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 مرتضی قدیمی   
کارشناس 

 به طرح » احیای ثبات ارزی«
 امیدوار باشیم؟

بعد از حذف ارز ترجیحی در فصل بهار شاهد پیاده سازی دالر توافقی در 
تابستان و پاییز بودیم و بعد از تغییرات در بانک مرکزی، موضوع سیاست تثبیت 

و دالر ۲۸۵۰۰تومانی مطرح شده است.
 در حالی که در پایان دی ماه سال جاری نرخ تورم از 46 درصد عبور کرده 
است و شاهد نوسانات جدی نرخ ارز در بازار آزاد بوده و هستیم، مرور تحوالت 
مهم اقتصادی از اردیبهشــت ماه تا کنون می تواند در ترسیم یک چشم انداز 

حداقلی از فضای اقتصاد کشور در هفته های آتی مؤثر باشد.
1ـ  در اردیبهشت ماه امسال حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار 
گرفت و مابه ازای تخصیــص ارز 4۲۰۰تومانی برای واردات 1۵ میلیارد دالر 
کاالی اساســی و دارو، یارانه نقدی 3۰۰ و 4۰۰ هــزار تومانی به حدود ۸۰ 
میلیون ایرانی پرداخت شد. ذکر این نکته ضروری است که پیش از این حدود 
6۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی و معیشتی نزدیک به 1۰۰ هزار تومان دریافت 
می کردند و بعد از جراحی به یارانه بگیران دهک های چهار به بعد ۲۰۰ هزار 
تومان اضافه تر پرداخت شــد. در ماه خرداد شاهد رکوردشکنی تورم ماهیانه 
بودیم اما رفته رفته اعالم شد که شوک اولیه تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی 
تخلیه شده است. دولت در آن مقطع معتقد بود که یکی از موتورهای اصلی 

تورم در کشور خاموش شده است.
۲ـ  از اواخر خرداد ماه و بعد از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صادرکنندگان 
پتروشیمی، دالر توافقی رونمایی شد، به این ترتیب صادرکنندگان مجاز شدند 
دالر حاصل از صادرات را )نه به نرخ نیمایی( بلکه به نرخ توافقی و نزدیک به بازار 

آزاد به صرافی ها عرضه کنند.
این سیاست در پاییز نیز ادامه داشت، در این بین عرضه سهمیه ۲۰۰۰دالری 
با کارت ملی نیز در دســتور کار قرار گرفته بود. بر اساس گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی رقمی بین 3 الی 4 میلیارد دالر اسکناس 
در قالب عرضه سهمیه ۲۰۰۰دالری در بازار آزاد توزیع شد. نکته جالب توجه 
اینکه بخش مهمی از این اسکناس های عرضه شده ناشی از ارزهای صادراتی 
بودند که قباًل در سامانه نیما جهت تأمین ارز واردات کشور مصرف می شدند، 
به عبارت ســاده تر سیاســت دالر توافقی منجر به کاهش ارزهای باکیفیت 
عرضه شده در سامانه نیما شد و همین موضوع پالس ناترازی ارزی را به بازار 

آزاد ارز نیز صادر کرد.
3ـ  مــازاد تقاضای ارزهای باکیفیت )درهــم( به طور حتم یکی از دالیل 
افزایش اخیر قیمت ارز در بازار آزاد بوده اســت. در پایان دی ماه حدود 14 
میلیارد دالر کاال از کشــور امارات وارد شده بود و این کشور مهمترین مبدأ 
صادراتی کاال به ایران بوده است. نکته جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در یک 
مصاحبه خبری به صورت گذرا به این موضوع اشاره کرده بود، خاندوزی گفته 
بود؛ »بخش کوچکی از مشــکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه 
تخصیص در زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی 
درباره تقاضای کاالهایی که باید با درهم وارد می کردند، دچار مشــکل شود، 
زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شــده بود که کشــور ارز کم دارد و برای 

تأمین آن هجوم آورده شود.«
گفتنی است، ماجرای »ناترازی عرضه و تقاضای درهم« در سامانه نیما، صرفاً 
ناشی از یک اشتباه تکنیکی در تخصیص یک ارز پرتقاضا نبوده، بلکه حرکت 
به سمت پیاده سازی سیاست ارز تک نرخی )نزدیک شدن قیمت ارز صادراتی 
به قیمت ارز در بازار آزاد( که این روزها از تریبونهای مختلف خارج از دولت 
نیز روی آن تأکید می شود، دلیل عمده و علت العلل رخدادهای ارزی آذر ماه 
است. بعد از این تحوالت معاون ارزی و رئیس کل بانک مرکزی برکنار شدند.

دالر جهانی در اوج و طال در قعردالر جهانی در اوج و طال در قعر

  

 جدیدترین فیلم اکران شــده ســینماها موفق شد طی 3 روز 
نخست نمایش خود، افتتاحیه ای ۹1۰ میلیونی را تجربه کند.

 کمدی خط اســتوا که نمایش خود را از چهارشنبه آغاز کرد، 
موفق شد طی 3 روز نخســت اکران، با جذب ۲1 هزار و ۸۰۰ 

مخاطب، گیشه ای ۹1۰ میلیون تومانی داشته باشد.
البته نمایش شهرســتان های فیلم از روز پنجشنبه آغاز شد و 
طی هفته جاری، بر تعداد ســالن های شهرستان فیلم افزوده 
خواهد شد. بنابراین عمده فروش افتتاحیه خط استوا، متعلق 
به ســینماهای پایتخت اســت.قطعا این میزان فروش، با در 
اختیار داشتن تنها 1۲۰ سالن، یک آمار خوب محسوب می شود 
علی الخصوص از جهت آن کــه فیلم، نمایش خــود را بدون 
تبلیغات آغاز کــرد و 3 رقیب قدرتمند به نام های بخارســت، 
مالقات خصوصی و چپ، راست را در اکران دارد.با توجه به این 
آمار، مطمئنا فروش فیلم در هفته های آتی و مخصوصا در اکران 

نوروزی، با اقبال بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

 وزیر نفت گفت: همه ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی و پاالیشی در 
مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد.

بــه گــزارش از وزارت نفــت، »جــواد اوجــی« در نشســت ویژه  بــا حضور 
مدیران هلدینگ های بــزرگ پتروشــیمی و پاالیشــی در وزارت نفت، ضمن 
 تأکید بر اهمیت اجــرای کامل سیاســت های ارزی دولت اظهار داشــت: همه

 ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاست های ارزی دولت و اجرای 
دقیق آن هستند.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از ارز صادرات در واقع ارز حاصل از مواد پتروشیمی 
و نفتی است، افزود: همه ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی و پاالیشی 
در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد، همچنان که این شرکت ها پیش از این نیز 
بیشترین عرضه کننده ارز در سامانه نیما بوده اند و عملکرد قابل قبولی در بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و تزریق آن به بازار برای پوشش نیازهای ارزی کشور داشته اند.

وزیر نفت تصریح کرد: از این پس نیز این شرکت ها و هلدینگ ها مکلف به عرضه ارز 
صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانک مرکزی هستند و انتظار می رود مانند گذشته 

عملکرد مطلوبی هم سو با سیاست های کالن ارزی دولت داشته باشند.

افتتاحیه ۹۱۰ میلیونی برای 
»خط استوا«

ارز همه هلدینگ های بزرگ 
پتروشیمی و پاالیشگاهی در مرکز 

مبادله ارزی عرضه می شود

قیمــت طال در روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار، در حالی که بازار برای افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه های آتی آماده می شــود، به پایین ترین حد خود در هشت 
هفته اخیر ســقوط کرد.تورم ایاالت متحده در حالی شتاب گرفت که هزینه های مصرف 
کننده به میزان 1.۸ درصد در ژانویه افزایش یافت و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال 
رزرو همچنان تندرو باقی بماند. بهای هر اونس طال پیش از تعطیلی بازار به  1۸11 دالر 
و ۲۰ ســنت و طالی آمریکا نیز به 1۸1۲ دالر و ۲۰ سنت رسید.شاخص دالر با فشار بر 
طال، به اوج هفت هفته ای رسید، در حالی که بازدهی معیار نیز در مسیر پنجمین افزایش 
هفتگی خود قرار داشت.مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA اظهار کرد که انتظار می رود 
فعالیت های تولیدی افزایش یابد و احتماالً شواهد بیشتری مبنی بر عدم تضعیف  اقتصاد 

به دست خواهید آورد که در تئوری باید نگرانی های تورمی بیشتری را افزایش دهد.
بر اســاس گزارش رویترز، سرمایه گذاران به دنبال آمارهای قوی اقتصادی از انتظارات 
کاهش عمیق نرخ بهره در ســال جاری عقب نشینی کرده اند و انتظار دارند که نرخ بهره 
آمریکا در ماه جوالی به ۵.3۵ درصد برســد و تا پایان سال باالی پنج درصد باقی بماند. 
افزایش نرخ بهره جذابیت طال را کمرنگ می کند زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون 
بازده را افزایش می دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۲.3 درصد کاهش به ۲۰.۸1 
دالر و پالتین با 4 درصد کاهش به ۹۰۹ دالر و هفت ســنت رســید. پاالدیوم نیز بعد از 
رسیدن به پایین ترین سطح خود از آگوست ۲۰1۹ با 1363.۵۲ دالر، با ۲.۷ درصد کاهش 

به 13۸6.۹3 دالر رسید.

پخش سریال های نمایش 
خانگی در ۱۵ کشور جهان

سریال های شبکه نمایش خانگی به عنوان محصوالت فرهنگی 
ایران در کشورهای مختلفی از جهان در حال پخش است.

 هفت سریال شــبکه نمایش خانگی هم اکنون در شبکه های 
تلویزیونی و پلتفرم های 1۵ کشور از قاره های 4گانه جهان در 
حال پخش اســت که می توان آن را صادرات فرهنگی بخش 
خصوصی کشــور برای مردم مناطق مختلف جهان به شمار 
آورد؛ محتوایی که بســیاری از مردم در کشورهای مختلف به 
علت رعایت اصول اخالقی و خانوادگی آن را انتخاب و مشاهده 
می کنند.بر اساس این گزارش، سریال »جیران« به کارگردانی 
حسن فتحی در کشــورهای بنگالدش، قزاقســتان، عراق و 
پاکستان در حال پخش است و همچنین قرار است در شبکه های 
تلویزیونی ژاپن، روسیه، عراق، بوسنی و کشورهای حوزه خلیج 
فارس شامل قطر، عمان، امارت متحده عربی و شمال آفریقا از 
جمله تونس، مراکش، الجزیره و لیبی به زودی پخش خواهد شد.

سریال »زخم کاری« هم به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
در کشورهایی مانند بنگالدش، عراق، مالزی و روسیه به زودی 

به روی آنتن خواهد رفت.

روزنامه سراسری 
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آگهی مناقصه عمومی

شناسه آگهی : 14613۸۹  4۷16 / م - الف

1- دستگاه مناقصه گذار: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
۲- موضوع مناقصــه: انجام کلیه امور خدماتی، نظافتی، بهداشــت محیط در ســاختمان های مرکزی حــوزه هنری از تاریخ 

14۰۲/۰1/۰1 لغایت 14۰۲/1۲/۲۹.
3- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ ده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شبا شماره IR ۸1۰1۰۰۰۰4۰۰1۰۲۸۰۰63۷3۸۸۲ بانک مرکزی به عنوان حساب وجوه 

سپرده اعتبارات هزینه ای.
4- زمان دریافت، تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه: مهلت دریافت اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری  14۰1/1۲/1۲ و زمان 

تحویل تا پایان وقت اداری 14۰1/1۲/۲3 و زمان بازگشایی اسناد ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 14۰1/1۲/۲4.  
۵- محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می بایستی جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.Setadiran.ir( مراجعه نمایند.           تلفن ۹1۰۸۸۰۸1

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای 

 فراخوان مناقصه عمومی تأمین بخشی از 
نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه صنعتی ارومیه

شناسه آگهی : 14616۰6  ۰1 / م - الف

دانشــگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی تأمین بخشــی از نیروی انســانی مورد نیاز خود،  به شــماره 
۲۰۰1۰۰۹۰36۰۰۰۰13 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید.کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از 
 دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
-تاریخ انتشار فراخوان: 14۰1/1۲/۰۷

-مهلت دریافت اسناد فراخوان: 14۰1/1۲/11
-مهلت ارسال پیشنهادات: 14۰1/1۲/۲1
-زمان بازگشایی پاکت ها: 14۰1/1۲/۲۲

-زمان جلسه پرسش و پاسخ: 14۰1/1۲/16
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  فیش یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : 31۹۸۰۰۰۰-۰44 ارومیه، بلوار جام جم، بعد از گلشهر ۲ دانشگاه صنعتی ارومیه
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/12/07

شماره : 1599

مارپیچ خرید خودروهای  وارداتی

   شــرکت های صنعتی و معدنی ارزهای صادراتی را در مرکز مبادله 
عرضه کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای از مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و 
معدنی خواست که ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طال عرضه کنند.

 معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین امروز در جلسه ویژه ای که با حضور مدیران 
شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی و مسئوالن ارزی بانک مرکزی در وزارت صمت 
برگزار شد، تاکید ویژه دولت بر پیگیری بازگشت ارزهای صادرکنندگان بزرگ و 

عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طال را ابالغ کرد.
وی با اشــاره به اینکه همه ارکان دولت مکلف به حمایت از بســته جدید ارزی 
هستند، تاکید کرد که شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت نیز موظفند ارزهای 

صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طال عرضه کنند.
به گفته وزیر صمت،  این شرکت ها تاکنون نیز در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی 
به کشور عملکرد مناسبی داشته اند و از این پس باید همکاری کاملی انجام دهند.

بر اساس تاکید وزیر صمت، تمام شــرکت های صنعتی و معدنی صادرات محور 
مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در 

مرکز مبادالت ارز و طال طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام کنند.

  قیمت مصالح سرسام آور شد
مهدی بهداد، تحلیلگر بازار مســکن با اشــاره به افزایش قیمت در بازار مصالح 
ساختمانی و به تبع آن باال رفتن هزینه های ساخت، می گوید: این روند به زودی 

در بازار مسکن اثر می گذارد.
 برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند رشد قیمت ها و باالرفتن هزینه ساخت 
سبب شده تا بخش زیادی از سازندگان نتوانند خود را با شرایط جدید بازار تطبیق 

دهند و به فعالیت دیگری در این بازار روی آورده اند.
مهدی بهداد، تحلیلگر بازار مســکن با اشــاره به افزایش قیمت در بازار مصالح 
ساختمانی و به تبع آن باال رفتن هزینه های ساخت، می گوید: این روند به زودی 

بر تیراژ ساخت و خانه های عرضه شده در بازار مسکن اثر می گذارد.

  خبر جدید از نرخ سود وام نهضت ملی مسکن
به فاصله یک هفته پس از شــوک خبری بانک مســکن، وزیــر راه از موافقت 
رئیس جمهوری با کاهش سود تســهیالت نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت:  

متقاضیان را با حداقل قیمت خانه دار می کنیم.
 هفته گذشته )۲۸ بهمن( رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن با اعالم اینکه 
نرخ سود وام نهضت ملی مسکن از ۱۸ به ۲۳ درصد در قرارداد های جدید رسیده 
است، گفته بود: اقساط هر قراردادی که از هفته قبل امضا شده باشد، با نرخ جدید 

سود بانکی تعیین می شود.
 ســعیدرضا کوهی با اعالم اینکه نرخ سود از طریق شــورای پول و اعتبار اعالم 
می شود، گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، چون حد اعتباری دیده نشده بود از 
منابع داخلی بانک پرداخت می شــد و نرخ آن ۱۸ درصد بود. اما نرخ سود به ۲۳ 

درصد تغییر کرده است.
وی با بیان "اقساط متقاضیانی که دارند تسهیالت پرداخت می کنند به ۸.۵ تا ۹ 
میلیون تومان افزایش خواهد داشت"، تصریح کرد:دوره بازپرداخت اقساط نهضت 
ملی مسکن ۲۰ ساله است. یک صحبتی شد که پرداخت این  اقساط به صورت 
پلکانی شــود. چون نرخ سود باال اســت فرمولش جواب نمی دهد یعنی طوری 
می شــود که ِربح مرکب به وجود می آید و نمی توانند آن اقساطی که پرداخت 
می کنند، بدهی وام را تســویه کنند، ولی صحبت است که از طریق یارانه دولت 

بتواند کمک کند. این تصمیماتی است که باید از طریق دولت گرفته شود.
حدود یک هفته پس از این اظهارات، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی از 
موافقت رئیس جمهوری برای کاهش نرخ ســود تسهیالت نهضت ملی مسکن 
خبر داد و افزود:  یکی از مشکالت موجود برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
پرداخت اقساط تسهیالت اســت. در این خصوص با رییس جمهور گفت وگو و 
موافقت شد تا در اولین جلسه شورای پول و اعتبار از روش های متفاوتی که نظام 

بانکی به ما اجاره بدهد نرخ سود تسهیالت نهضت ملی کاهش یابد.
وی تاکید کرد:  بعد از تامین زمین و حل مشــکالت پرداخت تســهیالت برای 
متقاضیان در نشست های مختلفی که با انبوه سازان داشتیم مقرر شد تا هم انبوه 
سازان بیشتری برای ساخت مسکن وارد میدان شوند و هم استانداران روش های 

جدیدتری را برای ساخت مسکن در استان در دستور کار قرار دهند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سال آینده از طریق تامین زمین و مشارکت با 
انبوه سازان پروژه های طرح نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری پیدا می کند، 
اضافه کرد: در برخی شهرها توان واگذاری اراضی در مقیاس باال را نداریم از این رو 
با مدل های آپارتمان سازی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را دنبال می کنیم. با 
این روش بتوانیم در این شرایط با حداقل قیمت متقاضیان واقعی مسکن صاحب 

خانه شوند.
بذرپاش با یادآوری این که در شهرهای جدید در خصوص تامین سرانه خدمات 
زیربنایی و روبنایی مسئولیت وجود دارد که باید برای متقاضیان مسکن عالوه 
بر تامین مسکن فراهم شــود یکی از اولویت های تولید مسکن را نوسازی بافت 

فرسوده عنوان کرد. 

 سه شرط برای افتتاح مسکن ملی تهران!
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران گفت: بیش از ۷۸۰۰ واحد نهضت ملی 
مسکن در استان تهران به مرحله اجرا رســیده که ۲۳۰۰ واحد غالبا در مراحل 
پیشــرفت باالی ۷۰ درصد قرار دارد و در صورتی که زیرساخت های خدماتی، 
تســهیالت و آورده متقاضیان به موقع تزریق شــود در خردادماه ۱۴۰۲ شاهد 

افتتاحاتی در این زمینه خواهیم بود.
 خلیل محبت خواه ، اظهار کرد: تعداد ۲۳۴۲ واحد نهضت ملی مســکن توسط 
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شهرستان های پاکدشت، اسالمشهر، 
رباط کریم و شهریار با پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در حال اجرا است 
و اخیرا عملیات آماده سازی و اجرای ۵۵۰۰ واحد دیگر نیز در شهرهای مذکور 

آغاز شده است.
وی افزود: در شهرستان پاکدشــت ۶۳۰ واحد نهضت ملی مسکن به میانگین 
پیشرفت ۷۰ درصد رسیده است. در اسالمشــهر پروژه ۸۰۰ واحدی بین ۵۰ تا 
۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. پروژه ۴۰۸ واحدی رباط کریم تقریبا به همین 
میزان یعنی از ۷۰ درصد پیشرفت برخوردار است. در شهریار هم ۵۰۴ واحد را اجرا 

می کنیم که به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: عمده متقاضیان تاکنون تا ۲۰۰ 
میلیون تومان آورده واریز کرده اند. پیامک بعدی واریز ۴۰ میلیون تومان دیگر را 

برای آنها ارسال کرده ایم. بحمداهلل همه پروژه ها فعال هستند.
محبت خواه درباره چالش های اجرای طرح های مســکونی گفت: درخواست 
افزایش تسهیالت از ۳۰۰ به ۴۵۰ میلیون را داریم که انتظار داریم شورای پول 
و اعتبار با آن موافقت کند؛ زیرا متقاضیان شــهرهای تابعه اســتان تهران غالبا 
کسانی هستند که در شهر تهران کار می کنند یا ساکن تهران هستند. بنابراین 
انتظار داریم به همان میزان تسهیالتی که در پرند و پردیس پرداخت می شود به 

متقاضیان شهرهای دیگر استان نیز پرداخت شود.

سعیده محمد  -   ایده روز | با گذشت هفت ماه از ابالغ آیین نامه واردات خودرو، در شرایطی امروز پیش فروش خودروهای خارجی 
از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز خواهد شد که وزارت صمت ثبت نام متقاضیان را مشروط به نداشتن پالک فعال و عدم 

انتقال سند تا یک سال آینده کرده است.
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   نکته قابل توجه دیگر 
این است که این مبالغ 

نهایی نیست و بر اساس 
قیمت روز محاسبه 

خواهد شد. بنابراین و با 
توجه به تورم و افزایش 

نرخ ارز می توان گفت 
کسانی که اولویت های 
بهتری کسب می کنند 

می توانند خودروی 
موردنیاز خود را نه 

تنها سریع تر بلکه با 
قیمت بهتر دریافت 

کنند. اگر هم خودرویی 
تقاضای بیشتری داشته 

باشد، حق تقدم با 
شماره های اولی است 

که در قرعه کشی برنده 
شده اند.
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سفید و سیاه بازار مستاجرها

در این مرحله از فــروش که تا پایان هفته ادامه 
خواهد داشت، متقاضیان باید ۵۰۰میلیون تومان در 
حساب وکالتی خود داشته باشند. شروط مذکور در 
حالی اســت که مشخص نیست چه خودرویی از چه 
برندی و با چه قیمتی قرار اســت وارد کشــور شود. 
ســردرگمی متقاضیان با ایــن تصمیمات جلوی اثر 

افزایش عرضه ناشی از واردات موثر را می گیرد.
با گذشــت هفت ماه از ابــالغ آیین نامه واردات 
خودرو، از امــروز پیش فروش خودروهای خارجی از 
طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز خواهد 
شد و متقاضیان یک هفته مهلت خواهند داشت که 
در ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کنند. 
پس از آنکه ســازمان بورس به دلیل ابهام در تامین 
به موقع خودرو، پیش فــروش خودروهای وارداتی از 
طریق بورس کاال - به عنوان شفاف ترین سازوکاری 
که می توانســت نحوه فــروش خودروها را پیگیری 
کند - را نپذیرفت هیــات دولت بند مربوط به الزام 
فروش خودروهای وارداتی از طریق بورس کاال را  در 
مصوبه ۲۴ بهمن ماه خود از آیین نامه واردات خودرو 
حذف کرد، حاال اخبار منتشر شده حاکی از آن است 
که فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو انجام خواهد شد. 
 پنجشنبه شب گذشته امید قالیباف در گفت وگویی 
تلویزیونی به تشریح ســازوکار اولویت بندی فروش 
خودروهای وارداتی پرداخت. منظور از قرعه کشــی 
اولویت این است که افرادی که حایز شرایط اعالمی 
هستند در سامانه یکپارچه ثبت نام می کنند و وزارت 
صمت از طریق این سامانه قرعه کشی انجام می دهد 
تا اولویت یکم تا صدهزارم تخصیص خودرو مشخص 
شــود، ســپس خودروهای وارداتی با اولویت بندی 
مشخص شــده به متقاضیان تخصیص پیدا می کند. 
جالب اینکه به گفته قالیباف اولویت یک تا ۱۰۰هزار 
به این دلیل انتخاب شده که وزارت صمت وعده داده 
بود تا پایان سال ۱۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی 
عرضه شــود. حاال اما نه خودروی وارداتی، بلکه تنها 

اولویت تخصیص خودرو قرعه کشی خواهد شد.
متقاضیانی که می خواهنــد برای قرار گرفتن در 
اولویت خرید خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو ثبت نام کنند باید چهار شرط اصلی 
را داشته باشند. یکی اینکه این متقاضیان باید دارای 
گواهینامه باشند. به نظر می رسد قصد وزارت صمت 
از این شرط آن است که تنها مصرف کنندگان بتوانند 
در این قرعه کشــی ثبت نام کنند. شــرط بعدی این 
اســت که داوطلبان در ۴۸ ماه گذشته خرید خودرو 
از شــرکت های خودروســازی یا بورس کاال نداشته 
باشند. شــرط بعدی نیز  عدم مالکیت پالک فعال از 
طرف متقاضی است، یعنی متقاضی نباید خودروی 

