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بندر فاو رقیبی برای 
بنادر جنوبی ایران

مولدسازی به صورت 
شفاف انجام می شود

دنبال بهانه بودند 
قربانی ام کنند

پیش بینی وضعیت 
بیت کوین در ماه فوریه
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حسین فرهانی  
کارشناس 

کندی و اختالل اینترنت بزرگترین مانع 
توسعه اقتصاد دیجیتال کشور

کندی و اختالل اینترنت طی یک سال گذشته در حالی به یکی از مشکالت 
روزمره عموم مردم تبدیل شده است بنابراین به نظر می رسددر این وضعیت 

صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی شعار محسوب شود.
 اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجتیال و دسترسی عموم 
مردم به فضای مجازی و کسب وکارهای اینترنتی طی چند سال گذشته و به 
ویژه یک سال اخیر با کندی و اختالل متعدد مواجه شده است که کاربران 

با آن دست و پنجه نرم می کنند.
مهمترین دلیل کندی اینترنت را عدم تنظیم گیری صحیح و به موقع در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است .که 
در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به 

نوعی شعار محسوب شود. در ادامه متن این یادداشت آمده است.
 مهمترین دلیل کندی اینترنت عدم تنظیم گیری صحیح و به موقع در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است 
و  به گونه ای که نه تنها سرمایه گذاری جدید و توسعه زیرساخت ها متوقف 
شــده، بلکه تعمیر و نگهداری شبکه موجود نیز به خوبی انجام نمی شود و 
نتیجه آن قطعی های مکرر طی یک ســال اخیر در نقاط مختلف تهران و 

اقصی نقاط کشور شده است.
از ابتدای سال تاکنون چندین بار بخش های قابل توجهی از پایتخت دچار 
قطعی اینترنت شده است که برای آن دالیلی مانند آتش سوزی ساختمان 
شرکت ارتباطات زیرساخت، آتش سوزی حوضچه شرکت مخابرات و ... بیان 
شده ولی به نظر می رسد این موارد معلول برخی علت های اصلی مانند عدم 
توجه کافی به سرمایه گذاری و توسعه شبکه و حتی تعمیر و نگهداری مناسب 
است. از طرف دیگر شبکه ارتباطات سیار نیز از یک طرف با افزایش تعداد 
کاربران و بهره برداری بیشتر و از طرف دیگر با توقف توسعه زیرساخت مواجه 
است و کیفیت پایین و متغیر اینترنت و حتی مکالمه تلفن همراه را عموم 
شهروندان در یک سال گذشته به کرات در منزل، محل کار و حتی معابر و 

محیط های شهر تجربه کرده اند.
در ماه های اخیر به دالیل مختلف بارها بخش قابل توجهی از سایت ها و 
خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده و برای یک یا چند روز 
عموم مردم امکان باز کردن بخشی از سایت ها را از طریق گوشی های تلفن 
خود از دست داده اند. در آخرین اتفاق چهارشنبه هفته گذشته حدود ساعت 
۱۲ ظهر یعنی در اوج فعالیت های اقتصادی و زندگی مردم، به مدت حدود 
۱۰ دقیقه اینترنت در کل کشور قطع شد که بهت همگان را برانگیخت ولی 
تاکنون توضیح مشخصی به افکار عمومی داده نشده است. ضمن اینکه هیچ 
گزارشی درباره اینکه در این مدت چه تعداد تراکنش ناموفق بانکی، پرداخت، 
اختالل در حمل ونقل مردم، خدمات عمومی و ... ایجاد شده و خسارت ناشی 

از آن برای مردم چگونه باید جبران گردد، منتشر نشده است.
بــه نظر می رســد در این وضعیت صحبــت کردن از توســعه اقتصاد 
دیجیتال بیشــتر شــوخی و به نوعی شعار محسوب شــود؛ زیرا اختالل و 
کندی اینترنت بزرگترین مانع توسعه آن محسوب شده و به همین دالیل 
تمایل به مهاجرت از کشــور بین فعاالن حوزه فناوری اطالعات روز به روز 
در حال افزایش است و در صورت عدم اصالح این مسیر، به زودی کشور از 
 نیروهای نخبه در این حوزه فقیر شده و هزینه نیروی انسانی متخصص به

 شدت افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی ایران چقدر است؟رشد اقتصادی ایران چقدر است؟

  

اکران »برادران لیال« در شرایط فعلی، هم به نفع صاحبان فیلم 
است، هم از تعداد آثار توقیفی کم می کند و هم فروشی خوب را 

به گیشه سینماهای کشور سنجاق خواهد کرد.
 برادران لیال که بهار امســال، در صدر اخبار سینمایی کشور 
قرار داشت، پس از ماه ها سکوت رسانه ای، بار دیگر به تیتر مهم 

رسانه های سینمایی تبدیل شده است.
در بهار امسال بود که فیلم در هفتادوپنجمین جشنواره کن 
رونمایی شد و حواشی مربوط به آن، از اظهارات برخی عوامل 
تا عدم رعایت ممیزی ها و مراسم فوتوکال، با پوشش رسانه ای 
گسترده  ای مواجه شد. نتیجه این حواشی آن بود که فیلم از 
نمایش پرده ای داخل کشور جا ماند و کارگردان هم گویا حاضر 

نشد برای فیصله دادن به این موضوع، پا پیش بگذارد.
در چنین شــرایطی بود کــه تالش های جــواد نوروزبیگی 
به عنوان تهیه کننده کار نیز چنــدان موفق نبود تا حاال فیلم 
در شــرایطی قرار بگیرد کــه باید با نرمش باالیی از ســوی 
صاحبان آثار مواجه شــود.در همان فصل بهار و تابســتان، 
این گونه تصور شد که ســعید روســتایی؛ کارگردان فیلم، 
عالقه چندانی به اکران فیلم در ســینماهای ایــران ندارد. 
البته که شــخص روستایی هرگز به شــکلی مستقیم راجع 
 ایــن موضــوع، اظهارنظر نکرد امــا مجموع عوامــل در آن 
ماه ها این شائبه را تقویت می کرد که روستایی احتماال اشتیاقی 

برای اکران داخلی این فیلم ندارد.
احتماال یکی از دالیلی که سبب تقویت این گزاره شد، استقبالی 
بود کــه از فیلم قبلی کارگــردان به عمل آمــده بود. متری 
شــیش ونیم با دالر امروز، در فرانســه نزدیک به ۶۰ میلیارد 
تومان فروخت. شــاید تخمین صاحبان فیلم بر آن بود که به 
دلیل دریافت جازه فیپرشــی کن ۲۰۲۲، استقبال بهتری از 
فیلم جدید روستایی به عمل می آید و زمینه نمایش این اثر 
نیز در چند کشور فراهم می شــود اما برادران لیال در فرانسه، 
۷۰۷ هزار و ۸۴۲ دالر فروخت که با قیمت دالر امروز، چیزی 
کمتر از ۳۲ میلیارد تومان می شود. فیلم در امارات هم ۹ هزار و 
۶۲۱ دالر فروش کرد که به پول ما، چیزی حدود ۴۳۰ میلیون 
تومان می شود. بنابراین فروش جهانی سومین ساخته سعید 
روستایی در دو کشور فرانســه و امارات، کمتر از ۳۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان می شود که طبیعتا، بسیار کمتر از آن 

چیزی است که انتظار می رفت.
در شرایطی که تصور می شــد فیلم به فروش قابل توجهی در 
اکران فرانسه خود دست یابد، اما کمتر از آن چیزی فروخت که 
احتماال در نمایش داخلی می توانست به دست بیاورد. بنابراین 
درست در این زمان بود که شاید نگاه ها، بیشتر به سمت اکران 

داخلی فیلم معطوف شد.

قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت، زیرا نشانه هایی از عرضه قوی نفت 
روسیه، آمارهای رشد اقتصادی آمریکا و بازگشت تقاضای چین را خنثی 

کرد.
بهای معامالت آتی برنت ۸۱ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۸۶.۶۶ 
دالر در هر بشکه رسید که تنها ۳ سنت بیشتر از تسویه هفته گذشته بود. 
قیمت نفت خام آمریکا ۱.۳۳ دالر یا ۱.۶ درصد کاهش یافت و به ۷۹.۶۸ دالر 
رسید که ۲ درصد کمتر در هفته گذشته بود.معامله گران گفتند و محاسبات 
رویترز نشان داد که بارگیری نفت از بنادر بالتیک روسیه در ماه دسامبر ۵۰ 

درصد افزایش می یابد زیرا فروشندگان تالش می کنند تقاضای قوی در آسیا 
را برآورده کنند و از افزایش قیمت جهانی انرژی بهره مند شوند.

همچنین معامله گران ممکن اســت بارگیری نفت خام اورال و KEBCO از 
UST-LUGA طی ۱-۱۰ فوریه از ۰.۹ میلیون تن به ۱.۰ میلیون تن افزایش 
دهند.اگر عرضه روســیه تا ماه آینده همچنان قوی باشد، احتماالً نفت به 
روند کاهشی خود ادامه خواهد داد.نمایندگان اوپک پالس هفته آینده برای 
بررسی سطح تولید نفت خام دیدار خواهند کرد و منابعی از گروه تولیدکننده 

نفت انتظار دارند که سیاست فعلی تولید تغییری نکند.

آن قدر قیمت گوشت در بازار باال رفته که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام 
سبک، دیگر فقط از ما بهتران می توانند گوشت بخرند. 

 در حال حاضر گزارش ها از روند قیمت گوشــت در بازار، از گرانی گوشــت تا 
رقم هایی باالی ۳۰۰ هــزار تومان حکایت دارد و ایــن قیمت البته در مناطق 
مختلف متفاوت است. گزارش رســمی دولت از قیمت ها نیز تایید می کند که 
قیمت گوشت قیمت و گوشت ماکیان در دی ماه در حدود ۴.۸ درصد گران شده 

و قیمت های کنونی البته ۷۵ ۷ درصد گران تر از دی ماه پارسال است.
با این حال، بنا به گفته فعاالن بازار، گرانی گوشت که در بازار از دو ماه قبل آغاز 
شده دولت تاکنون اقدام عملی برای کنترل قیمت ها نداشته و حاال با وجود این 
فضا، خبر داده می شود که قرار است گوشت گرم وارداتی برای کنترل قیمت ها 

وارد بازار شود.
آن طور که مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفته، بار 

گوشت قرمز وارد کشور شده و از امروز در فروشگاه های تهران توزیع می شود.
مسعود امرالهی توضیح داد، هر کیلو ران و سردست گوساله کیلویی ۲۱۵ هزار 
تومان قیمتگذاری شده است . همچنین گوشت گوساله مخلوط هر کیلو ۱۹۲ 
هزار تومان و چرخ کرده هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان در میادین اصلی شهرداری 

قابل تهیه است. هر کیلوگرم شقه گوسفند هم ۲۲۰ هزار تومان خواهد بود.
پشــت پرده گرانی عجیب گوشــت در بازار/ دادرس: دیگر فقط از ما بهتران 

می توانند گوشت بخرند

سرنوشت »برادران لیال« 
در دست کیست؟

بازگشت 
قدرت روسیه 
به بازار نفت

 پشت پرده گرانی عجیب
 گوشت در بازار

اخیرا علی بهادری جهرمی- ســخنگوی دولت طی اظهاراتی اعالم کرده که نرخ رشد 
اقتصادی ایران ۵ درصد اســت. اما داده های آماری نمایانگر واقعیات دیگری اســت. رشد 
واقعی اقتصاد ایران چقدر اســت و آیا زیرســاخت های الزم برای تحقق رشد ۸ درصدی 

فراهم شده است؟
اخیرا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور، 
به مانند دیگر دولتمردان در ابتدای سخنانش مسئولیت اوضاع را متوجه دولت قبلی کرده 
و با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم در حالی کارش را آغاز کرده که نرخ تورم ۶۰ درصد 
بوده است، تاکید کرده که حاال این شاخص به ۴۰ درصد رسیده است. وی همچنین اشاره 
کرده که با وجود اجرای سیاســت ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۴.۲ درصد شــهریور سال 

گذشته به ۲ درصد رسیده است.
جدای از بحث تورم، او در تشریح وضعیت کنونی کشور تاکید کرده که رشد اقتصادی 
به باالی پنج درصد رسیده است. اظهارات قبلی مقامات اقتصادی در دولت های پیشین هم 
حکایت از این داشت که وقتی قصد داشتند کارنامه اقتصادی مطلوبی از خود به نمایش 
بگذارند به داده های آماری مرکز یا نهادی استناد می کردند که وضعیت بهتری از اقتصاد 

ایران را نشان می دادند.
در حال حاضر هم با رجوع به پایگاه مرکز آمار ایران می توان مشاهده کرد که نرخ رشد 
اقتصادی ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ )براساس سال پایه ۹۰( ۳.۳ درصد است که 
نشان از این دارد که سخنگوی دولت به داده های آماری مرجع دیگری استناد کرده است.

این اولین بار نیست که سخنگوی دولت به رشد اقتصادی پنج درصدی اشاره می کند. 
در آذرماه امســال هم، او در یک برنامه تلویزیونی میانگین نرخ رشــد اقتصادی را در یک 
ســال گذشته نزدیک به پنج درصد اعالم کرد. بهادری جهرمی همچنین به این موضوع 
اشاره کرد که آخرین تصویر از اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ نشانگر رشد اقتصادی مثبت برای 
چندمین فصل متوالی است اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد ایران با سال های قبل از دوران 

تحریم فاصله معناداری دارد.
سخنگوی دولت سیزدهم در سخنان خود رشد اقتصادی ۱۰ سال گذشته را صفر اعالم 

و تاکید کرد این امر به معنای این است که چرخ اقتصادی ما نچرخیده است.

اقتصاددان هم دهه ۹۰ را دهه رکود اقتصاد ایران نام گذاری کرده اند. کافی است نگاهی 
به آمارهای اقتصاد کالن در این دوره بیاندازیم و پی به این موضوع ببریم که در این دهه 

یکی از ضعیف ترین عملکردهای اقتصادی به ثبت رسیده است.
درآمد سرانه به عنوان مهم ترین شاخص رفاه از ۷.۴ میلیون تومان در ابتدای دهه به ۴.۷ 
میلیون تومان در پایان این دهه رسیده است. میزان تشکیل سرمایه از ۱۷۱ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. در این دهه 
نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده، این در حالیست که تنها در دهه ۷۰ این شاخص به باالی 
۴۰ درصد رســیده بود. میانگین رشد اقتصادی در دوره رکود اقتصادی تقریبا صفر بوده 

است. این رقم در دهه ۸۰ حدود پنج درصد بود.
در شرایطی دولتمردان سعی دارند نمای بهتری از اقتصاد ایران به تصویر بکشند که 

اقتصاددان می گویند اقتصاد در تله رشد اقتصادی پایین گرفتار آمده است.
اخیرا رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس خبر داد که به زودی برنامه هفتم توسعه به 
دست مجلسی ها می رسد. آنطور که اطالعات درز کرده از این برنامه پنج ساله نشان می دهد 
نرخ رشــد اقتصادی همان هشت درصد هدف گذاری شده است. اما همزمان کارشناسان 
اقتصادی یک سوال مهم را مطرح می کنند و آن هم این است که آیا زیرساخت های اقتصادی 
برای دستیابی به چنین رشدی فراهم است یا خیر؟ در پاسخ به آن هم تاکید می کنند که 
الزمه رشد اقتصادی باال آماده سازی زیرساخت ها و بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی است 

که در این بین مهم ترین مولفه همان انباشت سرمایه فیزیکی کافی است.
نه تنها در ایران بلکه در کشورهای کمترتوسعه یافته آنچه به عنوان اصلی ترین دلیل رشد 
اقتصادی پایین عنوان می شود؛ پایین بودن سطح سرمایه گذاری است. اگر وضعیت یک دهه 
اخیر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، وضعیت انباشت سرمایه در کشور نامناسب بوده است.

آمارهــا هم حکایت از ایــن دارد که بیش از ۹۳درصد ســرمایه گذاری انجام شــده 
از ســال ۹۵ تا ۱۴۰۰ تنها به پوشــش اســتهالک موجودی ســرمایه کشور اختصاص 
 پیدا کرده و به تشــکیل ســرمایه جدید هم منجر نشده اســت. با این اوصاف باید دید
 مقامات اقتصادی دولت سیزدهم چه برنامه ای در سر دارند تا رشد اقتصادی پیش بینی 

شده در سال آینده محقق شود.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

دوشنبه   1401/11/10
2000 تومان 
شماره : 1579 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/11/10

شماره : 1579

سعیده محمد  -   ایده روز  | طی چند 
روز گذشته بخشــنامه زمین و مسکن ابطال 
شد. بر اساس این بخشنامه دیگر کارمندان این 

سازمان زمین دریافت نخواهند کرد.
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه 
تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن در 
خصوص واگــذاری اراضی بــه کارکنان این 

سازمان را باطل کرد.
سرپرســت معاونــت حقوقــی، نظــارت 
همگانی و امور مجلس ســازمان بازرسی کل 
کشور درخواســت ابطال بخشــنامه شماره 
۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان 
ملی زمین و مســکن را داشته است که برای 
واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش 
بیش از )یک ســوم( هزینه ساخت را تجویز 
نموده اســت، در صورتی که این ارزش برای 
ســایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، 
این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری مغایــر بــا بند ۹ از اصل ســوم قانون 
اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد.شایان 
ذکر است در گذشــته و به موجب بخشنامه 
مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸  شــماره ۶۰۹/۵۳۸۴۹ 
ســازمان ملی زمین و مســکن )تحت عنوان 
دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب 
مسکن مهر(، ارزش هر متر مربع زمین واگذار 

شــده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و 
شهرسازی به صورت اجاره ۹۹ ساله( می بایست 
از ۱/۲ )یک دوم( قیمت هزینه ساخت هر متر 
مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی 
است که این شــاخص برای عرصه های قابل 
واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۱/۳ )یک 

سوم( تعیین گردیده است.
در رای مزبور آمده؛ اوال براساس بند ۹ اصل 
سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رفع 
تبعیضــات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای 
همــه در تمام زمینه های مادی و معنوی«، از 
وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران است و 

مقرره مورد شــکایت که بین کارکنان وزارت 
راه و شهرســازی و سایر آحاد مردم از جهت 
ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع 
تفاوت قائل شــده، متضمــن اعمال تبعیض 
ناروا اســت و جعل این حکم و اختصاص آن 
به کارکنان وزارت راه و شهرســازی با اصول 

نوزدهم و بیســتم قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران که بر برابری مــردم ایران با 
یکدیگر تاکید دارد، مغایر اســت.ثانیا با توجه 
به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، 
مطابق دســتورالعمل تامین مسکن کارکنان 
در قالب مســکن مهر )مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ 
سازمان ملی زمین و مسکن(، قیمت هر متر 
مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم 
قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه 
می شــد و این میزان درخصــوص طرح اقدام 
ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصالحیه 
بخشــنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در 
این پرونده اســت، نســبت فوق به یک برابر 
)معادل( هزینه ساخت افزایش یافـــته است 
که نسبت های سه گانه فوق الذکر که درخصوص 
 کارکنان وزارت راه و شهرســازی اعمال شده

 از ایــن جهــت نیز تبعیض ناروا محســوب 
می شــود و لذا بنابراین بخشــنامه شــماره 
۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان 
ملی زمین و مســکن به دلیل مغایرت با بند 
۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران مســتند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و 
۸۸ قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالــت اداری مصوب ســال ۱۳۹۲ از تاریخ 

تصویب ابطال می شود.

پشت صحنه ابطال بخشنامه جنجالی زمین و مسکن

یک کارشناس مسکن گفت: مالکان خانه های فرسوده دغدغه های روزمره خود 
را اولویت می دانند و نوسازی برایشان جزو اولویت ها نیست.

فرید قدیری، کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیر نوسازی بافت فرسوده 
بر بازار مســکن گفت: آنچه که در مناطق بافت فرسوده تهران شاهد هستیم با 
سیاست های فعلی شهری دولت، بانکی و.. ارتباط برقرار نکرده است آن هم به دو 
دلیل یکی وضعیت اقتصادی و معیشتی افرادی که در بافت فرسوده زندگی می 

کنند و دیگری اولویت نبودن نوسازی بافت فرسوده توسط مالکان.
وی در ادامه بیان کرد: در بافت های فرسوده دو دسته زندگی می کنند یکی 
مستاجران هستند که به نوسازی مرتبط نیست و دیگر مالکان قدیمی در بافت 
فرسوده است که مالکیم بافت های فرسوده اولین نیاز تامین قدرت خرید هستندو 
به دنبال این هستند که مایحتاج زندگی را تامین کنند و دغدغه نوسازی ندارند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه اظهارداشت: تصمیم گرفتن برای تخریب 
و نوسازی به راحتی نیست حتی برای افرادی که در شمال پایتخت زندگی می 
کنند هم تخریب تصمیم راحتی نیســت و باید با چند سازنده مشورت کنند و 
ببینند کدام به صرفه اســت بماند برای افرادی که در بافت فرسوده زندگی می 

کنند و دغدغه اصلی آنها ساخت و ساز و نوسازی نیست.
وی در ادامه درخصوص مشکالت بافت فرسوده گفت: خانه ها در بافت های 
فرسوده سند نداشته و یا مشکل چند مالکی دارد که این موضوع باعث عدم دریافت 

تسهیالت از سوی بانک ها شده است. تسهیالتی از طرف دولت و شهرداری برای 
ترویج ســاخت و ساز داده شده اما نتیجه دلخواه را نداشته است، به عنوان مثال 
شهرداری هزینه پروانه را نمی گیرد یا اینکه دولت هزینه انشعابات را نصف دریافت 
می کند اما اینها بازهم باعث نمی شود تا مالکان بافت های فرسوده رغبتی برای 
نوسازی داشته باشند با توجه به اینکه ساخت وساز ها نیز باید هزینه ساخت را 

در نظر بگیرند بعد تصمیم گیری کنند.

 شهرداری با دولت مشکل نوسازی را حل کند
فرید قدیری گفت: درحال حاضر حدود ۲ میلیون نفر ساکن بافت های فرسوده 

هستند که با توجه به شرایط بد اقتصادی به مناطق پایین تر شهر مهاجرت کرده 
و نمی توان با سخن و یک نسخه واحد، کاری برای بافت های فرسوده انجام داد.

وی در ادامه به مهر گفت: باید واقعیت بازار را دید در حال حاضر شــهرداری 
ابزار قوی به نام پروانه در دســت دارد که می تواند با توجه به هزینه صدور جواز 
ساخت وســاز در بافت های فرسوده کمک کند چرا که در بعضی مناطق مانند 
منطقه یک ساخت و ساز اشباع شده و باید سرمایه گذار را به سمت ساخت و ساز 
در بافت های فرســوده مناطق پایین و متوسط شهر هدایت کرد، از طرف دیگر 
وظیفه دولت این است که با کنترل اقتصاد کالن و با سیاست های اقتصادی تورم 
را کنترل کند، زیرا با افزایش تورم تولید کننده در مسکن، تورم مصرف کننده را 

نیز شاهد خواهیم بود.
فرید قدیری گفت:نحوه تامین مالی بودجه دولت اشتباه است و رشد نقدینگی 
و سیاست های پولی در مهار تورم وجود ندارد دولت باید اول این معضل را حل 

کرده و سپس سازندگان مسکن را برای ساخت و ساز ترغیب کند.
این کارشــناس بازار مســکن در پایان بــه مهر گفت: ســرمایه گذار وقتی 
زمینــه ســاخت را مهیا ببینــد کم کم به ســرمایه گذاری در بافت فرســوده 
 روی می آورد از ســوی دیگر ســازند باید به صورت دقیــق بتواند هزینه های 
عملیاتی ساخت مسکن را در سال آینده محاسبه کرده و طبق آن مصالح و زمان 

ساخت را به کار ببرد.

