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حسین راغفر 
اقتصاددان

 مصوبه مولدسازی خمیر مایه یک
 فساد است

می گوید فساد مساوی است با »انحصار« به عالوه »با صالحدید« و منهای 
»پاسخگویی« و همانطور که دیده می شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه 

یک فساد است.
مصوبه عجیب شورای عالی ســران قوا برای مولدسازی دارایی ها دولت 
و توجیه عده ای مبنی بر اینکه این مصوبه به مدیران برای تصمیم  گیری ها 
درباره واگذاری و خصوصی ســازی ها جرات می دهد، اظهار داشــت: مساله 
بســیار فراتر از این توجیهات مهمل است. معتقدم این مصوبه مولد سازی 
می تواند به معنای ورشکســتگی های سیاست های اقتصادی دولت پس از 

جنگ تحمیلی تا کنون باشد.
 تجربه نشان داده کسانی که جرات تصمیم گیری پیدا کردند، بیشترین 
تخلفات و خالف ها را داشتند و گویا امروز هم عده ای با این مصوبه می خواهند 
به اقدامات خود پوشش قانونی دهند. در این شرایط کشور که متقاضی برای 
خریــد اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می خواهند این دارایی ها را به ثمن 

بخس به چه کسانی واگذار کنند؟
 نکته مهمی در این مصوبه آمده این است که هیات واگذاری متشکل از 
7 نفر است که این 7 نفر تشخیص می دهند کدام دارایی  دولت مازاد است 
و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این 7 نفر تعیین می کنند این دارایی ها 

با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند.
 معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار 
بعالوه با صالحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می رسد 
و همانطور که دیده می شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد  است.

 اساسا مشخص نیست این 7 نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری  
نماینده چه گروه هایی هستند و منافع کدام گروه ذی نفوذی را دنبال می کنند 
و چه صالحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت گذاری را دارند و اساسا این 
اموال را به چه کسانی به فروش می رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو 
خواهند بود.اتفاقات امروز در کف خیابان ها و در پشت بام ها محصول همین 
تصمیمات غلط در چند دهه گذشته بوده و همین خصوصی سازی های لجام 

گسیخته که بدون پاسخگویی ها انجام شده است.
خصوصی ســازی و این مصوبه یک فساد بی مقدمه است اما به این فساد 
با عناوینی مانند مردمی ســازی اقتصادی و مولدسازی دارایی دولت به آن 
رنگ و لعاب می دهند در حالیکه ذات آن فسادی است که گریبان اقتصاد را 
گرفته است و وجود مافیای اقتصادی و سیاسی علت نابه سامانی ها در اقتصاد 
کشور و مهاجرت سرمایه انسانی و نخبه های تحصیلکرده کشورمان هستند.

 متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ 
می زند.تاسف آور این است که حدود دو ماه گذشته رییس سازمان برنامه و 
بودجه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی حرف زد و اعالم کرد برای 
تامین این میزان کسری بودجه ناگریز به افزایش قیمت انرژی هستیم اما به 
دلیل فشارهای زیاد، موضع خود را پس گرفتند اما امروز شاهد آن هستیم 
که قیمت قبوض گاز تا چند برابر افزایش پیدا کرده است و به طور قطع این 

میزان افزایش قبوض گاز برای کسری بودجه بوده  است.
 هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می نشینند و بر می خیزنند جز اینکه 
به نگرانی های مردم افزوده اند اقدام دیگری انجام نداده اند و امروز هم درباره این 
مصوبه کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را 
کنترل کند. از سوی دیگر معموال مسئولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه ها 

را کسی تنهایی نمی پذیرد و محصول تصمیم گیری های سران قوا است.  
 نــه تنها که این مصوبه بلکه موضوع دو دولتــی در ایران پدیده جدید 
است و در حالیکه دولتی به صورت تشریفاتی و با رای مردم انتخاب شده اما 
دولتی در ســایه قدرتمند وجود دارد که این دولت ضعیف شده در تسخیر 
همان دولت در سایه است. تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز انتقال 
منابع عمومی به دوســتان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این دارایی  ها را 
به نحوی از کشــور خارج کردند.مســاله این است که دولت امسال را با این 
وضعیت پشت سر گذاشــت برای سال بعد و بعدتر چه فکری دارد؟ دولت 
باید بدنبال ترمیم نظام مالیاتی فشل و عقب مانده باشد و از صاحبان ثروت 
مالیــات بگیرد و نه اینکه مالیات تولیدکننده را افزایش دهد که هر روز هم 
باعث ضعیف شدن تولید در کشور می شود.هرچند که راه های خروج از بحران 
مشخص هستند اما اراده ای برای خروج از این بحران دیده نمی شود چراکه 
نظام های تصمیم گیری در قبضه قدرت صاحبان منافع بزرگ هستند و آنها 

هم به فکر منافع مردم نیستند.    

معرفی معرفی ۴۶۰۰۴۶۰۰ مظنون به پولشویی مظنون به پولشویی

  

مجتبی امینی که یازده مــاه از انتصاب اش بــه عنوان دبیر 
جشنواره فیلم فجر می گذرد در نخستین نشست خبری اش 
درباره برخی هنرمندان که فیلم در جشنواره دارند اما تمایل 
به حضور در این رویداد ندارند، گفت: شاید مسائل اجتماعی 
دخیل باشــد یا شــخصی! ولی حاشــیه ها تاثیری در بستر 
عدالت خواهی نمایش فیلم ها نخواهد داشت و مالک ما نظر 

تهیه کننده است.
 دو روز تا شــروع چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر باقی مانده و در حالی که فیلم های بخش بین الملل هنوز 
معرفی نشده اند، مجتبی امینی در نشستی خبری که صبح 
دوشنبه دهم بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد، 

به تشریح جزییاتی از این رویداد پرداخت.
این نشست ساعت ۱۱ با پخش ســرود جمهوری اسالمی و 

تالوت آیاتی از قرآن توسط مرتضی یراقبافان آغاز شد.
مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این جشنواره از درگذشتگان 
سینمای و رسانه ای همچون وحید اسالمی ، اصغر یوسفی نژاد، 
محسن جعفری راد، اشکان منصوری، بابک برزویه و علیرضا 

غفاری که در سال های اخیر از دنیا رفتند یاد کرد.
در بخش ابتدایی این نشســت، توســط مدیر عامل موسسه 
رسانه های تصویری و یکی از خبرنگاران صدا و سیما پوستر 

بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
پس از رونمایی از پوســتر، امینی با یــادی از مردم زلزله زده 
خوی از آغاز جشن سینمای در ۱2 بهمن و شروع این رویداد 
خبر داد و گفت: مشکالت و التهاب های اخیر روند تولید آثار 
را با تاخیر روبرو کرد ولی آثاری که به دبیرخانه رسید نسبت 
به سالهای گذشته قابل توجه بود. امسال مخاطبان با گرافیک 
ویژه ای از سینمای ایران روبرو می شوند، به هرحال سالها آثار 
در تک لوکیشن و شهری بود ولی امسال خط تولیدی شکل 
گرفته است که تنوع ژانری آن مخاطب را راضی می کند و بسته 
خوبی برای اکران ســال بعد خواهیم داشت. خانواده سینما 
پس از ســختی هایی که از دوران کرونا داشت با این فیلمها 
خستگی اش به در خواهد شد. این فیلمها نشان دهنده روح 

جدیدی است که به سینما وارد شده است.
او افزود: در میان آثار رســیده ۳0 فیلم خوب داشتیم که در 
نهایت به 2۴ فیلم رســیدیم و امیدوارم فیلم آقای مســعود 
جعفری جوزانی هم زودتر آماده شود تا از بخش رزرو به بخش 
مسابقه اضافه شود.دبیر جشنواره فیلم فجر از بخش معاونت 
بین الملل جشنواره بابت ۶ ماه پیگیری و رایزنی قدردانی کرد 
و گفت: ۵۸۸ فیلم خارجی متقاضی حضور در جشنواره بودند 
که هیات مشاور 2۶ اثر را از 2۵ کشور انتخاب کرد و برخی برای 

اولین بار در منطقه اکران می شوند. 

 تصمیم گیری برای
 سیمرغ مردمی

رئیس مرکز اطالعات مالی از شناسایی ۴۶00 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: 
در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸0 درصد سند 

آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
 هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطالعات مالی یکشنبه 
شب در برنامه تهران 20 سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال 
مجرمانه به وجود می آید و تالش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و  
یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.

وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹7 و قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم گفت: وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص 
است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف حاکمیتی 
با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال 

مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی همچنین با اشــاره به ســاختار شــورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای 
دادگستری، امور خارجه و اطالعات و مسئوالن نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به 
ریاســت وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته 
یک بار تشکیل جلسه می دهد و دستورالعمل های الزم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به 

طور مستمر در دستور کار دارد.
وی درباره روش های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکت های صوری، 
کارت های بازرگانی اجاره ای، حســاب های اجــاره ای و انتقال امالک و اموال این اقدامات 

مشکوک به پولشویی شناسایی می شود.

 شناسایی فعالیت های مشکوک به پولشویی بر اساس شاخص های مخصوص 
هر دستگاه 

وی گفت: تمام دســتگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و ... باید بر اســاس  
شاخص هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابالغ شده معامالت مشکوک را شناسایی 
و اعالم کنند. وی یادآور شد: اعالم رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه 

متولی است و آن را به مراکز اطالعات مالی اعالم می  کنند.
خانی گفت: مرکز اطالعات مالی برای گزارش دهی دستگاه های اجرایی سامانه ای ایجاد 
کرده و به همه دسترسی داده است تا اطالعات معامالت مشکوک را اعالم کنند؛ دستگاه هایی 

که به سامانه متصل نشده اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می شود.

۹۰۰ دستگاهی که به سامانه مبارزه با پولشویی متصل نشده بودند
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه  وارد نشده اند، در 
مجموع ۹00 دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی 
کردیم که تاکنون ۳0 تا ۴0 درصد آنها به سامانه اعالم معامالت مشکوک ما متصل شده اند.

رئیس مرکز اطالعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش 
از دولت سیزدهم اظهار کرد:در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش 
از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعالم شاخص ها از سوی مرکز اطالعات مالی 
انجام نشده بود؛ ما با اعالم این شاخص ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات 

دستگاه ها در اعالم معامالت مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزش های اولیه در کنار اجرای 
قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و عالقمند به فساد هستند 
خود را به روز کرده و می کنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و 

به روز انجام می شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاه ها از جمله سازمان امور مالیاتی 
در زمینه اطالع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، 
امکان دریافت اطالعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاه های 

مختلف به عنوان زیرساخت ها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.

 فعال سازی ۵۰ درصدی ظرفیت ها در مبارزه با پولشویی 
خانی گفت: در 7 ماه گذشــته رشد فعال ســازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه 
مبارزه با پولشویی به میزان ۴0 تا ۵0 درصد داشته ایم.وی همچنین افزود: در قانون یک 
تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب  پذیری و هزینه های کشور در حوزه پولشویی داریم  که 
در حوزه های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی 
باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش 
از 70 درصد آن در کمتر از ۸ ماه گذشــته از ســوی مرکز اطالعات مالی نوشــته شده و 
همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در 
مورد شناسایی ظرفیت های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهم نامه 
۵ جانبه ای درباره این تقســیم کار ملی بین دســتگاه های دخیل در مبارزه با پولشویی و 

مفاسد به امضا رسیده است. 
خانی همچنین اعالم کرد: در همین مدت ۴۶00 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم 
اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و 
تراکنش های مالی باالیی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد باالیی 
دارند در کنار شــاخص های دیگری همچون شغل، سن و شاخص های دیگر مجموعا در 

تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست. 
وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص های خاص خود را 
دارد و اشــخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص ها و تقاطع گیری اطالعات 
شناســایی و معرفی می کنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشــویی از سوی این افراد را از 
وظایف مراجع قضایی اعالم کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص ها 

مظنونان را معرفی می کنیم.
وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطالعات مالی فعال کردن 
ظرفیت های قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگی ها است و در این 
مورد بر اساس تصمیم مراجع باالدستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی 
در دستگاه ها و تأیید صالحیت ۳00 مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف در 

واحدهای مربوط به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد. 
خانی به ابالغ مقرره های مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی  که سالیان 
سال بالتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم اشاره کرد. 

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

سه شنبه   1401/11/11
2000 تومان 
شماره : 1580 

EIDEHROOZ.COM

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: برای نخستین بار پاالیشگاه اصفهان به عنوان 
سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، دکتر محسن قدیری با 
اشاره به گزارش عملکرد پاالیشگاه اصفهان در زمینه سودآوری به عنوان یک شرکت بورسی 
اظهار داشت: ضمن ابراز خرسندی باید یادآور شوم که ما در ۹ ماهه سال ۱۴0۱ موفق به 

کسب 2۶ هزار میلیارد تومان سود خالص شده است.
وی افزود: ســود هر ســهم در این دوره نســبت به دوره مشــابه ســال مالی گذشــته 
 ۱7۳ درصــد رشــد داشــته اســت که بــا ایــن میــزان رشــد، پاالیشــگاه اصفهان

در بین شرکت های پاالیشی و نفتی پذیرفته شده در بورس رتبه اول را به خود اختصاص 
داده است.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: علی رغم یکسان بودن روند کاهشی 
تفاوت نرخ نفت خام با نرخ فرآورده  های نفتی) Crack  Spread ( بین شرکت های پاالیشی 
که منجر به زیان شرکت هایی همانند پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت الوان و پاالیش 
نفت تبریز در مقایســه عملکرد سه ماهه سوم سال جاری با ســه ماهه سوم سال گذشته 
 شده است، شرکت پاالیش نفت اصفهان در این دوره در سود ناخالص ۴0 درصد نیز رشد

 داشته است.

وی تصریح کرد: بازده شــرکت پاالیش نفت اصفهان به نسبت سرمایه اولیه از بدو بورسی 
شدن و از ۱۴ سال گذشته بهترین عملکرد را در سال جاری به خود اختصاص داده است.

دکتر قدیری ابراز داشت: همه این دستاوردها در سایه همت پرسنل خدوم و زحمتکش به 
ویژه هیات مدیره و مدیران و روسای شرکت به واسطه ُحسن تعلق خاطر به شرکت پاالیش 

نفت اصفهان به دست آمده است.

برای نخستین بار؛

 پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی  پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی 
بورسی کشور معرفی شدبورسی کشور معرفی شد
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | فعاالن 
اقتصادی خواســتار مدیریــت یکپارچه بازار 
داخلی و ســازوکارهای تجارت هستند؛ اما از 
سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری 
به دلیل پاسخ گو نبودن به نمایندگان مجلس 

استقبال نمی کنند.
تشکیل سازمان بازرگانی بعد از به نتیجه 
نرسیدن طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت 
صنعت و معدن در چارچوب الیحه ای از سوی 

دولت دنبال می شود.
بســیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند که 
از همــان ابتدا نباید این ادغام اتفاق می افتاد؛ 
اما امروز صحبت کردن درباره تفکیک این دو 
وزارت خانه نیز نارست است و منجر به نتیجه 
دلخواه که همانا تقویــت تجارت و بازرگانی 
داخلی کشور است، نمی شــود. این تفکیک 
هزینه های زیادی برای دولت خواهد داشت و 
بدون شک امروز زمان پرداخت این هزینه ها 
نیست.با این وجود وضعیت حاکم بر بازرگانی 
خارجی و داخلی کشور نیز قابل دفاع نبوده و 
نیازمند بازنگری و تقویت است، در این راستا 
تعدادی از کارشناســان و فعــاالن اقتصادی، 
تمرکز بر بخش تجارت وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت و تامین زیرســاخت های الزم در 
این حوزه را بــه جای تفکیک دو وزارت خانه 
از یکدیگر، پیشــنهاد می دهنــد. به باور آنها 
می توان با تقویت این حوزه، نیازهای موجود 
در بازار را تامین و مدیریت یکپارچه ای برای 

این بخش ایجاد کرد.

در این بین برخی موازی کاری بین سازمان 
بازرگانــی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
نقطــه ضعف اصلی الیحه دولت می دانند و با 
تکیه بر همین استدالل خواستار توقف بررسی 
این الیحه در مجلس هســتند. جمع کردن 
تمــام توان و امکانات در یــک نهاد برای باال 
بردن میزان قــدرت در تصمیم گیری و اجرا، 
آن چیزی است که بخش بازرگانی کشور نیاز 
دارد و این مهم با همین ترتیبات موجود قابل 
تحقق اســت و نیازی به ایجاد سازمان یا نهاد 

جدیدی ندارد.

بازار داخلی و تجارت  بر   مدیریت 
باید یکپارچه، جامع و قدرتمند باشد

در مقابل برخی نیز با انتقاد از به حاشــیه 
رفتن بخش تجــارت در وزارت خانه موجود، 
تفکیک آنها از یکدیگر و یا ایجاد سازمانی که 
بتواند مدیریــت قدرتمند و جامعی بر بخش 
بازرگانی داخلی و خارجی داشــته باشــد را 
امیدوارکننده ارزیابی می کنند. در همین رابطه 

صدرالدیــن نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی در گفت وگویی با »اتاق 
ایران آنالین« ضمن انتقاد از تکه تکه شــدن 
وزارت بازرگانی در طول چندین سال گذشته 
و اجرای ناموفق طرح هایی که فقط روی کاغذ 
نوشته شدند، گفت: امروز در تنظیم بازار داخلی 
کشــور دچار مشــکالت و چالش های جدی 
هستیم. چون نهاد مسئول در این بخش قدرت 

کافی برای اجرای برنامه  های خود نداشت.
او ادامــه داد: چنانچه ســازمان بازرگانی 

با قــدرت الزم بــرای مدیریت جامــع بازار 
شــکل  تجــاری  فعالیت هــای  و  داخلــی 
 بگیرد، می تواند کارســاز باشــد؛ اما اگر قرار

 اســت سازمانی جدید ایجاد کنیم که قدرت 
کافی را در اختیار نداشته باشد، اقدام بیهوده ای 

خواهد بود.

 سازمان بازرگانی به نمایندگان مردم 
در مجلس پاسخ گو نخواهد بود

در همین رابطه علی اصغر زبردست، رئیس 
اتاق همدان و عضو کمیسیون واردات اتاق ایران 
نیز در گفت وگو با »اتاق ایران آنالین« تدوین 
چنین الیحه ای را با هدف ایجاد سازمانی که 
زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خواهد 
کرد و پاسخ گوی نمایندگان مردم در مجلس 
نیســت را مایه نگرانی دانســت و تاکید کرد: 
چطور می توان وظیفــه تصمیم گیری درباره 
موضوع مهم معیشــت مردم را به ســازمانی 
محول کنیم که به نمایندگان مردم در مجلس 

پاسخ گو نخواهد بود.
بر اساس اظهارات او اگر قرار است بازرگانی 
را از صنعت و معدن جدا کنیم باید در چارچوب 
وزارت خانه اتفاق افتد تا وزیر آن از نمایندگان 
مجلس رای اعتمــاد گرفته و در صورت نیاز 
نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد. سازمان 
بازرگانی زیر نظر نهاد ریاســت جمهوری به 
معنــای عدم امکان رصد کافــی و الزم روی 
فعالیت های آن بوده و بدون شک شرایط بازار 

و تجارت کشور را بهبود نمی بخشد.   

فعاالن اقتصادی خواستار مدیریت یکپارچه بازار داخلی و تجارت خارجی هستند

یک تولیدکننده محصوالت دارویی، بهداشتی و آرایشی با بیان اینکه در حال 
حاضر واردات به صورت اسمی ممنوع است، اما به صورت قاچاق زیاد وارد می شود 
و بعضا برخی برندها با نام خارجی به صورت زیرپله ای تولید می شوند که باید از 
آن جلوگیری شود، گفت: معلوم هم نیست دقیقاً داخل محصوالت زیر پله ای چه 
چیزی وجود دارد و فقط اســم برند را یدک می کشند؛ بنابراین محصولی که به 
صورت تقلبی ساخته شده، با یک قیمت گزاف به مصرف کننده عرضه می شود و 

مصرف کننده هم فکر می کند محصول واقعی و اصل است.
امیرحسین دانایی، با بیان اینکه محصوالت آرایشی هم یکی از نیازهای کشور 
است، گفت: اگر محصوالت آرایشی در داخل تامین نشود، مثل بخشی از همین 
محصوالتی که در مترو عرضه می شود، به صورت زیر پله یا قاچاق وارد می شود 
که بعضاً آلوده هستند، مواد سرطان زا در آن ها استفاده شده و برای سالمتی ضرر 
دارد. بنابراین بهتر اســت محصوالت آرایشی با رعایت استاندارد و تحت نظارت 

بهداشت داخلی تولید شود.

 فروش محصوالت زیرپله ای به قیمت گزاف
وی با بیان اینکه در حال حاضر واردات به صورت اســمی ممنوع است، اما به 
صورت قاچاق زیاد وارد می شــود و بعضــا برخی برندها با نام خارجی به صورت 
زیرپله ای تولید می شــود که باید از آن جلوگیری شود، گفت: معلوم هم نیست 
دقیقاً داخل محصوالت زیر پله ای چه چیزی وجود دارد و فقط اسم برند را یدک 
می کشند. بنابراین محصولی که به صورت تقلبی ساخته شده، با یک قیمت گزاف 

به مصرف کننده عرضه می شود و مصرف کننده هم فکری می کند محصول واقعی 
و اصل است.دانایی در پاسخ اینکه کدام ارگان ها مسئول رسیدگی به این موضوع 
هســتند؟ تصریح کرد: ارگانهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، صمت، ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان ملی استاندارد دخیل هستند. اگر بخشی از 
سختگیری ها در مراحل طوالنی مجوز دهی را کم کنیم، اما نظارت و سخت گیری 

را بر مبارزه با قاچاق بگذاریم، نتیجه بهتری می گیریم.
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی پاسخ به اینکه 
مصرف کننده چگونه می تواند کاالی قاچاق را تشخیص دهد، گفت: با توجه به 
اینکه واردات اسما ممنوع است، اگر کاالی خارجی در بازار است باید با پایش های 
میدانی مشخص شود چرا همچنان کاالی خارجی در بازار عرضه می شود. در حال 

حاضر فقط کاالهایی وارد می شود که تولید داخل ندارد.

دانایی همچنین در پاسخ به اینکه آیا لوازم آرایش قاچاق فقط در مترو فروخته 
می شود؟ تصریح کرد: مراکز عرضه متفاوت است. اما موضوع مهم این است که در 
برخی برندها ممکن است فرایند تولید سالم نباشد، مجوز نداشته باشد و به اسم 

برند خارجی وارد شده باشد که این موضاعات باید کنترل شود.

 توان تولید داریم، به جز چند قلم مثل مداد
وی درباره توان تولید داخل نیز گفت: اگر از تولید حمایت شود، نه تنها توان 
تولید برای نیاز داخلی، بلکه برای حضور در بازارهای صادراتی نیز هم در بخش 
محصوالت شوینده و هم آرایشی وجود دارد. در اقالم آرایشی فقط چند قلم مثل 

مداد وجود دارد که فقط در چند کشور جهان تولید می شود.
دانایی در پاسخ به اینکه با این حساب علت وفور کاالی قاچاق در کشور چیست؟ 
تصریح کرد: با توجه به تبلیغات گسترده برندهای خارجی این ذهنیت در مردم 
ایجاد شــده که محصول خارجی بهتر است یا بعضا به دلیل نوع بسته بندی که 
کامل انگلیسی نوشته شده و به ظاهر زیباتر به نظر می رسد، اما برند ایرانی مجبور 
است فارسی بنویسد. این تفاوت ظاهری جذابیت بصری برای فرد ایجاد می کند. 
فرد هم آگاهی ندارد محصول کجا و با چه موادی تولید شده و صرفا به اسم برند 
خارجی آن را می خرد. اما نمی داند ممکن است در مکان نامعتبری تولید شده باشد.

وی درباره تولید مشترک با برندهای خارجی در ایران نیز گفت: در حال حاضر 
در برخی شرکت ها تولید مشترک با برندهای خارجی با فرمول شرکت خارجی و 

تحت نظارت آن ها و همچنین وزارت بهداشت انجام می شود.

فشار هزینه مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین

مراقب لوازم آرایش قاچاق و زیرپله ای باشید!

محمد طبیبیان
کارشناس 

در باب مولدسازی اموال دولت

این دیگر از آن لِم ها است که ته مانده و خاک و خل امکانات دولت هم جمع آوری 
شود. تحت عنوان “ مولد سازی” .

یک گروه اموال دولت را تعییــن، انتخاب و قیمت گذاری و بــه هر فرد یا نهادی 
صالح دیدند واگذار کنند از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشــند. اسم این 
شیوه نو چیســت؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو 
رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت گذاری هیاتی واگذار شود بی تردید 
رانتی اســت. نهادهای حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشــند به 
دلیل ضایعه ســازی بلند مدت امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند 
تا مردم خبر دار شوند. یعنی شفاف سازی کنند. ته خط چه خواهد شد؟ یا قسطی 
خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه ای و اوراقی پرداخت 
کنند، که محتمل بعداً پرداخت هم نخواهند کرد. یا از منابع بانکی اســتفاده می 
کنند با زور سیاسی و بانک ها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی 
ایجاد خواهد کرد. و تورم روی تورمی که از بودجه ســال آینده درک می شــود 
 بار می شود. واقعاً قرار نیســت مبنای قانونی در کار باشد؟ این که یک مجموعه

مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف آیا ضمانتی وجود 
دارد که آیندگان از این ها و عاملین و ذی نفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال 

ثروت های عمومی حساب کشی نکنند؟

آمارهای اخیر مرکز آمار ایران از تورم دی ماه نشان می دهد فشار ناشی از تورم 
مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین اقتصادی قرار دارد و تامین مسکن 
سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد. این مساله قشر بزرگی از 

جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است.
بررسی ها نشان می دهد در چند سال اخیر تورم تاثیر بیشتری نسبت به باقی 

شاخص ها بر بازار مسکن داشته است.
این مورد با افزایش قیمت انواع کاالها و به طور کلی انتظارات اقتصادی موجود 
در جامعه، بازار مســکن را در وضعیتی نابسامان قرار داده است، به گونه ای که 

ابعاد مختلف آن امروز تحت تاثیر هستند.
گــزارش اخیــر مرکــز آمار ایــران نشــان می دهد تــورم نقطــه ای به 
 ۳/۵۱ درصــد رســیده و قیمــت مســکن نیــز در مقایســه بــا دی مــاه

 سال گذشته ۵/۳۹ درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره ۴/۳۹ درصد 
را ثبت کرده است.

