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دردسر مزیت های 
تصنعی برای صنایع

دولت با مولدسازی دنبال 
رشد اقتصادی است

فرزانه فصیحی قهرمان  
دوومیدانی داخل سالن 

پیش بینی جالب طال و 
نقره؛ به زودی...
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 مرتضی قدیمی 
کارشناس

 از تورم ۵۰ درصد عبور می کنیم؟

 واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی اعتمادی 
مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد.

 تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه 
است و هم این که به شدت در سطح رفاه و شکل گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار 

و تعیین کننده است.
 باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش 

نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست.
 چند عامل دیگر هم روی تورم موثر اســت. یکی ســفته بازی امالک و 
رفتار غیرمســووالنه برخی بنگاه های اقتصادی فعــال در بازارهای مالی در 
بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در 
سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و 

افزایش حجم نقدینگی دارد.
 این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر 

بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند.
 واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی اعتمادی 
مردم حاکی از این اســت که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این 
عوامل تاثیر خود را روی ســرعت گردش پول می گذارد و مردم بسیاری از 

خریدهای آینده خود را به صورت پیش رس امروز انجام می دهند.
 مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن جایی که می توانند، بخشــی از 
نقدینگی یا سپرده های بانکی خود را تبدیل به دارایی می کنند؛ اگرچه این پول 
مجددا در شبکه بانکی برمی گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می دهد. 
کمااین که در دوره هایی مثل هفته های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، 
تمایل به جایگزینی ارز، طال و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری 
دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ تری 

دارند، افزایش پیدا می کند.
 به هرحال به نظر می رســد ما در ســال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور 
می کنیم و آثار ایــن افزایش نرخ ارز، خیلی زود خود را در نرخ های تورمی 

باالتر نشان می دهد.

ابهام در چگونگی عرضه خودروهای وارداتی ابهام در چگونگی عرضه خودروهای وارداتی 

  

مهرداد خوشبخت در نشست خبری بعد از نمایش »گل های 
باوارده« در جشنواره فجر ، فیلم به نمایش درآمده را مزخرف 

توصیف کرد.
فیلم پرحاشیه »گل های باوارده« سرانجام به سینمای رسانه 
در جشنواره فجر رسید و مهرداد خوشبخت ساعت یک بامداد 

جمعه در پردیس ملت مقابل خبرنگاران نشست.
به گزارش ایسنا، در آخرین ساعات پنجشنبه شب ۲۰ بهمن 
جدیدترین ساخته مهرداد خوشبخت که دو روز قبل نمایش آن 
به دلیل مشکل فنی لغو شده بود، در سینمای رسانه رونمایی و 

نشست مطبوعاتی فیلم هم ساعت یک بامداد برگزار شد.
ایرادهای فنی فیلم در بخشهایی از این فیلم از نظر رنگ و نور 
مشخص بود و دست اندرکاران فیلم با ابراز نارضایتی از آنچه روی 
پرده آمد، تاکید کردند که زحمت زیادی برای ساخت یک فیلم 
آبرومند کشیده شده ولی به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات 

سالن درست دیده نشد.
همچنین عنوان شد که دست کم تا دو ماه آینده درگیر پروژه در 
بخش فنی هستند و باید چهار تا پنج ماه زمان صرف شود تا فیلم 

به بهترین شکل آماده شود.
مهرداد خوشبخت هم در ابتدای صحبت خود گفت: متاسفم 
بابت واقعه خوی و کســانی که در چندماه گذشــته از دست 
رفتند. به امید اینکه هیچ کسی بیگناه در بند نباشد و مشکالت 

همکارانمان نیز برطرف شود.
او درباره انتخاب بازیگرانش هم بیان کرد: من میخواستم مثل 
فیلم »آبادان یازده ۶۰« از نظر سطح شهرت بازیگران با هم برابر 

باشند و خیلی خوشحالم که همینطور شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا وزارت نفت برای فیلمش سرمایه گذاری 
کرده است گفت: من دروغ بلد نیســتم بگویم و این را میتوانم 
بگویم که حضور آقای سعید سعدی خیلی مهم بود ولی در تیتراژ 
از یک وزیر یا هیات امنای یک جایی تشکر شده در صورتی که 
باید از افرادی دیگر تشکر می شد. نمیدانم بگویم که بخشی از 
پول فیلم را شرکت نفت باید بدهد یا فقط بگویم همه را فارابی 
داده است.او افزود: تقصیر ما نبود که فیلم دو شب قبل نرسید 
یک اتفاق بین آدمهای فنی و جشــنواره بود. من هیچی نمی 
خواهم بگویم چون حوصله ندارم. فقط بگویم که من از این نسخه 
ناراضی ام و اصرار سبب شد شما یک نسخه مزخرف را روی پرده 
ببینید. فیلم قطعا دو تا سه ماه کار دارد.او درباره اینکه قرار بوده 
این فیلم ادامه داشته باشد گفت: این یک سه قسمتی بود ولی تا 
مدتی دیگر، مرا بکشند هم حاضر نیستم آن را بسازم. وقتی وزیر 
پریشب اینجا فیلم را دیدند گفتم این فیلم کامل نیست و یک ماه 
و نیم دیگر کار دارد چون حتی ویژوال نداشت. گفتم این نسخه 

مورد تایید من نیست و بعد هم از سالن بیرون رفتم.

 »گل های باوارده« : فیلم به 
نمایش درآمده مزخرف است

با وجود اینکه عشقی اعالم کرد »عرضه های خودروهای وارداتی در بورس کاال با رعایت 
مقررات هیات پذیرش بورس کاال انجام خواهد شد.« اما همچنان تاریخ عرضه و تکلیف 

مابه التفاوت مشخص نیست.
از زمانی که آیین نامه واردات خودرو ابالغ شد، وعده عرضه این خودروها در بورس کاال 
سر زبان ها افتاد اما با گذشت پنج ماه و با وجود تعیین شدن چند تاریخ برای اجرای این 

موضوع، عرضه خودروهای خارجی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بند دو آیین نامه واردات خودرو بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال تاکید کرده 
و در ادامه آمده بود که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت 
وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی 
خودروهای وارداتی برحسب ارزش )فوب( را به گونه ای تأمین کند که مابه التفاوت قیمت 
پایه با قیمت پایانی دربورس کاال، معادل ســود عادالنه باشــد. کارگروه مذکور مجاز به 
تعیین علی الحســاب ســود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در 

زمان فروش است.  
در نهایت چهارم دی ماه نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و پنجم 
دی ماه سخنگوی وزارت صمت از عرضه و فروش خودروهای وارداتی در بورس کاال از هفته 
سوم دی ماه خبر داد. در نهایت ۱۹ دی ماه اطالعیه های بورس کاال از پذیرش خودروهای 
خارجی حکایت داشــتند و این انتظار وجود داشت خودروهای خارجی طبق وعده داده 

شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس کاال عرضه شوند.
بر این اساس به نظر می رسد دولت و مجلس درمورد اینکه مابه التفاوت عرضه خودروها 

در بورس کاال به چه حســابی واریز شود، اختالف نظر دارند. چراکه وزارت صمت بر این 
موضوع تاکید داشت که این مبلغ باید به حساب واردکنندگان خودرو واریز شود اما مجلس 
نظر دیگری داشت و ضمن مخالفت با واریز مابه التفاوت به حساب شرکت های واردکننده 

خودرو، صراحتا اعالم نمیکرد که این مبلغ به چه حسابی واریز شود.
البته کمیســیون تلفیق در آخرین اظهار نظر خود تاکید کرده است که خودروسازها 
باید خودروها را در بورس کاال عرضه کنند و مابه التفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز 
می کند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه می شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل 
و نقل درون شــهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شــود، با این حال اشاره به 

خودروهای خارجی نکرده اند.
در آن ســوی ماجرا اما بورسی ها عرضه خودرو در بورس را پر ریسک میدانند، چراکه 
مجید عشــقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته قبل اعالم کرد که ریسک های 
خاصی برای این خودروها متصور اســت از جمله اینکه تحویل به موقع نباشــد. با دست 
اندرکاران واردات مذاکره می کنیم که ریسک را به نحوی مدیریت کند.  اگر مدلی ایجاد 

شود که ریسک ازبین ببرد عرضه خواهیم کرد.
البته عشقی چهارشنبه شب و بعد از جلسه شورای عالی بورس اعالم کرد که "عرضه 
های خودروهای وارداتی در بورس کاال با رعایت مقررات هیات پذیرش  بورس کاال انجام 

خواهد شد."
با وجود این و درحالی که شرایط عرضه هم اعالم شده است، همچنان تاریخ  عرضه و 

تکلیف مابه التفاوت مشخص نیست.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

یکشنبه   1401/11/23
2000 تومان 
شماره : 1588 
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آگهي مزایده عمومي واگذاری حق بهره برداری اراضی صنعتی 
 در شهرکهای صنعتی اشتهارد، نظرآباد، کوثر و امید البرز 

شناسه آگهی : ۱۴۵۲۴۱۴  ۰۱ / م - الف

1-موضوع مزایده : 
واگذاری حق بهره برداری 14  قطعه زمین صنعتی و 4 قطعه زمین خدماتی در شهرک صنعتی اشتهارد

واگذاری حق بهره برداری 2 قطعه زمین صنعتی و 2 قطعه زمین کارگاهی در شهرک صنعتی کوثر
واگذاری حق بهره برداری 3 قطعه زمین صنعتی 2 قطعه زمین کارگاهی در شهرک صنعتی نظرآباد

واگذاری حق بهره برداری 14 قطعه زمین صنعتی شهرک صنعتی امید البرز
2-متقاضیان می توانند از روز پنج شنبه مورخ  14۰1/11/2۰ جهت خرید اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( مراجعه نمایند.

14۰1/11/2۵ مورخ  3- آخرین مهلت دریافت اسناد:                                                                                                                ساعت: 19:۰۰     روز سه شنبه 
14۰1/12/13 4- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:                                                                               ساعت: 14:۰۰                            روز شنبه                                    مورخ 
14۰1/12/13 ۵ - زمان بازگشایی پاکات الف و ب )ارزیابی کیفی(  :                                                             ساعت: 14:3۰      روز شنبه                                   مورخ 
14۰1/12/1۵ مورخ    6-زمان اعالم نتایج ارزیابی کیفی و بازگشایی پاکات قیمت :     ساعت: 14:3۰       روز دوشنبه 
14۰1/12/1۵ مورخ    7-تاریخ اعالم به برنده:                                                                                                              ساعت: 1۵:۰۰      روز دوشنبه 

8- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : که می بایست بصورت فیش نقدی واریزی و یا ضمانتنامه بانکی در سامانه بارگذاری گردد. )اصل ضمانتنامه بانکی  می-بایست 
حداکثر تا ساعت 14 روز بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز تحویل داده شود(.

9- هزینه خرید اسناد 1,۰۰۰,۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب 4۰۰11148۰4۰2۰691  )شــبا : IR48۰1۰۰۰۰4۰۰11148۰4۰2۰691 ( به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت 
شهرکهای صنعتی استان البرز )پرداخت از طریق سامانه صورت پذیرد(

 )www.setadiran.ir( .1۰- آدرس دریافت اسناد: تمامی مراحل مزایده می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد
11- آدرس شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز: کرج - میدان امام خمینی - بلوار یادگار امام -خیابان یاسر پنجم - پالک 66

شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز

آگهي مزایده عمومي

شناسه آگهی : ۱۴۵3۱۰۶  ۴۴۲۹ / م - الف

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در نظر دارد نسبت به انتخاب مستاجر  یک باب واحد تجاری ) آشپزخانه( از طریق مزایده عمومی  یک 
مرحله ای در سامانه ستاد دولت  اقدام نماید.  از کلیه اشخاص حقوقی/ حقیقی واجد شرایط که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و تمایل  به 
شرکت در مزایده فوق را دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

الف- مدت انجام کار سه سال با تمدید ساالنه می باشد.
ب- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: :  ۵ درصداجاره سالیانه از نوع پرداخت الکترونیکی به شماره حساب 4۰74۰312۰786۵۵18در وجه اداره کل 

آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) بنام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی(نزد بانک مرکزی می باشد. 
ج(  مهلت دریافت، تحویل اسناد و زمان و مکان گشایش پیشنهادها : 

-  زمان دریافت اسناد،  مکان گشایش پیشنهادها و نیز سایر شرایط و توضیحات در اسناد مزایده قید مي گردد.
www.teo.ir  تلفن تماس ۵۵۰۵1397آدرس اینترنتي

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران

وزارت آموزش و پرورش
 شهرستان هاي استان تهران

 معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه جغرافیای تجاری ایران اســتثنایی 
است، گفت: موضوع ترانزیت در ۱۰۰ سال اخیر مورد غفلت قرار گرفت، ۴۰ سال 
گذشته تحول در صنعت کشتی سازی نقش نقل و انتقال زمین را در ترانزیت ضعیف 
کرد اما سیستم ترانزیت زمینی با پیشرفت در حمل ونقل ریلی و  قطارهای جدید 

اهمیت پیدا کرد.
به گزارش از روابط عمومی معاونت اقتصادی رییس جمهور، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور با حضور در نشست شورای عالی مناطق آزاد کشور که با حضور دبیر این شورا 
در مشهد مقدس برگزار شد؛ ضمن شنیدن مشکالت و دغدغه های این مناطق به 

بیان پیشنهاداتی در خصوص پیشرفت این حوزه پرداخت.
»محسن رضایی« در نشست مذکور گفت: ما در کشور هر جا که نظریه بنیادین 
داشتیم پیشرفت کردیم، برای نمونه امام با نظریه مردم ساالری دینی و جمهوری 
اسالمی تحول بزرگی در سیاست و اداره کشــور بوجود آورد اما هرجا که تئوری 
نداشتیم مسائل کند پیش رفت و عقب ماندگی اقتصاد هم ناشی از فقدان الگوی 

پذیرفته شده پیشرفت و تئوری اقتصادی بوده است.
وی افزود: مناطق آزاد را باید با نگاه ایرانی-اسالمی و مردمی آسیب شناسی کنیم و 
از الگوی پایداری بهره برد؛ در غیر اینصورت هر گونه تغییرات و کارهایی که انجام 

می شود موقتی خواهد بود و با تغییرات مدیریتی از بین خواهد رفت.
رضایی ادامه داد: چند سال گذشته در مجمع تشخیص هفت منطقه آزاد تجاری 
جدید را تعریف کردیم، پای آن ایستادیم و آن ها را تصویب کردیم؛ البته انتقادات 

درستی به مناطق آزاد وارد است که باید جبران شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: مناطق آزاد بــدون ارتباط با اقتصاد ملی و 
سرزمین اصلی بی معنی است و این مناطق در شرایط عادی و نیز در شرایط سختی 

و تحریم می توانند نقش مؤثری داشته باشند.
وی در خصوص رویکرد کشورهای دیگر در حوزه مناطق آزاد افزود: در دنیا مناطق 
آزاد از طرفی دروازه های اقتصاد آزاد و ادغام با اقتصاد جهانی و از طرف دیگر پر کننده 
خالءهای تجارت جهانی در اقتصاد آزاد هستند اما در کشور ما مناطق آزاد پل های 

تسهیل گری و نه پل های ادغام کننده هستند.
رضایی با تاکید بر اینکه باید از الگوها و تجارب تجارت جهانی در این مناطق بهره 
گرفت، گفت: مناطق آزاد پل هایی برای بهره گیری اقتصاد ملی از اقتصاد منطقه ای 

و جهانی هستند، امروز مناطق آزاد می توانند لبه پیشانی پشرفت اقتصادی باشند.
معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار داشت: چینی ها از مناطق آزاد بسیار خوب 
استفاده کرده اند؛ برنامه پیشرفت را از جنوب و شرق چین شروع کردند زیرا این 
مناطق همجوار با کشورهای ژاپن، هنگ کنک و تایوان زودتر از چین توسعه را شروع 
کرده بودند و تبادل توسعه با این کشورها صورت می گرفت؛ چین رشدهای باالی 

اقتصادی را مدیون طراحی درست مناطق آزاد است.

تجارت و ترانزیت در ۱۰۰ سال 
اخیر مغفول ماند
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عضــو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت )صمت( با بیان اینکه در ســال های قبل در مواردی در 
اولویت گذاری صنایع به دلیل تخصیص یارانه، مزیت های تصنعی داشتیم، گفت که بخشی از صنایع معدنی، 
صنایع تبدیلی و بخش هایی از صنعت غذا، خدمات فنی و مهندسی و صنایع پایین دستی پتروشیمی از صنایع 

دارای مزیت در کشور هستند.
آرمان خالقی، درباره اولویت های صنعتی در ایران اظهار کرد: معموال دولت های مختلف سعی کردند روی 

دردسر مزیت های تصنعی برای صنایع

ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش 
صنعت نشــان می دهد که در طول این برنامه هفت درصد 
احــکام فاقد عملکرد و بیــش از ۵۰ درصد از احکام دارای 
عملکرد فاقد اثربخشــی بوده که بخشی از آن ها مربوط به 
جایگزینی محصوالت کم بازده صنعتی و پرمصرف و ارتقای 

ایمنی خودرو متناسب با حدکثر سرعت بوده است.
  مرکز پژوهش های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه 
رویکردهای کالن جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بخش های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش هایی 

از آن آمده است.
نتایج کلی بررسی ها نشــان می دهد رویکردهای کالن 
سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه 
ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت های 
صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده 
از دانش و نوآوری کشــورهای صاحب فناوری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی، 
توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی 
و منطقــه ای در زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت 
دیپلماسی اقتصادی و تالش برای الحاق به سازمان تجارت 
جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیالت بانکی 
و برنامه ریزی برای افزایش ســرمایه صندوق های مرتبط با 
بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص 
منابــع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین 

منابع تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است.
بخشــی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام 
مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس 
از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، 
در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، 
بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشــی، 
حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد 

دارای عملکرد کامال اثربخش بوده است.

بخشــی از احکامی که فاقد عملکــرد یا دارای عملکرد 
فاقد اثربخشــی بوده مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد 
اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص 
منابع به زیرساخت شهرک های صنعتی و صادرات است که در 
گزارش جداگانه به آن ها پرداخته شد. اما این گزارش مربوط 
به خودروهای فرسوده و کیفیت خودروها است.  گفتنی است 
پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز 
در بودجه ســنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور 
در تولید، توســعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی 

است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

 تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط
اجــرای طرح جایگزینی محصوالت کم بازده صنعتی و 
پرمصرف سالیانه ۲۰ درصد نیز که در ماده ب ماده ۴۶ مطرح 
شده از جمله دیگر احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که 
فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. اهم اقدامات انجام شده در 
این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و 
آماده سازی الیحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده 
خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودروهای 

برقی و دونیرویی به تعداد ۱۵ هزار دستگاه و موتورسیکلت 
۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و تصویب آیین نامه اجرایی 
طرح جایگزینی محصوالت کم بازده صنعتی و پرمصرف طی 

مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ است.
اما در عمل طی ســالیان اخیر معافیت خودروســازان 
داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو 
برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش 
چشمگیر اســقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به 
کاهش چشــمگیر ۷۰ درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ 
و تداوم روند کاهشــی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که 
تعطیلی مراکز بازیافت و اســقاط خودروهای فرسوده را به 
همراه داشــته به طوری که طی سه سال اخیر بیش از ۸۵ 
درصد این مراکز تعطیل شده اند. این در حالی است که در 
حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی 
در کشــور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این 
حوزه اســت. در آیین نامه اجرایی این حکم مقرر شده بود 
که شــش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و به 
تصویب برسد. اما آیین نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در 
تاریخ سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. در نتیجه اگرچه اقداماتی 

در خصوص اجرای این حکم انجام شده اما با توجه به نتایج 
حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

 ارتقای کیفیت خودرو در طول برنامه ششــم؛ 
تعلیق ۹ استاندارد اجباری

ماده ۵۶ برنامه ششم توسعه نیز مبنی بر نظارت بر طراحی 
و ساخت خودروهای داخلی با هدف ارتقای ایمنی متناسب 
با حدکثر سرعت دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده 
است. مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا این است که با 
توجه به تصویب استانداردهای ۸۵ گانه ایمنی خودرو توسط 
شورای عالی استاندارد، کلیه خودروهای طراحی داخل تولید 
داخلی و یا خودروهای تولید با عمق ســاخت داخلی کمتر 
موظف به اخذ استاندارد ۸۵ گانه از سازمان ملی استاندارد 
شدند. در غیر این صورت از شماره گذاری آنها و تحویل به 

خریدار جلوگیری می شود.
اما همان طور که از محتوای حکم ماده )۵۶( مشــخص 
است، هدف تعیین شــده برای صنعت خودروی کشور در 
طی برنامه ششم توسعه، دستیابی به خودروی داخلی ایمن 
است. در راستای اجرایی شدن این حکم، روند اجباری شدن 
رعایت اســتانداردها برای خودروهای داخلی در سه فاز ۵۲ 
گانه، ۶۳ گانه و در نهایت ۸۵ برنامه ریزی شد. به این صورت 
که از ابتدای دی ماه ۱۳۹۶ حویل به رعایت استانداردهای 
۵۲ گانه، از دی ماه ۱۳۹۸ رعایت اســتاندارد ۶۳ گانه و از 
دی مــاه ۱۳۹۹ رعایت اســتانداردهای ۸۵ گانه خودرویی 
اجباری شد. اما با مذاکرات صورت گرفته بین وزارت صمت، 
خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، به دلیل شرایط خاص 
کشور اجرای الزامات ۹ استاندارد اجباری تأیید نوع خودرو 
از استانداردهای ۸۵ گانه از قبیل بخش های الکترونیکی و 
مقاومت کابین به تعلیق درآمد. در نتیجه مرکز پژوهش های 
مجلس با توجه به تأثیر قابل توجه ۹ استاندارد اجباری معلق 
شده در ارتقای ایمنی خودرو، این ماده دارای عملکرد فاقد 

اثر بخشی ارزیابی کرده است.

کشورها آرزوی نیروی کار جوان ما را دارند

بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بسیاری از کشورها در آرزوی داشتن نیروی 
کار جوان و تحصیل کرده ما هستند، گفت: اگر می خواهیم نیروی نخبه، مولد و 
تحصیل کرده در کشور بماند، باید از همه لحاظ تامین باشد و کرامت او حفظ شود.

فتح اهلل بیات گفت: وقتی از کار شایســته صحبت می کنیم باید به امنیت 
شغلی نیروی کار توجه کنیم. ایجاد شغل، رفع مشکل مسکن و معیشت نیروی 
کار مهم است و همه این عوامل باید دیده شود تا در زمینه حفظ نیروی تحصیل 

کرده و آماده به کار خود موفق باشیم.
وی افزود: بسیاری از کشورها آرزوی داشتن نیروی جوان و آماده به کار ما را 
دارند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند ولی ما جوانان تحصیل کرده دانشگاهی 
و آماده به کار زیادی داریم که آنها را رها کرده ایم، در حالی که نظام آموزشی 
و دانشگاه ها باید به شکلی عمل کنند که افراد نخبه و تحصیل کرده رها نشوند 

و برای بازار کار و آینده شغلی آنها چاره اندیشی کنیم.
بیــات ادامه داد: وقتی یک جوان تحصیل کرده بازار کاری پیش روی خود 
نمی بیند و مشــکل مسکن و تشکیل خانواده دارد، طبیعی است که سرخورده 

شود و به فکر مهاجرت بیفتد؛ لذا معتقدم اگر می خواهیم نیروی نخبه، مولد و 
تحصیل کرده در کشور بماند باید از همه لحاظ در داخل تامین باشد و کرامت 

او حفظ شود.
ایــن فعال حوزه کار تصریح کرد: باید بپذیریم در عصر ارتباطات و آی تی، 
فناوری و تکنولوژی های پیشــرفته قرار داریم و الزم است که در این زمینه ها 

خود را به روز کنیم.
وی گفت: امروز اکثر جوانان و دانش آموختگان ما به سمت و سوی فضای 
مجازی و مشاغل اینترنتی حرکت کرده و دیگر به شکل سنتی فعالیت ندارند؛ 
بنابراین باید بستری را فراهم کنیم که در زمینه های تکنولوژی و فناوری های 
نوین به روز باشــیم و ضمن برآورده کردن خواسته های جوانان نخبه، امنیت 
شغلی آنها را فراهم کنیم تا احساس کمبود نکنند و به رفتن سمت کشورهای 

دیگر تمایل نشان ندهند.