بندر فاو رقیبی برای بنادر جنوبی ایران

مشکل اصلی در نوسازی بافت فرسوده، تورم باالی کشور است

کیارش بیرامی 
خبرنگار حوزه بورس 

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران با اشاره به سرمایه گذاری عراق روی 
توســعه بندر فاو، گفت: این بندر می توانــد روی ترانزیت ایران از طریق بنادر 

جنوبی اثر منفی بگذارد.
رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران خاطر نشان کرد: به نظر 
می رسد در آینده بندر فاو در عراق می تواند به رقیبی برای بنادر ایرانی تبدیل 
شود. عراق به کمک ترکیه و امارات تالش دارد، بندر فاو را به راهن آهن سراسری 
عراق متصل و این مسیر را به ترکیه وصل کند. بنابراین این کریدور جدید روی 

ترانزیت ایران به ترکیه تاثیر منفی می گذارد.
علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران در پاسخ به 
این پرسش که به نظر شما فعالیت بندر فاو در عراق نقش ایران را در کریدورهای 
منطقه ای کاهش می دهد، گفت: بندر فاو یک کریدور جدید و یک بازار دست 
نخورده است. پیش از جنگ، بنادر در عراق اقدام به ترانزیت کاال می کردند اما 
مســائل امنیتی باعث شد که بخشی از ترانزیت از این بنادر متوقف و به بنادر 
ایران منتقل شود. در حال حاضر عراق می خواهد این بازار را احیا کند و به نظر 

می رسد که در ترانزیت و تجارت ایران تاثیر بگذارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: عراقی ها از مدت ها پیش طرح توسعه بندر فاو 
را دنبال می کردند و در ســال میالدی که گذشت عراقی ها توانستند با عرضه 
نفت در بازارهای جهانی مبالغ قابل توجهی از محل فروش نفت عایدشان شد و 
این موضوع به توسعه زیرساخت های آنها کمک کرد.وی با بیان اینکه راه اندازی 
و فعالیت بندر فاو برای عراق جدی تر از گذشته شده است، تصریح کرد: عراق 
مسیر کوتاهی به آب های آزاد و خلیج فارس دارد و این مسیر منتهی به  بندر فاو 
و ام القصر است و از آنجایی که بندر ام القصر امکان گسترش نداشت از این رو بر 

توسعه بندر فاو متمرکز شدند.حسینی تاکید کرد: عراق جزو اتحادیه عرب است 
و در اتحادیه عرب پیمانی در خصوص مسائل گمرکی، ترانزیت و حمل و نقل 
تعریف شده است که مطابق با آن تعرفه ها در برخی موارد صفر و یا اندک است 
که این موضوع در راه اندازی این کریدور به عراق کمک می کند. همچنین عراق 
می تواند از این مسیر کاالها را به شرق سوریه، اردن و حتی عربستان منتقل کند.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران با اشاره به همکاری امارات برای توسعه 
و سرمایه گذاری در بندر فاو در عراق، اضافه کرد: به نظر می رسد در آینده این 
بندر می تواند به رقیب ایران تبدیل شود. عراق به کمک ترکیه و امارات تالش 
دارد که بندر فاو را به راهن آهن سراســری عراق متصل  و از شمال راه آهن را 
به ترکیه وصل کند و بخشی از ترانزیت از طریق امارات و بندرعباس به ترکیه 

می رود این راهگذر جدید در ترانزیت ما به ترکیه تاثیر منفی می گذارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: بندر فاو در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر منفی در 
روند صادرات ما بگذارد و باید منتظر ماند و نتایج آن را مشاهده کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بندر فاو می تواند زنگ خطری برای بندرهای 
جنوبی ما باشــد؟ گفت: باید دید که این بندر  توانایی جابه جایی چه حجم از 
کاال را دارد. ظرفیت جابه جایی بنادر ما در حدود ۳۵۰ میلیون تن اســت و ما 
دو بندر بزرگ شهید رجایی و بندر امام را در خلیج فارس داریم همچنین بنادر 
کوچکتر خرمشهر، آبادان و بندرلنگه سال های سال است که فعالیت می کند. اما از 
سوی دیگر  ورود عراق به  بنادر خلیج فارس جزو حقوق آنهاست و ما نمی توانیم 
مانع آن شویم و باید دید که عراق چه مقدار می تواند تخلیه و بارگیری در این 
بندر داشته باشد. با توجه به اینکه عراق به دنبال توسعه زیرساخت های حمل و 

نقل است و بدون تردید توسعه آن نقش منفی در بنادر ایران خواهد گذاشت.
حسینی با بیان اینکه سیاســت مداران راه را برای تجار باز می کنند، افزود: 
روابط سیاسی ما هر میزان با کشورها رو به بهبودی برود در اقتصاد تاثیر مستقیم 
می گذارد. اگر روابط اقتصادی بین کشورها عمیق تر شود مسائل امنیتی نیز بهتر 
خواهد شد و به قول معروف از مرزی که کاال رد شود نیروی نظامی عبور نمی کند. 
معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دوره جدید فعالیت بیشتری داشته و بیش از 
گذشته کار می کند  و به نظر می رسد که این روابط باید بیشتر توسعه پیدا کند.

این فعال اقتصادی در پایان با اشاره به اقدامات عملی وزارت خارجه در حل و 
فصل چالش های تجار، تاکید کرد: برای نمونه حدود ۲ و سال اندی کامیون های 
ایرانی مجوز ورود به ترکمنستان را نداشتند و وزارت خارجه با پیگیری هایی که 
انجام داد توانست سد را بشکند و امروز کامیون های ایرانی این مجوز را دارند و 

از ترکمنستان عبور می کنند.

   کدام کاال بیشترین افت تولید را داشت؟
بررسی وضعیت تولید در ۹ ماهه امسال نشان می دهد که از ۳۳ کاالی منتخب 

صنعتی و معدنی ۲۰ کاال افزایش تولید و ۱۲ کاال کاهش تولید داشته اند.
 مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه امسال نشان می دهد 
که از ۳۳ کاالی صنعتی  و  معدنــی  ۲۰  کاال افزایش تولید و ۱۲ کاال افت تولید را 

تجربه کرده اند.
بررسی ها حکایت از آن دارد که تولید اتوبوس، میبنی بوس و ون با ۱۵۷ درصد 
رشد در صدر تولیدات ۹ ماهه امسال قرار دارد و در طرف دیگر ترازو تولید انواع 
محصوالت فوالدی با ۲۳ درصد کاهش، بیشترین افت تولید به نام خود زده است.

وضعیت تولیدات صنعتی
بر این اســاس در این بازه زمانی، تولید انواع خودروی سواری ۱۳ درصد، وانت 
۵۴ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون ۱۵۷ درصــد، تراکتور ۴ درصد، انواع تایر 
یک درصد، کارتن ۳۱ درصد، ســموم دفع آفات نباتــی ۳۴ درصد، محصوالت 
پتروشیمی ۸ درصد، الیاف اکریلیک ۳۰۱ درصد، نخ فیالمنت پلی استر ۵ درصد، 
الیاف پلی استر ۳ درصد، انواع تلویزیون ۶۱ درصد، انواع کولر آبی ۲۹ درصد، انواع 
یخچال و فریزر ۱۸ درصد، انواع ماشین لباسشویی ۹ درصد و انواع الکتروموتور 

۱۲ درصد رشد تولید را ثبت کرده اند.
از سویی دیگر روغن ساخته شده نباتی ۱۵ درصد، پودر شوینده ۱۳ درصد، کاغذ 

۱۵ درصد، فیبر یک درصد و دوده ۲۷ درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند.
وضعیت تولیدات معدنی

در ۹ ماهه امسال تولید کنسانتره زغال سنگ ۲۰ درصد، شیشه جام ۲۷ درصد، 
ظروف شیشه ای ۳ درصد و ظروف چینی یک درصد، رشد تولید داشته اند؛ البته 

در این مدت تولید آلومینا نیز بدون تغییر بوده و مشابه پارسال تولید شده است.
همچنین در طرف مقابل تولید فوالد خام ۲ درصد، انواع محصوالت فوالدی ۲۳ 
درصد، کاتد مس ۵ درصد، سیمان یک درصد، کاشی و سرامیک ۳ درصد و چینی 

بهداشتی ۳ درصد کاهش یافته است. 

  آغاز به کار قرارگاه نظارت میدانی بر طرح های اشتغال
با دســتور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارگاه نظارت میدانی بر طرح های 

اشتغال استانی وزارت کار آغاز به کار کرد.
  حبیب اهلل جلیلی- مدیرکل امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از آغاز به کار قرارگاه اشتغال با هدف نظارت میدانی بر طرح های اشتغال توسط 
اداره کل امور استان ها خبر داد و گفت: تشکیل »قرارگاه اشتغال کشور« در امور 
استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حســب دستور مقام عالی وزارت 

انجام گرفت.
وی افزود: نظر به تأکید رئیس محترم جمهور درخصوص ایجاد تعهد یک میلیون 
شغل در سال در همایش نظارت ســتادی و اجالسیه سراسری مدیران اجرایی 
استان ها و دستگاه های تابعه این وزارت و دستور وزیر کار در جهت تحقق تعهد 
صورت گرفته، طی جلســه ای که با همکاری معاونت اشتغال برگزار شد، مقرر 
گردید "قرارگاه اشتغال" با هدف نظارت حضوری بر طرح های اشتغال ثبت شده 

در سامانه رصد در اداره کل امور استان ها فعالیت خود را آغاز کند.
طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلیلی گفت: فعالیت این قرارگاه 
از روز شنبه ۸ بهمن  ماه آغاز شده و تا روز شنبه ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت 
و توسط ادارات  کل استان ها پیگیری و کمیته ای در این دفتر فعالیت آن را رصد 

و ارزیابی می کند.
مدیرکل امور اســتان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقرر است 
استان ها در بازه زمانی ۴۰ روز فعالیت قرارگاه اشتغال تمام طرح های ثبت شده در 
سامانه رصد را طی هماهنگی با مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی طرف قرارداد 
به صورت میدانی و حضوری، نظارت و هر ۴۸ ساعت یک بار گزارش میزان نظارت 

صورت  گرفته را اعالم کنند.
به گفته وی گزارش دریافتی با گزارش جامع سامانه ســانار تطبیق داده شده، 
جمع بندی الزم صورت گرفته و در اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار 

خواهد گرفت.
مدیرکل امور استان های وزارت کار گفت: بنا داریم در ۴۰ روز فعالیت این قرارگاه 
حداقل ۱۵ مورد گزارش ارزیابی استان ها جهت استحضار وزیر کار ارسال شود. 

  عقب گرد کیفی به  بهانه  فروش ارزان تر در بورس؟
ایران خودرو در حالی خودروهای دناپالس خود را طبق وعده  داده شده، زودتر از 
موعد تحویل داده که در این نسخه عرضه شده، دو آپشن رینگ آلومینیومی و ترمز 
عقب دیسکی حذف شده است؛ گر چه حذف این دو آپشن از خودروهای دناپالس 
در بخشنامه عرضه این محصول در بورس کاال قید شده، اما به نسبت نسخه اصلی 
تولیدی ایران خودرو، مرسوم نبوده و به نظر می رسد این کار در کیفیت و ایمنی 

تاثیرگذار خواهد بود.
 ایران خــودرو محصول دناپالس عرضه شــده در بورس کاال را در نســخه پایه 
همانطور که وعده کرده بود، زودتر از موعد تحویل مشتریان داده است. این نسخه 
از دنا پالس بدون رینگ آلومینیومی و با ترمز عقب کاسه ای )به جای ترمز عقب 

دیسکی( تحویل داده است.
ایران خودرو در این رابطه با این موضوع تاکید دارد که مطابق آنچه که در بخشنامه 
فروش قید شده است، اقدام به تحویل خودرو می کند. محصوالت ایران خودرو با 
مشخصه های مختلف تولید و عرضه می شود. در مورد دنا نیز چندین نوع خودرو 
در جریان تولید قرار دارد، از جمله دنا پالس با ترمز دیسکی و رینگ فوالدی، فول 

آپشن با موتور توربوشارژ و ...
بر اساس اعالم این خودروساز، خودروهای دنا عرضه شده در بورس کاال نیز عینا 
با مشخصات ظاهری و فنی و لیست تجهیزات مطابق با اطالعیه عرضه که قابل 
مشاهده است، دارای رینگ فوالدی و ترمز عقب کاسه ای هستند و تولید و تحویل 

محصول عینا برابر خودروی فروش رفته صورت می گیرد.
در اطالعیه عرضه محصول دناپالس در بورس کاال همانطور که ایران خودرو نیز 
اعالم می کند، ترمز عقب کاســه ای و رینگ فوالدی ۱۵ اینچ فوالدی ذکر شده 

است.  
این در حالیست که نسخه مرسوم دناپالس های ایران خودرو مجهز به ترمز عقب 
دیسکی و رینگ آلومینیومی است اما در این نسخه دناپالس های فروخته شده 
از طریق بورس کاال، رینگ آلومینیومی حذف شده و ترمز کاسه ای  )تکنولوژی 
ضعیف تر( جایگزین ترمز دیسکی این خودروها شــده و جایگزین کردن ترمز 

کاسه ای، از میزان ایمنی این خودروها خواهد کاست.
بررسی ها نشان داده که رینگ آلومینومی نیز عملکرد بهتری در خودروها دارد و 
باعث کنترل پذیری بهتر خودرو، افزایش شتاب، کارایی بهتر سیستم ترمز، کاهش 
سوخت، افزایش عمر الستیک، افزایش ایمنی خودرو و... می شود. شائبه ای که 
برای بسیاری از مردم پیش آمده است که آیا در این معامالت، ایمنی فدای قیمت 
شده است؟بر این اساس هر چند که ایران خودرو برخالف آنچه که تعهد داشته، 
عمل نکرده است اما به  نظر می رسد که خودروسازان با هدف کاهش قیمت پایه در 
بورس کاال و برای آنکه قیمت ها را پایین بیاورند، از برخی آپشن ها و ارتقا کیفیت ها 
و تکنولوژی ها صرف نظر می کنند؛ موضوعی که می تواند نوعی عقب گرد در حوزه 

تکنولوژی و ایمنی به حساب بیاید.

 ترخیص قطعی خودروهای وارداتی بعد از فروش در بورس
معاون گمرک ایران اعالم کرد: تا زمانی خودرو در بورس به فروش نرســد، برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص قطعی صادر نمی کنیم.معاون گمرک ایران با اشــاره به مصوبه ســاماندهی واردات خودرو که توسط دولت ابالغ 
شــده اســت، گفت: این خودروهای وارداتی در بوری کشــف قیمت و عرضه می شــوند و بر این اساس تفاوت قیمت فروش باید از طریق بورس به حساب گمرک واریز شود و در آن زمان پروانه قطعی ترخیص صادر خواهد شد.فرود عسگری، 
معاون گمرک درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی در گمرک تهران اظهار داشت: مصوبه ساماندهی واردات خودرو توسط دولت ابالغ و در آنجا ماخذ سود بازرگانی به صورت علی ا لحساب معین شد و دولت سود بازرگانی را برحسب 

قدرت موتور و میزان ارزش خودروها مشخص کرده است.

افزایش شانس ایران برای نقش آفرینی در ابتکار کمربند و جاده
تحریم ها به نادیده گرفته شــدن ظرفیت های کریدوری ایران منجر شــده 
است؛ اما احتمال پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده که امتداد آن از 

ایران عبور می کند، می تواند منافع بالقوه و مهمی برای کشورمان داشته باشد.
در پنجاه و چهارمین گزارش از سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
جهانــی«، گلچینی از تحــوالت اخیر در دو الیه جهانــی و منطقه ای محیط 
ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده 
توســط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه مورد 

واکاوی قرارگرفته اند.
در بخش تحوالت جهانی، به تبعات جنگ روســیه و اوکراین پرداخته شده 
که همچنان خبرساز است. باوجود مخالفت برخی کشورهای اروپای شرقی که 
وابستگی باالیی به صنعت هسته ای روسیه دارند، اتحادیه اروپا در حال بررسی 
پیشــنهادی مبنی بر قرار دادن شرکت روس اتم در لیست سیاه است تا بتواند 
به موازات گسترش ممنوعیت تجارت با این کشور در حوزه کاالها با کاربرد نظامی، 

صنعت هسته ای روسیه را نیز تحریم کند.
این در حالی است که تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات نفت روسیه سبب شده 
تا هند و چین واردات نفت خود را از روسیه افزایش داده و عماًل روسیه تبدیل 
به بزرگ ترین تأمین کننده نفت خام چین شود، جایگاهی که تا پیش ازاین در 

اختیار عربستان سعودی بوده است.
همچنین روابط تجاری چین و روسیه نیز با راهبرد دقیق و عالمانه چین و 
بهره برداری این کشور از جنگ اوکراین و بحران حاکم بر اقتصاد روسیه، به حجم 
بی سابقه ای رسیده است. تنها نکته مثبت در این میان شاید همین باشد که پس 
از اختالل های پیش آمده در پی تحریم ها و نیز انفجار خط لوله نورد استریم و 
درنتیجه کاهش شدید انتقال گاز روسیه به اتحادیه اروپا، بحث مدیریت بحران 

انرژی در اروپا بسیار پررنگ شد و اروپا، اگرچه با صرف هزینه های زیاد، اما موفق 
به افزایش بهره وری انرژی شد.

در بخش تحوالت منطقه، ماحصل ســفر اخیر رئیس جمهور کره جنوبی به 
امارات، به عنوان یک شریک کلیدی، امضای توافق نامه هایی در حوزه نیروگاه های 
هســته ای، انرژی، سرمایه گذاری و صنایع دفاعی بود. در عربستان نیز به عنوان 
دومین بازار بزرگ ســرمایه گذاری ریســک پذیر در خاورمیانه پس از امارات، 

سرمایه گذاری در استارتاپ ها همچنان روند صعودی دارد.
در سوی دیگر ماجرا، به دنبال تحریم روسیه و خارج شدن کریدور شمالی از 
مسیرهای ترانزیت، مدتی است که نقش کریدور میانی که از آسیای مرکزی و 
قفقاز می گذرد و به دنبال آن موقعیت جغرافیایی آذربایجان که در مسیر تجاری 
اروپا به چین قرار دارد، بسیار پررنگ شده است. بر همین اساس بانک جهانی 
با توصیه به سرمایه گذاری در این کشور، مسیر راه توسعه آن را ترسیم و اعالم 
کرده است.توصیه به سرمایه گذاری در کریدور میانی در حالی صورت می گیرد 
که ایران پتانسیل های بسیار بیشتری برای تبدیل شدن به حلقه وصل چین به 

اروپا دارد؛ اما به دلیل شــرایط تحریم تقریباً نادیده گرفته شده است در نقطه 
مقابل، احتمال باالی پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده نیز منافع 
بالقوه و مهمی برای ایران که در مســیر این ابتکار قرار دارد، به همراه خواهد 
داشت، چراکه تنها کریدور ابتکار کمربند و راه که از ایران عبور می کند درواقع از 
ترکمنستان وارد ایران می شود.امضای یک یادداشت تفاهم بین آلمان و عراق در 
باب حل مسئله بحران انرژی برق در کشور عراق و نیز فروش شرکت اداره کننده 
بندر حیفا در اسرائیل به یک کنسرسیوم هندی با هدف کسب درآمد بیشتر و 
همچنین کاربست تخصص خارجی، ازجمله تحوالت در سطح منطقه بوده است.

در بخــش داده های تازه، بحث به بار نشســتن تالش های دولت ترکیه در 
بهبود روابط با کشــورهای خاورمیانه مطرح شده که خود را در افزایش درآمد 
صادراتی ترکیه از مجموع صادرات به کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس 
نشان داده است. تجارت ترکیه با آسیای مرکزی نیز به دلیل ظرفیت رشد باال، 
یکی از اولویت های کلیدی توسعه تجارت در دوران ریاست جمهوری اردوغان 
بوده است. افزایش دسترسی به منابع انرژی از آسیای مرکزی و توسعه اتصاالت 
ترانزیتی با این منطقه و دسترســی گسترده تر به بازارهای چین از این طریق 
ازجمله اهداف آنکارا در این زمینه اســت. رشد چشمگیر تجارت غیرنفتی بین 
روسیه و امارات درنتیجه مناقشه اوکراین و نیز اعطای کمک های مالی ژاپن به 
دولت عراق در بخش های برق، نفت و منابع آبی و نیز توسعه پاالیشگاه بصره، 

ازجمله دیگر اخبار بخش داده های تازه است.
 مرکز پژوهش های اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار 
سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« را باهدف بررسی رویدادهای 
کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دســتور کار قرار داده است و در این 
گزارش ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 
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 مدیرکل شــرکت های دولتــی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی گفت: امسال برای نخستین بار دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی توسط وزیر اقتصاد به شرکت ها ابالغ شده است که 
در طول ســال پایش و در مدت یک ســال به قانون دائمی 

تبدیل می شود.
به گــزارش از وزارت امور اقتصــادی و دارایی، »محمد 
عنبری« در تشــریح آخرین وضعیت شرکت های دولتی و 
شفافیت صورت های مالی این شرکت ها افزود: حاکمیت شامل 
ارکان مختلفی از جمله وزارتخانه ها، موسسات عمومی غیر 
دولتی، صندوق های بازنشستگی، سازمان های مناطق آزاد، 
شهرداری ها، بنیادها و موارد دیگر است، اما شرکت های دولتی 
به طور مشخص شرکت هایی است که ۵۰ درصد و بیشتر از 

سهم آن متعلق به دولت باشد.
وی بیان داشت: در برخی شرکت ها با وجود سهام کمتر 
دولت، اما همچنان مدیریت آنها بر مبنای نظر دولت انجام 
می شود که به این شرکت ها، شرکت های تحت کنترل دولت 
می گویند. برخی شرکت ها نیز متعلق به نهادهای عمومی غیر 

دولتی هستند.
عنبری توضیح داد: شرکتی دولتی است که مجمع عمومی 

آن را نمایندگان دولت تشکیل دهند.
وی با اشاره به وجود ۴۵۱ شرکت دولتی، یادآور شد: از 
این تعداد ۸۹ شرکت اصلی و مادر تخصصی و ۳۶۲ شرکت 
فرعی و تابعه هستند و آنچه در پیوست ۳ بودجه درج می شود 
۳۷۰ شرکت از همین ۴۵۱ شرکت هستند و برخی شرکت ها 

هم شرکت های غیر فعال هستند.

 شــرکت دولتی مشــمول واگذاری در سال
 جاری ۴۶

مدیرکل شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اظهار داشت: از کل شرکت های اصلی و مادر تخصصی، تعداد 
۹ شرکت اصلی و ۳۷ شرکت از شرکت های فرعی در فهرست 
شرکت های دولتی مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۱ هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، ۷۰ درصد از کل بودجه 
عمومی کشور متعلق به شرکت های دولتی بود، یادآور شد: 
این نسبت تقریباً در سال های بعد هم به همین شکل بود و 
در ســال جاری، ۵۹.۲ درصد و در الیحه بودجه سال آینده 

۵۸.۸ درصد پیش بینی شده است.
عنبری درباره باال بودن سهم شرکت های دولتی از بودجه 
کل کشور، توضیح داد: شــرکت های دولتی خود درآمد زا 
هستند، از درآمد خود ارتزاق می کنند و درآمدهای آنها در 

بودجه عمومی کشور نیز لحاظ می شود.
مدیرکل شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: 

پرداخت های شــرکت های دولتی از همان الگویی تبعیت 
می کند که پرداخت های دولتی بر مبنای آن انجام می گیرد 
و هیچ مدیر شــرکت دولتی نمی تواند بیشتر از آن سقفی 
که در قانون بودجه تعیین شده حقوق و مزایا داشته باشد.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران 
در دولت طی یک ماه گذشته یادآور شد: در آنجا تاکید شد 
که درباره شرکت های دولتی حتی آن سقف هم در نظر گرفته 
نمی شود چرا که یک شرکت کوچک و شرکت دیگر بزرگ 
است بنابراین نمی توان گفت که سقف تعیین شده به همه 

مدیران باید تعلق گیرد.
عنبــری تاکید کرد: در هزینه های یک شــرکت دولتی 
نهایت آن هفت درصد مربوط به حقوق و دســتمزد است 
و در مجموعه شــرکت ها چنین نسبتی وجود دارد و ما به 
اشتباه تمرکز را بر روی همان هفت درصد می گذاریم البته 
اگر جایی درســت هزینه نمی شود باید در همان درصد کم 
هم جلوی آن گرفته شود اما عمده هزینه ها مربوط به قیمت 
تمام شده یک خدمت است؛ اگر قرار است هزینه بهره ور شود 

باید دقیقا در همین بخش انجام شود.
وی با اشــاره به تعیین حسابرس در مجمع عمومی هر 
ساله شرکت ها یادآور شد: همه شرکت های دولتی به واسطه 
حسابرســی که انجام می شود مورد نظارت قرار می گیرند و 
اطالعاتی که روی کدال منتشر شده، صورت های مالی این 

شرکت ها است .
مدیرکل شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به 
انتشار صورت های مالی تمام شــرکت های دولتی بر روی 
سامانه کدال و حتی مازاد بر آن یعنی شرکت هایی که تحت 
حاکمیت دولت هســتند، یادآور شد: بر اساس نظر رئیس 
جمهوری و پیگیری های وزیر اقتصاد از سال گذشته مکلف 

به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شده ایم، که 
در ســال گذشته تمام صورت های مالی مربوط به سال ۹۸ 
و ۹۹ حسابرسی شده شرکت های که در دسترس مجموعه 

وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد منتشر شد.

 شناسایی یک هزار شرکت دولتی
وی افزود: امسال برای نخستین بار بر مبنای تکلیف قانونی 
و همچنین پیگیری وزیر اقتصاد شناسایی شرکت های تحت 
کنترل دولت و شرکت های دولتی را در دستور کار قرار دادیم 
این شرکت ها در حال شناسایی است که تعداد آنها بیش از 

یک هزار شرکت است.
مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه 
مکلف به انتشار صورت های مالی این شرکت ها برای عموم 
مردم هستیم اظهارداشت: تا سال ۹۸ حتی نمایندگان در 
کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این صورت های مالی دسترسی 
نداشتند هرچند بودجه شرکت های دولتی را تصویب و بررسی 
می کردند اما صورت های مالی آنها را در دسترس نداشتند.

