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محمد قاسمی
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران

حذف ایران از نقشه تجارت جهانی، رشد 
اقتصادی و امنیت ما را به خطر می اندازد

جدول داده -ستانده یکی از اقسام جداول حساب های ملی و کالن است 
که در بخش نخست روابط بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر را نشان 
می دهد. تالش می کنم معنای این موضوع را با یک مثال قابل فهم     تر کنم. 
می دانیم که در بخش صنعت، زیرگروهی با عنوان تولید خودرو وجود دارد 
که مشــخص است برای تحقق آن به مجموعه     ای از نهاده     ها نیاز هست، به 
این معنی که ســاخت خودرو به ورق فوالد نیاز دارد که در بخش دیگری از 
صنعت باید تولید شــود که خود این ورق برای تولید نیازمند فعالیت هایی 
در زنجیره     های دیگری از صنعت است، بنابراین مجموعه نهاده     هایی که در 
نهایت تبدیل به یک خودرو می شود از بخش ها و حوزه های مختلفی از فعالیت 

اقتصادی و صنعتی می آیند.
حاال تصور کنید که ما برای تولید اتومبیل به آب یا برق و بخش انرژی 
هم نیاز داریم. به الســتیک هم نیاز داریم. برای تولید الستیک هم شرایط 
به همین منوال است و باید یک گروه از صنایع هم     مسیر شوند تا تولید این 
محصول ممکن شــود. جداول داده-ســتانده در گام نخست سعی می کند 
روابط بین     بخشــی را به شکل کمی و شفاف نشان دهد. همچنین اگر شما 
در بخش کشاورزی از این جدول استفاده کنید، داده های جدول نهاده     های 
داخلی موردنیاز برای تولید هر کیلو محصول نهایی را به شما نشان می دهد، 
مثال اینکه چه مقدار از نهاده بذر استفاده کرده که از خود بخش کشاورزی 
می آید یا اینکه از نهاده آب استفاده می     کنید که از بخش دیگری می آید یا از 
نهاده     های ماشین آالت استفاده می کند که از بخش صنعت می آید، بنابراین 
جدول داه- ســتانده به خوبی می تواند روابط بین بخش ها را نشان دهد. در 
بخش یا ناحیه دوم جدول، تقاضاهای نهایی قابل شناســایی می شود یعنی 

این ها را به صورت شفاف نشان می دهد.
کاالهایی که در اقتصاد تولید می شوند یا توسط بخش خصوصی مصرف 
می شوند یا توسط دولت، یا سرمایه گذاری می شوند یا اینکه صادر می     شوند، 
ضمن اینکه خود واردات هم به گونه ای می تواند بر این جریان اثر بگذارد چراکه 
واردات هم می تواند شامل وارد کردن نهاده     ها باشد که در جریان تولید مصرف 
می شوند و هم واردات کاالهای نهایی که به شکل معمول مصرف می شوند. 
بعد از ناحیه یا بخش دوم، به قسمت سوم یا ناحیه سوم جدول داده - ستانده 
می رسیم که به ما می گوید از هر واحد ارزش افزوده     ای که در حال تولید است، 
چه میزان به دستمزد، چه میزان به عنوان بهره بانکی و هزینه مالی و چه میزان 
نیز به عنوان سود برای کارفرما باقی مانده؛ ضمن اینکه حجم پرداخت بابت 
مالیات را هم شفاف می کند. ارزش افزوده هم به معنای ارزش تولید منهای 
نهاده     های واسطه یا هزینه های واسطه است، بنابراین این جدول یکی از انواع 
حساب های ملی است که بسیار مهم بوده و همه این اطالعات را در خود دارد.

اسکن شفاف و دقیق اقتصاد ایران به ما نشان می دهد مزیت های نسبی 
کشور چیست. برای نمونه با استفاده از این جدول، ساختار بخش کشاورزی 
ایران را با ساختار بخش کشاورزی ۷۶ کشور دنیا که داده های آن در جدول 
هست، مقایسه کنیم. بعد از این نیز باید بفهمیم ما کجای این منظومه قرار 
می گیریم. موقعی که ما چنین اســکنی را در دست داریم، می توانیم درباره 
اولویت های هر بخش و نفوذ در بازارهای هدف تصمیم گیری کنیم. طبیعتا 
همه کشورها این کار را انجام می دهند و عمال این کار یکی از فوایدی است 
که ســاختار بخش های مختلف را برای ما شفاف می کند، ضمنا این جدول 
زنجیره     هــای ارزش     آفرینی را در بخش تولید و تجارت در جهان به شــکل 
شــفاف به نمایش می گذارد. با یک مثال این مســاله وضوح بیشتری برای 
خوانندگان پیدا می کند. امروز اگر چین از ایران واردات نفت دارد، با کمک 
جداول داده-ستانده مشخص خواهد شد که این مواد خام در کدام بخش ها 
و زیربخش های اقتصاد چین مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن چه موادی 
تولید می شــود؛ در واقع از این طریق مجموعه کاال و خدمات و نهاده     های 
تولیدشده با استفاده از مواد نفتی ایرانی در چین را می توان رهگیری کرد. 
همچنین اینکه مواد نفتی و پتروشیمی یا هر کاالی صادراتی ما به چین چگونه 
بر ســاختار و روابط تولید چین اثر می گذارد، یا اینکه کاالهای ساخته شده 
چینی از مواد اولیه ایرانی به کدام کشورها صادر می شوند از طریق این جدول 
قابل رصد و مشــاهده است. کلیت این روند یعنی اثر ما بر جریان عرضه و 
تقاضای جهانی از طریق این روابط قابل مشــاهده است. در همین راستا نیز 
ایــن جداول به ما کمک می کنند تا دقیقا بفهمیم که به ازای هر هزار دالر 
صادرات مواد پتروشــیمی یا معدنی به هند، چه میزان ارزش افزوده  در ازای 
چه فرآیندهای تولیدی به این کشور و صنایع آن رسیده است. اطالع یافتن 
از این شواهد و بینش     ها از این جهت مهم است که به ما و سیاستگذاران ما 
در تنظیم     گری بخش های پســینی و پیشینی صنایع داخلی و نحوه توسعه 
زنجیره     های ارزش داخلی یاری خواهد رساند. موضوعی که اگر بتوانیم آن را 
محقق کنیم، می توانیم محصوالتی با پیچیدگی باالتر و ارزش افزوده بیشتر 
را جانشین صادرات مواد خام یا نیمه     خام با ارزش افزوده پایین کنیم، بنابراین 
می توان گفت با این جدول می توان پیچیدگی اقتصاد را به روشــنی درک 
 کرد و برای دسترسی به تولید در زنجیره     های پیچیده     تر اقتصاد برنامه     ریزی

 و شروع به فعالیت کرد.
ما از نقشه تجارت بین الملل حذف شده     ایم و این جدا از تبعاتی که برای رشد 
اقتصادی ما دارد، خطراتی برای امنیت ملی ما دارد که باید به آن توجه شود.
 یکی از اهداف مهم همه کشورها، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است. 

آمریکایی ها مشتری طالی سرخ ایرانیآمریکایی ها مشتری طالی سرخ ایرانی

  

»آواتار: راه آب« با فروش ۲.۱۱ میلیارد دالری در صدر باکس 
آفیس پایان هفته هفتم قرار گرفت.

 دنباله پرفروش جیمز کامرون از روز جمعه تا یکشنبه گذشته 
از ۳۶۰۰ سینمای آمریکای شمالی در مجموع ۱۵.۷ میلیون 

دالر فروش داشت.
آواتار: راه آب با این میزان فروش برای هفتمین هفته متوالی 

رتبه نخست فروش گیشه را به خود اختصاص داد.
این دنباله تاکنون ۶۲۰ میلیون دالر در گیشه داخلی و ۲.۱۱۷ 

میلیارد دالر در سطح جهانی فروش داشت.
آواتــار: راه آب روز جمعه جنگ ســتارگان: نیرو برمی خیزد 
با فروش ۲.۰۷۱ میلیارد دالر محصول ۲۰۱۵ را پشــت سر 
گذاشت.با این میزان فروش آواتار: راه آب به چهارمین فیلم 
پرفروش تاریخ ســینمای جهان پس از آواتار با فروش ۲.۹۲ 
میلیارد دالر ، انتقام جویان: پایان بازی با ۲.۷ میلیارد دالر و 

تایتانیک با فروش ۲.۱۹ میلیارد دالری تبدیل شد.

قیمت های نفت هفته گذشته هفت درصد ریزش کردند و در پی گزارش اشتغال عالی آمریکا 
برای ژانویه که باعث صعود ارزش دالر شــد، قیمت نفت برنت به پایین مرز ۸۰ دالر سقوط 
کرد و وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایین کانال ۷۰ دالر عقب نشست. آمار اشتغال 
مطلوب آمریکا سابق بر این قیمتهای نفت را باال می برد اما این بار چنین نشد. آمار وزارت کار 
آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور ماه میالدی گذشــته، ۵۱۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده 
است که تقریبا سه برابر باالتر از رشد ۱۸۸ هزار شغل جدید بود که اقتصاددانان برای ژانویه 
پیش بینی کرده بودند و در مقایسه با آمار بازبینی شــده ۲۶۰ هزار شغل جدید در دسامبر، 
رشد دو برابری داشــت. این عملکرد خوب، چالش جدیدی برای فدرال رزرو ایجاد می کند 
که امیدوار بود افزایش ســریع نرخ بهره در سال گذشــته، بازار کار و دستمزد را به حد کافی 
متوازن کرده تا نرخ تورم به هدف این بانک برگردد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 

برای تحویل در مارس، با دو دالر و ۴۹ ســنت معادل ۳.۲ درصد کاهــش، در ۷۳ دالر و ۳۹ 
سنت در هر بشکه بسته شد. برای کل هفته شــاخص نفت آمریکا بیش از ۷.۵ درصد کاهش 
یافت و به کاهش حدود ۹ درصد در ســه ماه گذشــته اضافه کرد.بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویل در مارس، دو دالر و ۲۳ ســنت معادل ۲.۷ درصد کاهــش یافت و در ۷۹ دالر و 
۹۴ سنت در هر بشکه بسته شــد. نفت برنت برای کل هفته حدود ۷.۵ درصد کاهش داشت. 
 از ابتدای فوریه تاکنــون، نفت برنت ۵.۴ درصد کاهش داشــته و به کاهــش ۶.۵ درصدی 
که در ژانویه و دسامبر داشت، افزود.شاخص دالر و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا که معموال 
رابطه معکوس با داراییهای ریسک دار شامل ســهام و کاال دارند، افزایش یافتند و اگر بانک 
مرکزی آمریکا در باره برنامه خود برای مالیم کردن افزایش نرخ بهره در سال جاری بازنگری 

کند، ممکن است به روند افزایشی شان ادامه دهند.

فروش »آواتار ۲« از ۲ 
میلیارد دالر گذشت

صعود دالر عامل ریزش قیمت نفت شد

بر اساس آمارهای منتشر شده در ۱۰ ماهه گذشته بیش از ۱۷۸ تن زعفران صادر شده 
که آمریکا نیز از مشتری های زعفران ایران بوده است.

زعفران یکی از مهمترین کاالهای صادراتی ایران به شمار می آید و میزان ارزآوری این 
طالی سرخ به ۱۷۲ میلیون دالر رسیده است.آمار صادرات زعفران نشان می دهد که در ۱۰ 
ماهه گذشته بیش از ۱۷۸ تن زعفران به کشورهای مختلف صادر شده که امارات بزرگترین 
مشتری و ترکیه زرنگ ترین مشتری این محصول صادراتی بوده اند.براساس آخرین آمار 
ارائه شــده گمرک بیش از ۱۷۸ هزار کیلوگرم زعفران در ۱۰ ماهه امســال به ۵۹ کشور 
مختلف صادر شده است که ارزش آن معادل ۱۷۲ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۸۳۷ دالر و برابر 
با بیش از ۴۷۲۷ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان است.اتریش، اردن، آرژانتین، اسپانیا، استرالیا، 
آفریقای جنوبی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، ایاالت 
متحده آمریکا، ایرلند، بحرین، بلژیک، پاکستان، پرتغال، تایلند، تایوان، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان، جمهوری چک، چین، دانمارک، زامبیا، ژاپن، سریالنکا، سنگاپور، سوئیس، سوئد، 
سروستان و مونته گرو، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، فرانسه، فیلیپین، قزاقستان، قطر، 
کامبوج، کانادا، کرواسی، کره جنوبی، کنیا، کویت، گرجستان، لبنان، مالزی، مجارستان، 
مصر، موریس، نروژ، نیجریه، نیوزلند، ویتنام، هلند، هند، هنگ کنگ و یونان ۵۹ مشتری 
زعفران ایرانی در ۱۰ ماهه گذشته در بسته بندی های مختلف کمتر از ۱۰ گرم از ۱۰ تا 

۳۰ گرم و بیشتر هستند.

در این میان، امارات با خرید بیش از ۵۴ هزار کیلوگرم زعفران به ارزشــی بالغ بر ۶۱ 
میلیون و ۷۳۹ هزار دالر بزرگترین مشــتری زعفران ایرانی به شمار می رود و پس از آن 
اسپانیا با خرید بیش از ۳۵ تن زعفران به ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیون دالر در جایگاه دوم و 
چین با خرید بیش از ۲۸ تن با ارزشی بالغ بر ۳۲ میلیون دالر در جایگاه سوم خریداران 

این محصول کشاورزی صادراتی با ارزش قرار گرفتند.
نکته جالب در آمار صادرات زعفران ایران این است که پس از کشورهای امارات، اسپانیا 
و چین بیشــترین خرید زعفران توســط ترکیه انجام شده است که میزان آن به ۲۴ تن 
می رسد. اما مساله اینجاست که این حجم از زعفران با ارزش بسیار اندکی معادل حدود 
۵۳۰ هزار دالر توســط ترک ها خریداری شــده است که می توان گفت آنها زرنگ ترین 
مشتری زعفران ایرانی بودند و مشخص نیست این حجم از زعفران چرا با قیمتی بسیار 
پایین به این کشور صادر شده است.گرچه زعفران ایرانی به کشورهای مختلفی از همسایگان 
تا دورترین نقاط قاره های دنیا صادر شــده است اما آمریکا در ۱۰ ماهه گذشته مشتری 
زعفران ایرانی بوده است و یک کیلوگرم زعفران را در بسته بندی های بیش از ۳۰ گرم به 
ارزشی بالغ بر ۱۵۹۸ دالر معادل ۳۹ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان خریداری کرده است.البته 
یکی دیگر از محصوالت در این زمینه پودر زعفران است که در ۱۰ ماهه گذشته بیش از 
۳۰۴ کیلوگرم از آن به ارزش ۳۳۹ هزار و ۱۹۸ دالر به کشورهای اسپانیا، استرالیا، آلمان، 
امارات، انگلستان، ایتالیا، بحرین، سنگاپور، فرانسه، مالزی، ویتنام و یونان صادر شده است.

جذاب، ملتهب و دیدنی

تعدادی از خانواده های اعضای فریب خورده سازمان منافقین 
که در اردوگاه اشــرف گرفتار شــده بودند برای دیدار و آزادی 
فرزندان و اعضای خانواده شان در مقابل اردوگاه مذکور تحصن 
می کنند و در این بین اتفاقاتی بیــن خانواده ها با هدایت ثریا 
عبداللهی )معروف به سرهنگ ثریا( و اعضای سازمان منافقین 
رقم می خورد.ثریا عبداللهی مادر امیر اصالن اسدزاده یکی از 
اسراء در بند گروهک تروریستی منافقین بود که چهار سال در 
کمپ آزادی در حاشیه پادگان اشرف حضور داشت تا به حداقل 
خواسته خود از رهبران منافقین برسد: دیدار کوتاه با فرزندی 

که سال ها او را ندیده حداقل خواسته این مادر رنج کشیده بود.
عبداللهی که خود به همراه چند نفر دیگر از خانواده های اسرای 
در بند منافقین کمپ آزادی )محل استقرار خانواده های اسرای 
در بند منافقین( را تاسیس کرده پس سالیان تالش بی وقفه هنوز 
به خواسته انسانی و قانونی خود نرسیده است. همین سرگذشت 
واقعی و مستند پیرنگ اصلی فیلمنامه لیلی عاج با نام سرهنگ 

ثریا را شکل داده است.
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 اقتصادی اجتماعی  
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آگهي فراخوان عمومی
 شماره 1-62-1401 )نوبت سوم(

شناسه آگهی : ۱۴۴۹۹۹۱  ۴۳۳۷ / م - الف

شناسایي متقاضیان سرمایه گذاري به روش اجاره به شرط تجهیز 13 دستگاه ساختمان واقع در ایستگاه رازی 
      شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران باستناد بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری  در 
نظر دارد، تأمین مالی، بازسازی و بهره برداری ۱۳ دستگاه ساختمان واقع در ایستگاه رازی را به روش اجاره به شرط تجهیز  واگذار 

نماید.
       بر  این اســاس از کلیه متقاضیاني که تمایل به ارایه پیشــنهاد دارند دعوت بعمل مي آید تا ضمن تکمیل و ارسال اطالعات 

درخواستي در قالب فرم هاي مربوطه، نسبت به معرفي، شناسایي و ارزیابي توان و ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند. 
متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ جهت دریافت فرم هاي مربوطه 
به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و یا به صورت حضوری جهت دریافت اسناد مبلغ یک میلیون )۱.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
به شماره شبا ir     ۷۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷با شناسه واریز ۲۰۳۰۶۴۰۷۴۲۸۰۵۰۰۸۸۵۱۳۴۴۹۹۹۰۹۰۰۰ نزد 
خزانه بانک مرکزي بنام درآمد راه آهن قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي واریز و به نشانی تهران- میدان آرژانتین- ابتدای 
بلوار نلسون ماندال- ساختمان شهدای معظم راه آهن- طبقه دوم شــرقی-  اداره کل تدارکات و پشتیبانی- اداره امور قراردادها 

مراجعه نموده و اسناد فراخوان را دریافت نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به نشاني 

فوق الذکر مي باشد. 
کلیه متقاضیان حقیقي یا حقوقي راساً و یا با مشارکت سایر شرکت ها، موسسات و یا پیمانکاران و شرکت هاي تجاري، عالقه مند 

که توان تأمین مالي مناسب با موضوع فراخوان را دارند، می توانند شرکت نمایند. 
                                                                                   اداره کل تدارکات و پشتیباني راه آهن ج.ا.ا

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران ) سهامی خاص ( 
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 ایده روز
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ســعیده محمد  -   ایده روز  |با تصویب 
شورای پول و اعتبار، افرادی که ملک مسکونی 
در رهــن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به 
بانک تملک شده اســت، می توانند با رعایت 
برخی شرایط، ملک تملیکی را در قالب اقاله 

پس بگیرند.
در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای آن 
شورا با هدف مســاعدت به افرادی که بنا به 
دالیل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای 
تعهدات خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی نشــده اند و بــه همین دلیل ملک 
مسکونی آن ها که به عنوان وثیقه تعهدات در 
رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه 

بانکی کشور درآمده، موافقت کرد.
طبق اعالم بانک مرکزی، امالک مسکونی 
یاد شــده در صورت ارائه درخواســت کتبی 
مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت 
شرایط ذیل در قالب اقاله به آن ها واگذار گردد:

۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل 
۱0 میلیارد تومان باشد.

۲- مالک قبلی در زمان ارائه درخواســت 
فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

۳- چنانچه فرآیند تشریفات مزایده برای 
ملک مســکونی در حال انجام باشد، مزایده 
فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به 

اعالم برنده نشده باشد.
۴- مالک قبلی یا تسهیالت گیرنده ای که 
ملک مســکونی تملک شده وثیقه تسهیالت 
دریافتی توســط وی بوده، تمامی بدهی خود 
مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیالت 
تأدیه نشده ای که در ازای آن، ملک مسکونی به 
تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام 
تأخیر تأدیه ی دیــن متعلقه مطابق مصوبات 
شــورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک 
تملک شده و ســایر هزینه های به روز شده به 
تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری 
بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، 
نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده 
است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ 
اعالم مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به 
وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسســه اعتباری 

پرداخت کند.
۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک 
قبلی یا تسهیالت گیرنده ای که ملک مسکونی 
تملک شده وثیقه تسهیالت دریافتی توسط 
وی بوده، علیه مؤسســه اعتباری در خصوص 

تسهیالت مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، 
مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با 
واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به 
تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت 
به ملک مسکونی مذکور و تسهیالت مربوطه به 
نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه ای از آن را 
به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به 

مؤسسه اعتباری ارائه کند.
ضمناً در صورت موافقت مؤسسه اعتباری 
به اقاله  ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه 
اعتبــاری باید ظرف مهلت دو مــاه از تاریخ 
دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی 
تملک شــده، میــزان بدهی مالــک قبلی یا 
تسهیالت گیرنده ای که ملک مسکونی تملک 
شده وثیقه تسهیالت دریافتی توسط وی بوده، 
را به صورت مکتوب به مالک قبلی اعالم کند.

همچنین اشخاص مشمول، حداکثر 6ماه 
پس از ابالغ مصوبه مذکــور مهلت دارند که 
درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری 

مربوط تسلیم کنند.
شایان ذکر است، بعضاً مشتریان شبکه ی 
بانکــی بنا به دالیلــی قادر بــه بازپرداخت 
بدهی خود نیســتند. لذا بانک یا مؤسســات 
اعتباری غیربانکی نیز پــس از اتخاذ تمامی 
روش های ممکن از جملــه؛ مذاکره و امهال 
چندبــاره مطالبات خــود، چنانچه موفق به 
استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل 

ســپرده گذاران و در راستای صیانت از منافع 
عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه 
به مراجع قانونی و تملک قهری امالک مسکونی 

توثیقی است. 

در سالیان پیشــین، وفق مصوبات مراجع 
ذی صالح مربوط این امکان وجود داشت که 
تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان 
قبلــی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسســه 
اعتباری، با موافقت مؤسســه اعتباری، ملک 

مسکونی تملک شــده به مالک قبلی مسترد 
گردد. لیکن از اوایل سال ۱۴00، بنا به مصوبه 
شــورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال 
تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق 
مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد امالک 
تملیکی به مالکان قبلی آن ها منتفی گردید. 
بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می توانستند 
از طریق شــرکت در مزایده، نسبت به تملک 
مجــدد ملک خود اقدام کننــد. پس از ابالغ 
مصوبه مذکور، درخواســت ها و پیشنهادات و 
نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل 
شد که طی آن تقاضا شده بود، تحت شرایطی 
امکان استرداد امالک مسکونی به مالکان قبلی 
فراهم گردد. بر این اســاس، استرداد امالک 
تملیکی صرفاً از نوع امالک مسکونی به مالکان 
قبلی آن ها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، 
در جلسه مورخ ۱۴0۱.۱۱.۱۱ شورای پول و 
اعتبار مطرح و به شــرحی که در فوق تشریح 

شد، به تصویب رسید.
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا 
شــورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۴00 
اســترداد امالک تملیکی بــه مالکان قبلی را 
ممنــوع اعالم نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً 
برای برخی از امالک تملیکی، امکان واگذاری 
به مالــکان قبلی را بدون تشــریفات مزایده 
تجویز نموده اســت، باید گفــت که امالک 
تملیکی جز دارایی های مؤسســات اعتباری 

محســوب می شــوند و عموماً نیــز با توجه 
به الزامــات و احکام قانونــی تجدید ارزیابی 
شــده اند و به عبارت دیگر بــه قیمت روز در 
صورت هــای مالی مؤسســات اعتباری ثبت 
شــده اند. طبیعی اســت مالکان قبلی زمانی 
متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت 
نقدی و دفعتــاً واحده و کامــل بدهی خود 
 هستند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از

 مجموع مبلغ بدهی آن ها به مؤسسه اعتباری 
باشد.