  سهمیه بنزین سفر قبل از نوروز تعیین تکلیف می شود
سخنگوی دولت در بازدید از نمایشگاه گردشگری درباره اختصاص سهمیه ویژه 

بنزین برای سفرهای نوروز، گفت:  فعال صبر کنید تا قبل از نوروز مشخص می شود.
 علی بهادری جهرمی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
سی وششمین نمایشگاه صنایع دستی،  اظهار کرد: دولت برای افرادی که قصد سفر 
دارند پیش بینی هایی داشته و پیش از این هم برای فعالیت در حوزه گردشگری 
تخفیف ها و معافیت هایی داشته و در صدور مجوزها اقدام جهادی صورت گرفته است 

که اعطای همه مجوزها برخط شد و خیلی از این ها مانع زدایی شد.
او اضافه کرد: دولت حامی و هادی فعالیت ها، اقتصادها وکسب وکارهای خرد است 
و آثارش را در تعطیالت نوروزی خواهیم دید.ســخنگوی دولت همچنین درباره 
همگرایی بین وزرای دولت در موضوع گردشگری و حمایت دولت از این صنعت، 
 گفت: هیأت دولت به موضوع گردشگری فرابخشی نگاه می کند و همین حضور 
چشم گیری که هیأت دولت برای بازدید از این  نمایشگاه تاکنون داشته است بیان گر 
این  موضوع است. برای مثال شاید طبیعی تر باشد برخی از بخش ها مثل حوزه وزارت 
کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد همکاری هایی با حوزه گردشگری 
داشته باشند، اما این که وزارت نیرو هم با گردشگری همکاری کند نشان می دهد 
که این حوزه محدود به یک یا دو یا سه حوزه نیست و همه بخش های دولت به این 
موضوع نگاه ویژه ای دارند. دلیلش هم نمایش حقیقت ها برای بیان تصاویر واقعی از 
ایران و شادی دل مردم و افزایش اقتصاد مولد و پویا برای اقشار کم درآمدتر است و 
هم این که این دید و بازدیدهای ایام مختلف، فضای مثبتی ایجاد می کند که باعث 
 می شود دولت نگاه ویژه ای به موضوع گردشگری داشته باشد.بهادری جهرمی با 
اشاره به محدودیت سفر با همه گیری کرونا،   درباره تدبیر دولت برای رونق سفرهای 
نوروز اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۱ اولین نوروز پس از استقرار دولت سیزدهم بود و ستاد 
سفری که با محوریت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد 
با حضور همه دستگاه های مرتبط فعالیت های خوب و قابل توجهی داشت و میزان 
سفرها به قبل از کرونا برگشت و اقتصاد گردشگری رونق گرفت و روحیه مردم را احیا 

کرد. همین جهت گیری برای نوروز ۱۴۰۲ نیز انفاق خواهد افتاد. 

  وام مسکن بدون خریدار شد
جریان پرداخت وام مسکن به متقاضیان خرید ملک مانند سال های گذشته عمل 
نمی   کند، چراکه از یکسو قدرت خرید این وام به شدت تنزل پیدا کرده و در آخرین 

برآوردها در تهران فقط حدود ۵ مترمربع خرید ملکی با آن میسر است.
تازه   ترین گزارش از وضعیت اعطای تســهیالت توسط بانک عامل بخش مسکن 
حکایت از پرداخت ۴۱۹ هزار فقره وام به متقاضیان توســط این بانک طی ۱۰ ماه 
نخست امسال دارد. مجموع تسهیالت پرداختی بانک عامل مسکن به متقاضیان 
وام در فاصله فروردین تا پایان دی   ماه امسال ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که بخش 
عمده این رقم مربوط به تسهیالت تکلیفی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن 
بوده است. این رقم عالوه بر تسهیالت نهضت ملی مسکن، شامل تسهیالت تکلیفی 

دیگر از قبیل فرزندآوری، ازدواج، اشتغال زایی و... بوده است.
هرچند آمار تفکیکی از تسهیالت مسکن اعطایی به متقاضیان خرید مسکن از محل 
اوراق اعالم نشده است اما تحقیق میدانی از بازار مسکن نشان می دهد میزان خرید 
آپارتمان با وام اوراق به شدت کاهش یافته و به جز گروه اندکی از تبدیل به احسنی   ها، 
هیچ خریداری به این وام اقبال نشان نمی   دهد. در واقع جریان پرداخت وام مسکن به 
متقاضیان خرید ملک مانند سال های گذشته عمل نمی   کند، چراکه از یکسو قدرت 
خرید این وام به شدت تنزل پیدا کرده و در آخرین برآوردها در تهران فقط حدود ۵ 

مترمربع خرید ملکی با آن میسر است.
از سوی دیگر بخشی از توان وام   دهی شــبکه بانکی معطوف پروژه مسکن   سازی 
میلیونی توسط دولت شده است. پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن نیز در ماه   های 
گذشته مطرح شد اما به تصویب نرسید و در نتیجه دریافت وام از بانک عامل بخش 
مســکن برای خریدهای ملکی خارج از پروژه نهضت ملی مسکن بسیار محدود 
شده اســت.اگرچه بانک عامل بخش مســکن تالش می کند با افزایش سرعت 
تسهیالت   دهی، رفتار خود را متناسب با بازار متورم مسکن در کشور تنظیم کند، 
اما واقعیت این است که عمده وام   های پرداختی بابت ابرپروژه   های شهرک   سازی 
مسکونی توسط دولت در نقاط مختلف کشور سال ها با حصول نتیجه فاصله دارد. از 
این رو کارشناسان گوشزد می کنند مادامی    که سرعت اجرای پروژه   های نهضت ملی 
مسکن تا این اندازه پایین است، آثار وام   دهی به این پروژه   ها توسط شبکه بانکی نیز 

آشکار نخواهد شد و نقشی در کنترل تورم مسکن ندارد. 

  وام مسکن برای مجردها چند؟
طبق آخرین قیمت ها، مجردهای ساکن تهران برای خرید اوراق مسکن باید بیش از 
۷۰ میلیون تومان و مجردهای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 

نفر نیز باید بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
 بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی از این است که هر برگ اوراق وام 
مسکن )تسه( در فروردین سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ و در اردیبهشت و خرداد 

سال گذشته نیز سال گذشته  ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان، در مرداد سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور سال گذشته نیز 

۱۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شود.
این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان،  در آبان  ماه ۱۲۵ هزار و 
۶۰۰ تومان و آذر ماه ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. اوراق تسهیالت مسکن 
در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ و ۱۲۵ هزار و ۹۰۰ 
تومان معامله می شود. این اوراق در سال جاری ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد 

که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیالت 
دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۲۶ هزار و 
۳۰۰ تومانی، ۵۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ 
میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۰ میلیون و ۲۰۸هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۰ میلیون ۷۲۸ هزار تومان 
می رسد.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۱۰۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۲۰ 
میلیون و ۲۰۸  هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن 

خریداری کنند، در مجموع باید ۱۲۱ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به 
اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، مجردها باید ۴۰ میلیون و ۴۱۶ و متاهل ها نیز باید ۸۰ 

میلیون و۸۳۲  هزار تومان پرداخت کنند.

موضوع اولویت های صنعتی و صنایع دارای مزیت کار کنند.
اما به گفته وی در حال حاضر خواسته مهم بخش خصوصی، تدوین راهبرد توسعه صنعتی 
کشور است که مشخص می کند کشور در کدام بخش های تولید مزیت و در بازار جهانی حرفی 

برای گفتن دارد.

 صنایع چگونه مزیت تصنعی پیدا کردند؟
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ســال های قبل در مواردی 
مزیت های تصنعی داشتیم، تصریح کرد: برای مثال در برخی صنایع مثل پتروشیمی از مزیت های 
یارانه ای در مواد اولیه یا حامل های انرژی برخوردار بودند و به همین دلیل برای محصول تولیدی 
مزیت )نسبی نه رقابتی( ایجاد می شد. این مزیت نسبی در مقاطعی باعث رشد یک صنعت شده، 
اماوقتی یارانه برخی از این صنایع برداشته شد، عمال مزیت خود را از دست داد و شاهد بودیم 
برخی از این صنایع توان صادرات خود را هم از دســت دادند. با از بین رفتن ظرفیت صادراتی 

صنایع، واحدها مجبور شدند در داخل با هم رقابت کنند و تعدادی هم تعطیل شدند.
وی افزود: بنابراین باید این نکته را در نظر گرفت که برخی از فهرست هایی که تاکنون برای 
صنایع اولویت دار تهیه شده بر این اساس بوده که بعضا به عنوان اولویت های سرمایه گذاری به 
سرمایه گذاران ارائه می شد و آن ها نیز بر همین اساس صنعتی را انتخاب و فعالیت می کردند. اما 

حاال بخشی از این اولویت ها بهم ریخته است.
البته به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت به نظر می رسد در بخش هایی 
از صنایع معدنی که ذخایر باال دارند و امکان اســتخراج  آن ها نیز وجود دارد، صنایع تبدیلی و 
بخش هایی از صنعت غذا که در این بخش شرکت های خوبی هم هستند که کاالی رقابتی تولید 
می کنند و عالوه بر مزیت نســبی در کشور، مزیت رقابتی ایجاد کردند و می توانند در بازارهای 
جهانی حضور پیدا کنند. همچنین خدمات فنی و مهندسی  و صنایع پایین دستی پتروشیمی 
که خود طیف وسیعی از صنایع هستند، به دلیل وجود منابع نفت و گاز در کشور از جمله دیگر 

صنایع دارای مزیت در کشور هستند.

 راهکارهای جذب سرمایه به صنایع دارای مزیت
وی درباره راهکارهای جذب سرمایه به این صنایع نیز گفت: دولت باید مجموعه ای از خدمات 
مثل تسهیل در صدور مجوز، فراهم کردن زیرساخت های صادراتی مثل لجستیک حمل و نق، 
تسهیل امور گمرکی، تسهیل کنترل کیفیت کاالهای صادراتی، به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی 
اقتصادی، ایجاد ظرفیت تعرفه های ترجیحی با کشــورهای طرف تجاری و غیره را اجرا کند تا 
به رشــد صنایع دارای مزیت کمک کند و اگر امنیت اقتصادی را نیز کنار آن بگذاریم، می توان 

سرمایه گذار خارجی نیز جذب کرد.

ســعیده محمد  -   ایده روز | عضو هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت گفت: برخی صنایع به 
دلیل تخصیص یارانه، مزیت های تصنعی داشــتند اما با حذف یارانه، توان رقابتی و صادراتی خود را از 

دست داده و تعطیل شدند.
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آغاز حمل و نقل کانتینری در دریای خزر
 در آستانه ۴۴ سالگی پیروزی انقالب اسالمی، برای نخستین بار در تاریخ 
حمل و نقل دریایی در دریای خزر، حمل و نقل کانتینری از سوی گروه کشتیرانی 

آغاز شده و در حال گسترش روزافزون است.
به گزارش از روابط عمومی گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، به 
مناسبت چهل و چهارمین فجر انقالب اسالمی برخی از مهم ترین دستاوردهای 

این گروه کشتیرانی اعالم شد.
بر این اساس، ظرفیت این ناوگان طی ۴۴ سال اخیر از ۵۲۵ هزارتن به پنج 

میلیون تن افزایش یافته است که نشان از ۱۰ برابر شدن این ظرفیت است.
همچنین گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هم اکنون ۱۳۸ فروند انواع 
شناور در مالکیت خود دارد که در نوع خود در جهان کم نظیر است و آن را به 
بزرگ ترین ناوگان خاورمیانه تبدیل نموده است چه آنکه بیشتر کشتیرانی های 

مشابه از شناورهای استیجاری استفاده می کنند.
با ورود کشــتی های نسل جدید و مگاســایز در اواخر دهه ۱۳۹۰ ظرفیت 
کانتینــری این ناوگان به رقم قابل توجه ۱۵۷ هزار TEU کانتینر افزایش یافته 
است که این ظرفیت رتبه چهاردهمین کشتیرانی بزرگ کانتینری جهان را برای 

گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورده است.
این ناوگان بزرگ تحت هدایت کارکنان ۱۰۰در صد ایرانی است که عمدتاً 
در مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مراحل آموزشی خود را 
گذرانده اند؛ در حالی که در اوایل انقالب بخش بزرگی از دریانوردان این گروه را 

نیروهای خارجی تشکیل می دادند.
بر اســاس اعالم روابط عمومی گروه کشتیرانی، ناوگان این گروه در منطقه 

راهبردی دریای خزر به عنوان بزرگ ترین ناوگان منطقه فعالیت دارد و به تازگی 
نیز ظرفیت آن از ۹۵ هزار تن به ۱۳۰ هزار تن افزایش یافته، برای نخستین بار 
در تاریخ حمل و نقل دریایی در دریای خزر حمل و نقل کانتینری از سوی گروه 

کشتیرانی آغاز گردیده و در حال گسترش روزافزون است.
همچنین، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با انجام سرمایه گذاری ۱۰ 
میلیون دالری در بندر سالیانکای روسیه در حاشیه دریای خزر راهبری این بندر 
را در اختیار گرفته که در نوع خود رخدادی کم نظیر در قبل و بعد از انقالب است.

طبق اعالم روابط عمومی گروه کشــتیرانی، این گروه در راستای توسعه و 
نوسازی ناوگان خود طی یک سال اخیر سفارش ساخت و خرید ۱۲ فروند انواع 
شناور جنرال کارگو، رو_ رو و لندیگ کرافت را با همکاری تولیدکنندگان داخلی 
به ثبت رسانده است تا کماکان به عنوان یکی از بزگ ترین ناوگان های کشتیرانی 

جهان، تحت پرچم مقدس ایران در حال خدمت باشد.
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی سال جاری نقشی راهبردی در 
احیاء کریدور شمال-جنوب بر عهده گرفته است؛ همچنین در برنامه توسعه های 
سواحل مکران با فعال سازی بندر چابهار و راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی از 
چین و هند به چابهار به عنوان یکی از ارکان توسعه این سواحل که مورد توجه 

ویژه مقام معظم رهبری است،دست به اقدام زده است.
در همین راستا و در جهت تبدیل شدن به شرکتی لجستیکی، گروه کشتیرانی 
۲۰۰ دستگاه انواع واگن باری را به تولیدکنندگان داخلی سفارش داده که بخشی 
از آن ها هم اکنون در ناوگان ریلی متعلق به این گروه فعال شده اند؛ این در حالی 
اســت که گروه کشتیرانی مالکیت بیش از ۱۲۰۰ دستگاه واگن فعال را نیز در 
اختیار دارد.بر اساس اعالم روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
این گروه طی سال گذشته بیش از ۳۸۰ میلیون دالر از مایحتاج ناوگان خود را از 
تولیدات داخلی تأمین کرده است که رقمی بسیار قابل توجه بوده و به بخش های 
اقتصادی مربوطه رونقی مجدد بخشیده است و به نظر می رسد در پایان سال 

جاری نیز این رقم نسبت به سال قبل به رکوردی تازه برسد.
همچنین در راستای توسعه همکاری ها با تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری 
حداکثری از خروج ارز، همه تعمیرات شناورهای قابل تعمیر در داخل با تکیه 
بــر توان داخلی صورت می گیرد، انجام تعمیرات کانتینر و واگن های متعلق به 
نــاوگان نیز با تکیه بر توان تولید داخلی انجام می شــود، در حالی که به علت 
ماهیت بین المللی صنعت کشتیرانی، تکیه کامل بر تولید داخلی برای یک شرکت 

کشتیرانی در جهان کم نظیر است.
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دولت با مولدسازی دنبال رشد اقتصادی است

مولد سازی دارایی های دولت به این معناست که دولت اموال 
بال اســتفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایینی دارد 
و سال ها رها شــده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت 
نمی گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره 
وری و ارزش افزوده آن ها افزایش یابد.با این حال و با وجود اینکه 
بحث مولد ســازی اموال دولت در بسیاری از کشورها صورت 
می گیرد اما اعالم خبر تشکیل کمیته هفت نفره در کشور ما 

برای مولدسازی اموال دولتی حواشی ای را به دنبال داشت.

 تاریخچه مولد سازی
همایون دارابی کارشناس اقتصادی در خصوص مولد سازی 
گفت: مولد سازی سابقه طوالنی در اقتصادی دارد در دهه ۸۰ 
که اصل ۴۴ خصوصی ســازی اعالم شد فضای جدیدی برای 
اقتصاد ایجاد و نتیجه خوبی هم به همراه داشت از سهام عدالت 
که میلیون ها نفر را شریک کرده تا واگذاری های خوبی که در 
بخش های بانک و فوالدسازی و ... به مردم واگذار و از اقتصاد 

دولتی فاصله گرفت موفق ظاهر شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه دولت قبل در اصل ۴۴ 
کوتاهی کرد و در سال ۹۹ گام دوم خصوصی سازی ها مطرح 
با صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص مولدسازی که در 
همان زمان دستور مولدسازی بر اساس اصل ۴۴ گفته و دیده 
شد و گام ها یک به یک اجرایی شده است با توجه به اینکه در 
حوزه اقتصاد محدودیت و مشکالتی وجود داشت و اقتصاد پر 
از دارایی ها و اموال دولتی که به نوعی این جریان ســازی راه 
افتاد تا مولدسازی و ارزش گذاری منابع به نوعی طراحی برای 
جبران کسری بودجه شود در حال حاضر چرخه مولد سازی به 
حرکت درآمده است تا رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

 مولدسازی موفق یا ناموفق
وحید شــقاقی شهری؛ کارشــناس اقتصادی در خصوص 
مولدسازی گفت: آنچه از مولدسازی به یاد داریم این است که 
از دولت یازدهم شــروع شد و در دولت قبل این واژه مطرح و 
ادامه داشــت حتی در وزارت اقتصاد هم بارها اعالم شد و اما 
اجرایی نشــد در اصل ماجرا مخالفتی وجود ندارد چرا که این 
واژه معنــای خوبی هم به همراه دارد یعنی دارایی های دولتی 
که منجمد شده اســت و در دولت مانده را به حرکت درآورد 
و ثروت آفرینی کند درنهایت باعث رشد اقتصادی شود و این 
ادبیات خوب اســت مثل بودجه ریزی که کسی با این ادبیات 

مشکلی نداشت اما در جزئیات مشکل ایجاد شد.
وی در ادامه بیان کرد: سال ۸۴ را به عنوان انقالب اقتصادی 
یاد می شود که هشت تا هدفی برای خصوصی سازی از سوی 
مقام معظم رهبری اعالم شد و در ۱۶ سال سیاست های کلی 
اصل ۴۴ موفق به محرک اقتصادی شد و اتفاقات مثبتی هم رخ 
داد اما طبق بیانات مقام معظم رهبری که این اواخر در جمع 
کارآفرینان اعالم کردند از سیاســت ۴۴ انتظاراتی داشتیم که 

عقب ماندگی رخ داده است و انحرافاتی ایجاد شد.
وحید شقاقی در خصوص شبه دولتی ها و خصولتی ها گفت: 
درهیچ جای دنیا و هیچ قانونی مثل ایران دیده نخواهد شــد 
که اقتصاد شبه دولتی، غیر دولتی، خصولتی و …باشد ببنید 
خصوصی ســازی به شیوه شبه دولتی یا خصولتی و... درست 
نیست و اشتباهاتی دارد و در خصوص سهام عدالتم هم شبه 
دولتی است اصل خصوصی سازی مشکلی ندارد اما در اجرا و 
پیاده ســازی انحراف ایجاد شد و مهم تاریخ ایران است که در 
حال حاضر که وضعیت اقتصادی مناســبی ندارد مردم با این 
خبرها امیدوار می شوند و نباید با عمل آنها را مأیوس کرد. مولد 
سازی کار بزرگی است اما اگر از تجربیات ناموفق درس بگیرند 
انتظارات از طراحان خصوصی سازی بیشتر بوده است و بعد از 
۱۶ سال این انتظارات برآورده نشده است و از این تجربیات باید 

درس گرفته شود تا در مولد سازی موفق شود.

 هر خصوصی سازی تاوانی دارد 
همایون دارابی در ادامه افزود: تفکیک مولد سازی می تواند 
به خوبی اجرا شود و اندیشه اصل ۴۴ اندیشه خوبی بوده است 
و ماحصل آن در وضعیت در ســاختار بودجه و در اجرا دقت 
شده است با جرأت می توان گفت هیچ دولتی بدون دست انداز 
و فراز و نشیب نتوانسته که به خصوصی سازی دست یابد مگر 
اینکه از اول خصوصی باشد.وی در ادامه در این خصوص مثالی 
زد: به طور مثال ایاالت متحد آمریکا هم بحران داشــته تا به 
خصوصی سازی برسد در کره، اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس 
هم تا خصوصی صورت گیرد فراز و نشیب ایجاد شده است و 
ما باید از اشتباهات درس بگیریم و باید به کرار امتحان کنیم 
تا اقتصاد موفقی داشــته باشیم و از اشتباهات درس بگیریم و 

به عقب بازنگردیم و با اعتماد به نفس گام بعدی را برداریم.
این کارشــناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه در خصوص 
خصوصی سازی های موفق نیز گفت: در خصوصی سازی موفق 

بوده ایم به طور مثال چادرملو، گل گهر به بخش خصوصی واگذار 
شــد با سنگ مرکزی مقایسه کنید که دولتی است یا بانک ها 
ملت، صادرات و ... که خصوصی شدند را با وضعیت بانک های 
دولتی مقایسه کنید می بیند که ما در بخش خصوصی سازی 
موفق بوده ایم البته نمی گویم که همه خصوصی سازی ها موفق 
بوده است اگر دوتا گل زدیم دوتا گل هم خوردیم اما نمی توان 

گفت بدون فراز و نشیب اقتصاد خصوصی خواهد شد.
وی در ادامه از هیئت مولدسازی حمایت کرد و گفت: باید به 
هیئت مولدسازی اجازه داده شود تا ببینیم عازم و جازم هستند 
و ابزار مناسبی به آنها داده شود از سوی دیگر هیچ مدیر دولتی 
نیست که بدون اینکه ضرر داشته باشد شرکت را واگذار کند چرا 
که ۲۰ سال مدیر بوده در اصل واگذاری شاید کارشکنی هایی 
صورت گیرد و این امر طبیعی اســت که واگذاری ها با مشکل 
روبه رو شود با توجه به اینکه پشتیبانی قضائی برای این هیئت 
وجود دارد اما کارشکنی هم است با توجه به اینکه این دولت با 
اقتصاد تورمی و عدم سرمایه گذاری و میراث یک دهه ناکارآمدی 
است باید برای مولد سازی اراده قوی وجود داشته باشد همچنین 
باید از تصمیمات هیئت مولدسازی حمایت شود تا موفق شود.

 روش های مولد سازی موفق
وحید شقاقی شهری روش های مولد سازی را عنوان کرد: 
مولد سازی سه روش دارد. روش اول مولد سازی است که غیر 
درآمدی اســت به طور مثال زمینی اســت با همکاری بخش 
خصوصی به پارک تبدیل می شود یا به مکانی برای ورزش های 
همگانــی نگاه درآمدی برای این طرح ها وجود ندارد به نوعی 
سالمت جامعه را در بردارد و این خودش ثروت آفرینی است و 
همچنین رضایتمندی مردم را هم در پی خواهد داشت همانند 
آلمان که شرکت های بیمه فضاهایی برای ورزش های همگانی 
درست کرده اند که مردم سالم تر باشند تا کمتر بیمار شوند و 
به بیمه ها برای درمان مراجعه کنند. روش دوم مولدســازی 
رویکرد درآمدی دارایی است اما فروش نه با همکاری با بخش 
خصوصی صورت می گیرد موضوع ثروت ســازی است. روش 
ســوم فروش اموال مازاد بانک ها، وزارتخانه ها و دولتی ها است 
که باید صرف توســعه زیرساخت ها شود چرا که ما یک دوره 
فرســودگی در اقتصاد داریم با توجه به اینکه از سال ۹۷ تا به 
امروز رشــد اقتصادی منفی داشته ایم و فرسودگی اقتصادی 
ایجاد شــده اســت چرا که در ۳۸ ســال اقتصاد ایران چنین 
فرسودگی را تجربه نکرده بود که سرمایه گذاری منفی ۵ باشد 
که در دهه ۹۰ تجربه کرده است با توجه به این موضوع فروش 
اموال دولتی باید به گونه ای باشــد که هزینه رفع فرسودگی و 
زیر ساخت ها شود و تیم مولدسازی باید به این نکته توجه کند 
که رویکرد مولدسازی را چگونه انتخاب کند.وی در ادامه خط 
قرمز مولدسازی را اینگونه بیان کرد: در مولدسازی بنده خط 
قرمز دارم آن هم این است که دولت هزینه فروش اموال را برای 
هزینه جاری ندهد چرا که این اموال فقط برای این نسل نیست 
و بین النسل است و ثروت ملی محسوب می شود و آیندگان به 
این اموال نیاز دارند مانند نقت که می فروشیم و در هزینه های 
جاری استفاده می کنیم چطور جواب نسل آیندگان را می دهیم؟ 
به جای استفاده اموال مازاد در هزینه های جاری باید از مالیات 
برای هزینه های جاری استفاده کنیم همه هم مثل من راضی 
هستند که مالیات بدهند برای آموزش و سایر هزینه های مورد 
نیاز دولت ها هم شفاف است و خروجی مشخص است اما اموال 
مازاد دولتی باید در مسیر توسعه و زیر ساخت ها و جلوگیری از 

فرسودگی اقتصادی هزینه شود.