از ســویی دیگر تورم مسکن در خانوارهای شهری نیز در یک سال گذشته 
۶/۳۹ درصد برآورد شده که در بازار اجاره به ۳۹.۵ درصد می رسد.

خانوارهای روستایی دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۳/۳۸ درصد 
افزایش را در بازار مسکن تجربه کرده اند که در بازار اجاره به ۸/۳۷ درصد می رسد.

تورم نقطه ای در ماه گذشــته ۵/۴۸ درصد بوده و طبق بررسی های پیشین 
تجارت نیوز از ابتدای دولت رئیسی یعنی از مرداد ۱۴۰۰ تا دست کم آذر ۱۴۰۱ 
بخش مســکن ۵۵ درصد رشد کرده و بخش مهمی از سبد هزینه های خانوار 

را اشغال کرده است.
گزارش دیگری نیز که از ســوی همین مرکز منتشر شده ضریب اهمیت و 

سهم مسکن از تورم را نشان می دهد.

 سهم مسکن در تورم ماهانه
بر این اساس ضریب اهمیت مسکن که با سایر موارد مثل آب، برق و سایر 
سوخت ها سنجیده می شود در کل کشور ۵/۳۵ درصد برآورد شده است. در این 
بین ضریب اهمیت برای دهک اول از سایر دهک ها بیشتر بوده و دهک دهم در 

این مورد کمترین درصد را داشته است.
این آمارها نشان می دهد همچنان سنگینی بار تورم مسکن و تامین هزینه 
سرپناه بر دوش اقشار پایینی اقتصاد ایران است و مسکن بزرگترین بخش سبد 

خانوارهای کم توان اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.
همچنین سهم مســکن از تورم ماهانه ۵/۰ درصد اعالم شده است. در این 
بین دهک دهم بیشترین سهم را دارد و دهک نهم، هشتم و ششم در رتبه های 
بعدی قرار دارند.به طور کلی تورم طوالنی مدت در ایران باعث شده است حجم 
زیادی از قشری که از لحاظ اقتصادی تا دیروز متوسط محسوب می شده اند حاال 

جزو دسته بندی قشر ضعیف تر محسوب شوند.
فشــار تورم بر این دهک ها باعث شده مردم درصد زیادی از درآمد خود را 
صرف هزینه های مسکن کنند. در حالی که در کشورهای اروپایی مردم به طور 
میانگین ۲۰ درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص می دهند، این آمار در 

ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

  خبرخبر
   بیشترین رشد و افت تولید مربوط به کدام کاالها می شود؟

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه امســال، حاکی از افزایش 
تولید در ۲۰ کاال و کاهش تولید در ۱۲ کاال از بین ۳۳ کاالی صنعتی  و  معدنی  

است.
با بررسی وضعیت تولید در ۹ ماهه سال جاری شاهد افزایش و کاهش در میزان 
تولید برخی اقالم صنعتی و معدنی هستیم. بر این اساس 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 تراز و تولید انواع محصوالت فوالدی با 

۲۳ درصد کاهش، بیشترین افت تولید را داشته اند.
در این بازه زمانی، تولید انواع خودروی ســواری ۱۳ درصد، وانت ۵۴ درصد، 
اتوبوس، مینی بوس و ون ۱۵۷ درصد، تراکتور ۴ درصد، انواع تایر یک درصد، 
کارتن ۳۱ درصد، ســموم دفع آفات نباتی ۳۴ درصد، محصوالت پتروشیمی 
۸ درصد، الیاف اکریلیک ۳۰۱ درصد، نخ فیالمنت پلی اســتر ۵ درصد، الیاف 
پلی اســتر 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 سوی دیگر شاهد افت تولید در روغن ساخته شده نباتی به میزان ۱۵ درصد، 
پودر شــوینده ۱۳ درصد، کاغذ ۱۵ درصد، فیبر یک درصد و دوده ۲۷ درصد، 

هستیم.
در حوزه تولیدات معدنی نیز در ۹ ماهه امسال تولید کنسانتره زغال سنگ ۲۰ 
درصد، شیشــه جام ۲۷ درصد، ظروف شیشه ای ۳ درصد و ظروف چینی یک 
درصد، رشد داشته است؛ البته در این مدت تولید آلومینا نیز بدون تغییر بوده 

و مشابه سال گذشته تولید شده است.
همچنین در طرف مقابل تولید فوالد خــام 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.

  شاید بتوان مشتری واقعی را از کاسبان تشخیص داد
یک کارشــناس صنعت خودرو، پیش شرط بلوکه شــدن وجه خودرو توسط 
متقاضیان طرح های فروش خودروســازان را راهی منطقی برای تشــخیص 
مصرف کننده واقعی از متقاضیانی که صرفا به  جهت کســب سود وارد عرصه 
فرعه کشی می شوند دانست و گفت: اقدام شرکت های خودروساز می تواند سبب 

شود حجم تعداد ثبت نام کنندگان کاسته شود.
پیش شرط دارا بودن و بلوکه شدن وجه خودرو پیش از ثبت نام طرح های فروش 
خودروسازان در حالی قطعی و اعمال می شود که بحث بر سر منطقی بودن آن 
به  جهت حذف دالالن و واقعی شدن تفاضاها یا بالعکس و حذف مصرف کننده 
واقعی که می خواهد در صورت برنده شدن، وجه خودرو را تامین کنند به چالش 

جدی تبدیل شده است.
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور- 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت های خودروساز با این روش جدید برای 
عرضه خودرو به مشتریان که بایستی مشتری تمام یا درصدی از قیمت خودرو 
را در حساب خود پیش از آغاز فرایند ثبت نام، بلوکه کند، طبیعی است بخشی از 
مشتریانی که با دست خالی و صرفاً به امید شانس در سامانه های فروش ثبت نام 
می کنند تا به شرط برنده شــدن به دنبال تهیه مبلغ خودرو بروند، از گردونه 
شانس خارج می شوند و این شانس افرادی که نقدا آماده پرداخت قیمت خودرو 

هستند را افزایش می دهد.
وی افزود: بنابراین ایــن اقدام خودروســازها برای برخی از مشــتری ها که 
پیش از ثبت نام پول کافی برای واریز ندارند، ایجاد دردســر کرده است. البته 
طبیعی اســت که تعداد زیادی از ثبت نام  کنندگان به دلیــل وجود اختالف 
قیمت بیــن کارخانه و بازار و ســودی که ایــن فاصله قیمتی بــرای خریدار 
 خودرو به نــرخ کارخانه ای ایجاد می کنــد، به امید برنده شــدن در ضیافت 
قرعه کشی وارد این عرصه می شوند. بنابراین صرف نظر از آنکه متقاضی واقعی 
خودرو باشند یا خیر، مشروط به برخورداری از ســایر شرایط تمایل دارند در 

قرعه کشی ثبت نام کنند.
کریم سنجری خاطر نشان کرد: از همین روی در هر مرحله ثبت نام شاهد حضور 
میلیون ها نفر برای تنها چند هزار دســتگاه خودرو هستیم. این موضوع باعث 
شده اصطالحا تشخیص سره از ناسره )مصرف کننده واقعی از فردی که صرفا 
برای کسب سود ثبت نام می کند(، دشوار باشد؛ بنابراین این اقدام شرکت های 
خودروساز می تواند ســبب شــود حجم تعداد ثبت نام کنندگان )و نه تعداد 

خودروهای عرضه ای( کاسته شود.
این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: از سوی دیگر اساسا متقاضی واقعی کسی 
است که مبلغ خرید خودرو یا حداقل بخشی از آن را پیش از ثبت نام در اختیار 
داشته باشد.  بنابراین به نظر می رســد این اقدام شرکت های خودروساز اقدام 
موثری در جهت کاهش ثبت نام کنندگان باشد. البته موضوع واریز وجه توسط 

سرمایه داران به حساب مشتریان و اجاره کد ملی چندان مرسوم نباشد.
 شرط دارا بودن و بلوکه شــدن وجه خودرو پیش از ثبت نام طرح های فروش 
خودروسازان در حالی قطعی و اعمال می شود که تعداد زیادی از مردم از این 

محدودیت جدید گالیه مند هستند.

جهش صادرات و تولید نفت ایران
صادرات نفت خام ایران در نوامبر سال ۲۰۲۲ میالدی به حدود یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار بشــکه و در ماه دســامبر هم به باالترین سطح در ۴ سال گذشته 
رسید و آنطور که مسووالن اعالم کرده اند تا هشت سال آینده ظرفیت تولید به 
۵.۷ میلیون بشکه می رسد موضوعی که به گفته کارشناسان در صورت تحقق 

شرایطی می تواند امکان پذیر باشد.
 در حالی که بازارهای جهانی نفت خام با چشــم انداز تحریم ها علیه روسیه 
تحت فشار بوده، روند رو به افزایش صادرات نفت خام ایران برای بازار نفت که با 
چشم انداز تحریم ها علیه نفت روسیه زیر فشار است، تسلی بخش خواهد بود. بر 
اساس داده های مؤسسه های ورتکسا و کپلر، بخش عمده ای از محموله های نفت 
خام ایران به مقصد چین بارگیری می شوند. مؤسسه مشاوره انرژی فکتس گلوبال 
انــرژی )FGE(، پیش بینی کرد که فروش محموله های نفت خام و فرآورده های 
نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ میالدی روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می یابد. این 
جهش در حالی رخ داده است که تحریم ها علیه مسکو، عرضه نفت از سوی این 
تولیدکننده کلیدی بازار را با چالش روبه رو خواهد کرد. این شرایط برای آمریکا 
و متحدانش که خواهان قیمت های پایین نفت هستند و در عین حال سعی در 
محدود کردن صادرات نفت ایران با هدف فشــار بر تهران دارند، پیچیده است.

چند بازرگان نفتی بر این باورند که ایاالت متحده آمریکا از تداوم افزایش فروش 
محموله هــای نفت خام ایران تا زمانی که به ثبات قیمت نفت کمک می کند، 
خرسند است، ویتول اعالم کرده که احتمال دارد واشینگتن اجازه دهد نفت خام 
ایران حتی بدون حصول توافق هسته ای افزایش یابد.ارقام اداره گمرک چین نیز  
نشــان می دهد مقدار خرید محموله های نفت خام این کشور آسیایی از سوی 

ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۲ رکوردی تازه ثبت کرده است.

 تا ۸ سال آینده به  تولید ۵.۷ میلیون بشکه نفت می رسیم
اکنون ظرفیت تولید نفت کشور ۳.۸ میلیون بشکه است که مدتی می تواند 
ادامه داشته باشد، بخشی از این افزایش تولید از محل احیای چاه های کم بازده 
و بخشــی دیگر مربوط به توسعه میادین جدید و بخشی مربوط به استفاده از 
روش های ازدیاد برداشت است و آنطور که حسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت 

ملی نفت اعالم کرده  هشت سال آینده قادریم به تولید ۵.۷ میلیون بشکه نفت 
برسیم.به گفته وی رقم افزایش تولید از مسیر اجرای طرح های ازدیاد برداشت 
۹۰۰ هزار بشکه است، از ۶۰۰۰ حلقه چاه ۷۵۰ حلقه را ممیزی و غربال کردیم، 
ترجیح ما انتخاب چاه های آسان برای ارائه بوده است. کار وارد فرایند اخذ مصوبه 

از شورای اقتصاد شد و به ارزش ۵۰۰ میلیون الر به تصویب رسید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه در مسیر افزایش تولید مراحلی قرار 
دارد که حلقه اول اکتشاف، حلقه دوم حفاری، حلقه سوم تولید و بهره برداری 
و حلقه چهارم فرآورش اســت که چالش ها در هر حلقه شناسایی شده است، 
گفت: ۱۶ مخزن عمیق در مناطق نفتخیز جنوب با فشار باال داریم که تا کنون 

توسعه پیدا نکرده است.

 پالس های مثبت و منفی بازار نفت
محمد خطیبی، نماینده ســابق ایران در اوپک در این رابطه به ایسنا گفت: 
چند ماه است که صادرات ایران بین ۱.۲ و ۱.۳ میلیون بشکه در تغییر است و 
تفاوت فاحشی نکرده که فک کنیم می تواند بازار نفت را تحت شعاع قرار دهد، 
افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار بشکه تاثیر قابل توجهی در بازار نفت نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اینگونه نیست که صادرات رشد چشمگیری داشته باشد، 

چندین ماه اســت که عدد صادرات روی همین اعداد اســت، قطعا این میزان 
در بــازار نفت تاثیر گذار نخواهد بود، گفت: عالئم مثبت و منفی در بازار وجود 
دارد، عالئم منفی این است که با گذر از فصل زمستان، تقاضای فصلی کاهش 
می یابد ضمن اینکه پیش بینی هایی را مبنی بر رکود در اقتصاد جهانی به ویژه 

کشورهای صنعتی میبینیم.
این کارشــناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه این مساله خبر خوبی نیست 
چراکه اگر اقتصاد کشورهای صنعتی وارد رکود شود به ویژه در کشورهای اروپایی 
می تواند تاثیر منفی روی بازار بگذارد، ضمن اینکه گسترش کرونا نیز می تواند 
روی بازار تاثیر منفی داشته باشد، گفت: در کنار اخبار مثبت در راستای افزایش 

تقاضا شاهد اخبار این چنینی نیز هستیم.
خطیبی افزود: باید وضعیت بازار ارزیابی شود، از همه مهم تر مدیریت اوپک 
پالس است که باید دید بازار را چگونه مدیریت می کند، در شرایط فعلی مدیریت 
تعادلی اهمیت دارد، باید شرایط به گونه ای باشد که عرضه در شرایط متعادل 
باشــد، اگر این مدیریت از سمت اوپک پالس صورت بگیرد می توانیم به تداوم 
قیمت های فعلی امیدوار باشیم اما اینکه عرضه بخواهد در بازار افزایش پیدا کند، 
به دلیل کاهش تقاضای فصلی، احتمال رکود اقتصادی و شــیوع مجدد کرونا 

می تواند قیمت ها را تحت شعاع قرار دهد.

 وجود شرایطی برای رسیدن به تولید ۵.۷ میلیون بشکه
وی با اشاره به صحبت های اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت برای دستیابی 
تولید ۵.۷ میلیون بشکه طی هشت سال، گفت: ایران توانایی تولید باالتر از مقدار 
فعلی را دارد اما شــرط اینکه به چنین تولیداتی دست یابیم باید محقق شود، 
یکســری شرایط باید فراهم شود تا تولید رشد کند و به این سقف برسد، این 
شرایط ساده نیست اما غیرممکن نیز نخواهد بود.نماینده سابق ایران در اوپک 
با بیان اینکه عالوه بر تحریم ها، این میزان افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری 
بسیار قابل توجهی است، گفت:  ضمن اینکه میادین باید از تکنولوژی های روز 
دنیا استفاده کنند که بتوانیم ضریب بازیافت را ارتقا دهیم، اگر این شرایط محقق 

نشود باید روی این عدد بیشتر فکر کرد.
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سازمان خصوصی سازی در حالی به استناد قانون اصل 
۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و 
مقررات مربوطه، بلوک های ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس را عرضه و واگذار می کند که مشوق ها 

و تخفیفاتی را بر این خریداران در نظر گرفته است.
ســازمان خصوصی ســازی به اســتناد قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی، مصوبه هیئت 
واگذاری و ســایر قوانین و مقــررات مربوطه، بلوک های 
۵۱ درصدی ســهام دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس را 
با رعایت »دســتورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان 
راهبردی )استراتژیک( و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در 
واگذاری ها« عرضه و واگذار خواهد کرد که جزئیات و زمان 

این واگذاری در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
این در حالی اســت که برای این واگذاری، مشوق هایی 
نیز در نظر گرفته شــده است؛ به عنوان مثال خریدار در 
صورت احراز شــرایط مقرر در شــیوه نامه تشویق بخش 
خصوصی و تعاونی از مزایای این شــیوه نامه به شرح زیر 

برخوردار خواهد بود:
الف( افزایش ســقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط 
برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای 
خریداران بخــش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و 

تعداد اقساط مصوب.
ب( بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب »۱۰درصد« رشد 
ســاالنه برای خریداران بخش های خصوصی و تعاونی، به 

مأخذ »۱۰۰« برای رقم میانه دوره اقساط.
ج( نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش های 
تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد 

و سایر خریداران معادل ۱۸درصد
همچنین خریدار بلوک ۵۱ درصدی دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس در صورت انجــام اقدامات زیر از تخفیفات 
مقرر در این بند برخوردار خواهد بود: )اقدامات مربوط به 
جزءهای الف تا ج بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده 

بررسی خواهد شد(:
الف( در صورتی که خریدار بتواند نسبت سود ناخالص 
به درآمد عملیاتی را از ســال دوم واگذاری به بعد حداقل 
در ســطح ۲۵ درصد حفظ نماید از ۱۰ درصد تخفیف در 
مبلغ سود فروش اقساطی برای هر سال برخوردار خواهد 

بود. در صورت افزایش این نســبت به ۳۰ درصد تخفیف 
قابل اعمال بابت آن سال معادل ۱۵ درصد خواهد بود.

ب( در صورتی که درآمد حاصل از برند، عالئم تجاری 
و تبلیغات محیطی طی ۳ ســال متوالی در طول قرارداد 
نســبت به سال قبل از آن حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد 
خریدار معادل ۵ درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف 
خواهد بود. این تخفیف فقط یکبار قابل اعمال خواهد بود.

ج( در صورتی که نسبت درآمد حاصل از فروش بازیکن 
شامل نقل و انتقال و یا حق رشد به کل درآمدهای عملیاتی 
شــرکت به طور متوسط طی ۵ سال پس از واگذاری ۳۰ 
درصد باشــد، معادل ۵ درصد از مبلغ یک قسط مشمول 

تخفیف خواهد بود.
د( در صورت کســب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان 
باشگاه های آسیا معادل ۲۰ درصد و یا کسب قهرمانی در 
لیگ برتر معادل ۵ درصد تخفیف در مبلغ یک قسط بهره 

مند خواهد شد.
شــایان ذکر است ســازمان خصوصی ســازی در نظر 
دارد تعــداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ 
ســهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی 

پرسپولیس)سهامی عام( متعلق به وزارت ورزش و جوانان 
را بطور عمده و شرایطی از طریق بازار پایه فرابورس ایران 
در حالی به فروش برساند که تاریخ این عرضه روز یکشنبه 

مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ تعیین شده است.
قیمت پایه هر سهم پرسپولیس برای این مزایده معادل 
قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه)معادل قیمت پایانی روز 
قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد بشرط آن که از ۵۱۰۶ 

ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.
همچنین تعداد ســهام قابل عرضه، ضربدر قیمت پایه 
هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه)معادل 
قیمــت پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد به 
شــرط آن که از قیمت ۲۷ هــزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۲۹ 
میلیون و ۹۶۰ هزار و ۹۰۰ ریال ریال کمتر نباشــد، هم 
برای قیمت پایه کل این بلوک مدیریتی گزارش شده است.

در خصوص سپرده شــرکت در این مزایده نیز، تعداد 
ســهام قابل عرضه، ضربدر ۱۰ درصد، ضربدر قیمت پایه 
هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه)معادل 
قیمت پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد بشرط 
آن کــه از قیمت ۲ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و 

۹۹۶ هزار و ۹۰ یال کمتر نباشــد، و کارگزار عرضه کننده 
شرکت کارگزاری بانک ملت اعالم شده است.

بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس به صورت 
۲۰ درصد نقد و بقیه طی ۶ ســال به صورت قســطی و با 
فاصله هر قســط ۶ ماه و مدت تنفس یکساله در فرابورس 

عرضه خواهد شد.
همچنین سازمان خصوصی ســازی تعداد ۵ میلیارد و 
۵۰۳میلیون و ۴۸۶هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۵۱ درصد از 
سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقالل)سهامی عام( متعلق 
به وزارت ورزش و جوانان را نیز بطور عمده و شــرایطی از 
طریق بازار پایه فرابورس ایران در حالی به فروش برساند 
که تاریخ این عرضه روز چهارشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 

تعیین شده است.
بر اســاس این گزارش، قیمت پایه هر ســهم استقالل 
برای این مزایده معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه 
)معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد 
بشرط آن که از ۴۳۳۷ ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.

همچنین تعداد ســهام قابل عرضه، ضربدر قیمت پایه 
هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه)معادل 
قیمــت پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد به 
شرط آن که از قیمت ۲۳ هزار و ۸۶۸میلیارد و ۶۲۰میلیون 
و ۹۵۰هزار و ۵۰۰ ریال ریال کمتر نباشد، هم برای قیمت 

پایه کل این بلوک مدیریتی گزارش شده است.
در خصوص سپرده شرکت در این مزایده نیز، تعداد سهام 
قابل عرضه، ضربدر ۱۰ درصد، ضربدر قیمت پایه هر سهم 
معادل قیمت تابلــو فرابورس در روز عرضه)معادل قیمت 
پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه ۱۱۰ درصد بشــرط آن 
کــه از قیمت ۲ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۹۵ 
هزار و ۵۰ یال کمتر نباشد، و کارگزار عرضه کننده شرکت 

کارگزاری بانک تجارت اعالم شده است.
بنا بر اعالم این سازمان، بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه 
استقالل که پنج میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۰۰ 
سهم این باشــگاه را شامل می شود به ارزش کل پایه ۲۳ 
هزار و ۸۶۸ میلیــارد و ۶۲۰ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵۰۰ 
ریال، به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقســاط، در مدت ۶ 
ســال با فاصله هر قسط ۶ ماه و مدت تنفس یک ساله در 

فرابورس عرضه خواهد شد.

جزئیات جدید برای خریداران سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس

آرزو برهانی -   ایده روز  | در مبادالت 
روز یکشــنبه باالترین نزول بورس در ۲۹ ماه 
گذشته به ثبت رسید. شاخص کل بورس تهران 
۳.۶۲درصد افت کرد و ۲۵۵هزار میلیارد تومان 
از ارزش بازار سهام کاسته شد. این نزول جزو ۱۰ 
نزول برتر بازار سهام از سال۱۳۸۸ تاکنون است.

شــدت نزول بــورس در مبــادالت دیروز 
بــه حدی بود که ۲ هــزار میلیارد تومان پول 
ســهامداران خرد از بورس خارج شــد. به نظر 
می رسد تأکید بر توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال، افزایــش تنش های منطقه ای و باال رفتن 
ریسک های سیستماتیک و گزارش های مالی 
نه چندان مثبت شرکت ها از روند سودآوری در 
فصل پاییز امســال، ۳دلیل اصلی نزول بورس 

بوده است.

 نگاهی به آمارها و رکوردها
عبور شــاخص کل بورس تهــران در روز 
۱۸دی مــاه، از محدوده یک میلیون و۶۰۰ هزار 
واحد، سهامداران را نسبت به تداوم روند صعودی 
امیدوار کرده بود، اما از روز چهارشنبه بار دیگر 

روند نزولی بورس آغاز شد.
این روند نزولی در مبادالت دیروز تشدید شد. 
در مبادالت روز گذشته شاخص کل بورس تهران، 
 ۵۷هزارو۸۹۲واحد، معادل ۳.۶۲درصد افت کرد

 و بــار دیگر به کانــال یک میلیون و۵۰۰هزار 
واحد بازگشت.

این باالترین نزول شاخص بورس در ۲۹ ماه 
گذشته بود. آخرین بار شاخص کل بورس تهران 
در ۲۵مردادماه۱۳۹۹ و در زمان شروع نزول های 
سهمگین شاخص چنین افتی را تجربه کرده 
بود. این میزان نزول جزو ۱۰رکورد نزولی بازار 

سهام از سال۱۳۸۸ تاکنون است.

تحت تأثیــر این نزول دیروز ارزش کل بازار 
سهام ۲۵۵هزار میلیارد تومان کاهش یافت و 
به ۷۱۷۸هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۱میلیارد 
دالر رسید. این پایین ترین میزان ارزش دالری 

بازار سهام در ۳سال گذشته است.
در مبادالت روز گذشته ۲هزار میلیارد تومان 
نقدینگی ســهامداران حقیقی از کف سامانه 
معامالت بازار سهام خارج شد. از روز چهارشنبه 
که نزول بازارســهام آغاز شده، ۴۵۰۰میلیارد 

تومان نقدینگی از بورس خارج شده است.