لذا در این شــرایط و در صورت واگذاری 
ملک تملک شــده به مالک قبلی نه به ارزش 
روز آن بلکــه در ازای پرداخت تمامی بدهی 
مالک قبلی مشــتمل بر، مجموع مانده اصل 
و سود تسهیالت تأدیه نشــده ای که در ازای 
آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و 
وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق 
مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری 
ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده 
به تشــخیص مؤسســه اعتباری که مؤسسه 
برای تملک، نگهداری و اســترداد ملک مزبور 
متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل 
زیان شده و باید در صورت های مالی خود زیان 

شناسایی کند.
تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری عالوه بر 
تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده گذاران )به 
واسطه سود پرداختی بابت سپرده های آن ها(، 
دولت )از بابت مالیات( و سهامداران )به واسطه 
سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری 
در دوره مالی(، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه 
آن و به تبع آن تضعیف توان تســهیالت دهی 
مؤسســه اعتباری اســت که در شــرایط و 
مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن 
نظام تأمین مالی در کشــورمان، فراهم شدن 
بی قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صالح 
و صواب نیست. بر همین اساس نیز شورای پول 
و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد 
حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای 
تعهداتشــان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک 
مسکونی آن ها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری 
درآمده اســت، مقرر نمود که با لحاظ شرایط 
و ضوابط خاص، به اشــخاص مشمول شرایط 
احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی 
آن هــا در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده 
تمامی بدهی ایشــان، بدون تشریفات مزایده 

مسترد شود.

شرایط بازگشت خانه های مصادره ای از بانک ها به مردم

ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر/ دولت سیزدهم 
برای اشتغال چه کرد؟

تهران- ایرنا- گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد دولت 
سیزدهم توانسته نرخ بیکاری را به پایین ترین رقم دو دهه 
اخیر رسیده است. اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر 

برای کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام داد؟
 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴0۱ منتشر شد. 
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که 
٨,۲ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ) پاییز ۱۴00( 
حدود 0.٧ واحد درصد کاهش یافته است. در پاییز امسال 
۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال 
بوده اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن 
اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 0.۱ 
واحد درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و 
بیشتر در این به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر افزایش 
داشته است.مرور آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان 
می دهد نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین ترین رقم در 
دو دهه اخیر رسیده است. اما دولت سیزدهم در یک سال و 
نیم اخیر چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور کرد؟

 واکسیناســیون عمومی؛ پایان قرنطینه ها و 
بازگشت به کار و فعالیت

اولین و موثرترین اقدام دولت برای نجات اقتصاد و البته 
جان مردم، واکسیناسیون عمومی بود. در حالی که مسئوالن 
دولت قبل بارها »تحریم« و »FATF« را مانع ورود واکسن به 
کشور معرفی می کردند، دولت سیزدهم توانست در ماه های 
آغازین فعالیت، ده ها میلیون واکســن وارد کشور کرده و با 
اجرای واکسیناســیون عمومی، عالوه بر نجات جان مردم، 

اقتصاد کشور را از مهلکه قرنطینه های اجباری نجات داده و 
مردم به راحتی به کسب و کار خود بازگردند.

 تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
قانون »تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« در ۵ ماده 
و ۱6 تبصره شرایط جدیدی را برای صدور مجوزها تعریف 
کرده است. اما نقطه عطف این ضوابط و شرایط جدید، تعریف 
اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای »ثبت محور« است 
تا با ثبت این درخواســت ها در درگاه ملی مجوزهای کسب 

و کار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود.
عالوه بر این بر اساس این قانون  چنانچه هر یک از مراجع 
صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، 
پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعالم نکند، 
به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق 
درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در 

اختیار متقاضی قرار می گیرد.
یکــی از مهم ترین بخش های قانون »تســهیل صدور 

مجوزهای کسب و کار«، مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون است که 
شــرایط درفت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد 
رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می کند 
به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت 
پذیرش برای این آزمون ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه 
ورود فارغ التحصیالن این رشته ها به بازار کار مرتبط، آسان تر 
می شود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای این قانون باعث شد 
مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار به میزان چشمگیری 

کاهش یافته و شروع کسب و کار تسهیل شود.

 کاهش و بخشودگی مالیات تولیدکنندگان
وصول درآمدهای مالیاتی در ٨ ماه امسال در حالی رکورد 
زد که مالیات ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت 
از تولیدکنندگان و بدون فشــار به بخش تولید و شناسایی 
فراریان مالیاتی رخ داد. در همین رابطه نرخ مالیات واحدهای 
تولیدی در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی از ۲۵ به 
۲0 درصد کاهش یافت و در بودجه پیشنهادی سال آینده 

این کاهش به ٧ درصد رسیده و مالیات بخش تولید در سال 
آتی ۱٨ درصد تعیین شده است. در راستای حمایت از تولید 
داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید، نرخ مالیات فعالیت های 

تولیدی در سال ۱۴00 برابر ۲0 درصد تعیین شده است.
متاســفانه در دولت های گذشته بیشترین بخش فشار 
مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق بگیران بوده است، اما 
در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ســاماندهی 
کارتخوان ها، داده محوری، هدفمندســازی به جای ممیز 
محوری شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان 
هستیم.عالوه بر این طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال 
گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور 
متوسط ٨۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده 
است. این نسبت برای استان های کمتر توسعه یافته شامل 
آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، 
خراســان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، 
کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.

 احیای بنگاه های راکد و نیمه فعال
به گفته سخنگوی وزارت صمت ارزیابی ها نشان می دهد 
در ٨ ماه منتهی به آبان سال جاری در مجموع ٨60 واحد 
صنعتی غیرفعــال به چرخه تولید بازگشــتند. همچنین 
سرمایه گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک ساله 
دولت سیزدهم ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشــد داشته است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال 
نشان می دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ۱۲ هزار و 6٧ 
واحد راکد، شامل 6 هزار و ٨۱۴ واحد در داخل شهرک ها و 
نواحی صنعتی و پنج هزار و ۲۵۳ واحد خارج از آنها وجود 
دارد که 6۲ درصد آنها از طریق شیوه های فنی بازفعال سازی، 
امکان راه اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از 

۱6٧ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کند.

سیاست های تجاری چین به سمت آزادسازی و نرمش با جهان تغییر می کند؟

 دولت سیزدهم برای اشتغال چه کرد؟

میثم رادپور
کارشناس 

باور کنیم قیمت دالر را رسانه تعیین 
می کند؟

رسانه ها یکی از ارکان دموکراسی هســتند، حتی برای داشتن رشد اقتصادی به 
رسانه های آزاد نیاز است؛ از آنجا که بیان هر کس محدود است و رسانه ها باید صدای 
مردم جامعه را به گوش مسئولین برسانند، یکی از ابزارهای تحقق دموکراسی و رشد 
اقتصادی هستند و نمی توان گفت رسانه های آزاد مانع از تحقق رشد و شکوفایی 

اقتصاد می شوند.
رسانه ها این قدرت را دارند که موضوعات با اهمیت را کم اهمیت جلوه دهند و یا 
موضوعات کم اهمیت را با اهمیت جلوه دهند و از این وجه که به طور سیستماتیک 
می توانند پیام هایی را به جامعه برسانند، می توانند آثار مثبت و یا منفی بر جامعه 
بگذارند؛ اگر محتوایی که در دســترس مردم قرار می دهند، گمراه کننده باشد، 
رسانه ها آسیب زا خواهند شــد و می توانند بر اقتصاد تاثیر گذارند، همان طور که 

در ایران اتفاق افتاده است اما رسانه ها قادر نخواهند بود قیمت ارز را جابه جا کنند.
تنها کاری که رسانه ها می توانند انجام دهند، اعالم قیمت ها در بازار طال، سکه و ارز 
است و حال باید پرسید که چرا کار به جایی رسیده است که افزایش نرخ ارز بر گردن 
رسانه ها افتاده است؛ در چند سال قبل و در سال های ۹۳ تا ۹۴ قیمت دالر بسیار 
شفاف بود و هیچ چیز به اندازه قیمت دالر شفاف نبود و این بازار شفاف را با بستن 
صرافی ها و گرفتن دالل ها غیرشفاف نابود کردند و انقدر بازار غیرشفاف شده  است 
که هیچ کجا قیمت اعالم نمی کند و با تنها رسانه هایی که قیمت اعالم می کنند 

برخورد می شود.
تنها با خبر نمی شود بازار را کنترل کرد و با قیمت  دادن به تنهایی نمی شود روند بازار 
ارز را تغییر داد، بلکه باید عملکردی صورت گیرد و باید عرضه و تقاضایی در کار باشد 
تا قیمت ارز تغییر کند.اتفاقی که امروز افتاده  و رسانه هایی که با آنها برخورد شده  

درنتیجه ادامه سیاست غیرشفاف سازی های دولت است.
تبعات غیرشفاف سازی این است که بازار دالر با آن حجم از شفافیت که حتی از بازار 
سرمایه نیز شفاف تر بوده است، به وضعیتی دچار شده  که قیمت واقعی ارز را نمی توان 
پیدا کرد؛ تمام قیمت هایی که در بازار نقدی می بینید فیک است، چراکه دولت اصرار 
دارد قیمت های غیرواقعی بزنیم و اینگونه شد که کار به جایی رسید که فعال غیر 
حرفه ای نمی تواند ارز خود را در بازار بفروشد و مجبور می شود تا ارز خود را به دالالن 

بدهد و آنها نیز آن را با ۲ تا ۳ هزار تومان باال و پایین بفروشند.

اظهارنظرهــای هیات چینی در اجالس اخیر داووس حاکی از این اســت 
که احتماالً سیاســت های اقتصادی و تجاری این کشور در عین حفظ جوانب 
احتیاط و توجه به بازار داخلی، به سمت وســوی آزادســازی بیشتر و نرمش با 

جهان چرخش خواهد کرد.
در پنجاه و پنجمین گزارش از سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
جهانــی«، گلچینی از تحــوالت اخیر در دو الیه جهانــی و منطقه ای محیط 
ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده 
توســط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه مورد 

واکاوی قرارگرفته اند.
در بخش تحوالت جهانی، به مباحت مطرح شــده در اجالس اخیر داووس 
اشــاره شده است. بر اساس این گزارش، ازآنچه در پنل چین در اجالس اخیر 
داووس در ســوئیس ارائه شد، این گونه برداشت می شود که دنیا باید در انتظار 
چرخش سیاست های اقتصادی و تجاری این کشور به سمت وسوی آزادسازی 
بیشتر و نرمش با جهان، در عین حفظ جوانب احتیاط و توجه به بازار داخلی 
باشد. بعد از سیاست سخت گیرانه کووید صفر در چین و پیامدهای آن، تمرکز 
سیاست های اقتصادی این کشور بر گسترش تقاضای داخلی، ثبات زنجیره تأمین، 
حمایت از بخش خصوصی، اصالح شــرکت های دولتی، جذب سرمایه گذاری 
خارجی و جلوگیری از ریسک های اقتصادی و مالی خواهد بود تا بتواند ضمن 

بازیابی روندهای رو به رشد گذشته، از ثبات و توسعه اقتصادی حمایت کند.
از سوی دیگر روسیه همچنان به دنبال کاهش اثرات جنگ اوکراین بوده و 
تالش می کند تا با ارائه مشوق ها و تخفیفات قیمتی، صادرات انرژی کاهش یافته 
در اثر نقصان تقاضای اروپا را جبران کند. پیگیری اجرای راهکارهای دالرزدایی از 

تجارت خارجی و تسویه حساب از طریق ارزهای ملی و نیز طرح پیشنهاد تمدید 
نرخ عوارض واردات صفر درصدی تا پایان سال ۲0۲۳ با کشورهای اوراسیا، از 

جمله این تالش ها است.
در بخش دیگری از تحوالت جهانی، خبر مشــارکت راهبردی مصر با هند 
در زمینه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، انرژی و اقتصادی و اعطای امتیازاتی به 
هند به ویژه در منطقه اقتصادی کانال سوئز نیز نشان از فرصت طلبی مصر برای 

بهره برداری حداکثری از رقابت میان چین و هند است.
در بخش تحوالت منطقه ای، مجموعه مهمی از پیشنهاد های مطرح شده توسط 
کشورهای حوزه خلیج فارس در کنفرانس داووس، در صدر اخبار قرار دارد. وعده 
عربستان سعودی در رابطه با ارائه کمک های بین المللی با هدف ایجاد اصالحات 
اقتصادی و ساختاری در کشورهای دریافت کننده، مساعدت قطر در هم افزایی 

مثبــت در تأمین امنیت انرژی جهان و در نهایت تأکید امارات برای تبدیل به 
هاب نوپدید تجارت جهانی، از جمله این پیشنهاد ها بوده است. به عالوه عربستان، 
قطر و امارات در سال ۲0۲۲ متعهد به سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه 
از جمله مصر شده اند. دولت مصر، تحت فشار صاحبان بدهی های خارجی خود 
از جمله صندوق بین المللی پول، در جدیدترین ســند راهبردی منتشر شده، 
متعهد به انجام اصالحاتی از جمله کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و افزایش 

نقش بخش خصوصی و نیز ارتقای شفافیت در شرکت های دولتی شده است.
سایر تحوالت منطقه نیز شامل برداشتن گام های اولیه توافق بر سر صادرات 
نفت خام روســیه به پاکســتان با قیمتی ارزان تر و از طریق سیستم پرداخت 
مبتنی بر ارز کشورهای دوست، تأمین کسری برق عراق برای اولین بار توسط 
ترانســفورماتورهای شــرکت زیمنس که از گازهای خروجی از چاه های نفت 
عراق برای تولید برق استفاده می کند و توافق قزاقستان با امارات برای افزایش 

مبادالت تجاری است.
در بخش داده های تازه، کشــور عمان و مازاد تجاری ۲۲,0٨ میلیارد دالری 
آن مورد توجه قرار گرفته اســت. رشد صادرات نفتی و غیرنفتی عمان در ۱0 
ماهه ســال ۲0۲۲، نشان دهنده تأثیر باالی برنامه های توسعه ای این کشور در 
بخش تجارت و درنتیجه تغییر اهمیت این کشور در نقشه تجارت جهانی است.

 مرکز پژوهش های اتاق ایران درحرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار 
سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« را باهدف بررسی رویدادهای 
کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دســتور کار قرار داده است و در این 
گزارش ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 

ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

  خبرخبر
   سازوکار بازگرداندن واحدهای مسکونی تملک شده به مالکان قبلی 

مشخص شد
 بانک مرکزی »دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصالحات 
جدید« که متضمن امکان مســترد کردن امالک مسکونی به مالکان قبلی آن ها 
بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شــرایط مشخص است را برای اجرا به 
شبکه بانکی ابالغ کرد. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: در جلسه یازدهم بهمن 
شورای پول و اعتبار، امکان مسترد کردن امالک مسکونی به مالکان قبلی آن ها بدون 
برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص مطرح و آن شورا با الحاق متن 
زیر به عنوان ماده )۱۱( و تبصره های ذیل آن به »دستورالعمل واگذاری اموال مازاد 
مؤسسات اعتباری« موافقت کرد.»ماده ۱۱- چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات 
مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیالت و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه 
اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را 

در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد کند:
۱۱ -۱ - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

۱۱ -۲ - مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۱۱ -۳ - چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده 

به اعالم برنده منتهی نشده باشد.
۱۱ -۴ - مالک قبلی یا تسهیالت گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه 
تسهیالت دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده 
اصل و سود تسهیالت تأدیه نشده ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه 
اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه  دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و 
اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص 
مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، 
نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از 
تاریخ اعالم مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه 

اعتباری پرداخت کند.
۱۱ -۵ - تمامی دعاوی مطروحه از ســوی مالک قبلی یا تسهیالت گیرنده ای که 
ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیالت دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه 
اعتباری در خصوص تسهیالت مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. 
همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم 
سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیالت مربوطه 
به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات 

مربوط به موسسه اعتباری ارائه کند.
تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک 
قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک 
قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیالت گیرنده ای که 
ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیالت دریافتی توسط وی بوده، را به صورت 
مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک 

قبلی اعالم کند.
تبصره ۲ - در خصوص شرط مقرر در بند )۱۱ -۲(، اقرار)اعالم( رسمی مالک قبلی و 

پاسخ استعالم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مالک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ - امالک مسکونی که بخشــی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی 

در حال استفاده بوده و دارای یک پالک ثبتی واحد است، مشمول این ماده است.
تبصره ۴ - سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا 

قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد.
تبصره ۵ - تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری امالک موضوع این ماده 
اعم از مالیات، عوارض، حق التحریر، حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده 

مالک قبلی است.
تبصره 6 - هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و 
قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است 
ارزش روز آن سهم از ملک مســکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک 

مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره ٧- مؤسسه اعتباری موظف اســت، مشخصات امالک مسکونی اقاله شده 
موضوع این ماده از جمله پالک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و 
تاریخ واگذاری امالک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیالت گیرنده ای که ملک 
مسکونی تملک شده وثیقه تسهیالت دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت های 
پیوست صورت های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء کند.

 در صورت موافقت 
مؤسسه اعتباری به 

اقاله  ملک مسکونی به 
مالک قبلی، مؤسسه 

اعتباری باید ظرف 
مهلت دو ماه از تاریخ 

دریافت درخواست 
مالک قبلی ملک 

مسکونی تملک شده، 
میزان بدهی مالک قبلی 

یا تسهیالت گیرنده ای 
که ملک مسکونی تملک 

شده وثیقه تسهیالت 
دریافتی توسط وی بوده، 

را به صورت مکتوب به 
مالک قبلی اعالم کند.
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شرکت های تولیدی سرمایه مردم هستند
آرزو برهانی -   ایده روز  |  مدیر ســابق 
نظارت بر بورس های سازمان بورس با اعتقاد بر 
عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعالم 
کرد: شرکت های تولیدی سرمایه مردم هستند 
و براساس سرمایه مردم شکل گرفته اند، بنابراین 
نمی شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل 
بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان 

داشت.
ســید مهدی پارچینی، در خصوص عرضه 
خودرو در بــورس کاال اعالم کرد: عرضه هایی 
که در تابلوی بورس کاال انجام شــد نشان داد 
قیمت های معامله شده باالتر از قیمت کارخانه 
اما به مراتب پایین تر از قیمت بازار اســت، در 
حالی که در گذشته در قیمت فروش محصول 
در حق تولید کننده اجحاف می شد و افراد عادی 
هم که از بازار خریداری می کردند، سودی را به 
دالل ها پرداخت می کردند و این نشان از عدم 

شیوه اقتصادی در انجام مکانیزم فروش بود.
وی افزود: اگر بخواهیم از بعد اقتصادی به 
موضوع نگاه کنیم زمانی که تولید کننده بتواند 
کاالی خــود را با قیمت رقابتی در بازار عرضه 
کند و مصرف کننده هم حق تعیین قیمت را 
داشته باشد، تولید کننده مسیر افزایش کیفیت 
محصوالت خود را برای حضور در بازار رقابتی 
طی می کند و مصرف کننده نیز می تواند کاالیی 
با کیفیت بهتر را انتخاب و خرید کند، بنابراین 
شــیوه ای که اخیرا در مــورد عرضه در بورس 
انتخاب شده، بهترین شیوه ممکن در شرایط 
فعلی است که حمایت از تولید کننده و مصرف 

کننده به شکل واقعی عیان می شود.

 روش قبلی شورای رقابت نتیجه نداد
پارچینی در ادامه به ورود شورای رقابت به 
قیمت گذاری خودرو اشــاره کرد و گفت: باید 
بــه قانون گذار این حــق را داد زمانیکه تولید 
وضعیت انحصاری پیدا می کند باید نهاد ثالثی 

بتواند آن را مدیریت کند اما واقعیت آن است 
که نحوه قیمت گــذاری محصوالت و تجربه 
گذشته تجربه موفقی نبوده و همیشه از جیب 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هزینه شده و 
در نهایت هم افرادی که واسطه گر بودند و رانت 
داشتند توانستند از این امتیاز بهره مند شوند 
در حالیکه مصرف کننده نهایی در اکثر موارد 

از این موضوع بهره مند نشده است.
وی عنــوان کرد: این در حالی اســت که 
می توان مدیریت قیمت محصوالت را از طریق 
بورس کاال و به واسطه افزایش عرضه ها انجام 
داد تا عرضه و تقاضا قیمت عادالنه را تعیین کند 
زیرا در این روش قیمت ها به صورت شفاف روی 
تابلو رفته و واســطه ای وجود ندارند که قیمت 
های ســاختگی و جهت دهنده را به بازار ارائه 
دهد و هرکسی در این رقابت ها در بورس کاال 
ورود پیدا می کند خریدار واقعی و مصرف کننده 
نهایی است و قیمتی که از تابلو استخراج می شود 

قیمت واقعی تری برای محصول است.

 سودآوری تولیدکنندگان
مدیر ســابق نظارت بر بورس های سازمان 
بــورس عنوان کــرد: آخرین گزارشــی که از 
عملکرد 9 ماهه ایران خودرو منتشر شد نشان 
داد که در این دوره شــرکت توانسته است به 
سودآوری برسد که یکی از عوامل این موضوع 
عرضه محصوالت در بورس کاال بود زیرا قیمت 
معامله شده باالتر از قیمت های دستوری بود 
که در گذشته اعالم می شد؛ البته قیمت های 
کشــف شده نیز پایین تر از قیمت بازار بود به 
عبارتی تولید کننده توانست کاالی خود را با 
قیمت بهتری بفروشد و سودی را شناسایی کند 
و مصرف کننده نیز توانســت کاال را با قیمت 
پایین تری از بازار به دست بیاورد در واقع هزینه 

کمتری را در این حوزه پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگــر با افق بلند مدت به 

موضوع نگاه کنیم می توانیم شــاهد باشــیم 
کــه جریان ســودآوری و رقابــت در تعیین 
قیمت باعث می شود تا تولید کننده به سمت 
تولیــد کاالهای با کیفیت تــر حرکت کند و 
خریداران را ترغیب کند، این امر در بلندمدت 
 باعــث افزایــش کیفیت محصــول و افزایش

 رضایت مشــتریان می شــود و از سوی دیگر 
فضای داللی و واســطه گری را در این صنعت 

پایان می دهد.
پارچینی عنــوان کرد: بایــد توجه کنیم 
شــرکت های تولیدی سرمایه مردم هستند و 
براساس سرمایه مردم شکل گرفته اند؛ بنابراین 
نمی شود از جیب افرادی که سرمایه های خود را 
چه به لحاظ کسب منفعت چه به لحاظ کمک 
به تولید مصرف کردند به خطر بیاندازیم تا عده 
خاصی با رانت هایی که دارند بتوانند منافع را 
از جیب سهامداران به جیب خود منتقل کنند 
و مردم نیز در این میان متضرر شــوند در این 

صورت هم تولید کننده آســیب می بیند هم 
مصرف کننده و فقط افرادی که دالل هستند 

از این شرایط بهره مند شوند.
مدیر ســابق نظارت بر بورس های سازمان 
بورسگفت: این موضوع در گذشته با انتقادهای 
زیادی از سمت مصرف کننده مواجه بوده البته 
شاید این حق را هم می شود به تولید کننده داد 
که با زیان هایی که شناسایی می کردند نتوانند 

محصوالت با کیفیت بیشتری تولید کنند.
وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم مســیر 
عرضــه خودرو در بورس کاال با قدرت ادامه دار 
باشــد و به آینده تولید کشور و افزایش فضای 
رقابتــی در تولید محصول بــا کیفیت در این 
صنعت کمک کند زیرا بورس تنها بازاری است 
که شفافیت بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد 
و سیاست گذار با معامالت خودرو در بورس کاال 
می تواند تصمیمات صحیح و براساس آمارهای 

دقیق بگیرد.