 چه ایرادی دارد که فروش اموال دولتی کســری 
بودجه را تأمین کند؟

همایون دارابی در ادامه از جبران کســری بودجه از طریق 
فروش اموال دارایی ها گفت: اگر هزینه اموال را خرج کســری 
بودجه نکنیم در شــرایط کنونی پول چاپ کنیم نمی شود که 
با توجه به تحریم ها و کسری بودجه فروش اموال مازاد راهکار 
مناسب است از مالیات نمی توان کسری بودجه را جبران کرد 
با استقراض هم نمی شود تنها راهکار مناسب همین است که از 
فروش اموال مازاد کسری ها جبران شود نمی توان با تورم و پایین 
بودن بهره وری فشار بر مردم آورد ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه 
باالیی است.وی در ادامه بیان کرد: ایران اولین کشوری نیست 
که تحریم ها را تجربه کرده است و در شرایط تحریم نمی توان 
بدهی دولت را با مالیات جبران کرد چه ایرادی دارد که دولت 
سهام شرکت هایش را بفروشد؟ گرفتن مالیات به شرط خصوصی 
سازی است دولت که نمی تواند از خودش مالیات بگیرد در حال 
حاضر ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است از کی مالیات بگیرد از ۱۸ 
در صد مردم مالیات بگیرد اول باید واگذاری صورت گیرد بعد 
مالیات ستانی صورت گیرد.این کارشناس اقتصادی مثالی زد: 
در فروش زمین هم به طور مثال مدرســه ای رد بافت فرسوده 
اســت که نمی تواند نگه داشته شــود چه ایرادی دارد که این 

 باید مرتب به فکر ابتکار در خدمت رسانی های جدید بود
وزیر راه و شهرســازی در شــورای هماهنگی مدیران این وزارتخانه در فرودگاه 
مشهدگفت : باید مرتب به فکر ابتکار در خدمت رسانی های جدید، نوین و فناورانه بود.

 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش شامگاه روز گذشته در پایان سفر 
یکروزه خودبه استان خراسان رضوی با تشکیل شورای هماهنگی مدیران وزارت راه 
و شهرسازی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با تأکید بر اینکه شأنی جز خدمت 
رسانی برای خودمان متصور نیستیم، تصریح کرد: دستگاهی که بیشترین تماس را با 
مردم دارد باید مرتب به مردم گزارش دهد که چه می کند.وی بیان داشت: اگر صادقانه 
خدماتمان را به مردم بگویید مردم هم در مشکالتی که برایمان پیش می اید صادقانه 
همراهی می کنند.وی یادآور شد: نباید دچار تکرار کارهای معمولی شویم، باید هرروز 
متفاوت تر از روز دیگر خدمات به مردم شریف ارائه دهیم و مرتب باید به فکر ابتکار 
در خدمت رسانی های جدید، نوین و فناورانه بود.این جلسه با حضور معاونان وزیر راه 
و شهرسازی از جمله معاون مسکن و ساختمان، معاون معماری و شهرسازی، مدیر 
عامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری، مدیرعامل 
شــرکت راه آهن و مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و دیگر مدیران 
ســتادی و استانی حوزه راه و شهرسازی برگزار شد.۲۰ بهمن ۱۴۰۱، همزمان بیش 
از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در استان های خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه و 
خوزستان با حضور وزیر راه و شهرسازی در شهر جدید گلبهار خراسان رضوی و ارتباط 
تصویری با دیگر استان ها افتتاح شد. همچنین در استان خراسان رضوی ۲۱ پروژه 
راهداری به ارزش ۱۳ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی ۷ پروژه به 
ارزش ۶ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال آغاز شد.همچنین عملیات اجرایی ساخت هفت باب 
مدرسه نیز با حضور مسئوالن کشوری و استانی د رخراسان رضوی با دستور وزیر راه و 
شهرسازی آغاز شد.همچنین بازدید از وضعیت ساخت پل دسترسی گلبهار به اتوبان 
مشهد چناران و اعالم خبر تمیل این پروژه تا خردادماه سال آینده از موارد دیگر در 
این سفر یکروزه بود.افتتاح یک مجتمع تجاری مشارکتی، آغاز عملیات اجرایی فاز ۳ 
شهر جدید گلبهار و بازدیداز طرح های نهضت ملی مسکن از دیگر برنامه های وزیر راه 

وشهرسازی در شهر جدید گلبهار در استان خراسان رضوی بود.

  مالیات بر عایدی ســرمایه در ۱۸۷ کشور برای مقابله با سفته بازی 
اجرا می شود

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
۱۸۷ کشور دنیا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در راستای مقابله با تقاضاهای سفته 
بازانه اجرا می کنند.مهدی موحدی بکنظر با اشاره به ضرورت تصویب طرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه اظهار داشت: آمریکا از سال ۱۹۱۳ و انگلستان بعد از جنگ جهانی 
دوم طرح مالیات بر ســوداگری را اجرا کردند.وی افزود: این طرح بسیار مهمی است 
که باید به این سمت حرکت کنیم این در حالی است که در گذشته انگیزه ای از سمت 
سیاســت گذاران برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نبوده است.رییس مرکز 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه به 
تقاضاهای سفته بازانه در بازار مسکن گفت: از ۵۰ سال پیش تا کنون اتفاق هایی در 
اقتصادمان رقم خورده است و این موضوع مطرح شده که از زمان هخامنشیان ایرانیان 
بر روی ملک سرمایه گذاری می کردند در حالی که این گزاره غلطی است.وی ادامه داد: 
به استناد مرکز ملی آمار ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف 
به تقاضای مصرفی بوده است. این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد تقاضاها 
مصرفی است و بیشتر گرایش به سمت تقاضاهای سرمایه است.موحدی خاطرنشان 
کرد: اکنون به دلیل فقدان طرح مالیات بر عایدی ســرمایه، حجم نقدینگی موجود 
در بازار مســکن معطوف به تقاضای سرمایه ای شده است.وی با بیان اینکه جذابیت 
بازار سفته بازی منجر به فعالیت های غیرمولد شده است گفت: ما دچار یک شکست 
تدریجی در ساختار تولید بودیم که به خاطر تحریم و جنگ بود و موانع تولید منجر 
شده که تولیدکننده ها کارگاه ها را رها کنند و وارد بازارهای سفته بازانه شوند.رییس 
مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: 
سال گذشته سه هزار هزار میلیارد شبکه بانکی تسهیالت پرداخت کرده که کمتر از 
هشــت درصد وارد تولید شده است و تا زمانی که تقاضای سرمایه ای رشد پیدا کند 
قیمت این دارایی ها افزایش یافته و به دنبال آن تورم و نیاز به نقدینگی ایجاد شود. 

 چک های غیرصیادی تنها تا ۶ ماه آینده و فقط در بانک صادرکننده 
نقد می شوند

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: چک های غیرصیادی باقی مانده در 
کشور، تنها تا ۶ ماه دیگر و فقط در بانک صادرکننده چک می توانند نقد شوند و امکان 
نقدشوندگی در دیگر بانک ها را ندارند. یکی از ابزارهای مهم پرداخت چک است، اما در 
سال های اخیر، چک اعتبار خود را از داده بود و به جای آنکه فرآیند انجام معامالت 
را تسهیل کند، موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و کارها شده بود و بسیاری 
از پرونده ها در دستگاه های قضایی مربوط به افرادی بود که به اصطالح چک بی محل 
داشتند.با کمرنگ شدن اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت در معامالت، بحث اصالح 
قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه سال سرانجام در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی 
اجرا شد. این قانون در مدت کوتاه کمتر از یک سال توانست آمار چک های برگشتی 
را تا حد بســیاری کاهش دهد، اما در یک سال گذشته ثبت چک های الکترونیکی 
مخاطراتی را برای مشتریان به خصوص در شهرهای کوچک فراهم کرده است و برخی 
از این وضعیت سوءاستفاده کرده و برای ثبت چک مبالغی را از افراد دریافت می کنند.

آرزو برهانی  -   ایده روز  |  دولت در اقدامی قابل توجه به منظور افزایش تولید و باالبردن رشــد اقتصادی کشــور به دنبال فروش اموال خود به بخش 
خصوصی است.دولت در همین خصوص به دنبال مولد سازی دارایی های راکد خود است.

   اموال دولت ارزیابی 
نشده است و ده هزار 

میلیارد است وقتی 
می تواند زمین ها را 
بفروشد و طرح های 

نیمه تمام را فعال 
کند چه اشکالی دارد 

که با ۵۰ درصد آن 
هزینه های جاری را 

دهد و با ۵۰ درصد دیگر 
توسعه زیر بنایی کند 

با توجه به اینکه ۱۰۰ 
درصد در بهداشت و 
بیمارستان و آموزش 
است و حتی می تواند 
زمین بفروشد زمین 
بخرد و ۲۰ سال دیگر 

این زمین ارزش زمین 
امروز را پیدا می کند چرا 

کمبودهای اقتصادی 
با این روش جبران 

نشود بحث بنگاه داری 
نیست واگذاری اموال 

باید بازدهی در اقتصاد 
داشته باشد و کمی هم 
هزینه جاری را تأمین 

کند.

ده
چکی

مدرســه بفروش برسد و مدرسه ای در جایی که تراکم دارد ساخته شود و 
حتی برای هزینه های دولتی اســتفاده شود ایرادش چیست؟ به طور مال 
در کنار فرودگاه مهرآباد دولت زمین هایی دارد که می تواند بفروشد و جای 
دیگر سرمایه گذاری کند به طور مثال من اگر در شهرستان خانه ای دارم 
چه ایرادی دارد اگر آن را بفروشم و در شهر خانه بخریم این حرکت دولت 
هم است فروش اموال مازاد می تواند بهترین روش باشد با توجه به اینکه 
قرار است ۱۰۰ درصد هزینه بهداشت شود از سوی دیگر دولت به قدر اموال 

دارد که تمام نخواهد شد.
همایون دارای در خصوص ارزیابی اموال دولت گفت: اموال دولت ارزیابی 
نشــده است و ده هزار میلیارد اســت وقتی می تواند زمین ها را بفروشد و 
طرح هــای نیمه تمام را فعال کند چه اشــکالی دارد که با ۵۰ درصد آن 
هزینه های جاری را دهد و با ۵۰ درصد دیگر توسعه زیر بنایی کند با توجه 
به اینکه ۱۰۰ درصد در بهداشــت و بیمارســتان و آموزش است و حتی 
می تواند زمین بفروشد زمین بخرد و ۲۰ سال دیگر این زمین ارزش زمین 
امروز را پیدا می کند چرا کمبودهای اقتصادی با این روش جبران نشــود 
بحث بنگاه داری نیست واگذاری اموال باید بازدهی در اقتصاد داشته باشد 

و کمی هم هزینه جاری را تأمین کند.

 استفاده از اموال دولتی برای هزینه های جاری اشتباه است
شقاقی شهری با مثالی چرایی خط قرمز بودن استفاده از اموال دولتی 
در هزینه ها گفت: به طور مثال من خانه ای در شهرستان دارم و می فروشم 
و بنگاه تولیدی میزنم همه می گویند آفرین چه کاری برکت دارد یا خانه ای 
دارم متروکه و زمینی در شهرستان زمین را فروخته و خانه را تعمیر می کنم 
ســقف باالی سرم هست همه باز می گویند آفرین چه کار عقالنی اما اگر 
من فرش زیرپا را بفروشم و با آن به رستوان بروم همه می گویند چه کار 
احمقانه ای کرده اید بحث مولد سازی هم همین است فروش اموال باید زیر 
ساخت ها را تکمیل کند و مولدسازی داشته باشد نه اینکه حقوق و دستمزد 
داده شــود تاریخ اینها را در یاد خواهد داشت اگر مدرسه بفروش می رسد 
باید مدرسه ای جای دیگر ساخته شود نه هزینه جاری با آن پرداخت شود

 ۵۰ درصد از فــروش اموال مازاد دولتــی می تواند صرف 
هزینه های جاری شود

همایون دارابی در ادامه با مثالی استفاده از اموال دولتی را گفت: در سقوط 
بغداد وقتی وارد شدند دیدند که مناره ها پر از طال است و به خلیفه عباسی 
گفتند این همه طال انبار کرده ای خوب ســرباز می گرفتی و سالح جنگی 
می ساختی بعد از آن خلیفه را در ستون های طال انداختند که از طال بخورد 
تا بمیرد این را گفتم بگویم که هم اکنون شرایط ویژه هست و نباید دولت را 
محدود کنیم با خط قرمزهایی من درآوردی. به طور مثال نمی تواند حقوق 
معلم را نداد و با نارضایتی به سر کالس فرستاد همانطور که در حال حاضر 
همین کار و می کنیم اقتصاد دولتی از دهه ۵۰ راه اشتباهی بود همان طور 
که مقام معظم رهبری گفتند دولتی کردن اقتصاد اشتباه بود است و نباید 

با خط قرمزها و تابو درست کردن ها دست انداز ایجاد کنیم.
وی در ادامه از استفاده ۵۰ درصدی اموال دارایی ها در هزینه های جاری 
گفت: ۵۰ درصد هزینه های جاری شدن مانع از چاپ پول خواهیم شد و این 
کار عقالنی است که می توان انجام داد و مطالبات را پرداخت کرد به طور 
مثال من وقتی دوتا دارایی دارم و دوتا پول و ۴ تا هزینه وقتی می توانم از 
این چهارتا استفاده کرد چرا باید قرض بگیریم با بقیه را در فشار بگذاریم.

این کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه گفت: اگر به ۱۹۶۰ چین 
دولتی بوده است و در حال حاضر اگر اقتصاد چین را نگاه دارید می بینید 
که همه خصوصی شــده اســت و دهه ۶۰ کره دولتی بوده است در حال 
حاضر خصوصی سازی صورت گرفته است و در اروپا دهه ۶۰ و۷۰ میلیادی 
حاکمیت دولتی بوده اســت و در حال حاضر بخش خصوصی بیشــتر از 
دولتی ها است و ما باید از اینها تجربه کسب کرد و اقتصاد را به مردم باید 
ســپرد در بازار سرمایه می تواند این ثروت و دارایی ها را به فروش گذاشت 
مثل سهام عدالت که اوایل ۵۰۰ تا یک میلیون بوده است و مردمی بودن 
باعث شــد که نقدینگی تولید کند مردم می توانند روند ثروت را به سمت 
تولید خواهد برد در مولد سازی آنچه که تاکید شده است شفافیت است 
و واگذاری ها باید در بورس انجام شــود. از سوی دیگر صندوق ثروت ملی 
می تواند ایجاد که همانند صندوق توسعه که موفق بوده است این صندوق 
 ثروت ملی هم می تواند موفق باشــد و نگرانی ها را بر طرف کند و اقتصاد

 باید گام به گام راه رفته شــود و این فراز و نشــیب ها اســت که می تواند 
مولدسازی را موفق سازد.

 اتاق شیشه ای مولد سازی
وحید شقاقی شــهری از واگذاری ها گفت: رویکردها را باید پذیریم از 
۱۲۹۰ تا حاال یک تریلیون دالر نفت به فروش رفته است و آیندگان باید 
بدانند که پول نفت چه شده است و سرمایه گذاری ها باید سودآور باشد. 
هست واگذاری نباید دچار افراط و تفریط شود پاسخگو باشد همانطور که 
وزیر اقتصاد گفته است فروش اموال مازاد باید در اتاق شیشه ای انجام شود 
فروش در بورس شــفاف است اما خط قرمز باید رعایت شود.وی در ادامه 
بیان کرد: فروش فرش زیرپا برای هزینه کردها درســت نیست باید شغل 
دوم ایجاد شود که هزینه های زیاد را جبران کرد اما هزینه ها کم نمی کنم 
کشــور هم همین است کشور نخبگان استفاده شود طال برای زدن بنگاه 
تولید می فروشیم نه برای مسافرت رفتن دولت هم فروش اموال مازاد همین 
است هزینه کرد همان مسافرت است که نباید خرجش شود و از سوی دیگر 
تیم مولدسازی باید آزادی عمل داشته باشد و همانطور که وزیر اعالم کرد 
اتاق شیشــه ای این اتفاق رخ دهد همان طور که خودرو در بورس فروش 
رسید و شفاف بود که این فروش اموال مازاد باید اتاق شیشه ای باشد و تیم 
پاسخگو باشد همانطور که بارها گفتم حقوق ها نباید با فروش اموال مازاد 
پرداخت شود و هزینه ها باید به برطرف کردن اقتصاد فرسوده و پروژه های 
عمران شود این اموال برای نسل کنونی نیست بلکه برای آیندگان هم هست.

 برای این تصمیم بزرگ باید به دولت اطمینان کرد
همایون دارابی در انتها اظهار داشــت: مولدسازی کار بزرگی است که 
باید انجام شود کشور فرش زیرپا نیست ثروت دولت ها زیاد است در حال 
حاضر میدان نفتی هایی است که مشترک و ما نمی توانیم از آنها استفاده 
کنیم و عراق، عربســتان و ... از این میدان های نفتی بهره مند می شوند و 
بخش خصوصی می تواند از این میدان ها بهره مند شود. مردم در حال حاضر 
یک وام می خواهند بگیرند بانک ها اعالم می کنند که پول برای وام ندارند 
ولی اگر مازاد را بفروشند هزینه وام هم دارند. هیئت جمع شده با حضور 
معاون اول، وزیر اقتصاد، یک نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از مجلس 
اطمینان را می دهد که توسعه در راه است و دولت که میراث کوتاهی های 
دولت ها است شرایط را تغییر دهد و رویکرد جدید داشته باشد و بورسی 
شدند می تواند مشارکت مردم را به همراه داشته باشد. مولد سازی می تواند 

تأثیر عمیقی بر بر اقتصاد داشته باشد.

 امیدوارم فروش اموال مازاد ثمره خوبی داشته باشد
وحید شقاقی شهری در پایان بیان کرد: دولت در جنگ اقتصادی است 
و همه می دانیم که فشار بر دولت و مردم است و این مولدسازی ایده خوبی 
است و می تواند با شفافیت و پاسخگویی مکانیسم خوبی داشته باشد با توجه 
به اینکه سه قوه نماینده دارد و دولت، قوه قضائیه و مجلس هستند و این 
می تواند مولدسازی را پیش ببرد ما می توانیم پیشنهاد دهنده باشیم و این 
هیئت مولدسازی است که باید تصمیم بگیرند و امیدوارم که فروش اموال 

مازاد ثمره خوبی داشته باشد.

یو
رش

 : آ
س

عک

 تورم مسکن رکورد 3۰ ماهه را شکست؛ خانه در تهران متری چند؟
شب گذشته مرکز آمار جدیدترین گزارش خود از شاخص و متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در اولین ماه زمستان امسال را منتشر کرد.شب گذشته مرکز آمار جدیدترین گزارش خود از شاخص و متوسط قیمت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران در اولین ماه زمستان امسال را منتشر کرد.این گزارش نشان می دهد که تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران ۹,۸ درصد بوده است که در مقایسه با آذر ماه )۴,۱ درصد(، ۵.۷ واحد درصد افزایش داشته است 

که این بیشترین تورم ماهانه مسکن از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون بوده است.

کیارش  بیرامی
خبرنگار حوزه بورس و رمز ارز 

حال بورس خوب است اما...

بازار سرمایه با پیش بینی صعود این صعود ناشی از وضعیت خوب نیست بلکه 
به دلیل انتظارات تورمی در جامعه است.

 شاخص کل با معیار هم وزن در آستانه گذر از رکورد  تاریخی خود قرار داشت، 
و این شاخص در سال ۱۳۹۹ در رقم ۵۳۲ هزار واحد ایستاده بود و در ۲۸ دی ماه 
سال جاری به  ۵۲۶ هزار واحد رسید اما برخی حواشی باعث شد بازار یک دوره 
نزولی ســه هفته ای را تجربه کند. شاخص کل نیز به دلیل مالحظات کنترلی و 
مدیریتی شاخص در مقایسه با شاخص هم وزن حرکت قابل توجهی نکرد و فقط 

۱۴ درصد بازدهی داشت.
 در حالــی که بازدهی شــاخص هم وزن از ابتدای ســال تاکنون حدود ۴۲ 
درصد بوده اســت. البته بازدهی شــاخص ها با تورم موجــود و تورمی که برای 
ســال آینده پیش بینی شــده است ارتباط مســتقیم دارد. بازار سرمایه متاثر از 
پارامترها و متغیرهایی اســت که توســط دولت به عنــوان حکمران ایجاد می 
شــود. موضوعی که ســرمایه های  خرد را از بازار فراری داده اســت و حرکت 
رو به رشــد بازار نشــان دهنده حال خوش ان نیســت. عرضه خودرو در بورس 
کاالو  مشــکالتی که در اقتصاد وجود دارد، تغییر در تصمیم ها و زیرساخت های 
اثرگذار  باعث می شــود بی اعتمادی به بازار ســرمایه تشدید شود. این تناقض 
بین شورای عالی بورس و شورای رقابت عجیب به نظر می رسد زیرا تعدادی از 
اعضای شــورای رقابت منتخب وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت دادگستری 
 و کمیســیون اقتصادی مجلس و حتی تعدای از آن ها عضو شورای عالی بورس

 هستند اما نظرات متفاوتی دارند.

  خبرخبر
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1401/11/23

شماره : 1588

11851185
ــان  ــه ولی ــه فاطم ــق ب ــان  متعل ــه ولی ــه فاطم ــق ب ــماره 45921630954592163095 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل

فرزند محمد در تاریخفرزند محمد 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.

12001200
ــخ  ــد یوســف در تاری ــه حســینی صــادق فرزن ــه راحل ــق ب ــخ  متعل ــد یوســف در تاری ــه حســینی صــادق فرزن ــه راحل ــق ب ــه شــماره 59399046535939904653 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/11/191401/11/19 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 38010122983801012298 متعلــق بــه رضــا  میمنــت آبــادی  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا  میمنــت آبــادی  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 
1401/11/191401/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

15041504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 24202228302420222830 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 24202228302420222830 و  و 
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 24202228302420222830 و کارت بهداشــت و  کارت ماشــین پــژو پــارس مــدل  و کارت بهداشــت و  کارت ماشــین پــژو پــارس مــدل 
  124124KK15256491525649 13991399 بــه رنــگ ســفید روغنــی به شــماره پــاک  بــه رنــگ ســفید روغنــی به شــماره پــاک 9393ایــران ایــران 818818وو5656 به شــماره موتــور  به شــماره موتــور
ــی(  ــری بکیان ــه اکب ــام فاطم ــه ن ــین ب ــی(  )کارت ماش ــری بکیان ــه اکب ــام فاطم ــه ن ــین ب ــی NAANNAAN0101CECE66LHLH336916336916 )کارت ماش ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس و ش
متعلــق بــه ســعید  دهنادشــولی فرزنــد خداقلــی  در تاریــخمتعلــق بــه ســعید  دهنادشــولی فرزنــد خداقلــی  در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

15061506
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 7373ایــرانایــران651651یی5252 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 53286545328654و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
58187845818784متعلــق بــه محمــد  هوشــمندی  فرزنــد الــه نظــر در تاریــخمتعلــق بــه محمــد  هوشــمندی  فرزنــد الــه نظــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشداز درجه اعتبار ساقط می باشد

ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــور در تاری ــد منص ــی فرزن ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــماره متعل ــه ش ــنامه ب ــخشناس ــور در تاری ــد منص ــی فرزن ــه کریم ــه فاطم ــق ب ــماره متعل ــه ش ــنامه ب شناس
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

20142014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 15205480791520548079 متعلــق بــه حســن قاســمی فرزنــد لطفعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه حســن قاســمی فرزنــد لطفعلــی در تاریــخ 

1401/11/151401/11/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 00655549300065554930   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00655549300065554930 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 00655549300065554930 متعلــق ب ــه شــماره  و گذرنامــه ب ــه شــماره 00655549300065554930 و گذرنامــه ب ــان خدمــت ب ــه شــماره و کارت پای ــان خدمــت ب و کارت پای
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفق ــیف اهلل در تاری ــد س ــا فرزن ــی پوی ــن غام ــخمحس ــیف اهلل در تاری ــد س ــا فرزن ــی پوی ــن غام محس

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40721025044072102504 متعلــق بــه اقبــال خانــم  جهــان بخــش فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اقبــال خانــم  جهــان بخــش فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/11/161401/11/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

20652065
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11001771831100177183 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11001771831100177183 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/28  1401/10/28 مفق ــین در تاری ــد حس ــرلک فرزن ــاز س ــخ فرحن ــین در تاری ــد حس ــرلک فرزن ــاز س  فرحن

می باشد.می باشد.

