
الــه در تاریــخ الــه در تاریــخ 1401/10/021401/10/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــان ال ــد ام ــرا فرزن ــی ق ــه  موالئ ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــان ال ــد ام ــرا فرزن ــی ق ــه  موالئ ــه مرضی ــق ب ــه شــماره 21607433722160743372 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/10/251401/10/25 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 21623020472162302047 متعلــق بــه رضــا عبــاس زاده کشــکا فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا عبــاس زاده کشــکا فرزنــد مرتضــی 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 21610894392161089439 متعلــق بــه محمــد ابراهیــم فتحــی رکابــدار کالئــی فرزنــد رضــا  متعلــق بــه محمــد ابراهیــم فتحــی رکابــدار کالئــی فرزنــد رضــا 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/031401/08/03 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 21625783362162578336 متعلــق بــه پیمــان اکبــری فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه پیمــان اکبــری فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/02/061401/02/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــور فرزن ــکندری پ ــر اس ــی اکب ــه عل ــق ب ــد  متعل ــور فرزن ــکندری پ ــر اس ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 18166097651816609765 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی حســین در تاریــخ حســین در تاریــخ 1401/09/231401/09/23 مفقــود گردی
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ــخ  ــد محمــد حســین در تاری ــه فاطمــه  تاجــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد حســین در تاری ــه فاطمــه  تاجــی فرزن ــق ب ــه شــماره 09197485540919748554 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/201401/10/20 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 14656680981465668098 متعلــق بــه فریــده عبدالحســینی صابــر فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فریــده عبدالحســینی صابــر فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/10/291401/10/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــاب علیمردان ــه رب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــاب علیمردان ــه رب ــق ب ــماره 07003575560700357556 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/10/271401/10/27 مفقــود گردی
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برگ سبز ،بیمه نامه وکارت خودرو پراید به شماره پالک برگ سبز ،بیمه نامه وکارت خودرو پراید به شماره پالک 
354354دد7979ایرانایران6666 وشماره موتور وشماره موتور35862203586220 وشماره شاسی   وشماره شاسی  

SS14122895332251412289533225متعلق به جواد درخشان فرزند رمضان در تاریخ متعلق به جواد درخشان فرزند رمضان در تاریخ 
 1401/10/28 1401/10/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان لرستان با همت شرکت شهرکهای صنعتی 
لرستان برگزار می شود

سیما گودرزی ایده روز _ نمایشگاه بین المللی توانمندیهای 
صادراتی استان لرستان از تاریخ 4الی 6 بهمن 1401 در محل 
نمایشــگاههای دائمی خرم آباد انجام خواهد شد.  به گزارش 
روابط عمومی شــرکت شــهرکهای صنعتی لرستان فرزاد 
محمدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت : 
نمایشگاه توانمندیهای صادراتی صنایع استان لرستان با حضور 
 هیات تجاری از کشور عراق و 80شرکت از صنایع استان  در 
حوزه ی صنعت ســاختمان ، نســاجی  ، محصوال سلولزی ، 
شیمیایی  ، صنایع غذایی و دارویی  ، فلزی ، قطعات صنعتی و کشاورزی و شرکت های 
دانش بنیان از تاریخ 4 الی 6 بهمن 1401 با محوریت استانداری و مسئولیت برگزاری 
توسط این شرکت و اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان در محل سالن 
نمایشگاههای دائمی لرستان برگزار خواهد شد . محمدی افزود :این نمایشگاه با هدف 
ایجاد فضای توسعه تجارت بین المللی و حمایت از تولیدات استان و همچنین بهبود 
فضای کسب و کار با معرفی بازارهای هدف جدید و جذب سرمایه گذاری خارجی و 
تبادل تکنولوژی موجود در مراکز علمی ، تحقیقاتی در حمایت از محصوالت دانش 
بنیان و عرضه آن به بازارهای بین المللی خواهد شد. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان لرستان  هدف از حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه توانمندیهای 
صنایع کوچک و متوسط لرستان را  نمایش محصوالت، استفاده از فرصت های زنجیره 
تامین بازار، برگزاری نشست های تجاری رودررو، تبادل اطالعات ایده ها و فناوری، 
نوآوری و بین المللی سازی و همچنین تقویت و توانمندسازی واحدهای صنعتی در 
حوزه های بازار اعالم کرد. شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بجز این مورد تا کنون 
دو بار مسئولیت برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای استان را در اختیار داشته و 
این نمایشگاه برای اولین بار است که با حضور هیات خارجی در استان برگزار می شود.

 کاشت 10 میلیون اصله نهال توت با هدف توسعه صنعت نوغانداری
 وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: طی تفاهم نامه مشترکی بین سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور و معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی کاشت 10 میلیون 
اصله نهال تولید به منظور توسعه صنعت نوغانداری منعقد شد.  البته این تفاهم نامه 
همکاری مشترک بین »عباسعلی نوبخت« رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
و »حسین دماوندی نژاد« معاون تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی با هدف 
اجرای طرح مردمی تولید و کاشت یک میلیارد نهال انجام می شود. بنابراین روسای 
این دو سازمان با بررسی ظرفیت ها و نیازمندی های این دو حوزه، برنامه ریزی الزم 
برای تولید 10 میلیون اصله نهال توت را انجام داده و برای اجرایی کردن این هدف 

تفاهم نامه ای امضا و مبادله کردند.

رشد ۱۲ درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

 البرزســید علی حســینی ایده روز -  بعد از سال ها انتظار باالخره مترو کرج 
)ایستگاه آیت اهلل طالقانی یا 45 متری گلشهر( در دهه مبارک فجر به صورت 
آزمایشی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. اصحاب رسانه به همراه شهردار و 
اعضای شورای شهر کرج این مسیر )f تا k( را به وسیله قطار به صورت رفت و 
برگشت طی کردند تا از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

شهردار کرج در حاشیه این بازدید با قدردانی از تالش های صورت گرفته برای 
راه اندازی قطار شهر کرج اظهار داشت: زمان و هزینه زیادی صرِف راه اندازی قطار 
شهری شد اما خوشحال ام در دوره مدیریت من و دوستانم در شورای شهر کرج 
این پروژه در آستانه بهره برداری قرار گرفته است. وی ادامه داد: قطعاً با همراهی 
اعضای شورای شهر تالش می کنیم ضمن راه اندازی سایرایستگاه ها این پروژه 
را به استانداردهای قابل قبول، نزدیک کنیم. شهردار کرج گفت: از زحمات و 
تالش های همه مدیرانی که برای راه اندازی این پروژه تالش کردند صمیمانه 
قدردانی می کنم. کیانی خاطرنشــان کرد: امروز شاهد حرکت قطار روی ریل 
هستیم اما این یک شروع آزمایشی است و به معنی بهره برداری قطعی و نهایی 
نیست. وی گفت: این تعهد و الزامی است برای مجموعه مدیریت شهری تا هر 

چه زودتر مترو را به صورت نهایی به بهره برداری برساند.
شهردار کرج با عذرخواهی از شهروندان محترم بابت تأخیر در راه اندازی پروژه 

قطار شــهری یادآور شد: در شهرهای دیگر مترو به بهره برداری رسیده است 
اما در کرج این اتفاق رخ نداده است که باید با همت مضاعف این خواسته را 
محقق کنیم. کیانی اظهار داشــت: اراده مدیریت شهری بر این است هر چه 
ســریعتر موضوع مترو را به سرانجام برســاند و شهروندان شاهد یک مترو با 

کیفیت و استاندارد باشند. 
این مســئول با اشــاره به سفر ریاست محترم جمهوری به استان البرز گفت: 
خوشــبختانه به تعهدات اعالم شــده در این سفر عمل شده و امروز استاندار 
محترم و وزیر محترم کشور پیگیر هستند تا عقب ماندگی ایجاد شده در این 

بخش جبران شود. کیانی ادامه داد: احداث هر کیلومتر مترو کرج 1500 میلیارد 
تومان هزینه دارد این در حالی است که بودجه امساِل شهرداری کرج 6 هزار 
میلیارد بوده است. مترو پروژه بسیار پر هزینه ای است و قریب به بیست سال 

است منتظر بهره برداری از آن هستیم.

تجهیز تمام دوربین های مبادی ورودی شهر به کد تخلف معاینه فنی
شــهردار کرج در ادامه صحبت های خود به تجهیز تمام دوربین های مبادی 
ورودی شــهر به کد تخلف معاینه فنی اشــاره کرد و افزود : طی سال 1402 
مبادی ورودی شهر کرج به دوربین های ثبت تخلف معاینه فنی مجهزمی شوند.

مهــرداد کیانی گفت: به منظور اجرای این طرح، اســناد و مناقصات مربوطه 
انجام شده و امیدوارم تا سال 1402 اجرایی شود. وی با اشاره به اعمال قانون 

خودروهای فاقد معاینه فنی از ورودی شهر، گفت: 
در این راستا با نصب دوربین هایی ثبت تخلف در مبادی ورودی شهر امکان ورود 
خودروهای فاقد معاینه فنی به شهر کاهش و به محض ورود جریمه خواهند 
شد. شهردار کرج همچنین خاطرنشان کرد: اهداف مجموعه مدیریت شهری 
عالوه برافزایش امنیت شهر، نظارت بر روند ترافیک، کاهش و رفع مشکالت 

ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور خودروها و شهری آرام و قانونمند است.

شهردار کرج :اراده مدیریت شهری بر این است هر چه سریعتر موضوع مترو به سرانجام برسد 

رییس ســازمان امور اراضی کشــور، از رشــد 12 
درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در 
یک سال گذشته خبر داد. به گزارش وزارت جهاد 
کشاورزی، »رضا افالطونی« در برنامه تلویزیونی صف 
اول گفت: در یک سال گذشته صدور اسناد اراضی 
کشاورزی رشــد 12 درصدی داشته است. رییس 
سازمان امور اراضی کشور افزود: صدور سند اراضی 
کشاورزی از اولویت های مهم وزارت جهاد کشاورزی 
اســت و مقدمه آن رفع تداخالت اراضی است و به 
همین منظور در ســال 1394 تبصره ای به قانون 
افزایش بهره وری الحاق شــد و دولت را مکلف کرد 
تمامی پالک ها و اراضی دارای تداخل را شناسایی 
کند و رفع تداخل را انجام دهد. وی تصریح کرد: از 
ابتدای تصویب قانون ثبت تا سال 1400 فقط پنج 
درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود ولی 
اکنون 17 درصد از اراضی کشاورزی صاحب سند 
مالکیت است و اولین جشن سنددار کردن اراضی 
کشــاورزی در ماه گذشته در چند روستای استان 
قزوین برگزار شد. افالطونی گفت: بخش زیادی از 
پرونده های موجود در دستگاه های قضایی مربوط به 

اختالفات ملکی بین مردم با منابع طبیعی و مردم با 
مردم است و برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است 
که تا پایان ســال 1402 رفــع تداخالت اراضی به 
پایان برسد. رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: 
برای انجام این کار اطالعات همه پالک های دارای 

تداخل در استان ها احصا شده و برنامه زمان بندی 
اجرای رفــع تداخل به مدیریت هــای امور اراضی 
استانی اعالم شده و در صورت تأمین منابع مالی و 
رفع موانع و مشکالت قانونی تا پایان دولت سیزدهم 
تمام اراضی کشاورزی سنددار خواهد شد. افالطونی 

اظهار داشت: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث 
هویت دار شدن کشاورز می شود و آنها می توانند از 
این اسناد به  عنوان وثیقه برای دریافت تسهیالت 
بانکی اســتفاده کنند، همچنین اختالفات ملکی 
بین کشاورزان حل  و فصل و موجب حفظ کاربری 

اراضی کشاورزی می شود. وی گفت: سنددار شدن 
اراضی کشاورزی باعث افزایش قابلیت رصد، پایش، 
مدیریت و برنامه ریزی برای برنامه های کالن ملی 
می شود. افالطونی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون 
حدنگار، کشاورزان باید با مراجعه به ادارات مربوطه 
اقدام به نقشه برداری و دریافت سند مالکیت اراضی 
خود  کرده و باید تمام هزینه ها را پرداخت می کردند 
ولی در حال حاضر نیازی به مراجعه به این ادارات 
ندارنــد و با پرداخت مبلغی ناچیز می توانند اراضی 
خود را سنددار کنند. وی ادامه داد: از 164 میلیون 
هکتار مساحت کشــور حدود 135 میلیون هکتار 
اراضی و منابع ملی است و فقط 12 تا 15 درصد از 
این اراضی قابلیت کشت  و کار و تولید محصوالت 
کشاورزی را دارد. رییس سازمان امور اراضی افزود: 
این سازمان حامی تولید و توسعه است ولی باید به 
بحث آمایش سرزمین توجه زیادی شود تا هرگونه 
تغییر کاربری در مکان مخصوص خود ایجاد شود 
و اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک کشاورزی 
تبدیل به کاربری های غیرکشاورزی مانند صنعتی 

و ویال نشود.