 شوک اول با نامه شورای رقابت
روند نزولی شاخص بورس از چهارشنبه هفته 
قبل و از زمانی آغاز شد که رئیس شورای رقابت 
با انتشار نامه ای خواستار توقف عرضه خودرو 

در بورس کاال شــد.این موضوع تأثیر زیادی بر 
مبادالت بازار سهام داشت زیرا در طول ماه های 
گذشته سهام شرکت های خودروسازبه لیدر یا 
راهبر بازار تبدیل شده بودند و رشد سهام این 

شرکت ها به بازار سهام انگیزه صعود می داد.
عرضــه  موجــود  آمارهــای  طبــق 
بــورس  در  خودروســازان  محصــوالت 
 کاال موجــب شــده ایــن شــرکت ها برای 
نخســتین بار در چند سال گذشــته از زیان 
خارج شــوند. به همین دلیــل این امید میان 
ســهامداران ایجاد شده بود که با تداوم عرضه 
خودرو در بورس کاال شــرکت های خودروساز 

بتوانند سودآور شوند.
درچنین شرایطی، ســرمایه گذاران بر این 
باور بودند که توقــف عرضه خودرو در بورس 

کاال می تواند جلوی ســودآوری شــرکت های 
خودروســاز را بگیــرد. طبــق گفتــه مجید 
عشــقی، رئیس ســازمان بــورس، نامه اخیر 
شــورای رقابت درباره توقــف عرضه خودرو 
 در بــورس کاال، ۱۰۰هــزار میلیــارد تومان 
زیان به بازار ســهام تحمیل کرده است زیانی 
که با نزول روز گذشته بورس از مرز ۳۰۰هزار 

میلیارد تومان فراتر رفت.

 افزایش ریسک
به نظر می رســد بخش دیگــری از دالیل 
نزول بــورس در مبــادالت روز گذشــته به 
خبر حمله ناموفــق ریزپرنده ها در اصفهان و 
همچنین افزایش ریســک های سیستماتیک 
بازار بازمی گــردد. مروری بر اخبــار ماه های 

گذشته نشان می دهد افزایش تنش های سیاسی 
و منطقــه ای و چشــم انداز افزایش تحریم ها، 
ریسک های سیستماتیک بازار سهام را به طور 

طبیعی افزایش داده است.
همچنین انتشار اخباری در مورد افزایش نرخ 
سوخت و خوراک گاز شرکت های پتروشیمی، 
تثبیت نرخ ارز حاصل از صادرات، و عواملی نظیر 
آن ریسک های غیرسیستماتیک بازار سرمایه را 
باال برده است. در کنار همه اینها آمارها نیز نشان 
می دهد عوامل کالن اقتصادی نیز از روند رو به 

رشد بورس حمایت نمی کند.

 عوامل بنیادی
همزمان با افزایش ریسک های سیستماتیک 
و غیرسیستماتیک آمارها نشان می دهد روند 
سودآوری شــرکت های بورس نیز امید بخش 
نیســت. داده های آماری نشان می دهد درآمد 
شــرکت های بورس در پاییز امسال نسبت به 
تابستان ۸درصد و ســود خالص آنها ۷درصد 

کاهش یافته است.
این آمارها نشــان می دهد با وجود افزایش 
۲۲درصدی درآمد اسمی شرکت ها، در مقایسه با 
پاییز پارسال، هزینه های تولید ۳۵درصد افزایش 
یافته است. یعنی افزایش هزینه های تولید در 
حال از بین بردن سود شرکت هاست و به همین 
دلیل سود خالص شرکت های بورس نسبت به 
پاییز پارسال ۱۸درصد کمتر بوده و حاشیه سود 

شرکت نیز ۸درصد افت کرده است.
طبق اطالعات موجود ســود شرکت های 
بــورس در پاییز امســال هم در مقایســه با 
پاییــز بــا   تابســتان و هــم در مقایســه 

 پارســال کاهش یافته است و این موضوع اثر 
نامطلوبی بر بازار سهام دارد.

   قیمت طال و سکه کاهش می یابد؟
چند روز پس از تالش گسترده بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت سکه و طال 
در بازار با حراج ربع سکه در بورس کاال، حاال این نهاد از تاکتیک تسهیل واردات طال 
برای کاهش التهاب قیمت ها رونمایی کرده و می گوید: شرایط واردات طال به کشور 

با مصوبه ۹بهمن۱۴۰۱ بانک مرکزی تسهیل شد.
چند روز پس از تالش گسترده بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت سکه و طال 
در بازار با حراج ربع سکه در بورس کاال، حاال این نهاد از تاکتیک تسهیل واردات طال 
برای کاهش التهاب قیمت ها رونمایی کرده و می گوید: شرایط واردات طال به کشور 
با مصوبه ۹بهمن۱۴۰۱ بانک مرکزی تسهیل شد. آیا سیاست تقویت عرضه طال و 

دالر باعث فروکش کردن التهاب قیمت در بازار سکه و طال خواهد شد؟
 افزایش قیمت برخی دارایی ها در ماه های اخیر بیشــتر ناشی از نگرانی از کاهش 
ارزش پس اندازهای ریالی اســت و به همین دلیل برخی به تبدیل پس اندازهای 
خود به کاالهایی نظیر سکه، طال و ارز اقدام می کنند تا دست کم از کاهش ارزش 

پس اندازشان جلوگیری کنند.
بانک مرکزی اما در غیاب یک سیاست مؤثر پولی برای کنترل تورم و افت ارزش ریال، 
سیاست تزریق دالر و سکه را در پیش گرفته و حاال امیدوار است با تسهیل مسیر 
واردات طال و تقویت طرف عرضه، مانع پیش روی هرچه بیشتر قیمت طال و سکه 
شود. ازاین رو با تصمیم جدیدی که از روز گذشته اجرا شده، تسهیالت متعددی را 

برای واردات طال در نظر گرفته است.
تغییر در مسیر واردات طال

اما بانک مرکزی چه تغییراتی در مسیر واردات طال ایجاد کرده که انتظار دارد موانع 
ورود طال به کشور برطرف شود و شاهد افزایش ورود طال و به تبع آن تعدیل نرخ آن 

باشد؟
یکی از موانعی که طبق بخشــنامه بانک مرکزی برداشــته شــده، این است که 
واردکنندگان طال دیگر به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز 
ندارند. از این پس متقاضیان واردات طال می توانند از طریق همه روش ها و ابزارهای 

پرداخت به واردات طال اقدام کنند.
تغییر دیگر به منشا ارز واردات طال مربوط می شود. به گفته بانک مرکزی، محدودیت 
استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طال حذف و استفاده از منابع ارزی 
حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طال فراهم 
شده است.به این ترتیب کسانی که به واردات طال تمایل داشته باشند، می توانند از 
دیگر صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها 
تحویل دهند. افزون بر این تسهیالتی در ثبت اطالعات وارد شده در سامانه تأمین 
ارز، درنظر گرفته شده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به همه بانک ها 

اعالم شده است.
جزئیات واردات طال

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت می گوید: برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی 
از دغدغه های صادرکنندگان بوده است که رفع این مشکل از طریق واردات شمش 

طال برای صادرکنندگان محصوالت غیرخام و نیمه خام در دستور کار دولت است.
او با بیان اینکه در یک سال گذشــته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در 
صادرات غیرنفتی انجام شده است، می افزاید: یکی از این راه ها بازگشت ارز به وسیله 
شمش طالست که با صادرات خشکبار شروع شــده و اکنون نخستین محموله 
صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طال رفع تعهد شده 

و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می کند.
نبض قیمت در راسته زرگرها

نتیجه سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارز و طال دست کم در کوتاه مدت باعث 
شــده تا نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد ارز تهران ثابت بماند و التهابات بازار تا حدی 
فروکش کند.ارزش برابری ریال در برابر پول آمریکایــی در معامالت بازار آزاد ارز 
تهران به ۴۳هزار و۵۰۰تومان رسیده اســت. اما در مقابل، در بازار طال، اعالم خبر 
تسهیل واردات طال و همچنین فروش ربع سکه در بورس کاال هنوز بر التهاب قیمت 

در راسته زرگرها اثری نداشته است.
به گونه ای که هر گرم طالی ۱۸عیار در معامالت ظهر دیروز ۲میلیون و ۱۲۵هزار 
تومان، سکه طالی تمام بهار آزادی ۲۴میلیون  و۳۰۰هزار تومان، نیم سکه ۱۴میلیون 

 و۵۰۰هزار تومان و ربع سکه هم ۹میلیون و۱۵۰هزار تومان داد و ستد شد.
این در حالی است که در ســومین روز از مرحله دوم حراج ســکه در بورس کاال، 

۱۸۸۲قطعه ربع سکه با حداکثر قیمت ۸۹میلیون ریال فروخته شده است.

  معافیت مالیاتی برای خوش حساب ها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: مودیان خوش حساب از معافیت ها 
بهره مند می شوند و افرادی که کتمان درآمد دارند، جریمه شده و مشمول معافیت ها 
نخواهند شد که در این راستا برای ۳۵۰ هزار شخص حقوقی و سه میلیون شخص 
حقیقی که برای عملکرد سال گذشته اظهارنامه ارائه نکرده بودند، اظهارنامه برآوردی 
درحال تولید است. داود منظور مودی مداری و مودی محوری را از اصول اولیه نظام 
مالیاتی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فعاالن اقتصادی، پرداخت مالیات را 
وظیفه قانونی خود دانسته و با خود اظهاری، کار وصول مالیات را تسهیل می کنند. در 
همین راستا مودیان خوش حساب از معافیت ها بهره مند شده و افرادی که کتمان 

درآمد دارند جریمه شده و مشمول معافیت ها نخواهند شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با تاکید بر شناسایی مودیان جدید، اظهار کرد: 
از این پس نظام مالیاتی برای افرادی که فعالیت اقتصادی دارند اما اظهارنامه مالیاتی 
ارائه نمی کنند، اظهارنامه برآوردی تولید می کند.طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، 
وی تصریح کرد: در این راستا برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور برای ۳۵۰ هزار 
شخص حقوقی و سه میلیون شخص حقیقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اظهارنامه 
ارائه نکرده بودند بر اساس اطالعات موجود در سامانه ها، اظهارنامه برآوردی درحال 
تولید است.منظور با بیان این که هدف سازمان امور مالیاتی کشور رعایت عدالت 
مالیاتی است، خاطرنشان کرد: باید مالیات را براساس اصل توانایی پرداخت، دریافت 

کنیم و کلیه اقدامات نظام مالیاتی برای تحقق این هدف است. 

  خط ونشان دولت برای دامداران
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از کاهش شدید قیمت گوشت خبر داد درحالی که 
برخی کارشناسان بر این باورند که این امکان شاید طی مقطع کوتاهی میسر باشد 

اما ادامه دار نخواهد بود.
افزایش قیمت گوشت که حاال در برخی از فروشگاه ها قیمت ۳۵۰ هزار تومان به 
ازای هر کیلو را زمزمه می کنند بسیاری از مصرف کنندگان به ویژه طبقه کارگر را در 
شوک قیمت و خرید قرار داده است.افزایش قیمت گوشت تا پایان سال و رسیدن به 
مرز ۳۰۰ هزار تومان یکی از گمان هایی بود که برخی از متصدیان این صنعت طی ماه 
های گذشته آن را پیش بینی کرده بودند.افزایش قیمت گوشت در طی ماه گذشته 
موجب شد تا دولت برای تنظیم بازار نسبت به توزیع گوشت منجمد و ذخیره سازی 
اقدام کند اما توزیع این محصول در قبال هر کارت ملی در مشهد ظاهراً نتوانست 
قیمت کاهشی در قیمت گوشت گرم در بازار داشته باشد.این در حالی است که رئیس 
سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، 
طیور و آبزیان در نمایشگاه بین المللی مشهد به خبرنگاران گفت: با واردات گوشت به 
کشور، طی هفته آینده قیمت گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد به طوری که 

بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت آن کاهش می یابد.

ولت در حالی وعده اعطای ســهام عدالت به جاماندگانی که زیر پوشــش 
نهادهای حمایتی هستند در بودجه ۱۴۰۲ داده که در اجرای طرح مولدسازی 
دارایی عقیم مانده و از طرف دیگر ۷۰ درصد دیگر جاماندگان بالتکلیف هستند.

سهام عدالت در سه سال گذشته که شاخص کل بورس رشد قابل توجهی 
داشته با حاشیه های زیادی مواجه شده و در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر 
هم ســهام عدالت ندارند و در مقطع کنونی دولت برنامه جدی برای تخصیص 
ســهام به آن ها ارائه نکرده است. هرچند وزیر کار و امور اجتماعی وعده هایی 
برای تخصیص سهام به سه دهک پایین جامعه که زیر پوشش نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند را داده اند، اما بازهم ابهام زیادی درباره 

تکلیف نهایی جاماندگان سهام عدالت وجود دارد.
براساس آمارها حدود یک میلیون ۴۴۹ هزار نفر از جاماندگان سهام عدالت 
در دهــک های پایین جامعه قرار دارند و احتماال بخش عمده ای از آن ها زیر 
پوشش نهادهای حمایتی هستند که تقریبا حدود ۳۰ درصد از افرادی هستند 
که سهام عدالت ندارند و برای اعطای ده میلیون تومان سهام به همین تعداد 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با توجه به مشکالت اقتصادی 

که وجود دارد دولت فعال تن به اجرای آن نداده است.
سخنگوی کانون سهامداران عدالت با اشاره به میزان سهام عدالت جاماندگان 
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ اعالم کرده است »مجلس هم در قانون بودجه 
تاکید کرد که با اولویت مشموالن نهادهای حمایتی که سهام عدالت دریافت 
نکردند، اجرای طرح سهام عدالت برای جاماندگان کلید بخورد. این آمار قطعی 
است و اطالعات آنهم استخراج شده است و توسط این دو نهاد هم به سازمان 

خصوصی سازی اعالم شده است.«
یک نماینده مجلس با اشــاره به اینکه سهام عدالت حق همه مردم است، 
گفت: تالش می کنیم در الیحه بودجه ۱۴۰۲ منابع الزم برای تخصیص سهام 
عدالت به تمام افرادی که در شرایط کنونی سهام عدالت ندارد پیش بینی شود.

محمد حسن آصفری با بیان اینکه دولت باید بخش عمده ای از سهام شرکت 
های دولتی را واگذار کند، افزود: در مقطع کنونی مشکلی برای تخصیص سهام 

به جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد و در این زمینه تنها به عزم نماینده های 
مجلس برای تصویب قوانین مربوطه نیاز دارد.

 سهام عدالت طرح موقتی نیست
در شرایط کنونی دولت اعالم کرده در چارچوب طرح مولدسازی دارایی ها 
بخش از سهام شرکت ها را واگذار می کند و حتی قرار شده ۶۰ هزار میلیارد 
تومان از این اعتبارات برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حقوق کارکنان 
استفاده کند بنابراین مشکلی برای واگذاری سهام شرکت ها ندارند، اما در شرایط 

کنونی اراده ی برای اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.
همچنیــن نایب رئیــس اول کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
 بــا بیــان اینکه ســهام عدالــت بایــد به همــه آحاد مــردم داده شــود، 
تصریح کرد: دولت برنامه برای تخصیص سهام عدالت به همه جاماندگان برنامه 
ی ارائه نکرده، اما مجلس به طور قطع اصالح تخصص ســهام عدالت به مردم 

را پیگیری می کند.
با بیان اینکه واگذاری سهام عدالت یک طرح پیوسته و مداوم است، تصریح 
کرد: این طرح تنها برای گذشتگان نبوده حتی در طرح جوانی جمعیت برای 
فرزندان تازه متولد شده هم واگذاری سهام عدالت پیش بینی شده و باید این 

مساله اجرایی برای همه کودکان اجرایی شود.

 توقف ارزش سهام عدالت
در حال حاضر یکی از مهمترین چالش های سبد سهام عدالت نوسانی بودن 
شاخص کل بورس است به طوری که در یک محدوده شاخص نوسان می کند 
و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این نوسان بین یک میلیون و سیصد هزار 

واحد تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی ادامه داشته باشد.
یک کارشناس بازار ضمن اشاره به چالش های که در بازار وجود دارد، گفت: 
در شرایط کنونی دولت مشکل اجرای تصمیم گیری دارد و همواره درباره مسایل 

این چنینی بیشتر از اینکه شفاف سازی کند گره افکنی کرده است.
فردین آقابزرگی با بیان اینکه دولت در بخش واگذاری ســهام شرکت های 
دولتی توان واگذاری به بخش خصوصی ندارد، اظهار کرد: در یک ســال اخیر 
دولت سهام شرکت های دولتی را به صورت بلوکی واگذار کرده و کامال به بخش 
خصولتی واگذار شده اند. اما برای واگذاری سهام به مردم در قالب سهام عدالت 
و... مشــکلی وجود ندارد، هرچند در دو سال اخیر ارزش سهام عدالت در یک 
محدوده ثابت باقی مانده در حالی که تورم در اقتصاد کشور فزاینده بوده است.

براســاس ایــن گــزارش به نظــر می رســد گرچــه دولــت در الیحه 
بودجــه ۱۴۰۲ اعالم کرده ســهام عدالــت به جاماندگانی که زیر پوشــش 
 نهادهــای حمایتی هســتند می دهــد، اما بارها مســئوالن اعــالم کردند

 مشــخص نیســت چه تعداد از جاماندگان سهام عدالت زیر پوشش نهادهای 
حمایتی هستند و این گره افکنی ها حکایت از این دارد که به دنبال مشروط 
کردن اجرای آن در الیحه بودجه ۱۴۰۲ اســت، همانطوری که واگذاری سهام 
عدالت فوت شدگان یکسالی به دلیل عوامل مختلفی به عقب موکول شده است 
و حاال گفته شده استان ها باید اطالعات فوت شدگان و دارندگان سهام عدالت 
را در سامانه ارائه دهند تا در نهایت برپایه صحت سنجی قوه قضاییه تخصیص 
ســهام عدالت اتفاق بیفتد. نکته جالب توجه اینجاست که اطالعات مربوط به 
فوت شدگان سهام عدالت پویاست و عمال وعده های داده شده درباره سامانه 
ثبت اطالعات بهانه ای برای تعویق واگذاری ســهام عدالت به ورثه است، زیرا 

هنوز زیرساختی برای فروش این دارایی ها وجود ندارد.

سرنوشت جاماندگان سهام عدالت به کجا رسید؟

مهمترین دالیل نزول این روزهای بورس
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه  1401/11/11

شماره : 1580

10661066

ــبحانی  ــرب س ــم ع ــه مری ــق ب ــاه متعل ــک رف ــر بان ــبحانی  و کارت عاب ــرب س ــم ع ــه مری ــق ب ــاه متعل ــک رف ــر بان ــماره 45692706894569270689 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزند مختار در تاریخ فرزند مختار در تاریخ 1401/11/091401/11/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 45906805994590680599 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 45906805994590680599  
متعلــق بــه میثــم لطفــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ متعلــق بــه میثــم لطفــی فرزنــد عبدالحســین 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.

14011401

ــد محمــد  ــژاد فرزن ــی ن ــم عل ــه کری ــق ب ــد محمــد  متعل ــژاد فرزن ــی ن ــم عل ــه کری ــق ب ــه شــماره ملــی  21429701332142970133 متعل ــی  کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره مل کارت ملــی هوشــمند ب
ابراهیم  در تاریخ ابراهیم  در تاریخ 1401/05/011401/05/01 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  06705209420670520942 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت   و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/011401/11/01 مفق ــد هــادی در تاری ــی فرزن ــد نوران ــه حام ــق ب ــخ متعل ــد هــادی در تاری ــی فرزن ــد نوران ــه حام ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــدســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره ملــی  21301299782130129978 و گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت 
متعلــق بــه ســعدی منصــوری نــوری فرزنــد شــیداهلل در تاریــخ متعلــق بــه ســعدی منصــوری نــوری فرزنــد شــیداهلل در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد
  

15041504

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22979709352297970935 و کارت خــودرو و بــرگ ســبز خــودرو ســانتافه  و کارت خــودرو و بــرگ ســبز خــودرو ســانتافه 24002400  
موتــور:  شــماره  بــه  موتــور:   شــماره  بــه  223223وو9393  6363ایــران ایــران  پــاک  بــا  پــاک   بــا   20162016 مــدل  ســفیدمتالیک  رنــگ  مــدل بــه  ســفیدمتالیک  رنــگ  بــه 
GG44KEFUKEFU587611587611 و شــماره شاســی:  و شــماره شاســی: KMHSTKMHST8181CC33GuGu475857475857  متعلــق بــه فریبــا  همایــون   متعلــق بــه فریبــا  همایــون 

فخر  فرزند داراب در تاریخ فخر  فرزند داراب در تاریخ 1401/02/011401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران  ــران ای ــاک 6363ای ــه پ ــاک  ب ــه پ ــدل 14011401 ب ــفید م ــگ س ــه رن ــدل  ب ــفید م ــگ س ــه رن ــژو 206206 ب ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ــودرو و ب ــژو کارت خ ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ــودرو و ب کارت خ
      NAAPNAAP0303EEEE44NJNJ285378285378 :ــی ــماره شاس ــی:  و ش ــماره شاس ــور: 182182AA01713590171359 و ش ــماره موت ــه ش ــور:  ب ــماره موت ــه ش 691691سس4848 ب
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/021401/03/02 مفق ــیدامراله  در تاری ــد س ــمی  فرزن ــا  هاش ــه مین ــق ب ــخ متعل ــیدامراله  در تاری ــد س ــمی  فرزن ــا  هاش ــه مین ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 4472344723 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 23704497992370449799 متعلــق بــه عالیــه کیانــی فرزنــد  متعلــق بــه عالیــه کیانــی فرزنــد 
درعلی در تاریخ درعلی در تاریخ  1401/01/01 1401/01/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23905314662390531466 متعلــق بــه ملــک عزیــزی  فرزنــد مــراد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ملــک عزیــزی  فرزنــد مــراد علــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

18661866

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 3232نن146146ایــرانایــران2828 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 3232نن146146ایــرانایــران2828 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــد احمدعلــی در تاریــخ 1401/10/261401/10/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد احمدعلــی در تاریــخ حســین بنســاله فرزن حســین بنســاله فرزن

می باشد.می باشد.

»کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره »کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11991308851199130885 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 680680 و گواهینامــه پایــه دو  و گواهینامــه پایــه دو 
و دفترچــه بیمــه و بیمــه نامــه/کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری پرایــد مــدل و دفترچــه بیمــه و بیمــه نامــه/کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری پرایــد مــدل 13881388 بــه شــماره  بــه شــماره 
ــخ  ــد بهمــن در تاری ــوی فرزن ــزاد گی ــه به ــق ب ــخ  متعل ــد بهمــن در تاری ــوی فرزن ــزاد گی ــه به ــق ب ــور 27819942781994 متعل ــور  و شــماره موت ــران 5353 و شــماره موت ــران  ای 4141 د  د 515515 ای

 1398/11/20 1398/11/20مفقود 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 00704553090070455309 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00704553090070455309 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمدعلــی  ســراجی فردیــن فرزنــد حســن در تاریــخ محمدعلــی  ســراجی فردیــن فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20842084

ــر  ــدی می ــر مه ــید امی ــه س ــق ب ــر  متعل ــدی می ــر مه ــید امی ــه س ــق ب ــماره 01502324210150232421 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ 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 1401/10/281401/10/28 مفق ــی در تاری ــید مصطف ــد س ــی فرزن ــخ  اعائ ــی در تاری ــید مصطف ــد س ــی فرزن  اعائ

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65593503636559350363 متعلــق بــه رضــوان روحــی اســماعیل آبــادی فرزنــد اســکندر در  متعلــق بــه رضــوان روحــی اســماعیل آبــادی فرزنــد اســکندر در 
تاریــخ تاریــخ 1397/01/011397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

امیــر     بــه  متعلــق  امیــر      بــه  متعلــق   00672745110067274511 شــماره  بــه  ملــی  شــماره  »کارت  بــه  ملــی   »کارت 
  حســین پــور کارگــر فرزنــد هــادی در تاریــخ   حســین پــور کارگــر فرزنــد هــادی در تاریــخ 1401/10/191401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.«مــی باشــد.«

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــه قیص ــه صدیق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــه قیص ــه صدیق ــق ب ــماره 00776291830077629183 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  1401/10/25 1401/10/25مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00511950210051195021 متعلــق بــه مهــدی  فاتــح راد فرزنــد عطاالــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  فاتــح راد فرزنــد عطاالــه 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

ــخ  ــرز در تاری ــد فرام ــار فرزن ــری چن ــادق نصی ــه ص ــق ب ــخ  متعل ــرز در تاری ــد فرام ــار فرزن ــری چن ــادق نصی ــه ص ــق ب ــماره 16394804811639480481 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 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی

20872087

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00724086420072408642 متعلــق بــه داود ســیدی دیجوجینــی فرزنــد داریــوش در تاریــخ  متعلــق بــه داود ســیدی دیجوجینــی فرزنــد داریــوش در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره  ــه ســه و کارت ماشــین ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه و کارت ماشــین ب ــه پای ــه شــماره 15317650411531765041 و گواهینام ــان خدمــت ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت ب کارت پای
8989وو286286ایــرانایــران3030 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت  متعلــق بــه حمیــد محمــدی فرزنــد نوروزعلــی  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت  متعلــق بــه حمیــد محمــدی فرزنــد نوروزعلــی 

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.