وی اضافه کرد: در سال ۹۸ بودجه شرکت های دولتی به 
دست نمایندگان مجلس رسید اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم 

مردم صورت های مالی را منتشر کردیم.
عنبری یادآور شــد: امسال در دو فاز، یک بار در مهرماه 
یکبار در دی ماه صورت های مالی شــرکت های حسابرسی 
شده را منتشــر کردیم که در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در 
نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورتهای مالی ۶۰۳ 

شرکت غیر بورسی را منتشر شد.
مدیرکل شرکت های دولتی افزود: با احتساب ۴۰۰ صورت 
مالی شرکت های بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند 
مجموعه بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت 

اکنون صورت های مالی شفافی در کدال دارند.
وی آمادگی اداره کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
از حمایت پژوهش ها و پژوهشگرانی که در موضوع شرکت های 
دولتی و صورت های مالی به پژوهش بپردازند خبر داد و گفت: 
کارشناسان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و اندیشکده ها با 
مطالعه و بررسی این صورت های مالی مطالباتی را در فضای 
عمومی درباره عملکرد شــرکت ها مطرح کردند و آثار این 
نظارت عمومی را می توان در رفتار شرکت هایی که صورت های 

مالی آنها شفاف شده نسبت به دیگر شرکت ها دید.
عنبری با اشــاره بــه بهبود وضعیت شــرکت هایی که 
صورت های مالی آنها به طور شفاف منتشر شده است، آن را 

از آثار شفافیت صورت های مالی برشمرد.
وی با اشاره به درآمدزایی شرکت های دولتی برای دولت، 
گفت: در حسابرسی و تنظیم بودجه شرکت های دولتی یا 
سر به سر هستند یا زیان ده یا سود ده. اگر شرکت سود ده 
باشــد باید ۲۵ درصد مالیات بدهد، ۵۰ درصد قبل از کسر 
مالیات باید ســود ویژه به خزانه پرداخت کنند و ۲۵ درصد 

باقی مانده نیز در مجمع تعیین تکلیف می شود.
عنبری گفت: بخش عمده ای از ســود شرکت دولتی در 
اختیار دولت قرار می گیرد. هزینه تملک دارایی های سرمایه ای 
)بودجه عمرانی( در سال بعد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و در 
شرکت های دولتی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱.۵ 
برابر بودجه عمرانی کشور، شرکت های دولتی پروژه عمرانی 

در کشور اجرا می کنند.
وی با اشاره به چند شرکت سودده دولتی در سال ۱۴۰۰ 
گفت: شرکت ملی گاز ایران با ۵۲ هزار میلیارد تومان سود 
در رده اول است، این سود همان چیزی است که تبدیل به 
ســرمایه گذاری در میدان های گازی می شود تا سال آینده 

بحران گازی نداشته باشیم.
مدیرکل شــرکت های دولتی افزود: ۹۶ درصد پولی که 
شرکت های دولتی به دولت می دهند مربوط به ۱۰ شرکت 
بزرگ است.وی گفت: چند اتفاق امسال برای اولین بار رخ 
داده که در نظام حکمرانی ما سابقه نداشته است؛ همیشه 
از حاکمیت شرکتی صحبت می کردیم اما هیچ اقدام عملی 
درباره آن نشــده بود و امسال برای اولین بار دستورالعمل 
حاکمیت شرکتی از ســوی وزیر اقتصاد به شرکت ها ابالغ 
شده، در طول سال پایش و ظرف یک سال به قانون دائمی 
تبدیل می شود.عنبری تاکید: صرفه جویی برای شرکت های 
دولتی باید در بهای تمام شده انجام شود و این صرفه جویی 
باید صرف پروژه های توسعه ای شود لذا ارزیابی شرکت دولتی 
نباید بر مبنای پولی باشد که به دولت می دهد بلکه باید بر 

مبنای خدمتی باشد که ارائه می دهد.

ابالغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای نخستین بار

زهرا جعفری  -   ایده روز  |وزیر اقتصاد 
و دارایی با بیان اینکه ۸۵ میلیون ایرانی ناظر 
اتاق شیشه ای مولدسازی خواهند بود، گفت: 
۲۱۳ هــزار فعال اقتصادی مجوز خود را بدون 
حتی یک بار حضور و یک برگه از طریق درگاه 
ملی مجوزها دریافت کرده اند و جشــن مجوز 
بدون کاغذ را در همین دولت خواهیم گرفت.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در برنامه 
تلویزیونی صف اول  اظهار داشت: ثروت زیادی 
در مقابل چشــم مردم در اختیار شرکت های 
دولتی اســت اما برای پیشبرد برخی پروژه ها 
بودجه کافی وجود نــدارد، خالصه کار هیات 
مولدسازی دارایی های دولت این است که هر 
کجا دارایی راکد و منجمد وجود دارد را به یک 
دارایــی مولد و محرک برای تکمیل پروژه ها و 

بهره وری تبدیل کنیم .
 وی با بیان اینکــه ۸۵ میلیون ایرانی ناظر 
اتاق شیشــه ای مولدسازی خواهند بود، افزود: 
نزدیک میدان ونک تهران مدرسه ای وجود دارد 
که مدتی است بال استفاده مانده در حالی که 
آن منطقه مملو از مدارس دولتی و غیردولتی 
اســت و تنها با مولد سازی همین یک مدرسه 
می توان ۷ مدرسه برای سایر مناطق تهران و 

حاشیه تهران تاسیس کرد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران 
از دولت طلبکار هستند و اگر در عوض بدهی 
آنها یکی از این امالک به قیمت کارشناســی 
و شــفاف در اختیار آنها قرار گیرد، به سرعت 

وارد پروژه جدید می شــوند و به جای آن که 
پروژه هایشان مســتهلک شود، در دوره زمانی 

کوتاه تری انجام می شود.
 خاندوزی اظهار داشــت: مقاومت مدیران 
دولتی برای نگه داشــتن امــوال و امالک از 
مهمترین موانع مولدسازی دارایی های دولت در 
سال های گذشته بود؛ با غلبه بر این مقاومت ها و 
همچنین شناسایی اموال و امالک دولتی بیش از 
۷۰ درصد به اموال شناسایی شده اضافه  شده و 
امروز بیش از یک میلیون امالک و مستغالت 

شناسایی شده دولتی داریم.
وی اضافه کرد: شکســتن مقاومت مدیران 
دولتی برای اعالم و مولدسازی اموال، شناسایی 
مازاد بودن یا نبودن و قیمت گذاری به گونه ای 
که سخت گیرانه و غیر واقعی نباشد از الزاماتی 
اســت که در هیات عالی مولدسازی بر مبنای 
مصوبه شــورای هماهنگی ســران قوا دنبال 
می شــود.وی تصریح گرد: نیــازی به فروش 
برخی اموال نیســت چرا که بسیاری از امالک 
دولتی امکان مولدسازی و تبدیل به واحدهای 

سرمایه گذاری را دارند و این یک نهضت جدید 
است که نه تنها رونق پروژه ها و خروج بنگاه ها 
از زیاندهی را فراهم می کند، بلکه مردم سهامدار 
پروژه های دولتی می شوند و بر روند نیز نظارت 
خواهند داشــت.خاندوزی اضافه کرد: گردش 
کار مصوبه سران قوا و مراحل تایید آن از سوی 
رهبر معظم انقالب در خصوص مولد ســازی 
دارایی های دولت محرمانه بوده اما زمانی که 
مصوبــه به مرحله اجرا رســید دیگر محرمانه 
نبوده و البته محرمانه بودن در مراحل اولیه هم 

به معنای پشت درهای بسته بودن نبوده بلکه 
نشست های متعددی درباره آن برگزار و به بحث 

گذاشته شده بود.
وی گفــت: همه  تصمیمــات هیات عالی 
واگذاری در یک اتاق شیشه ای و کامال شفاف 
گرفته می شــود و هیچ نقطــه تاریکی وجود 
نخواهد داشــت. در ترکیب هیات برای اینکه 
نظارت جدی باشد یک نماینده از سوی رئیس 
مجلس و یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در 
تمام جلسات شــورا حضور و حق رای دارند.

دبیرخانه مکلف به ارائــه گزارش های دوره ای 
اســت . ۸۵ میلیون ایرانی ناظر اتاق شیشه ای 

مولدسازی خواهند بود.
خانــدوزی ادامه داد: قطــار حرکت صدور 
مجوزهای برخط باید شــتاب بیشتری داشته 
باشد؛ ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی مجوزهای خود 
را بدون حتی یک بار حضور و یک برگه از طریق 
درگاه ملی مجوزها دریافت کرده اند و ۱۳۹ هزار 

درخواست در دست بررسی است.
وی بیان کرد: در حوزه مجوزهای دستگاهی 
به دنبال این هستیم درهای پشتی را ببنیدیم 
. در وزارت اقتصــاد تیمی را مأمور کرده ام که 
به طور ناشــناس برای دریافت مجوز مراجعه 
می کنند تا ببینند از منظر یک مراجعه کننده 
وضعیت چطور است. گزارش تیم راستی آزمایی 
نشــان می دهد برخی دستگاه ها هنوز درهای 
پشتی خود را نبسته اند. جشن مجوز بدون کاغذ 

را در همین دولت خواهیم گرفت.

  سقوط ۴۸ هزار واحدی در ابتدای معامالت یکشنبه
شاخص کل تا این لحظه از معامالت با ریزش بیش از ۴۸ هزار واحدی کار خود را 

ادامه داده است.
 بورس امروز را با ریزش سنگینی آغاز کرده است در صورتی که امروز با ریزش ۴۸ 
هزار واحدی تا ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح یک موج هراس را در دل سرمایه گذاران 
راه انداخته است.در این باره علی فراقی به مهر گفت: با توجه به نحوه رفتار معامالت 
بازار امروز میتوان به یک نکته اساسی در خصوص سرمایه گذاری و فعالیت چه در 
بازار سرمایه یا چه در دیگر بازار ها رسید و آن موردی به نام ابهام در سرمایه گذاری 
است.فراقی افزود: اگر بخواهیم در قدم اول از لحاظ نموداری به بازار نگاه کنیم و بعد 
از آن همان زمان ها را از لحاظ اتفاقات بررسی کنیم متوجه میشویم که زمانی بازار 
با اخبار، تصمیمات و رفتار های مختلفی همراه شود آن را به سمت بی تصمیمی و 
عقب نشینی فعاالن آن بازار خواهد برد موردی که عالوه بر پتانسیل به شدت باالی 
بازار سرمایه برای رشد به دلیل موارد مختلف که مورد نظر انواع مدل سرمایه گذارانی 
میباشد که سعی بر سرمایه گذاری دارند ولی به دلیل عدم ثبات در تصمیمات و 
اقدامات یک شبه در سایه ابهام فرورفته است که حتی ریسک پذیر ترین افراد را 

مجبور به عقب نشینی نموده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موردی که بیشتر به چشم خواهد خورد اگر 
نمادهای بازار نیمه معامالت امروز را با معامالت بهتری پیگیری کنند باز هم به سمت 
نواحی خود برمیگردند که نیاز باالیی به حمایت و افزایش ورود پول خواهند داشت 
که در صورت نبودن این حجم از نقدینگی و عدم وجود خریدار قدرتمند احتمال 

عدم موفقیت در ادامه حرکت را ممکن می سازد.
فراقی افزود: آخرین نکته ای هم که به طور واضحی قابل توجه است هرچند بازار 
در وضعیت بسیار ضعیف تری در حال عمل است ولی طبق تجربیات و بازگذشت 
به حرکات قیمتی گذشته به خوبی آینده ای قابل دیدن است که همانند موج های 
رشدی گذشته باید منتظر یک حرکت شارپ تر از دیروز باشیم موردی که سرکوب 

ها و توقف قیمتی بیشتر نمادهای بازار آن را محتمل تر و قوی تر خواهند دید.
علی فراقی در پایان گفت: در کالم آخر هم کلید رهایی و نشــانه قابل توجه بازار 
حجم معامالت بازار است که از زمان رشدی بازار با یک روند صعودی دنبال گردید 
و پس از آن به خوبی قبل تر روندی افتی نمودارهای شاخص یک واگرایی منفی از 
لحاظ همراهی حجم بازار را به نمایش میگذاشتند که بازار میتواند در حال حاضر 
با جابه جایی دوباره حجم در مســیر صعودی ادامه مســیر را زودتر از کندل ها و 

نمودارهای شاخص برای فعاالن نشان دهد. 

 پیش بینی قیمت هفتگی طال در جهان
قیمت طال در اوایل معامالت روز جمعه آمریکا و پیش از تعطیلی بازار اندکی کاهش 
یافت و نقره نیز کاهش متوسطی را نشان داد. بازار طال پس از افزایش های اخیر که 
قیمت ها را در روز پنجشنبه به باالترین سطح ۹ ماهه رساند، در حال توقف است. 
طالی فوریه آخرین بار با ۰.۸ دالر کاهش به ۱۹۲۹ دالر و ۴۰ سنت و نقره مارس 

۰.۱۸۵ دالر کاهش یافت و به ۲۳.۸۳۵ دالر رسید.
 شاخص های سهام ایاالت متحده در نمودارهای روزانه از روند صعودی قیمت در 

کوتاه مدت بهره می برند که نشان دهنده افزایش بیشتر در کوتاه مدت است.
وزارت بازرگانی ایاالت متحــده روز جمعه اعالم کرد که شــاخص قیمت اصلی 
هزینه های مصرف شخصی آن پس از افزایش ۰.۲ درصدی در نوامبر، در ماه دسامبر 
۰.۳ درصد افزایش یافته است و داده ها مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود. در سال 
جاری، تورم اصلی مطابق با انتظارات اقتصاددانان ۴.۴ درصد افزایش یافت و تورم 

اصلی در مقایسه با افزایش ۴.۷ درصدی نوامبر کاهش یافته است.
بازار طال در واکنش اولیه به آخرین داده های تورم به سمت محدوده مثبت حرکت 
کرده است. در حالی که تورم به طور مداوم باالست، نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد 
همچنان به کندی ادامه می دهد. این گزارش اشاره کرد که هزینه های شخصی در 
ماه گذشته ۰.۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس اجماع برآوردها، اقتصاددانان به 
دنبال کاهش ۰.۱ درصدی بودند.بر اساس گزارش رویترز، بازارهای طال در جریان 
معامالت روز جمعه اندکی کاهش یافتند و همچنان به فروش خود ادامه دادند. از 
طرف دیگر، اگر به پایین ترین سطح چند روز گذشته سقوط کنیم، احتماالً تا سطح 
۱۸۸۰ دالر کاهش خواهیم یافت. همان طور که گفته شد، بازار به شدت به نوعی 
عقب نشینی نیاز دارد. این عقب نشینی می تواند فرصتی برای معامله گران باشد تا 
درگیر شوند. تحلیلگران بر این باورند که طال در نهایت به سطح ۲۰۰۰ دالر می رسد 

اما لزوماً معتقد نیستند که ما فوراً به آن می رسیم. 

 کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت در هفته های آتی
 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با واردات گوشت به کشور در هفته آینده قیمت 
گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، به طوری که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان 
افت قیمت انتظار می رود.به گزارش از ســازمان دامپزشکی کشور، »سید محمد 
آقامیری« افزود: با توجه به تالطم قیمت گوشت در بازار، در هفته آینده گوشت و دام 
زنده به مقدار کافی از مرزها به کشور وارد خواهد شد و قیمت کنونی گوشت به شدت 
کاهش پیدا خواهد کرد.رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: به دامدارانی 
که دام خود را به منظور افزایش قیمت و فروختن با سود باالتر نگه داشته اند توصیه 
می شود هر چه سریعتر دام خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت گوشت دچار 
ضرر و زیان مالی نشوند، زیرا وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی ضرر و زیان آن ها 
نخواهد بود.وی درباره صادارت دام و واردات گفت: اکنون صادرات گوشت قرمز از 

کشور انجام نشده و ممنوع است و تولید در بازار داخلی باید عرضه شود. 

 نقشه های حدنگار برای اراضی دولتی تهیه می شود
 سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تسریع در تبدیل اسناد دفترچه ای سازمان 
ملی زمین و مسکن به سند تک برگ و تهیه نقشه های حدنگار برای اراضی دولتی 

کشور خبر داد.
به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، »ارسالن مالکی« در نخستین نشست کارگروه 
حد نگار گفت: در ســال های گذشته تحویل اســناد دفترچه ای اراضی دولتی به 
واحدهای ثبتی توسط اداره های کل راه و شهرسازی انجام شده و به منظور تسریع 
در فرآیند صدور اســناد مالکیت تک برگ، مقرر شد این موضوع با توجه به تاکید 

دستگاه های نظارتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
وی اضافه کرد: به همین منظور با توجه به ضرورت اصالح هندسی نقشه های اراضی 
ملی و دولتی، تدوین دستورالعمل اصالح هندسی در کارگروه های مشترک بین 
نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مورد 
بررسی قرار گرفت و نتیجه آن با هدف ابالغ دستورالعمل فوق به کارگروه مربوطه 

گزارش شد.
مالکی درباره تخصیص اعتبار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برای تسریع در 
اجرای ماده ۹ قانون جامع حدنگار، اظهار داشت: بودجه الزم به تفکیک استان ها به 
منظور انعقاد قرارداد با کارگزاران دارای صالحیت واحدهای ثبتی در دست بررسی 

و ابالغ است.
وی با بیان اینکه بعضی از استان ها دارای مشکالتی در روند اجرای قانون حدنگار 
هستند، گفت: مقرر شد مشکالت برخی استان ها احصا و در جلسات آتی کارگروه  
که در آینده برگزار می شود با حضور روسای اداره های استانی بررسی و تصمیم های 

الزم اتخاذ شود.

تعطیالت مکرر کالس   های حضوری مدارس در هفته   های اخیر واکنش   های 
منفی مختلفی در پی داشت و در این بین یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش 
یکی از کسانی بود که چند روز قبل از پیشنهاد خود به دولت برای تعلیق مالک 
شاخص    کیفیت هوا در تعطیلی مدارس خبر داد و گفت: اگر شاخص   های جهانی 
کیفیت هوا را ببینید، در کشورهای دیگر در شرایط شاخص کمتر از ۳۰۰ مدارس 
را تعطیل نمی   کنند، اما شــاخص تعطیلی مدارس را برای ما روی ۱۵۰ واحد 

بسته   اند؛ موضوعی که از سوی وزیر کشور نیز اعالم شد.
یوسف رشیدی، درباره مبنای تدوین شاخص کیفیت هوا که در کشور ما به آن 
استناد می شود توضیح داد: معموال وزارت بهداشت این شاخص   ها را با الگوبرداری 
از کشورهای دیگر یا برمبنای داده   های خود تدوین می کند. شاخص   های کنونی 
نیز توسط وزارت بهداشت بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست 

آمریکا تدوین شده است.
 این شاخص   ها نشان می دهد هوای شهر در کدام   یک از وضعیت   های شش   گانه 
پاک، ســالم، ناسالم برای گروه   های حساس، ناسالم برای همه، بسیار ناسالم و 
خطرناک است. مقدار شاخص بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ گویای وضعیت قرمز و ناسالم 

شدن هوا برای همه است.

وی درباره دستورالعمل اجرایی تعطیل شدن یا نشدن مدارس گفت: در دنیا 
دستورالعمل واحدی وجود ندارد و هر کشور باتوجه به شرایط خود این کار را 
انجام می دهد. به عنوان نمونه در کشور ما با رسیدن شاخص به عدد ۱۵۰ چون 
دانش   آموزان جزو گروه   های حساس محسوب می   شوند مدارس تعطیل می   شوند. 
رشیدی تاکید کرد: تعطیلی مدارس با استانداردها و شاخص   های آلودگی هوا 
رابطه مســتقیمی ندارد و تعطیلی مدارس با شاخص ۱۵۰ یا ۲۰۰ بستگی به 

سیاست   های هر کشور دارد.

وی با اشــاره به آیین   نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک مصوب 
۹۷ هیات وزیران گفت: پس از تدوین اعداد شاخص   ها توسط وزارت بهداشت، 
چگونگی اقدامات اجرایی در دولت تصویب می شود. همچنین پس از تصویب، 
اعضای دولت نمی توانند درباره قبول یا عدم قبول آن صحبت کنند؛ مگر اینکه 
دوباره این موضوع به دولت برود و تغییر آن تصویب شود. رشیدی در واکنش 
به اظهاراتی در خصوص مقایسه کشورها برای تعطیلی مدارس با شاخص   های 
متفاوت نســبت به ایران توضیح داد: مقایسه کشورها کار درستی نیست و هر 
کشوری مبنای خود را دارد. وزارت بهداشت باید مشخص کند چه شرایطی برای 
کودکان مضر است؟ ما باید باتوجه به شرایط و سیستم درمانی موجود، شاخص   ها 
و دســتورالعمل   های اجرایی مرتبط با آن را تعیین کنیم. اظهارات رشیدی که 
از معاونان پیشین سازمان حفاظت محیط زیست نیز بوده است، بار دیگر یک 
موضوع بدیهی را گوشــزد کرده است؛ اینکه به جای دستبرد به استانداردهای 
شاخص کیفیت هوا که در کشور ما مبنا قرار دارد و با استانداردهای روز آمریکا 
منطبق است، باید در صورت لزوم و تشخیص، دستورالعمل   های مربوط به اجرای 
قانون هوای پاک ناظر بر تعیین زمان تعطیلی مدارس تغییر پیدا کند؛ آن   هم در 

صورتی که نظام سالمت چنین اقدامی را مجاز تلقی کند.

جایگزین تغییر شاخص کیفیت هوا

مولدسازی به صورت شفاف انجام می شود

 کاهش ۶ درصدی حجم آب موجود در سدهای مهم کشور
 حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا ۸ بهمن ماه به ۱۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب رسید که در هم سنجی با پارسال افت ۶ درصدی نشان می دهد.

 با وجود بارش های اخیر وضعیت سدهای کشور همچنان نامناسب ارزیابی می شود.
بر اساس تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری در حالی به رقم ۱۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که این رقم در سال آبی گذشته 

۲۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون مترمکعب بوده است و کاهش ۶ درصدی دارد.
میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر( تا ۸ بهمن ماه ۷ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته ۲۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

میزان آب ورودی به سدهای کشور در سال آبی گذشته )ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱( طی مهر تا اول بهمن ماه سال گذشته ۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب بوده است که مقایسه آن با مدت مشابه سال آبی جاری کاهش ورودی 
به سدها را نشان می دهد.حجم خروجی آب از سدها نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ بهمن ماه رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است، درحالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون مترمکعب بوده و کاهشی 

به میزان ۱۲ درصد یافته است.درصد پُرشدگی سدها تا ۸ بهمن ماه به ۴۰ درصد رسیده است.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دو شنبه  1401/11/10

شماره : 1579

10661066
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 5959 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 08199507340819950734 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 
40031890394003189039 متعلــق بــه صمــد رخشــانی فرزنــد خدارحــم در تاریــخ  متعلــق بــه صمــد رخشــانی فرزنــد خدارحــم در تاریــخ 1401/11/081401/11/08 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــی اهلل در تاری ــد ول ــن فرزن ــی پورحس ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــی اهلل در تاری ــد ول ــن فرزن ــی پورحس ــه مصطف ــق ب ــماره 45800451304580045130 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08398980960839898096 متعلــق بــه هــادی برهانــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی برهانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/251401/05/25  
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 45698608934569860893 و کارت موتــور بــه شــماره ســمنان  و کارت موتــور بــه شــماره ســمنان 88 -  - 14271427 و ســند  و ســند 
ــور  ــور  و شــماره موت ــماره شاســی SMSM8330563583305635 و شــماره موت ــماره شاســی  و ش ــه شــماره ســمنان 88 -  - 14271427 و ش ــور ب ــت موت ــه شــماره ســمنان مالکی ــور ب ــت موت مالکی
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/141401/08/14 مفق ــد ابوالقاســم در تاری ــری فرزن ــه رمضــان چیتگــر طب ــق ب ــخ  متعل ــد ابوالقاســم در تاری ــری فرزن ــه رمضــان چیتگــر طب ــق ب SMSM203911203911 متعل

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

14011401
ــد  ــژاد عمــران فرزن ــی ن ــی قل ــه عل ــق ب ــد  متعل ــژاد عمــران فرزن ــی ن ــی قل ــه عل ــق ب ــی  21302368122130236812 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند  ب ــی  کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند  ب کارت مل

محمد در تاریخ محمد در تاریخ 1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

14221422
ــخ  ــداهلل  در تاری ــد عب ــا احمــدی  فرزن ــهّ ژی ــق ب ــخ  متعل ــداهلل  در تاری ــد عب ــا احمــدی  فرزن ــهّ ژی ــق ب ــه شــماره 9018512890185128 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل

1401/11/051401/11/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 9018512790185127 و  و  ــه موتورســیکلت ب ــه شــماره  و گواهینام ــه موتورســیکلت ب ــه شــماره 9018512790185127 و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 9018512790185127 متعلــق بــه جعفــر  المعــی رامنــدی  فرزنــد محمــد باقــر   متعلــق بــه جعفــر  المعــی رامنــدی  فرزنــد محمــد باقــر  

در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/081401/11/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506
ســند مالکیــت واقــع در شــهرک گلســتان.خیابان پیام نور.اراضی اســتانداری بــا کد پســتی ســند مالکیــت واقــع در شــهرک گلســتان.خیابان پیام نور.اراضی اســتانداری بــا کد پســتی 71894311897189431189و و 
کــد نوســازی کــد نوســازی 1076764710767647و شناســنامه بــه شــماره و شناســنامه بــه شــماره 110110و دســته چــک متعلــق بــه علیرضــا  قاســمی  فرزند و دســته چــک متعلــق بــه علیرضــا  قاســمی  فرزند 

امید علی در تاریخ امید علی در تاریخ 1401/10/301401/10/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــق  در تاری ــد توفی ــژاد فرزن ــرم ن ــن  مح ــه رامی ــق ب ــخ  متعل ــق  در تاری ــد توفی ــژاد فرزن ــرم ن ــن  مح ــه رامی ــق ب ــماره 26196770922619677092 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 1401/11/051401/11/05 مفق

18661866
ــخ  ــی در تاری ــد نایبعل ــرام فرزن ــی اک ــه فاطمــه بهرام ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نایبعل ــرام فرزن ــی اک ــه فاطمــه بهرام ــق ب ــه شــماره 39803341813980334181 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/11/071401/11/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00125386390012538639 متعلــق بــه علیرضــا درخشــان فرزنــد قنبــر در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا درخشــان فرزنــد قنبــر 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.