  عزم مجلس برای پشتیبانی از صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در بودجه 1402
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه حمایت جدی از صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خواهیم کرد. ، » محمدجواد عسکری « افزود: در راستای توسعه بخش کشاورزی باید از صندوق های 
حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حمایت کنیم. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: حمایت از این صندوق ها، سیاست نظام جمهوری اسالمی و دولت مردمی سیزدهم است. عسکری تصریح کرد: در مجلس شورای اسالمی و کمیسیون کشاورزی 
رویکرد ما این است که مسیر را هموار کنیم تا ظرفیت ها مشخص و به عرصه بیایند و اعتمادسازی انجام شود. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی باید از همه ظرفیت های صندوق ها به خصوص صندوق های حمایت 

از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استفاده کنیم. وی با اشاره به بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه گفت: در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه حمایت جدی از صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خواهیم کرد.
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ــد غالمرضــا در  ــه فریــده ســعیدی فرزن ــد غالمرضــا در  متعلــق ب ــه فریــده ســعیدی فرزن ــه شــماره 63600752296360075229 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه  . کارت ملــی ب شناســنامه  . کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1400/10/011400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی بــه نــام وحیــد حســن زاده بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه نــام وحیــد حســن زاده بــه شــماره ملــی 14505692181450569218 . گواهینامــه رانندگــی  . گواهینامــه رانندگــی 
. کارت خــودرو بــه شــماره موتــور . کارت خــودرو بــه شــماره موتــور 124124KK15242261524226.  کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره انتظامــی .  کارت ســوخت خــودرو بــه شــماره انتظامــی 2020  
ایــران ایــران 139139 ی  ی 3737 متعلــق بــه فاطمــه کریمــی بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه فاطمــه کریمــی بــه شــماره ملــی 00186654890018665489 فرزنــد احمــد در تاریــخ  فرزنــد احمــد در تاریــخ 

1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــان محمدپناه ــه پیم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــان محمدپناه ــه پیم ــق ب ــماره 00180487220018048722 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/10/24 1401/10/24مفقــود گردی

ــه خــودرو  ــه نام ــودرو  .کارت خــودرو .بیم ــه خ ــه نام ــماره 00560509410056050941 .کارت خــودرو .بیم ــه ش ــی ب ــه . کارت مل ــنامه . گواهینام ــماره شناس ــه ش ــی ب ــه . کارت مل ــنامه . گواهینام شناس
ــران 624624   ــران  ای ــی 9999 ای ــماره انتظام ــه ش ــودرو ب ــوخت خ ــی  .کارت س ــماره انتظام ــه ش ــودرو ب ــوخت خ ــور 124124KK08072020807202 .کارت س ــماره موت ــه ش ــور ب ــماره موت ــه ش ب
ــوخت  ــوخت  .کارت س ــورPFMBFEPFMBFE2008120081 .کارت س ــماره موت ــه ش ــور ب ــه موت ــیکلت و بیم ــور س ــور .کارت موت ــماره موت ــه ش ــور ب ــه موت ــیکلت و بیم ــور س و و 8383 .کارت موت
موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی 139139 ایــران  ایــران 7862978629 .کارت موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی  .کارت موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی 122122  
ایــران ایــران 4872748727  متعلــق بــه غالمرضــا انصــاری طرقــی فرزنــد حســین در تاریــخ   متعلــق بــه غالمرضــا انصــاری طرقــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/10/291401/10/29 مفقــود  مفقــود 

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

ــور  ــور  .کارت موت ــماره 00827410500082741050 .کارت موت ــه ش ــی ب ــت . کارت مل ــان خدم ــی. کارت پای ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــت . کارت مل ــان خدم ــی. کارت پای ــه رانندگ گواهینام
ســیکلت و بیمــه نامــه موتــور ســیکلتو کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی ســیکلت و بیمــه نامــه موتــور ســیکلتو کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 146146 ایــران  ایــران 4294542945 متعلــق  متعلــق 
بــه رضــا غریبــان لواســانی  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ بــه رضــا غریبــان لواســانی  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/11/021401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63498229866349822986 متعلــق بــه احمــد لطیفــی فرزنــد طاهــر در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد لطیفــی فرزنــد طاهــر 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 00193977810019397781 متعلــق بــه مطهــره بهرامــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مطهــره بهرامــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــالم در تاری ــد غ ــان فرزن ــر ســلطانی زم ــه منوچه ــق ب ــخ  متعل ــالم در تاری ــد غ ــان فرزن ــر ســلطانی زم ــه منوچه ــق ب ــه شــماره 00357301020035730102 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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 00787030420078703042 متعلــق بــه ابوالقاســم  شــیخ علیــا لواســانی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه ابوالقاســم  شــیخ علیــا لواســانی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/201401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29022902

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54595121585459512158 متعلــق بــه کاظم مهــرآور فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه کاظم مهــرآور فرزند حســین در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
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 00839060960083906096 متعلــق بــه مهــدی حســن زاده فرزنــد ولــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی حســن زاده فرزنــد ولــی 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 1401/10/011401/10/01 مفق

ــد  ــان فرزن ــی دالنج ــد مبارک ــه احم ــق ب ــنامه متعل ــد  وشناس ــان فرزن ــی دالنج ــد مبارک ــه احم ــق ب ــنامه متعل ــماره 08601373330860137333 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــی در تاری ــخ میدانعل ــی در تاری میدانعل

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00532347230053234723 متعلــق بــه مهنــاز آقایانــی ســرکانی  فرزنــد صدرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز آقایانــی ســرکانی  فرزنــد صدرالــه در تاریــخ 
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده وهمچنیــن کارت خــودرو بــه شــماره پــالک  مفقــود گردیــده وهمچنیــن کارت خــودرو بــه شــماره پــالک 2323دد319319ایــران ایــران 1010 متعلــق  متعلــق 
ــده و از  ــده و از  مفقودگردی ــخ 1396/01/011396/01/01 مفقودگردی ــخ  درتاری ــی 39793762813979376281 درتاری ــه کدمل ــرکانی ب ــی س ــن آقایان ــه مهی ــی ب ــه کدمل ــرکانی ب ــی س ــن آقایان ــه مهی ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00201597220020159722 وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق بــه ســینا فتــح الــه زاده فرزنــد  وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق بــه ســینا فتــح الــه زاده فرزنــد 
کامیــل در تاریــخ کامیــل در تاریــخ 1401/10/01401/10/033 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 17188525411718852541 متعلــق بــه صــادق قاســمی فرزند مظفــر در تاریــخ  متعلــق بــه صــادق قاســمی فرزند مظفــر در تاریــخ 11401/08/15401/08/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 59200784725920078472 متعلــق بــه رســتم حاجــی ونــد در تاریــخ  متعلــق بــه رســتم حاجــی ونــد در تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25949107832594910783 وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه مجیــد  وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه مجیــد 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1399/05/101399/05/10 مفق ــر در تاری ــد صف ــی  فرزن ــی نوحالن ــخ رمضان ــر در تاری ــد صف ــی  فرزن ــی نوحالن رمضان

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد  ــژاد فرزن ــان ن ــه قبادی ــه فاطم ــق ب ــنامه متعل ــد  وشناس ــژاد فرزن ــان ن ــه قبادی ــه فاطم ــق ب ــنامه متعل ــماره 00255177160025517716 وشناس ــه ش ــی ب ــیدکارت مل ــماره رس ــه ش ــی ب ــیدکارت مل رس
امیررضــا در تاریــخ امیررضــا در تاریــخ 1401/10/131401/10/13 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 07944733420794473342 وشناســنامه متعلــق بــه احمــد امیــدی نســب فرزنــد محمــد در  وشناســنامه متعلــق بــه احمــد امیــدی نســب فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 1400/08/011400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــور فرزن ــدی پ ــم محم ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــور فرزن ــدی پ ــم محم ــه مری ــق ب ــماره 00119274450011927445 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 1400/10/011400/10/01 مفق

گذرنامــه ،ویــزا،آی دی کارت متعلــق بــه عبدالصمیــم عباســی بــه کداختصاصــی گذرنامــه ،ویــزا،آی دی کارت متعلــق بــه عبدالصمیــم عباســی بــه کداختصاصــی pp0272371602723716فرزنــد فرزنــد 
عبدالباقــی در تاریــخ عبدالباقــی در تاریــخ 1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20906034102090603410 متعلــق بــه لیال احمــدی فرزند رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه لیال احمــدی فرزند رجبعلــی در تاریــخ 1401/05/101401/05/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور وبیمــه نامــه بــه شــماره پــالک کارت موتــور وبیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 9789397893ایــران ایــران 324324 متعلــق بــه امیــر هاشــمی بــه کدملــی  متعلــق بــه امیــر هاشــمی بــه کدملــی 
55603162025560316202 فرزنــد میرمحبــوب در تاریــخ  فرزنــد میرمحبــوب در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00221173930022117393 وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق بــه امیرحســین ملکــی فرزنــد  وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق بــه امیرحســین ملکــی فرزنــد 
یوســف در تاریــخ یوســف در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 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 00112686970011268697 وشناســنامه وبیمــه نامــه موتــور  متعلــق بــه هــادی ملکــی فرزنــد  وشناســنامه وبیمــه نامــه موتــور  متعلــق بــه هــادی ملکــی فرزنــد 
ابوالفضــل در تاریــخابوالفضــل در تاریــخ1401/07/01 1401/07/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 9393ق ق 728728ایــران ایــران 7777 متعلــق بــه معصومــه فتــح الــه زاده بــه کدملــی  متعلــق بــه معصومــه فتــح الــه زاده بــه کدملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1399/12/28 1399/12/28  مفق ــلیمان در تاری ــد س ــخ فرزن ــلیمان در تاری ــد س 00767270090076727009 فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

29032903

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00227016640022701664 و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 149149ایــران ایــران 5234852348  
متعلــق بــه امیــر ارســالن  شــیرزادی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ متعلــق بــه امیــر ارســالن  شــیرزادی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/11/011401/11/01 مفق ــاس در تاری ــد عب ــیرازی فرزن ــر ش ــه ناص ــق ب ــی متعل ــخ کارت مل ــاس در تاری ــد عب ــیرازی فرزن ــر ش ــه ناص ــق ب ــی متعل کارت مل
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29401414952940141495 متعلــق بــه رخشــنده کشــاورز  فرزنــد علــی حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رخشــنده کشــاورز  فرزنــد علــی حســین در تاریــخ 
 1401/10/20 1401/10/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00539886390053988639 و  و 2525فقــره چــک بــه شــماره ســریال هــای فقــره چــک بــه شــماره ســریال هــای 96829682//590126590126 الــی  الــی 
96829682//590150590150 بانــک ملــی شــعبه بــالل حبشــی کــد شــعبه  بانــک ملــی شــعبه بــالل حبشــی کــد شــعبه 166166 و بنچــاق و پایــان کار ســند ملکــی  و بنچــاق و پایــان کار ســند ملکــی 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه  مفقــود گردی ــخ 1401/10/241401/10/24 مفقــود گردی ــد محســن  در تاری ــه  محمــد  بخشــعلی  فرزن ــق ب ــخ متعل ــد محســن  در تاری ــه  محمــد  بخشــعلی  فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مرتضــی  ــه مرتضــی  متعلــق ب ــه شــماره 39201197543920119754 متعلــق ب ــه شــماره  و گواهینامــه ب ــه شــماره 39201197543920119754 و گواهینامــه ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
کرمــی علــی ابــادی  فرزنــد ولــی اهلل  در تاریــخ کرمــی علــی ابــادی  فرزنــد ولــی اهلل  در تاریــخ 1401/10/281401/10/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00801785370080178537 متعلــق بــه فاطمــه  کرمــی فرزند عــادل در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  کرمــی فرزند عــادل در تاریــخ 1401/10/201401/10/20  
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 63688835536368883553 متعلــق بــه کاظــم  ابراهیمــی  فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخ  متعلــق بــه کاظــم  ابراهیمــی  فرزنــد عبدالحســین  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.

ــه اکــرم  فاتحــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ  ــه اکــرم  فاتحــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره 04920749410492074941 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/10/171401/10/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25597078712559707871 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 25597078712559707871  
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/011401/05/01 مفق ــی  در تاری ــد عل ــواز فرزن ــن ای ــه حس ــق ب ــخ متعل ــی  در تاری ــد عل ــواز فرزن ــن ای ــه حس ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت اهلل  در تاری ــد صف ــی فرزن ــاس رحمان ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــت اهلل  در تاری ــد صف ــی فرزن ــاس رحمان ــه عب ــق ب ــماره 04904877180490487718 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 1401/09/011401/09/01 مفق

30113011

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 1248413410712484134107 متعلــق بــه خلیــل چنگائــی فرزنــد محمــد جعفــر در  متعلــق بــه خلیــل چنگائــی فرزنــد محمــد جعفــر در 
تاریخ تاریخ 1400/09/011400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

        
30213021

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21152115 متعلــق بــه زهــرا بیگدلــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا بیگدلــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود  مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 00206293620020629362   ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 00206293620020629362 و کارت پای ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه شــماره 00206293620020629362 و  و  ــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره 00206293620020629362 و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه دو ب ــه شــماره و گواهینامــه پای ــه دو ب و گواهینامــه پای
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 00206293620020629362 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 00206293620020629362 متعلــق بــه ســید  متعلــق بــه ســید 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/261401/10/26 مفق ــاهلل در تاری ــید عب ــد س ــی الری فرزن ــا معصوم ــخ محمدرض ــاهلل در تاری ــید عب ــد س ــی الری فرزن ــا معصوم محمدرض

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــور فرزن ــه وفاپ ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــور فرزن ــه وفاپ ــه اله ــق ب ــماره 04502340450450234045 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش 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 1401/10/291401/10/29 مفق

ــخ 1401/06/011401/06/01   ــی در تاری ــد قربانعل ــهراب داودی فرزن ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــهراب داودی فرزن ــه س ــق ب ــماره 10881088 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.

30413041

ــد ابراهیــم در  ــه ایمــان شــیفته فرزن ــد ابراهیــم در  متعلــق ب ــه ایمــان شــیفته فرزن ــه شــماره ملــی 06905344850690534485 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریخ تاریخ 1399/12/011399/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30433043

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 48804880 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 10905052311090505231 متعلــق بــه شــهربانو  متعلــق بــه شــهربانو 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/301401/09/30 مفق ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــاری  فرزن ــخ  قنده ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــاری  فرزن  قنده

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12737719151273771915 متعلــق بــه حســین  کیــان فــر فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  کیــان فــر فرزنــد بهــروز در تاریــخ 
1401/10/251401/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12881985581288198558 متعلــق بــه فلــورا ســلیمانی راد  فرزنــد محمــد صــادق   متعلــق بــه فلــورا ســلیمانی راد  فرزنــد محمــد صــادق  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12722195341272219534 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 12722195341272219534 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی هوشــمند بــه شــماره 12722195341272219534 متعلــق بــه زهــرا  رفیعــی  فرزنــد حمیــد رضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  رفیعــی  فرزنــد حمیــد رضــا  در تاریــخ 

1401/11/031401/11/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12823535611282353561 متعلــق بــه فاطمــه  دهقــان جمبــزه  فرزنــد محمــود در  متعلــق بــه فاطمــه  دهقــان جمبــزه  فرزنــد محمــود در 
تاریــخ تاریــخ 1400/01/051400/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/07/111401/07/11   ــا  در تاری ــد غالمرض ــی فرزن ــد چوپان ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد غالمرض ــی فرزن ــد چوپان ــه مجی ــق ب ــماره 11631163 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.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00687441960068744196 و بیمــه نامــه ماشــین دناپــالس  بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین دناپــالس  بــه شــماره 
ــی  ــماره شاس ــی وش ــماره شاس ــران 6767وش ــران  ای ــالک 5454سس855855 ای ــماره پ ــه ش ــالس ب ــین دناپ ــالک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــالس ب ــین دناپ 00687441960068744196 و کارت ماش
ــی 00687441960068744196   ــه شــماره مل ــی   ب ــه شــماره مل ــور 147147HH04469850446985  ب ــور  وشــماره موت NAAWNAAW2121HUHU22JEJE126537126537 وشــماره موت
ــه شــماره ملــی  00687441960068744196 و  و  ــه شــماره ملــی  ب ــه شــماره پــالک 2727وو889889 ایــران  ایــران 6767ب ــه شــماره پــالک  ب و کارت ماشــین هایمــاو کارت ماشــین هایمــاSVSV ب
ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 00687441960068744196 متعلــق ب ــه شــماره ملــی  ب ــران  ایــران 6767 ب ــه شــماره پــالک 5454س س 855855 ای ــه شــماره پــالک کارت ســوخت ب کارت ســوخت ب
پژمــان  شمشــیری فرزنــد احمــد  در تاریــخ پژمــان  شمشــیری فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــالک  ــه شــماره پ ــالک  ب ــه شــماره پ ــدل 8181 ب ــد م ــدل  و کارت ماشــین پرای ــد م ــه شــماره 19717617961971761796 و کارت ماشــین پرای ــه ماشــین ب ــه نام ــه شــماره بیم ــه ماشــین ب ــه نام بیم
ــور 88134162358813416235     ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی SS14122818840101412281884010 و ش ــماره شاس ــه ش ــی  ب ــماره شاس ــه ش ــران 6767 ب ــران  ای 9393 س  س 133133 ای
ــماره  ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران 6767 ب ــران  ای ــالک 9393 س  س 133133 ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــالک  و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــماره 19717617961971761796 و کارت س ــه ش ــماره ب ــه ش ب
19717617961971761796 متعلــق بــه غالمرضــا  کویــری  فرزنــد رمضــان  در تاریــخ  متعلــق بــه غالمرضــا  کویــری  فرزنــد رمضــان  در تاریــخ 1401/10/251401/10/25 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11120402261112040226 متعلــق بــه محســن  عبــدی  فرزنــد نصــراهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  عبــدی  فرزنــد نصــراهلل  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.