ــه  ــه  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب ــه شــماره 26905392922690539292 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ملــی ب ــه شــماره 1010 و کارت ملــی ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/081401/11/08 مفق ــینعلی در تاری ــد حس ــی فرزن ــی جورده ــی رضای ــخ قربانعل ــینعلی در تاری ــد حس ــی فرزن ــی جورده ــی رضای قربانعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00786127990078612799 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00786127990078612799 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 00786127990078612799 متعلــق بــه زهــرا حــداد فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا حــداد فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1401/10/081401/10/08  

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21624253782162425378 متعلــق بــه ســیدرضا یوســفی فرزنــد ســید عبدالمنــاف  متعلــق بــه ســیدرضا یوســفی فرزنــد ســید عبدالمنــاف 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد نصرال ــدری فرزن ــام پ ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد نصرال ــدری فرزن ــام پ ــه اله ــق ب ــه شــماره 04512700290451270029 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1400/08/011400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد اکبــر در  ــه شــها واشــقیانی کبیــر فرزن ــد اکبــر در  متعلــق ب ــه شــها واشــقیانی کبیــر فرزن ــه شــماره 33198990903319899090 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب

تاریــخ تاریــخ 1401/08/241401/08/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00121259110012125911   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 00121259110012125911 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه پوریــا بزرگــی داکــدره فرزنــد عطــااهلل در تاریــخ متعلــق بــه پوریــا بزرگــی داکــدره فرزنــد عطــااهلل در تاریــخ 1401/10/281401/10/28 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد محمــد باق ــان فرزن ــه لیــا محمدی ــق ب ــر در  متعل ــد محمــد باق ــان فرزن ــه لیــا محمدی ــق ب ــه شــماره 00651638690065163869 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/021401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00123731250012373125   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00123731250012373125 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــد رمضانعلــی در تاری ــی فرزن ــه محمــود فرمان ــخ  متعلــق ب ــد رمضانعلــی در تاری ــی فرزن ــه محمــود فرمان ــه شــماره 00123731250012373125 متعلــق ب ــه شــماره و کارت ماشــین ب و کارت ماشــین ب

1401/11/071401/11/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــه منوچهــر نظــری ایلخانــی آب ــد  متعلــق ب ــادی فرزن ــه منوچهــر نظــری ایلخانــی آب ــه شــماره 49693946464969394646 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
اصغــر در تاریــخ اصغــر 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.

21102110

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21303165492130316549 متعلــق بــه ســاناز کمرروســتا فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه ســاناز کمرروســتا فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38009255163800925516 و کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره  و کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره 38009255163800925516 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
رانندگــی بــه شــماره رانندگــی بــه شــماره 38009255163800925516 و بیمــه نامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  و بیمــه نامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 
ایــران ایــران 3838  941941لل9292متعلــق بــه بهــزاد آئینــی  فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ متعلــق بــه بهــزاد آئینــی  فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ 1401/11/091401/11/09 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــه   ــه محبوب ــق ب ــه   متعل ــه محبوب ــق ب ــه شــماره 00647800150064780015 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 00647800150064780015 و کارت مل 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 1401/06/011401/06/01 مفق ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــخ  یزدان ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن  یزدان

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03237756160323775616 متعلــق بــه عفــت  نصیــری فرزنــد رحمــان  در تاریــخ  متعلــق بــه عفــت  نصیــری فرزنــد رحمــان  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/011401/02/01 مفق

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 55606920265560692026 متعلــق ب ــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی ب ــه شــماره 55606920265560692026 و گواهینامــه رانندگــی ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/051401/11/05 مفقــود گردی ــد عمــران در تاری ــخ محمــد وحیــدی گلیجــان فرزن ــد عمــران در تاری محمــد وحیــدی گلیجــان فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

23012301

بــرگ ســبز خــودرو و ســند خــودرو و ســند کمپانــی سیســتم وانــت پیــکان ، مــدل بــرگ ســبز خــودرو و ســند خــودرو و ســند کمپانــی سیســتم وانــت پیــکان ، مــدل 13891389، رنــگ ســفید ، رنــگ ســفید 
 ،   ،  NAAANAAA4646AAAA33AGAG107263107263 ــی ــماره شاس ــی  ، ش ــماره شاس ــران 6969 ، ش ــران  ای ــاک 4646 د  د 395395 ای ــماره پ ــی  ، ش ــاک روغن ــماره پ ــی  ، ش روغن
شــماره موتــور شــماره موتــور 1148900167811489001678 متعلــق بــه رجبعلــی مســعودی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رجبعلــی مســعودی فرزنــد محمــد 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 هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21227034232122703423 و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک ملــت  و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک ملــت 
، ملــی ، رفــاه متعلــق بــه رامــان بافنــده فرزنــد مهــدی و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام زینــب رضائــی ، ملــی ، رفــاه متعلــق بــه رامــان بافنــده فرزنــد مهــدی و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام زینــب رضائــی 
فرزنــد غامرضــا بــه شــماره ملــی فرزنــد غامرضــا بــه شــماره ملــی 00790030010079003001 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/11/051401/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

آیــدی کارت آلمانــی و پاســپورت آلمانــی و گذرنامــه ایــران بــه شــماره آیــدی کارت آلمانــی و پاســپورت آلمانــی و گذرنامــه ایــران بــه شــماره AA9707768897077688و بــه شــماره ملــیو بــه شــماره ملــی  

1401111014011110//155155//3232

وجود ۳۳۰۰ استاندارد اجباری در حوزه خوراک دام، طیور و آبزیان کشور
| روز   ایــده     - آذری   الهــه 

رییس ســازمان اســتاندارد ایــران گفت: این 
ســازمان افــزون بــر ســه هزار و 300 فقره 
اســتاندارد ملی خوراک دام، طیــور و آبزیان 
را تدوین کرده اســت و همــواره بر لزوم درج 
ویژگی های میکروبی و آالینده ها تاکید دارد.

 »مهــدی اســام پنــاه« در مراســم افتتاح 
هشــتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور 
که در محل هتل المپیک برگزار شــد، افزود: 
ســازمان اســتاندارد ایران تنها مرجع رسمی 
اعطای نشــان حال و اعتبار بخشــی و تایید 
صاحیت همــه نهادهای ارزیابی انطباق مانند 
بازرســی، آزمایشگاه های ممیزی، آزمون های 
اعتبار ســنجی نتایج رشــد کیفیت خدمات و 
کاالهای کشــور اســت. رییس ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران اظهار داشت: اهمیت صنعت 
غذا به قدری است که در اکثر اسناد باالدستی 
کشــور از جمله سیاســت هــای اباغی رهبر 
معظم انقاب در بخش ســامت، قانون برنامه 
ششم توسعه و قانون افزایش بهره وری بخش 
کشــاورزی و منابــع طبیعی مصوب شــورای 

اسامی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تصریح کــرد: موضوع بعــدی تولید غذای 
ســالم، باکیفیت، ارزان با منشــا داخلی است 
که همیشــه مورد تاکید رییس جمهوری بوده 
و از جملــه مهمترین ماموریت دســتگاه های 
دســت اندرکار در حوزه سامت و کیفیت غذا 
از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش و پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور 
است. اســام پناه ادامه داد: ایمنی بهداشت و 
کیفیــت مواد غذایی به عنوان چالش جدی در 
کشــورهای مختلف به ویژه در کشــورهای در 
حال توســعه محسوب می شود که عدم توجه 
به آن می تواند موجبات بروز مشــکات زیادی 

از جمله شــیوع بیماری ها و مرگ افراد شود.
وی گفــت: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع 
توجــه ایمنی مواد غذایــی در همه مراحل از 
کاشــت، تولیــد محصول در مزرعــه گرفته تا 
مرحله مصرف الزامی اســت. ایــن موضوع از 
دو مســیر دامداری، مرغــداری و مزرعه آغاز 
می شــود. در صورتی که محصول در شــرایط 
نامناسب در سطح مزرعه تولید شود در نهایت 
محصول ناســالم و بی کیفیــت تولید خواهد 
شــد که این آلودگی و عدم کیفیت منشا بروز 
بیمــاری را در مصرف کننــدگان را ایجاد می 

کند. وی افــزود: همچنین کاهش آلودگی در 
مراحــل بعدی در زنجیره تولید نیز دشــوار و 
هزینه بر خواهد شــد. به همیــن دلیل ایمنی 
غذا در ســطح مزرعــه و پیشــگیری از ایجاد 
آلودگی در حین تولید محصول موضوع بسیار 
مهم و حیاتی اســت؛ به نحوی کــه بارزترین 
نقش در ایمنی غذا را می توان به کشــاورزان 
اقدامات و  بکارگیــری  نســبت داد. همچنین 
رفتارهای الزم در ســطح مزرعه تاثیر غیرقابل 
انکاری در پیشــگیری و از بین بردن آلودگی و 

افزایش کیفیت دارد.

در  نخست جهان  10 کشور  ایران جزو   
تولید مرغ و تخم مرغ

اظهار  ایران  اســتاندارد  رییس ســازمان ملی 
داشــت: با توجه به فعالیــت بیش از 18 هزار 
واحد پرورش گوشــتی و افــزون بر یک هزار و 
700 مرغ تخمگذار، 2 میلیون و 700 هزارتن 
گوشــت مرغ و یک میلیــون و 500 هزار تن 
تخــم مرغ در کشــور تولید می شــود که این 
آمارها کشور را به ترتیب در جایگاه های هشتم 
و نهــم تولید این مواد غذایــی در جهان قرار 
داده اســت. وی اضافه کــرد: تامین و تضمین 
بهداشــت و ســامت فراورده هــای دامی و 
بازرســی و کنترل کیفیت بهداشــتی فراورده 
هــای خوراکی دام از مرحلــه تولید تا توزیع، 
به تعبیری از مزرعه تا ســفره مصرف کننده و 
تولید غذای ســالم در این زنجیره قراردارد که 
از عوامل تعیین کننده است و هیچ گروهی به 

تنهایی نمی تواند مسوولیت تولید غذای سالم 
را داشته باشــد. اســام پناه افزود: نخستین 
هدف تولید محصول ســالم حاصــل از دام و 
طیور که جایــگاه و اهمیت مهمی در ایمنی و 
بهداشــت مواد غذایی دارد، تولید غذای سالم 
برای انسان است؛ بنابراین خوراک مصرفی دام 

و طیور در ابتدای زنجیره غذایی قراردارد.
وی گفت: خوراک دام و طیور ســالم می تواند 
موجب تولید غذای ســالم برای انســان و در 
نهایــت باعــث کاهــش هزینه هــای تولید و 

افزایش کیفیت غذا شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: 
خوراک مصرفــی دام و طیور عــاوه براینکه 
منبــع انرژی حیوانات اســت از نظــر آالینده 
هایی مانند فلزات ســنگین، ماینوتکســین ها، 
آفتکــش ها و غیره می توانــد برکیفیت غذای 
انســان اثربگذارد. اســام پناه بیان داشت: از 
آنجایــی که تولید غذای ســالم و بهداشــتی 
موجب امنیت غذایی می شــود، بنابراین تنها 
راه ســامت مردم تولید غذای سالم برای دام 
و طیــور منطبق با اســتانداردهای ملی و بین 
المللی اســت، در همین راســتا بــا توجه به 
وظیفــه حاکمیتی دیگر ســازمان های مربوطه 
و ســازمان ملی اســتاندارد ایــران که مرجع 
اصلی تدوین، بازنگری و نشــر اســتانداردهای 

ملی است.
به گفته وی، افزون بر ســه  هزار و 300 فقره 
اســتاندارد ملی خوراک دام، طیــور و آبزیان 
تدوین شــده اســت. وی در خصوص کاالها و 

خدماتی که به واســطه شورای عالی استاندارد 
و ســایر قوانیــن اجرایی اســت، افــزود: این 
ســازمان با کمک ســازمان دامپزشکی کشور 
به طــور ویژه بــر تولید، توزیع و فــروش آنها 

نظــارت با متخلفان برخورد قانونی می کند.
اظهار  ایران  اســتاندارد  رییس ســازمان ملی 
داشــت: در بخــش محصــوالت دام و طیور 
مــی توان بــا افزایــش توجه اســتانداردهای 
ملــی در حــوزه کیفیت محصــوالت مذکور، 
زمینــه افزایــش رتبه بندی بــا کیفیت را در 
زمینه صــادرات برای رقابت پذیری با ســایر 
کشــورها ایجاد کــرد. به گفتــه وی، در این 
حوزه سازمان ملی اســتاندارد ایران با رویکرد 
تحولی و کنترل کیفیــت محصوالت صادراتی 
که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند 
امــکان رقابت با کاالهای مشــابه در بازار بین 

ایفا کند. المللی خارجی 
اسام پناه درباره استاندارد واحدهای تولیدی 
گفــت: اعتباردهــی و رتبه بندی نشــان ملی 
اســتاندارد، رکود و رخوت موجود در کیفیت 
محصــوالت و خدمــات را برهــم خواهد زد و 
صنایع را به ســمت رقابتی شــدن و گشایش 

بازار پیش می برد.
وی افزود: در این راســتا مبتنــی بر قانون و 
مطابق بــا ردیف 21 ماده 7 قانــون تقویت و 
توســعه نظام اســتاندارد ایــران درجه بندی 
کیفیت کاالهای با نشــان ملی استاندارد ایران 
در راســتای تحول در ساختار و مراحل صدور 
مجوز قراردارند را در دستور کار قرارداده ایم.

ایران گفت:  رییس ســازمان ملی اســتاندارد 
صــدور هرگونه گواهی نشــان حال و نظارت 
در کشور با سازمان ملی استاندارد ایران است. 
در این راستا سازمان در خصوص فراورده های 
گوشت، طیور، مرغ منجمد، گوشت شترمرغ و 
گوشت قرمز نشان های حال فراوانی را صادر 
کرده اســت. دریافت نشان حال برای گوشت 
و فــراورده های آن فرایندی اســت که ذبح و 
صید کلیه حیوانــات، پرندگان و آبزیان حال 
گوشت فراوری، انباری، عرضه حال در مراکز 
کشتار صیادی و تولیدی توسط ناظران شرعی 

با موازین شرعی حاصل شود.
وی اضافــه کرد: در حوزه فــراورده های خام 
دامی، سوســیس، کالباس، مرغ و عسل طبق 
مصوبــات شــورای عالــی اســتاندارد قانونی 

اجباری هستند. استاندارد  مشمول 
تولید  ظرفیــت  اظهارداشــت:  پنــاه  اســام 
کارخانجــات خوراک دام باالی 20 میلیون تن 
در ســال است درحالی که 7 میلیون تن تولید 
می شود و ســازمان در راستای تکالیف تعیین 
شده 36 استاندارد خوراک دام، طیور وآبزیان 

را اجباری کرده است.
بــه گفته وی، براســاس اعام نظام ســازمان 
دامپزشکی کشور در ســال گذشته، ماده 21 
قانون جامع دامپروری کشــور همه محصوالت 
اجباری  اســتاندارد  مقررات  مشمول  خوراکی 

است.

ماه   90 درصد گوشــت چرخ کــرده 
اســتانداردهای  با  منطبق   1401 رمضان 

ملی
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران تصریح 
کرد: براســاس گزارش ارزیابی انطباق فراورده 
های غذایی در ماه مبارک رمضان سال 1401 
گوشت چرخ کرده، حاکی از 90 درصد انطباق 
و 10 درصد عدم انطباق با الزمات اســتاندارد 
بوده اســت. وی اضافه کــرد: بنابراین نظارت 
جــدی در حــوزه کمیتــه های حــال برابر 
استانداردهای ملی و بین المللی اجباری است.

اســام پنــاه افزود: بــا وجود بیــش از ده ها 
اســتاندارد ملی و بین المللــی و کمیته حال 
و کمیته کشــاورزی صنعت دام و طیور کشور، 
خــوراک دام و طیور، سیســتم هــای کنترل 
ایمنی در کشــتارگاه ها تــا عرضه با همکاری 
سه سازمان ملی استاندارد، دامپزشکی و نظام 

الزامی و راهگشا است. دامپزشکی 

  اعزام گروه های دامپزشکی به مناطق زلزله زده در شهرستان خوی
 سازمان دامپزشکی کشور اعام کرد: گروه های دامپزشکی برای امدادرسانی به دامداران به مناطق زلزله زده شهرستان خوی اعزام شدند. به گزارش وزارت جهادکشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور بر لزوم امدادرسانی فوری به دامداران زلزله زده در حوزه دامپزشکی برای پیشگیری از 
شیوع بیماری های مختلف تاکید کرد. بنا بر این گزارش، پس از زلزله به دلیل ایجاد شرایط ویژه و کاهش سطح بهداشت در مناطق متاثر از زلزله، احتمال وقوع بیماری های دامی افزایش می یابد. اکیپ های دامپزشکی از شهرستان های همجوار برای عملیات ضدعفونی کردن به شهرستان 
خوی اعزام شده اند و در صورت بروز تلفات دام، اقدام به دفن بهداشتی الشه دام های تلف شده و واکسیناسیون دام های موجود برای پیشگیری از بروز بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام می کنند. اداره کل دامپزشکی همه توان و امکانات خود را برای کمک 
به مردم مناطق زلزله زده در حوزه حفاظت از سرمایه های دامی و پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک در این مناطق به کار خواهد گرفت. براساس این گزارش، سازمان دامپزشکی کشور ضمن همدردی با آسیب دیدگان بر همکاری با اکیپ های دامپزشکی و استفاده از توان نظارتی 

کارشناسان دامپزشکی به منظور دفن بهداشتی الشه های و ضدعفونی دامداری ها تاکید کرد.

 70 درصــد مطالبــات زعفــران کاران خراســان جنوبــی پرداخــت 
شد

 مدیــر تعــاون روســتایی خراســان جنوبی گفــت: تاکنون 70 درصــد مطالبات 
زعفــران کاران اســتان پرداخــت شــده و پیگیــر هســتیم کــه مطالبــات باقیمانده 
ــان امســال  ــزود: از 26 آب ــز شــود. ســید حســن رضــوی اف ــع واری ــز به موق نی
خریــد حمایتــی زعفــران را آغــاز کردیــم و در مــدت 2 هفتــه، یــک تــن و 50 
کیلوگــرم زعفــران بــا کیفیت هــای مختلــف از زعفــران کاران اســتان خریــداری 
شــد. وی بیــان کــرد: زعفران هــای خریــداری شــده بــه آزمایشــگاه های مــورد 
تاییــد اداره  کل اســتاندارد خراســان جنوبــی بــرای تعییــن درجــه و نــوع ارســال 
ــت  ــاس قیم ــد را براس ــران، کار خری ــه زعف ــوع و درج ــه ن ــه ب ــا توج ــد و ب ش
اعامــی دولــت انجــام دادیــم. مدیــر تعــاون روســتایی خراســان جنوبــی گفــت: 
دولــت زعفــران دســته را حداقــل کیلویــی 25 میلیــون تومــان و زعفــران نگیــن 
اعــا را کیلویــی 41 میلیــون و 550 هــزار تومــان از کشــاورزان خریــداری کــرده 
اســت. وی اضافــه کــرد: قــرار بــود 30 درصــد ارزش زعفــران خریــداری شــده 
ــوع و کیفیــت محصــول واریــز کنیــم  را بعــد از آزمایــش و مشــخص شــدن ن
ــده پرداخــت شــود کــه 30 درصــد  و ســه مــاه بعــد ارزش 70 درصــد باقیمان
ــان  ــون توم ــارد و 500 میلی ــه ملبــغ 11 میلی ــات کشــاورزان را ب ــه مطالب اولی
ــه  ــای صــورت گرفت ــا پیگیری ه ــت: ب ــم. رضــوی گف ــع پرداخــت کردی به موق
بعــد از 2 هفتــه 40 درصــد دیگــر مطالبــات زعفــران کاران بــه مبلغ بیــش از 15 
میلیــارد تومــان پرداخــت شــد. وی عنــوان کــرد: در مجمــوع 38 میلیــارد تومان 
ــم کــه تاکنــون  ــداری کردی ــی، محصــول خری از زعفــران کاران خراســان جنوب
ــت و 11  ــان پرداخ ــات آن ــان از مطالب ــارد توم ــه اول و دوم 27 میلی در مرحل
ــر تعــاون روســتایی خراســان  ــده اســت. مدی میلیــارد تومــان دیگــر باقــی مان
ــی  ــن 30 درصــد از مطالبــات زعفــران کاران اســتان باق ــی گفــت: بنابرای جنوب
مانــده کــه بــا پیگیری هــای مســتمر تــاش مــا ایــن اســت ایــن مبلــغ هــم در 
موعــد مقــرر پرداخــت شــود. وی افــزود: ورود دولــت در زمینــه خریــد حمایتــی 
زعفــران باعــث افزایــش قیمــت ایــن محصــول شــد امــا صــادر نشــدن زعفــران 
و افــت بازارهــای جهانــی زعفــران در کاهــش قیمــت زعفــران در داخــل کشــور 
هــم تاثیرگــذار بــوده اســت. رضــوی بیــان کــرد: خریــد حمایتــی زعفــران از 26 
آبــان امســال شــروع شــد و تــا 10 آذر مــاه ادامــه داشــت امــا انتظــار کشــاورزان 
ایــن بــود کــه طــرح ادامــه دار باشــد و از طرفــی دولــت امــکان خریــد بیشــتر 
را نداشــت. وی گفــت: اگــر دولــت تامیــن اعتبــار دوم را بــرای خریــد حمایتــی 
زعفــران در دســتور کار داشــته باشــد مــا هــم نســبت بــه خریــد حمایتــی اقدام 
خواهیــم کــرد لــذا خریــد دوم حمایتــی زعفــران بــا پیگیــری نماینــده مــردم و 

مســووالن اســتانی در راســتای حمایــت از کشــاورزان امکان پذیــر اســت.

 افزایــش ورود گوشــت قرمــز گــرم اســتان تهــران بــه میــدان 
ــود ــته می ش ــا شکس ــن/ قیمت ه بهم

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران از افزایــش عرضــه گوشــت 
قرمــز گــرم از محــل تولیــد داخــل و واردات خبــر داد. »جبرئیــل بــرادری« در 
بازدیــد از بــازار عمــده توزیــع گوشــت میــدان بهمــن بــه همــراه »شــهیاد آبنار« 
مدیــرکل دفتــر بازرگانــی داخلــی کاالهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی، 
افــزود: دولــت بــرای تنظیــم بــازار ایــن محصــول پروتئینــی تــاش مــی کنــد. 
وی اظهارداشــت: به منظــور رفــاه حــال شــهروندان و ســهولت دسترســی 
ــا اســتان های معیــن تامیــن  ــا هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده ب خریــداران، ب
ــاز مصــرف به طــور منظــم  ــر نی ــازاد ب ــای م ــران، دام ه ــده دام اســتان ته کنن
ــتارگاه های  ــده و در کش ــتان ش ــکی وارد اس ــازمان دامپزش ــارت س ــت نظ تح

ــع می شــود. ــه توزی اســتان تهــران کشــتار و روزان
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ــخ  1401/10/30 1401/10/30مفقــود مفقــود  ــد عباســعلی در تاری ــه اصغــر آل داود صالحــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد عباســعلی در تاری ــه اصغــر آل داود صالحــی فرزن ــق ب 57594135385759413538 متعل
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11413067861141306786 متعلــق بــه فاطمــه قمــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه قمــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 1401/09/201401/09/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــــی بــــه شــــماره کارت ملــــی بــــه شــــماره 11303328961130332896 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــــماره 11303328961130332896 و  و 
کارت دانشـــجویی بـــه شـــماره کارت دانشـــجویی بـــه شـــماره 962066722962066722 و کارت عابـــر بانـک مسـکن متعلـق بـــه پریسـا عموچـی  و کارت عابـــر بانـک مسـکن متعلـق بـــه پریسـا عموچـی 
فروشـــانی فرزنـــد اکبـــر و کارت عابـــر بانـــک ملی اکبـــر عموچـی فروشـــانی در تاریـــخ فروشـــانی فرزنـــد اکبـــر و کارت عابـــر بانـــک ملی اکبـــر عموچـی فروشـــانی در تاریـــخ 1401/10/191401/10/19  

مفقـــود گردیـده و از درجـه اعتبـــار سـاقط مـی باشـدمفقـــود گردیـده و از درجـه اعتبـــار سـاقط مـی باشـد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11301890741130189074 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 2323ایــران ایــران 554554سس8787 متعلــق  متعلــق 
بــه ابوالفضــل رضایــی آدریانــی فرزنــد باقــر در تاریــخ بــه ابوالفضــل رضایــی آدریانــی فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/10/191401/10/19مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــــار ســاقط می باشــد.اعتبــــار ســاقط می باشــد.
  

