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حسین فراهانی 
کارشناس اقتصادی

جراحی اقتصادی، گرفتار در دام 
خودساخته سیاست های ارزی

نسخه های ارزی بانک مرکزی در دولت دوازدهم، در آستانه خروج آمریکا 
از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه حداکثری، در اردیبهشت ماه 97 ، همراه 
با توزیع بی رویه سکه و نیز توزیع دالر 4200 تومانی به عنوان تنها نرخ ارز 
رسمی برای اغلب متقاضیان ارز، سبب شد تا یک آشفتگی و بهم ریختگی در 
بازارهای ارز و سکه  بوجود بیاید. این التهابات تا تغییر رئیس کل وقت بانک 
مرکزی وقت ادامه داشــت. نرخ دالر از مرز 30 دالر هم تجاوز کرد. ولی با 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی  قدری از التهابات بازار ارز و سکه کاسته شد. 
ولی  در روزهای آخر تصدی دوره دولت دوازدهم، نرخ دالر در بین نرخ های 

25 الی 27 هزار تومان در نوسان بود. 
البته در الیحه بودجه 1400، دولت نرخ دالر را 11 هزار و پانصد تومان 
در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق در هنگام بررسی الیحه بودجه، نرخ دالر را 
به 17 هزار و پانصد تومان افزایش داد. در صورت تغییر نرخ ارز، ارز ترجیحی 
4200 تومانی از واردات کاالهای اساسی حذف می شد. این اقدام می توانست 
قیمت کاالهای اساســی و ضروری مردم افزایش دهد. ولی دولت در هنگام 
بررسی الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی با اخذ نظرات کارشناسان و 
اقتصاددانان مخالف حذف ارز ترجیحی در شرایط حساس کشور، از تصمیم 
حذف نرخ ترجیحی عبور کرد و کمیسیون تلفیق نیز با پیروی از سیاست 

ارزی دولت، از افزایش تسعیر نرخ ارز عدول کرد.
گرچه سال 1400 ،  یک رشد بی سابقه نرخ تورم در سال 99 به  میزان 45 
درصد شاهد بودیم  و می رفت این روند رشد تورم  در سال 1400 افزایشی 
باشــد، ولی  با کنترل روند افزایشی نرخ ارز و عدم حذف ارز ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساسی، نرخ تورم ساالنه درسال 1400 نزولی و به 36.2 درصد 
رسید. کاهش نرخ تورم بیشتر به سبب عدم حذف اختصاص ارز ترجیحی به 

واردات کاالهای اساسی بود.
دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن، واضح تر بگوییم بیشتر از سوی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، در پی طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که 
در اواخر دور اول دولت نهم به شکلی که در دولت سیزدهم هم مطرح شده، 
بوده است. محور اصلی طرح جراحی اقتصادی دولت نهم،  افزایش نرخ ارز، 
اصالح قیمت کاالها و خدمات دولتی و نیز افزایش قیمت بنزین و برقراری 
یارانه نقدی به همه اقشار جامعه بود. ماحصل آن، افزایش نرخ تورم از تک 
رقمی به افزایش شــدید نرخ تورم به میزان 34.7 در صد که در 17 ســال 
گذشته سابقه نداشت منجر شد و از طرف دیگر، کاهش سرمایه گذاری ناخالص، 
کاهش رشد  اقتصادی از سال 90 و منفی شدن رشد اقتصادی در سال های 
91 و92 از آثار اجرای طرح جراحی اقتصادی بود. حال دولت سیزدهم بدون 
ارزیابی طرح اجرا شده در دور دوم دولت مهرورزی، همان سیاست اقتصادی 
شکست خورده دولت دهم را دنبال کرد. منتهی حذف ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه 1401 حائز شروط و الزمات قانونی بود که مجلس شورای اسالمی به 
شرط اجرای این الزامات قانونی، مجوز حذف ارز ترجیحی  واردات کاالهای 

اساسی و ضروری کشور نظیر دارو را به دولت داد.
اوالً ، قیمت کاالهای اساسی درصورت حذف ترجیحی ، نباید  از قیمت 
این کاالها نسبت به  شهریور 1400 افزایش داشته باشد. ثانیاً توزیع کاال های 
اساسی باید توسط کاالبرگ الکترونیکی انجام گیرد. ثالثاً ، قیمت دارو نباید 

افزایشی داشته باشد یا به وسیله طرح دارویار انجام شود .
مشــاهده می شود ، ارز 4200 تومانی از واردات کاالهای اساسی در سال 
1401 حذف شــد. نرخ تســعیر ارز به نرخ نیمایی 23 هزارتومان و بیشتر 
افزایش یافت. نرخ غیررســمی ارز )نرخ مبادله ای( در ابتدا اجرای حذف ارز 
ترجیحی به 28 الی 29 هزار تومان افزایش یافت. دولت در 3 ماهه اول سال 
1401 اعالم کرد به علت عدم آمادگی ســامانه ها، قادر به توزیع کاال برگ 
الکترونیکی نیست. پس از گذشت 9 ماه، اعالم کرد قرار است توزیع کاال برگ 
الکترونیکی در یک از استان ها )استان هرمزگان( به صورت آزمایشی انجام 
شــود. بعد اعالم شد، در 3 استان دیگر این طرح به آزمایشی انجام خواهد 
شد. در اسفندماه هم از طریق جراید کشور این خبر انتشار پیدا کرد، دولت 
اعالم کرد  آمادگی اجرای طرح توزیع کاالبرگ الکترونیکی را ندارد و در خبر 
ضد و نقیض دولت قصد دارد طرح توزیع کاال برگ الکترونیکی را برای همه 
استانها اجرا کند. در حالی فقط 15 روز دیگر از به پایان سال 1401 فرصت 
نمانده اســت.  یعنی تکلیف قانونی که پیش شرط حذف ارز ترجیحی بود، 
توسط دولت انجام نشد. خط قرمز مجلس به این ترتیب درخصوص حذف 

ارز ترجیحی کنار زده شد و سبز شد.
گرچه اجرای آزمایشی توزیع کاالبرگ الکترونیکی، آنچه از نحوه اجرای آن 
در جراید کشور انتشار پیدا کرد، هیج شباهتی به توزیع کاال برگ الکترونیکی 
که انتظارات قانونی و مصرف کننده راجع به آن داشت  تأمین کنار گذاشته 
شــد. اگر طرح کاال برگ الکترونیکی قرار است ناقص اجرا شود، بهتر است 

از آن صرفنظر شود.
با حذف ارز ترجیحی و عدم اجرای شروط قانونی الیحه بودجه، دولت در 
واقع به صورت غیرقانونی پرداخت یارانه نقدی را ادامه داد. درســال 1401 
قیمت کاالهای اساسی، ضروری و دارو به شدت افزایش یافت. هنوز عطش 
بازار کاال و خدمات با شوک ارزی و قیمتی که وارد شده ملتهب و نا آرام است.

 در این فضا، باتغییر رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد سیاست های ارزی 
به سمت تثبیت نرخ ارز هدایت شود، تا از رشد سریع نرخ ارز جلوگیری شود. 

کوتاه شدن دست دالالن از قیمت سازی مسکنکوتاه شدن دست دالالن از قیمت سازی مسکن

با سیستمی شدن تعیین حق کمیسیون امالک و کاهش نفع مشاوران در قیمت گذاری، 
نقش این صنف در تغییرات قیمت مسکن کاهش می یابد.

 وزارت راه و شهرســازی در حــال تدوین آیین نامه ای بــرای اجرای قانون جدید کد 
رهگیری معامالت مســکن است که براساس آن ضمن اجباری شدن صدور کد رهگیری 
برای معامالت امالک، ارتباط مســتقیم تعیین حق کمیسیون مشاوران امالک و دالالن 
ملکی با قیمت معامله قطع شده و نفع و نقش این صنف در افزایش یا کاهش غیرواقعی 

قیمت مسکن کاهش پیدا می کند.
براساس بسته ای که در ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی 
بازار مسکن ارائه کرد و به تصویب دولت رسید، سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و ضمن ساماندهی مشاوران امالک با صدور 
کارت فعالیت، نظام تعیین حق کمیسیون این صنف نیز از فرایند فعلی یعنی درصدی از 
ارزش معامله، به فرایند جدیدی مبتنی بر رقم ثابت به  اضافه درصد مشــخصی از قیمت 

ثبت شده در تقویم امالک تغییر خواهد یافت.

 ساماندهی مسکن با حق کمیسیون سیستمی
در شرایط فعلی مشاوران امالک براساس نرخ نامه کمیسیون نظارت اصناف، درصدی 
از ارزش معامالت ملکی را به عنوان حق کمیسیون خود دریافت می کنند و در این شیوه، 
هرچه ارزش معامله بیشتر شود، دریافتی مشاوران امالک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این 
فرایند باعث شــده نقش آفرینی مشاوران امالک در تغییرات قیمت حوزه امالک، همواره 

یکی از متهمان نابسامانی بازار باشد.
در این میان، با اجرایی نشدن درست قانون کد رهگیری و تخلف مشهود برخی واحدهای 
صنفی در این زمینه، عماًل امکان رصد و نظارت متولیان امر بر عملکرد مشاوران امالک 
کاهش پیدا کرده و از ســوی دیگر، بازرســی های صنفی نیز به واسطه ازدیاد شکایت ها و 
ارتباطات درون صنفی اتحادیه ها، قدرت ساماندهی واحدهای صنفی و ممانعت از تخلف 

آنها را از دست داده است.
اما آنگونه که فرشید ایالتی، کارشناس حوزه مسکن گفته است، آیین نامه ای در وزارت 
راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه کد رهگیری معامالت مسکن در دست تدوین 
است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خریدوفروش ملک نیز توسعه 
داده می شود. با راه اندازی این سامانه از اوایل سال آینده، دریافت کد رهگیری اجباری شده 
و ضمن تعیین حق کمیسیون مشاوران امالک به صورت سیستمی، نقش بنگاه های امالک 

در افزایش قیمت مسکن نیز کاهش و کنترل خواهد شد.

 فرایند تعیین حق کمیسیون
در بســته ســاماندهی بازار مسکن و اجاره که اوایل ســال  جاری از سوی وزارت راه و 
شهرسازی به شورای  عالی سران قوا و هیأت دولت ارسال شد و به تصویب رسید، تمهیداتی 
برای تغییر قواعد ثبت اطالعات مربوط به معامالت ملکی اندیشیده شده که همزمان فرایند 

تعیین حق کمیسیون مشاوران امالک به عنوان نفع این صنف در قیمت سازی مسکن را 
نیز تغییر می داد.

بر همین اساس در سامانه جدید کد رهگیری، پیش بینی شده است که حق کمیسیون 
مشاوران امالک به صورت سیستمی تعیین و اعالم شود که در این صورت، تغییرات قابل توجه 
قیمت امالک نمی تواند به تغییر قابل توجه حق کمیسیون مشاوران امالک و دالالن ملکی 
منجر شود. با ایجاد این سامانه که گویا از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت های 
مبنای معامالت ملکی به صورت منطقه ای و ثابت اعالم می شود و همه ذینفعان یک معامله 
از قیمت مبنای هر منطقه و حق کمیسیون معامالت آن آگاه خواهند شد. همزمان به واسطه 
اجباری بودن صدور کد رهگیری، با اعالم منطقه ای قیمت ها، نرخ کمیسیون مشاوران امالک 

و حق الزحمه آنها به صورت خودکار تعیین خواهد شد.

 مبنای قیمت ها در بازار مسکن و اجاره
تقویم امالک، یکی از ابزارهای شاخصی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد 
برای انجام امور دارایی و مالیاتی از آن بهره می برند. این ابزار در بســته ســاماندهی بازار 
مسکن و اجاره نیز برای نظام مند کردن این بازارها در تهران و کالنشهرها به خدمت گرفته 
شــده است؛ مثاًل در تهران با تقسیم شهر به 100بلوک، میانگین قیمت های هر منطقه 
مشخص شده و براساس این تقویم مردم و مشاوران امالک برای معامله ملک در هر بلوک 
به صورت شفاف از قیمت ها آگاه می شوند. به عبارت  دیگر، سامانه جدید، مستقل از معامالت 
و براساس میانگین منطقه ای به صورت خودکار اقدام به تعیین نرخ کمیسیون خواهد کرد.

 اجباری شدن کد رهگیری
صدور کد رهگیری برای معامالت ملکی، هرچند پس از فرازونشیب بسیار در قوانین 
صنف مشاوران امالک، اجباری تشخیص داده شده و عدم پایبندی واحدهای صنفی به آن 
می تواند به جریمه و مجازات آنها منجر شود، اما به واسطه شیوع گسترده تخلف واحدهای 
صنف مشــاور امالک از این قانون، عماًل اجباری بودن کد رهگیری نقض شــده و جز در 
مواردی که یکی از طرفین معامله پافشاری نکند، عماًل مشاوران امالک تن به صدور این 
کد نمی دهند. دلیل اصلی برای دورزدن کد رهگیری، فرار از نگاه ســازمان امور مالیاتی 
اســت، اما با راه اندازی سامانه جدید کد رهگیری از سال آینده، صادرنشدن کد رهگیری 
برای امالک مسکونی باعث می شود این امالک به عنوان خانه های خالی شناسایی و مشمول 

مالیات سنگین شوند.
در ایــن میان با اجباری شــدن صــدور و دریافت کد رهگیری بــرای همه معامالت 
مســکن و اجاره، معامله توافقی میان مالک و مســتأجر به شکل موجود نیز ممنوع بوده 
و می تواند به جرایمی برای دو طرف منجر شــود؛ اما این امکان فراهم خواهد شــد که 
مالــک و مســتأجر بدون دخالت مشــاوران امالک اطالعات معامله خود را در ســامانه 
 ثبــت و کد رهگیری دریافت کنند. این اتفاق به شــفافیت معامالت و رســمی شــدن

 روابط موجر و مستأجر منجر خواهد شد.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

یکشنبه   1401/12/21
2000 تومان 
شماره : 1610 

EIDEHROOZ.COM

  

 فیلمبرداری فیلم کوتاه »هستی« به کارگردانی فرشاد نادری 
و تهیه کنندگی صابر اوریر پس از چند جلسه فیلمبرداری در 
منیریه  تهران، بهشت زهرا و شهریار به پایان رسید.به گزارش از 
روابط عمومی پروژه،  تدوین فیلم کوتاه هستی به تازگی آغاز شده 
و به زودی آماده نمایش می شود.عوامل فیلم شامل تهیه کنند: 
صابر اوریر، کارگردان: فرشاد نادری، دستیار کارگردان: محمد 
پرورده، نویسنده: مستانه درویش، مدیرفیلمبرداری ونورپردازی: 

فرهاد قربانپور، صدابردار: حمیدرضا دایی جانی .

 فیلم کوتــاه 100 ثانیه ای »ماموریت« به کارگردانی حســن 
حبیب زاده، همزمان با سالروز تولد سردار سلیمانی منتشر شد.

به گــزارش از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتــاه 100 ثانیه ای 
»ماموریت« به کارگردانی حســن حبیب زاده و تهیه کنندگی 
محدثه پیرهادی محصول مرکز تولیدات کوتاه سوره، امروز 20 
اسفندماه همزمان با سالروز تولد شهید حاج قاسم سلیمانی و با 

هدف یادی از این قهرمان ملی منتشر شد.
همزمان با انتشار این تیزر فرهنگی که فیلمنامه آن توسط حسن 
حبیب زاده و نازنین چیت ساز به نگارش درآمده است، از پوستر 

آن با طرحی از محمدحسین زاهد رونمایی شد.
این اثر که دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی را در بخش ملی 
سیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 100 از آن خود کرده 
است، بر اساس خاطره ای واقعی از شهید قاسم سلیمانی تولید 
شده است.سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از؛ فیلمنامه: حسن 
حبیب زاده و نازنین چیت ساز، براساس ایده ای از محمد پایدار، 
مدیر فیلمبرداری: آرش خالق دوست، تدوین: حسن حبیب زاده 
و نازنین چیت ساز، طراح گریم و لباس: زهرا بابایی، صدابردار: 

محمدرضا مرتضایی.

 پایان »هستی« 
در بهشت زهرا

 خاطره ای واقعی از قهرمان 
یک ملت

جناب آقای جواد فتاح زاده
مدیرکل پست استان آذربایجان غربی   

مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقاء آن مجموعه را 
 فراهم خواهد نمود.از درگاه حضرت سبحان؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و سیادت

 جناب عالی را مسالت دارم. 
ازطرف مدیریت و کارکنان آنی یاب                                                                                                                                                                                                                         

جناب آقای علی نقی زاده 
 مدیرکل محترم پست استان هرمزگان 

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را بعنوان مدیرکل پست استان هرمزگان
تبریک و تهنیت عرض می نماییم. ازدرگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو 

از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی پست آن استان را مسالت داریم.
از طرف مدیریت و کارکنان آنی یاب                                                                                                                                                                                                                           
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/12/21

شماره : 1610

خریدارمتریبهخانهمیرسد؟

 توافق۴هزارمیلیاردتومانیبرایحمایتازفناوریهایالویتدار
 در همایش بنگاه؛ فناوری و رشد اقتصادی توافق نامه ای به ارزش ۴ هزار میلیارد 
تومانی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش 

بنیان ریاست جمهوری برای حمایت از فناوری های الویت دار به امضا رسید.
 در همایش بنگاه؛ فناوری و رشــد اقتصادی چند تفاهم نامــه و توافق نامه بین 

بخش های مختلف به امضا رسید.
یکی از مهم ترین توافقاتی که در این مراسم انجام شد، امضای توافق نامه بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری بود. در این توافق نامه یک الیه از تفاهم عملیاتی تر شده و وزارت صمت 
و معاونت علمی ریاست جمهوری متعهد می شوند که ۴ هزار میلیارد تومان در 

شراکت های فناوری تسهیم منابع کنند.
این منابع صرفا نقدی نیســت و می تواند در قالب اعتبار مالیاتی یا معافیت های 
دولتی ارائه شــود. این توافق ۴ هزار میلیارد تومانی برای فناوری های الویت دار 
و گلوگاهی خواهد بود. این حرکت بــزرگ می تواندفناوری را در حوزه اقتصاد و 

زندگی مردم وارد کند.
عالوه بر این توافق نامه، تفاهمنامه برای حمایت از آموزش هدفمند با محوریت 
اشتغال پذیری و مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات، مشارکت 
علمی و پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاهی کشــور در توسعه کنسرسیوم های 

علمی و صنعتی به امضا رسید.

افتتاح۱۰طرحدریاییبهارزش۴2هزارمیلیاردریالدربندرشهید
رجایی

بر اساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی، امروز )شنبه( ۱۰ طرح دریایی و بندری 
به ارزش ۴۲ هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر شهید 

رجایی استان هرمزگان افتتاح می شود.
به گزارش از سازمان بنادر و دریانوردی، این ۱۰ طرح شامل ۶ پروژه بهره برداری 
به ارزش ۱۹ هزار و ۳۲ میلیارد ریال، سه پروژه آغاز عملیات اجرایی به ارزش ۲۱ 
هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال و یک پروژه بهره برداری از تجهیزات به ارزش ۲ هزار و 

۱۹۰ میلیارد ریال است.
فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی شامل سه پست اسکله و ۵۱ هکتار اراضی 
پسکرانه با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی بندرسازی و سازه های دریایی است 

که افتتاح می شود.
در حال حاضر ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی شش میلیون TEU در سال 
است که با بهره برداری از فاز سوم طرح توســعه این بندر این ظرفیت به هشت 

میلیون TEU در سال افزایش می یابد.
امروز همچنین ساختمان مرجع دریایی و بخش جدید فاز سوم بندر شهید رجایی 

به همراه دو دستگاه مکنده در این بندر افتتاح و به بهره برداری می رسد.
بخش کنترل ترافیک و امداد نجات دریایی کشور در این ساختمان مستقر شده و 
بیشترین امکانات و تجهیزات مدرن استفاده شده توسط شرکت های دانش بنیان 

طراحی و به اجرا درآمده است.
بهره برداری از بندر جدیداالحداث خمیر نیز از دیگر طرح های شــاخص امروز 
است که افتتاح آن اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه صادرات مواد معدنی و ایجاد 

اشتغال و رونق معیشت ساحل نشینان این منطقه دارد.
به گزارش اســتان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۲۲۷ کیلومتر مرز آبی و ۱۴ جزیره 
اصلی و مهم است و بندر شهید رجایی در این استان نیز به عنوان یکی از مهم ترین 

بنادر کشور سهم عظیمی در توسعه حمل و نقل دریایی دارد. 

پیشرفتکشوردرگروسرمایهگذاریبرایعلم،فناوریونوآوری
است

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه ای به حوزه 
فناوری دارد، گفت: اکنون به این نتیجه رسیده ایم که اگر به فکر پیشرفت کشور 

هستیم، راهی جز هزینه کردن برای علم، فناوری و نوآوری نداریم.
محمدعلی زلفی گل در همایش بنگاه؛ فناوری و رشــد اقتصادی، اظهار داشت: 
اکنون شرایطی در کشور مهیا شــده که به علم، فناوری و نوآوری توجه ویژه ای 
می شــود و در دولت مردمی ســیزدهم به این موارد عنایت ویژه ای وجود دارد. 
حداقل در هر ماه یک مرتبه ریاست جمهوری برای جامعه دانشگاهی وقت گذاشته 
و حضور پیدا کرده اند.وی افزود: به این نتیجه رسیده ایم که اگر به فکر پیشرفت 
کشور هســتیم راهی جز هزینه کردن برای علم، فناوری و نوآوری وجود ندارد. 
مراسم امروز نیز سرآغازی برای نوع نگاه جدیدی به جامعه دانشگاهی، پارک های 
فناوری و ساحت علم است. بدون هزینه کردن برای علم ضرر و به آیندگان کشور 
ظلم می کنیم.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: با علم می توان کارهای 
نشدنی را انجام داد. کارهایی که گاهی در مخیله انسان نیز نمی گنجد. چه کسانی 
فکر می کردند که بتوان به فضا سفر کرد، نادیدنی ها را دید و ویروس های کشنده 

را درمان کرد. علم ابزاری است که می تواند انسان را به اهداف خود برساند.
زلفی گل بیان کرد: بین علم و فناوری تفاوت جدی وجود دارد. در علم مالکیت 
مطرح نیست و دانشمند یافته علمی خود را منتشر و پس از آن دانش او در قالب 
کتاب، مقاله و اختراع به دانش بشری تبدیل می شــود، اما در فناوری، مالکیت 

مطرح و قابل خرید و فروش است. در این بخش می توان خلق ثروت کرد.
وی خاطرنشان کرد: خوشــبختانه وزیر صمت نگاه علمی به بحث صنعت دارند 
و بستر مناســب برای همراهی علم و صنعت کرده اند. در وزارت علوم یکسری 
ظرفیت های قابل توجهــی وجود دارد که در خدمت معاونــت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری، وزارت صمت و سایر وزارتخانه ها و تمامی صنایع است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تعداد زیادی عضو هیات علمی و بیش از ۱۵۰ 
هزار دانشجوی دکتری، ۷۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد، ۵۰ پارک علم و 
فناوری، سیستم های نرم افزاری ویژه، سامانه ایده ها و نیازها با ۷ هزار نیاز ثبت شده 
در بخش خصوصی و دولتی و آزمایشگاه های متعدد در وزارت علوم وجود دارد که 

می تواند در اختیار وزارت صمت و دیگر دستگاه ها قرار بگیرد.

۱۰درصداراضیدرسکونتگاههایغیررسمیتصرفیاست
 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران با تاکید بر اینکه مالکان واحدها و 
خانه های قولنامه ای امکان دریافت اسناد رسمی را دارند گفت: کمتر از ۱۰ درصد 
اراضی در سکونتگاه های غیررسمی تصرفی است، هرچند قریب به ۶۰ درصد اسناد 
آنها عادی و قولنامه ای است.به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی در 
خصوص اجرای بند »ک« تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و ارایه سند 
به سکونتگاه های فاقد سند در شهرها اظهار داشت: در سکونتگاه های غیررسمی 
به طور میانگین مشکل اصلی نداشتن سند رسمی است. برآوردها نشان می دهد 
که حدود ۳۰ درصد از امالک واقع در سکونتگاه های غیررسمی دارای سند هستند 
که در طول سال ها مشکل آنها حل شده و سند دریافت کرده اند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از واحدهای شهری که سند رسمی ندارند 
واحدها و یا خانه هایشان دارای اسناد عادی است و عمدتاً شامل اسناد قولنامه ای 
می شود. این واحدها و خانه ها تصرفی به شــمار نمی روند و دارای سند مادر و یا 
بنچاق بوده و مالکیت اصلی آنها مشخص است. اما به دلیل عدم رعایت ضوابط 

طرح های توسعه شهری دارای مشکالتی هستند.

ســعیدهمحمد-   ایده روز| فروشمتریمسکن،منعطفترینمدلپیشفروشآپارتمانبهحسابمیآید؛امااجرایاینطرح
دروضعیتفعلیبازارامالکپایتخت،بادومانعدرسمتعرضهوتقاضاروبهرواست.پساندازتقریباصفرخانوارهایمخاطبفروش
متریوهمچنیندرآمدماهانهمعادلیکهفتمقیمتتمامشدههرمتربعخانهازیکسووناپایداریهزینهتولیدمسکنازسویدیگر،
ریســکهایبزرگتبدیلخریدمتریبهخریدخانهمحسوبمیشود.بررسیهانشانمیدهد،بهترینراه،رفعایندومانعدرگام
اولوبعدازآن،اجرایدوگزینهجایگزیناست.وامساختباقابلیتانتقالبهخریدارانالبتهازنوع»دراستطاعت«،گزینهمناسب

میتواندباشد.
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عرضهیکپارچهخودروهایداخلیبرمبنایفرآیندنوبتدهی
 وزارت صنعــت، معدن و تجارت اطالعیه طرح یکپارچه عرضه خودروهای 
داخلی بر مبنای فرآینده نوبت دهی را منتشر و جزییات این طرح را اعالم کرد.

 اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف از این طرح را عرضه گسترده 
و شفاف خودروهای داخلی با توجه به افزایش و تثبیت جریان تولید خودرو در 
سال جاری و همچنین برنامه ریزی انجام شده برای افزایش مستمر تولید در 

سال ۱۴۰۲ اعالم کرده است.
در ادامه اطالعیه آمده است: به اطالع عموم متقاضیان خودروهای داخلی 
می رســاند، طرح یکپارچه عرضه بر مبنای فرآیند نوبت دهی برای محصوالت 
خودروسازان داخلی با شرایط مندرج در اطالعیه، از امروز شنبه آغاز می شود.

اطالعیه مذکور تاکید دارد: ضروری است متقاضیان طرح پیش از آغاز فرآیند، 
مندرجات اطالعیه را بادقت مطالعه کنند.پس از مطالعه دقیق مندرجات اطالعیه 
و در صورت پذیرش شرایط طرح، متقاضیان می توانند از تاریخ امروز شنبه ۲۰ 
اســفندماه تا پایان وقت اداری سه شنبه ۲۳ اسفندماه نسبت به ایجاد حساب 

وکالتی در بانک های مندرج در اطالعیه، اقدام کنند.
سپس صرفاً متقاضیان واجد شرایط که اطالعات آنها از سوی بانک ارسال شده 
است، می توانند از روز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲8 نسبت به 
ثبت نام اولیه به منظور تشکیل لیست نوبت دهی )لیست انتظار( برای خودروی 

مدنظر، در سامانه https://www.esalecar.ir اقدام کنند.
سازوکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی:

فرایند طرح یکپارچه عرضه بر مبنای فرآیند نوبت دهی شــامل سه مرحله 
زیر است:

مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی
در این مرحله متقاضیان واجد شرایط طرف تقاضا مندرج در همین اطالعیه 
که وجه اعتبار الزم را در حساب وکالتی خود مسدود کرده اند امکان ثبت نام 
اولیه برای قرارگرفتن در لیست نوبت دهی و یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی 
بر مبنای لیست انتظار را خواهند داشت؛ بنابراین پیش نیاز ثبت نام متقاضیان 
برای لیست نوبت دهی، وکالتی کردن حساب شخصی متقاضی به نفع سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسدودکردن وجه اعتبار است.
زمان پیش بینی شــده برای وکالتی کردن حساب شخصی به نفع سازمان 
حمایت برای این طرح و مسدود کردن وجه اعتبار الزم در حساب مذکور از روز 

شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 
است. در این بین تا زمان ثبت نام اولیه، لیست افراد مجاز برای پیش ثبت نام 

در سامانه بر مبنای اطالعات واصله از بانک ها تهیه می شود.
صرفاً متقاضیان واجد شــرایط که نســبت به تکمیل موجودی در حساب 
وکالتی خود اقدام کرده اند، می توانند از روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا روز 
یکشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲8 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در 

لیست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام کنند.
تبصــره ۱: موجودی الزم برای انجام ثبت نام در لیســت نوبت دهی کلیه 
خودروهای داخلی "صد میلیون تومان" است و این وجه اعتبار صرفاً الزم است 
تا زمان اعالم نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان وجود داشته 
باشد الزم به ذکر است که وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به 
منظور شناسایی مشتریان واقعی در نظر گرفته شده است و برای کلیه متقاضیان 

طرح عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی است.
تبصره ۲: ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، 
از زمان ثبت نام اولیه تا اعالم اولویت های تخصیص )حداکثر تا پایان فروردین ماه( 
مسدود گردد و قابل برداشت نمی باشد. انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت 
وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی می شود 

و از لیست انتظار حذف می شود.
تبصره ۳: امکان ثبت نام صرفاً در یک خودرو وجود دارد و ثبت نام از کسانی 
که پیش از این در لیست نوبت دهی خودروهای وارداتی ثبت نام کرده اند، وجود 

ندارد. شود. ثبت نام وی ملغی می شود.
تبصره ۴: ثبت نام مرحله اول در لیست نوبت دهی هیچ گونه حقی را برای 
متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی نماید و تعهد خودروساز صرفاً بر اساس 
قطعی نمودن ثبت نام توســط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح، شکل 

می گیرد.
تبصره۵: ضروری است عالوه بر دارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار 
الزم، کلیه شرایط طرف تقاضا، توسط متقاضیان رعایت گردیده و چنانچه در هر 
مرحله تا قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز، مشخص گردد که متقاضی 

حایز شرایط ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی می شود.
مرحله دوم: نوبت دهی و اعالم زمان بندی به ازای هر محصول مشخص

پس از نوبت دهی لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، بر اساس 
برنامه تولید اعالم شــده از سوی خودروسازان داخلی، زمان برنامه ریزی شده 
برای تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در ســامانه یکپارچه تعیین اولویت 

خودرو، اعالم می شود.
تبصره ۱: اعالم زمان بندی بر اساس لیست انتظار در فروردین ماه ۱۴۰۲ و 

در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می شود.
تبصره ۲: قرارگرفتن متقاضی در لیست انتظار بر اساس زمان بندی اعالمی، 
تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمی نماید و این تعهد 
صرفاً پس از انجام مرحله ســوم و بر اســاس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با 

خودروساز و بر اساس مفاد قرارداد منعقده شکل می گیرد.
تبصره ۳: در این مرحله و پس از اعالم نتایج زمان بندی متقاضی می تواند 
نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام کند و در صورت تمایِل 
متقاضی واجد شرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمان بندی اعالمی در این 
مرحله، می تواند تا نسبت به قطعی کردن ثبت نام بر اساس فراخوان خودروساز 
و با تکمیل وجه در حســاب خودروساز و بر اساس قیمت روز، اقدام کند و یا 
آنکه با اعالم انصراف پس از اعالم نتایج زمان بندی، از لیست انتظار خودروی 

مدنظر خارج شود.
مرحله سوم: قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان بر اساس فراخوان خودروساز

در ایــن مرحله و پــس از اعالم زمان بندی وعده فــروش به متقاضیان و 
شکل گیری لیست انتظار برای هر محصول، خودروساز موظف است تا هرگونه 
فراخوان برای طرح های فروش خودرو را بر اساس نوبت دهی انجام شده، اعالم 
کند؛ بنابراین خودروســازان به مرورزمان و صرفاً بر مبنای لیست اولویت بندی 
مذکور برای هر محصول، نسبت به فراخوان و قطعی نمودن ثبت نام و انعقاد 

قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند کرد.
تبصره ۱: قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروسازان در این طرح بر اساس 
لیست نوبت دهی شــده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستورالعمل شورای 

رقابت است.
تبصره ۲: در صورتی که در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل و یا انجام 
ثبت نام قطعی مشخص گردد که مشتری از خودروسازان داخلی خودرو خریداری 

نموده اند ثبت نام در این طرح کن لم یکن تلقی می شود.

قرارگاه مســکن بنــا دارد »فروش متری 
مسکن« در پایتخت را کلید بزند. اجرای موفق 
این ایده که اکنون در مرحله چکش   کاری قرار 
دارد و هنوز به طرح تبدیل نشده است، الزامات 
و پیش   شــرط   هایی دارد که اگر منظور نشود، 
بعید است خریداران متری به مسکن دسترسی 
پیدا کنند.به گزارش »دنیای اقتصاد«، کارگروه 
هم   اندیشی مسکن پایتخت در قالب تعامل مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با 
سازمان نوســازی شهر تهران هویت گرفته تا 
تصمیم   سازی الزم برای پیشبرد امور در حوزه 
مســکن تهران را عهده   دار باشد. این کارگروه 
اخیرا با حضور جمعی از نخبگان و صاحب   نظران 
حوزه مسکن تشکیل جلسه داد تا به موضوع 
فروش متری مســکن که در قرارگاه مسکن 
مطرح شده اســت بپردازد. فعالیت تشکیالت 
موسوم به قرارگاه مسکن در شهرداری تهران 
از سال گذشته آغاز شد و تاکنون ساخت حدود 
۱۰ هزار واحد در تهران با پشتیبانی این قرارگاه 
کلید خورده و توافقاتی برای ساخت چند برابر 
ایــن تعداد نیز صورت گرفته اســت. هدف از 
تشکیل قرارگاه مسکن توسط مدیریت شهری 
این بود که دوره زمانی ۳۰۰ روزه برای صدور 
پروانه ساختمانی را با حمایت و پشتیبانی ویژه 
کوتاه کند و هر ســازنده   ای که زمین بزرگی با 
مســاحت حداقل یک هکتار در اختیار دارد، 
بتواند پروســه صدور جواز ساخت را با سرعت 
بیشــتری طی کند تا شهرک   سازی در تهران 
در قطعــه زمین   های بــزرگ رونق بگیرد و به 
این ترتیب به بخشی از نیاز متقاضیان مصرفی 
مسکن به خانه پاسخ داده شود. افزون بر این 
مساله تغییر کاربری زمین   های بزرگ مناسب 
خانه   سازی به »مســکونی«، دستور کار دیگر 

قرارگاه مسکن در یک سال و نیم اخیر بود.
امــا تغییــر کاربری و صدور فــوری جواز 
شهرک   ســازی فاز اول برنامه اقــدام قرارگاه 
مسکن بود و اکنون فاز دوم آن قرار است کلید 
بخورد. در ماه   های اخیر تعدادی از پروژه   های 
مسکن   سازی تعریف شده ذیل قرارگاه به مرحله 
عملیات ساختمانی رسید و به تدریج برآوردی 
از هزینه   های ساخت و هزینه تمام شده مسکن 
در قالب این پروژه   ها به دست آمد و معلوم شد 

که با ســطوح قیمتی فعلی، فروش واحدهای 
مسکونی به متقاضیان فاقد مسکن کار ساده   ای 
نیست. از این رو ایده فروش متری مسکن روی 
میز مسووالن قرارگاه مسکن قرار گرفته است. 
در نشســت اخیر کارگروه هم   اندیشی مسکن 
اطالعات تکمیلی از ســوی مقامات مدیریت 
شهری ارائه شــد که نشان می دهد مخاطبی 
که شــهرداری تهران برای طرح فروش متری 
مسکن در نظر گرفته است، بعید است تبدیل 
به مشــتری واحدهای مسکونی ساخته شده 
با پشتیبانی قرارگاه مســکن شود. مشتریان 
پروژه   های قرارگاه نیــز مثل بقیه بخش   های 
بازار مسکن شهر تهران سرمایه گذاران و شاید 
در برخی مقاطع زمانی ســوداگران این بازار 
باشــند اما فاقدان مسکن یعنی همان گروهی 
که مدیریت شهری با دغدغه خانه   دار شدن آنها 
تشکیالت قرارگاه را ایجاد کرده است، استطاعت 
خرید واحدهای ساخته شده را نخواهند داشت 
و به این ترتیب از هم   اکنون مشخص است که 
یک تفاوت شــاید نامرئی بین »مشــتری« و 
»مخاطب« در خانه   سازی   های قرارگاه مسکن 

وجود دارد.
 اکنون شهرداری برای عبور از این تفاوت به 
نفع خانه   دار شدن متقاضیان مصرفی بنا دارد 
طرحی نو بر پایه فــروش متری اجرا کند اما 
بدیهی است که گزینه فروش متری نیز در هر 
شرایط زمانی و هر وضعیتی از عرضه و تقاضا 
جواب نمی   دهد. به طور کلی طرح فروش متری 
مسکن به منزله یک پیش   فروش کامال منعطف 
است که می تواند جمعیت زیادی از متقاضیان 
مسکن را پوشش دهد اما وضعیت سمت عرضه 
و تقاضا در حال حاضر مناسب اجرای این پروژه 
نیست. در ســمت تقاضا مساله قدرت خرید 
پایین و پس   انداز نزدیک صفر وجود دارد. اقشار 
فاقد مســکن در حالی که بر اساس آمارهای 
رســمی تحت تاثیر جهش اجاره   بها ناگزیر به 
کاهش کالری مصرفی خود شده   اند، درآمدی 
برای پس   انداز ندارند و در نتیجه بعید اســت 
بتوانند از فروش متری استقبال کنند. در سمت 
عرضه نیز مساله تورم هزینه ساخت وجود دارد 
و در شــرایطی که تورم مصالح ساختمانی باال 
بوده و قیمت برخــی اقالم تغییرات لحظه   ای 

دارد، نمی توان از سازنده   ها انتظار داشت با قیمت پایین واحدهای تکمیل شده را عرضه کنند. از 
طرفی فروش متری برای سازنده   ها ریسک تامین مالی برای خرید مصالح را به دنبال دارد. طبعا 
سازنده   ای که نسبت به فروش واحدهای خود قبل از تکمیل اقدام می کند، روی نقدینگی حاصل 
از پیش   فروش برای خرید تجهیزات و مصالح و به طور کلی تامین هزینه   های ساخت از این محل 
حســاب کرده اســت؛ در حالی که فروش قطره   چکانی و متری نمی تواند جریان نقدینگی مورد 
انتظار او را ایجاد کند؛ مگر اینکه بانک عامل بخش مسکن یا یک نهاد رسمی دیگر نقش واسط 
را ایفا کرده و به نوعی پرداخت   های به   موقع پیش   خریداران را تضمین کند تا سازنده بتواند روی 
آن حساب کند. حضور نهاد واسط در قراردادهای پیش   فروش همچنین می تواند نااطمینانی   های 
احتمالی پیش   خریداران درباره آینده هر پروژه را برطرف کند؛ ضمن اینکه امکان خرید اعتباری 
مصالح به صورت مستقیم از تولیدکننده برای سازنده   هایی که نسبت به پیش   فروش اقدام می کنند 
می تواند با حضور نهاد واسط فراهم شود تا نگرانی پیش   فروشندگان از بابت تورم هزینه ساخت 

تا حدی برطرف شود.
به این ترتیب با توجه به تالطم در بازار مصالح ساختمانی، پیش   فروش در قالب طرح فروش 
متری مســکن برای سازنده ریســک   هایی دارد و برای پیش   خریدار نیز مساله استطاعت و نبود 
پس   انداز وجود دارد. در این شرایط پیش   فروش در قالب متری   فروشی واحدهای مسکونی قرارگاه 
مســکن در صورتی با اســتقبال خانه اولی   ها و متقاضیان مصرفی مسکن مواجه می شود که از 
یکســو شــرایط اقتصاد کالن بهبود یابد و درآمد سرانه افزایش پیدا کند تا پس   انداز برای خرید 
مســکن میسر شود و از طرفی تورم افسارگسیخته ساخت نیز کنترل شود تا ریسک سازنده   ها 
برای حضور در بازار پیش   فروش کاهش یابد. در این صورت گزینه فروش متری مسکن می تواند 
راه حل کاربردی برای خانه   دار شدن اقشار نیازمند مسکن تلقی شود و در میان   مدت شرایط برای 
خانه   دار شدن فاقدان مسکن که نسبت به خرید متری و تدریجی واحدهای ساخته شده توسط 

قرارگاه اقدام کرده   اند، فراهم خواهد شد.
اما اکنون پیش   شرط   های فروش متری مسکن در شرایط اقتصادی کشور و نیز وضعیت بازار 
مسکن به لحاظ موقعیت عرضه و تقاضا فراهم نیست. با این حال اگر مدیریت شهری اصرار دارد 
طرح متری فروشی خانه   های ساخته شده در شهرک   های جدید تهران را در نبود پیش   شرط   های 
الزم کلید بزند، باید مطلع باشد که این اقدام تبعات سه   گانه   ای خواهد داشت که اجتناب   ناپذیر 
اســت؛ کمااینکه از یکســو احتمال به مشکل خوردن روند عملیات ســاخت با توجه به تامین 
مالی قطره   چکانی برای ســازنده   ها در قالب فروش متری وجود دارد. از ســوی دیگر پروژه   هایی 
که فروش متری می شــود با توجه به مســائل خاص پیرامون ملکیت آنها امکان دریافت وام از 
شبکه بانکی را ندارد؛ چراکه بانک فقط به سازنده   هایی وام پرداخت می کند که پروژه آنها سند 
شــش   دانگ و شسته و رفته داشته باشد؛ در حالی که در قالب فروش متری احتماال مشکالتی 
از این جنس بر سر راه دریافت تسهیالت ایجاد خواهد شد. از دیگر تبعات فروش متری در این 
شــرایط این است که ممکن است جای مشتری و مخاطب عوض شود؛ به این معنا که به جای 
فاقدان مســکن، سرمایه گذاران روانه بازار شــوند و خرید متری انجام دهند. از طرفی حتی اگر 
در طرح فروش متری مســکن،  سازوکاری پیش بینی شود که فقط فاقدان مسکن یا کسانی که 
فرم »ج« آنها ســبز اســت در این طرح ثبت نام کنند، باز هم این مســاله وجود دارد که فاقدان 
مسکن با خرید چند مترمربع متناسب با استطاعت خود، امکان استفاده از امتیاز دولتی مسکن 
در آینــده را به کلی از دســت خواهند داد. از طرفی چــون با خرید یک یا چند مترمربع خانه، 
امکان خانه   دار شدن آنها فراهم نمی شود، می توان پیش بینی کرد که در نهایت بازار سیاه امتیاز 
معامالت متری مســکن ایجاد خواهد شــد؛ کمااینکه تجربه مسکن مهر نشان داد هر اندازه که 
 سختگیرانه به این قبیل طرح   های حمایتی ورود شود، باز هم راه برای دور زدن مقررات و ایجاد

 بازار سیاه کامال مسدود نیست.
 قرارگاه مسکن با علم به مشکالتی که متری فروشی به شکل رایج آن می تواند به دنبال داشته 
باشد، باید به سایر گزینه   های روی میز با تامل بیشتری ورود کند. یکی از این گزینه   ها پیگیری 
برای اعطای وام بلندمدت با اقســاط در استطاعت به مخاطبان طرح   های حمایتی مسکن   سازی 
است که شهرداری تهران از آنها پشتیبانی می کند. در اغلب کشورهای دنیا برای فاقدان مسکن 
تسهیالت بلندمدت با نرخ های ویژه و حمایتی تعریف می شود اما در ایران قدرت خرید وام مسکن 
به حداقل رسیده و برنامه   ای برای افزایش آن وجود ندارد. به عنوان مثال در کشور تایلند بانک 
تخصصی بخش مســکن با سود باالتر از بقیه بانک ها سپرده می   پذیرد تا بتواند قیمت تمام   شده 
تسهیالت مسکن پرداختی را کاهش دهد و امکان پرداخت وام حمایتی را به این ترتیب فراهم 
کند. این فقط یکی از راهکارهای متنوعی است که برای جبران سود تسهیالت حمایتی وجود 
دارد و راه حل مناســب کشور ما و مشخصا شهر تهران باید توسط مسووالن شناسایی و اجرایی 
شود. اما آنچه مسلم است این است که بدون پرداخت وام حمایتی در این شرایط نمی توان انتظار 
استقبال از خرید خانه حتی در صورت عرضه با پایین   ترین قیمت های ممکن را داشت. گزینه دوم 
به جای فروش متری مسکن، فروش در قالب »دسی   مترمربع )۱۰ سانتی مترمربع(« است؛ به این 
معنا که هر مترمربع به ۱۰ واحد کوچک   مقیاس تقسیم و در قالب واحد سرمایه گذاری )یونیت( 
با امکان معامله در بازار سرمایه عرضه شود. در این صورت حتی پس   اندازهای بسیار خرد فاقدان 
مسکن می تواند با ورود به بازار فروش متری مسکن، از تورم در امان مانده و ارزش آنها متناسب با 
تغییرات قیمت مسکن افزایش پیدا کند. اگر واحدهای سرمایه گذاری در پروژه   های فروش متری 
مسکن با اندازه حداقلی تعریف شود، امکان مشارکت گروه زیادی از فاقدان مسکن فراهم خواهد 
شد و در نتیجه سازنده   ها معطل تامین مالی نخواهند ماند. به این ترتیب هم جریان خرید و هم 

جریان ساخت در یک سیر منطقی ایجاد خواهد شد و پروژه   های متری   فروشی قفل نمی شود.
همچنین الزم است این ضابطه منظور شود که اگر پروژه   ها به سرانجام رسید، سازنده امکان 
فروش و پرداخت اصل و سود سرمایه   های جذب شده در فروش متری را داشته باشد. نکته مهم 
و سرنوشت   ســاز اما بیان نشده در طرح فروش متری مســکن »هزینه ساخت« است. آنچه در 
جلسه اخیر کارگروه هم   اندیشی مسکن عنوان شد و نیز تحقیق از سازنده   های فعال در مناطق 
پرتقاضای سکونت واقع در نیمه جنوبی شهر نشان می دهد در حال حاضر متوسط هزینه ساخت 
هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. با در نظر گرفتن 
ســهم زمین در قیمت تمام شده مســکن، در مجموع قیمت تمام شده پروژه   های قرارگاه با در 
نظر گرفتن حاشیه سود در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب 
ممکن اســت مخاطبان خرید مسکن که شهرداری برای آنها خانه   سازی را تسهیل کرده است، 
با توجه به روند رو به رشــد اجاره   بها حتی امکان خرید ساالنه یک مترمربع در قالب پروژه   های 
متری   فروشی مسکن را نداشته باشند. از این رو فروش واحدهای کوچک در قالب دسی   مترمربع 

می تواند گزینه معقول   تری باشد. 
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کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 5252ایــرانایــران839839بب5555 متعلــق بــه نســرین عصمــت پنــاه فرزنــد غالمحســین در  متعلــق بــه نســرین عصمــت پنــاه فرزنــد غالمحســین در 
تاریختاریخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06533205900653320590 متعلــق بــه حجــت دالکــه فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه حجــت دالکــه فرزنــد رســول در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

  
10311031

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39507817733950781773 متعلــق بــه رضــا پیــرزادی فرزند  مســعود در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا پیــرزادی فرزند  مســعود در تاریــخ 1400/07/051400/07/05  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 39625845523962584552   ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه شــماره 39625845523962584552 و گواهینامــه پایــه ســه ب ــه شــماره »کارت پایــان خدمــت ب »کارت پایــان خدمــت ب
و کارت ماشــین ســواری بــه شــماره شــماره شاســی و کارت ماشــین ســواری بــه شــماره شــماره شاســی NAAMNAAM1111CAXCRCAXCR481320481320 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
ــماره  ــه ش ــکان  ب ــت پی ــین وان ــماره  و کارت ماش ــه ش ــکان  ب ــت پی ــین وان ــران2828__618618ب ب 5555 و کارت ماش ــالک ای ــماره پ ــران و ش ــالک ای ــماره پ 1249028932512490289325 و ش
 شــماره شاســی  شــماره شاســی 3166060131660601 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1148605927511486059275 و شــماره پــالک ایــران و شــماره پــالک ایــران2828__871871 م  م 1717  
ــالک  ــماره پ ــالک  و ش ــماره پ ــور 1204512812045128 و ش ــماره موت ــور وش ــماره موت ــی 84840428484042وش ــماره شاس ــماره ش ــه ش ــور ب ــی و کارت موت ــماره شاس ــماره ش ــه ش ــور ب و کارت موت
ــری کشــاورزی و  ــا کارب ــرگ ملــک ب ــه شــماره ســند تــک ب ــری کشــاورزی و  و اســناد مالکیــت ب ــا کارب ــرگ ملــک ب ــه شــماره ســند تــک ب ــران__  5359353593 و اســناد مالکیــت ب ــران ای 499499 ای
پــالک ثبتــی پــالک ثبتــی 37063706 تنظیــم شــده در دفتــر اســناد رســمی شــماره   تنظیــم شــده در دفتــر اســناد رســمی شــماره  5050 متعلــق بــه افشــین ســیف فرزنــد  متعلــق بــه افشــین ســیف فرزنــد 

حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/12/14  1401/12/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــماره 39614286463961428646 و کارت  و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 39614286463961428646 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره شــماره پــالکســوخت بــه شــماره شــماره پــالک2828__758758 ب  ب 9393 متعلــق بــه محمــد کیانــی فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد کیانــی فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ 

1401/10/251401/10/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10661066

ــد  ــی فرزن ــوی رودبارک ــیدمحمد مرتض ــه س ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــوی رودبارک ــیدمحمد مرتض ــه س ــق ب ــران 8686  224224 د  د 4242 متعل ــماره ای ــه ش ــین ب ــران کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب کارت ماش
سیدعلی در تاریخسیدعلی در تاریخ 1401/11/18  1401/11/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53099218935309921893 متعلــق بــه مهــدی نجاتــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی نجاتــی فرزنــد رحیــم 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.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 8686  546546 ج  ج 3333 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ss14122894282271412289428227 و شــماره  و شــماره 
موتــور موتــور 33930483393048 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 8686  546546 ج  ج 3333 و ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره  و ســند مالکیــت خــودرو بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفق ــنعلی در تاری ــد حس ــه فرزن ــوره آلبوی ــه منص ــق ب ــخ متعل ــنعلی در تاری ــد حس ــه فرزن ــوره آلبوی ــه منص ــق ب ــران 8686  546546 ج  ج 3333 متعل ــران ای ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45695313934569531393 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45695313934569531393 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه یــک بــه شــماره پایــه یــک بــه شــماره 45695313934569531393 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 2686326863  753753 و  و 88 کارت عابــر بانــک  کارت عابــر بانــک 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقــود گردی ــد رمضــان در تاری ــه مجیــد مــداح فرزن ــق ب ــخمتعل ــد رمضــان در تاری ــه مجیــد مــداح فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 57699516645769951664 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 57699516645769951664 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/10  1401/10/10 مفق ــوب در تاری ــر یعق ــد می ــادری فرزن ــی ق ــخســید تق ــوب در تاری ــر یعق ــد می ــادری فرزن ــی ق ســید تق

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

11521152

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46701239204670123920 متعلــق بــه میــالد قربانــی فرزنــد بــرزو در تاریــخ  متعلــق بــه میــالد قربانــی فرزنــد بــرزو در تاریــخ 1400/10/011400/10/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد اســداهلل در تاری ــر فرزن ــان ف ــه اســماعیل زاهدی ــق ب ــخ  متعل ــد اســداهلل در تاری ــر فرزن ــان ف ــه اســماعیل زاهدی ــق ب ــه شــماره 46235476394623547639 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.