ــد  ــادی  فرزن ــک آب ــی مل ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــد  متعل ــادی  فرزن ــک آب ــی مل ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 62096414416209641441 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
دریاقلــی  در تاریــخ دریاقلــی  در تاریــخ 1401/09/121401/09/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــناس حقیق ــر حــق ش ــه نیلوف ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــناس حقیق ــر حــق ش ــه نیلوف ــق ب ــماره 12894963071289496307 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
عیســی  در تاریــخ عیســی  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.

ــه شــماره 12905680731290568073   ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک ب ــه شــماره 12905680731290568073 و گواهینامــه پایــه یــک ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
متعلــق بــه مســعود  کوشــئی فرزنــد منصــور  در تاریــخ متعلــق بــه مســعود  کوشــئی فرزنــد منصــور  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 12918098641291809864 متعلــق بــه مهــدی کاظمــی  فرزنــد قربانعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی کاظمــی  فرزنــد قربانعلــی  در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12706689431270668943 متعلــق بــه ســید مصطفــی رستگاررامشــه فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید مصطفــی رستگاررامشــه فرزنــد ســید 
اصغــر  در تاریــخ اصغــر  در تاریــخ 1401/10/271401/10/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 58700200695870020069 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 58700200695870020069 و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره بــه کدملــی کارت ماشــین بــه شــماره بــه کدملــی 58700200695870020069 متعلــق بــه وحیــد حبیــب زاده فرزنــد صفــی یــار  متعلــق بــه وحیــد حبیــب زاده فرزنــد صفــی یــار 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/231401/10/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51095109

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00389295030038929503 متعلــق بــه عــذری رشــنزاد فرزنــد ارســالن در تاریــخ  متعلــق بــه عــذری رشــنزاد فرزنــد ارســالن در تاریــخ 
1401/09/151401/09/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد رســتم علــی در تاریــخ  ــه زمــان هراندهــی فرزن ــد رســتم علــی در تاریــخ متعلــق ب ــه زمــان هراندهــی فرزن ــه کدملــی 65997156646599715664متعلــق ب ــه کدملــی کارت ســوخت ب کارت ســوخت ب
1401/09/011401/09/01 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 26801112912680111291 متعلــق بــه فرزانــه کاظمــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فرزانــه کاظمــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/09/011400/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه علــی اکبــر نــوروزی بــه کدملــی گواهینامــه پایــه دو وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه علــی اکبــر نــوروزی بــه کدملــی 00665886850066588685  
فرزنــد جــالل در تاریــخ فرزنــد جــالل در تاریــخ 1401/10/291401/10/29 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 00222581400022258140 متعلــق بــه ســپهر بابائــی فرزنــد صمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســپهر بابائــی فرزنــد صمــد 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 00232437910023243791 وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق بــه میتــرا عطایــی فرزنــد مــرداد  وشناســنامه وگواهینامــه متعلــق بــه میتــرا عطایــی فرزنــد مــرداد 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/10/20 1401/10/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســایر بــه شــماره ســایر بــه شــماره 9029984090299840 متعلــق بــه عبــاس مقدســی فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس مقدســی فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ 1401/07/151401/07/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــینی فرزن ــا حس ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــینی فرزن ــا حس ــه حمیدرض ــق ب ــماره 04901637690490163769 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 1401/09/011401/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00753101120075310112 متعلــق بــه شــهره بابایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــهره بابایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/081401/09/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد عبدالرحی ــادی  فرزن ــرا عب ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد عبدالرحی ــادی  فرزن ــرا عب ــه زه ــق ب ــماره 04507239170450723917 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 1401/10/031401/10/03 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00253585100025358510 متعلــق بــه طاهــا مختــاری فرزند مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــا مختــاری فرزند مجیــد در تاریــخ 1401/10/281401/10/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و کارت معافیــت متعلــق بــه محمدرضــا تحســین فــالح فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ کارت پایــان خدمــت و کارت معافیــت متعلــق بــه محمدرضــا تحســین فــالح فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
1401/04/141401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04912802380491280238 متعلــق بــه حمیدرضــا ســید ابراهیمــی فرزنــد ســید عبــاس در  متعلــق بــه حمیدرضــا ســید ابراهیمــی فرزنــد ســید عبــاس در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
51115111

ــر ملــی صــادرات پســت  ــر ملــی صــادرات پســت  وگواهینامــه و کارت ایثــار و کارت عاب ــه شــماره 32535212493253521249 وگواهینامــه و کارت ایثــار و کارت عاب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
بانــک و پاســارگاد متعلــق بــه ناصــر پیــری فرزنــد قاســم در تاریــخ بانــک و پاســارگاد متعلــق بــه ناصــر پیــری فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــد ابراهیــم در  ــا فرزن ــه زهــرا گرگیــج نی ــق ب ــد ابراهیــم در  متعل ــا فرزن ــه زهــرا گرگیــج نی ــق ب ــران917917یی8383 متعل ــرانای ــه شــماره 2121ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
55025502

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25912808942591280894 متعلــق بــه علــی  رمضانعلــی زاده چمنــی فرزنــد ولــی  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  رمضانعلــی زاده چمنــی فرزنــد ولــی  در تاریــخ 
1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
55605560

ــخ  ــخ درتاری ــی 06819238060681923806درتاری ــماره مل ــه ش ــی  و ب ــماره مل ــه ش ــنامه6969 و ب ــماره شناس ــی باش ــر جنت ــم اطه ــنامه خان ــنامهشناس ــماره شناس ــی باش ــر جنت ــم اطه ــنامه خان شناس
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــدمفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/101401/04/10مفق

  
70137013

ــخ  ــم در تاری ــد کاظ ــور فرزن ــرزی پ ــدار فرام ــه نام ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد کاظ ــور فرزن ــرزی پ ــدار فرام ــه نام ــق ب ــماره 45001450014500145001 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/031401/11/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــان فرزن ــه عزیزی ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــان فرزن ــه عزیزی ــه معصوم ــق ب ــماره 63400541536340054153 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/151401/10/15 مفق

  
70147014

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46898018864689801886 متعلــق به حاجت خســروی فرزند روشــنعلی در تاریــخ  متعلــق به حاجت خســروی فرزند روشــنعلی در تاریــخ 1401/01/101401/01/10  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 46116906284611690628 متعلــق بــه میکائیــل محمــدی زانیــای فرزنــد داوود در تاریــخ  متعلــق بــه میکائیــل محمــدی زانیــای فرزنــد داوود در تاریــخ 
1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســیدمطلب در  ــه ســیدایوب حســینی دســتنایی فرزن ــد ســیدمطلب در  متعلــق ب ــه ســیدایوب حســینی دســتنایی فرزن ــه شــماره 63397624176339762417 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70267026

برگــه ی ثبــت نــام  ثنــا بــه شــماره ملــی برگــه ی ثبــت نــام  ثنــا بــه شــماره ملــی 22823628532282362853 متعلــق بــه معصومــه ســلیمانی فرزنــد احمــد  متعلــق بــه معصومــه ســلیمانی فرزنــد احمــد 
در تاریخ در تاریخ 1401/11/011401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  49895893784989589378 متعلــق بــه جــواد عبداللهــی فرزنــد صفرعلــی در  متعلــق بــه جــواد عبداللهــی فرزنــد صفرعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1398/01/011398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70327032

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 03124284800312428480 متعلــق بــه ســید علــی  مکــی  فرزنــد ســید مســعود   متعلــق بــه ســید علــی  مکــی  فرزنــد ســید مســعود  
در تاریخ در تاریخ 1401401/11/10/010/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70427042

ــخ  ــکراله در تاری ــد ش ــه فرزن ــی نی ــین زمان ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــکراله در تاری ــد ش ــه فرزن ــی نی ــین زمان ــه حس ــق ب ــماره 12815999481281599948 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/10/0401/10/055 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70617061

ــخ  ــور در تاری ــد منص ــی زاده فرزن ــعید حکیم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد منص ــی زاده فرزن ــعید حکیم ــه س ــق ب ــماره 44305241144430524114 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/10/18 1401/10/18مفقود 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 44306846934430684693 متعلــق بــه محســن  صادقــی حجــت ابــادی  فرزند محمدحســین   متعلــق بــه محســن  صادقــی حجــت ابــادی  فرزند محمدحســین  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/09/031401/09/03 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 54399877385439987738 متعلــق بــه حمیــده کرونــی فرزند یــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده کرونــی فرزند یــداهلل در تاریــخ 1401/10/261401/10/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  ــری و بیمــه حــوادث و کارت واکســن و مه ــر  و کارت کارگ ــری و بیمــه حــوادث و کارت واکســن و مه ــش 1717 و کارت کارگ ــد امای ــاع جدی ــش کارت شناســایی اتب ــد امای ــاع جدی کارت شناســایی اتب
ــخ  ــخ  در تاری ــماره 139520916095139520916095 در تاری ــه ش ــر ب ــد جهانگی ــدری فرزن ــم حی ــه حکی ــق ب ــی  متعل ــک مل ــماره بان ــه ش ــر ب ــد جهانگی ــدری فرزن ــم حی ــه حکی ــق ب ــی  متعل ــک مل بان

1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره پــالک 5454 ایــران  ایــران 377377 م  م 7979 و کارت  و کارت  ــه شــماره پــالک گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب
ملــی بــه شــماره ملــی بــه شــماره 44310060794431006079 متعلــق بــه محمــد رضــا دهقانــی محمودابــادی  فرزنــد عبدالرضــا در  متعلــق بــه محمــد رضــا دهقانــی محمودابــادی  فرزنــد عبدالرضــا در 

تاریــخ تاریــخ  1401/10/12 1401/10/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70667066

ــخ  ــان در تاری ــد قرب ــی فرزن ــم ملک ــه محمدابراهی ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد قرب ــی فرزن ــم ملک ــه محمدابراهی ــق ب ــماره 61892848256189284825 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70717071

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22691789552269178955 متعلــق بــه محبوبــه محمدعباســی فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه محبوبــه محمدعباســی فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 
1401/10/281401/10/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70807080

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66603433186660343318 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 66603433186660343318 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
بــه شــماره بــه شــماره 66603433186660343318 متعلــق بــه ابوالفضــل بهرامــی فرزنــد ایــوب در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفضــل بهرامــی فرزنــد ایــوب در تاریــخ 1401/10/211401/10/21 مفقــود  مفقــود 

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

70817081
  125125AA89079958907995******NFVNFV برگــه کمپانــی موتــور بــه شــماره برگــه کمپانــی موتــور بــه شــماره 3964439644 ایــران  ایــران 117117 و بــا شــماره شاســی  و بــا شــماره شاســی
  VINVIN::IRAFMIRAFM89138913FF09079950907995 125125 و بــا  و بــاCDIAZCDIAZ15170011517001******NFVNFV و بــا شــماره موتــور و بــا شــماره موتــور
ــخ  ــخ  در تاری ــی 00830577300083057730 در تاری ــماره مل ــا ش ــیدعلی ب ــد س ــه فرزن ــی چیم ــیدمیالد جالل ــه س ــق ب ــی متعل ــماره مل ــا ش ــیدعلی ب ــد س ــه فرزن ــی چیم ــیدمیالد جالل ــه س ــق ب متعل

1401/03/011401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

70827082
کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره 4343عع231231ایــران ایــران 4747و گواهــی نامــه پایــه و گواهــی نامــه پایــه 22 متعلــق بــه شــمس الــه  متعلــق بــه شــمس الــه 

گنجگلی  فرزند جعفر  در تاریخ گنجگلی  فرزند جعفر  در تاریخ 1401/06/311401/06/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

0401110404011104//160160//3434
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهار شنبه 1401/11/05

شماره : 1575

کهگیلویه و بویراحمد اســتانی سرشار از گنجینه 
های ارزشمند و توسعه محور در ابعاد گوناگون که 
در دوران رژیم پهلوی حتی از داشــتن یک وجب 
آســفالت محروم بوده ولی امروز به برکت انقالب 
اســالمی محروم ترین روســتاهای آن از خدمات 
رفاهی ارزشــمندی برخوردار هستند. کهگیلویه و 
بویراحمــد با حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع 
وسعت و ۷۱۳ هزار نفر جمعیت ،دارای یک درصد 
مســاحت و یک درصد جمعیت کشور است. این 
استان با ۲ اقلیم متفاوت و مناظر بکر و طبیعی و 
موقعیت خاص گردشگری دارای هشت شهرستان 
، ۱۷شــهر و یکهزار و ۶۷۶ روستای دارای سکنه 
اســت. کهگیلویه و بویراحمد قبل از انقالب تنها 
نام اســتان بودن را یدک می کشید و در واقعیت 
حاکمیت مســتقلی نداشــت و به لحــاظ اداری 
زیرمجموعه ســایر اســتان های همجوار بود. این 
اســتان بکر و دارای ظرفیت های عظیم خدادادی 
در دوران رژیم پهلوی به دالیل مختلف از سختی 
ها و مشــکالت زیادی در حوزه های مختلف رنج 
می بــرد. کهگیلویه وبویراحمد تا پیش از پیروزی 
انقالب اســالمی هیچ گونه توسعه زیرساختی در 
حوزه بهداشــت و درمان، حمــل و نقل جاده ای، 
آموزش و عمران شــهری را به خــود ندیده بود و 
بیشــتر مردم اســتان با عبور از راههای سخت و 
خطرناک و مهاجرت به دیگر شــهرهای همجوار 
از جمله فارس و خوزســتان مایحتاج اولیه زنگی 
خود را تامیــن می کردند. طی گفــت وگویی با 
عبداله صفاری فرهنگی دوران پهلوی، نویسنده و 
از مفسران تاریخ انقالب اسالمی وضعیت نامناسب 
زندگی مردم استان کهگیویه وبوراحمد در دوران 

رژیم پهلویی را بازخوانی می کنیم .