25042504

ــه زهــرا شــکریان فرزنــد حســین در  ــه زهــرا شــکریان فرزنــد حســین در  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 18159441711815944171 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریخ تاریخ 1400/01/011400/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور 1248413061112484130611 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 1761119317611193 و شــماره  و شــماره  ــه شــماره موت ــی ماشــین ب ــور ســند کمپان ــه شــماره موت ــی ماشــین ب ســند کمپان
پــاک پــاک 3434 ایــران  ایــران 226226 ق  ق 3232 متعلــق بــه مجیــد حیــاوی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه مجیــد حیــاوی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی 18104084231810408423  

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

25712571

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 65597767616559776761 متعلــق بــه قربــان  ندیمــی فرزنــد کیامــرث در تاریــخ  متعلــق بــه قربــان  ندیمــی فرزنــد کیامــرث در تاریــخ 
1401/11/081401/11/08 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 23017399292301739929 متعلــق بــه طهراب  رنجبــر فرزند قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه طهراب  رنجبــر فرزند قاســم در تاریــخ 1401/10/121401/10/12  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22817339392281733939 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت بــه شــماره 3636طط721721  
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/11/041401/11/04 مفق ــی در تاری ــد نجاتعل ــی فرزن ــد  کرم ــه ناهی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نجاتعل ــی فرزن ــد  کرم ــه ناهی ــق ب ــران 6363 متعل ــران ای ای

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2323 متعلــق بــه رقیــه نجــف زاده فرزنــد شــاهرضا در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه نجــف زاده فرزنــد شــاهرضا در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــف در تاری ــد نج ــور  فرزن ــی پ ــف  بهرام ــه یوس ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد نج ــور  فرزن ــی پ ــف  بهرام ــه یوس ــق ب ــماره 68398355536839835553 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 22802306232280230623 و کارت فنــی حرفــه ای متعلــق بــه محمــد علــی قنبــری فرزنــد  و کارت فنــی حرفــه ای متعلــق بــه محمــد علــی قنبــری فرزنــد 
غامحســین در تاریــخ غامحســین 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 47109337314710933731 متعلــق بــه امیــد اکرمــی فرزنــد فرشــاد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد اکرمــی فرزنــد فرشــاد در تاریــخ 1399/05/251399/05/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوض در تاری ــد ع ــدی فرزن ــار احم ــه ی ــه عبدال ــق ب ــخ  متعل ــوض در تاری ــد ع ــدی فرزن ــار احم ــه ی ــه عبدال ــق ب ــماره 18183822371818382237 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/151401/10/15 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد باق ــد محم ــی فرزن ــس عالم ــه نرگ ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــد محم ــی فرزن ــس عالم ــه نرگ ــق ب ــماره 55301295365530129536 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 1401/09/011401/09/01 مفق

ــد آزاد در تاریــخ 1401/05/051401/05/05 مفقــود  مفقــود  ــی فرزن ــه فاطمــه قبــادی قات ــد آزاد در تاریــخ شناســنامه و گذرنامــه متعلــق ب ــی فرزن ــه فاطمــه قبــادی قات شناســنامه و گذرنامــه متعلــق ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22819670342281967034 متعلــق بــه حســن  رنجبــر فرزنــد کمــال در تاریــخ  متعلــق بــه حســن  رنجبــر فرزنــد کمــال در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه   ب ــدل 9191  ب ــد م ــین پرای ــه دو و کارت ماش ــه پای ــدل  و گواهینام ــد م ــین پرای ــه دو و کارت ماش ــه پای ــماره 22963156312296315631 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره شــماره 6969ق ق 648648 ایــران  ایــران 9393 وش م  وش م 44856484485648وش ش وش ش ss54200900859995420090085999متعلــق بــه محبوبــه  متعلــق بــه محبوبــه  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/071401/11/07 مفق ــن در تاری ــد حس ــد محم ــدادای فرزن ــخ خ ــن در تاری ــد حس ــد محم ــدادای فرزن خ

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــد خداخواس ــی  فرزن ــاس زارع ــه الی ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــد خداخواس ــی  فرزن ــاس زارع ــه الی ــق ب ــماره 23017159732301715973 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 1401/09/101401/09/10 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22817183952281718395 متعلــق بــه محمــد طاهــری فرزند بهنــام در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد طاهــری فرزند بهنــام در تاریــخ 1400/11/151400/11/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد یوســف در تاری ــده فرزن ــه حاتمــی میان ــه طیب ــق ب ــخ  متعل ــد یوســف در تاری ــده فرزن ــه حاتمــی میان ــه طیب ــق ب ــه شــماره 25724823202572482320 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/091401/10/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــور محم ــد ن ــوروزی فرزن ــد  ن ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــور محم ــد ن ــوروزی فرزن ــد  ن ــه محم ــق ب ــماره 23711523412371152341 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 1399/01/011399/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29921691882992169188 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه مهدیــه زبرجــد فرزنــد ابراهیــم  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه مهدیــه زبرجــد فرزنــد ابراهیــم 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23704968612370496861 متعلــق بــه اســماء ریاضــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه اســماء ریاضــی فرزنــد محمــود 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 1401/11/091401/11/09 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــدم فرزن ــی مق ــهرام کمال ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــدم فرزن ــی مق ــهرام کمال ــه ش ــق ب ــماره 35208654243520865424 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 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

بــرگ ســبزوکارت ماشــین پرایــد مــدل بــرگ ســبزوکارت ماشــین پرایــد مــدل 8787 رنــگ مســی  بــه شــماره  رنــگ مســی  بــه شــماره 3939ی ی 784784 ایــران  ایــران 6363 بــه شــماره  بــه شــماره 
ــق  ــق   متعل ــور 26287152628715  متعل ــور و ش موت ــماره ش ش ss14222870371631422287037163و ش موت ــماره ش ش  و ش ــران 6363 و ش ــران  ای ــاک 3939ی ی 784784 ای ــاک پ پ
بــه نازنیــن  بیضــاوی فرزنــد کمــال در تاریــخ بــه نازنیــن  بیضــاوی فرزنــد کمــال در تاریــخ 1401/01/021401/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

28012801

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 402402 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22183626192218362619 متعلــق بــه آســیه ابراهیمــی فرزنــد  متعلــق بــه آســیه ابراهیمــی فرزنــد 
محسن در تاریخ محسن در تاریخ 1401/06/301401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 22182403612218240361 متعلــق بــه ســیدمحمد مومنــی فرزنــد ســیدهادی در  متعلــق بــه ســیدمحمد مومنــی فرزنــد ســیدهادی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/201401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901

ــخ  ــروز در تاری ــد فی ــی قوروقچــی  فرزن ــه ســیما نوائ ــق ب ــخ  متعل ــروز در تاری ــد فی ــی قوروقچــی  فرزن ــه ســیما نوائ ــق ب ــه شــماره 00707626780070762678 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/251401/10/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی گواهینامــه کارت نظــام پزشــکی کارت ملــی گواهینامــه کارت نظــام پزشــکی 15631563 بــه شــماره  بــه شــماره 00691194570069119457 کارت ماشــین بیمــه نامــه  کارت ماشــین بیمــه نامــه 
کارت ســوخت  بــه شــماره پــاک کارت ســوخت  بــه شــماره پــاک 1010--344344لل2424 و شاســی  و شاســی NAPBSRBYAHNAPBSRBYAH10705671070567 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/071401/11/07 مفق ــدون در تاری ــد فری ــاه فرزن ــدی پن ــره محم ــخ طاه ــدون در تاری ــد فری ــاه فرزن ــدی پن ــره محم طاه

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه.  کارت پایــان خدمــت .کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه.  کارت پایــان خدمــت .کارت ملــی بــه شــماره 00608462240060846224 . بیمــه نامــه موتــور ســیکلت .   . بیمــه نامــه موتــور ســیکلت .  
کارت موتــور بــه شــماره موتــور کارت موتــور بــه شــماره موتــور 01970197NN1500254315002543 . کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  . کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 142142 ایــران  ایــران 
6198961989  متعلــق بــه محمدمتیــن خیرابــادی فرزنــد احمــد در تاریــخ   متعلــق بــه محمدمتیــن خیرابــادی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/10/281401/10/28 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

گواهینامــه . کارت پایــان خدمــت .کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه . کارت پایــان خدمــت .کارت ملــی بــه شــماره 40304034684030403468 . کارت ســوخت متعلــق بــه  . کارت ســوخت متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/041401/11/04 مفق ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــه  غام ــی ال ــخ  ول ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــه  غام ــی ال  ول

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05592581350559258135 متعلــق بــه خدیجه عزیزیــان فرزند رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه خدیجه عزیزیــان فرزند رضــا 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04391366600439136660 متعلــق بــه محمــود  بلبلــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود  بلبلــی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/05/091401/05/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

.بــه شــماره شاســی  .بــه شــماره شاســی   موتــور 1248902653212489026532  بــه شــماره  موتــور بــرگ ســبز خــودرو. ســندکمپانی  بــه شــماره  بــرگ ســبز خــودرو. ســندکمپانی 
ــه  ــه نصرال ــق ب ــه   متعل ــه نصرال ــق ب ــران 355355 ب ب2525  متعل ــران  ای ــی 6666 ای ــماره انتظام ــه ش ــی  .ب ــماره انتظام ــه ش NAAMNAAM0101CAXARCAXAR512162512162 .ب
کریمــی ازادی بــه شــماره ملــی کریمــی ازادی بــه شــماره ملــی 387499732387499732  فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ   فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ 1401/10/221401/10/22 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره 66602694796660269479 . کارت دانشــجویی بــه شــماره  . کارت دانشــجویی بــه شــماره 970144327970144327 متعلــق  متعلــق 
ــد ایــرج در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه الهــه شــهامت گل تپــه  فرزن ــد ایــرج در تاریــخ ب ــه الهــه شــهامت گل تپــه  فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد ســیداحمد در تاریــخ  ــه ســیدجال بطحانــی  فرزن ــد ســیداحمد در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســیدجال بطحانــی  فرزن ــه شــماره 00372388090037238809 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعبانعلی در تاری ــد ش ــدی فرزن ــا اس ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــعبانعلی در تاری ــد ش ــدی فرزن ــا اس ــه محمدرض ــق ب ــماره 05312371090531237109 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

29032903

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00622491180062249118 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00622491180062249118 و کارت ســوخت متعلــق  و کارت ســوخت متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/051401/10/05 مفق ــن  در تاری ــد حس ــی فرزن ــادی بان ــه ن ــه ملیح ــخ ب ــن  در تاری ــد حس ــی فرزن ــادی بان ــه ن ــه ملیح ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00365206160036520616 متعلــق بــه رقیــه اشــرفی نعمتــی فرزنــد محمدولــی در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه اشــرفی نعمتــی فرزنــد محمدولــی 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  ــی در تاری ــد  رجبعل ــی  فرزن ــه  تلخاب ــه حوری ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد  رجبعل ــی  فرزن ــه  تلخاب ــه حوری ــق ب ــماره 54497970115449797011 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 1401/09/071401/09/07 مفق

ــه   ــه فاطم ــق ب ــه   متعل ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 00598545290059854529 متعل ــه ب ــه شــماره  و گواهینام ــه ب ــه شــماره 00598545290059854529 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــاقط ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــد  در تاری ــد مجی ــرد  فرزن ــدی ف ــخ  حمی ــد  در تاری ــد مجی ــرد  فرزن ــدی ف  حمی

 می باشد. می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 136402860995136402860995 متعل ــه ش ــک ب ــرگ چ ــش و دو ب ــل و کارت امای ــه مب ــوز کار روی ــماره مج ــه ش ــک ب ــرگ چ ــش و دو ب ــل و کارت امای ــه مب ــوز کار روی مج
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/011401/11/01 مفق ــی در تاری ــد عبدالغن ــمی فرزن ــط هاش ــخ عبدالواس ــی در تاری ــد عبدالغن ــمی فرزن ــط هاش عبدالواس

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00478538830047853883 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00478538830047853883 و کارت ســوخت متعلــق  و کارت ســوخت متعلــق 
بــه حســن معروفــی فرزنــد حســین در تاریــخ بــه حســن معروفــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05321249010532124901 متعلــق بــه پرویــن مرشــد فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــن مرشــد 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.

ــه افســون   ــق ب ــه افســون   متعل ــق ب ــه شــماره 00689589190068958919 متعل ــنامه ب ــه شــماره  و شناس ــنامه ب ــه شــماره 00689589190068958919 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 عبــدی راد  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  عبــدی راد  فرزنــد محمــد  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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00561975780056197578 متعلــق بــه احمــد هژیــر  فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد هژیــر  فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

        
30243024

ــس  ــه نرگ ــق ب ــس  متعل ــه نرگ ــق ب ــماره 04811256390481125639 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 04811256390481125639 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
الســادات طباطبایــی  فرزنــد ســید هاشــم  در تاریــخ الســادات طباطبایــی  فرزنــد ســید هاشــم  در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــماعیل  در تاری ــد اس ــی  فرزن ــزاد کرامت ــه به ــق ب ــخ  متعل ــماعیل  در تاری ــد اس ــی  فرزن ــزاد کرامت ــه به ــق ب ــماره 00126965890012696589 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 1401/10/201401/10/20 مفق

30413041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06905702280690570228 متعلــق بــه ســجاد خنــدان فرزنــد بــرات الــه در  متعلــق بــه ســجاد خنــدان فرزنــد بــرات الــه 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.

شناســنامه بــه شــماره ملــیشناســنامه بــه شــماره ملــی09361658810936165881 متعلــق بــه محمــد ولــی زاده فرزنــد عبــد الوهــاب در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد ولــی زاده فرزنــد عبــد الوهــاب 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.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــیگواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی06909417140690941714 متعلــق بــه محمــد حســن عبــاس پــور بنهنگــی  متعلــق بــه محمــد حســن عبــاس پــور بنهنگــی 
فرزنــد مســلم در تاریــخ فرزنــد مســلم در تاریــخ 1401/11/071401/11/07 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 12817746011281774601 متعلــق بــه کیهــان نــوروزی  اصفهانــی فرزنــد احمــد   متعلــق بــه کیهــان نــوروزی  اصفهانــی فرزنــد احمــد  
در تاریخ در تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی  فرزن ــه علیرضــا ضیای ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــه علیرضــا ضیای ــق ب ــه شــماره 54196824515419682451 متعل ــزی عشــایر (ب ــه  پ ــه شــماره جــواز کســب  )کل ــزی عشــایر (ب ــه  پ جــواز کســب  )کل
عبدالعلــی  در تاریــخ عبدالعلــی  در تاریــخ 1401/11/071401/11/07 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 12924252611292425261 متعلــق بــه محمــد جــواد  ســیم بــان فرزنــد محمــد  متعلــق بــه محمــد جــواد  ســیم بــان فرزنــد محمــد 
حســین  در تاریــخ حســین  در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12735177331273517733 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12735177331273517733 و  و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12735177331273517733 متعلــق بــه محمــد حســن باقــری کیچــی  فرزنــد علــی  متعلــق بــه محمــد حســن باقــری کیچــی  فرزنــد علــی 

اصغــر  در تاریــخ اصغــر  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.

ــم  ــه مری ــم  متعلــق ب ــه مری ــه شــماره 12824296201282429620 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره 5080850808 و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
زارعــان آدرمنابــادی فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ زارعــان آدرمنابــادی فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 1401/11/081401/11/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  در تاریــخ  ــه هــادی قاســمی فرزن ــد علــی  در تاریــخ  متعلــق ب ــه هــادی قاســمی فرزن ــه شــماره 03849468600384946860 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12886569121288656912   ــی هوشــمند ب ــه شــماره  و کارت مل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 12886569121288656912 و کارت مل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه شــهناز نقویهــا فرزنــد مصطفــی در تاریــخ متعلــق بــه شــهناز نقویهــا فرزنــد مصطفــی 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.

ــماره 46101810374610181037 و  و  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 46101810374610181037 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت ماشــین پــارس ســفید مــدل کارت ماشــین پــارس ســفید مــدل 14001400 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی NAANNAAN010010EE44MKMK170562170562وشــماره وشــماره 
موتــور موتــور 124124KK16625891662589و شــماره پــاک و شــماره پــاک 4444سس724724 ایــران  ایــران 1313بــه شــماره بــه شــماره 46101810374610181037 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســجاد نکوئــی  فرزنــد حشــمت الــه  در تاریــخ ســجاد نکوئــی  فرزنــد حشــمت الــه  در تاریــخ 1401/10/251401/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــماره 66096999686609699968   ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 66096999686609699968 و کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم کارت مل
متعلــق بــه صدیقــه شــفیعی فرزنــد حیــدر در تاریــخ متعلــق بــه صدیقــه شــفیعی فرزنــد حیــدر 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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12823765861282376586 متعلــق بــه مرضیــه حاجــی آقابابــا فرزنــد مرتضــی  در  متعلــق بــه مرضیــه حاجــی آقابابــا فرزنــد مرتضــی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/191401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22402040442240204044 متعلــق بــه رضــا مســگر بنفــش تپــه فرزنــد موســی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا مســگر بنفــش تپــه فرزنــد موســی در تاریــخ 

1401/11/091401/11/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502

ــا  ــه پارس ــق ب ــا  متعل ــه پارس ــق ب ــماره 00248760210024876021 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00248760210024876021 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
برنوس فرزند همایون در تاریخ برنوس فرزند همایون در تاریخ 1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فرزنــد  زاده  عبــداهلل  مریــم  بــه  متعلــق  فرزنــد   زاده  عبــداهلل  مریــم  بــه  متعلــق   25959861552595986155 شــماره  بــه  دو  پایــه  شــماره گواهینامــه  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه 
باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  باشــد.  مــی  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/10/151401/10/15 تاریــخ  در  تاریــخ احمــد  در  احمــد 

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــور فرزن ــن پ ــرا حس ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــور فرزن ــن پ ــرا حس ــه زه ــق ب ــماره 16509458091650945809 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 25919631012591963101 متعلــق بــه صدیقــه محمدعلیــزاده فرزنــد غامحســن در  متعلــق بــه صدیقــه محمدعلیــزاده فرزنــد غامحســن در 
تاریــخ تاریــخ 1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــروز در تاری ــد به ــا هوشمندکوشــیاهی فرزن ــه الین ــق ب ــخ  متعل ــروز در تاری ــد به ــا هوشمندکوشــیاهی فرزن ــه الین ــق ب ــه شــماره 51802064315180206431 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد رحم ــژاد فرزن ــرا طاهرن ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد رحم ــژاد فرزن ــرا طاهرن ــه زه ــق ب ــماره 26787288892678728889 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 1401/10/261401/10/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25807740172580774017 متعلــق بــه ســیده تــارا موالیــی فــرد فرزنــد ســیدعلی در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده تــارا موالیــی فــرد فرزنــد ســیدعلی 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.

  
70097009

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 03127500800312750080 متعلــق بــه آقــای محمــد مهــدی حقگــوی اللــه دشــتی فرزنــد  متعلــق بــه آقــای محمــد مهــدی حقگــوی اللــه دشــتی فرزنــد 
محمــد علــی در تاریــخ محمــد علــی در تاریــخ  1401/09/30 1401/09/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در  ــار حســامی مطلــق فرزن ــای کامی ــه آق ــق ب ــد حســین در  متعل ــار حســامی مطلــق فرزن ــای کامی ــه آق ــق ب ــه شــماره 00641682810064168281 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/091401/11/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70137013

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45299723644529972364 متعلــق بــه بهــزاد قاســمی فرزند ســهیل در تاریــخ  متعلــق بــه بهــزاد قاســمی فرزند ســهیل در تاریــخ 1400/06/211400/06/21  
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 45003062184500306218 متعلــق بــه فرصــت پرمــو فرزنــد عــل صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه فرصــت پرمــو فرزنــد عــل صفــر 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

  
70147014

ــه شــماره ملــی 46108722264610872226 و کارت  و کارت  ــه شــماره ملــی  ب ــه کدملــی 46108722264610872226 و گواهینامــه پایــه و گواهینامــه پایــه33 ب ــه کدملــی کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــخ  ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــدی بیگ ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــد اســماعیل در تاری ــی فرزن ــدی بیگ ــه مه ــق ب ــه شــماره 0011104130100700111041301007 متعل ــه شــماره دانشــجویی ب دانشــجویی ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/051401/11/05 مفقــود گردی

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 681681 ص  ص 3232 شــماره موتــور شــماره موتــور1115813566411158135664 شــماره  شــماره 
شاســی شاســی 11NN8153748081537480 و ســند ماشــین بــه شــماره پــاک  و ســند ماشــین بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 681681 ص  ص 3232 متعلــق بــه حســن  متعلــق بــه حســن 
رئیســی وانانــی فرزنــد درویشــعلی در تاریــخ رئیســی وانانــی فرزنــد درویشــعلی در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 62998340726299834072 متعلــق بــه حمــزه رفیعــی بلداجــی فرزنــد قنبــر در تاریــخ  متعلــق بــه حمــزه رفیعــی بلداجــی فرزنــد قنبــر 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.

  
70257025

کارت خــودرو و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک کارت خــودرو و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 1616نن331331__6666 متعلــق بــه فاطمــه روشــنی فرزنــد  متعلــق بــه فاطمــه روشــنی فرزنــد 
مختار در تاریخ مختار در تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70267026

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00838543040083854304 متعلــق بــه نــدا برزگــری فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه نــدا برزگــری فرزنــد رمضــان 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.

  
70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00594514830059451483 متعلــق بــه محمــد نصیــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد نصیــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
 1401/10/30 1401/10/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد محســن در تاری ــه محمــد حســین رزمــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محســن در تاری ــه محمــد حســین رزمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 25501650122550165012 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/11/021401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــی فرزن ــد زابل ــه میرزامحم ــق ب ــخ  متعل ــاس  در تاری ــد عب ــی فرزن ــد زابل ــه میرزامحم ــق ب ــماره 44320530384432053038 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 1401/11/021401/11/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 36209456163620945616 و کارت ســوخت ال نــود بــه شــماره پــاک  و کارت ســوخت ال نــود بــه شــماره پــاک 5454 ایــران  ایــران 775775 س  س 
8989 متعلــق بــه عبــاس خضــری فرزنــد علــی بمــان در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس خضــری فرزنــد علــی بمــان در تاریــخ 1401/11/061401/11/06 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

70667066

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 66 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 12399001981239900198 و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی  و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی 
ــه  ــیده ب ــران خ دامپزشــکی نرس ــه ادرس ته ــه ب ــه و مبایینام ــه  و طــاق نام ــیده ب ــران خ دامپزشــکی نرس ــه ادرس ته ــه ب ــه و مبایینام ــماره 00763151760076315176 و طــاق نام ــه ش ــماره ب ــه ش ب
یــادگار ک کریمــی پ یــادگار ک کریمــی پ 3131 ط  ط 33متعلــق بــه عصمــت حســین زاده کارودی فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ متعلــق بــه عصمــت حســین زاده کارودی فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 

1401/11/021401/11/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــد نعمــت ال ــور عینــی فرزن ــه ســلمان پ ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد نعمــت ال ــور عینــی فرزن ــه ســلمان پ ــق ب ــه شــماره 16528667281652866728 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد یدال ــادی فرزن ــی آب ــود قاســمی ماه ــه محم ــق ب ــه در  متعل ــد یدال ــادی فرزن ــی آب ــود قاســمی ماه ــه محم ــق ب ــه شــماره 15336167951533616795 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی  فرزن ــادل صادق ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی  فرزن ــادل صادق ــه ع ــق ب ــماره 16515492651651549265 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 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00766887390076688739 متعلــق بــه حســن کرمــی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه حســن کرمــی فرزنــد رســول در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70757075

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 8310344083103440 و اســناد مالکیــت بــه شــماره  و اســناد مالکیــت بــه شــماره 1717بب863863ایــرانایــران1313 متعلــق  متعلــق 
بــه مجتبــی کشــانی فرزنــد جــواد در تاریــخ بــه مجتبــی کشــانی فرزنــد جــواد در تاریــخ  1401/08/01 1401/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.
  

70807080

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08724697430872469743 متعلــق بــه محدثــه گــردی یــزادن آبــاد  فرزنــد علــی اصغــر  در  متعلــق بــه محدثــه گــردی یــزادن آبــاد  فرزنــد علــی اصغــر  در 
تاریخ تاریخ  1401/11/05 1401/11/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــان  عمران ــه پیم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــان  عمران ــه پیم ــق ب ــماره 39627822913962782291 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/231401/09/23 مفق

  
70817081

ــخ  ــه در تاری ــد اذن ال ــدزاده فرزن ــوش احم ــه فرن ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد اذن ال ــدزاده فرزن ــوش احم ــه فرن ــق ب ــماره 00145490340014549034 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 54598038615459803861 متعلــق بــه محمدحســین آهــون بــر فرزنــد عبدالعلــی  متعلــق بــه محمدحســین آهــون بــر فرزنــد عبدالعلــی 
در تاریــخ 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.

  
70827082

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48485482514848548251 متعلــق بــه رضــا  جعفــری  فرزنــد علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا  جعفــری  فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/11/11

شماره : 1580

 خراســان شمالی که تا پیش از انقالب هیچ واحد 
آمــوزش عالی به خود ندیده بــود اینک ۳۲ هزار 
دانشجو در ۳۰ دانشــگاه و موسسه آموزش عالی 
۴۳ ســالگی انقالب را جشــن می گیرد.  انقالب 
اســالمی ایران ســرآمد و آغاز فرهنگ و جوشش 
استقالل و کســب دانش بود و خراسان شمالی از 
جمله مناطقی به شمار می رود که متاثر از انقالب 
در حیطه علم و تکنولوژی درخشید و جوانان این 
مــرز و بوم نیز به خوبی از این فرصت اســتفاده و 
توسعه استان را ارتقاء دادند. بعد از انقالب، مراکز 
آموزشــی در این استان از نظر کمیت و کمیفیت 
رشد بی سابقه ای داشــتند و جوانانی که مجبور 
بودنــد بدلیل نبود امکانات فاصلــه های زیادی را 
برای دانش طی کنند و در اســتان های دیگر به 
تحصیل بپردازند در اندک زمانی فرصت توســعه 
را در اســتان خود فراهم و بــه دانش این خطه از 
شمالشرق کشور کمک شایانی کردند. جوانان این 
استان افق های جدیدی را در سایه نظام جمهوری 
اســالمی در پیش روی خود ترســیم کردند و هر 
چه که پیش رفتنــد، این دولت ها بودند که پا به 
پای ایــن جوانان با فراهم کردن امکانات فرهنگی 
پیش آمدند و اینک شــرایط تحصیلی و آموزشی 
در این استان بسیار متفاوت تر از قبل انقالب شده 
است. اکنون در آستانه ۴۴ سالگی انقالب، ۳۲ هزار 
دانشــجو در ۳۰ واحد دانشگاهی و مرکز آموزش 
عالی این اســتان تحصیل می کنند و هزاران تن 
نیز پیش از این از مراکز آموزش عالی این اســتان 
دانش آموخته شده اند و این خود گواهی بر اهمیت 
بخش علم در نظام جمهوری اسالمی است. قبل از 
انقالب مردم این خطه با رشــته های مهندسی و 
پزشکی کامال بیگانه بودند اما اکنون کمتر خانواده 

ای را می یابی که با مراکز دانشــگاهی و آموزشی 
ارتباط نداشــته باشد و اکنون رشته های مختلف 
پزشکی، صنعتی، مهندسی، فنی و علوم انسانی در 
تمامی شهرســتان های استان دایر و دانشجو می 
پذیرد. افزون بر ۵۲۰ استاد و عضو هیات علمی در 
دانشگاه های این استان پرچم دانش و تکنولوژی 
را باالتر از زمان طاغوت بر افراشته اند و فعالیت ۲ 
هزار و ۶۳۳ نفر نیز به عنوان اساتید حق التدریس 
در دانشگاه های این استان قابل مقایسه با قبل از 
انقالب نیســت. پس از گذشت فراز و نشیب های 
بسیار و جبران عقب ماندگی های ایران در مسابقه  
پیشرفت علمی جهان حاال دیگر زمان گام برداشتن 
در مسیر تولید فناوری و ایجاد اشتغال و درآمد از 
زیرساخت های علمی است و فعالیت چهار مرکز 
رشد، ۱۴۲ شرکت و واحد فناور، ۳۰ شرکت دانش 
بنیان و ۲۳ صنعت خالق زیر پوشش پارک علم و 

فناوری خراسان شمالی بیانگر گام برداشتن جوانان 
دیار قومیت ها در این عرصه است.