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 8853406488534064 متعلــق بــه زهــرا فتاحــی دولــت آبــادی  بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه زهــرا فتاحــی دولــت آبــادی  بــه شــماره ملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/081401/10/08 مفق ــین در تاری ــد حس ــخ  فرزن ــین در تاری ــد حس 66096404406609640440 فرزن

ــی باشــد. ــی باشــد.م م

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــوروزی ن ــور ن ــه منص ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــوروزی ن ــور ن ــه منص ــق ب ــماره 00514904470051490447 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/151401/09/15 مفقــود گردی

کارت عابــر بانــک ملــت و رفــاه و کارت ملــی بــه شــماره کارت عابــر بانــک ملــت و رفــاه و کارت ملــی بــه شــماره 00712660460071266046 متعلــق بــه اســماعیل مصیــب زاده  متعلــق بــه اســماعیل مصیــب زاده 
محمــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ محمــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/09/181401/09/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 00439393840043939384 متعلــق بــه نیلوفــر وفــا آذر فرزنــد محمــد  متعلــق بــه نیلوفــر وفــا آذر فرزنــد محمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین ســواری پرشــیا خاکســتری مــدل کارت ماشــین ســواری پرشــیا خاکســتری مــدل 14011401 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 125125KK00624500062450و بــه شــماره و بــه شــماره 
شاســی شاســی NAANANAANA1515EE99NKNK301060301060 و بــه شــماره پــاک  و بــه شــماره پــاک 6666ایــران ایــران 154154د د 5454و گواهینامــه رانندگــی و گواهینامــه رانندگــی 
و شناســنامه و رســید کارت ملــی بــه شــماره و شناســنامه و رســید کارت ملــی بــه شــماره 25809714912580971491 متعلــق بــه امیــد نعمتــی فرزنــد حســین  متعلــق بــه امیــد نعمتــی فرزنــد حســین 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین  ســواری پــژو مشــکی  کارت ماشــین  ســواری پــژو مشــکی  206206 مــدل  مــدل 13951395بــه شــماره موتــوربــه شــماره موتــور166166BB00027020002702و بــه شــماره و بــه شــماره 
شاســی شاســی NAAPNAAP4141FEXGJFEXGJ765855765855و بــه شــماره پــاک و بــه شــماره پــاک 2222ایــرانایــران912912قق3939 متعلــق بــه رضــا  متعلــق بــه رضــا 
مشــعوفی بــه شــماره ملــی مشــعوفی بــه شــماره ملــی 00443585390044358539 فرزنــد حســن در تاریــخ فرزنــد حســن در تاریــخ 1399/01/12  1399/01/12 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14611150431461115043 متعلــق بــه علــی  شــهبازی یاجلــو فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  شــهبازی یاجلــو فرزنــد ابوالفضــل 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  ــد محمــد حســن در تاری ــال کریمــی فرزن ــه فریی ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد حســن در تاری ــال کریمــی فرزن ــه فریی ــق ب ــه شــماره 00712846210071284621 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 12628157621262815762 متعلــق بــه محمــد خیرخــواه فرزنــد آقــا  متعلــق بــه محمــد خیرخــواه فرزنــد آقــا 
حســن در تاریــخ حســن در تاریــخ  1401/10/29 1401/10/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در تاریــخ  ــد فــرج ال ــه حمیــده سلحشــور نیــا فرزن ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــد فــرج ال ــه حمیــده سلحشــور نیــا فرزن ــه شــماره 00614182180061418218 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/11/051401/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55602998475560299847 متعلــق بــه رضــا نصرتــی یانبــاغ فرزنــد حســین علــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا نصرتــی یانبــاغ فرزنــد حســین علــی در تاریــخ 
1401/10/131401/10/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20902090

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 17397968711739796871 متعلــق بــه عزیــز نورپــاک بخشــایش فرزنــد اصغــر در  متعلــق بــه عزیــز نورپــاک بخشــایش فرزنــد اصغــر در 

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

ــد عبدالجــواد در  ــه ســارا ارض اقــدس فرزن ــد عبدالجــواد در  متعلــق ب ــه ســارا ارض اقــدس فرزن ــه شــماره 09381820640938182064 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/301401/10/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبــاس در  ــژاد فرزن ــی ن ــه ســمانه محراب ــد عبــاس در  متعلــق ب ــژاد فرزن ــی ن ــه ســمانه محراب ــه شــماره 00720653890072065389 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/10/241401/10/24 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 00153188180015318818 متعلــق بــه شــیوا جعفــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــیوا جعفــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 15327273801532727380 متعلــق بــه پرنیــاز مرســلوئی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه پرنیــاز مرســلوئی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/03/261401/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد گــودرز در تاری ــه آرزو محمــدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد گــودرز در تاری ــه آرزو محمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 12001399411200139941 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 10603834891060383489 متعلــق بــه اورینــب رضوانــی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه اورینــب رضوانــی فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/11/081401/11/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 19600370051960037005 متعلــق بــه مصطفــی  شــا منصــوری فرزنــد عســکر در  متعلــق بــه مصطفــی  شــا منصــوری فرزنــد عســکر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/05/201401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00369738310036973831 متعلــق بــه محتــرم ســیف فرزنــد ارســان در تاریــخ  متعلــق بــه محتــرم ســیف فرزنــد ارســان در تاریــخ 
1401/09/041401/09/04 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 09011528380901152838 متعلــق بــه مهــدی شــایان فرزنــد محمــد حســین در  متعلــق بــه مهــدی شــایان فرزنــد محمــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مریــم آقاجانــی فرزنــد صفــدر در تاریــخ  ــه مریــم آقاجانــی فرزنــد صفــدر در تاریــخ  متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 43906960334390696033 متعلــق ب
1401/09/201401/09/20 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 41329199274132919927 متعلــق بــه میرزاعلــی طوســی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه میرزاعلــی طوســی فرزنــد عبــاس 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.

ــماره 49998668464999866846 و کارت  و کارت  ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره  و گواهینام ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره 49998668464999866846 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره پــاک ســوخت بــه شــماره پــاک 4141دد539539ایــرانایــران6262 متعلــق بــه ســیدجواد طاهــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدجواد طاهــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15313251731531325173 متعلــق بــه ســیده زهــرا حســینی فرزنــد سیدســلیمان در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده زهــرا حســینی فرزنــد سیدســلیمان 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.

ــه ایــت  ــه ایــت  متعلــق ب ــه شــماره 33090304823309030482 متعلــق ب ــه شــماره  و دفترچــه بیمــه ب ــه شــماره 33090304823309030482 و دفترچــه بیمــه ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/131401/09/13 مفق ــه در تاری ــت ال ــد حج ــان فرزن ــه دهق ــخ  ال ــه در تاری ــت ال ــد حج ــان فرزن ــه دهق  ال

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعیس ــتمی فرزن ــرا رس ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعیس ــتمی فرزن ــرا رس ــه زه ــق ب ــماره 44103518694410351869 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  1401/10/26 1401/10/26مفق

23022302
بــرگ ســبز خــودرو کامیــون بــاری فلــزی ایســوزو تیــپ بــرگ ســبز خــودرو کامیــون بــاری فلــزی ایســوزو تیــپ NPRNPR7070LL بــه مــدل  بــه مــدل 13861386  بــه رنــگ ســفید   بــه رنــگ ســفید 
بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک 5959  983983 ع  ع 7575  بــه شــماره شاســی   بــه شــماره شاســی NAGNAG086086NPRFNPRF0680906809 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 
 544110 544110 متعلــق بــه حســینعلی  ســنچولی  فرزنــد علیرضــا مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  متعلــق بــه حســینعلی  ســنچولی  فرزنــد علیرضــا مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــریال  ــماره س ــه ش ــریال  ب ــماره س ــه ش ــد 13721372 ب ــال تولی ــیل  س ــک دیفرانس ــد  ت ــال تولی ــیل  س ــک دیفرانس ــور 285285 ت ــخصات تراکت ــزی مش ــاک فل ــور پ ــخصات تراکت ــزی مش ــاک فل پ
5306353063 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور 687687BB  LFWLFW  متعلــق بــه عبــاس محمــد حســینی فرزنــد غامعلــی  مفقــود   متعلــق بــه عبــاس محمــد حســینی فرزنــد غامعلــی  مفقــود 

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

ــد  ــادی فرزن ــه حســین  ازاد حیدراب ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــه حســین  ازاد حیدراب ــق ب ــی 21228877532122887753 متعل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب 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.

ــماره  ــه ش ــکی ب ــگ مش ــه رن ــماره  ب ــه ش ــکی ب ــگ مش ــه رن ــدل 14001400 ب ــدل  م ــپ VTVT--ARRIZOARRIZO66 م ــودرو ام وی ام تی ــبز خ ــرگ س ــپ ب ــودرو ام وی ام تی ــبز خ ــرگ س ب
پــاک پــاک 8181صص367367--5959 بــه شــماره موتــور  بــه شــماره موتــور MVMEMVME44TT1515BAKNBAKN007791007791 بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســی

NATGCADRNATGCADR22MM10055351005535 متعلــق بــه کلثــوم  جعفــری میــان ابــادی فرزنــد علــی اکبــر  مفقــود  متعلــق بــه کلثــوم  جعفــری میــان ابــادی فرزنــد علــی اکبــر  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21205858912120585891 متعلــق بــه حســین دمنــده فرزنــد رحمــان در  متعلــق بــه حســین دمنــده فرزنــد رحمــان در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/301401/10/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21207789062120778906 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
ماشــین متعلــق بــه مهــدی  مســلمی پــور فرزنــد خدابخــش و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  ماشــین متعلــق بــه مهــدی  مســلمی پــور فرزنــد خدابخــش و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  
21221949282122194928 متعلــق بــه راضیــه پــاک منــش فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه پــاک منــش فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/10/231401/10/23 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی 21105398442110539844 متعلــق بــه ســید محمــود ســیمایی  متعلــق بــه ســید محمــود ســیمایی 
فرزنــد ســید حســن در تاریــخ فرزنــد ســید حســن در تاریــخ 1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 10802430111080243011 متعلــق بــه عنایــت اهلل شــکراانی خوزانــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه عنایــت اهلل شــکراانی خوزانــی فرزنــد یدالــه 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11415676111141567611 متعلــق بــه ســیف الــه  نــوروزی فروشــانی فرزنــد رمضانعلــی در  متعلــق بــه ســیف الــه  نــوروزی فروشــانی فرزنــد رمضانعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی و  کارت  ــد عل ــی فرزن ــان عموشــاهی خوزان ــه عرف ــق ب ــی و  کارت  متعل ــد عل ــی فرزن ــان عموشــاهی خوزان ــه عرف ــق ب ــه شــماره 11304918211130491821 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/11/011401/11/01 مفق ــروان در تاری ــره پاک ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــروان در تاری ــره پاک ــه زه ــق ب ــران441441یی9999 متعل ــرانای ــماره 5353ای ــه ش ــوخت ب ــماره س ــه ش ــوخت ب س

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

ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــا نقدعل ــد رض ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــا نقدعل ــد رض ــه محم ــق ب ــماره 11301373171130137317 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
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 1401/06/011401/06/01 مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11408818091140881809 و کارت پایــان خدمــت به شــماره  و کارت پایــان خدمــت به شــماره 11408818091140881809 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 4343ایــرانایــران169169نن4646 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 8381277683812776و شــماره موتــور و شــماره موتــور 1248311059112483110591  
ــه هــادی باقــری دســتگردی فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 1401/10/231401/10/23 مفقــود  مفقــود  ــه هــادی باقــری دســتگردی فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ  متعلــق ب مــدل مــدل 13831383 متعلــق ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11412236431141223643 متعلــق بــه محمــد حســین حــدادان خوزانــی فرزنــد عباســعلی  متعلــق بــه محمــد حســین حــدادان خوزانــی فرزنــد عباســعلی 
در تاریــخ 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 11304413851130441385 و کارت دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان به شــماره  و کارت دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان به شــماره 40117140104011714010  
متعلــق بــه محمــد  پیمانــی فروشــانی فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ متعلــق بــه محمــد  پیمانــی فروشــانی فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ 1401/10/241401/10/24 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

25032503
ــز در  ــد پروی ــه امیــر ویــس   مــرادی بختیــاری  فرزن ــز در  متعلــق ب ــد پروی ــه امیــر ویــس   مــرادی بختیــاری  فرزن ــه شــماره 17535336001753533600 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

تاریخ تاریخ 1401/09/101401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ســکینه   ــق ب ــه ســکینه   متعل ــق ب ــه شــماره 19719880651971988065 متعل ــنامه ب ــه شــماره  و شناس ــنامه ب ــه شــماره 19719880651971988065 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 رضایــی فرزنــد گل محمــد در تاریــخ  رضایــی فرزنــد گل محمــد در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62192579796219257979 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 62192579796219257979 و کارت  و کارت 
شناســایی ســازمانی بــه شــماره شناســایی ســازمانی بــه شــماره 62192579796219257979 متعلــق بــه علــی اکبــر نــوری فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اکبــر نــوری فرزنــد محمــود در تاریــخ 

 1401/09/27 1401/09/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابوالفتــح در تاریــخ  ــه ژیــا  شــریفی دوســت  فرزن ــد ابوالفتــح در تاریــخ  متعلــق ب ــه ژیــا  شــریفی دوســت  فرزن ــه شــماره 22963412092296341209 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 51001746925100174692 متعلــق بــه علــی عنصــری فرزنــد رضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی عنصــری 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.

  
25042504

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 18416166311841616631 متعلــق بــه نیمــا نکونــام فرزنــد پیرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه نیمــا نکونــام فرزنــد پیرعلــی در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 12731751311273175131 متعلــق بــه زهراســادات موســوی شــاه کوچکــی  متعلــق بــه زهراســادات موســوی شــاه کوچکــی 
فرزنــد ســیدجواد در تاریــخ فرزنــد ســیدجواد 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.

26012601
ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــی جان ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــی جان ــه عل ــق ب ــماره 06527495850652749585 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/09/151401/09/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

26032603
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 24405720472440572047 متعلــق بــه حســین نجــاری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه حســین نجــاری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

 1401/09/20 1401/09/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

28012801
بــرگ ســبز خــودرو تیبــا مــدل بــرگ ســبز خــودرو تیبــا مــدل 14001400 رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره  رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره 574574 د  د 2424 ایــران  ایــران 9292  شــماره   شــماره 
ــی  ــاب طالش ــه مهت ــق ب ــی متعل ــاب طالش ــه مهت ــق ب ــی NASNAS821100821100MM10302271030227متعل ــماره شاس ــی  ش ــماره شاس ــور MM159459344159459344 ش ــور موت موت

فرزند اسداله در تاریخ فرزند اسداله در تاریخ 14011401//0202//2121 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
        

29012901
ــا در  ــد محمدرض ــینی فرزن ــاق حس ــه اف ــق ب ــا در  متعل ــد محمدرض ــینی فرزن ــاق حس ــه اف ــق ب ــماره 07801588300780158830 متعل ــه ش ــیمکارت ب ــی س ــماره کارت مل ــه ش ــیمکارت ب ــی س کارت مل

تاریخ 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00111656260011165626 متعلــق بــه ســهیل  فخیــم ســتاری نیــا فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ســهیل  فخیــم ســتاری نیــا فرزنــد حســین 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.

شناســنامه  بــه شــماره شناســنامه  بــه شــماره 39208294683920829468 متعلــق بــه زهــرا عباســی عشــاقی فرزنــد بهــرام علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا عباســی عشــاقی فرزنــد بهــرام علــی 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.

ــه شــماره پــاک ایــران 132132   ــور ب ــه شــماره پــاک ایــران  بــرگ ســبز کارت موت ــور ب ــه شــماره ملــی 00208665340020866534 بــرگ ســبز کارت موت ــه شــماره ملــی شناســنامه  ب شناســنامه  ب
7326273262 شــماره شاســی  شــماره شاســی 88361338836133 متعلــق بــه مهــدی  خدابخــش بجــوه فرزنــد ســیدمجید در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  خدابخــش بجــوه فرزنــد ســیدمجید 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.

  NAPXNAPX212212AALAAL10119241011924 ــه شــماره شاســی ــه شــماره شاســی  ب ــور MM159067738159067738 ب ــه شــماره موت ــور کارت ماشــین ب ــه شــماره موت کارت ماشــین ب
بــه شــماره انتظامــی بــه شــماره انتظامــی 4040 ایــران  ایــران 539539 ب  ب 6868 متعلــق بــه مهــدی داودی  بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه مهــدی داودی  بــه شــماره ملــی 00163654960016365496  

فرزنــد مرتضــی در تاریــخ فرزنــد مرتضــی 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 56498878965649887896 متعلــق بــه رضــا احمــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا احمــدی فرزنــد محمــد 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.

ــی  ــاع . کارت مل ــه  . کارت شناســایی ســازمانی وزارت دف ــان خدمــت . گواهینام ــی شناســنامه . کارت پای ــاع . کارت مل ــه  . کارت شناســایی ســازمانی وزارت دف ــان خدمــت . گواهینام شناســنامه . کارت پای
بــه شــماره بــه شــماره 12623693981262369398.ســیم کارت همــراه اول . کارتهــای بانکــی . متعلــق بــه روح الــه نیــک خــواه .ســیم کارت همــراه اول . کارتهــای بانکــی . متعلــق بــه روح الــه نیــک خــواه 

فرزنــد غامرضــا در تاریــخ فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  .ب ــه 00FF66BB6207061062070610 .ب ــه شــماره بدن ــور ســیکلت ب ــور ســیکلت .کارت موت ــرگ ســبز موت ــه ب ــه شــماره بدن ــور ســیکلت ب ــور ســیکلت .کارت موت ــرگ ســبز موت ب
شاســی شاســی MM7011089070110890FF66BB20706102070610 کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 132132 ایــران  ایــران 1332113321 متعلــق  متعلــق 
ــخ 1401/10/301401/10/30   ــم  در تاری ــد ابراهی ــخ   فرزن ــم  در تاری ــد ابراهی ــی 49106259514910625951  فرزن ــه شــماره مل ــروز ب ــه جــواد بوســتان اف ــی ب ــه شــماره مل ــروز ب ــه جــواد بوســتان اف ب

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

شناســنامه . کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه . کارت ملــی بــه شــماره 53886938995388693899 متعلــق بــه اکــرم  قربانــی  فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم  قربانــی  فرزنــد حســن  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.

دســته چــک بانکــی از شــماره دســته چــک بانکــی از شــماره 204991204991 تــا شــماره  تــا شــماره 205000205000 و اســناد مالکیــت بــه پــاک ثبتــی فرعــی  و اســناد مالکیــت بــه پــاک ثبتــی فرعــی 

1401110914011109//195195//3131

عملکرد صندوق بیماری های خاص و صعب العالج در گیالن بسیار عالی است
مرجــان عباس زاده رشــت ایــده روز-مدیر 
عامل سازمان بیمه ســامت ایران در نشست 
 – با دکتــر محمدتقی آشــوبی  هم اندیشــی 
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی گیان، دکتر 
محمــود عاطف راد – مدیرکل بیمه ســامت 
اســتان و جمعــی از معاونین دانشــگاه علوم 
پزشــکی در سالن جلسات بیمه سامت گیان 
بــا تبریک انتصــاب دکتر محمدتقی آشــوبی 
– سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی گیان، 
دانشگاه  اظهار کرد: خوشــبختانه سرپرســت 
علوم پزشــکی گیــان از تخصــص، تجربه و 
حسن ارتباط بســیار باالیی در سطوح مختلف 
برخوردار است و به خوبی امور سامت مردم را 

پیش خواهد برد.
وی بــا بیان اینکــه همه دســتگاه های فعال 
در نظام ســامت بایــد با یکدیگــر هماهنگ 
باشــند و محوریت این هماهنگی با دانشــگاه 
علوم پزشکی اســت، افزود: باید همه تاش ها 
را برای بهره گیــری از ظرفیت های موجود در 

جهت امور سامت مردم پیش برد.
مدیرعامل ســازمان بیمه سامت ایران تجربه 

را در پیشــبرد امور سامت بسیار حائز اهمیت 
برشــمرد و گفــت: گرچه تخصــص در بخش 

بهداشــت و درمان الزم است اما حوزه سامت 
بیش از همه نیازمند به افراد با تجربه اســت.

دکتر ناصحی با اشــاره به گزارشی از وضعیت 
پرداخت بیمه ای در ســازمان بیمه ســامت، 
خاطرنشــان کرد: فرهنگ سازی در نظام بیمه 
ســامت بســیار حائز اهمیت بــوده و از بروز 

اسراف در هزینه کرد ها پیشگیری می کند.
وی اشــاره ای به عملکرد صندوق بیماری های 
خاص و صعب العاج در گیان، گفت: عملکرد 
گیــان در راه انــدازی و پرداخــت خدمــات 
حمایتی به متقاضیــان این صندوق در گیان 

بسیار عالی است.
مدیرعامل ســازمان بیمه سامت ایران افزود: 
بیماری های خاص  پرونده های صنــدوق  برای 
و صعب العــاج مبلغ دو میلیاردو 700 میلیون 
تومــان تخصیص کــه نیمی از ایــن مبالع به 

متقاضیان پرداخت شده است.
دکتــر ناصحــی از افزایش بودجــه حمایت از 
بیماری هــای خاص و صعب العــاج در الیحه 
بودجه ســال آینده به کمک نمایندگان مردم 

در مجلس شورای اسامی خبر داد.

ــهر  ــوان ش ــه عن ــت ب ــی رش ــت جهان ــتای ثب ــی در راس  گام
ــتی ــع دس صنای

ــا دســتور یوســف یزدانــی  مرجــان عبــاس زاده رشــت- ب
ــدی  ــره من ــتای به ــت و در راس ــهرداری رش ــت ش سرپرس
از ظرفیــت شــهر خــاق خــوراک و زمینه ســازی بــرای 
ثبــت شــهر رشــت بــه عنــوان شــهرجهانی صنایــع دســتی، 
ــتقرار  ــل اس ــون مح ــه تاکن ــر ک ــگ و هن ــاختمان فرهن س
ــی و ورزشــی شــهرداری رشــت  ســازمان فرهنگــی، اجتماع
ــوزه خــوراک  ــع دســتی و م ــوزه هنرهــای صنای ــه م ــوده ب ب
تبدیــل می شــود. الزم بــه ذکــر اســت ، رشــتی دوزی ، خراطــی ، البســه محلــی 
، منبــت چــوب ، معــرق چــوب ، ســفال ، ســرامیک و تولیــدات چرمــی دســت 
دوز از جملــه صنایــع دســتی بــه شــمار میرونــد کــه در مــوزه فرهنــگ و هنــر 

جانمایــی خواهنــد شــد.
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8937989379 و اصلــی  و اصلــی 44764476 متعلــق بــه رجــب رزقیــان فرزنــد صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه رجــب رزقیــان فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/10/081401/10/08 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 00200607930020060793 متعلــق بــه امیرحســن ربیعــی ســامانی فرزنــد  متعلــق بــه امیرحســن ربیعــی ســامانی فرزنــد 
محمدرضــا در تاریــخ محمدرضــا 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.

ــخ  ــجاعت در تاری ــد ش ــع زاده فرزن ــی رفی ــه مرتض ــق ب ــخ  متعل ــجاعت در تاری ــد ش ــع زاده فرزن ــی رفی ــه مرتض ــق ب ــماره 42842540064284254006 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 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56398608635639860863 متعلــق بــه غــام پژوهــر فرزنــد بــرات در تاریــخ  متعلــق بــه غــام پژوهــر فرزنــد بــرات در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــیف الله ــرام س ــه احت ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــیف الله ــرام س ــه احت ــق ب ــماره 05898073310589807331 متعل 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 1401/10/011401/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00141306880014130688 متعلــق بــه میــاد شــیرازی فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه میــاد شــیرازی فرزنــد داود 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.