دیگری داشته باشد که این شرط تاحدودی عجیب 
به نظر می رســد، چراکه عموما کســانی که خودرو 
ندارند به یک باره برای خرید خودروی خارجی اقدام 
نمی کنند بلکه بیشتر کسانی که خودروی داخلی با 
ســطح نزدیک به خودروی خارجی دارند، خودروی 
خود را با وارداتی ها جایگزین می کنند. شرط چهارم 
اما شرط عجیب تری اســت که مطابق آن متقاضی 
باید ۵۰۰ میلیون تومان در حســاب شــخصی خود 
داشته باشد و این مبلغ تا زمانی که قالیباف مشخص 
نکرده انتهای آن چه زمانی اســت در حســاب فرد 

بلوکه می ماند.
اینطور که ســخنگوی وزارت صمت گفته بعد از 
اتمام مهلت ثبت نام در طول چند روز این شــرایط 
باید احراز شــود و شــاید حدود ۱۰ الی ۱۵درصد از 
متقاضیان در این مرحله ریزش کنند و ســپس وارد 
مرحله قرعه کشی اولویت خواهند شد. بنابراین از رتبه 
یک متقاضیان تا صدهزار اولویت بندی خواهند شد و 
پس از آن عرضه ها در این سامانه شروع خواهد شد. 
اما آنچه تاکنون توضیح داده شد ترتیب اولویت بندی 
مشــتریان بود، اما تخصیص خــودرو به چه صورتی 
انجام خواهد شد؟ قالیباف در این مورد توضیح داده 
است که عرضه خودروهای وارداتی به تدریج و با تاخیر 
ســه ماهه و ۶ماهه خواهد بــود و در این بین برخی 
خودروها نیز فروش فوری خواهند داشت. تخصیص 
خودروها نیز به این صورت خواهد بود که برای مثال 
اگر ۲۰هزار خودرو ابتدا وارد کشور شود، کسانی که 
در قرعه کشی توانســته اند اولویت یک تا ۲۰هزار را 
کسب کنند می توانند این خودروها خریداری کنند. 
حال اگر فردی خودروهای واردشده در این مرحله را 
نخواهد و نپسندد باید تا سری بعد واردات صبر کند؛ 
ولی اولویت او حفظ خواهد شد و سری بعد می تواند 

با اولویت خرید خود را انجام دهد.
همچنین سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است 
در مرحلــه ابتدایی واردات، خودروهای وارداتی همه 
خودروهای کمتر از ۱۰هزار یورو خواهند بود. عالوه 
بر این بخــش دیگری از جزئیات فروش خودروهای 
وارداتــی را کــه مطابق آن متقاضیان ســه مرحله 
پرداخت دارند. ابتدا باید همان ۵۰۰میلیون تومان را 
پرداخت کنند، مرحله دوم مربوط به زمانی است که 
خودروها در سامانه یکپارچه ثبت شده و متقاضیان 
باید خودرویی را که می خواهند انتخاب کنند، بدین 
ترتیب بعد از انتخاب خودرو، متقاضیان سه روز مهلت 
دارند تا هزینه CFR )هزینه ارزش کاال و کرایه حمل 
تا بندر مقصد( را به صورت پیش پرداخت واریز کنند. 
مرحله نهایی نیز ســه تا شش ماه بعد است که قرار 
اســت خودرو به دست مشتری برسد. در این مرحله 
متقاضی باید تکمیل وجه انجام دهد و هزینه پالک 

سرعت رشد شاخص اجاره مسکن کشوری در ماه میانی زمستان کاهش 
یافت. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار از تورم عمومی که به صورت ماهانه 
منتشر می شود، رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن کشوری در بهمن ماه ۳/ 
۲ درصد بوده که نسبت به دی ماه ۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. این 
رخداد در صورتی که ادامه پیدا کند می تواند یک خبر خوب برای مستاجرها 
باشد اما سوال اینجاست که آیا این روند در ماه های آینده نیز ادامه پیدا می کند 
و مستاجرها باید در انتظار روزهای سفید باشند؟ »دنیای اقتصاد« با بررسی 

روند بلندمدت تغییرات اجاره بها به این سوال پاسخ می دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات ماهانه شاخص تورم عمومی 
مربوط به بهمن ۱۴۰۱ که به تازگی منتشر شده است، شاخص اجاره مسکن 
در کشور طی این ماه در مقایسه با دی ۱۴۰۱ بالغ بر ۳/ ۲ درصد رشد کرده 
است. این در حالی است که تغییرات ماهانه شاخص مذکور در دی ماه ۸/ ۲ 

درصد و در ماه قبل از آن یعنی آذر نیز همین مقدار بوده است.
این ارقام وقتی معنا پیدا می کند که بدانیم نرخ رشــد ماهانه شــاخص 
اجاره بها در کشور با شروع پاییز امسال به اوج خود رسید و ۱/ ۶ درصد ثبت 
شــد. پس از آن در آبان ماه نیز تغییرات ماهانه این شاخص ۷/ ۳ درصد بود 
تا اینکه در آذر قدری کاهش یافت و همان نرخ در دی ماه نیز تثبیت شد. اما 
اکنون داده های جدید حکایت از کاهش تغییرات ماهانه شاخص تورم اجاره 
در کشــور دارد؛ رخدادی که باید دید آیا آغاز یک روند جدید در این بخش 
از بازار مســکن محسوب می شود یا اینکه به صورت موردی به وقوع پیوسته 

و ادامه دار نخواهد شد.
 هشتم بهمن ماه در گزارشی با عنوان »ایست فصلی تورم اجاره« به علت 
این موضوع که چرا رشــد اجاره بها در کشور طی دو ماه متوالی یعنی آذر و 
دی یکســان بوده اســت، پرداخت. در این گزارش یک عامل موثر بر تثبیت 
نرخ رشد اجاره بها »اثر تغییرات فصلی بر میزان عرضه و تقاضا در بازار اجاره« 
و در نتیجه تغییرات اجاره بهای پیشــنهادی موجران و اجاره بهای قطعی در 
قراردادهای منعقدشده در بازار زمستانی اجاره مسکن عنوان شد؛ کمااینکه 
به طور معمول فصل اوج جابه جایی مستاجرها تابستان است و عمده تغییر و 
تحوالت قیمتی در این بازار نیز در همین فصل رخ می دهد. هرچه بازار از فصل 
تابستان فاصله گرفته و به سمت فصول سردتر سال حرکت می کند، همزمان 
با کاهش تقاضا در این بازار، ســرعت رشد اجاره بها نیز به طور معمول کمتر 

می شود. بنابراین یک دلیل اصلی برای انجماد تورم اجاره در شروع زمستان 
را می توان به موضوع تغییر فصل و کاهش تقاضا در این بازار که به طور کلی 

منجر به افت محسوس رونق در این بازار می شود نسبت داد.
عامل دوم نیز افزایش تمایل مســتاجرها به تمدید قرارداد سال های قبل 
مربوط می شود. تحقیق میدانی از بازار اجاره بها در شروع زمستان امسال نشان 
داد تعداد زیادی از مستاجرها به دلیل رشد شدید قیمت ها در بازار اجاره به 
تمدید قراردادهای قبلی خود تمایل نشــان می دهند؛ چراکه در این شرایط 
احتمال اینکه بتوانند قرارداد سال جدید خود را با رشد معقولی منعقد کنند 
بیشــتر است. تمدید قرارداد در بازار اجاره بها به طور معمول و به جز مقاطع 
زمانی استثنایی یک قرارداد »برد- برد« برای موجر و مستاجر است و به نظر 
می رسد در زمستان امسال نیز هر دو طرف قراردادها چنین برآوردی داشته اند.

مجموعه این دو عامل ســبب شــد نرخ تورم شاخص اجاره بهای مسکن 
کشوری در دی ماه درجا بزند و طبعا همین دو عامل نیز به نوعی در کاهش 
این نرخ طی بهمن ماه اثرگذار بوده است. اما سوال مهم مستاجران این است 
کــه آیا این تغییرات با جهت بهمن ماه در ماه های آتی نیز ادامه پیدا خواهد 
کرد و ســرعت رشد اجاره بها در یک روند پایدار کاهشی قرار می گیرد یا نه؟ 
اگــر افت خفیف ۵/ ۰ واحد درصدی در بهمن مــاه طی ماه های آتی ادامه 
پیدا کند یا حتی این افت با نرخ کمتر اما مســتمر صورت گیرد، سال آینده 
می تواند سال به مراتب بهتری برای مستاجرها باشد. اما روزهای آینده بازار 

اجاره مسکن سفید خواهد بود یا سیاه؟
برای پاسخ به این پرسش در وهله اول الزم است یادآوری شود که سرعت 

رشــد اجاره بها در کشور همچنان باالســت؛ کمااینکه اگر یک سال متوالی 
میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص اجاره بهای کشور همین مقدار ۳/ ۲ درصدی 
باقی بماند، یعنی تورم ساالنه اجاره  مسکن در کشور حدود ۳۰ درصد خواهد 
بود که رقم قابل توجهی بوده و از میزان رشد احتمالی حقوق و دستمزد در 
سال آینده نیز بیشتر است. البته در این صورت رشد ساالنه اجاره بهای کشور 
از سالی که گذشت و این میزان بیش از ۵۰ درصد بود، قدری کمتر می شود؛ 
اما نه آن قدر کمتر که شرایط بازار اجاره برای مستاجرها ایده آل تلقی  شود.

جدا  از اینکه رشد ماهانه تورم اجاره با توجه به میزان رشد حقوق و دستمزد 
همچنان باال محسوب می شود، نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی 
از مستاجرها همین حاال در فقر مسکن به سر می برند، به این معنا که بیش از 
۵۰ درصد از درآمد خود را به پرداخت اجاره بها اختصاص می دهند؛ در حالی 
که بر اساس اســتانداردهای موجود، سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار 
نباید از ۳۰ درصد فراتر برود.با این همه افت خفیف شــاخص اجاره مسکن 
کشــوری یک خبر امیدوارکننده محسوب می شود و می تواند نویدبخش این 
موضوع باشد که روند کاهش سرعت رشد اجاره بها آغاز شده و ادامه خواهد 
یافت. اما آیا بهمن ماه را باید ســرآغاز روند بازگشــت ثبات به بازار اجاره بها 
تلقی کرد و جای امیدواری وجود دارد؟ پاسخ به این سوال به صورت مطلق 
مشخص نیست. اکنون وضعیت فعلی بازار اجاره بها نامشخص و در میانه دو 
رنگ سیاه وسفید اســت. در واقع اتفاق بهمن ماه بازار اجاره مسکن کشوری 
خاکستری است و در ادامه می تواند به سمت سیاه یا سفید میل کند. اجاره بها 
در کشــور ما اغلب رقمی بین تورم عمومی و تورم مســکن است، اما این به 
معنای تغییرات همزمان و برابر تورم اجاره با دو نرخ دیگر نیست. اجاره بها با 
قدری تاخیر نسبت به رشد تورم عمومی و با تاخیر به مراتب بیشتر نسبت به 
تورم مسکن، آنها را دنبال می کند.تجربه سال های اخیر نشان داده بسته به 
اینکه کدام یک از دو نرخ تورم عمومی و تورم مسکن هیجان صعودی بگیرد، 
اجاره بها نیز در هر زمان از یکی از این دو بیشتر پیروی می کند. اما در نهایت 
میانگین تاریخی رشــد ســاالنه اجاره بها نزدیک نرخ تورم عمومی و اغلب از 
تورم مسکن کمتر است؛ چراکه بازار اجاره بها یک بخش کامال مصرفی از بازار 
مسکن است که هیچ تقاضای ســوداگرانه ای در آن وجود ندارد و به همین 
دلیل بیش از هر چیز خود را با نرخ تورم عمومی که آن هم مربوط به رشد 

قیمت اقالم مصرفی خانوار است، تطبیق می دهد.

و غیره را نیز پرداخت کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که این مبالغ نهایی نیست و بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد 
شــد. بنابراین و با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز می توان گفت کســانی که اولویت های بهتری 
کســب می کنند می توانند خودروی موردنیاز خود را نه تنها سریع تر بلکه با قیمت بهتر دریافت 
کنند. اگر هم خودرویی تقاضای بیشتری داشته باشد، حق تقدم با شماره های اولی است که در 
قرعه کشی برنده شده اند. اما اگر واردکننده نتواند در موعد مقرر خودروی متقاضی را تحویل دهد 
چــه اتفاقی رخ می دهد؟ در این صورت متقاضی می تواند ماهانه جریمه دیرکرد ۵/ ۷درصدی و 
۵درصد هزینه ابطال را دریافت کند. عنوان می شود تاکنون حدود ۸۵ تا ۹۰هزار دستگاه خودرو 

وارداتی ثبت سفارش و ۱۴۳ خودرو نیز وارد کشور شده است.

 خالی فروشی در واردات خودرو
گرچه ســعی ما بر این بود که کل مراحل خرید خودروهای وارداتی را به صورت ســاده بیان 
کنیم، اما مروری بر سازوکار جدید فروش وارداتی ها، هر متقاضی و غیرمتقاضی محصوالت وارداتی 
را دچار ســرگیجه می کند. حال تصور کنید مشتریان خودروهای وارداتی مجبور هستند از این 

سازوکار دست به خرید خودرو بزنند.
 مسیری که تنها یک فعالیت ساده اقتصادی مانند خرید خودرو است، به یک ماز یا به تعبیری 
مارپیچ می ماند. متقاضیان نه تنها باید درگیر این مســیر پیچیده باشــند بلکه حتی با شفافیت 
نیز مواجه نیســتند. آنها در شرایطی باید برای مدت نامعلومی ۵۰۰ میلیون تومان خود را بلوکه 
کنند که حتی نمی دانند چه خودرویی از چه برندی، محصول چه کشوری و حتی با چه قیمتی 
دریافت خواهند کرد. وزارت صمت درحالی قرعه کشــی اولویت این خودروها را آغاز کرده که در 
مورد هیچ یک از این موارد برای متقاضیان احتمالی شفاف سازی نکرده است. این در حالی است 
که این وزارتخانه مدت طوالنی را درحال بررســی شــرایط و پیشــنهادهای واردکنندگان بود و 
بالطبع باید تاکنون این اطالعات را به طور دقیق و شفاف در دست داشت و آن را اعالم عمومی 
می کرد که دقیقا چه خودروهایی ثبت ســفارش شــده اند. مشتریان حتی نمی دانند خودروهای 
وارداتی به چه قیمتی به دست آنها خواهد رسید، چراکه بسته به آنکه در قرعه کشی هفته آتی 
ســامانه یکپارچه، بتوانند چه اولویتی را کســب کنند و زودتر یا دیرتر خودروی خود را دریافت 
کنند، هزینه ها افزایش خواهد یافت؛ زیرا طبق اخبار منتشره مبالغ پرداخت شده نهایی نیست و 

به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
از طرف دیگر آنها نمی دانند چه خودروهایی وارد خواهد شد چراکه هنوز وزارت صمت اطالعاتی 
را در این باره منتشر نکرده و در این شرایط می خواهد با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان از متقاضیان 
آنها را در صف خرید خودروی وارداتی قرار دهد. شــاهد پیگیری این شیوه مبهم از وزارتخانه ای 
هستیم که برای اولین محموله خودروهای وارداتی که ۲۲ دستگاه بود همه مراحل آن از جمله 
اینکه اکنون خودروها روی کشــتی هستند یا در این لحظه به اسکله رسیده  اند و حاال به سمت 
گمرک درحال حرکت هستند را اطالع رسانی می کرد ولی انگار همین وزارتخانه دلیلی نمی بیند 
که اطالعات اساســی و حتی نام خودروهایی را که افراد باید برای خرید آنها در صف بایســتند 
منتشــر کند. متقاضیان تنها می دانند که اگر آنقدر خوش شــانس باشند که بتوانند اولویت های 
ابتدایی را در قرعه کشی به دست بیاورند، می توانند خودروهایی از کیا و چانگان خریداری کنند.

عالوه بر این زمان تحویل خودروها نیز از دیگر نکات قابل توجه این دستورالعمل است. پیش 
از این امید قالیباف اواخر آذرماه گفته بود: »طبق برنامه ریزی انجام شــده در ســه ماه باقی مانده 
امســال ۱۰۰هزار دســتگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه اول ســال ۱۴۰۲ خودرو از طریق 
واردات تامین می شــود.« با توضیحات تکمیلی مشخص شد قرار است تا پایان امسال نه واردات 
بلکه پیش فروش خودروهای وارداتی انجام شده و طی سه تا شش ماه دیگر به مشتریان تحویل 
داده شــود؛ اما انگار این زمان تحویل نیز دچار تغییرات اساســی شده، یعنی امسال و طی هفته 
آینده با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان از هر یک از ۱۰۰هزار متقاضی تنها اولویت ها مشــخص 
می شود و هر زمان که خودروها وارد سامانه شد که زمان آن هم به هیچ عنوان مشخص نیست، 
باید هزینه دیگری که هزینه CFR اســت پرداخت شود و تحویل سه تا شش ماه بعد از آن انجام 
خواهد شد. جالب اینکه قالیباف انتخاب ۱۰۰هزار نفر برای قرعه کشی اولویت بندی را در راستای 

تحقق این وعده می داند و معرفی می کند.
نکته دیگر شرط عدم مالکیت پالک فعال برای متقاضیان است. به نوعی می توان گفت وزارت 
صمت با این شرط بار دیگر مقدمات ایجاد داللی شماره ملی را در بازار خودروی کشور فراهم کرده 
است. همانطور که اشاره شد رفتار خریداران بازار خودرو نشان می دهد عموما کسانی که خودرو 
ندارند به یکباره برای خرید خودروی خارجی اقدام نمی کنند بلکه بیشتر کسانی که خودروی داخلی 
با سطح نزدیک به سطح قیمتی خودروی خارجی دارند، خودروی خود را با وارداتی ها جایگزین 
می کنند. همین دلیل است که باعث می شود واردات خودرو روی قیمت بازار خودروهای داخلی 
نیز موثر باشــد. حاال وزارت صمت با تعیین شــرط عدم مالکیت پالک فعال راهی ایجاد کرده که 
افراد برای خرید خودروهای خارجی از شماره ملی افراد دیگر استفاده کنند و بازار داللی شماره 

ملی برای خودروهای وارداتی نیز گرم شود.
به نظر می رســد وزارت صمت نه تنها نتوانســته به وعده های خود جامه عمل بپوشاند بلکه 
تنها ســعی می کند که با پیچیده و پیچیده تر کردن مراحل فروش خودروهای وارداتی این طور 
جلوه دهد که دولت در مســیر واردات و فروش خودروهای خارجی گامی جدید برداشــته است، 
غافل از اینکه با هر یک از این به زعم آنها گام ها متقاضی یک گام از خرید خودرو دور می شــود. 
مصرف کنندگان نیز در شرایط متفاوتی قرار دارند، به طوری که واردات خودرو به مدت چهار سال 
ممنوع بوده و شــکاف عمیقی بین عرضه و تقاضای خودروهای خارجی وجود دارد، خودروهایی 
با مدل ۲۰۱۷ با قیمت هایی بسیار گزاف در بازار داخلی خرید و فروش می شوند، از سوی دیگر 
نرخ ارز به شــکل روزافزون رو به افزایش اســت و هر میزان که خرید خودرو به تعویق بیفتد از 

قدرت خرید آنها کاسته می شود.
در چنین شرایطی مشخص است که خریداران چاره ای نمی بینند جز اینکه به هر ساز ناکوک 
وزارت صمت برقصند و شانس خود را برای خرید خودرو با اولویت های اول امتحان کنند. اما اگر 
اینقدر خوش شانس نباشند مشخص نیست که در اولویت های پایانی مجبور هستند این خودروها 
را با چه قیمتی خریداری کنند و آیا قدرت خرید آنها را خواهند داشت یا خیر. به نظر می رسد 
بازار خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای داخلی به یک التاری بدل شده و همه چیز مبتنی 
بر شــانس است؛ با این تفاوت که مشــتریان خودروهای وارداتی بر خالف خریداران خودروهای 

داخلی نمی دانند که برای دقیقا چه خودرویی چنین ریسکی را به جان می خرند.
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سیگنال های دالر به بورس 

  تورم ماهیانه مسکن کاهشی شد 
بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن کل کشور در هر دو شاخص قیمت و اجاره 
بها به ۲.۳ درصد رسید که در مقایسه با ۲.۸ درصد دی ماه کاهش ۰.۵ درصدی را 

نشان می دهد.
 جدیدترین آمار ارائه شــده در خصوص تورم کاالها و خدمات نشان می دهد در 
بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده است. این 
رقم در دی ماه امسال ۲.۸ درصد بود که آمار از افت ۰.۵ درصدی سرعت رشد قیمت 

مسکن حکایت دارد.
تورم نقطه به نقطه مسکن هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را 
نشان می دهد از افزایش ۴۱.۷ درصد حکایت دارد. ماه گذشته این شاخص ۳۹.۵ درصد 
بود. بنابراین در این بخش با افزایش ۲.۲ درصدی تورم مسکن کل کشور مواجه بوده ایم.

همچنین رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به 
۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان 
می دهد.در بخش اجاره بها نیز طبق اعالم مرکز آمار شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به 
نقطه و سالیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد 
اعالم شد. این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳۹.۴ 

درصد و ۳۳.۵ درصد بود.
بررســی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۱۰ ماه گذشته حاکی از آن است که 
رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ 
درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، 

آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد بوده است.
میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد 
۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شــهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، 

آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد اعالم شد. 

 دولت در فروش بلوک ۵۱ درصدی استقالل و پرسپولیس ناکام ماند
عرضه دو بلوک ۵۱ درصدی سهام استقالل و پرسپولیس بی نتیجه ماند و هیات 

واگذاری احتماال- اقدام به تغییر در شرایط و قیمت خواهد کرد.
 در حالی قرار بود دو بلوک ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در 
فرابورس عرضه شود که حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در توییتر 
اعالم کرد:  سرخابی ها خریدار نداشتند و برای تغییر در شرایط و احتماال قیمت، دوباره 

عرضه آنها در هیات واگذاری طرح می شود.
بر اســاس این گزارش، سازمان خصوصی سازی پس از پذیره نویسی ۱۰ درصد 
سهام این دو باشگاه در فرابورس، امیدوار بود ۵۱ درصد از سهام را هم بصورت بلوکی 

به فروش برساند.
بر همین اساس مقرر شده بود بیش از ۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون سهم "استقالل" 

چهارشنبه ۱۰ اسفند به ارزش پایه ۲.۳ هزار میلیارد تومان عرضه شود.
بلوک ۵۱ درصدی باشگاه پرسپولیس هم شامل بیش از ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون 

سهم به ارزش پایه ۲.۷ هزار میلیارد آماده عرضه در ۷ اسفند شده بود. 

  از طرفی مثبت 
ماندن شاخص قدرت 

خریداران حقیقی 
نشان می دهد همچنان 

خریداران حقیقی 
قدرت برتر بازار هستند.

ده
کی
چ

آرزو برهانی  -   ایده روز  |  حتی اگر بورس هم قصد اصالح داشته باشد، باال رفتن نرخ دالر اجازه نمی دهد قیمت ها در بازار سهام خیلی افت کنند.

 هر بار که اختالف نظر تحلیلگران درخصوص باال یا پایین 
رفتن بازار شدت می گیرد، قیمت دالر تکلیف را یکسره می 

کند و به بورس سیگنال صعودی می دهد.

 سیگنال های دالری به بازار سهام
پس از رشدی که از آبان ماه در بورس آغاز شده بود، این 
انتظار وجود داشت که بازار چند ماه وارد فاز اصالحی شود. 

اما پس از گذشت یک ماه از اصالح بورس، دوباره دالر روند 
صعودی جدیدی را از سر گرفت که این موضوع تعداد افرادی 

که معتقدند بورس باید اصالح کند را به حداقل رساند.