 دوران پهلــوی تلخ تریــن دوران برای 
کهگیلویه وبویراحمد

این نویسنده با اشــاره به اینکه هفت سال از عمر 
خود را در دوران پهلوی به شــغل معلمی سپری 
کرده اســت می گوید: کهگیلویــه وبویراحمد در 

دوران پهلــوی یکی از تلخ ترین دوران تاریخ را به 
خود دیده اســت. صفاری افزود: با توجه به اینکه 
کهگیلویــه وبویراحمد در دوران پهلوی در ســال 
۱۳۵۵مجوز اســتانی شــدن را گرفته بود در آن 
زمان حتی یک وجب آسفالت در این استان وجود 
نداشــت. وی با اشــاره به وعده های عملی نشده 
سران پهلوی در خصوص این استان تصریح کرد: 
در جشن ۲۵۰۰ ســاله رژیم شاهنشاهی، پهلوی 
دوم اعالم کرد که ایــران را به دروازه تمدن وصل 
خواهد کرد این آرزو با توجه به فقر و محرومیت کل 
کشور هیچ رنگ عملی به خود نگرفت. وی اضافه 
کرد: فریدون ابراهیمی فرمانداری وقت کهگیلویه 
وبویراحمد با توجه به وضعیت محرومیت استان در 
یــک مصاحبه ای اعالم کرد که در قلب ایران یک 
منطقه ای بکر و محروم به نام کهگیلویه وبویراحمد 
تازه کشــف شــده اســت. صفاری تصریح کرد: 
ابراهیمی در این مصاحبه اعالم کرد که محرومیت 
کهگیلویه وبویراحمد با حرفهــا و عده های رژیم 
پهلوی برای اتصال به دروازه تمدن بشری تناقض 
دارد. وی گفــت: بعد از این مصاحبه فرماندار وقت 
و سابق کهگیلویه وبویراحمد ناپدید شد و معلون 

نشــد که چه بر ســر آن آمد. این نوسینده اضافه 
کرد: داد و ستد مردم کهگیلویه وبویراحمد در آن 
زمان با توجه به کمبود زیرساخت ها و محرومیت 
تنها از طریق شــهر بهبهان انجام می شد. صفاری 
ادامه داد: مردم کهگیلویه وبویراحمد مجبور بودند 
جاده سخت گذر و خاکی تنگ تکاب به بهبهان را 
برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود پیاده و گاه 
با ماشین طی کنند. وی تصریح کرد: این مسیر در 
آن زمان با توجه به تعداد تصادفات منجر به فوت به 
یک قتلگاه برای مردم استان کهگیلویه وبویراحمد 
نیز تبدیل شده بود. به گفته صفاری در این ایاب و 
ذهاب سخت و خطرناک بازاریان بهبهانی هر سالی 
که میزان بارش های الهی خوب بود مایحتاج اولیه 
مردم کهگیلویه وبویراحمد را بصورت قرضی ارائه 
می دادند. وی اضافه کرد: سالی که میزان بارندگی 
برای کشــاورزی مناســب نبود بازاران از فروش 
اجناس قرضی با توجه به مشکالت مالی خوداری 
می کردند. صفاری با تاکید بر مقایسه دوران رژیم 
پهلوی با انقالب اسالمی از ســوی جوانان گفت: 
مردم کهگیلویه وبویراحمد شــکم گرسنه خود را 
از طریق گیاهان کوهی و درختان بلوط ســیر نگه 

می داشتند.

 عافیت انقالب را باید جوانان قدر بدانند
این فرهنگی بازنشســته ادامه داد: امروز به برکت 
نعمت های بزرگ انقالب در هر منطقه و روستای 
دورافتاده ای اینترنت پرسرعت برای رفاه حال مردم 
تامین شده است. صفاری تصریح کرد: نسل امروز 
نمــی داند که در دوران پهلوی به دلیل نبود حتی 
ابتدایی ترین امکانات، باران های بهاری مشکالت 
زیادی را برای مردم روستا و عشایرنشین کهگیلویه 
وبویراحمد به وجود می آورد. صفاری تصریح کرد: 
مردم استان حتی از یک سرویس بهداشتی ساده 
نیز محروم بودند. این فرهنگی بازنشســته با ابزار 
تاسف از برخی دیدگاه ها در مورد خدمات انقالب 
می افزاید: امروز در اســتان روستایی نیست که از 

نعمت آسفالت، آب ، برق و گاز بهره مند نباشد.
وی ادامــه داد: امــروز به برکت انقالب اســالمی 
در اســتان کوچک کهگیلویه وبویراحمد بهترین 
امکانات استفاده شــده در استانهای بزرگ تهران، 
اصفهان و دیگر اســتانها به خوبی قابل دسترسی 
است. صفاری گفت: هر امکاناتی که در دنیای امروز 

اســتفاده می شود در استان کهگیلویه وبویراحمد 
به برکت انقالب در دسترس و قابل استفاده است.

وی اضافه کرد: امروز به برکت انقالب اســالمی و 
دولت خدمتگزار شــعله های معجزه آسای گاز به 
محروم ترین روستاهای منطق دیشموک از »سردو 
»و »ســرهنگ« تا »دم رود ایوک« تا »اسفندان« 
رسیده و زندگی را به آنها هدیه داده است. صفاری 
می گوید: امروز همه دانشگاه های ایران اسالمی به 
برکت انقالب پر از فرزندان پابرهنگان هستند که 
در راستای خدمات رسانی و تحقق آرمانهای انقالب 
شبانه روز در حال فعالیت هستند. صفاری در کتاب 
» آموزگاری از ایل« شرح و حال و فرهنگ عامیانه 

سرزمین خود را به رشته تحریر درآورده است.

انقــالب در کهگیلویه   دســتاوردهای 
وبویراحمد

برخــورداری ۱۰۰ درصد جمعیت شــهری و ۸۹ 
درصــد جمعیت روســتایی اســتان ۷۲۶ نفری 
کهگیلویــه و بویراحمــد از گاز طبیعی به  عنوان 
سوخت پاک یکی از دســتاوردهای بزرگ انقالب 
اسالمی برای شهروندان این استان است. با وجود 
سخت گذر و صعب العبور بودن بیشتر روستاهای 
کهگیلویــه و بویراحمد ،گازرســانی بــه بیش از 
۷۶۰ روســتا از دستاوردهای مهم نظام جمهوری 
اسالمی در این اســتان است. برای تامین گاز این 
جمعیت معادل ۱۸۵ هزار خانوار به تعداد بیش از 
۵۰۰ هزار نفر ، بیش از ســه هزار و ۸۱۲ کیلومتر 
شبکه توزیع گاز طبیعی ایجاد شده است. احداث 
بیش از پنج هزار و ۹۴۰ کیلومتر راه آســفالت با 
رعایت اســتانداردها و مسائل ایمنی در کهگیلویه 
وبویراحمد از مجموع حــدود ۶ هزار کیلومتر راه 
موجود در این اســتان بیش از چهار هزار کیلومتر 
آن راه های روستایی است. پیش از انقالب تنها ۱۸ 
روستا در اســتان دارای آب لوله کشی بوده که به 
برکت دستاوردهای انقالب اسالمی هم اینک بیش 
از یک هزار و ۴۷۹ روســتای استان از نعمت آب 

شرب سالم برخوردار هستند.

عمران و آبادانی رهاورد انقالب برای کهگیلویه و بویراحمد

رییس اداره هواشناسی قشم گفت: با توجه به افزایش سرعت وزش بادهای شمال 
شــرقی )باد نعشی( وضعیت دریا در تنگه هرمز امروز )سه شنبه چهارم بهمن 

۱۴۰۱( مواج و متالطم پیش بینی می شود.
محمد کاملی دیرستانی با توصیف پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی 
استان هرمزگان و جزیره قشم افزود: در روز جاری در مناطق شرقی و مرکزی 
اســتان هرمزگان افزایش سرعت باد و در مناطق غربی افزایش ابرناکی و رگبار 
پراکنده باران پیش بینی می شود. وی ادامه داد: با تاثیر سامانه پُر فشار سرد در 
مناطق شرقی و مرکزی استان، وزش باد نسبتا شدید شمال شرقی )باد نعشی( 
مورد انتظار اســت. رییس اداره هواشناسی جزیره قشم توضیح داد: با توجه به 
فعالیت یک موج بارشی در عرض های پایین، در مناطق غربی استان و جزایر 
خلیج فارس از ساعت های ظهر با افزایش ابرناکی، وقوع رگبار پراکنده باران و 

رعد و برق پیش بینی می شود.
کاملی دیرستانی اضافه کرد: دریا به ویژه در محدوده تنگه هرمز با وزش بادهای 
نســبتا شــدید شمال شــرقی مواج خواهد بود، توصیه می شود از رفت و آمد 
شناورهای سبک در مناطقی چون قشم، هرمز، الرک، هنگام، شرق جاسک و 
جزایر تنب و ابوموســی خودداری شود و تمهیدات الزم برای رفت و آمد ایمن 

شناورهای مسافربری صورت پذیرد.
وی گفت: همچنین فردا چهارشــنبه )پنجم بهمن( تا جمعه )هفتم بهمن( در 
مناطق دریایی استان هرمزگان به ویژه جزایر خلیج فارس و پاره ای مناطق خشکی 
استان رگبار باران و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید شرقی مورد انتظار است.

رییس اداره هواشناســی جزیره قشــم دما و رطوبت را در ایستگاه هواشناسی 
)فرودگاه قشم( ۱۴ درجه و ۴۴ درصد و شهر قشم را ۱۶ و ۳۶ درصد اعالم کرد. 
باد نشئی یا نعشی )Nasi( بیشتر از سمت شرق و شمال شرقی در اواخر پاییز 
و فصل زمستان، کرانه  های هرمز و نواحی اطراف آن را تحت تاثیر قرار می  دهد 
و در جابه جا کردن ابرها و یا در اصطالح محلی در نو و کهنه  کردن ابرها، موثر 

افتاده و نوید باران را می  دهد.

عده ای بر این باوراند که باد نعشی از جانب )النعش( می  وزد و علت نام  گذاری 
آن نیز به همین دلیل است. نحوه  وزش آن ناگهانی و نسبتا شدید و سرعت باد 
نیز به فراتر از ۳۰ نات می رسد و همراه با سرما و گاهی اوقات با ابر و بارندگی 
است و بیشتر از چند روز ادامه پیدا می  کند. این باد با ۲ نوع باد نعشی کوچک 
و نعشی بزرگ شناخته می  شود که نعشی کوچک تا سه روز و نعشی بزرگ هم 
بیشتر تا هفت روز ادامه خواهد داشت که سه روز اول بسیار شدید خواهد بود 
و شاید از بادی است که از مراکز کم  فشار آسیا سرچشمه می  گیرد و به  سوی 

خلیج فارس رانده می  شود.
 خلیج فارس با گســتره نزدیک به ۲۳۷ هزار و ۴۷۳ کیلومتر مربع بین ۲۴ تا 
۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی 
از نصف النهار گرینویچ واقع شده است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی بر 

پهنه آب های نیلگون آن می درخشد.
استان هرمزگان با دارا بودن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی از سواحل شرق 
استان )جاسک( در دریای عمان تا سواحل نیلگون خلیج فارس در شرق استان 

)پارســیان( و برخورداری از جزایــر ۱۴ گانه خلیج فارس، یکی از مهم ترین و 
راهبردی ترین استان های ایران است که از جاذبه های منحصر به فردی چون 
جنگل های بی همتای حرا و مرغوب ترین مروارید جهان و ده ها اثر تاریخی و 
طبیعی برخوردار است. تنگه هرمز، آبراهی است بین استان هرمزگان در ایران و 
استان مسندم در کشور عمان که دریای عمان را به خلیج فارس پیوند می دهد. 
این گذرگاه یکی از راهبردی ترین مسیرهای بین المللی کشتیرانی در جهان به 
شمار می آید. طول این آبراه ۱۵۸ تا ۱۶۷ کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا 
راس شوریطه در عمان بین ۳۹ تا ۹۶ کیلومتر می باشد. ژرفای تنگه هرمز از خلیج 
فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر 
است، به طوری که در نزدیکی جزیره الرک، در حدود ۳۶ متر و در ساحل جنوبی 
و در نزدیکی شبه جزیره مسندم در کشور عمان به بیش از ۱۰۰ متر می رسد.

در حالی که حداکثر عمق آب در خلیج فارس ۹۰ متر اســت. قوس آن، رو به 
شمال و به طرف درون فالت ایران قرار دارد و در نتیجه بیشترین خط ساحلی 
آن در راستای کرانه های ایران قرار گرفته است. تنگه هرمز دومین تنگه بین المللی 
شلوغ دنیاست. هر روز حدود ۱۶٫۵ تا ۱۷ میلیون بشکه نفت خام )برآورد ۲۰۰۶( 
که معادل ۴۰ درصد کل نفت حمل شده توسط کشتی های نفت کش و نزدیک 
به ۲۵ درصد کل عرضه جهانی نفت است. حدود ۶۸ درصد ذخایر شناخته شده 
نفت و گاز طبیعی دنیا در خلیج فارس قرار دارد و امنیت تنگه هرمز نقش کلیدی 
در تأمین بی وقفه انرژی دنیا دارد. باریک ترین بخش تنگه هرمز ۲۱ مایل دریایی 
)۳۹ کیلومتر( عرض دارد. این بخش به دو قسمت تقسیم می شود که از ساحل 
ایران تا ۱۰٫۵ مایل جزء آب های سرزمینی ایران بوده و ۱۰٫۵ مایل باقی مانده 
جزء آب های سرزمینی عمان محسوب می شود. تمام کشتی های عبوری باید از 
آب های سرزمینی ایران یا عمان عبور کنند. جزیره قشم با مساحتی معادل هزار 
و ۴۹۱ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین جزیره  خلیج فارس شناخته می شود.

این جزیره زیبا تا ساحل بندرعباس حدود ۲۰ کیلومتر فاصله داشته و دارای طول 
جغرافیایی ۵۵/۸۸ درجه و عرض جغرافیایی ۲۹/۸۹ درجه می باشد.

هواشناسی قشم: تنگه هرمز با افزایش بادهای نعشی مواج است

به گزارش روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، قرارداد 
سه جانبه تأامین، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی حوزه شرکت های زنجیره ای 
توزیع )برندینگ( بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت پاالیش 

نفت اصفهان و شرکت راهبر ترابر انرژی امضا شد.
این قرارداد شنبه )۱ بهمن( با حضور جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، محســن قدیری مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان و ابراهیم کاویانی پور، مدیرعامل شرکت راهبر ترابر انرژی امضا شد.