ــد حســینعلی در  ــردی فرزن ــان دهک ــه امکانی ــه پروان ــق ب ــد حســینعلی در  متعل ــردی فرزن ــان دهک ــه امکانی ــه پروان ــق ب ــه شــماره 46213692454621369245 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
11851185

ــد  ــه فرزن ــد کهن ــه محم ــق ب ــد  متعل ــه فرزن ــد کهن ــه محم ــق ب ــماره 52199416905219941690 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
محمدحسن در تاریخمحمدحسن در تاریخ 1401/11/05  1401/11/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14011401

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 21301408742130140874 متعلــق بــه مصطفــی  لطــف الهــی فرزنــد نعمــت الــه در  متعلــق بــه مصطفــی  لطــف الهــی فرزنــد نعمــت الــه در 
تاریختاریخ 1401/12/04  1401/12/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین  ســاینا مــدل کارت ماشــین  ســاینا مــدل 13991399 رنــگ ســفید متعلــق به فاطمه  اســماعیلی بــه کد ملــی  رنــگ ســفید متعلــق به فاطمه  اســماعیلی بــه کد ملــی 21403128722140312872  
فرزنــد رســول در تاریــخفرزنــد رســول در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21303359772130335977 متعلــق بــه ســیده ســمیرا طیبــی فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه ســیده ســمیرا طیبــی فرزنــد عبــاس 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22810463032281046303 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه محمدرضــا  حــق پنــاه فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه محمدرضــا  حــق پنــاه فرزنــد 
خلیل در تاریخخلیل در تاریخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــور 1248831591612488315916و شــماره و شــماره  ــور  و شــماره موت ــران992992مم5252 و شــماره موت ــرانای ــالک 6363ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ــالک ب ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ب
شاســی شاســی 325955325955متعلــق بــه مهــدی  ولــدان فرزنــد حمیــد در تاریــخمتعلــق بــه مهــدی  ولــدان فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــداز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 8383ایــرانایــران153153وو8888 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 00379940037994و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
675458675458 متعلــق بــه زیــاد گــودرزی  فرزنــد بــاال در تاریــخ متعلــق بــه زیــاد گــودرزی  فرزنــد بــاال در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــدی   ــال محم ــه لی ــق ب ــدی   متعل ــال محم ــه لی ــق ب ــماره 28672867 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 22962924292296292429 و شناس 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 باشــدمفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردی ــی در تاری ــد قل ــخفرزن ــی در تاری ــد قل فرزن

ــد قلــی در تاریــخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه لقــا کریمــی  فرزن ــد قلــی در تاریــخشناســنامه متعلــق ب ــه لقــا کریمــی  فرزن شناســنامه متعلــق ب
اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 9393ایــران ایــران 119119طط2727 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 1248412306512484123065و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفق ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــدم فرزن ــی مق ــته مهین ــه فرش ــق ب ــخمتعل ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــدم فرزن ــی مق ــته مهین ــه فرش ــق ب 1932086919320869متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25299889612529988961 متعلــق بــه الهــام  امیــری  فرزنــد ایــرج در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام  امیــری  فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه  متعلــق بــه مرتضــی  باقــری  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخشناســنامه  متعلــق بــه مرتضــی  باقــری  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــددرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی در  ــر عل ــد صف ــرادی ترشــیزی  فرزن ــه محمــد  م ــق ب ــی در  متعل ــر عل ــد صف ــرادی ترشــیزی  فرزن ــه محمــد  م ــق ب ــه شــماره 22980556372298055637 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ 1401/11/011401/11/01   ــد دالور  در تاری ــی اصــل فرزن ــاج صدرائ ــن ت ــه زری ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــخ گواهینام ــد دالور  در تاری ــی اصــل فرزن ــاج صدرائ ــن ت ــه زری ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای گواهینام
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 25723375842572337584 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد  ســلیمانی نوبندگانــی  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد  ســلیمانی نوبندگانــی 
فرزنــد کاکاجــان در تاریــخفرزنــد کاکاجــان در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 15869231586923و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران597597طط4545 و ش ــرانای ــالک 9393ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش

412285882761412285882761متعلــق بــه زهــره  مویــدی فرزنــد عــوض الــه در تاریــخمتعلــق بــه زهــره  مویــدی فرزنــد عــوض الــه در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدو از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

18661866

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــم زاده فرزن ــس ابراهی ــه نرگ ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــم زاده فرزن ــس ابراهی ــه نرگ ــق ب ــماره 09620762520962076252 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00797723070079772307 متعلــق بــه محمــد مهــدی ســعیدی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد مهــدی ســعیدی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/01/221401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 07302998210730299821 و کارت  و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 07302998210730299821 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــران  159159 ط  ط 1515 و کارت  و کارت  ــران   ای ــه شــماره 1212 ای ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــران 599599 ع  ع 9494 و کارت ماشــین ب ــران  ای ــه شــماره 3232 ای ــه شــماره ماشــین ب ماشــین ب
ــه علیرضــا خدابخشــی  ــق ب ــه صــالح متعل ــه علیرضــا خدابخشــی  و مجــوز برگ ــق ب ــه صــالح متعل ــه شــماره 07302998210730299821 و مجــوز برگ ــده ب ــه شــماره هوشــمند رانن ــده ب هوشــمند رانن

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــد محمــد در تاریــخ 1401/12/09  1401/12/09 مفقــود گردی ــد محمــد در تاریــخفرزن فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21421691122142169112 متعلــق بــه ســعید خیامــی  فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید خیامــی  فرزنــد رمضــان 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 1400/01/011400/01/01 مفق

20062006

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03854827790385482779 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره  و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره 03854827790385482779 متعلــق  متعلــق 
بــه احمــد نیــری پــور فرزنــد عبــاس در تاریــخبــه احمــد نیــری پــور فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

20142014

کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 54400395705440039570 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 54400395705440039570  
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/09/29  1401/09/29 مفق ــن در تاری ــد نورالدی ــا فرزن ــه ســیدابراهیم حســینی نی ــق ب ــخمتعل ــن در تاری ــد نورالدی ــا فرزن ــه ســیدابراهیم حســینی نی ــق ب متعل

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

20202020

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد حج ــودرزی فرزن ــس گ ــه نرگ ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد حج ــودرزی فرزن ــس گ ــه نرگ ــق ب ــماره 55601303545560130354 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1399/12/161399/12/16 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 12894430681289443068 متعلــق بــه محمــد رضــا احمــدی دزکــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا احمــدی دزکــی فرزنــد حســن 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04534674580453467458 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 04534674580453467458 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــران 142142  5691956919 و کارت  و کارت  ــماره ای ــه ش ــین ب ــران  و کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب ــماره 04534674580453467458 و کارت ماش ــه ش ــیکلت ب ــماره موتورس ــه ش ــیکلت ب موتورس
ــود  ــی مفق ــد عل ــر عالمــی فرزن ــم باق ــای / خان ــه آق ــق ب ــود  متعل ــی مفق ــد عل ــر عالمــی فرزن ــم باق ــای / خان ــه آق ــق ب ــران142142  5691956919 متعل ــه شــماره ای ــرانســوخت ب ــه شــماره ای ســوخت ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00523361660052336166 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00523361660052336166 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــماره 00523361660052336166 و کارت  و کارت  ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــماره  و گواهینام ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــماره 00523361660052336166 و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای
ــد حســین  ــون پورناجــی فرزن ــم همای ــای / خان ــه آق ــق ب ــد حســین  متعل ــون پورناجــی فرزن ــم همای ــای / خان ــه آق ــق ب ــران133133  3468334683 متعل ــه شــماره ای ــرانســوخت ب ــه شــماره ای ســوخت ب

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 15203034911520303491 متعلــق بــه صــدف بطحائــی فرزنــد ســیاوش در تاریــخ  متعلــق بــه صــدف بطحائــی فرزنــد ســیاوش 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 1401/11/021401/11/02 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 86288628 متعلــق بــه خدیجــه کبیــری فیجانــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه خدیجــه کبیــری فیجانــی 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 1401/10/201401/10/20 مفق

  
20842084

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00109703470010970347 متعلــق بــه محبوبــه ســمرقندی فرزنــد محمدصــادق  متعلــق بــه محبوبــه ســمرقندی فرزنــد محمدصــادق 
در تاریخدر تاریخ 1401/12/13  1401/12/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 30583058 متعلــق بــه داور میرزائــی بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه داور میرزائــی بــه شــماره ملــی 17188516501718851650 فرزنــد یحیــی  فرزنــد یحیــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــی فرزن ــا یعقوب ــه ثن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد ناص ــی فرزن ــا یعقوب ــه ثن ــق ب ــماره 00233298070023329807 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/071401/11/07 مفق

ــه  ــه و ب ــه شــماره شاســی NAAPNAAP1313FEFE11JJJJ684156684156و ب ــه شــماره شاســی ب ــدل 13971397ب ــدل ســفید م ــواری 206206ســفید م ــواری کارت ماشــین س کارت ماشــین س
شــماره موتــور شــماره موتــور 174174BB00440710044071و بــه شــماره پــالک و بــه شــماره پــالک 9999ایــران ایــران 271271لل9292 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
972205085972205085 و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00212786360021278636 متعلــق بــه عرفان  متعلــق بــه عرفان 

منعــم فرزنــد شــاهرخ در تاریــخمنعــم فرزنــد شــاهرخ در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 66602672476660267247 وبرگــه کارت ملــی  متعلــق بــه رضــا احمــدی فــرد فرزنــد محمــد  وبرگــه کارت ملــی  متعلــق بــه رضــا احمــدی فــرد فرزنــد محمــد 
در تاریخدر تاریخ 1401/12/08  1401/12/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــه فرزن ــدی خلیف ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد یوس ــه فرزن ــدی خلیف ــه مه ــق ب ــران3030 متعل ــرانای ــماره 7676وو826826ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
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 1401/12/131401/12/13 مفق

20902090

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 38606898433860689843 متعلــق بــه نازنیــن کاشــانیان فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه نازنیــن کاشــانیان فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد محمــود در تاری ــد عســکری مقــدم فرزن ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــد محمــود در تاری ــد عســکری مقــدم فرزن ــه وحی ــق ب ــه شــماره 00623173010062317301 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04934652510493465251 متعلــق بــه راشــد مهرفــرد فرزنــد یونــس در تاریــخ  متعلــق بــه راشــد مهرفــرد فرزنــد یونــس در تاریــخ 1401/12/171401/12/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه عاطف ــق ب ــه  متعل ــه عاطف ــق ب ــماره 4646نن376376 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 12819080711281908071 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فالحتــی فرزنــد بهــرام در تاریــخفالحتــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/12/14  1401/12/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

ــخ  ــل در تاری ــد جلی ــی بهشــتی فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد جلی ــی بهشــتی فرزن ــه عل ــق ب ــماره 00201681870020168187 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00586149230058614923 متعلــق بــه مــراد خامــه دار فرزنــد مرادبیــک در تاریــخ  متعلــق بــه مــراد خامــه دار فرزنــد مرادبیــک 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 1401/12/071401/12/07 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00832281870083228187 و شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه محمودرضــا خانــی فرزنــد  و شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه محمودرضــا خانــی فرزنــد 
اکبــر در تاریــخاکبــر در تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 00842453950084245395 متعلــق بــه ســیدعباس حســین پــور فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســیدعباس حســین پــور فرزنــد ســید 
اکبــر در تاریــخاکبــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 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 20011312832001131283 متعلــق بــه نرگــس عشــیری لیوســی فرزنــد نصــراهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه نرگــس عشــیری لیوســی فرزنــد نصــراهلل  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.

23012301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 49996636614999663661 و کارت عابــر بانــک مســکن ، رســالت ، صــادرات،  و کارت عابــر بانــک مســکن ، رســالت ، صــادرات، 
ســپه متعلــق بــه مریــم مفتیــان فرزنــد مصطفــی در تاریــخســپه متعلــق بــه مریــم مفتیــان فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

23022302

ــه  ــه معصوم ــق ب ــه  متعل ــه معصوم ــق ب ــی 21105131872110513187 متعل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی هوشــمند و گواهینام ــی کارت مل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی هوشــمند و گواهینام کارت مل
ــور  ــه ام البنیــن خمــر و کارت ســوخت موت ــد حســین و کارت ســوخت ماشــین متعلــق ب ــی فرزن ــور جهان ــه ام البنیــن خمــر و کارت ســوخت موت ــد حســین و کارت ســوخت ماشــین متعلــق ب ــی فرزن جهان

متعلق به بهنام محبی در تاریخمتعلق به بهنام محبی در تاریخ 1401/10/28  1401/10/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــن  ــه امی ــق ب ــن   متعل ــه امی ــق ب ــی  21102928222110292822  متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمندو گواهینام ــی هوش ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمندو گواهینام ــی هوش کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــکی فرزن ــخ دزج لمس ــی در تاری ــد محمدعل ــکی فرزن  دزج لمس

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21102886392110288639 متعلــق بــه حســین شــاهینی فرزنــد محمدرضــا  متعلــق بــه حســین شــاهینی فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/25  1401/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 57594712795759471279 و کارت شناســایی قالــب بنــدی فــاز  و کارت شناســایی قالــب بنــدی فــاز 66وو77وو88 عســلویه و  عســلویه و 
مــدرک تحصیلــی دیپلــم علــوم تجربــی و فــوق دیپلــم  اجرایــی عمــران مــدرک تحصیلــی دیپلــم علــوم تجربــی و فــوق دیپلــم  اجرایــی عمــران __عمــران و کارشناســی عمــرانعمــران و کارشناســی عمــران__

عمــران  و مــدرک تاییدیــه دوره آمــوزشعمــران  و مــدرک تاییدیــه دوره آمــوزشWordWordو مــدرک گواهینامــه مهــارت فنــی و حرفــه ای کارور و مــدرک گواهینامــه مهــارت فنــی و حرفــه ای کارور 
رایانــه شــخصی و مــدرک هــالل احمــر و مــدرک دوره آموزشــی نانــو تکنولــوژ و بــرگ چــک بــه شــماره رایانــه شــخصی و مــدرک هــالل احمــر و مــدرک دوره آموزشــی نانــو تکنولــوژ و بــرگ چــک بــه شــماره 
 99251/132390 99251/132390از بانــک توســعه تعــاون و چک به شــماره از بانــک توســعه تعــاون و چک به شــماره 07/0029/721607 و07/0029/721620 07/0029/721607 و07/0029/721620 از از 
ــک  ــک از بان ــماره 5200752007//587742587742از بان ــه ش ــک ب ــی و چ ــد قل ــاه آذری فرزن ــه جهانش ــق ب ــی  متعل ــک مل ــماره بان ــه ش ــک ب ــی و چ ــد قل ــاه آذری فرزن ــه جهانش ــق ب ــی  متعل ــک مل بان
کشــاورزی بــه نــام اکبــر رضایــی و پروانــه بــه ســازی و نوســازی منوچهــر آذری و ریزنمــرات و مــدرک کشــاورزی بــه نــام اکبــر رضایــی و پروانــه بــه ســازی و نوســازی منوچهــر آذری و ریزنمــرات و مــدرک 

دیپلم محبوبه آذری در تاریخدیپلم محبوبه آذری در تاریخ 1401/12/16  1401/12/16 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 11108154921110815492 متعلــق بــه مریــم اکبــری فــر فرزند غــالم در تاریــخ متعلــق بــه مریــم اکبــری فــر فرزند غــالم در تاریــخ1401/07/151401/07/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل  در تاری ــد اس ــان فرزن ــل  مهدی ــه ابوالفض ــق ب ــخ  متعل ــماعیل  در تاری ــد اس ــان فرزن ــل  مهدی ــه ابوالفض ــق ب ــماره 11301148051130114805 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/12/091401/12/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11301532581130153258 متعلــق بــه مرتضــی مهرابــی کوشــکی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی مهرابــی کوشــکی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 
1401/12/141401/12/14 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 12904891491290489149 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 1313ایــرانایــران715715نن7474و شــماره و شــماره 
شاســی شاســی NAPHNAPH320320ABFABF10021671002167و شــماره موتــور و شــماره موتــور BMBM1515LL**EE1479214792و و بیمــه نامــه خــودرو بــه و و بیمــه نامــه خــودرو بــه 
شــماره پالکشــماره پالک1313ایــرانایــران715715نن7474 متعلــق بــه ارغــوان دانشــور نائینــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ارغــوان دانشــور نائینــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/12/131401/12/13  

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

ــخ  ــم در تاری ــی رحی ــد عل ــی فرزن ــادی چراغ ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــی رحی ــد عل ــی فرزن ــادی چراغ ــه ه ــق ب ــماره 55501956155550195615 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

ــماره 11300432661130043266 و  و  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 11300432661130043266 و کارت پای ــه ش ــی ب ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــی قدیم کارت مل
ــق  ــق  متعل ــه شــماره 11300432661130043266 متعل ــده ب ــه شــماره  و کارت هوشــمند رانن ــده ب ــه شــماره 624/61382624/61382 و کارت هوشــمند رانن ــه شــماره کارت ســوخت ب کارت ســوخت ب
ــران497497سس1414   ــرانای ــه شــماره 2323ای ــح اهلل و کارت ســوخت ب ــد فت ــری فروشــانی فرزن ــه محمــد رضــا صف ــه شــماره ب ــح اهلل و کارت ســوخت ب ــد فت ــری فروشــانی فرزن ــه محمــد رضــا صف ب
 متعلــق از فتــح اهلل صفــری فروشــانی  در تاریــخ متعلــق از فتــح اهلل صفــری فروشــانی  در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11416201701141620170 متعلــق بــه ســید مجتبــی هاشــمی زاده فرزنــد ســید حمیــد در  متعلــق بــه ســید مجتبــی هاشــمی زاده فرزنــد ســید حمیــد در 
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12707856801270785680 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 12707856801270785680 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــور  ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــی SS14122829822091412282982209و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 917917یی8989 و ش ــران ای ــماره 5353ای ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
ــت  ــینا و مل ــک س ــر بان ــت  وکارت  عاب ــینا و مل ــک س ــر بان ــران 917917یی8989 وکارت  عاب ــران ای ــماره 5353ای ــه ش ــوخت ب ــماره و کارت س ــه ش ــوخت ب MM1352554113525541و کارت س
متعلــق بــه مهــدی ملــک محمــودی فرزنــد احمــد در تاریــخمتعلــق بــه مهــدی ملــک محمــودی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــش  فرزن ــون من ــی آه ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــش  فرزن ــون من ــی آه ــه عل ــق ب ــماره 2424بب524524--1111 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره کارت س ــه ش ــوخت ب کارت س
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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18193431381819343138 و شناســنامه متعلــق بــه تــوران مســلم فرزنــد بشــیر در تاریــخ  و شناســنامه متعلــق بــه تــوران مســلم فرزنــد بشــیر 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.

  ss15122841315361512284131536 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره پــالکبــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره پــالک5151قق187187--6767 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی
ــد یوســف در تاریــخ 1401/11/111401/11/11   ــی فرزن ــه کبــری دشــتی میرون ــد یوســف در تاریــخ متعلــق ب ــی فرزن ــه کبــری دشــتی میرون وشــماره موتوروشــماره موتور0050691700506917متعلــق ب

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

25042504

ــور 53468715346871 و شــماره  و شــماره  ــور  و شــماره موت ــه شــماره شاســی NASNAS411100411100FF34122873412287 و شــماره موت ــه شــماره شاســی کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
پــالک پــالک 4343 ایــران  ایــران 966966 هـــ  هـــ 6969 متعلــق بــه رســول مــرادی فرزنــد روزعلــی بــا کدملــی  متعلــق بــه رســول مــرادی فرزنــد روزعلــی بــا کدملــی 12897168461289716846 در  در 

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

29012901

ــاری  ــد  غف ــه محم ــق ب ــاری  متعل ــد  غف ــه محم ــق ب ــماره 02000155910200015591 متعل ــه ش ــنامه ب ــه شناس ــام وظیف ــی کارت نظ ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــه شناس ــام وظیف ــی کارت نظ کارت مل
فرزند شمس اهلل در تاریخفرزند شمس اهلل در تاریخ 1401/12/15  1401/12/15 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 00837911080083791108 متعلــق بــه محمــد غالمــی نصرابــادی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد غالمــی نصرابــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/171401/06/17 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 00529827850052982785 متعلــق بــه فریبــا حــق شــناس فرزنــد غــالم حســین در تاریــخ  متعلــق بــه فریبــا حــق شــناس فرزنــد غــالم حســین 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 ماشــین بــه پــالک کارت ماشــین بــه پــالک 5050--565565سس8686 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 05795960110579596011 متعلــق بــه محســن کریمــی  متعلــق بــه محســن کریمــی 
فرزنــد علیقلــی در تاریــخفرزنــد علیقلــی در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه کــوروش طاهــر پــاک ضمیــر فرزنــد محمدرضــا در  ــه کــوروش طاهــر پــاک ضمیــر فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق ب ــه شــماره 00221327160022132716 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــختاریــخ 1401/12/08  1401/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــماره شاســی 55AA7105771057 و ش ــماره شاســی  و ش ــران 123123  8657386573 و ش ــالک ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــزی موت ــالک فل ــران پ ــالک ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــزی موت ــالک فل پ
موتــور موتــور 84019528401952 و پــالک فلــزی موتــور بــه شــماره پــالک ایــران  و پــالک فلــزی موتــور بــه شــماره پــالک ایــران 125125  6534665346 شــماره موتــور  شــماره موتــور 6059260592  
و شــماره تنــه و شــماره تنــه 84022668402266 و یــک بــرگ چــک  و یــک بــرگ چــک 55159600605036385515960060503638 بــه شــماره ملــی   بــه شــماره ملــی  00106787190010678719  
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردی ــد محســن در تاری ــری فرزن ــه امیرحســین بصائ ــق ب ــخمتعل ــد محســن در تاری ــری فرزن ــه امیرحســین بصائ ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00666725110066672511 متعلــق بــه زهره شــعبانی فرزند ماشــااهلل در تاریــخ  متعلــق بــه زهره شــعبانی فرزند ماشــااهلل در تاریــخ 1401/12/141401/12/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00608615250060861525 متعلــق بــه ســیما کولیونــد فرزنــد مجتبــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســیما کولیونــد فرزنــد مجتبــی 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 1401/12/141401/12/14 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد مظف ــی رامشــه فرزن ــرا شــاه عل ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد مظف ــی رامشــه فرزن ــرا شــاه عل ــه زه ــق ب ــه شــماره 00154167120015416712 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00454457020045445702 متعلــق بــه منصــوره معصومــی زنجانــی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه منصــوره معصومــی زنجانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/12/101401/12/10 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 00435473030043547303 متعلــق بــه زهــرا شــرفی فرزنــد عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا شــرفی فرزنــد عبــاس  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.
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48400174254840017425 متعلــق بــه مهدیــه رنجبــر فرزنــد ربیــع در تاریــخ  متعلــق بــه مهدیــه رنجبــر فرزنــد ربیــع در تاریــخ 1400/12/011400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره انتظام ــه ش ــین ب ــی  . کارت ماش ــماره انتظام ــه ش ــین ب ــماره 41326321484132632148 . کارت ماش ــه ش ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی .  کارت مل ــه رانندگ گواهینام
2121 ایــران  ایــران 934934 ن  ن 9191 .متعلــق بــه محمــد  محمــودی  فرزنــد خدارحــم در تاریــخ .متعلــق بــه محمــد  محمــودی  فرزنــد خدارحــم در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــداوردی  فرزن ــرا خ ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــداوردی  فرزن ــرا خ ــه زه ــق ب ــماره 00167636450016763645 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/101401/12/10 مفق

کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره 07024620120702462012 متعلــق بــه عبــاس جعفــری خیرآبــادی فرزنــد علــی  متعلــق بــه عبــاس جعفــری خیرآبــادی فرزنــد علــی 
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1401/12/07  1401/12/07 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 00828200410082820041 متعلــق بــه عاطفــه چمرمــی  فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه عاطفــه چمرمــی  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 1401/12/111401/12/11 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــاری فرزن ــا محی ــه امیررض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــاری فرزن ــا محی ــه امیررض ــق ب ــماره 00155809620015580962 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

ــخ  ــد ذبیــح اهلل در تاری ــی فرزن ــه محمــد علــی فراهان ــق ب ــخ  متعل ــد ذبیــح اهلل در تاری ــی فرزن ــه محمــد علــی فراهان ــق ب ــه شــماره 00753241720075324172 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/12/011401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00399487730039948773 متعلــق بــه فاطمــه حســین پــور ســعدابادی  فرزنــد علــی اصغــر  متعلــق بــه فاطمــه حســین پــور ســعدابادی  فرزنــد علــی اصغــر 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 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 00747108500074710850. کارت شناســایی ایرانخــودرو .  متعلــق بــه . کارت شناســایی ایرانخــودرو .  متعلــق بــه 
حســن  نــور کاظمــی  فرزنــد رضــا در تاریــخحســن  نــور کاظمــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه . کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی شناســنامه . کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 00170584650017058465 . مــدرک تحصیلــی گواهینامــه پایــان  . مــدرک تحصیلــی گواهینامــه پایــان 
ــه  ــه  . متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه 1296139159412961391594 . متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه تحصیلــی دوره پیــش دانشــگاهی علــوم انســانی ب تحصیلــی دوره پیــش دانشــگاهی علــوم انســانی ب
امیــر تحققــی علــی غالمــی  فرزنــد جــواد در تاریــخامیــر تحققــی علــی غالمــی  فرزنــد جــواد در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 03711223840371122384 متعلــق بــه ارزو ده نمکــی  فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ  متعلــق بــه ارزو ده نمکــی  فرزنــد ابوالفضــل 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 1401/10/031401/10/03 مفق

