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 بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود آخرین تحوات اقتصاد کان و اقدامات بانک 
مرکزی را شــرح داده اســت زیرا از نظر این بانک ارائه اطاعات درست و بهنگام یکی از 
روش هایی است که می توان از آن به عنوان ابزاری در جهت همسو شدن انتظارات تورمی 
در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده کرد. این گزارش 
که تحوات مرداد ماه 1400 را تبیین می کند بیانگر آن است که طی پنج ماهه نخست 
ســال  جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دار بوده است. همچنین 
در بازار دارایی ها مســکن با 3 درصد و شاخص کل بازار سهام با 15 درصد رشد همراه 
بوده اند. در نهایت نیز بانک مرکزی با 4 اقدام سعی در مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی 
داشــته اســت که در ادامه این گزارش به آن پرداخته می شود.به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، در گزارش اوضاع اقتصادی کان مرداد ماه 1400، بررســی تورم ماهانه 
شــاخص بهای کااها و خدمات مصرفی اولین موضوعی اســت که به آن پرداخته شده 
است. بنابراین گزارش نرخ تورم در مرداد ماه عمدتاً تحت تأثیر گروه »مسکن، آب، برق و 
گاز و سایر سوخت ها« قرار داشت؛ به گونه ای که این گروه 44.3 درصد از تورم این ماه را 
تشکیل داده است. در رتبه های بعدی گروه های »خوراکی ها و آشامیدنی ها« و »حمل و 

نقل« قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند.
همچنین براساس این گزارش و بر مبنای آخرین اطاعات رسمی منتشر شده از سوی 
گمرک جمهوری اسامی ایران، طی پنج ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی 
در حدود 17.7 میلیارد دار بوده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت 
مشــابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود 
16.6 میلیارد دار گزارش شده است که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به 

مدت مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به بررسی بازار دارایی ها از جمله سهام و مسکن 
افزوده است که قیمت ها در بازار مسکن در مرداد  ماه سال  جاری با افزایش مواجه شده 
و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در 
این  ماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس 
اوراق بهادار در پایان مرداد ماه 1400 در مقایســه با روز پایانی ماه گذشته حدود 15.6 
درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی ها دالتی بر 
تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی 

سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
در مرداد ماه ســال  جاری شــاهد افزایش قیمت دار در بازار آزاد بودیم، چرا؟ بانک 
مرکزی به عنوان نهاد رسمی حفظ ارزش پول ملی پاسخ به این سؤال را چنین می دهد: 
در مرداد ماه سال  جاری تحت تأثیر انتظارات فعاان اقتصادی نسبت به تحوات سیاست 
خارجی، متوسط نرخ دار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد 
گزارش، متوســط قیمت این ارز در بازار به حدود 255 هزار ریال رسید. این افزایش در 

شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین مؤثر بر بازار ارز، در سال جاری 
ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است. در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود 
بازار بین  بانکی در داان سیاســتی با اســتفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده گذاری 
قاعده منــد بانک ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین 
بانکی را تا حد امکان جمع آوری کرد. یادآور می شود، این امر در حالی تحقق یافت که 
بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام 
نداد. این مسأله به معنای اصاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک ها در بازار بین بانکی 
بوده، به طوری که در حال حاضر بانک های دارای کسری منابع تنها می توانند با توثیق 
اوراق مالی دولت و در نرخ ســقف داان از این منابع اســتفاده کنند که این امر موجب 
بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک ها شده است. براین اساس نرخ بازده اسناد 
خزانه اســامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی 
را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اســناد با سررســیدهای یک ساله و دوساله در این 
ماه با کاهشی به ترتیب معادل 0.74  و 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 

20.98 و 20.93 درصد رسید.  
اما نقدینگی به عنوان مؤثرترین عامل نرخ تورم در ایران چه وضعیتی داشته است؟ 
کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مرداد ماه را معادل 3980 
هزار میلیارد تومان اعام کرد. با این حال گزارش بانک مرکزی می گوید: بر اساس ارقام 
موجود، رشــد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به 
ترتیب به 39.1  درصد و 42.1 درصد رسید. رشد باای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی 
به پایان مردادماه 1400، عمدتاً ناشــی از کاهش پایه پولــی در پایان مردادماه 1399 
)نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 5.3 درصد( و به دلیل فروش اوراق بدهی دولت 
به بانک ها و افزایش ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده اســت. همچنین حجم 
نقدینگی در پایان مردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد 
رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )14.1 
درصد( به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان 
مرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان می دهد که 
در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )2.9 درصد( به میزان 9.5 واحد 
درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 
1399 عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز 
استفاده از آن )از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.03.26 هیأت وزیران( بوده 
است )به میزان 529.6 هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه 1400(. در پایان مرداد ماه 
سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.601 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده 
نقدینگی نســبت به پایان سال 1399، 0.3 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد 
دوره مشابه سال 1399، )معادل 10.8 درصد(، 10.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

شانگهای، دریچه ای برای 
افزایش مبادات تجاری 

معدن کاوی؛ زخمی بر 
پیکر طبیعت بانه

روزگار شکرخند زنان 
فوتبال ایران

 مهاجرت بخاطر 
تغییرات آب و هوایی

گفتند آش فروشــی، آشی درست کرده بود که  خیلی بی مزه و بی.رمق 
بود و کسی به آن اقبالی نمی کرد.

آش فروش باای سر دیگ ایستاده بود و با آب گردون آش کذایی را به 
هم می زد و دائماً داد می زد: حاا بهتر شــد ، حاا بهتر شــد. یک عده ای 
می آمدند و یک کاسه آش می خریدند، ولی وقتی متوجه می شدند که آش 
کماکان بی رمق و بی مزه است، کاسه را به زمین می زدند و پراکنده می شدند 
، ولی آش فروش باز به جای این که به فکر خوش طعم کردن آش با افزودن 
گوشــت و سبزی و نمک و غیره باشــد، فقط آن را هم می زد و با فریاد به 
تبلیغ می پرداخت و داد می زد: حاا بهتر شد، حاا بهتر شد. برخی باز برای 
مدت کوتاهی فریب می خوردند، ولی هر نوبت تعداد کســانی که به حرف 