هدف از امضای این تفاهم نامه تقویت زیرساخت های زنجیره تأمین و توزیع 
فرآورده در کشــور، مدیریت مصرف سوخت و کاهش تصدی گری دولت در 

حوزه نقل و انتقال فرآورده است. 
جلیل ســاالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
در این جلســه از زیر پوشش قرار گرفتن شرکت های صاحب مجاری عرضه 
ازسوی تولیدکنندگان فرآورده خبر داد و گفت: شرکت های صاحب مجاری 
عرضه در قالب نو طرح برندینگ، کار تولید را به موازات انجام می دهند که 
گام بزرگی در حوزه برندینگ به شمار می آید. وی افزود: گام نخست این طرح 
در پاالیشــگاه تبریز به صورت محدود آغاز و مقرر شد در یکی از کالنشهرها 
نیز اجرایی شــود تا بتوانیم به تدریج، ظرفیت انتقال را ایجاد و خود منطقه، 

فرآورده را عرضه کند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اضافه کرد: توزیع 
روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر ســوخت در حــوزه نیروگاهی، ۱۰۵ میلیون لیتر 
بنزیــن در بخش حمل و نقــل، ۸۵ میلیون لیتر نفت گاز، ۱۵ میلیون لیتر 
در حوزه صنایع و حمل و نقل عمومی و تامین سوخت دیگر بخش ها نظیر 
صنایع ســیمان عدد بزرگی است که به لطف خداوند و تالش همکاران من 
در مجموعه تولید و دحمل و نقل محقق شد و توانستیم شمال شرق کشور 

را به صورت کامل پوشش دهیم

 در سال ۱۴۰۵ به باالترین ضریب پیچیدگی در منطقه خواهیم رسید
محسن قدیری، مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان نیز در این مراسم 
با اشاره به اینکه این هلدینگ در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ با باالترین ضریب 
پیچیدگی در منطقه یعنــی ۱۲٫۶ محصوالت تمام صادراتی را تولید کند، 
اظهار داشــت: برای رسیدن به این هدف همه زیرساخت ها را تعریف و روند 
اجرایی شدن آن را آغاز کرده ایم. وی با بیان اینکه تاکنون ۴۰۰ پروژه برای 
هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان تعریف و آغــاز به کار کرده ایم، گفت: تعداد 
پروژه های هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان به اندازه تمام پروژه های فعال در 
صنعت نفت کشور است. مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با اشاره به 
اینکه نیروی انسانی برای تحقق استراتژی تعریف شده تا سال ۱۴۰۵ مهم ترین 
مولفه موفقیت اســت، افزود: از این رو همه توان خود را به کار گرفته ایم تا 
در همه ابعاد از جمله حقوق و دســتمزد، وضعیت قرارداد، خدمات رفاهی، 

خدمات بهداشــت و درمان و … باالترین میزان رضایت کارکنان از کف تا 
سقف سیستم را به دست آوریم. وی اضافه کرد: در این راستا باید به تبدیل 
وضعیت قرارداد یک هزار و ۸۲۰ نیروی انسانی تا ۲۰ سال سابقه کار، تغییر 
پوشش بیمه ای و توسعه مراکز طرف قرارداد درمانی تا ۲۰ هزار مرکز، توزیع 
بن خرید بین همه پرسنل به صورت عادالنه، توانمندسازی فرزندان کارکنان 
و اســتعدادیابی بین آنها با همکاری دانشگاه صنعتی و ارائه خدمات رفاهی 

بین همه کارکنان به صورت یکسان و … اشاره کرد.
قدیری با بیان اینکه اینکه اشــتغال زایی از دیگر برنامه های در دستور کار 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اســت، تصریــح کرد: ما در برنامه کاری خود 
اشتغال زایی برای ۱۰ هزار نفر را در دستور کار داریم و با همکاری ۶ شرکت 

زیر مجموعه تازه تاسیس این امر را محقق خواهیم ساخت.
وی فلسفه وجودی راه اندازی ۶ شرکت زیرمجموعه را در واقع ایجاد بازوهای 
مناســب برای اجرای پروژه های در دســتور کار شرکت دانست و افزود: این 
بازوها ما را در رسیدن به شرکت پتروپاالیشی پاک با کمترین آلودگی کمک 
خواهند کرد. مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با اشاره به راه اندازی 
شرکت راهبر ترابر انرژی نیز تصریح کرد: توزیع سوخت در سطح کشور در 
هر فصلی از سال امری الزامی است، برای این امر ما این مجموعه را برای از 
بین بردن همه دغدغه ها در زمینه توزیع سوخت و انواع فرآورده های نفتی 
راه انــدازی کرده ایم. وی ادامه داد: برای این امر خرید ناوگان زمینی حمل 
ســوخت، ناوگان ریلی و کشــتی را برنامه ریزی کرده ایم و تا سال ۱۴۰۴ به 

همه اهداف خود در این شرکت خواهیم رسید.
قدیری اضافه کرد: شرکت راهبر ترابر انرژی این ظرفیت را دارد تا در زمینه 
پخش فرآورده های نفتی بازویی مناســب برای شــرکت های مرکزی کشور 
باشــد ودر واقع برای هلدینگ پتروپاالیش اصفهان نیز سودآوری باالیی را 

خواهد داشت.

قرارداد ۳ جانبه تأمین، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی حوزه برندینگ امضا شد

 تقدیر از فوالد مبارکه به عنوان چهارمین شرکت برتر کشور و اولین شرکت از 
نظر سودآوری و ارزش افزوده

در همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران IMI-۱۰۰ شرکت 
فوالد مبارکه رتبه چهارم بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور، رتبه 
اول از نظر شــاخص ارزش افزوده و سودآوری را کسب کرد. 
همچنین در این همایش شرکت آتیه فوالد نقش جهان رتبه 
اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات بازرگانی را کسب 
کرد. سازمان مدیریت صنعتی برای بیست و پنجمین سال 
متوالی، شرکت های بزرگ و موثر در اقتصاد کشور را معرفی 
کرد.در این همایش شرکت فوالد مبارکه توانست رتبه چهارم 
را در بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور به دست آورد و از محمد یاسر طیب نیا مدیر عامل 
این شرکت با اهدا لوح، تقدیر به عمل آمد.همچنین شرکت فوالد مبارکه با ۱۲۷،۰۲۴ 
میلیارد تومان به عنوان برترین شرکت از نظر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ معرفی 
شد. عالوه براین شرکت فوالد مبارکه با ۱۱۴،۸۴۷ میلیارد تومان سود قبل از کسر 
مالیات ۱۴۰۰ به عنوان برترین شرکت از نظر سودآوری انتخاب شد و این شرکت از 
نظر ارزش بازار با ۳۲۲،۸۸۶ میلیارد تومان توانست بعد از شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس رتبه دوم را کسب نماید.در این مراسم، شرکت آتیه فوالد نقش جهان 

نیز رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات بازرگانی کسب کرد.

VDSL کسب رتبه برتر مخابرات منطقه گلستان در واگذاری سرویس 
محمدعلی شــربتدار : خبرنگار گلستان | مخابرات منطقه 
گلستان در واگذاری سرویس vdsl  رتبه برتر کشوری را کسب 
کرد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان 
، در گزارش ارزیابی مخابرات مناطق که در جلســه شورای 
مدیران مخابرات کشور ارائه شد ، شاخص های ارزیابی تشریح 
و امتیازات مناطق مخابراتی اعالم شــد . در ارزیابی عملکرد 
مخابرات مناطق در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۱ ، شاخص های 
دایری ، تلفن ثابت و sipphone ،دایری ADSL،ftth و 
خدمات دیتا همینطور خالص سرویس های فوق بررسی و مخابرات منطقه گلستان 
  vdsl با عملکرد مناســب در تمامی شاخص ها ، رتبه برتر را در واگذاری سرویس
 کســب کرده اســت . دکتر غالمعلی شــهمرادی که در حاشیه این جلسه سخن 
می گفت : با تاکید بر ارائه سرویســهای اینترنت پرســرعت و ضرورت تغییر و بروز 
رسانی سرویس ها به سمت نیاز و درخواست مشتریان ، بر تالش های انجام شده در 
راستای ارائه خدمات و سرویس های مناسب و با کیفیت اشاره کرد و افزود : اینترنت 
بعنوان نیاز اساسی مردم در شرایط کنونی مسئولیت مخابرات را در واگذاری آن در 
تمام نقاط استان سنگین تر کرده و به عنوان متولی ارتباط رسانی ، برنامه ریزی و 

تالش حداکثری در این زمینه را مستمرا در دستور کار دارد.

 آغاز نهضت جهادی مخابرات در شهرستان مینودشت
محمدعلی شربتدار : خبرنگار گلستان |نهضت جهادی توسعه 
فیبرنوری )نجما( در شهرستان مینودشت آغاز شد . به گزارش 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان طرح توسعه 
فیبرنوری )تحت عنوان نجما (در شهرستان مینودشت آغاز 
بکار کرد .مهندس علی عباسی رئیس اداره مخابرات شهرستان 
مینودشــت با بیان این مطلب که طرح توسعه فیبر در این 
شهرســتان از ۲۴ متری شهرک رزمندگان که فاقد هرگونه 
امکانات تلفن ثابت بوده آغاز شــده افزود :با اجرای این طرح 
اهالی منطقه مذکور می توانند از اینترنت پرسرعت مخابرات بهره مند شوند . وی 
ازمکان هایی همچون ۳۰ متری الغدیر – خیابان پاسداران -خیابان شهید اوینی و 
خیابان ســیدجمال الدین نام برد وگفت : بسرعت در حال توسعه فیبرنوری برای 
خدمت رسانی با کیفیت تر به مردم وسازمان هایی که درخواست کننده می باشند 
هستیم وتغییر زیرساخت به فیبرنوری برای ارائه خدمات وسرویسهای بروز وموردنیاز 
مشتریان با برنامه ریزی مدون وپشتیبانی ستاد مخابرات در استان در حال انجام است .

 ساخت پایانه جدید فرودگاه تبریز مصوب شده است
 عضو هیات مدیره شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت: پروژه ساخت پایانه جدید فرودگاه تبریز با بیش از یک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است و به زودی اجرا 
می شــود.  علی قاسم زاده، روز سه شنبه در بازدید از محل 
پروژه ترمینال جدید فرودگاه تبریز افزود: این پروژه در زمینی 
به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع اجرا می شود. وی با بیان 
اینکه اجرای این پروژه از اولویت های اصلی این شرکت است، 
اظهار داشت: اجرای این پروژه به تصویب هیات مدیره شرکت 
فرودگاه ها رسیده است و پس از تهیه اسناد مناقصه و انتخاب مشاور در آینده نزدیک 
وارد مرحله اجرایی می شود.  در این مراسم جمعی از اعضای هیات مدیره و معاون 
عملیات فرودگاهی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از بخش های مختلف 
فرودگاه تبریز و آشیانه تعمیرات شرکت هواپیمایی آتا بازدید کردند. احداث ترمینال 
جدید فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از پروژه های مهم عمرانی این فرودگاه به 
شمار می رود. این فرودگاه در سال گذشته شاهد توسعه پروازهای داخلی و بین المللی 
بوده و می رود که با تقویت زیرساخت ها و گسترش شبکه پروازی به هاب فرودگاهی 
منطقه شــمال-غرب کشور بدل شــود. بنابر این گزارش تبدیل شدن به یک هاب 
منطقه ای و بین المللی، به غیر شبکه پرواز گسترده به زیرساخت های فرودگاهی نیز 
نیاز دارد و در حال حاضر فرودگاه تبریز از امکاناتی چون باند طویل برای نشست  و 
برخاست  هواپیماهای پهن پیکر، اپرون با ظرفیت پارک ۱۲ فروند هواپیما و تجهیزات 
کمک ناوبری مانند ILS و DVOR/DME برخوردار اســت، اما نیاز به توسعه 

ترمینال در این فرودگاه احساس می شود.

 بیش از هزار و ۸۰۰ شــغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 
ایجاد شد

 مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: یکهزار و ۸۲۰ شغل طی ۱۰ 
ماهه سال جاری توسط واحد کار و خدمات اشتغال در این بندر ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، حســین عباس نژاد 
با اشــاره به ایجاد یکهزار و ۸۲۰ شغل از ابتدای سال جاری تاکنون در بندر شهید 
رجایی افزود: تعهد اشتغال هدف گذاری شده سال جاری در این بندر یکهزارو ۶۴۵ 
نفر بوده که بیش از سهمیه تعیین شده اشتغال ایجاد شده است. وی ادامه داد: از 
ابتدای سال جاری نیز ۲۳۶ فقره دادخواست مربوط به اختالفات بین کارگر و کارفرما 
نیز در واحد کار و خدمات اشتغال بندر شهید رجایی مورد بررسی قرار گرفته است. 
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به پیگیری واحد کار و خدمات 
اشتغال برای عقد کتبی قرارداد کار بین کارگر و کارفرما در این بندر ابراز امیدواری 
کرد که با این پیگیری اختالفات بین کارگر و کارفرما در دروازه طالیی اقتصاد ایران 
به حداقل ممکن کاهش یابد. به گفته عباس نژاد؛ در حال حاضر روزانه جمع زیادی 
از کارگران با قرارداد شــفاهی وارد این مجتمع می شــوند که این امر رسیدگی به 
اختالفات احتمالی را ناممکن خواهد ساخت. وی افزود: شرایط صحت قراردادهای کار 
در مشروعیت و معین بودن موضوع قرارداد بوده که به منظور تامین ایمنی، بهداشت 
کار و پیگیری مطالبات کارگران تاکید بر کتبی بودن قرارداد کار است. عباس نژاد با 
بیان اینکه کارفرمایان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از طریق 
سامانه کار و خدمات اشتغال، نیروی کار )https://sp.pmo.ir( مورد نیاز خود 

را درخواست می دهند.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت وزیان آور استانی
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شــماره ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵ هـ  هیات  محترم وزیران بدینوسیله به  کارفرمای محترم شرکت کانسارصفه،که  فعال مجهول المکان می باشــد،ابالغ می گردد: آقای فرشاد فرشیم با کد شناسایی بیمه۰۰۷۷۰۳۳۷۶۲ادعای 
اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان  شغلی سرپرست معدن داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل  نمایند.در صورت عدم اعتراض 

در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد.
                                                                                                                                                                               دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/11/05

شماره : 1575

قرارداد ویلموتس بدتر از ترکمنچای
محمود رضایی  -   ایده روز | رئیس مرکز 
وکال و کارشناســان رسمی قوه قضائیه گفت: 
قرارداد ویلموتس را دیده ام، در آن نوشته شده 
اگر از ایران هم برود تا زمانی که تیم نداشــته 
باشد باید به او پول بدهند، یعنی ترکمنچای هم 

این شکل بسته نشده است.
نشست خبری رئیس مرکز وکال، کارشناسان 
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از ساعت 
10:30 در محل مرکز وکال، کارشناسان رسمی 

و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
حســن عبدلیان پور، رئیــس مرکز وکال، 
کارشناســان رسمی و مشــاوران خانواده قوه 
قضائیه در این نشست خبری نخستین المپیاد 
ورزشی وکال و کارشناسان مرکز اظهار داشت: 
المپیادهای صنفی ورزشــی از سالیان قبل در 
رشته های مختلف سابقه داشته اما در جامعه 
حقوقی تاکنون رخ نداده و این اولین بار اســت 
که با حضور بانوان و آقایان وکیل، کارشــناس 
و کارمندان مرکز و قوه برگزار می شــود. شغل 
وکالت و کارشناســی از مسائل سخت است و 
حجم بسیار زیادی از پرونده های قضایی در این 

شغل وجود دارند.
وی افزود: مدل افراد مرکز ما این گونه است 
و کار ســختی هم هست. یک وکیل با باری از 
داشته های این چنینی به خانه برمی گردد. برای 
پر کردن اوقات فراغت، آموزش و مطلع سازی، 
شناسایی نخبگان و ترویج منش پهلوانی و عدالت 
در ورزش هدف گذاری این المپیاد را کرده ایم. 
همین که کارشناسان برای مدتی از این فضای 
سخت قضایی دور شوند و وارد فضای ورزشی 
شوند، هدف مهم ماست تا توسعه دیپلماسی 

ورزشی را هم در ادامه داشته باشیم.
عبدلیان پور درباره رویداد ورزشی وکال که به 
صورت المپیاد برگزار خواهد شد گفت: در سال 

آینده به شــکل ملی و در سطح تمام نهادهای 
حقوقی و کارشناســی این مســابقه را برگزار 
خواهیم کرد. در سال آینده می خواهیم به سمت 
بین المللی شدن این المپیاد برویم چون ورزش 