20842084
ــاالری  ــا سپهس ــه محمدرض ــق ب ــاالری  متعل ــا سپهس ــه محمدرض ــق ب ــی 04526357800452635780 متعل ــد مل ــماره ک ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  کارت پای ــد مل ــماره ک ــه ش ــت ب ــان خدم  کارت پای
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفقــود  در  الــه  عنایــت  تاریــخ فرزنــد  در  الــه  عنایــت   فرزنــد 

می باشد.می باشد.

20902090
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04922637870492263787 متعلــق بــه فرشــته  طیبــی  فرزنــد روح اهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــته  طیبــی  فرزنــد روح اهلل  در تاریــخ 

1401/07/121401/07/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 17570395381757039538 متعلــق بــه افــاق  بــا پیــرزاده فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه افــاق  بــا پیــرزاده فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1401/09/211401/09/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 03865682270386568227 متعلــق به لیــا اســامی فرزند محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق به لیــا اســامی فرزند محمدرضــا در تاریــخ 1401/10/131401/10/13  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی 1084194510841945 و بــه شــماره پــاک  و بــه شــماره پــاک 9797بب517517ایــرانایــران2121 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
 داود معصومــی فرزنــد قــادر در تاریــخ داود معصومــی فرزنــد قــادر در تاریــخ 1401/11/13  1401/11/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــین  در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــد همایون ــه اح ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــد همایون ــه اح ــق ب ــماره 29487886092948788609 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/161401/11/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 21101879562110187956 متعلــق بــه ابوالفضــل محمدیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفضــل محمدیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/10/201401/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــون نصیب ــه خات ــه نجم ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــون نصیب ــه خات ــه نجم ــق ب ــی 21214181132121418113 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/151401/09/15 مفق ــخ حســین در تاری حســین در تاری

25012501

ــخ  ــا در تاری ــام رض ــد غ ــیروی فرزن ــم ش ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــام رض ــد غ ــیروی فرزن ــم ش ــه مری ــق ب ــماره 11422588071142258807 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/191401/11/19 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 41721253364172125336 متعلــق بــه مســعود جمشــیدی  فرزنــد احمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود جمشــیدی  فرزنــد احمــد علــی در تاریــخ 
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد شــکراهلل درتاریــخ  ــه جــواد ترکیــان والشــانی فرزن ــد شــکراهلل درتاریــخ  متعلــق ب ــه جــواد ترکیــان والشــانی فرزن ــه شــماره 11421043621142104362 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11423026281142302628 متعلــق بــه داود دویســتی فرزنــد بنــدر در تاریــخ  متعلــق بــه داود دویســتی فرزنــد بنــدر 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.

ــد حســینعلی در  ــري فروشــانی  فرزن ــه ســکینه قدی ــق ب ــد حســینعلی در  متعل ــري فروشــانی  فرزن ــه ســکینه قدی ــق ب ــه شــماره 11404863651140486365 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/11/07  1401/11/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504

گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و ســه عــدد عابربانــک متعلــق بــه ســیداحمد گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و ســه عــدد عابربانــک متعلــق بــه ســیداحمد 
رمضانــی باجگیرانــی فرزنــد ســیدعلی مــراد در تاریــخرمضانــی باجگیرانــی فرزنــد ســیدعلی مــراد در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

رســید کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره شناســنامه رســید کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 40794079 و یــک عــدد عابــر بانــک  متعلــق  و یــک عــدد عابــر بانــک  متعلــق 
بــه مجتبــی عباســی فرزنــد آقامــراد در تاریــخبــه مجتبــی عباســی فرزنــد آقامــراد در تاریــخ 1401/10/26  1401/10/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 66398823616639882361 متعلــق بــه عــزت الــه خــداوردی حســنوند فرزنــد  متعلــق بــه عــزت الــه خــداوردی حســنوند فرزنــد 
مرادعلــی در تاریــخمرادعلــی 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.

ــهربانو  ــه ش ــق ب ــک متعل ــدد  عابربان ــهربانو  و دوع ــه ش ــق ب ــک متعل ــدد  عابربان ــی 11110302431111030243 و دوع ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/18  1401/11/18 مفق ــلطانعلی در تاری ــد س ــی فرزن ــینی جوجیل ــخحس ــلطانعلی در تاری ــد س ــی فرزن ــینی جوجیل حس

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25712571
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24327221832432722183 متعلــق بــه اللــه جعفــری فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه اللــه جعفــری فرزنــد مجیــد 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.

ــجویی  ــوخت و کارت دانش ــه دو و کارت س ــه پای ــجویی  و گواهینام ــوخت و کارت دانش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 22822325262282232526 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه محمــد مهــدی دیــره فرزنــد عبداالمیــر در تاریــخمتعلــق بــه محمــد مهــدی دیــره فرزنــد عبداالمیــر در تاریــخ 1401/11/19  1401/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی و کارت ثنــا بــه شــماره کارت ملــی و کارت ثنــا بــه شــماره 22184826302218482630 متعلــق بــه بهشــته پورســلیمانی فرزنــد علــی اکبــر  متعلــق بــه بهشــته پورســلیمانی فرزنــد علــی اکبــر 

در تاریخدر تاریخ 1401/11/15  1401/11/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

29012901
ــازرگان . کارت  ــتان ب ــکی بیمارس ــدارک پزش ــازرگان . کارت  .م ــتان ب ــکی بیمارس ــدارک پزش ــماره 00429543710042954371 .م ــه ش ــی ب ــنامه . کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه . کارت مل شناس
ــود  ــود مفق ــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفق ــد حســین  در تاری ــره  شــاه حســینی  فرزن ــه زه ــق ب ــداد .  متعل ــه ام ــخکمیت ــد حســین  در تاری ــره  شــاه حســینی  فرزن ــه زه ــق ب ــداد .  متعل ــه ام کمیت

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

ــد  ــه اکــرم  غفاریــان  فرزن ــد  .  عقدنامــه . متعلــق ب ــه اکــرم  غفاریــان  فرزن ــه شــماره 00729742140072974214 .  عقدنامــه . متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه .  کارت ملــی ب شناســنامه .  کارت ملــی ب
حســین  در تاریــخحســین  در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00222690530022269053 متعلــق بــه خانــم مونــا عباســی نــژاد بیجــی کا فرزنــد علیرضــا  متعلــق بــه خانــم مونــا عباســی نــژاد بیجــی کا فرزنــد علیرضــا 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/04  1401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ســوخت و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 257257مم7474 ایــران  ایــران 5555 و شــماره شاســی و شــماره شاســی
ــه آقــای علیرضــا عباســی  ــه آقــای علیرضــا عباســی   متعلــق ب ــور و شــماره موتــور1248709219712487092197  متعلــق ب NAANNAAN0101CACA7878EE723907723907 و شــماره موت
نــژاد بیجــی کا  فرزنــد عزیــز الــه بــه کدملــینــژاد بیجــی کا  فرزنــد عزیــز الــه بــه کدملــی20614836582061483658 در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/04  1401/11/04 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــم زینــب محمــدی فرزن ــه خان ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــم زینــب محمــدی فرزن ــه خان ــق ب ــه شــماره 45500341304550034130 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/11/021401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــن ممدوح ــه نگی ــق ب ــی  متعل ــن ممدوح ــه نگی ــق ب ــماره 00242872020024287202 متعل ــه ش ــجویی  ب ــه کارت دانش ــی گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــجویی  ب ــه کارت دانش ــی گواهینام کارت مل
ــد محمدباقــر در تاریــخ 1401/11/17  1401/11/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد محمدباقــر در تاریــخفرزن فرزن

گواهینامــه رانندگــی . کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی گواهینامــه رانندگــی . کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 4040 ایــران  ایــران 926926 ب  ب 3333 .  متعلــق بــه فرانــک  .  متعلــق بــه فرانــک 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/11/15  1401/11/15 مفق ــی در تاری ــی نق ــد عل ــخ  فرزن ــی در تاری ــی نق ــد عل ــی 00562391140056239114  فرزن ــماره مل ــه ش ــاه ب ــن ج ــی فرزی ــماره مل ــه ش ــاه ب ــن ج فرزی

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

ــخ  ــیداقا در تاری ــد س ــینی  فرزن ــیدعلی حس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیداقا در تاری ــد س ــینی  فرزن ــیدعلی حس ــه س ــق ب ــماره 45698110864569811086 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41310597704131059770 متعلــق بــه علــی اصغــر گــودرزی فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اصغــر گــودرزی فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ 
1401/11/101401/11/10 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 00832434370083243437 متعلــق بــه محســن  کربــای علــی  فرزنــد رســول  در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  کربــای علــی  فرزنــد رســول  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.

ــاری   ــا ب ــادات  دری ــب الس ــه زین ــق ب ــاری   متعل ــا ب ــادات  دری ــب الس ــه زین ــق ب ــماره 02501902060250190206 متعل ــه ش ــی ب ــه کارت مل ــنامه . برگ ــماره شناس ــه ش ــی ب ــه کارت مل ــنامه . برگ شناس
فرزنــد ســید نعمــت الــه  در تاریــخفرزنــد ســید نعمــت الــه  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.

1401112214011122//160160//3232

 گاز به آخرین روستای چرداول رسید/ تنگ قیر هم گازدار شد
 با حضور معاون اقتصادی استانداری ایام، فرماندار چرداول و جمعی از مسئوالن 
محلی، گازرسانی به یک روستا و 2 واحد تولیدی و صنعتی چرداول به صورت نمادین 

در محل شهرداری شباب روشن شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان ایام؛ محمود کشاورز  مدیر عامل 
شرکت گاز استان ایام گفت: برای گازرسانی به روستای تنگ قیر و 2 واحد تولیدی 
و صنعتی در مجموع بیش از 5 هزار و 660 متر شــبکه توزیع گاز اجرا شــده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان ایام با اشاره به اینکه با گازرسانی به این روستا، شهرستان 
چرداول در ردیف مناطق سبز استان قرار می گیرد، افزود: هم اکنون 4 شهر و تمامی 
73 روستای چرداول از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی اظهار داشت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون، بیش از 115 واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان گازدار شده 
است. وی با اشاره به اینکه برای گازرسانی به این روستا، 18 میلیارد ریال از اعتبارات 
داخلی شرکت ملّی گاز هزینه شده است، تصریح کرد: با گازرسانی به این روستا، بیش 
از 50 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. وی ادامه داد: دولت سیزدهم توجه 
ویژه ای به مناطق کمتر  برخوردار استان دارد که تاش می شود تا پایان سال آینده تمامی 
روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند در اقصی نقاط استان گازدار شوند. مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایام با بیان اینکه با گازرسانی به این روستا، ضریب گازرسانی در 
مناطق شهری و روستایی شهرستان چرداول 100 درصد شده است، گفت: در حال 
حاضر 100 درصد جمعیت شهری و بیش از 99 درصد جمعیت روستایی استان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. کشاورز از گازرسانی به 3 واحد تولیدی و صنعتی 
در این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: برای گازرسانی به این تعداد 
صنایع، بیش از یکهزارو 340 متر شبکه توزیع گاز اجرا خواهد شد و اعتباری بالغ بر 

4 میلیارد و 973 میلیون ریال هزینه می شود.

 اختصاص بالغ بر 32 میلیارد تومان اعتبار مســولیت های اجتماعی 
نفت و گاز به بدره

بهزاد علیزاده، نماینده مردم حوزه جنوب استان ایام در مجلس شورای اسامی 
در جشــن انقاب در روستای زرانگوش اظهار کرد: امروز انقاب اسامی علی رغم 
همه دشــمنی ها و توطیه ها، امروز  همچنان به مســیر خود ادامه می دهد و  شما 
مردم امروز  با حضور با شکوه خود  نشان دادند که همچنان پای انقاب و ارزش های 

اسامی و آرمان های امام راحل و شهدا  هستند.
بهزاد علیزاده با بیان اینکه مردم و ملت ایران اسامی نشان دادند که ذره ای از آرمان 
های نظام اسامی  و ابتدای پیروزی انقاب اسامی فاصله نگرفته اند، ابراز کرد: در 
همین حوادث اخیر مردم و ملت ما بصیرت خود و موقع شناسی خود را نشان دادند  
و باید قدردان مردم شهرستان بدره بود که در این حوادث آرامش خود را حفظ کردند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های دولت سیزدهم به عنوان دولت کار و  کرامت 
خدمت  توجه به مناطق محروم و  کم برخوردار است، یادآور شد:  یکی از مطالبات 
جدی مردم شهرســتان بدره از ســال 92 تا کنون احداث بیمارستان بدره بود که 
خوشبختانه با پیگیری های  استاندار انجام شد کلنگ بیمارستان این شهر همزمان 
با دهه فجر به زمین زده شــد. علیزاده به بیان اینکه این بیمارستان با اعتبار پنجاه 
میلیارد تومان در این شهرستان کلنگ زنی شده است، افزود:   ایستگاه پمپاژ تلخاب، 
زید و زرانگوش امروز به بهره برداری می رســد  و از همه دولتمردان  و مســؤوالن 
استان که علی  رغم محدودیت های اعتباری که وجود داشته است اما  امروز شاهد 

کلنگ زنی و افتتاحیه طرح های مختلف در استان هستیم

دکتر نورالدین رحیمی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه ایام اظهار داشت: در استان 
ایــام 367  هــزار  نفر تحت پوشــش بیمه 
سامت هستند و بیشترین افراد تحت حمایت 
روستاییان ، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20 

هزار نفر هستند.
رحیمــی افزود  : در حال حاضر 400مرکز 
درمانی طرف قرارداد بیمه ســامت هستند و 
76 درصد بیمه شدگان به صورت صد درصد 
رایگان از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: هزینه بیمه کارکنان دولت، 
بیمه سامت همگانی، ساکنان حاشه شهرها، 
زندانیان و خانواده های آنان، مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی و افراد مجهول الهویه در صورت 

تایید مراجع درمانی، پرداخت می شود.
مدیرکل بیمه سامت استان ایام تصریح 
کرد: 101 بیماری نادر و مزمن جسمی و روانی 
داریم که هزینه بردار هستند که این بیماران اگر 
اسناد خود را ارائه کنند تا 50 میلیون تومان به 

آنان پرداخت خواهد شد. 
وی در ادامــه از خانواده های این بیماران 
خواست که مدارک خود را که مربوط به امسال 
است را بیمه سامت استان ارائه کنند و از این 
حمایت ها برخوردار شوند. مدیرکل بیمه سامت 

استان ایام گفت: در تمام بیمارستان ها ناظران 
بیمه سامت مستقر هستند و این بیمه با 72 
نیرو خدمت به  367 هزار نفر انجام می شــود 
یعنی به ازای هر 5000 بیمه شــده یک نفر 
کارمنــد داریم و کارکنــان حداکثر کارایی و 
اثربخشــی را در سازمان دارند. مدیرکل بیمه 
سامت ایام گفت: در سال جاری تاکنون 180 

پرونده برای بیماران خاص و صعب العاج در 
راســتای ایجاد صندوق بیماران خاص کمیته 

استانی و کارگروه مربوطه تشکیل شده است.
دکتــر نورالدیــن رحیمی افــزود :  برای 
180 پرونــده بیمــاران خــارج از ضوابط به 
مبلغ بیــش از یک میلیــارد و 500 میلیون 
تومان در کمیته بررســی و در مرحله ســند 

پرداخــت قــرار دارد بــرای 81 پرونده مبلغ 
 741 میلیون تومان به حســاب بیماران واریز 

شده است. 
وی افزود: سهمیه ایام به تعداد 2500 نفر 
شناســایی که تعداد 1100 نفر به بانک های 
عامل معرفی و مابقی در طی مراحل تصویب 

در کمیته های مربوطه قرار دارند.

مدیرکل بیمه سامت ایام گفت: در ایام 
بابت هزینه درمانی ساالنه حدود 300 میلیارد 
تومان پرداخت می شــود که میانگین هر بار 
مراجعه معــادل 105 میلیارد و 850 میلیون 

تومان است.
رحیمی عنوان کــرد: بار مراجعه به مراکز 
درمانی طرف قرارداد نســبت به سال گذشته 
2٫8 درصــد افزایش یافته کــه میانگین بار 
 مراجعه بیمه شــدگان اســتان معادل 4 بار 

مراجعه است.
وی در ادامــه از تحت پوشــش قرار دادن 
بســته های خدمــات ناباروری در راســتای 
قانــون جوانی جمعیت در اســتان خبر داد و 
گفــت: در اجرای این قانون 505 زوج نشــان 
دار شــده و 134 پرونده به مبلغ 400 میلیون 
 تومان از ابتدای سال جاری تا کنون پرداخت 

شده است. 
مدیرکل بیمه ســامت ایام تاکید کرد: 
 هزینه خدمات ناباروری تا سه بار در سال برابر 

تعرفه های مصوب پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: 101 بیماری نادر و مزمن 
جســمی و روانی در استان وجود دارد که این 
بیماران اگر اســناد خــود را ارائه کنند تا 50 

میلیون تومان به آنان پرداخت خواهد شد.

 پرداخت سالیانه ۲۳٠ میلیارد تومان هزینه درمانی به مراکز درمانی خصوصی و دولتی

به مناســبت ایام مبارک دهه فجر و با حضورمدیرعامــل، معاون و مدیران 
آبفامازندران، فرماندار و مســئوالن شهرســتانی و خانواده معظم شهدا، دوطرح 
آبرسانی به روستای میرده و شهر سرخرود در شهرستان محمودآباد شامل بهسازی 
9 حلقــه چاه با آبدهی 110 لیتر درثانیه و نصب پکیج حذف آهن و راه اندازی 
دو دستگاه دیزل ژنراتور و ساخت تابلو برق با خروجی چهارفیده به بهره برداری 
رسید.  مدیرعامل شرکت در این مراسم با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم در 
امر آبرســانی گفت: با حمایتهای صورت گرفته ظرفیتهای موجود در بخش آب 

شناسایی شد تا به اهداف عالیه پیش بینی شده برسیم.
مهندس برارزاده از تشکیل گروه مهندسین منتظرالمهدی در شرکت آبفا استان 
خبر داد و افزود: با تشکیل این گروه اقدامات خوبی انجام شد. وی ادامه داد: با کارهای 

انجام شده طی سالهای گذشته ، دغدغه ما کمتر شد ولی همچنان باید در رسیدن به 
مسیر توسعه تاش کنیم. مهندس برارزاده خاطرنشان کرد: وظیفه ما سقایی است 
و در این راه نباید کوتاهی کنیم تا شرمنده والیت و خون شهدا نباشیم  مدیرامور 
محمودآباد نیز با اشاره به افتتاح دوطرح آبرسانی در این شهرستان گفت: آبرسانی 

به شهر سرخرود شامل بهسازی 9 حلقه چاه با آبدهی 110لیتر در ثانیه و نصب 
 پکیج تصفیه حذف آهن با صرف 100 میلیارد ریال اعتبار و برخورداری 33 هزار 
نفر می باشد. مهندس رضاپور ادامه داد: طرح آبرسانی به روستای میرده و شهر 
سرخرود نیز باهدف پایداری برق تاسیسات و آبرسانی در راستای دستورالعمل 
پدافندغیرعامل به بهره برداری رسید. وی تصریح کرد: در این طرح دو دستگاه 

دیزل ژنراتور نصب و راه اندازی و تابلو برق با خروجی چهارفیدره ساخته شد.
مهنــدس رضاپور ادامه داد: برای افتتاح این طــرح 50 میلیارد ریال اعتبار 
 هزینه شد و 44520 نفر از مشترکین از مزایای آن بهره مند می شوند. فرماندار 
محمود آباد نیز در ســخنانی با تبریک ایام مبارک دهه فجر از پیگیری و رفع 

مشکات مردمی در شرکت آب و فاضاب مازندران تقدیر کرد. 

طرحهای آبرسانی در شهرستان محمودآباد افتتاح شد

آیین تجلیل از مددکاران اجتماعی بهزیســتی مازندران و جشن انقاب به 
مناســبت والدت امیرالمومنین حضرت علــی)ع( و روز مددکار با حضور دکتر 
روح اهلل ســلگی معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازندران، دکتر 
فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران، دکتر رجبی مدیرکل دفتر اجتماعی 
استانداری ، معاونین و کارکنان بهزیستی مازندران در سالن شهید صبوری اداره 

کل بهزیستی برگزار شد.
 دکتــر فریبا بریمانــی، مدیرکل بهزیســتی مازندران ضمن گرامیداشــت 
ایام اهلل دهه فجر و والدت امیرالمومنین امام علی )ع( و روز مددکار، گفت: امام 
علی )ع( بزرگ مددکار عالم است و مددکاران باید حضرت امیرالمومنین)ع( را 

الگوی خود قراردهند.
وی با بیان اینکه بهزیستی مولود انقاب اسامی است، افزود: بهزیستی یکی از 

سازمان های مهم و تاثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی است. دکتر بریمانی بهزیستی 
را تنها سازمان تخصصی و حمایتی دولتی دانست و ادامه داد: 52 وظیفه بر عهده 

بهزیستی گذاشته شــده است که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان 
سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، کودکان کار و خیابان، زنان آسیب دیده 
و در معرض آسیب، کاهش طاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش های پیش 

از ازدواج و ... از جمله وظایف بهزیستی است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه مددکاران یکی از ستون های تخصصی 
سازمان بهزیستی هستند، گفت: مددکاران در الحاق اجتماعی افراد نقش بسزایی 
دارند و می توانند با آموزش های الزم در جهت توانمندسازی آنان گام های اساسی 
بردارند. وی مددکاری را علم دانشــگاهی دانست و افزود: مددکار اجتماعی باید 
صاحیت علمی الزم را داشته باشد و اصول و فنون مددکاری اجتماعی را بداند 
تا فرآیند مددکاری اجتماعی دچار مشکل نشود.گفتنی است؛ 300 مددکار در 

مراکز غیردولتی و 212 در مراکز دولتی بهزیستی مازندران فعالیت می کنند.

بهزیستی یکی از سازمان های مهم و تاثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی است
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بــرگ ســبز خــودرو .ســندکمپانی بــه شــماره موتــور بــرگ ســبز خــودرو .ســندکمپانی بــه شــماره موتــور 1418700043314187000433 . بــه شــماره شاســی  . بــه شــماره شاســی 2251954722519547  
.بــه شــماره انتظامــی .بــه شــماره انتظامــی 2020 ایــران  ایــران 236236 ط  ط 4949 متعلــق بــه اعظــم باقرنــژاد بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه اعظــم باقرنــژاد بــه شــماره ملــی 21203741632120374163  

فرزنــد غــام  در تاریــخفرزنــد غــام  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.

 . .MKMK165830165830 124124 .به شــماره بدنــه  .به شــماره بدنــهKK16536901653690 کارت خــودرو . بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره موتــور کارت خــودرو . بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره موتــور
کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 4040 ایــران  ایــران 318318 ل  ل 8888  متعلــق بــه خلیــل حســین غامــی بــه شــماره   متعلــق بــه خلیــل حســین غامــی بــه شــماره 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/26  1401/09/26 مفق ــم  در تاری ــد ابراهی ــخ   فرزن ــم  در تاری ــد ابراهی ــی 45797355444579735544   فرزن ــی مل مل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی . کارت پایــان خدمــت . کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی . کارت پایــان خدمــت . کارت ملــی بــه شــماره 00174504380017450438 متعلــق بــه میــاد  متعلــق بــه میــاد 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/26  1401/09/26 مفق ــل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــین غام ــخ حس ــل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــین غام  حس

می باشد.می باشد.