 فعالیت ۳۰ دانشــگاه و موسسه آموزش 
عالی

اینک در اســتان خراســان شــمالی ۲۹ دانشگاه 
و موسســه آموزش عالی زیر نظــر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری دایر است و یک دانشگاه علوم 
پزشکی استان نیز زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی قرار دارد. اخیرا نیز توسط دانشگاه 
آزاد اسالمی استان خراســان شمالی تالش شده 
است تا دانشکده پزشــکی در واحد بجنورد ایجاد 
شود که رشته های مرتبط با آن نیز گسترش یابد. 
خوشــبختانه در حوزه بانوان نیز قدم های بسیار 
بزرگی در این حوزه برداشــته شــده است و با راه 
اندازی دانشــگاه تک جنســیتی کوثر در بجنورد 

بسیاری از مطالبه های فرهنگی بانوان پوشش داده 
شد. دانشگاه کوثر بجنورد تنها مرکز تک جنسیتی 
آموزش عالی شرق کشور ظرفیت بسیار مناسبی 
برای جذب دانشجویان دختر سایر کشور ها را دارد، 
بسیاری از کشــورها از چنین مراکز آموزش عالی 

استقبال می کنند. 
بســتر فراگیری علم و دانش در دانشــگاه دولتی 
بجنورد، دانشــگاه کوثر، دانشــگاه آزاد اسالمی و 
دانشــگاه تخصصی کشاورزی برای جذب دانشجو 
در ســطح ملی و بین المللی نیز فراهم اســت و 
حتی زیرســاخت های علمی در دانشگاه های این 
استان برای پذیرش دانشجوی خارجی آماده است 
و در ایــن زمینه آماده همکاری با دانشــگاه های 
ترکمنســتان است. گسترش دانشــگاه ها در این 
اســتان در حالی است که در سال های اخیر برای 
توسعه این مراکز آموزش عالی تالش شده است تا 

با ســایر کشورهای نیز ارتباط برقرار کنند چرا که 
دانشگاه های این استان ظرفیت بین المللی شدن 
را دارنــد از این فرصت باید اســتفاده کرد. اکنون 
تعدادی از دانشــجویانی که در دانشگاه های این 
استان تحصیل می کنند از کشورهای افغانستان، 
عراق، ترکمنســتان به این اســتان برای تحصیل 
مهاجرت می کنند که مســووالن مراکز آموزش 
عالی برای جذب بیشتر زیر ساخت ها را برای این 

مهم فراهم می کنند.

 تحصیل افزون بر ۳۰ هزار دانشجو
با پیروزی انقالب اسالمی نظام تبعیض و اشرافیت 
برچیده و زمینه تحصیل همگانی با شــرایط برابر 
فراهم شد به گونه ای که چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی این انقالب شــاهد رشــد چندین برابری 
تعداد دانشــجویان و واحدهای دانشگاهی در این 
استان هســتیم. بعد از انقالب بود که دانشجو در 
خراســان شمالی جایگاه واقعی خود را پیدا کرد و 
بعنوان یکی از مهم ترین سرمایه های کشور شناخته 
شد و نقشی اساسی و تعیین کننده ای در تحوالت 

سیاسی و اجتماعی این خطه ایفا کرد. 
قبل از انقالب تعداد محدودی دانشــجو از طبقه 
خاصــی از این اســتان در مراکزی خــاص اجازه 
تحصیل داشتند و اینک فضای آموزشی در استان 
به خوبی باز شده است و تعداد این دانشجویان به 
افزون بر ۳۰ هزار نفر رسیده است. رییس دانشگاه 
معین اســتان و نماینده وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری در خراسان شــمالی در این خصوص می 
گویــد: اینک ۳۰ هــزار و ۳۹۱ دانشــجو در ۳۰ 
دانشــگاه و مرکز آموزش عالی این استان تحصیل 

می کنند.

راهاندازی۳۰دانشگاه؛بزرگتریندستاوردفرهنگیانقالبدرخراسانشمالی

تفاهم نامه اجرای پروژه پتروشــیمی گلستان با حضور دکتر زنگانه استاندار 
گلستان و دکتر علی عســگری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس به امضا رســید. به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری گلستان 
در آیین امضای این تفاهم نامه که امروز ســه شنبه ۴ بهمن باحضور دکتر 
خانــدوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد، مقرر گردید هلدینگ 
خلیج فارس از طریق افزایش سرمایه در راه اندازی پروژه پتروشیمی گلستان 

سرمایه گذاری نماید.
بر اساس این تفاهم نامه استانداری گلستان متعهد می شود تمامی فرایند ها 
و اقدامات الزم را از طریق فرابورس جهت واگذاری سهام مجتمع پتروشیمی 
گلستان، پس از افزایش سرمایه در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی تسهیل 

و تسریع نماید.
بنا بر این تفاهم نامه اســتانداری گلستان متعهد می گردد تمامی اقدامات 
الزم جهت تسریع در فرآیند تامین امکانات زیربنایی همچون آب ، برق،گاز، 
تلفن و سایر زیرساخت ها جهت اجرا و تکمیل پروژه اخذ مجوزهای زیست 

محیطی و مجوزهای قانونی جهت تامین خوراک گاز را معمول نمایند.
بر اساس این تفاهم نامه هلدینگ خلیج فارس تمامی اقدامات الزم در فرایند 

افزایش ســرمایه تحت نظارت فرابــورس را انجام خواهد داد. همچنین این 
هلدینگ ســرمایه گذاری تالش خود را جهت آماده ســازی هرچه سریعتر 
پروژه در راستای اهداف کالن نظام به کار خواهد گرفت و شرایط الزم را به 
منظور اشــتغال زایی مناسب در منطقه و به کارگیری نیروهای متخصص و 

فنی بومی انجام خواهد داد.

الزم به ذکر اســت پروژه پتروشیمی گلســتان ۱۷ سال قبل با بیش از ۹۱ 
هزار سهامدار عمومی کلنگ زنی شد ، اما متاسفانه در طول سالیان گذشته 

گره های اجرای آن افزایش یافت.
 دولت ســیزدهم و در راس آن رئیس جمهــور محترم و رئیس محترم قوه 
قضائیــه یکــی از اصلی ترین برنامه های خود در گلســتان را رفع گره کور 
پتروشیمی گلســتان قرارداده و خوشبختانه با حمایت همه جانبه در طول 
قریب به یک ســال مسئله پتروشیمی گلســتان رفع گردید و این پروژه با 
امضای تفاهم نامه فی مابین اســتاندار گلســتان شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس وارد فاز اجرایی شد.
گفتنی اســت در این مســیر حمایت نماینده محترم ولی فقیه، رئیس کل 
دادگستری استان، ، دادستان محترم مرکز استان مجمع نمایندگان گلستان، 
همراهــی و حمایت وزیر نفت و همچنین مراجع ذیصالحی همچون دیوان 
محاسبات و صندوق توســعه ملی موجب شد امروز استان گلستان و مردم 
شــریف آن شاهد انعقاد این تفاهم نامه باشند و امید می رود با تالش های 
دولــت صادق الوعد ایــن پروژه در زمان بندی تعیین شــده به محصول و 

اشتغالزایی برسد.

تحققآرزوی۱۷سالهمردمگلستانباگامهایدولتسیزدهم،تفاهمنامهاجرایپتروشیمیگلستانامضاءشد

گروه استان ها _ اصفهان _ فرمانده انتظامی استان از کشف ۶هزار و ۱۳۰ 
میلیارد ریال انواع کاالهای خارجی قاچاق طی مدت ۱۰ ماهه سال جاری 

توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار« محمدرضا میرحیدری« در 
نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل 
و شــهدای انقالب اسالمی، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای 
عرصه نظم و امنیت به ویژه شــهید »اســماعیل چراغی« و شهید »مختار 
مؤمنی« از شهدای اخیر پلیس استان اصفهان و هچنین تبریک پیشاپیش 
چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: امیدواریم در مسیر 
امام )ره( و شهدا ثابت قدم باشیم و بتوانیم با فراهم کردن مقدمات ظهور 
حضرت حجت )ع( و استقرار حکومت حق و عدالت در جهان موفق و پیروز 

شده و رضایت پروردگار را فراهم آوریم.

 انهدام 8۰ باند قاچاق مواد مخدر
وی در ادامه به موفقیت ها و دستاورد های پلیس استان اصفهان در مدت 
۱۰ ماهه ســال جاری اشــاره کرد و اظهار داشت: در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر 8۰ باند و شــبکه قاچاق منهدم، ۲۴تُن و ۲۵۴کیلوو۶۲۹ گرم انواع 
مواد از آنها کشف شده است. فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۲۲ 
قبضه سالح ، توقیف ۴۶۶ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتورسیکلت خبر 
داد و گفت: در این مدت میزان کشف هروئین ۱۱۰ درصد و کشف شیشه 

۷8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

 افتتاح کمپ ترک اعتیاد ماده 16 در دهه فجر
ســردار میرحیدری نبود مکان مناســب برای نگهداری و درمان معتادان 
متجاهر را یکی از مشکالت استان اصفهان برشمرد و اظهار داشت: انشاءاهلل 
در دهه فجر امسال شاهد افتتاح کمپ بزرگ ترک اعتیاد ماده ۱۶ در شهر 
اصفهان که کمک خوبی در جهت بهبود شرایط جامعه و رفع دغه خانواده 
ها اســت خواهیم بود و به محض افتتاح این مجموعه معتادان متجاهر و 

کارتن خواب جمع آوری و در این مکان نگهداری می شوند.

کشف 6هزار و 1۳۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه این فرمانده اولویت خود در 
حوزه مبارزه با قاچاق کاال را بر روی پرونده های کالن و دانه درشــت ها 
متمرکز کرده افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد پرونده های باالی یک 
میلیارد تومان ۷۵ درصد و پرونده های باالی ۵۰۰ میلیون تومان ۹۰ درصد 
رشــد داشته است. این مقام ارشد انتظامی از کشف ۶هزار و ۱۳۰ میلیارد 
ریال کاالی قاچاق در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و با بیان اینکه این رقم 
نســبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶۶ درصدی همراه بوده اظهار 
داشت: در همین مدت ۵۱۷ دستگاه خودروی شوتی حامل کاالی قاچاق 

و ۱۲۴ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق نیز توقیف شدند.
 وی به افزایش ۱8۶ درصدی کشــف ســوخت قاچاق اشاره کرد و گفت: 
قاچاقچیان ســوخت باعث بروز حوادث ناگواری می شــوند که به عنوان 
نمونه در تصادف یک دســتگاه خودروی کامیون حامل سوخت در محور 
خور یک نفر کشــته و ۳ نفر مجروح شــدند و به همین دلیل از مردم می 
خواهیم که هرگونه اطالعاتی در این خصوص را از طریق تماس با شماره 
تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا با این گونه افراد برخورد های ســریع، 

قاطع و قانونی صورت گیرد.

 استرداد 5هزار و 6۰۰ میلیارد ریال اموال مسروقه
ســردار میرحیدری در خصوص عملکرد پلیس آگاهی استان اصفهان در 
۱۰ ماهه ســال جاری گفت: دراین حوزه ۱۴۴ باند ســرقت متالشی و در 

مجمــوع ۵هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اموال مســروقه نیز به مال باختگان 
مسترد شده اســت. فرمانده انتظامی استان اصفهان به کاهش سرقت در 
برخی از شهرســتان های استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در شهرستان 
خوانسار۱۱.۳درصد، در شهرضا ۱۱.۲درصد، در گلپایگان، ۲.۵ درصد، نایین 
۵درصد، نطنــز ۱۵درصد، تیران و کرون ۲درصد، دهاقان ۶ درصد، خورو 
بیابانک ۳۰ درصد و بویین میاندشت ۳ درصد کاهش سرقت را شاهد بودیم.

 کاهش 5 درصدی جان باختگان تصادفات در راه های برونشهری
سردار میرحیدری گفت: علی رغم اینکه چندین سال پیاپی شاهد کاهش 
میزان فوتی های ناشی از تصادفات در راه های درونشهری بودیم اما امسال 
با افزایش ۳۳ درصدی در این حوزه مواجه بودیم که این موضوع بســیار 
نگران کننده است و بایستی رسانه ها در ترویج فرهنگ استفاده صحیح از 
وســایل نقلیه به ویژه استفاده از موتورسیکلت در بین مردم به طور جدی 

وارد میدان شوند. 
این مقام ارشــد انتظامی وضعیت تصادفات در جاده های اســتان را رو به 
بهبود اعالم کرد و گفت: در ۱۰ ماهه ســال جاری تعداد جان باختگان در 

صحنه تصادف با کاهش ۵ درصدی همراه بوده است.

 مسدود سازی 5 هزار و 4۰۰ حساب کالهبرداران در فضای مجازی
ســردار میرحیدری در خصوص عملکرد ۱۰ ماهــه پلیس فضای تولید و 
تبادل اطالعات اســتان اصفهان گفت: میزان پرونده های تشکیل شده در 
این پلیس ۷ درصد و میزان کشفیات این پلیس نیز ۹.۶ درصد رشد داشت. 
وی ازپاســخگویی کارشناســان پلیس فتا به ۷8هزار و ۶۴۱ مورد تماس 
تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های سایبری خبر داد و گفت: در همین 
مدت ۵ هزار و ۴۰۰ مورد حســاب کالهبرداران مسدود و ۱۰ طرح نیز در 
جهت ارتقای امنیت سایبری استان اجرا شده است. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان در خاتمه خاطر نشــان کرد: مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا 
اســتان اصفهان با شــماره ۰۹۶۳8۰ در خدمت شهروندان است و کسانی 
که دچاردر فضای مجازی دچار آســیب شدند یا سوالی در این حوزه دارد 
و یا اطالعاتی را می خواهند در اختیار کارشناســان این پلس قرار دهند 

می توانند در تمام ساعات شبانه روز با این شماره تماس حاصل کنند.

حرمت الســادات نورانی مازندران- رییس شورای سیاستگذاری سیزدهمین 
همایش ملی تاریخ شــفاهی ایران درحاشــیه برگزاری این همایش، از  چاپ 

کتاب نفیس از مجموع آثار ارائه شده در این همایش خبر داد.
مهدی معصومی گرجی در گفتگویی هدف از برگزاری همایش مذکور را جمع 
آوری منابع و اســناد ارزشمند تاریخ شفاهی استان مازندران دانست و افزود: 
عرصه تاریخ شفاهی در کشور ما یک عرصه نوظهور بوده و تاریخ شفاهی تمام 
وقایع تاریخی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در بر 

می گیرد و می توانیم از این منابع ارزشمند آثار فاخری تولید کنیم. 
رییس حوزه هنری مازندران، با بیان این که همایش در طی ۱۵ سال گذشته 
رونق گرفته و برای اســتمرار این شکوفایی نیاز به حمایت دارد اظهار داشت: 
این همایشها، برنامه ها و نشست های تخصصی به پیشرفت جامعه کمک می 

کنند و نیاز است عالقه مندان به آن ورود و اسناد را تولید کنند.
وی افزود: از تعداد ۴۰ مقاله ارسالی  به این همایش، ۱۶ مقاله در موضوعات 
مختلف از جمله تاریخ محلی مازندران، دفاع مقدس، خانطومان و زنان  ارایه 
شد که توسط داوران و اساتید مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع این آثار 

، کتاب نفیسی چاپ خواهد شد.  معصومی با بیان این که تاریخ شفاهی صرفا 
آثار مکتوب نیست، تصریح کرد: اسناد ارزشمندی در قالب عکس نیز وجود دارد 
که باید جمع آوری و بررسی  و به صورت کتابی نفیس چاپ شود. وی افزود: 
این ضرورت در استان احساس شد و نگاه ویژه ای به آن نیز شده بنابراین باید 

برای گسترش آن،  افراد زیادی را آموزش داد.

رییس شورای سیاست گذاری همایش ملی تاریخ شفاهی با اشاره به تاریخ و 
فرهنگ کهن مازندران  گفت: مازندران سرشــار از شور، عشق، اخالق، ایمان، 
ایثار و شهادت است، مازندران سرزمین علویان و سرزمینی است که سلحشوران 

و دالوران زیادی در خود پرورانده است. 
رئیــس حوزه هنری مازندران با تاکید بر این که مــردم مازندران به ویژه در  
روســتاهای آن به دلیل اندیشه های ناب و فرهنگ و رسوم بسیار زیبا، وقایع 
زیادی را در خود رقم زدند ، اذعان داشت: مازندران سرفصل های زیادی دارد 
که باید به آن پرداخته شود.  وی افزود: این همایش را در استان برگزار کردیم 
تا شرایط تولید آثار خوب و مکتوب برای عالقمندان ایجاد شود و منبعی برای 
همه اقشار به وجود آید.  رییس حوزه هنری مازندران افزود: این اسناد و منابع 
برای نســل آینده  ماندگار می شود   گفتنی است سیزدهمین همایش ملی 
تاریخ شفاهی  به همت انجمن تاریخ شفاهی ایران و حوزه هنری مازندران  با 
همکاری اداره  کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سپاه کربال و بنیاد 
شهید و امور ایثارگران مازندران، صدا و سیما مرکز مازندران، سازمان فرهنگ 

اجتماعی شهرداری ساری برگزار شد.

کشفبیشاز6هزارمیلیاردکاالیقاچاقدراصفهان،استرداد5هزارو6۰۰میلیارداموالمسروقهبهمالباختگان

چاپکتابنفیسازمجموعآثارارسالشدهبههمایشملیتاریخشفاهیایران

 نخستین آزمایشگاه علت یابی حریق کشور در اصفهان افتتاح می شود
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: اواخر 
سال جاری نخستین آزمایشگاه علت یابی حریق کشور در اصفهان افتتاح می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، ابراهیم مطلبی اظهار 
کرد: در سال جاری در حوزه تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز ایستگاه های 
عملیاتی از جمله فراهم کردن ماشین آالت و تجهیزات الزم با برگزاری تشریفات 

قانونی نسبت به خرید و تجهیز ایستگاه ها گام های موثری برداشته شد.
او خرید تجهیزات مرتبط با کوه و چاه را از دیگر این اقدامات دانست و افزود: در 
حوزه غواصی و آواربرداری نیز ایستگاه ها را به تجهیزات مورد نیاز مجهز کردیم.

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به 
افتتاح ایســتگاه شماره ۲۷ در چهارباغ پایین در سال جاری خبر داد: عملیات 
ســفت کاری ایستگاه میدان حج نیز به پایان رســیده و ایستگاه ناژوان نیز در 
ســال آینده راه اندازی می شــود. او اعالم کرد: در اواخر سال جاری افتتاحیه 
آزمایشــگاه علت یابی حریق را خواهیم داشت که در کشور نخستین آزمایشگاه 

علت یابی حریق است.

 با هدف جلوگیری از صدوربارنامه های غیرواقعی: نظارت بر عملکرد 
شرکت های حمل و نقل گلستان تشدید شد

محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان| سرپرست معاونت 
حمــل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلســتان از تشدید نظارت بر عملکرد شرکت های حمل 
و نقل استان خبرداد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری 
از صدور بارنامه های غیرواقعی در استان با تشکیل گشت 

های مشترک و تیم داده کاوی به اجرا درآمده است.
محسن عامریون روز یکشنبه در مصاحبه با پایگاه اطالع 
رسانی اداره کل افزود: باتوجه به اینکه احصای صحیح و 
واقعی پیمایش ناوگان رابطه مســتقیم با تخصیص واقعی سوخت و رفع زمینه 
هــای قاچاق فرآورده های نفتی گازوئیل دارد نظارت برعملکرد شــرکت های 
حمل و نقل تشــدید شــده است. وی با بیان اینکه در استان 8۰ شرکت حمل 
و نقــل کاال فعالیت دارند، ادامه داد: در این طرح موارد احتمالی صدور بارنامه 
های غیرواقعی شرکت ها با استفاده از تجهیزات هوشمند و سامانه های کنترلی 
احصا و مصادیق بارنامه های غیرواقعی شناســایی می شود. عامریون ادامه داد: 
مرتکبیــن این نوع تخلف برای برخوردهای قانونی؛ پس از تذکرات شــفاهی و 
تکرار تخلف به کمیسیون های تخصصی رسیدگی شرکت ها)ماده ۱۲(، مالکین 
ناوگان )ماده ۱۴( و رانندگان )ماده ۱۱( ارجاع خواهند شــد. در ۹ ماهه ســال 
۱۴۰۱ روزانه ۱8۰۰ بارنامه برای حدود ۴8۱ هزار و ۱۲۲ سفر از مبداء استان 
در گلستان به اقصی نقاط کشور صادر و بیش از ۵ میلیون تن کاال جابه جا شد.

 آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت های امور توسعه پیشگیری و هماهنگی 
موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی مازندران برگزار شد

آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت های امور توسعه پیشگیری 
و هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال 
بهزیستی مازندران با حضور دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی 
مازندران ، اعضای شــورای معاونین بهزیستی استان و همکاران 
ستاد بهزیستی مازندران برگزار شد. دکتر فریبا بریمانی، مدیرکل 
بهزیستی مازندران بابیان اینکه کار در بهزیستی علیرغم شیرینی 
که دارد، بسیار سخت است، گفت: کار در بهزیستی متفاوت از سایر 
دستگاه ها است و افراد شاغل در آن متخصص،  فعال و با انگیزه 
هستند و با عشق و عالقه در رفع مشکالت جامعه هدف تالش می کنند. وی افزود: همکاران 
بهزیســتی نیروهای با اخالص ، متدین و انقالبی هستند که برای رضای خلق خدا کار می 
کنند. مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه کار در بهزیستی بسیار ارزشمند است، ادامه 
داد: کار برای جامعه هدف موجب برکت و گره گشــایی در زندگی می شود و امیدواریم ما 

بتوانیم خدمتگذاران خوبی برای جامعه هدف باشیم.
دکتر بریمانی کار در بهزیستی را بسیار دشوار دانست و گفت: قبول مسوولیت دشوار و امانت 
بسیار بزرگی که بر دوش ما قرار داده شده است بنابراین همه ما باید امانت دار خوبی باشیم 
و برای رفع مشکالت جامعه هدف بیش از پیش تالش کنیم. شایان ذکر است؛ در این مراسم 
از خدمات نورالدین عالالدینی معاون اســبق هماهنگی موسسات غیردولتی مشارکت های 
مردمی و اشتغال بهزیستی مازندران تقدیر و با حکم دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی 
مازندران زینب دلیلی به عنوان سرپرست هماهنگی موسسات غیردولتی مشارکت های مردمی 
و اشتغال بهزیستی استان منصوب شد. همچنین در این مراسم از خدمات رمضانعلی گلچوبی 
معاون اسبق امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران تقدیر و با حکم دکتر فریبا بریمانی 
مدیرکل بهزیستی مازندران نورالدین عالالدینی به عنوان سرپرست امور توسعه پیشگیری 

بهزیستی مازندران منصوب شد.

 جریان گاز در ۳۰ درصد جایگاه های سی ان جی مازندران وصل شد
مدیر عامل شــرکت گاز مازندران وضعیت فشــار گاز در استان را 
متعارف توصیف کرد و گفت: در حال حاضر جریان گاز حدود ۴۰ 
جایگاه سی ان جی استان در راستای کمک به رانندگان خودروهای 

مسافری بین شهری و تاکسی های داخل شهر وصل شده است.
قاسم مایلی رســتمی بیان داشت: از آن جایی که سرما و برودت 
هوای استان های کشــور همچنان تداوم دارد، خطر شکنندگی 
افت فشــار گاز استان وجود دارد، پس توقع بر این است که مردم 
مازندران برای کمک به هموطنان همچنان مصرف بهینه و صرفه جویی گاز را ادامه بدهند.

مدیر عامل شرکت گاز مازندران گفت: یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این شرکت را در 
استمرار جریان گاز کمک شایانی کند، صرفه جویی حداکثری مردم در مصرف گاز است و تنها 
با کاهش حداقل یک درجه دمای منزل حدود ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اگر مردم مصرف گاز خود را به درستی مدیریت کنند و در زمان کاهش دما 
از یک وسیله گرمایشی با دمای متعادل استفاده کنند هرگز شاهد افت فشار نخواهیم شد.

گفتنی است استان مازندران دارای ۲۱۳ جایگاه سوخت است که ۱۲۶ مورد آن مربوط به 
سوخت بنزین بوده و باقی جایگاه های گاز طبیعی است. این استان همچنین دارای ۲ شرکت 
پخش فراورده های نفتی یکی با نام منطقه ساری و دیگر با نام منطقه نوشهر و چالوس است.

طبق دستورالعمل استانداری مازندران به دلیل برودت هوا به منظور تداوم جریان گاز مشترکان 
خانگی، از حدود سه هفته قبل عالوه بر این که گاز تمامی سی ان جی های استان قطع شد، 
بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی از جمله نیروگاه ها، صنایع چوب و کاغذ، مرغداری 

ها، گلخانه های بزرگ و سالن های ورزشی و پذیرایی نیز به سمت سوخت دوم رفتند.