 بورس عقب ترین بازار از تورم /بازار ســهام 
شگفتی ساز می شود؟

البته در سال های گذشته، دفعاتی بوده که بورس و دالر 

رنا
: ای

س 
عک

آیا ابرتورم در ایران امکان تحقق دارد؟
تورم از یک دهه قبل از انقالب مشکلی مداوم در اقتصاد ایران بوده که به واسطه 
عواملی همچون فشار تقاضا، تضعیف ارزش ریال، مدیریت ناکارآمد، اختالالت 
در بخش تولید، افزایش پایه پولی و گاهی به خاطر همزمانی برخی از آنها به 
آن دامن زده  شده است.دولت ها در هر دوران برای رسیدگی به تورم گام هایی 
مانند اجرای نرخ های دستوری برای ارز، اجرای کنترل قیمت ها و سهمیه بندی 

کاالهای کمیاب برداشته اند که این اقدامات موفقیت محدودی داشته است.
توجه به این امر مهم اســت که تورم در ایران تحت تاثیر طیف گســترده و 
الیه الیه ای از عوامل اقتصادی، سیاســی و اجتماعــی قرار گرفته و تاریخ این 
عوامل متعدد نیز با دوره هایی از ثبات و بی ثباتی همراه شده است.علل تورم در 

ایران پیچیده و چندوجهی است و نسبت دادن تورم کشور تنها به یک عامل، 
دشوار و غیرآکادمیک است. در یک دهه اخیر محدودیت های ارزی، تحریم های 
کمرشکن و عرضه پول غیرمرتبط با تولید، چشم انداز مدیریت تورم را به شدت 
تیره کرده است.تورم در ایران در دوره های زمانی مختلف نشان دهنده روندی 
است که شاید به درک وضعیت غامض مقطع کنونی کمک کند. به عنوان مثال:

۱. دهه های ۳۰ و ۴۰ به عنوان دهه هایی با رشد باال و تورم پایین شناخته 
می شوند.

۲. دهه ۵۰ با افزایش قیمت نفت که موجب افزایش ســریع درآمد دولت 
و افزایش هزینه های عمومی شد، شناخته می شود. این امر همراه با گسترش 

عرضه پول سبب ایجاد تورم باال شد.
۳. در دهــه ۶۰ با آغاز جنگ ایــران و عراق، کاهش ارزش واحد پول ایران 
و کاهش تولید و کمبود ارز، افزایش شــدید تورم را شــاهد بودیم. جنگ با 
هزینه هایش در کنار تحریم  های اقتصادی که در این دوره بر کشور اعمال شد، 

به کاهش حجم اقتصاد و افزایش قیمت ها کمک کرد.
۴. در دهه ۷۰ و پس از جنگ، دولت وقت مجموعه ای از اصالحات اقتصادی 
را با هدف توسعه اقتصادی و کاهش تورم اجرا کرد - از جمله معرفی ارز جدید-

اما تورم همچنان باال بود. به عنوان نمونه، در این دهه شاهد نرخ های تورم ۲/ 
۳۵درصدی و ۴/ ۴۹درصدی در سال های ۱۳۷۳ و۱۳۷۴ بودیم.

خالف جهت هم حرکت کرده اند اما این بار به این دلیل که بورس یک روند 
نزولی عمیق را پشت سر گذاشته و قیمت ها بسیار افت کرده اند، احتمال 

کمتری وجود دارد که بورس خالف جهت دالر حرکت کند.
فعــال در شــرایطی هســتیم کــه ســود شــرکت هــا ناشــی از 
 رشــد نرخ دالر افزایشــی شــده اند و از طرفی نســبت قیمت به ســود 

در اکثر نمادها جذاب شده است.

 نشانه های مثبت بورس
با این حســاب این بار نمی توان انتظار داشــت که بورس خالف جهت 
دالر حرکت کند و احتمال اول این اســت که بورس هم با محرک دالر، به 

سمت باال حرکت کند.
اتفاقا در بازار روز چهارشنبه سیگنال هایی در این جهت مشاهده شد که 
می توان انتظار داشت بازار سهام امروز مثبت بازگشایی شود. حرکت پایین 
به باالی شــاخص ها در نیم ساعت پایانی معامالت روز چهارشنبه، یکی از 

علل امیدواری برای مثبت شدن بازار در روز جاری است.
از طرفی مثبت ماندن شــاخص قدرت خریداران حقیقی نشان می دهد 
همچنان خریداران حقیقی قدرت برتر بازار هســتند و می توان برای جهت 

گرفتن بازار، روی آن ها حساب کرد.

 دو اتفاق منفی در بازار روز چهارشنبه
البتــه روز چهارشــنبه دو اتفاق منفی رخ داد کــه اولی، کاهش ارزش 
معامــالت خرد و دومی، خــروج پول حقیقی ها از بازار بود. درمورد کاهش 
ارزش معامــالت خرد می توان گفت که فعال نباید نگران آن بود چراکه در 
روز چهارشنبه هفته گذشــته، ارزش معامالت خرد بیش از دو برابر ارزش 

معامالت چهارشنبه هفته قبل از آن بوده است.
بــا این حســاب گرچه ارزش معامالت خرد نســبت به ســه شــنبه 
کاهــش یافت، امــا همچنان ارزش معامــالت خرد امیدوارکننده اســت. 
خــروج پــول حقیقی ها از بــازار اما نشــان می دهد همچنــان عده ای 
 از فعــاالن حقیقــی بازار تــرس از گرفتار شــدن در یک رونــد نزولی را

 دارند و به همین دلیل با مشاهده کوچک ترین سیگنال های منفی، سریعا 
فروشنده می شوند.

با توجه به این شرایط و البته با در نظر گرفتن شیب رو به باالی شاخص 
در نیم ســاعت پایانی معامالت روز چهارشنبه، می توان برای امروز انتظار 
رشد شاخص ها را داشت، به خصوص که طی این مدت قیمت دالر هم نه 

تنها کاهشی نشده، بلکه مقداری رشد کرده است.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26691773952669177395 و ســایر بــه شــماره کارت عابربانــک متعلــق بــه انســیه پیــش گــر  و ســایر بــه شــماره کارت عابربانــک متعلــق بــه انســیه پیــش گــر 
فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/11/301401/11/30 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 25812851512581285151 متعلــق بــه مهــا حیــدری لقــا فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــا حیــدری لقــا فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی .شاســی 025955025955 متعل ــماره موتور221015955221015955.شاس ــماره موتور.ش ــماره 3434وو648648ایرانایران4646.ش ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
محمــود حقشــناس دافچاهــی فرزنــد محمــد در تاریــخ محمــود حقشــناس دافچاهــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  1401/11/10 1401/11/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 25907959202590795920 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 25907959202590795920 متعلــق بــه رقیــه تیــغ  متعلــق بــه رقیــه تیــغ 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/031401/12/03 مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــان پیرکاچای ــخ افش ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــان پیرکاچای افش

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره 25939257012593925701 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 25939257012593925701 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــز در تاری ــر هرم ــد اکب ــی فرزن ــن ثان ــه هوم ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــر هرم ــد اکب ــی فرزن ــن ثان ــه هوم ــق ب ــماره 25939257012593925701 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره پای ــه ش ــت ب ــان خدم پای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/12/011401/12/01 مفق

کارت ســوخت بــه شــماره شــماره پــاک منطقــه آزاد .کارت ســوخت بــه شــماره شــماره پــاک منطقــه آزاد .25573.6625573.66 متعلــق بــه آمنــه جاویــد طبــع پســند  متعلــق بــه آمنــه جاویــد طبــع پســند 
فرزنــد محمدصــادق در تاریــخ فرزنــد محمدصــادق در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00123409600012340960 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 00123409600012340960 و کارت عابــر بانــک  و کارت عابــر بانــک 
ــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود  مفقــود  ــد بهمــن در تاری ــه فرزن ــه ســعید هودن ــق ب ــخ  متعل ــد بهمــن در تاری ــه فرزن ــه ســعید هودن ــق ب ــه شــماره 00123409600012340960 متعل ــه شــماره ب ب

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

ــاز  ــه بهن ــق ب ــاز  متعل ــه بهن ــق ب ــماره 00658987290065898729 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 00658987290065898729 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
فــوالدی فرزنــد برهــان در تاریــخ فــوالدی فرزنــد برهــان 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.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 8585جج226226ایــران ایــران 4646 و ســایر بــه شــماره ســندگمرکی  و ســایر بــه شــماره ســندگمرکی 8585جج226226ایــرانایــران4646  
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/09/011401/09/01 مفق ــد حســن در تاری ــادی فرزن ــا رشــت آب ــه شــعبان تنه ــق ب ــخ متعل ــد حســن در تاری ــادی فرزن ــا رشــت آب ــه شــعبان تنه ــق ب متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25802650822580265082 متعلــق بــه مهســا زاهــدی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهســا زاهــدی فرزنــد مرتضــی 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 1401/11/201401/11/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25945193322594519332 و ســایر بــه شــماره شناســنامه وگواهینامــه پایــه ســوم وکارت  و ســایر بــه شــماره شناســنامه وگواهینامــه پایــه ســوم وکارت 
پایــان خدمــت پایــان خدمــت 25945193322594519332 و کارت ماشــین بــه شــماره شــماره شاســی  و کارت ماشــین بــه شــماره شــماره شاســی 10109801010980وشــماره وشــماره 
موتورموتور046784046784.شــماره پــاک .شــماره پــاک 5353وو456.46456.46 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 5353وو456456ایــران ایــران 4646 متعلــق  متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/011401/12/01 مفق ــد در تاری ــد حمی ــزاده فرزن ــب علی ــا لی ــه پوری ــخ ب ــد در تاری ــد حمی ــزاده فرزن ــب علی ــا لی ــه پوری ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داوود در تاری ــش ســرابی فرزن ــرا خیراندی ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد داوود در تاری ــش ســرابی فرزن ــرا خیراندی ــه زه ــق ب ــه شــماره 26799160692679916069 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 25814494702581449470 متعلــق بــه علیرضا شــهبازی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضا شــهبازی فرزند علــی 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.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــدی فرزن ــه ناهیــد مظهــر اب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــدی فرزن ــه ناهیــد مظهــر اب ــق ب ــه شــماره 25942083712594208371 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
55605560

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06707569380670756938 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 06707569380670756938 و کارت شناســایی نظــام  و کارت شناســایی نظــام 
پزشــکی پرســتاری ودوعــدد چــک بانکــی بــه شــماره پزشــکی پرســتاری ودوعــدد چــک بانکــی بــه شــماره 530964530964وو991658991658 متعلــق بــه وحیــد نیســتانی  متعلــق بــه وحیــد نیســتانی 

فرزند یحیی در تاریخ فرزند یحیی در تاریخ 1401/12/011401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
ــد  ــنیزی فرزن ــفیعی سرتش ــره ش ــه زه ــق ب ــد  متعل ــنیزی فرزن ــفیعی سرتش ــره ش ــه زه ــق ب ــماره 46100271434610027143 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

ناصرقلی در تاریخ ناصرقلی در تاریخ 1401/06/301401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63392927556339292755 متعلــق بــه ناهیــد آزاد فرزنــد لطــف اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه ناهیــد آزاد فرزنــد لطــف اهلل 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.

ــه  ــه  متعلــق ب ــور 18817521881752 متعلــق ب ــور  شــماره موت ــران 541541 ص  ص 6262 شــماره موت ــران  ای ــه شــماره پــاک 1313 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره پــاک ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
ملــک اشــرفی دهکــردی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ ملــک اشــرفی دهکــردی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ  1399/06/31 1399/06/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70267026
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 46114611 متعلــق بــه هــادی  فیــض الهــی فرزنــد شــیرعلی در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی  فیــض الهــی فرزنــد شــیرعلی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  

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

ــخ  ــراب  در تاری ــد ظه ــی  فرزن ــاد ابراهیم ــه می ــق ب ــخ  متعل ــراب  در تاری ــد ظه ــی  فرزن ــاد ابراهیم ــه می ــق ب ــماره 14511141511451114151 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/021401/12/02 مفق

ــخ 1399/01/011399/01/01   ــین در تاری ــد حس ــنلو فرزن ــا حس ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــنلو فرزن ــا حس ــه علیرض ــق ب ــماره 79217921 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه هــادی   ــه هــادی   متعلــق ب ــه شــماره ثبتــی 38163816 متعلــق ب ــه شــماره ثبتــی  وســندملک ب ــه شــماره ملــی 53800199355380019935 وســندملک ب ــه شــماره ملــی شناســنامه ب شناســنامه ب
قهرمانــی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ قهرمانــی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 43805147914380514791 متعلــق بــه محمدرضــا نــوری  فرزنــد علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا نــوری  فرزنــد علــی  در تاریــخ 

1401/10/281401/10/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــهید   ــه ش ــق ب ــهید   متعل ــه ش ــق ب ــماره 59095913475909591347 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 59095913475909591347 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
زارعــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ زارعــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/11/161401/11/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه ویــژه بــه شــماره گواهینامــه ویــژه بــه شــماره 43804016934380401693 متعلــق بــه جــواد  شــقاقی نیکــو فرزنــد قیــاس علــی در  متعلــق بــه جــواد  شــقاقی نیکــو فرزنــد قیــاس علــی در 
تاریــخ تاریــخ  1401/03/01 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 55991175295599117529 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 55991175295599117529 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
افشــار  جعفــری  فرزنــد صفــر علــی  در تاریــخ افشــار  جعفــری  فرزنــد صفــر علــی  در تاریــخ 1401/09/1401/09/3030 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد رکابعل ــی  فرزن ــی  عبداله ــه قربانعل ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد رکابعل ــی  فرزن ــی  عبداله ــه قربانعل ــق ب ــماره 43911719714391171971 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70327032
ــماره 15705233981570523398 و کارت  و کارت  ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 15705233981570523398 و کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ماشــین بــه ش ش ماشــین بــه ش ش 15705233981570523398 و ش م  و ش م 163163BB00369110036911  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک   و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 
ــی  ــه فن ــی  و ســند معاین ــه فن ــران3838 و ســند معاین ــرانای ــاک 6767مم283283ای ــه شــماره پ ــه ماشــین ب ــاک  و بیمــه نام ــه شــماره پ ــه ماشــین ب ــران3838 و بیمــه نام ــرانای 6767مم283283ای
ــد ابوالفضــل در  ــه امیــر  احمــدی  فرزن ــد ابوالفضــل در  متعلــق ب ــه امیــر  احمــدی  فرزن ــران3838 متعلــق ب ــرانای ــه شــماره پــاک 6767مم283283ای ــه شــماره پــاک وســائط نقلیــه ب وســائط نقلیــه ب

تاریخ تاریخ 1401/12/011401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70447044
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11710828351171082835 متعلــق بــه داود قنبــری فرزنــد رحــم خــدا در تاریــخ  متعلــق بــه داود قنبــری فرزنــد رحــم خــدا در تاریــخ 

1401/12/041401/12/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44317724724431772472 متعلــق بــه محســن  طاهــری مغســتان فرزنــد عبدالمجیــد در  متعلــق بــه محســن  طاهــری مغســتان فرزنــد عبدالمجیــد در 

تاریخ تاریخ 1401/11/041401/11/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــه امیرحســین  پورقیوم ــق ب ــی  متعل ــه امیرحســین  پورقیوم ــق ب ــه شــماره 44208735074420873507 متعل ــی ب ــه ســه  و کارت مل ــه پای ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه ســه  و کارت مل ــه پای گواهینام
ــی  ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی  مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/011401/12/01 مفق ــا  در تاری ــد محمدرض ــق فرزن ــخ خران ــا  در تاری ــد محمدرض ــق فرزن خران

باشــد.باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 3030 متعلــق بــه محمــد رضــا  فانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا  فانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/041401/09/04 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه نجمــه پورحاجــی  ــه نجمــه پورحاجــی  متعلــق ب ــه شــماره 44796481274479648127 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ملــی ب ــه شــماره 79327932 و کارت ملــی ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 1400/12/041400/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــاهی فرزن ــا باغش ــه دنی ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــاهی فرزن ــا باغش ــه دنی ــق ب ــی 44215724704421572470 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل 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 1401/11/121401/11/12 مفقــود گردی

دو  پایــه  دو  »گواهینامــه  پایــه   »گواهینامــه 
و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 44324319894432431989 متعلــق بــه ســید محمدرضــا  بخشــایش  متعلــق بــه ســید محمدرضــا  بخشــایش 

فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ فرزنــد ســیداحمد در تاریــخ 14011401//0303//0404 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.« مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 44214133214421413321 متعلــق بــه علــی اصغــر  زارع ده ابــادی فرزنــد علیرضــا  در  متعلــق بــه علــی اصغــر  زارع ده ابــادی فرزنــد علیرضــا  در 

تاریــخ تاریــخ 1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــی محمــد وکارت ماشــین ب ــد عل ــی  فرزن ــه جــواد میرجلیل ــق ب ــه ســه متعل ــه شــماره گواهینامــه پای ــی محمــد وکارت ماشــین ب ــد عل ــی  فرزن ــه جــواد میرجلیل ــق ب ــه ســه متعل گواهینامــه پای
پــاک پــاک 5454ایــران ایــران 468468 ل  ل 4747 متعلــق بــه علــی محمدمیرجلیلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی محمدمیرجلیلــی در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00167956110016795611 متعلــق بــه امیــد رضائــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد رضائــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/11/201401/11/20  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00650825320065082532 متعلــق بــه زینــت ســادات صاحــی فرزنــد ســیدعلی اصغــر در  متعلــق بــه زینــت ســادات صاحــی فرزنــد ســیدعلی اصغــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00115664930011566493 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو و عابــر بانــک ملــت  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو و عابــر بانــک ملــت 
و پاســارگارد متعلــق بــه داود عزیــزی فرزنــد خداویــردی در تاریــخ و پاســارگارد متعلــق بــه داود عزیــزی فرزنــد خداویــردی در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58796332095879633209 متعلــق بــه یحیــی فرجــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق بــه یحیــی فرجــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1401/11/181401/11/18  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 26202991012620299101 متعلــق بــه شــایان فــوالدی ســرابی فرزنــد ناصــر  متعلــق بــه شــایان فــوالدی ســرابی فرزنــد ناصــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد باب ــت فرزن ــام دوس ــولماز نظ ــه س ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد باب ــت فرزن ــام دوس ــولماز نظ ــه س ــق ب ــماره 50402462935040246293 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

70827082
ــا در  ــد علیرض ــی فرزن ــر رجب ــه اکب ــق ب ــه متعل ــی نام ــا در  و گواه ــد علیرض ــی فرزن ــر رجب ــه اکب ــق ب ــه متعل ــی نام ــماره 06204344810620434481 و گواه ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/12/011401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70857085
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25292995792529299579 متعلــق بــه محمــد دوران فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد دوران فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/10/141401/10/14  

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

ــخ 1401/11/171401/11/17   ــاس در تاری ــد عب ــم فرزن ــم پورکری ــه ابراهی ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــم فرزن ــم پورکری ــه ابراهی ــق ب ــماره 20932093 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــب ال ــد حبی ــاکر کوشــکقاضی فرزن ــی ش ــه عل ــق ب ــه در  متعل ــب ال ــد حبی ــاکر کوشــکقاضی فرزن ــی ش ــه عل ــق ب ــه شــماره 25726594762572659476 متعل ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 25726988702572698870 متعلــق بــه سوســن انصــاری شــیری فرزنــد صــادق در تاریــخ  متعلــق بــه سوســن انصــاری شــیری فرزنــد صــادق در تاریــخ  ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/10/021401/10/02 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 25724236772572423677 و کارت ماشــین ریو ســفیدمدل و کارت ماشــین ریو ســفیدمدل8989به پــاک به پــاک 372372سس7373--
ــات  ــه نج ــق ب ــات  متعل ــه نج ــق ب ــور10901801090180 متعل ــماره موت ــور وش ــماره موت ــیNASNAS610022610022AA11919091191909 وش ــماره شاس ــی،ش ــماره شاس ایرانایران7373،ش

ایرانــی فرزنــد جمعــه در تاریــخ ایرانــی فرزنــد جمعــه در تاریــخ 1401/03/031401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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10151015
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــروی فرزن ــین اب ــه محمدحس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــروی فرزن ــین اب ــه محمدحس ــق ب ــماره 00160242730016024273 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/12/021401/12/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

10311031
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39504693543950469354 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 39504693543950469354 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
ــخ 1399/01/011399/01/01   ــداداد در تاری ــد خ ــوان فرزن ــامان ده پهل ــه س ــق ب ــخ  متعل ــداداد در تاری ــد خ ــوان فرزن ــامان ده پهل ــه س ــق ب ــماره 39504693543950469354 متعل ــه ش ــماره ب ــه ش ب

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 39614049173961404917 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 39614049173961404917 متعلــق بــه ظاهــر  متعلــق بــه ظاهــر 
آذرشــب فرزنــد کــرم در تاریــخ آذرشــب فرزنــد کــرم در تاریــخ 1401/07/1401/07/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10661066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 21620910382162091038 متعلــق بــه محــرم نوریــان واسکســی فرزنــد اســکندر  متعلــق بــه محــرم نوریــان واسکســی فرزنــد اســکندر 

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

ــماره 53098786455309878645 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 53098786455309878645 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ایــران ســوخت بــه شــماره ایــران 8686 -  - 779779 ج  ج 5959 متعلــق بــه داریــوش فنائــی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ  متعلــق بــه داریــوش فنائــی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21811986912181198691 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 303303 متعلــق بــه زهــرا بهرامــی نســب  متعلــق بــه زهــرا بهرامــی نســب 
فرزنــد امــراهلل در تاریــخ فرزنــد امــراهلل 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 21804733892180473389 و کارت عابــر بانــک ملــی و ملــت متعلــق بــه یحیــی اســماعیلی  و کارت عابــر بانــک ملــی و ملــت متعلــق بــه یحیــی اســماعیلی 
فرزنــد اســماعیل در تاریــخ فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/11/261401/11/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــران 8686 -  - 488488 ب  ب 1414 متعل ــه شــماره ای ــران  و کارت ســوخت ب ــه شــماره ای ــه شــماره 45692542514569254251 و کارت ســوخت ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/11/241401/11/24 مفقــود گردی ــد محمدکاظــم در تاری ــه فرزن ــی آلبوی ــه رجبعل ــخ ب ــد محمدکاظــم در تاری ــه فرزن ــی آلبوی ــه رجبعل ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45601510244560151024 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45601510244560151024 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
ــد جمشــید در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود  مفقــود  ــز فرزن ــه علــی پروی ــک تجــارت و کشــاورزی متعلــق ب ــخ بان ــد جمشــید در تاری ــز فرزن ــه علــی پروی ــک تجــارت و کشــاورزی متعلــق ب بان

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

ــه شــماره  ــه موتورســیکلت ب ــه دو و گواهینام ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه موتورســیکلت ب ــه دو و گواهینام ــه پای ــه شــماره 54098988185409898818 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
54098988185409898818 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 8686 -  - 385385 ج  ج 6666 و ایــران  و ایــران 753753  1737717377 و کارت  و کارت 
ــخ  ــد حســین در تاری ــه رضــا حشــمت فرزن ــق ب ــتانی متعل ــش بیمارس ــر و فی ــت و مه ــک مل ــر بان ــخ عاب ــد حســین در تاری ــه رضــا حشــمت فرزن ــق ب ــتانی متعل ــش بیمارس ــر و فی ــت و مه ــک مل ــر بان عاب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردی

ــک و کارت شناســایی ســازمان  ــر بان ــک و کارت شناســایی ســازمان  کارت عاب ــر بان ــه شــماره 45699690974569969097 و  و 2020 کارت عاب ــه یــک ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه یــک ب گواهینامــه پای
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/021401/12/02 مفق ــاهی در تاری ــی ش ــد محمدقل ــاهی فرزن ــن ش ــه حس ــق ب ــون متعل ــگاه خ ــخ پای ــاهی در تاری ــی ش ــد محمدقل ــاهی فرزن ــن ش ــه حس ــق ب ــون متعل ــگاه خ پای

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

ــماره 21701154982170115498 و  و  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 21701154982170115498 و کارت پای ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره رس ــه ش ــی ب ــید کارت مل رس
ــه شــماره ایــران 3030 -  - 134134   ــه شــماره ایــران  و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره 21701154982170115498 و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه ب گواهینامــه پایــه ســه ب
ق ق 6868 متعلــق بــه احمــد یخکشــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد یخکشــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/10/151401/10/15 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 57699188715769918871 متعلــق بــه ســیده زینــب مطهــری منــش فرزنــد ســید اصغــر در  متعلــق بــه ســیده زینــب مطهــری منــش فرزنــد ســید اصغــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

12001200
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00120005150012000515 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 00120005150012000515 متعلــق بــه فرشــته  متعلــق بــه فرشــته 

اسداللهی فرزند مرتضی در تاریخ اسداللهی فرزند مرتضی در تاریخ 1401/11/291401/11/29 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 05598879570559887957 متعلــق بــه مریــم  ولیــان فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  ولیــان فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/10/021401/10/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــدی  فرزن ــاس  حمی ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــدی  فرزن ــاس  حمی ــه عب ــق ب ــماره 05307479600530747960 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/021401/11/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد غیبعل ــاری  فرزن ــه  جب ــه حکیم ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد غیبعل ــاری  فرزن ــه  جب ــه حکیم ــق ب ــماره 42823183514282318351 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/271401/11/27 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07810495980781049598 و ســایر بــه شــماره  و ســایر بــه شــماره 1429219414292194 و ســایر بــه شــماره  متعلــق بــه  و ســایر بــه شــماره  متعلــق بــه 
میثــم  جنــت آبــادی  فرزنــد عبدالرســول  در تاریــخ میثــم  جنــت آبــادی  فرزنــد عبدالرســول  در تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

14011401
ــه  ــه  و گواهینام ــی00699852940069985294 و گواهینام ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی و کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 1762317623 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
پایــه دو متعلــق بــه محمــد توکلــی فرزنــد عطاءالــه در تاریــخ پایــه دو متعلــق بــه محمــد توکلــی فرزنــد عطاءالــه در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشداعتبار ساقط می باشد

15041504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 22823912092282391209 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22823912092282391209 و  و 
ــه  ــه  ب ــژو 206206 مــدل  مــدل 13961396 ب ــژو  و کارت ماشــین ســواری پ ــه شــماره 22823912092282391209 و کارت ماشــین ســواری پ ــان خدمــت ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت ب کارت پای
    NAAPNAAP4141FEFE99HJHJ028230028230 174174 و شــماره شاســی  و شــماره شاســیBB00163000016300 رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور
متعلــق بــه احمدرضــا  حســین آبــادی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ متعلــق بــه احمدرضــا  حســین آبــادی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 1401/11/241401/11/24 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

ــین  ــه و کارت ماش ــه نام ــدی و بیم ــم ون ــین  و کارت قش ــه و کارت ماش ــه نام ــدی و بیم ــم ون ــماره 25292558732529255873 و کارت قش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــران 256256یی5858 و شــماره  و شــماره  ــران ای ــاک 6363ای ــه شــماره پ ــگ ســفید روغنــی ب ــه رن ــاک  ب ــه شــماره پ ــگ ســفید روغنــی ب ــه رن ــو مــدل 13901390 ب ــو مــدل ســواری رن ســواری رن
ــی   ــم  توکل ــه مری ــق ب ــی    متعل ــم  توکل ــه مری ــق ب ــی NAPLMNAPLM050050EE0101632901016329  متعل ــماره شاس ــه ش ــی  ب ــماره شاس ــه ش ــور CC123607123607 ب ــور موت موت

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 1401/11/191401/11/19 مفق ــد محمــد  در تاری ــخ فرزن ــد محمــد  در تاری فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 22993159262299315926 متعلــق بــه فاطمــه  رحیمــی  فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  رحیمــی  فرزنــد 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.