باعث نزدیک تر شدن اقوام و ملت ها می شود. 
در ادامه این نشست خبری عباس هادی زاده، 
سرپرست کمیســیون ورزش مرکز نیز درباره 
جزئیات این المپیاد عنوان داشت: مسابقات ما 
چند سالی برگزار شده اما فقط در بحث فوتبال 
و فوتسال بوده. امسال تصمیم بر اهمیت بیش تر 
شده و طی مدت کوتاهی برنامه ریزی کوتاه و 
بلندمدت داشتیم. فوتسال، والیبال، پینگ پنگ، 
دارت و شطرنج را برای مسابقات داخل سالن در 
همین زمستان و برنامه ریزی کردیم در شهر 
مشهد و در سالن شهید بهشتی برگزار کنیم. ۲۵ 
استان برای این مسابقات اعالم آمادگی کردند 

و برای نخســتین بار شاهد شرکت خانواده ها 
هم هستیم که از مجموع ۶00 شرکت کننده، 
1۵0 زن در مســابقات هستند. از ۶ بهمن این 
مســابقات برگزار خواهد شــد و در سال آتی 
برنامه مسابقات بومی-محلی برای استعدادیابی 
اســتانی داریم. فوتبال، شنا، تیراندازی، کاراته 
 و کشــتی را بــرای ســال آینــده پیش بینی 
کرده ایم و امیدواریم در ســال 1۴03 به بحث 

بین المللی برسیم.
وی تصریح کرد: چون اولین المپیاد ماست و 
باید استارت داشته باشیم و این که مشغله وکال 
زیاد است، این رشته ها را انتخاب کردیم تا برای 
شروع ورزش با رشته های سبک و پراستقبال 
پیش برویم. عمومیت داشــتن این رشــته ها 
مدنظر ما بوده و به خاطر ســرما می بایست در 
سالن مسابقات را برگزار کنیم. این نیست وکال 

فارغ از ورزش باشــند، ما مقام ها و فعالیت ها 
داریم. ما یک تیم فوتبال اســتانی به مسابقات 
جهانی وکال اعــزام کرده ایم و می خواهیم این 

پیش رفت ها را بیش تر کنیم. 
عبدلیان پور در پاسخ مبنی بر این که برآورد 
هزینــه مرکز برای المپیاد چــه بوده، تصریح 
داشت: هر چه به امر ورزش و تن درستی جامعه 
بپردازیم، ســرمایه گذاری کرده ایم. با توجه به 
این که از امکانــات قوه قضائیه مثل هتل ها و 
سالن های آستان قدس رضوی در مشهد استفاده 
می کنیم، بخشــی از هزینه ها را هم خود اعضا 
پرداخت می کنند و هزینه ها در حدی نیست 
که نگران کننده باشند. با مبالغ خیلی کمی این 
کار را انجام داده ایم تا با حداقل هزینه، حداکثر 

برداشت را داشته باشیم.
وی پیرامون الــزام به برگزاری این المپیاد 

عنوان کــرد: یکی از کارهایی کــه در دوران 
توســعه مرکز ما رخ داده، بحث برنامه محوری 
بوده و مدیریت محور نیستیم. این المپیاد چه 
من باشم و چه نباشم، حتما برگزار خواهد شد 
و ادامه خواهد یافت. هم وکال و هم کارشناسان 
ما اقشــار آســیب پذیر مالی نیستند ولی باید 
وضعیت جسمانی را هم درنظر بگیریم. درصدد 
ورزش حرفه ای نیســتیم و می خواهیم ورزش 
صنفی را برای نشاط جامعه داشته باشیم. دنبال 

گردهمایی خانوادگی هستیم.
رئیس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص 
رابطه همکاری مرکز با وزارت ورزش و جوانان 
برای ورود به پرونده هایی مانند ویلموتس گفت: 
قرارداد مارک ویلموتس را خودم دیده ام، در این 
قرار نوشته اند، اگر از ایران هم برود تا زمانی که 
تیم نداشــته باشد باید به او پول بدهند. یعنی 
ترکمنچای هم این شکل بسته نشده! یک بچه 
قرارداد می بست از این بهتر می شد. وی افزود: 
فردا با ســجادی وزیر ورزش جلسه دارم و باید 
رشته تخصصی وکالت ورزشی را داشته باشیم. 
سال آینده اولین گروه فارغ التحصیالن این رشته 
را داریم. هر روز با  شــکایت بازیکنان خارجی 
مواجه هستیم و این موضوع فقط در خصوص 
اســتقالل و پرسپولیس نیســت. باشگاه های 
شهرستانی ما نیز با این پرونده ها مواجه هستند. 
بازیکنان خارجی مبالغ هنگفتی مطالبه و در 
بیشتر موارد نیز دریافت می کنند. به دنبال ایجاد  
تعامل هستیم تا باشگاه های ما وکیل ورزشی به 
خصوص در زمینه عقد قرارداد بین المللی داشته 
باشند. وکیل باشگاه بزرگ استقالل که من هم 
خیلی دوستش دارم، از وکالی ماست. با ورزش 

بیگانه نیستیم و تعامل خیلی خوبی داریم.

وزارت ورزش پیگیر پرونده یکی از مدیران فدراسیون فوتبال شده که در کمیته اخالق 
در دســت بررسی اســت؛ پرونده ای که ظاهرا ابعاد تازه تری پیدا کرده و شامل ارکان 

اصلی تر فدراسیون هم می شود.
 هفته گذشته بود که خبر بررسی پرونده یکی از مدیران فدراسیون فوتبال در کمیته 

اخالق این فدراسیون با اتهام تخلف مالی در خبرگزاری مهر منتشر شد. )این لینک(
موضوع اصلی این پرونده، ابهامات مالی و وصول نشدن درآمدهایی است که فدراسیون 
پیش از سفر به اتریش و برگزاری دو بازی تدارکاتی مقابل اروگوئه و سنگال در مهرماه 

و قبل از شروع جام جهانی وعده آن را داده بود.
طبق قرارداد فدراســیون با شرکت اتریشــی قرار بود ایران از این دو مسابقه از بلیت 
فروشی، پخش زنده بازی و تبلیغات محیطی مبلغی در حدود ۸00 هزار دالر به دست 
بیاورد اما در نهایت پس از پرداخت ۴00 هزار دالر از سوی فدراسیون، تنها مبلغ 1۵0 

هزار دالر از شرکت مذکور به حساب فدراسیون واریز شده است.
نامشخص بودن وضعیت ۶۵0 هزار دالر باقیمانده از این شرکت و سفر مشکوک مدیر 

مربوطه فدراســیون فوتبال به آلمان پس از اردوی اتریش باعث شد تا کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال برای بررسی ابهامات وارد کار بشود.

همانطور پیش از این گزارش داده بود، فشــارهای مختلفــی به کمیته اخالق برای 
مختومه کردن این پرونده از سوی برخی افراد وارد شده است اما شواهد جدید نشان 

می دهد ابعاد پرونده بزرگ تر از آنچیزی است که قباًل به آن پرداخته شده است.
پیگیری های حاکی است اتهامات این مدیر تنها مربوط به پرونده بازی های تدارکاتی با 
سنگال و اروگوئه نیست و پرونده های دیگری هم از قراردادهای مالی مختلف برای این 

عضو فدراسیون فوتبال مفتوح است.
عالوه بر این، پای بعضی دیگر از مدیران و ارکان اصلی فدراسیون هم به این پرونده ها 
باز شــده است تا مشخص بشود اتهام فســاد در فدراسیون مختص یک مدیر و یک 

بخش نیست.
این موضوع باعث شده تا وزارت ورزش هم پیگیر این پرونده ها و جلسات کمیته اخالق 

بشود و در جریان اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال رخ داده، قرار بگیرد.
این تنها پرونده مهم باز در کمیته اخالق فدراسیون فوتبال نیست. دو روز پیش بود 
که یونس اسدی مقدم رئیس این کمیته از تشکیل کارگروهی با حضور کمیته اخالق، 
حراست و افسر حفاظت از کودکان کمیته پزشکی برای رسیدگی به اتفاقات مدرسه 

فوتبال در مشهد خبر داد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که چهارده هفته به پایان لیگ برتر باقی 
مانده، می گوید این تیم به طور 100 درصد قهرمان لیگ خواهد شد.

پایان رافت درباره شرایط پرسپولیس پیش از دیدار برابر فوالد در هفته هفدهم لیگ 
برتر فوتبال ایران اظهار کرد: پرسپولیس شرایط خوبی را دارد و با پنج امتیاز اختالف 
نســبت به تیم دوم جدول، صدرنشین است. پرسپولیس از ابتدای فصل برای کسب 
عنوان قهرمانی کار کرده و االن هم صدرنشــین اســت و در نهایت هم 100 درصد 

قهرمان خواهد شد.
 نکته مهم این اســت که پرسپولیس شــرایط خوبی فعلی را حفظ کند و با همین 
رونــد ادامه بدهد. اینکه تیم به بــرد و بازی های خوب عادت کند، بســیار اهمیت 
 دارد. آقای گل محمدی به خوبی تیم را مدیریت کرده تا به شــرایط خوب برســد و

 کارش را ادامه بدهد.

  شرایط پرسپولیس جای نگرانی ندارد
این مهاجم سابق پرسپولیس در ادامه با بیان اینکه در نبود لوکادیا پرسپولیس روند 
خوبش را در گلزنی دنبال کرده اســت گفت: االن نکته مهم نتیجه گیری پرسپولیس 
است و با عملکردی که در زمین دارد، تیم صدرنشین است و نتیجه می گیرد. با وجود 

اینکه پرسپولیس مهاجم هدف نداشت، بازیکنان دیگر آمدند و گلزنی کردند تا روند 
خوب پرســپولیس ادامه داشته باشــد. به نظرم شرایط حال حاضر پرسپولیس جای 
نگرانی ندارد.وی در ادامه درباره اینکه چرا مهدی عبدی نتوانست شرایط خوبی را در 
این فصل تجربه کند، گفت: گاهی بازیکنی فصل خوبی را پشت سر نمی گذارد. فوتبال 
همین است. گاهی بازیکن زحمت می کشد اما به شرایط خوب نمی رسد. بازیکن باید 
صبر داشته باشد و تمرین کند تا به شرایط خوب برسد. مهدی عبدی جوان است و 

نباید ناامید  شود.

 پرسپولیس نیاز به مهاجم دارد
رافت  با تاکید بر اینکه پرسپولیس نیاز به جذب مهاجم دارد گفت: با توجه به اینکه 
مهدی عبدی شرایط خوبی را  در این فصل ندارد و از طرف دیگر دیاباته هم یک بازی 
انجام می دهد و ســه بازی مصدوم است، پرسپولیس برای ادامه دادن روند خوبش در 
این فصل نیاز به جذب یک مهاجم دیگر دارد. شنیده ایم مذاکره با یک مهاجم برزیلی 
در جریان اســت و امیدوارم به زودی یک مهاجم خوب به پرسپولیس بیاید. باالخره 
تیم باید در ادامه فصل در جام  حذفی هم بازی کند و قطعا نیاز به یک مهاجم خوب 

دارد که به تیم کمک کند.
وی درباره مصاف پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی گفت: 
سپاهان رقیب مستقیم پرسپولیس برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ است و حاال 
دو تیم باید در جام حذفی هم به مصاف هم بروند. قطعا کار ســخت است. بازی برابر 
سپاهان در اصفهان کار سختی است اما پرسپولیس قطعا برابر این تیم هم بازی خوبی 
را به نمایش خواهد گذاشت.پیشکسوت تیم فوتبال پریسپولیس در پایان درباره مصاف 
این تیم برابر فوالد در هفته هفدهم لیگ برتر اظهار کرد: فوالد تیم بسیار خوبی است 
که در زمین خود برابر رقبا بسیار خوب کار می کند. این دیدار قطعا برای پرسپولیس 

سخت خواهد بود اما امیدواریم با کسب نتیجه همراه شود.

نایب رئیس فدراسیون بسکتبال از جذب گزینه خارجی برای حضور در راس کادر فنی 
تیم ملی بانوان خبر داد و اینکه رایزنی هایی ابتدایی در این زمینه آغاز شده است.

فتانه ملک با تاکید بر اینکه در فدراسیون بسکتبال فعالیت های بخش بانوان به عنوان 
یکی از اولویت ها مورد پیگیری قرار می گیرد، گفت: این فعالیت ها در بخش آموزش و 
استعدادیابی همزمان با توجه ویژه به تیم های ملی پیگیری می شود. در هر دو بخش 

برنامه هایی داریم هم همزمان با هم پیگیر اجرا و به سرانجام رساندن شان هستیم.
وی در مورد تیم ملی بســکتبال بانوان )۵ نفــره( و برنامه های موردنظر برای این تیم 
خاطرنشان کرد: با حضور قدرت هایی مانند چین، ژاپن و استرالیا در قاره آسیا باید برنامه 
های اصولی و هدفمندی تدارک دیده شــود تا بتوان طی سال های آینده به سطح این 
تیم ها رسید. بسکتبال بانوان ایران فعال در گروه B آسیا قرار دارد بر همین اساس صعود 

از این گروه برنامه اصلی برای این تیم است.
نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال با یادآوری اینکه تا پیش از این افسانه متشرعی 
هدایت تیم ملی بســکتبال بانوان را بر عهده داشت، تصریح کرد: برای صعود به جمع 
مدعیان قاره آسیا همکاری با یک گزینه خارجی با عنوان سرمربی را در برنامه قرار داده 
ایم. رایزنی هایی ابتدایی در این زمینه هم آغاز شده است. پیگیر هستیم تا بتوانیم با در 

نظر گرفتن همه جوانب بهترین گزینه ممکن را در اختیار بگیریم.
»پیش از این فدراســیون بسکتبال متقاضی اعزام تیم ملی ۵ نفره بانوان به بازی های 

آسیایی شده بود. در صورت موافقت با این درخواست، این تیم با هدایت مربی خارجی 
در بازی ها شــرکت می کند؟«، ملک در پاسخ به این پرسش گفت: هنوز در مورد این 
اعزام نتیجه قطعی حاصل نشــده است. در مورد مربی خارجی و جذب آن هم هنوز به 
نتیجه قابل اســتنادی نرسیده ایم. بنابراین وضعیت مان در این زمینه مشخص نیست. 
قطعا هر دو موضوع را همزمان پیگیری می کنیم. هر زمان جذب مربی خارجی قطعی 

شود، استارت همکاری را می زنیم.
وی در عین حال خاطرنشــان کرد: جذب مربــی خارجی به منزله نفی مربیان داخلی 
نیست. به توانایی مربیان داخلی شک نداریم اما برای تسریع در روند حرکتی نیازمند یک 

گام جهشی هستیم که همکاری با مربی خارجی الزمه آن است. به طور حتم از دانش 
مربیان داخلی کماکان بهره مند خواهیم بود.