  NAACRNAACR11HXEFHXEF582847582847 ــی ــماره شاس ــی  .ش ــماره شاس ــور 147147HH01043600104360 .ش ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــور کارت خ ــماره موت ــه ش ــودرو ب کارت خ
ــی  ــه شــماره مل ــی ناصراالســالمی  ب ــه محمدتق ــق ب ــی  متعل ــه شــماره مل ــی ناصراالســالمی  ب ــه محمدتق ــق ب ــران 369369 ن  ن 9595 متعل ــران  ای ــی 4444 ای ــه شــماره انتظام ــی .ب ــه شــماره انتظام .ب
48494396674849439667 .فرزنــد محمدحســن  در تاریــخ .فرزنــد محمدحســن  در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــام ســبحان مروتــی بــه شــماره ملــی 02011731900201173190.  کارت ملــی بــه شــماره .  کارت ملــی بــه شــماره  ــام ســبحان مروتــی بــه شــماره ملــی شناســنامه فرزنــد بــه ن شناســنامه فرزنــد بــه ن
21219554022121955402 متعلــق بــه حمیــده  نجاتــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه حمیــده  نجاتــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/26  1401/09/26 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــی  در تاری ــد محمدعل ــتنی  فرزن ــرا بالش ــه ز ه ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد محمدعل ــتنی  فرزن ــرا بالش ــه ز ه ــق ب ــماره 00753553710075355371 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 1401/12/161401/12/16 مفق

ــخ  ــه  در تاری ــد حجــت ال ــه زهــره شــاهمرادی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــد حجــت ال ــه زهــره شــاهمرادی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00106237950010623795 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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 59195615315919561531 .کارت شناســایی نظامــی .کارت مجــوز اصلحــه شــکاری . متعلــق  .کارت شناســایی نظامــی .کارت مجــوز اصلحــه شــکاری . متعلــق 
بــه علــی  ســاعدی  فرزنــد محمــد در تاریــخبــه علــی  ســاعدی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56691003795669100379 متعلــق بــه حســین  لطفــی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  لطفــی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

29022902

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16504052001650405200 وگواهینامــه وکارت خــودرو وکارت ســوخت وپروانــه تاکســیرانی  وگواهینامــه وکارت خــودرو وکارت ســوخت وپروانــه تاکســیرانی 
شاســی  وشــماره  شاســی   وشــماره   1248727827012487278270 موتــور  وشــماره  موتــور   وشــماره   1111 246246ایــران ایــران  5656ت ت  پــالک  پــالک بــه  بــه 
ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــی فرزن ــی رازلیق ــم صادق ــه ابوالقاس ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــی فرزن ــی رازلیق ــم صادق ــه ابوالقاس ــق ب NAACNAAC30613061CACA9999FF055044055044 متعل

1401/11/251401/11/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــالک  ــه پ ــودرو ب ــه وکارت خ ــه وگواهینام ــام وظیف ــالک  وکارت نظ ــه پ ــودرو ب ــه وکارت خ ــه وگواهینام ــام وظیف ــماره 00775969510077596951 وکارت نظ ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
8787س س 571571ایــران ایــران 1010 متعلــق بــه محمدصــادق ابراهیــم نــژاد  فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ  متعلــق بــه محمدصــادق ابراهیــم نــژاد  فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 1401/05/101401/05/10  

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

ــخ  ــی تاری ــرورش ابتدای ــوزش وپ ــالت کارشناســی ناپیوســته رشــته آم ــان تحصی ــت پای ــه موق ــخ گواهینام ــی تاری ــرورش ابتدای ــوزش وپ ــالت کارشناســی ناپیوســته رشــته آم ــان تحصی ــت پای ــه موق گواهینام
ــاج  ــه عالمت ــق ب ــاج دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکــز متعل ــه عالمت ــق ب ــا معــدل14/31 14/31 دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکــز متعل ــا معــدلب اخــذ مــدرکاخــذ مــدرک 1390/04/07  1390/04/07 ب
حدادیــان بــه کــد ملــی  حدادیــان بــه کــد ملــی  00338895030033889503 فرزنــد عابدیــن در تاریــخ فرزنــد عابدیــن در تاریــخ 95/01/01  95/01/01 مفقــود گردیــد و از درجــه مفقــود گردیــد و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــداعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــق ب ــتگی متعل ــایی بازنشس ــن وکارت شناس ــه  وکارت واکس ــق ب ــتگی متعل ــایی بازنشس ــن وکارت شناس ــماره 00328105200032810520 وکارت واکس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محبوبــه  زارعــی اســفندآبادی فرزنــد جــان علــی در تاریــخمحبوبــه  زارعــی اســفندآبادی فرزنــد جــان علــی در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 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 00505633350050563335 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وکارت ایثارگــری متعلــق بــه  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه وکارت ایثارگــری متعلــق بــه 
ســعید رحیــم نــژاد فرزنــد امیدعلــی در تاریــخســعید رحیــم نــژاد فرزنــد امیدعلــی در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22488660542248866054 وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه  متعلــق بــه غالمرضــا اختــری  وکارت نظــام وظیفــه وگواهینامــه  متعلــق بــه غالمرضــا اختــری 
خلخــال فرزنــد حســن در تاریــخخلخــال فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/12/07  1401/12/07 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 00239889830023988983 وگواهینامــه وپــالک وســیله نقلیــه وکارت ســوخت متعلــق بــه  وگواهینامــه وپــالک وســیله نقلیــه وکارت ســوخت متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/12/06  1401/12/06 مفقــود گردی ــد ســعید در تاری ــا فرزن ــان نی ــا ایرانی ــخپوری ــد ســعید در تاری ــا فرزن ــان نی ــا ایرانی پوری

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد هــادی در  ــژاد فرزن ــه ن ــم عبدال ــه کری ــق ب ــد هــادی در  وگواهینامــه متعل ــژاد فرزن ــه ن ــم عبدال ــه کری ــق ب ــه شــماره 00812081460081208146 وگواهینامــه متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/12/141401/12/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه کدمل ــی ب ــع طبیع ــناد مناب ــم واس ــراف ق ــع دراط ــی مترواق ــه کدمل ــی ب ــع طبیع ــناد مناب ــم واس ــراف ق ــع دراط ــراژ 50005000مترواق ــه مت ــاغ ب ــند ب ــه وس ــراژ قولنام ــه مت ــاغ ب ــند ب ــه وس قولنام
03857266860385726686 متعلــق بــه ســیدناصر میرطاهــری فرزنــد ســیدمحمود در تاریــخ متعلــق بــه ســیدناصر میرطاهــری فرزنــد ســیدمحمود در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود مفقــود 

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

ــد علــی اکبــر در تاریــخ  ــه محمدرضــا محمــدی فرزن ــخ  متعلــق ب ــد علــی اکبــر در تاری ــه محمدرضــا محمــدی فرزن ــه شــماره 00713965000071396500 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1398/01/011398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــکرودی  فرزن ــی خش ــی فرج ــه عل ــق ب ــنامه متعل ــد  وشناس ــکرودی  فرزن ــی خش ــی فرج ــه عل ــق ب ــنامه متعل ــماره 25808405672580840567 وشناس ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
سیف اله در تاریخسیف اله در تاریخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــگ  در  ــاه ملن ــد ش ــگ  در  فرزن ــاه ملن ــد ش ــه کداختصاصــی 021876818021876818 فرزن ــری ب ــه ســخی اکب ــق ب ــایی متعل ــه کداختصاصــی کارت شناس ــری ب ــه ســخی اکب ــق ب ــایی متعل کارت شناس
تاریــختاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــیکلت متعل ــه وکارت موتورس ــه نام ــه وبیم ــه  وگواهینام ــق ب ــیکلت متعل ــه وکارت موتورس ــه نام ــه وبیم ــماره 07809640200780964020 وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محمدحســن تــالال فرزنــد علیرضــا در تاریــخمحمدحســن تــالال فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــی آق ــد عل ــز فرزن ــوذر ســروریان مع ــه اب ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــی آق ــد عل ــز فرزن ــوذر ســروریان مع ــه اب ــق ب ــه شــماره 38747322233874732223 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/251401/09/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عبدالغن ــرافزای  فرزن ــلم س ــه مس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عبدالغن ــرافزای  فرزن ــلم س ــه مس ــق ب ــماره 61101615866110161586 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 1401/12/131401/12/13 مفق

ــخ  ــالم در تاری ــد غ ــده فرزن ــاز حدادزن ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــالم در تاری ــد غ ــده فرزن ــاز حدادزن ــه مهن ــق ب ــی 00339370110033937011 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل 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 1401/10/011401/10/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00199972990019997299 متعلــق بــه محمدرضــا خــرازی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا خــرازی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/10/011401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00221587230022158723 وشناســنامه متعلــق بــه حمیدرضــا خــرازی فرزنــد علیرضــا در  وشناســنامه متعلــق بــه حمیدرضــا خــرازی فرزنــد علیرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داداش در تاری ــی فرزن ــت عل ــاج مش ــه گلت ــق ب ــخ  متعل ــد داداش در تاری ــی فرزن ــت عل ــاج مش ــه گلت ــق ب ــماره 28029670022802967002 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12295529361229552936 متعلــق بــه اکبــر پناهــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر پناهــی فرزنــد محمــد 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.

ــخ  ــنعلی در تاری ــد حس ــا فرزن ــی نی ــمانه کمال ــه س ــق ب ــخ  متعل ــنعلی در تاری ــد حس ــا فرزن ــی نی ــمانه کمال ــه س ــق ب ــماره 00178466840017846684 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/09/011401/09/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00322871350032287135 وکارت ســوخت متعلــق بــه محمدرضــا طهرانــی فرزنــد قاســم در  وکارت ســوخت متعلــق بــه محمدرضــا طهرانــی فرزنــد قاســم در 
تاریــختاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــم فرزن ــور خرائ ــن پ ــکینه حس ــه س ــق ب ــنامه متعل ــد  وشناس ــم فرزن ــور خرائ ــن پ ــکینه حس ــه س ــق ب ــنامه متعل ــماره 00478725780047872578 وشناس 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 ــخ 1400/11/20  1400/11/20 مفقــود گردی ــی در تاری ــخمحمودعل ــی در تاری محمودعل

ــخ  ــی در تاری ــد حســن عل ــور فرزن ــان پ ــه رضــا دهق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد حســن عل ــور فرزن ــان پ ــه رضــا دهق ــق ب ــه شــماره 00359358980035935898 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــخ  ــد علــی در تاری ــه مهــدی آقابابایــی ســامانی  فرزن ــخ  متعلــق ب ــد علــی در تاری ــه مهــدی آقابابایــی ســامانی  فرزن ــه شــماره 00692359530069235953 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 1401/12/01 1401/12/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  NAGNPRNAGNPR7575PGTPGT005277005277برگ ســبز خودرو به شــماره پــالک برگ ســبز خودرو به شــماره پــالک 4444ایرانایران117117عع9595 و شــماره شاســی و شــماره شاســی
و شــماره موتــورو شــماره موتــور44HKHK14823731482373  بــه شــماره   بــه شــماره 00790056750079005675 متعلــق بــه وحیــد نــوروزی فرزنــد احمــد  متعلــق بــه وحیــد نــوروزی فرزنــد احمــد 

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

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00551100710055110071 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 00551100710055110071 و شناســنامه ب ــی قدیمــی ب ــه شــماره کارت مل ــی قدیمــی ب کارت مل
حســین  پازوکــی  فرزنــد فــرج اهلل  در تاریــخحســین  پازوکــی  فرزنــد فــرج اهلل  در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49113612984911361298 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 49113612984911361298 و دفترچــه بیمــه متعلــق  و دفترچــه بیمــه متعلــق 
بــه فاطمــه  کریمخانــی  فرزنــد احمــد علــی  در تاریــخبــه فاطمــه  کریمخانــی  فرزنــد احمــد علــی  در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد قاس ــاری فرزن ــین  نج ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد قاس ــاری فرزن ــین  نج ــه امیرحس ــق ب ــماره 03129109750312910975 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13798905611379890561 متعلــق بــه پرویــز ملکــی فرزنــد باقــر در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــز ملکــی فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/12/011401/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــاری فرزن ــده بیط ــه مائ ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــاری فرزن ــده بیط ــه مائ ــق ب ــماره 45920928134592092813 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/12/011401/12/01 مفق

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 12907176991290717699 متعلــق بــه علــی نــوروزی فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی نــوروزی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/12/151401/12/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــی 8221482782214827 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران145145بب1919 و ش ــرانای ــالک 4444ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــالک ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
موتــور موتــور 3290821483132908214831 بــه شــماره  بــه شــماره 00462460020046246002 متعلــق بــه مصطفــی  حصیــری فرزنــد مرتضــی در  متعلــق بــه مصطفــی  حصیــری فرزنــد مرتضــی در 

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

شاســی   شــماره  و  شاســی     شــماره  و    2222 ایــران  ایــران    168168 د  د    2525 پــالک  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  پــالک بــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
NAPLSRALDDNAPLSRALDD12053861205386 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور WW145850145850 بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی00370686870037068687 و ســند  و ســند 
ملکــی متعلــق بــه مرضیــه فرجــی فرزنــد محمــد در تاریــخملکــی متعلــق بــه مرضیــه فرجــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــد.اعتب ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05898763840589876384 و کارت ســوخت متعلــق بــه حســین  محبــی  فرزنــد محمدرضــا   و کارت ســوخت متعلــق بــه حســین  محبــی  فرزنــد محمدرضــا  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/11/22  1401/11/22 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 00658523460065852346 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00658523460065852346 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 00658523460065852346 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 4040 ایــران  ایــران 954954 ق  ق 3737 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 
137137 ایــران  ایــران 7711877118 و دســته چــک بانــک ســپه و بانــک ملــت متعلــق بــه فرشــید  محمودیــان  فرزنــد  و دســته چــک بانــک ســپه و بانــک ملــت متعلــق بــه فرشــید  محمودیــان  فرزنــد 

فتــح اهلل  در تاریــخفتــح اهلل  در تاریــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 38755849293875584929 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 38755849293875584929 و کارت مل ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره رس ــه ش ــی ب ــید کارت مل رس
امیــر دودمــان بســاطی فرزنــد حــاج حســین در تاریــخامیــر دودمــان بســاطی فرزنــد حــاج حســین در تاریــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00658614340065861434 متعلــق بــه حمیــد یــزدی فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد یــزدی فرزنــد مصطفــی  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 1401/12/011401/12/01 مفق

ــخ  ــرو در تاری ــد خس ــی فرزن ــی خوئ ــواد امین ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــرو در تاری ــد خس ــی فرزن ــی خوئ ــواد امین ــه ج ــق ب ــماره 00552314970055231497 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
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 1401/12/011401/12/01 مفق

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 41991573364199157336 متعلــق بــه قیمتــی درویشــی فرزنــد بــگ مــراد در  متعلــق بــه قیمتــی درویشــی فرزنــد بــگ مــراد در 
تاریــختاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 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 05200385250520038525 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 05200385250520038525 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
عبــاس  اســماعیل بیگــی  فرزنــد محمــد ابراهیــم  در تاریــخعبــاس  اســماعیل بیگــی  فرزنــد محمــد ابراهیــم  در تاریــخ 1400/12/19  1400/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــت و کارت ســوخت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــق  و گواهینام ــت و کارت ســوخت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 00698320800069832080 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردی ــار  در تاری ــد ذوالفق ــر اخــوری فرزن ــی  می ــه عل ــخب ــار  در تاری ــد ذوالفق ــر اخــوری فرزن ــی  می ــه عل ب

ســاقط مــی باشــدســاقط مــی باشــد

ــد  ــی  فرزن ــاوری تهران ــه  ی ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــد  و گواهینام ــی  فرزن ــاوری تهران ــه  ی ــه فاطم ــق ب ــه متعل ــماره 00137441270013744127 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
علی اکبر در تاریخعلی اکبر در تاریخ 1401/11/10  1401/11/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 128128 ایــران  ایــران 2393623936 متعلــق بــه مهــدی  دســتجردی  فرزنــد عیــن اهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  دســتجردی  فرزنــد عیــن اهلل  در تاریــخ 
 1400/12/19 1400/12/19مفقــود 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 02500029140250002914 متعلــق بــه مینــا  علیخانــی  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه مینــا  علیخانــی  فرزنــد علیرضــا  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  1401/12/16 1401/12/16مفق
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04412184740441218474 متعلــق بــه عبــاس قــادری فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس قــادری فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/10/011401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 18291532851829153285 متعلــق بــه نرگــس رحمتــی فرزنــد طاهــر در تاریــخ  متعلــق بــه نرگــس رحمتــی فرزنــد طاهــر 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.

30243024

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24804962112480496211 متعلــق بــه آقــای  عرفــان محمــدی ینگجــه فرزنــد خالــص در  متعلــق بــه آقــای  عرفــان محمــدی ینگجــه فرزنــد خالــص در 
تاریختاریخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران 8888 و کارت س ــران ای ــماره 9898صص783783ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای گواهینام
9898صص783783ایــران ایــران 8888 متعلــق بــه زبیــده ســادات حیــواه بخــش  فرزنــد ســیدابراهیم در تاریــخ  متعلــق بــه زبیــده ســادات حیــواه بخــش  فرزنــد ســیدابراهیم 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  1401/12/18 1401/12/18مفق

ــه شــماره 65800748846580074884 و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 3030  944944 ط  ط 9494 متعلــق بــه آقــای مهــدی شــفیعی فرزنــد ناصــر در  متعلــق بــه آقــای مهــدی شــفیعی فرزنــد ناصــر در 

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

ــخ  ــی در تاری ــد ایمانعل ــاری فرزن ــد غف ــای احم ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد ایمانعل ــاری فرزن ــد غف ــای احم ــه آق ــق ب ــماره 40727557614072755761 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/12/06 1401/12/06مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29399515612939951561 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 5757 ن ن587587ایــران ایــران 2121 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 5757 ن  ن 587587 ایــران  ایــران 2121 و یــک عــدد ســفته  و یــک عــدد ســفته 
ــود  ــخ 1401/11/24  1401/11/24 مفقــود مفق ــار در تاری ــد خدای ــو  فرزن ــه عیســی  انصــاف جبــک ل ــق ب ــی  متعل ــخده میلیون ــار در تاری ــد خدای ــو  فرزن ــه عیســی  انصــاف جبــک ل ــق ب ــی  متعل ده میلیون

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

ــی  ــی مرویل ــی  گنج ــای  مصطف ــه آق ــق ب ــه متعل ــی  و گواهینام ــی مرویل ــی  گنج ــای  مصطف ــه آق ــق ب ــه متعل ــماره 39345224243934522424 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد محمــد در تاریــخ 1401/12/08  1401/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد ــد محمــد در تاریــخفرزن فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24916414022491641402 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه سیدیوســف بناغــی  فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه سیدیوســف بناغــی  فرزنــد 
ســیدمحمد  در تاریــخســیدمحمد  در تاریــخ 1401/12/06  1401/12/06 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 00151663170015166317 متعلــق بــه وحیــد ص روغنــی فرزنــد داوود  در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد ص روغنــی فرزنــد داوود  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  1401/05/01 1401/05/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41311173394131117339 و کارت بازنشســتگی  متعلــق بــه ولــی خســروی  فرزنــد علــی  و کارت بازنشســتگی  متعلــق بــه ولــی خســروی  فرزنــد علــی 
محمــد  در تاریــخمحمــد  در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 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 1919نن434434ایــران ایــران 2121 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 1919نن434434ایــران ایــران 2121 متعلــق  متعلــق 
بــه مریــم  غفــارزاده  فرزنــد محمدصــادق  در تاریــخبــه مریــم  غفــارزاده  فرزنــد محمدصــادق  در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره  ماشــین  کارت  و  پایــه ســه  گواهینامــه  و  بــه شــماره   ماشــین  کارت  و  پایــه ســه  گواهینامــه  و  بــه شــماره 00135801160013580116  ملــی  بــه شــماره کارت  ملــی  کارت 
ــینی  ــی حس ــه مصطف ــق ب ــینی  متعل ــی حس ــه مصطف ــق ب ــران 3030 متعل ــران ای ــماره 8989طط413413ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران3030 و کارت س ــرانای 8989طط413413ای

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 1401/12/11  1401/12/11 مفق ــل  در تاری ــد عقی ــخفرزن ــل  در تاری ــد عقی فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00115789120011578912 متعلــق بــه خانــم  فریبــا فاضلــی پــور فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم  فریبــا فاضلــی پــور فرزنــد حســن در تاریــخ 
 1401/12/10 1401/12/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65099401596509940159 متعلــق بــه خانــم  ناهیــد زهــل فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه خانــم  ناهیــد زهــل فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــدمفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/05/25 1401/05/25مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65800562156580056215 متعلــق بــه آقــای کیــوان کردبچــه فرزنــد احســان الــه در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای کیــوان کردبچــه فرزنــد احســان الــه در تاریــخ 
 1401/11/20 1401/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــی فرزن ــای حســین  الیکای ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــی فرزن ــای حســین  الیکای ــه آق ــق ب ــه شــماره 65802124216580212421 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/12/01 1401/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00755864520075586452 متعلــق بــه آقــای  ابولفضــل شــیخ علیــا لواســانی فرزنــد صمدالــه  متعلــق بــه آقــای  ابولفضــل شــیخ علیــا لواســانی فرزنــد صمدالــه 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک و کپــی برابــر اصــل کارت ملــی متعلــق بــه آقــای  محمــد حســین گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک و کپــی برابــر اصــل کارت ملــی متعلــق بــه آقــای  محمــد حســین 
شــاکرمی فرزنــد یوســف در تاریــخشــاکرمی فرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 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 27417301562741730156 متعلــق بــه نیمــا عالــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه نیمــا عالــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/11/011401/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــا در تاری ــد کاس آق ــژاد فرزن ــی ن ــه تق ــه ائم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد کاس آق ــژاد فرزن ــی ن ــه تق ــه ائم ــق ب ــماره 26783353052678335305 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــدمفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/01/20 1400/01/20مفق

کارت ســوخت موتــور ســیکلت و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ســوخت موتــور ســیکلت و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره ایــران 2121  757757 م  م 7373و کارت عابــر و کارت عابــر 
بانــک متعلــق بــه خانــم  فاطمــه یغمایــی مــرام فرزنــد ماشــااله در تاریــخبانــک متعلــق بــه خانــم  فاطمــه یغمایــی مــرام فرزنــد ماشــااله در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدو از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد در تاری ــد اح ــی فرزن ــا چگن ــای غالمرض ــه آق ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد اح ــی فرزن ــا چگن ــای غالمرض ــه آق ــق ب ــماره 39627728633962772863 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 1401/11/181401/11/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08905789070890578907 متعلــق بــه ســیدمحمد صــادق  جعفرنیــا فرزنــد ســیداحمد در  متعلــق بــه ســیدمحمد صــادق  جعفرنیــا فرزنــد ســیداحمد در 
تاریــختاریــخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــای مهــران  وکیلــی فرزن ــه آق ــر بانــک متعلــق ب ــد  و کارت عاب ــای مهــران  وکیلــی فرزن ــه آق ــر بانــک متعلــق ب ــه شــماره 11005204911100520491 و کارت عاب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1400/06/01  1400/06/01 مفقــود گردیــده اســتمفقــود گردیــده اســت

ــادی در  ــد ه ــی علیســرائی فرزن ــر یعقوب ــای امی ــه آق ــق ب ــادی در  متعل ــد ه ــی علیســرائی فرزن ــر یعقوب ــای امی ــه آق ــق ب ــه شــماره 26698766512669876651 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 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 05333466140533346614و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه خانــم بتــول چقــا فرزنــد رحمــن و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه خانــم بتــول چقــا فرزنــد رحمــن 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/12/12  1401/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

30413041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی07023772280702377228 متعلــق بــه مریــم مهــر آمیــز فرزنــد رمضانعلــی  متعلــق بــه مریــم مهــر آمیــز فرزنــد رمضانعلــی 
در تاریخدر تاریخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ســید امیــر رضــا موســوی مشــهد  ــه ســید امیــر رضــا موســوی مشــهد  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 65101010766510101076 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره ملــی گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
فرزنــد ســید مجتبــی در تاریــخفرزنــد ســید مجتبــی در تاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ــران 3636__182182ن ن 9696ب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــمند و کارت خ ــی هوش ــران کارت مل ــالک ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــمند و کارت خ ــی هوش کارت مل
07029216960702921696 متعلــق بــه حامــد احمــدی  فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه حامــد احمــدی  فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/12/12  1401/12/12 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی09224455320922445532 متعلــق بــه احمــد توکلــی راد فرزنــد گل محمــد  متعلــق بــه احمــد توکلــی راد فرزنــد گل محمــد 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30433043

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 7180071800 و کارت شناســایی ســازمانی گواهــی فــرش دســتبافت بــه شــماره و کارت شناســایی ســازمانی گواهــی فــرش دســتبافت بــه شــماره2838028380  
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــین آب ــان  حس ــه حاجی ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــین آب ــان  حس ــه حاجی ــه مرضی ــق ب ــماره 12824593841282459384 متعل ــه ش ــماره ب ــه ش ب

 1401/12/16 1401/12/16مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  خدیجــه  ــق ب ــه  خدیجــه  متعل ــق ب ــه شــماره 48489709544848970954 متعل ــی قدیمــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی قدیمــی ب ــه شــماره 11301130 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
لــک فرزنــد نادعلــی در تاریــخلــک فرزنــد نادعلــی در تاریــخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد محمدرض ــجاعی فرزن ــره ش ــه طاه ــق ب ــا در  متعل ــد محمدرض ــجاعی فرزن ــره ش ــه طاه ــق ب ــماره 12926568321292656832 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/12/13  1401/12/13 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 12723541801272354180 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12723541801272354180 و  و 
کارت ماشــین  رانــا پــالس مــدل کارت ماشــین  رانــا پــالس مــدل 14001400بــه پــالک بــه پــالک 1414قق519519ایــرانایــران1313 بــه شــماره  بــه شــماره 12723541801272354180 و کارت  و کارت 