 4 دستاورد عرضه خودرو در بورس
نخســتین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، 
»شفافیت و کشف عادالنه و واقعی قیمت«، »سود همزمان مصرف کننده و خودروساز«، 
»ایجاد بازار رقابتی« و »تولید خودروهای با کیفیت تر« است که با تداوم عرضه، بخش 

عمده این موارد که می تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
مصطفی امید قائمی، به عرضه خودرو در بورس کاال و حاشیه های ایجاد شده از 
سوی شورای رقابت اشاره کرد و اظهار داشت: به طور قطع ورود هر کاالیی به بورس 
کاال باعث شفافیت و بهبود عرضه آن کاال می شود؛ این مزایا باعث شد مسووالن حاضر 
در دولت ســیزدهم هر چه سریعتر به منظور ایجاد تعادل در معامالت بازار خودرو، 

درصدد عرضه خودرو در بورس کاال برآیند.
وی خاطرنشان کرد: عرضه خودرو در بورس ضمن کمک به تولیدکننده برای عرضه 
شفاف تر و نیز معامالت بهتر کاالی خود، به مصرف کننده واقعی کمک می کند تا 
کاالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار با قیمت بهتر و مناسب تری خریداری کند.

امید قائمی اظهار داشــت: در وضعیت فعلی، گزینه ورود خودرو به بورس کاال از 
جمله اقدامات بسیار مثبت برای بازار این کاال تلقی می شود که می تواند کمک کننده 

به دو طرف خریدار و تولیدکننده باشد.
این کارشــناس بازار سرمایه تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کاال در درازمدت 
یک اقدام با نتیجه بهینه اســت که در کنار کمک به بازار سهام و سهامداران، باعث 

سودرسانی به بازار مواد اولیه صنعت خودروسازی خواهد شد.
وی به مخالفت های صورت گرفته برای عرضه خودرو در بورس کاال اشاره کرد و 
اظهار داشت: عده ای مکانیزم بازار را قبول ندارند و عده ای هم برنامه های کوتاه مدت 
را در نظر دارند و برای آینده درازمدت دیدگاهی ندارند و عده ی دیگری نیز شفافیت 

بازار را به نفع خود نمی بینند.
امیدقائمی همچنین گفت: از نظر بنده هر بازار و کاالیی که دارای شفافیت قیمتی 
باشد در دراز مدت به نتیجه خوب و مطلوبی خواهد رسید زیرا در بازار شفاف، اقدامات 

سوداگرانه به حداقل می رسد و دریافت مالیات ها نیز منظم و شفاف می شود.
نخســتین مدیرعامل فرابورس ایران خاطرنشان کرد: سازمان های نظارتی موارد 
قانونی موضوع را بررسی می کنند و در کنار توجه به مسائل مطرح شده، می توانند در 
مسیر اصالح فرآیندها برای نفع همه از ورود خودرو در بورس قدم بردارند تا بهترین 
تصمیم اقتصادی اتخاذ شود.امیدقائمی گفت: روش های اشتباه عرضه خودرو از سویی 
به ضرر خودروسازان و سهامداران است و از سوی دیگر باعث می شود مصرف کننده 

قادر به خرید خودرو با قیمت مناسب نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: رفع این مشکالت فقط با عرضه 
خودرو در بورس کاال امکان پذیر است، عرضه در بورس کاال به عنوان بهترین مکانیزم 

تخصیص و توزیع هر کاالیی تلقی می  شود. 

 بازار خودرو اصال انحصاری نیست
مهدی خطیبی بار دیگر مســئله انحصار در صنعت و بازار خودروی کشــور را رد 
کرد و گفت اگر اینطور که اقایان می گویند باشد، بازار آلمان و فرانسه و ژاپن و کره 

هم انحصاری است.
 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، درباره میزان تولید این شــرکت در سال 
جاری گفت: تعداد تحویل خودروهای گروه ایران خودرو 545 هزار دستگاه است که 
نسبت به سال قبل 160 هزار دستگاه بیشتر است و 35 هزار دستگاه هم پالک شده 
یا آماده پالک میباشــد که جمعا 580 هزار دستگاه میشود و این یعنی بیش از 77 

درصد هدف امسال در این گروه محقق شده است.
خطیبــی همچنین به تمجید از اصلی ترین رقیب خــود پرداخت و اضافه کرد: 
»گروه سایپا هم با عملکردی بسیار خوب تعداد 455 هزار دستگاه تحویل و 35 هزار 
دستگاه در پروسه حمل و تحویل یا اماده پالک دارد. یعنی 75 درصد هدف امسال 

را محقق کرده است.«
مدیرعامل ایران خودرو با اشــاره به هدایت های مجموعه وزارت صمت به ویژه 
راهبری آقای فاطمی امین و معاونت حمل و نقل ایشان، آقای دکتر منطقی و آقای 
توکلی و ریاست محترم سازمان گسترش، آقای دکتر نبوی، اظهار داشت: »با تحقق 
حدود یک میلیون و 250 دســتگاه تحویل خودرو و تحقق 75 درصد عرضه خودرو 
به بازار در سال جاری عملکرد بی نظیری نسبت به سالهای اخیر داشته است و هنوز 
5/1 ماه تا تحقق هدف صد در صدی امسال زمان داریم و انشاهلل محقق خواهد شد.«

خطیبی همچنین از راهی شدن بزرگترین محموله صادراتی خودرو به ارزش 28 
میلیون دالر از محصوالت ایران خودرو طی یکی دو روز آینده به سمت ونزوئال خبر 
داد و تاکید کرد: »توجه داشته باشیم این عملکرد درخشان در شرایطی است که در 
اوج تحریم ها و تخریب داخلی علیه صنعت پر افتخار خودرو هستیم و هیچگاه پس 

از انقالب اسالمی شاهد این تعداد تولید داخلی و با برند ایرانی نبوده ایم.«
مدیرعامل بزرگترین خودرسازی کشور بار دیگر موضوع انحصاری بودن بازار خودرور 
را رد کرد و در اینباره توضیح داد: »با شرایط امروز تولید و عرضه و  تعداد خودروسازانبازار 
خودرو اصال انحصاری نیست و دوستانی که دم از انحصار میزنند باید شرایط صنایع 
خودروسازی دنیا را در نظر بگیرند. اگر اینطور که اقایان میگویند باشد، بازار آلمان و 
فرانســه و ژاپن و کره هم انحصاری است. شرایط صنعت خودرو ایجاب میکند تیراژ 
در مقیاس باال و تعداد خودروساز کم باشد تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.«

خطیبی در انتها بهترین روش فروش خودرو در شــرایط کنونی را عرضه آن در 
بورس کاال دانست و تاکید کرد که این روش باید ادامه پیدا کند. 

 فروش ربع سکه در بورس کاال به بیش از 85 هزار قطعه رسید
طبق اعالم بازار متشکل معامالت ارز ایران، حجم تجمیعی معامالت از ابتدای عرضه 

ربع سکه در بورس کاال تاکنون 85 هزار و 971 قطعه بوده است.
طی 5 روز عرضه ربع سکه در بورس کاال به صورت تجمیعی بالغ بر 85 هزار و 971 
قطعه سکه به فروش رفته است. این فرآیند عرضه طی 10 روز ادامه پیدا خواهد کرد 

و هدفش از بین بردن حباب سکه و تعدیل تورم در این بخش است.
بر اساس گزارش های موجود در اولین روز تعداد 4 هزار و767 قطعه تا قیمت 7 
میلیون و 920 هزار تومان، در روز دوم 17 هزار و 397 قطعه تا قیمت 7 میلیون و 
730 هزار تومان و در ســومین روز نیز یک هزار و 812 قطعه ربع ســکه تا قیمت 8 

میلیون و 90 هزار تومان فروخته شد.
میزان عرضه ســکه در چهارمین روز، 5 هــزار و 12 قطعه تا قیمت 8 میلیون و 
201 هــزار تومان و در روز پنجم تعداد 10 هزار و 205 قطعه تا قیمت 8 میلیون و 

301 هزار تومان بود.
عرضه ربع ســکه در بورس کاال در مرحله دوم به صورت گواهی سپرده ناپیوسته 
بوده و فرآیند کشــف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت ســفارش 
دفتری با قیمت های مختلف اســت و تمامی اشخاص حقیقی باالی 18 سال دارای 
کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی 

را خریداری کنند.

 واردات ارز به هر میزان از مالیات معاف شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای، مصوبه قانونی مراجع ذیربط در 
خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز اعم از اسکناس و 

حواله را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.
در بخشنامه ابالغی داود منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور 
آمده اســت: پیرو بخشنامه شماره 4/1401/200 مورخ 27/01/1400 و با عنایت به 
مصوبه قانونی مراجع ذی ربط ورود ارز )اعم از اســکناس و حواله معاف از مالیات( 
است. هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر 
میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و هیچ یک از دستگاه  های امنیتی انتظامی و 

گمرک حق ممانعت از آن را ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سال آینده حق اوالد و عائله مندی 
به ترتیب 600 هزار و 300 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، آنچه دولت در الیحه بودجه سال 1402 
برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده، نشان می دهد که افزایش پلکانی حقوق 
در دستور کار قرار دارد و متوسط 20 درصد است؛ به طوری که برای طبقات 

پایین تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبصره 12 الیحه بودجه سال 1402 آمده است که ضریب حقوق گروه های 
مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط 20 درصد براساس آخرین حکم کارگزینی 
به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی 
و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( و کارکنان 
طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به نسبت مدت کارکرد از 70 میلیون ریال )هفت میلیون تومان( کمتر نباشد.

بند سوم تبصره 12 ماده واحده الیحه بودجه سال 1402 به حق عائله مندی 
و اوالد اشاره کرده است که به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش خواهد داشت. 
در این بند آمده است: » در اجرای ماده )16( قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد، موضوع بند )4( ماده )68( 
قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب 2280 و 1050 
و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 

کارکنان دولت تعیین می شود«.
در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک 
برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1402، با 
اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات 

اعمال می شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان 
ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کســی که 5 میلیون تومان حقوق می گیرد، 
وقتی این رقم 6 میلیون تومان می شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است 

که 30 میلیون تومان می گیرد و حاال می شود 31 میلیون تومان.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی 
درصدی الگویی اســت که شکاف ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما 
حتی در الیحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را 

به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.
لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می گوییم 20، 25 و 30 درصد 
برای کسی که 6 میلیون تومان می گیرد، می شود یک عددی مثال 7200 و برای 
کسی که 30 میلیون تومان می گیرد، می شود 6 میلیون تومان که خیلی بیشتر 
از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم 

که الگو را پیگیری کنیم و احساس می کنیم اگر می خواهیم عدالت ایجاد شود، 
بایستی از این مسیر برویم.لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اوالد و عائله مندی 
اعالم کرد و گفت: سال قبل، این رقم 100، 200 هزار تومان بود، اما سال آینده 
حق اوالد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می کنم 600 هزار و 300 

هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام 
پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که 
در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال 1389 است؛ 
البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ ســال 70 و قانون استخدام کشوری سال 

1345 را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می کنیم.
لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا 

بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشــته باشیم، به جای اینکه چند حکم 
و چند نوع شــیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت 

تفاوت ها، عدالت نیز در پرداخت ها محقق خواهد شد.
معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اســاس بهــره وری را یکی دیگر 
از اقدامات انجام شــده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: 
براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار 
یا اگر فوق العاده عملکرد می دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت ها و سازمان ها 
مطرح می کنند، بر اســاس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا 
نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می کند و زحمت بیشتری می کشد، بهره مندی 

بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت: برای بار دیگر یک بازه زمانی 35 روزه 
از 15 بهمن تا 19 اسفند ماه برای استفاده از این بخشودگی 
برای صاحبان تمام وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.

 سیداحسان خاندوزی گفت: صاحبان وسیله نقلیه که 
نتوانسته اند بیمه شخص ثالث خودرو خود را تمدید کنند، 
طبق ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث باید برای تمام طول 
دوره ای که خودروی آنها فاقد بیمه نامه بوده جریمه پردازند؛ 
برای کمک به حال مردم در شرایط اقتصادی که قرار داریم 

و ترویج فرهنگ در حوزه بیمه گری، با معافیت و بخشودگی 
جرایم بر اساس پیشنهاد بیمه مرکزی موافقت کردیم که 
از صبح روز شنبه )15 بهمن ماه تا 19 اسفندماه( به مدت 
حدود 35 روز تمام مالکان وســایل نقلیه ای که در طول 
ماه های گذشته فاقد بیمه نامه بودند، بدون اینکه نیازی به 
پرداخت جریمه باشــد بتوانند از تمام امکانات شبکه بیمه 
استفاده کنند.وی یادآور شد: بخشودگی 100درصد جرایم 
وسایل نقلیه در آبان سال جاری به مناسبت روز بیمه یک 
بار دیگر اعمال شده بود و در نوبت قبل بیش از یک میلیون 
صاحب وسیله نقلیه از آن بخشودگی استفاده کردند و کمک 
خوبی به صاحبان وسایل نقلیه شد.وزیر اقتصاد که در یک 
برنامه تلویزیونی سخن می گفت، اظهار کرد: امسال مدت 
زمان استفاده از این بخشودگی برای مردم تقریبا بیشتر از 
سال های گذشــته اعمال شد و به 90 روز خواهد رسید و  
برای صاحبان وسایل نقلیه حوزه کشاورزی که از بخشودگی 
استفاده کرده بودند با اضافه شدن این مدت، به نزدیک 120 

روز افزایش پیدا خواهد کرد.

ریزش های هیجانی دوباره گریبان بازار سرمایه را گرفته 
و باعث شده شاخص کل بورس کانال یک میلیون و 600 
هزار واحد را از دست بدهد؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار 
سرمایه دلیل آن را حواشی عرضه خودرو در بورس می داند 
و بر این باور اســت که این بازار تا پایان سال نوسانی است 
اما در بهار سال آینده صعود خواهد کرد.سعید جعفری، با 
بیان اینکه مهم ترین دلیل سقوط بازار سرمایه طی دو هفته 
اخیر تصمیماتی اســت که درمورد عرضه خودرو در بورس 

کاال گرفته شــده است، عنوان کرد: صنعت خودرو یکی از 
صنایع مــورد اقبال بازار بوده و اتفاقاتی که در این صنعت 
رخ می دهد روی کل بازار تاثیرگذار است. عرضه محصوالت 
شرکت های خودروسازی در بورس کاال باعث می شود این 
صنعت از زیان دهی خارج و شرایط آن ها بهتر شود. بحث هایی 
که از دو هفته قبل درمورد عرضه خودرو در بورس کاال پیش 
آمد، باعث شده این صنعت دچار مشکل شود.وی ادامه داد: 
در نگاه کلی تر بخشی از سهام داران با گزارش های فصل پاییز 
شرکت ها که چندان جذاب نبود تمایل خود به خرید سهام را 
از دست دادند و حتی برخی سهام داران شناسایی سود کردند. 
البته گزارش های منفی اثر خود را پیش از این گذاشته بود. از 
طرف دیگر باید توجه کرد که گزارش ها درمورد گذشته است. 
گزارش ها در فصل های زمستان و بهار سال آینده بر اساس 
تورم و نرخ ارزی که افزایش پیدا کرده اســت، بهتر خواهد 
بود.این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ممکن است بازار 
سرمایه تا آخر سال جاری  نوسانی باشد اما در سال آینده با 

توجه به تورم، صعود خوبی را تجربه خواهد کرد.

جزییات افزایش حقوق کارکنان دولت اعالم شد

بورس چه زمانی صعودی می شود؟بخشودگی جرایم بیمه خودروها از شنبه

 اما واقعیت آن است 
که نحوه قیمت گذاری 

محصوالت و تجربه 
گذشته تجربه موفقی 

نبوده و همیشه از 
جیب سرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان هزینه 

شده و در نهایت هم 
افرادی که واسطه گر 
بودند و رانت داشتند 

توانستند از این امتیاز 
بهره مند شوند در 

حالیکه مصرف کننده 
نهایی در اکثر موارد از 
این موضوع بهره مند 

نشده است.
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 صنعت خودروی ایران مســیر پرفراز و نشیبی را در طول حیات خود طی 
کرده که دست یافتن به جایگاه مطلوب بین المللی برای آنان که با ظرفیت های 
این صنعت آشنا هســتند، دور از ذهن به نظر نمی  آید .صنعت خودروی ایران 
مسیر پرفراز و نشیبی را در طول حیات خود طی کرده است و اگرچه مختصات 
کنونی این صنعت از منظر کیفیت، قیمت و مقیاس تولید رقابت پذیر در جایگاه 
مطلوبی قرار ندارد، اما با اتکاء به ظرفیت های ایجاد شده در این صنعت و بازار 
جذاب کشور و منطقه، یکی از صنایع مهم کشور محسوب می شود که دست 
یافتن به جایگاه مطلوب بینالمللی برای آنان که با ظرفیت های این صنعت آشنا 
هستند، دور از ذهن به نظر نمیآید.این صنعت دارای مزیت فراوان برای جهش 
در تولید بوده و بر اساس تحلیل بسیاری از موسسات بین المللی مشاوره کسب 
 و کار، ایران در بازده تولید خودرو به سبب وجود نیروی کار ارزان، منابع انسانی 
متخصص )فنی و مهندســی( در دسترس و انرژی ارزان، حائز رتبه نخست در 
منطقه غرب آســیا و شمال آفریقا در سال 2021 بوده است. بازار ایران نیز از 
حیث سرانه مالکیت خودروی کشور و کشورهای منطقه می تواند محرک خوبی 
برای رشــد و توسعه صنعت خودروســازی باشد.هم اکنون امکان دستیابی به 
ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 و قرار گرفتن در میان 
10 کشور برتر از حیث تولید خودرو برای این صنعت متصور است؛ این درحالی 

اســت که در امکانات تولید کشور، توازن مناسب در زنجیره ارزش وجود ندارد 
و به ویژه در حوزه محصول و قوای محرکه به تمرکز بیشتر برای بهره برداری از 
ظرفیت ها نیاز است؛ نقصانی که در دهه 90 با غفلت از سرمایه گذاری در این 
حوزهها در صنعت خودروی کشورمان تشدید شد.اما با وجود ظرفیت بالقوه در 
صنعت خودروی کشور، مهمترین عامل شکنندگی تولید و فراز و فرود آمارهای 
تولید در سال های اخیر، بی شک کم توجهی به حوزه تحقیق و توسعه محصول 
با نشان بومی و یا به عبارتی، عدم دانش بنیان شدن صنعت خودرو بوده است. بر 
این اساس به منظور فائق آمدن بر این مانع، برنامه  چهار ساله ای در دولت سیزدهم 

تدوین شد که در سه گام اساسی به حل مسأله صنعت خودروی کشور می پردازد.
گام نخست، به تثبیت جریان تولید اختصاص یافت که از سال گذشته آغاز شد 
و دردهای مزمن صنعت خودرو که از سال 1397 تاکنون گریبان این صنعت را 
گرفته بود، برطرف شده است. از این سال با شروع تحریم های ناجوانمردانه علیه 
کشورمان، تیراژ تولید کشور به یک باره به نصف رسید و بخشی از آن میزان نیز 
به صورت ناقص تولید و در پارکینگ ها انبار می شد. با تثبیت جریان تولید و حذف 
خودروهای ناقص در 6 ماهه نخست سال جاری، تک تک قسمت های خودرویی 
با افزایش چشمگیری مواجه بوده است، یعنی دو عارضه مزمن »تولید خودروی 
ناقص« و »انباشــته شدن محصول در پارکینگ خودروسازان« در سال جاری 
پس از چهار سال متوالی از صنعت خودروی کشور رخت بربست؛ دستاوردی 
که با همت همه ارکان زنجیره ارزش این صنعت رخ داد و رتبه ایران در تولید 
خودرو را به طرز معناداری ارتقاء بخشید.همچنین در گام دوم، ضروری است 
تا گفتمان غالب بر صنعت خودروی کشــور از مونتاژکاری یا تبدیل صرف به 
پایگاه تولید محلی خودروسازان خارجی به سمت احیای ظرفیت های موجود 
در کشور بر پایه توسعه محصوالت بومی دانش بنیان اصالح شود؛ حرکتی که 
هم اکنون حتی در خودروسازان بخش خصوصی آغاز شده است و تجلی آن را 

در نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور شاهد بودیم .

آینده روشن صنعت خودروی کشور
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1401/11/16

شماره : 1583

10151015
ــران 793793ج ج 5151 و شــماره شاســی و شــماره شاســیIRIR7916502189779165021897 و شــماره  و شــماره  ــران  ای ــه شــماره 5252 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
موتــورموتــور776961776961 متعلــق بــه فاطمــه بهارشــاهی  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ متعلــق بــه فاطمــه بهارشــاهی  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

10551055
بــرگ کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــاک 8787قق847847ایــرانایــران3636 متعلــق بــه آقــای مهــدی نــوری خراســانی  متعلــق بــه آقــای مهــدی نــوری خراســانی 

فرزند احمد در تاریخفرزند احمد در تاریخ 1401/09/08  1401/09/08 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط گردیدمفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط گردید

10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00612813280061281328 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00612813280061281328 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00612813280061281328 و  و 22 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه حمیــد ســر زارع فرزنــد غامرضــا  کارت عابــر بانــک متعلــق بــه حمیــد ســر زارع فرزنــد غامرضــا 

در تاریخدر تاریخ 1399/04/01  1399/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

11851185
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00751092710075109271 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00751092710075109271 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمــد تقــی خاکــی فرزنــد عیســی  در تاریــخمحمــد تقــی خاکــی فرزنــد عیســی  در تاریــخ 1401/09/03  1401/09/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره 36607712113660771211 متعلــق بــه فرزانــه حشــمت پنــاه فرزنــد کریــم در  متعلــق بــه فرزانــه حشــمت پنــاه فرزنــد کریــم در 
تاریــختاریــخ 1401/11/02  1401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 45921917494592191749 متعلــق بــه صدیقــه نادمــی فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه صدیقــه نادمــی فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/201401/06/20 مفق

  
14011401

ــد  ــی فرزن ــین  جلیل ــه امیرحس ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــین  جلیل ــه امیرحس ــق ب ــی 21302891182130289118 متعل ــه شــماره مل ــمند ب ــی هوش ــی  کارت مل ــه شــماره مل ــمند ب ــی هوش  کارت مل
عزت اله در تاریخعزت اله در تاریخ 1401/10/27  1401/10/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــرخ فرزن ــور س ــرار پ ــد ب ــه محم ــق ب ــد  متعل ــرخ فرزن ــور س ــرار پ ــد ب ــه محم ــق ب ــی 21405232452140523245 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی  هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی  هوش کارت مل
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حمیدرضــا در تاریــخ  ــه عباســی فرزن ــه حنان ــد حمیدرضــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه عباســی فرزن ــه حنان ــه شــماره ملــی  21312139722131213972 متعلــق ب ــه شــماره ملــی  شناســنامه ب شناســنامه ب
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21402435282140243528 متعلــق بــه اســماعیل علــی نــژاد فرزنــد محمــد  متعلــق بــه اســماعیل علــی نــژاد فرزنــد محمــد 
ابراهیــم در تاریــخابراهیــم در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21617856052161785605 متعلــق بــه نرگــس اســکندری فرزنــد شــعبانعلی در  متعلــق بــه نرگــس اســکندری فرزنــد شــعبانعلی در 
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

15061506
ــور  ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــی 305318305318و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران862862لل6868 و ش ــرانای ــاک 6363ای ــماره پ ــه ش ــی ب ــند کمپان ــاک س ــماره پ ــه ش ــی ب ــند کمپان س
02057410205741 متعلــق بــه الهــام  رمضانــی  فرزنــد محمــد رشــید  در تاریــخ متعلــق بــه الهــام  رمضانــی  فرزنــد محمــد رشــید  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشدو از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــی اصغــر  در  ــد عل ــی مرغملکــی فرزن ــه راضیــه  بیات ــق ب ــی اصغــر  در  متعل ــد عل ــی مرغملکــی فرزن ــه راضیــه  بیات ــق ب ــه شــماره 22987239232298723923 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه  متعلــق بــه زهــرا مروتــی اردکانــی فرزنــد محمــد  در تاریــخشناســنامه  متعلــق بــه زهــرا مروتــی اردکانــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدو از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