15061506
گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه بنیامیــن  رحیمــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه بنیامیــن  رحیمــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22831372922283137292 و کارت ســوخت متعلــق بــه مهــرداد  آفنــدک فرزنــد عبدالرحمان   و کارت ســوخت متعلــق بــه مهــرداد  آفنــدک فرزنــد عبدالرحمان  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــام داد در تاری ــد ام ــرام فرزن ــرم محمــودی ب ــه اک ــق ب ــخ  متعل ــام داد در تاری ــد ام ــرام فرزن ــرم محمــودی ب ــه اک ــق ب ــه شــماره 19605560961960556096 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــود  ــود  مفق ــخ 1400/04/011400/04/01 مفق ــر  در تاری ــد جعف ــعدی فرزن ــی س ــی  رمضان ــه مصطف ــق ب ــه  متعل ــخ گذرنام ــر  در تاری ــد جعف ــعدی فرزن ــی س ــی  رمضان ــه مصطف ــق ب ــه  متعل گذرنام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدگردی گردی

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــرد فرزن ــدری ف ــهربانو مقت ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــرد فرزن ــدری ف ــهربانو مقت ــه ش ــق ب ــماره 22911889682291188968 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 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردی

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 3434ایــرانایــران862862صص2222 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1248927807412489278074و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
844769844769متعلــق بــه عبدالرضــا  حمدانــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ متعلــق بــه عبدالرضــا  حمدانــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــددرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــه ســجاد  شــکارچی فرگــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد عزی ــه ســجاد  شــکارچی فرگــی فرزن ــق ب ــه شــماره 24918217022491821702 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــور 1739100208428517391002084285و شــماره و شــماره  ــور  و شــماره موت ــران393393قق2222 و شــماره موت ــرانای ــاک 1010ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب

ــخ  ــت اهلل  در تاری ــد رحم ــر  فرزن ــه گ ــی  شیش ــه مجتب ــق ب ــوخت متعل ــخ و کارت س ــت اهلل  در تاری ــد رحم ــر  فرزن ــه گ ــی  شیش ــه مجتب ــق ب ــوخت متعل ــی 154012154012و کارت س ــی شاس شاس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52700408325270040832 متعلــق بــه لیــا شــریفی فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا شــریفی فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23921169112392116911 متعلــق بــه مریــم  ایــزدی  فرزنــد لطفعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  ایــزدی  فرزنــد لطفعلــی  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/011401/10/01 مفق

18661866
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00362525570036252557 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00362525570036252557 متعلــق بــه حســن  متعلــق بــه حســن 

شمس ابادی فرزند محمد در تاریخ شمس ابادی فرزند محمد در تاریخ 1401/01/1401/01/0505 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــت گل فرزن ــا صف ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــت گل فرزن ــا صف ــه محمدرض ــق ب ــماره 09261405230926140523 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 10915299911091529991 متعلــق بــه علــی رضــا خســروی نجــف آبــادی فرزنــد  متعلــق بــه علــی رضــا خســروی نجــف آبــادی فرزنــد 
غامرضــا در تاریــخ غامرضــا در تاریــخ 1397/01/051397/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09340309870934030987 متعلــق بــه تکتــم  کارگــر ابجهــان فرزنــد نوروزعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه تکتــم  کارگــر ابجهــان فرزنــد نوروزعلــی در تاریــخ 
1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 1111ایــران ایــران 841841عع1515و بــه شــماره شاســیو بــه شــماره شاســی105121105121 متعلــق بــه قاســم  دهنشــین   متعلــق بــه قاســم  دهنشــین  
فرزنــد علــی در تاریــخ فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/11/291401/11/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00362195680036219568 متعلــق بــه امیــر مســعود  پژمــان پــور  فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر مســعود  پژمــان پــور  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 33201140423320114042   ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 33201140423320114042 و کارت پای ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
ــه شــماره  ــه شــماره  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب ــه شــماره 3838ایــرانایــران958958لل7777 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب ــه شــماره و بیمــه نامــه ماشــین ب و بیمــه نامــه ماشــین ب
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/051401/12/05 مفق ــر در تاری ــی می ــد عل ــیری فرزن ــد اردش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی می ــد عل ــیری فرزن ــد اردش ــه محم ــق ب ــران958958لل7777 متعل ــرانای 3838ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00556862300055686230 متعلــق بــه امیر کامجونیــا فرزند رحمــن در تاریــخ  متعلــق بــه امیر کامجونیــا فرزند رحمــن در تاریــخ 1401/12/041401/12/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00566680150056668015 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00566680150056668015 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــه  ــه و ب ــماره شاســی NBJNBJ125125GG93266319326631و ب ــه ش ــور ب ــماره شاســی  و کارت موت ــه ش ــور ب ــماره 00566680150056668015 و کارت موت ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم
شــماره تنهشــماره تنه124124NBJNBJ403676403676متعلــق بــه حســن شــیعه فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه حســن شــیعه فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود  مفقــود 

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

20062006
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 27220035702722003570 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 27220035702722003570 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
ــخ  ــم در تاری ــد ابوالقاس ــور فرزن ــش پ ــان بخ ــه رحم ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابوالقاس ــور فرزن ــش پ ــان بخ ــه رحم ــق ب ــماره 27220035702722003570 متعل ــه ش ــت ب ــماره خدم ــه ش ــت ب خدم

1401/12/031401/12/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

20142014

ــد  ــاردان فرزن ــری انب ــر جهانگی ــه ناص ــق ب ــنامه متعل ــد  وشناس ــاردان فرزن ــری انب ــر جهانگی ــه ناص ــق ب ــنامه متعل ــماره 00358027580035802758 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
صفرعلی در تاریخ صفرعلی در تاریخ 1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00767701250076770125 متعلــق بــه بهنــام شــجاعی فرزنــد غفــار در تاریــخ  متعلــق بــه بهنــام شــجاعی فرزنــد غفــار در تاریــخ 1401/12/021401/12/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20202020

ــد  ــی فرزن ــوراب زرمخ ــت گ ــک حصل ــه نی ــه رحیم ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــوراب زرمخ ــت گ ــک حصل ــه نی ــه رحیم ــق ب ــماره 26793931472679393147 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
رسول در تاریخ رسول در تاریخ 1401/03/011401/03/01 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 00153166370015316637 متعلــق بــه ســیده شــیوا میــر عمــادی فرزنــد ســید حبیــب در  متعلــق بــه ســیده شــیوا میــر عمــادی فرزنــد ســید حبیــب در 
تاریــخ 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 00537274010053727401 متعلــق بــه علــی اصغــر فــرح بخــش فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اصغــر فــرح بخــش فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1401/10/041401/10/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســین در تاری ــه بهمــن طاهــری لطفــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد حســین در تاری ــه بهمــن طاهــری لطفــی فرزن ــق ب ــه شــماره 00534793190053479319 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/171401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00229677450022967745 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00229677450022967745 متعلــق بــه آقــای  متعلــق بــه آقــای 
/ خانــم ســید ســپهر موســوی فرزنــد ســید ســعید مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد./ خانــم ســید ســپهر موســوی فرزنــد ســید ســعید مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد حســین ج ــرادی فرزن ــیرین م ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد حســین ج ــرادی فرزن ــیرین م ــه ش ــق ب ــه شــماره 04935757070493575707 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/10/20 1401/10/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــدار  فرزن ــه هنگامــه رســتخیز پای ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــدار  فرزن ــه هنگامــه رســتخیز پای ــق ب ــه شــماره 04513777530451377753 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد نظی ــو فرزن ــه ســاالری مل ــه ســیف ال ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد نظی ــو فرزن ــه ســاالری مل ــه ســیف ال ــق ب ــه شــماره 07211069780721106978 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1400/12/27 1400/12/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084
ســند ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو  و کارت ماشــین ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل ســند ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو  و کارت ماشــین ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل 13851385    
بــه شــماره  موتــور بــه شــماره  موتــور 15968741596874و بــه شــماره شاســی و بــه شــماره شاســی SS14122852263221412285226322و بــه شــماره پــاک و بــه شــماره پــاک 8888ایــران ایــران 
695695بب2323 متعلــق بــه امیــر امینــی کل محلــه بــه شــماره کــد ملــی  متعلــق بــه امیــر امینــی کل محلــه بــه شــماره کــد ملــی 00806063340080606334 فرزنــد رحمانقلــی  فرزنــد رحمانقلــی 

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

ــی در  ــد رمضانعل ــی فرزن ــه خدیجــه گنجعل ــق ب ــی در  متعل ــد رمضانعل ــی فرزن ــه خدیجــه گنجعل ــق ب ــه شــماره 00375227440037522744 متعل ــی قدیمــی ب ــه شــماره کارت مل ــی قدیمــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/11/27 1401/11/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت عابــر بانــک ) ملت،ســپه ( و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت عابــر بانــک ) ملت،ســپه ( و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00587630070058763007 متعلــق بــه فاطمــه   متعلــق بــه فاطمــه  
آقــا حیــدر علــی معیــری فرزنــد غامحســین در تاریــخ آقــا حیــدر علــی معیــری فرزنــد غامحســین در تاریــخ  1401/11/27 1401/11/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00467532060046753206 متعلــق بــه احمــد نورائــی مجــد فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد نورائــی مجــد فرزنــد اکبــر 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 بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 329329 و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 57193527165719352716 متعلــق بــه بــرات ســهرابی  متعلــق بــه بــرات ســهرابی 
اطهــر فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ اطهــر فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  401/11/27 11401/11/27مفقــود 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 38012402413801240241 متعلــق بــه کیهــان فاحــی فرزنــد عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه کیهــان فاحــی فرزنــد عیســی در تاریــخ 
 1399/06/19 1399/06/19مفقــود 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 17281770061728177006 متعلــق بــه فیــض الــه قاســمی بــور بــور فرزنــد حســین  متعلــق بــه فیــض الــه قاســمی بــور بــور فرزنــد حســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/12/031401/12/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدل 13951395   ــی م ــفید روغن ــا س ــواری کی ــین  س ــی و کارت ماش ــه رانندگ ــوخت  و گواهینام ــدل »کارت س ــی م ــفید روغن ــا س ــواری کی ــین  س ــی و کارت ماش ــه رانندگ ــوخت  و گواهینام »کارت س
بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور GG44KDKD//GHGH566529566529 و بــه شــماره شاســی  و بــه شــماره شاســی NASNAS621200621200GG10215911021591و و 
  16501761471650176147 شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت  شــماره و  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت  988988بب1212و  5555ایــران ایــران  پــاک  شــماره  پــاک  بــه  شــماره   بــه 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ  1401/11/25 1401/11/25مفق ــوروز در تاری ــد ن ــی باســی فرزن ــه شــها وهاب ــق ب ــخ متعل ــوروز در تاری ــد ن ــی باســی فرزن ــه شــها وهاب ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

20872087
ــه  ــر بانــک ملــت  متعلــق ب ــه  و کارت پایــان خدمــت و کارت عاب ــر بانــک ملــت  متعلــق ب ــه شــماره 43723787504372378750 و کارت پایــان خدمــت و کارت عاب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ســیدجمال الدیــن موســوی نــژاد فرزنــد ســید مرتضــی  در تاریــخ ســیدجمال الدیــن موســوی نــژاد فرزنــد ســید مرتضــی  در تاریــخ 1400/05/081400/05/08 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

20902090
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00626782310062678231 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00626782310062678231 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 6267823162678231 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران3333  273273م م 4848بــه  ملــی شــماره بــه  ملــی شــماره 
00626782310062678231 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران3333  273273 م  م 4848 بــه ملــی بــه ملــی00626782310062678231 و بــرگ ســبز  و بــرگ ســبز 
خــودرو بــه شــماره خــودرو بــه شــماره 00626782310062678231 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 00626782310062678231 و پــاک فلــزی خــودرو  و پــاک فلــزی خــودرو 
بــه شــماره بــه شــماره 00626782310062678231 متعلــق بــه معصومــه  طاهر پرنــد فرزند غامحســین در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه  طاهر پرنــد فرزند غامحســین در تاریــخ 1401/11/261401/11/26  

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

ــماره 27213488762721348876   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 27213488762721348876 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــماره 27213488762721348876 و  و  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  27213488742721348874 و بیم ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب و کارت ماش
ــخ  ــی در تاری ــد موس ــر فرزن ــان طاهرپذی ــه جه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد موس ــر فرزن ــان طاهرپذی ــه جه ــق ب ــماره 27213488762721348876 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره کارت س ــه ش ــوخت ب کارت س

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 1401/12/011401/12/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 26686809212668680921 متعلــق بــه مرتضــی ابراهیمــی نــژاد فرزنــد رحمــت در  متعلــق بــه مرتضــی ابراهیمــی نــژاد فرزنــد رحمــت در 
تاریــخ تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 37325212653732521265 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 37325212653732521265 متعلــق بــه ایــران   متعلــق بــه ایــران  
زمانــی فرزنــد نریمــان در تاریــخ زمانــی فرزنــد نریمــان در تاریــخ 11401/11/401/11/1515 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 00189888490018988849 متعلــق بــه محمــد رضــا  ســلگی فرزنــد حمیــد رضــا  متعلــق بــه محمــد رضــا  ســلگی فرزنــد حمیــد رضــا 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/291401/11/29 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 05577437290557743729 متعلــق بــه اصغــر  هاشــمی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر  هاشــمی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/11/151401/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســید  ــی فرزن ــه ســید ســهیل  طباطبائ ــق ب ــد ســید  متعل ــی فرزن ــه ســید ســهیل  طباطبائ ــق ب ــه شــماره 44111703714411170371 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ  1401/11/30 1401/11/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد منصــور در  ــه کــورش  منصــور نیــا فرزن ــد منصــور در  متعلــق ب ــه کــورش  منصــور نیــا فرزن ــه شــماره 17533784511753378451 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/11/151401/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00217458110021745811   ــه ســه ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه ســه ب ــه شــماره 00217458110021745811 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
متعلــق بــه ســارا شــعبانی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه ســارا شــعبانی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 36104858923610485892   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 36104858923610485892 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه حســن اشــرفی فرزنــد حمیــد در تاریــخ متعلــق بــه حســن اشــرفی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/11/261401/11/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.
  

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04805111790480511179 متعلــق بــه مینــا کاشــکی فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مینــا کاشــکی فرزند حســین در تاریــخ 1401/11/191401/11/19  

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

ــخ  ــد ارشــد در تاری ــی فرزن ــر  جاهــدی کرمجوان ــه قنب ــق ب ــخ  متعل ــد ارشــد در تاری ــی فرزن ــر  جاهــدی کرمجوان ــه قنب ــق ب ــه شــماره 13728885861372888586 متعل ــه ب ــه شــماره گذرنام ــه ب گذرنام
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد احمدعل ــر فرزن ــا  رهب ــه غامرض ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد احمدعل ــر فرزن ــا  رهب ــه غامرض ــق ب ــماره 39301855633930185563 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/11/15 1401/11/15مفق

  
23012301

ــد نظــر در  ــه زهــره نجفــی زاده فرزن ــد نظــر در  متعلــق ب ــه زهــره نجفــی زاده فرزن ــه شــماره ملــی 49795423284979542328 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریخ تاریخ 1401/12/011401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21106334172110633417 و کارت عابــر بانــک رســالت ، ملــت ، رفــاه ، ملــی   و کارت عابــر بانــک رســالت ، ملــت ، رفــاه ، ملــی  
ــام  و ) کارت ملــی هوشــمند بــه نــام  متعلــق بــه ارســان معارفــی فرزنــد احمــد در تاریــخ متعلــق بــه ارســان معارفــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/10/071401/10/07 و ) کارت ملــی هوشــمند بــه ن
احمــد معارفــی فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی احمــد معارفــی فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی 21203643462120364346 بــه مــدت یــک ســاله ( مفقــود گردیــده و  بــه مــدت یــک ســاله ( مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 62896439166289643916 و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه ماشــین بــه  و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه ماشــین بــه 
شــماره پــاک شــماره پــاک 2626 ل  ل 761761 ایــران  ایــران 6969 و کارت بهزیســتی متعلــق بــه محمــد کوهکــن فرزنــد عیســی در  و کارت بهزیســتی متعلــق بــه محمــد کوهکــن فرزنــد عیســی در 

تاریــخ تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاورزی ،  ــادرات ، کش ــک  ص ــر بان ــاورزی ،  و کارت عاب ــادرات ، کش ــک  ص ــر بان ــی 21202778502120277850 و کارت عاب ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ملــت ، اقتصــاد نویــن  و انــواع چــک بانکــی  بانــک کشــاورزی  متعلــق بــه الهــه بهرامــی میانــدره فرزنــد ملــت ، اقتصــاد نویــن  و انــواع چــک بانکــی  بانــک کشــاورزی  متعلــق بــه الهــه بهرامــی میانــدره فرزنــد 

محمدتقــی در تاریــخ محمدتقــی در تاریــخ 1401/11/221401/11/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21203579192120357919 متعلــق بــه مهــری  قدمگاهــی  فرزنــد  متعلــق بــه مهــری  قدمگاهــی  فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــمعیل در تاری ــخ سیداس ــمعیل در تاری سیداس

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21205484122120548412 متعلــق بــه تقــی دانــه کار فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه تقــی دانــه کار فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/09/011401/09/01 و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام زهــرا دانــه کار فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام زهــرا دانــه کار فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 

21204243812120424381 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد در  ــر فرزن ــه پوراکب ــه زیدال ــق ب ــد احمــد در  متعل ــر فرزن ــه پوراکب ــه زیدال ــق ب ــه شــماره ملــی 21203365982120336598 متعل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابراهیمــی و  ــه فاطمــه عــرب فرزن ــق ب ــد ابراهیمــی و  متعل ــه فاطمــه عــرب فرزن ــق ب ــه شــماره ملــی 21106574212110657421 متعل ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
ــه شــماره ملــی  ــد رجبعلــی ب ــام محمدرضــا غریــب فرزن ــه ن ــه شــماره ملــی کارت عابربانــک و کارت ملــی هوشــمند ب ــد رجبعلــی ب ــام محمدرضــا غریــب فرزن ــه ن کارت عابربانــک و کارت ملــی هوشــمند ب

21104161302110416130 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/09/111401/09/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر بانــک صــادرات ، ایــران زمیــن ،  ــر بانــک صــادرات ، ایــران زمیــن ،  و کارت عاب ــه شــماره ملــی 21809550062180955006 و کارت عاب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
) کارت عابربانــک ایــران زمیــن بــه نــام سیدحســین حســینی ( متعلــق بــه گلســتان شــهریاری فرزنــد ) کارت عابربانــک ایــران زمیــن بــه نــام سیدحســین حســینی ( متعلــق بــه گلســتان شــهریاری فرزنــد 

یدالــه در تاریــخ یدالــه در تاریــخ 1401/11/231401/11/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

23022302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21209867112120986711 متعلــق بــه اصغــر مهــری فرزنــد مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر مهــری فرزنــد مــراد در تاریــخ 

1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 32575611053257561105 و کارت ایثــار بنیــاد شــهید و  و کارت ایثــار بنیــاد شــهید و 
کارت ایثــار ارتــش و کارت شناســایی امــوزش و پــرورش و کارت نحضــت ســواد امــوزی متعلــق بــه داریــوش کارت ایثــار ارتــش و کارت شناســایی امــوزش و پــرورش و کارت نحضــت ســواد امــوزی متعلــق بــه داریــوش 

دادور فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ دادور فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 22495136942249513694 متعلــق بــه حســن کردمصطفــی فرزنــد  متعلــق بــه حســن کردمصطفــی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/011401/10/01 مفق ــینعلی در تاری ــخ حس ــینعلی در تاری حس

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21227395762122739576 متعلــق بــه ارزو شــیخ رحیمــی فرزنــد اســداله و  متعلــق بــه ارزو شــیخ رحیمــی فرزنــد اســداله و 
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21100037312110003731 متعلــق بــه علــی عجــم زمانــی فرزنــد ذکریــا در  متعلــق بــه علــی عجــم زمانــی فرزنــد ذکریــا در 

تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21220895552122089555 متعلــق بــه اکبــر محمــدی نصرابــادی  فرزنــد  متعلــق بــه اکبــر محمــدی نصرابــادی  فرزنــد 
صفــر در تاریــخ صفــر 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.