یک فقره سند کامیون کشنده فاو به 
شماره خودرو )829الف17ایران22( 
سال ساخت 1۳99 به شماره موتور 

 CA6dm242E45۳۰61۰4۰
N5T6C425LDT۰1886 وبه شماره شاسی
 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
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شماره : 1580

کیروشوبرانکودردمارادوانمیکنند
محمود رضایــی  -   ایده روز | جالل 
چراغپور با رد انتخاب مربی ایرانی یا کی روش و 
برانکو برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران گفت: 
کســی را می خواهیم که به ما درس بدهد؛ نه 
اینکه نگذارد کسی تمرین را ببیند و خبرنگاران 
اجازه حضور در تمرین را نداشــته باشند. تیم 
ملی ایران نیاز به یک »تیچر کوچ« دارد. برای 
هر طرفدار ایرانی فوتبال مهم است هدایت تیم 
ملی ایران به چه کسی سپرده شود. بعد از جام 
جهانی، ایران بدون ســرمربی است و مشخص 
نیست گزینه ایرانی یا خارجی هدایت تیم ملی 
را برعهده خواهد گرفت.فدراسیون فوتبال در 
فاصلــه کمتر از دو ماه تا پنجره بازی های ملی 
در فروردیــن ۱۴۰۲ همچنان با آرامش پیش 
می رود و عجله ای برای انتخاب سرمربی ندارد. 
برخی از مربیان و کارشناسان اعتقاد دارند که 
فدراسیون می تواند برای نوروز ۱۴۰۲ یک مربی 
موقت )Caretaker( را انتخاب کند و در نهایت 
بعد از اتمام فصل جاری مسابقات باشگاهی در 

خرداد، به سراغ گزینه نهایی خود برود.

 کدام مربی ایرانی ســرمربی تیم 
ملی شود؟

جالل چراغپور، درباره تصمیم  فدراســیون 
فوتبال برای انتخاب یک مربی از بین چهره های 
شــناخته شده داخلی و مربیان خارجی گفت: 
درباره مربی ایرانی بایــد چند نکته را بگویم. 
اگر مربی ایرانی داشــتیم که مدارج مربیگری 
را از خارج ایران گرفته بود، می توانستیم روی 
او حساب کنیم. در این صورت می گفتیم این 
مربی ایرانی سوادش ورای کمیته آموزش ماست.

 هیچ مربی ایرانی در حد تیم ملی 
نیست!

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با اشاره 
به وضعیت کمیته آموزش فدراســیون فوتبال 
اظهار کرد: کمیتــه آموزش ایران از علم نوین 
دنیا ۳۰ ســال عقب است. منابع ما ۳۰ سال از 
دنیا عقب هستند. ما هنوز جزوه های ۱۹۷۴ به 
قبل را تدریس می کنیم. به همین دلیل می گویم 
که هیچ مربی ایرانی نمی تواند سرمربی تیم ملی 
شود چون همه آنها کارت مربیگری خود را از 
کمیته آموزش گرفته اند. اگر فدراسیون فوتبال 
از ۵ یا ۱۰ سال قبل تعدادی از مربیان را به به 
پنج، شــش کشور مثل آلمان، پرتغال، برزیل، 

انگلیس، اسپانیا یا فرانسه می فرستاد و هزینه 
می کرد، فوتبال ما متحول می شد اما به دلیل 
اینکه هیچ کاری برای آموزش مربیان نکرده اند و 
اصال فدراسیون فوتبال توجهی به آموزش ندارد، 

فوتبالمان هم متحول نشده است.
رئیس سابق کمیته آموزش که سال گذشته 
بعد از بازدید میدانی وضعیت ســاختمان این 
کمیته از سمتش اســتعفا کرد، با بیان اینکه 
"کمیته آموزش تبدیل به غرفه شده است،" اظهار 
کرد: کمیته آموزش یک اتاق هم نیست. االن 
یک سماور یک گوشه گذاشته اند و در کنار آن 
یک اتاق وجود دارد و بعد یک فاصله وجود دارد و 
دوباره یک اتاق دیگر است. وقتی کمیته آموزش 
فدراسیون فوتبال در کشوری ۹۰ میلیون نفری 
اینطوری است، معلوم است که هیچ اتفاقی رخ 
نمی دهد. کمیته آموزش مثل مقری است که در 
شرایط جنگی به سر می برد و در یک بیشه دور 
افتاده چادر زده است! من یک بار از این کمیته 
بازدید کردم و شــرایط را دیدم و گفتم خوش 
بگذرد، خداحافظ!او در نهایت با رد گزینه های 
ایرانی گفت: تیم ملی ما می خواهد در بازی های 
بین المللــی به میدان برود و با تیم هایی مانند 
عربستان، ژاپن و استرالیا بازی کند. آیا با دانش 
داخلی می توانیم به بازی های بین المللی برویم؟ 

اگر فکر می کنید مربی داخلی خوب است، صبر 
کنید فوالد به آسیا برود و ببینید چه می کند!

 »تیچــر کوچ« یــا »منیجر کوچ« 
خارجی؟

چراغپور درباره انتخاب سرمربی تیم ملی از 
میان مربیان خارجی گفت: »تیچر کوچ« همان 
مربیانی هســتند که مثل معلم کار می کنند. 
»منیجر کوچ« همان مدیر - مربیان هســتند 
که استعدادها را کشف می کنند و می خرند و به 

تیم خود می آورند.

 کی روش »منیجر کوچ« است
این کارشناس فوتبال ایران افزود: کی روش 
مدیر بود و می گفت فالن بازیکن دو رگه را به 
ایران بیاورید. یا در منچستر استعدادها را پیدا 
می کرد. هیچ کس هم نمی دانســت چرا اما او 
انتخاب های خوبی درباره اســتعدادها داشت. 
کمیته فنی یا هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
باید مشخص کنند که »تیچر کوچ« می خواهند 

یا »منیجر کوچ«؟

 تیم ملــی ایران »تیچــر کوچ« 
می خواهد

وی با بیان اینکــه مربی خارجی تیم ملی 
باید به فوتبال ایران درس بدهد گفت: کسی را 
می خواهیم که به ما درس بدهد؛ نه اینکه نگذارد 
کسی تمرین را ببیند و خبرنگاران اجازه حضور 
در تمرین را نداشته باشند. تیم ملی ایران نیاز 
به یک »تیچر کوچ« دارد. این مربی باید فوتبال 

نوین را به ما درس دهد.

 سرمربی خارجی نباید بیش از ۴۲ 
سال داشته باشد

او ادامه داد: سرمربی خارجی نباید بیش از 
۴۲ ســال داشته باشد. باید نهایتا پنج سال از 
فوتبالش گذشته باشد و از فوتبال مدرن فاصله 
نگرفته باشــد. نهایتا در ۱۰ سال اخیر فوتبال 

بازی کرده باشد.
 اگــر مربــی آینــده مــا بیــش از یک 
دهــه قبل بــازی کــرده باشــد، دانــش او 
 از مــد می افتــد. اکثــر مربیانــی کــه در 
جام جهانی حضور داشتند، جوان و مربوط به 
یک دهه اخیر بودند.این کارشــناس فوتبال با 
اشــاره به اینکه باید در انتخاب مربیان از شرق 
یا غــرب اروپا دقت کرد، افــزود: باید ببینیم 
مربی بــا فرهنگ فوتبالی مــا تطبیق دارد یا 
 خیر. مثال می توانیم یک آدم دیوانه را بیاوریم و

 ببینیم هیچ چیز او به ما نمی خورد و در نهایت 
روی دستمان می ماند و ساختمان و پولمان را هم 
به او می دهیم. )اشاره به ماجرای مارک ویلموتس( 
 اول باید نیم رخ مربی آینده خودمان را تا حدود 
۸۰ درصد مشخص کنیم و برای ۲۰ درصد باقی 

مانده تصمیم بگیریم.

 مربیــان بلوک شــرق اروپا به ما 
نزدیک تر هستند

چراغپور، مربیان بلوک شرق اروپا را به فرهنگ 
فوتبال ایران نزدیک تر دانست و گفت: مربیان 
بلوک شرق سال های سال در لیگ ایران خوب 
کار کرده اند و آخرین کســی که ما را از باتالق 
درآورد، شرقی بود. )اشاره به دراگان اسکوچیچ(. 
نمی گویم اسکوچیچ را انتخاب کنیم. می توانیم 
مربی مدرن تر و جوان تر انتخاب کنیم. مربیان 
 کروات بسیار سر به زیر هستند. مثال برانکو آداب

 اجتماعی ما را رعایت می کرد.

 مربی روس برای تیم ملی!
ایــن کارشــناس فوتبال بــه انتخاب یک 
سرمربی روس اشاره کرد و گفت: فوتبال ما به 
روسیه نزدیک است. بازیکنان ما چندین سال 
در این کشــور بازی و نیازهای لیگ روسیه را 
برآورده کردند. اگر یک مربی مدرن از روســیه 
بیاوریم ما را به مرزهای مدرنیته می رســاند. 
فوتبال روســیه از سایر کشورهای بلوک شرق 
اروپایی تر و مدرن تر اســت. می توانیم از رابطه 
خوب دو کشور هم استفاده کنیم و درخواست 
یــک مربی خوب و مــدرن را بدهیــم. اتفاقا 
روس ها خوشــحال هم می شــوند. بگوییم ما 
 یک مربی آکادمیک می خواهیم که ۶۰ درصد

 قابلیت تیچر کوچ و ۴۰ درصد هم قابلیت منیجر 
کوچ داسته باشد.

او در نهایت گفت: برانکو در همه سال های 
مربیگری در ایران از مربیان داخلی جلوتر بود. 
وقتی ۱۲ امتیاز از ســایر تیم ها جلوتر هستی، 
یعنی بر لیگ چیرگی داری. از طرفی بســیار 
منضبط بود و هر کســی که پررو می شد، کنار 
می گذاشــت.چراغپور با بیان اینکه کی روش و 
برانکو دوای درد ایران نیســتند گفت: هر دو 
مربی پا به ســن گذاشــته اند و نیازهای ما را 
جوابگو نیستند. کی روش در همین جام جهانی 
اخیر هم نشان داد که سبک و سیاق او دیگر به 

درد ما نمی خورد.

تیم ملی کشتی آزاد در حالی راهی مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی در 
کرواسی شد که حضور سرمربی تیم ملی نامشخص است.

 تورنمنت کشــتی آزاد رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی روزهای ۱۲ تا ۱۶ بهمن 
ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود که تیم ایران با ۶ چهره شاخص خود به 
این مسابقات می رود. اما اردوهای تیم ملی در حالی برگزار می شود که پژمان درستکار 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد حدود یک ماه است در ایران حضور ندارد و اردوی تیم 
ملی و همچنین مسابقات قهرمانی کشور بزرگساالن نیز که یکی از مراحل انتخابی تیم 

ملی است با غیبت درستکار همراه بود.
در این رابطه رئیس فدراســیون کشــتی اعالم کرده درستکار مرخصی بدون حقوق 
گرفته است. با این شرایط مشخص نیست، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که در آمریکا 
بسر می برد، از آنجا به تیم ملی ملحق می شود یا کشتی گیران بدون سرمربی در این 

رویداد نسبتا مهم شرکت خواهند کرد.
پیش از این از سوی فدراسیون کشتی نام درستکار و احسان امینی به عنوان کادر فنی 

ایران در این مسابقات اعالم شده بود اما با اعزام اباذر اسالمی به عنوان دیگر عضو کادر 
فنی، احتمال غیبت درستکار در این تورنمنت بیشتر قوت می گیرد.

برنامه مسابقات کشتی گیران آزادکار ایران به ترتیب زیر است:
چهارشنبه ۱۲ بهمن:

۶۱ کیلوگرم: رضا اطری
۷۴ کیلوگرم:یونس امامی
۸۶ کیلوگرم:حسن یزدانی

پنجشنبه ۱۳ بهمن:
۷۹ کیلوگرم:علی سوادکوهی

۹۷ کیلوگرم:امیر علی آذر پیرا
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

ورزشــگاه پیر آزادی تهران در شرایطی پس از ماهها میزبان تماشاگران است که طبقه 
دوم آن به واسطه ورود کارشناسان حقوقی و اعالم خطر، وضعیت بغرنجی پیدا کرده و 

منتظر اعالم نتیجه یک آزمایش است.
، تماشاگران و بلیت فروشی برای آنها، محل چالش برای فصل جاری مسابقات لیگ برتر 
فوتبال شده است حتی حاال که بعد از بیش از سه ماه آنها اجازه حضور در ورزشگاه را 

پیدا کرده اند.
البته این چالش بیشــتر مربوط به تماشــاگران تیم های پایتخت نشین پرسپولیس و 
استقالل می شــود که برگزارکننده دیدارهای خانگی خود در ورزشگاه آزادی هستند. 
ورزشــگاهی که این روزها بیشتر از همیشــه در معرض صحبت ها و انتقاداِت به حق 

پیرامون فرتوتی و فرسودگی قرار دارد.
این انتقادات البته بیش از هر بخش دیگری، متوجه »طبقه دوم« ورزشــگاه یکصدهزار 
نفری می شود که به زبان عام از رده خارج شده و به همین دلیل کارشناسان نسبت به 

آن احتمال خطر کرده اند.
همین مسئله و نیاز مبرمی که برای مرمت و بازسازی در این طبقه احساس می شود، 
فعال بهره برداری از آن را از دستور کار خارج کرده است طوریکه حتی برای دیدار پیش 
روی پرســپولیس در لیگ برتر )هفته هجدهم( بلیت فروشی طبقه دوم ممنوع اعالم 

شده است.
البته اعالم خطر در مورد ورزشــگاه آزادی و ســکوهای متزلزل آن از خیلی سال پیش 

احساس می شد اما به نظر می رسد بعد از ورود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
و اعالم نظر کارشناســان این مرکز، با جدیت بیشتری مورد توجه مسئوالن قرار گرفت 
و باعث شد تصمیمات امروز در مورد ممنوعیت ورود تماشاگران به طبقه دوم ورزشگاه 

گرفته شود.
طــی ماه های اخیر و در راســتای ارزیابی فنی و علمی از وضعیت طبقات اســتادیوم 
یکصدهــزار نفــری آزادی، بارگــذاری و آزمایش هــای مختلفــی از زون های هر دو 
طبقه این اســتادیوم انجــام و در اختیار مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
 قــرار گرفت. کارشناســان این مرکز پس از بررســی و آنالیزهای علمــی و فنی، بهره

 بــرداری از ایــن طبقه را اعالم کردند به غیــر از ۸ زون که آزمایش تکمیلی از آنها در 

دستور کار قرار گرفت.
با پیگیری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اخیرا بارگذاری و آزمایشات تکمیلی 
مجدد از ۸ زون موردنظر مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی انجام و در اختیار 
کارشناسان این مرکز قرار داده شد. هنوز نتیجه این تحقیقات تکمیلی اعالم نشده است 
تا مبنا و مالک عمل در مورد تصمیم جدی و قطعی پیرامون طبقه دوم آزادی باشــد 
با این حال بهره برداری از این طبقه در دیدار اخیر اســتقالل و دیدار آینده پرسپولیس 

ممنوع اعالم شد.
با وضعیت کامال نابسامان و به نظر غیرقابل ترددی که طبقه دوم ورزشگاه آزادی دارد، 
اعالم ممنوعیت بلیت فروشــی برای آن تا زمان اعالم نظر قطعی کارشناسان در مورد 

آزمایشات تکمیلی معقول و منطقی است.
این در حالی اســت که طبقه اول ورزشگاه آزادی هم اوضاع صد درصدی ایده آل و به 
روزی ندارد طوریکه به دلیل محدودیت های فنی، مهندسی و ایمنی برای همین طبقه 

هم فعال ۳۰ درصد بلیت فروشی صورت می گیرد.
قدر مســلم آنکه بعد از گذشــت بیش از نیم قرن از آغاز بهره برداری از ورزشگاه بزرگ 
آزادی، این ورزشــگاه نیاز به بهسازی و بازسازی اساســی و پایه ای دارد اما تنگناهای 
مالی و زمان بَر بودن این پروسه، تا به امروز کار را به تعویق انداخته و بر واماندگی ها و 
خطرات این ورزشگاه هم افزوده است در حالی که »آزادی« همچنان کلید اصلی برای 

میزبانی هاست.

تیمملیکشتییکماهبدونسرمربی!

تعیینمیزانخطرپسازیکآزمایش

 نمی دانم این شایعات از کجا می آید
مهاجم ایرانی بایر لورکوزن شایعات جدایی از این تیم را 
رد کرد و عنوان کرد دوست دارد در تیم آلمانی بماند و به 

بازیکن مفیدی تبدیل شود.
 به نقل از ســایت ملیت، فنرباغچه و گاالتاســرای تیم 
هایی هستند که به دنبال به خدمت گرفتن سردار آزمون 
مهاجم ایرانی بایر لورکوزن هستند. این بازی ایرانی دیشب 
یکشنبه در دیدار برابر بایرلورکوزن از دقیقه ۸۰ برای تیمش 

به میدان رفت و نتوانست مانع شکست تیمش شود.
ســردار آزمون در مورد انتقالش به ترکیه صحبت کرد و گفت: نمی دانم این 
اخبار از کجا می آید، من با بایرلورکوزن قرارداد دارم و می خواهم بازیکن موفق 

و مفیدی در این تیم باشم. 
در خبری در مطبوعات آلمان آمده بود که حتی ســردار آزمون با وجود این 

اظهارات ممکن است از این تیم جدا شود.
مهاجــم ایرانی در این فصل در ۱۲ بازی بــرای بایر لورکوزن بازی کرده و ۲ 
پاس گل نیز به ثبت رســاند. قرارداد این بازیکن ۲۸ ساله با تیم آلمانی در سال 
۲۰۲۷ به پایان می رسد. ارزش فعلی سردار آزمون در بازار ۱۲ میلیون یورو است.

این مهاجم ۲۸ ســاله که فوتبال خود را از ایران آغاز کرد به ترتیب پیراهن 
تیم های اتکای گرگان، ســپاهان، روبین کازان، روســتوف و زنیت را بر تن کرده 
اســت. بایرلورکوزن در فصل ۲۲-۲۰۲۱ مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو برای 
ســردار آزمون پرداخت کرد. مهاجم ایرانی در ۶۸ مسابقه در تیم ملی ایران ۴۱ 

گل به ثمر رسانده است. 

 مجوز بازگشت سیامک به پرسپولیس صادر می شود؟
به نظر می رسد سرمربی تیم پرسپولیس نسبت به خروج نام سیامک نعمتی 

از لیست مازاد تا حدودی کوتاه آمده است.
 با شــروع زمــان نقــل و انتقاالت زمســتانی یحیی 
گل محمدی ســرمربی تیم پرسپولیس نام حامد پاکدل و 
ســیامک نعمتی در لیســت مازاد خود تیم خود قرار داد. 
این مسأله باعث شد تا حامد پاکدل بعد از فسخ قرارداد با 
پرسپولیس راهی تراکتور شود اما وضعیت سیامک نعمتی 

نامشخص ماند.
با پایان یافتن فصل نقل و انتقاالت نعمتی حاضر به فسخ قرارداد با پرسپولیس 
نشــد تا نام او همچنان در لیست سرخ پوشان باقی بماند. این در حالی است که 
مذاکرات مختلفی بین مسؤوالن باشــگاه پرسپولیس و مدیر برنامه های نعمتی 
انجام شد اما در نهایت دو طرف به فسخ قرارداد نرسیدند. حتی سیامک نعمتی 
روز گذشته به باشگاه پرسپولیس رفت که این جلسه هم منتهی به خروجی برای 

پرسپولیسی ها نشد.
در اینباره شــنیده می شود یحیی گل محمدی تا حدود زیادی از موضع قبلی 
خود نسبت به سیامک نعمتی کوتاه آمده و احتمال ماندن این بازیکن در جمع 
سرخ پوشــان زیاد است. در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد سیامک نعمتی از 
بعد از بازی با آلومینیوم اراک مجدداً به تمرینات پرسپولیس بازخواهد گشت تا 

فوتبال خود را  تحت نظر یحیی گل محمدی ادامه دهد.
با این همه بازگشــت نعمتی به تمرینات پرسپولیس به نظر می رسد فقط به 
نظر سرمربی بستگی ندارد اما چیزی که مشخص است این است که گل محمدی 
تا حد زیادی از موضع قبلی خود برای کنار گذاشتن سیامک نعمتی کوتاه آمده 
و همیــن موضوع این امیــدواری را برای این بازیکن ایجاد کرده تا بتواند در این 

تیم باقی بماند.
درباره حضور نعمتی در لیســت مازاد پرســپولیس برخی ها مدعی بودند که 
یحیی گل محمدی از شــرایط تمرین رضایت ندارد و اعالم کرده او مثل گذشته 
در تمرینات پرتالش حاضر نمی شود اما این بازیکن که گل صعود سرخ پوشان به 
فینال لیگ قهرمانان آســیا در سال ۲۰۱۸ را به ثمر رسانده قصد دارد با حضور 

مجدد در تمرینات شرایط بهتری را برای خود فراهم کند. 

 کنگره AFC به کام شیخ سلمان و عربستان/ تاج منتظر آراء است
ســی و سومین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا چهارشنبه به میزبانی منامه 

برگزار می شود.
سی و سومین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا چهارشنبه 

به میزبانی منامه بحرین برگزار می شود.
در این کنگره، انتخابات ریاست AFC و نواب کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برگزار می شود. شیخ سلمان بحرینی پیش برنده 
این انتخابات است چون تنها کاندیدای ریاست AFC است.

دومین مسئله مهم که در کنگره AFC قرار است تصمیم 
گیری شود انتخاب میزبان مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ است. بعد از کناره 
گیری هند، ایران و قطر از کاندیداتوری این رقابت ها عربستان تنها کاندیدای این 

مسابقات است و پیش برنده این انتخابات است.
مهدی تاج نایب کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان 
در انتخابات پیش رو برای نشســتن دوباره به روی صندلی نایب رئیســی رقابت 

خواهد کرد.

 ممنوعیت بلیت فروشــی طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای دیدار 
پرسپولیس

دیدار تیم پرسپولیس در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال در شرایطی 
برگزار می شــود که فروش بلیت برای طبقه دوم ورزشگاه 

آزادی ممنوع است.
 تیم فوتبال پرسپولیس بعد از مدت ها می تواند دیدار 
خود در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور را با حضور 
تماشــاگرانش برگزار کند. این دیدار روز چهارشنبه )۱۲ 
بهمن مــاه( از هفته هجدهم و مقابــل آلومینیوم برگزار 

خواهد شد.
سرخپوشان البته در شرایطی برای این بازی اجازه حضور تماشاگران شان را 
دارا هستند که بلیت فروشــی برای آنها تنها مختِص طبقه اول ورزشگاه آزادی 

آنهم نه با ظرفیت کامل انجام خواهد شد.
طبــق آنچــه برای دیــدار تیم هــای پرســپولیس و آلومینیوم و شــرایط 
تماشــاگران در آن تصویب شده است، بلیت فروشــی برای طبقه دوم ورزشگاه 
 آزادی ممنــوع اســت. فروش بلیــت برای طبقه اول ورزشــگاه هــم به دلیل

 بازســازی در حال انجام برخی زون هــا تنها به اندازه ۳۰ درصد از ظرفیت کل 
انجام خواهد شد.

شــهاب مالمیر مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این موضوع گفت که این دستورالعمل که برای 
دیدار اخیر استقالل هم مالک عمل بود، در تعامل سازمان لیگ با شورای تامین 

نهایی شده است.
پرسپولیس در حالی برای دیدار خود در هفته هجدهم لیگ برتر و طبق مصوبه 
اعالم شده برای بلیت فروشی می تواند تنها به اندازه ۳۰ درصد طبقه اول ورزشگاه 
آزادی تماشاگر در اختیار داشته باشد که دیدارش مقابل فوالد در هفته هفدهم، 
تنها دیدار هفته بود که بدون تماشاگر برگزار شد و همین مسئله انتقاداتی را از 

سوی سرمربی و بازیکنان این تیم به همراه داشت.

سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اشاره به وضعیت پروژه های در 
اختیار این شرکت در مورد رقم مورد نیاز برای بهره برداری از آنها و مدت زمان الزم 

توضیح داد.
مهیار عســگریان که ۲۶ آذرماه گذشــته حکم سرپرستی شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی را از وزیر ورزش دریافت کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اولویت 
های خود برای ماه های آینده و همچنین وضعیت پروژه های در اختیار این شرکت 
توضیح داد.وی با بیان اینکه تکمیل اماکن ورزشــی نیمه کاره از دغدغه های اصلی 
جامعه ورزش اســت، گفت: در نظر داریم با همکاری و مشارکت استانداران محترم از 
ظرفیت های موجود استان ها برای تکمیل پروژه ها استفاده کنیم. در این راستا تعامل 

خوبی فی مابین شرکت و استانداری ها در حال شکل گرفتن است.
سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تاکید کرد: در حوزه مشارکت ها نیز 
در نظر داریم دارایی های »غیر مولد« را با نگاه توسعه سرانه ورزشی و مدیریت هزینه 

استفاده از اماکن ورزشی، به »دارایی مولد« تبدیل کنیم.
عسگریان در مورد تعامل شرکت توسعه با فدراسیون ها و باشگاه های به ویژه با توجه 
به پرونده های مالی که از آنها در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: امکانات ورزشی موجود 
در کشور برای مردم عزیزمان است، رسالت و ماموریت وزرات ورزش هم جز این نیست 
ولی باید در عین حالی که از این امکانات استفاده بهینه می کنیم شرایط بهره برداری 
از این اماکن را برای آیندگان نیز فراهم نماییم. اگر با رویکرد فعلی از اماکن استفاده 
کنیم دچار فرسودگی و از کارافتادگی می شوند. در این خصوص با همه بهره بردارها 

در حال مذاکره و تبادل نظر هســتیم، ان شــاءاهلل اگر اتفاق نظر ایجاد و منافع همه 
ذینفعان تامین شود موضوعات مالی نیز خود به خود حل خواهد شد.