ــاز  ــه مهن ــق ب ــاز  متعل ــه مهن ــق ب ــماره 00119801410011980141 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00119801410011980141 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
داورزنــی فرزنــد موســی در تاریــخ داورزنــی فرزنــد موســی 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  ــه در تاری ــف ال ــد لط ــدی فرزن ــرا محم ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــف ال ــد لط ــدی فرزن ــرا محم ــه زه ــق ب ــماره 00759385610075938561 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 1401/10/011401/10/01 مفق

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــدی دوالب ــره عاب ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــدی دوالب ــره عاب ــه زه ــق ب ــماره 00590324210059032421 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد عاالملــک در تاری ــه اشــرف نعمــت الهــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد عاالملــک در تاری ــه اشــرف نعمــت الهــی فرزن ــق ب ــه شــماره 08886155070888615507 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/171401/10/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــی 393412393412 متعل ــی و شــماره چاپ ــی 44764476 و فرعــی  و فرعــی 213395213395و شــماره چاپ ــاک ثبتــی اصل ــه پ ــی اســناد مالکیــت ب ــاک ثبتــی اصل ــه پ اســناد مالکیــت ب
بــه وحیــد زوارئیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ بــه وحیــد زوارئیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 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 00788671690078867169 متعلــق بــه فرهــاد رســتمی شــریف ابــادی فرزنــد علــی محمــد  متعلــق بــه فرهــاد رســتمی شــریف ابــادی فرزنــد علــی محمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1400/12/201400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــش  فرزن ــره  مهرکی ــه طاه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــش  فرزن ــره  مهرکی ــه طاه ــق ب ــماره 00601164710060116471 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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــه صدوق ــح ال ــه فت ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــه صدوق ــح ال ــه فت ــق ب ــه شــماره 45696595274569659527 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/11/051401/11/05 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 04807670330480767033 متعلــق بــه حمیدرضــا مهرابــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه حمیدرضــا مهرابــی 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 1401/10/011401/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00561722060056172206 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 36383638 متعلــق بــه فاطمــه گرشاســبی  متعلــق بــه فاطمــه گرشاســبی 
فرزنــد حســن در تاریــخ فرزنــد حســن در تاریــخ  1401/10/27 1401/10/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــی دشــتی خویدکــی فرزن ــه محمــد عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد غامعل ــی دشــتی خویدکــی فرزن ــه محمــد عل ــق ب ــه شــماره 51575157 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/08/201401/08/20 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 00455886510045588651 متعلــق بــه زهرا طوســی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه زهرا طوســی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــه شــماره مل ــه ب ــی  و گذرنام ــه شــماره مل ــه ب ــه شــماره 42844213444284421344 و گذرنام ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 16351635 و کارت مل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/03/011401/03/01 مفق ــد محمدحســین در تاری ــو فرزن ــه حمیدرضــا مرادل ــق ب ــخ  متعل ــد محمدحســین در تاری ــو فرزن ــه حمیدرضــا مرادل ــق ب 42844213444284421344 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41996325654199632565 متعلــق بــه فرشــاد پورامرائی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد پورامرائی فرزند علــی در تاریــخ 1401/09/251401/09/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  پــاک 399399جج2828 ایــران  ایــران 2020و شــماره موتــور و شــماره موتــور 3290810301232908103012 وشــماره  وشــماره 
ــخ 1401/10/011401/10/01   ــا در تاری ــد غامرض ــت فرزن ــدی دوس ــامان زاه ــه س ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غامرض ــت فرزن ــدی دوس ــامان زاه ــه س ــق ب ــی 8120308681203086 متعل ــی شاس شاس

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 00355168520035516852 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 00355168520035516852 متعلــق  متعلــق 
بــه فاطمــه قلــی پــور فرزنــد حمدالــه در تاریــخ بــه فاطمــه قلــی پــور فرزنــد حمدالــه در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 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 00823717760082371776 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 00823717760082371776 متعلــق  متعلــق 
بــه محمــد خلیــل ارجمنــد فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ بــه محمــد خلیــل ارجمنــد فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره شناســنامه کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره 54400242475440024247 متعلــق بــه حســین فراهانــی فرزنــد ابوالفضل  متعلــق بــه حســین فراهانــی فرزنــد ابوالفضل 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 2222 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 6135581561355815 و شــماره  و شــماره  ــران  ای ــاک  413413تت8686 ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ــاک  ب ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ب
موتــور موتــور 1168604638311686046383 متعلــق بــه علــی اکبــر میرابــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اکبــر میرابــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/281401/08/28 مفقــود  مفقــود 

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

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 00680411110068041111 متعل ــه ش ــی ب ــه . کارت مل ــت . گواهینام ــان خدم ــنامه . کارت پای ــماره شناس ــه ش ــی ب ــه . کارت مل ــت . گواهینام ــان خدم ــنامه . کارت پای شناس
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردی ــه  در تاری ــرج ال ــد ف ــزدی فرزن ــخ محمــد ای ــه  در تاری ــرج ال ــد ف ــزدی فرزن محمــد ای

مــی باشــد.مــی باشــد.

29032903
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 37605891383760589138 متعلــق بــه آفتــاب  گنجــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه آفتــاب  گنجــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ 

1401/11/011401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 491491 ه  ه 9898 متعل ــران  ای ــه شــماره 2020 ای ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــه شــماره 00696008800069600880 و کارت ماشــین ب ــه ب ــه شــماره گواهینام ــه ب گواهینام
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/011401/09/01 مفق ــدر  در تاری ــد حی ــی  فرزن ــی  تراب ــخ  ضح ــدر  در تاری ــد حی ــی  فرزن ــی  تراب  ضح

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00365515620036551562 متعلــق بــه رافیــک قرابکــی فرزنــد خچــادور در تاریــخ  متعلــق بــه رافیــک قرابکــی فرزنــد خچــادور 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  1401/10/20 1401/10/20مفق

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  بــه شــماره 03853643010385364301  و شناســنامه  بــه شــماره   و شناســنامه  بــه شــماره 03853643010385364301  ملــی  بــه شــماره کارت  ملــی  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/10/201401/10/20 تاریــخ  در  مرتضــی  فرزنــد  غامــی  تاریــخ  اکبــر  در  مرتضــی  فرزنــد  غامــی   اکبــر 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــت اهلل  ابراهیم ــه نعم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــت اهلل  ابراهیم ــه نعم ــق ب ــماره 12187274541218727454 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 1401/10/201401/10/20 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00301205350030120535 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00301205350030120535 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 
00301205350030120535 و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره 8888ایــران ایــران 184184  
ق ق 7777 متعلــق بــه ســید جــال  میــر معصومــی کرمــی  فرزنــد ســید ابوالقاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه ســید جــال  میــر معصومــی کرمــی  فرزنــد ســید ابوالقاســم  در تاریــخ 1401/10/061401/10/06  

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

ــماره 00452391180045239118 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 00452391180045239118 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
شناســایی بارنشســتگی متعلــق بــه تقــی  عبدالملکــی کارســتاقی  فرزنــد باقــر  در تاریــخ شناســایی بارنشســتگی متعلــق بــه تقــی  عبدالملکــی کارســتاقی  فرزنــد باقــر  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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00345417310034541731 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 6666 ایــران  ایــران 
883883 م  م 6363 متعلــق بــه مرتضــی  محمودخانــی فرزنــد علــی یــار  در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی  محمودخانــی فرزنــد علــی یــار  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 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 00338666780033866678 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00338666780033866678 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
عزیــز  فخــری مهابــادی  فرزنــد مرحــوم محمــد  در تاریــخ عزیــز  فخــری مهابــادی  فرزنــد مرحــوم محمــد  در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 39338398313933839831 متعلــق بــه نصــرت اهلل محمــدی علــی آبــادی فرزنــد  متعلــق بــه نصــرت اهلل محمــدی علــی آبــادی فرزنــد 
حجــت اهلل  در تاریــخ حجــت اهلل  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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00591655880059165588 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00591655880059165588  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/011401/11/01 مفق ــم در تاری ــد رحی ــلجوقی فرزن ــه س ــزت ال ــه ع ــق ب ــخ متعل ــم در تاری ــد رحی ــلجوقی فرزن ــه س ــزت ال ــه ع ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی   و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ملــی   و کارت ســوخت بــه شــماره 48396105334839610533 متعلــق بــه رجبعلــی عابدپــور فرزنــد علــی در  متعلــق بــه رجبعلــی عابدپــور فرزنــد علــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــه مهی ــق ب ــن  متعل ــه مهی ــق ب ــماره 00149871710014987171 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 00149871710014987171 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بلنــدی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ بلنــدی فرزنــد جهانگیــر 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 هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00429015530042901553 متعلــق بــه حمیــد  بیگدلــی  فرزنــد نعمــت اهلل  در  متعلــق بــه حمیــد  بیگدلــی  فرزنــد نعمــت اهلل  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــگری فرزن ــین عس ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــگری فرزن ــین عس ــه حس ــق ب ــماره 42100192594210019259 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردی

ــه  ــه صدیق ــق ب ــه  متعل ــه صدیق ــق ب ــه شــماره 00601192410060119241 متعل ــه ب ــه شــماره  و گواهینام ــه ب ــه شــماره 00601192410060119241 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 آرزومنــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  آرزومنــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــا فرزن ــدی کی ــس محم ــه نرگ ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــا فرزن ــدی کی ــس محم ــه نرگ ــق ب ــماره 48692343004869234300 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ب ــه  و گواهینام ــه ب ــماره 43244246324324424632 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 43244246324324424632 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره شــماره 43244246324324424632 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 43244246324324424632 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــد خلیل ــه محم ــق ب ــوخت متعل ــدد کارت س ــخ ع ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــد خلیل ــه محم ــق ب ــوخت متعل ــدد کارت س ــران886886جج8686 و  و 22ع ــرانای 8989ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/071401/11/07 مفقــود گردی

ــخ  ــد رحمــت اهلل در تاری ــور فرزن ــی پ ــد ذک ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد رحمــت اهلل در تاری ــور فرزن ــی پ ــد ذک ــه محم ــق ب ــه شــماره 39341019333934101933 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.

ــران7366173661   ــرانای ــه شــماره 126126ای ــور و کارت ســوخت ب ــه شــماره  و کارت موت ــور و کارت ســوخت ب ــه شــماره 04912094360491209436 و کارت موت ــه شــماره گواهینامــه ب گواهینامــه ب
ــه ســعید ســلیمانی پــور فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه ســعید ســلیمانی پــور فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق ب متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــون فرزن ــن رهنم ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــون فرزن ــن رهنم ــه امیرحس ــق ب ــماره 00581085800058108580 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

و  و    23003815162300381516 شــماره  بــه  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  گواهینامــه  و   23003815162300381516 شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  شــماره کارت  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت 
ــرا   ــه زه ــق ب ــرا   متعل ــه زه ــق ب ــران 923923 ج  ج 7272 متعل ــران  ای ــماره 1010 ای ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س کارت ماش
 جاویــد دشــتکی  فرزنــد حســین  در تاریــخ  جاویــد دشــتکی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گذرنامــه متعلــق بــه رحیــم رحیمــی فرزنــد عبدالحمیــد در تاریــخ گذرنامــه متعلــق بــه رحیــم رحیمــی فرزنــد عبدالحمیــد در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــه شــماره ســیم کارت ایرانســل و گوشــی  ــه شــماره ســیم کارت ایرانســل و گوشــی  و ســایر ب ــه شــماره 05207729700520772970 و ســایر ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/10/101401/10/10 مفق ــد ســعید در تاری ــی بســائی فرزن ــه عل ــق ب ــل متعل ــخ موبای ــد ســعید در تاری ــی بســائی فرزن ــه عل ــق ب ــل متعل موبای

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــد اســمعیل در  ــه حکیمــه اســناوندی فرزن ــد اســمعیل در  متعلــق ب ــه حکیمــه اســناوندی فرزن ــه شــماره 65994029416599402941 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ  1401/09/01 1401/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 18101810 متعلــق بــه مهنــاز صباحــی مــراد فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز صباحــی مــراد فرزنــد احمــد در تاریــخ 1400/10/011400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــد پازوک ــای حمی ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــد پازوک ــای حمی ــه آق ــق ب ــه شــماره 65898029636589802963 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1401/11/031401/11/03 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29389969502938996950 متعلــق بــه خانــم زریــن تــاج ارژنــگ فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم زریــن تــاج ارژنــگ فرزنــد حیــدر 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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26222622 متعلــق بــه آقــای  عیســی پارســا فرزنــد جمشــید  در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای  عیســی پارســا فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 1401/10/201401/10/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

30413041
ــی در  ــد عل ــه مهــدی حکیمــی فرزن ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــه مهــدی حکیمــی فرزن ــق ب ــی59101834275910183427 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــیکارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/07/071401/07/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09024917170902491717 متعلــق بــه جــال منشــی ازغنــدی فرزنــد اصغــر  متعلــق بــه جــال منشــی ازغنــدی فرزنــد اصغــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/10/211401/10/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
30433043

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12867327511286732751 متعلــق بــه مســعود  حنائــی نــژاد  فرزنــد مرتضــی در  متعلــق بــه مســعود  حنائــی نــژاد  فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12830415881283041588 متعلــق بــه زهــرا عابــدی جونــی فرزنــد نعمــت الــه  در  متعلــق بــه زهــرا عابــدی جونــی فرزنــد نعمــت الــه  در 
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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 31602071373160207137 متعلــق بــه اکــرم  جرجنــدی نســب فرزنــد ســعداله   متعلــق بــه اکــرم  جرجنــدی نســب فرزنــد ســعداله  
در تاریــخ در تاریــخ  1401/10/10 1401/10/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
40114011

ــر و  ــد ابوبک ــوری فرزن ــه  محمــد ن ــق ب ــر و  متعل ــد ابوبک ــوری فرزن ــه  محمــد ن ــق ب ــه شــماره دانشــجویی99114180079911418007 متعل ــه شــماره دانشــجوییکارت دانشــجویی ب کارت دانشــجویی ب
کارت ســوخت متعلــق بــه کــورش رضایــی در تاریــخ کارت ســوخت متعلــق بــه کــورش رضایــی در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 37203648953720364895 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
37203648953720364895 متعلــق بــه فــرزاد ناصــری فرزنــد اســمعیل در تاریــخ  متعلــق بــه فــرزاد ناصــری فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/10/171401/10/17 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــند  ــند  وس ــی ININ1540690715406907 وس ــماره شاس ــی  وش ــماره شاس ــور 1168500728811685007288 وش ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــور ب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــه  ــق ب ــه متعل ــه  و قولنام ــق ب ــه متعل ــور 1168500728811685007288 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی ININ1540690715406907 و قولنام ــه شــماره موت ــی ب ــور کمپان ــه شــماره موت ــی ب کمپان
مهــرداد افراشــته ورســید کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی مهــرداد افراشــته ورســید کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی 37209846213720984621 متعلــق  متعلــق 
بــه پــدرام علیرضایــی فرزنــد امجــد در تاریــخ بــه پــدرام علیرضایــی فرزنــد امجــد در تاریــخ 1401/10/041401/10/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

51095109
ــخ  ــینقلی در تاری ــد حس ــدی فرزن ــه داودون ــه راضی ــق ب ــخ  متعل ــینقلی در تاری ــد حس ــدی فرزن ــه داودون ــه راضی ــق ب ــماره 00604531090060453109 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 1401/10/061401/10/06 مفق
  

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25814625152581462515 متعلــق بــه محمدطاهــا بشردوســت فرزنــد ســیامک در تاریــخ  متعلــق بــه محمدطاهــا بشردوســت فرزنــد ســیامک در تاریــخ 

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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00617431610061743161 متعلــق بــه هلــن  رادفــر فرزنــد عمــران در تاریــخ  متعلــق بــه هلــن  رادفــر فرزنــد عمــران در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25813053202581305320 و ســایر بــه شــماره کارت دانشــحویی متعلــق بــه مطهــره همتــی  و ســایر بــه شــماره کارت دانشــحویی متعلــق بــه مطهــره همتــی 

فرزنــد زکریــا در تاریــخ فرزنــد زکریــا در تاریــخ 1401/11/051401/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  1248618305412486183054 موتــور  وشــماره  موتــور   وشــماره   7090108470901084 شاســی  شــماره  شــماره  بــه  ماشــین  شاســی کارت  شــماره  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/10/151401/10/15 مفق ــی در تاری ــد عیس ــداهلل زاده فرزن ــد عب ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عیس ــداهلل زاده فرزن ــد عب ــه احم ــق ب ــران4646 متعل ــرانای ..6464جج236236ای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــد.گردی ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00545850150054585015 متعلــق بــه خوشــه رســام فرزند خشــایار در تاریــخ  متعلــق بــه خوشــه رســام فرزند خشــایار در تاریــخ 1401/10/091401/10/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51801725615180172561 متعلــق به ســبحان اســدی فرزند مجیــد در تاریــخ  متعلــق به ســبحان اســدی فرزند مجیــد در تاریــخ 1401/10/101401/10/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25958317712595831771 متعلــق بــه حامــد کشــاورز فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه حامــد کشــاورز فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/181401/10/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25915757542591575754 متعلــق بــه لیــا ســالم امیــن آبــادی فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا ســالم امیــن آبــادی فرزنــد رمضانعلــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56999201615699920161 متعلــق بــه بهــرام حســنی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه بهــرام حســنی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/301401/10/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26592481512659248151 و ســایر بــه شــماره کارتهــای بانکــی متعلــق بــه ساســان عزیــزی  و ســایر بــه شــماره کارتهــای بانکــی متعلــق بــه ساســان عزیــزی 
فرزنــد منصــور در تاریــخ فرزنــد منصــور 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.

  
70147014

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46103260864610326086 متعلــق بــه زهــرا بابایــی دهکــردی فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا بابایــی دهکــردی فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ 
 1401/09/20 1401/09/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد امیرآق ــی فرزن ــاز خلجــی پیربلوط ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد امیرآق ــی فرزن ــاز خلجــی پیربلوط ــه مهن ــق ب ــماره 46231762154623176215 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70217021

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55998639805599863980 متعلــق بــه عبــاس قاســمی باغــی فرزنــد محمــد اســماعیل  در  متعلــق بــه عبــاس قاســمی باغــی فرزنــد محمــد اســماعیل  در 
تاریخ 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 ماشــین و بــرگ ســبز ماشــین و ســند ماشــین بــه شــماره ش.ش.کارت ماشــین و بــرگ ســبز ماشــین و ســند ماشــین بــه شــماره ش.ش.NASNAS412100412100EE36387433638743شش
.م..م.52928245292824 متعلــق بــه داریــوش  رنجبــر  فرزنــد محــد  در تاریــخ  متعلــق بــه داریــوش  رنجبــر  فرزنــد محــد  در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 43902784524390278452 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 43902784524390278452 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مینــا  طاهرخانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ مینــا  طاهرخانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  1401/10/27 1401/10/27مفقــود 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 43113847774311384777 متعلــق بــه محمــد جــواد  مهرعلیــان  فرزنــد مطصفــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد جــواد  مهرعلیــان  فرزنــد مطصفــی 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.

ــق  ــق  متعل ــماره ش.ش.1419002396314190023963ش.م.ش.م.NAAPNAAP3131EGEG22BJBJ248481248481 متعل ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ش.ش.ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
بــه الهــام  صــادق بیگــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ بــه الهــام  صــادق بیگــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان  در تاری ــد رمض ــماعیلی  فرزن ــول  اس ــه رس ــق ب ــخ  متعل ــان  در تاری ــد رمض ــماعیلی  فرزن ــول  اس ــه رس ــق ب ــماره 55900385715590038571 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 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43803364844380336484 متعلــق بــه رامیــن  کریمــی  فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن  کریمــی  فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی  فرزن ــال  طاهرخان ــه دانی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــی  فرزن ــال  طاهرخان ــه دانی ــق ب ــماره 43803462934380346293 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/10/18 1401/10/18مفقــود گردی

ــخ  ــن در تاری ــد غامحس ــگری  فرزن ــن  لش ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد غامحس ــگری  فرزن ــن  لش ــه محس ــق ب ــماره 55998848215599884821 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــعبانی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ  ــه احمــد  ش ــق ب ــعبانی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ  متعل ــه احمــد  ش ــق ب ــه شــماره 51898443315189844331 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس 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 1401/10/181401/10/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43803394594380339459 متعلــق بــه ســعید  خدابنــده  فرزنــد احمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید  خدابنــده  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/221401/10/22 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43910758814391075881 متعلــق بــه محمــد  ایانلو  فرزند پرویــز  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد  ایانلو  فرزند پرویــز  در تاریــخ 1400/10/021400/10/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70617061

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 44497059044449705904 متعلــق بــه اعظــم پاکنــژاد فرزنــد رمضــان  متعلــق بــه اعظــم پاکنــژاد فرزنــد رمضــان 
در تاریخ در تاریخ 1401/10/221401/10/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44331452704433145270 متعلــق بــه محمدحســن  کارگرحاجــی ابــادی  فرزنــد  متعلــق بــه محمدحســن  کارگرحاجــی ابــادی  فرزنــد 
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  1401/10/28 1401/10/28مفق ــین  در تاری ــخ محمدحس ــین  در تاری محمدحس

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44599299374459929937 متعلــق بــه مهــدی شــریفی شــریف ابــاد فرزنــد کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی شــریفی شــریف ابــاد فرزنــد کاظــم 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 44305374454430537445 متعلــق بــه علی ســاده فرزند شــعبانعلی  در تاریــخ  متعلــق بــه علی ســاده فرزند شــعبانعلی  در تاریــخ 1401/10/171401/10/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  متعلــق  زمیــن  مالکیــت  ســند  و  بــه   متعلــق  زمیــن  مالکیــت  ســند  و   44304135334430413533 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره شناســنامه  بــه  ملــی  کارت  و  شناســنامه 
 عبــاس حائــری فــر فرزنــد اقاعلــی در تاریــخ  عبــاس حائــری فــر فرزنــد اقاعلــی در تاریــخ 1401/10/271401/10/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
  

70627062
ــه دو  و  ــه پای ــه دو  و  و گواهینام ــه پای ــماره 00806384570080638457 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 1211512115 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــه شــماره تامیــن اجتماعــی و کارت هــای بانکــی ملــی -پاســارگارد- بانــک حکمــت  ــه شــماره تامیــن اجتماعــی و کارت هــای بانکــی ملــی -پاســارگارد- بانــک حکمــت دفترچــه بیمــه ب دفترچــه بیمــه ب
)ســپه ( متعلــق بــه مجتبــی حاجــی علیانــی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ )ســپه ( متعلــق بــه مجتبــی حاجــی علیانــی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ 1401/09/241401/09/24 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22182664742218266474 متعلــق بــه محمــود غامــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود غامــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 

1401/11/011401/11/01 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 14663263871466326387 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه عــادل  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه عــادل 
آقــازاده قلعــه جــوق فرزنــد اســداله در تاریــخ آقــازاده قلعــه جــوق فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــفعلی در تاری ــد یوس ــور فرزن ــی پ ــر غم ــه اصغ ــق ب ــخ  متعل ــفعلی در تاری ــد یوس ــور فرزن ــی پ ــر غم ــه اصغ ــق ب ــماره 29717992982971799298 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

  
70807080

پــاک:  شــماره  و  پــاک:    شــماره  و    IRoDIRoD8787SS33GLEGLE1146211462 شاســی:  شــماره  شــماره  بــه  ماشــین  شاســی: کارت  شــماره  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
ایــرانایــران793793//3636نن6666 متعلــق بــه محمــد رضــا  پالیزبــان فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا  پالیزبــان فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 1401/09/261401/09/26 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــد رســتم در تاری ــت فرزن ــری دول ــه   قم ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد رســتم در تاری ــت فرزن ــری دول ــه   قم ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 06905966340690596634 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/09/11 1401/09/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد نورمحمــد  در  ــژاد خاکــی فرزن ــی حســین ن ــه عل ــق ب ــد نورمحمــد  در  متعل ــژاد خاکــی فرزن ــی حســین ن ــه عل ــق ب ــه شــماره 20505811912050581191 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/251401/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1401110914011109//195195//3131
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/11/10

شماره : 1579

   شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه خصوصی باید با توزان درآمد و هزینه، در راستای سود دهی گام بردارد
مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه خصوصی باید با توزان درآمد و هزینه، در راستای سود دهی گام بردارد تا بتواند پاسخگوی تعهدات مالی خود باشد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور ســرزده در مدیریت دیتا، با مدیر و کارکنان این حوزه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اســماعیل قربانی در این نشســت صمیمی ضمن استماع مشکالت و پیشنهادات کارکنان 
این مدیریت، توازن درآمد و هزینه شرکت را مهمترین راهکار رفع دغدغه های مالی دانست و گفت: شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه خصوصی باید با توزان درآمد و هزینه، در راستای سود دهی گام بردارد تا بتواند پاسخگوی تعهدات مالی خود باشد.

وی افزود: عدم افزایش چند ساله تعرفه تلفن ثابت و سایر تعرفه های مخابراتی، شرکت مخابرات را با حجمی از بدهی ه ای انباشته مواجه ساخته که پرداخت آنها مستلزم افزایش تعرفه های خدمات مخابراتی می باشد.
قربانی توجه ویژه حاکمیت و دستگاه های قانون گذار به مخابرات را شرط بقای این شرکت مادر تخصصی ارتباطات کشور دانست و عنوان کرد: اگر توجه ویژه حاکمیت به شرایط مخابرات معطوف نشود؛ قطعا آینده ارتباطات کشور و توسعه زیرساختهای 

مخابراتی به عنوان مهم ترین بستر تعیین کننده ارتباطات کشور دچار مشکالت جدی خواهد شد.
الزم به ذکر است، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه ای که پس از این نشست با معاون شبکه، سرپرست اداره روابط عمومی، مدیر، رؤسا و کارشناس مسئوالن این مدیریت داشت؛ با تاکید بر نقش مهم و ویژه حوزه دیتا در درآمدزایی حال و آینده 

شرکت بیان کرد: با توجه به ظرفیت درآمد زایی بسیار باال در حوزه سرویس های دیتا، انتظار این است که این مدیریت با همکاری معاونت تجاری و امور مشتریان در بحث سرویس های دیتا باالخص در بعد تجاری، جهش قابل توجهی ایجاد نماید.
 قربانی آموزش به روز کارکنان را شرط الزم پویایی و بهره وری آنان دانست و گفت: با توجه به حساسیت و بروز بودن مباحث مرتبط با حوزه دیتا، ضروری است کارکنان این مدیریت با استفاده از دوره های آموزشی الزم، مجهز به مهارت های الزم شوند.

مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان مازندران در دومین جلسه کارگروه 
حمــل و نقل و جابجایــی پدافند غیرعامل 
این استان عنوان نمود: در تمامی طرح های 
عمرانی ، پدافند غیر عامل لحاظ شده است 
حسن جهانیان در این جلسه ضمن قدردانی 
از همه مدیران و اعضاء کارگروه حمل و نقل 
و جابجایی پدافند غیرعامل استان به منظور 
تمامی تالشها و اقدامات خود در این بخش 
، از مازندران به عنوان یک استان شاخص و 
خاص در سطح کشور در زمینه حمل و نقل 
یاد کرد و افزود: مازندران از جمله استانهایی 
است که در تمامی بخشهای حمل و نقل اعم 
از هوایی ـ ریلی ـ جاده ای و دریایی صاحب 
امتیاز بوده، از این رو شــرایط زیرســاخت 
پدافند غیر عامل در این استان دارای اهمیت 
و ویژگی خاص می باشــد. وی تصریح کرد: 
وجــود منابع طبیعی در این اســتان اعم از 
دریاـ  جنگلـ  دشــت و ... و همچنین تردد 
باالی گردشگر و مسافر در محورهای استان 
و حجم باالی ترافیک از جمله مواردی است 
کــه ارزش و اهمیت کارگــروه مذکور را در 
مازندران در جایگاهی خاص و مهم قرار می 
دهد. جهانیان از محورهای شریانی مازندران 

به عنوان شــاهرگهای حیاتــی حمل و نقل 
جاده ای در کشــور یاد کرد و اظهار داشت : 
سه محور مهم هراز ـ سوادکوه ـ کندوان که 
به عنوان محورهای ارتباطی استان با پایتخت 
هســتند با توجه به توپوگرافی منطقه دارای 
شرایط خاص و منحصر به فردی بوده که در 
این کارگروه به آنها نگاه ویژه ای شده است. 
وجود تونل و پلهای بزرگ و همچنین گردنه 

های کوهستانی از جمله مواردی هستند که 
زیرســاختهای پدافند غیر عامــل را در این 
محورها از اهمیت ویــژه ای برخوردار کرده 
است. رئیس کارگروه حمل و نقل و جابجایی 
پدافند غیر عامل استان از پدافند غیر عامل 
به عنوان یکی از موارد در تصویب پروژه های 
ملی در سطح استان یاد کرد و افزود: امروزه 
به غیر از مقوله زیست محیطی بحث پدافند 

غیر عامل نیز به عنوان یک عنصر حیاتی در 
تصویب پروژه های حمل و نقلی نقش بسیار 
مهمی ایفاء مــی نماید. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مازندران در ادامه 
عنوان نمود: اصلی ترین ماموریت این کارگروه 
تهیه و اجرای ســند جامع انتظار بوده که با 
تالش تمامی اعضا ، در حال حاضر مازندران 
پیشرو در تهیه سند مذکور در سطج کشور 

می باشــد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مازندران در ادامه از امنیت و 
آسایش به عنوان یک نعمت یاد کرد و اظهار 
داشــت : با توجه به وجود ناامنی و درگیری 
های متعدد در کشــورهای همسایه ، ایران 
اسالمی با رهبری مقام معظم رهبری و تدابیر 
عالمانه ایشان و همچنین والیت مداری مردم 
شریف کشور در امنیت کامل بوده ، از این رو 
اجرایی نمودن برنامه ها و اهداف پدافند غیر 
عامــل نیز می تواندگامی ارزنده و محکم در 
جهت تثبیت و اقتدار امنیت کشور شود. وی 
در خاتمه اظهار داشت :کارگروه حمل و نقل 
و جابجایی پدافند غیرعامل به عنوان یکی از 
اصلی ترین کارگروه های این حوزه در سطح 
استان به شمار رفته ، چراکه تمامی اقدامات 
اجرایی این کارگروه به عنوان شاخص ترین 
برنامه های پدافند غیرعامل استان محسوب 
می گردد. گفتنی است دومین جلسه کارگروه 
حمــل و نقل و جابجایــی پدافند غیرعامل 
اســتان مازندران با حضور مدیرکل پدافند 
غیر عامل اســتانداری مازنــدران و تمامی 
اعضای این کارگروه در سالن اجتماعات اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

مازندران برگزار گردید.

در تمامی طرح های عمرانی ، پدافند غیر عامل لحاظ شده است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران:

ســیما گودرزی ایده روز _ سرپرست شرکت توزیع برق لرستان از آمادگی 
۲۸ گروه های عملیاتی این شرکت برای مواجهه با مشکالت احتمالی ناشی 

از بارش نزوالت آسمانی در سطح استان خبر داد. 
وی ادامــه داد : کارکنان پرتالش و پیمانکاران ســخت کوش این شــرکت 
در بخش های اتفاقات برق ، مرکز کنترل و راهبری شــبکه و ســامانه های 
فوریت های برق به صورت شــبانه روزی با استفاده از سیستم های پایش و 
نظارت از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان در حال رصد 
وکنترل وضعیت شبکه توزیع برق بوده تا نسبت به برطرف نمودن مشکالت 
احتمالی در شبکه ها و تاسیسات توزیع برق و رفع خاموشی های ناخواسته 
به سرعت اقدام نمایند. سرپرست شرکت توزیع برق لرستان از آمادگی ۲۸  
گروه های عملیاتی این شــرکت برای مواجهه با مشکالت احتمالی ناشی از 

بارش  نزوالت آسمانی در سطح استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان،مهندس 

مهران امیری گفت: با توجه به هشدار هواشناسی استان و اطالعیه مدیریت 
بحران استان مبنی بر شرایط ناپایدار بر جو منطقه برای نقاط مختلف استان 
در روزهــای آینده، گروه های اجرایی و عملیاتی این شــرکت جهت حفظ 

تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان در سطح استان در حالت آماده 
باش قرار گرفته و در همین راســتا تمهیدات الزم پیرامون مقابله با حوادث 

و مدیریت پیش و حین بحران را اتخاذ کرده اند.  
وی ادامــه داد : کارکنان پرتالش و پیمانکاران ســخت کوش این شــرکت 
در بخش های اتفاقات برق ، مرکز کنترل و راهبری شــبکه و ســامانه های 
فوریت های برق به صورت شــبانه روزی با استفاده از سیستم های پایش و 
نظارت از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان در حال رصد 
وکنترل وضعیت شبکه توزیع برق بوده تا نسبت به برطرف نمودن مشکالت 
احتمالی در شبکه ها و تاسیسات توزیع برق و رفع خاموشی های ناخواسته 

به سرعت اقدام نمایند. 
 سرپرست شرکت توزیع برق استان لرستان بیان کرد: مشترکین محترم در 
صورت بروز خاموشی با سامانه ۱۲۱ تماس گرفته تا همکاران در اسرع وقت 

نسبت به رفع خاموشی اقدام نمایند.

آمادگی کامل نیرو های عملیاتی شرکت توزیع برق لرستان جهت مقابله با بحران بارش برف و باران در روزهای آینده

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در جمع مدیران مدارس شهرســتان 
بهشهر حاضر شد و ضمن بررسی و تدبیر مشکالت واحدهای آموزشی، از 
تالش آنان قدردانی کرد. حسین کمالی در این دیدار با اشاره به حدیثی از 
امام محمد باقر)ع( گفت: نگهداشت خانواده و تکریم همه اعضای خانواده، 
وظیفه و تکلیف همه مسلمانان است و به تجربه دیدیم هر میزان در خانواده، 
فضای صمیمی و توأم با احترام بیشتر باشد، موفقیت فرزندان در تحصیل 

و زندگی بیشتر خواهد بود.
وی همچنین گفت: من از مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان بهشــهر 
قدردانی می کنم که پس از قریب به ســه سال از آغاز کرونا فرصتی فراهم 
شد به اتفاق همه معاونان اداره کل و روسای ادارات، به این شهرستان آمدیم 

و سخنان مدیران مدارس را مستقیم شنیدیم. 
مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت جایگاه مدیر مدرسه در دستگاه 
تعلیم و تربیت ادامه داد: از همه مدیران توقع دارم اشکاالت و نقدهای خود 

را صادقانه بیان کنند و من هم حتماً بررسی خواهم کرد.
وی در همین زمینه گفت: مدیر در مدرســه باید اولویت ها و الزامات مورد 
تأکید نظام اســالمی را در نظر داشــته باشد و برابر سیاست هایی که ابالغ 

می شود عمل کند. 

مدیــرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین گفت: اصل آزادگی و اصل 
تعلق سازمانی ایجاب می کند خودمان نیز به این سیاست ها پایبند باشیم 
و نمی شــود ما در مدرسه، اموری را  تبلیغ کنیم اما خودمان به آن پایبند 

نباشیم.
کمالــی بر ضرورت حفظ شــأن و احترام معلم تأکیــد کرد و افزود: امروز 
دانش آمــوز بــه من می گوید من از این درس خوشــم نمی آید اما تنها به 
این دلیل که عاشــق معلم خودم هســتم، این درس را می خوانم و شاگرد 

اول می شوم.
رئیس دســتگاه تعلیم و تربیت مازندران گفت: امــروز بهترین و باالترین 
دستگاهی که مورد اعتماد جامعه و مردم است مدرسه و معلمین آن هستند.

وی همچنین به جایگاه خانواده و والدین پرداخت و گفت: هماهنگی خانواده 
و مدرســه در رســیدن به اهداف پرورشی و طی کردن مسیر امور تربیتی 
مهم است و مهم تر از آن این است که والدین در خانه، برخالف آموزه های 
فرهنگی که در مدرســه مورد تأکید است، عمل نکنند و درحقیقت معلم، 

دانش آموز و خانواده باید هماهنگ و همراه با مدیر باشند. 
کمالی افزود: بررســی چالش های مدرسه و آسیب هایی که دانش آموزان را 
تهدید می کند از وظایف مدیران مدارس است و هر مدیری باید برای پنج 
ســال آینده خود برنامه داشته باشد و همچنین نسبت به معلمان و حتی 

اولیای دانش آموزان شناخت داشته باشد. 
مدیرکل آموزش و پرورش همچنین گفت: نهضت جمع کردن بخشنامه های 
تکراری را با کمک هم اجرایی خواهیم کرد. گفتنی است چند تن از مدیران 
مدارس در این نشست، به ارائه نظرات و طرح مشکالت حوزه های مختلف 
پرداختند و مدیرکل آموزش و پرورش نیز به آنان پاسخ داد و درخصوص 

مواردی نیز قول پیگیری داد.

حسین اکبریان در جلســه هم اندیشی با تعدادی از نمایندگان مردم استان 
در مجلس شــورای اسالمی تخصیص اعتبارات مناسب در بودجه سال آینده 
ولحاظ کردن در برنامه هفتم توسعه را در راستای رفع موانع و حل مشکالت 
و چالشــهای مردم اســتان در حوزه آب و فاضالب ضروری دانســت. در این 
دیدار که با حضور حجت االسالم والمسلمین موسوی الرگانی نماینده مردم 
شهرستان فالورجان و رییس مجمع نمایندگان استان ، حجت االسالم نقدعلی 
نماینده مردم شهرستان خمینی شهرو دکترطغیانی نماینده مردم شهرستان 
اصفهان برگزار گردید ، گزارشی از عملکرد شرکت ابفای استان در زمینه های 
مختلف ارایه گردید.  اکبریان با توجه به اینکه دغدغه اصلی نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اســالمی راارائه بی وقفه و پایدارخدمات آبفادر شهرها و 
روســتاهای استان است و اعالم کرد: مسئوالن صنعت آبفا در استان اصفهان 
همگام و همراه نمایندگان درصدد ارائه خدمات بی وقفه به مردم هستند و در 
این راستا حمایت نمایندگان در جذب و تخصیص به موقع اعتبارات می تواند 
بسیار موثر واقع شود. وی تامین پایدار آب شرب مردم در روستاها را یکی از 
برنامه های راهبردی وزارت نیرو و به تبع آن آبفای استان اصفهان برشمرد و 

خاطرنشان ساخت: آبفای استان اصفهان مشکالت بسیاری درمسیر آبرسانی 
سیار به روستاها دارد و در حال حاضر در قالب طرح جهاد آبرسانی تامین آب 
شرب بیش از 90 روستا ، در حال پیگیری است در صورت تخصیص اعتبار و با 
همکاری سپاه و بسیج استان این تعداد در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. 
در این جلسه مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت :اصفهان یکی از 

اولین شهرها در کشور بوده که شبکه فاضالب آن اجراء شده است و در حال 
حاضر با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای این شبکه، بخش قابل توجهی از آن 
دچار فرسودگی شده که تا کنون با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت فاینانس، 

حدود ۱9۳کیلومتر از این شبکه فرسوده اصالح شده است. 
حســین اکبریان افزود: هم اکنون ۳07 کیلومتردیگر از شبکه فاضالب شهر 
اصفهان نیاز به اصالح و بازسازی دارد این در حالیست که ۳0 کیلومتر از آن 
ویژه تر از سایر بخش ها است که نیازمند تامین اعتبار الزم است. اکبریان افزود: 
اصفهان از معدود استان هایی است که فرایند آبرسانی به شهرها و روستاهای 
آن از طریق مرکز کنترل تله متری خطوط آبرســانی به صورت آنالین مورد 
پایش و بررسی قرار می گیرد و این امر نقش به سزایی در توزیع عادالنه آب 

در طول سال در سطح استان دارد. 
در ادامه جلســه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از 
مرکز دیســپاچینگ و تله متری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب استان در 
جریان خدمات شرکت آبفا و چالشهای موجود در مسیر پایداری این خدمات 

قرار گرفتند.

سید شریف حسینی،مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران به منظور رسیدگی 
به امورات مربوط به فرزندان معظم شاهدو ایثارگران شاغل در صنعت نفت 

استان لرستان حضور یافت. 
 به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
لرستان، در این دیدار که با حضور سید شریف حسینی، مشاور وزیر نفت در 
امور ایثارگران، رحیمی نسب دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران ، 
نوری رئیس امور ایثارگران شــرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده های نفتی 

ایران برگزار گردید.
 پیمان بهرامی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان 
خصوص تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر این منطقه ارائه داد.در ابتدای جلســه ضمن خوش آمد گویــی  وخیر مقدم،آمار جامعی را  در 

در ادامه جلسه ، حسینی مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران ضمن ارج نهادن 
به مقام شامخ شهدا و ایثارگران افزود: در دولت سیزدهم  با حضور مهندس 
اوجی به عنوان وزیر نفت، رویکرد این وزارتخانه را در جذب و تبدیل وضعیت 
فرزندان معظم شهدا  و ایثارگران مثبت ارزیابی کرد و گفت : اقدامات الزم در 
راســتای اجرای بند »و« و بند »د« مصوبه مجلس شورای اسالمی از طریق 

امور ایثارگران وزارت نفت در حال اجرا می باشد.
همچنیــن در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شــد،فرزندان معظم 
شاهد و ایثارگران شاغل در صنعت نفت استان لرستان به صورت خصوصی 
به بیان مسایل و مشــکالت خود پرداختند. در پایان این دیدار از جانبازان 

سرافراز شاغل در این شرکت تجلیل به عمل آمد.

اولویت ها و الزامات مورد تأکید نظام اسالمی را مد نظر داشته باشید

 لزوم توجه ویژه به رفع موانع ، حل مشکالت و چالشهای طرح ها و پروژه های آب و فاضالب استان اصفهان

دیدار مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران با کارکنان شاهد و ایثارگر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

 تفاهمنامه ارتباط صنعت و دانشگاه فی مابین شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان

نشست تبادل تفاهمنامه ارتباط صنعت و دانشگاه فی مابین 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علی آباد کتول و دانشگاه فنی حرفه ای استان گلستان 
برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان این تفاهم نامه با هدف استفاده از توانایی های 
علمی و توسعه همکاری های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی 
و تحقیقاتی جهت اســتمرار ارتباط سازمان یافته فی مابین 
طرفین به منظور برطرف نمودن نیازهای متقابل منعقد گردید. از موضوعات مهم 
این تفاهم نامه می توان به دکترای مشترک ، پسا دکترا و فرصت مطالعاتی برای 
طرفین اشاره کرد. سید احمد موسوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلســتان در این مراسم ضمن تاکید بر لزوم ارتباط مداوم بین شرکت توزیع برق 
گلســتان و دانشگاه خاطر نشان کرد سیاست و   خط مشی شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان در انعقاد قرارداد های پژوهشی ، ضمن انتقال دانش و تجربیات 
علمی خود به دانشگاه ها از آخرین تئوری های علمی در حل مشکالت صنعت برق 
استفاده نماییم. در انتهای جلسه نیز تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ها و شرکت 

توزیع استان گلستان امضا گردید.

 اختتامیه رویداد یک صدا ایران در گلستان
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | گلستان )پانا( - 
مراسم رویداد یک صدا ایران جمعه هفتم بهمن ماه سال 
۱۴0۱ در پردیس فرهنگیان گرگان با حضور مســئولین 
اســتانی پایان یافت. اختتامیه رویداد یک صدا ایران در 
گلستان با حضور غالمرضا منتظری،نماینده مردم گرگان 
وآق قال،ســیدرضا نظری،مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
گلستان،موسی کابلی معاونت پرورشی آموزش و پرورش 
و احســان طهماسبی مدیر سازمان دانش آموزی استان 
برگزار شــد. در این مراســم دانش آموزان و دختر و پسر از آثار خود رونمایی 
کردند. موســی کابلی، معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش اســتان 
گلســتان در اختتامیه رویداد یک صدا ایران بیان کرد: با تالش های مسئوالن 
و همراهی دانش آموزان دشــمن نتوانست به سرود سالم فرمانده و این رویداد 
یک صدا ایران دســت پیدا کند چون اینسرود و این رویداد جهانی است.کابلی 
ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت کنندگان از تمامی مربیان، مسئولین و دانش 
آموزان تقدیر و تشکر کرد. آرش صحرانورد گلستان را پرشورترین استان رویداد 
دانســت و مهمترین دلیل تولید آثار ارزشــمند را ارتباط موثر و دوستانه میان 
مســئولین و دانش آموزان عنوان کرد. در پایان مراســم از مربیان و مسئولین 

مربوطه به رویداد تقدیر شد.

 دیدار مدیر مخابرات گرگان با خانواده شهدا
مدیر مخابرات شهرستان گرگان با دوتن از خانواده شهدا 
دیدار کرد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلســتان ، مهندس احمد رضا کبیر با حضور در منزل دو 
تن از شــهدای شهرســتان گرگان با مادران این شهدای 
گرانقدر دیدار و از نزدیک با آنها به گفتگو نشســت . در 
این دیدار ، مدیر مخابرات شهرســتان گرگان ، ادامه راه 
شهدا را وظیفه تک تک ما دانست و گفت : تاسی به شیوه 
زندگی فداکارانه و متعهدانه شــهدای دفاع از میهن ، در 

خدمت رسانی بیشتر و دلسوزانه به مردم کمک بزرگی است .

 کارت های سوخت فاقد تراکنش غیرفعال می شود
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گلســتان از غیرفعال شــدن کارت های هوشمند 

سوخت فاقد تراکنش در سال ۱۴0۱ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلستان، مرتضی مقدس اظهار کرد: درصورتی 
که مالکان خودروهای ســواری از کارت هوشمند خود در 
سال ۱۴0۱ اســتفاده نکرده و کارت آن ها فاقد تراکنش 
دریافت ســوخت باشد، تا پایان سال جاری )پایان اسفند 
ماه( کارت ســوخت آن ها غیرفعال خواهد شد. وی افزود: به همین دلیل، الزم 
است مالکان خودروهای سواری برای حصول اطمینان از صحت عملکرد کارت 
ســوخت خود، تا آخر سال ۱۴0۱ حداقل یک بار سوخت گیری کنند، تا کارت 
سوخت آن ها غیرفعال نشود. مقدس خاطر نشان کرد: مالکان خودروهای سواری 
عالوه بر دریافت سهمیه یارانه ای، در صورت اتمام آن می توانند با همان کارت 
نسبت به دریافت بنزین آزاد نیز اقدام کنند. رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلســتان گفت: مالکان خودروهای فاقد کارت 
سوخت نیز می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱0 جهت صدور کارت هوشمند 

سوخت المثنی اقدام نمایند.

 ورود وزیر اقتصاد برای صدور مجوز ورود سهام پتروشیمی در بورس
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بنده شخصا با رئیس سازمان 
بورس اوراق بهادار صحبت کردم و ایشــان هم قول دادند 
در کوتاهترین زمان ممکن حتی روزهای آینده به سرعت 
مجوز ورود سهام پتروشیمی به بورس صادر شود. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی استانداری گلستان، احسان خاندوزی 
امشــب ۵ بهمن درگفت وگوی ویژه خبری سیمای مرکز 
گلستان اظهار کرد: یکی از اقدامات ویژه برای نشان دادن 
تحول در حوزه اقتصادی استان پس از سفر رئیس جمهور 
به این استان تمرکز بر چند پروژه بزرگ این استان از جمله پروژه پتروشیمی 
گلســتان بوده اســت. وی ادامه داد: پروژه پتروشیمی سال های سال مثل یک 
زخم باقی مانده بود که با پیگیری های دولت و دســتگاه قضایی موفق شــدیم 
اصل تفاهمنامه این پروژه را با هلدینگ خلیج فارس به امضاء برســانیم. وزیر 
اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: منتظریم پس از شکل گیری مجمع عمومی 
پتروشیمی و فراخوان برای فاز اجرایی پروژه شاهد گام های تحولی در پروژه های 
بزرگ اســتان گلستان باشیم. خاندوزی در پاسخ به این سوال که مجوز بورس 
برای افزایش ســرمایه کی صادر خواهد شد گفت: من شخصا با رئیس سازمان 
بورس اوراق بهادار صحبت کردم و ایشــان هم قول دادند در کوتاهترین زمان 

ممکن حتی روزهای آینده به سرعت این مجوز صادر شود.

 بازدید رئیس دانشگاه از بخش های مختلف معاونت توسعه
 پایگاه خبری وب دا علوم پزشــکی گلستان ،دکتر سعید 
گل فیروزی رئیس دانشگاه به همراه دکتر جمالزاده مشاور 
اجرایی دانشگاه و مهندس حسینی مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل دانشگاه با حضور در معاونت توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه با معاون و مدیران و کارکنان این معاونت 
دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دکتر گل فیروزی ضمن 
عرض خداقوت به همکاران از نزدیک روند اجرایی امورات 

مربوط به آن حوزه را مورد بررسی قرارداد.



7

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/11/10

شماره : 1579

شکست طلسم جردن باروز لطف خدا بود
محمود رضایی  -   ایده روز | کشــتی 
گیر وزن 79 کیلوگرم آزاد کشورمان گفت: تا 
مسابقات جهانی صربستان در وزن 79 کیلوگرم 
کشتی خواهم گرفت و بعد از مسابقات جهانی 
تصمیم می گیرم بــه وزن 7۴ برگردم یا وزن 

۸۶ کیلوگرم بروم.
علی سوادکوهی، در خصوص وضعیت تیم 
ملی پیش رقابت های رنکینگ دار کرواســی 
اظهار داشــت: پس از رقابت های جام جهانی 
مسابقات رنکینگ دار کرواسی اولین تورنمنتی 
است که شرکت خواهیم کرد. خداراشکر شرایط 
بســیار خوبی داریم و با آمادگی نسبی که به 
دست آورده ایم راهی این رقابت ها خواهیم شد. 
مسابقات رنکینگ دار کرواسی اولین مسابقات 
بین المللی رنکینگ دار من است. سال گذشته 
در مســابقات رنکینگ داری که در صربستان 
برگزار شد شرکت نکردم و به همین دلیل این 
مسابقات برایم حائز اهمیت است.کشتی گیر 
وزن 79 کیلوگرم آزاد کشــورمان در خصوص 
حضــورش در مراحل بعــدی چرخه انتخابی 
تیــم ملی عنوان کرد: من بــا توجه به حضور 
در رقابت های جام جهانی از حضور در چرخه 
انتخابی معاف شدم، اما در مسابقات جام تختی 
که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد 
شد حضور خواهم داشت، نه تنها من بلکه همه 

کشــتی گیران در جام تختی کشتی خواهند 
گرفــت تا به پیراهن تیم ملی برســند. بعد از 
مســابقات جام تختی آخرین مرحله انتخابی 
انتخابی مسابقات جهانی خواهد بود که در آن 

باید شرکت کنیم.سوادکوهی درباره شکستن 
طلسم جردن باروز در کشتی آزاد و تغییر وزن 
خود گفت: لطف خدا بود که توانستم بعد از ۱۴ 
ســال جردن باروز آمریکایی را شکست دهم و 

برنامه من تا مسابقات جهانی صربستان هم این 
است که در وزن 79 کیلوگرم کشتی بگیرم و 
بعد از مسابقات جهانی تصمیم خواهم گرفت به 
وزن 7۴ برگــردم یا وزن ۸۶ کیلوگرم بروم.وی 

افزود: در حال حاضر شــرایط خودم هم بسیار 
خوب اســت چرا که در رقابت های لیگ برتر 
حضور داشتیم و کشتی های خوبی را هم گرفتم، 
به همین دلیل ۸۰ درصد آمادگی بدنی خودم 
را دارم و شرایط بسیار ایده آلی برای مسابقات 
زاگرب دارم. امیدوارم بتوانم در مسابقات کرواسی 
کشتی های بسیار خوبی بگیرم و مدال خوش 

رنگی از این رقابت ها به دست بیاورم.
کشتی گیر وزن 79 کیلوگرم آزاد کشورمان 
در خصوص اتفاقات جام جهانی 2۰22 آمریکا 
اظهار کرد: در رقابت های جام جهانی 2۰22 تیم 
جوانی را در آمریکا داشتیم و با توجه به جوانی 
تیم ملی شرایط بسیار بدی در سالن مسابقات 
حاکم بود و بد بودن شرایط سالن باعث شد تا 
کشتی گیران روحیه خود را از دست بدهند . به 
جرأت می توانم بگویم که ۸۰ درصد علت باخت 
تیم ملی در این رقابت ها شرایط بد سالن بود.