18661866
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38017469093801746909 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 38017469093801746909 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفق ــب در تاری ــد مصی ــان ابراهیمــی فرزن ــخ عدن ــب در تاری ــد مصی ــان ابراهیمــی فرزن  عدن

می باشد.می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــرم فرزن ــری ح ــا وزی ــه امیرض ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــرم فرزن ــری ح ــا وزی ــه امیرض ــق ب ــماره 03846056640384605664 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 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20507745322050774532 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 20507745322050774532 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/22  1401/10/22 مفق ــان در تاری ــد زم ــی زاده فرزن ــخحســین  نق ــان در تاری ــد زم ــی زاده فرزن حســین  نق

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد رجبعلــی در تاریــخ  ــه محســن  خســروآبادی  فرزن ــد رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه محســن  خســروآبادی  فرزن ــه شــماره 00595772820059577282 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/10/241401/10/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 37903702153790370215 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 37903702153790370215 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــور در تاری ــد منص ــلطانیان فرزن ــن س ــه رامی ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد منص ــلطانیان فرزن ــن س ــه رامی ــق ب ــماره 37903702153790370215 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/101401/11/10 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04403251020440325102 متعلــق بــه خشــایار نــوری مقــدم فرزنــد غامحســین در تاریــخ  متعلــق بــه خشــایار نــوری مقــدم فرزنــد غامحســین در تاریــخ 
1401/10/171401/10/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 21106321512110632151   ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 21106321512110632151 و گواهینام ــه ش ــی ب ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم کارت مل
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــد غامحســین در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقــود گردی ــور فرزن ــه هــادی کــی پ ــد غامحســین در تاریــخمتعلــق ب ــور فرزن ــه هــادی کــی پ متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00246528650024652865 متعلــق بــه علــی انیســی فرزنــد غامحســن در تاریــخ  متعلــق بــه علــی انیســی فرزنــد غامحســن 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

20062006
  NasNas841100841100LL10444351044435 گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 98002255809800225580 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره
ــخ  ــی در تاری ــد زلفل ــی فرزن ــقایق غام ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد زلفل ــی فرزن ــقایق غام ــه ش ــق ب ــران2020 متعل ــرانای ــماره 3535مم518518ای ــه ش ــوخت ب ــماره و کارت س ــه ش ــوخت ب و کارت س

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

بــه شــماره  بــرگ ســبز خــودرو  و  بــه شــماره   بــرگ ســبز خــودرو  و   NATFBAMDNATFBAMD88KK10682041068204 بــه شــماره ماشــین  بــه شــماره کارت  ماشــین  کارت 
ــخ  ــرزا در تاری ــی می ــد عل ــوالی فرزن ــی ج ــاد میرزای ــه فره ــق ب ــخ  متعل ــرزا در تاری ــی می ــد عل ــوالی فرزن ــی ج ــاد میرزای ــه فره ــق ب NATFBAMDNATFBAMD88KK10682041068204 متعل

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

  FordjFordj2565725657  NAAPNAAP4141FDFD3939 کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13608281851360828185 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره
و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره  3333جج738738ایــرانایــران5050    6161دد373373ایــرانایــران3030. . 5151ه ه 754754ایــرانایــران2020 و ســند معاینــه  و ســند معاینــه 
ــرارگاه  ــماره ق ــه ش ــازمانی ب ــایی س ــرارگاه  و کارت شناس ــماره ق ــه ش ــازمانی ب ــایی س ــران5050 و کارت شناس ــرانای ــماره 3232جج738738ای ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس ــماره فن ــه ش ــه ب ــائط نقلی ــی وس فن
خاتــم ال انبیــا خاتــم ال انبیــا 5791157911 متعلــق بــه ســیدمصطفی حســینی فرزنــد ســیدیعغوب در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمصطفی حســینی فرزنــد ســیدیعغوب 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.

20202020

ــخ  ــر در تاری ــد آقاامی ــانی فرزن ــرا عصارکاش ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد آقاامی ــانی فرزن ــرا عصارکاش ــه زه ــق ب ــماره 12617563811261756381 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا در  ــد محمدرض ــادی فرزن ــدری بندرآب ــی حی ــه عل ــق ب ــا در  متعل ــد محمدرض ــادی فرزن ــدری بندرآب ــی حی ــه عل ــق ب ــماره 44208578034420857803 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/11/11  1401/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04216060960421606096 متعلــق بــه رضــا عــرب ســاالری فرزنــد حســین و کارت ملــی بــه  متعلــق بــه رضــا عــرب ســاالری فرزنــد حســین و کارت ملــی بــه 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/11/09  1401/11/09 مفق ــر در تاری ــد اکب ــر فرزن ــه معتمــدی ف ــه اله ــق ب ــخ متعل ــر در تاری ــد اکب ــر فرزن ــه معتمــدی ف ــه اله ــق ب شــماره شــماره 04221640110422164011 متعل

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

20842084

کارت عابــر بانــک  رفــاه کارگــران و تجــارت و کارت ملــی بــه شــماره کارت عابــر بانــک  رفــاه کارگــران و تجــارت و کارت ملــی بــه شــماره 10626240681062624068 متعلــق بــه طاهــره  متعلــق بــه طاهــره 
هروی فرزند کاظم در تاریخهروی فرزند کاظم در تاریخ 1401/11/09  1401/11/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20902090

ــخ  ــد داوود در تاری ــژاد فرزن ــه افتخارن ــه غزال ــق ب ــخ  متعل ــد داوود در تاری ــژاد فرزن ــه افتخارن ــه غزال ــق ب ــماره 1843147118431471 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/11/081401/11/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــق  متعل ــماره 04915739520491573952 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 04915739520491573952 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
بــه امیــر ارســطوئیان فرزنــد محمدحســین در تاریــخبــه امیــر ارســطوئیان فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/09/30  1401/09/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 19909412911990941291 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 19909412911990941291 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســپهر زاهــد حنطــوش فرزنــد عبدالمجیــد در تاریــخســپهر زاهــد حنطــوش فرزنــد عبدالمجیــد در تاریــخ 1401/03/04  1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

23012301

ــد  ــی فرزن ــه عقیل ــیده معصوم ــه س ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــه عقیل ــیده معصوم ــه س ــق ب ــی 21208529442120852944 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
سیداســماعیل و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام مظاهــر عبــاس نــژاد فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی سیداســماعیل و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام مظاهــر عبــاس نــژاد فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی 

21224822652122482265 در تاریخ در تاریخ 1401/10/29  1401/10/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر  ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــرا امی ــه زه ــق ب ــر  متعل ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــرا امی ــه زه ــق ب ــی 08492413240849241324 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــی 08492413320849241332   ــه شــماره مل ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــام بهمــن امی ــه ن ــی هوشــمند ب ــی و )کارت مل ــه شــماره مل ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــام بهمــن امی ــه ن ــی هوشــمند ب و )کارت مل
از تاریــخاز تاریــخ1401/10/011401/10/01( در تاریــخ( در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21203603912120360391 متعلــق بــه خدیجــه  محبتــی فرزنــد علــی اصغــر  متعلــق بــه خدیجــه  محبتــی فرزنــد علــی اصغــر 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــا ب ــدری نی ــرا حی ــام زه ــه ن ــه ب ــی  ، زوج ــماره مل ــه ش ــا ب ــدری نی ــرا حی ــام زه ــه ن ــه ب ــه 392405392405 ، زوج ــماره عقدنام ــه ش ــه ) ب ــه عقدنام ــماره عقدنام ــه ش ــه ) ب عقدنام
21106365562110636556 ( متعلــق بــه حســین اســامی مرزنکاتــه فرزنــد محمدرضــا بــه شــماره ملــی  ( متعلــق بــه حســین اســامی مرزنکاتــه فرزنــد محمدرضــا بــه شــماره ملــی 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/15  1401/10/15 مفق ــخ در تاری 21107351472110735147 در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21107520682110752068 و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک ملــی ،  و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک ملــی ، 

زنان ایرانی گوی سبقت را در تولید محصوالت غذایی سالم از مردان ربودند
 الهــه آذری -   ایــده روز  |مســئوالن 
جهاد کشــاورزی براساس گواهی صادر شده برای 
تولید محصوالت غذایی سالم می گویند که در این 
عرصه زنان ایرانی از مردان پیشتاز هستند. آنطور 
که این مســئوالن می گویند برای تولید محصول 
غذایی سالم چون از کودهای شیمیایی یا استفاده 
نمی شــود یا کمترین اســتفاده را دارد، لذا حجم 
تولید کمتر می شود و به همین علت مردان کمتر 
رغبت به آن نشــان می دهند اما بانوان ایرانی به 
مقوله کاهش حجم یا احیانا کاهش سود ریالی آن 
کمتــر توجه دارند و دغدغه تولید محصول غذایی 
با کیفیت و سالم برایشــان اولویت بیشتری دارد. 
مدیرکل توســعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی 
و عشایری وزارت جهاد کشــاورزی در این زمینه 
تصریح کرد: زمانی که ما به سمت تولید محصول 
ســالم پیش می رویم، به دلیل اینکه از نهاده های 
شیمیایی کمترین استفاده می شود، تا حدی حجم 
تولید پایین می آید و لذا مردان اســتقبال کمتری 

می کنند.
 مهری مداحی گفت: تاکنون 725 گواهی در کل 
کشــور برای تولید »محصول غذایی ســالم« اخذ 
شــده است که بانوان به دلیل اینکه دغدغه تغذیه 
ســالم برای خانواده و جامعه را داشتند، بیشتر از 
مردان بســیار از این طرح استقبال کرده اند. وی 
با بیان اینکــه در همین زمینه تــاش کردیم از 
طریق آموزش به بانوان، طرح تولید محصول سالم 
را اجرایی کنیم اضافه کرد: هزینه های آزمایش ها 
در تولید محصول ســالم باالست لذا حمایت هایی 
که انجام می شــود بیشــتر در زمینــه آموزش و 
انجــام آزمایش های مورد نیاز بــرای اخذ گواهی 
حد مجاز آالینده هاســت. مداحی با اشاره به اینکه 
هدف ما ادامه این طرح و نهادینه ســازی آن است 

ادامه داد: اگر توانایی نهادینه سازی نداشته باشیم، 
رفته رفته ســامت جامعه دچار مشکل می شود و 
آب و خاک ما آلوده خواهد شــد و از بین می رود؛ 
بنابراین بعد از مدتی هیچ سرمایه طبیعی نداریم. 
وی یادآور شــد: الزمه نهادینه سازی این طرح نیز 
حمایت های آموزشی، فنی، مشاوره ای و ترویج این 
فرهنگ اســت که از ســوی دولت صورت خواهد 
گرفت. مدیرکل توســعه فعالیت کشــاورزی زنان 
روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
درباره مجوزهای بهداشتی برای کارگاه های کوچک 
و مشــاغل خانگی، با وزارت بهداشت نیز مذاکرات 
انجام شــده و اینک نیز ایــن روال ادامه دارد. وی 
با بیان اینکه دولت درزمینه مقررات زدایی، هیاتی 
را در وزارت اقتصاد ایجاد کرده اســت که تمامی 
مجوزها از یک درگاه مشخص صادر شود، ادامه داد: 
برای مشاغل خانگی اگر بعد از گذشت یک هفته 

از درخواست، بررسی صورت نگیرد، خودبه خود در 
این سامانه مجوز فعالیت و عرضه در سطح محدود 

صادر می شود.

 درخواست از وزارت بهداشت
مداحی در ادامه با اشــاره به مشــکات دریافت 
مجوزهای مربوط به مشــاغل خانگی حوزه غذا از 
حوزه وزارت بهداشــت اظهار کرد: نمی توان بر سر 
ســامت جامعه و مواد غذایی ریسک کنیم اما از 
وزارت بهداشــت می خواهیم در زمینه پروتکل ها 
بویــژه در مناطق روســتایی چون در روســتاها 
معموال مواد شــیمیایی و نگهدارنده زیاد استفاده 
نمی شود، در مجوزها شتاب داشته باشد.وی افزود: 
وزارت بهداشت به این درخواست تن نداده است و 
پافشــاری بر حفظ انجام تک به تک پروتکل های 

خود برای صدور سیب سامت را دارد.

 طرح توانمندسازی زنان روستایی
مدیرکل توســعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی 
و عشــایری وزارت جهاد کشــاورزی همچنین در 
رابطه با طرح صندوق اعتبارات ُخرد هم گفت: این 
صنــدوق ها به صورت گروه هــای 20 یا 30 نفره 
تشکیل می شــود و زنان می توانند از این طریق 
تسهیات دریافت کنند.مداحی اضافه کرد: درصد 
بهــره بانکی و تمامی قوانین مربــوط به پرداخت 
وام ها، توسط خود این زنان تعیین می شود و یکی 
از مزایای این صندوق ها، یادگیری کار مشارکتی، 
پس انداز کردن، تدوین و اجرایی کردن طرح های 
اشتغالزاســت که باعث می شــود بانوان بیشــتر 
به ســمت اشــتغال بروند. وی ادامه داد: 16 هزار 
روســتای باالی 100 خانوار داریم که برنامه ریزی 
کرده ایم طرح هر روستا یک صندوق را اجرا کنیم 
و در کل کشــور تاکنون در حــدود چهار هزار و 

600 روســتا ایجاد شده است. مداحی اضافه کرد: 
بر اســاس هدف گذاری سازمان تا پایان مهر سال 
آینده حدود یک هزار روســتای دیگر به این طرح 

می پیوندند. 
وی یادآور شــد: نکته قابل تامل این است که این 
صندوق ها نباید دســتوری ایجاد شوند بلکه باید 
زمینه ســازی برای پذیرش آنهــا از جانب جامعه 
محلی انجام شــود. مداحی ادامــه داد: ایجاد این 
صندوق ها به صورت دستوری، اثرگذاری آن را کم 
می کند اما زمانی که خود مردم مشــارکت کنند 
و متقاضی شــوند بدون اینکه بــه دولت نیز نیاز 
داشته باشــند، کارها بسیار راحت تر پیش می رود. 
وی یادآور شــد: در ســال های اخیر نهادهایی به 
صورت دســتوری و با وعده و وعید صندوق هایی 
به نام صندوق اعتبارات ُخرد را تشــکیل دادند که 
تا حــدودی اصل طرح زیر ســوال رفت و نه تنها 
اثربخشی آن کم شد بلکه مشکاتی نیز بروز کرد. 
مداحی افزود: بدون زمینه سازی صحیح وام هایی 
 در ایــن صندوق ها به روســتاییان داده شــد که 
40 تــا50 درصــد آنها واقعا برای ایجاد اشــتغال 
اســتفاده نشــد و همین درصد بــاال باعث زیاد 
شــدن حجم پول در جامعه، افزایــش تورم و بی 
انضباطی های اقتصادی نیز در کشور می شود. اگر 
این اعتبارات بــا رویکرد و برنامه ریزی صحیح در 
اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد، پشــتوانه 

مالی قوی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
مدیرکل توسعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی و 
عشایری وزارت جهاد کشاورزی طی 2 روز گذشته 
برای حضور در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی 
زنان روســتایی و عشایر جنوب کرمان به جیرفت 
آمده بود که این مصاحبه در حاشــیه نمایشــگاه 

مذکور انجام شد.

 رهاسازی 400 هزار قطعه بچه ماهی در تاالب شهرستان کارون
 مدیرکل شیات خوزستان با اشاره به رهاسازی 400 هزار قطعه بچه ماهی در 
تاالب کارون گفت: در سال جاری بالغ بر 9 میلیون قطعه بچه ماهی در رودخانه ها 

و تاالب های استان رهاسازی شده است.
مهرداد محمدی دوســت در آئین رهاســازی 400 هزار قطعه انواع بچه ماهی 
بومی و کپور ماهیان )فیتوفاگ( در تاالب محلی روســتای گردشگری عطیش از 
توابع بخش سویسه شهرستان کارون در جمع خبرنگاران بیان کرد: عمده ماهیان 
بومی رهاســازی شده از نوع گونه های بنی، شــیربت، گطان، عنزه و برزم و کپور 

ماهیان )فیتوفاگ( هستند.
وی، هدف از رهاســازی بچه ماهیان در تاالب روســتای گردشگری عطیش را 
حفظ اشتغال صیادان بومی و بهبود اقتصاد ساکنان روستای عطیش و روستاهای 
اطراف این تاالب اعام کرد و افزود: شــیات خوزســتان در سال جاری بالغ بر 9 
میلیون قطعه بچه ماهی از گونه های سازگار با شرایط آب و هوایی را در رودخانه ها 
و تاالب ها باهدف اشتغال پایدار صیادان محلی و ارتقای ضریب امنیت غذایی مردم 

رهاسازی کرده است.
محمدی دوست، میزان تولیدات کل آبزی پروری استان را 85 هزار تن خواند و 
تصریح کرد: در سال آینده با حمایت بیشتر از پرورش دهندگان خوزستانی و عبور 

از خشک سالی، تولید آبزیان پرورشی افزایش یابد.
مدیرکل شیات خوزستان بیان کرد: مصرف سرانه آبزیان در کشور 13 کیلوگرم 
در ســال اســت ولی این میزان در خوزستان به خصوص مناطق ساحلی و بندری 

استان 19 کیلوگرم است.

 واردات گوشت تا اردیبهشت 1402
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: واردات روزانه گوشت گرم و فرآیند توزیع 

و عرضه در بازار برای کاهش قیمت آن تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.
شــاهپور عایی مقدم در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به التهابات بازار گوشت 
قرمــز اظهار کرد: زمانی که ارز 4200 تومانی بود، جو کیلویی 2,200 تومان بود. 
با اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها جلوی فساد گرفته شد. در حال حاضر نرخ 
دالر، در میانگین جهانی باال رفته و در کشور ما هم ارز دولتی برای تأمین و تدارک 
کاالها 28 هزار و 500 تومان است. برای نیاز دام و طیور 16 میلیون تن نهاده وارد 
می کنیم که نیاز به ارز دارد، وقتی نرخ ارز جهش پیدا می کند، به تبع میانگین آن 

هم در داخل و خارج افزایش می یابد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به کنترل قیمت 
گوشت در یک هفته گذشته گفت: در میدان بهمن تهران الشه گوشت با قیمت 

240 هزار تومان عرضه می شود.
عایی مقدم با اشاره به واردات گوشت گرم بیان کرد: گوشت مخلوط گوسفندی 
با قیمت 220 هزار تومان، گوشــت چرخ کرده گوســاله 170 هزار تومان، گوشت 
مخلوط گوساله 192 هزار تومان و ران و سردست 215 هزار تومان عرضه می شود 

و این واردات تا پایان اردیبهشت 1402 ادامه خواهد داشت.
وی همچنین در مورد بازار شــب عید گفت: برای تأمین کاالهای اساسی شب 
عید از جمله روغن، شکر، مرغ، تخم مرغ و گوشت، پرتقال و سیب هیچ مشکل و 

کمبودی وجود ندارد.
عایی مقدم با بیان اینکه هم اکنون در حال خرید و ذخیره ســازی میوه شب 
عید هستیم، افزود: برای تأمین میوه شب عید کشور به 14 هزار و 500 تن سیب 
و پرتقال نیاز است. تا 15 بهمن خرید میوه شب عید به طور کامل انجام می شود و 

با قیمت منصفانه به مصرف کننده عرضه خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ کمبودی 
در زمینه تأمین میوه شب عید وجود ندارد، گفت: 750 هزار تن سیب در استان 

آذربایجان غربی و شرقی ذخیره سازی شده است.
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 مدیرکل توســعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: برای مجوزهای بهداشتی با وزارت بهداشت به صورت مرتب 
رایزنی داریم اما مشاهده می کنیم باز هم در استان ها براساس سلیقه عمل 
می شود. مهری مداحی در حاشیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای کارآفرینی 
زنان روستایی و عشایر در جمع خبرنگاران در جیرفت اظهارکرد: با اینکه 
مجوزها ســامانه ای شده و بعد از یک هفته باید مجوزها صادر شود اما باز 

هم مشکات وجود دارد و مجوزها به تعویق می افتد.
وی همچنین با بیان اینکه تعیین اعتبارات تبصره 16 ) بخش تســهیات 
اشــتغال( در استان ها انجام می شود بنابراین در شورای اشتغال تسهیات 
باید جذب شود اضافه کرد: شورای اشتغال طی مذاکره با بانک ها شرایطی 
قرار دهد که دســت کم کســانی که تسهیات کمتر از 50 میلیون تومان 
دریافت می کنند و عمدتا زنان دارای مشــاغل خانگی هستند از ضمانت 

های اجتماعی یا زنجیره ای استفاده کنند.
مداحی یادآور شد: زنان دارای اشتغال خانگی متعهد هستند و گزارش ها 
نشــان می دهد در صندوق های کارآفرینی فقط 2 درصد معوقه دارند که 

اصا موارد عدم بازپرداخت دیده نشده است.
وی تاکید کرد: در ماده 30 دســتورالعمل مشــاغل خانگی، شهرداری ها 
موظفند برای فروش محصوالت این مشــاغل بازارهای هفتگی ایجاد کنند 
که در کرمان قدم هایی برداشته شده است و امیدواریم شهرداری جیرفت 

به این وظیفه عمل کند.
مدیرکل توســعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: به تامین محصول ســالم تعهد داریم و باید تاش کنیم 
با حل این مشــکات، بانوان بتوانند در تولید این محصوالت غذایی سالم 

نقش داشته باشند.

 انتقاد فرماندار به غیبت میراث فرهنگی
فرماندار شهرستان جیرفت هم گفت: از میراث فرهنگی گله مندیم که در 

این نمایشگاه حتی حضور پیدا نکرده است.
احمد بلندنظر با بیان اینکه باید مدیرکل و رییس شهرســتان این دستگاه 
در برگزاری این نمایشگاه مشارکت و حضور پیدا می کردند افزود: با توجه 
به اینکه متولی بخشــی از کار فعاالن این نمایشــگاه خود میراث فرهنگی 
است مسئوالن این حوزه با حضور در نمایشگاه حداقل مشکات و معضات 
این بانوان را می دیدند و می توانســتند آن را پیگیری و در انجام کار آنها 

شتاب کنند.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما مدیران حمایت از این زنان کارآفرین است 
یادآور شــد: از شــهردار جیرفت قول گرفتیم حتی اگر به صورت روز بازار 

بوده مکانی را برای فروش محصوالت این بانوان مشخص کند.
بلندنظر اظهار کرد: در 15 اسفند در جیرفت نمایشگاه بزرگی برای نمایش 
دستاوردهای بانوان روستایی و عشایری برپا می شود که غرفه ها به صورت 

رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.
فرماندار شهرستان جیرفت قول داد خواسته های زنان شاغل در این حوزه 
را به صورت مکتوب و همچنین در شــورای اشــتغال به استاندار کرمان 

منتقل کند.
این نمایشگاه در محوطه سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در جیرفت 
تا 15 بهمن ماه دایر اســت و انواع محصوالت تولیدی زنان شــاغل را در 

معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته است.

مجوزهای بهداشتی مشاغل خانگی براساس سلیقه صادر می شود
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ســپه ، ســامان متعلــق بــه امیرحســین مقســمی فرزنــد حســن در تاریــخســپه ، ســامان متعلــق بــه امیرحســین مقســمی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/10/25  1401/10/25 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23022302
ــخ  ــی در تاری ــد عیس ــه فرزن ــه قرج ــه آن ــه نغیم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عیس ــه فرزن ــه قرج ــه آن ــه نغیم ــق ب ــماره 21203302632120330263 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــیخی فرزن ــد  ش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــیخی فرزن ــد  ش ــه محم ــق ب ــی 21219345712121934571 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/251401/09/25 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21224582242122458224 متعلــق بــه ســید حســن  حســینی حیــدر ابــادی  متعلــق بــه ســید حســن  حســینی حیــدر ابــادی 
فرزنــد ســید مهــدی در تاریــخفرزنــد ســید مهــدی در تاریــخ 1401/11/05  1401/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11420116901142011690 متعلــق بــه مصطفــی کرمــی هرســتانی فرزنــد رحیــم در  متعلــق بــه مصطفــی کرمــی هرســتانی فرزنــد رحیــم 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.