وی در مورد بسکتبال سه نفره و فعالیت های تیم ملی این بخش نیز گفت: در بخش سه 
نفره فعالیت ها تا حدی متفاوت پیگیری خواهد شد. در این بخش بیشتر روی فعالیت 
باشگاه ها متمرکز خواهیم بود تا از این طریق پشتوانه سازی الزم برای تیم ملی انجام 
شود.نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال بر مورد توجه قرار گرفتن دو مقوله آموزش 
و استعدادیابی در این فدراسیون تاکید کرد و گفت: معضلی که در فدراسیون بسکتبال 
با آن مواجه بودیم، آموزش سیلقگی و غیریکسان بود. بنابراین یکسان سازی آموزش در 
همه زمینه ها مورد توجه اســت. البته نتیجه گیری از این برنامه شاید حداقل دو سال 

زمان نیاز داشته باشد اما مالک عمل قرار گرفته است.
ملک همچنین در مورد فعالیت های انجام شده در زمینه استعدادیابی هم توضیح داد 
و گفت: تقریبا از خردادماه فعالیت های استعدادیابی را آغاز کردیم و در مراحل مختلف 
پیگیری شد طوریکه امروز 1۵0 تا 1۶0 نفر در ردده های سنی مختلف استعدادیابی شده 
اند. طی دو ماه گذشته تمرکزمان برای استعدادیابی روی متولدین ۸۵ تا ۸۷ بوده است. 
مرحله نخست استعدادیابی را تمام کرده ایم و حاال باید وارد مرحله دوم شویم در عین 
اینکه به استعدادپروری به عنوان بخش مهم دیگر این برنامه توجه داریم. باید در طول 

سال برنامه ویژه برای استعدادها داشته باشیم تا نتیجه الزم به دست بیاید.

ورود وزارت ورزش به پرونده ۶۰۰ هزار دالری فوتبال

پیش بینی بزرگ رافت از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر

فدراسیون بسکتبال به دنبال جذب مربی خارجی برای تیم ملی بانوان است 

 دلیل استارت ضعیف رونالدو در عربستان چه بود؟
اسطوره فوتبال عربستان دلیل استارت ضعیف رونالدو 

را بیان کرد.
کریستیانو رونالدو ابرستاره پرتغالی هفته  جاری اولین 
بازی اش را برای النصر در لیگ عربستان انجام داد ولی در 

اولین گام نمایش چندان خوبی نداشت.
النصر در  این بازی موفق شد االتفاق را با نتیجه یک بر 
صفر شکست دهد. تالیسکا ستاره برزیلی زننده گل پیروزی 

بخش النصر شد و رونالدو در سایه این بازیکن قرار گرفت.
در همین رابطه فواد انور ســتاره سابق النصر و الشباب دلیل عملکرد ضعیف 
رونالدو در اولین گام را این طور بیان کرد: کریستیانو به دلیل بازیکنان النصر  و 

پاس های اشتباه آنها عملکردی ضعیف مقابل االتفاق داشت.
وی افزد: امیدوارم بازیکنان النصر در تمرینات بدانند که توپ را به چه نقاطی 
بفرستند تا رونالدو از توانایی هایش استفاده کند. مخصوصا بازیکنان خط حمله 

باید ویژگی رونالدو را بدانند و به او کمک کنند.
اسطوره فوتبال عربستان ادامه داد: رونالدو در صحنه گل تالیسکا از هوش خود 
استفاده کرده و باعث شد تا دو بازیکن خط دفاع االتفاق را به طرف خود کشاند 

تا تالیسکا گل پیروزی را بزند.

  پرسپولیس با مهاجم برزیلی به توافق رسید
باشگاه پرســپولیس به توافقات کلی با مهاجم برزیلی 
شــاغل در لیگ ژاپن دست پیدا کرده و احتماال به زودی 

قرارداد همکاری به امضاء خواهد رسید.
 باشــگاه پرسپولیس برای جانشینی یورگن لوکادیا در 
این تیم به دنبال جذب یک مهاجم خارجی رفت و در این 
بین مذاکراتی هم با چند بازیکن انجام شد. این مذاکرات 
با یکی از مهاجمان به ثمر نشسته و در صورتی که مسأله 

خاصی به وجود نیاید، این بازیکن برزیلی به زودی به تهران می آید.
لئاندرو مارکوس پروچنا پریرا بازیکن برزیلی تیم گامبا اوزاکای ژاپن با مسئوالن 
پرسپولیس به توافقات کلی دست پیدا کردند و مذاکرات برای یکی دو بند همچنان 

ادامه دارد اما به نظر می رسد که باید این همکاری را قطعی دانست.
این بازیکن در تیم های پالمیراس برزیل و کلوب بروژ بلژیک بازی کرده و بازیکن 
توانمندی است. حضور این بازیکن به نوعی می تواند جای خالی لوکادیا را پر کند.

ایــن مهاجــم برزیلی که 190 ســانتی متر قد دارد را به احتمــال زیاد باید 
پرسپولیسی بدانیم. او تا 30 ژانویه با باشگاه گامبا اوزاکا قرارداد دارد و بعد از آن 

می تواند به عنوان بازیکن آزاد به پرسپولیس بپیوندد.

  هافبک طراح تیم اهوازی آماده بازی می شود
هافبک تیم فوتبال فوالد خوزســتان از روز شــنبه به 

تمرینات تیم فوالد اضافه شد.
فرشــید اسماعیلی در ابتدای فصل جاری مصدوم شد. 
او در اردوی آماده ســازی این تیم در ترکیه، آسیب دید و 
بعد از بررسی ها مشخص شد رباط صلیبی پاره کرده است. 
اســماعیلی در ۷ ماه گذشــته به کارهــای درمانی و 
فیزیوتراپــی مشــغول بود و از روز شــنبه هفته جاری به 
تمرینات تیم فوالد خوزســتان ملحق شــد.این بازیکن دویــدن را آغاز کرده و 
همزمان تمرینات بدنســازی خود را هم پیش می برد. اســماعیلی ظرف یک ماه 
آینــده کامال آماده خواهد بود تــا بتواند فوالد را در رقابت های لیگ برتر و لیگ 

قهرمانان همراهی کند. 

 بازیکن ایران به دنبال فسخ اورژانسی قرارداد با باشگاه شارلوا
علی قلی زاده بازیکن ایرانی شارلوا که تا سال ۲0۲۵ با 
این باشگاه بلژیکی قرارداد دارد، با اعالم مشکالت شخصی 

و خانوادگی به دنبال جدایی از شارلوا است.
 علی قلی زاده وینگر ایرانی که در سال ۲01۸ از باشگاه 
ســایپا تهران به شارلوا بلژیک پیوست، این روزها در صدد 

جدایی از شارلوا است.
قلی زاده که پیش از جام جهانی ۲0۲۲ قطر قراردادش 
را با شارلوا تا سال ۲0۲۵ تمدید کرده بود، به دلیل آنچه که مشکالت شخصی و 
خانوادگی عنوان کرده است، قصد دارد رضایت شارلوا را برای جدایی اش جلب کند.

قلی زاده در دو بازی اخیر خود برای شــارلوا عملکرد انتقادبرانگیزی داشت و 
در دیــدار این هفته »گورخرها« با کالب بروژ حتی در لیســت ۲0 نفره تیمش 

قرار نگرفت.
هرچند رســانه های بلژیک در روزهای گذشــته اعالم کرده اند قلی زاده از 
خاورمیانه پیشــنهاداتی دارد اما این بازیکن در مذاکره با باشگاه شارلوا خبر داده 
است همسرش به خاطر مسائل و مشکالت پزشکی به ایران بازگشته است و برای 

همین نیاز است که قراردادش را با طرف بلژیکی فسخ کند.
از ســوی دیگر از تیم اتحاد کلباء امارات با سرمربیگری فرهاد مجیدی هم به 
عنوان یکی از مشــتریان قلی زاده نام برده می شــد که هنوز این خبر هم تایید 

نشده است. 

 طارمی زننده ارزانترین گل های لیگ قهرمانان اروپا
مطالعات منتشر شده از سوی یک انجمن برزیلی نشان 
می دهد مهدی طارمی مهاجم ایرانی باشــگاه پورتو زننده 
ارزانتریــن گل های این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان 

اروپا است.
 مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان اروپا در حالی به پایان 
رســید که مهدی طارمی مهاجم ایرانی باشگاه پورتو یکی 
از ســتاره های این رقابتها بود و موفق شــد پنج گل برای 

تیمش به ثمر برساند.
پورتو در مرحله یک هشتم به مصاف اینترمیالن ایتالیا می رود و هواداران فوتبال 
ایران و باشگاه پورتو امیدوار به تکرار درخشش طارمی در این دیدار حساس هستند.

اما نتایج منتشــر شده از یک مطالعه در وب سایت Sambafoot برزیل که به 
خاطر اعطای یک جایزه بین المللی با نام »Samba d»ouro« معروف است نشان 
می دهد طارمی زننده ارزانترین و به صرفه ترین گل های لیگ قهرمانان اروپا است.

شاید در نگاه اول گفتن ارزان ترین گل های طارمی در لیگ قهرمانان عجیب 
به نظر برسد، اما این نتیجه ای است که از بررسی ها و آنالیز این انجمن و رسانه 

برزیلی منتشر شده است.
در نمونه ای که شامل فوتبالیست هایی بود که در این فصل چهار بار یا بیشتر 
در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرده اند، Sambafoot نسبت بین پنج گل طارمی 
و دستمزد ساالنه را محاسبه کرد. این نسبت برای مهاجم ایران با قراردادی معادل 

1 میلیون و ۷۲0 هزار یورو، 3۴۴ هزار یورو به ازای هر گل است.
این عدد برای »کیلیان امباپه« مهاجم پاری ســن ژرمن فرانسه که قراردادی 
بیــش از 90 میلیون یورو با این باشــگاه دارد، با هفت گل چیزی در حدود 13 

میلیون یورو است.
»لیونل مسی«ستاره آرژانتینی پاریس هم که چهار گل به ثمر رسانده است، 
بعــد از امباپــه با بیش از 10 میلیون یورو بــه ازای هر گل دومین بازیکن گران 

قیمت محسوب می شود.

سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در ادوار مختلف تاکید کرد: هر چه دانش و تجربه 
مربیان تیم ملی بیشتر باشد به سود سرمربی تیم ملی برای کسب نتیجه خواهد بود.

منصــور برزگــر، درباره وضعیت تیم ملی کشــتی آزاد ایران برای کســب نتیجه در 
رقابت های قهرمانی و کســب ســهمیه المپیک پاریس، اظهار کــرد: غیبت یا حضور 
روس ها در رقابت های قهرمانی جهان و پس از آن المپیک پاریس مشخص نیست و ما 
نمی دانیم تکلیف حضور روس ها در این ۲ رویداد به چه صورتی است. قطعا این موضوع 

تاثیر زیادی در نحوه کسب نتیجه ملی پوشان ما خواهد داشت.
سرمربی اســبق تیم ملی کشــتی آزاد، افزود: ما در هیچ زمینه ای المپیکی نیستیم 

و المپیکی فکر نمی کنیم. یک ســرمربی باید حداقل ۴ ســال برای کسب نتیجه در 
المپیک زمان داشته باشــد. در حال حاضر باید این فرصت به کادر فنی داده شود تا 
عملکرد کشــتی آزاد را در المپیک ببینیم و سپس درباره وضعیت کشتی آزاد و تیم 

ملی قضاوت کنیم.
دارنده یک طال و ۲ نقره جهان، با تاکید بر اهمیت ســطح مربیان تیم ملی در کسب 
موفقیــت در رویدادهای مهم همچون جهان و المپیک، گفت: قطعا یک دســت صدا 
ندارد و یک مجموعه هر چقدر قوی تر باشــد موفق تر خواهد بود. هر چه مربیان تیم 
ملی در آنالیز و کوچ قوی تر باشند و بتوانند در برنامه ریزی تمرینی خوب عمل کنند 

مطمئنا نتیجه کار بهتر خواهد شد.برزگر درباره حمایت های رییس فدراسیون کشتی 
از برنامه های تیم های ملی و عملکرد او، خاطرنشــان کرد: دبیر از نظر ســازندگی در 

کشتی اقدامات خوبی انجام داده و در حد توان خود کار کرده است.
وی با آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشتی در رقابت های پیش رو، خاطرنشان کرد: 
همه ما مدیون کشتی هستیم و با گوش های شکسته ای که داریم، آرم کشتی بر روی 
ماست و همه در خیابان از ما درباره کشتی سوال می کنند. زمانیکه کشتی نتایج خوبی 
بگیرد همه ما احســاس سربلندی داریم و در مقابل اگر کشتی نتیجه خوبی نگیرد و 

نتواند انتظار مردم را برآورده کند شرمنده آنها می شویم.

در هیچ زمینه ای المپیکی فکر نمی کنیم
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   شامپانزه های جوان ریسک پذیرتر از مسن ها هستند

مطالعات نشان می دهد که شامپانزه های جوان ریسک پذیرتر از شامپانزه های 
مسن هستند.

 به نقل از دیلی میل، والدین نوجوانان ممکن اســت با سرکش بودن آنها 
آشنا باشند اما اکنون مطالعه ای جدید نشان می دهد که تنها نوجوانان انسان 

نیستند که طغیان می کنند.
محققان دانشگاه »میشیگان« نشان داده اند که شامپانزه های نوجوان نیز 
ریسک پذیری بیشتری دارند و بیشتر از شامپانزه های مسن  پرخاش می کنند.

در این مطالعه به بررسی ۴۰ شامپانزه نیمه آزاد و وحشی از پناهگاه شامپانزه 
چیمپونگا در جمهوری کنگو پرداخته شد.

الکســاندرا روزاتی محقق اصلی این مطالعه و استاد روانشناسی و انسان 
شناسی در دانشگاه میشیگان، می گوید: شامپانزه های نوجوان به نوعی با طوفان 

روانی مشابه نوجوانان انسان روبرو هستند.
شامپانزه ها می توانند تا ۵۰ سال عمر کنند، بنابراین سال های نوجوانی آنها 

بین سنین هشت تا ۱۵ سالگی است.
شامپانزه ها نیز مانند انسان ها در طول سال های نوجوانی تغییرات سریعی 
در سطح هورمون ها دارند که باعث می شود دوستی های جدیدی با همساالن 
خود برقرار کنند و عالوه بر آن هورمون ها باعث افزایش پرخاشگری و رقابت 

برای کسب موقعیت اجتماعی در آنها می شود.
در این مطالعه که در مجله »Experimental Psychology: General« منتشر 
شــده است، دو آزمایش پاداش غذایی بر ۲۱ شامپانزه نر و ۱۹ شامپانزه ماده 

در سنین مختلف انجام شد.
شامپانزه ها برای دریافت خوراکی باید داوطلبانه در تعدادی بازی شرکت 

می کردند.
یک ظرف پر از بادام زمینی بود. بادام زمینی غذایی است که شامپانزه ها تا 
حدودی دوست دارند. در حالی که در ظرف دیگر یک غذای ناپسند به طور مثال 
یک تکه خیار یا یک غذای مورد عالقه برای مثال یک تکه موز پنهان شده بود.

در این بازی شامپانزه ها می توانستند با خیال راحت ظرف بادام زمینی را 
بردارند یا شانس خود را به امید پیدا کردن موز امتحان کنند.