ــی 07803671110780367111 کارت ســوخت و کارت  کارت ســوخت و کارت  ــه شــماره مل ــه  ب ــه گواهینام ــی کارت نظــام وظیف ــی کارت مل ــه شــماره مل ــه  ب ــه گواهینام ــی کارت نظــام وظیف کارت مل
ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 2020--335335یی2828 متعلــق بــه امیــن ادیبــی تبــار فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــن ادیبــی تبــار فرزنــد احمــد در تاریــخ 

1401/11/111401/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 00179982550017998255 متعلــق بــه علــی نیــک مهــر فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه علــی نیــک مهــر فرزنــد داود 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.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 41326324154132632415 متعل ــه شــماره  ب ــه شــماره پــاک 1111--597597ژژ6363 ب ــه شــماره پــاک کارت ســوخت کارت ماشــین ب کارت ســوخت کارت ماشــین ب
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردی ــد خدامــراد در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردی ــد خدامــراد در تاریــخداود  نیــک مهــر فرزن داود  نیــک مهــر فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــری  ــی نظ ــه محمدعل ــق ب ــری  متعل ــی نظ ــه محمدعل ــق ب ــماره 00697275030069727503 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــه 9999--722722نن7878 ب ــیله نقلی ــه کارت وس ــه بیم ــیله نقلی ــه کارت وس بیم
فرزنــد یوســف در تاریــخفرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 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 63400364226340036422 متعلــق بــه میثــم گراونــد فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم گراونــد فرزنــد مهــدی 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.

29022902
ــماره 5577682955776829   ــه ش ــروش ب ــوزش وپ ــایی آم ــماره  وکارت شناس ــه ش ــروش ب ــوزش وپ ــایی آم ــماره 28025461632802546163 وکارت شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه ســیدجعفر مهدیــزاده فرزنــد ســیدمهدی در تاریــخمتعلــق بــه ســیدجعفر مهدیــزاده فرزنــد ســیدمهدی در تاریــخ 1401/11/11  1401/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــد بیــگ زاده در تاریــخ  ــه رضــا علــی پــور انیلــو فرزن ــد بیــگ زاده در تاریــخ  متعلــق ب ــه رضــا علــی پــور انیلــو فرزن ــه شــماره 00655003340065500334 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی تاری ــروش ابتدای ــوزش وپ ــته آم ــته رش ــات کارشناســی ناپیوس ــان تحصی ــت پای ــه موق ــخ گواهینام ــی تاری ــروش ابتدای ــوزش وپ ــته آم ــته رش ــات کارشناســی ناپیوس ــان تحصی ــت پای ــه موق گواهینام
اخذمــدرکاخذمــدرک 1390/4/7  1390/4/7 بامعــدلبامعــدل 14/31  14/31 دانشــگاه آزاد واحدتهــران مرکــز متعلــق بــه عالمتــاج حدادیــان دانشــگاه آزاد واحدتهــران مرکــز متعلــق بــه عالمتــاج حدادیــان 
بــه کدملــی بــه کدملــی 00338895030033889503  فرزنــد عابدیــن در تاریــخ  فرزنــد عابدیــن در تاریــخ 1395/01/01  1395/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

29032903
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27088541862708854186 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 27088541862708854186 و کارت ماشــین و بیمــه  و کارت ماشــین و بیمــه 
نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره نامــه و معاینــه فنــی بــه شــماره 27088541862708854186 متعلــق بــه سیدهاشــم رضایــی فرزنــد ســیدرضی در  متعلــق بــه سیدهاشــم رضایــی فرزنــد ســیدرضی در 

تاریختاریخ 1401/11/18  1401/11/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08897065220889706522 متعلــق بــه  فاطمــه  شــیری فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه  فاطمــه  شــیری فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

ــد  ــزج  فرزن ــری دی ــه محمــد مهــدی  کبی ــق ب ــد  متعل ــزج  فرزن ــری دی ــه محمــد مهــدی  کبی ــق ب ــران 762762 ق   ق  5555 متعل ــران  ای ــه شــماره 1010 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
جعفــر در تاریــخجعفــر در تاریــخ 1400/11/19  1400/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 08604165930860416593 متعلــق بــه شــهاب  عظیمــان  فرزنــد شــهرام  در تاریــخ  متعلــق بــه شــهاب  عظیمــان  فرزنــد شــهرام  در تاریــخ 
1401/10/291401/10/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 146146 ایــران  ایــران 3151831518 و کارت پرســنلی بانــک آینــده و  و کارت پرســنلی بانــک آینــده و 11برگــه چــک بانــک اینــده برگــه چــک بانــک اینــده 
متعلــق بــه بهنــام  قنبــرزاده  فرزنــد ســعید  در تاریــخمتعلــق بــه بهنــام  قنبــرزاده  فرزنــد ســعید  در تاریــخ1401/11/02 1401/11/02  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 62299918616229991861 متعلــق بــه ناصــر  گرامــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر  گرامــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/10/191401/10/19  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــق  در تاری ــد صدی ــه زر  فرزن ــیروان  خوانچ ــه س ــق ب ــخ  متعل ــق  در تاری ــد صدی ــه زر  فرزن ــیروان  خوانچ ــه س ــق ب ــماره 38213103163821310316 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00137643570013764357 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00137643570013764357 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــده  فرزن ــا  پژوهی ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد محمدرض ــده  فرزن ــا  پژوهی ــه علیرض ــق ب ــماره 00137643570013764357 متعل ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم

1401/10/191401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

برگ ســبز خودرو به شــماره پاک برگ ســبز خودرو به شــماره پاک 2020ایرانایران226226جج5353 و شــماره شاســی و شــماره شاســیNAKSHNAKSH732732OMBOMB185498185498و و 
شــماره موتــورشــماره موتــورHFCHFC44JAJA3131DMOOODMOOO18221822 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 05501358550550135855 متعلــق بــه افســانه  متعلــق بــه افســانه 

تــرازی فرزنــد محمــد در تاریــختــرازی فرزنــد محمــد 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.

ــه شــماره 02500181360250018136   و رســید کارت ملــی    و رســید کارت ملــی  ــه شــماره  و گواهینامــه ب ــه شــماره 02500181360250018136 و گواهینامــه ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
متعلــق بــه ســیدعلیرضا ســیدی فرزنــد ســیداحمد در تاریــخمتعلــق بــه ســیدعلیرضا ســیدی فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ 1401/11/15  1401/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46103201774610320177 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 46103201774610320177 و کارت موتــور  و کارت موتــور 
ــد بهــزاد  در تاریــخ 1401/10/191401/10/19   ــه محمــد  باقــرزاده  فرزن ــد بهــزاد  در تاریــخ  متعلــق ب ــه محمــد  باقــرزاده  فرزن ــران 2421924219 متعلــق ب ــران  ای ــه شــماره 149149 ای ــه شــماره ب ب

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

ــد غامرضــا در  ــه اکــرم  کلهــر  فرزن ــد غامرضــا در  و کارت منزلــت متعلــق ب ــه اکــرم  کلهــر  فرزن ــه شــماره 06213781190621378119 و کارت منزلــت متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/11/18  1401/11/18 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 00796877170079687717 متعلــق بــه نرگــس قهرمانــی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه نرگــس قهرمانــی فرزنــد اســداهلل 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 1401/11/011401/11/01 مفق

گذرنامــه بــه شــماره گذرنامــه بــه شــماره 00692645540069264554 متعلــق بــه مرتضــی امیرطاهــری افشــار فرزنــد قهرمــان در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی امیرطاهــری افشــار فرزنــد قهرمــان در تاریــخ 
 1401/11/15 1401/11/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــه نوئ ــدی قلع ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــه نوئ ــدی قلع ــه مه ــق ب ــماره 07927826660792782666 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/101401/11/10 مفقــود گردی

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 40601796714060179671 متعلــق بــه فرهــاد  ســپهوند  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد  ســپهوند  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 
1401/10/191401/10/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 06300068650630006865 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 2020ایــرانایــران486486هه2323 متعلــق  متعلــق 
ــی  ــد مل ــا ک ــد ب ــد احم ــی فرزن ــد کریم ــه عبدالحمی ــد  و گواهینام ــد نورمحم ــوازی فرزن ــه ن ــه فاطم ــی ب ــد مل ــا ک ــد ب ــد احم ــی فرزن ــد کریم ــه عبدالحمی ــد  و گواهینام ــد نورمحم ــوازی فرزن ــه ن ــه فاطم 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 1401/11/01  1401/11/01 مفق ــخ در تاری 06397657010639765701 در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00412997280041299728 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00412997280041299728 متعلــق بــه ســیدعباس  متعلــق بــه ســیدعباس 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردی ــد ســیدمحمدعلی  در تاری ــخعلومــی شــیرازی فرزن ــد ســیدمحمدعلی  در تاری علومــی شــیرازی فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 00225552930022555293 متعلــق بــه یاســمن ســادات توکلــی فرزنــد سیدســعید در تاریــخ  متعلــق بــه یاســمن ســادات توکلــی فرزنــد سیدســعید در تاریــخ 
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00143120010014312001 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00143120010014312001 متعلــق بــه امیــر زارعــی  متعلــق بــه امیــر زارعــی 
فرزنــد محمــد در تاریــخفرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04523486330452348633 و کارت متــرو و کارت عضویــت هــال احمــر متعلــق بــه مهنــاز  و کارت متــرو و کارت عضویــت هــال احمــر متعلــق بــه مهنــاز 
ســوری فرزنــد علــی در تاریــخســوری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/11/15  1401/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27208681752720868175 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 27208681752720868175 و ســند ملکــی متعلــق بــه  و ســند ملکــی متعلــق بــه 
علــی باغنــده فرزنــد حیــدر در تاریــخعلــی باغنــده فرزنــد حیــدر در 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.

  NATEBAPMNATEBAPM55GG10027731002773 بــرگ ســبز خودرو به شــماره پاک بــرگ ســبز خودرو به شــماره پاک 9999ایــرانایــران457457مم5757 به شــماره شاســی  به شــماره شاســی

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   07301318580730131858 ملــی  شــماره  بــه  ملــی   شــماره  بــه   MVMMVM371371FBHGFBHG002590002590 موتــور  شــماره  موتــور  و  شــماره   و 
ــده و از درجــه اعتبــار  ــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردی ــد ســیدجمال در تاریــخ 1398/01/01  1398/01/01 مفقــود گردی ــخاکــرم الســادات ناصــری فرزن ــد ســیدجمال در تاری اکــرم الســادات ناصــری فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد ابوالقاس ــی  فرزن ــرا  برزنون ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد ابوالقاس ــی  فرزن ــرا  برزنون ــه زه ــق ب ــماره 10639000261063900026 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/151401/09/15 مفق

کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 00569499280056949928 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 128128ایــرانایــران9141691416 متعلــق بــه داود  متعلــق بــه داود 
رفیــع فرزنــد عوضعلــی در تاریــخرفیــع فرزنــد عوضعلــی در تاریــخ 1401/11/15  1401/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00525639360052563936 متعلــق بــه محمــد ترابــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد ترابــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/11/011401/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00137780310013778031 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00137780310013778031 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00137780310013778031 متعلــق بــه ارســان  ارجمنــدی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه ارســان  ارجمنــدی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 

1401/11/021401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 39338251803933825180 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 39338251803933825180 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ســوخت و کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره ســوخت و کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره 2222 ایــران  ایــران 218218 ت  ت 5555 درتاریــخ درتاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود شــده مفقــود شــده 

اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط اســتاســت و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00245294780024529478 متعلــق بــه تــارا  داوری نــژاد فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه تــارا  داوری نــژاد فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/06/201401/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 37023702 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 53890514915389051491 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
ــری  ــه مه ــق ب ــری  متعل ــه مه ــق ب ــماره 53890514915389051491 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 53890514915389051491 و گواهینام ــه ش ــماره ب ــه ش ب
بختیــاری فرزنــد حســین در تاریــخبختیــاری فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/11/19  1401/11/19 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 17547751361754775136 متعلــق بــه شــاهرخ  نیــک طبــع  فرزنــد رمضــان  در  متعلــق بــه شــاهرخ  نیــک طبــع  فرزنــد رمضــان  در 
تاریــختاریــخ 1401/11/19  1401/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12398376151239837615 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12398376151239837615 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــر  ــر  و کارت عاب ــماره 12398376151239837615 و کارت عاب ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 12398376151239837615 و کارت س ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
بانــک بــه شــماره ملــی صــادرات تجــارت ملــت متعلــق بــه محمــد ناصــر  محمــدی مســعودی فرزنــد بانــک بــه شــماره ملــی صــادرات تجــارت ملــت متعلــق بــه محمــد ناصــر  محمــدی مســعودی فرزنــد 

حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/10/28  1401/10/28 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 08801110380880111038 متعلــق بــه فاطمــه اکبــری مطلــق فرزنــد حســین  در  متعلــق بــه فاطمــه اکبــری مطلــق فرزنــد حســین  در 
تاریــختاریــخ 1401/11/19  1401/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــانه ماف ــه افس ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــانه ماف ــه افس ــق ب ــماره 43235568374323556837 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

        
30243024

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00758132110075813211 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه امیــد   و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه امیــد  
گودرزی  فرزند محمود  در تاریخگودرزی  فرزند محمود  در تاریخ 1401/11/14  1401/11/14 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 15330682081533068208 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 5656لل938938ایــران ایــران 7878 متعلــق بــه طاهــر   متعلــق بــه طاهــر  
قربانــی فرزنــد اســمعلی  در تاریــخقربانــی فرزنــد اســمعلی  در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 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 00833155270083315527 متعلــق بــه زهــرا فاحــی فرزنــد غــام در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا فاحــی فرزنــد غــام در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03839199910383919991 متعلــق بــه زهــرا حســنلو فرزند شــوزب  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا حســنلو فرزند شــوزب  در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره و کارت ماشــین  پایــه ســه  و گواهینامــه  بــه شــماره  و کارت ماشــین  پایــه ســه  و گواهینامــه  بــه شــماره 25814239862581423986  ملــی  بــه شــماره  کارت  ملــی   کارت 
  2626ق ق 996996ایــران ایــران 9999 متعلــق بــه علــی  رفیعــی گیلوایــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ متعلــق بــه علــی  رفیعــی گیلوایــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/11/15  1401/11/15 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11294429341129442934 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه 
ــه اکبــر  چرمــی   ــه اکبــر  چرمــی   متعلــق ب ــران 7878 متعلــق ب ــران ای ــه شــماره 9797ل ل 228228ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــران 7878 و کارت ســوخت ب ــران ای شــماره شــماره 9797لل228228ای

فرزنــد محمدحســن در تاریــخفرزنــد محمدحســن در 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.

30433043
کارت معافیــت  بــه شــماره کارت معافیــت  بــه شــماره 12721340831272134083 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12721340831272134083 متعلــق  متعلــق 
بــه رضــا حمیــدزاده ورنوســفادرانی  فرزنــد یوســف  در تاریــخبــه رضــا حمیــدزاده ورنوســفادرانی  فرزنــد یوســف  در تاریــخ 1401/11/14  1401/11/14 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12728043311272804331 متعلــق بــه نــگار ســلطانیان  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه نــگار ســلطانیان  فرزنــد محمــد 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 1401/08/301401/08/30 مفق

ــا  ــه حمیدرض ــق ب ــا  متعل ــه حمیدرض ــق ب ــماره 12856877601285687760 متعل ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــماره  و اس ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــماره 14991499 و اس ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شــیروانی فرزنــد اکبــر در تاریــخشــیروانی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــای  ــی ه ــی و فتوکپ ــای حقوق ــش ه ــای و فی ــی ه ــی و فتوکپ ــای حقوق ــش ه ــی 32565461713256546171و فی ــماره مل ــی  و ش ــماره مل ــماره 200200 و ش ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ  ــداداد  در تاری ــد خ ــی  فرزن ــر صادق ــی اکب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــداداد  در تاری ــد خ ــی  فرزن ــر صادق ــی اکب ــه عل ــق ب ــه شــماره  32565461713256546171 متعل ــنامه  ب ــماره  شناس ــه ش ــنامه  ب شناس

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/10/251401/10/25 مفقــود گردی

ــه شــماره 12722517311272251731 و  و  ــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره 12722517311272251731 و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
رســید گواهــی نامــه پایــه یــک  بــه شــماره رســید گواهــی نامــه پایــه یــک  بــه شــماره 12722517311272251731 متعلــق بــه  عــارف باباجمالــی  فرزنــد علــی   متعلــق بــه  عــارف باباجمالــی  فرزنــد علــی  

در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/18  1401/11/18 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 12878171491287817149 متعلــق بــه ســعید دادنجانــی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید دادنجانــی  فرزنــد عبــاس  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.

ــماره 12725394901272539490 و کارت  و کارت  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 12725394901272539490 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
دانشــجویی بــه شــمارهدانشــجویی بــه شــماره962160735962160735 بــه شــماره ملــی   بــه شــماره ملــی  12725394901272539490 متعلــق بــه  داوود  حقیقــی زاده  متعلــق بــه  داوود  حقیقــی زاده 

فرزنــد مرتضــی  در تاریــخفرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 1401/11/18  1401/11/18 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  12845907041284590704 متعلــق بــه زهــرا کریمــی دیزیچــه  فرزنــد حبیــب الــه  متعلــق بــه زهــرا کریمــی دیزیچــه  فرزنــد حبیــب الــه 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12872486241287248624   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12872486241287248624 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
شــماره  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  شــماره   بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   12872486241287248624 شــماره  بــه  موتورســیکلت  گواهینامــه  شــماره و  بــه  موتورســیکلت  گواهینامــه  و 
ــه شــماره  ــه شــماره ب ــدل 9999ب ــدل ســفید م ــه شــماره 12872486241287248624 و کارت ماشــین تیبا و کارت ماشــین تیبا22ســفید م ــه شــماره  ب 210113211401247210113211401247 ب
شاســی شاســی NASNAS821100821100LL12770121277012بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور MM149006550149006550و شــماره پــاک و شــماره پــاک 9191لل348348ایران ایران 
ــماره  ــه ش ــماره   ب ــه ش ــران 6767  ب ــران ای ــماره پاک9191لل348348ای ــه ش ــوخت ب ــماره پاک و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 12872486241287248624 و کارت س ــه ش ــماره  ب ــه ش 6767 ب
12872486241287248624 متعلــق بــه حیــدر رضــازاده فرزنــد محمدعلــی  در تاریــخ متعلــق بــه حیــدر رضــازاده فرزنــد محمدعلــی  در تاریــخ 1401/11/12  1401/11/12 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

40114011
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 38399418223839941822 و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 38399418223839941822 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره ملــی پایــه دو بــه شــماره ملــی 38399418223839941822 متعلــق بــه ادیــب مــرادی فرزند امیــن در تاریــخ  متعلــق بــه ادیــب مــرادی فرزند امیــن 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.

40304030
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه نورکــرم زمانــی ســرناوه فرزنــد مــراد در تاریــخگواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه نورکــرم زمانــی ســرناوه فرزنــد مــراد در تاریــخ 1401/10/25  1401/10/25 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــی چگن ــی خادم ــه نورعل ــق ب ــخ  متعل ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــی چگن ــی خادم ــه نورعل ــق ب ــماره 61398270276139827027 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران3131 متعل ــرانای ــماره 543543دد4848ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 40607683594060768359 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فریــدون ســرخه نــژاد فرزنــد اســداله در تاریــخفریــدون ســرخه نــژاد فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/11/11  1401/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61300655586130065558 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ســجاد قایــی  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ســجاد قایــی 
فرزنــد علــی مــردان و کارت ماشــین بــه اســم امیــن قایــی بــه شــماره : فرزنــد علــی مــردان و کارت ماشــین بــه اســم امیــن قایــی بــه شــماره : 395395سس3939ایــرانایــران3131 در تاریــخ  در تاریــخ 

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

ــه  ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه  و کارت پای ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 61399319166139931916 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
عبــاس شــیراوند فرزنــد علــی نظــر و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه اســم امیــن میرزاونــد در تاریــخ عبــاس شــیراوند فرزنــد علــی نظــر و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه اســم امیــن میرزاونــد 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.

ــد  ــاد فرزن ــرم آب ــت خ ــران دوس ــین ای ــه محمدحس ــق ب ــد  متعل ــاد فرزن ــرم آب ــت خ ــران دوس ــین ای ــه محمدحس ــق ب ــماره 40721884334072188433 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
عیســی در تاریــخعیســی در تاریــخ 1401/10/20  1401/10/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد صیدعل ــدر فرزن ــد آزادی ص ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد صیدعل ــدر فرزن ــد آزادی ص ــه احم ــق ب ــماره 42191181284219118128 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/10/251401/10/25 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 32422394413242239441و کارت ســوخت وبیمــه نامــه و برگــه ســبز خــودرو بــه شــماره و کارت ســوخت وبیمــه نامــه و برگــه ســبز خــودرو بــه شــماره 
ــور:30140393014039  و   و  ــور:،شــماره موت ــدل:8585، شــماره شاســی: ، شــماره شاســی: 1130732811307328،شــماره موت ــارس ، م ــژو پ ــدل: پ ــارس ، م ــژو پ ــران3030 پ ــرانای 829829وو9494ای
کارت موتــور و برگــه پزشــک قانونــی متعلــق بــه ماهــان کلهــری فرزنــد رضــا در تاریــخ کارت موتــور و برگــه پزشــک قانونــی متعلــق بــه ماهــان کلهــری فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/11/011401/11/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40722665904072266590 و گواهینامــه متعلــق بــه مهــری شهنشــاهی فرزنــد ســبزی در  و گواهینامــه متعلــق بــه مهــری شهنشــاهی فرزنــد ســبزی در 
تاریــختاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادق در تاری ــد ص ــفی راد فرزن ــین یوس ــه نورحس ــق ب ــخ  متعل ــادق در تاری ــد ص ــفی راد فرزن ــین یوس ــه نورحس ــق ب ــماره 61298634896129863489 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40722204344072220434 متعلــق بــه ســعید کاشــفی فرزند حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید کاشــفی فرزند حمیــد 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.