آش فروش اعتماد می کردند، کمتر می شد.
ببینید، در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما بیش از 10 برابر نرخ تورم  
در کشــورهای حوزه دار اســت، نباید از باا رفتن قیمت ارز تعجب کرد، 
ولی در موقع ریزشی شدن، می شود سوال کرد که چه اتفاق مثبتی افتاده 
که قیمت ها رو به پایین حرکت کرده اســت؟ و وقتی هیچ دلیلی علمی و 
اقتصادی برای ریزش قیمت ها مشاهده نشود ، معلوم می شود که یا مساله 
دســتوری و مصنوعی است و یا جو خاصی به وجود آمده، مثا فان مقام 
بین المللی سخن خاصی گفته یا سفری به ایران داشته، و تجربه نشان داده 
که قیمت های مصنوعی و دســتوری یا قیمت هایی که به دلیل جو روانی 

ایجاد شده، پایدار نخواهد بود.
البته نوسانات نرخ ارز ربطی به افزایش آن ندارد و هر یک دایل جداگانه 
دارد. جلوگیری از نوســانات و تاطم در بازار ارز از وظایف اصلی بانک های 
مرکزی است و اصوا بانک های مرکزی سه وظیفه اصلی دارند؛ اول کنترل 
نرخ تورم و بهره، دوم، پایین آوردن نرخ بیکاری و سوم، جلوگیری از نوسانات 

و ثبات قیمت ها.
بنابرایــن وقتی اتفاقات مثبت و منفی سیاســی رخ می دهد، مدیران و 
مســووان اقتصادی کشــورنباید اجازه دهند که بازار گرفتار تاطمات و 

نوسانات ویرانگر شود.
به نظر حقیر از مهمترین مشــکاتی که در اقتصاد کشــور و به تبع آن 
در حــوزه ارز با آن روبرو هســتیم، غیرواقعی بودن قیمت ها و چند نرخی 
بودن ها اســت و اختصاصا در حوزه ارز باید به محدودیت هایی هم که برای 
صرافان دارای مجوز به خصوص صرافان کم سرمایه ایجاد شده، اشاره کنم. 
این محدودیت ها باعث می شود که تجار واردکننده هم برای تهیه ارز دچار 
مشکل باشند و از سوی دیگر، بازرگانان صادرکننده هم برای فروش ارز خود 
آزاد نبوده و گرفتار اجبارها و تحمیات باشــند که برخی از آنها را از حوزه 

صادرات فراری می دهد.
به نظر حقیر، بهتر است بانک مرکزی و دولت جدید با تک نرخی کردن 
ارز و برچیــدن انواع قیمت های غیرواقعــی و رانتی و بازارهایی غیر از بازار 
آزاد، اجازه هر چه بیشــتر رقابتی  تر شدن را به بازار ارز بدهند و خودشان 
وظیفــه نظارت را به عهده بگیرند و دخالت در بازار را فقط در زمانی انجام 
دهند که عواملی یا کسانی با سرمایه های بزرگ بخواهند به طور مصنوعی 

بازار را تحت تاثیر نوسانات و تاطمات مخرب قرار دهند.
ناگفته نماند، با توجه به تفاوت بیش از 30 درصدی نرخ تورم در کشور 
ما و کشورهای حوزه دار حتی با فرض حل شدن مشکات سیاسی و آزاد 
شــدن پول های بلوکه شده ما و ایجاد درآمدهای سرشار ، باز هم  تثبیت 
دستوری نرخ ارز برای درازمدت یا حتی میان مدت، نه ممکن است و نه حتی 
مفید، و هیچ گاه در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما بیش از 10 برابر در 
کشــورهای حوزه دار است نباید از باا رفتن قیمت ارز جلوگیری شود، و 
فقط می باید مراقب بود که این افزایش قیمت همراه تاطم و نوسان نباشد 
و تا وقتی هیچ دلیل علمی و اقتصادی برای ریزش قیمت ها مشاهده نشود، 
نباید اجازه داده شود قیمت ها با دستکاری یا جوزدگی  ریزشی شود. چون 

معلوم است که قیمت های مصنوعی و دستوری پایدار نخواهد بود.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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تحلیل بانک مرکزی ازتحوات اقتصاد کان در مردادماه 1400 

رشد رشد 3939 درصدی نقدینگی درصدی نقدینگی

اگر اهل فیلم های ترسناک هستید شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید یک شرکت آمریکایی حاضر است بابت تماشای 13 
فیلم ترسناک، 1300 دار بپردازد! شرکت »فایننس باز« اعام 
کرده پس از قرعه کشی، یک نفر را برای شرکت در تحقیقی 
انتخاب خواهد کرد که قرار است تاثیر میزان بودجه فیلم های 
ترسناک را بر درجه ترسناک بودن آنها بررسی کند.این شرکت 
اعام کرده فرد انتخاب شــده باید در حین تماشای فیلم ها 
مچ بند »فیت بیت« را برای سنجش ضربان قلب ببندد.و اگر 
مایلید ببینید شهامت شرکت در این آزمایش ترسناک را دارید، 
یا دستکم دنبال فیلم های ترسناکی هستید که هنوز ندیده اید، 
نگاهی به فهرســت زیر بیندازید:اره، وحشت در آمیتی ویل، 
یک مکان ساکت، یک مکان ساکت 2، کندی من، توطئه آمیز، 
پروژه جادوگر بلر، شوم، برو بیرون، پاکسازی، هالوین )2018(، 

فعالیت فراطبیعی، آنابل./بی بی سی

پردیس پورعابدینی به »بی مادر«، نخستین فیلم سینمایی 
سیدمرتضی فاطمی پیوست.به گزارش روابط عمومی پروژه، 
پردیس پورعابدینی به ترکیب فیلم سینمایی »بی مادر« به 
کارگردانی و نویسندگی ســیدمرتضی فاطمی، اضافه شد تا 
پس از درخشش در سریال شبکه نمایش خانگی »آقازاده« 
و معرفی به عرصه هنر، در »بی  مادر« برای نخستین بار ایفای 
نقش شخصیت اصلی یک اثر سینمایی را تجربه نماید.پیش از 
این حضور امیر آقایی، پژمان جمشیدی و آناهیتا درگاهی در 
نخستین ساخته سینمایی سیدمرتضی فاطمی قطعی شده 
بود.»بی مادر« طی روزهای آتی در تهران کلید می خورد و به 
زودی ترکیب سایر بازیگران و عوامل پشت دوربین آن معرفی 
خواهند شد.این فیلم ســینمایی که در »کانون فیلم نسیم« 
تولید می شود، خود را برای حضور در چهلمین دوره جشنواره 

فیلم فجر آماده می کند.