این آزمایش چندین بار انجام شد و طی آن محققان واکنش های احساسی 

شامپانزه ها و همچنین صدای آنها را ضبط کردند. این صداها شامل صدای ناله، 
جیغ، کوبیدن روی میز یا خاراندن خود بود. نمونه های بزاق نیز برای ردیابی 

سطح هورمون ها برداشته شد.
نتایج نشان داد که شامپانزه های نوجوان بیشتر از شامپانزه های بالغ ریسک 
می کنند. شامپانزه های جوان به رغم انتخاب پر ریسک تر واکنش منفی مشابه 

شامپانزه های بالغ نسبت به دریافت خیار نشان دادند.
دور دوم آزمایــش، رضایت با تاخیر را مورد بررســی قــرار داد و در آن از 
آزمون معروف مارشمالو الگوبرداری شد، که در آن به کودکان گفته می شود 
که می توانند یک مارشمالو که درست رو به روی آن ها قرار دارد را بالفاصله 

بخورند یا مدت زمانی را صبوری کنند تا سه مارشمالو دریافت کنند.
به شامپانزه ها یک تکه موز داده شد که می توانستند فوراً آن را بخورند یا 

یک دقیقه منتظر بمانند تا سه تکه موز دریافت کنند.
آمار همه شــامپانزه هایی که در این آزمایش شرکت می کردند در انتخاب 
رضایت با تاخیر مشابه بود، این در حالی است که تحقیقات قبلی نشان داده 
نوجوانان انسانی عجول تر هســتند و بنابراین احتمال دریافت پاداش فوری 

توسط آنها بیشتر است.

 تولید هواپیمای هیبریدی با برد 13۰۰ کیلومتر
یک شرکت انگلیســی از تولید هواپیمای هیبریدی تازه ای خبر داده 
که دارای ملخ نیز هســت و با یک بار شــارژ قادر بــه طی کردن ۱3۰۰ 

کیلومتر راه است.
 به نقل از نیواطلس، شــرکت آرک ارو سیستمز، هواپیمای هیبریدی 
جدید خود را کم هزینه و با آالیندگی بسیار اندک توصیف کرده که برای 

مسافرت بسیار مناسب است.
این هواپیمای کوچک که لینکس پی ۹ نام دارد، از نظر برد، سرعت و 
هزینه عملیاتی می تواند با هلیکوپتر رقابت کند. بدنه این هواپیما ترکیبی از 
هواپیمای عادی، هلیکوپتر و هواچرخ است؛ یک طرح کامل ترکیبی با وزن 
تنها ۱۹3۰ کیلوگرم و دارای یک کابین ۹ نفره که کاماًل شبیه هلیکوپتر 
اســت، اما دارای یک بال اصلی باریک به طول ۱۲.6 متر نیز هست که با 

یک بال در دم و باله های بزرگ تکمیل می شود.
پره های باالیی ۱3 متری کامال قابل کنترل اســت و در این محصول 
از یک موتور الکتریکی برای چرخاندن ســریع پره باالیی برای برخاستن 
و فرود عمودی اســتفاده می شــود تا هواپیما برای بلند شدن از زمین به 

سرعت کافی دست یابد.
حداکثر ســرعت این هواپیما 37۰ کیلومتر در ساعت است. موتورهای 
توربو 37۰ کیلوواتی مزیت دیگر این هواپیما است. این موتورها با پیل یا 
ســلول سوختی هیدروژنی کار می کنند. در صورت حمل 6۰۰ کیلوگرم 

سوخت، برد این هواپیما به ۱3۰۰ کیلومتر می رسد.
هزینه هر ساعت پرواز این هواپیما ۵۰۵ دالر در ساعت است که نسبت 

به هلیکوپترهای مشابه ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.

شال برفی بر روی آبشار التون -  آستار 

اینفوگرافیاینفوگرافی

   کمبود خواب چگونه بر سالمتی تاثیر می گذارد
کمبود یا اختالل خواب یکی از معضالت جدی جوامع امروز اســت. اگر بــه اندازه کافی نمی توانید خواب را مدیریت کنید و در حال 
جدال با مغز هستید، باید بدانید در معرض خطر جدی سالمت قرار گرفته اید. این معضل عوارض مخرب زیادی برای افراد دارد که در این 

اینفوگرافیک به برخی از مهمترین آن ها اشاره شده است.

بــا بروز انتظارات پیرامون افزایش مالیم نرخ بهره توســط فدرال رزرو در ماه 
فوریه، قیمت طال امروز از باالترین سطح روزانه به رقم ۱۹3۲ دالر کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری  هیچ یک، ســایت »اف ایکس استریت« در یادداشتی 
به بررســی نوســانات فلز زرد امن پرداخت و روند آتی آن را اینگونه بررسی کرد: 
قیمت طال )XAU/USD( در اوایل صبح روز سه شنبه در اروپا، از باالترین حد روزانه 
به ۱۹3۲ دالر ســقوط کرد. در این بین، در بحبوحه ی عملکرد نه چندان پویای 
بازار که ناشــی از فقدان داده ها و رویدادهای اصلی است، و همچنین عدم وجود 
معامله گران چینی و مذاکرات فدرال رزرو، قیمت شــمش به آخرین چالش های 

موجود، واکنش نشان می دهد.
بازارهای معامالتی ایاالت متحده در انتظار چه گزارش هایی هستند؟

از ســوی دیگر، سرفصل هایی که رویارویی ایاالت متحده با چین بر سر روابط 
شرکت ها را به تصویر می کشــد، ارزیابی همه جانبه ای برای ریسک پذیری تلقی 
می شــود. گفتنی است مذاکرات پیرامون سقف بدهی آمریکا در سنا می تواند در 
همین راســتا باشد.الزم به ذکر است که افزایش انتظارات تورمی ایاالت متحده، 
مطابق با نرخ تورم ســربه سر ۱۰ ساله و ۵ ســاله از داده های فدرال رزرو سنت 
لوئیس )FRED( برای سومین روز متوالی، به ۲.۲8 درصد افزایش یافت و عالوه بر 
آنکه توجیهی برای اظهارات تندروانه ی فدرال رزرو قبل از دوره ی خاموشی است، 

احساسات را نیز به چالش می کشد.
انتظارات تورمی

متعاقب آن، گزارش هایی از شاخص پیشرو هیئت کنفرانس ایاالت متحده برای 

ماه دسامبر، به خطوط داده های ضعیف قبلی ایاالت متحده ملحق شد و کاهش ترس 
از تورم در بزرگترین اقتصاد جهان را منعکس کرد که به نوبه ی خود، نشان دهنده ی 
نیاز کمتر فدرال رزرو برای رفتار تندرو در فوریه است. شایان ذکر است که بازیگران 
بازار انتظار افزایش مالیم تر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه فوریه و تغییر رویکرد سیاست 
پولی پس از آن را دارند که به نوبه ی خود عاملی تأثیرگذار بر دالر آمریکا اســت.

در کنار این ها، اولین آمار داده های فعالیت ژانویه از ژاپن، استرالیا و نیوزلند، نتایج 
مثبتی به همراه داشت که به نوبه ی خود ترس از رکود در حال پیشروی را خنثی 

کرد، اما نتوانست انگیزه ی الهام بخشی برای خریداران طال ایجاد کند.
در دل این ســناریوها، مقاومت معامالت آتی S&P ۵۰۰ در پی رشدهای وال 
استریت به چشم می خورد که از باالترین سطح شش هفته ای، که در روز گذشته 
ثبت شده بود، عقب نشینی کرد و در نهایت به ۴۰3۰ الی 3۵ رسید. عالوه بر آن، 
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ســاله و دو ســاله ی خزانه داری ایاالت متحده با کاهش 
حدود 3.۵۱ درصدی و ۴.۲۱ درصدی تا زمان انتشار، حرکت بازیابی سه روزه ی 
 PMI فوری را به ثبت رساند.با نگاهی به آینده، پیش از اولین گزارش شاخص های
جهانی S&P در ژانویه و تولید ناخالص داخلی )GDP( سه ماهه ی چهارم، قیمت طال 
ممکن است در بحبوحه ی روحیه ی محتاطانه معامله گران، شاهد عقب نشینی باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت طال با توجه به نمودار قیمت
بررســی نمودار حاکی از آن است که قیمت طال از خط باالی مثلث صعودی 
هفتگی کاهش یافت، زیرا فلز زرد افزایش حدود 1940 دالر در روز را تجربه کرد. 
 )MACD( عالوه بر آن، حرکت عقب نشینی نیز از کاهش سوگیری صعودی مکدی

و عقبگرد شاخص قدرت نسبی)RSI(حمایتی دریافت می کند.
در نتیجه، قیمت طال )XAU/USD( احتماالً به سمت تالقی حمایت 1920 دالری 
کاهش می یابد که شامل میانگین متحرک 100 ساعته )HMA(، خط حمایت مثلث 

اعالم شده و خط مقاومت قبلی از ژانویه است.
شــایان ذکر است که گرچه ضعف قیمت طال برای عبور از ۱۹۲۰ دالر امری 
بدیهی است، اما در مسیر شکستن آستانه ی ۱۹۰۰ دالری، درنگی وجود نخواهد 
داشت و در عین حال پایین ترین قیمت ماهانه ی ۱8۲۵ دالری را به عنوان توقف 

بعدی برای خرس های طال )XAU/USD( برجسته خواهد کرد.
از طرف دیگر، عبور صعودی از مانع ۱۹۴۰ دالری می تواند به ســرعت قیمت 
طال را به ســمت گسترش فیبوناچی )FE( 6۱.8 درصدی حرکات فلز بین ۱۲ تا 

۲3 ژانویه، نزدیک به ۱۹۵۲ دالر سوق دهد.

آیا ایالن ماسک می تواند سال 2021 را برای Dogecoin بازسازی کند و دوباره 
Dogecoin از بقیه بازار پیشی بگیرد ؟

به گزارش هیچ یک و به نقل از سایت Bitcoinist ، دوج کوین اکنون فاصله زیادی 
با باالترین قیمت خود یعنی 0.7 دالر دارد که توسط میلیاردر ایالن ماسک ایجاد 
شد و به طور تهاجمی آنچه را که او ارز دیجیتال »مورد عالقه« خود می نامد، تبلیغ 
کرد. با این حال، از آنجایی که میم کوین به روند پایین خود ادامه می دهد، حتی 
با وجود احساسات گاوی فعلی، همیشه این امکان وجود دارد که ماسک حمایت 
عمومی خود از Dogecoin را از سر بگیرد.تأثیر ایالن ماسک بر جامعه دوج کوین 

و قیمت مم کوین به طور گسترده هنوز بسیار برجسته است. تنها این واقعیت که 
ماســک توییتر را خریداری کرده بود، قیمت DOGE را در عرض چند روز به بیش 

از 150 درصد رساند. 
با این حال، با نگاهی به اوایل سال 2021، زمانی که ماسک به صورت مذهبی 
درباره Dogecoin پست می کرد، نمی توان فکر کرد که اگر او دوباره این کار را انجام 
دهد، چه اتفاقی می افتد. با توجه به موقعیت فعلی قیمت DOGE در مقایسه با جایی 
که در سال 2021 قبل از اینکه ماسک شروع به ارسال پست در مورد آن کند، قیمت 
میم کوین به سرعت به باالترین حد خود می رسد.همانطور که Bitcoinist گزارش 
داد، قیمت DOGE در سال 2021 به دلیل شیلینگ ماسک، بیش از 70000 درصد 
افزایش یافت. این امر خیلی سریع آلتکوین را از 0.0011 دالر به 0.78 دالر رساند. 
با توجه به روند فعلی قیمت، با الگوی مشابه، قیمت DOGE به سرعت از 5 دالر فراتر 
می رود. در حالی که افزایش 70000 درصدی دیگر قیمت را به باالی 60 دالر می 
رساند.در حالی که 60 دالر ممکن است در این مرحله واقع بینانه نباشد، یک فشار 
مداوم دیگر از ماسک می تواند به راحتی Dogecoin را از بقیه بازار پیشی بگیرد. 
حتی اگر قیمت DOGE به قیمت های مورد انتظار نرسد، اگر ماسک بار دیگر تمام 
وزن خود را پشت سر بگذارد، قطعاً شاهد باالترین رکوردهای جدید خواهد بود.به 
طور کلی، حمایت ماسک از Dogecoin نه تنها به نفع میم کوین، بلکه برای کل 
بازار ارزهای دیجیتال عمل می کند، زیرا نفوذ او مشارکت کنندگان جدیدی را به 

فضای کریپتو می کشاند.

پیش بینی قیمت طال برای روزهای آتی

  چرخش هسته زمین متوقف شده است
مطالعه جدید نشان می دهد که هسته داخلی زمین ممکن است 

چرخش خود را متوقف و سپس معکوس کرده باشد.
 به نقل از هیل، ناسا توضیح می دهد در اعماق مرکز زمین، هسته 
داخلــی وجود دارد که تقریباً 7۴6 مایل را در بر می گیرد و عمدتاً از 
آهن خالص و جامد تشکیل شده است. اگرچه ما مدت ها معتقد بودیم 
و تحقیقات نشان داده که هسته داخلی می چرخد اما مطالعه جدید 
نشان داد که شاید چرخش خود را متوقف و حتی معکوس کرده باشد.

هســته بیرونی مایع که هسته داخلی را احاطه کرده باعث ایجاد 
میدان مغناطیســی زمین می شــود. به گفته ناسا، با حرکت آهن و 
نیکل مذاب در هسته بیرونی، جریان های الکتریکی ایجاد و منجر به 
میدان مغناطیسی می شود. Nature توضیح می دهد که هسته بیرونی 

به هسته داخلی اجازه می دهد تا خود به خود بچرخد.
اگرچــه دانشــمندان نمــی توانند به طور مســتقیم هســته را 
ردیابــی کنند، اما مــی توانند امواج لــرزه ای ناشــی از زمین لرزه 
هــا و آزمایــش هــای ســالح هســته ای دوران جنگ ســرد را با 
 رســیدن به هســته تجزیه و تحلیل کنند. این همان کاری است که
 »یی یانگ« و »ژیائودونگ ســونگ« زلزله شناسان دانشگاه پکن، برای 
تحقیق جدید خود که در مجله Nature Geoscience منتشــر شده 

انجام دادند.
یانگ و سونگ بر اساس تجزیه و تحلیل خود از امواج لرزه ای ناشی 
از زمین لرزه های مشــابه که قدمت آنها به دهه ۱۹6۰ بازمی گردد؛ 
گفتند که به نظر می رسد چرخش هسته داخلی بین سال های ۲۰۰۹ 

تا ۲۰۲۰ متوقف شده و حتی می تواند مقدار کمی معکوس شود.
احتماالً این اولین باری نیست که هسته درونی ما متوقف می شود. 
در عوض، آنها معتقدند این تغییر با بازگشت تدریجی هسته داخلی 
به عنوان بخشی از یک نوسان تقریباً هفت دهه مرتبط است. به گفته 
یانگ و سونگ، نتایج مطالعه آنها همچنین حاکی از واژگونی دیگر یا 

کاهش سرعت چرخش در اوایل دهه ۱۹7۰ است.

امام کاظم علیه السالم :
رجب، ماه بزرگی است که 

خداوند، ]پاداش[ نیکی ها را 
در آن، دو چندان و زشتی ها را 

در آن، محو می کند. هر کس 
یک روز از رجب را روزه بگیرد، 

آتش ]دوزخ[ به فاصلۀ یک سال 
راه از او دور می شود و هر کس 
سه روز را روزه بگیرد، بهشت 

برایش واجب می شود.
کتاب من ال یحضره الفقیه: ج 2 ص 
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