ــی  ــه رضــا کهن ــق ب ــی  متعل ــه رضــا کهن ــق ب ــی 00242827580024282758 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند و کارت دانشــجویی ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند و کارت دانشــجویی ب کارت مل
فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501
ــم  ــد ابراهی ــی فرزن ــای حســین هارون ــه آق ــق ب ــم  متعل ــد ابراهی ــی فرزن ــای حســین هارون ــه آق ــق ب ــه شــماره 57500318965750031896 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام

درتاریخ درتاریخ 1401/01/051401/01/05 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 11411048731141104873 متعلــق بــه زهــره حــاج هاشــمی فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره حــاج هاشــمی فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 
1401/11/241401/11/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 09268189530926818953 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09268189530926818953 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 40118840310064011884031006 متعلــق بــه زهــرا پیمانــی فروشــانی  فرزنــد غام رضــا  در  متعلــق بــه زهــرا پیمانــی فروشــانی  فرزنــد غام رضــا  در 
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تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــر مهراب ــه امی ــق ب ــت متعل ــی و مل ــک مل ــر بان ــی  و کارت عاب ــر مهراب ــه امی ــق ب ــت متعل ــی و مل ــک مل ــر بان ــه شــماره 11306461061130646106 و کارت عاب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
کوشــکی فرزنــد یوســف در تاریــخ کوشــکی فرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/11/301401/11/30مفقــود 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 46107349154610734915 متعل ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره 46107349154610734915 و گواهینام ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
زهــرا نــادری فرزنــد فرهــاد در تاریــخ زهــرا نــادری فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1401/01/1401/01/0505 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 11301627531130162753 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11301627531130162753 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک ملــی و اقتصــاد نویــن و ملــت و انصــار و صــادرات  متعلــق بــه علــی حفیظــی  فرزنــد یــداهلل در بانــک ملــی و اقتصــاد نویــن و ملــت و انصــار و صــادرات  متعلــق بــه علــی حفیظــی  فرزنــد یــداهلل در 

تاریــخ تاریــخ  1401/11/30 1401/11/30مفقــود 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 11412312711141231271 متعلــق بــه محمــد ریحــان فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد ریحــان فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران869869جج3737 متعل ــرانای ــماره 6767ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 12851426751285142675 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/11/261401/11/26 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــخ مســعود بهرامــي خمســلویی فرزن ــر در تاری ــی اکب ــد عل مســعود بهرامــي خمســلویی فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46229289914622928991 متعلــق بــه محمــد فدائــی حیــدری  فرزنــد شــکراهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد فدائــی حیــدری  فرزنــد شــکراهلل  در تاریــخ 
1401/11/281401/11/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  ــی فروشــانی فرزن ــه محســن آقائ ــق ب ــد محمــد  متعل ــی فروشــانی فرزن ــه محســن آقائ ــق ب ــه شــماره 11412014531141201453 متعل ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای
ابراهیــم در تاریــخ ابراهیــم در تاریــخ  1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملـــی بـــه شـــماره کارت ملـــی بـــه شـــماره 11412100021141210002 متعلـــق بـــه منیـــره حبیبـــی خوزانـــی فرزنـــد محسـن در  متعلـــق بـــه منیـــره حبیبـــی خوزانـــی فرزنـــد محسـن در 
تاریـــختاریـــخ 1401/10/19 1401/10/19مفقـــود گردیـــده و از درجـه اعتبـار ســـاقط مـی باشـد.مفقـــود گردیـــده و از درجـه اعتبـار ســـاقط مـی باشـد.

25032503
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــو فرزن ــر بهارل ــه اصغ ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــو فرزن ــر بهارل ــه اصغ ــق ب ــی 00522439740052243974 متعل ــماره  مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره  مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

25042504
ــی NASNAS812100812100FF58477695847769 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 82066308206630 و ش ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــور ب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شــماره پــاک شــماره پــاک 7373 ایــران  ایــران 645645 س  س 8181 متعلــق بــه محمدعلــی شــفیعی فــر فرزنــد نجاتعلــی بــا کــد ملــی  متعلــق بــه محمدعلــی شــفیعی فــر فرزنــد نجاتعلــی بــا کــد ملــی 

25727802832572780283 در تاریخ  در تاریخ 1401/07/301401/07/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره موتــور کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 18116961811696 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14122852934251412285293425 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 
4343 ایــران  ایــران 487487 هـــ  هـــ 8181 متعلــق بــه خدیجــه محمدیــان فرزنــد حســین بــا کــد ملــی  متعلــق بــه خدیجــه محمدیــان فرزنــد حســین بــا کــد ملــی 11705778061170577806 در  در 

تاریــخ تاریــخ 1401/11/291401/11/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

25712571
ــد  ــی  فرزن ــه  یداله ــه طیب ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــی  فرزن ــه  یداله ــه طیب ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــه شــماره 64898784026489878402 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

عباس در تاریخ عباس در تاریخ 1401/10/101401/10/10 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 22992814792299281479 متعلــق بــه رقیــه زارع فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه زارع فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــر قل ــد جعف ــری فرزن ــر باب ــه هاج ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــر قل ــد جعف ــری فرزن ــر باب ــه هاج ــق ب ــماره 23012591452301259145 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/221401/11/22 مفق

ــه محمــد  ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه ســه و گواهینام ــه پای ــه محمــد  و گواهینام ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه ســه و گواهینام ــه پای ــه شــماره 22833149842283314984 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
زنهــاری فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ زنهــاری فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ 11401/12/401/12/0505 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــر  فرزن ــد فخ ــرا  موح ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــر  فرزن ــد فخ ــرا  موح ــه زه ــق ب ــماره 09385655240938565524 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 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردی

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــنگابی فرزن ــد س ــامان اس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد کری ــنگابی فرزن ــد س ــامان اس ــه س ــق ب ــماره 23011272302301127230 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 موتــور کارت موتــور 125125مــدل مــدل 9393 بــه نــام غــام رضــا محبــی بــه شــماره  بــه نــام غــام رضــا محبــی بــه شــماره 695695 ایــران  ایــران 3235532355وش وش 
ملــی  شــماره  بــه  ملــی  کارت  ورســید  وشناســنامه  ملــی   شــماره  بــه  ملــی  کارت  ورســید  وشناســنامه   125125AA9332551933255101250125ووNTCNTC1052310523 م م 
24332504712433250471متعلــق بــه عبدالمطلــب کریمــی فرزنــد اصغــر در تاریــخ متعلــق بــه عبدالمطلــب کریمــی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/10/291401/10/29 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22975878992297587899 متعلــق بــه زهــره صادقــی مهارلویــی فرزنــد بختیــار در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره صادقــی مهارلویــی فرزنــد بختیــار 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 22831312612283131261 متعلــق بــه آرزو سمســارزاده طهــران فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه آرزو سمســارزاده طهــران فرزنــد حیــدر در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی  فرزن ــهراب نجف ــه س ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــی  فرزن ــهراب نجف ــه س ــق ب ــماره 22992746852299274685 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22973805182297380518 متعلــق بــه قاســم برزگــر فرزنــد ایــاز در تاریــخ  متعلــق بــه قاســم برزگــر فرزنــد ایــاز در تاریــخ 1401/11/151401/11/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــژن در تاری ــد بی ــانی فرزن ــن ساس ــه رامی ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای ــخ گواهینام ــژن در تاری ــد بی ــانی فرزن ــن ساس ــه رامی ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای گواهینام
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 1398/08/111398/08/11 مفق

ــخ  ــی در تاری ــوض عل ــد ع ــار فرزن ــمانه  بردب ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــوض عل ــد ع ــار فرزن ــمانه  بردب ــه س ــق ب ــماره 25725873002572587300 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/09/01 1401/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند ماشــین پــژو روا مــدل ســند ماشــین پــژو روا مــدل 8888 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 9595 ق  ق 812812 ایــران  ایــران 6363 و ش م  و ش م 1168705814711687058147 و  و 
ــخ  ــد محمــد حســین در تاری ــا افســریان فرزن ــه آزیت ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد حســین در تاری ــا افســریان فرزن ــه آزیت ــق ب ش ش ش ش NAABNAAB3131AAAA8989HH074003074003 متعل

1398/12/011398/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 965965 متعلــق بــه بهــرام دل بخــش فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه بهــرام دل بخــش فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/12/031401/12/03 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48601126604860112660 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 48601126604860112660 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/11/231401/11/23 مفق ــد دانقطارمحمــد در تاری ــور  فرزن ــام  آدی پ ــخ بهن ــد دانقطارمحمــد در تاری ــور  فرزن ــام  آدی پ بهن

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــد ســیامک در تاری ــه امیرهوشــنگ طاهــری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد ســیامک در تاری ــه امیرهوشــنگ طاهــری فرزن ــق ب ــه شــماره 22103381412210338141 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/10/051401/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  172172BB00903540090354 بــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو و کارت ماشــین بــه شــماره 725725 د  د 3535 ایــران  ایــران 9292 شــماره موتــور  شــماره موتــور
شــماره شاســی شــماره شاســی NAAUNAAU0101FEFE33NTNT372571372571متعلــق بــه ســتاره ســعیدی فرزنــد یوســف در تاریــخ متعلــق بــه ســتاره ســعیدی فرزنــد یوســف در تاریــخ 

 1401/10/15 1401/10/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
        

28072807
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــه فرج ــه رقی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــه فرج ــه رقی ــق ب ــماره 58297831265829783126 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/021401/05/02 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 21501670422150167042 متعلــق بــه راضیــه نیــازی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه نیــازی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/11/011401/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21621534162162153416 متعلــق بــه طاهــره زارع فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره زارع فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21613011362161301136 متعلــق بــه بانــو ابراهیمــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه بانــو ابراهیمــی 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 1401/08/021401/08/02 مفق

29012901
ــخ  ــد یوســف در تاری ــه دوســت فرزن ــری جوق ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــد یوســف در تاری ــه دوســت فرزن ــری جوق ــه کب ــق ب ــه شــماره 25932389842593238984 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/11/301401/11/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــک در تاری ــد ب ــد امی ــاوری فرزن ــوش ی ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــک در تاری ــد ب ــد امی ــاوری فرزن ــوش ی ــه مه ــق ب ــماره 41991323174199132317 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/151401/11/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00525862940052586294 متعلــق بــه حمیــد بختیارقشــقائی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد بختیارقشــقائی فرزنــد اســماعیل 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.

شناســنامه .  کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه .  کارت ملــی بــه شــماره 03860884460386088446 متعلــق بــه محمــد ربیعــی کهندانــی  فرزنــد حســن  متعلــق بــه محمــد ربیعــی کهندانــی  فرزنــد حســن 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/11/041401/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00254491410025449141 متعلــق بــه الهــام ابوطالبــی  فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام ابوطالبــی  فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/10/011401/10/01 مفق

ــه .کارت  ــه نام ــودرو .بیم ــه .کارت .  کارت خ ــه نام ــودرو .بیم ــماره 00113551660011355166.  کارت خ ــه ش ــی ب ــی . کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی . کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــد مجتبــی در  ــی فرزن ــه فرشــته نانکل ــق ب ــد مجتبــی در   متعل ــی فرزن ــه فرشــته نانکل ــق ب ــران 821821 ل  ل 9292  متعل ــران  ای ــه شــماره انتظامــی 9999 ای ــه شــماره انتظامــی ســوخت ب ســوخت ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ  1401/11/15 1401/11/15مفقــود گردی ــخ تاری تاری

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00519706610051970661 متعلــق بــه حانیــه نافعــی فرزنــد تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه حانیــه نافعــی فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/10/171401/10/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00701840890070184089دوعــدد ســیم کارت ایرانســل . رایتــل .  دوعــدد ســیم کارت ایرانســل . رایتــل .   ــه شــماره گواهینامــه رانندگــی . کارت ملــی ب گواهینامــه رانندگــی . کارت ملــی ب
ــده و از درجــه اعتبــار  ــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردی ــر در تاریــخ 1401/12/021401/12/02 مفقــود گردی ــد باق ــی  فرزن ــه مریــم کاروان ــر در تاریــخ متعلــق ب ــد باق ــی  فرزن ــه مریــم کاروان متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــانی  فرزن ــزت  کلوش ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد محم ــانی  فرزن ــزت  کلوش ــه ع ــق ب ــماره 12865351741286535174 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/121401/11/12 مفق

ــران4040 و شــماره شاســی و شــماره شاســیNASNAS851100851100NN57077035707703و و  ــران ای ــه شــماره پــاک315315یی1515 ای ــه شــماره پــاککارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
شــماره موتــورشــماره موتــورMM1515//95017469501746  متعلــق بــه آقــای داود تاجیک فرزند احمــد به کدملــی  متعلــق بــه آقــای داود تاجیک فرزند احمــد به کدملــی04217339850421733985  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14642160711464216071 متعلــق بــه صدیقــه دوســتان یاســدی بــاغ فرزنــد جمشــید در  متعلــق بــه صدیقــه دوســتان یاســدی بــاغ فرزنــد جمشــید در 
تاریــخ تاریــخ  1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره 04508033410450803341 . کارت خــودرو .بیمــه نامــه بــه شــماره  . کارت خــودرو .بیمــه نامــه بــه شــماره 
ــخ 1401/11/201401/11/20   ــر در تاری ــد امی ــلیمانی  فرزن ــر س ــه قنب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد امی ــلیمانی  فرزن ــر س ــه قنب ــق ب ــران 135135 و  و 7878 متعل ــران  ته ــی 7878 ته ــی انتظام انتظام

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

گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی .  کارت ملــی بــه شــماره 46098099584609809958 متعلــق بــه رضــا کاشــانی فرزنــد قــدرت  متعلــق بــه رضــا کاشــانی فرزنــد قــدرت 
الــه  در تاریــخ الــه  در تاریــخ 1401/05/131401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00604657510060465751 متعلــق بــه معصومــه جــوکار فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه جــوکار 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 1401/09/011401/09/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00758533290075853329 متعلــق بــه خدیجــه  صادقــی مالواجــردی  فرزنــد حســنعلی  در  متعلــق بــه خدیجــه  صادقــی مالواجــردی  فرزنــد حســنعلی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/011401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52490210935249021093 متعلــق بــه محمــود  راحــت خــواه فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود  راحــت خــواه فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/11/271401/11/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903
ــر   ــی اکب ــه عل ــق ب ــر   متعل ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 07800749710780074971 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 07800749710780074971 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

سنگ سفیدی فرزند عبداله در تاریخ سنگ سفیدی فرزند عبداله در تاریخ 1401/11/251401/11/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد اس ــی فرزن ــی خلوزین ــا بیات ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد اس ــی فرزن ــی خلوزین ــا بیات ــه رض ــق ب ــماره 00790659100079065910 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  1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00197029730019702973 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00197029730019702973 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00197029730019702973 و کارت دانشــجویی متعلــق بــه علــی  اکبــری  فرزنــد حمیــد  در  و کارت دانشــجویی متعلــق بــه علــی  اکبــری  فرزنــد حمیــد  در 

تاریــخ تاریــخ 1401/10/031401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41700657944170065794 متعلــق بــه حمیدرضــا  کاظمــی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه حمیدرضــا  کاظمــی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 
1401/11/121401/11/12 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 00190449250019044925 متعلــق بــه بهــاره  کریمــی راهجــردی  فرزنــد حمیدرضا   متعلــق بــه بهــاره  کریمــی راهجــردی  فرزنــد حمیدرضا  
در تاریــخ در تاریــخ 14011401//1212//0101 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 00216541310021654131 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 00216541310021654131 متعلــق بــه آرزو  متعلــق بــه آرزو 
پرهیــزکاری فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ پرهیــزکاری فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  401/11/20 11401/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پروانــه کســب بــه شــماره پروانــه پروانــه کســب بــه شــماره پروانــه 28502850 و کــد رســته صنفــی  و کــد رســته صنفــی 19911991 تاریــخ صــدور  تاریــخ صــدور 66--44--13861386 و تاریــخ  و تاریــخ 
ــد اســمعیل در  ــزادی فرزن ــر به ــه اصغ ــق ب ــد اســمعیل در  متعل ــزادی فرزن ــر به ــه اصغ ــق ب ــی 42807123284280712328 متعل ــه شــماره مل ــی  ب ــه شــماره مل انقضــا انقضــا 66--44--13961396 ب

تاریــخ تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00356766980035676698 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 2020 ایــران  ایــران 141141 ه  ه 
8989 متعلــق بــه قابــل  امــام نــژاد  فرزنــد ایمــان  در تاریــخ  متعلــق بــه قابــل  امــام نــژاد  فرزنــد ایمــان  در تاریــخ 1401/11/031401/11/03 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ناصــر در  ــی فرزن ــرام دقوم ــه به ــق ب ــد ناصــر در  و کارت ســوخت متعل ــی فرزن ــرام دقوم ــه به ــق ب ــه شــماره 00702609410070260941 و کارت ســوخت متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/11/201401/11/20 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 00808957430080895743 متعلــق بــه محمــد حســین  یوســفی بختیــار  فرزنــد  متعلــق بــه محمــد حســین  یوســفی بختیــار  فرزنــد 
محمــد بختیــار  در تاریــخ محمــد بختیــار  در تاریــخ 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00690095460069009546 متعلــق بــه ژولــت الــه دادی فرزنــد مانــاس در تاریــخ  متعلــق بــه ژولــت الــه دادی فرزنــد مانــاس 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 1401/11/101401/11/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00510770190051077019 متعلــق بــه ناصــر ســامانیان فرزنــد حبیــب در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر ســامانیان فرزنــد حبیــب 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  1401/07/01 1401/07/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05203153080520315308 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 05203153080520315308 متعلــق بــه زهــرا  متعلــق بــه زهــرا 
ربــاط میلــی فرزنــد علــی در تاریــخ ربــاط میلــی فرزنــد علــی در تاریــخ 11401/12/401/12/0101 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 00496660290049666029 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 7878ایــرانایــران773773قق1212  
متعلــق بــه رضــا حیــدری فرزنــد هاشــم در تاریــخ متعلــق بــه رضــا حیــدری فرزنــد هاشــم در تاریــخ 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 8888 ایــران  ایــران 822822 ه  ه 9393 و کارت ســوخت و بیمــه نامــه متعلــق بــه النــاز  لشــنی   و کارت ســوخت و بیمــه نامــه متعلــق بــه النــاز  لشــنی  
فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه زهــرا  شمســی  فرزن ــق ب ــد  و کارت ســوخت متعل ــه زهــرا  شمســی  فرزن ــق ب ــران 972972 د  د 4343 و کارت ســوخت متعل ــران  ای ــه شــماره 5050 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
بمانعلــی  در تاریــخ بمانعلــی  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.

ــخ  ــعلی  در تاری ــد عباس ــه فرزن ــه  چاه ــه مهدی ــق ب ــخ  متعل ــعلی  در تاری ــد عباس ــه فرزن ــه  چاه ــه مهدی ــق ب ــماره 00830105050083010505 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/101401/11/10 مفق

ــم در  ــد ابراهی ــی فرزن ــن کائ ــی بی ــام  حقیق ــه بهن ــق ب ــم در  متعل ــد ابراهی ــی فرزن ــن کائ ــی بی ــام  حقیق ــه بهن ــق ب ــه شــماره 00685936000068593600 متعل ــه ب ــه شــماره گواهینام ــه ب گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/04/011401/04/01 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 00366434160036643416 متعلــق بــه محمدرضــا بختیــاری  فرزنــد محمدحســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا بختیــاری  فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 
1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07915970590791597059 متعلــق بــه محمدحســین کاهانــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه محمدحســین کاهانــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــال  در تاری ــد ج ــو  فرزن ــم ج ــد  دیهی ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــال  در تاری ــد ج ــو  فرزن ــم ج ــد  دیهی ــه محم ــق ب ــماره 00154978360015497836 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــدی فرزن ــری میرمحم ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــدی فرزن ــری میرمحم ــه مه ــق ب ــماره 00457521840045752184 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردی

ــخ  ــان در تاری ــی خ ــد عل ــرادی فرزن ــد م ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــی خ ــد عل ــرادی فرزن ــد م ــه محم ــق ب ــماره 00495414710049541471 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 00605048700060504870 و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و معاینــه  و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و معاینــه 
ــد محمدرضــا در تاریــخ  ــه ایلنــاز یوســفی بختیــار فرزن ــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه ایلنــاز یوســفی بختیــار فرزن ــران257257قق2626 متعلــق ب ــرانای ــه شــماره 2222ای ــه شــماره فنــی ب فنــی ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/12/011401/12/01 مفق

شناســنامه و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره شناســنامه و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00254452860025445286 متعلــق بــه محمــد امیــن  دالوری   متعلــق بــه محمــد امیــن  دالوری  
فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ فرزنــد علیرضــا  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.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــا غام ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــا غام ــه محمدرض ــق ب ــماره 00659672080065967208 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00499838060049983806 متعلــق بــه مریــم  عنبرســتانی  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  عنبرســتانی  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 
1401/12/021401/12/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41318658664131865866 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 41318658664131865866 متعلــق بــه ماشــااهلل خــوش  متعلــق بــه ماشــااهلل خــوش 
ســودا  فرزنــد علــی  در تاریــخ ســودا  فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/11/1401/11/0303 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 00127170960012717096 متعلــق ب ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره 00127170960012717096 و گواهینامــه پایــه دو ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
الهــام  یوســفی بختیــار  فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ الهــام  یوســفی بختیــار  فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــوری فرزن ــه آذر  ن ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــوری فرزن ــه آذر  ن ــق ب ــماره 00584308140058430814 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

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

ــد هوشــنگ در  ــی فرزن ــور قل ــه نســیم  پ ــق ب ــد هوشــنگ در  متعل ــی فرزن ــور قل ــه نســیم  پ ــق ب ــه شــماره 39504549013950454901 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند خانــم فاطمــه مهــدی زاده لحاقــی بــه کــد ملــی کارت ملــی هوشــمند خانــم فاطمــه مهــدی زاده لحاقــی بــه کــد ملــی 00737498930073749893 نــام پــدر علــی  نــام پــدر علــی 
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/11/251401/11/25 مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
ــد غــام رضــا در  ــه منیــر کلــه فرزن ــد غــام رضــا در  متعلــق ب ــه منیــر کلــه فرزن ــه شــماره ملــی 07016794510701679451 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب

تاریخ تاریخ 1401/10/201401/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی06906248750690624875 متعلــق بــه علــی گرگعلــی فرزنــد بــرات الــه در  متعلــق بــه علــی گرگعلــی فرزنــد بــرات الــه در 
تاریــخ تاریــخ 1401/11/201401/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30433043
بیمــه نامــه ماشــین بــه پــاک بیمــه نامــه ماشــین بــه پــاک 6161بب165165ایــرانایــران6767 بــه شــماره  بــه شــماره 12883963761288396376 و کارت ماشــین پرایــد  و کارت ماشــین پرایــد 
ــه  ــه ب ــه شــماره شاســی NASNAS411100411100JJ10973681097368و شــماره موتورو شــماره موتورMM136082055136082055ب ــه شــماره شاســی ب ســفید مدلســفید مدل13971397ب
ــران  ــران ای ــاک 6161بب165165ای ــه پ ــوخت ب ــاک  و کارت س ــه پ ــوخت ب ــماره 12883963761288396376 و کارت س ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران6767 ب ــرانای ــاک 6161بب165165ای ــاک پ پ
ــخ  ــا  در تاری ــید رض ــد س ــوی فرزن ــادی مرتض ــید ه ــه س ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــید رض ــد س ــوی فرزن ــادی مرتض ــید ه ــه س ــق ب ــماره 12883963761288396376 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش 6767 ب

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/271401/11/27 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12729618181272961818 و دفترچــه بیمــه خدمــات درمانــی  شــرکت نفــت  بــه شــماره  و دفترچــه بیمــه خدمــات درمانــی  شــرکت نفــت  بــه شــماره 
ــخ 1401/12/011401/12/01   ــدر در تاری ــد حی ــش  فرزن ــت بخ ــال  نعم ــد ج ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــش  فرزن ــت بخ ــال  نعم ــد ج ــه محم ــق ب 12729618181272961818 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12715868001271586800 و دفترچــه بیمــه خدمــات درمانــی شــرکت نفــت  بــه شــماره  و دفترچــه بیمــه خدمــات درمانــی شــرکت نفــت  بــه شــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/12/011401/12/01 مفق ــدر  در تاری ــد حی ــش فرزن ــت بخ ــاز نعم ــه بهن ــق ب ــخ  متعل ــدر  در تاری ــد حی ــش فرزن ــت بخ ــاز نعم ــه بهن ــق ب 12715868001271586800 متعل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12096160921209616092 متعلــق بــه ابراهیــم غامــی فرزنــد عیســی  در تاریــخ  متعلــق بــه ابراهیــم غامــی فرزنــد عیســی  در تاریــخ 
1401/10/151401/10/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی   ــب آب ــواه حبی ــک خ ــین  نی ــه حس ــق ب ــادی   متعل ــب آب ــواه حبی ــک خ ــین  نی ــه حس ــق ب ــماره 12816962011281696201 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
فرزنــد کاظــم در تاریــخ فرزنــد کاظــم 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 557557 بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی12865340621286534062 متعلــق بــه حیــدر نعمــت بخــش فرزنــد  متعلــق بــه حیــدر نعمــت بخــش فرزنــد 
محمدحســین در تاریــخ محمدحســین در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12893680311289368031 متعلــق بــه علــی  کاظمــی فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  کاظمــی فرزنــد ابوالقاســم  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.