ــماره 12724373881272437388 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 12724373881272437388 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره »کارت مل ــه ش ــی ب »کارت مل
ــماره  ــماره  و ش ــران414414دد6161 و ش ــرانای ــماره 6767ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 12724373881272437388 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای
شاســیشاســیNAACJNAACJ11JEJE88HFHF239484239484و شــماره موتــور و شــماره موتــور 147147HH03487280348728 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 
6767ایــرانایــران414414دد6161 و کارت عابــر بانــک ســپه و ملــت و ملــی متعلــق بــه عرفــان  جامــی فروشــانی فرزنــد  و کارت عابــر بانــک ســپه و ملــت و ملــی متعلــق بــه عرفــان  جامــی فروشــانی فرزنــد 

هــادی در تاریــخهــادی در تاریــخ 1401/11/08  1401/11/08 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 11421633931142163393 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11421633931142163393 و کارت  و کارت 
ــد احمــد در  ــی کوشــکی فرزن ــه احمــد رضــا مهراب ــد احمــد در  متعلــق ب ــی کوشــکی فرزن ــه احمــد رضــا مهراب ــران 674674سس7777 متعلــق ب ــران ای ــه شــماره 2323ای ــه شــماره ســوخت ب ســوخت ب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/30  1401/09/30 مفق ــختاری تاری

25032503
ــه شــماره 18170932311817093231 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 18170932311817093231 و گواهینام ــت ب ــان خدم ــه شــماره کارت پای ــت ب ــان خدم کارت پای
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 18170932311817093231 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 18170932311817093231 و کارت هوشــمند  و کارت هوشــمند 
راننــده بــه شــماره راننــده بــه شــماره 18170932311817093231 متعلــق بــه ایــرج  حیــدری باغبادرانــی  فرزنــد قاســمعلی در تاریــخ  متعلــق بــه ایــرج  حیــدری باغبادرانــی  فرزنــد قاســمعلی در تاریــخ 

1401/11/101401/11/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

29012901
ــماره 00571298510057129851   ــه ش ــی ب ــش حقوق ــگاهی فی ــی کارت دانش ــه کارت نظام ــی گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــش حقوق ــگاهی فی ــی کارت دانش ــه کارت نظام ــی گواهینام کارت مل
ــده و از  ــده و از مفقــود گردی ــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردی ــد محمــد ابراهیــم در تاری ــه کامــران  بادرســتانی فرزن ــق ب ــخمتعل ــد محمــد ابراهیــم در تاری ــه کامــران  بادرســتانی فرزن ــق ب متعل

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

شناســنامه .  کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره شناســنامه .  کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره 00455500180045550018 متعلــق بــه اصغــر تــاراج فرزنــد حســین  متعلــق بــه اصغــر تــاراج فرزنــد حســین 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــلیمی فرزن ــرا س ــم زه ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــلیمی فرزن ــرا س ــم زه ــه خان ــق ب ــماره 04800249110480024911 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00101545820010154582 متعلــق بــه خانــم ســعیده نصیــری فرزنــد نوروزعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم ســعیده نصیــری فرزنــد نوروزعلــی 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.

کارت ملــی گواهینامــه کارت موتــور بــه شــماره پــاک کارت ملــی گواهینامــه کارت موتــور بــه شــماره پــاک 146146  8534485344 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 56800343365680034336  
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــی ســنگرودی فرزن ــه حســین  باباجان ــق ب ــخمتعل ــی در تاری ــد عل ــی ســنگرودی فرزن ــه حســین  باباجان ــق ب متعل

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

  NN280280PP94157749415774 بــرگ ســبز و ســند کمپانی به شــماره پــاک ایــران بــرگ ســبز و ســند کمپانی به شــماره پــاک ایــران 146146  6584365843 و  شــماره شاســی  و  شــماره شاســی
ــین   ــد حس ــه محم ــق ب ــین   متعل ــد حس ــه محم ــق ب ــی  00246521990024652199 متعل ــماره مل ــه ش ــی   ب ــماره مل ــه ش ــور EE66HEHE20479412047941 ب ــماره موت ــور ش ــماره موت ش
جوشــقانی فرزنــد علــی در تاریــخجوشــقانی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/09/30  1401/09/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه . کارت ملــی بــه شــماره 00705342090070534209 . کارت شناســایی ســازمانی نظــام پرســتاری . کارت  . کارت شناســایی ســازمانی نظــام پرســتاری . کارت 
ســوخت بــه شــماره انتظامــی ســوخت بــه شــماره انتظامــی 5555 ایــران  ایــران 983983 ط  ط 4242 .کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی . کارت بانکــی  .کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی . کارت بانکــی 
.متعلــق بــه مجیــد اســکندری فــرح ابــادی  فرزنــد حبیــب در تاریــخ.متعلــق بــه مجیــد اســکندری فــرح ابــادی  فرزنــد حبیــب در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

29022902
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 01100989270110098927 وکارت دانشــجویی وکارت شناســایی نظامــی متعلــق بــه  وکارت دانشــجویی وکارت شناســایی نظامــی متعلــق بــه 
محمدحســین قربانــی علــی مختــاری فرزنــد مهــدی در تاریــخمحمدحســین قربانــی علــی مختــاری فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه ورســیدکارت ملــی بــه شــماره ملــی شناســنامه ورســیدکارت ملــی بــه شــماره ملــی 00552287390055228739 متعلــق بــه فریــدون زنگنــه فرزنــد غــام  متعلــق بــه فریــدون زنگنــه فرزنــد غــام 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00143101630014310163 وکارت موتــور بــه پــاک  وکارت موتــور بــه پــاک 9496794967ایــران ایــران 134134 متعلــق بــه حاتــم  متعلــق بــه حاتــم 
حســینی فرزنــد عبادالــه در تاریــخحســینی فرزنــد عبادالــه در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وبیمــه نامــه  بــه شــماره پــاک کارت ماشــین وبیمــه نامــه  بــه شــماره پــاک 7474ق ق 646646ایــران ایــران 4444 متعلــق بــه محمــد پالیــزدار فرزنــد  متعلــق بــه محمــد پالیــزدار فرزنــد 
بــاب الــه در تاریــخبــاب الــه در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا مطلــق فرزنــد حمیــد در  ــا مطلــق فرزنــد حمیــد در  متعلــق بــه علــی اصغــر پورباب گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 01103460760110346076 متعلــق بــه علــی اصغــر پورباب
تاریــختاریــخ 1401/07/02  1401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوخت وکارت  ــه وکارت س ــه نام ــه وبیم ــنامه وگواهینام ــوخت وکارت  وشناس ــه وکارت س ــه نام ــه وبیم ــنامه وگواهینام ــماره 00576033830057603383 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــان در تاری ــد رمض ــدار فرزن ــم پای ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد رمض ــدار فرزن ــم پای ــه مری ــق ب ــران 6868 متعل ــران ای ــاک 8484وو885885ای ــه پ ــه ب ــیله نقلی ــاک وس ــه پ ــه ب ــیله نقلی وس

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 1401/03/011401/03/01 مفق

کارت ماشــین وبیمــه نامــه بــه پــاک کارت ماشــین وبیمــه نامــه بــه پــاک 6666س س 882882ایــران ایــران 2020 وکارت ایثاگــری متعلــق بــه حســن محمــدی  وکارت ایثاگــری متعلــق بــه حســن محمــدی 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/05  1401/11/05 مفق ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــخ فرزن ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــی 00402587500040258750 فرزن ــه کدمل ــی ب ــه کدمل ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00402587500040258750 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه حســن  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه متعلــق بــه حســن 
 محمــدی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ محمــدی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 1401/11/05  1401/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد قاســم در تاری ــرا قاســمی جیردهــی فرزن ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد قاســم در تاری ــرا قاســمی جیردهــی فرزن ــه زه ــق ب ــه شــماره 27398800572739880057 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/11/111401/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه متعل ــق ب ــماره گ25192519متعل ــه ش ــکی ب ــام پزش ــماره گ وکارت نظ ــه ش ــکی ب ــام پزش ــماره 410100011410100011 وکارت نظ ــه ش ــجویی ب ــماره کارت دانش ــه ش ــجویی ب کارت دانش
آرمــان خادمــی بــه کدملــی آرمــان خادمــی بــه کدملــی 48400664184840066418  فرزنــد علــی در تاریــخ  فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00132959260013295926 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه  متعلــق بــه شــاهین   وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه  متعلــق بــه شــاهین  
 ایرجــی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ ایرجــی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

شناســنامه وگذرنامــه بــه شــماره ملــی شناســنامه وگذرنامــه بــه شــماره ملــی 03212454740321245474  متعلــق بــه ســیدنوروزمحمد موذنــی   متعلــق بــه ســیدنوروزمحمد موذنــی 
 محمــدی فرزنــد ســیدرضا در تاریــخ  محمــدی فرزنــد ســیدرضا در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت موتــور بــه شــماره پــاک کارت موتــور بــه شــماره پــاک 6826468264ایــران ایــران 146146 متعلــق بــه محمــد اقبالــی بــه کدملــی  متعلــق بــه محمــد اقبالــی بــه کدملــی 
 2020789167 2020789167  فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ   فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــه  ــوخت ب ــین وکارت س ــه وکارت ماش ــنامه وگواهینام ــه  وشناس ــوخت ب ــین وکارت س ــه وکارت ماش ــنامه وگواهینام ــماره 00404452830040445283 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــر در تاری ــد باق ــد کاراب فرزن ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــد کاراب فرزن ــه محم ــق ب ــران 1111 متعل ــران ای ــاک 8181دد518518ای ــاک پ پ

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــب فرزن ــروزان نس ــن  ف ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــب فرزن ــروزان نس ــن  ف ــه حس ــق ب ــماره 00326578890032657889 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

ــه در تاریــخ  ــد نعمــت ال ــه زهــرا درویــش فرزن ــخ   متعلــق ب ــه در تاری ــد نعمــت ال ــه زهــرا درویــش فرزن ــه شــماره ملــی 00516121860051612186  متعلــق ب ــه شــماره ملــی شناســنامه ب شناســنامه ب

1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00680829750068082975 متعلــق بــه علیرضــا موثــق محمدقاســملو فرزنــد احمدرضــا  متعلــق بــه علیرضــا موثــق محمدقاســملو فرزنــد احمدرضــا 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/01/141401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00516380960051638096 وکارت جانبــازی وگواهینامــه وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه  وکارت جانبــازی وگواهینامــه وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه 
پــاک پــاک 1414ل ل 697697 ایــران  ایــران 4545 متعلــق بــه محمــد توکلــی بنیــزی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد توکلــی بنیــزی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/10/201401/10/20  

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

ــخ  ــق در تاری ــد توفی ــه فرزن ــی کیان ــق گویل ــه فای ــق ب ــخ  متعل ــق در تاری ــد توفی ــه فرزن ــی کیان ــق گویل ــه فای ــق ب ــماره 37200711973720071197 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 1399/10/201399/10/20 مفقــود گردی

ــم در  ــد رحی ــدی فرزن ــی محم ــی عل ــا حاج ــه مهس ــق ب ــم در  متعل ــد رحی ــدی فرزن ــی محم ــی عل ــا حاج ــه مهس ــق ب ــماره 00106486740010648674 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/081401/11/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45398504824539850482 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت 
ــخ  ــی در تاری ــد کس ــا رواق فرزن ــه عبدالرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد کس ــا رواق فرزن ــه عبدالرض ــق ب ــران 131131 متعل ــران ای ــاک 6832868328ای ــه پ ــور ب ــاک وکارت موت ــه پ ــور ب وکارت موت

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/101401/11/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12506145381250614538 وکارت پرســنلی ایــران خــودرو متعلــق بــه ابوالفضــل  وکارت پرســنلی ایــران خــودرو متعلــق بــه ابوالفضــل 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/11/091401/11/09 تاریــخ  در  محمدتقــی  فرزنــد  تاریــخ  گدازچــی  در  محمدتقــی  فرزنــد   گدازچــی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12734302041273430204 متعلــق بــه رضــا میرحیــدری پیکانــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا میرحیــدری پیکانــی فرزنــد حســین 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.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 17284854441728485444 متعلــق بــه لیــان فکرمنــدی فرزنــد الهــوردی وهمچنیــن  متعلــق بــه لیــان فکرمنــدی فرزنــد الهــوردی وهمچنیــن 
شناســنامه وفیــش حقوقــی وگواهی اشــتغال بــه کار بــه کدملــی شناســنامه وفیــش حقوقــی وگواهی اشــتغال بــه کار بــه کدملــی 00645496740064549674 در تاریــخ  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.

ــخ  ــی رضــا در تاری ــد عل ــی فرزن ــه عســل بالکان ــق ب ــخ  متعل ــی رضــا در تاری ــد عل ــی فرزن ــه عســل بالکان ــق ب ــی 02003698140200369814 متعل ــه شــماره مل ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــاه فرزن ــی پن ــم حبیب ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد حبی ــاه فرزن ــی پن ــم حبیب ــه مری ــق ب ــماره 00121968610012196861 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/091401/11/09 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــه وگواهینام ــق ب ــه  متعل ــران 7777وگواهینام ــران ای ــاک 1111ص ص 633633ای ــه پ ــه وکارت ســوخت ب ــه نام ــاک کارت ماشــین وبیم ــه پ ــه وکارت ســوخت ب ــه نام کارت ماشــین وبیم
بیــت الــه رجبــی للکامــی بــه کدملــی بیــت الــه رجبــی للکامــی بــه کدملــی 26689796842668979684 فرزنــد حســین در تاریــخ  فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ماشــین ومعاینــه فنــی بــه شــماره پــاک کارت ماشــین ومعاینــه فنــی بــه شــماره پــاک 1515ه ه 966966ایــران ایــران 7777 متعلــق بــه علیرضــا ابراهیمیــان بــه  متعلــق بــه علیرضــا ابراهیمیــان بــه 
کدملــی کدملــی 00539773610053977361  فرزنــد عبــاس وهمچنیــن کارت ملــی وگواهینامــه متعلــق بــه زهــرا ابراهیمیــان   فرزنــد عبــاس وهمچنیــن کارت ملــی وگواهینامــه متعلــق بــه زهــرا ابراهیمیــان 
 بــه کدملــی  بــه کدملــی 01103254430110325443 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد. می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62197995186219799518 متعلــق بــه بهرامعلــی  رحیمــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه بهرامعلــی  رحیمــی فرزنــد ناصــر 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 1401/06/011401/06/01 مفق
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ــخ  ــا در تاری ــن رض ــد هوم ــی فرزن ــا فراهان ــه آرمیت ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــن رض ــد هوم ــی فرزن ــا فراهان ــه آرمیت ــق ب ــماره 01506917500150691750 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/09/101401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی بــه شــماره 00480427810048042781 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفق ــت در تاری ــد هدای ــتان فرزن ــرث خورس ــه کیوم ــق ب ــخ متعل ــت در تاری ــد هدای ــتان فرزن ــرث خورس ــه کیوم ــق ب ــران664664جج7272 متعل ــرانای 4040ای

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

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 26598183812659818381 متعلــق بــه مریــم  بابائــی فرزنــد قــدرت  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  بابائــی فرزنــد قــدرت  در تاریــخ 1401/10/101401/10/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین  و کارت س ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین  و کارت س ــماره 00434271970043427197 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود مفقــود  ــد حســین در تاری ــه زهــرا محمدابراهیمــی فرزن ــق ب ــخ متعل ــد حســین در تاری ــه زهــرا محمدابراهیمــی فرزن ــق ب ــران844844بب3131 متعل ــرانای 2020ای

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

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 00247500420024750042 متعلــق بــه هانیــه  قپانــوری فرزنــد ســعید  در تاریــخ  متعلــق بــه هانیــه  قپانــوری فرزنــد ســعید  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

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  شــماره 00523614030052361403  بــه  شناســنامه  و  شــماره   بــه  شناســنامه  و  شــماره 00523614030052361403  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفق ــی  در تاری ــد عل ــق  فرزن ــد  صدی ــخ محم ــی  در تاری ــد عل ــق  فرزن ــد  صدی  محم

می باشد.می باشد.

ــماره  ــماره   و ش ــور 167167BB00977500097750  و ش ــماره موت ــه ش ــور  ب ــماره موت ــه ش ــران611611دد4141 ب ــرانای ــماره 4040ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی شاســی LJLJ142877142877 متعلــق بــه فاطمــه قاســمی در تاریــخ متعلــق بــه فاطمــه قاســمی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــت  فرزن ــوری دوس ــد  ن ــه اح ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــت  فرزن ــوری دوس ــد  ن ــه اح ــق ب ــماره 41903445164190344516 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39335614263933561426 متعلــق بــه عبدالمحمــد وفاخــواه فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالمحمــد وفاخــواه فرزنــد علــی محمــد  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.

ســند ملــک بــه شــماره ثبتــی ســند ملــک بــه شــماره ثبتــی 375668375668 و شــماره اصلــی  و شــماره اصلــی 66 و مفــروز و مجــزی از  و مفــروز و مجــزی از 105105 متعلــق بــه ســیده  متعلــق بــه ســیده 
زینــب  فیــض ابــادی  فرزنــد ســید میــرزا  در تاریــخزینــب  فیــض ابــادی  فرزنــد ســید میــرزا  در تاریــخ 1399/11/01  1399/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــازی فرزن ــاره نی ــه به ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــازی فرزن ــاره نی ــه به ــق ب ــماره 40724750414072475041 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

1401/10/301401/10/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد فرهــاد در تاریــخ  ــه ســمیه حنیفــه فرزن ــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســمیه حنیفــه فرزن ــه شــماره 25938827352593882735 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره ملــی 06901443770690144377 متعلــق بــه زهــرا حــق گــذار فرزنــد حســن در  متعلــق بــه زهــرا حــق گــذار فرزنــد حســن در 

تاریختاریخ 1401/09/07  1401/09/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06902624260690262426 متعلــق بــه دانیــال بلــوچ قرائــی  فرزنــد عیســی  متعلــق بــه دانیــال بلــوچ قرائــی  فرزنــد عیســی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رود  محمــدی  معصومــه   بــه  متعلــق  رود   محمــدی  معصومــه   بــه  متعلــق  ملــی07018493710701849371  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  ملــیکارت  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت 
اعتبــار ســاقط  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار ســاقط مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/11/04  1401/11/04 مفقــود  در  فرزنــد محمــد  تاریــخ معجنــی  در  فرزنــد محمــد   معجنــی 

می باشد.می باشد.

30433043
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12846709291284670929 متعلــق بــه  بهــرام شــکرانی فرزنــد اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه  بهــرام شــکرانی فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 

1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی نائین ــه  صادق ــت ال ــه رحم ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــی نائین ــه  صادق ــت ال ــه رحم ــق ب ــماره 12862451841286245184 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردی حســن در تاریــخحســن در تاری

ــماره 12833267111283326711   ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 12833267111283326711 و کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم کارت مل
متعلــق بــه ســید مصطفــی حســینی فرزنــد سیدحســین  در تاریــخمتعلــق بــه ســید مصطفــی حســینی فرزنــد سیدحســین  در تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

شناســنامه بــه شــماره  شناســنامه بــه شــماره  699699 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12894839911289483991 وپیوســت گواهــی نامــه  وپیوســت گواهــی نامــه 
)رســیدتوقیف گواهــی نامــه ( بــه شــماره )رســیدتوقیف گواهــی نامــه ( بــه شــماره 12894839911289483991 و عقدنامــه بــه شــماره  و عقدنامــه بــه شــماره 12894839911289483991 متعلــق  متعلــق 
ــد ناصــر در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه عباســعلی داتلــی بیگــی فرزن ــد ناصــر در تاریــخب ــه عباســعلی داتلــی بیگــی فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد زال  در تاری ــور اتابکــی  فرزن ــان پ ــه رســتم کی ــق ب ــخ  متعل ــد زال  در تاری ــور اتابکــی  فرزن ــان پ ــه رســتم کی ــق ب ــه شــماره 18301124811830112481 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرف  در  ــی اش ــد عل ــری فرزن ــا ذاک ــه زیب ــق ب ــرف  در  متعل ــی اش ــد عل ــری فرزن ــا ذاک ــه زیب ــق ب ــماره 37818696793781869679 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/11/09  1401/11/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 12917899871291789987 متعلــق بــه حســین باقــری دشــتی فرزنــد قاســم  در  متعلــق بــه حســین باقــری دشــتی فرزنــد قاســم  در 
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 56595582675659558267 متعلــق بــه اکبــر  غامــی فشــارکی فرزنــد محمدعلــی  متعلــق بــه اکبــر  غامــی فشــارکی فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/10/25  1401/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12817823271281782327 متعلــق بــه ناهیــد حــق شــناس آدرمنابــادی  فرزنــد  متعلــق بــه ناهیــد حــق شــناس آدرمنابــادی  فرزنــد 
حســین  در تاریــخحســین  در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12717237781271723778 متعلــق بــه ملیــکا عســکریان فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه ملیــکا عســکریان فرزنــد منصــور 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.