51095109
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــرلک چیوائ ــه  س ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــرلک چیوائ ــه  س ــه فاطم ــق ب ــماره 00151828940015182894 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/11/201401/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــا کــد  ــه محمدقاســمی ب ــا کــد  متعلــق ب ــه محمدقاســمی ب ــران 614614ت ت 8484 متعلــق ب ــران ای ــه شــماره پــاک 3333ای ــرگ ســبز و ســند  خودروب ــه شــماره پــاک ب ــرگ ســبز و ســند  خودروب ب
ملــی ملــی 57798183635779818363 فرزنــد هدایــت  در تاریــخ فرزنــد هدایــت  در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 001002983001002983 متعلــق بــه هیــراد مشــفق فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه هیــراد مشــفق فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

51115111
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00212874300021287430 وگواهینامــه وکارت پایــان خدمــت و کارت موتــور و کارت  وگواهینامــه وکارت پایــان خدمــت و کارت موتــور و کارت 
ماشــین ماشــین 3030ایــران ایــران 793793ه ه 3636متعلــق بــه محمدرضــا خاقــی فرزنــد محمــد رحیــم در تاریــخ متعلــق بــه محمدرضــا خاقــی فرزنــد محمــد رحیــم در تاریــخ 1401/11/171401/11/17  

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 00762222840076222284 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه متعلــق بــه امیــر  کاظمــی  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه متعلــق بــه امیــر  کاظمــی 
ونهــری فرزنــد اســداهلل در تاریــخونهــری فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
55025502

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 56600386115660038611 متعلــق بــه پیمــان هاشــم پــور فرزنــد حاتــم در تاریــخ  متعلــق بــه پیمــان هاشــم پــور فرزنــد حاتــم در تاریــخ 
1401/09/051401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــی فرزن ــه پورموس ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــی فرزن ــه پورموس ــه فاطم ــق ب ــماره 25924591702592459170 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/091401/10/09 مفق

ــخ  ــیدعزیز در تاری ــد س ــی فرزن ــیدهادی عباس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیدعزیز در تاری ــد س ــی فرزن ــیدهادی عباس ــه س ــق ب ــماره 53900307885390030788 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25903439302590343930 متعلــق بــه بهجــت جــوادزاده فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه بهجــت جــوادزاده فرزنــد جــواد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/291401/09/29 مفق

  
70617061

ــور +31024633102463+ +  ــماره موت ــور + و ش ــماره موت ــران 3988139881 و ش ــران  ای ــاک 638638 ای ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــزی موتورس ــاک فل ــاک پ ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــزی موتورس ــاک فل پ
متعلــق بــه صالحــه میربلــوچ زهــی فرزنــد جنگــی در تاریــخمتعلــق بــه صالحــه میربلــوچ زهــی فرزنــد جنگــی در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54099368685409936868 متعلــق بــه اشــرف حیــدر فرزنــد ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه اشــرف حیــدر فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/09/151401/09/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه ورســیدکارت ملــی بــه شــماره ملــی شناســنامه ورســیدکارت ملــی بــه شــماره ملــی 44601561724460156172 متعلــق بــه محمدجــواد منصــوری علــی  متعلــق بــه محمدجــواد منصــوری علــی 
ابــاد فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخابــاد فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 1401/11/12  1401/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه فاطمــه همتــی  ــه فاطمــه همتــی  متعلــق ب ــه شــماره 44302995014430299501 متعلــق ب ــه شــماره برگــه واگــذاری سندوشناســنامه و کارت ملــی ب برگــه واگــذاری سندوشناســنامه و کارت ملــی ب
فرزنــد محمــد  در تاریــخفرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــا فرزن ــه محمدرضــا ســاالری نی ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــا فرزن ــه محمدرضــا ســاالری نی ــق ب ــه شــماره 44307380254430738025 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70667066

ــخ  ــی در تاری ــد مرادعل ــار فرزن ــرادی افتخ ــا م ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرادعل ــار فرزن ــرادی افتخ ــا م ــه رض ــق ب ــماره 00218460490021846049 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 35393111303539311130 متعلــق بــه محمدرضــا طیــب زاده  فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا طیــب زاده  فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 
1400/04/011400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه صدیقــه ســادات موســوی  ــه صدیقــه ســادات موســوی  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق ب ــه شــماره 00162662180016266218 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
فرزنــد ســیدعادل در تاریــخفرزنــد ســیدعادل در تاریــخ 1401/11/18  1401/11/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70717071

شاسیNAANNAAN00İCEİCE66GHGH935708935708شــماره شــماره  شاسیشــماره  شماره8383بب179179ایرانایران7474شــماره  بــه  ماشــین  شمارهکارت  بــه  ماشــین  کارت 
بــه شــماره  کارت ســوخت  و  فنــی  معاینــه  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و  بــه شــماره   کارت ســوخت  و  فنــی  معاینــه  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   124124KK09854830985483موتــورموتــور
8383بب179179ایرانایران7474متعلــق بــه ابوالفضــل ســینه ســپهر فرزنــد حســینعلی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره متعلــق بــه ابوالفضــل ســینه ســپهر فرزنــد حســینعلی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/11/14  1401/11/14 مفق ــپهر در تاری ــینه س ــینعلی س ــه حس ــق ب ــخ متعل ــپهر در تاری ــینه س ــینعلی س ــه حس ــق ب 57998922835799892283 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09822681910982268191 متعلــق بــه پارســا جهانــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه پارســا جهانــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/01/011400/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70827082

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی 05310410690531041069 متعل ــماره مل ــه ش ــتگی ب ــی وکارت بازنشس ــماره مل ــه ش ــتگی ب ــه 33وکارت بازنشس ــه پای ــی نام ــی وگواه ــه کارت مل ــه پای ــی نام ــی وگواه کارت مل
علیرضــا دهنمکــی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخعلیرضــا دهنمکــی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/11/19  1401/11/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.
  

70867086
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــن وکیلی ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــن وکیلی ــه محس ــق ب ــماره 09339434070933943407 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/011401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــزدی فرزن ــرزی ی ــژه فرام ــه منی ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد ه ــزدی فرزن ــرزی ی ــژه فرام ــه منی ــق ب ــه شــماره 09379153430937915343 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/151401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
70877087

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــکوری فرزن ــا ش ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد غامعل ــکوری فرزن ــا ش ــه محمدرض ــق ب ــماره 09210671860921067186 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/181401/11/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1401112214011122//160160//3232
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/11/23

شماره : 1588

استقبال شرکت شهرک های صنعتی گیالن از برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی در آستراخان

مدیرکل بهزیســتی مازندران گفت: راه اندازی ۱۳۰ مرکز خدمات توانبخشی 
به معلوالن و افراد ناتوان جســمی و روحی رهاورد ممتاز انقالب اسالمی در 

استان است.
فریبا بریمانی افزود: بعد از انقالب شــکوهمند انقالب اســالمی ۲۱۱ مرکز 
روانشناســی و ۱۳۰ مرکز توانبخشی در اســتان مازندران ایجاد شد. وی با 
بیان این که، تشکیل سازمان بهزستی مولود انقالب اسالمی است، ادامه داد: 
سازمان بهزیستی ۵۲ وظیفه دارد و در حوزه های مختلف آسیب اجتماعی، 
ایتام، معلوالن و موارد دیگر خدمات قابل توجهی در دهه های گذشته به اقشار 

مختلف جامعه ارایه شده است.
فعالیت ۲۲ مرکز شبانه روزی بهزیستی در استان مدیرکل بهزیستی مازندران 
تصریح کرد: ۲۲ مرکز شبانه روزی برای افراد معلول، سالمندان و افراد بدون 
هویت در اســتان وجود دارد و همچنین این مراکز به افراد کم توان ذهنی و 

جسمی هم خدمات ارایه می دهند.

 66 هزار معلول مازندرانی تحت پوشش بهزیستی
بریمانــی با بیان این که، حدود ۶۶ هزار معلــول و توانخواه مازندرانی تحت 

پوشش بهزیســتی قرار دارند، ادامه داد: در این وادی به تناسب مشکالت و 
شرایط اجتماعی که این افراد دارند، به آنان مستمری پرداخت می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: در مجموع به طور متوسط به ازای یک معلول 
ماهانه پنج میلیون و ۴۶۰ هزار ریال مستمری به مدجویان بهزیستی استان 

پرداخت می شود.

 سرپرستی بهزیستی از ۱۷ هزار بانوی مازندرانی
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به گستردگی فعالیت این سازمان، تصریح 
کرد: ۱۷ هزار زن بی سرپرســت و بد سرپرســت از امکانات و حمایت های 
بهزیستی مازندران برخوردار هستند. وی افزود: فعالیت گروه های بهزیستی در 
روستاهای مختلف استان در هر هفته از دستاوردهای ماندگار دولت سیزدهم 
است و با اجرای این طرح افراد دارای معلولیت و مشکالت اجتماعی شناسایی 
می شوند. بریمانی افزود: تاکنون بهزیستی استان در ۴۰۹ روستا در یکسال 

اخیر خدمات بهزیستی در حوزه های مختلف ارایه داده است.

 افتتاح ۲۱۰ طرح بهزیستی در مازندران
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان این که، در دهه مبارک فجر امسال ۲۱۰ 
طرح این اداره کل در حوزه های مختلف تحت مسوولیت به بهره برداری می 
رســد، تصریح کرد: با راه اندازی چندین مراکز مشاوره ای و توانبخشی برای 

حدود ۶۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد.

به مناســبت هشتمین روز دهه فجر ، پروژه آبرسانی برداشت از کف مخزن 
۲۵ هزار متر مکعبی لسانی ساری با بهره مندی ۱۵۰ هزار نفر از نعمت آب 

آشامیدنی سالم ، بهداشتی و پایدار به بهره برداری رسید.
در این مراسم مهندس بهزاد برارزاده ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و 
چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت: 
بحران کمبود آب در مازندران به ظاهر سرســبز به دغدغه ای جدی تبدیل 
شــده و متاســفانه ما فقط ۱۲ درصد از آبهای سطحی استفاده می کنیم و 
۸۸ درصد نیاز آبی اســتان از ۷۴۰ حلقه چاه و ۳۷۳ دهنه چشــمه تامین 
می شــود در همین راستا تالشهای بسیاری با حمایت استاندار مازندران در 
راستای تعریف منابع مالی برای اجرای پروژه های آبرسانی در قالب طرحهای 
محرومیت زدایی، بنیادبرکت، تنش آبی و خیرین صورت گرفته که اعتبارات 

وی در ادامه با اشاره به مشخصات پروژه آبرسانی برداشت از کف مخزن ۲۵ خوبی هم به این منظور تخصیص یافت.

هزار متر مکعبی لسانی ساری گفت: این پروژه با هدف ایجاد ذخیره مطمئن 
و تامین آب با فشار مناسب جهت مقابله با کمبود آب و افزایش توان تامین با 
اجرای برداشت از کف،مقاوم سازی و گرفتن خروجی به قطر ۱۴۰۰ میلیمتر 

از مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی لسانی انجام شده است.
مهندس برارزاده اعتبار هزینه شده را ۱۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
با بهره برداری از این پروژه ۱۵۰ هزار نفر از اهالی شــهر ســاری از مزایای 

آن برخوردار شدند.
در ادامه دکتر نوبخت فرماندار ساری ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و 
تاکید بر حفاظت منابع محدود آبی گفت: خوشبختانه دولتمردان با همدلی 
و همگرایی در حال پیگیری برای ســازندگی و توسعه شهرها و روستاها در 
راســتای رفاه و آسایش مردم هستند به همین منظور ۳ پروژه آبرسانی در 
ساری با صرف اعتباری بالغ بر۱۲۷ میلیارد ریال در حال بهره برداری است

راه اندازی ۱۳۰ مرکز خدمات توانبخشی رهاورد انقالب اسالمی در مازندران

بهره برداری از پروژه آبرسانی در ساری با بهره مندی ۱۵۰ هزار نفر از آب سالم و پایدار

مرجان عباس زاده رشــت- »استانیســالو 
ســینچنکو« رییس اتاق بازرگانی و صنعت 
آســتراخان روســیه به گیــالن برنامه ها و 
دستاوردهای متعددی را به همراه داشته است، 
که نشست با مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت شهرک های صنعتی و گفتگو پیرامون 
ظرفیت ها و پتانسیل های تولیدی و صنعتی 
و پیشــنهاد برپایی نمایشگاه توانمندی های 
تولیدی و صنعتی صــادرات محور در کانون 
این گفتگو قرار داشت. در این دیدار مدیرعامل 
و رییس هیات مدیره شــرکت شهرک های 
صنعتی گیالن با ابراز خرســندی از مالقات 
مهیا شــده با رییس اتاق بازرگانی و صنعت 
آستراخان روســیه، ضمن معرفی پتانسیل 
تولیدی و صنعتی شهرک های صنعتی گیالن، 
از فعالیت بالغ بر ۱۸۰۰ واحد صنعتی در سطح 
استان به عنوان یک پتانسیل بسیار قوی در 
این حوزه پرداخت و عنوان کرد: گیالن دارای 
زیرســاخت های متعددی در حوزه تجارت و 
بازرگانی اســت و این زیرساخت ها به سرعت 
در حال کامل شــدن است و دولت هم اراده 
الزم برای تکمیل زیرســاختدهای تجاری را 
دارد، از همین جهت تمایل برای سرمایه گذاری 
و ایجاد واحدهای صنعتــی و تولیدی رو به 
افزایش اســت و از جهتی دیگر هم اکنون در 
گیالن بخش صنعت دارای قابلیت های متعدد 
است و بخش خصوصی هم در گیالن خصوصا 
در شــهرک های صنعتی سرمایه گذاری قابل 

توجهی کرده است. مهندس مهدی محبوبی، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک های 
صنعتــی را در حول محــور تولید کاالهای 
صادرات محور برشمرد و گفت: روسیه یکی از 
بازارهای مهم صادراتی ایران است و در همین 
جهت دولت و بخش خصوصی ایران به دنبال 
حضور حداکثری در بازارهای هدف صادراتی 
ایران است و در سال های اخیر گام های الزم 
در این راه برداشته شده است و چون شرایط 
پیش رو فرصتی برای حضور بیشــتر در بازار 
روسیه را فراهم نموده است، آمادگی الزم از 
سوی بخش تولید و صنعت برای حضور در بازار 
روسیه وجود دارد که ورود در این بازار مستلزم 

اخذ استاندارد روسیه است که استاندارد روسیه 
بر اساس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته 
بر پایه واردات کاالهای با کیفیت تعریف شده 
است و تولید کنندگان ما این تالش را خواهند 
داشت تا محصوالت با کیفیت تولید داخل را 
ضمن تامین نیاز داخل برای صادرات و آن هم 
بازار روســیه برنامه ریزی نمایند. وی در این 
رابطه به تولید کاالهای ســاخته شده، نیمه 
ساخته و مونتاژ شــده برای صادرات به بازار 
روسیه اشاره کرد و افزود: با این هدف می توانیم 
تبادل تکنولوژی را با یکدیگر داشــته باشیم، 
در بخش هایی ما نیاز به واردات ماشین آالت 
صنعتی داریم، در بخش های مختلف تولیدی 

و صنعتی، در زمینه تولید بسته بندی کاالهای 
استراتژیک گیالن، لذا همه این موارد صادرات 
خدمات فنی و مهندســی و یا تکنولوژی و یا 
واردات ماشــین آالت صنعتی می تواند حتی 

دامنه تجارت ما را نیز افزایش دهد.
محبوبــی برگزاری نمایشــگاه توانمندیهای 
صادراتی ایران به اوراسیا در منطقه آزاد انزلی 
که با حضور روسای دو اتاق گیالن و آستراخان 
گشایش یافت را فرصتی برای توسعه روابط 
اقتصادی و بازرگانی گیالن و آستراخان روسیه 
ارزیابی کرد و خاطر نشــان ساخت: به جهت 
تعدد واحدهای صنعتی در گیالن و لزوم توجه 
به تکنولوژی از همکاری سازنده با طرفی روسی 

اســتقبال می کنیم و عالقه مند هســتیم تا 
زمینه همکاری های صنعتی و ایجاد نمایشگاه 
توانمندی هــای صادراتی ایــران را با مجوز 
معاونت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
در آستراخان روسیه برگزار کنیم. مدیر عامل 
شرکت شهرک های صنعتی گیالن از برپایی 
نمایشگاه که به پیشنهاد رییس اتاق آستراخان 
مطرح شــد یادآور شد: ما مشتاق هستیم تا 
نمایشگاهی را در آستراخان روسیه برپا کنیم 
و استقبال می کنیم و البته در سطحی باالتر 
باید مطرح کنیم، چون از حمایت های دولت 
برخوردار هســتیم و حتــی دولت از بخش 
خصوصی در شــرکت در نمایشگاه ها کمک 
می کند، پتانســیل قــوی ای در بخش تولید 
محصوالت داخلی داریم که هنوز بســیاری 
از محصوالت ما در بازار روســیه ناشــناخته 
اســت، بنابراین می توانیم به عنوان اســتان 
پایلوت به نمایندگی از کشــور، نمایشگاهی 
را در آســتراخان روســیه برگزار کنیم و این 
آمادگــی را داریم پس از مذاکرات اولیه و در 
صورت جمع بندی نهایی، این نمایشگاه را در 
سال آینده )۱۴۰۲( در روسیه برگزار کنیم و 
اطمینان داریم اســتاندار گیالن هم حمایت 
خواهند کــرد. وی در خاتمه تاکید کرد: این 
دیدار فرصتــی برای همکاری های تولیدی و 
صنعتی دو اســتان خواهد بود ضمن اینکه 
محصول آن توسعه همکاری های بازرگانی را 

به ارمغان خواهد آورد.

سیما گودرزی ایده روز - مهندس فرزاد محمدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برنامه تکریم سرمایه گذاران و صنعتگران 

و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان  اظهار داشت : به منظور آگاهی 
از موانع و مشکالت اجرایی توسعه و تکمیل زیرساخت شهرک ها و تسریع در 
پیشرفت عملیات عمرانی ایجاد مستحدثات ضروری و مورد نیاز سرمایه گذاران 
و همچنین بهبود ارائه خدمات حمایتی و آشنایی با دیگر مسائل و چالش های 
واحدهای تولیدی در امور سرمایه گذاری و تولید، تیم مدیران و اعضای هیئت 
مدیره شرکت به صورت هفتگی، برنامه ریزی قبلی  و هماهنگی مدیران شهرکها 
و منطقه ای در محل شهرکهای و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه 
و نیز محل استقرار  طرح ها و واحدهای تولیدی حضور یافت و ضمن بازدید 
به صورت رودررو با مدیران و مالکان واحدهای تولیدی مواجه و ضمن تقدیر از میدانی از وضعیت امکانات ، خدمات و بررسی تعهدات حمایتی شرکت از نزدیک 

زحمات ایشان ، پیگیر رفع موانع و مشکالت اجرایی و ایجاد زمینه تسریع در 
تکمیل و توسعه فرایند عمرانی پروژه های اجرایی و همزمان ایجاد هماهنگی 
در سایر خدمات مرتبط با سایر دستگاه های اجرایی خدمات رسان ، بانک ها ، 
بیمه ها ، امور مالیاتی و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی و نیز بررسی لزوم و 
ضرورت ارجاع پرونده های موضوعی به کمیته فرعی کارشناسی ستاد تسهیل 

یا کارگروه احیا واحدهای تولیدی نیز به عمل خواهد آمد
همچنین ایشان که به همراه تیم مذکور در شهرک صنعتی شماره یک بروجرد 
حضور داشتند پس از بازدید از محل تصفیه خانه فاضالب شهرک نامبرده و 
 ، )chp همچنین واحدهای صنعتی نیروگاه ارتباطات الماس نیرو ) نیروگاه
واحد صنعتی تولید ظروف تفلون انجام گردید و پس از آن جلسه مشترکی با 
حضور صنعتگران شهرک صنعتی بروجرد ۱ در محل دفتر این شهرک صنعتی 

برگزار و به مشکالت واحدهای صنعتی رسیدگی گردید .

بازدید میدانی و حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در شهرک ها ، 
نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه

محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | با حضور جمعی از مسئوالن، دوره 
آموزشــی »نقش نماز در تعالی فرهنگ جامعه« ویژه اهالی فرهنگ، هنر 
و اندیشــه شهرستان آزادشهر برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، دوره آموزشی »نقش نماز در تعالی 
فرهنگ جامعه« به همت موسسه فرهنگی هنری رهپویان فرهنگ و اندیشه 
هیرکان و همکاری ستاد اقامه نماز این دستگاه اجرایی و آموزش و پرورش 
شهرســتان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه و همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر 
در ســالن اجتماعات مرکز بهداشــت ویژه حدود ۵۰ نفر از اهالی فرهنگ، 
هنر و اندیشه شهرستان آزادشهر برگزار شد. در این دوره آموزشی حجت 
االســالم گرزین مدیر کل تبلیغات اســالمی استان گلستان درحضور امام 
جمعه، فرمانده سپاه ناحیه و مسئول ستاد اقامه شهرستان آزادشهر، ضمن 
های معنوی ماه رجب المرجب به منظور خودســازی و تقرب الهی تاکید گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی بر لزوم بهره گیری از فرصت 

کــرد. وی همچنین، به تبیین نقش نماز در شــکل گیری هویت فردی و 
اجتماعی در جامعه ی دینی پرداخت و نماز را نماد بندگی و عبودیت در 
پیشگاه معبود قلمداد نمود . حجت االسالم والمسلمین گرزین در ادامه به 
تشریح ابعاد و زوایای مختلف تاثیر نماز در تعالی فرهنگی جامعه پرداخت 
و خواســتار توجه بیش از پیش به مقوله اقامه نماز توســط آحاد جامعه 
شــد و بر ضرورت برپایی مقدمات اقامه  نماز  توســط دستگاه های دولتی 
و تشــکل های دینی تاکید کرد. در ادامه نشســت آموزشی نیز هر یک از 
حاضرین با ارایه مطالبی در رابطه با نماز و تعالی فرهنگی جامعه، به بحث 
و تبادل نظر در این خصوص پرداختنند. گفتنی اســت، موسسه فرهنگی 
هنری رهپویان فرهنگ و اندیشه هیرکان با محوریت  توسعه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی در اقصی نقاط اســتان گلستان نسبت به هماهنگی و 
برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی ویژه ی اقشار مختلف اقدام نموده است.

برگزاری دوره آموزشی »نقش نماز در تعالی فرهنگ جامعه« در شهرستان آزادشهر

 نقش آفرینی فوالد مبارکه برای تبلور نوآوری در صنعت کشور
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در دانشگاه صنعتی 
اصفهان به دنبال تربیت نیروهای نوآور هستیم و به عنوان 
یکی از پهنه های نظام نوآوری کشور در صدد نقش افرینی 
در عرصه صنعت هســتیم که فوالدمبارکه در این زمینه 
به یاری دانشگاه صنعتی آمده است. مرکز نوآوری شرکت 
فوالد مبارکه با هدف اســتفاده حداکثری از توان علمی 
دانشــگاه ها در اولویت های شناسایی شده صنعت فوالد، 
امروز با حضور رییس دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه به مناسبت دهه فجر در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح می شود. 
ســیدعلی محمد میرمحمدی میبدی رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در آیین 
افتتاح این مرکز در دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن خیر مقدم به حاضرین اظهار 
کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان مزین به نام و یاد ۴۶ شهید و سردار بزرگ کشور 
اســت که در این دانشــگاه تربیت یافته اند و امروز این دانشگاه وارث بسیاری از 

پیشرفت ها و تالش های این عزیزان است. 
وی گفت: امروز دستاوردهای دانشگاه صنعتی در عرصه پژوهش و آموزش و در 
میدان جهاد و پیشرفت کشور کاماًل واضح است. در این دانشگاه به دنبال تربیت 
نیروهای نوآور هستیم و به عنوان یکی از پهنه های نظام نوآوری کشور در صدد 
نقش آفرینی در عرصه صنعت هســتیم کــه فوالدمبارکه در این زمینه به یاری 

دانشگاه صنعتی آمده است.
رئیس دانشــگاه صنعتی اصفهان افزود: درخشش دانشگاه صنعتی در این عرصه 
می تواند با ایجاد مشوق هایی برای نوآوران عرصه علم و صنعت بیشتر از قبل شده 
و به دنبال آن هستیم که با تعریف دوباره نوآوری، تبلور نوآوری در صنعت رقم 
بخورد که تاســیس مرکز نوآوری فوالد مبارکه در دانشگاه با حضور کارشناسان 
این شرکت باعث پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر دانشجویان و دانشگاه می شود 
و امیدواریم با فرصت های پیش رو در دولت سیزدهم، گام های بلندی را در این 
زمینه برداریم. میرمحمدی تصریح کرد: فوالد مبارکه با ایجاد مرکز نوآوری در 

دانشگاه صنعتی اصفهان، مقوله ارتباط دانشگاه با صنعت را عینیت بخشید.

  افتتاح ۴۰۰ طرح توزیع برق همزمان با دهه فجر در شهرستان اصفهان 
سرپرست شرکت توزیع برق شهرستان، علیرضا کشانی در جمع اصحاب رسانه 
با اشــاره به افتتاح ۴۰۰ طرح توزیع برق در دهه فجر گفت: این طرح ها شامل 
هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه، اصالح ساختارهای فرسوده و قدیمی شبکه، 
اصالح و رفع شــبکه های معارض در سطح شهر و معابر شهری و نیرو رسانی به 

مشترکان و متقاضیان جدید در شهرستان اصفهان می باشد. 
وی بابیان اینکه یک میلیون و ۲۷۰ هزار مشــترک در شهرســتان داریم، بیان 
داشــت: شرکت توزیع برق شهرســتان پنج شهرستان اصفهان، کوهپایه، نطنز، 
ورزنه وجرقویه راتحت پوشش خود دارد. این مقام مسئول گفت: شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با توجه به شرایط آلودگی هوا و بحران انرژی، دو مبحث 

جدی را در سر لوحه کار خود قرار داده است. 
 سرپرســت شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با بیان اینکه توسعه سامانه 
های تولید برق خورشیدی در سرلوحه کارهای شرکت توزیع برق است ، افزود: 
باسرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه احداث بزرگترین نیروگاه  خورشیدی کشور 

در کوهپایه انجام شد.
 کشانی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی از سوی مشترکین بیان داشت: 
در حال حاضر کشور با چالش انرژی مواجه است و با پیک بار و مصرف در تابستان 
و تولید برق مواجه هستیم و در زمستان هم با توجه به افزایش مصرف سوخت 
به دلیل ســرمای هوا و کمبود ســوخت مورد نیاز نیروگاه های حرارتی با کمبود 
تولید برق مواجه هستیم. این مقام مسئول با اشاره به طرح های افتتاح شده در 
دهه فجر گفت: ســامانه سپهر که همان سامانه پردازش هوشمند به روز رسانی 
شبکه است در زمینه هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه به مناست دهه مبارک 

فجردر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افتتاح گردید.
در ادامه سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان به فعالیت 
های گسترده ای که از سالهای گذشته تا کنون در حوزه مدیریت مصرف برق و 
کنترل بار شبکه انجام شده اشاره کرد و تصریح کرد: همکاری و تالش دفتر امور 

زنان و خانواده در کسب موفقیت طرح های مزبور، ستودنی است .