ــد  ــادی  فرزن ــه علیرضــا قربعلــی نجــف آب ــد  متعلــق ب ــادی  فرزن ــه علیرضــا قربعلــی نجــف آب ــه شــماره 11100437161110043716 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
یــداهلل  در تاریــخ یــداهلل  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 46796469184679646918   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 46796469184679646918 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه فریبــا فرهادیــان  فرزنــد صفــر در تاریــخ متعلــق بــه فریبــا فرهادیــان  فرزنــد صفــر در تاریــخ  1401/11/27 1401/11/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن در  ــادری راد فرزن ــال  ن ــه دانی ــق ب ــد حســن در  متعل ــادری راد فرزن ــال  ن ــه دانی ــق ب ــماره 12735737911273573791 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/10/101401/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  در  ــد امامقل ــیروانی فرزن ــول ش ــه رس ــق ب ــی  در  متعل ــد امامقل ــیروانی فرزن ــول ش ــه رس ــق ب ــماره 11100663411110066341 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/10/281401/10/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 38385768533838576853 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 
ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــی 38385768533838576853 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای 38385768533838576853 و گواهینام
پــاک پــاک 6161ایــرانایــران246246قق3535 وکارت ســوخت وبیمــه نامــه ماشــین و کارت بیمــه ســامت  متعلــق بــه محســن  وکارت ســوخت وبیمــه نامــه ماشــین و کارت بیمــه ســامت  متعلــق بــه محســن 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 11401/11/401/11/2626 مفق ــا در تاری ــد وف ــعیدپور فرزن ــخ س ــا در تاری ــد وف ــعیدپور فرزن س

ــی  ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی 38018984153801898415 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
38018984153801898415 متعلــق بــه مجتبــی  مخدومــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی  مخدومــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/11/231401/11/23 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

51095109

ــخ  ــد امیرهوشــنگ در تاری ــان واشــقانی فرزن ــه عرف ــق ب ــخ  متعل ــد امیرهوشــنگ در تاری ــان واشــقانی فرزن ــه عرف ــق ب ــه شــماره 00241469510024146951 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/041401/12/04 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 00541584780054158478  وشناســنامه متعلــق بــه علیرضــا خانلــری فرزنــد درویشــعلی در   وشناســنامه متعلــق بــه علیرضــا خانلــری فرزنــد درویشــعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/12/041401/12/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

  51115111
ــکن  ــاه و مس ــر رف ــین کارت عاب ــور و کارت ماش ــکن  و کارت موت ــاه و مس ــر رف ــین کارت عاب ــور و کارت ماش ــماره 00499702160049970216 و کارت موت ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه مرتضــی رمضانــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه مرتضــی رمضانــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد
  

55025502
ــماره 25804934922580493492 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 25804934922580493492 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 25804934922580493492 متعلــق بــه محمــد محمدعمویــی ســاده دل فرزنــد اصغــر در  متعلــق بــه محمــد محمدعمویــی ســاده دل فرزنــد اصغــر در 

تاریخ تاریخ 1401/11/271401/11/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/12/07

شماره : 1599

 کاشت ۴۰۵۵ اصله درخت در مناطق پنج گانه رشت
مرجان عباس زاده رشت- سرپرست شهرداری رشت از آغاز کاشت ۴۰۵۵ اصله نهال و 
درخت در مناطق پنجگانه شهری خبر داد و گفت: ۱۰۰ اصله درخت به شکل نمادین 
در روز درختکاری کاشته خواهد شد. یوسف یزدانی از آغاز درختکاری ها در مناطق 
پنجگانه شهری رشت توسط مناطق پنج گانه و سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری خبر داد و اظهار کرد: با فرارسیدن اسفند ماه و در آستانه بهار و با هدف 
افزایش سرانه فضای سبز شهری، درختکاری ۴۰۵۵ اصله درخت در سطح مناطق 
پنجگانه شهری آغاز شد. وی افزود: اجرای درختکاری در مناطق پنجگانه رشت به 
نحوی انجام می شود که همه مناطق به شکلی یکدست از فضای سبز برخوردار شوند 
و برای مناطقی که کسری فضای سبز بیشتری داشته اند، تعداد نهال های بیشتری 
در نظر گرفته شده است. سرپرست شهرداری رشت، گونه های آماده کاشت در این 
اجرا را شامل درخت های افرا، عنبرالسائل، انجیلی، ون بومی، بلوط همیشه سبز، توت 
کاکوزا، ژینگو، نارون و... دانست و گفت: عملیات کاشت و ایجاد فضاهای سبز شهری، 
فقط شامل نهال نبوده و درختان چند ساله و قبال کاشته شده در خزانه ها نیز در 
میان آنان وجود دارد که اکنون ارتفاع سه تا پنج متر دارند. یزدانی با اشاره به تعداد 
نهال و درخت قابل کاشــت در مناطق، خاطرنشان کرد: در منطقه یک شهر رشت 
۱۵۴ اصله، در منطقه دو ۵۶۲ اصله، در منطقه سه ۹۳۵ اصله، در منطقه چهار ۶۱۲ 
اصله و در منطقه پنج ۱۰۶۲ اصله درخت آماده به کاشــت است. وی با بیان اینکه 
۱۰۰ اصله درخت به شکل نمادین در روز درختکاری کاشته خواهد شد، اضافه کرد: 
همچنین بودجه احداث پارک حاشیه ای طراحی شده به همت مدیریت منطقه یک 
شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در حد فاصل پل بوسار رشت تا 
پل توحید توسط شورای اسالمی شهر مصوب شد. سرپرست شهرداری رشت ادامه 
داد: احداث پارک حاشیه ای رودخانه زرجوب در محدوده پل بوسار رشت در ابتدای 

سال ۱۴۰۲ وارد فاز اجرایی می شود.

 آمادگی همه  جانبه برای توسعه نظام سالمت استان گیالن
شــورای اجرایی وقف و سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالن با حضور محمدتقی 
آشوبی، سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی گیالن؛ حجت االسالم والمسلمین ستار 
علیزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن، تعدادی از معاونین و مدیران ستادی 
این دو دستگاه اجرایی و خدماتی در سالن اجالس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن برگزار شد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به ششم اسفند ماه 
سالگرد شهادت شهیده نرجس خانعلی زاده، نخستین شهیده مدافع سالمت کشور، 
اظهار کرد: مدافعان سالمت در تمامی ادوار به ویژه در دوران کرونا، جان خود را برای 
حفظ سالمت مردم فدا کردند. آشوبی با اشاره به تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت و 
با سازمان اوقاف کشور، افزود: باید با توسعه مشارکت جهت دستیابی مردم و ذی نفعان 
به خدمات مطلوب تر تالش کرد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تصریح بر 
اینکه نظام سالمت استان و وقف هر دو، خدمتگزار مردم هستند، گفت: باید تالش کرد 
تا خدمات این دو تشکل، ملموس تر و محسوس تر به مردم برسد. آشوبی بر ضرورت 
اقدام مشترک برنامه ها و تفاهم نامه ها از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن و اوقاف 
تأکید کرد و گفت: باید با ایجاد کارگروه های ویژه اجرایی وقف، از ظرفیت این تشکل 
برای ارتقای نظام سالمت و برقراری عدالت، بهره برد. وی با اشاره به برنامه راهبردی 
دانشگاه و وجود برنامه های مدون و نتیجه بخش در دوره کنونی، گفت: دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن در اغلب برنامه ها از حالت تدافعی خارج و در وضعیت مطالبه گری 
قرارگرفته است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به موقوفات فراوان 
در نظام ســالمت استان، خاطرنشان کرد: هدف خّیران و واقفان، هدایت سرمایه و 

امالک حفظ و ارتقای نظام سالمت استان است و برای
آن ها، متولی اجرای امور و عنوان دستگاه، مالک نیست.

 نخســتین همایش ملی استانی راهبران اشتغال کمیته امداد گلستان 
برگزارشد

محمدعلی شربتدار : خبرنگار گلستان | همایش راهبران اشتغال کمیته امداد گلستان با 
هدف معرفی ظرفیت های موجود در جامعه هدف کمیته امداد در راستای توانمندسازی 
مددجویان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، عیسی بابایی ، 
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در نخستبن همایش ملی استانی  راهبران اشتغال 
کمیته امداد که در روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه بصورت وبیناری با سراسر کشور برگزار 
می شد، اظهار کرد: تا  کنون ۱۲۰ کارآفرین حرفه ایی در قالب راهبران شغلی برای 
ایجاد اشتغال مددجویان با این نهاد همکاری می کنند. مدیر کل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گلستان درخصوص خدماتی که راهبران شغلی به جامعه مددجویی و 
افراد جویای کار این نهاد می دهند، افزود: راهبران شغلی ، افرادی هستند که دارای 
مهارت الزم وتخصصی در مشاغل خود هستند و با توجه به شناخت بازار، در زمینه 
های شناسایی، مشاوره ، آموزش ، تامین مواد اولیه و فروش محصوالت مددجویان 
، نقش هدایت گری را ایفا می کنند .بابایی  با اشاره به نقش مهم راهبران شغلی در 
راســتای ایجاد مشاغل پایدار و خانگی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ کار آفرین حرفه 
ایی ، بیش از ۳۵۰۰ مددجوی تحت حمایت این استان را در زمینه های دامداری، 
کشاورزی ، گیاهان داروئی ، تولیدی پوشاک، فرش و صنایع دستی ،راهبری می کنند..

گفتنی اســت؛ درپایان این مراسم از ۳۰ راهبر شغلی منتخب استان   با اهدای لوح 
سپاس و هدایایی تقدیر شد.

 برگزاری کنگره بانوان تاثیر گذار استان ایالم
ایالم  ایده روز-محمدسبحان حسنی معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم  در این 
همایش گفت: مقاومت کنونی زنان ایالمی ریشه در مقاومت دیروز آنها زمان جنگ 
تحمیلی دارد که صبورانه و جسورانه همزمان با مدیریت خانواده در شرایط سخت 
آوارگی و کمبود امکانات و اعزام مردان خود به جبهه ،جلوه هایی از ایثار را به منصه 
ظهور نهادند.  وی اظهار داشت: بانوان مقاوم ایالم امروز هم با وجود مشکالت مختلف و 
هجمه های تبلیغاتی دشمنان اما نسبت به مذهب و اعتقادات خود  از آن حراست می 
کنند. وی افزود: زنان ایالمی در عرصه های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، 
ورزشــی، اقتصادی، کارآفرینی و سایر حوزه ها در سطح استانی و ملی و حتی بین 
المللی درخشیده اند که این امر نشان از دانش غنی سرمایه های انسانی استان ایالم 
دارد.معاون استاندار ایالم ادامه داد: زنان صبور ایالمی با افتخار به شهادت مردان و 
فرزندان خود، با مدیریت زندگی در شرایط سخت به همگان درس مقاومت و ایثار دادند. 
حسنی یادآور شد: زن ایرانی از همان گذشته تاکنون برای تامین معیشت و کانون 
خانواده همپای مردان تالش کرده و جایگاهی ویژه در اجتماع داشته اند. وی اضافه کرد: 
 تمام تالش دشمن برای تغییر اصالت و هویت زن ایرانی است، درحالیکه این اصالت 
ریشه در ایرانیت و دیانت زنان این سرزمین دارد. معاون سیاسی امنیتی استانداری 
ایالم گفت: زنان مقاوم و وفادار ایران زمین در دوران مبارزات انقالب اسالمی، جنگ 
تحمیلی و پس از آن سنگ تمام گذاشتند و رشادت این زنان در صفحات تاریخ برای 
همگان ثبت شده است. به گزارش خبرنگارما، در این مراسم که با حضور نویسنده 
کشوری، مدیران و مسووالن دستگاه های مختلف برگزار شد، تتدیس کنگره به سه 
نفر از بانوان نخبه در حوزه های علمی، فرهنگی و کارافرینی تقدیم و از ۶۰ زن فعال 
در بخش های مختلف تجلیل شد. اجرای نمایش، مداحی، دکلمه، متن ادبی، پخش 

کلیپ از جمله برنامه های جنبی این کنگره بود.

جلســه هم اندیشــی جهت ســاماندهی ترافیک و رفع معضالت عبور و مرور در مرکز استان با حضور مدیران 
شهری و مسئوالن راهور استان و شهرستان در عمارت شهرداری برگزار شد . در این نشست که پرویز شعبانی 
رئیس و سید حسین یوسفی ، علی عاشقان ، سید افشین راسخ ، سید ذوالفقار شریفی و شهرام ایرجی اعضای 
شورای اسالمی شهر ساری ، بیگلری و امیری روسای راهنمایی و رانندگی استان مازندران و شهرستان ساری و 
محمد حسین قبادی سرپرست و همچنین معاونان شهرداری و شهرداران مناطق شرکت داشتند ، ابتدا رئیس 
شورای شهر در سخنانی با اشاره به فراگیری مشکالت ترافیکی افزود : این مسئله در استانهای شمالی که قطب 
گردشگری کشور می باشند محسوس تر است و باید بطور کارشناسی و مناسب مدیریت شود . شعبانی به دغدغه 
نهاد مدیریت شهری برای کاهش مشکالت ترافیکی مرکز استان اشاره کرد و گفت : دو همکار ما در شورای شهر 

نشست هم اندیشی مدیران شهری ساری و مسئوالن 
راهور برای ساماندهی ترافیک

در آیین افتتاح دومین رویداد سلما که با هدف عرضه پوشاک مادرو کودک و 
ملزومات عفاف و حجاب و با عنوان مد و استایل در شرق اصفهان برگزار شد، 
۳۴غرفه شرکت کردند که نیمی از غرفه داران شامل تولیدکنندگان البسه است.

ســمانه الصاق مجری برگزاری رویداد سلما در جمع خبرنگاراران با اشاره به 
اهمیت دسترسی خانواده ها به پوشاک مورد نیاز خود با کیفیت مطلوب، گفت: 
بنظر می رســد جای کار فراوانی در عرصه پوشاک وجود دارد که برپایی این 
رویداد با هدف تقویت بازاریابی و بازارسازی برای تولید کنندگان و کارآفرینان 

این عرصه صورت گرفت.
بانو الصاق با اذعان به اینکه گاهی شهروندان اصفهانی مجبورند مسیر طوالنی 
را در شهر برای دسترسی به مراکز خرید پوشاک طی کنند، خاطرنشان کرد: 
امروز این رویداد در شرق اصفهان برای سهولت دسترسی مردم افتتاح شد و 
سعی شده است انواع پوشاک و بویژه ملزومات حجاب، با قیمت های مناسب 

دراختیار مردم قرار گیرد. 
او افزود: تالش براین است تا در نقاط مختلف شهر رویدادهای دیگری برگزار 
کنیم که هم به اعتمادسازی و جذب مشتری، آشنایی مردم با برندهای مختلف 

تولید داخل کمک می کند و همینطور در تقویت اشتغال و کارآفرینی بویژه 
برای بانوان حائز اهمیت است.

مجری دومین رویداد پوشــاک مادروکودک و ملزومات حجاب در صحبت از 
کیفیت مطلوب پوشــاک عرضه شده، توضیح داد: اجناسی که در این رویداد 
عرضه می شــود، عالوه بر زیبایی و به روز بودن، برخوردار از اســتانداردهای 
کیفی و با رعایت موضوع حجاب در مانتوها، انواع چادرهای مشــکی و موارد 

مرتبط هستند. 
 الصاق، جایگاه پوشاک مورد نیاز کودک و نوجوان را ضعیف عنوان کرد و گفت: 
الزم است براساس سلیقه و انتظار نوجوانان با توجه به حفظ شئونات اسالمی، 
فعالیت بیشتری در زمینه تولید پوشاک و البسه کودک و نوجوانان صورت گیرد.

او درباره تقویت بازار پوشــاک و حمایت از تولید، ضرورت پشتیبانی از تولید 
کنندگان، ایجاد فرصت های تبلیغاتی، برگزاری رویدادها و جشــن هایی که 
مردم بتوانند تنوع پوشاک، شادی و نشاط بیشتری تجربه کنند را، بیان کرد.

ســید علی حســینی البرز ایده روز -  سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری البــرز گفت: ۴۱ میلیون اصله نهال بومــی در اجرای طرح ملی 
کاشت یک میلیارد نهال در بزرگترین نهالستان جنگلی و مادری کشور مستقر 
در البرز برای کاشت در نخستین سال اجرای این طرح در حال تولید است.

اصغر بیات با بیان اینکه طرح ملی کاشــت یک میلیارد اصله نهال در سراسر 
کشور برای مدت چهار سال هدفگذاری شده است، اظهارداشت:شرایط اقلیمی 
دنیا و تغییراتی که به لحاظ خشکسالی و پدیده گرمایش کره زمین در حال 
وقوع اســت متاســفانه عوامل محدود کننده طبیعی مثل آفات، بیماری ها و 
خشکسالی ها و همچنین آتش سوزی های طبیعی رخ داده باعث شده بخش 

زیادی از جنگل های طبیعی در سطح دنیا رو به زوال رفته و از بین برود.
وی گفت: طبق دســتور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد طرح مردمی کاشت 
یک میلیارد درخت با کمک و مشارکت تمام دستگاه های دولتی مانند وزارت 
کشــور، شهرداری ها، جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و با همکاری و 

مشارکت سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی و عموم مردم اجرا شود.
بیات با اشــاره به اینکه آغاز این طرح ملی با کاشــت ۱۱ میلیون اصله نهال 
در نهالســتان بزرگ کرج از آذرماه ســال جاری آغاز شده تا کاشت آن ها از 
سال آینده اجرا شود، افزود: این طرح از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ اجرا می شود.

وی یادآور شــد: از ۴۱ میلیون اصله نهال تولیدی در اســتان البرز قرار است 
۱۱ میلیون اصله نهال توســط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در 
نهالستان بزرگ کرج، ۲۰ میلیون اصله نهال توسط شهرداری و ۱۰ میلیون اصله 

نیز توسط نهالستان های خصوصی مجاز زیر نظر جهاد کشاورزی تولید شود.
وی گفت: این نهال ها از سال آینده بر اساس مناطقی که در طرح مطالعاتی 
تعریف شــده و مناســب درختکاری و جنگل کاری است توزیع و کاشته می 
شــود که این مناطق در محور کرج- چالوس، طالقان، ســاوجبالغ، نظرآباد و 

اشتهارد مشخص شده است.

 پنج هزار هکتار از عرصه های البرز نهالکاری می شود

سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اینکه 
در هــر هکتار از این عرصه ها ۴۰۰ اصله نهال کاشــته می شــود، افزود: بر 
اساس مکان یابی انجام شده در سال جدید نزدیک به پنج هزار هکتار عرصه 
مکان یابی شــده که زیرســاختش در حال آماده سازی است تا این عملیات 

نهالکاری انجام شود.
وی در ادامه به نقش دســتگاه های مشارکت کننده مثل شهرداری ها، آبفا، 
آب منطقه ای و سایر دستگاه هایی که کمک می کنند برای اجرای پروژه ای 
که یک طرح مردمی اســت اشاره کرد و گفت: تامین آب این پروژه ها بسیار 
مهم زیرا بنا به شرایطی در استان داریم و نزوالت جوی کاهش یافته و منابع 
آب زیرزمینی محدود شــده بخشی از آبیاری نهال ها و جنگل کاری ها قرار 
اســت از طریق پســاب و حق آبه ای که آبفا تخصیص می دهد انجام شود تا 

آب مورد نیاز این نهال ها را تامین کنیم.
بیات از الزامات این طرح را اجرای مفاد قانون هوای پاک در کشور دانست و 
اظهار کرد: همچنین ماده ۱۵ قانون افزایش بهره وری و آیین نامه جلوگیری از 
آلودگی هوا از دیگر الزامات اجرای این طرح ملی می باشد که نشان از اثرات و 
فواید زیادی اجرای این طرح دارد و از مهمترین آن ها افزایش جنگل و سرانه 

فضای سبز استان و کشور و کاهش آالینده های هوا است.
وی یادآور شــد: سال جاری اســتان البرز و تهران جزو استان ها و کالنشهر 
هایی بودند که بیشــتر سال هوایی ناسالم داشتند که این طرح تا حد زیادی 

می تواند باعث جذب آالینده های هوا باشد.

برگزاری دومین رویداد سلما با حضور 34 غرفه در شرق اصفهان 

تولید 4۱ میلیون اصله نهال بومی در بزرگترین نهالستان کشور

) آقایان عاشقان و راسخ ( که صاحب نظر هستند در شورای ترافیک حضور دارند و هدف ما این 
است که تصمیمات این شورا درست و مثمر ثمر باشد . وی همچنین بر ضرورت پیگیری ، تدوین 
و اجرای طرح جامع ترافیکی ساری تاکید کرد و اضافه نمود : برای مدیریت ترافیک عالوه بر لزوم 
ارتقاء فرهنگ ترافیک و اجرای طرحهای مناسب ، بحث انطباق تولید خودرو با ساختار و ظرفیتهای 

شهری نیز ضروری است که توجه دولت را می طلبد .
سید افشین راسخ نیز با تاکید براینکه حل معضل ترافیکی نیاز به کار جهادی دارد افزود : شهر 

ساری مشکالت ترافیکی زیادی دارد و با جزئی نگری نمیتوان آنرا برطرف کرد .
عضو شورای شهر ساری گفت : برنامه های ترافیکی باید در دو قالب کوتاه مدت و بلند مدت تدوین 
و بسرعت اجرا شود . وی خواستار تداوم جلسات هم اندیشی و تشکیل هفتگی آن برای اشراف بیشتر 
بر مباحث ترافیکی و پیگیری راهکارها شــد . علی عاشقان دیگر عضو شورای شهر ساری با بیان 
اینکه شهر در بحث ترافیک به یک چارچوب درست نیاز دارد ، از شهردار خواست بطور عاجل پیگیر 
طرح جامع ترافیکی شهر ساری باشد . وی بر ضرورت تامین تجهیزات ترافیکی خصوصا دوربین در 
نقاط مورد نیاز تاکید کرد و گفت : تصمیمات و مصوبات ما باید برای عموم مردم سودمند باشد .

سید ذوالفقار شریفی اجرای صحیح و کارشناسی طرحهای ترافیکی را مورد توجه قرار داد و تصریح 
کرد : اصالحات هندســی که در سطح شهر انجام شد بعضا باعث تشدید ترافیک می شود و این 
امر نشان میدهد که کار ، کارشناسی نبود . وی تاکید کرد : باید در قبال مطالبات شهروندان در 
بحث ترافیک احساس مسئولیت کنیم و تصمیمات و طرحهایی که ارائه می شود ، حساب شده ، 
کارشناسی و مفید باشد . شریفی ضمن قدردانی از همکاری راهور خواستار افزایش حضور فیزیکی 
ماموران راهور در ســطح شــهر شد . رئیس پلیس راهور استان مازندران نیز در این جلسه با بیان 
اینکه شهروندان ساروی الیق بهترین ها هستند افزود : ساری به عنوان مرکز استان مظلوم واقع 

شده و در بحث ترافیک متاسفانه بستر مناسبی برای آن ایجاد نشد .
ســرهنگ بیگلری با تاکید بر ضرورت تالش مضاعف برای جبران کاستی ها گفت : برای کاهش 
مشکالت ترافیکی نیاز به تعامل و هم افزایی بین دستگاههای ذیربط خصوصا شهرداری و راهور می 
باشد . وی با بیان اینکه در طول سال فقط ۲۰ درصد تصمیمات شورای ترافیک اجرایی می شود 
اظهار داشت : برای بهبود شرایط الزم است ضمن توسعه زیر ساختها و افزایش تجهیزات ،  زمینه 
اجرای تصمیمات و راهکارهایی که ارائه میشود فراهم آید و این امر مستلزم حمایت دستگاههای 
فرادســتی خصوصا استانداری است . سرهنگ امیری رئیس پلیس راهور شهرستان ساری نیز به 
نقش تعیین کننده نهاد مدیریت شهری در اداره امور شهر اشاره کرد و ضمن قدردانی از دغدغه و 

تالش مدیران شهری خواستار پیگیری مصوبات ترافیکی از سوی شهرداری شد .
وی افزایش کمی و کیفی تجهیزات ترافیکی و توجه به نقاط حساس ترافیکی در سطح شهر ساری 
را ضروری خواند . محمد حسین قبادی سرپرست شهرداری ساری هم خواستار هماهنگی بیشتر 
بین مدیریت شهری و راهور شد و تاکید کرد : باید از روزمرگی پرهیز و در جهت اتخاذ تصمیمات 
جامع و کامل تالش کنیم . وی افزود : شــورای ترافیک باید تصمیم ســاز باشد و این امر مستلزم 
همراهی و همگامی اعضای آن می باشد . قبادی همچنین آمادگی شهرداری برای پیگیری مصوبات 

شورای ترافیک را اعالم کرد .