 پول بگیرید فیلم 
ترسناک ببینید!

 معرفی بازیگر جدید 
»بی مادر« 

قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل نسبت به ابتدای شهریور ماه با کاهش 5000 تا 10 
هزار تومانی همراه شده و به 33 تا 35 هزار تومان رسیده است. بر اساس مشاهدات 
میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ 
با کاهش 5000 تا 10 هزار تومانی به حدود 33 تا 35 هزارتومان رسیده و این روند 
نزولی قیمت مرغ نیز از هفته پیش آغاز شده است.گفتنی است در مردادماه و ابتدای 
شهریور ماه ســالجاری قیمت مرغ برای مصرف کنندگان به 40 هزار تومان و در 
برخی مناطق به 45 هزار تومان هم رسید. افزایش قیمتی که فعاان صنعت طیور 
علت آن را سودجویی و انحرافات در شبکه توزیع، دقیق نبودن آمار جوجه ریزی، 
کمبود تولید جوجه یکروزه  و افزایش قیمت جوجه عنوان کرده بودند.تصمیماتی 
چون افزایش فاصله جوجه ریزی به 90 روز، انجام جوجه ریزی20 درصد کمتر از 
پروانه فعالیت برای واحدهای تولیدی و ممنوعیت جوجه ریزی مازاد زنجیره ها، که 
اگر چه این تصمیمات انتقادات کارشناسان را به دنبال دارد ولی تا حدودی منجر به 

کاهش قیمت ها خواهد شد.

کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت مرغ
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1400/06/28

شماره : 1192

ســعیده محمد  -   ایده روز  |  عضویت 
افراد 15 ساله و بیشتر در شبکه های اجتماعی 
در ایران طی ســه ســال با 12 درصد رشد 
به 65 درصد رســیده و واتس اپ با عضویت 
88.5 درصدی ایرانی ها، پرطرفدارترین شبکه  

اجتماعی است.
مرکز آمار ایران نتایج اولیه طرح آمارگیری 
از فرهنگ رفتاری خانوار در سال ۹۹ را منتشر 
کرده اســت. در این طرح آماری ۴۳ هزار و 
۷۰۰ خانوار شــهری و 18هزار و 86۰ خانوار 
روستایی مشارکت داشته اند و اطاعات مرتبط 
با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه  های 
اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه، سرمایه 
اجتماعی و ... افراد 15 ساله و بیشتر جمع آوری 
شــده اســت که فعا فقط نتایج مربوط به 

شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

 رشــد ۱2 درصــدی عضویت در 
شبکه های اجتماعی در سه سال

بر اساس نتایج این آمارگیری در سال ۹۹ 
بیش از 65 درصد افراد 15 ســاله و بیشــتر 
حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده اند 
که نسبت به عضویت 5۳ درصدی این افراد در 
سال ۹6، عضویت در شبکه های اجتماعی در 
سه سال با رشد 12 درصدی مواجه بوده است.

 البرزی ها بیشترین عضویت را در 
شبکه های اجتماعی دارند

بــه جهت فراوانــی میــزان عضویت در 
استان های کشــور هم ساکنان استان البرز 
بــا ۷۷.1 درصد، بوشــهر بــا ۷5.6 و تهران 
با ۷5 درصد بیشــترین میــزان عضویت را 

دارند.همچنین  اجتماعــی  در شــبکه های 
ســاکنان استان گلســتان با 51.5، خراسان 
جنوبی با ۴8.۷ و سیســتان و بلوچستان با 
 ۴2.۷ درصــد کمترین میــزان عضویت در

 شــبکه های اجتماعی را در سال ۹۹ به خود 
اختصاص دادند.

 هرمزگانی ها بیشترین زمان را در 
شبکه های اجتماعی صرف می کنند

بر اســاس این مطالعه در ســال گذشته 
متوســط حضور افراد 15 ســاله و بیشتر در 
شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۳2 دقیقه 
و 18 ثانیه در روز بوده اســت. این در حالی 

اســت که در سال ۹6 متوسط حضور روزانه 
آنها در شــبکه های اجتماعی یک ســاعت و 

چهار دقیقه بوده است.
فراوانی این شــاخص به تفکیک استان ها 
نشــان می دهد در سال گذشــته ساکنین 
اســتان هرمزگان با 1۳2 دقیقه و یک ثانیه، 
بوشهر با 12۳ دقیقه و 56 ثانیه و خوزستان 
با 11۴ دقیقه و 1۴ ثانیه بیشترین و ساکنین 
استان های خراسان شمالی با 65 دقیقه و 51 
ثانیه، سیستان وبلوچستان با 5۴ دقیقه و ۴8 
ثانیه و خراســان جنوبی بــا ۴8 دقیقه و 56 
ثانیه کمترین متوسط زمان حضور روزانه در 

شبکه های اجتماعی را داشته اند.

 رشــد ۶۰ درصدی اســتفاده از 
واتس اپ در سه سال 

از لحاظ نوع شبکه های اجتماعی که افراد 
عضو آن بوده اند واتس  اپ با 88.5 درصد و پس 
از آن اینستاگرام با 68 درصد بیشترین میزان 
عضویت را دارا بوده اند. این در حالی اســت 
که در ســال ۹6 میزان عضویت در واتس اپ 
2۴ درصد و در اینستاگرام ۴۳.1 درصد بوده 
است. بنابراین فیلترینگ تلگرام در این فاصله 
بر میزان افزایش استفاده از واتس اپ اثر مثبت 

گذاشته است.

 چند درصد ایرانیان عضو شبکه های اجتماعی هستند؟

با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب  وکار در مجلس، صدور 
مجوز بسیاری از مشاغل از جمله کارگزاری های بورس، دفاتر رسمی، وکالت و 

امثال آن ها از انحصار خارج خواهند شد.
 نماینــدگان مجلس به کلیات طرح 6 ماده ای تســهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار رای مبثت دادند تا مجوز شروع به کار بسیاری از مشاغل از جمله 
کارگزاری های بورس و دفاتر رسمی، داروخانه ها و امثال آن از انحصار خارج شوند.