  ارائه ۹۰ بسته سرمایه گذاری حوزه آب مازندران در ششمین همایش 
فرصت های سرمایه گذاری استان

۹۰ طرح آماده سرمایه گذاری بخش آب استان با ظرفیت 
ایجاد بیش از ۲ هزار شغل توسط شرکت آب منطقه ای در 
ششمین همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران ارائه 
شد. ششمین همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران 
که روز پنجشــنبه -۱۳ بهمن- بــه منظور معرفی و ارائه 
فرصت های ســرمایه گذاری ناحیه ۳ استان برگزار شد، با 

معرفی ۹۰ بسته سرمایه گذاری بخش آب پایان یافت.
سلسله همایش های فرصت های سرمایه گذاری مازندران که 
با طراحی استانداری اجرایی شد روز ۱۳ بهمن به ایستگاه ششم رسید و در آن 
ظرفیت های سرمایه گذاری شهرستان  های قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و 

سوادکوه شمالی به متقاضیان سرمایه گذاری معرفی شد.
 مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی شــرکت آب منطقــه ای مازندران درباره 
پنل تخصصی ســرمایه گذاری بخش آب که در قالب این همایش برگزار شــد، 
گفت: در این همایش ۹۰ پروژه قابل ســرمایه گذاری به ارزش مجموع ۱۱ هزار 
و ۴۹۵ میلیارد تومان و با ظرفیت اشــتغال زایی برای بیش از دو هزار نفر را در 
ســه تیپ موضوعی مرتبط با آب شامل فرصت های اقتصادی تولید آب معدنی 
و راه اندازی نیروگاه برق آبی، پرورش آبزیان و گردشــگری آبی برای متقاضیان 
ســرمایه گذاران تبیین و تشریح شد. رمضان حاجی زاده اظهار کرد: در تیپ یک 
چهار طرح زیرساختی با مبلغ ۸ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان، در تیپ دو ۸۳ طرح 
با مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در تیپ ۳ نیز ســه طرح به مبلغ ۱۵۰ 
میلیارد تومان به متقاضیان ســرمایه گذاری معرفی شــد.به گفته وی از این ۹۰ 
طرح ۲۳ بسته در شهرستان قائمشهر، ۱۴ پروژه در شهرستان جویبار ، ۲۲ طرح 
در شهرســتان ســیمرغ، ۱۵ طرح در شهرستان سوادکوه شمالی و ۱۶ طرح در 
شهرستان سوادکوه واقع شده است. مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی شرکت 
آب منطقه ای مازندران گفت: در این پنل تخصصی با ۱۰ سرمایه گذار درخصوص 
طرح های آماده سرمایه گذاری این ناحیه رایزنی و گفت وگو داشتیم و مقرر شد 
متقاضیان طرح و مدل مالی خود را به شرکت ارائه کنند تا تصمیم های مربوط 

به واگذاری  و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری اخذ شود.

 در اولین جشنواره در امتداد مکتب حاج قاسم: همکار شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان بعنوان کارمند نمونه تقدیر شد

محمدعلــی شــربتدار :خبرنگار گلســتان | به گزارش 
روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی 
منطقه گلســتان، همزمان با ســومین سالگرد شهادت 
سیدالشــهدای جبهه مقاومت ، شهید سلیمانی جشواره 
کارمنــد نمونه در امتداد مکتب حاج قاســم از ســوی 
ســپاه نینوا اســتان و سازمان بســیج ادارات گلستان 

برگزار گردیده است.

آگهي اختصاصي موضوع ماده ۳ وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
 برابر راي شماره۱۴۰۱6۰3۱۰۰۰6۰۰۹۲۴۷-۱۴۰۱6۰3۱۰۰۰6۰۰۹۲۴5مورخ ۱۴۰۱/۰8/۰8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان نور تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي
 سید ضیاالدین معراجی ومحمد رحیم عروجی هر کدام  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت3۱۲.۲۹متر مربع به پالک38۱5فرعي از ۲-اصلي واقع ایزدشهر مازندران بخش ۱۰- ثبت نور
 محرز گردیده ست.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز روزنامه سراسري ومحلي آگهي مي گردد در صورتي که اشخاص ذي نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
 محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید وگواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور

.وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
شناسه آگهي :۰۱۴۴۵۴۶۹ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۱۱/۰۸          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲۳                                علي سعادتي-   سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان نور
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/11/23

شماره : 1588

 قهرمانی فرزانه فصیحی در دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا
دونده سرعتی ایران در رقابت های دوومیدانی داخل سالن 
قهرمانی آسیا به مدال طال دست پیدا کرد.فینال دوی ۶۰ 
متر مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا جمعه، ۲۱ بهمن، 
برگزار شــد و فرزانه فصیحی به مقام اول رسید.فصیحی با 
ثبت رکورد ۷.۲۸ ثانیه زودتر از سایر رقبای خود از خط پایان 
گذشت و قهرمان شد.او در مرحله مقدماتی هم رکورد ۷.۲۳ 
ثانیه را ثبت کرد و به عنوان نفر اول راهی فینال شد.حمیده 
اســماعیل نژاد، دیگر دونده سرعتی ایران، هم در فینال این مسابقات زمان ۷.۴۸ 
ثانیه را ثبت کرد و هفتم شــد.فاطمه محیطی زاده، دیگر ورزشکار ایران در ماده 
پنجگانه، امروز به رقابت با ســایر حریفان خود پرداخت و با کسب ۳۸۳۵ امتیاز 
در جایگاه هفتم قرار گرفت.مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از ۲۱ 

تا ۲۳ بهمن به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری است.

  معرفی تیم رویایی لیگ برتر والیبال زنان
در پایــان لیــگ برتــر والیبــال زنان تیــم رویایی و 
ارزشــمندترین بازیکن مســابقات اعالم شدند. لیگ برتر 
والیبال زنان با قهرمانی پیکان تهران به پایان رسید. پیکان 
در فینال مسابقات که جمعه، ۲۱ بهمن، به میزبانی سالن 
فدراسیون والیبال برگزار شد، موفق به شکست سه بر صفر 

سریک گنبد شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.
در پایان این رقابت ها تیم رویایی مسابقات و همچنین 
  MVP بازیکن لیگ معرفی شد که آیتک سالمت به عنوان )MVP( ارزشمندترین

انتخاب شد.تیم رویایی مسابقات به شرح زیر است:
پدیده مسابقات: درسا فالح از سایپا

اولین سرعتی زن: پوران زارع از پیکان تهران
دومین سرعتی زن: سودابه باقرپور از سریک گنبد

اولین قدرتی زن: مهسا کدخدا از پیکان
دومین قدرتی زن: مهسا صابری از سریک گنبد

بهترین پشت  خط  زن: مونا آشفته از سایپا
بهترین پاسور: شبنم علیخانی از سریک گنبد

بهترین لیبرو: محدثه مشتاق از ذوب آهن

 اگر مربی ایرانی در جام ملت ها نتیجه نگیرد
 پوستش را می کنند!

علی لطیفی، پیشکســوت فوتبال ایران، درباره شرایط این 
روزهای تیم ملی و قطعی شــدن حضور کارلوس کی روش در 
تیم ملی قطر اظهار کرد: اتفاق خیلی خوبی افتاد که ما از دست 
کی روش خالص شدیم چون کی روش تقریبا ۱۰ سال در تیم 
ملی بود و دستاوردی نداشت. ۱۰ سال یک فرصت استثنایی 
برای یک مربی در تمام دنیا است. به یک مربی سطح پایین هم 
۱۰ سال کشوری با پتانسیل ایران را بدهی، این تیم را حداقل 
در سطح آسیا قهرمان می کند. االن که جام جهانی رفتن دیگر 
کاری ندارد. در دهه ۶۰ و ۷۰ میالدی یک تیم از آسیا به جام 
جهانی می رفت یا در دهه ۹۰، دو تیم از آسیا در این رقابت ها 
حاضر می شدند. االن پنج تیم از آسیا به جام جهانی می روند 
و اگر قرار بود که تیم ملی به جام جهانی نرود، باید در فوتبال 

را تخته می کردیم.

 جام جهانی آخرین میخ کی روش به تابوت فوتبال 
ما بود

او ادامــه داد:  کی روش بــا فرافکنی ها و کارهایی که انجام 
مــی داد، عوام فریبی می کرد. آخریــن میخی که کی روش به 
تابوت فوتبــال ما زد، جام جهانی اخیر بود. فوتبال فوق العاده 
ضعیفی بــازی کردیم. مقابل انگلیس و آمریکا افتضاح بودیم 
و اگر مقابل ولز برنده شدیم، مقابل ولز ۱۰ نفره برنده شدیم. 
ایــن تیم ضعیف ترین تیــم جام جهانی بود و مــا در دقایق 
تلف شــده این تیم را شکســت دادیم. نمی خواهم ارزش کار 
بازیکنان را پایین بیاورم. کی روش در دوره ۸ ســاله حضورش 
در تیم ملی، پررو شــده بود و به قدری دخالت می کرد که در 
 قراردادهایی که به او ربط نداشــت، دخالت می کرد. او فوتبال

 ما را واقعا عقب انداخت.

محمودرضایی  -   ایده روز  | یک پیشکسوت فوتبال ایران می گوید جامعه ورزش و افکار عمومی موافق حضور مربی داخلی نیست و اگر در جام ملت ها 
نتیجه نگیرد، افکار عمومی پوست تاج را به عنوان رئیس فدراسیون می کنند.

 آن هایی که می گویند 
که کی روش سرمربی 
رئال بوده است، حتی 

اگر فوتبالی باشند، 
قواعد فوتبال اروپا و 
دنیا را نمی دانند. در 

دنیای فوتبال، افتخار، 
بخشی از پیشرفت یک 

بازیکن و مربی است.

ده
چکی

 اگر فوتبال فقط دفاع کردن بود، کی روش بهترین می شد
لطیفی افزود:  کی روش در ساختار دفاعی به ما کمک کرد. کی روش یک 
مربی تک بعدی است. او در ساختار دفاعی توانمندی دارد و اگر فوتبال فقط 
دفاع کردن بود، کی روش بهترین مربی فوتبال می شد. همین کی روش با 
تیم هایی مثل مصر و کلمبیا که فلسفه فوتبال تهاجمی دارند،   ناکام بود. 
در کشــور ما هم ناکام بود اما او و تیمش، دو تا از رســانه های قوی را مال 
خودشان کردند و شروع به عوام فریبی کردند. ایشان در برنامه نود گفت که 
»آل اشپورت یک برند ضعیف است و در شان تیم ملی نیست که این لباس 
را بپوشد.« او هفته بعد گفت »این برند کمتر از نایکی و آدیداس نیست.« 
دلیل این مساله هم این بود که کی روش از مدیران آل اشپورت، نزدیک به 

۱۰۰ هزار دالر گرفت و از این برند تعریف کرد.

 رفتن کی روش به قطر به نفع ما شد
این پیشکســوت فوتبال ایران خاطرنشان کرد: سقف توانایی کی روش 
این بود که ۲ سال سرمربی ایران شود و بیاید ساختار دفاعی ما را درست 
کنــد چون در فاز هجومی ضعیف بود. آن هایی که می گویند که کی روش 
سرمربی رئال بوده است، حتی اگر فوتبالی باشند، قواعد فوتبال اروپا و دنیا 
را نمی دانند. در دنیای فوتبال، افتخار، بخشــی از پیشرفت یک بازیکن و 
مربی است. پیشرفت مربیان ایجنت ۷۰ درصد تعیین کننده است. ایجنت 
آقای کی روش هم ایجنت کریستیانو رونالدو بوده است. حاال کی روش به 

قطر رفته است و این به نفع ما شد.

 افکار عمومی موافق سرمربی ایرانی نیست
او درباره انتخاب سرمربی آینده تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: 
جامعه ورزشی و افکار عمومی، به هر دلیلی با حضور سرمربی ایرانی موافق 
نیســت و دوست دارد که ســرمربی خارجی روی نیمکت تیم ملی باشد. 
مردم هم به کشورهای دیگر نگاه می کنند که مثل عربستان مربی خارجی 
می آورند و موفق هم هســتند. باور مردم این است که استعدادهای ایران، 
بهتر از دیگر کشورهای آسیایی است و مربیان ایرانی توانایی مربی گری در 
تیم ملی را ندارند. آقای تاج و همکاران شان در یک برزخ گیر کردند.  شاید 
پول الزم را برای آوردن یک مربی بزرگ ندارند. آقای تاج هم افکار عمومی 

را لحاظ می کند.

 مربی ایرانی تا جام ملت ها خوب است
لطیفی در پاسخ به این سوال که مربی خارجی برای تیم ملی بهتر است 
یا مربی داخلی؟   گفت: من فکر می کنم در کوتاه مدت و برای جام ملت های 
آسیا، باید مربی داخلی داشته باشیم که افکار عمومی این دیدگاه را قبول 
ندارند. اگر بنا بر مربی خارجی باشد، باید کسی باشد که شناخت نسبی از 
فوتبال آسیا داشته باشد. اگر می خواهیم دراز مدت به ماجرا توجه کنیم، 
باید دنبال یک مربی بسیار خوب در سطح جهانی باشیم و ۴ سال تیم در 
اختیار آن مربی باشــد و هدف هم صعود به دور دوم جام جهانی باشد اما 
اگر کوتاه مدت  می خواهیم فکر کنیم، می شــود برای جام ملت های آسیا، 

یک مربی داخلی انتخاب کرد.

ی 
اس

عب
اد 

رش
 : ف

س
عک

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور

شناسه آگهی : ۱۴۵۳۷۱۹  ۰ / م - الف

پیرو آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن و به استناد بند ب تبصره ۳ ذیل ماده ۹ قانون ساماندهی تحدید
حدود امالک مشروحه ذیل: 

امالک متقاضیان واقع در رویان به شماره پالک 1-2 اصلی بخش ۶
2۳۰۹ فرعی به نام خانم / آقای علی صفری سقاواز فرزند اصالن نسبت به ۲ دانگ/.... سهم/..../ از.... ششدانگ )زمین(طبق رای شماره ۱۴۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۰۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

2۳۰۹ فرعی به نام خانم / آقای عباسعلی سبحانی فرزند مختار نسبت به ۴ دانگ/... سهم/.... /از.... ششدانگ )زمین( طبق رای شماره ۱۴۵۰... تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
2۳۰7 فرعی به نام خانم / آقای ثمین نوروزی  فرزند متین نسبت به  ۶ دانگ/.... سهم/..../ از..... ششدانگ )زمین( طبق رای شماره ۱۴۵۱...... تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

2۳۰۸ فرعی به نام خانم / آقای محمد علی مداحی فرزند محمدتقی نسبت به  ۶ دانگ/.... سهم/..../ از.... ششــدانگ )زمین با بنا احداثی( طبق رای شماره ۱۴۵۲.... تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۲۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
2۳1۰ فرعی به نام خانم / آقای رقیه طالشی فرزند  قاسم نسبت ۶دانگ/.... سهم/..../ از.... ششدانگ )زمین  با بنا احداثی( طبق رای شماره...۱۴۵۳ تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۳۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
2۳۰5فرعی به نام خانم / آقای فرشاد  مختاری فرزند محمدحسن نسبت به ۶ دانگ/.... سهم/..../ از....  ششدانگ)زمین ( طبق رای شماره ۱۴۵۴ ... تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۴۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

 2۳۰۶ فرعی به نام خانم / آقای حسن احمدی آسور فرزند ابراهیم نسبت به ۶ دانگ/.... سهم/..../ از.... ششدانگ )زمین با بنا احداثی( طبق رای شماره 
۱۴۵۵ ... تاریخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۵۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

22۸7 فرعی به نام خانم / آقای غالمرضا مازندرانی فرزندجابر نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ ) زمین با بنای احداثی ( طبق رای شماره ... ۱۴۵۶ تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی
ساعت ۱۰:۰۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

22۹۳فرعی به نام خانم / آقای سید مسعود حسینی فرزند سیدابوالقاسم نسبت به ۶ دانگ/....  ســهم/.... / از.... ششدانگ ) زمین با بنا ( طبق رای شماره... ۱۴۵۷ ... تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ .... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۱۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
22۹2 فرعی به نام خانم / آقای امیرارسالن احمدی فرزند وجیه آله  نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا ( طبق رای شماره ۱۴۵۸ ... تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۲۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

22۹1 فرعی به نام خانم / آقای علی راجی فرزند علی نسبت ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا( طبق رای شماره ۱۴۵۹.... تاریخ .. ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی  ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
22۸۹ فرعی به نام خانم / آقای حسین اخوان فرزند محمد نسبت  به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا احداثی( طبق رای شماره ۱۴۶۱.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۴۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

22۸۸ فرعی به نام خانم / آقای پرویز کاویانپور فرزند محمد نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا  احداثی(  طبق رای شماره ۱۴۶۲ .. تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۵۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
22۸۶ فرعی به نام خانم / آقای ابراهیم بابائی فرزند ولی نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا( طبق  رای شماره ۱۴۶۳. تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۰۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

227۸ فرعی به نام خانم / آقای حسین دیوساالر فرزند ابوالفتح نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا(  طبق رای شماره ۱۴۶۴.... تاریخ .. ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
22٤٤ فرعی به نام خانم / آقای سیدحوری حسینی فرزند سیددرویش نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین ( طبق رای شماره ۱۴۶۵. تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی  ساعت ۱۱:۲۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

1۹5۶ فرعی به نام خانم / آقای پری باقر پور والشانی فرزند رمضانعلی نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )  زمین با بنا( طبق رای شماره ۱۴۶۶ . تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
1۶27 فرعی به نام خانم / آقای مریم فریدگلتای فرزند جمشید نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا( طبق رای شماره ۱۴۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۴۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

2۳۰1فرعی به نام خانم / آقای جواد ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به۲ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین( طبق   رای شماره ۱۴۶۸ .. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
2۳۰1 فرعی به نام خانم / آقای مجتبی ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به۲  دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین( رای شماره ۱۴۶۸. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
2۳۰1فرعی به نام خانم / آقای مسعود ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به ۲  دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین(رای شماره ۱۴۶۸. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ .. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 

2۳۰۰ فرعی به نام خانم / آقای زهرا گرایلی فرزند حسین نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ ) زمین با بنا احداثی( طبق رای ۱۴۶۹. تاریخ ۱۴۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
22۹۹فرعی به نام خانم / آقای مهران محمدی فرزند تاج الدین نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با  بنا احداثی( طبق رای شماره ۱۴۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی

ساعت ۱۲:۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
22۹۸ فرعی به نام خانم آقای فرح صفی الدینی فرزند ابوالقاسم نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ)زمین با بنا( طبق رای شماره ۱۴۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 

22۹7 فرعی به نام خانم/آقا سید ابراهیم عبادی فرزند سید مسلم نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ)زمین( طبق رای شماره ۱۴۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 
227۰ فرعی به نام خانم / آقا عباس صفر شهیر فرزند احمد نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین( طبق رای شماره ۱۴۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۲۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 

22۹٤ فرعی به نام / آقای مجید هیکل فرزند ابراهیم نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا احداثی( طبق رای شماره ۱۴۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 
22۹5 فرعی به نام خانم /آقای مهدی فراغتی فرزند محمد نسبت به ۳ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین بنا بنا( طبق رای شماره ۱۴۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۴۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
22۹5 فرعی به نام خانم /آقای فاطمه فراغتی فرزند محمد نسبت به ۳ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین بنا بنا( طبق رای شماره ۱۴۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۴۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

2۳۰۳ فرعی به نام خانم /آقای سید جواد حسینی خاچکی فرزند سیدعباس نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششــدانگ  )زمین با بنا احداثی( طبق رای شماره ۱۴۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۹:۵۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 
22۸5 فرعی به نام خانم /آقا عباس صفرشهیر فرزند احمد نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین( طبق رای  شماره ۱۴۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

222۳ فرعی به نام خانم / آقای عباس صفر شهیر فرزند احمد نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین ( طبق رای شماره .۱۴۷۸.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
22۸۳ ... فرعی به نام خانم / آقای عباس صفر شهیر فرزند احمد نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین ( طبق رای شماره ۱۴۷۸ تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۲۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

2۳۰٤ فرعی به نام خانم / آقای صادق طرخان فرزند فرج اله نسبت به  ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا احداثی ( طبق رای شماره ۱۴۷۹.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی
ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

1٤15  فرعی به نام خانم / آقای علیرضا فتحی فرزند احسان نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ)زمین  بنا احداثی(  طبق رای شماره ۱۴۸۰.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۴۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
1۸۹7فرعی به نام خانم / آقای فروزان همایونی فرزند  فضل اله نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با  بنا احداثی(  طبق رای شماره ۱۴۸۱.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۰:۵۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

1۸۹۸ فرعی به نام خانم / آقای عبدالرضا آصفی فرزند مجیدنسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا احداثی(  طبق رای شماره ۱۴۸۳.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
1۸۹۹  فرعی به نام خانم / آقای زهرا آصفی فرزند مجید نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا احداثی (  طبق رای شماره ۱۴۸۴.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ . هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

1۹5۰  فرعی به نام خانم / آقای فروزان همایونی فرزند فضل اله نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین با بنا احداثی(  طبق رای شماره ۱۴۸۵.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۲۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
1۹٤۹فرعی به نام خانم / آقایعبدالرضا آصفی فرزند مجید نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا احداثی( طبق رای شماره ۱۴۸۶.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱. هیئت قانون ساماندهی 

ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
22۹۶فرعی به نام خانم / آقای سیدابراهیم عبادی فرزند  سیدمسلم نسبت به۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ) زمین( طبق رای شماره ۱۴۸۷.... تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱... هیئت قانون ساماندهی

ساعت ۱۱:۴۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
1٤1٤  به نام خانم / آقای حمید مقدم فر فرزند حسن نسبت به  ۳ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )ژمین با بنا( طبق  رای شماره ۱۴۸۲. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 

1٤1٤ فرعی به نام خانم / آقای مهین ریحانیان فرزند محمد نسبت به  ۳دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا(  طبق رای شماره ۱۴۸۲. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
2۳۰2 فرعی به نام خانم / آقای مرتضی ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به  ۱.۵ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ)زمین(  طبق رای شماره ۱۴۷۶ تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

2۳۰2 فرعی به نام خانم / آقای صدیقه ثقفی فرزند علی اکبرنسبت به ۰.۷۵دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین(  طبق رای شماره ۱۴۷۶ تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱.. هیئت قانون ساماندهی
ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

2۳۰2 فرعی به نام خانم / آقای عظیمه ثقفی فرزند تقی نسبت به  ۰.۷۵دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ)زمین( طبق . رای شماره ۱۴۷۶. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ .. هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
2۳۰2 فرعی به نام خانم / آقای نرجس خاتون ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به  ۰.۷۵دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ  )زمین طبق رای شماره ۱۴۷۶. تاریخ . ۱۴۰۱/۱۱/۱۱. هیئت قانون ساماندهی

ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
2۳۰2 فرعی به نام خانم / آقای کبری ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به ۰.۷۵دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین( طبق رای شماره ۱۴۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
2۳۰2 فرعی به نام خانم / آقای علیرضا ثقفی فرزند علی اکبر نسبت به ۱.۵دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ)زمین( طبق رای شماره ۱۴۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

1۸۸7 فرعی به نام خانم /آقا محمدقلی درویش فرزند عبدالباقی نسبت به ۶ دانگ/....  سهم/.... / از.... ششدانگ )زمین با بنا ( طبق رای شماره ۱۴۶۰  تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیئت قانون ساماندهی ساعت ۱۲:۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است  در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین میتوانند به استناد ماده ۱۰ قانون ساماندهی 
ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با 

رعایت مقررات ادامه  می یابد.       
                                  تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳                                                                                                                                                                                                                                                               رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان نور 
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پیش بینی جالب طال و نقره؛ به زودی...
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 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

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

آرزو برهانی 
 |  سازمان آگهی ها : محمد کارگر  

 | نشانی : تهران ، میدان توحید،خیابان 
شهید یداله امیرلو)گلبار(،بن بست 
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  علمیعلمی
 ساخت ربات تغییر شکل دهنده با الهام از خیار دریایی

محققان دانشگاه های سان یات سن و ژجیانگ چین و دانشگاه کارنگی ملون 
آمریکا با الهام از تغییر شکل یک خیار دریایی، یک فلز مایع با قابلیت تغییر 
شکل و دارای کنترل مغناطیسی را برای ساخت ربات های منعطف ابداع کردند.