سواد کوهی در پایان گفت: خدا را شکر می 
کنم که در مســابقات جام جهانی توانستم به 
فینال برسیم و در فینال هم به دلیل یکسری 
کارهایی که باید انجام می شد دوم شدیم. ما می 
توانستیم در آمریکا قهرمان شویم اما پیشرفت 
و عملکرد کشتی گیران مهمتر از هر چیز بود و 
امیدوارم در آینده شاهد نتایج درخشان کشتی 

گیران کشورمان در عرصه بین المللی باشیم.

بازیکن ســابق استقالل می گوید هافبک ســابق تیم فوالد می تواند برای آبی پوشان 
پایتخت تاثیرگذار باشد.افشــین حاجی پور، پیشکســوت استقالل درباره شرایط این 
روزهای آبی پوشــان پایتخت گفت: تا قبل از جام جهانی، استقالل تیم خوبی بود اما 
االن آن تیم قبل از جام جهانی نیست. ساپینتو نزدیک به ۸۰ درصد تیم را در دوران 
جام جهانی در اختیار داشت و می توانست بیش از پیش، هماهنگی های الزم را صورت 

دهد اما برعکس این اتفاق رقم بخورد.
او با انتقاد از عملکرد سیاوش یزدانی در جمع آبی پوشان پایتخت گفت: ما به سیاوش 
یزدانی احترام می گذاریم اما اینکه عملکرد فنی یک بازیکن به این شکل باشد و پنالتی 
اشتباه به ضرر تیم بگیرد، هم هوادار و هم پیشکسوت نمی تواند این مساله را تحمل 
کند. در چند وقت اخیر، اتفاقاتی افتاد که اســتقالل نتوانست نتیجه الزم را به دست 
بیاورد. وعده هایی هم از طرف مدیریت باشگاه مطرح شده و امیدوارم بتوانیم بازیکنانی 
مثل رافائل ســیلوا در نیم فصل جذب کنیم. فکر می کنم نیاز به ۳-2 مهره تاثیرگذار 

مثل روبرتو تورس، بازیکن جدید فوالد داریم.

 پاتوسی می تواند بازی را برای استقالل در بیاورد
حاجی پور با اشاره به این مساله که حضور پاتوسی در استقالل می تواند مثمر ثمر باشد، 
خاطرنشان کرد:  فوالد پاتوسی را فوالد در لیست خروجی قرار داده است. با توجه به 
اینکه پاتوسی قبال در استقالل حضور داشته، می تواند به تیم کمک کند. به نظر من 

این بازیکن می تواند در وسط زمین تاثیرگذار باشد.

 مهدی پور افت کرده، روزبه روی فرم است
بازیکن ســابق استقالل با اشاره به اینکه خط هافبک آبی های پایتخت نیاز به تقویت 
دارد،  گفت:  استقالل در پست های دیگر مشکل ندارد اما فکر می کنم مهدی مهدی پور 
خیلی افت کرده اســت. روزبه چشمی خیلی روی فرم اســت. اگر استقالل در خط 
هافبک 2-۱ نفر اضافه کند، می تواند شرایط بهتری را برای خودش رقم بزند.حاجی پور 
درباره تقابل آبی پوشان پایتخت مقابل مس کرمان در هفته هجدهم رقابت های لیگ 
برتر خاطرنشان کرد: مس کرمان، تیمی است که امسال به لیگ برتر آمده است و در 
نیم فصل دوم شرایط بهتری دارد. مس کرمان تیم دست و پا بسته ای نیست. استقالل 
هم هفته گذشته یک برد دلچسب مقابل ملوان به دست آورد. استقالل اگر می خواهد 
از عنوان قهرمانی اش دفاع کند، در هر بازی باید با برنامه باشد. آبی پوشان پایتخت با 

برنامه و تالش می توانند شرایط خوبی را در این بازی برای خود رقم بزنند.

معضلی که مدتهاست لکه ای زشت بر چهره فوتبال انداخته است با بی توجهی مسئوالن 
فرهنگی و انضباطی فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ همچنان ادامه دارد و هر هفته 

»آبروریزی« جدیدی را رقم می زند.
 فاصله گرفتن از جام جهانی هنوز به دو ماه نرسیده که رفتار مربیان، اعضای کادر فنی و 
بازیکنان ایران فاصله خود با دنیای حرفه ای را کیلومترها کرده و در سکوت و بی تفاوتی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان، »غده« سرطانی »بی اخالقی« و »بی آبرویی« در 

تار و پود جسم فوتبال نحیف و بیمار ایران رشد کرده است.
مســئوالنی که برای »درس گرفتن« و »آموختن« از رویداد بزرگ جام جهانی و انجام 
کارهای »فرهنگی« بار سفر بستند و از رئیس تا نگهبان مقابل در راهی قطر شدند، این 
بار هم مثل همه سفرهای دوره گذشته شان نشان دادند که سفرشان برای پرکردن اوقات 

فراغت بوده و »پوچ« و »بی خاصیت« به دل این فوتبال »بی صاحب« برگشتند.
اتفاقاتی که در دیدار پرســپولیس و فوالد رخ داد ســربازکردن غده سرطانی است که 
سالهاست تن رنجور و بیمار فوتبال ایران را آزار می دهد و مسئوالن فدراسیون و سازمان 
لیگ به جای جراحی و ترمیم آن نشسته اند و تماشا می کنند تا مرگ آن فرا برسد و بر 

پیکر بی جانش فاتحه بخوانند.
حکم های انضباطی که صادر می شود و ظاهراً »ته« برخورد مسئوالن فوتبال با خاطیان 
است، بیشتر به یک منبع درآمد »جیب پرکن« برای فدراسیون و سازمان لیگ تبدیل 

شده تا عاملی بازدارنده برای تکرار اتفاقاتی که آبروی فوتبال را برده است.
دســته گل هــا و روبوســی های ابتدای بازی کــه در حین و پایان بــازی جایش را به 
کتــک کاری و فحاشــی می دهد مدتهاســت چهــره ای »کاذب« از اخــالق و رفتار 

ورزشــی در فوتبال را به نمایش گذاشــته و هــر روز »تصنعی« بودن آنها بیشــتر از 
گذشــته چهره زشــت خودش را به عالقمندان نشــان می دهد و مسئوالن فرهنگی 
 باشــگاه ها، ســازمان لیــگ و فدراســیون فوتبال هم تماشــاگری بیش نیســتند و 

ظاهراً از این »زد و خوردها« لذت هم می برند!
همه کار فرهنگی ســازمان لیگ فوتبال خالصه شده در مراسم ابتدای بازی و تقدیر از 
چند نفر که بیشتر برای به دست آوردن دل فالن نهاد و فالن مسئول انجام می شود و 
آنچه فراموش شده انجام کار فرهنگی »اثرگذار« در فوتبالی است که بیشتر از همیشه به 

»اخالق« و »فرهنگ« پهلوانی و ورزشی نیاز دارد.
این »لکه« زشــت و بدقواره مثل غده های سرطانی در جسم این فوتبال رخنه کرده و 
مثل اسید به جان رشته ای افتاده که ساالنه میلیاردها تومان در آن نصیب دالل و مدیر 
و مربی و مســئول و ... می شــود اما هیچ عایدی معنوی و »حظ بصری« برای مردم و 

طرفداران ندارد.پرسیدن اینکه »چه کسی باید جلوی این آبروریزی و افتضاح را بگیرد؟« 
هم دیگر تکراری و خسته کننده شده چرا که سالهاست از سوی رسانه ها، کارشناسان 
و دلسوزان فوتبال مطرح می شود اما هر چه بیشتر پرسیده می شود، بی توجهی و پاسخ 

ندادن مسئوالن به آن بیشتر می شود.
پس دیگر نباید پرسید، باید دنبال نهاد و سازمانی گشت که بیاید و »یقه« باال تا پایین 
فدراســیون و سازمان لیگ را بگیرد و بپرسد که در این فوتبال چه می کنید که نه تیم 
ملی »اخالق مدار« دارید نه باشــگاه »فرهنگی - ورزشی«. نه مربیانتان بویی از رفتار و 
اخالق »دهداری و دهداری ها« برده اند نه ورزشکارانتان ردی از اخالق و معرفت »تختی 

و تختی ها« در وجودشان دیده می شود.
باید بیایند از باال تا پایین فوتبال بپرسند که با این هزینه های میلیاردی و دریافتی های 
کالن تان چه می کنید که نه تیم ملی طلسم سالها قهرمان نشدن در آسیا را شکسته و 
نه تیم های باشگاهی تان. نه کار فرهنگی تاثیرگذار در این فوتبال می کنید و نه »ُعرضه« 

برخورد با »عربده کش ها« و »الت های ورزشی« را دارید.
آنهایی که عشق و دلخوشی شان این فوتبال است از دست شما باید به کجا و کدام نهاد 
پناه ببرند که این کورســوی امیدشان قطع نشود و بتوانند برای دقایقی هم که شده از 
دیدن فوتبال لذت ببرند. این مردم باید چه کنند تا دیگر »عربده کشی« و »توهین« و 
»بی اخالقی« را در این فوتبال نبینند؟مسئوالنی که در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
و کمیته های فرهنگی باشگاه ها نشسته اند، تا قبل از آنکه دیر شود و جنازه این فوتبال 
بیمار را بر دوش بکشند، فکری کنند و از »شعار« دادن و »شو« بازی کردن دست بردارند 

و قدمی بردارند که خدا و خلق خدا از آنها راضی باشد.

 »استقالل بازیکنی مثل تورس می خواهد«

رشد »غده سرطانی« و مسئوالن »تماشاگر«

 انشاء ناقص مجیدی در امارات زیر تیغ انتقاد
رسانه اماراتی نتایج تیم سرمربی سابق استقالل را مورد 

انتقاد قرار داد.
 تیم فوتبال اتحاد کلباء شــب گذشته با هدایت فرهاد 
مجیدی در رقابت های لیگ برتر امارات به مصاف البطائح 
رفــت و این بــازی در نهایت با نتیجه تســاوی 2 بر 2 به 

پایان رسید.
عملکرد ضعیف مجیدی در هفته های گذشته باعث شده 

تا سرمربی سابق استقالل زیر ذره بین و نقد رسانه های این کشور قرار بگیرد.
در همین رابطه صفحه خبری »کیک آف« امارات به نقد از عملکرد مجیدی 
پرداخت و نوشت: اتحاد کلباء تیم خاکستری است. این تیم یک خط می نویسد و 
یک خط را در لیگ جا می گذارد! اتحاد کلباء توانایی حفظ نتایج خوب را نداشت...

عملکرد اتحاد کلباء با فرهاد مجیدی عجیب است؟!
اتحاد کلباء در این فصل با هدایت مجیدی با گذشــت ۱۴ هفته با 2۱ امتیاز 

در رده هشتم جدول ۱۴ تیمی قرار دارد. 

 هافبک تیم ملی ایران در یک قدمی سوپر لیگ ترکیه
هافبک ایرانی شارلوا با تیم کاسم پاشا ترکیه به توافق 

رسید.
هافبک تیم ملی ایران در یک قدمی سوپر لیگ ترکیه

به گزارش خبرگزاری فارس، سایت »Ajansspor« ترکیه 
خبر داد علی قلی زاده هافبک ملی پوش ایرانی شــارلروا 

بلژیک با باشگاه کاسم پاشا به توافق نهایی رسیده است.
قلی زاده از ســال 2۰۱۸ از سایپا به شارلروا ملحق شد. 
هافبک ملی پوش کشــورمان در چند هفته گذشته حتی در لیست گورخرهای 

بلژیک هم حضور نداشت و شایعاتی در زمینه جدایی اش مطرح شده بود.
هافبک ملی پوش کشورمان در این سال ها ۱۴۳ بازی برای شارلروا انجام داد 

و 2۳ گل زد و 2۶ پاس گل داد.
کاسیم پاشــا با کسب ۱9 امتیاز، در جایگاه شانزدهم جدول سوپرلیگ ترکیه 

قرار دارد و برای فرار از سقوط تالش می کند.

 امیدوارم به پرسپولیس برگردم!
بازیکــن تیم فوتبال پرســپولیس می گوید آینده خود 
در پرســپولیس را به این باشگاه و یحیی گل محمدی تیم 

سپرده است.
 ســیامک نعمتی بعد از حضور در باشگاه پرسپولیس و 
جلســه با مدیران این باشگاه درباره آخرین وضعیت خود 
اظهار کرد: در این مدت مصاحبه نکرده بودم چون در فضای 
مجازی حاشیه هایی مطرح شده که خیلی از آنها دروغ بود. 
امروز جلسه خوبی داشتیم و با توجه به اینکه با باشگاه قرارداد دارم، همه چیز را 
به باشگاه و آقای گل محمدی سپردم و امیدوارم هر تصمیمی که می گیرند، برای 

من و باشگاه خوب باشد. 
من تابع تصیمات باشگاه و آقای گل محمدی هستم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در پرسپولیس می ماند یا خیر گفت: ان شاءاهلل 
می مانم. می خواهم با آقای گل محمدی هم صحبت کنم. این فوتبال است و این 
حواشــی برای هــر بازیکنی رخ می دهد. امیدوارم به تیــم برگردم تا به خودم و 

باشگاه کمک کنم.

 دنبال بهانه بودند قربانی ام کنند
 سیاوش یزدانی مدافع سابق تیم استقالل که با باشگاه سپاهان 

به توافق رسید، گفت: دنبال بهانه بودند من را قربانی کنند.
 ســیاوش یزدانی مدافع تیم فوتبال استقالل که در لیست مازاد 
این تیم قرار داشت، سرانجام پس از فسخ قراردادش از سوی این 
باشگاه راهی تیم سپاهان شد و به جمع شاگردان »ژوزه مورایس« 

پیوست.
یزدانی که سال گذشته یکی از ارکان اصلی خط دفاعی استقالل و 
تیم فرهاد مجیدی بود، این فصل مورد غضب »ریکاردو ساپینتو« قرار گرفت و در نهایت با 

نظر این مربی پرتغالی از لیست کنار گذاشته شد.
این مدافع که کار حضورش در سپاهان تمام شده است، امروز با انتشار پیامی از استقالل و 
مدیران این باشگاه گالیه و اعالم کرد قربانی »ترکاندن بمب« در این تیم شده. او همچنین از 
بازیکنان استقالل به دلیل سکوت در قبال فسخ قراردادش به صورت غیر مستقیم انتقاد کرد.

متن پیام یزدانی به این شرح است:
خانه جایی است که وقتی سر پناه خود را از دست داده ای به آن جا پناه میبری اما امان از 

روزی که خانه خودت هم امن نباشد.
 ســالم به هواداران عزیز اســتقالل. روزی که با استقالل با افتخار و شــوق و ذوق قرارداد 
امضــا کردم هرگز فکــر نمی کــردم خداحافظی ام از تیم محبوبم به این شــکل باشــد 
امــا حاال با دلی  پر از غم و اندوه،با کلی خاطره تلخ و شــیرین دســت تقدیــر ما را از هم 
 جدا کرد،شــما میخواهید به رویایتــان ادامه دهید اما دیگر نمیتوانیــد، حاال این جدایی 

رویا نیست و واقعیت است.
 حــاال مــن بــه شــما نیــاز دارم چــون همیشــه عشــق را بــه مــن نشــان دادید. 
شــاید هرگــز فکــر نمی کــردم به خاطــر وعــده ترکانــدن بمــب قربانی شــوم که 
 اگــر ایــن اتفــاق بــرای هــر یــک از همبازیانــم می افتــاد و لحظــه آخــر بیرونش

 می کردند سکوت نمی کردم.
 هرگز فکر نمی کردم بی سر و صدا چند هفته با کمر مصدوم و تزریق آمپول برای استقالل 
بازی کنم ولی حتی یک نفر درون تیم به این موضوع اشاره نکند و حتی مربیان هموطنم از 
ترس به هواداران حرفی نزنند. هرگز فکر نمی کردم که یک روز غیرتم را لگدمال کنند چون 

دنبال بهانه می گشتند که من و امثال من را قربانی کنند. هرگز، هرگز، هرگز ...
و در آخــر؛ خــدا را شــکر می کنــم بــه وعــده ای کــه روز اول پوشــیدن پیراهــن 
اســتقالل مقابــل فــوالد بــه خــودم دادم عمــل کــردم، تــا روز و لحظــه آخــر 
 ایســتادم،دم نــزدم، نفــس عمیــق کشــیدم و بغضــم را خــوردم. رفتــم چــون 
خانه ام امن نیست، ممنون بابت تمام خاطرات شیرینی که برایم رقم زدید،استقالل همچی 
به من داد. عشق، تعصب و غیرت … همیشه مدیون شما هستم و یک تکه از قلبم همیشه 

پیش شما می ماند. از همه شما حاللیت میطلبم،اگر خوب یا بد بودم. دوستتان دارم. 

 توافق میلیاردی پرسپولیس و سازمان لیگ
باشگاه پرسپولیس تفاهم نامه ای را با سازمان لیگ امضا کرد که 
طی آن ثانیه های کمتری را بــرای تبلیغات محیطی در اختیار 

خواهد داشت.
 دعوی حقوقی باشگاه پرسپولیس و سازمان لیگ فوتبال مبنی بر 
حق امتیاز تبلیغات محیطی بازی های این تیم که میزبانی اش را 

عهده دار است به تفاهم نامه طرفین ختم شد.
تهاتر صورت گرفته بین رضا درویش و مسئوالن بازرگانی سازمان 
لیگ باعث شد تا اجاره ورزشگاه آزادی برای بازی های پرسپولیس از محل درآمدهای این 
تیم در تبلیغات محیطی به گونه ای تامین شود که حق سازمان لیگ بیشتر از اندازه تعیین 

شده در آیین نامه مربوطه باشد.
در واقع باشگاه پرسپولیس بابت هر میزبانی در تهران باید ۳ میلیارد و 7۵۰ میلیون تومان 
پرداخت می کرد که دیگر نیازی به این واریزی ندارد اما در ازای آن ثانیه های بیشتری را در 

اختیار سازمان لیگ بابت استفاده بیشتر از فضای تبلیغات محیطی قرار داد.

رئیس فدراســیون کشتی گفت: ۱7 ماه تا شروع بازیهای المپیک باقی مانده و از هم 
اکنون باید کاری برای این قهرمانان و ملی پوشان انجام داد.

 به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مراسم تجلیل از کادر فنی و اعضای تیم 
ملی کشتی آزاد اعزامی به مسابقات جام جهانی 2۰22 آمریکا شب گذشته در سالن 
کنفرانس فدراسیون کشتی با حضور رئیس فدراسیون و احمد دنیا مالی نایب رئیس 

کمیسیون تلفیق بودجه برگزار شد.
علیرضا دبیر رئیس فدراســیون کشــتی در ابتدای این مراســم اظهار داشت: احمد 
دنیامالی رفیق خوب من اســت، فرمانده جنگ، خانواده شــهید و رئیس فدراسیون 
قایقرانی هم بوده و اگر حضورش ادامه می یافت، مدال المپیک و جهانی می گرفتیم.دنیا 
مالی اولین نفری بود که پس از رئیس شدنم در کشتی تجربیاتش را به من انتقال داد.

وی با بیان اینکه کشــتی خیلی مظلوم اســت، اظهار کرد: ۸2.۵ درصد از مدال های 
ورزش ایران در مسابقات جهانی و المپیک را کشتی کسب کرده که در مجموع ۱۱۵ 
قهرمان جهان و المپیک و ۳۰۵ مدال جهانی و المپیک داریم و از این حیث رکوردار 

هستیم.
دبیر با اشاره به اینکه بودجه کشتی نسبت به اثر گذاری و مدال آوری آن خیلی ناچیز 
است، ادامه داد: با توجه به اینکه ظرفیت کشتی خیلی باال است و باید در حال حاضر 
۳۰ مدال طال المپیک داشته باشیم اما در عوض در هنگام تخصیص بودجه تنها 2 تا ۵ 
درصد به کشتی تعلق دارد.اگر این 7۰ میلیارد تبصره ۱۴ مجلس نبود، گیر می کردیم 

چرا که نهایت ۴۰ میلیارد از وزارت و کمیته به ما داده اند.
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه اگر بودجه ای برای کشتی گیران المپیکی 
می خواهند تخصیص دهند باید از االن انجام دهند، گفت: ۱7 ماه تا شــروع المپیک 
باقی مانده و از االن امیدوارم کاری برای این قهرمانان انجام دهید نه اینکه در یک ماه 

مانده به شروع این مسابقات به فکر بیفتند.
دبیر عنوان کرد: بعد از دو ســال هنوز جایزه ورزشکاران ما را ندادند آیا ارزش کسی 
که طالی جهان را می گیرد این است خواهش میکنم که در مجلس موضوع را دنبال 

کنید و یکی باید باشد بچه ها را کمک کند.
رئیس فدراســیون کشتی در پایان خاطرنشــان کرد: در محل برگزاری مسابقات در 

آمریکا به این بچه ها خیلی بی تقوایی کردند و در یک شرایط سخت تیم ما که تلفیقی 
از جوانان بود در آمریکا حاضر شد و توانستند دوم شوند و بزرگترین کاری که این بچه 

ها کردند در مقابل ناسزاهایی که شنیدند صبوری پیشه کردند.
در ادامه احمد دنیا مالی با بیان اینکه یکی از بهترین لحظات زندگی ام اســت که در 
محضر شــما قهرمانان هستم، گفت: بچه های کشتی در بحث معرفت، مردانگی و ... 

حرف اول را می زنند.
وی ادامه داد: با رصدی که از کشتی دارم، با توجه به اینکه حفظ و تداوم جایگاه خیلی 
ســخت است اما علیرضا دبیر توانسه سبک جدیدی را کشتی بوجود بیاورد و الگویی 

جهانی برای همه گان رقم زده است.
دنیا مالی ادامه داد: همه نگرانی ما در ورزش این است که ورزشکار تا قهرمان است همه 
حال او را جویا می شوند اما وقتی آن ورزشکار ورزش را کنار گذاشت کار و مشکالتش 

تازه شروع می شود و همه او را فراموش خواهند کرد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه ورزش در دنیا به سمت و سویی 
می رود که نرم افزار در آن خیلی موثر است، گفت: امروزه باید از شبیه سازی استفاده 
شود و مربیان باید دانش نرم افزاری خود را باال ببرند و این دانش را به ورزشکاران خود 
منتقل کنند تا منجر به موفقیت شــود و اگر مربی اندازه گیری نکند و آنالیز درست 

انجام ندهد به نفع حریف کار می کند.
وی اظهار کرد: امروز در حوزه ورزش قهرمانی، ورزشــکاری موفق تر است که تسلط 

ذهن بر بدن و رفع تهدید را داشته باشد یعنی خود شما باید مراقب باشید بعنوان مثال 
به موقع بخوابید و استراحت کنید و زندگی حرفه ای داشته باشید و کارهای خود را 

طبق برنامه ریزی انجام دهید تا موفق شوید.
دنیا مالی با تاکید بر اینکه امروزه قهرمان شدن در دنیا کار راحتی نیست، بیان کرد: 
هزینه ها خیلی باال می باشد و شرایط خیلی سخت است و با توجه به قوانین جدید 
کشتی ورزشکار باید در تمام مسابقات شرکت کند تا در رنکینگ جهانی قرار بگیرد و 

در حال حاضر شرایط برای کسب سهمیه المپیک خیلی سخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه کشتی ایران ظرفیت باالیی دارد، عنوان کرد: آرزو دارم کشتی 
ایران باال بیاید شاید کم کاری از ما بوده اما موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است 
که وقتی شما پرچم ایران را در کشورهای مختلف به اهتزاز در می آورید ما احساس 

غرور می کنیم و مردم با اشک های شما اشک شوق می ریزند و به شما می بالند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: با همه ی این مشکالت خیلی خوشحالم 
و ما این آمادگی را داریم که به کشتی کمک کنیم و امسال نیز هر آنچه که مجلس 
بتواند مصوب کند با افتخار به کشتی کمک خواهیم کرد وقتی به یک ورزشکار قول 
داده شود اگر زمانبر باشد آن شیرینی و حالوت خود را از دست می دهد و وعده ای 

که داده می شود باید در موعد مقرر انجام شود.
دنیا مالی اظهار کرد: با کارهایی که علیرضا دبیر در طول این چند سال برای کشتی 
انجام داد ظرفیت این را دارد که کشــتی جهان را اداره کند، بودن علیرضا دبیر یک 

ظرفیت تاریخی است و در آینده از این ایام بعنوان ایام طالیی یاد خواهید کرد.
وی اشــتغال ورزشکاران را یک مشــکل بزرگ خواند و گفت: باید شرایط شغلی این 
قهرمانان را فراهم کنیم چون آینده این ورزشــکاران مهم اســت این بچه ها باید با 
زنجیره کشتی ارتباط داشته باشــند و این کشتی گیران باید مربیان آینده باشند و 
برای ما افتخار اســت که تالش کنیم تا در موضوعات مختلف از جمله شــغل برای 

شما کاری کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه که قهرمانی به مقام اول نیســت و به مرام پهلوانی اســت، 
بیان کرد: اکثر کشتی گیران این خصلت را دارند و همه ی مردم کشتی را با تواضع 

و فروتنی می شناسند.