5
شماره : 
1610

1401122014011220//290290//4141

ســوخت بــه پــالک ســوخت بــه پــالک 1414قق519519ایــرانایــران1313  بــه شــماره   بــه شــماره 12723541801272354180 متعلــق بــه پویــا  اســماعیلی فرزنــد  متعلــق بــه پویــا  اســماعیلی فرزنــد 
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1401/12/14  1401/12/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 18181818 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 41712198924171219892 متعلــق بــه صفیــه غالمــی  متعلــق بــه صفیــه غالمــی 
فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخفرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1401/10/15  1401/10/15 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 12916941711291694171 متعلــق بــه مرتضــی زمانــی خیادانــی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه مرتضــی زمانــی خیادانــی فرزنــد محمــد در 
تاریــختاریــخ 1401/11/01  1401/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12733406551273340655 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 12733406551273340655 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/10/15  1401/10/15 مفق ــد محمــد  در تاری ــی  فرزن ــالم موگوئ ــی غ ــخمجتب ــد محمــد  در تاری ــی  فرزن ــالم موگوئ ــی غ مجتب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــور ــورو شــماره موت ــه شــماره شاســی NASNAS431100431100GG58756505875650و شــماره موت ــه شــماره شاســی  ب ــدل9595 ب ــدلم ــد 111111م ــد کارت ماشــین پرای کارت ماشــین پرای
MM135656860135656860و پــالکو پــالک1818ص ص 344344ایــرانایــران6767 بــه شــماره  بــه شــماره 11601827871160182787 و بیمــه نامــه ثالــث و  و بیمــه نامــه ثالــث و 
ــه شــماره  ــه شــماره  ب ــران6767 ب ــرانای ــه پالک1818صص344344ای ــه پالک و کارت ســوخت  ب ــه شــماره 11601827871160182787 و کارت ســوخت  ب ــه  ماشــین ب ــه شــماره بدن ــه  ماشــین ب بدن
11601827871160182787 متعلــق بــه زهــرا عطائــی کچوئــی فرزنــد علــی  در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا عطائــی کچوئــی فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــه شــماره 12724347371272434737   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 12724347371272434737 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه ســیدامید مرتضــوی کهنگــی فرزنــد ســید اســداله در تاریــخمتعلــق بــه ســیدامید مرتضــوی کهنگــی فرزنــد ســید اســداله در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

30443044

ــماره 17300275041730027504 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 17300275041730027504 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــدون در تاری ــد فری ــم زاده فرزن ــن هاش ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــدون در تاری ــد فری ــم زاده فرزن ــن هاش ــه حس ــق ب ــران7878 متعل ــران ای ــماره 6363 ج  ج 419419 ای ــه ش ــوخت ب ــماره س ــه ش ــوخت ب س

1401/12/081401/12/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه  و بیم ــماره 55601823115560182311 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 55601823115560182311 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه ماشــین بــه شــماره نامــه ماشــین بــه شــماره 9999 و  و 944944 ایــران ایــران3030 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 9999 و  و 944944 ایــران ایــران3030 و کارت  و کارت 
ســوخت بــه شــماره ســوخت بــه شــماره 9999 و  و 944944 ایــران ایــران3030 متعلــق بــه بهــزاد رحیمــی بنمــاران فرزنــد زیــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه بهــزاد رحیمــی بنمــاران فرزنــد زیــداهلل 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 17098298261709829826 متعلــق بــه حمیــد صدرمحمــدی هیــق فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد صدرمحمــدی هیــق فرزنــد محمــد 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49105246914910524691 متعلــق بــه جــواد عرفانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد عرفانــی فرزنــد محمــد 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14504993681450499368 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 14504993681450499368 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــا در تاری ــل آق ــد عام ــاد فرزن ــو بقرآب ــه کاظــم آقال ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــل آق ــد عام ــاد فرزن ــو بقرآب ــه کاظــم آقال ــق ب ــه شــماره 14504993681450499368 متعل ــه ســه ب ــه شــماره پای ــه ســه ب پای

1401/12/071401/12/07 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 00155169210015516921 متعلــق بــه پریســا کاظمــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه پریســا کاظمــی فرزنــد قربانعلــی 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 1401/11/281401/11/28 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00773001730077300173 و شناســنامه بــه شــماره متعلــق بــه فرزنــد بنــام عرشــیا فرزوقــی  و شناســنامه بــه شــماره متعلــق بــه فرزنــد بنــام عرشــیا فرزوقــی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/13  1401/12/13 مفق ــز در تاری ــد عزی ــی فرزن ــادر فرزوق ــه ن ــق ب ــخمتعل ــز در تاری ــد عزی ــی فرزن ــادر فرزوق ــه ن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15506690361550669036 متعلــق بــه تــراب طالــب زاده فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه تــراب طالــب زاده فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/11/20 1401/11/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00773519160077351916 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00773519160077351916 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــران3333 و کارت  و کارت  ــران ای ــه شــماره 2828 و  و 332332 ای ــه ماشــین ب ــه شــماره  و بیمــه نام ــه ماشــین ب ــه شــماره 00773519160077351916 و بیمــه نام ــه ســه ب ــه شــماره پای ــه ســه ب پای
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 2828 و  و 332332 ایــران ایــران3333 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 2828 و  و 332332 ایــران ایــران3333 و ســند معاینــه  و ســند معاینــه 
فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 2828 و  و 332332 ایــران ایــران3333 متعلــق بــه محمــد آقاجانــی فرزنــد نــوروز در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد آقاجانــی فرزنــد نــوروز 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58795759695879575969 متعلــق بــه طوبــی تــکاد فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه طوبــی تــکاد فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/11/051401/11/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45397208564539720856 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 45397208564539720856 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 45397208564539720856 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45397208564539720856 متعلــق بــه بهــزاد کهــن  متعلــق بــه بهــزاد کهــن 

پــور فرزنــد مــراد در تاریــخپــور فرزنــد مــراد در تاریــخ 1401/11/08  1401/11/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 74501149257450114925 متعلــق بــه محمدرضــا مدنــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا مدنــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/271401/11/27 مفق

ــماره 50499558665049955866 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 50499558665049955866 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی در تاری ــد قلعل ــوز فرزن ــم آم ــین عل ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قلعل ــوز فرزن ــم آم ــین عل ــه حس ــق ب ــماره 50499558665049955866 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 1401/12/121401/12/12 مفق

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد آی ــمی فرزن ــدی قاس ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد آی ــمی فرزن ــدی قاس ــه مه ــق ب ــماره 15341293161534129316 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/11/301401/11/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42844775604284477560 متعلــق بــه ســعید بیانلــو فرزنــد اشــرف در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید بیانلــو فرزنــد اشــرف 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 ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42712755814271275581 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 42712755814271275581 متعلــق بــه مهدی  متعلــق بــه مهدی 
محبــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخمحبــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ 1401/12/08  1401/12/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29497573322949757332 متعلــق بــه جبــار نصیــری قوشــه بــالغ فرزنــد عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه جبــار نصیــری قوشــه بــالغ فرزنــد عیســی 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 58796452075879645207 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 7272 ج  ج 496496 ایــران ایــران2121 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ــند  ــند  و س ــران2121 و س ــران ای ــماره 7272 ج  ج 496496 ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران2121 و کارت س ــران ای ــماره 7272 ج  ج 496496 ای ــه ش ــین ب ــماره ماش ــه ش ــین ب ماش
معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 7272 ج  ج 496496 ایــران ایــران2121 متعلــق بــه علــی اکبــر بدرلــو فرزنــد فامــرز  متعلــق بــه علــی اکبــر بدرلــو فرزنــد فامــرز 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  و بیم ــماره 15901230851590123085 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 15901230851590123085 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه ماشــین بــه شــماره نامــه ماشــین بــه شــماره 7878 م  م 258258 ایــران ایــران1515 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 7878 م  م 258258 ایــران ایــران1515 متعلــق  متعلــق 
بــه مجیــد جلیلــی فرزنــد صبرعلــی در تاریــخبــه مجیــد جلیلــی فرزنــد صبرعلــی در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد باق ــداب فرزن ــه ســکینه دب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــداب فرزن ــه ســکینه دب ــق ب ــه شــماره 16507718431650771843 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1401/10/191401/10/19 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 29490980712949098071 متعلــق بــه عــزت اهلل مروبنــده چراغتپــه فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه عــزت اهلل مروبنــده چراغتپــه فرزنــد عبــاس 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.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 6969 ل  ل 966966 ایــران ایــران3838 متعلــق بــه علــی محرمــی کجــل فرزنــد اشــتر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی محرمــی کجــل فرزنــد اشــتر 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66600086406660008640 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 66600086406660008640 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 66600086406660008640 متعلــق بــه بهنام شــیری زاد فرزنــد مظفــر در تاریــخ  متعلــق بــه بهنام شــیری زاد فرزنــد مظفــر 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.

40114011

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 37202366333720236633 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــی 37202366333720236633 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم 37202366333720236633 و کارت پای

ــخ  ــداله در تاری ــد اس ــی فرزن ــیروان رضای ــه س ــق ب ــوخت متعل ــخ  و کارت س ــداله در تاری ــد اس ــی فرزن ــیروان رضای ــه س ــق ب ــوخت متعل ــران 191191ج ج 9292 و کارت س ــران  ای ــالک 5151 ای ــالک پ پ
1401/12/131401/12/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 5151 ایــران  ایــران 246246ج ج 1313 متعلــق بــه محمــد شــعیب زمانــی فرزنــد علــی در  متعلــق بــه محمــد شــعیب زمانــی فرزنــد علــی در 
تاریــختاریــخ 1401/12/11  1401/12/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــران  ای ــالک 5151 ای ــه شــماره پ ــالک  و کارت ماشــین ب ــه شــماره پ ــی 37204676193720467619 و کارت ماشــین ب ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــق  ــق  متعل ــی 37204676193720467619 متعل ــه کدمل ــتاری ب ــام پرس ــتاری وکارت نظ ــایی پرس ــی  و کارت شناس ــه کدمل ــتاری ب ــام پرس ــتاری وکارت نظ ــایی پرس 182182صص2929 و کارت شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/12/04  1401/12/04 مفق ــتم در تاری ــد رس ــدی فرزن ــا زاه ــه من ــخ ب ــتم در تاری ــد رس ــدی فرزن ــا زاه ــه من  ب

می باشد.می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 55898888245589888824 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه شــاهرخ شــریعتی  ــه شــاهرخ شــریعتی  متعلــق ب ــه شــماره ملــی 55898888245589888824 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پای ــه دو ب 55898888245589888824 و گواهینامــه پای
گزگــزاره فرزنــد شــکراله و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک گزگــزاره فرزنــد شــکراله و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 5151 ایــران  ایــران 493493سس3535 متعلــق بــه حدیــث  متعلــق بــه حدیــث 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ 1401/12/07  1401/12/07 مفقــود گردی ــه ماشــین در تاری ــخشــریعتی و کارت ســوخت و بیمــه نام ــه ماشــین در تاری شــریعتی و کارت ســوخت و بیمــه نام

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40304030

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 19307504551930750455 متعلــق بــه خدیجــه زاهــدی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه خدیجــه زاهــدی فرزنــد حســن در تاریــخ 
14011401//1212//1111 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره . و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره . و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00 متعلــق بــه محمدکــرم میرزاونــد  متعلــق بــه محمدکــرم میرزاونــد 
فرزنــد علــی کــرم در تاریــخفرزنــد علــی کــرم در تاریــخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 : شاســی  شــماره   ، : شاســی  شــماره   ،9090: مــدل  وانــت   ،: مــدل  وانــت  213213جج6666ایــرانایــران3131،  شــماره  بــه  کمپانــی  شــماره ســند  بــه  کمپانــی  ســند 
ــد  ــی بیرانون ــی باران ــه عل ــق ب ــد  متعل ــی بیرانون ــی باران ــه عل ــق ب ــور: 1149000969511490009695 متعل ــماره موت ــور: ، ش ــماره موت NAANAA4646AAXBGAAXBG188229188229، ش
فرزنــد شــیرزاد در تاریــخ فرزنــد شــیرزاد در تاریــخ 1396/12/011396/12/01 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 52898357765289835776 متعلــق بــه مهنــاز فراشــی فرزنــد داراب در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز فراشــی فرزنــد داراب 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.

ــد  ــی فرزن ــس کرم ــه وی ــت ال ــه حج ــق ب ــه متعل ــد  و گواهینام ــی فرزن ــس کرم ــه وی ــت ال ــه حج ــق ب ــه متعل ــماره 40721180874072118087 و گواهینام 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 ــخ 1401/12/06  1401/12/06 مفق ــوروزی در تاری ــخن ــوروزی در تاری ن

ــخ  ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــر فرزن ــال می ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــر فرزن ــال می ــه لی ــق ب ــران3131 متعل ــرانای ــماره 742742صص7676ای ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
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 1401/12/141401/12/14 مفق

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محمــد رحیمــی فــر فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخگواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محمــد رحیمــی فــر فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ 1401/12/06  1401/12/06 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ب ــه شــماره 155155صص8787ایرانایران3131ب ــی و کارت ماشــین ب ــد عل ــی فرزن ــال بهرام ــه لی ــق ب ــه متعل ــه شــماره گواهینام ــی و کارت ماشــین ب ــد عل ــی فرزن ــال بهرام ــه لی ــق ب ــه متعل گواهینام
اســم الهــام بهرامــی در تاریــخاســم الهــام بهرامــی در تاریــخ 1401/12/06  1401/12/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ســیاوش رحیمــی ســاالری  ــق ب ــه ســیاوش رحیمــی ســاالری  متعل ــق ب ــه شــماره 541541__6451364513 متعل ــور  ب ــور و ســند موت ــرگ ســبز موت ــه شــماره ب ــور  ب ــور و ســند موت ــرگ ســبز موت ب
  01240124NDRNDR053824053824 : 125125، شــماره موتــور : ، شــماره موتــورBB94070929407092******NDRNDR : مــدل:مــدل:9494، شــماره شاســی : ، شــماره شاســی
ــخ  ــالک در تاری ــض پ ــه تعوی ــی و نام ــه آگاه ــی و نام ــورت لطیف ــم ص ــه اس ــاختمان ب ــنامه س ــخ و شناس ــالک در تاری ــض پ ــه تعوی ــی و نام ــه آگاه ــی و نام ــورت لطیف ــم ص ــه اس ــاختمان ب ــنامه س و 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 1401/12/151401/12/15 مفق

ــخ  ــال در تاری ــد جم ــین فرزن ــوه نش ــین ک ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــال در تاری ــد جم ــین فرزن ــوه نش ــین ک ــه حس ــق ب ــماره 40613160364061316036 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/11/011401/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40726729204072672920 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ســعید پروینــی  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ســعید پروینــی 
فرزنــد نادعلــی و کارت ملــی بــه اســم ســمیرا پروینــی بــه شــماره ملــیفرزنــد نادعلــی و کارت ملــی بــه اســم ســمیرا پروینــی بــه شــماره ملــی4060191531 4060191531  و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه اســم مهــدی عالمــراد و کارت موتــور بــه اســم هــادی نجاتــی بــه شــماره بــه اســم مهــدی عالمــراد و کارت موتــور بــه اســم هــادی نجاتــی بــه شــماره 542542__3272232722در 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.

51115111

ــد محمــد در  ــه علیرضــا شیراســب فرزن ــق ب ــه متعل ــد محمــد در و گواهینام ــه علیرضــا شیراســب فرزن ــق ب ــه متعل ــه شــماره 00522253720052225372و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریختاریخ 1401/12/10  1401/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــی  ــه فن ــوهت و معاین ــه و کارت س ــه نام ــه و بیم ــی  و گواهینام ــه فن ــوهت و معاین ــه و کارت س ــه نام ــه و بیم ــماره 39795829653979582965 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــاری فرزن ــا بختی ــه محمدرض ــق ب ــخ متعل ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــاری فرزن ــا بختی ــه محمدرض ــق ب ــران 618618ی ی 8787متعل ــران ای ــین 2121ای ــین و کارت ماش و کارت ماش

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 1401/12/181401/12/18 مفق

55025502

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16201220301620122030 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 16201220301620122030 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 16201220301620122030 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 7575لل751751ایــران ایــران 4646 و ســایر بــه شــماره  و ســایر بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/12/06  1401/12/06 مفق ــش در تاری ــد باغ ــار فرزن ــی اضم ــی روح ــه عل ــق ب ــک متعل ــای عابربان ــخکارته ــش در تاری ــد باغ ــار فرزن ــی اضم ــی روح ــه عل ــق ب ــک متعل ــای عابربان کارته

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

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 3434قق219.46219.46.شــماره موتــور.شــماره موتــور53456705345670. شاســی. شاســی1125137.411121001125137.41112100  
متعلــق بــه هســتی توحیــدی فرزنــد قاســم در تاریــخمتعلــق بــه هســتی توحیــدی فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره 26798710652679871065   ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 26798710652679871065 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــه شــماره 9696قق351351ایــرانایــران5656 و  و  ــه شــماره  و کارت ماشــین ب ــه شــماره 9696قق351351ایــرانایــران5656 و کارت ماشــین ب ــه شــماره و بیمــه نامــه ماشــین ب و بیمــه نامــه ماشــین ب
ســایر بــه شــماره کارت شناســایی محــل کار وکارتهــای عابربانــک متعلــق بــه کیــوان رحمتــی فرزنــد ســایر بــه شــماره کارت شناســایی محــل کار وکارتهــای عابربانــک متعلــق بــه کیــوان رحمتــی فرزنــد 

قلــی در تاریــخقلــی در تاریــخ 1401/12/06  1401/12/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70097009

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 246246 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 18191293301819129330 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 
ش شاســیش شاســیSS14122832736231412283273623ش موتــور ش موتــور 0088288100882881 ش پ  ش پ 5050  656656سس9595 و کارت ســوخت بــه  و کارت ســوخت بــه 
ــور  ــم قلــی پ ــه مری ــور  متعلــق ب ــم قلــی پ ــه مری ــه شــماره 18191293301819129330 متعلــق ب ــه شــماره  و گذرنامــه ب شــماره ش پــالک شــماره ش پــالک 5050  656656سس9595 و گذرنامــه ب

شهرکی فرزند نادر در تاریخشهرکی فرزند نادر در تاریخ 1401/12/13  1401/12/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026

کارت ملــی،کارت دانشــگاهی،کارت پرســنلی بیمارســتان وعابرهــای بانکــی  بــه شــماره ملــی کارت ملــی،کارت دانشــگاهی،کارت پرســنلی بیمارســتان وعابرهــای بانکــی  بــه شــماره ملــی 
03202300820320230082 متعلــق بــه موســی  مهــرآوران  فرزنــد اوغــالن  در تاریــخ متعلــق بــه موســی  مهــرآوران  فرزنــد اوغــالن  در تاریــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00207047040020704704 ویــک عددعابربانــک ملــت متعلــق بــه پرهــام  درگاهــی گلشــن   ویــک عددعابربانــک ملــت متعلــق بــه پرهــام  درگاهــی گلشــن  
فرزنــد حمیــد در تاریــخفرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/12/19  1401/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وکارت ســوخت به شــماره ایران کارت ماشــین وکارت ســوخت به شــماره ایران 5555  259259صص3737 ،به شــماره موتور ،به شــماره موتور1248812493112488124931،شــماره ،شــماره 
ــر در  ــی اکب ــد عل ــان  فرزن ــنی داری ــانه حس ــه افس ــق ب ــر در  متعل ــی اکب ــد عل ــان  فرزن ــنی داری ــانه حس ــه افس ــق ب ــی NAAMNAAM0101CACA5959EE112271112271 متعل ــی شاس شاس

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

ســندکمپانی بــه شــماره ایــران ســندکمپانی بــه شــماره ایــران 2020  355355یی9595 ،شــماره شاســی  ،شــماره شاســی NAAPNAAP0303EDED44AJAJ119672119672 ،شــماره  ،شــماره 
موتورموتور1418901330214189013302،متعلــق بــه اســما عالمــه امیــری فرزنــد کاظــم بــه کــد ملــی ،متعلــق بــه اســما عالمــه امیــری فرزنــد کاظــم بــه کــد ملــی 04934555150493455515در در 

تاریــختاریــخ 1399/08/01  1399/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1400/11/011400/11/01   ــد ناصــر در تاری ــدا حقگــو فرزن ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــد ناصــر در تاری ــدا حقگــو فرزن ــه ن ــق ب ــه شــماره 51800382615180038261 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره 55604707405560470740 متعلــق بــه یوســف  یوســفی  فرزنــد علــی اصغــر در  متعلــق بــه یوســف  یوســفی  فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــختاریــخ 1401/12/14  1401/12/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محــرم در  ــه مهــران  موحــد آذر فرزن ــق ب ــد محــرم در  متعل ــه مهــران  موحــد آذر فرزن ــق ب ــه شــماره 00209762590020976259 متعل ــه ب ــی وگواهینام ــه شــماره کارت مل ــه ب ــی وگواهینام کارت مل

تاریــختاریــخ 1401/12/16  1401/12/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــواد در  ــد عبدالج ــروی  فرزن ــرا پی ــه زه ــق ب ــواد در  متعل ــد عبدالج ــروی  فرزن ــرا پی ــه زه ــق ب ــماره 12101200381210120038 متعل ــه ش ــنامه ب ــی ،شناس ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــی ،شناس کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/12/14  1401/12/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 43919780084391978008 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 43919780084391978008 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد غالمرضــا  در تاری ــی  فرزن ــخحســن رضــا  طارم ــد غالمرضــا  در تاری ــی  فرزن حســن رضــا  طارم

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44330735204433073520 متعلــق بــه ســلطان زارع دهنــوی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســلطان زارع دهنــوی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 
1401/12/181401/12/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه یــک و دفترچــه کاراتوبــوس وکارت هوشــمندحرفه ای وکارت ســوخت موتــور متعلــق گواهینامــه پایــه یــک و دفترچــه کاراتوبــوس وکارت هوشــمندحرفه ای وکارت ســوخت موتــور متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/10/17  1401/10/17 مفق ــیدرضا در تاری ــد س ــی فرزن ــی نعیم ــیدجواد بیژن ــه س ــخب ــیدرضا در تاری ــد س ــی فرزن ــی نعیم ــیدجواد بیژن ــه س ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت شناســایی ســپاه پاســداران وگواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره کارت شناســایی ســپاه پاســداران وگواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 30400076293040007629 متعلــق  متعلــق 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/12/121401/12/12 مفق ــد جــواد در تاری ــژاد فرزن ــه محمدحســین  ابراهیمــی ن ــخ ب ــد جــواد در تاری ــژاد فرزن ــه محمدحســین  ابراهیمــی ن ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه  و کارت پای ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــران 322322صص9191 و کارت پای ــران  ای ــالک 5454 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
دومتعلــق بــه ســیدمصطفی دهقــان بنادکــی فرزنــد ســیدعلی اکبــر وگواهینامــه پایــه دومتعلــق بــه ســیدمصطفی دهقــان بنادکــی فرزنــد ســیدعلی اکبــر وگواهینامــه پایــه 22 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/11/10  1401/11/10 مفق ــادی در تاری ــی بغداداب ــه امین ــه فاطم ــق ب ــخ متعل ــادی در تاری ــی بغداداب ــه امین ــه فاطم ــق ب 44699601874469960187 متعل

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

ــد ســید  ــی فرزن ــه ســکینه الســادات چــاوش طزرجان ــد ســید  متعلــق ب ــی فرزن ــه ســکینه الســادات چــاوش طزرجان ــه شــماره 44595624134459562413 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
محمــود در تاریــخمحمــود در تاریــخ 1401/12/18  1401/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  ــور  فرزن ــری پ ــه مهســا صاب ــد علــی  متعلــق ب ــور  فرزن ــری پ ــه مهســا صاب ــه شــماره ملــی 44210782984421078298 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره ملــی گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
محمــد و شناســنامه متعلــق سیدحســین امامــی تفتــی و شناســنامه متعلــق کبــری معافــی وشناســنامه محمــد و شناســنامه متعلــق سیدحســین امامــی تفتــی و شناســنامه متعلــق کبــری معافــی وشناســنامه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/10/16 1401/10/16  مفق ــدی در تاری ــا احم ــه محمدرض ــق ب ــخ متعل ــدی در تاری ــا احم ــه محمدرض ــق ب  متعل

می باشد.می باشد.