»طی دو سال گذشته و به دلیل اقدامات مدیریت پیشین شرکت توسعه، چالشی عمیق 
میان این شرکت و فدراسیون های ورزشی ایجاد شد. در این زمینه و برای جلوگیری 
از تکرار بسیاری از اتفاقات چه رویکردی دارید؟«، وی در پاسخ به این پرسش گفت: 
در گذشته هم اقدامات خوبی توسط همکاران صورت گرفته که نباید در این خصوص 
بی انصافی کنیم. ضمن تشکر از زحمات همه مدیران حال و گذشته شرکت توسعه، 
به عرض می رســانم ان شــاءهلل با کمک همکاران و تعامل موثرتر با فدارسیون های 
محترم شــاهد رشد ورزش کشــور خواهیم بود.سرپرست شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشــی در مورد وضعیت پروژه های در اختیار این شرکت و بودجه الزم برای 

بهره برداری از آنها نیز گفت: شرکت توسعه دارای ۶۳۵ پروژه با درصد پیشرفت های 
متفاوت است که بهره برداری از آنها نیازمند حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان طی ۵ سال 
است.عسگریان در واکنش به طرح موضوعی در رابطه با ورزشگاه آزادی و اینکه »این 
ورزشگاه معضل همیشگی ورزش در ادوار مختلف بوده است. انتظار می رود در دوره 
مدیریت شما اقدامی اساسی و بنیادین برای بازسازی این ورزشگاه انجام شود«، گفت: 
همان طور که پیش تر عرض کردم بهره برداری از امکان ورزشی باید با نگاه نگهداری 
برای استفاده آیندگان باشد که این امر تا کنون به خوبی محقق نشده و صرفاً مصرف 
کننده بوده ایم.ورزشــگاه آزادی یکی از سرمایه های ملی کشور است و باید به نحوه 
مطلوب بهره برداری و نگهداری شــود. خوشبختانه مقام عالی وزرات از بدنه ورزش و 
آشنا با امور هستند لذا اهتمام ویژه ای در خصوص مرمت و به سازی ورزشگاه آزادی 
دارند و ان شاء اهلل با استفاده از رهنمودهای سازنده ایشان ورزشگاه آزادی به روزهای 
اوج خود بازخواهد گشت.»با توجه به تغییرات پرتعداد مدیران در زیر مجموعه های 
شــرکت، چقدر برای انتخاب و انتصاب مدیران استقالل دارید و دیدگاه شما در مورد 
ثبات مدیریت در این حوزه چیست؟«، این پرسش پایانی بود که مهیار عسگریان در 
واکنــش به آن گفت: همان طور که عرض کردم وزیر محترم ورزش نه تنها یک فرد 
متخصص در امور ورزش است بلکه ایشان از بدنه ورزش بوده و دلسوز تر از ایشان برای 
ورزش ســراغ ندارم. ایشان در خصوص افراد هیج توصیه ای نداشتند. نیروی انسانی 
ســرمایه های یک بنگاه هستند و هنر رهبر یک سازمان ایجاد هم افزایی و استفاده 

بهینه از سرمایه های انسانی و شایسته ساالری و شایسته گزینی است.

برایتکمیلپروژههایورزشی۳۲هزارمیلیاردنیازداریم



وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

  سه شنبه 14۰1/11/11-شماره 158۰    اذان صبح ۰5:43:21    طلوع آفتاب۰7:11:12     اذان ظهر12:16:22     غروب آفتاب17:22:28     اذان مغر ب 17:41:22     نیمه شب 23:32:33     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
  ق

ری
هب

ت ر
سای

   :
وز 

  ر
س

عک
ری

هب
ت ر

سای
   :

وز 
  ر

س
عک  43.59۰

 47.8۰۰

 54.65۰
  11.99۰

 2.34۰
 24.2۰۰.۰۰۰
 22.9۰۰.۰۰۰
 14.43۰.۰۰۰
 9.35۰.۰۰۰
4.91۰.۰۰۰

آیا گاز طبیعی به دره قیمت رسیده است؟

          

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه : سعیده محمد
  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری
سیدمحمد قیصری، محمود رضایی

آرزو برهانی 
 |  سازمان آگهی ها : محمد کارگر  

 | نشانی : تهران ، میدان توحید،خیابان 
شهید یداله امیرلو)گلبار(،بن بست 

خودرو،پالک 3
| کد پستی :1419734614

 |  تلفن ،  واتس آپ و نمابر : 6656383۰
  | سازمان آگهي ها:  6656383۰  - ۰21

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 

Eidehrooz@gmail.comEidehrooz@gmail.com  |  جی میل  :

  علمیعلمی
 طال تحت فشار فروش

با انتشار داده های بهتر از حد انتظار ایاالت متحده، قیمت طال در معامالت روز 
پنج شنبه کاهشی نسبی داشت. در این بین، نقره در مسیر صعودی قرار گرفت.

 به نقل از »کیتکونیوز«، قیمت طال در معامالت روز پنج شــنبه ی ایاالت 
متحده به طور متوســط کاهش یافته اســت و این امر به دنبال انتشار برخی 
داده های بهتر از حد انتظار ایاالت متحده روی داد که در واقع، مسیر تشدید 
سیاست های پولی را هموار می کند. به دنبال افزایش های اخیر که شاهد افزایش 
یک شبه ی قیمت طال به باالترین حد در 9 ماه گذشته بود، فشارهای معمول 
بیشتری برای افزایش سود مشاهده می شود. طالی فوریه آخرین بار با 7.50 
دالر کاهش به 1935.30 دالر رسید و نقره مارس 0.059 دالر افزایش یافت 

و به 24.00 دالر رسید.
نقطه داده ی اصلی روز پنج شــنبه، پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایاالت 
متحده در ســه ماهه ی چهارم اســت. تولید ناخالص داخلی که کمی باالتر از 
انتظارات بازار برای افزایش 2.8 درصدی سال به سال بود و در مقایسه با رشد 
3.2 درصدی در سه ماهه ی سوم،  در سه ماهه ی اول 2.9 درصد افزایش یافت. 
دیگر داده های منتشرشده ایاالت متحده تا به امروز نیز خوش بینانه بوده است. 
قیمت طال با توجه به اخبار منتشرشده پس از مشاهده ی برخی فشارهای فروش 

یک شبه، اندکی کاهش یافت.

قیمت طال
بازارهای ســهام جهانی عمدتأ یک شبه باالتر بودند. با شروع جلسه ی روز 
نیویورک، شــاخص های سهام به ســمت افتتاحیه های کمی باالتر می روند. 
شاخص های سهام در نمودارهای روزانه از روند صعودی قیمت در کوتاه مدت 

بهره می برند که نشان دهنده ی افزایش بیشتر در کوتاه مدت است.
بازارهای خارجی کلیدی امروز شاخص دالر ایاالت متحده را اندکی باالتر 
می بینند. قیمت های آتی نفت خام نایمکس کمی قوی تر است و حدود 80.75 
دالر در هر بشــکه معامله می شود. در عین حال، بازدهی معیار ایاالت متحده 
اوراق 10 ساله خزانه داری در حال حاضر به 3.509درصد رسیده است و از قرار 
معلوم، پس از داده های خوش بینانه ی ایاالت متحده اندکی افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال طال
از نظر تکنیکال، گاوهای معامالت آتی طال دارای مزیت تکنیکال کلی در 
کوتاه مدت هستند. قیمت ها در یک روند صعودی 2.5 ماهه در نمودار میله ای 
روزانه قرار دارند. هدف صعودی بعدی قیمت گاوها این است که در معامالت 
آتی فوریه باالتر از مقاومت محکم در 2000.00 دالر بسته شود. هدف بعدی 
قیمت نزولی کوتاه مدت خرس ها این است که قیمت های آتی را به زیر سطح 
حمایت فنی قوی در 1885.00 دالر برساند. ابتدا مقاومت در باالترین قیمت 

امروز 1949.80 دالر و سپس در 1962.50 دالر مشاهده شد. حمایت اول در 
پایین  ترین سطح چهارشنبه 1920.60 دالر و سپس در پایین ترین سطح این 

هفته 1912.50 دالر مشاهده می شود.

تحلیل تکنیکال نقره
گاوهای نقره دارای مزیت کوتاه مدت تکنیکال اندکی هستند. با این حال، 
معامالت جانبی و متالطم بوده و روند صعودی قیمت در نمودار روزانه رد شده 
است. هدف صعودی بعدی گاوهای نقره، بستن قیمت های آتی مارس باالتر از 
مقاومت تکنیکال در باالترین رقم ژانویه یعنی 24775 دالر است. هدف بعدی 
قیمت نزولی برای خرس ها، بستن قیمت ها زیر سطح حمایت ثابت در 22.00 
دالر اســت. ابتدا مقاومت در باالترین قیمت امروز 24.095 دالر و سپس در 
باالترین سطح این هفته 24.295 دالر مشاهده شد. الزم به یادآوری است که 
پشتیبانی بعدی با قیمت 23.50 دالر و سپس 23.26 دالر مشاهده می شود. 

 هوش مصنوعی جدید متن را به موسیقی تبدیل می کند
سیستم هوش مصنوعی جدید گوگل می تواند با استفاده از توضیحات متنی 
یک قطعه موسیقی را در هر ژانری تولید کند؛ اما این فناوری هنوز در دسترس 

همه قرار نگرفته است.
 به نقل از ورج، محققان گوگل سیستم هوش مصنوعی جدیدی را ساختند 
که می تواند قطعات موسیقی چند دقیقه ای را از پیام های متنی تولید و حتی 

ملودی سوت یا زمزمه  را به سازهای دیگر تبدیل کند.
گوگل قطعه های 30 ثانیه ای از آنچه شبیه آهنگ های واقعی به نظر می رسد 
منتشر کرده این قطعات از توضیحات طوالنی ایجاد شده اند. این ویژگی احتماال 
برای همه در دسترس نباشد. این مدل MusicLM نام دارد و حتی می تواند صدای 

انسان را شبیه سازی کند.
مطمئناً این مدل اولین سیستم هوش مصنوعی مولد برای آهنگ نیست. 
تالش های دیگری نیز از جمله Riffusion ، Dance Diffusion، AudioML گوگل 
و Jukebox OpenAI انجام شده است. اما هیچ کدام به دلیل محدودیت های فنی 
و داده های آموزشی محدود، نتوانسته اند آهنگ هایی به ویژه از نظر آهنگسازی 
پیچیده یا با کیفیت باال تولید کنند. MusicLM شــاید اولین موردی باشد که 
این توانایی را دارد.این مدل روی مجموعه داده ای از 280هزار ساعت موسیقی 
آموزش دید تا یاد بگیرد که آهنگ های منسجمی بسازد. آهنگ های آن، به طور 
قابل توجهی شبیه موارد تولید شده توسط یک هنرمند انسانی است؛ البته نه 
لزوماً مبتکرانه یا از نظر موسیقی منسجم تر از آن.قابلیت های MusicLM فراتر 
از تولید کلیپ های کوتاه آهنگ اســت. محققان گوگل نشان می دهند که این 
سیستم می تواند روی ملودی های موجود، چه زمزمه شده، آواز، سوت یا نواختن 
یک ساز، ساخته شود.MusicLM همچنین می تواند از طریق ترکیبی از تصویر 
و زیرنویس آموزش داده شــود یا صدایی تولید کند که توسط یک نوع خاص 
از ســاز در یک ژانر خاص پخش می شود. حتی سطح تجربه هوش مصنوعی 
گوگل را می توان تنظیم کرد و سیستم می تواند موسیقی الهام گرفته از مکان 
ها، دوره ها یا الزامات ایجاد کند )مثاًل موسیقی انگیزشی برای تمرین(.با این 
حال، محققان گوگل به چالش های اخالقی زیادی که توسط سیستمی مانند 
MusicLM ایجاد می شود، اشاره می کنند که یکی از آن ها تمایل به گنجاندن 
مطالب دارای حق چاپ از داده های آموزشــی در آهنگ های تولید شده است. 
آن ها در طی آزمایش دریافتند که حدود 1درصد از موســیقی ای که سیستم 
تولید می کند مســتقیماً از آهنگ هایی که روی آن ها آموزش داده شده تکرار 
 MusicLM می شود؛ آستانه ای که ظاهراً به اندازه ای باالست که آنها را از انتشار

در وضعیت فعلی آن منصرف کند.

دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها با مقام معظم رهبری

با انتشار داده های شاخص قیمت هزینه شخصی، شاخص دالر آمریکا در سطح 
101.98 معامله می شود. برخی داده های آتی در مرکز توجه قرار دارند.

به نقل از اینوســتینگ، دالر آمریکا که به وسیله ی شاخص دالر اندازه گیری 
می شود، علی رغم افزایش های روز جمعه، هفته را تقریباً بدون تغییر پایان داد.

در زمان نگارش این مقاله، شــاخص دالر آمریکا )DXY( 0.16 درصد باالتر از 
قیمت افتتاحیه ی خود در ســطح 101.98 معامله می شــود، که در واقع پس از 
انتشار داده های شاخص قیمت هزینه ی مصرف شخصی )PCE(، از باالترین سطح 
روزانه یعنی 102.19، عقب نشینی کرده است.دفتر تحلیل اقتصادی ایاالت متحده 
گزارش داد که نرخ تورم، که توســط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی 

اندازه گیری می شود، در مقایسه با 5.5 درصد در نوامبر، در ماه دسامبر به 5 درصد 
کاهش یافت. عالوه بر این، شــاخص قیمت اصلی PCE، شاخص تورم ترجیحی 
فدرال رزرو، از 4.7 درصد در ماه قبل به 4.4 درصد کاهش یافت و بدین ترتیب، 
 Core PCE انتظارات بازار را برآورده کرد. به صورت ماهانه، هر دو شاخص قیمت
و PCE به ترتیب 0.3% و 0.1% افزایش یافتند.سایر داده ها حاکی از آن است که 
انتظارات تورمی پنج ساله ی دانشگاه میشیگان به 2.9 درصد کاهش یافته است، 
در حالی که شاخص اعتماد مصرف کننده بهتر از حد انتظار به 64.9 رسیده است.

از آنجایی که تورم در حال کاهش مداوم و مستمر بوده است، بازارها پیش بینی 
حرکت های با رویکرد تهاجمی کمتر از سوی فدرال رزرو را دارند و پیش از پایان 
چرخه ی انقباض فعلی، دو افزایش 25 واحدی دیگر نرخ بهره پیش بینی شده است. 
از زمانی که فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ ها حرکت می کند، پویایی قیمت های 
بازار در کوتاه مدت با راهنمایی های جروم پاول و ارزیابی های سرمایه گذاران، تعیین 
می شود.روز چهارشنبه، فدرال رزرو حکم خود را اعالم خواهد کرد، در حالی که 
جمعه آینده، ایاالت متحده گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را منتشر خواهد 
کرد. بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز تصمیمات خود را اعالم خواهند کرد.از 
نقطه نظر تکنیکال، شاخص دالر )DXY( همچنان با توجه به نمودارهای هفتگی و 
روزانه یک سوگیری نزولی دارد. شاخص های هفتگی عمیقاً در قلمرو منفی باقی 
می مانند، در حالی که قیمت به دنبال دو کاهش متوالی هفتگی در حال انتشار 
یک »کندل دوجی« است که نشان دهنده ی بالتکلیفی سرمایه گذاران در آستانه ی 

رویدادهای کلیدی اقتصاد کالن است.

گرچه قیمت گاز در ششمین هفته ی کاهشی است، در ماه آگوست به باالترین 
حد خود در 14 ســال گذشته رســید؛ گزارش ذخیره سازی باال باز هم می تواند 

قیمت ها را کاهش دهد.
 به نقل از اینوستینگ، قیمت های آتی گاز طبیعی برای ششمین هفته ی متوالی 
کاهش یافت، اگرچه تعطیلی قطعی روز جمعه این ســوال را مطرح کرد که آیا 
فروش بی رویه ی سوخت گرمایشی در زمستانی گرم به پایان رسیده است یا خیر.

پس از شروع گرمای غیرمعمول زمستان 23/2022 که منجر به سقوط تقاضا 
برای سوخت گرمایشــی شد، معامالت آتی گاز طی شش هفته ی گذشته، 57 
درصد از ارزش خود را از دست داده اند. گاز طبیعی، قبل از سقوط این هفته به 
سطح 2 دالر، در ماه آگوست به باالترین حد خود در 14 سال گذشته یعنی 10 

دالر در هر mmBtu رسید و حتی در دسامبر تا 7 دالر معامله شد.
در عیــن حال، بسته شــدن ثابت روز جمعه، این امیــد را در میان برخی از 
معامله گران افزایش داد که ممکن است بازار با پایین ترین سطح 21 ماهه پنج شنبه 

و سطح 2.688 دالر برای گاز مارس به پایین ترین سطح خود رسیده باشد.
Gelber & Associates در یادداشت روزانه ی خود در مورد گاز ذکر کرد: »در 
حال حاضر، به نظر می رسد قیمت های آتی گاز نایمکس )NYMEX( به 2.70 دالر 

در هر میلی متر بی تی یو کاهش یافته است«.
سقوط قیمت گاز پس از رکورد باالی تولید باالی 100 میلیارد فوت مکعب 
در روز بــه طور متوســط در ماه های اکتبر و نوامبــر و پس از تقاضای داغ برای 

گرمایش در زمستان، که رسمأ از 21 دسامبر آغاز شد، رخ داد. به دلیل مصرف 
ضعیف گاز ایاالت متحده، میزان ذخیره سازی در پایان هفته ی گذشته به 2.729 
تریلیون فوت مکعب رسید که نسبت به سطح 2.622 تریلیون فوت مکعبی سال 

قبل افزایش داشت.
با وجود کاهش قیمت گاز در هفته ی اخیر، پیش بینی های هواشناسی بازگشت 

احتمالی به شرایط انجماد را از فوریه به بعد نشان می دهد.
همچنین گزارش شــده است که درگاه آزاد پایانه ی صادرات LNG مستقر در 
تگزاس آماده از سرگیری فعالیت در ماه فوریه است. الزم به ذکر است که درگاه 
آزاد، 2 میلیارد مکعب در روز گاز مصرف می کرد تا اینکه بسته شدن ناگهانی آن 
در ماه ژوئن باعث شد که بازار با حدود 420 میلیارد فوت مکعب گاز بی کار عرضه 
شود. براساس برآورد معامله گران، ممکن است تا اواخر ماه آینده طول بکشد تا 

محموله های LNG دوباره ترمینال را ترک کنند.
با وجود این، برخی از معامله گران هشدار دادند که یک گزارش ذخیره سازی 

ضعیف دیگر برای هفته ی آینده می تواند دوباره قیمت ها را کاهش دهد.
اداره ی اطالعات انرژی گزارش داد که شرکت های آب و برق هفته ی گذشته 
91 میلیارد فوت مکعب از ذخیره سازی گاز ملی ایاالت متحده برای گرمایش و 
تولید برق برداشت کردند. این رقم باالتر از پیش بینی ها و همچنین 82 میلیارد 

فوت مکعب در هفته قبل از آن بود.
تحلیلگران گفتند که مصرف هفتگی گاز باید بین 100 تا 200 میلیارد فوت 

مکعب باشد تا قیمت ها به طور معناداری افزایش یابد.
علی رغم اشتراک این تصور که پایین ترین قیمت حدود 2.70 دالر به عنوان 
حمایت حفظ می شود، Gelber & Associates این موضوع را در روز جمعه تایید 

کرد.
به غیر از فقدان هوای سرد زمستانی قابل توجه، کاهش عدم تعادل عرضه و تقاضا 
به دلیل تولید گاز خشک سنگین بیش از 5 میلیارد فوت مکعب در روز، نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است و صادرات راکد گاز مایع )LNG( نیز ادامه دارد.
مشاوران با اشاره به اینکه واردات ضعیف تر و روند تعویض و جایگزینی زغال 
سنگ به گاز را کاهش داده اند، افزودند: »هنوز وخامت بیشتر قیمت امری ممکن 
و محتمل است و زمانی که تولیدکنندگان تصمیم بگیرند با توجه به برنامه های 

تولید اضافی در سال جاری، بیشتر ترمز بگیرند، کاهش خواهد یافت.«

کاهش نرخ تورم، دالر را ناامید می کند

  ردپای پررنگ ویروس در ابتال به آلزایمر
نتایج مطالعه 500هزار پرونده پزشــکی بر ارتباط ویروس ها با 

بیماری آلزایمر تاکید دارد.
 به نقل از ساینس الرت، مطالعه ای روی حدود 500هزار پرونده 
پزشکی نشان داده که عفونت های ویروسی شدید مانند آنسفالیت 
و ذات الریه خطر ابتال به بیماری های عصبی مانند پارکینســون و 

آلزایمر را افزایش می دهند.
محققــان در مطالعه روی 450هزار نفــر تعداد 22 ارتباط بین 
عفونت های ویروسی و بیماری های عصبی را پیدا کردند. احتمال 
ابتال به بیماری آلزایمر در افرادی که برای نوعی التهاب مغز به نام 

آنسفالیت ویروسی تحت درمان قرار گرفتند؛ 31 برابر بیشتر بود.
به نظر می رسد افرادی که پس از ابتال به آنفوالنزا به دلیل ذات 
الریه در بیمارســتان بستری شده بودند، بیشتر در معرض ابتال به 
بیماری آلزایمر، زوال عقل، بیماری پارکینســون و اسکلروز جانبی 
آمیوتروفیک )ALS( هســتند. عفونت هــای روده ای و مننژیت )هر 
دو اغلب توســط یک ویروس ایجاد می شوند( و همچنین ویروس 
واریسال زوستر که باعث زونا می شود، نیز در ایجاد چندین بیماری 

عصبی نقش دارند.
تأثیر عفونت های ویروسی بر مغز در برخی موارد تا 15 سال ادامه 
داشت. حدود 80درصد از ویروس های دخیل در بیماری های مغزی، 
نوروتروفیک در نظر گرفته می شــوند؛ به این معنی که می توانند از 
سد خونی مغز عبور کنند.محققان اعالم کردند که در حال حاضر 
واکســن هایی برای برخی از این ویروس ها، از جمله آنفوالنزا، زونا 
)واریسال زوستر( و ذات الریه در دسترس است. اگرچه واکسن ها از 
همه موارد بیماری جلوگیری نمی کنند، اما به طور چشمگیری نرخ 
بستری شدن در بیمارستان را کاهش می دهند. این شواهد نشان 
می دهد که واکسیناسیون ممکن است خطر ابتال به بیماری های 
عصبی را کاهش دهد. ســال گذشته، مطالعه ای روی بیش از 10 
میلیون نفر، ویروس اپشتین بار را با افزایش 32 برابری خطر ابتال به 

بیماری خود ایمنی مالتیپل اسکلروزیس مرتبط دانست.

امام حسن علیه السالم :

امیر مؤمنان)ع( از فرزندش 
حسن)ع( پرسید:... »پسر عزیزم 
! سرَوری، یعنی چه؟«. پاسخ داد: 
احسان به خویشان و تحّمل گناه 

دیگران. پرسید: »بی نیازی، به 
چه معناست؟«. پاسخ داد: کمِی 
آرزوهایت و خشنودی به آنچه 
کفایتت می کند. پرسید: »فقر، 

یعنی چه ؟«. پاسخ داد: طمع 
داشتن ]به دیگران[ و ناامیدی 

شدید.
معاني األخبار : ص 4۰1 ح 62

 آگهي  مناقصه عمومي
یك مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی شماره 1401/1-100

بشماره ثبت سامانه تدارکات الكترونیك دولت » ستاد« : 20010012240000102

شناسه آگهی : 1445105  01/ م - الف

شرکت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد موضوع سیم کشی هادی پرظرفیت طرح رفع فرسودگی شبکه -فاز اول را برابر شرایط 
ذیل و بشرح مشخصات و اطالعات مندرج در اسناد مناقصه به  مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید.

الزم به ذکر است کلیه فرآیندهاي برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و همچنین گشایش پاکات ، مطابق فرآیند تعربف 
شده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

     الزامات مورد نیاز 

     مبلغ ضمانتنامه 
 )شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

    نوع ضمانتنامه   
 )شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

 www.setadiran.ir محل دریافت و ارسال اسناد:    سامانه "تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(" به آدرس 
  زمان دریافت اسناد:                                                از ساعت 07:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09  الي ساعت 15:35روز پنجشنبه  مورخ  1401/11/13  

 مهلت ارسال پیشنهاد:   تا ساعت 15:35روز یکشنبه مورخ  1401/11/30
 زمان گشایش پاکات:   ساعت 08:30 صبح  روز سه شنبه مورخ  1401/12/02

 قیمت پایه مناقصه:    30،062،222،695 ریال -مطابق فهرست بهاء نیرو  سال 1401

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن که مغایر با آیین نامه 
مذکورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.همچنین به  پیشــنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از موعد 

مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main صرفا جهت اطالع رساني درج گردیده است

                                                                                   روابط عمومي  شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان                                                 

تضمین هاي معتبر )شامل فیش واریزی ،ضمانتنامه بانکي،....( مطابق آیین نامه تضامین دولتي مصوبه هیأت 
ـ  مورخ 1394/9/22 و  اصالحیه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه( وزیران بشماره 123402/ت50659 ه

1- ارائه حداقل گواهینامه رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه الزامی میباشد.
2-ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی الزامی میباشد.

1،503،111،135 ریال )یک میلیارد و پانصد و سه میلیون و یکصد و یازده هزار و صد و سی پنج ریال(
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