حرمت السادات نورانی -مازندران ایده روز | شــعبانی به دغدغه نهاد مدیریت شهری برای کاهش 
مشکالت ترافیکی مرکز استان اشاره کرد و گفت : دو همکار ما در شورای شهر ) آقایان عاشقان و راسخ 
( که صاحب نظر هســتند در شــورای ترافیک حضور دارند و هدف ما این است که تصمیمات این شورا 

درست و مثمر ثمر باشد .
سرهنگ امیری رئیس 

پلیس راهور شهرستان 
ساری نیز به نقش تعیین 

کننده نهاد مدیریت شهری 
در اداره امور شهر اشاره کرد 

و ضمن قدردانی از دغدغه 
و تالش مدیران شهری 

خواستار پیگیری مصوبات 
ترافیکی از سوی شهرداری 

شد .

ده
چکی

به برکت عملکرد صنایعی همچون فوالد مبارکه، تیر دشمنان به سنگ  می خورد
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن حضور در فوالد مبارکه 
از خطوط تولید این شرکت بازدید کردند و در جلسه ای با حضور مدیرعامل 
و معاونین این شــرکت راهکارهای تقویت صنعت و توسعه شهری را مورد 

بررسی قرار دادند.
 به گزارش رویداد شرق به نقل از ایراسین، رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان ضمن حضور در فوالد مبارکه از خطوط تولید این شرکت بازدید 
کردند و در جلسه ای با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت راهکارهای 

تقویت صنعت و توسعه شهری را مورد بررسی قرار دادند.
همکاری هرچه بیشــتر باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان با شهرداری اصفهان 
جهت اســتعدادیابی و توسعه ورزش همگانی شــهر اصفهان، ایجاد مزرعه 
محیط زیستی، تمرکز و توسعه بیشتر بر انرژی های خورشیدی و تجدیدپذیر، 

بازچرخانی هرچه بیشتر پساب ها، مساعدت برای توسعه و به روزرسانی ناوگان 
حمل و نقل شــهری، اســتفاده از ظرفیت های حمل و نقل برقی و احداث 

خانه های سبز از مباحث مطرح شده در این جلسه بود که از سوی رئیس و 
اعضای شورای اسالمی مطرح شد و مورد توجه مدیرعامل فوالد مبارکه قرار 
گرفت. محمد نورصالحی، رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از 
فوالد مبارکه گفت: دستاوردهای فوالد مبارکه برای کشور بسیار امیدوارکننده 
اســت که مردم باید از این دستاوردها باخبر شوند؛ دشمنان در حال حاضر 
علیه ایران به شدت متحد و تجهیز شده اند اما به برکت عملکرد بسیاری از 

صنایع بزرگ کشور نظیر فوالد مبارکه، تیر آن ها به سنگ می خورد.
همکاری و تعامل هرچه بیشــتر و بهتر فوالد مبارکه و مســئوالن شهری، 
به ویژه شــورای اسالمی شــهر اصفهان در حوزه های توسعه ورزش، ارتقای 
ســطح نشاط و تفریح شهروندان، بهبود فرایندهای زیست محیطی و توسعه 

گردشگری می تواند به توسعه پایدار منجر شود.

هنر ابزاری برای افزایش خودباوری و اعتماد به  نفس در افراد دارای معلولیت است
مدیرکل بهزیســتی مازندران گفت: هنر ابزاری برای تقویت خودباوری است و 
جشنواره تئاتر معلوالن تالش دارد تا اعتماد به  نفس را در بین افراد دارای معلولیت 
افزایش دهد. فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در اختتامیه ششمین 
جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت کاسپین اظهار کرد: این جشنواره به 
میزبانی مازندران و با حضور ۵ استان در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد.

وی با قدردانی از شرکت کنندگان این جشنواره که از استان های  گیالن، گلستان، 
ســمنان، خراسان شمالی و مازندران گرد هم جمع شدند اظهار امیدواری کرد 
و گفت: برگزاری چنین جشــنواره هایی  موجبات توانمندی و خودباوری افراد 
دارای معلولیــت را فراهم مــی آورد. وی در خصوص آثار به نمایش درآمده در 
این جشنواره گفت: ۱۶۰ اثر به دبیرخانه ی این جشنواره ارسال شد که پس از 

بازخوانی و بازبینی ۱۳ اثر به مرحله نهایی این جشنواره راه یافت.
بریمانی با بیان اینکه هنر ابزاری برای رشــد و تعالی جامعه اســت که کیفیت 
زندگی را افزایش و حال و حس خوب را به جامعه منتقل می کند افزود: با ابزار 

هنر خودباوری تقویت و اعتماد به  نفس افزایش می یابد و خانواده و جامعه افراد 
دارای معلولیت را باور می کنند.  مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: افراد دارای 
معلولیت با استفاده از هنر می توانند توانمندی های خود را به جامعه نشان داده 

و خود را وارد جامعه کنند.
بریمانی با اشــاره به این مطلب که تمامی دســت اندرکاران و متولیان سازمان 
برای هرچه بهتر برگزار شــدن این جشنواره تمام تالش خود را به کار بستند 
افزود: استقبال خوب مردم برای حضور در این جشنواره نشان از کیفیت باالی 
نمایش های به اجرا درآمده در ششــمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای 
معلولیت کاســپین دارد. مدیرکل بهزیستی مازندران داوران این جشنواره را از 
بهترین داوران عرصه ی فرهنگ و هنر کشور خواند و افزود: امیدواریم با برگزاری 
موفق این جشنواره، افتخار میزبانی جشنواره های دیگر نیز به دیار علویان  مازندران 
سرسبز داده شود. اختتامیه ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت 
کاســپین مازندران در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر پنج شنبه ۴ اسفندماه با 
حضور علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، روح اهلل 
سلگی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران و مسئوالن کشوری و استانی 

در بابلسر برگزار شد.

آگهی مفقودی
جواز حمل اسلحه شکاری ساچمه زنی پران با کالیبر ۱۲ به شماره 

سالح ۰۴۰۰۱۰6۴6ساخت کشور روسیه متعلق به آقای شیرزاد پاک 
زبان فرزند صیدحسین دارنده کد ملی ۴۵۰۰6۱۱۵۳۳ ساکن ایالم 

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲6 مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است. 
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 تیم بعدی مارسلو مشخص شد
باشگاه فلومیننزه از بازگشت مارسلو به این تیم خبر داد 
تا این بازیکن بعد از تجربه ناموفق در لیگ یونان به فوتبال 

کشورش برگردد.
 به نقل از اسپورت، مارسلو بعد از جدایی از رئال مادرید 
تصمیم گرفت که راهی لیگ یونان شود و پیراهن المپیاکوس 

را برتن کرد.
این بازیکن برزیلی 34 ساله تجربه خوبی در لیگ یونان 
نداشــت. او تنها 10 بازی برای المپیاکوس به میدان رفت و توانست سه گل هم 

به ثمر رساند.
مارسلو قراردادش را به صورت  توافقی با المپیاکوس فسخ کرد و از این تیم جدا 
شد.باشگاه فلومیننزه از بازگشت مارسلو به تیم خبر داد. مارسلو در فلومیننزه بود 
که خود را به فوتبال برزیل معرفی کرد. او کار خود را در تیم جوانان فلومیننزه 
آغاز کرد و در ســال 2007 راهی رئال مادرید شــد و سال ها با پیراهن این تیم 

به میدان رفت.
مارســلو بعد از 18 ســال دوباره به فلومیننزه برگشت تا بار دیگر در فوتبال 

برزیل به میدان رود. 

 مصدومیت امید ابراهیمی صدای سرمربی الوکره را درآورد
ســرمربی الوکره قبل از دیدار برابر الشــمال به آسیب 

دیدگی امید ابراهیمی واکنش نشان داد.
 امید ابراهیمی در فصل جاری لیگ ستارگان قطر کمتر 

برای الوکره به میدان رفته است.
ابراهیمی که از بازیکنان کلیدی و تاثیر گذار الوکره است 
برای دومین بار در فصل جاری لیگ قطر است که مصدوم 
می شود. او قبل از جام جهانی در اردوی ایران مصدوم شد 

و این رقابت ها را از دست داد.
ابراهیمی که به تازگی به میادین برگشــته بود بازهم مصدوم شد و به همین 

خاطر دیدارهای اخیر تیمش را از دست داده است.
این هافبک ایرانی دیدار الوکره برابر الشمال  را که قرار است امروز برگزار شود 

از دست داد که این صدای سرمربی تیم را درآورد.
مارکز لوپز سرمربی اسپانیایی الوکره گفت: متاسفانه آسیب دیدگی چند بازیکن 
باعث شده است تا ما تغییراتی را در ترکیب اصلی تیم به وجود آوریم ؛ بازیکنانی 

مثل سالم الهاجری، داال و امید ابراهیمی. 

 دیدار با عراق هم قطعی شد
با اعالم فدراســیون فوتبال ایران، تیم ملی کشورمان 
روزهای 3 و ۶ فروردین با تیم های روســیه و عراق بازی 

تدارکاتی خواهد داشت.
 امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال 
درباره برنامه های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران گفت: از 
28 اسفند برنامه تیم ملی آغاز می شود. برنامه این است که 

تا 28 اسفند سرمربی تیم ملی مشخص بشود.
علوی ادامه داد: در کنگره اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا، با رئیس فدراسیون 
عــراق هماهنگی صورت گرفت و ۶ فروردین با عراق بازی داریم. بازی در تهران 
برگزار می شــود ولی محل آن هنوز مشــخص نیست. این جزئیات در این هفته 

اطالع رسانی می شود.
وی خاطرنشــان کرد: دیدار تدارکاتی با روســیه هم که در جلسه اخیر وزیر 
ورزش روسیه با وزیر ورزش ایران و رئیس فدراسیون کشورمان نهایی شد، روز 3 
فروردین در تهران برگزار می شــود. فکر می کنم همان موقع روز اول ماه رمضان 

است و بنابراین بازی با روسیه بعد از افطار و زیر نور است. 

 فراخوان استقالل و کمک از هواداران برای پرداخت پول استراماچونی!
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل از تالش برای پرداخت 
مطالبات آندره استراماچونی مربی سابق این تیم با کمک 

هواداران خبر داد!
 علــی فتح اهلل زاده مدیرعامل باشــگاه اســتقالل در 
خصوص آخریــن وضعیت پرونده بدهی این باشــگاه به 
آندره اســتراماچونی گفت: پرداخت پول استراماچونی به 
تنهایی از عهده یک باشگاه بر نمی آید. ما از پرداخت 100 
میلیارد تومان بر نمی آییم. از کجا باید بدانیم دالر چند برابر می شود؟ این پول 

سنگینی است.
وی افزود: دولت خوب کاری کرد که به پرســپولیس برای پرداخت مطالبات 
گابریل کالدرون کمک کرد. االن هم به ما کمک کنند. دستشــان را می بوسم! 

ما این همه پول نداریم.
مدیرعامل استقالل خاطرنشان کرد: باید 300 میلیارد بدهم تا مجوز حرفه ای 
باشگاه را بگیرم. در مدت چهار ماه حضورم در استقالل 130 میلیارد خرج کردم 

و هنوز عقب هستم. از کجا بیاورم؟ مرا تنها در باشگاه رها کرده اند.
فتح اهلل زاده همچنین از معاون رئیس جمهور خواســت همانطور که به یک 
اپراتور تلفن همراه برای امضای قرارداد با پرسپولیس سفارش شده است، به یک 

اپراتور دیگر برای حمایت مالی از استقالل توصیه بشود.
وی گفت: اگر اســتقالل از آســیا حذف شــود )به دلیل عدم دریافت مجوز 
حرفه ای( 40 میلیون هوادار ما ناامید می شوند. دوستان کمک کنند تا استقالل 

را از این گردنه عبور بدهیم.
مدیرعامل استقالل در پایان صحبت هایش با برنامه ورزش و مردم گفت: یکشنبه 
یا دوشنبه فراخوان می گذاریم و شماره حسابی را اعالم می کنیم که هواداران به 

ما کمک کنند تا این مشکل را حل کنیم! 

 فرمول »ایرانی« برای صعود قطر
دستیار کارلوس کی روش ضمن تایید امضای قراردادش 
با تیم ملی فوتبال قطر، بر ماموریت مشــترک در این تیم 
همانند دوره حضورش در تیم ملی ایران اشاره کرد و گفت: 

بازیکنان زیادی برای انتخاب وجود ندارد.
 »راجر دســا« مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران تایید 
کرد که با امضای قرارداد سه سال و نیمه به کادر فنی تیم 
ملی فوتبال قطر پیوسته است و بار دیگر کارلوس کی روش 

را همراهی می کند.
دسا پیش از این در تیم هایی چون ایران، مصر و آفریقای جنوبی سابقه کار با کی 
روش را داشته است و به نوعی »دست راست« این مربی پرتغالی محسوب می شود.

این مربی که اهل کشور آفریقای جنوبی است در تازه ترین مصاحبه خود گفت: 
قراردادم را با قطر امضا کردم و از اول ماه مارس کارم را در این تیم آغاز می کنم.

دســا پیش از جام جهانی 2022 قطر همراه با کی روش به نیمکت تیم ملی 
ایران اضافه شــد اما پس از دو باخت به انگلیس و آمریکا و کســب تنها یک برد 

برابر ولز، با تیم ایران از مرحله گروهی جام جهانی حذف شد.
این مربی آفریقایی گفت: قطری ها در طول جام جهانی به ما نزدیک شدند و 
صحبتها از همان زمان شــروع شد. من برای دیدن مکان و امکانات آنها به آنجا 
رفتم. ما مذاکرات را ادامه دادیم و بعد از اینکه آنها با شــرایطم موافقت کردند، 

قرارداد را امضا کردم.

رسم بد در فوتبال ایران

محمودرضایی  -   ایده روز  |  کارشناس فوتبال با اشاره به اتفاقاتی که در هفته های اخیر برای استقالل رخ داده است گفت: وقتی تیمی نتیجه نمی گیرد 
در یک رسم بد همه خواهان برکناری سرمربی می شوند اما به او زمان نمی دهند.
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اعالم ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی تا پایان سال 
طبــق اعالم کادر فنی تیم ملی کشــتی فرنگی، ترکیــب تیم اعزامی به 
رقابت های قهرمانی آســیا بعد از پایان اردوی دوم در اواخر اسفندماه نهایی و 

معرفی خواهد شد.
 با توجه به تقویم اجرایی ســال 2023 اتحادیه جهانی کشــتی مسابقات 
کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا طی روزهای 8 تا 13 فرودین ماه سال آینده 
برگزار می شود. البته میزبانی هندوستان با توجه به اتفاقات و حواشی اخالقی 
فدراســیون کشتی این کشور در ابهام قرار دارد و شورای کشتی آسیا باید از 
بین کشورهای قزاقستان و بحرین، یکی را به عنوان میزبان جدید انتخاب کند.

در همین راستا کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با سرمربیگری 
حسن رنگرز از مدتها قبل برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا برنامه ریزی 
کرده و در نظر دارد تیمی باانگیزه و آینده دار را راهی این میدان قاره ای کند.

هــر چند هنوز ترکیب اصلی فرنگی کاران برای حضور در این مســابقات 
نهایی نشــده، اما طبق اعالم علی محمدی مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی 
قرار اســت ترکیب نهایی اواخر اســفندماه و پس از پایان اردوی فرنگی کاران 

نهایی و معرفی شود.
از آنجایی که هنوز حضور هیچ فرنگی  کاری در رقابتهای قهرمانی آســیا 
قطعی نشــده، کادر فنی در نظر دارد پس از دومین اردوی تیم ملی که طی 
روزهای 13 تا 23 اسفندماه در برگزار می شود، انتخاب نهایی خود را انجام دهد.

البته اما و اگرهایی در برخی از اوزان از جمله ســنگین وزن برای اعزام به 
قهرمانی آسیا مطرح شده که فعاًل کادر فنی در حال بررسی شرایط و وضعیت 

گزینه ها با توجه به برنامه های آتی تیم ملی است.
همچنین با توجه به کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا در سال گذشته توسط 
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان و همچنین جایگاه ایران در کشتی جهان، 
کادر فنــی عزم خود را جزم کرده تا با انتخاب و اعزام بهترین ترکیب به این 

مسابقات، جام قهرمانی را به کشورمان بازگرداند.
این در حالی است که چندی پیش اسامی برخی از فرنگی کاران به عنوان 
ترکیب تیم ملی کشتی ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از سوی 
رســانه ها منتشر شد، اما با توجه به اعالم کادر فنی تیم ملی، هنوز نمی توان 

انتخاب این نفرات را قطعی و نهایی دانست.
 مرحله جدید تمرینات تیم ملی کشــتی فرنگــی در روزهای 12 تا 23 

اسفندماه در کمپ تیم های ملی برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده 
به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز )خوزســتان( مهدی جواهری )قم( رضا خدری 
)البرز(

۶0 کیلوگرم: مهدی محســن نژاد )خوزســتان( امید آرامی )سیستان و 
بلوچستان( پویا ناصرپور )خوزستان(

۶3 کیلوگرم: ایمان محمدی )خوزستان( عارف محمدی )خوزستان( میثم 
دلخانی )فارس(

۶7 کیلوگرم: دانیال سهرابی )خوزستان( رضا عباسی )البرز(
72 کیلوگرم: امیرعبدی )قم( ســجاد ایمن طلــب )مازندران( محمدرضا 

رستمی )فارس(
77 کیلوگــرم: محمدعلی گرایی )فارس( امین کاویانی نژاد )خوزســتان( 

علیرضا ارقش )خوزستان(
82 کیلوگــرم: پژمان پشــتام )تهــران( علیرضا مهمدی )خوزســتان( 

محمدچوبچیان )گیالن(
87 کیلوگرم: ناصر علیزاده )مازندران( سعید کریمی زاده )خوزستان(

۹7 کیلوگرم: محمدهادی ساروی )مازندران( مهدی بالی )مازندران( علی 
عابدی درزی )مازندران(

130 کیلوگرم: امین میرزازاده )خوزستان( امیرقاسمی منجزی )خوزستان( 
علی اکبریوسفی )مازندران(

هادی شــکوری ، به ارزیابی عملکرد آبی پوشان در هفته 
های اخیر پرداخت و گفت: استقالل در هفته های گذشته نتایج 
دلچسبی گرفته است، با اینکه با پرسپولیس 8 امتیاز اختالف 
داشت و به شدت به همین دلیل تحت فشار بود اما انگیزه باالی 
بازیکنان وحدت و یکدلی تیم و بازی های خوب باعث شد تا 
این تیم بتواند امتیازات را به حداقل رســانده و حاال با حریف 

قدیمی اش هم امتیاز باشد. آبی ها در هر بازی گل های زیادی 
به ثمر می رسانند و این نشانگر آن است که درک متقابلی بین 
بازیکنان به وجود آمده و خط هافبک استقالل مهاجمان را به 

خوبی تغذیه می کند.
وی در مورد دیدار روز ســه شنبه استقالل مقابل نساجی 
قائمشهر از هفته بیست و دوم لیگ برتر گفت: نساجی یکی از 

   سرمربی استقالل  
بر تغییرات این موضوع 

مسلط است ضمن اینکه 
تغییرات را بر اساس 
دیدارهای پیش رو 

انجام می دهد بنابراین 
بهتر است به جای انتقاد 

کردن حمایت کنیم.

ده
چکی

گزینه های هدایت تیم ملی ایران با قول فیفا

نتیجه تشکیل تیم ایران نوین در بسکتبال

در شــرایطی که اســامی چند مربی داخلی برای هدایــت تیم ملی فوتبال 
ایران مطرح شــده، فدراســیون گزینه های خارجی را هم در نظر دارد و امیدوار 
اســت با قولی که از فیفا گرفته، منابع مالی آن را تامین کند. از حذف تیم ملی 
فوتبــال ایران از جام جهانی 2022 قطــر و بالتکلیفی نیمکت این تیم نزدیک 
به ســه ماه می گذرد و ســرمربی جدید از سوی فدراســیون فوتبال انتخاب و 
معرفی نشــده است.مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال در هفته های گذشته 
بارها تاکید کرده اســت که برای انتخاب ســرمربی جدید، عجله ای ندارد اما به 
صــورت مخفیانــه اقداماتش را برای تعیین جانشــین کارلوس کی روش پیش 
 می برد.در حالی که بحث انتخاب ســرمربی خارجی یا داخلی برای تیم ملی هم 
مدتهاســت که به یکی از سوژه های رسانه ها و بحث کارشناسان و پیشکسوتان 
تبدیل شــده است، فدراســیون در هر دو بخش برنامه هایی مدنظر داشته است.

در شــرایطی کــه پیش از این مذاکرات فدراســیون فوتبال بــا امیر قلعه نویی 
و توافــق بــا این ســرمربی که در حال حاضــر در تیم گل گهر ســیرجان کار 
 می کند تایید شــده بود، حاال خبر می رســد فدراســیون از چند گزینه داخلی 

دیگر هم برنامه خواسته است.

 فرهاد مجیدی که فصل قبل با استقالل قهرمان لیگ ایران شد
جواد نکونام سرمربی مستعفی فوالد، حسین فرکی که سال ها بدون تیم بوده 

است، فرهاد مجیدی سرمربی تیم اتحادکلبا امارات و مهدی تارتار سرمربی ذوب 
آهن نفراتی هستند که فدراسیون از آنها برنامه خواسته است.

البته ترکیب این مربیان داخلی نشان می دهد فدراسیون تمایل و برنامه جدی 
برای سپردن نیمکت تیم ملی به گزینه داخلی ندارد چرا که در این لیست حتی 
نام یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که با این تیم در سال های اخیر به 

عناوین و افتخارات زیادی رسیده و همچنین علی دایی دیده نمی شود.
عالوه بر این فدراسیون قصد دارد از ساکت الهامی سرمربی تیم هوادار و حمید 
مطهری از تیم نساجی هم برای تیم ملی برنامه بگیرد که این موضوع گمانه زنی ها 
از جدی نبودن گزینه داخلی را تشدید می کند.به موازات این جریان، مهدی تاج 
مذاکره با مربیان خارجی را هم پیش می برد. البته تاج تجربه بسیار تلخی از انتخاب 
»مارک ویلموتس« بلژیکی در دوره گذشته مدیریتش در فدراسیون داشت و شاید 
یکی از دالیلی که باعث شده در انتخاب سرمربی جدید عجله نداشته باشد، همین 
مسئله است.تجربه ویلموتس البته می تواند روی تصمیم تاج هم تاثیرگذار باشد 
چرا که احتماالً رئیس فدراسیون را به سمت یک گزینه »امتحان پس داده« در 
ایران و حداقل در فوتبال آسیا سوق بدهد.به همین دلیل است که »ژوزه مورایس« 
سرمربی پرتغالی سپاهان و »پاکو خمز« سرمربی اسپانیایی تراکتور که این فصل به 
فوتبال ایران اضافه شده اند، در لیست فدراسیون قرار دارند.از سوی دیگر امروز بحث 
»فلیکس سانچز« سرمربی اسپانیایی و سابق تیم ملی فوتبال قطر هم برای نیمکت 

ایران به میان آمد؛ گزینه ای که به خوبی با فوتبال آسیا و به ویژه غرب قاره آشنایی 
دارد و با قهرمانی در جام ملت های 201۹ آسیا کارنامه پرافتخاری برای خود رقم 
زده است؛ هرچند که در جام جهانی 2022 در خانه قطر نتوانست با این تیم به 
توفیقی برسد.سانچز در حالی یکی از گزینه های ایران است که کارلوس کی روش 
سرمربی سابق تیم ملی ایران به جای او هدایت تیم ملی قطر را بر عهده گرفته 
است و در صورت انتخاب سانچز، تقابل تیم های ملی ایران و قطر در رویدادهای 

پیش رو بیش از گذشته حساس و جذاب خواهد شد.

 فلیکس سانچز که با قطر قهرمان سال ۲۰۱۹ آسیا شد
البته فدراسیون فوتبال که برای جذب مربی جدید با مشکالت مالی مواجه است، 
روی قول فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( برای تامین بخشی از هزینه های مربی 
جدید حساب کرده است.پیگیری های نشان می دهد که فیفا به مهدی تاج قول 
پرداخت بخشی از مطالبات و درآمدهای ایران در فدراسیون جهانی را داده است 
و شاید از طریق همین مبلغ که می تواند برای انجام مذاکرات نهایی با گزینه های 
خارجی گره گشا باشد، کار انتخاب مربی را نهایی کرد.عالوه بر این سه مربی از 
کشورهای اسپانیا و پرتغال، فدراسیون ایران بررسی برنامه ها ی سه تا چهار گزینه 
خارجی دیگر را هم مدنظر دارد و باید دید در روزهای آینده این مذاکرات به کدام 

سو کشیده می شود.