بــرگ ســبز و ســند خــودرو به شــماره پــالک بــرگ ســبز و ســند خــودرو به شــماره پــالک 5454ایــران ایــران 393393دد8383 و کارت ملی بــه شــماره  و کارت ملی بــه شــماره 00552598630055259863  
و شناســنامه بــه شــماره و شناســنامه بــه شــماره 349349 متعلــق بــه ملیحــه کلنــگ داری فرزنــد ابوالقاســم وشناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه ملیحــه کلنــگ داری فرزنــد ابوالقاســم وشناســنامه بــه شــماره 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/11/17  1401/11/17 مفق ــل  در تاری ــه حامدافض ــق ب ــخ متعل ــل  در تاری ــه حامدافض ــق ب ــی 44216258514421625851 متعل ــی مل مل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70627062

ــد حســین در  ــه شاپســندی فشــتمی فرزن ــه معصوم ــق ب ــد حســین در  متعل ــه شاپســندی فشــتمی فرزن ــه معصوم ــق ب ــه شــماره 25801612602580161260 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریختاریخ 1401/12/15  1401/12/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــالقی  ــتا خانقش ــه داود اوس ــق ب ــت متعل ــان خدم ــالقی  و کارت پای ــتا خانقش ــه داود اوس ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 00745510350074551035 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه در تاریــخ 1401/12/17  1401/12/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد عبدال ــه در تاریــخفرزن ــد عبدال فرزن

70667066

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00814504350081450435 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت عابــر بانــک 
ملــی ســپه صــادرات پارســیان انصــار ملــت متعلــق بــه اکبــر رحیمــی ســفیدخانی فرزنــد عبدالرحمــان ملــی ســپه صــادرات پارســیان انصــار ملــت متعلــق بــه اکبــر رحیمــی ســفیدخانی فرزنــد عبدالرحمــان 

در تاریخدر تاریخ 1401/12/12  1401/12/12 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 60095879216009587921 متعلــق بــه بهــرام ناطقــی فرزنــد بازعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه بهــرام ناطقــی فرزنــد بازعلــی 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 00157418010015741801 متعلــق بــه رضــا پورنقــی قزلگچــی فرزنــد ذبیــح الــه در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا پورنقــی قزلگچــی فرزنــد ذبیــح الــه در تاریــخ 
1401/12/161401/12/16 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 00134272710013427271 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه شــایان حاجــی زمانــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه شــایان حاجــی زمانــی فرزنــد 
داریــوش در تاریــخداریــوش در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 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 1515نن659659ایــرانایــران7777 بــه شــماره شاســی بــه شــماره شاســیNAAPNAAP2323FGFG8989JJ1557915579HH شــمتره  شــمتره 
موتــورموتــور1358800314113588003141 متعلــق بــه داریــوش حاجــی زمانــی فرزنــد باقــر در تاریــخ متعلــق بــه داریــوش حاجــی زمانــی فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود مفقــود 

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

70697069

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09386721420938672142 متعلــق بــه فاطمــه  تــارا فرزند غالمعلــی  در تاریــخ متعلــق بــه فاطمــه  تــارا فرزند غالمعلــی  در تاریــخ1401/11/15 1401/11/15   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــن در  ــید حس ــد س ــی فرزن ــادات طوس ــب س ــه زین ــق ب ــن در  متعل ــید حس ــد س ــی فرزن ــادات طوس ــب س ــه زین ــق ب ــماره 04809480210480948021 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 تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردی

ــاس   ــه عب ــق ب ــاس   متعل ــه عب ــق ب ــماره 09348340080934834008 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 09348340080934834008 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بابــا فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخبابــا فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخ 1401/11/18  1401/11/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70717071

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08496246810849624681 متعلــق بــه محمــد نوروزیــان فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد نوروزیــان فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/11/011401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور ســیکلت و کارت  ــور ســیکلت و کارت  و بیمــه نامــه موت ــه شــماره 09335427980933542798 و بیمــه نامــه موت ــه ســه ب ــی و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت مل ــه ســه ب ــی و گواهینامــه پای کارت مل
ــی ــماره شاس ــیش ــماره شاس ــماره 773773ایرانایران6883668836ش ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــران6883668836 و کارت موت ــرانای ــماره 773773ای ــه ش ــوخت ب ــماره س ــه ش ــوخت ب س

ــد  ــد فرزن ــر برکن ــی اکب ــه عل ــق ب ــد  متعل ــد فرزن ــر برکن ــی اکب ــه عل ــق ب ــور01200120NN22NN222058222058 متعل ــماره موت ــورش ــماره موت NN22NN125125GG94132149413214ش
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 1401/12/14  1401/12/14 مفق ــخعبدالحســین در تاری عبدالحســین در تاری

70857085

کارت موتــور بــه شــماره پــالککارت موتــور بــه شــماره پــالک687687--3688536885 و ســند کمپانــی موتــور بــه شــماره پــالک  و ســند کمپانــی موتــور بــه شــماره پــالک 687687--3688536885  
متعلــق بــه غــالم حســین  زحمتکــش نیــا )مالــک ســجاد بهنامی(فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ متعلــق بــه غــالم حســین  زحمتکــش نیــا )مالــک ســجاد بهنامی(فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 

1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت موتــور بــه شــماره پــالک کارت موتــور بــه شــماره پــالک 687687--9259492594وشــماره موتــوروشــماره موتــورNN33FF9150695291506952 وشــماره شاســی وشــماره شاســی
NN33FF125125AA89000958900095متعلــق بــه شــاپور ســلیمی کوچی)مالــک حمیدرضــا دهشــیبی( فرزنــد عــوض متعلــق بــه شــاپور ســلیمی کوچی)مالــک حمیدرضــا دهشــیبی( فرزنــد عــوض 

ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــدمفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1393/01/01  1393/01/01 مفق ــخدر تاری در تاری

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 25601612062560161206 و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت موتــور  و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت موتــور 
ــخ 1401/11/251401/11/25   ــد غالمرضــا در تاری ــی فرزن ــه جلیــل رضای ــق ب ــخ  متعل ــد غالمرضــا در تاری ــی فرزن ــه جلیــل رضای ــق ب ــالک691691--3593135931 متعل ــه شــماره پ ــالکب ــه شــماره پ ب

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 41604160 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 25709225792570922579 متعلــق بــه رحیــم قاســم مقــدم  متعلــق بــه رحیــم قاســم مقــدم 
فرزنــد نصــرت در تاریــخفرزنــد نصــرت در تاریــخ 1401/12/05  1401/12/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 25605247592560524759 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 25605247592560524759 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 بــه ســاره اســماعیلی فرزنــد فــرزاد در تاریــخ بــه ســاره اســماعیلی فرزنــد فــرزاد در تاریــخ 1401/12/01  1401/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25601056912560105691 متعلــق بــه صــادق لطفــی فرزند صغــادی در تاریــخ  متعلــق بــه صــادق لطفــی فرزند صغــادی 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.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/12/21

شماره : 1610

 علیرضا ثانی سرپرست اداره گاز شهرستان ماسال شد
مرجان عباس زاده رشت-مراسم معارفه سرپرست اداره گاز ماسال با حضور فرماندار 
این شهرستان و مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز استان گیالن در دفتر فرمانداری 
شهرستان ماسال برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، در این مراسم 
غالمرضا گیلچاالنی فرماندار ماســال حکم سرپرستی اداره گاز این شهرستان را به 
علیرضا ثانی اعطا کرد. الزم به توضیح اســت علیرضا ثانی از سال 1386 در وزارت 
نفت مشــغول به فعالیت بوده و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بهره برداری از 

منابع نفتی می باشد.

 شکسته شدن رکورد سالیانه تولید تختال در فوالدمبارکه پس از دو سال
معاون بهره برداری فوالدمبارکه از دستیابی فوالدمردان به رکورد 
جدیدی در تولید تختال در این شــرکت خبر داد. غالمرضا 
سلیمی، اظهار کرد: هم زمان با ایام خجسته میالد یگانه منجی 
عالم بشریت حضرت صاحب الزمان )عج( و دو هفته مانده به 
پایان سال جاری، رکورد ساالنه تولید تختال در فوالد مبارکه 
شکسته  شد.سلیمی بابیان این که کارکنان پرتالش فوالدمبارکه 
در شامگاه چهارشنبه 1۷ اسفندماه رکورد تولید ۷ میلیون و 3 
هزار تن سال 13۹۹ را پشت سر گذاشتند، افزود: خوشبختانه 
با اتکا به تجارب ســنوات قبل، برخی تدابیر مانند ذخیره ســازی مواد اولیه و آهن 
اسفنجی و همچنین برنامه ریزی بهینه در تولید، انجام تعمیرات اساسی خطوط در 
زمان هایی که با محدودیت مصرف انرژی مواجه بودیم و همچنین مدیریت اثربخش 
فعالیت ها باعث شد که میزان تولید تختال در فوالد مبارکه از ۷ میلیون و 3 هزارتن 
که در سال ۹۹ محقق شده بود؛ فراتر رود. معاون بهره برداری فوالدمبارکه با اشاره به 
دالیل کسب این موفقیت ها اشاره کرد و گفت: حمایت های همه جانبه مدیریت ارشد 
سازمان، مدیریت اثربخش فعالیت های تولید، همکاری تمامی واحدهای پشتیبانی 
و تعمیراتی و همچنین اعتماد به شرکت های پیمانکار و سازنده داخلی و درنهایت 
خواست و اراده تمامی عوامل مؤثر در گروه در تمامی رده های شغلی منجر به کسب 
این موفقیت بزرگ  شده است. سلیمی در بخش پایانی سخنان خود از ایمان کارکنان 
به اهداف تعیین شده به عنوان یکی از مهم ترین عوامل دستیابی به موفقیت های سال 
1۴۰1 نام برد و تصریح کرد: در فوالدمبارکه ازاین پس دستیابی به رکوردهای تولید 
و افزایش حجم تناژ محصوالت در اولویت نیست؛ بلکه با عنایت به راهبردها، تدابیر و 
برنامه های مدیریت ارشد شرکت، فوالدمبارکه مصمم است که ضمن تأمین حداکثری 
بازار داخل با تولید انواع محصوالت کیفی و گریدهای خاص و بسیاری از محصوالتی 
که پیش ازاین از خارج از کشور وارد می شدند و همچنین با کاهش هزینه ها و تولید 

اقتصادی نسبت به توسعه اقتصادی و ارزآوری برای کشور اقدام نماید.

 کشف 21 دستگاه خودروی مسروقه در اصفهان
گروه اســتان ها _ اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری ۷ سارق و کشف 21 دستگاه خودروی مسروقه در عملیات مأموران انتظامی 
این فرماندهی خبرداد. سرهنگ«حســین بساطي«در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس بیان داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف شناسایی 
و دســتگیری سارقان، مالخران و کشف اموال مسروقه، مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان اصفهان با تالش شبانه روزی و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند 
۷ سارق خودرو را در سطح شهرستان شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی 
در عملیات هایی غافلگیرانه آن ها را در مخفیگاه هایشان دستگیر کنند. وی افزود: 
در این راستا طی بازرسی مأموران از مخفیگاه متهمان تعداد 21 دستگاه خودروی 
مسروقه کشف و پس از شناسایی مالکان و سیر مراحل قانونی به آن ها مسترد شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان با اشاره به این که متهمان دستگیر شده 
پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند 
از همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و از آن ها خواست ضمن رعایت نکات 
ایمنی و پیشــگیرانه در خصوص پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه خود، در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه ای مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس 

با مرکز فوریت های11۰ به پلیس اطالع دهند.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان: هزار نفر متقاضی دریافت 
وام اشتغال تبصره 16 از تعاون گلستان هستند

محمدعلی شربتدار: خبرنگار گلستان | مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گلستان گفت: هزار و ۴1 نفر با تشکیل پرونده 
در این اداره کل متقاضی اســتفاده از تسهیالت ارزان قیمت 
اشتغال تبصره 16 به مبلغ مجموع 3 هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال 
هستند.  حسینعلی خواجه مظفری روز پنجشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی افزود: سهم وام 
ایجاد اشــتغال تبصره 16 تخصیص یافته به گلستان ۴ هزار 
و 1۰۰ میلیارد ریال از محل تسهیالت بانکی مصوبات سفر 
اسفندماه سال 1۴۰۰ دولت سیزدهم به استان است. وی ادامه داد: تاکنون 1۴۴ پرونده 
متقاضیان برای دریافت ۵۰۰ میلیارد ریال به بانک های عامل استان معرفی شده است. 
به گفته وی زمان بازپرداخت این تسهیالت بانکی از سوی متقاضی دریافت کننده، 
هفت ساله و با نرخ سود چهار درصد است. خواجه مظفری افزود: پرداخت این وام 
برای ۷1۹ عنوان شغلی در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و مشاغل خانگی 
درنظر گرفته شده است. به گفته وی وام اشتغال تبصره 16 از محل مصوبات سفر 
دولت سیزدهم به گلستان در سال جاری 18 هزار و 1۴۰ میلیارد ریال تخصیص داده 

شده که دبیرخانه آن در اداره کل اقتصاد و دارایی استان مستقر است.

 با حضور به موقع عوامل امدادی جمعیت هالل احمر؛ به 1۰2۰ نفر درگیر 
در پی وقوع رانش زمین در محور های طارم به رودبار و لوشان به منجیل 

امدادرسانی شد
 مدیرعامل هالل احمر گیالن گفت : در پی گزارشات مردمی و با اطالع رسانی مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر، یک تیم از پایگاه جمال آباد به منطقه 
علی آباد و یک تیم از پایگاه شهید آقایی به منطقه منجیل به لوشان اعزام شدند. با 
حضور عوامل امدادی جمعیت هالل احمر و همکاری اداره راهداری شهرستان رودبار 

به ۴۰8 خودروی این دو حادثه با 1۰2۰ سرنشین امدادرسانی شد.

 12۵۰ هکتار زمین های حاشیه ای به شهر ارومیه اضافه شد
 مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران در خصوص ســند میان کار طرح جامع شــهر ارومیه گفت: با ابالغ 
این سند، حدود یک هزار و 2۵۰ هکتار از اراضی حاشیه شهر ارومیه با کاربری های 
مسکونی و خدماتی به همراه چندین روستای چسبیده به محدوده شهری اضافه شد.

 سیدمحســن حمزه لو روز شنبه افزود: با تصویب محدوده جدید طرح جامع شهر 
ارومیه و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، حدود هفت هزار و 1۰۰ قطعه مسکونی 
با قابلیت احداث 3۰ هزار واحد مسکونی الحاق به محدوده شده است. وی اضافه کرد: 
در همین راستا مشکالت چندین ساله تعاونی های مسکن با 1۰۰ هزار نفر جمعیت 
تحت پوشش حل و فصل شد. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: 
همچنین بسیاری از ساخت و سازهایی که پیش از این در خارج از محدوده  شهری 
به صورت غیرمجاز انجام گرفته بود، ساماندهی می شود. حمزه لو اظهار کرد: با این 

الحاقات صورت گرفته مساحت شهر ارومیه به ۹ هزار و 2۵۰ هکتار افزایش یافت.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های متولی در پیشبرد طرح جامع شهری 
گفت: امیدواریم با مســاعدت مدیریت شهری در ادامه مشکالت حاشیه نشینی در 

اطراف ارومیه را حل کنیم.

معــاون قوه قضاییه گفــت: در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان شــاهد مدیریت سالم هســتیم و از این نوع 

مدیریت حمایت قضایی خواهیم داشت.
به گــزارش روابــط عمومی و بین الملــل هلدینگ 
پتروپاالیــش اصفهان، محمدباقــر الفت با حضور در 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهــان و بازدید از این گروه 
صنعتی ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای کارکنان 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اظهار داشــت: انصافاً 
پاالیشــگاه اصفهان نوید بخش روزهای خوب و امید 

بخش برای جامعه هستند.
وی با بیــان اینکه ما تالش می کنیم از مدیریت های 
مطلوب و ســالم حمایت کنیم، افزود: بر این اساس و 
باتوجه به اصل ۴۴ قانون اساسی ستاد اقتصاد مقاومتی 

را در مرکز و همه استان ها تشکیل داده و ۵ هزار واحد 
تولیدی را مورد حمایت قضایی قرار دادیم، در این زمینه 
همکاران در سراسر کشــور و به ویژه استان اصفهان 
همکاری خوبی داشتند، پرونده ها در اصفهان با دقت 
پیگیری شــدو نتایج خوبی را به همراه داشت. معاون 
منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه 
ستاد اقتصاد مقاومتی را دوباره تقویت خواهیم کرد، 
ادامه داد: ما می دانیم که شرکت های بزرگی همچون 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با توجه به وسعت فعالیت 
ممکن اســت معارضانی داشته باشد که ما با توجه به 
سالمت فعالیت در این شرکت حمایت های الزم را از 

این مجموعه خواهیم داشت.
وی خطاب به کارکنان هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 

مدیریت سالم را در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان شاهدیم

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن )وب دا( نشست 
مدیرعامل و هیئت رئیسه مجمع خیرین سالمت استان گیالن با دکتر محمدتقی 
آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سالن اجالس حوزه ریاست به 
منظور هماهنگی و هم افزایی جهت استفاده از ظرفیت های متقابل در راستای 

ارتقای نظام سالمت استان برگزار شد.
دکتر محمدتقی آشوبی- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این نشست، 
یکی از راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی گیالن در دوره کنونی را توسعه مشارکت 
دانست و اظهار کرد: اگر همه ی همکاران دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز امروز 
برای پیشبرد امور نظام سالمت استان کنار یکدیگر کار کنند، همچنان نیاز به 

همگرایی و همکاری برای پیشبرد سالمت مردم هستیم.
وی، بر ضرورت همگرایی و اتحاد در پیشبرد امور سالمت تاکید کرد و افزود: در 
تامین، پایداری و ارتقای سالمت مردم، هیچ اختالفی پذیرفتنی نیست و همه 

باید به این مهم کمک کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر لزوم پرهیز از حاشیه نگاری در نظام 
سالمت استان تاکید کرد و گفت: هر مجموعه ای با هر میزان فرصت خدمت در 

حوزه سالمت باید تنها هدفش خدمت به مردم، برقراری عدالت و ارتقای نظام 
سالمت استان باشد.

دکتر آشــوبی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته از سوی مجمع خیرین 
سالمت از جمله راه اندازی همراه سرا در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، تصریح 

کرد: یکی از اقدامات مثبت و موثر مجمع خیرین احداث و راه اندازی همراه سرا 
در مرکز آموزشی درمانی رازی است و این مجموعه هر چه سریعتر باید با حفظ 

نیت واقف به مردم خدمت کند.
گفتنی اســت در این نشست، توانمندی ها، نیازمندی ها، چالش ها و مشکالت 
مجمع خیرین سالمت استان توسط مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه مجمع 

خیرین استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست، فرایند جمع آوری منابع مردمی و خیران برای احداث 

و راه اندازی مرکز جامع پیوند در گیالن تبیین و تشریح شد.
گفتنی است؛ توسعه مشارکت فعاالنه دانشگاه علوم پزشکی گیالن با مجمع خیرین 
سالمت در راستای شناسایی نیازها و ارایه راهکارها برای برون رفت آن ها، استفاده 
بهینه از مراکز آماده بهره برداری مجمع خیرین ســالمت از جمله همراه سرا در 
مرکز آموزشی درمانی رازی رشت و همچنین اعمال تفکیک راهبردها در امور 
دو مجموعه ، سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه و مجمع خیرین 
سالمت، از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در نشست امروز مسووالن  

مجمع خیرین سالمت استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن بود.

بیش از پیش نیازمند همگرایی و توسعه مشارکت در نظام سالمت استان هستیم

تاکید کرد: همه با انگیزه باال مدیریت ســالم را مورد حمایت قرار می دهیم و ســایه ای امن برای 
شما ایجاد خواهیم کرد، شما نیز با حرکات مثبت مبتنی بر دانش موفق خواهید بود. دکتر محسن 
قدیری، مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه امسال 13 میلیون 
یورو صادرات از سوی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان داشتیم، اظهار داشت: برنامه ریزی ما برای سال 
1۴۰۵ صادرات به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو اســت. وی افزود: با فعال ســالزی کامل 6 شرکت زیر 
مجموعه این مهم را محقق خواهیم کرد، در حال حاضر شرکت میرداماد صفه روزانه 2 هزار بشکه  
انواع حالل ها را تولید می کند، برنامه ریزی درآمد ۷۰ میلیون یورویی این شرکت در سال 1۴۰۵ 
است و دیگر شرکت ها به همراه پاالیشگاه اصفهان درآمد ۴3۰ میلیون یورویی را خواهند داشت.

 ارزآوری پاالیشگاه اصفهان برای پروژه های در دستور کار هزینه شود
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه ما در برنامه ریزی خود آماده خنثی سازی هر 
ترفند دشمن هستیم، اضافه کرد: برنامه ما تبدیل شدن به یکی از بروز ترین پاالیشگاه های بزرگ 
دنیا اســت و تا ســال 1۴۰۵ با رسیدن به ضریب پیچیدگی باالی 12 این امر محقق خواهد شد. 
وی با اشاره به انعقاد قرار داد با یک شرکت آلمانی برای صادرات محصوالت هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان گفت: مبلغ این قرارداد 11۵ میلیون یورو است که انتظار ما این است که مسئوالن اجازه 
دهند این میزان ارزآوری در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان و برای تکمیل پروژه های شرکت هزینه 
شود. قدیری با بیان اینکه ما برای دریافت ضمانتنامه های بانکی به علت تحریم ها مشکل داریم، 
افزود: FS همه پروژه های هلدینگ پتروپاالیش اصفهان آماده است و در صورت نیاز ارائه خواهیم 
کرد. وی با بیان اینکه هدف ما در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان ایجاد امید و اعتماد بین نخبگان 
کشور است، گفتک در سال جاری بیشض از ۴۰۰ نخبه را به کار گرفته ایم و برنامه ما این است 
که تا سال 1۴۰۵ بیش از 1۰ هزار جوان نخبه در این گروه صنعتی به کار گرفته شود. مدیرعامل 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه برنامه ما در ســال 1۴۰۵ رســیدن به سود 2 میلیارد 
دالری است، اضافه کرد: این مسیر در صورت حمایت های مسئوالن محقق خواهد شد. وی با اشاره 
به شناسایی دو هزار و ۴۰۰ نقطه پرخطر در پاالیشگاه اصفهان گفت: با توجه به همکاری سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات اســتان اصفهان و همچنین همکاری اطالعات سپاه 
استفاده از اجناس فیک اعالم شد و ما با بررسی بیش از ۷2 هزار نقطه به این تعداد نقطه پرخطر 
رسیده و آن را اصالح کردیم و درخواست ما از قوه قضائیه تسریع در رسیدگی به این پرونده است.

 همدلی مسئوالن و هلدینگ پتروپاالیش اصفهان منجر به سوددهی ۳ برابری شد
همچنین ســیدمحمدرضا کاظمی طبا نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات خوبی که طی 
1۴ ماه گذشته در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان رخ داده است، گفت: دکتر قدیری در ابتدای ورود 
به پاالیشگاه اصفهان برنامه ریزی را ارایه داد که من با دو دو تای سیاسی و اداری بر این باور بودم 
که این برنامه برای خوشایند من است اما امروز بسیاری از این برنامه ها جامه عمل پوشیده اند و 

این برای ما قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه ما برای مدیریت پاالیشگاه اصفهان با سختی های زیادی رو به رو هستیم، ادامه 
داد: اما با توجه به همدلی و برادری که بین همه مســئوالن شهرســتان و همکاران در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان وجود دارد به نقاط خوبی رســیدیم به گونه ای که در یک جهش ســودهی 

پاالیشگاه به 3 برابر افزایش یافت.

صدیقه مدنی پور-اصفهان | معاون قوه قضاییه گفت: در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان شاهد مدیریت 
سالم هستیم و از این نوع مدیریت حمایت قضایی خواهیم داشت.

شهردار کالنشهر کرج :جذب ۳۵ میلیارد تومان بودجه دولتی برای رفع معضل بافت های فرسوده کرج

نظامی گنجوی بخش مهمی از هویت فرهنگی ایرانیان است

ایده روز  البرز ابوالفضل مقدم -  شهردار کرج گفت: رفع معضل بافت های فرسوده 
با استفاده از اعتبارات باالدستی در دستور کار سال آینده شهرداری کرج است.

مهرداد کیانی با بیان این مطلب اظهار داشت : در بودجه  سال 1۴۰2 در قالب 
پروژه های بازآفرینی شهری با تاکید بر ارتقای کیفیت در این مناطق شهر کرج 
مبالغ خوبی در نظر گرفته شــده که از جمله آن می توان به جذب 3۵ میلیارد 

تومان بودجه دولتی جهت تحقق این مهم اشاره کرد.
این مسئول با اعالم این خبر گفت: طبق  ماده 16 آیین نامه اجرایی ماموریت 
بازآفرینی شهری که به شهرداری ها تکلیف شده، شهرداری کرج مبلغی را برای 
بازآفرینی شهری خصوصا در بحث ارتقای کیفیت بافت های فرسوده برای این 

کالنشهر از دولت جذب کرده است.
وی با اشاره به هماهنگی های که در حوزه باال دستی در زمینه بازآفرینی شهری 
در بافت های فرسوده محالت کرج اتفاق افتاده گفت: شهرداری کرج و معاونت 
شهرســازی و معماری، پروژه بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت بافت فرسوده 
را در  مناطق 1۰ گانه تعریف کرده و با پیگیری های فراوانی که معاونت فوق 
انجام داده، توانستیم با استفاده از ظرفیت قانون باالدستی نزدیک به 3۵ میلیارد 
تومان بودجه در این خصوص جذب کنیم و عالوه بر آن در ردیف بودجه سال 

آینده نیز ارقام قابل توجهی را در نظر گرفته ایم.
شــهردار کرج با ابــراز امیدواری در زمینه رفع معضل بافت های فرســوده ی  
محالت مختلف شهر کرج افزود: با هماهنگی های صورت گرفته بین معاونت 
شهرسازی و اداره عمران شهرداری کرج با استفاده از ظرفیت های دفاتر تسهیل 
گری در مناطقی نظیر اختر آباد، سهرابیه، حسن آباد حصارک و مصباح مصمم 
هستیم که با استفاده از بودجه دریافتی از دولت و همچنین استفاده از تمامی 

ظرفیت شــهرداری کرج نســبت به  رفع فوری معضالت موجود در این  بافت 
های  فرسوده اقدام کنیم.