برمبنای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوز اشتغال در مشاغلی 
که به حوزه های سامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست مرتبط نیستند، با 
عنوان »مجوزهای ثبت محور« شــناخته خواهد شد. در این گونه مشاغل فرد 
متقاضی برای دریافت مجوز شــروع به کار، تنها ازم اســت وارد سامانه ملی 
مجوزهای کشــور شــده و بعد از خواندن شــرایط و ضوابط ازم برای شروع 
کســب وکار مورد نظر خود و ثبت اطاعات شــخصی و مکانی اش، به صورت 
آناین به اجرای صحیح آن شرایط و ضوابط ، تعهد داده و کارش را آغاز کند.

به عاوه برای مجوزهای مشاغل مرتبط با حوزه های سامت، امنیت، بهداشت 
و محیط زیست هم یک بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخ گویی 
در نظر گرفته شده و تاکید شده که استفاده از فرآیندهای کاغذی برای صدور 
مجوز این گونه مشاغل هم غیرقانونی است. در این دست از مشاغل، اگر سه روز از 
مهلت قانونی دستگاه های مرتبط برای پاسخگویی به درخواست متقاضی بگذرد 
و متقاضی پاسخی دریافت نکند، سامانه مجوزدهی به صورت خودکار جواب 
درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و مجوز شروع به کار صادر می شود.

نکتــه مهم اینکه در صورت تصویب جزئیــات این طرح، محدودیت هایی 
مانند فاصله جغرافیایی کســب وکارها از هم، حد نصاب های جمعیتی، اشباع 
بازار، تعیین ظرفیت و... برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. این یعنی برای 
دریافت مجوز داروخانه  و یا دفاتر اسناد رسمی و... امثال آنها دیر هیچ محدودیتی 

وجود نخواهد داشت.
در بندهای ۴، 5 و 6 این طرح هم خدمات حقوقی از انحصار خارج شده و 
راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری تعریف 

شــده است. طراحان این طرح می گویند از آنجا که در حال حاضر اخذ پروانه 
وکالت منوط به احراز صاحیت افراد نبوده و به تعداد ظرفیتی بســتگی دارد 
که ساانه توســط کانون وکا مشخص می شود، به دلیل تعارض منافع، این 
ظرفیت به عمد در سطح پائینی اعام می شود. حاا در این طرح میانگین نمره 
اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون وکالت، سردفتری و کارشناس 
رسمی محاسبه و هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، 

پذیرفته خواهد شد.
به این ترتیب اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به تایید شــورای 
نگهبان برسد صدور مجوز برای مشاغلی مانند نانوایی ها، ایجاد گلخانه، دامداری، 
مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشــاورزی، پرورش شتر، صرافی ها، 
کارگزاری های بورس، دفاتر رسمی، دفاتر ازدواج و طاق، وکالت، آژانس ها، آژانس 
مســافربری، آموزشگاه رانندگی، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز 
رفاهی بین شهری و امثال آنها از انحصار خارج شده و به راحتی صادر خواهد 
شد. صدور مجوز برای داروخانه ، بیمارستان، مطب، درمانگاه ، مراکز رادیولوژی و 
سونوگرافی، انواع کلینیک ها و آزمایشگاه ها، تولید تجهیزات بیمارستانی و هم 
دیگر آن دشواری سابق را نخواهد داشت و اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه 
مرتبط با این مشاغل برای صدور مجوز بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت نکند 

سامانه صدور مجوز، مجوز شروع به کار او را صادر خواهد کرد.
مرکز پژوهش های مجلس پیش از این در گزارشی درباره این طرح تاکید کرده 
بود که به جای قانونگذاری در حوزه بهبود محیط کسب کار نیازمند اجرای قوانین 
موجود هستیم. اما در عین حال این مرکز هم بر تصویب برخی از بندهای این 
طرح از جمله بندهای مربوط به انحصارشکنی صدو مجوز در مشاغل خدمات 
حقوقی تاکید کرده بود.در صحن مجلس هم مخالفان این طرح معتقد بودند 
مشکل اصلی کسب وکارها عدم اجرای قانون است و این به جای قانونگذاری به 
نظارت بیشتر نیاز دارد. همینطور ایجاد بار مالی برای دولت با اجرای این طرح 
از دیگر دایل مخالفت نمایندگانی مانند کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون 
اقتصادی با این طرح بود. نمایندگان موافقی مثل الیاس نادران هم اجرای این 
طرح را موجب رقابتی تر شدن بازار کسب وکارها و شکستن انحصارگرایی توصیف 
کردند.همچنین سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در دوره نمایندگی از 
دســت اندرکاران تدوین این طرح بود، ترجیح داد خودش به عنوان نماینده 
دولت در جلســه بررسی این طرح حاضر شود. او گفت که محتوای این طرح 

موضع رسمی وزارت اقتصاد در خصوص صدور مجوزهای کسب وکارهاست.
خاندوزی توضیح داد: در رتبه بندی موانع کسب وکار یا سهولت کسب وکار 
از 1۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط 
به شروع کسب وکار است. متاسفانه رتبه ایران 1۷8 در میان کشورهای دنیا از 
جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل پیچیده ای 
است که هم دســت وپای فعاان اقتصادی را می بندد و هم انگیزه تولید را از 

فعاان گرفته و مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.
او با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طایی که جزء نقاط مورد 
اتکای این مجلس اســت با تصویب کلیات طرح تســهیل صدور مجوزهای 
کســب وکار محقق خواهد شد، افزود: به موجب این طرح تغییر رویکردی که 
دولت آیت اه رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال 
می کند اتفاق خواهد افتاد. همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی 
شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.