 بــه نقل از ســی جی تی ان، یک خیار دریایی می توانــد به طور مداوم و 
برگشت پذیر میزان ســفتی بافت بدن خود را تغییر دهد و همین توانمندی 

الهام بخش ساخت ربات مایع و منعطف شده است.
یک ربات انسان نما که از فلز مایع ساخته شده باشد، با ذوب شدن و تغییر 
شکل می تواند از فضایی که در آن حبس شده فرار کند و سپس شکل خود را 
به طور خودکار بازیابی کرده و به حالت اول بازگردد. این ربات دارای استحکام 
مکانیکی باال، ظرفیت حمل بار باال و سرعت حرکت سریع در فاز جامد خود 
و همچنین سازگاری شکل عالی در فاز مایع خود مانند ازدیاد طول، شکافتن 

و ادغام است.
با استفاده از این فناوری می توان ربات هایی با قابلیت پیکربندی مجدد و پویا 
ســاخت که قادر به مونتاژ هوشمند انواع محصوالت در شرایط سخت یا پاک 

کردن اجسام خارجی از معده افراد هستند.

 کشف ارتباط گروه خونی با سکته مغزی توسط دانشمندان
دانشــمندان دریافتندافرادی که یکی از ایــن گروه های خونی را دارند، در 
مقایسه با ســایر گروه های خونی، بیشتر در معرض سکته مغزی قبل از سن 

60 سالگی هستند.
 به نقل از ساینس الرت، تحقیقات نشان می دهد افرادی که یکی از گروه های 
خونی A دارند، در مقایسه با سایر گروه های خونی، بیشتر در معرض سکته مغزی 

قبل از سن 60 سالگی هستند.
در مطالعه ای که سال گذشته منتشر شد، محققان ژنومیک رابطه واضحی بین 
ژن زیرگروه A1 و شروع اولیه سکته مغزی یافتند. محققان داده های 48 مطالعه 
ژنتیکی را جمع آوری کردند که شامل تقریباً 17هزار فرد مبتال به سکته مغزی 
و نزدیک به 600هزار گروه کنترل غیرسکته مغزی بود. همه شرکت کنندگان 

بین 18 تا 59 سال سن داشتند.
جست وجو در کل ژنوم دو مکان را نشان داد که به شدت با خطر اولیه سکته 
مرتبط است؛ یکی از آن ها نقطه ای بود که ژن های گروه خونی در آن قرار دارند. 
سپس تجزیه و تحلیل دوم از انواع خاصی از ژن های گروه خونی نشان داد افرادی 
که ژنوم آنها برای تنوعی از گروه A کدگذاری شده است؛ در مقایسه با جمعیت 
سایر گروه های خونی، قبل از سن 60 سالگی 16درصد بیشتر احتمال سکته 
مغزی داشتند. برای افرادی که دارای ژن گروه O1 بودند، این خطر 12 درصد 
کمتر بود. با این حال، محققان خاطرنشان کردند که خطر اضافی سکته مغزی 
در افراد دارای گروه خونی A کم است، بنابراین نیازی به هوشیاری یا غربالگری 

اضافی در این گروه وجود ندارد.
استیون کیتنر نویسنده ارشد و متخصص مغز و اعصاب عروقی از دانشگاه 
مریلند، گفت: »ما هنوز نمی دانیم که چرا گروه خونی A خطر بیشــتری را به 
همراه دارد. اما احتماالً با عوامل انعقاد خون مانند پالکت ها و ســلول هایی که 
رگ های خونی را می پوشانند و همچنین سایر پروتئین های در حال گردش که 

همگی در ایجاد لخته های خون نقش دارند، ارتباط دارد.«
هر ســال در ایاالت متحده حدود 800هزار نفر سکته مغزی را تجربه می 
کنند. بیشتر آن ها در افراد 65 سال و باالتر رخ می دهد که خطرات آن پس 

از 55 سالگی هر دهه دو برابر می شود.
همچنین، افرادی که در این مطالعه شرکت کردند در آمریکای شمالی، اروپا، 
ژاپن، پاکستان و استرالیا زندگی می کردند و افراد غیر اروپایی تنها 35 درصد 
از شرکت کنندگان را تشکیل می دادند. مطالعات آینده با نمونه های متنوع تر 

می تواند به روشن شدن اهمیت نتایج کمک کند.
کیتنر گفت: ما به وضوح به مطالعات بعدی بیشــتری برای روشــن شدن 
مکانیســم های افزایش خطر سکته مغزی نیاز داریم. یکی دیگر از یافته های 
کلیدی این مطالعه مقایسه افرادی که قبل از 60 سالگی با افرادی که بعد از این 
سن سکته کرده بودند بدست آمد. برای این کار، محققان از مجموعه داده ای از 
حدود 9هزار300 نفر باالی 60 سال که سکته کرده بودند و حدود 25هزار کیس 

کنترل باالی 60 سال که سکته مغزی نکرده بودند استفاده کردند.
آنها دریافتند که افزایش خطر سکته مغزی در گروه خونی A در گروه سکته 
مغزی جوانترها ناچیز است و این نشان می دهد که سکته هایی که در اوایل زندگی 
اتفاق می افتند ممکن است مکانیسم متفاوتی نسبت به سکته هایی که بعدا رخ 
می دهند داشته باشند. به گفته نویسندگان، سکته مغزی در افراد جوان، کمتر 
به دلیل تجمع رسوبات چربی در شریان ها )فرآیندی به نام تصلب شرایین( و 

بیشتر به دلیل عوامل مرتبط با تشکیل لخته ایجاد می شود.

 بزرگترین پرنده عمودپرواز الکتریکی چین به پرواز درآمد

پرنــده  اولیــه  نمونــه  بزرگتریــن  آزمایــش  جیلــی،   شــرکت 
عمودپــرواز الکتریکــی )eVTOL( را که تاکنون در چیــن به پرواز درآمده 

است، آغاز کرد.
 به نقل از نیو اطلس، نســخه نمایشــی فنی Aerofugia AE۲00، یک 
 electric vertical take-off( نمونه اولیــه پرنده عمودپــرواز الکتریکــی
 and landing( بــا انــدازه کامــل و پنج صندلی اســت. این یــک بیانیه

 واضــح از این خودروســاز چینی، مبنی بــر طراحی های جدی در فضای 
حرکت هوایی شهری است.

شاید خودروی پرنده Terrafugia Transition که در ماساچوست آمریکا 
به پرواز درآمد را به خاطر داشته باشید. شرکت Terrafugia در سال ۲0۱۷ 
 )Geely Holding Group( توسط غول خودروساز چینی، گروه هلدینگ جیلی
خریداری شد و پس از آن این شرکت به طراحی خودروهای پرنده عمودپرواز 
الکتریکی )eVTOL( پرداخت و ســپس کم و بیش تعطیل شد و در نهایت 

در سال ۲0۲۱ به چین منتقل شد.
شــرکت جیلی ســپس حــدود ۵۵ میلیون دالر را به شــرکت آلمانی 
Volocopter اختصاص داد و یک استارتاپ برای ورود به تجارت تاکسی های 

هوایی عمودپرواز الکتریکی راه اندازی کرد.
اکنون شرکت Aerofugia )شرکت تابعه گروه هلدینگ جیلی(، یک نمونه 
اولیه در مقیاس کامل را به پرواز درآورده اســت. این نســخه نمایشی یک 
تاکســی هوایی برقی پنج نفره با بال پهن و تعبیه شــده در باالی هواپیما 
و چهار ردیف پیشــرانه است که هر کدام یک پروانه در هر سر خود دارد. 

پروانه های جلویی می توانند برای پرواز و فرود عمودی کاماًل کج شوند.
شرکت Aerofugia مانند شــرکت های رقیب چینی خود Autoflight و 
TCab Tech قصد دارد به جای اینکه مستقیماً به سمت تاکسی های هوایی 

خودران مانند eHang برود، با طراحی آزمایشی وارد این بازار شود.
در حالی که نمونه اولیه AE۲00 بزرگترین eVTOL چینی اســت که تا 
به حال پرواز کرده اســت، اما به گفته رسانه دولتی ساوث چاینا مورنینگ 
پســت، دقیقاً مشخص نیست که این دســتگاه تا چه حد به ورود به بازار 
نزدیک اســت. شرکت سازنده امیدوار است بین سال های ۲0۲۵ تا ۲0۲6 

مجوز دریافت کند و خدمت رسانی کند.

  بی نیازی از آزمایش نیش پشــه روی انسان، با ابداع ماده 
جدید

پروفســور »امید ویسه« با ابداع یک زیست ماده جدید، امیدوار است که 
دیگر به داوطلب انسانی برای آزمایش نیش پشه ها نیاز نباشد.

 بــه نقل از آی ای، یک ماده زیســتی جدید که بــه طور بالقوه نیاز به 
داوطلبان انسانی یا حیوانات را در پژوهش  روی نیش پشه ها از بین می برد، 
از طریق مشارکت بین پژوهشگران دانشگاه رایس )Rice( و دانشگاه تولین 

)Tulane( ساخته شده است.
پروفســور امید ویسه، سرپرســت این پژوهش از دانشگاه رایس گفت: 
گروه های پژوهشی مختلف به دنبال یافتن راه هایی برای )دفع و( جلوگیری 
از نیش زدن پشــه ها هســتند، اما آوردن مواد دافع جدید به بازار، چالش 
برانگیز است. این مطالعه تالش می کند تا توان آزمایش پژوهش های مربوط 
به نیش پشــه ها را افزایش دهد و وابستگی به داوطلبان انسانی و حیوانات 

را کاهش دهد.
تقلید از پوست انسان

ایــج  ســکویی  داده هــا،  تحلیــل  و  تجزیــه  بــرای  دانشــمندان 
اد کردنــد کــه هیدروژل هــای چاپ ســه بعدی شــده زیســتی را برای 
 شبیه ســازی پوســت انســان با نظارت تصویــری و الگوریتم های بینش

 رایانه ای ترکیب می کند.این داده ها برای ایجاد یک مدل یادگیری ماشینی 
برای تمایز بین پشــه هایی که از این هیدروژل ها خورده بودند و پشه هایی 
که از آن نخورده بودند، اســتفاده شــد. پشــه ها هنگامی که خون درون 
 هیدروژل ها را مصرف می کردند، تحت نظارت قرار گرفتند. این امر، بررسی

 سریع و کارآمد داده های مربوط به پشه ها را با دقت متوسط ۹۲.۵ درصد 
آسان تر کرد.دانشمندان روی مجموعه ای از هیدروژل های ساده پوشیده شده 
با ماده ای شــیمیایی موســوم به DEET که ماده دافع حشرات است و یک 
ماده دافع حشــرات گیاهی، آزمایش کردند تا ببینند که پشه ها چگونه به 

هر نوع هیدروژل واکنش نشان می دهند.
خونی که تا ۳۷ درجه سانتیگراد گرم شده بود، در هر هیدروژل تزریق 
شد. در حالی که ۱۳.۸ درصد از پشه های قفس کنترل، خون مصرف کردند، 
هیچ یک از حشراتی که هیدروژل های پوشانده شده با دافع حشرات دریافت 

کردند، خون نخوردند.

 وزن همه حشرات زمین چقدر است؟
یک مطالعه برای اولین بار وزن ترکیبی همه حشرات خشکی و بندپایان 

زمین را محاسبه کرده است.
به نقل از آی اف ال ساینس، مطالعه اخیر برای اولین بار  وزن ترکیبی 

همه حشرات خشکی و بندپایان زمین را محاسبه کرد.
نتیجه بســیار ترسناک اســت. ظاهراً اگر وزن همه را ترکیب کنیم، با 
زیســت توده ای تقریباً برابر با وزن کل انسان ها و دام های روی زمین روی 
زمین مواجه می شــویم. برآوردهای محققان وزن تازه کل حشرات خشکی 
و بندپایان )به اســتثنای گونه های آبزی/دریایی( را در حدود هزار میلیون 
تن )Mt( نشــان می دهد. برای مقایسه، زیســت توده انسانی حدود 400 
میلیون تن است.رسیدن به این تخمین شامل جستجوی حدود ۵00 سایت 
نظرســنجی برای داده هایی بود که نشان دهنده هزاران مشاهدات در طول 
ســال ها تحقیق در بیش از ۳00 مکان بود. محققان در جســتجوی بینش 
هایی در مورد زیست توده حشرات زیر خاک، کف جنگل و در میان برگ 

های پوشش گیاهی زمین بودند.

جشن 44 سالگی انقالب

تحلیلگران بر این باورند که در فصل اول ســال ۲0۲۳، قیمت طال و نقره به 
اوج خود خواهد رسید؛ عواملی همچون عدم قطعیت در بازارهای جهانی از این 

دو فلز حمایت می کنند
سایت کیتکو نیوز در یادداشتی تحلیلی به بررسی تغییرات و نوسانات فلزات 
گرانبها از جمله طال و نقره پرداخت و درباره ی چشــم انداز این دو فلز در ســال 

۲0۲۳ اینگونه نوشت:
به گفته ی تحلیلگران بانک CIBC، عدم اطمینان مداوم در بازارهای مالی جهانی 
از قیمت طال در سال ۲0۲۳ حمایت می کند، البته ناگفته نماند که علیرغم بهترین 
شروع سال در یک دهه ی اخیر، سرمایه گذاران نباید انتظار یک نمایش آتش بازی 

در بازارهای فلزات گرانبها را داشته باشند.
بانک کانادایی چشم انداز فلزات گرانبها در سال ۲0۲۳ را روز دوشنبه منتشر 
کرد و تحلیلگران در آن ذکر کردند که قیمت طال در طول سال به طور متوسط 
حــدود ۱۸00 دالر در هر اونس خواهد بود که در واقع تقریباً ۵ درصد کمتر از 
قیمت فعلی آن است. آتی طال در آوریل آخرین بار در حدود ۱۸۸۷.۳0 دالر در 

هر اونس معامله شد که 0.۱۳ درصد در روز افزایش یافت.
در عین حال، CIBC قیمت نقره را به طور متوسط در سال ۲0۲۳ حدود ۲۳.۵0 
دالر در هر اونس می بیند. آتی نقره آخرین بار با 0.۷۱ درصد افزایش در روز، با 

۲۲.۳۳۵ دالر در هر اونس معامله شد.
تقاضای فیزیکی طال و نقره

شایان ذکر است که تحلیلگران انتظار دارند که در سه ماهه ی اول سال جاری، 
اوج قیمت طال و نقره تحقق یابد.آنها نوشتند: »نشانه ها حاکی از ریسک کاهشی 
نسبتاً کم است و همچنان گزینه ی تجارت ایمن را در مقابل حرکات معنی دار در 

سایر ارزهای فیات برای سرمایه گذاران فراهم می کند.«
اگرچه نوســانات بــازار از قیمت های طــال و نقره در ســال جاری حمایت 
می کنــد، تحلیلگــران معتقدند موضع محکــم فدرال رزرو در مــورد نرخ های 
 بهــره در یــک محیط تورمــی خامــوش، در نهایــت نرخ های واقعــی را در 

طول سال باالتر خواهد برد.
با تمام این ها، هنوز در مورد شدت و طول یک رکود بالقوه، ابهام وجود دارد. 

در عین حال، با توجه به اینکه اکثریت سهم ها در بازار سهام، در حال حاضر کمتر 
از میانگین بلندمدت P/E معامله می شوند و سناریوهای ریسک/پرداخت جذابی 
را ارائه می دهند، سرمایه گذاران باید این عوامل را در مقابل هزینه ی مالکیت طال 

در محیطی با نرخ بهره ی باال بسنجند.
در شــرایط فعلی، CIBC انتظار دارد که حتی اگر تقاضای فیزیکی دست کم تا 
تابستان باال باشد، تقاضای سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله با پشتوانه ی 

طال در طول سال ثابت بماند.
بنا به اثبات تحلیلگران، تقاضای ETF بسیار بی ثبات است و انتظار می رود که در 
نیمه ی آخر سال با افزایش انتظارات برای بهبود بازار سهام، باد مخالف ایجاد کند.
چشم انداز خنثای CIBC در مورد طال حتی پس از اینکه این فلز گرانبها پیش بینی 
 CIBC این بانک در سال 2022 را مقهور کرد، بر قوت خود باقی است. سال گذشته
انتظار داشت میانگین قیمت طال در حدود 1750 دالر باشد، حال آنکه طال رکورد 

متوسط قیمت ساالنه ۱۸00.۹0 دالر در هر اونس را تجربه کرد.
به عالوه، این بانک در مقایسه با عملکرد سال گذشته اندکی نسبت به نقره 
صعودی تر است. در سال ۲0۲۲، قیمت نقره به طور متوسط ۲۱.۷۳ دالر در هر 

اونس بود.
با تمام این ها، این احتمال وجود دارد که هر دو فلز از پیش بینی ها قدم فراتر 
بگذارند، البته با توجه به تثبیت نرخ های تورم، افزایش نرخ های واقعی و شــاید 
مهم تر از آن، بهترشــدن بازار سهام در سال ۲0۲4، رؤیت کاتالیزورهای معنادار 
در افق، دشوار به نظر می رسد. با این حال، تحلیلگران افزایش چند ساله ی طال و 

نقره را بیشتر مورد حمایت قرار می دهند.
اغلب نهادهای مالی و تحلیلگران در بلندمدت می بینند که قیمت طال تا سال 
۲0۲۵ به طور متوسط حدود ۱6۵0 دالر در هر اونس خواهد بود. انتظار می رود 
قیمت نقره در بلندمدت حدود ۲0 دالر باشد. تحلیلگران در این زمینه با صراحت 
ابراز داشتند: »ما همچنان معتقدیم که هم طال و هم نقره سطوح قیمت پایه ی 

باالتری را ایجاد کرده اند.«
طال و نقره در درازمدت

در دورنمای نقره، تحلیلگران پتانســیل نسبتأ بیشتری برای این فلز گرانبها 
می بینند، زیرا تقاضای رو به رشــد صنعتی، چشــم انداز عرضه و تقاضای بازار را 
برای دو ســال آینده به سمت کسری ســوق داده است.تحلیلگران خاطرنشان 
کردند: »تقاضای نقره برای کاربردهای خورشــیدی در سراسر جهان همچنان 
در حال افزایش اســت و از ســوی دیگر، قانون تورم زدایی رئیس جمهور بایدن 
نیز در ســال ۲0۲۲ این فلز را تقویت کرد. وســایل نقلیه الکتریکی یکی دیگر 
از زمینه هــای رشــد کلیدی برای تقاضای نقره هســتند، به طــوری که یک 
خودروی نوع الکتریکی دو برابر خودروی متداول ســنتی به نقره نیاز دارد.«در 
 عیــن حال، تقاضــای ســرمایه گذاری در صندوق های ETF با پشــتوانه ی نقره 
در سال جاری همچنان به عنوان یک برگ برنده باقی مانده است. CIBC خاطرنشان 
می کند که هر گونه افزایش در تقاضای سرمایه گذاران، فشار صعودی بر قیمت ها 

وارد خواهد کرد.

 امید به جوان کردن انسان با پالسما درمانی
طول عمر یک موش صحرایی ماده به نام »ســیما« با پالســما 
درمانی با هدف بازسازی محیط گردش خون پستانداران، افزایش 
قابل توجهی یافته که امیدها را برای جوان سازی و افزایش طول عمر 

انسان زنده کرده است.
 Harold( به نقل از گاردین، آزمایشی که زیر نظر دکتر هارولد کچر 
Katcher( انجام شد، نور امیدی برای بشریت به منظور دستیابی به 

رویای معکوس کردن روند پیری فراهم می کند.
دکتر کچر، عاملی را در خون حیوانات جوان کشف کرده است که 
سن موجود را کنترل می کند. وی آن را روی ۸ موش صحرایی ماده 
از نژاد Sprague Dawley آزمایش کرد و »سیما« در حال حاضر تنها 
بازمانده آن گروه اســت، اما سنی که این موش به آن رسیده است، 
چشم اندازی از جوان سازی انسان را در اختیار دانشمند قرار داده است.
سیما )Sima( که از کلمه هندی به معنی »مرز« یا »حد« نام گذاری 
شده است، در ۲۸ فوریه ۲0۱۹ به دنیا آمد و اکنون بیش از 4۷ ماه 
است که زنده مانده و باالتر از سنی که در مقاله های علمی برای یک 
مــوش ماده از نژاد Sprague-Dawley ثبت شــده، یعنی 4۵.۵ ماه 
عمر کرده است.سیما تا به امروز نزدیک به 6 ماه از سن نزدیکترین 
رقیب خود پیشی گرفته است.دکتر کچر، مدیر ارشد علمی استارتاپی 
موسوم به یووان )Yuvan( مستقر در کالیفرنیای آمریکا اظهار داشت: 
پیری سلولی یک فرآیند معمول سلولی است که به تاریخچه سلول 
بستگی ندارد، بلکه به محیط آن بستگی دارد.نتایج آخرین مطالعه 
دکتر کچر پس از مرگ سیما، ثبت و منتشر خواهد شد. با این حال، 
داده های جمع آوری شده تاکنون نشان می دهد که هشت موش که 
دارونما به آنها تزریق شد، توانستند تا ۳۸ ماه زنده بمانند، در حالی 
که هشت موشی که E۵ )شکل غلیظ و خالص شده پالسمای خون( 
دریافت کردند تا 4۷ ماه زنده ماندند. این پالسما همچنین به طور قابل 
توجهی قدرِت در دست گرفتن چیزها توسط موش ها را بهبود بخشید.

اگرچه این پالســما، اندام ها و بافت های پیر جوندگان را تقویت 
می کند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این رویکرد موجب 

ضد پیری در انسان می شود.

امام صادق علیه السالم :
...»به خدا سوگند، روزها و 

شب ها سپری نمی  شوند تا این 
که خداوند، مردگان را زنده 

می  کند و زندگان را می  میراند 
و خداوند، حق را به اهلش باز 
می  گرداند و دینی را که برای 

خود و پیامبرش پسندیده 
است، برپا می  کند. پس مژده 
 دهید، مژده دهید و باز مژده 

دهید که به خدا سوگند، حق 
جز در دستان شما نیست«.

الکافی : ج3 ص536 ح1

معرفی هوش مصنوعی جدید از شرکت چینی
علی بابا غول تجارت الکترونیک چینی، روز پنجشنبه اعالم کرد که در حال کار 
بر روی رقیب ChatGPT است و به انبوهی از شرکت های فناوری جهانی می پیوندد 

که عجله دارند تا با چت بات محبوب مبتنی بر هوش مصنوعی مطابقت کنند.
به نقل از تک اکسپلور، چت بات ChatGPT  توجه ها را درمورد فناوری هوش 
مصنوعی به خود معطوف کرده اســت؛ مایکروسافت، گوگل و بایدو همگی برای 

توسعه چت بات تقلید کننده گفتار انسان، تالش می کنند.
این سرویس که توسط شرکت OpenAI ایجاد شده است، به دلیل توانایی آن در 
نوشتن مقاالت، شعرها و کدهای برنامه نویسی بر حسب درخواست در عرض چند 
ثانیه، شناخته شده و باعث ترس گسترده از بین رفتن برخی حرفه ها می شود.

ســخنگوی علی بابا روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این شرکت 

اکنون روی یک بات مکالمه به سبک ChatGPT کار می کند که توسط کارمندان 
آزمایش می شود. او از ارائه جزئیات در مورد زمان راه اندازی این سرویس یا اینکه 
آیا بخشی از تاوباو، بزرگترین پلتفرم خرید آنالین چین خواهد بود یا خیر خودداری 
کرد.این اعالمیه چند روز پس از آن منتشر شد که بایدو غول جستجوی چینی 
گفت که آزمایش چت بات هوش مصنوعی خود را در ماه مارس تکمیل خواهد کرد.

مایکروسافت از همکاری چند میلیارد دالری با OpenAI سازنده ChatGPT خبر 
داده و قصد دارد قابلیت های قدرتمند هوش مصنوعی مبتنی بر زبان را با موتور 

جستجوی بینگ خود ادغام کند.
گوگل همچنین از چت بات جدیدش با نام بارد رونمایی کرده که کاربران با 

پرسیدن سوال از آن می توانند پاسخ خود را بگیرند.
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