سرمربی تیم بسکتبال »ایران نوین« در مورد خروجی این تیم بعد از گذشت 
۹ ماه از زمان تشکیل و آغاز به کار و همچنین برنامه های پیش رو توضیح داد.

 فدراسیون بسکتبال اردیبهشت ماه گذشته و همزمان با انتخاب سرمربی 
جدید برای تیم ملی )ســعید ارمغانی( اقدام به تشکیل تیم »ایران نوین« کرد 
تا به جای تیم »ب« به عنوان یک پشتوانه برای تیم ملی فعالیت داشته باشد.

تیم بسکتبال ایران نوین از خردادماه با هدایت محمدرضا اسالمی به صورت 
رســمی وارد اردوهای آماده سازی شد و تا امروز که ۹ ماه از تشکیل و آغاز به 
کار آن می گذرد اردوهای متعددی را پشــت سر گذاشته و حتی در تورنمنت 

بین المللی هم شرکت کرده است.
محمدرضا اسالمی سرمربی تیم بسکتبال ایران نوین در گفتگو با خبرنگار 
مهر صحبت در مورد تیمش و برنامه های اجرا شده برای آن را با اشاره به تغییر 
نامش آغاز کرد و گفت: حذف نام »ب« و استفاده از نام »ایران نوین« بهترین 
تصمیمی بود که می توانستیم در مورد این تیم اتخاذ کنیم چون تأثیر مستقیم 

روی نگاه بیرونی روی تیم و انگیزه خوِد بازیکنان داشت.
وی در این زمینه ادامه داد: قرار نبود این تیم حکم »ســرریز« تیم ملی را 
داشــته باشد و اینگونه تصور شود که بازیکنان درجه 2 که جایی در تیم ملی 
ندارند وارد ترکیب این تیم شــوند در حالی که استفاده از نام »ب« ناخودآگاه 
چنین تصوری را در مورد تیم ایجاد می کرد. به همین دلیل استفاده از نام »ایران 
نوین« این نگاه اشــتباه را از بین برد و کمک کرد تا بازیکنان، خودشان هم با 

نگاهی متفاوت در اردوها شرکت داشته باشند.
ســرمربی تیم بسکتبال ایران نوین تاکید کرد: بازیکنانی که به اردو دعوت 
شدند همگی جزو نفراتی بودند که کاندیدای حضور در ترکیب اصلی به حساب 
می آمدند و این قابلیت را داشتند که ملی پوش باشند اما به خاطر تعدد نفرات 
و اینکه اردوهای تیم ملی با حضور تعداد محدودی برگزار می شود با تیم ایران 

نوین وارد تمرین و اردو شدند.
اســالمی تصریح کرد: تا به امروز ۶0 جلســه تمرینی برای تیم ایران نوین 

برگزار شــده اســت. در هر مرحله اردو، جلســات تمرینی در دو نوبت صبح و 
عصر پیگیری شــده اســت و بعضاً هم به صورت مسابقه ای برگزار شده است. 
ایــن تیم حتی بــه نمایندگی از ایــران در تورنمنت بین المللی ارمنســتان 
شــرکت کرد و موفق شــد عنوان قهرمانی این تورنمنت را به دســت بیاورد. 
 ضمن اینکه در زمان برگزاری اردوهای آماده ســازی تیم ملی، در چند نوبت 

حریف تدارکاتی این تیم هم شد.
وی با بیان اینکه به خاطر پیگیری لیگ برتر و بعد از آن آغاز به کار اردوی 
تیم ملی مدتی است که اردوهای آماده سازی ایران نوین لغو شده است، گفت: 
آخرین اردوی تیم پیش از حضور تیم ملی در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 
برگزار شــد. بعد از آن دیگر اردویی نداشتیم. برنامه های تیم ملی و مسابقات 
باشــگاهی هم اجازه از سرگیری تمرینات را تا پایان سال نمی دهد. به همین 
دلیل ادامه کار را به بعد از نوروز موکول کرده ایم با این اطمینان که تا به امروز 

نتیجه الزم را از تیم و برنامه هایش گرفته ایم.

تیم های لیگ برتری است که تاکتیکی بازی می کند شرایط تیمی خوبی دارد 
اما به نظر من بازیکنانش کمی جوان و کم تجربه هستند و هنوز نتوانسته اند 

عملکرد موفقی داشته باشند.
وی ادامه داد: آنها در مقابل آلومینیوم در جام حذفی به پیروزی رسیدند 
و حاال با روحیه ای خوب آماده دیدار برابر استقالل هستند. نساجی می داند 
که باید در خانه حریفش را شکست دهد اگرچه مطمئناً کار سختی در پیش 

دارد استقالل هم روند رو به رشدی پیدا کرده.
مدافع سابق استقالل ادامه داد: این تیم بردهای پی در پی کسب کرده 
و حال می خواهد این روند را مقابل نساجی ادامه دهد. تجربه آبی ها می تواند 
ضامن موفقیت آنها باشد. ضمن اینکه آبی ها در کار تیمی در هفته های اخیر 
موفق بودند و چند بازیکن این تیم فراتر از انتظار ظاهر شده و عمالً باعث 

شدند تا حریف نتواند مقابل آنها مقاومت کند.
هادی شکوری در خصوص تغییراتی که دوباره در ترکیب استقالل صورت 
گرفت و باز هم صدای منتقدان را درآورد گفت: من مخالف این انتقادات هستم 
با توجه به اینکه ما در تمرینات تیم نیستیم نمی دانیم کدام بازیکن مصدوم 

است، آماده نیست و یا شرایط روحی و روانی خوبی ندارد.
این پیشکسوت ادامه داد: سرمربی تیم کامالً بر این موضوع مسلط است 
ضمن اینکه تغییرات را بر اساس دیدارهای پیش رو انجام می دهد بنابراین 

بهتر است به جای انتقاد کردن حمایت کنیم.

 استقالل چگونه خودش را به پرسپولیس رساند
وی افزود: اســتقالل شــرایط خوبی پیدا کرده، مطمئناً ساپینتو دیگر 
می دانــد چه کارهایی را بایــد در تیم انجام دهد و در چه مواقعی تعویض 
کند ضمن اینکه دیدیم تعویض های او در دیدار با ملوان بســیار کارســاز 
 بــود و هر دو بازیکنی کــه به عنوان تعویضی به میــدان آمدند گل های

 پیروزی استقالل را به ثمر رساندند.
وی در پایان و در خصوص حمایت همه جانبه هواداران و پیشکسوتان از 
استقالل گفت: همیشه همین بوده هر زمان تیم نتیجه نمی گیرد همه انتقاد 
می کنند اما وقتی برعکس می شود همه سرمربی را مورد حمایت قرار می دهند 
متأسفانه فوتبال ایران نتیجه گرا شده است. مدیران خیلی زود دست به تغییر در 
 کادر فنی می زنند، این روزها استقالل پیروز می شود و همه حمایت می کنند اما 
مهم آن است که وقتی تیم نتیجه نمی گیرد کادر فنی و بازیکنان حمایت 
شوند تا در شرایط روحی خوب قرار گرفته تا بتوانند با ارائه بازی های خوب 

نتایج قابل قبول هم بگیرند.
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کویر رضا آباد- ایران من 

به دنبال انتشــار صورتجلسه ی نشســت فدرال رزرو و انتظار بازارها مبنی بر 
پایداری سیاست پولی در مورد نرخ بهره، دالر امروز از برخی سودهای اخیر خود 

عقب  نشینی کرد.
 به نقل از رویترز، دالر در روز پنج شنبه برخی از سودها را واگذار کرد، البته 
بازارها در این بین هشدار دادند که فدرال رزرو احتماالً در مسیر تهاجمی افزایش 
نرخ خود پایدار خواهد ماند؛ و این در حالی بود که صورتجلسه ی آخرین نشست 

سیاست پولی فدرال رزرو، لحن جنگ طلبانه ی بانک مرکزی را تقویت کرد.
شاخص دالر آمریکا در برابر سبدی از ارزها،با 0.12 درصد کاهش به 104.40 
رسید، گرچه از اوج بیش از یک ماهه ی خود یعنی 104.67 که هفته ی گذشته 

آزمایش کرد، فاصله ی چندانی نداشت.
تقریباً همه ی سیاســت گذاران فدرال رزرو از کاهش تدریجی سرعت تشدید 
نرخ بهره در آخرین جلســه ی سیاســت گذاری بانک مرکزی ایاالت متحده، که 

صورتجلسه ی این نشست در روز چهارشنبه ارائه شد، حمایت کردند.
در عین حال، آنها همچنین خاطرنشان کردند که مهار تورم غیرقابل کنترل 

می تواند »عامل اصلی« در افزایش بیشتر نرخ ها باشد.

از قرار معلوم، به دنبال انتشــار صورتجلسه ی نشســت، دالر پس از افزایش 
چشــمگیر در جلسه ی قبل، از اوج چند هفته ای خود در برابر برخی از همتایان 

اصلی در تجارت آسیا، عقب نشینی کرد.
یورو با 0.13 درصد افزایش به 1.0618 دالر رســید، و از سکون تقریباً هفت 
هفته ای که در جلسه ی قبل در سطح 1.0598 دالر آزمایش کرده بود، دور شد.

دالر استرالیا با 0.26 درصد به 0.6823 دالر رسید که به طور مشابه لغزشی 
در حدود کف قیمت هفت هفته نزدیک به 0.6795 دالر داشت و در این بین، با 
یک خطا در پیش بینی های مربوط به رشد دستمزد استرالیا تحت فشار قرار گرفت.
و اما در ژاپن، بازارهای معامالتی در روز پنج شنبه به دلیل تعطیالت، بسته شد.
کریستوفر وونگ، یک استراتژیست ارز در OCBC با تأکید بر اینکه تداوم تورم 
برای مدت زمان بیشتری می تواند احساسات را تشدید کند، اظهار داشت: »بسیاری 
از بانک های مرکزی در سراســر جهان در تالشند تا به وضوح بیان کنند که عزم 

خود را برای مقابله با تورم جزم کرده اند.«
در جاهای دیگر، پوند)استرلینگ( پس از کاهش 0.6 درصدی در جلسه ی قبل، 
با 0.07 درصد افزایش به 1.2053 دالر رسید، در حالی که دالر نیوزیلند با 0.29 

افزایش به 0.6238 دالر رسید.
گالوین چیا، استراتژیســت بازارهای نوظهور در بازارهای Natwest با اشاره به 
اینکه »بخش آسان معامالت پوزیشن شورت دالر به پایان رسیده است« خاطرنشان 
کرد: »تا زمانی که گزارش های اصلی نتوانند چشم انداز را تغییر دهند، تعصب بازار 
می تواند چیزی شبیه ضرب المثل »خبر خوب، خبر بد است« باشد - از سوی دیگر، 

ریسک اقتصاد انعطاف پذیر ایاالت متحده همچنان منفی است.
اما در بین ارزهای آســیایی، ین ژاپن با توجه به سخنان فرماندار کازوو اوئدا، 

رئیس تازه وارد بانک مرکزی ژاپن به 134.81 دالر رسید.
گرچه اوئدا روز جمعه و دوشــنبه ی آینده در پارلمان صحبت خواهد کرد، با 
این وجود ســرمایه گذاران به دنبال سرنخ هایی در مورد این موضوع هستند که 

BOJ چقدر زود می تواند به کنترل سیاست بازده اوراق قرضه ی خود پایان دهد.

پیرو کاهش شــدید قیمت نفت برنت در روز گذشته، قیمت نفت خام امروز 
اندکی تغییر کرد.

 به نقل از رویترز، پس از آنکه نفت برنت در روز گذشته، بزرگترین ضرر یک 
روزه ی خود را در هفت هفته اخیر به ثبت رساند، قیمت نفت در روز پنج شنبه 
اندکی تغییر کرد. علت روشــن این تغییر آن اســت که پس از آنکه فدرال رزرو 
ایاالت متحده بیان کرد افزایش نرخ های بیشتر در پیش رو است، بازیگران بازار 

موقعیت های خود را مجدداً ارزیابی کردند.
معامالت آتی نفت برنت در ســاعت GMT 0533، به میزان 37 سنت یا 0.5 
درصد افزایش یافت و به 80.97 دالر در هر بشکه رسید. معامالت آتی نفت خام 
وست تگزاس اینترمیدیت )WTI( با 32 سنت یا 0.4 افزایش، به 74.27 دالر در 

هر بشکه رسید.
هر دو معیار به دلیل انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ بهره تهاجمی تر، در معامالت 

روز قبل بیش از 2 دالر از دست دادند.
صورتجلسه ی آخرین نشســت فدرال رزرو ایاالت متحده در روز چهارشنبه 

حاکــی از آن بود که اکثر مقامات فدرال توافق کردند که خطرات تورم باال یک 
عامل اصلی در شکل گیری سیاست های پولی باقی خواهد ماند و در واقع، ضمانتی 

برای افزایش نرخ تا زمان کنترل تورم است.
سیاست گذاران همچنین پیشنهاد کردند که تغییر در رویکردهای کوچکتر 
در زمینه ی ســایت پولی، باعث می شــود تا داده های دریافتی از نزدیک مورد 

سنجش قرار گیرند.
بنا به گفته ی تحلیلگران Haitong Futures، ســرمایه گذاران در حال ارزیابی 
مجدد بازار انرژی هستند و چشم اندازهای احیای تقاضا و مصرف ضعیف در ایاالت 

متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته را مورد ارزیابی قرار می دهند.
روسیه با حمایت از برخی قیمت های نفت، قصد دارد در ماه مارس، صادرات 
نفت را از بنادر غربی خود تا 25 درصد کاهش دهد و از کاهش تولید اعالم شده ی 

خود به میزان 500000 بشکه در روز نیز پیشی بگیرد.
شاخص دالر روز پنج شنبه با 0.1 درصد به 104.39 کاهش یافت و باعث شد 

نفت برای دارندگان ارزهای دیگر، کمی ارزان تر شود.
البته ناگفته نماند که دستاوردهای نفت با نشانه هایی از ساخت موجودی نفت 

خام بیشتر، محدود بود.
براساس منابع بازار با استناد به آمار موسسه نفتی آمریکا در روز چهارشنبه، 
موجودی نفت و سوخت نفت خام ایاالت متحده در هفته ی گذشته تا 9.9 میلیون 

بشکه افزایش یافت.
موجودی های نفتی ایاالت متحده از اواسط دسامبر هر هفته صعود کرده اند و 

منجر به بروز نگرانی هایی در مورد تقاضا برای سرمایه گذاران شده اند.
نظرســنجی هفته ی گذشــته رویترز، 2.1 میلیون بشکه در سهام نفت خام 

پیش بینی کرده بود.
و در نهایــت، داده های رســمی اداره ی اطالعات انرژی ایاالت متحده در روز 

پنج شنبه در ساعت GMT 1600 منتشر می شود.

یافته های یک تحقیق نشان داد بی خوابی افراد یک ارتباط خاص با خطر حمله 
قلبی در آن ها دارد.

 به نقل از مدیکال نیوز، بر اساس تحقیقات جدیدی که در کالج قلب و عروق 
آمریکا ارائه شده است، افرادی که از بی خوابی رنج می برند، در مقایسه با افرادی 
که به طور متوسط این اختالل خواب را نداشته اند، 69درصد بیشتر در معرض 

حمله قلبی قرار دارند.
عالوه بر این، محققان دریافتند افرادی که پنج ســاعت یا کمتر در شب می 
خوابند، بیشــترین خطر ابتال به حمله قلبی را دارند. افراد مبتال به دیابت و بی 

خوابی دو برابر احتمال حمله قلبی داشتند.
یومنا ای دین، دانشــجوی پزشکی و نویسنده این مطالعه گفت: »بی خوابی 
شایع ترین اختالل خواب است، اما از بسیاری جهات دیگر فقط بیماری نیست، 
بلکه بیشــتر یک سبک زندگی اســت. ما خواب را آنطور که باید در اولویت قرار 
نمی دهیم. مطالعه ما نشان داد که افراد مبتال به بی خوابی بدون در نظر گرفتن 
سن با احتمال بیشتر دچار حمله قلبی می شوند و حمالت قلبی بیشتر در زنان 

مبتال به بی خوابی رخ می دهد.«
دین و تیم تحقیقاتی او امیدوارند که مطالعه حاضر نقش اختالالت خواب در 
سالمت قلب را نشان دهد. بی خوابی ممکن است شامل مشکالت به خواب رفتن، 
ادامه دار نشدن خواب یا نداشتن خواب خوب باشد. تخمین زده می شود که بی 
خوابی 10 تا 30درصد از بزرگساالن آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد که در زنان 
بیشتر از مردان است. در حالی که مطالعات بی خوابی را با بیماری های قلبی عروقی 
و متابولیک مرتبط می دانند، این تحلیل تا به امروز بزرگترین در نوع خود است.

بر اساس داده های جمع آوری شده، پس از کنترل سایرعواملی که احتمال حمله 
قلبی را افزایش می دهند مانند ســن، جنسیت، بیماری های زمینه ای و سیگار 
کشیدن، بین بی خوابی و حمله قلبی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. این 
ارتباط بین بی خوابی و حمله قلبی در تمام زیر گروه های بیماران، از جمله سنین 
باالتر و پایینتر از 65 ســال، مدت زمان پیگیری )بیشــتر یا کمتر از پنج سال(، 
جنسیت مرد و زن و بیماری های مشترک قابل توجه )دیابت، فشار خون باال یا 

کلسترول( باقی ماند.
دین اعالم کرد جای تعجب نیست که افراد مبتال به بی خوابی دارای فشار خون 
باال، کلسترول یا دیابت، حتی نسبت به افرادی که این بیماری ها را نداشتند، در 
معرض خطر حمله قلبی باالتری قرار داشتند. افراد دیابتی دارای بی خوابی دو 
برابر احتمال حمله قلبی دارند.عالوه بر این، افرادی که در شب 5 ساعت یا کمتر 
می خوابند، 1.38 و 1.56 برابر بیشــتر از افرادی که 6 و 7 تا 8 ســاعت در شب 
می خوابند، در معرض خطر حمله قلبی قرار دارند. دین گفت که هیچ تفاوتی در 
خطر حمله قلبی بین افرادی که 5 ساعت یا کمتر یا 9 ساعت یا بیشتر می خوابند 
وجود ندارد، که از یافته های مطالعات قبلی حمایت می کند که نشان دادند خواب 
بسیار کم یا زیاد می تواند برای افراد مضر باشد. دین و تیم او دریافتند که بیمارانی 
که 6 ساعت می خوابیدند در مقایسه با افرادی که 9 ساعت می خوابیدند، خطر 

حمله قلبی کمتری داشتند.

امام صادق علیه السالم :

َنا الَعّباُس بُن َعِليٍّ ناِفَذ  کاَن َعمُّ
الَبصیَرِة ُصلَب اإلیماِن جاَهَد َمَع 
أبي َعبِدالّل و أبلی باَلًء َحَسنا و 

َمضی َشهیَدا
عموی ما، عّباس، دارای بینشی 
ژرف و ایمانی راسخ بود؛ همراه 

با امام حسین علیه السالم 
جهاد کرد و نیك آزمایش داد و 

به شهادت رسید .
عمدة الّطالب، ص 356 .

اینفوگرافیاینفوگرافی

  عالئم و انواع حساسیت پوستی کدامند؟
حساسیت های پوستی ممکن است به صورت اگزمای سرشتی در فرد وجود داشته باشد، یعنی از وقتی فرد متولد می شود، همراه اوست. 
به طور مثال از دو تا سه ماهگی صورت نوزاد قرمز و گونه هایش سرخ رنگ است، آسم، آلرژی و خس خس سینه دارد. این عالیم گاه در 
بزرگسالی به صورت حساسیت های پوستی در فرد ادامه می یابد. در ابتدا حساسیت های پوستی به صورت حاد هستند، اما به مرور زمان 

به شکل مزمن در می آیند. حساسیت پوستی انواع مختلفی دارد که در این اینفوگرافیك به آن ها اشاره شده است.

 سوزاندن چربی بدن به زمان ورزش بستگی دارد

یافته های دانشــمندان نشان داده که زمان ورزش کردن در روز احتماال 
میزان چربی سوزانده شده را تعیین خواهد کرد.

 به نقل از ساینس دیلی، به نظر می رسد فعالیت بدنی در زمان مناسب 
روز بتواند متابولیسم چربی را )حداقل در موش ها( افزایش دهد. 

فعالیــت بدنی در زمان های مختلف روز می تواند به طرق مختلف بر بدن 
تأثیر بگذارد زیرا فرآیندهای بیولوژیکی به ریتم شبانه روزی سلول ها بستگی 
دارد. محققان در مؤسسه کارولینسکا و دانشگاه کپنهاگ برای تعیین اینکه 
چگونه زمانی از روز که ورزش در آن انجام می شــود بر چربی سوزی تأثیر 
می گذارد؛ بافت چربی موش ها را پس از ورزش با شدت باال که در دو نقطه 
از چرخه روزانه انجام شــد، مورد مطالعه قــرار دادند. این دو چرخه مرحله 
فعال اولیه و مرحله استراحت اولیه )به ترتیب مربوط به جلسه اواخر صبح و 
اواخر عصر، در انسان( بودند. محققان اعالم کردند که نتایج این یافته به ما 
نشان می دهد که ورزش در اواخر صبح می تواند از نظر افزایش متابولیسم و 
سوزاندن چربی مؤثرتر از ورزش اواخر عصر باشد و این می تواند برای افرادی 
که اضافه وزن دارند، مفید باشــد.موش ها و انسان ها بسیاری از عملکردهای 
فیزیولوژیکی اساسی را به اشتراک می گذارند و موش ها یک مدل کاماًل ثابت 
برای فیزیولوژی و متابولیسم انسان هستند. با این حال، تفاوت های مهمی 

نیز وجود دارد، مانند بیدار بودن موش ها در شب.به نظر می رسد زمان بندی 
مناسب برای تعادل انرژی بدن و بهبود فواید ورزش برای سالمتی مهم است؛ 
اما مطالعات بیشتری برای نتیجه گیری قابل اعتماد در مورد ارتباط یافته های 
دانشمندان با انسان ها مورد نیاز است.دلیل واقعی کاهش و افزایش کالری 
سوزی به دلیل ساعت داخلی بدن است که لزوماً با ساعت خارجی هماهنگ 
نیســت. به گفته کارشناسان، مهم است که ساعت درونی خود را هر روز با 
دنیــای بیرون هماهنگ کنیــم. این کار را می توان از طریق قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید و خوردن در زمان مناسب در طول روز و ناشتا بودن در 
طول شب انجام داد.خوردن صبحانه نیز برای هماهنگ نگه داشتن سیستم 
بدن ضروری است. پس از ناشتا بودن در تمام شب، بدن ما از صبحانه انرژی 
دریافت می کند تا در طول روز به کار خود ادامه دهد. ما بیشــتر کالری ها 
را در اواخر بعدازظهر و اوایل شــب می سوزانیم، اما این بدان معنا نیست که 
برای تسریع روند کالری سوزی باید در این زمان شروع به ورزش کنید. یافته 
ها نشان داد که برای کم کردن وزن بهتر است در صبح ورزش انجام دهید.

  الگوریتم توییتر منبع باز خواهد شد
ایالن ماسک خبر داد که الگوریتم توییتر در هفته آینده منبع باز خواهد 

شد.
 به نقل از اینســایدر، ایالن ماســک طی توییتی در جواب به کاربری که 
گفته بود »اگر توییتر متن باز شــود تحت تاثیر قرار خواهند گرفت« اعالم 

کرد که اینکار را خواهد کرد.
متن باز معموالً به نرم افزار یا کد منبعی اطالق می شود که برای مشاهده، 
تغییر و توزیع مجدد توســط هر کســی به صورت عمومی قابل دسترسی 
اســت و افراد می توانند راحت به آن دسترسی پیدا کرده و تغییرش دهند. 
الگوریتم منبع باز توییتر همچنین می تواند به دور نگه داشتن قانون گذاران از 
پلت فرم های اجتماعی کمک کند. عالوه بر این ایالن ماسک با اینکار می تواند 
تمرکز ها را از خود در مورد موضوع دستکاری توییتر توسط مهندسان برای 

باال بردن دیده شدن توییت های او تغییر دهد.
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