 12۰ میلیارد تومان به پروژه بزرگراه شمالی تزریق شده است
مهرداد کیانی در جلسه ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری البرز و رییس شورای شهر کرج در محل کارگاه پروژه 
بزرگراه شمالی برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان 
اظهار داشت: برای هرچه سریعتر اجرایی شدن پروژه نیازمند کمک و حمایت 
دولت هستیم. شهردار کرج ضمن یادآوری این موضوع که در سه ماه اخیر 12۰ 
میلیارد تومان بابت پروژه کنارگذرشمالی کرج تزریق شده است، خواستار در نظر 

گرفتن اعتباری از سوی دولت برای تسریع در تکمیل پروژه شد.
در ادامه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشور قول مشارکت و کمک دولت 
جهت عملیاتی شدن پروژه را داد و گفت: امید است با حمایت دولت بخشی از 

این پروژه تا بهمن ماه سال آینده به بهره برداری برسد.
شــایان ذکر است در پایان جلســه وزیر راه و شهرسازی کل کشور با همراهی 

مسوالن استانی و شهری حاضر از پروژه بزرگراه شمالی بازدید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان غربی با بیان اینکه داشته ها و 
هویت ما، میراثی ماندگار از بزرگان و گذشتگان است، گفت: نظامی گنجوی 

بخش مهمی از تاریخ و هویت فرهنگی ملت ایران است.
علیرضا نوروزی در نشست مطبوعاتی برگزاری همایش ملی نظامی افزود: عزم 
راســخ دولت صیانت از این میراث است که این مهم نیازمند جهاد تبیین و 
توسعه فرهنگی است. وی با بیان اینکه گرامیداشت نظامی گنجوی به عنوان 
یک میراث مذهبی و ملی ضرورت اســت، اظهار کرد: به منظور شناساندن 
اشعار و آثار پرمحتوای این شاعر بزرگ برای تمامی عالقمندان شعر و ادب 
این همایش برگزار می شــود. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان 
غربی ادامه داد: همچنین برای جذابیت بیشتر همایش، برگزاری برنامه های 

فرهنگی و هنری هم در نظر گرفته شده است.
 نوروزی بازشناسی آثار نظامی، موسیقی در آثار نظامی، روانشناسی در آثار 
نظامی، ایران دوســتی در آثار نظامی و انسان دوستی در آثار نظامی، سیری 
در اندیشــه و تفکر نظامی، باورهای اخترشناسی در آثار نظامی، بازآفرینی 
شــخصیت ها در آثار نظامی، رنگ و مفاهیم نمادین آن در خمسه ی نظامی 
و بررســی تطبیقی مفاهیم نمادین چهارپایان در آثار نظامی را از محورهای 
این همایش برشــمرد. رییس دانشگاه آفاق ارومیه هم در این جلسه گفت: 
نه تنها نظامی بلکه تمام شعرای ایران زمین همانند سعدی و مولوی شهرت 
و اعتبــار جهانی دارند. پیر محمدی با بیان اینکه نظامی در فلســفه، فقه و 

در علم نجوم در زمان خودش بی نظیر بود، افزود: بازخوانی آثار این شــاعر 
برجسته وظیفه ما دانشگاهیان است و باید به این مهم توجه شود که نسل 

امروز غافل از آثار مفاخر گذشته است.
وی اضافه کرد: نسخه های خطی آثار نظامی به جای کشورمان در موزه های 
فرانسه، پنسیلوانیای آمریکا و جاهای دیگر نگهداری می شود در حالیکه جای 

این آثار در موزه های کشورمان است.
بــه گفته وی، تاکنون 2۰ مقاله بــه دبیرخانه همایش ملی نظامی گنجوی 
ارسال شده اســت. همایش ملی نظامی شناسی در ارومیه با مشارکت اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان غربی و موسسه آموزش عالی آفاق 

23 اسفند جاری در 1۰ محور در ارومیه برگزار می شود.
ســیری در اندیشــه و تفکر نظامی، باورهای اخترشناســی در آثار نظامی، 
بازآفرینی شخصیت ها در آثار نظامی، رنگ و مفاهیم نمادین آن در خمسه ی 
نظامی و بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین چهارپایان در آثار نظامی را از دیگر 

محورهای این همایش است. 
مقاله های ارایه شــده در ســایت های Civilica و isc ثبت خواهند شد و 

احتمال چاپ این مقاله ها نیز در کتاب وجود دارد.
حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید، متخلص به 

»نظامی«، شاعر معروف ایرانی قرن ششم هجری است.
وی در شــعر، به ویژه در داستان سرایی در قالب مثنوی، صاحب سبک و در 
این حوزه از سرآمدان ادب فارسی  است. معروف ترین و مهم ترین اثر نظامی، 
»خمســه« یا »پنج گنج« نام دارد که شــامل »مخزن االسرار«، »خسرو و 

شیرین«، »لیلی و مجنون«، »هفت پیکر« و »اسکندرنامه« است.
نظامی، »مخزن االسرار«، نخستین اثرش، را در جوانی سرود. او از شاعرانی 
اســت که تاثیر شگرفی بر شــعر فارسی گذاشت به طوری که می توان او را 
در کنار شــاعرانی مانند فردوســی و سعدی از اســتادان مسلم زبان و ادب 

فارسی دانست.
نظامی از علوم ادبی و اســالمی، نجوم و فلســفه آگاهی کافی داشته و این 

آگاهی ها در شعر او به روشنی پیداست.

  دمای هوا در جنوب آذربایجان غربی پنج درجه کاهش یافت
رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: دمای هوا در شهرهای جنوب آذربایجان غربی در مقایسه با هفته گذشته پنج درجه سانتی گراد کاهش یافت. اردالن محمدپور افزود: با خروج سامانه بارشی از منطقه، دمای هوا در بسیاری از مناطق مختلف جنوب آذبایجان 
غربی بطور میانگین پنج درجه ســانتی گراد کاهش پیدا کرده و ســردتر شــده است. وی اضافه کرد: با خروج سامانه بارشــی، از امروز کم کم روند افزایش دما در این منطقه شروع می شود و جوی آرام همراه با افزایش ابر و وزش باد تا اواسط هفته جاری در این 
منطقه حاکم خواهد شد. رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در شبانه روز گذشته ارومیه با حداقل دمای منفی یک درجه سانتی گراد سردترین شهر آذربایجان غربی بود و پلدشت با حداکثر دمای 1۵ درجه سانتی گراد باالی صفر گرمترین شهر استان گزارش 
شد و دمای هوای مهاباد بین 2 و 1۴ درجه سانتی گراد در نوسان بود. وی ادامه داد: در این مدت حداقل دمای هوا در اشنویه صفر درجه سانتی گراد، در تکاب یک درجه سانتی گراد باالی صفر، میاندوآب و شاهین دژ 2 درجه سانتی گراد، بوکان و پیرانشهر سه 
درجه سانتی گراد و سردشت به پنج درجه سانتی گراد رسید. محمدپور اظهار کرد: با توجه به پایداری هوا در این منطقه دمای هوای تا اواسط هفته جاری بین 2 تا سه درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند. ایستگاه هواشناسی مهاباد در سال 133۵ به عنوان 
ایســتگاه باران ســنجی راه اندازی شد و از ســال 136۴ به ایستگاه سینوپتیک )اصلی( ارتقا یافت و در طول شبانه روز )هر ساعت یک بار( تغییرات هواشناسی در آن اندازه گیری و ثبت می شود. شهرستان مهاباد عالوه این ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، دارای 

هفت ایستگاه باران سنجی است. مهاباد در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

   همچنین 
سیدمحمدرضا کاظمی 

طبا نیز در این دیدار ضمن 
قدردانی از اقدامات خوبی 

که طی 1۴ ماه گذشته در 
هلدینگ پتروپاالیش 

اصفهان رخ داده است، 
گفت: دکتر قدیری در 

ابتدای ورود به پاالیشگاه 
اصفهان برنامه ریزی را 
ارایه داد که من با دو دو 

تای سیاسی و اداری 
بر این باور بودم که این 

برنامه برای خوشایند من 
است اما امروز بسیاری از 
این برنامه ها جامه عمل 

پوشیده اند و این برای ما 
قابل تقدیر است.

ده
چکی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/12/21

شماره : 1610

 طارمی: باید اینتر را در خانه ببریم
مهاجــم ایرانی پورتو ابراز امیدواری کرد تیمش بتواند با 

حمایت هواداران اینتر را در لیگ قهرمانان شکست دهد.
 به نقل از رکورد، پورتو در هفته بیست و چهارم رقابتهای 
لیگ پرتغال در ورزشگاه خانگی خود از استوریل پذیرایی و 

به سختی و با نتیجه سه بر دو به پیروزی دست پیدا کرد.
مهــدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در این بازی نیمکت 
نشــین بود. او در دقیقه ۶۹ و در حالیکه بازی با تساوی دو 
بر دو دنبال می شــد وارد میدان شــد. طارمی در دقیقه ۷۲ روی فرار سریع و تیز 
هوشــی خود توانســت یک پنالتی بگیرد و خودش پشت آن توپ قرار گرفت و با 
ضربه ای مطمئن آن را تبدیل به گل کرد تا پورتو در ورزشگاه خانگی اش سه امتیاز 

ارزشمند را کسب کند.
طارمی بعد از این دیدار گفت: بازی خوب و در عین حال ســختی داشــتیم. 
بعضــی وقت ها در این دیدار ما اشــتباهاتی داشــتیم ولی در اکثــر زمان های 
بازی تیم برتر میدان بودیم و به چیزی که می خواســتیم رســیدیم و مســتحق 
پیروزی بودیم. قبل از اینکه من وارد بازی شــوم، اســتوریل چند موقعیت ایجاد 
 کــرد اما ما می دانســتیم کــه به مرور بهتر خواهیم شــد و دیدیــد که چندین

 موقعیت گل ایجاد کردیم و به برتری رسیدیم. 
او در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفت: ما همیشه نمی توانیم همه 
چیز را کنترل کنیم و ۹0 دقیقه بر توپ و میدان مسلط باشیم. فکر می کنم پیروزی 
مهمترین موضوع برای ما بود و خوشــبختانه 3 امتیاز را کسب کردیم. حاال بازی 
مهمی در پیش داریم و باید حمایت همه هواداران را داشته باشم تا اینتر را در لیگ 

قهرمانان شکست دهیم.
پورتو با پیروزی که در این بازی به دســت آورد ۵۷ امتیازی شــد و در رده دوم 
جــدول رده بندی باقی ماند. بنفیکا با یک بازی کمتر و ۶۲ امتیاز در صدر جدول 

رده بندی قرار دارد

  ابهام درباره دعوت مهاجم تیم ملی؟
فدراسیون فوتبال ایران مدعی شده است حضور سردار 
آزمون مهاجم تیم ملی ایران در بازی مقابل روسیه مشخص 

نیست.
 تیــم ملی فوتبال ایران روز ســوم فروردین در دیداری 

تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم روسیه می رود.
همانطور که پیش از این عنوان شده بود، سردار آزمون 
مهاجم تیم ملی ایران یکی از سوژه های اصلی برای رسانه های 

روسی و این مسابقه است.
آزمون سابقه بازی در تیم های روستوف، روبین کازان و زنیت سنت پترزبورگ را 

در کارنامه دارد و یکی از بازیکنان خارجی و مطرح لیگ روسیه بوده است.
این مهاجم ســال گذشته زنیت را به مقصد بایر لورکوزن آلمان ترک کرد و در 
حال حاضر در بوندس لیگا حضور دارد. با این حال هنوز مشــخص نیســت که در 

بازی با روسیه، آزمون به ایران سفر می کند یا نه.
این خبری است که وب سایت sport24 روسیه آن را پیگیری کرده است.

این رسانه نوشت: »بخش رسانه ای فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص به 
ما گفت که هنوز نمی دانیم ســردار آزمون در بازی دوستانه مقابل روسیه شرکت 
خواهد کرد یا نه زیرا این بســتگی به باشگاه بایر لورکوزن و تصمیم سرمربی تیم 

ملی ایران دارد.«
 تیم ملی ایران در حالی برابر روسیه به میدان می رود که تا امروز همچنان سرمربی 

ایران از سوی فدراسیون مشخص نشده است.

  پیش قرارداد سانچز ارسال شد؛ موافقت مرد اسپانیایی برای بازی 
با روسیه

 فدراســیون فوتبال لحظاتی قبل پیش قرارداد خود را 
برای عقد قرارداد با فلیکس سانچز اسپانیایی ارسال کرد.

 فلیکس سانچز گزینه نهایی مسئوالن فدراسیون فوتبال 
برای هدایت تیم ملی ایران است که به احتمال فراوان امروز و 
تا ساعت ۲0 به عنوان سرمربی رسمی تیم ملی ایران انتخاب 

خواهد شد و رسما جایگزین کارلوس کی روش می شود.
دیگــری  جــدی  هــای  گزینــه  او  از  پیــش 
 نیــز ماننــد امیر قلعــه نویی و مونتــا مطرح بودنــد که در نهایت مســئوالن 

فدراسیون فوتبال به سانچز رسیدند.
شنیده های از فدراسیون فوتبال حکایت از این دارد که پیش قرارداد این مربی 
اسپانیایی برای او ارسال شده و به احتمال فراوان تا ساعتی دیگر به امضا خواهد رسید.

مذاکرات فدراســیون فوتبال با ســانچز از هفته گذشته آغاز و 3 دور مذاکره با 
سرمربی سابق تیم ملی قطر صورت گرفته است.

نکته قابل توجه این مذاکرات که نشان می دهد توافقات اصلی با این مربی صورت 
گرفته، اعام بازی دوستانه با روسیه از سوی مسئوالن فدراسیون به سانچز و موافقت 

مرد اسپانیایی با این دیدار است.
همچنین سانچز از مسئوالن فدراسیون پیگیر آخرین وضعیت لژیونر های ایرانی 

بوده و از شرایط آنها به صورت کامل مطلع شده است.

 جراحی نیمار در قطر
 نیمار در حالی دیروز در قطر مورد عمل جراحی قرار 
گرفت که این ستاره بزریلی از زمان حضورش در پاریس 
در یک ســوم از بازی های ایــن تیم به دلیل مصدومیت 

غایب بوده است.
 مهاجــم برزیلی پاری ســن ژرمن در قطر تحت عمل 

جراحی قرار گرفت.
نیمار 3۱ ساله برزیلی روز جمعه در قطر از ناحیه رباط 
مچ پای راســت تحت عمل جراحی قرار گرفت، عملی که بنا بر اعام باشــگاه 

پاری سن ژرمن »خیلی خوب پیش رفت«.
 ASPETR پاری سن ژرمن در بیانیه ای اعام کرد این عمل جراحی در کلینیک
در دوحه انجام شــد و توســط سه پزشک از جمله رودریگو السمار از تیم ملی 

برزیل انجام شد.
پی اس جی فاش کرد که ســتاره برزیلی این تیم باید 3 تا ۴ ماه از میادین 

دور باشد و این بدان معناست که او بقیه فصل را از دست خواهد داد.
گران تریــن بازیکن تاریخ فوتبال دنیا در جریان بــازی مقابل لیل در لیگ 
فرانسه دچار مصدومیت شدید از ناحیه مچ پای راست شد، تست های پزشکی 
بعدی نشــان داد که نیمار دچار آسیب رباط شده است که در نهایت او مجبور 

شد دوباره تحت عمل جراحی قرار گیرد.
در نوامبر گذشته، این بازیکن در جریان بازی برزیل و صربستان در جام جهانی 
قطر هم دچار آسیب دیدگی رباط جانبی مچ پا راست شد که باعث شد در دو 

بازی مقابل سوئیس و کامرون به میدان نرود.
غیبت نیمار در دوران حضورش در پاری ســن ژرمن تقریباً ۷3۱ روز، یعنی 
دو ســال کامل بــوده و او در مجموع ۱0۴ بازی را بــا پیراهن پی اس جی از 

دست داده است.
ایــن بازیکن برزیلی ۱۷3 بازی در تمام رقابت هــا برای پی اس جی انجام 
داده است، به این معنی که تقریباً در 3۷.۵ درصد از مسابقاتی که برای باشگاه 

پاریسی حضور داشته، مصدوم شده است.

لحظه آخر نفرین شده برای فرهاد مجیدی

مهدی جمشــیدیان   -   ایده روز  |  بدترین رقیب فرهاد مجیدی در ماه های اخیر فقط وقت های اضافه زیاد در 
بازی ها بوده و اگر بازی در ۹۰ دقیقه تمام می شد و ادامه پیدا نمی کرد، او و تیمش االن شرایط کامال متفاوتی داشتند 
و از جام ریاســت جمهوری امارات هم کنار نمی رفتند ولی دریافت گل در پنج بازی طی ۹ مسابقه که یکی از آنها 

امشب اتفاق افتاد، او را از برد محروم کرده است.

امیر غفور: عقب افتادیم اما جا نزدیم

منصوریان کار استقالل را سخت می کند

ســتاره والیبال ایران پس از کســب اولین قهرمانی در لیگ برتر والیبال 
ایران گفت: قطعا یک فرد برای رسیدن به چیزهایی که هنوز به آنها نرسیده، 

انگیزه فراوانی دارد.
امیر غفور ســتاره نام آشنای والیبال ایران، در سال ۱۴0۱ با تیم شهداب 

یزد در لیگ برتر شرکت کرد و همراه با این تیم قهرمان شد.
غفور که فصلی فوق العاده را پشت سر گذاشت هم به اولین قهرمانی خود 
در لیگ ایران دســت پیدا کرد و هم در پایان به عنوان ارزشمندترین بازیکن 

انتخاب شد تا نشان بدهد در دهه 30 زندگی خود همچنان می درخشد.
امیر غفور به لیگ برتر و پایان آن با قهرمانی شهداب اشاره و بیان کرد: سال 
پر فراز و نشــیبی را پشت سر گذاشتیم. از هشت ماه و نیم قبل که تمرینات 
شهداب شروع شــد، دوره بدنسازی سنگینی را طی کردیم تا قدم هایمان را 
به خوبی برداریم. شــاید لیگ را خیلی خوب شروع نکردیم اما با تمام فراز و 
نشــیب ها در پلی آف به اوج هماهنگی و اعتماد به نفس رسیدیم و توانستیم 

بازی های خیلی خوبی را از خود به نمایش بگذاریم.
او در ادامه افزود: مســابقات سنگینی را پشت سر گذاشتیم اما جا نزدیم. 
عقب افتادن از رقبا و بازی های ســخت و سنگین باعث نشد تیم تسلیم شود 

و در فینال هم مزد زحماتمان را گرفتیم.
غفور در مورد اینکه در فصل ۱۴0۱ آمادگی خیلی خوبی داشــت، گفت: 
معموال همه تیم ها یک دوره آماده سازی پیش فصل دارند. زمانی که در تیم 
ملی حضور داریم، بافاصله بعد از مسابقات تیم ملی به بازیهای باشگاهی وارد 
می شــویم. بنابراین شاید ملی پوشان زمان مورد نیاز برای یک دوره بدنسازی 
سنگین را نداشته باشند اما امسال این زمان برای من وجود داشت و با شروع 

تمرینات شــهداب، در تیم حاضر بودم و تمرینات پیش فصل خوبی را پشت 
سر گذاشتم که این تاثیر خوبی در روند کاری من و سایر بازیکنان داشت.

او با بیان اینکه تنها قهرمانی در لیگ برایم مهم بود، در مورد انتخاب خود 
به عنوان ارزشمندترین بازیکن گفت: جز قهرمانی بقیه مسائل فرعی بود. قطعا 
هر کســی از کسب عنوان های فردی هم خوشحال می شود اما دغدغه فکری 

من نبود و فقط به قهرمانی که هدف تیم بود فکر می کردم.
غفور در مورد تجربه اولین قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران گفت: قطعا 
فرد برای رســیدن به چیزهایی که هنوز به آنها نرسیده، انگیزه فراوانی دارد. 
این قضیه شامل حال من هم می شد. برایم لذت بخش بود که قهرمانی لیگ 
ایران را حتما به دســت بیاورم. خوشــبختانه با زحمات کادر فنی، بازیکنان، 

تماشاگران و باشگاه مدیریتی یزد این اتفاق برایم افتاد.
او در مورد اینکه بعد از گذشت سال ها در دهه 30 زندگی خود این تجربه 
را کسب کرده است، بیان کرد: باید شرایطی به وجود بیاید که این اتفاق خوب 
رقم بخورد. در این مسیر بدشانسی هایی هم داشتم اما برایم مهم نیست. این 
قهرمانی برایم خوشایند است و از اینکه تا به حال اتفاق نیفتاده بود به خودم 

یا کسی گله ای نمی کنم.

تیم فوتبال اتحاد کلباء پس از دو شکست مقابل تیم های رده 
اولی و دومی شباب االهلی و العین طی دو هفته گذشته لیگ 
برتر امارات، امشب به مصاف تیم قعرنشین دبا الفجیره رفت و 
فرهاد مجیدی امیدوار بود باالخره بتوانند به پیروزی برسند و 
با پایان بدشانسی هایشان، صاحب سه امتیاز شوند ولی کابوس 

وقت های اضافه بازهم دست از سر او و تیمش برنداشت.
شاگردان فرهاد مجیدی در ورزشگاه اختصاصی باشگاه دبا 
الفجیره مقابل این تیم قعرنشین قرار گرفتند و یکی از دیدارهای 
هفته نوزدهم لیگ برتر امارات را برگزار کردند ولی در حالی که 
تا لحظات پایانی پیش بودند و می خواستند هشتمین برد این 

  مجیدی و کادر فنی 
او پس از زدن گل دوم 

هیچ خوشحالی خاصی 
انجام ندادند و به دنبال 

مدیریت بازی برای حفظ 
برتری بودند که بازهم 

لحظات آخر سه امتیاز را 
از آنها گرفت.

ده
چکی

فصل را جشن بگیرند، بازهم دروازه خود را باز شده دیدند.
اتحاد کلباء در نیمه اول بازی امشب مقابل دبا الفجیره نمایش کاما برتر و 
یک طرفه ای داشت و با وجود اینکه سه خطر جدی روی دروازه اش آمد، اما ۷0 
درصد مالکیت توپ را دراختیار گرفته و حماتی هم به وجود آورد، اما در زدن 

گل بی دقت بود تا در نهایت با تساوی صفر- صفر به رختکن برود.
نیمه دوم هم دوباره با نمایش هجومی شاگردان فرهاد مجیدی و پرس شدید 
بازیکنان این تیم از جلوی زمین شروع شد که این کار باالخره در دقیقه ۵۸ 
جواب داد و اشتباه عجیب مدافعان دبا در پاس به عقب و فرصت طلبی سلطان 
االمیری کاری کرد تا اتحاد کلباء با شوت این بازیکن به گل اول دست پیدا کند.

مجیدی و کادر فنی او پس از زدن گل دوم هیچ خوشحالی خاصی انجام 
ندادند و به دنبال مدیریت بازی برای حفظ برتری بودند که بازهم لحظات آخر 

سه امتیاز را از آنها گرفت.
نبیل احمد، هافبک ۱۹ ســاله دبا الفجیره که در دقیقه ۷3 به زمین آمده 
بود، در دقیقه ۷۷ روی یک توپ برگشــتی از کرنر و دفع اشــتباه بازیکنان 
کلباء صاحب توپ شــد که شــوت تماشــایی روی پای او از پشت محوطه 
 جریمــه به گوشــه دروازه رفت تا شــاگردان مجیدی با ایــن ضربه دیدنی 

گل تساوی را دریافت کنند.
تیم تحت هدایت فرهاد مجیدی که در جریان مسابقه کاما نمایش برتری 
داشت و کنترل بازی را دراختیار گرفته بود، مزد حمات خود را برای دومین بار 
در دقیقه ۸۲ گرفت و این بار کار ترکیبی بازیکنان اتحاد کلباء از میانه زمین، در 
نهایت با پاس در عمق لیاندرو اسپاداسیو و شوت بغل پای الکساندرو چیکالدائو 

وارد دروازه دبا شد.
شاگردان مجیدی پس از این گل بازهم عقب نکشیدند و با پاس ها پیاپی 
سعی در حفظ توپ داشتند، اما اعام هشت دقیقه وقت اضافه شرایطی به وجود 
آورد تا آنها مثل دیدارهای اخیرشان که در لحظات پایانی گل تساوی یا شکست 

را دریافت می کردند، دوباره با استرس کارشان را دنبال کنند.
دبا الفجیره که نمی خواست مثل دیدارهای اخیرش بازنده از زمین بیرون 
بیاید، در دقیقه ۴+۹0 روی ارسال سعید ابراهیم از جناح چپ و پاس دیدنی 
مارسلو با سینه که اشتباه خط دفاعی کلباء را هم به همراه داشت، در نهایت با 
شوت روی پای جمال معروف به گل تساوی رسید تا شاگردان مجیدی بازهم 

در لحظات پایانی برتری خود را از دست بدهند.
شــاگردان مجیدی که طی چهار مسابقه در هشت دیدار اخیرشان پس از 
دقیقه ۹0 حداقل یک گل خورده و برتری یا تساوی خود را از دست داده بودند، 
باز هم با این اتفاق تلخ مواجه شدند و با نتیجه دو بر دو به کارشان پایان دادند تا 

۲۵ امتیازی شوند و در جایگاه هشتم جدول لیگ برتر امارات بمانند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقال با بیان اینکه خط دفاع این تیم برابر فوالد 
باید هوشیار باشد، گفت: حضور علیرضا منصوریان در فوالد کار را برای استقال 

در بازی فردا سخت می کند.
محسن گروسی، با اشاره به شرایط استقال در آستانه بازی با فوالد و پس 
از پیروزی برابر گل گهر گفت: بازی با گل گهر نکات فنی خوبی داشــت که 
کادر فنی استقال باید به دقت به آن توجه کند. اول اینکه مدافعان استقال 
نباید اجازه دهند به راحتی بازیکن حریف آنها را جا بگذارند. اشتباه سیلوا در 
دیدار برابر گل گهر و دیگر مدفعان استقال باعث شد دروازه این تیم باز بشود.

پیشکسوت اســتقال تاکید کرد: فوالد خوزستان بازیکنان تکنیکی دارد 
بنابراین الزم اســت خط دفاع استقال هوشیارانه بازی کند زیرا یک اشتباه 

باعث از دست رفتن سه امتیاز می شود.
گروسی افزود: در این روزها خط هافبک و حمله استقال فوق العاده عمل 
می کنــد. رضاوند و مهری و مهاجمان خوبی چــون محبی، قایدی، مطهری 
توانسته اند استقال را از حریف پیش بیاندازند. این تیم به یک هماهنگی کامل 

دســت پیدا کرده و می توان امیدوار بود که آبی ها در پایان فصل به قهرمانی 
دست پیدا کنند.