صدور مجوز کدام مشاغل از انحصار خارج خواهند شد؟

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

پیمان شانگهای و شمارش معکوس تا 
هژمونی آسیا بر دنیا

پیمان شانگهای در بدو تأسیس یک پیمان امنیتی و ضد تروریسم بود، ولی با توجه 
به کشورهایی که آن را تشکیل دادند و کشــورهایی که تقاضای عضویت به عنوان 
عضو ناظر یا طرف گفت و گو)در سازمان همکاری های شانگهای سه مدل مشارکت 
تعریف شده که شامل عضو دائم، عضو ناظر و شــرکای گفت و گو است( دادند، این 

پیمان به سمت حوزه های اقتصادی رفت.
اکنون با پیوستن ایران به ســازمان همکاری شانگهای، اعضای دائم آن به ۹ کشور 
رسیده و دو کشور هم به عنوان عضو ناظر)افغانســتان و پاکستان( وجود دارند که 
احتمــال دارد به عنوان عضو دائم معرفی شــوند؛ در این میان شــرکای گفت و گو 
هم به دنبال آن هســتند که ســطح همکاری های خود را با این سازمان بسیار مهم 

افزایش دهند.
این پیمان بیش از ۴۰ درصد از جمعیت دنیا را دربر می گیرد و از نظر وسعت خاک، 
بخش قابل توجهی را پوشــش می دهد که شامل کشــورهای آسیای میانه، چین، 
روسیه، هند، ایران و پاکستان و افغانســتان و البته بخشی از آسیای جنوبی، غرب 

آسیا و حتی خاورمیانه مثل عربستان است.
تمام عقای قوم اعتقاد دارند که طی دو الی ســه دهه آینده یا حتی زودتر هژمونی 
غرب بر آسیا در حوزه اقتصاد رو به افول می رود و جای آن را آسیا می گیرد؛ بر اساس 
این پیش بینی، کشورهایی چون چین و هند به ترتیب کشورهای اول و دوم اقتصاد 
دنیا می شوند و البته روسیه هم همواره جزو قدرت های برتر بوده است. کشورهای 
روســیه، هند، پاکســتان وچین قدرت اتمی دنیا هســتند و اعضای اصلی شورای 
امنیت چون چین و روســیه در این پیمان عضو هســتند؛ لذا در سازمان همکاری 
های شــانگهای که تمام این کشــورها حضور دارند برای ایران یک فرصت بسیار 

خوب است.
در عین حال در این پیمان کشــورهایی حضور دارند که از نظر مواضع اقتصادی و 
سیاســی )هند و روسیه - هند و چین( مشکاتی دارند به همین جهت این امر یک 
فرصت برای کشــورهای کوچک تر چون ایران فراهم می کند تا بتواند وارد بازار این 
کشورها شود. ایران با کشورهای روســیه، هند، چین و پاکستان رابطه خوبی دارد 
و همین امر باعث می شــود که ایران فرصت های بیشــتری برای توسعه مبادات 

اقتصادی با کشورهای عضو شانگهای داشته باشد.
بر این اساس اگر ظرفیت های اقتصادی در این پیمان بخوبی احصا و استفاده شود، 
فرصت بســیار عالی برای ایــران وجود دارد که بتوان به صورت ســازمانی با بخش 
بزرگی از اقتصاد دنیا ارتبــاط برقرار کنیم؛ موضوعی که هیچ زمان تجربه نشــده 

است.
اعضای این پیمان، بزرگ تریــن دارندگان ذخایر انرژی)ایران و روســیه( در دنیا 
هســتند و کشــورهایی هم در این پیمان به عنوان بزرگ تریــن مصرف کنندگان 
انرژی)چین- هند( در دنیا هستند. این امر نشان می دهد که ایران با فرصت بسیار 
خوبی روبه رو شده است که می تواند از آن بیشترین بهره برداری را داشته باشد. این 
پیمان می تواند در فعالیت صنایــع مختلف، عملکرد فعاان اقتصادی و... اثر مثبت 
بگذارد؛ البته موارد عنوان شــده به شرط آن اســت که ایران برنامه ریزی مناسب و 

جامع برای حضور در این پیمان داشته باشد.
از ســویی در کنار عضویت دائم ایران در همکاری شــانگهای، می تــوان برنامه و 
پروژه های ســند 25 ساله همکاری های مشــترک ایران و چین را که فروردین ماه 
سال جاری امضا شــد، تعریف کنیم؛ به جهت انتخابات، این امر مورد پیگیری قرار 
نگرفــت لذا باتوجه به تحوات جدید و حرکت درســت و منطقی می توان شــاهد 

تغییرات گسترده در فضای اقتصاد کشور بود.
امیدوارم با مستقر شدن کامل دولت سیزدهم در آینده ای نزدیک بتوانیم بسرعت 
برنامه های اجرایی سند 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین را با همفکری 
و همراهی حوزه های اقتصادی و بخش خصوصی احصا و عملیاتی کنیم و از فرصت 

پیش آمده در پیمان همکاری شانگهای بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
 حال این ســؤال پیش می آید که با وجود تحریم ها، پیوســتن به پیمان هایی چون 
شــانگهای می تواند اثرگذار باشــد؟ در واقع تحریم همیشــه یک مانع بر ســر راه 
فعالیت های اقتصادی بوده است، اما اگر هوشمندانه در این بخش عمل کنیم و وارد 
پیمان های بین المللی و منطقه ای شــویم، می توانیم تحریم کنندگان را به جهت 
رفع تحریم ها تحت فشــار قرار دهیم؛ چرا که تحریم کنندگان متوجه می شــوند 
که ایران با بخش بزرگی از اقتصاد در ارتباط اســت. از سویی اگر تحریم کنندگان 
فشارهای تحریمی خود را بیشتر کنند، پیمان های اینچنینی می تواند مفری، برای 

خنثی کردن اثرات تحریم باشد.
در ســطح نظام دو راه حل در موضوع تحریم ها وجود دارد، یک آنکه تحریم ها را از 
طریق مذاکراتی چون مذاکرات وین که از ســال های گذشته شروع شده، برداریم و 
سناریوی دیگر خنثی کردن تحریم ها است. بر این اساس اگر بدرستی از پیمان های 
منطقه ای و بین المللی بهره برداری شود برای هر دو سناریویی که نظام پیش بینی 

کرده، کاربرد دارد.

طبق اباغیه بانک مرکزی به بانک مسکن یک زوج در تهران بر ای دریافت 
تسهیات ساخت و خرید مسکن باید بیش از 58 میلیون تومان هزینه کنند.

هفته گذشته بانک مرکزی طی مکاتبه ای،  افزایش سقف  تسهیات ساخت و 
خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن را به 
بانک مسکن اباغ کرد که طبق آن، متاهل تهرانی برای اخذ این وام باید بیش 

از 58 میلیون تومان بپردازند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق 
تسهیات مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب 6۰ 

هزار و ۳۰۰، 6۰ هزار و ۴۰۰  و 6۰ هزار و 5۰۰ تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهیات مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور 
ســال گذشــته نیز با قیمت 6۰ هزار و ۴۰۰، 6۰ هزار و ۳۰۰ و 6۰ هزار و 1۰۰  

تومان داد و ستد می شود.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر 6۰ هزار و ۷۰۰، 6۰ هزار 

و 2۰۰ و 6۰ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیات مســکن در دی  سال گذشته با قیمت 6۰ هزار و ۳۰۰، در 
بهمن ماه با قیمت 6۰ هزار و ۴۰۰ تومان و در اســفندماه نیز با قیمت 6۰ هزار 

و6۰۰ تومان معامله می شود.

 قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مرداد سال جاری
همچنین این اوراق در فروردین سال 1۴۰۰ با قیمت 6۰ هزار و ۳۰۰ تومان، 
در اردیبهشت ماه سال جاری با قیمت 6۰ هزار و ۴۰۰ تومان، در خردادماه سال 

جاری نیز با قیمت 6۰ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می شود.
قیمت این اوراق در تیر و مرداد سال جاری نیز به ترتیب 6۰ هزار و 5۰۰ و 6۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان است و این گزارش بر اساس قیمت مردادماه نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس و با توجه به افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن، مجردهای 
ساکن تهران می توانند تا 28۰ میلیون تومان تسهیات دریافت کنند که شامل 
2۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید مسکن و 8۰ میلیون تومان وام جعاله می شود.

لذا برای دریافت 2۰۰ میلیون تومان تســهیات باید ۴۰۰ برگه تسهیات 
مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 6۰ هزار و 6۰۰ تومانی، 

2۴ میلیون و 2۴۰ هزار تومان می شود.

همچنین با در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 16۰ 
ورق به مبلغ  ۹ میلیون و 66۴ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید 

اوراق به ۳۳ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ۴8۰ میلیون تومان شامل 
2۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید مسکن برای هر نفر و 8۰ میلیون توان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 8۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۴8 میلیون و ۴8۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۹ 
میلیون و 6۹6 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 16۰ ورق تسهیات مسکن 

خریداری کنند، در مجموع باید 58 میلیون و 1۷6هزار تومان پرداخت کنند.

 قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیات برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از 
2۰۰ هــزار نفر برای مجردها به 16۰ و بــرای زوجین به ۳2۰ میلیون تومان 
رســیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳2۰ و متاهل های ساکن این 
شــهرها نیز باید 6۴۰ برگه تسهیات مســکن خریداری کنند، مجردها باید 
 1۹ میلیــون و ۳۹2 هــزار تومان و متاهال ها نیز باید ۳8 میلیون و ۷8۴ هزار

 تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به 12۰ و برای زوجین این مناطق 
نیز به 2۴۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت هفت 
میلیون و 2۷2 هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت 1۴ میلیون و 5۴۴ هزار 

تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

برای گرفتن وام جدید مسکن چقدر باید هزینه کنیم؟

ــاماندهی ــرای س ــکاری ب ــه ای« راه ــاره داری حرف ــرح اج  »ط
 بازار اجاره

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه وشهرســازی گفــت: تبدیل اجــاره داری 
ســنتی بــه حرفــه ای منجــر بــه افزایــش واحدهــای اجــاره ای در بــازار شــده و 

ــازار اجــاره را فراهــم می کنــد. همچنیــن امــکان نرخ گــذاری و کنتــرل ب
ــرای ســاماندهی  ــت ب ــا برنامه هــای دول »محمــود محمــودزاده« در رابطــه ب
بــازار اجــاره، بــه موضــوع »اجــاره داری حرفــه ای« اشــاره کــرد وافــزود: 
ــه  ــک ب ــاره و کم ــرخ اج ــرل ن ــتای کنت ــه ای در راس ــاره داری حرف ــوع اج موض
توانمند ســازی مســتأجران دنبــال می شــود. وی ادامــه داد: ایــن طــرح اکنــون 
در کمیســیون های تخصصــی دولــت مراحــل تدویــن و بررســی را طــی کــرده 

ــت اســت.  ــه صحــن دول ــه ب ــاده ارائ اســت و آم
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفــت: امیدواریــم بزودی 
جــزو دســتورکار قــرار گیــرد و بتوانیــم نتیجــه نهایــی را اعــام کنیــم و بــرای 
نخســتین بــار در کشــور وارد بحــث تأســیس ســازمان های اجــاره داری شــویم. 
بــه  گفتــه محمــودزاده در بحــث اجــاره داری حرفــه ای، چنــد شــاخه کلــی دیــده 
شــده اســت. نخســت، موضــوع تأســیس »شــرکت های اجــاره داری حرفــه ای« 
اســت کــه بخــش خصوصــی هســتند و کمک هایــی از دولــت دریافــت کرده انــد 
و بــه همــان نســبت کــه کمــک دریافــت می کننــد قیمت هــای در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای مســتأجران، قابلیــت کنتــرل و نرخ گــذاری از ســوی دولــت خواهــد 

داشت. 
افــزود: مــدل دوم دســتگاه هایی ماننــد شــهرداری ها و نهادهــای  وی 
خدماتــی و حمایتــی هســتند کــه در ایــن آییــن نامــه مجــاز شــمرده شــده اند 
کــه تعــدادی از واحدهــای احداثــی را به صــورت اجــاره ای، ســرمایه گذاری 

ــد.  ــرار دهن ــرایط ق ــدان ش ــار واج ــد و در اختی کنن
بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، مــدل 
ســوم افــرادی هســتند کــه هــم اکنــون در حــال اجــاره داری هســتند ولــی نــه 
ــد از  ــاختار می توانن ــن س ــنتی و در ای ــورت س ــه به ص ــه ای بلک ــورت حرف به ص

ــد. ــه ای اســتفاده کنن ــای اجــاره داری حرف مزای

  خبرخبر

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به عضویت قدرت های 
اقتصادی جهانی و منطقه ای در ســازمان همکاری های شــانگهای، گفت: 
عضویت ایران در این ســازمان،  فرصت های خوبی را برای توسعه مبادات 

تجاری و افزایش صادرات فراهم می کند.
 در جریان نشست سران سازمان همکاری های شانگهای با موافقت همه 
اعضاء، نهمین عضو دائم این ســازمان شد. عضویت ایران در این سازمان، 
عاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، فرصت های اقتصادی گسترده ای 
را نیز پیش روی فعاان اقتصادی کشورمان قرار می دهد و مسیر مبادات 

تجاری با کشورهای عضو را تسهیل می کند.
بر همین اساس، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین روز شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی با بیان اینکه پیمان شانگهای در آغاز بر مبنای 
مبارزه علیه تروریسم تعریف شد، اظهار داشت: این سازمان اهداف امنیتی 
را در منطقه دنبال می کرد اما همانطور که پیش بینی می شد با توجه به 
توان کشورهای عضو، این پیمان، نقش اقتصادی پررنگی را بر عهده گرفت.