40114011
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 37313070573731307057 متعلــق بــه جمــال آصمــی فرزنــد عبدالقــادر و شناســنامه  متعلــق بــه جمــال آصمــی فرزنــد عبدالقــادر و شناســنامه 
بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 37313075103731307510 متعلــق بــه صغــری نقالــی فرزنــد حبیــب الــه  در تاریــخ  متعلــق بــه صغــری نقالــی فرزنــد حبیــب الــه  در تاریــخ 1401/07/051401/07/05  

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

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و   37200969043720096904 ملــی  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  ملــی  کارت  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی   کارت 
پــاک پــاک 9999ایــرانایــران626626ه ه 7171 و کارت ســوخت متعلــق بــه اســماعیل غریبــی فرزنــد محمدشــریف در تاریــخ  و کارت ســوخت متعلــق بــه اســماعیل غریبــی فرزنــد محمدشــریف در تاریــخ 

1400/11/111400/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 38394847823839484782 و کارت ســوخت متعلــق بــه وفــا بهرامــی فرزنــد  و کارت ســوخت متعلــق بــه وفــا بهرامــی فرزنــد 
ابراهیــم در تاریــخابراهیــم در تاریــخ 1401/10/19  1401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
55025502

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25942233522594223352 متعلــق بــه محمــود بــکاء فرزنــد تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود بــکاء فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه مجی ــق ب ــک متعل ــای عابربان ــماره کارته ــه ش ــایر ب ــد  و س ــه مجی ــق ب ــک متعل ــای عابربان ــماره کارته ــه ش ــایر ب ــماره 00548675090054867509 و س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش 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 1401/11/03  1401/11/03 مفق ــی در تاری ــد عل ــی عســگری فرزن ــخحاجعل ــی در تاری ــد عل ــی عســگری فرزن حاجعل

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه  ــه پای ــه  و گواهینام ــه پای ــماره 25811003462581100346 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 25811003462581100346 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــه ب ــه  و گذرنام ــه ب ــماره 25811003462581100346 و گذرنام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 25811003462581100346 و کارت پای ــه ش ــه ب ــماره س ــه ش ــه ب س
ــق  ــق  متعل ــی 25811003462581100346 متعل ــه کدمل ــی ب ــک بانک ــره چ ــماره چندفق ــه ش ــایر ب ــی  و س ــه کدمل ــی ب ــک بانک ــره چ ــماره چندفق ــه ش ــایر ب ــماره 25811002581100 و س ــماره ش ش
بــه ســیدجواد باقــرزاده فرزنــد ســیدعباس در تاریــخبــه ســیدجواد باقــرزاده فرزنــد ســیدعباس در تاریــخ 1401/11/11  1401/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25904707622590470762 متعلــق بــه مصطفــی اســماعیل پــور  فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی اســماعیل پــور  فرزنــد حســین در تاریــخ 
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 298298 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 27391294242739129424 متعلــق بــه مهــدی حســن نــژاد  متعلــق بــه مهــدی حســن نــژاد 
فرزنــد طاهــر در تاریــخفرزنــد طاهــر در تاریــخ 1401/11/05  1401/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــماره  ب ــه ش ــی 25811590302581159030 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــه کمپان ــودرو و برگ ــبز خ ــرگ س ــین و ب ــی کارت ماش ــماره مل ــه ش ــی ب ــه کمپان ــودرو و برگ ــبز خ ــرگ س ــین و ب کارت ماش
پــاک پــاک 6868 ایــران  ایــران 117117 ه  ه 2626 و شــمار شاســی  و شــمار شاســی ss14122833032971412283303297 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 0091609300916093 متعلــق  متعلــق 
بــه محمــد پــور جعفــری کویخــی مقــدم فرزنــد مصطفــی در تاریــخبــه محمــد پــور جعفــری کویخــی مقــدم فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

70097009
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 849849 متعلــق بــه آقــای مهیــار آلیانــی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای مهیــار آلیانــی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 1401/08/241401/08/24  

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

70137013
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 58199331765819933176 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 58199331765819933176 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ســجاد آشــورون فرزنــد محمدعلــی در تاریــخســجاد آشــورون فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

70267026
گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 12922716121292271612 متعلــق بــه رضــا صادقــی ســودجانی فرزنــد ســلطانعلی  در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا صادقــی ســودجانی فرزنــد ســلطانعلی  در تاریــخ 

1401/10/301401/10/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک  ــه شــماره پ ــور،کارت ســوخت ب ــاک ،کارت موت ــه شــماره پ ــور،کارت ســوخت ب ــی 14647046861464704686،کارت موت ــه شــماره مل ــی کارت ملی،گواهینامه،ب ــه شــماره مل کارت ملی،گواهینامه،ب
ــه  ــی ب ــماره شاس ــه ش ــی ب ــماره شاس ــماره موتور150150ZZ90069269006926******NCVNCVش ــماره موتور ش 162162FMJFMJ  1573515735//131131**4138379941383799 ش
نــام حاجــی غیاثــی کنــاره فرزنــد اســکندر در تاریــخنــام حاجــی غیاثــی کنــاره فرزنــد اســکندر در تاریــخ 1401/10/25  1401/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط میباشــد.ســاقط میباشــد.
  

70427042
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدری فرزن ــا میرحی ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدری فرزن ــا میرحی ــه حمیدرض ــق ب ــماره 12868839031286883903 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16513703971651370397 متعلــق بــه حســن طالعی فرزنــد نصرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه حســن طالعی فرزنــد نصرالــه در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00806946590080694659 متعلــق بــه ســلمان مهربانــی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســلمان مهربانــی فرزند علــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــر فرزن ــی واف ــا ثقف ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد حبی ــر فرزن ــی واف ــا ثقف ــه علیرض ــق ب ــماره 00611580110061158011 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 1401/07/011401/07/01 مفق

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 00221087690022108769 متعلــق بــه امیرحســین نیــک پــرواز فرزنــد علــی  متعلــق بــه امیرحســین نیــک پــرواز فرزنــد علــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1397/01/01  1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70807080

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 44699025434469902543 متعلــق بــه ســیداحمد حســینی فرزنــد ســید عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیداحمد حســینی فرزنــد ســید عبــاس  در تاریــخ 
1401/09/251401/09/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70817081

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00512077960051207796 متعلــق بــه کــوروش رحمانــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه کــوروش رحمانــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد بهمــن در تاری ــه رامــک امینــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد بهمــن در تاری ــه رامــک امینــی فرزن ــق ب ــه شــماره 04533043210453304321 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38398030553839803055 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 2020 متعلــق بــه گاویــژ نوخاصــی فرزنــد  متعلــق بــه گاویــژ نوخاصــی فرزنــد 
حبیــب الــه در تاریــخحبیــب الــه در تاریــخ 1400/03/30  1400/03/30 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 04526535840452653584 متعلــق بــه ســیدمحمد کیمیائــی فرزند ســیدصدرالدین  متعلــق بــه ســیدمحمد کیمیائــی فرزند ســیدصدرالدین 
در تاریــخدر تاریــخ 1399/11/01  1399/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــلخوری فرزن ــی س ــران خواتون ــه ای ــق ب ــد  متعل ــلخوری فرزن ــی س ــران خواتون ــه ای ــق ب ــماره 43209448284320944828 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
لطف اله در تاریخلطف اله در تاریخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمدحســین در  ــات فرزن ــرز بی ــه فریب ــق ب ــد محمدحســین در  متعل ــات فرزن ــرز بی ــه فریب ــق ب ــه شــماره 58497263065849726306 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.



6

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/11/16

شماره : 1583

 مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از رشد 196 
درصدی بودجه سرمایه ای نسبت به سال قبل خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی؛ روح اله نوریان افزود: 
در سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین، در این 
پاالیشــگاه با توجه به برنامــه ریزی های مدون و 
هدفمنــد اجرای بیش از 100 پروژه در حوزه های 
مختلــف به منظور رفع مشــکالت و چالش های 
عملیاتی و اجرا طرح های اصالحی، توســعه ای، 
هوشمندسازی و همچنین پروژه های مرتبط با حوزه 
HSE و پدافند و غیره در دســتور کار قرار گرفته 
است. وی اظهار داشت: برخی از این پروژه ها تاکنون 
به ســرانجام رسیده و بخشی دیگر در دهه مبارکه 
فجر و تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در 
حوزه رفع مشکالت عملیاتی به منظور بهبود عملکرد 
بویلرها، پروژه  ارتقاء سیســتم کنترل و تجهیزات 
 ) LP(مسیر سوخت و هوای بویلرهای فشارپایین
پاالیشگاه، با ارزش قرادادی بیش از 80 میلیارد ریال 
با بهره گیری از توان شــرکت های داخلی در حال 
انجام می باشد. نوریان خاطرنشان کرد:همچنین با 
عقد قرارداد، اقدامات الزم برای پروژه و بروز آوری 
سیستم کنترل کمپرســورهاي تقویت فشار گاز 
خروجي با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال آغاز 
شده است. نوریان گفت: با توجه به اهمیت موضوعات 
حوزه امنیت و پدافند غیرعامل در راســتای ارتقاء 
سطح امنیت پاالیشگاه پروژه هایی از جمله بروزآوری 
سیستم حفاظت الکترونیك، طراحي، ساخت، نصب 

و راه انــدازي راه بند امنیتي و احداث درب خروج 
اضطراری شرقی برای دسترسی سریع خودرو های 
آتش نشــانی به محوطه مخازن، نیز در حال انجام 
است. مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم افزود: 
در راستای حفظ کیفیت محصوالت تولیدی و به 
منظور جلوگیری از آلودگی گوگرد با خاک و کاهش 
کیفیت آن فاز اول پروژه تسطیح و بتن ریزی محوطه 
شوتینگ گوگرد انجام گردیده و فاز دوم پروژه برون 
سپاری شده و در راستای پایداری تولید و جلوگیری 
از هدر رفتن میعانات و ارتقا ســطح ایمنی، برخی 
پروژه ها همچون تعمیر و بازسازي روتور پمپ شارژ 
آمین واحد شیرین سازي، تعمیر و نوسازي مخزن 

ذخیره سیال غیر روتین، زنگ زدایي و رنگ آمیزي و 
تعمیرات مخزن ذخیره میعانات گازی در حال انجام 
است. وی اظهار داشت: شرکت پاالیش گاز ایالم در 
حوزه مدیریت انرژی و در راستای حفظ و صیانت 
از محیط زیست آغاز 2 پروژه بسیار مهم و کلیدی 
با عنوان نصب سیستم بازیافت حرارت دودکش های 
توربین های گازی) HRSG ( با انجام مناقصه و 
همچنین پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل از 
طریق برگزاری مزایده را در بهمن ماه امســال در 
دستور کار دارد. وی تصریح کرد: انتظار می رود با 
پایان یافتن این پروژه ها و دستیابی به نتایج مورد 
انتظــار، گامی مهم در جهت حفظ پایداری تولید، 

افزایش کیفیت محصوالت،توســعه زیرساخت ها 
و ارتقاء مســائل HSE و پدافندی در پاالیشگاه 
گاز ایالم و همچنین توانمند ســازی شرکت های 
داخلی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان برداشته 
شود.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در بخش 
دیگری از ســخنانش از افزایش 9 درصدی تولید و 
16 درصدی فروش محصوالت پنج گانه این شرکت 

در 9 ماهه اول سال جاری خبر داد.
نوریان با اشــاره به اینکه در 9 نخست امسال یك 
میلیاردو 174 میلیون متر مکعب گاز به شــبکه 
سراسری تزریق شده اســت،افزود: این مقدار گاز 
تزریقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 

تولید و فروش 8 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در این مدت 95 هزار و 739 تن 
گاز اتان تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 11 درصد افزایش را نشان می دهد،اظهار 
داشــت: در طول 9 ماهه اول سال جاری گاز اتان 
66 هزارو 415 تن بفروش رفته که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش 23 
درصدی تولید گاز مایع خام در 9 ماهه نخســت 
امســال خبر داد و تصریح کرد: در این مدت 183 
هزارو 501 تن گاز مایع خام تولید که از این مقدار 
123 هزارو 242 تن به فروش رفته که نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشته افزایش 23 درصدی را 
نشان می دهد. نوریان با اشاره به اینکه در 9 ماهه 
نخست امسال 924هزار و 278 بشکه میعانات گازی 
تولید شده است،گفت:از این مقدار 781 هزارو 411 
بشکه بفروش رسیده است.  وی از تولید 55 هزارو 
253 تن گوگرد در 9 ماهه اول ســال جاری خبر 
داد و افزود: با توجه به ذخیره ســازی سال گذشته 
مقدار 63 هزارو 261 تن از طریق بورس به فروش 
رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 20 
درصدی را نشــان می دهد. نوریان به عملکرد این 
واحد صنعتی در دریافت گاز غنی ورودی اشاره کرد 
و اظهار داشت:در این مدت گاز غنی ورودی به این 
پاالیشگاه یك میلیارد و 596 میلیون مترمکعب بوده 
که نسبت به تعهد پاالیشگاه در این مدت 9 درصد 

بیش از تعهد مصوب خوراک دریافت کرده است.

نوریان :رشد 196 درصدی بودجه سرمایه ای در پاالیشگاه گاز ایالم

محمدرضا میرزایی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 
ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، از پوشش 
رایگان 215 هزار نفر جدید از افراد فاقد پوشش بیمه درمان  تحت پوشش بیمه 
ســالمت در مناطق محروم استان طی یکســال گذشته خبر داد و اظهار کرد: 
پوشش درمان ناباروری، عقد قرارداد با 7 مرکز دولتی و خصوصی و نیز پوشش 
بیمه ای ترک اعتیاد از دیگر اقدامات انجام گرفته است. وی افزود: تحقق 100 
درصدی نسخه الکترونیك در استان نیز از دیگر دستاوردهای مهم بیمه سالمت 
مازندران است. مدیرکل بیمه سالمت مازندران خاطرنشان کرد: بیش از 1000 
میلیارد تومان در نه ماهه  امسال برای به روز شدن مطالبات موسسات درمانی 
طرف قرارداد با بیمه سالمت پرداخت شد. این مسئول با بیان اینکه با پرداخت 
بیش از 1000 میلیارد تومان بابت پوشش درمان ادامه داد: مبلغ 110 میلیارد 
تومان بابت طرح دارویاری پرداخت شد. میرزایی با اشاره به تخصیص اعتبار 5 
هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم به صندوق بیماران صعب العالج و 2.5 برابر 
شدن آن در سال آینده، عنوان کرد: با ثبت نام نزدیك به 5 هزار و 700 نفر از 
بیماران صعب العالج، نادر در سامانه شهروندی حایز رتبه نخست کشور شده ایم 
و الزم بذکر است که 20 هزار بیمار صعب العالج در استان مازندران وجود دارند 

که باید به سمت ثبت نام مابقی بیماران حرکت کنیم.
وی بیان کرد: در کل استان مازندران یك میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش 

بیمه سالمت هستند که 81 درصد آن بیمه رایگان هستند.
مدیرکل بیمه ســالمت مازندران گفت: بیماران هموفیلی، ام اس، پیوند کلیه، 
تاالســمی و دیالیز جزو بیماران صعب العالج استان هستند که تعداد بیماران 

استان در این حوزه 10 هزار نفر است.

این مســئول افزود: ما تا روز گذشــته 849 پرونده بیماران صعب العالج از 20 
شهرستان به ما ارجاع شد که 4 میلیارد و 200 میلیون تومان آن پرداخت شده 
است و پرداخت مابقی در دست انجام است. میرزایی اعالم کرد:  بیشترین پرونده 
ارجاع شده به شهرهای ساری و آمل اختصاص دارد و عمده این پرونده ها مربوط 
به بیماران سرطانی است. وی اشاره کرد: تشکیل صندوق بیماران صعب العالج 
در دولت ســیزدهم به عنوان یکی از بهترین اقدامات دولت، بســیار کمك کار 
ما برای ارائه خدمات بهتر به متقاضیان اســتان مازندران است. مدیرکل بیمه 
ســالمت مازندران افزود: دهه فجر فرصت مناســبی برای جهاد تبیین است و 
تمامی دستگاه ها به بیان عملکرد خود می پردازند. این مسئول تاکید کرد: ما در 
10 شهرستان تمامی واحدهای خود را با اعتبار 20 میلیارد تومان احداث کردیم.

میرزایی گفت: حدود 900 خانواده نابارور را نشان دار کردیم و تاکنون بیش از 
دو میلیارد تومان برای آنان هزینه شــد. وی بیان کرد: با 75 مرکز خصوصی و 
دولتی ترک اعتیاد قرارداد بستیم و بالغ بر 6 میلیارد تومان هزینه کردیم. مدیرکل 
بیمه سالمت مازندران اظهار کرد: ما در حوزه بیماران سرپایی با مراکز تسویه 
هســتیم و برای بیماران بستری در حال انجام مراحل اداری برای پرداخت ماه 

های آذر، دی و بهمن هستیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم، اسناد باال دستی در تدوین بودجه 
1402 را بر مبنای سیاســت های کلی برنامه هفتم، اسناد آمایش سرزمین و 
ســند تحول دولت مردمی برشمرد و گفت: هدف اصلی در تدوین بودجه سال 
1402 دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام 
حکمرانی است. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
امین دوست محمدی در نشست خبری با رسانه های جمعی استان به مناسبت 
دهه فجر در مورد رویکردها و سیاســت های کالن بودجه 1402 اظهار داشت: 
ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدســازی نظام حکمرانی و اصالح 
ساختار بودجه و اجرای طرح های پیشران و مهم توسعه ای از رویکردهای الیحه 
بودجه ســال آینده است. وی مهمترین ویژگی الیحه بودجه را مسئله محوری 
با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، اصالح ساختار بودجه مبتنی بر ایجاد 
شفافیت درآمد - هزینه، انضباط مالی، جلب مشارکت عمومی و خصوصی برای 
طرح های نیمه تمام، عدالت محوری، رعایت آمایش سرزمینی، امنیت غذایی و 
بهبود معیشت مردمی، توجه به طرح های مهم و اثرگذار اقتصادی، اصالح الگوی 
کشت و توجه به زنان و خانواده دانست.  دوست محمدی میزان مصوب منابع 
درآمدی اســتان در سال 1401 را مبلغ 933 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور 
شد: این میزان با 13.2 درصد رشد در الیحه بودجه سال آینده به یك هزار و 

57 میلیارد تومان رسیده است. وی ادامه داد: اعتبارات مصوب هزینه ای استان 
در ســال 1401 مبلغ 650 میلیارد تومان است که این میزان در الیحه بودجه 
سال 1402 بالغ بر 866 میلیارد تومان با افزایش 33.2 درصدی است. وی کل 
اعتبارات مصوب تملك دارایی های سرمایه استان در بودجه 1401 را بیش از 
 یك هزار و 529 میلیارد تومان ذکر و اضافه کرد: این میزان با 19.9 درصد رشد 
در الیحه بودجه سال آینده به یك هزار و  834 میلیارد تومان افزایش یافته است. 
وی گفت: مبلغ 905 میلیاد تومان از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه 
ای استانی، مبلغ یك هزار و 450 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست 
جمهوری به استان و مبلغ 817 میلیارد تومان از محل اعتبارات گلوبال در اختیار 
وزارتخانه ها برای استان تخصیص یافته است. وی در مورد علت کندی در روند 
تحقق پروژه ها توضیح داد: عدم اطمینان از جهت درست مسیر توسعه استان 
)بسته سیاستی(، فعال سازی سایر منابع اعتباری مغفول، جهت دهی هدفمند 
به منابع اعتباری و نظارت مستمر دقیق، واقعی و عملیاتی از جمله موارد کندی 
در روند اتمام طرح ها است. دوست محمدی در زمینه استخدام نیروی انسانی 
هم یادآور شد: استخدام و صدور شماره مستخدم در بستر سامانه کارمند ایران 
از محل برگزاری آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی 
استان شامل داوطلبان آزاد، ایثارگران و معلولین به تعداد چهار هزار و 767 نفر و 

همچنین تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران سرافراز از محل اجرای بند د تبصره 
20 قانون بودجه سال 1400 و بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 به تعداد 
یك هزار و 553 نفر و نیز تبدیل وضعیت استخدامی از محل  تبصره یك بند 
ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه،بندهای چ - ز ماده 87 قانون برنامه ششم 
اعاده بکار جانبازان و آزادگان و استخدام از محل آراء شعب دیوان عدالت اداری 

به تعداد یك هزار و 12 نفر به مجموع 9 هزار و 332 نفر صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه 27 فصل نظام بودجه ریزی و 18 حوزه ارزش افزوده در استان 
وجــود دارد، گفت: به عنوان مثال ارزش افزوده بخش حمل و نقل که شــامل 
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات است، طبق بررسی اعتبارات استانی این حوزه 
طی 10 سال گذشته یعنی از سال 92 تاکنون حدود 352 درصد رشد داشته 
در حالیکه سهم ارزش افزوده این بخش طی این سال ها از 0.5 درصد به 0.4 
درصد کاهش یافته و رتبه این حوزه در کشور از 29 به 30 تنزل پیدا کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم افزود: مدیران با بهره گیری 
از سایر منابع از جمله جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش 
درآمدهای مالیاتی، تسهیالت بانکی، منابع داخلی شرکت ها، تقویت مشارکت 
نهادهای انقالبی همچون بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و سایر منابع 

شرایط مناسب را در جذب اعتبارات بیشتر فراهم کنند.

نشست خبری “محمدرضا میرزایی” مدیرکل بیمه سالمت مازندران به مناسبت ایام اهلل دهه فجر برگزار شد

ثبات اقتصادی و عدالت محوری هدف اصلی الیحه بودجه 1۴۰۲ است

 مرتضی حاجی کاظمی در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: 67 درصد 
جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وی اضافه کرد: از جمعیت پنج میلیون و 500 هزار نفری در استان اصفهان، 
3650 هزار نفر تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند که برابر 

با 67 درصد جمعیت استان می باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در استان اصفهان 110 هزار کارگاه فعال داریم، 
گفت: 387 هزار نفر در استان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعی اســتان اصفهان با اشاره باینکه یکی از 
مشــکالت صندوق های بیمه ای، بحث منابع آنها است، بیان داشت: شرکت 
شستا یکی از هلدینگ های بزرگ در کشور است که تنها حدود پنج درصد 
از منابع ســازمان تامین اجتماعی را تأمین می کند و این موضوع به علت 
عظمت ســازمان تأمین اجتماعی می باشــد. حاجی کاظمی در ارتباط با 
پرداخت مستمری در استان توضیح داد: در سال جاری 2300 میلیارد تومان 
مســتمری در اســتان به صورت ماهیانه پرداخت می شود که با افزایش 56 
درصدی مستمری حداقل بگیران در شهریورماه و افزایش حدود 40 درصدی 
مستمری افرادی که باالتر از حداقل بگیر هستند، پرداختی  ها با مابه التفاوت 

ماهیانه 2.500 میلیارد تومان است.
این مقام مســئول با بیان اینکه دراستان اصفهان ماهانه 83 میلیارد تومان 
بیمه بیکاری پرداخت می شود، افزود: بیمه بیکاری درایام کوتاه مدت بستری 
و مرخــص زایمان  33 میلیارد تومان اســت. وی در ارتباط با بدهی دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی بیان کرد: امسال دولت 90 هزار میلیارد دیون 

خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است که حدود 10 درصد 
این مبلغ، مربوط به استان اصفهان است. مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی 
استان اصفهان گفت: برای سال آینده دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
220 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شــود و انتظار می رود که حداقل 
نیمی از این مبلغ در الیحه بودجه دیده و منجر به تأمین کمبودهای منابع 
سازمان تامین اجتماعی شود. وی با اشاره به اینکه هدف مسئوالن سازمان 
رســیدن به مفهوم تأمین اجتماعی هوشمند است، گفت: یکی از قدم های 
بزرگ در این رابطه حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی و تبدیل آن 
به نسخه نویسی الکترونیك بود که منجر به کاهش مراجعات و صرفه جویی 
در وقت افراد گردید. حاجی کاظمی در خصوص پرداختی ســازمان تامین 
اجتماعی در زمان فوت افراد بیمه شده اظهار داشت: این کمك هزینه برابر 
با حداقل دستمزد سال است که امسال این مبلغ چهار میلیون تومان است 
که برای کمك هزینه مراسم ترحیم به خانواده فرد متوفی پرداخت می شود.

 مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: طی 9 ماهه امسال 
167 میلیارد تومان کمك هزینه مراسم ترحیم به 46 هزار و 444 بیمه شده 

تامین اجتماعی دراستان اصفهان پرداخت شده است.

محمد رعیت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، در نشست خبری 
دوازدهمین جشنواره ملی سرود رضوی، وعده داد: هرکدام از اهالی فرهنگ، 
هنر، قرآن و رسانه استان گلستان که در هریك از موارد 16 گانه بیستمین 
دوره جشــنواره بین المللی امام رضا)ع( حائز رتبه برتر شــوند، از سوی این 

دستگاه اجرایی هدیه ای دریافت خواهند کرد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، نشست 
خبری دوازدهمین جشنواره ملی سرود رضوی با حضور مدیرعامل بنیاد بین 
المللی امام رضا )ع( و جمعی از مسئوالن ملی و استانی و دبیر جشنواره در 
صبح امروز 10 بهمن ماه در سالن اجتماعات این دستگاه اجرایی برگزار شد.

در ابتدای نشست خبری محمد رعیت، ضمن قدردانی از اهدای میزبانی سرود  
رضوی و نیز همکاری و هم افزایی آموزش و پرورش اســتان گلستان برای  
برپایی این رویداد ملی معرفت افزا،گفت: اصحاب فرهنگ و رســانه در ارتقا 
سطح آگاهی مردم نقش ویژه ای داشته وآثار دوازدهمین دوره جشنواره سرود 

رضوی متفاوت تر، کیفی تر و اثربخش تر از دوره های گذشته خواهد بود.
محمد رعیت افزود: باورم دارم اصحاب رسانه همچون گذشته در این رخداد 

ملی فاخر و نشر فرهنگ رضوی نقش برجسته ای ایفا می کنند.
وی اظهار داشت: هرکدام از اهالی فرهنگ، هنر، قرآن و رسانه استان گلستان 
که در هریك از موارد 16 گانه بیســتمین دوره جشــنواره بین المللی امام 
رضا)ع( حائز رتبه برتر شــوند، جدا از هدیه ای که از هر جشــنواره دریافت 
خواهند کرد، از ســوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان هدیه ای 

دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه به طور ویژه اعالم کرد: هر یك از  اصحاب رسانه استان گلستان 
که در بخش رسانه جشنواره رضوی که به میزبانی استان گیالن برگزار می 
شــود و بتوانند رتبه های برگزیده را کســب کنند؛ جدا از مبلغ ریالی وعده 
داده شده  از سوی این دستگاه اجرایی به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

گفتنی اســت، آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره 28 اسفند است و 
عالقه مندان می توانند برای مشــاهده فراخوان و کسب اطالعات بیشتر به 

پایگاه اطالع رسانی شمس توس مراجعه کنند.