وی در خصوص تعویض های تاثیرگذار ریکاردو ساپینتو سرمربی استقال 
اظهار کرد: در تمامی بازی هایی که سرمربی استقال تعویض انجام داده همه 

تعویض هایش طایی شده و بازیکنانی که به میدان آمدند یا گلزنی کردند یا 
پاس گل دادند. این نشان می دهد که تفاوتی بین بازیکنانی که از ابتدا در ترکیب 

قرار می گیرند و نیمکت نشینان وجود ندارد.
فــوالد  برابــر  اســتقال  فــردای  دیــدار  خصــوص  در  گروســی 
خوزســتان گفــت: فــوالد بــا نکونــام نتوانســت نتایــج مطلوبــی در 
 ایــن فصــل بگیرد. اینکــه چه اتفاقی افتاد که باعث شــد ســرمربی تیم از

 فوالد جدا شود برای ما مبهم است و چون در جریان نیستیم نمی توانیم آن را 
قضاوت کنیم اما حاال با تغییراتی که در کادر فنی این تیم صورت گرفته کار 

برای استقال سخت تر خواهد شد.
وی ادامه داد: علیرضا منصوریان که جانشین نکونام شده، در دو بازی با فوالد 
یک برد و یک تساوی دارد. تفکرات او با نکونام متفاوت است و این مسئله، کار 
را برای آنالیزورهای استقال مشکل می کند. استقال محکوم به برد است. آنها 
اگر می خواهند در پایان فصل به قهرمانی دست پیدا کنند باید تمامی بازی های 

خود را با پیروزی به پایان برسانند.

۴۸ ساعت تا رونمایی از جانشین کی روش اما جا نزدیم
فدراســیون فوتبــال وعده داده که به زودی ســرمربی جدید تیم ملی را 

معرفی کند.
 ۴۸ ســاعت تا زمان اعام شده از ســوی فدراسیون فوتبال برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی باقی مانده و اخبار مختلفی در خصوص توافق با گزینه نهایی 
به گوش می رسد. با توجه به مصاحبه های اخیر مهدی تاج به نظر می رسد که 
فدراسیون فوتبال چند گزینه داخلی و خارجی برای تیم ملی مدنظر دارد اما 
شانس سرمربیان خارجی برای تصاحب نیمکت مربیگری ایران بیشتر است. 
البته در این بین چند عضو هیات رئیسه همچنان حامی انتخاب سرمربی ایرانی 

هستند و هنوز چیزی قطعی نشده است.

 رقابت ۶ و ۸ سابق استقالل برای تیم ملی
چند هفته قبل اسامی متعددی از سوی فدراسیون فوتبال برای تیم ملی 
مطرح شده که حضور چند مربی تعجب همگان را به دنبال داشت. در همان 
زمان مشــخص بود که بسیاری از مربیانی که در فهرست بودند شانسی برای 
حضــور در تیم ملی ندارند. امیر قلعه نویی و جواد نکونام تنها مربیان داخلی 
هســتند که بحث حضورشان به صورت جدی در هیات رئیسه مطرح شده و 
همچنان مورد نظر فدراســیون فوتبال هستند و اگر سرمربی بعدی تیم ملی 

ایرانی باشد یکی از این دو نفر انتخاب خواهند شد.
از میان قلعه نویی و نکونام اما به نظر می رسد که دومی بخت بیشتری برای 
حضور در تیم ملی دارد. قلعه نویی در چند هفته اخیر با گل گهر نتایج چندان 
خوبی نگرفته و تیمش در بازی بزرگ هفته گذشته مقابل استقال هم نمایش 

خوبی نداشــت و در وقت های اضافه برد را با باخت عوض کرد. از طرفی گویا 
بازیکنان تیم ملی هم به واسطه حضور نکونام در تیم رابطه بهتری با او دارند 
و اگر قرار به انتخاب یک ایرانی باشد، سرمربی سابق فوالد از شانس باالتری 
برخوردار اســت. البته قلعه نویی هم در هیات رئیسه حامی دارد ولی عملکرد 

اخیر گل گهر شانس او را کاهش داده است.

 دو گزینه اسپانیایی و ایتالیایی روی میز تاج
در چنــد ماه اخیر نام چند گزینه خارجی هم برای هدایت تیم ملی ایران 
شــنیده شده است. در میان این اســامی بحث درباره گزینه هایی مثل آندرا 
اســتراماچونی، هروه رنار و برانکو ایوانکوویچ چندان جدی دنبال نشد اما نام 

فلیکس سانچز و وینچنزو مونتا هم چنان مطرح است.

وینچنزو مونتا، مهاجم سابق باشگاه رم که سابقه هدایت تیم های فیورنتینا، 
ســمپدوریا، میان و سویا را در کارنامه دارد از یک سال و نیم پیش تصمیم 
گرفته راهی فوتبال ترکیه شود و سرمربی تیم آدانا دمیراسپور را بر عهده بگیرد. 
او در سوپرلیگ ترکیه با این تیم نه چندان مطرح نتایج درخشانی کسب کرده 
و پس از گاالتاسرای، فنرباغچه و بشیکتاش که سه غول فوتبال ترکیه هستند 
در رده چهــارم قرار دارد. مانع اصلی برای حضور مونتا در فوتبال ایران این 
اســت که او تا پایان فصل با آدانا قرارداد دارد و مسئوالن این تیم بعید است 

در این مقطع به سرمربی موفق خود اجازه جدایی بدهد.
فلیکس ســانچز اسپانیایی که با قطر در جام ملت های آسیا ۲0۱۹ موفق 
به کســب عنوان قهرمانی شد دیگر گزینه جدی فدراسیون فوتبال محسوب 
می شــود که مذاکرات خوبی هم با او انجام شده است. سانچز که پس از جام 
جهانی از قطر جدا شــد مانعی هم برای حضور در تیم ملی ندارد. نکته مهم 
در خصوص این ســرمربی اسپانیایی سابقه او در تیم های پایه فوتبال قطر و 
هم چنین آکادمی بارســلونا است که شانســش را برای حضور روی نیمکت 
ایران افزایش می دهد. چرا که مدیران فدراسیون فوتبال تمایل دارند او روی 
تیم های پایه هم نظارت داشته باشد.در این بین نام مربیان خارجی حاضر در 
لیگ برتر ایران مثل پاکو خمز و ژوزه مورایس هم مطرح شده ولی بعید است 
دو باشگاه تراکتور و سپاهان حتی در صورت عاقه جدی فدراسیون راضی به 
از دست دادن مربیان خود شوند.در نهایت باید دید آیا فدراسیون فوتبال روز 
۲0 اسفند به وعده خود عمل خواهد کرد و سرمربی جدید تیم ملی مشخص 

می شود یا اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.

 پای هوش مصنوعی به داوری در تالو باز شد!
 نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو با محوریت استفاده از هوش مصنوعی در مسابقات بخش تالو برگزار شد. سی ونهمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو با حضور مهدی علی نژاد عضو ایرانی این هیئت رئیسه به صورت آناین 
برگزار شد. این نشست به دلیل غیبت ژانگون گو رئیس فدراسیون بین المللی ووشو، به ریاست آنتونی گو نائب رئیس این فدراسیون بین المللی برگزار شد.در ابتدای نشست، کیوپینگ ژانگ دبیرکل فدراسیون بین المللی ووشو، گزارش عملکرد این 
فدراسیون را در سال ۲0۲۲ ارائه داد. وی همچنین فعالیت های چندماه اخیر این فدراسیون از جمله پیکارهای قهرمانی جوانان جهان و ورلد گیمز را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.بررسی مسابقات پیش  روی فدراسیون بین المللی ووشو در سال 
جاری میادی از جمله رقابت های جهانی آمریکا و کونگ فو چین، کامبت گیمز عربستان و یونورسیاد چین از جمله مباحث مطرح شده در نشست هیئت رئیسه بود. همچنین چگونگی برگزاری دوره های داوری بین المللی اندونزی و مصر که پس 
از چند سال وقفه مجددا در سال جاری برگزار خواهد شد، از سوی اعضای مورد بررسی قرار گرفت.یکی از نکات مهمی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، بحث استفاده از هوش مصنوعی در داوری تالو بود. فدراسیون جهانی ووشو طی 
همکاری نزدیک با دو شرکت حوزه IT در حال برنامه ریزی است که بتواند داوری مسابقات بخش تالو را با کمک هوش مصنوعی، قضاوت کند. پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته و بناست این امر در المپیک ۲0۲۶ جوانان، به صورت 

اجرایی در بیاید. البته هیئت رئیسه مصوب کرد، تا پیش از اجرایی شدن آن در رویداد فوق الذکر، این هوش مصنوعی در رویدادی مورد آزمون و خطا قرار بگیرد. استفاده از هوش مصنوعی، کمک موثری برای داوری منصفانه است.
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تغییر در جهت حرکت طال
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مسابقات مچ اندازی قهرمانی مردان کشور انتخابی تیم ملی در سنندج

طال امروز پس از پشت سرگذاشتن دو روز متوالی باخت، تا حدودی توانست 
از پائین ترین سطح یک هفته ای جهش کند.

 به نقل از »اف ایکس اســتریت«، قیمت طال از پایین ترین حد یک هفته ای 
که اوایل چهارشــنبه به ثبت رسید، جهش کرد و در نیمه ی اول معامالت اروپا 
توانست به منطقه ی 1815 دالری صعود کند. طال )XAU/USD(، در حال حاضر، 
یک رگه ی باخت دو روزه را پشت سر گذاشته است، اگرچه در بحبوحه ی افزایش 
شــرط بندی ها برای تشدید سیاست های تهاجمی تر فدرال رزرو، هر گونه بهبود 

معنی داری هنوز دور از دسترس به نظر می رسد.
انتظارات جنگ طلبانه از فدرال رزرو در جهت محدود کردن سودهای طال

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه شنبه اشاره کرد که ممکن است الزم 
باشد نرخ بهره سریع تر و در سطحی باالتر از آنچه قبالً پیش بینی می شد، افزایش 
یابد. پاول افزود که داده های اقتصادی اخیر ایاالت متحده، قوی تر از حد انتظار 
بوده است و فدرال رزرو آماده است تا سرعت افزایش نرخ بهره را برای مبارزه با 
تورم سرسخت افزایش دهد. بازارها به سرعت واکنش نشان دادند و در نشست 

سیاستی کمیته ی بازار باز فدرال در اواخر این ماه قیمت گذاری را با شانس بیشتری 
بــرای افزایش 50 واحد پایه )bps( آغاز کردند. این امر عالوه بر آنکه از افزایش 
بازده اوراق قرضه ی خزانه داری ایاالت متحده حمایت می کند، باید به عنوان یک 

باد مخالف برای قیمت طالی بدون بازده نیز عمل کند.
در واقع، بازده اوراق قرضه ی 10 ســاله ی ایاالت متحده در نزدیکی آستانه ی 
4.0 درصد ثابت است و اوراق خزانه ی 2 ساله، نزدیک به باالترین سطح خود از 
سال 2007 تاکنون قرار دارد. این امر به نوبه ی خود، به دالر آمریکا کمک کرد تا 
در یک رالی انفجاری، به اوج سه ماهه صعود کند.شایان ذکر است که دالر قوی تر 
می تواند به محدودکردن افزایش قیمت طالی دالری نیز کمک کند. از این رو، 
عاقالنه است که قبل از قراردادن شرط بندی های صعودی جدید در اطراف طال 
XAU/USD و موقعیت یابی برای هر حرکت افزایشی بیشتر در روز، منتظر خریدهای 
قوی بعدی باشید. با تمام این ها، یک لحن ریسک مالیم تر می تواند تا حدودی از فلز 
گرانبها به عنوان یک پناهگاه امن حمایت کند و جنبه ی منفی را نیز کاهش دهد.

از منظر تکنیکال، قیمت طال قبل از میانگین متحرک 100 روزه )SMA-100(، بار 
دیگر برخی خریداران را جذب می کند. حمایت مذکور که در حال حاضر نزدیک 
به رقم 1800 دالری ثابت شــده است، باید به عنوان یک نقطه ی محوری عمل 
کند که اگر قاطعانه شکسته شود، به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران 
نزولی تلقی می شود و زمینه را برای ضررهای بیشتر فراهم می کند. سپس طال 
XAU/USD ممکن است سقوط را به سمت آزمایش حمایت مربوطه ی بعدی در 
نزدیکی منطقه ی افقی 1775 دالر تسریع بخشد.از طرف دیگر، منطقه ی 1818 
تا 1820 دالری می تواند مقاومتی را در مقابل منطقه ی افقی 1835 دالری ارائه 
دهــد. قدرت پایدار فراتر از رقم دوم می تواند باعث افزایش کوتاه مدت شــود و 
قیمت طال را به سمت اوج ماهانه، در حدود منطقه ی 1858 دالری که جمعه ی 
گذشــته لمس کرد، ارتقاء دهد. به دنبال آن سد SMA-50، نزدیک به منطقه ی 
1869 دالری قرار دارد که حداقل فعاًل باید از هرگونه سود بیشتر ممانعت کند.

به گفته  ی مایکل ون  دی پوپ، یکی از تحلیلگران مشهور بازار، جروم پاول با 
تداوم افزایش نرخ بهره باعث سقوط دیگری در قیمت بیت کوین می شود.

 به نقل از کوین پدیا، یکی از مشهورترین معامله گران و تحیلگران بازار کریپتو 
به نام مایکل ون دی پوپ، امروز جدیدترین تحلیل های تکنیکال خود را برای بازار 
بیت کوین )BTC( در اختیار مخاطب شان قرار دارد. وی در حالی نتایج تحلیل های 
خود را منتشــر کرد که جروم پاول، رئیس فــدرال رزرو ایاالت متحده، در روز 
سه شنبه 7 مارس / 16 اسفند، با اظهار نظرات خود بازار سهام و بیت کوین را در 

معرض یک سقوط شدید دیگر قرار داد.
جروم پاول در جلسه ای با اعضای کمیته ی امور بانکی، مسکن و امور شهری 
مجلس سنای ایاالت متحده اظهار داشت که داده های تورمی اخیر فدرال رزرو را 

در نهایت وادار می کنند تا نرخ بهره را بیش تر از حد انتظار افزایش دهد.
مایکل ون دی پوپ در واکنش به اظهارنظر جروم پاول، در توییتی نوشت: »پاول 
با تداوم افزایش نرخ بهره، باعث یک سقوط دیگر در قیمت بیت کوین می شود.«

به گفته ی مایکل ون دی پوپ، مفهوم صحبت های جروم پاول این بود که فدرال 
رزرو همچنان به سیاست های سختگیرانه ی خود در برابر تورم ادامه خواهد داد؛ به 
این معنی که فدرال رزرو بر اساس رویدادها و داده های تورمی نظیر شاخص قیمت 
مصرف کننده، بازار کار و غیره نرخ بهره را به صورت ماهانه افزایش خواهد داد. این 
حرف در حال حاضر باعث می شود که قیمت بیت کوین پیش از افزایش نرخ بهره 

دچار یک حرکت نزولی جدید و سقوط به سطوح پایین تر شود. 
به اعتقاد جروم پاول، داده های تورمی کمی پیچیده شده اند. به گفته ی وی، 
از یک طرف کشور چین از وضعیت قرنطینه خارج شده است. شرایطی که چین 
در این سال ها تجربه کرده باعث خواهد شد قیمت کاالهای تولیدی در این کشور 
افزایش یابند؛ در نتیجه ، قیمت کاالهای صادراتی آن نیز افزایش خواهد یافت. و 
این به معنی گران تر شدن کاالهای وارداتی از چین است. این مسئله می تواند در 

این مقطع به افزایش تورم دامن بزند.
از طرفی دیگر، معیاری که برای تشــخیص داده های تورم استفاده می شود، 
مقداری اصالح و تعدیل می شود؛ به این معنی که در حال حاضر عدد نهایی تورم 

اندکی باالتر از میزان واقعی است.
اظهارنظر جروم پــاول باعث ریزش قیمت ارزهای دیجیتــال در روز جاری 
شــد. هم اکنــون در لحظه ی نگارش ایــن مطلب – در حوالی ســاعت 14:30 
روز چهارشــنبه 8 مــارس / 17 اســفند – بیت کوین بــا 1.69 درصد کاهش 
نســبت به روز گذشــته با قیمــت 22.040 دالر معامله می شــود. ارزش بیت 
کویــن نســبت به هفت روز گذشــته نیــز 7.18 درصد کاهش یافته اســت. 
ظرف بیســت و چهار ســاعت گذشــته، قیمت بیت کوین در محدوده ی کف 
 21.995 دالر تا ســقف 22.429 دالر در نوســان بوده است. همچنین، حجم 
معامالت بیســت و چهار ســاعته ی بیت کوین با 55.14 درصد افزایش به رقم 

24.617.677.089 دالر رسیده است.  

پیامبر اکرم )ص( :

َمن َدَخَل الّسوَق َفاشَتری تُحَفًة 
َفَحَمَلها إلی ِعیالِِه، کاَن َکحاِمِل 
َصَدَقٍة إلی َقوٍم َمحاویَج، َولَیبَدأ 

کوِر . بِاإلِناِث َقبَل الذُّ
هر کس وارد بازار شود و هدیه ای 

بخرد و آن را برای خانواده اش 
بَبرد، همانند کسی است که برای 
عّده ای نیازمند، صدقه می بََرد، و 

باید آن هدیه را نخست به دختران 
بدهد و سپس به پسران .

ثواب األعمال : ص 239 ح 1

  آیا افسانه موتسارت واقعیت دارد؟

در حالی که طی سال های گذشته ادعاهایی مبنی بر تاثیر موسیقی و به 
خصوص موسیقی موتسارت بر کنترل تشنج های بیماری صرع مطرح شده 
بود، نتایج یک پژوهش جدید نشــان می دهد که موســیقی هیچ تاثیری بر 

عالئم صرع ندارد.
 Sonata(»به نقل از نیو اطلس، ادعا می شــود که »سونات برای دو پیانو 
for Two Pianos( موتســارت، دارای اثرات مثبت بســیاری از جمله کاهش 
عالئم صرع اســت، اما یک فراتحلیل جدید نشــان می دهد که هیچ مدرک 
علمی مبنی بر اینکه موسیقی موتسارت با فواید سالمتی برای بیماران مبتال 
 به صرع همراه باشــد، وجود ندارد. فراتحلیل)meta-analysis(، دستیابی به 
حقیقِت مشترک در پشِت همه مطالعات علمی مفهومی و فردی برای بهبود 

زندگی است.
ولفگانگ آمادئوس موتسارت، سونات خود را در سال 1781 زمانی که 25 
ســاله بود نوشت. این قطعه دارای سه بخش است و پژوهشگران روی اولین 
بخش از این سونات تمرکز کرده اند و ادعا می شود که خواص شگفت انگیزی 
دارد.این اثر از موتسارت از سال 1993 موضوع بحث های علمی فراوانی بوده 
است، زمانی که اولین بار یک مقاله پژوهشی ادعا کرد که گوش دادن به بخش 
اول سونات موتسارت موسوم به con spirito عملکرد را در رابطه با کارهای 
ذهنی مانند تا کردن کاغذ و حل معماها بهبود می بخشــد؛ اما پژوهش های 

بعدی نشــان داد که هرگونه بهبود در عملکرد مغز، اگر اصال وجود داشــته 
باشد، اندک است.

اما این باعث نشد که رسانه ها از نتایج آن مطالعه در سال 1993 استفاده 
نکرده و به اشتباه ادعا نکنند که گوش دادن به موسیقی موتسارت، ضریب 

هوشی را افزایش می دهد.
تاثیر این قطعه موتسارت بر ذهن از آن زمان تاکنون به عنوان یک اطالعات 
عمومی باقی مانده اســت؛ با این ادعا که این قطعه موســیقی توانایی های 
جهت یابی موش ها در پیچ و خم ها و تولید شیر در گاوها را بهبود می بخشد 
و حتی باعث می شود که باکتری ها در کارخانه های فاضالب، به طور موثرتری 

فاضالب را تجزیه کنند.
بــه تازگی نیز ادعای دیگری مطرح شــده مبنی بر اینکه گوش دادن به 

سونات موتسارت، عالئم بیماری صرع را کاهش می دهد.
اکنون پژوهشگران دانشگاه وین در یک فراتحلیل جدید، تأثیر این بخش 
از سونات موتسارت را بر بیماری صرع و شرایط پزشکی مرتبط با آن بررسی 
کردند. عالوه بر این، آنها اثرات ســوگیری، کفایت ارزش شــواهدی که در 
پژوهش های قبلی بر آن تکیه شده بود و همچنین روش های مختلف تجزیه 

و تحلیل و ارائه داده ها را زیر ذره بین بردند.
پژوهشــگران به شکل جامع، هشــت پژوهش قبلی را مورد بررسی قرار 
دادند که 207 شــرکت کننده را پوشــش می داد و پس از تجزیه و تحلیل 
داده ها دریافتند که شــواهد کمی مبنی بر فوایــد معنی دار گوش دادن به 
ســونات موتسارت)یا هر موســیقی دیگری( در مورد صرع به طور خاص یا 

سایر بیماری های مرتبط با پزشکی به طور کلی وجود دارد.
برخی از پژوهش هایی که بخشــی از این فراتحلیل را تشکیل می دادند، 
یک اثر درمانی قابل مشاهده را نشان دادند، اما بی اهمیت بود و ارزش اثباتی 
یافته ها ناکافی در نظر گرفته شد. برخی از پژوهش ها ضعیف بودند؛ یعنی از 
حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ برای پاسخ به سوال پژوهش مورد بررسی 
اســتفاده نکرده بودند. پژوهش های دیگر نیز به طور انتخابی داده های خود 

را گزارش کرده بودند.
ساندرا اوبرالیتر و جاکوب پیشنیگ، پژوهشگران این فراتحلیل می گویند: به 
نظر می رسد که ادعای بی اساس، پژوهش های ضعیف و گزارش های غیرشفاف، 

محرک های اصلی افسانه اثر سونات موتسارت هستند.

اینفوگرافیاینفوگرافی

 مواد غذایی حساسیت زا کدامند؟
حساســیت غذایی شــرایطی اســت که در آن غذاهایی خاص باعــث ایجاد واکنــش ایمنی غیرطبیعی می شــود. آلرژی های 
غذایــی بســیار شــایع هســتند، اگرچــه هــر غذایی ممکن اســت آلــرژی ایجــاد کنــد، اما بیشــتر حساســیت های 
غذایــی در اثر 8 ماده غذایی ایجاد می شــود. در این اینفوگرافیک به هشــت ماده غذایی حساســیت زا اشــاره شــده اســت.

نفت خام در نقطه سکون

کشف کوهی در زیر آب بلندتر از برج »خلیفه«

نفت خام که در جلسه ی قبل به دلیل ترس از افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضا، 
سقوط کرده بود، امروز ثابت ماند.

به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز چهارشنبه ثابت ماند، زیرا داده های صنعتی 
کاهش غیرمنتظره ای را در ذخایر نفت خام ایاالت متحده نشان داد. پیش از آن، 
بازار در جلســه ی قبل به دلیل ترس از اینکه افزایش شــدیدتر نرخ بهره ایاالت 
متحده به تقاضا ضربه خواهد زد، سقوط کرد.بهای معامالت آتی نفت برنت با 18 
سنت یا 0.2 درصد افزایش به 83.47 دالر در هر بشکه رسید، در حالی که نفت 

خام وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( با 4 سنت افزایش به 77.62 دالر 
در هر بشکه رسید.به گفته ی منابع بازار، داده های موسسه نفت آمریکا حاکی از 
آن بود که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته ی منتهی به سوم مارس، حدود 3.8 
میلیون بشــکه کاهش یافته است. این امر، پیش بینی ها برای افزایش 400 هزار 
بشکه ای ذخایر نفت خام را که از 9 تحلیلگر شرکت کننده در نظرسنجی رویترز 
به عمل آمده بود، به چالش کشید.با این حال، محرک های کوتاه مدت به چشم انداز 
نزولی تری اشاره کردند، زیرا سرمایه گذاران برای افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده 
آماده می شــوند.تینا تنگ، تحلیلگر در CMC Markets خاطرنشان کرد: »نظرات 
پاول رئیس فدرال رزرو در مورد نرخ های باالتر به مدت طوالنی تر، ترسی بر بازارها 
و دارایی های ریسکی از جمله کاالها وارد کرد و بدین ترتیب با کاهش یک شبه 
مواجه شدند. بازگشت کوتاه مدت قیمت نفت امروز ممکن است به دلیل کسب 

سود باشد، زیرا هیچ چیز اساساً تغییر نکرده است.«
وی بــا تأکید بر کاهش ذخایر نفت خام براســاس داده هــای API افزود که 
معامله گران در اواخر روز چهارشنبه منتظر داده های موجودی نفت خام از اداره ی 
اطالعات انرژی ایاالت متحده هســتند.هر دو نفت برنت و وســت تی آی در روز 
سه شنبه پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا بیش از 3 درصد 
سقوط کردند؛ پاول صراحتأ ابراز داشت که مرکزی احتماالً در پاسخ به داده های 

قوی اخیر نیاز به افزایش نرخ بهره بیش از حد انتظار دارد.

به لطف اولین ماموریت بدون سرنشــین نقشه برداری اقیانوس در جهان یک 
کوه در زیر آب کشف شده که از برج خلیفه دوبی بلندتر است.

به نقل از آی ای، کاوشگر دریایی Surveyor SD 1200، بزرگترین شناور بدون 
سرنشــین نقشه برداری اقیانوس در جهان اســت که به تازگی یک کوه دریایی 

ناشناخته را کشف کرده که بزرگتر از بلندترین آسمان خراش زمین است.
این ابتکار به پر کردن شکاف های اکتشاف اقیانوس، به  ویژه در مناطق دورافتاده 

کمک می کند و با توجه به اینکه تاکنون فقط پنج درصد از دریاها کاوش شده اند، 
این ماموریت کاوشگرانه در نهایت می تواند تمام اسرار اقیانوس های زمین را آشکار 
کند.عالوه بر این، کشف کوه های دریایی به ارتقای دانش ما در مورد عملکردهای 
فیزیکی اقیانوس کمک می کند. چنین زمین چهرهای زمین شناسی می توانند به 
عنوان یک مرکز توجه برای زیستگاه های متمایز - شاید برای زندگی ناشناخته 

قبلی - که نیاز به بررسی بیشتر دارد، باشند.
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