»مجیدرضا حریری« اضافه کرد: بعد از گذشــت حدود دو دهه اکنون 
ســازمان همکاری های شانگهای دارای صندوق کنفرانس برای اعطای وام 
های ارزان و بدون بهره به کشورهای عضو است که یکی از راه های تسهیل 

گری تجاری محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از همکاری های این سازمان در قالب احیای 
جاده ابریشم توسعه پیدا کرد، افزود: با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو، 

برگزاری هر ساله نمایشگاه تجاری در چین برنامه ریزی شده تا اعضا بتوانند 
محصــوات خود را به نمایش بگذرانند که ایران نیز طی ســال های اخیر 

مشارکت داشته است.
حریری با بیان اینکه کشــورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 
یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، تاکید کرد: دو اقتصاد بزرگ 
دنیا شــامل چین و هند در کنار ایران و روســیه با بیشترین ذخایر گاز و 
نفت جهان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که نشــان دهنده تجمیع قدرت 

های جهان در یک سازمان است.
وی بــا اشــاره بــه اشــتراکات فرهنگــی فــراوان کشــورهای عضو 
خاطرنشــان کرد: با توجه به  تمام پتانســیل ها بــرای همکاری، عضویت 
 دائــم ایــران در این ســازمان فرصتــی برای بهــره منــدی از مزایای 

یک پیمان منطقه ای است.
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چین تصریح کرد: از دیگر مزیت 
های عضویت ایران در این پیمان چند جانبه ای شناســایی نقاط ضعف و 
توســعه روابط برای عضویت در دیگر سازمان ها از جمله سازمان تجارت 
جهانی اســت که می تواند تمرینی برای واردات و صادرات بدون تعرفه یا 

موافقت نامه های آزاد و ترجیحی باشد.
به گفته حریری، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای 
فرصت خوبی است تا نشانه های توسعه تجاری و افزایش صادرات تحقق یابد.

به گزارش ایرنا، در سال 2۰۰1 با هدف همکاری های چندجانبه امنیتی، 

اقتصادی و فرهنگی، ســازمان همکاری های شانگهای تشکیل شد. تاکنون 
کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان 
و ازبکســتان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته می شدن. سه 
کشــور افغانســتان، باروس و مغولســتان به عنوان عضو ناظر و 6 کشور 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریانکا 
نیز از شــرکای گفت وگوی این سازمان محسوب می شوند. روز جمعه )26 
شــهریورماه( ایران نیز در بیســت و یکمین اجاس سران این سازمان به 

عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.
ســازمان همکاری های  شانگهای با حدود 25 درصد تولید ناخالص ملی 
دنیا از جمله معدود ســازمان هایی با ماهیت هم زمان اقتصادی و امنیتی-

نظامی است.
بر اساس اعام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو 
پیمان شــانگهای درسال ۹۹ به 55 میلیون تن کاا به ارزش 28 میلیارد 
دار رســید که سهم صادرات ۴6 میلیون تن به ارزش 1۴ میلیارد و 6۰۰ 
میلیون دار و ســهم واردات ۹ میلیون تن بــه ارزش 1۳ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون دار بوده است.
بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش 18 میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دار است و هند با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار، افغانستان با 2 میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دار، روسیه با یک میلیارد و 6۰۰ میلیون دار و پاکستان 

با یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دار در رتبه های بعدی قرار دارند.  

سازمان شانگهای، دریچه ای برای افزایش مبادات تجاری کشور



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1400/06/28

شماره : 1192

 واریز ۱۷ هزار و 3۷۵ میلیارد ریال بابت خرید تضمینی محصوات 
کشاورزی

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز ۱۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال 
به حساب وزارت جهاد کشاورزی بابت خرید یارانه ای نهاده ها، عوامل تولید و خرید 

تضمینی محصوات بخش کشاورزی خبر داد.
»امید حاجتی« با اعام این خبر، افزود: این مبلغ از منابع درآمدی تبصره ۱۴ 
و  در راســتای اجرای بند ۲۴ جدول مصارف تبصره مذکور در قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ و  برای خرید یارانه نهادها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصوات بخش 

کشاورزی به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شد.
وی گفت: تامین نیازهای این حوزه به منظور حمایت از کشــاورزان به ویژه در 
حوزه تولید و خرید تضمینی محصوات کشاورزی از جمله زعفران انجام شده است. 
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها بیان داشت: این مبلغ در سه مرحله 
به حســاب وزارت جهاد کشاورزی واریز شد؛ در مرحله نخست هفت هزار و ۸۷۵ 
میلیارد ریال و در مرحله دوم، ســه هزار میلیارد ریال واریز شد و همچنین مبلغ 
۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت اســناد خزانه )در مجموع ۱۷ هزار میلیارد 
و ۳۷۵ میلیون ریال( در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت تا حمایت دولت در این 

بخش انجام شود.
وی اضافه کرد: این حمایت در حالی انجام شــده اســت که این رقم در بودجه 
سال قبل بابت خرید یارانه نهاده ها، عوامل تولید، خرید تضمین محصوات بخش 
کشاورزی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است و در بودجه امسال افزایش یافته است.

حاجتی به اعتبار هزینه ای برای خرید واکســن برای واکسیناسیون دام اشاره 
کرد و گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در جدول 
مصارف هدفمندی تبصره )۱۴( برای خرید واکسن واکسیناسیون دام پیش بینی 
شده است و تا این مرحله یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به حساب سازمان دامپزشکی 

کشور واریز شد.