 پرداخت ماهیانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان مستمری در استان اصفهان طی سال جاری 

برگزیدگان گلستانی در هر یک از جشنواره های 16 گانه رضوی امسال هدیه دریافت خواهند کرد

 لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژه های آب و فاضالب 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان در نشست اعضای شورای انسجام بخشی شرکت 
های تابعه وزارت نیرو در اصفهان با مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو بر لزوم 
مطالعات پدافندی در اجرای پروژ های آب و فاضالب تاکید کرد. حسین اکبریان 
در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل، 
گزارشی از اقدامات و عملکرد این شرکت در حوزه پدافند غیر عامل ارائه کرد. وی 
در ادامه این نشست اظهار داشت: در آبفای استان اصفهان مطالعات و بررسی های 
الزم در زمینه پدافند غیرعامل در پروژه های آب و فاضالب انجام شده و در دستور 
کار این شرکت قرار دارد. در ادامه این نشست مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو بر رعایت حفظ جان مردم در حین خدمات 
رســانی شرکت های تابعه وزارت نیرو در سطح کشور تاکید بسیاری دارد و براین 
اساس باید تمام الزامات ایمنی و HSE در حین اجرای پروژه ها رعایت شود. سید 
اعتضاد مقیمی افزود: باید به صورت جهادی شاخص های ایمنی در تمام فرایندها 
به خوبی ارزیابی و بررسی شود و تمام فرایندها از لحاظ کمی و کیفی تحت کنترل 
قرار گیرند تا وقوع حوادث کاهش یابد. وی به کاهش حوادث در بخش آب و آبفا 
اشاره کرد و اعالم نمود: مقرر گردید کار گروهی جهت نظارت بر چگونگی فعالیت 
پیمانکاران از لحاظ رعایت مباحث ایمنی و HSE تشکیل شود تا شاهد کاهش 
حوادث از سوی فعالیت هایی که از سوی پیمانکاران در این بخش ها صورت می 
گیرد باشــیم. مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اظهار 
داشت: سطح بندی تاسیسات از لحاظ مباحث پدافندی یك تکلیف است و باید در 
تمام شــرکت های تابعه وزارت نیرو انجام شود چرا که این امر از بروز تهدیدات و 

آسیب های طبیعی و انسان ساخت جلوگیری به عمل می آورد.
در پایان این جلسه هر کدام ازمدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان 
به مباحثی در خصوص پدافند غیرعامل در تاسیسات و اماکن مورد نظر پرداختند.

 بهره برداری از ۱۰۵ پروژه توزیع برق در گلســتان همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر امسال

محمدعلی شربتدار :خبرگار گلستان | مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق گلستان گفت : 105 پروژه توزیع برق در استان 
گلستان با اعتباري بالغ بر 215 میلیاردو 605 میلیون تومان 

در دهه فجر سال جاري به بهره برداري مي رسد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق 
گلستان«سید احمد موسوی« مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق گلستان با اعالم این خبر گفت: از اهم این پروژه ها مي توان 
به توسعه و احداث شهري و روستایي، تبدیل شبکه هاي سیم 
به کابل خودنگهدار، اصالح و بهینه سازي شبکه روستایي و شهري ،ایجاد قدرت مانور 
،تعویض کنتورهاي مکانیکي به دیجیتالي ،توسعه فیدر ، بهسازي شبکه روستایي 
)طرح بهارستان( و اصالح شبکه اشاره کرد. موسوی افزود: کاهش خاموشي ها، رفع 
حریم شبکه هاي توزیع برق، رفع افت ولتاژ، تامین روشنایي مورد نیاز، جهت افزایش 
رفاه عمومي و توســعه زیرساخت هاي اساسي شبکه از مزایاي اجراي این طرح ها 
به شمار مي آید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اضافه کرد : بیش از 39 

هزار خانوار از این پروژه ها قابل افتتاح بهره مند خواهند شد.

 برگزاری جلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان
شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان تشکیل جلسه داد 
. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان ، 
شــورای فرهنگی مخابرات استان به ریاست دکتر غالمعلی 
شهمرادی و حضور اعضای شورا تشکیل جلسه و روند اجرای 
مصوبات جلسه قبل بررسی و پیشنهادات و برنامه های جدید 
در راستای توسعه فرهنگی و انجام مسئولیت های اجتماعی 
ارائه شد . دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید براینکه اجرای 
برنامه های فرهنگی ، اجتماعی در سطح درون سازمانی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است آنرا موجب تقویت روحیه همدلی و افزایش نشاط 
کارکنان دانست . در این جلسه برنامه های فرهنگی سه ماهه چهارم همچون برگزاری 
برنامه های دهه فجر ، مبعث حضرت رسول )ص( و روز درختکاری ، نیمه شعبان 
و میالد امام زمان )عج( و والدت حضرت علی اکبر و روز جوان بررســی و زمان و 

چگونگی نحوه اجرای آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

 مدیرعامل آبفا مازندران خبر داد:افتتاح و بهره برداری از ۲6 پروژه آب 
و فاضالب در مازندران به مناسبت دهه مبارک فجر

مدیر عامل شرکت آبفا مازندران گفت: به مناسبت دهه مبارک 
فجر 20 پروژه آبرسانی و 6 پروژه جمع آوری فاضالب با بهره 
مندی 881550 نفر در سراسر استان افتتاح و بهره برداری 
خواهد شــد . مهندس بهزاد برارزاده طی گفتگویی ضمن 
گرامیداشت دهه مبارک فجر و ابراز خرسندی از افتتاح 26 
پروژه آبرسانی و جمع آوری شبکه فاضالب در سطح استان 
اظهار داشت: با تالش و همت کارکنان شرکت بزرگ آب و 
فاضالب استان 20 پروژه آبرسانی با اجرای عملیاتی شامل 
احداث مخازن ذخیره به حجم 1615 متر مکعب، اجرای خط انتقال به طول 56 
هزار متر ، اصالح 159 هزار متر و توسعه 140 هزار متر شبکه و نیز بهسازی 54 
حلقه چاه با آبدهی 765 لیتر در ثانیه و نیز خرید و راه اندازی 6 دســتگاه دیزل 
ژنراتور انجام شده است. وی افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها 2850 میلیارد 
ریال اعتبار صرف شده و با افتتاح از این 20 پروژه آبرسانی 877 هزار نفر از نعمت 
آب آشامیدنی سالم ، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضــالب مازندران در ادامه با اشــاره به بهره برداری از 6 پروژه فاضالب در 
روســتای اوجا محله ســاری، برج بن بابل ، دوستگر چالوس و نوشهر گفت: برای 
اجرای این پروژه ها 353 میلیارد ریال هزینه صرف شده و به زودی 4550 نفر از 
مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند. مهندس برارزاده از آغاز عملیات اجرایی 
لوله گذاری و احداث آدم روهای فاضالب در قائمشهر با پیش بینی 100 میلیارد 
ریال اعتبار نیز خبر داد و افزود: طی این ایام عملیات حفر 5 حلقه چاه در شهرهای 
نور،رستمکال،آمل و تنکابن با دبی 205 لیتر در ثانیه و برآورد اعتباری بالغ بر 150 

میلیارد ریال هم شروع خواهد شد.

 بازدید از موزه تاریخ طبیعی اردبیل رایگان است
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بازدید 
از موزه تاریخ طبیعی این اســتان به مناسبت دهه مبارک 
فجر رایگان اســت. حسن قاســم پور، با بیان اینکه بازدید 
از موزه تاریخ طبیعــی اردبیل از تاریخ 12 تا 20بهمن ماه 
برای عموم مردم رایگان است، افزود: عالقه مندان می توانند 
به جز ایام تعطیل، روزانه از ساعت 8 تا 14 از این موزه که 
در حاشــیه شرقی دریاچه شورابیل، جنب دانشگاه پیام نور 
اردبیل قــرار دارد، بازدید کنند. وی اظهار کرد: موزه تاریخ 
طبیعی با وجود گونه هایی از حیوانات پوست آرایی شده )تاکسیدرمی(، سنگواره ها 
و سنگ های مختلف مجموعه ای زیبا از طبیعت استان را در مقیاسی کوچك برای 
عالقه مندان به نمایش گذاشــته است. مدیرکل محیط زیست استان اردبیل بیان 
کرد: موزه تاریخ طبیعی اردبیل 17 گونه پستاندار، 85 گونه پرنده، 20 گونه ماهی، 
12 گونه خزنده و دوزیســت و نمونه های متنوعی از حشرات و تیپ های مختلف 

گیاهی را شامل می شود.
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محمود رضایی  -   ایده روز | پیشکسوت 
تیم فوتبال پرسپولیس می گوید گل محمدی 

فقط به دنبال احقاق حق این تیم است.
اسماعیل حاللی، درباره شرایط پرسپولیس 
بعد از برگزاری هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال 
ایران اظهار کرد: پرسپولیس در این فصل روند 
خوبی را داشــت و تیم  شرایط صعودی را طی 
می کرد اما بعد از تعطیــالت جام جهانی تیم 
خوب شروع نکرد و در ادامه توانست دوباره به 
روزهای خوب خود برگردد. پرسپولیس انسجام 
تیمی دارد و به همین خاطر نفرات در این تیم 
تعیین کننده نیستند. وقتی لوکادیا رفت جای 
او را بازیکنان جوان گرفتند و شــرایط خوب 

ادامه پیدا کرد.
وی درباره شکست پرسپولیس برابر فوالد 
هم گفت: آن چیزی که ما دیدیم فوتبال نبود. 
فوالدی ها به خاطر نتایج بدی که گرفته بودند 
می خواستند حتما برابر پرسپولیس به برتری 
برسند و به همین خاطر آن شرایط را رقم زدند. 
فوالدی ها فقط به ســه امتیاز فکر می کردند و 
اتفاقاتی را رقم زدند که پرســپولیس را از نظر 
روحی و روانی پایین بیاورند. آنها داوری را هم 
تحت تاثیر قرار دادند که آن پنالتی را نگرفت. 
فوالد روی توانمندی یک بازیکن به گل رسید 

اما در کل پرسپولیس هم بد کار نکرد.

او درباره تساوی پرسپولیس برابر آلومینیوم 
هم گفت: پرســپولیس در این دیدار خوب کار 
کرد اما هنوز تحت تاثیر بازی فوالد قرار داشت. 
واقعا گاهی داوران پنالتی هایی را نمی گیرند که 

شائبه به وجود می آید. داوری که این شجاعت را 
دارد که دروازه بان تیمی را در درقیقه ۴۰ اخراج 
کند، چرا پنالتی روی ترابی را نگرفت؟ در دیدار 
برابر فوالد نظرم برای اعالم پنالتی روی دیاباته 

۱۰۰ درصد نیست اما در دیدار برابر آلومینیوم 
صحنه خطا روی ترابی ۱۰۰ درصد پنالتی بود. 
به نظرم کمی شــرایط را طوری پیش می برند 
کــه انگار رو در روی ما قرار گرفته اند. انگار که 

با اعتراض آقای گل محمدی و پیروانی حاال با 
پرســپولیس لج کرده اند و رو در روی این تیم 
قرار گرفته اند. فدراسیون فوتبال باید شنونده 
باشد و اعتراضات را بشنود. در کل فکر می کنم 
به داوران سپرده اند در بازی های پرسپولیس با 
جدیت برخورد کنند. به جای این کارها می شود 

به داوران گفت که بیشتر دقت کنند.
حاللــی در ادامــه گفت: پرســپولیس با 
مصدومیــت برخــی بازیکنان روبرو اســت و 
این موضوع هم کارش را ســخت کرده است. 
بازیکنی مثل سعید صادقی مصدوم است و از 
طرفی دیاباته هم که به تازگی از بند مصدومیت 
رها شــده شرایط خوبی ندارد. مهدی عبدی و 
عیسی آل کثیر هم از نظر روحی آماده نیستند. 
االن پرسپولیس با تفاضل گل دوم است و هیچ 

چیز تمام نشده است.
او درباره اظهارات انتقادی یحیی گل محمدی 
که عنوان کرده بود اجازه نمی دهند پرسپولیس 
به جام دست پیدا کند، گفت: او از روی عصبانیت 
صحبتی را مطرح کرده است. هر مربی آستانه 
تحملی دارد. یک مربی فشار زیادی را تحمل 
می کند. مسئولیت و تعهد بسیار زیاد است. آقای 
گل محمدی به دنبال این است که حق تیمش 
را بگیرد. او توقع دارد داوران بهترین عملکرد را 

داشته باشند.

ارشیا مصدقی ملی پوش ایران در ماده پرش با نیزه در مسابقات دوومیدانی داخل سالن 
قهرمانی آسیا نیزه خود را ندارد و باید از نیزه سایر رقبایش استفاده کند.

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از ۲۰ تا ۲۳ بهمن در شهر نورسلطان 
کشور قزاقستان برگزار می شود و هشت ورزشکار ایران به این رقابت ها اعزام می شوند.

ارشیا مصدقی ملی پوش ۱۷ ســاله پرش با نیزه یکی از نفرات اعزامی است که برای 
اولین بار در قهرمانی بزرگساالن شرکت می کند.

مصدقی به تمرینات و آمادگی خود اشــاره و بیان کرد: حدود دو هفته اســت که در 
اردوی تیم ملی هستم و تمرینات خوبی را با آقای ربانی انجام می دهم. شرایط خوب 

است و بدنم هم در پیک آمادگی قرار دارد. امیدوارم نتیجه خوبی بگیرم.
او در مورد رقبای خود در قهرمانی آســیا گفت: از تمام کســانی که در پرش با نیزه 
شرکت می کنند، کم سن و ســال تر هستم. یک رقیب فیلیپینی دارم که ۵.۹۰ متر 
می پرد و در مســابقات جهانی دوم یا سوم شد. ۱۸ ورزشکار در قهرمانی آسیا حضور 
دارنــد که حداقل ۱۰ نفر آنها باالی ۵ متر می پرند. رقبای قدری دارم و تجربه خیلی 
خوبی اســت. از مسئوالن فدراسیون تشــکر می کنم که من را به این مسابقات اعزام 
می کنند. امیدوارم  در جوانان آسیا که خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود، جواب لطف 

و زحمت آنها را بدهم.مصدقی با اعالم اینکه در قهرمانی آسیا نیزه خود را در اختیار 
ندارد، ادامه داد: فدراســیون خیلی تالش کرد که نیزه من را به قزاقستان ببرد اما از 
آنجایی که پرواز دو مســیره است، نتوانســتیم نیزه را ببریم. از آقای هاشم خزایی و 
مسئوالن تشکر می کنم که پیگیر کارم بودند. امیدوارم در مسابقات نیزه پیدا کنم و 
نتیجه خوبی بگیرم.او به اهمیت نیزه شخصی ورزشکاران در نتیجه رقابت شان اشاره 

کرد و گفت: وسیله ای است که هر روز با آن تمرین می کنیم. وسیله شخصی است که 
اندازه  آن متناسب با فرد ساخته شده و ویژگی های آن با نیزه ای دیگر متفاوت است. 

کار سختی است که ورزشکار برای اولین بار با یک نیزه ناآشنا بپرد.
مصدقی در مورد تهیه نیزه در جریان مســابقات قهرمانی آسیا گفت: باید با حریفانم 
صحبت کنم که ببینم نیزه پیدا می کنم یا نه. فدراسیون تمام تالش خود را کرد اما به 

دلیل خط هوایی امکان ارسال نیزه ام وجود ندارد.
ملی پوش پرش با نیزه ایران به تجربه حضور در قهرمانی آسیا بزرگساالن اشاره و بیان 
کرد: بهترین تجربه ای است که تا به این سن داشته ام. از مسابقات جوانان جهان هم 
برایم تاثیرگذارتر است. این مســابقات برایم مثل بازی های آسیایی است چون همه 

ورزشکاران بعد از چند سال تعویق مسابقات به دلیل کرونا، امسال شرکت کرده اند.
مصدقی در پاســخ به این سوال که شانس حضور در بازی های آسیایی هانگژو را دارد 
یا خیر، گفت: تمام تالشم را می کنم. با عددهایی که االن در تمرین می پرم و نتایجی 
که با کمک آقای ربانی می گیرم، فکر می کنم جزو نفرات اعزامی به بازی های آسیایی 
باشم. آقای ربانی واقعا این رشته را درک می کند. از او تشکر می کنم. از فدراسیون و 

خانواده ام هم ممنون هستم که حمایتم می کنند.

 »من می خواهم فوتبالم را در باالترین ســطح تمام کنــم؛ من به آمریکا، قطر یا دوبی 
نمی روم!«این ها جمالت چند سال قبل کریستیانو رونالدو درباره سال های پایانی دوران 
حرفه ایش اســت که در آن به صراحت مدعی شده هرگز برای سال های پایانی فوتبال 
خود راهی آســیا نخواهد شد. با این حال دالرهای نفتی سعودی ها کاری کرد که یکی 

از بزرگ ترین ستارگان تاریخ فوتبال جهان زیر حرفش بزند و پا به فوتبال آسیا بگذارد.
رونالدو بدون شــک بزرگ ترین ســتاره ای اســت که پا به فوتبال آسیا گذاشته اما این 
روزها به جز او نام های مطرح دیگری هم در تیم های باشگاهی قاره کهن توپ می زنند. 
عربســتان که در چند سال اخیر ریخت و پاش زیادی در ورزش خود انجام داده به جز 
رونالدو نفرات مطرحی چون اندرسون تالیسکا، موسی مارگا و داوید اوسپینا را به خدمت 
گرفته و زمزمه هایی مبنی بر پیشنهادات نجومی تیم های این کشور به سرخیو راموس و 
لوکا مودریچ هم شنیده می شود. نشریه مارکا حتی مدعی شده باشگاه الهالل پیشنهادی 
ســنگین برای جذب لیونل مسی داده و آماده است تا دیگر فوق ستاره دنیای فوتبال را 

هم به عربستان بکشاند.

 از دیپلماسی سعودی ها با رونالدو تا فرار لوکادیا از لیگ ایران!
صــادق درودگر، عضو هیئت رئیســه ســازمان لیــگ در خصوص برنامــه بلندمدت 
عربستانی های برای استفاده از دیپلماسی ورزشی به خبرآنالین گفت:» ما یک موضوعی 
داریم که به آن بی توجه هســتیم و آن هم دیپلماســی ورزش اســت. شما اگر در ۲۴ 
رشــته گردشگری جهان مطالعه کنید، یک بخشی گردشگری ورزش است. کشورهای 
توســعه یافته از ورزش به عنوان ابزار سالمت، آموزش، سیاســت، امنیت و ... استفاده 

می کنند. ســال ۱۹۷۸ حکومت ارژانتین در حال سرنگونی بود ولی با قهرمانی در جام 
جهانی آن ها پایدار ماندند. عربستان در شرایطی بود که یک اتفاق تروریستی برای آن ها 
در ترکیه اتفاق افتاد. داخل کشــور فضایی بود که می خواستند تغییر کند و نیاز به این 
داشــت که دوره گذار سیاسی را با اقتدار پشت ســر بگذارد. قصد داشت نگاه سیاسی 
را به کشــور خود تلطیف کند. می خواســت توریست را نه فقط برای حج بیاورد و بلکه 
توریســت های دیگر را هم بیاورد و به همه این ها فکر کرد. با حضور رونالدو مورد توجه 
جهان قرار گرفت. قبال به خیلی ها می گفتی عربســتان سعودی نمی دانستند کجاست 
ولی اآلن ۹۹ درصد مردم می دانند این کشور کجاست و شاید ۲۰ الی ۳۰ درصد تعداد 
گردشگرهای این کشور بیشتر شود. ۳۷ میلیون دالر از فروش پیراهن رونالدو به دست 

آوردند. همین مسابقه پاری سن ژرمن با منتخب النصر و الهالل، سوپرجام ایتالیا و بازی 
ال کالسیکو برگزار شد. این ها قطعا روی یک دیپلماسی ورزشی مطالعه کردند. قطعا هم 
مشاوران خارجی دارند. آن ها بازیکنان را با مطالعه می آورند و مثل ما نیستند. آن ها نگاه 

می کنند این بازیکن چقدر ارزش افزوده برای باشگاه دارد.«
عربستان اما تنها کشور آسیایی نیست که در این سال های نام های بزرگ را به خدمت 
گرفته. قطر، میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ که روزگاری با خرید رائول گونزالس و ژاوی نقش 
پررنگی در کشاندن بازیکنان بزرگ به فوتبال آسیا داشت هم بیکار ننشسته است. مایکل 
اولونگا، بغداد بونجاح، رافینیا، استیون انزونزی، خاوی مارتینز، سانتی کازورال و یاسین 
براهیمی از جمله بازیکنان نام آشــنای لیگ ستارگان قطر هستند که بعضی از آن ها در 
سال های گذشته مقابل تیم های ایرانی هم به میدان رفته اند. به طور مثال مایکل اولونگا 
در چند ســال اخیر ۸ گل به اســتقالل و ســپاهان زده و به نوعی کابوس این دو تیم 

محسوب می شود.

 از دیپلماسی سعودی ها با رونالدو تا فرار لوکادیا از لیگ ایران!
تیم های اماراتی هم پس از چند ســال رکود دوباره ســرمایه گذاری را آغاز کرده و این 
فصل اسامی بزرگی را به خدمت گرفته اند. میرالم پیانیچ، ستاره سابق تیم های آاس رم، 
یوونتوس و بارســلونا این فصل راهی تیم الشارجه امارات شد و عملکرد درخشانی هم 
از خودش به جای گذاشــته است. آالن، پاکو آلکاسر و جیسون دنایر هم از دیگر نفرات 
حاضر در این کشــور عربی هستند که ســابقه بازی در تیم های بزرگی چون بارسلونا، 

منچسترسیتی و ناپولی را در کارنامه دارند.

پرندهایبانیزهقرضی!

رویاپردازیهایعربستانبارونالدو

 رضایت و حمایت باشگاه اتحاد کلباء از فرهاد مجیدی
هیئت مدیره و رئیس باشــگاه اتحاد کلباء بعد از حذف 
شــدن از جام ریاســت امارات جلسه ای را با حضور فرهاد 
مجیدی برگــزار کردند و به حمایــت از این مربی ایرانی 

پرداختند.
اتحــاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی در جام ریاســت 
امارات بعد از آنکه برابر البطائح به تساوی سه بر سه دست 
پیدا کرد در ضربات پنالتی شکست خورد و از دور رقابت ها 
حذف شد.باشگاه اتحاد کلباء جلسه ای را با حضور رئیس، نایب رئیس و تعدادی 
از اعضای هیئت مدیره به همراه فرهاد مجیدی برگزار کردند و در این جلسه به 

حمایت از سرمربی ایرانی پرداختند و از عملکرد تیم ابراز رضایت شد.
در این جلسه به بررسی نتایج و عملکرد تیم پرداخته شد و خواستار تالش و 
کار بیشتر در دیدارهای پیش رو شدند. رئیس و نایب رئیس باشگاه از نتایج تیم 

با فرهاد مجیدی ابراز رضایت کردند و به حمایت از او پرداختند.
محمد مطر الزعابی، نایب رئیس باشگاه اتحاد کلباء گفت: باوجود شکست برابر 
البطائح به اذعان همه کارشناس اتحاد کلباء فصل خوبی را پشت سر می گذارد. 
البته ما در این بازی هم تیم برتر میدان در هر دو نیمه بودیم اما بدشانس بودیم 
و در ضربات پنالتی شکست خوردیم. ما از عملکرد فرهاد مجیدی رضایت کامل 

داریم و به حمایت از او می پردازیم.
اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی نتایج خوبی در فصل جاری لیگ امارات 
کســب کرده اســت و پیش بینی می شود که قرارداد این مربی تمدید شود و یا 
اینکه راهی یک تیم سرشــناس تر شود. البته خبرهایی درباره احتمال حضور او 

در تیم ملی فوتبال امارات هم به گوش می رسد. 