بعد از دو سال هنوز جایزه کشتی گیران ما را ندادند

  ورود کمیته بازرسی در مصر به قرارداد کارلوس کی روش!
وزارت ورزش و جوانان مصر از ورودکمیته بازرسی به قرارداد کارلوس کی روش و جنجال اخیر در فوتبال مصر خبر داد.

 »محمد الشازلی« سخنگوی رسمی وزارت ورزش و جوانان فوتبال مصر خبر داد ماموریت ویژه ای را به کمیته بازرسی برای بررسی دعوای حقوقی فدراسیون فوتبال این کشور با کارلوس کی روش سرمربی سابق مصر داده است.
کی روش بعد از جدایی از مصر مدعی است بخشی از مطالباتش را دریافت نکرده است. این مربی پرتغالی که با تیم ملی ایران به جام جهانی 2۰22 قطر رفت، مصر را تهدید به شکایت به فیفا کرده است.

این مسئله بعد از گذشت ماه ها از جدایی کی روش از مصر حل نشده باقی مانده است.سخنگی وزارت ورزش مصر همچنین تاکید کرد که کمیته بازرسی قرار است قرارداد »کالتنبرگ« رئیس انگلیسی کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
مصر را هم که اخیرا از سمتش استعفا کرد، بررسی کند.این در حالی است که ایجنت کالتنبرگ مسئوالن فدراسیون فوتبال مصر را تهدید به افشاگری کرده است. او گفته کالتنبرگ قصد دارد دخالت بعضی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون 

فوتبال را برای تعیین داور نه تنها در مسابقات لیگ دسته اول مصر بلکه برای مسابقات دسته دوم و سوم و سایر رده های سنی را افشا کند.
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  علمیعلمی
 بررسی نواحی خاص مغز با کمک هوش مصنوعی

گروهــی از محققان آلمانی در مطالعه اخیرشــان از یک سیســتم هوش 
مصنوعی)AI( برای شناسایی الگوهای مغزی که نشان دهنده درد مزمن است، 

استفاده کرده اند.
 به نقل از آی او، گروهی از دانشــمندان دانشگاه فنی مونیخ)TUM( از یک 
سیستم هوش مصنوعی)AI( برای یافتن الگوهای مغزی که نشان دهنده درد 
مزمن است استفاده کرده اند. محققان با استفاده از نتایج این مطالعه می توانند 
درمان ها و ابزارهای بهتری را برای مقابله با افســردگی و سایر مشکالت روانی 

ایجاد کنند.
این کشــف توسط گروه چند رشــته ای Neurotech انجام شد. گروه چند 
رشته ای Neurotech از چندین پزشک متخصص در حوزه روانپزشکی و مغز و 
اعصاب تشکیل شده است که با کارشناسان داده، کارشناسان مدلسازی کامپیوتر 
و مهندسان همکاری می کنند. عصب شناسان شناختی و متخصصان اخالق و 

سیاست های تحقیقاتی نیز بخشی از این گروه هستند.
پروفســور »سیمون جیکوب« از محققان این مطالعه گفت: پیشرفت های 
فناوری در بسیاری از زمینه ها برای بیماران مزایایی به همراه داشته است، اما در 
علوم اعصاب نه چندان. به همین دلیل است که همکاری با کارشناسان داده مهم 
است. عالوه بر این، ما مشکالت و نیازهای کار با بیماران را می دانیم و بنابراین 

می توانیم روش هایی را توسعه دهیم که در روال روزانه کلینیک ها قرار گیرد.
در این مطالعه جیکوب و گروهش از ایمپلنت های مغزی برای بررسی توسعه و 
اختالل شناختی در شبکه های عصبی استفاده کردند. از آنجایی که زبان همانند 
بافت شناختی مرکزی انسان عمل می کند و اغلب تحت تأثیر رویدادهایی مانند 
سکته مغزی قرار می گیرد، محققان تصمیم گرفتند با بررسی این موضوع، این 

کار را شروع کنند.
ایمپلنت ها شامل حسگرهای کوچکی هستند که در نواحی خاصی از مغز 
قرار می گیرند. این کار در بیماران ســکته مغزی انجام می شود که در تولید و 
درک زبان مشکل دارند. این ایمپلنت ها می توانند به طور دقیق فعالیت نورون ها را 
هنگامی که بیمار وظایف زبانی خاصی را حل می کند، ثبت کنند. اولین ایمپلنت 

موفقیت آمیز بود و دستگاه در حال جمع آوری داده های با کیفیت باال است.
»جولیجانا گورجیوا« استاد علوم اعصاب محاسباتی و متخصص مدل سازی 
محاسباتی این گروه است. یکی از وظایف او یافتن الگوهایی در فعالیت عصبی 
است که با ناتوانایی زبان ارتباط دارد. بر این اساس، او می تواند از سیستم هوش 
مصنوعی خود برای ساخت مدل هایی برای شبکه های عصبی بزرگ تر و سایر 

عملکردهای شناختی استفاده کند.
جولیجانــا و گروهش از مدل های کامپیوتری که رفتار نورون های واقعی و 
ارتباطات بین آنها را هنگام تشــکیل شبکه ها شبیه سازی می کنند، استفاده 
می کنند. جولیجانا گفت: آنها به ما اجازه می دهند تا اتصاالت مدل های شبکه 

را تغییر دهیم و آنها را روشن یا خاموش کنیم.

  فناوری محققان چینی برای شکست سالح های فراصوت
چین یک هواپیمای رهگیر فراصوت چند بار مصرف طراحی کرده است که 

می تواند پرتاب شود و پس از انجام ماموریت بازگردد.

 به نقل از اوراسیا تایمز، ، مهندسان هوافضای چینی از علوم توسعه یافته 
توسط یک دانشمند مافوق صوت آمریکایی و یک پروژه ناسا برای حل مشکل 

یک وسیله نقلیه برای رهگیری موشک های مافوق صوت استفاده کردند.
این سیستم که یک هواپیمای بدون سرنشین است با موتور تنفس هوا کار 
می کند و می تواند با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت مسافت های طوالنی 
را طی کند و یک »ســالح انرژی جنبشی« )kinetic energy weapon( را برای 

از بین بردن موشک های مافوق صوت پرتاب کند.
این طراحی مفهومی براساس مقاله ای از گروهی از محققان به رهبری یین 
ژانگجی)Yin Zhongjie( از موسســه مهندسی مکانیک و برق شانگهای ایجاد 

شده است.
 Aerospace« به گفته ی ساوث چاینا مورنینگ پست، این مقاله در مجله معتبر
Technology« منتشر شده است و همچنین گفته می شود که این موسسه پهپادها 

و وسایل الکترونیکی را نیز برای ارتش چین توسعه می دهد.
با استفاده از ماهواره های هشدار اولیه و ایستگاه های رادار زمینی، این هواپیما 
می تواند مسیر یک موشک مافوق صوت را پیش بینی کند و سپس یک سالح 
کوچک انرژی جنبشی را برای خنثی کردن تهدید اواسط پروازش پرتاب کند. 
با پایان حمله، هواپیما می تواند بازگردد و برای ماموریت بعدی خود آماده شود.

اما محققان در طراحی سیستم پیشرفته آن با یک »مسئله ریاضی پیچیده« 
مواجه شدند. الگوریتم های فعلی برای رهگیری میان مسیر برای موشک های 
معمولی توسعه یافته بودند و نه برای هواپیماهای مافوق صوت تنفس کننده هوا 
و استفاده از این معادالت می توانست باعث از دست رفتن کنترل یا حتی خرابی 
آنها شود.یکی دیگر از مشکالت محاسباتی ایجاد الگوریتمی بود که می توانست به 
طور دقیق مسیر یک تهدید مافوق صوت بالقوه که بسیار سریع حرکت می کند 
و مانورهــای پیچیده ای انجام می دهد را پیش بینی کند. چنین الگوریتمی به 

محاسبات بسیار پیچیده ای فراتر از توانایی رایانه های داخل هواپیما نیاز دارد.
بنابرایــن، محققان چینی با اســتفاده از یک راه حــل ریاضی که دیوید 
بنسون)David Benson(، دانشجوی موسسه فناوری ماساچوست)MIT( در آن 
زمان توســعه داده بود، الگوریتم جدیدی ایجاد کردند. بنسون، طبق پروفایل 
لینکدین، اکنون یکی از دانشمندان برجسته در آزمایشگاه چارلز استارک دریپر 
است و فناوری فرا صوت یکی از زمینه های تحقیقاتی پیشرو در این موسسه است.

این تیم از پایان نامه دکترای بنســون در سال ۲۰۰۴ استفاده کردند. پایان 
نامه ای که یک راه حل ریاضی به نام رونویسی شبه طیفی گاوس ارائه می کند 
که می تواند به طور قابل توجهی سیستم های کنترل پرواز پیچیده را ساده کند.

آنهــا همچنین از الگوریتمی که توســط ناســا برای هواپیمــای مافوق 
صوت »X-۳۳« توســعه داده شــده اســت، اســتفاده کردند. اگرچه پروژه 
»X-۳۳« نزدیــک بــه اتمام بود اما ایــن هواپیما هرگز پــرواز نکرد و پروژه 
آن در ســال ۲۰۰۱ به دلیل مشکالت فنی لغو شــد.اکنون شبیه سازی های 
رایانه ای نشــان می دهد که این الگوریتم جدیــد به طور قابل توجهی فرآیند 
 محاســبه را برای رایانه های پروازی ســاده کرده اســت. اگرچــه الگوریتم 
جدید مسیر پروازی طوالنی تری را ترسیم می کرد، اما همچنان توانست هواپیما 
را تا فاصله ۶.۸ کیلومتری از هدف هدایت کند و در محدوده پرتاب یک سالح 

جنبشی قرار دهد.
یک خلبان سابق جنگنده نیروی هوایی هند)IAF( که فارغ التحصیل رشته 
مهندسی هوانوردی است و در حال حاضر درگیر این نرم افزار است، می گوید 
که این تحقیقات مهم و پیشگامانه به نظر می رسد اما فقدان یک مدل واقعی از 
آن احساس می شود.این طرح کاماًل در حد تئوری است و با رایانه شبیه سازی 
شده است و حتی یک نمونه از این فناوری که بتواند برخی از مفاهیم مطرح شده 
را تایید کند، وجود ندارد. به هزینه آن نیز اشاره ای نشده است، زیرا موشک های 
مافوق صوت گران هستند و چین در حال حاضر دارای پلتفرم های مافوق صوت 
تهاجمی است و احتماالً هزینه زیادی برای توسعه آنها صرف کرده است و باور 
اینکه آنها مبالغ هنگفتی را برای توسعه یک پلتفرم رهگیری مبتنی بر فراصوت 
هزینه کنند، دشوار است. این خلبان به اوراسیا تایمز گفت: نسبت هزینه آن 

به سودش بسیار کم است.

یک زن در حال درست کردن نان محلی به روش سنتی

احساســات بازار کریپتو در حال حاضر به شــکل دلگرم کننده ای صعودی و 
مثبت شده است. با وجود این، انتشار شاخص قیمت مصرف کننده در ۱۴ فوریه 

بسیار تعیین کننده است.
 به نقل از کوین پدیا، علی رغم اتفاقات تلخ و دردناکی که در طول سال ۲۰۲۲ 
برای بازار کریپتو رخ دادند، ارزهای دیجیتال سال ۲۰۲۳ را بسیار دلگرم کننده 
آغاز کرده اند. از اولین روز سال ۲۰۲۳ تاکنون، حرکت صعودی امیدوارکننده ای در 
بازار کریپتو آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این مسئله احساسات سرمایه گذاران 
را نسبت به بازار کریپتو بسیار مثبت و صعودی کرده است. بیت کوین )BTC( به 
عنوان رهبر بازار ارزهای دیجیتال، این بازار صعودی را پیش می راند و به دنبال 
آن، اتریوم )ETH( و ســایر التکوین ها نیز روزهای سبزی را پشت سر می گذارند. 
این تحوالت مثبت باعث افزایش ارزش جهانی بازار کریپتو شده اند. ارزش کل بازار 

کریپتو در حال حاضر به ۱,۰5۲,۳۶۳,5۱۸,۱۳۶ دالر رسیده است. 
در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۸ ژانویه / 
۸ بهمن - بیت کوین با ۰,۲۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۲۲,99۱ 
دالر معامله می شود. ارزش بیت کوین نسبت به هفت روز گذشته نیز ۱,۰۴ درصد 
افزایش یافته است. ارزش کل بازار بیت کوین هم اکنون به ۴۴۳,۳۸۶,۴۴۲,۱۱۳ 
دالر رسیده است.بر اساس داده های پلتفرم تحلیلی کیوسی پی کپیتال، بیت کوین 
در یک هفته ی گذشته کامال بر اساس یک الگوی صعودی معامله شده است. بر 
اساس این داده ها، این الگوی صعودی بر وضعیت بازار اختیار معامله به شدت تاثیر 
گذاشته است.قیمت قراردادهای اختیار فروش در بازار اختیار معامله تحت تاثیر 
الگوی صعودی اخیر در قیمت بیت کوین افزایش یافته اســت - زیرا احساسات 

بیش تر سرمایه گذاران نسبت به آینده ی بازار بیت کوین بسیار صعودی است.
به رغم گسترش احساسات مثبت در میان سرمایه گذاران، مایکل ون دی پوپ، 
به عنوان یکی از تحلیلگران مشهور در بازار ارزهای دیجیتال، در خصوص قیمت 
آینده ی بیت کوین دیدگاهی نزولی دارد. بر اساس ادعای این تحلیلگر، بیت کوین 
اکنون در حال شکستن سطح مقاومت نزدیک خود و رسیدن به هدف قیمت ۲۴ 
هزار دالری است. با وجود این، طبق پیش بینی وی، بیت کوین به سمت ۲۲ هزار 

دالر حرکت کرده و سطح ۲۰,۰۰۰ دالر را نیز تست خواهد کرد.
نتایج تحلیل های موسسه ی کیوسی پی کپیتال نیز تا حدودی پیش بینی  های 
مایکل ون دی پوپ را تایید می کنند. به گفته ی این موسسه، بازار صعودی کریپتو 
پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( در ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ )۲5 
بهمن( ممکن است دچار تغییر مسیر بشود. از این رو، اتفاقات هفته ی آینده تاثیر 

بسیار مهمی برای بازار ارزهای دیجیتال خواهند داشت.

با بروز نشانه هایی مبنی بر عرضه ی قوی نفت روسیه، آمارهای رشد اقتصادی 
آمریــکا و همچنین امید به بهبود تقاضا جبران شــد و از این رو، نفت در روند 

نزولی قرار گرفت.
به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت و مسیر پایان هفته ی 
خود را به سمت پایین تر هموار کرد؛ در حالی که نشانه هایی از عرضه ی قوی نفت 
روسیه، خبر از جبران آمارهای بهتر از حد انتظار رشد اقتصادی آمریکا، حاشیه های 

پاالیشگاهی قوی و امید به بهبود سریع تقاضای چین می دهد.
بهای معامالت آتی برنت، ۸۱ ســنت یا ۰,9 درصد کاهش یافت و به ۸۶,۶۶ 
دالر در هر بشکه رسید که تنها ۳ سنت بیشتر از تسویه ی هفته ی گذشته بود. 
قیمــت نفت خام آمریکا ۱,۳۳ دالر یا ۱,۶ درصد کاهش یافت و به 79,۶۸ دالر 

رسید که در هفته ی گذشته، ۲ درصد کمتر بود.
بنا به گفته ی معامله گران و براساس محاسبات رویترز، بارگیری نفت از بنادر 

بالتیک روسیه در ماه دسامبر 5۰ درصد افزایش می یابد؛ زیرا فروشندگان تالش 
می کنند تقاضای قوی در آســیا را تأمین کرده و از افزایش قیمت جهانی انرژی 

بهره مند شوند.
جان کیلداف، شــریک Again Capital LLC در نیویورک اظهار داشــت: »اگر 
عرضه ی روســیه تا ماه آینده همچنان قوی باشد، احتماالً نفت به روند کاهشی 

خود ادامه خواهد داد.«
وی افزود که سود پیش از آخر هفته نیز ممکن است باعث کاهش قیمت ها 

شده باشد.
شــرکت خدمات انرژی Baker Hughes Co BKR.O در گزارش خود در روز 
جمعه اعالم کرد که شرکت های انرژی ایاالت متحده در این هفته، دکل های نفت 

و گاز طبیعی را در تعداد 77۱ دکل ثابت نگه داشته اند.
از سوی دیگر، نمایندگان اوپک پالس هفته ی آینده برای بررسی سطح تولید 
نفت خام دیدار خواهند کرد و بنا به گفته ی منابع معتبر، این گروه تولیدکننده ی 

نفت انتظار دارند که سیاست فعلی تولید تغییری نکند.
تصمیم بعدی فدرال رزرو ایاالت متحده در مورد نرخ بهره در نشست ۳۱ ژانویه 
و ۱ فوریه اتخاذ خواهد شد که با پشت پرده ی کاهش تورم و تولید ناخالص داخلی 
مواجه است که در سه ماهه ی چهارم، ۲,9 درصد رشد سریع تر از حد انتظار داشت.

گفتنی اســت که تولید ۴,۲ میلیون بشکه در این هفته در ذخایر کوشینگ، 
مرکز قیمت گذاری معامالت آتی نفت نیمکس )NYMEX( نیز بر بازار تاثیر گذاشت. 
در چین، موارد بدخیم کووید ۱9 نسبت به اوج خود در اوایل ماه جاری، 7۲ 
درصد کاهش یافته است، در حالی که مرگ و میر روزانه در میان بیماران کوویدی 
در بیمارستان ها 79 درصد از اوج خود کاهش یافته است؛ این آمار نشان دهنده ی 

عادی سازی اقتصاد چین و انتظارات فزاینده در مورد بهبود تقاضای نفت است.

تالش برای مطبوع نگهداشتن طعم شیر یکی از چالش های صنعت لبنیات 
است و به تازگی مشخص شده مواد مورد استفاده در بسته بندی شیر در این زمینه 
نقش مهمی ایفا می کند. به نقل از نیواطلس، وقتی صحبت از انواع مختلف ظروف 
شیر می شود، ممکن است تصور شود، تنها دلیل انتخاب ظروف بسته بندی شیر، 
عواملی مانند راحتی است. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد نوع مواد به 

کار رفته در ظروف مذکور می تواند بر طعم شیر تأثیر بگذارد.
در بررسی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، نمونه هایی از دو نوع شیر کامل 
و بدون چربی پاستوریزه در شش ظرف ۲۳7 میلی لیتری در تاریکی مطلق و در 

دمای ۴ درجه ســانتیگراد نگهداری شدند. برای هر یک از دو نوع شیر، ظروف 
شــامل یک کارتن مقوایی، یک کیسه پالستیکی، سه پارچ پالستیکی )همه از 

انواع مختلف پالستیک( و یک بطری شیشه ای بود.
گروهی از طعم شناسان آموزش دیده طعم نمونه ها را در روز اول دوره آزمایش 
و سپس پس از گذشت پنج، ۱۰ و ۱5 روز دوباره ارزیابی کردند. در همان فواصل، 
دانشــمندان نمونه ها را تجزیه و تحلیل کردند تا ببینند آیا ترکیبات هر یک از 
مواد بسته بندی به شیر راه می یابد یا خیر. عالوه بر این، سلیقه مصرف کننده 

ها هم بررسی شد.

گرچه قیمت طال در روند نزولی قرار دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که این 
ضعف قیمت موقتی است. چشم انداز قیمت نفت نیز صعودی است.

 ســایت اینوســتینگ، در یادداشتی به تحلیل و بررسی نوسانات طال و نفت 
پرداخت و درباره ی چشم انداز آتی این دو دارایی اینگونه نوشت:

قیمت طال در این هفته، در مســیر کاهش است که عمدتاً این کاهش به دو 
دلیل اســت: اوالً، در این هفته، ما شاهد داده های قوی اقتصادی ایاالت متحده 
بودیم که نشان می دهد اقتصاد ایاالت متحده بهتر از آن چیزی است که بسیاری 
پیش بینی می کردند. ثانیاً، ما شــاهد بازگشت دوباره شاخص دالر بوده ایم که از 

پایین ترین سطوح خود دور شده است.

با تمام این ها، معامله گران معتقدند که ضعف فعلی در قیمت طال بسیار موقتی 
است، زیرا فدرال رزرو احتماالً سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش می دهد. عالوه بر 
این، تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت این فلز درخشان در بازه ی زمانی 
روزانه باالتر از میانگین متحرک ساده ی 5۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معامله می شود که 
این امر به روشنی بیان می کند که گاوها کنترل کامل قیمت را در دست دارند. از 
ســوی دیگر، SMA-50 روزه باالتر از SMA-100 روزه معامله می شود که نشانه ی 
دیگری از اطمینان است که روند فعلی می تواند تأثیر و دوام بیشتری داشته باشد.

قیمت نفت برنت و نفت خام تقریباً از جایی که هفته را آغاز کرده بودند، معامله 
می شوند. نکته ی مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که قیمت 
از پایین ترین سطح خود در هفته ی گذشته، دور است و اکنون تمرکز روی یک 
عامل مهم قرار دارد و آن عامل، نشســت آتی اوپک اســت که در هفته ی آینده 
برگزار می شود. پیش بینی می شود که اوپک پالس، هفته ی آینده عرضه ی خود 
را تغییر ندهد، اما شــایعات در حال حاضر در حال پاگرفتن است و سیگنال های 

متفاوتی را ارائه می دهند.
از جنبه ی تکنیکال، شکی نیست که قیمت هر دو نفت خام و نفت برنت در 
حال دور شدن از آنجا و از سراسر منطقه ی اشباع فروش هستند. اما شاخص قدرت 
نسبی)RSI( در حال نزدیک شدن به منطقه ی اشباع فروش است، بنابراین ممکن 
است شاهد بازگشت برخی از خریداران باشیم. قیمت نفت خام در بازه ی زمانی 
روزانه در حال مراوده با SMA-۱۰۰ روزه اســت و اگر قیمت از این ســطح باالتر 

برود، احتماال شاهد ورود گاوهای نر بیشتری به بازار خواهیم بود.

پیش بینی وضعیت بیت کوین در ماه فوریه

بهبود عرضه، نفت را متضرر کرد

شناسایی بهترین و بدترین مواد برای بسته بندی شیر خوراکی

  رباتی که پنل های خورشــیدی را بدون نیاز به 
کمک انسان تمیز می کند

یک ربــات خودکار جدید که بــرای تمیز کردن پنل های 
خورشیدی پشت بام ابداع شده است، می تواند این کار را بدون 

نیاز به کمک انسان انجام دهد.
 به نقل از نیو ساینتیســت، پنل های خورشــیدی کثیف 
می توانند تولید انرژی خورشیدی جهانی را تا پنج درصد کاهش 
دهند اما یک استارت آپ، یک ربات جدید خودکار را برای تمیز 

کردن پنل های خورشیدی پشت بام آزمایش کرده است.
هر روز گــرد و غبار روی هزاران کیلومتر مربع از پنل های 
خورشیدی در سراسر جهان می نشیند و میزان برق تولیدی آنها 
 )PLECO(»را کاهش می دهد. رباتی که توسط استارت آپ »پلکو
طراحی شده است، می تواند پنل های خورشیدی پشت بام را که 
سایر ربات های تمیزکننده به آنها دسترسی ندارند، تمیز کند و 

تولید برق پنل ها را تا ۱5 درصد افزایش دهد.
پلکو، ربات خود را ســبک ترین ربات پاک کننده پنل های 
خورشیدی بدون نیاز به آب در جهان نامیده است. این ربات به 
طور ویژه برای مقابله با چالش های ایمنی طراحی شده است و 
کارآیی منحصربه فردی در تمیز کردن پنل های خورشیدی دارد.

ربات پلکو، یک ربات مستقل است که پنل های آلوده را بدون 
نیاز به دخالت انسان تمیز می کند. کافی است که ربات به سادگی 
روی پنل قرار بگیرد و دکمه »برو«)go( فشار داده شود تا تمیز 

کردن را بدون نیاز به اپراتور یا اهرمک آغاز کند.
ربات  خودکار پلکو که توسط دو محفظه مکش قوی تثبیت 
شده است، می تواند حتی پنل های خورشیدی را که تا ۴5 درجه 

شیب دارند، تمیز کند.
ربات های خودکار پلکو بســیار ســبک هستند و تنها ۲۰ 
کیلوگرم وزن دارند؛ به طوری که یک نفر می تواند این ربات ها 
را حمل و سوار کند. بدین ترتیب، نیاز به نیروی انسانی کاهش 

می یابد.

پیامبر اکرم )ص( :
َمن صاَم یَوماً ِمن َرَجٍب إِیمانًا 

َواحِتساباً َجَعَل الّل تَباَرَک َوتََعالَی 
بَیَنُه وبَیَن الّناِر َسبعیَن َخنَدقاً، 

ماِء إِلَی  َعرُض ُکلِّ َخنَدٍق ما بَیَن السَّ
األَرِض.

هر کس روزی از ماه رجب را از 
سر ایمان و برای خدا روزه بگیرد، 

خداوندـ  تبارک و تعالیـ  میان 
او و آتش ]دوزخ[، هفتاد خندق 

فاصله می اندازد که عرض هر 
خندق، میان آسمان تا زمین است.
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