 شکایت باشگاه پرسپولیس از خداداد افشاریان
باشــگاه پرســپولیس از رییس کمیته داوران شکایت 

کرده است.
با شــروع لیگ بعد از جام جهانی قطر، پرســپولیس با 
اشتباهات داوری عجیبی مواجه شده است که جایگاه آنها 

را در صدر جدول از این تیم گرفت.
پنالتی اشتباه مقابل گل گهر سیرجان و در ادامه نادیده 
گرفته شدن پنالتی برابر فوالد و درنهایت هم پنالتی برابر 
آلومینیوم باعث شده تا این تیم امتیازات حساسی را طی هفته های اخیر از دست 

بدهد و شرایط آنها در جدول با سقوط به رده دوم همراه باشد.
بعد از بازی پرحاشیه مقابل آلومینیوم اراک، در ادامه خداداد افشاریان رییس 
کمیته داوران از نادیده گرفته شدن پنالتی این تیم برابر حریف به خاطر خطای 

انجام شده روی مهدی ترابی خبر داد.
اکنون باشــگاه پرســپولیس از دو داور دیدار خود مقابل فوالد خوزســتان و 

آلومینیوم اراک شکایت کرده و باید دید چه نتیجه ای در پی خواهد داشت. 

 پرسپولیس نتایج تست پزشکی لئاندرو را گرفت
ورزش سه نوشــت: لئاندرو پریرا مشکلی برای امضای 

قرارداد و همراهی پرسپولیس ندارد.
لئاندرو پریرا که امروز در ورزشــگاه شهید کاظمی یک 
جلســه تمرینی را پشت سر گذاشت، جواب تست پزشکی 
خود را دریافت کرد.بر این اساس او مشکلی برای همراهی 
پرسپولیس ندارد و سرخپوشــان می توانند از این بازیکن 
اســتفاده کنند.این در حالی است که او احتماال فردا برای 

امضای قرارداد راهی باشگاه پرسپولیس خواهد شد.

  پشت پرده ماندگار شدن سیامک نعمتی در پرسپولیس
برخالف تصــورات همگان، ســیامک نعمتی بازیکن 
لیست مازاد یحیی گل محمدی در نهایت در پرسپولیس 

ماندنی شد.
معموال عرف بر این است که بازیکنان مازاد سرمربیان 
در تابســتان و زمستان، تیم خود را ترک می کنند چرا که 
خوب می دانند دیگر مد نظر سرمربی نبوده و چاره ای جز 

ترک تیم خود ندارند.
ســیامک نعمتی اما یک چهره اســتثنایی اســت که با وجود قرار گرفتن در 
لیســت مازاد پرسپولیس، در این تیم ماندنی شد. چرا؟ اگر کنجکاوید که دلیل 
این اتفاق نادر را بدانید تا انتهای این گزارش همراه ما باشید.اولین تیم خواهان 
ستاره مازاد پرسپولیس، گل گهر سیرجان بود. امیرقلعه نویی چند بار با سیامک 
صحبت کرد و این بازیکن هم قبول کرده بود که راهی این تیم شود. حتی خبر 
پیوســتن سیامک به گل گهر هم منتشر شد و باشگاه گل گهر حاضر بود مبلغ 
۴ میلیــارد تومان پول رضایتنامه نعمتی را هم پرداخت کند ولی به دلیل اینکه 
محمدرضا حسینی را از سپاهان خرید دیگر قید او را زد. سیامک نعمتی نه تنها 
۴ میلیارد تومان برای رضایتنامه اش می خواســت بلکه رقم خیلی باالیی از گل 
گهر درخواست کرد در حالی که رقم درخواستی محمدرضا حسینی بازیکن سابق 
ســپاهان اصفهان پایین تر بود. بنابراین گل گهر و قلعه نویی قید بازیکن گران 
تــر را زده و بازیکن ارزان تر با رضایتنامه ای دردســت را خریداری کردند!فوالد 
خوزســتان دومین باشگاهی بود که خواهان سیامک نعمتی شد. این بازیکن اما 
رقم بســیار باالیی )همچون گل گهر( از تیم جنوبی درخواســت کرد. فوالدی ها 
هم زمان خواستند تا اینکه مشخص شد مهاجم اسپانیایی )روبرتو تورس( به این 
تیم جواب مثبت داده است. روبرتو تورس ستاره ای بود که همه کیفیت او را با 
گلی که به استقالل زد به وضوح دیدند. جواد نکونام البته شناخت بسیار خوبی 
از ستاره سابق اوساسونا داشت و ترجیح داد به جای سیامک نعمتی یک ستاره 
اللیگایی را بخرد. ستاره ای که در همان بدو ورود یک گل ۳ امتیازی برای فوالد 
به پرســپولیس زد.درنهایت سیامک نعمتی در پرسپولیس ماندنی شد اما یحیی 

گل محمدی به او اجازه حضور در تمرینات گروهی را نداد.
وســاطت کریم باقری و سایر نزدیکان یحیی گل محمدی باالخره باعث شد 
سرمربی پرسپولیس رضایت دهد شماره ۸۸ پس از پایان بازی با آلومینیوم اراک 
به تمرینات گروهی اضافه شــود. البته این موافقت یحیی گل محمدی به بازی 
جنجالی و دلخوری شدید یحیی گل محمدی از داوری و ... مواجه شده و تمرینات 
این تیم به مدت ۳ روز تعطیل شــود!جالب آن که شنیدیم یحیی گل محمدی 
در جواب واســطه های بازگشت ســیامک نعمتی با دلخوری گفته بود که »رفته 
دورهای خودش را با تیم های دیگر زده، مذاکره کرده و رقم های باال داده و حاال 
که هیچ تیمی او را نخواســته دوباره برگشته است!«با این حال در نهایت یحیی 

گل محمدی رضایت به بازگشت سیامک نعمتی داد. 

خداحافظی ستاره ترکیه ای از دنیای فوتبال
رســانه ترکیه ای از خداحافظی مسوت اوزیل از فوتبال 

خبر داد.
گفته می شود مســوت اوزیل تصمیم گرفته به دوران 

فوتبال خود پایان دهد.
یاکوپ چینار، روزنامه نگار ترکیــه ای که برای روزنامه 
»فاناتیک« کار می کند، در توییتر گزارش نوشــت: اوزیل 

تصمیم گرفته است که به فوتبال خود پایان دهد.
بر این اساس قرارداد او با باشگاه استانبول باشاکشهیر فسخ خواهد شد.

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتینوشهر

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتینوشهر

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۳۰۱۵۹۳۱   مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات قانون تعیین تکلیف .......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
 در واحد ثبتی ............ چمستان................. تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم پریوش آذرنیا کور عباسلو فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به مساحت256/09متر مربع به شماره
 پالک 526 فرعی از 101 فرعی از 6 اصلی واقع در قریه آهو دشت بخش 11 خریداری شده از آقای/خانم  محسن ماهدوست  مالک رسمی  محرز گردیده است.لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
 سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
 اولین آگهی و  در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
 دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت

 .به صدور سند مالکیت می-نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۰۱          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۱6        عین اله تیموری: رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان                             

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد  امالک متقاضیان واقع در قریه فراشکالی سفلی پالک 7 اصلی بخش 5 قشالقی  127 فرعی آقا/ خانم میالد زینالی گردابی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( به مساحت 225/72 متر مربع به استثنا کسر بستر نهر آب به میزان 20/37 متر مربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از شهروز سامی قیزجه 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
                                           تاریخ  انتشار  نوبت اول ۱۴۰۱/۱۱/۱6        تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                                                                   صفر رضوانی: رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک 28 اصلی بخش 2 قشالقی     1198 فرعی آقا/ خانم میالد اله یاری عمیدی فرزند امیر حسین نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( به مساحت 370 متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از مسعود ریاحی فر
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
                                        تاریخ  انتشار  نوبت اول ۱۴۰۱/۱۱/۱6     تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                       صفر رضوانی: رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

شناسه آگهی : ۱۴۴۱۹۹۸

شناسه آگهی : ۱۴۴۹۹۳۰

شناسه آگهی : ۱۴۴۹۳۷۱
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  علمیعلمی
 ترجیح می دهم به تهیه واکسن کمک کنم تا به مریخ بروم

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت بزرگ مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین افراد 
جهان در گفتگو با بی بی سی گفت که ترجیح می دهد به جای رفتن به مریخ، 
به تهیه و حمایت از تولید واکسن هایی که جان  افراد را نجات می دهد، بپردازد.

به نقل از بیزینس اینسایدر، بیل گیتس با اشاره به این نکته که فکر نمی کند 
سفر به مریخ استفاده خوبی از پول باشد، گفت: شما می توانید واکسن سرخک 
را بخرید و با ۱۰۰۰ دالر به نجات جان انســان ها کمک کنید. وی همچنین 
گفت که فکر می کند ایالن ماســک تأثیر مثبتی از طریق تسال داشته است، 
اگرچه این کار بشردوستانه نیست.گیتس در مورد اینکه اولویت هایش با یکی از 
ثروتمندترین مردان روی زمین متفاوت است، اظهار داشت که ترجیح می دهد 
به تولید واکســن های نجات دهنده زندگی افراد بپردازد تا اینکه برای رفتن به 
مریخ هزینه کند.وی این اظهارات را در مصاحبه ای با بی بی سی که روز پنجشنبه 
منتشر شد و در آن »آمل راجان« از این میلیاردر پرسید که آیا ایالن ماسک 
)بنیانگذار تسال( را تشویق می کند تا به »باشگاه انسان دوستان بزرگ« )با اشاره 

به گیتس، وارن بافت و جف بزوس( بپیوندد، بیان کرد.
گیتس در مورد ماســک گفت: بله، فکر می کنم روزی او یک انسان دوست 
بزرگ خواهد شــد. چیزهایی مانند تسال حتی بدون اینکه نوعی بشردوستی 
باشد، تأثیر مثبتی دارد. اما در پایان، فکر نمی کنم به جز چند بار رفتن به مریخ 
او بخواهد آن پول را برای خودش خرج کند. فکر می کنم در نهایت ماسک با 

استفاده از نبوغ خود، به یک انسان دوست تبدیل خواهد شد.
وی همچنین گفت که رفتن به مریخ استفاده خوبی از پول نیست و افزود: 

در واقع هزینه رفتن به مریخ بسیار گران است. شما می توانید واکسن سرخک 
بخرید و با ۱۰۰۰ دالر جان افراد را نجات دهید و همین امر شــما را به نوعی 

تحریک می کند و می گوید به مریخ نرو.
بنیاد بیل و ملیندا گیتس، مؤسسه غیرانتفاعی که توسط گیتس و همسر 
سابقش ملیندا فرنچ گیتس تأسیس شده است، میلیاردها دالر صرف تحقیق، 
توسعه و تحویل واکسن به فقیرترین کشورهای جهان کرده است. گزارش این 
بنیاد نشان می دهد، بنیاد آنها میلیاردها دالر برای ریشه کن کردن فلج اطفال 

در سراسر جهان و گسترش دسترسی به واکسن ها، هزینه کرده است.
گیتس، همراه با فرنچ گیتس و بافت، همچنین »Giving Pledge« را تأسیس 
کردند که از طریق آن برخی از ثروتمندترین افراد جهان قول داده اند که بیشتر 

دارایی خود را در راه کمک به بشر اهدا کنند.

  اولین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد
یک پهپاد در اولین آزمایش در نوع خود، یک کپسول ریزگرانش را از ارتفاع 

زیاد رها کرد تا آغازگر مسیری برای تغییر آزمایش های علمی باشد.
 به نقل از اسپیس، پهپادها می توانند پروازهای ریزگرانشی بسیار بلندتری 

نسبت به برج های رهاسازی انجام دهند.
برج های رهاسازی برای رها کردن آزمایش های علمی از ارتفاع باال طراحی 
شده اند. این آزمایش ها پس از آن که از ارتفاع زیاد به سمت زمین رها می شوند 
برای لحظاتی شرایط بی وزنی یا ریزگرانش را تجربه می کنند که برای دانشمندان 

و مطالعات علمی حائز اهمیت است.
اکنون یک استارتاپ بریتانیایی اولین آزمایش ریزگرانش را با استفاده از یک 
پهپاد انجام داده است. این شرکت که »Gravitilab« نام دارد، پهپاد تطبیق یافته 
خود را به ارتفاع ۲۰۰۰ فوتی )۶۰۰ متری( هدایت کرد و این پهپاد در آنجا یک 

کپسول طراحی شده مخصوص حامل آزمایش های علمی را رها کرد.
هنگامی که کپسول به سمت زمین رها شد، محموله درون آن برای بیش 
از پنج ثانیه بی وزنی را تجربه کرد، این بســیار بیشــتر از آن چیزی است که 
برج های رهاســازی زمینی می توانند فراهم کنند.این شرکت که در فرودگاه 
نظامی »Predannack« در کورنوال در جنوب غربی انگلستان فعالیت می کند، 
قصد دارد خدمات تجاری برای پروازهای ریزگرانشی ارائه دهد که پیش از این 

ممکن نبوده است.

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان با حضور مقام معظم رهبری

اینفوگرافیاینفوگرافی
  تندیس  برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر 41

با پایان چهل و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر، برگزیدگان این دوره معرفی شدند. در این اینفوگرافیک اسامی برگزیدگان بخش های 
مختلف چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر را مشاهده می کنید.

پیرو تصمیم گیری اوپک پالس مبنی بر کاهش تولید و همچنین ضعف دالر، 
نفت امروز در پی کاهش جلسه ی قبل، با افزایش روبرو شد.

به نقل از رویترز، نفت خام در روز پنج شنبه توانست جهت قبلی خود را معکوس 
کند و پس از افت جلسه ی قبل، روند افزایشی را به ثبت برساند؛ دو عامل کلیدی 
در این افزایش نقش داشت: یکی ضعف دالر که تمایل به دارایی های ریسکی را 
احیاء کرد و دیگری تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید بود که منجر به تعدیل 

نگرانی ها در مورد مازاد عرضه شد.
بهای معامالت آتی نفت برنت تا ساعت ۰353 به وقت گرینویچ، با ۶5 سنت 
یا ۰.8 درصد افزایش به 83.49 دالر در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت 
خام وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( با 7۱ سنت یا ۰.9 درصد افزایش 
به 77.۱۲ دالر در هر بشــکه رسید.نکته ی قابل توجه آن است که پس از اینکه 
داده های دولت ایاالت متحده نشان داد که ذخایر نفت خام و فرآورده های نفتی 

افزایش زیادی داشته اند، هر دو معیار یک شبه بیش از 3 درصد سقوط کردند.
فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره ی هدف خود را یک چهارم درصد افزایش 

داد، اما همچنان به وعده ی تداوم افزایش در هزینه های استقراض پایبند ماند که 
البته به عنوان بخشی از مبارزه ی مداوم این بانک با تورم تلقی می شود.

ییپ جون رانگ، تحلیلگر بازار در IG، در یادداشــتی قید می کند: »اظهارات 
تندروانه ی فدرال رزرو با شک و تردیدهای فزاینده ای از سوی بازارها مواجه شده 
که در مقابل تصدیق جروم پاول به پیشرفت در روند کاهش تورم و عدم نگرانی 

او درباره ی رکود شرایط مالی، نتیجه ای غیرقابل قبول داشت«.
بانک مرکزی ایاالت متحده در بیانیه ای که پیشرفت در کاهش سرعت صعود 
قیمت ها را صریحأ تأیید می کند، اعالم کرد: »تورم تا حدودی کاهش یافته است، 

اما همچنان باالست«.
شاخص دالر آمریکا روز پنج شنبه در واکنش به تشدید مالیم تر نرخ بهره، به 
پایین ترین حد خود در 9 ماه اخیر رســید. بدیهی است که دالر ضعیف تر، نفت 
با قیمت دالر را برای دارندگان سایر ارزها ارزان تر می کند و تقاضا را نیز افزایش 
می دهد.هیأتی از اوپک پالس در نشست روز چهارشنبه، سیاست تولید فعلی گروه 
تولیدکننده ی نفت را به تأیید رساند و در بحبوحه ی امید به افزایش تقاضای چین 
و دورنمای نامشخص برای عرضه ی روسیه، موضوع کاهش تولید را که در سال 

گذشته در مورد آن به توافق رسیده بود، به اجراء گذاشت.
اوپک پالس موافقت کرد برای حمایت از بازار، هدف تولید خود را ۲ میلیون 
بشــکه در روز، یعنی حدود ۲ درصد از تقاضای جهانی، از نوامبر سال گذشته تا 

پایان سال ۲۰۲3 کاهش دهد.
از ســوی دیگر، در پس زمینــه ی ممنوعیت 5 فوریــه در مورد محصوالت 

پاالیش شده ی روسیه توسط اتحادیه اروپا، قیمت ها در حال افزایش است.
کمیســیون اروپا هفته ی گذشته پیشــنهاد کرد که اتحادیه اروپا از 5 فوریه 
سقف قیمتی ۱۰۰ دالر در هر بشکه را برای محصوالت نفتی ممتاز روسیه مانند 
گازوئیل و سقف 45 دالری در هر بشکه را برای محصوالت دارای تخفیف مانند 

نفت کوره اعمال کند.

پیامبر اکرم )ص( :

»هر کس دوست دارد که به 
دین من چنگ زند و پس از 

من، بر کشتی نجات بنشیند، به 
علی بن ابی طالب اقتدا کند و 

با دشمن او دشمنی و با دوست 
او دوستی ورزد؛ چرا که او، هم 
در زندگی  ام و هم پس از مرگم، 
وصّی من است. او جانشین من 

در میان اّمتم و پیشوای هر 
مسلمانی و امیر هر مؤمنی پس 

از من است.
کمال الدین : ص 260 ح 6

خیز بیت کوین به سوی 28,000 دالر
یکی از تحلیلگران بازار کریپتو که در سال ۲۰۱8 صعود بیت کوین را در دو 
سال بعد از آن به درستی پیش بینی کرده بود، اکنون هدف جدید بیت کوین را 
پیش بینی کرده است. به نقل از کوین پدیا، با ورود به سال ۲۰۲3، گویی بیت کوین 
)BTC( و سایر ارزهای دیجیتال تمام مصائب سال ۲۰۲۲ را فراموش کرده اند و با 
قدرت به سمت باال حرکت می کنند. بیت کوین از نخستین روز ژانویه ی ۲۰۲3 
حرکت صعودی خود را آغاز کرد. البته، پادشاه ارزهای دیجیتال ظرف چند روز 
گذشته دچار اصالح قیمت شد. ولی با انتشار خبری مبنی بر افزایش ۲5 واحدی 
نرخ بهره توســط فدرال رزرو، بیت کوین گویی جان تازه ای گرفته و طی بیست 
و چهار ساعت گذشته سقف ساالنه ی جدیدی را در قیمت ۲4.۱۶7.۲۱ دالر به 
ثبت رساند.تداوم افزایش قیمت بیت کوین باعث ایجاد هیجان مثبتی در میان 
ســرمایه گذاران شده است. اکنون آن ها حرکت صعودی کنونی بیت کوین را با 
حرکت صعودی آن در سه ماهه ی دوم سال ۲۰۱9 مقایسه می کنند - زمانی که 
قیمــت بیت کوین تنها ظرف چهار ماه از 3.۰۰۰ دالر به ۱3.۰۰۰ دالر افزایش 
یافت. اکنون، قیمت بیت کوین نســبت به کف قیمت ســال ۲۰۲۲، حدود 5۰ 

درصد افزایش یافته، و این مسئله باعث شده تحلیلگران ایجاد حباب جدیدی را 
برای قیمت بیت کوین پیش بینی کنند.یکی از استراتژیست ها و تحلیلگران موفق 
بازار کریپتو، با نام مســتعار بالنتس در توییتر، که در سال ۲۰۱8 روند صعودی 
قیمت بیت کوین را در دو سال پیش روی خود به درستی پیش بینی کرده بود، 
اکنون معتقد است پادشاه ارزهای دیجیتال در یک روند صعودی قرار دارد. وی 
ادعای خود را با استفاده از نظریه ی موج الیوت ثابت کرده است. موج الیوت یک 
ابزار تحلیل تکنیکال پیچیده اســت که برای پیش بینی رفتار قیمت یک دارایی 

از روانشناسی جمعی سرمایه گذاران و الگوهای تکراری قیمت استفاده می کند.
بر اساس این نظریه، پنج موج افزایشی در قیمت دارایی ها وجود خواهد داشت 
- در این مورد، پنجمین موج افزایشی برای بیت کوین به ۲8.۰۰۰ دالر می رسد.

هم اکنــون، در لحظه ی نگارش این مطلب - در حوالی ســاعت ۱۰:۰۰ روز 
پنج شنبه ۲ فوریه / ۱3 بهمن - بیت کوین با ۲.84 درصد افزایش نسبت به روز 
گذشته با قیمت ۲3.7۶8 دالر معامله می شود. ارزش بیت کوین نسبت به هفت 

روز گذشته نیز ۲.۶9 درصد افزایش یافته است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسه آگهی : ۱45۱۰8۱  ۰ / م - الف

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات، از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای از محل » اعتبارات داخلی« با مشخصات و شــرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا تقاضا می شود پس از نشر 
آگهی، به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه، اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در 
مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری و نسبت به ارسال پاکات الف) به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر 

که الزامی باشد، اقدام نمایند.
ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی، در صورت برنده شدن ارسال اصل پاکات) ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی 

برق استان بوشهر الزامی می باشد.
 محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر - تلفن : ۰77-3۱۲8۲۲۰4-3۱۲8۲۲۰3

 به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط دراسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ خرید اسناد : 5۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب ۰۱۰۲4۰3497۰۰8 بانک صادرات شعبه 
میدان امام )ره( 

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
پیمانکارانی حائز شرایط می باشند که دارای گواهی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی، امور تعمیر و نگهداری، 
امور بهره برداری از تاسیسات) امور تاسیساتی(، امور ایاب و ذهاب )حمل و نقل( و همچنین گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی 

در هر دو صورت الزم می باشد.
زمان فروش اسناد مناقصه : ۱4۰۱/۱۱/۱8 الی ۱۱/۲4/ ۱4۰۱

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

 

ف
ردی

  شماره 
مناقصه   

   موضوع 
مناقصه

   کد فراخوان 
سامانه ستاد

مبلغ تضمین ریال 
 )ضمانت نامه
 بانکی معتبر(

   تاریخ و ساعت 
ارسال پاکات 
ازطریقه سامانه

   تاریخ و ساعت 
بازگشایی پاکات 
ارزیابی مناقصه از 

طریق سامانه

   تاریخ و ساعت 
بازگشایی پاکات 
ارزیابی مناقصه از 

طریق سامانه

 4۰۱/۱۱۶
م ن

۱۲۰۰۱۰۰۱443۰۰۰۰9۶9.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰

انجام خدمــات اداری- فنی -دفتری 
-تنظیفات -نقلیه) اعم از خدمات اداری 
مالی، کارشناس حقوقی، فنی مهندسی 
اداری مشترکین برق، انبارها ،بایگانی، 
نامــه رســانی، دبیرخانــه، تنظیفات 
تاسیســات ،نگهبانی، نقلیه ســبک و 

سنگین و دیگر فعالیت های مرتبط(

۱4۰۱/۱۲/۱۲
ساعت 8

۱4۰۱/۱۲/۱3
ساعت 8:3۰

۱4۰۱/۱۲/۱5
ساعت 8:3۰

نوبت اول 
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