زهرا جعفری  -   ایده روز | بازار ســهام 
ایران پس از سپري کردن روزهاي مثبت در 
حدود سه ماه اخیر، ازمیانه شهریورماه، دوباره 
با نوسان روبهروشد. درحالي که شاخص کل 
بورس تهران در روز ۶ شهریورماه با رقم یک 
میلیون و ۵۷۵ هــزار و ۷۶۱ واحد، بااترین 
عدد را تجربه کــرد، با یک عقبگرد به کانال 
۱.۴ میلیون بازگشت به طوري که در آخرین 
روز هفته گذشته، به یک میلیون و ۴۸۸ هزار 

و ۲۱۲ واحد رسید.
بررســي عملکرد بورس تهــران از ابتداي 
سالجاري تاکنون نشان میدهد که از خرداد ماه 
امسال، شاخص به مدار مثبت بازگشت، روندي 
که در ماههاي تیر و مرداد  تقویت شد. درحالي 
که پرونده شاخص در سال گذشته با عدد یک 
میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۰۷ واحد بســته شده 
بود، در فروردین  امســال، شاهد افت بیش از 
۸۸ هزار واحدي شاخص معادل ۶.۷ درصدي 
هستیم. در اردیبهشت ماه نیز این روند منفي 
با اندکي بهبود تداوم یافت بهطوري که در این 
ماه شاخص با ۵.۳ درصد افت، بیش از ۶۴ هزار 
واحد عقبگرد داشت. اما در سومین ماه سال، 
با وجودي که همچنان شاخص در کانال ۱.۱ 
میلیون واحدي قرار داشــت، توانست با رشد 
بیــش از ۱۳ هزار واحدي، ۱.۱ درصد به جلو 
گام بردارد. بر این اساس درمجموع درنخستین 
فصل سالجاري، بازدهي بورس تهران به منفي 

۱۰.۶ درصد رسید.
در تیرماه این روند مثبت تقویت شــد و با 
رسیدن شاخص به کانال ۱.۳ میلیون واحدي، 
شاخص توانست با رشــد بیش از ۱۴۲ هزار 
واحدي، ۱۲.۲ درصد بازدهي داشــته باشد. 

همچنین در مرداد ماه، شاهد رکورد شاخص 
در سالجاري بودیم بهطوري که در این ماه با 
رســیدن به کانال ۱.۵ میلیون واحدي، ۲۰۴ 
هزار واحد باا رفت و بدین ترتیب ۱۵.۵ درصد 
رشد کرد. با این حال و در شرایطي که شاخص 
در شهریورماه بااترین رکورد خود را ثبت کرد، 
ولي بررسي عملکرد ۱۸ روزه بورس درششمین 
ماه سال )تا ۲۴ شهریور( حاکي از افت بیش 
از ۲۷ هزار واحدي برابر با ۱.۸ درصدي دارد. 
بدون درنظر گرفتن افت و خیزهاي شاخص، 
بورس تهران از ابتداي سالجاري تا آخر هفته 

گذشته ۱۳.۸ درصد رشد داشته است.
در همین حال به اعتقاد کارشناسان، بازار 
ســرمایه با ریســکهاي متعددي روبهروست 

کــه مهمترین آنها، رویکــرد و موضع دولت 
به قیمتگذاري دســتوري برخي از کااهاي 
اساسي مانند سیمان و فواد است که توانایي 
تأثیرگذاري بســیاري در بــازار دارد. از میان 
ریسکهاي سیاســي نیز بهزعم صاحبنظران، 
مذاکرات احیاي برجــام از محل تأثیري که 
در نرخ ارز و صادرات شرکتهاي بورسي دارد، 
اهمیت باایــي دارد. باوجــود این، به گفته 
کارشناســان، اگر متغیر جدیدي به بازار وارد 
نشــود، دورنماي آرامي براي بورس میتوان 
ترسیم کرد، دورنمایي که در آن نه خبري از 
ریزشهاي سنگین است و نه رشدهاي شارپي 

که در سال گذشته تجربه شد.
عظیــم ثابت، کارشــناس بازار ســرمایه 

درخصوص نوسانات اخیر بازار سرمایه گفت: 
یکي از دایل اصاح شــاخص بازار، افزایش 

عرضهها و فروش سهام است.
به گفتــه وي، بهطور معمــول در پایان 
شــهریورماه همچون اســفند مــاه، فروش 
حقوقیهاي بازار افزایش مییابد. در این میان 
برخي شــرکتهاي ســرمایهگذاري به دلیل 
قرارگرفتن درسال مالي عرضههاي سنگیني 
انجام میدهنــد، همچنیــن کارگزاریها نیز 
 براي تســویه حســابهاي خود بــراي عرضه

 اقدام مي کنند.
وي با اشاره به اینکه پرسش مهم این است 
که این اصاح تا کجا ادامه مییابد، اظهارکرد: 
هفته جاري براي بازار سرمایه اهمیت بسیار 

زیادي دارد. هرچند احتمال تشدید عرضهها 
دراین هفته زیاد اســت، اما ازنگاه کارشناسي 
نگرانکننده نیست. با رسیدن شاخص به یک 
میلیون و ۵۵۰ هزار واحد، شــاهد رشد ۴۰۰ 
هزار واحدي معادل ۳۵ درصد بودیم و اکنون 

اصاح آن غیرطبیعي نیست.
این کارشــناس بازار ســرمایه، ادامه داد: 
هماکنون بســیاري از متغیرهاي اثرگذار در 
بورس وضعیت مناســبي دارد. در شــرایط 
فعلي قیمت کااهاي اساسي مانند نفت در 
بازارهاي جهاني روند صعودي خود را حفظ 
کرده است. از ســوي دیگر، نرخ سود بانکي 
نیــز روي ۱۸ درصد ثابت مانده و رشــدي 
نداشته که این موارد اخبار مثبتي براي بازار 

محسوب مي شود.
وي اضافــه کرد: اما از طرف دیگر، یکي از 
عوامل معطل نگهداشتن بازار سهام، کمرنگ 
شــدن احتمال توافق در مذاکرات هستهاي 
است که انتظارات تورمي را تقویت کرده است. 
به نظر میرسد احتمال احیاي برجام همانند 
دور قبل وجود نداشته باشد و شاهد توافقات 

بینابیني باشیم.
ثابت با بیان اینکه یکي از عوامل مهم سطح 
نقدینگي در بازار است، گفت: این درحالي است 
که در روزهاي اخیر شاهد خروج نقدینگي از 
بازار هســتیم که تا حدودي طبیعي است. بر 
همین اســاس باید دید که آینده مؤلفههاي 

تأثیرگذار بر بازار به چه سمتي مي رود. 
در هفته نخست مهرماه گزارش شش ماهه 
شرکتهاي بورسي منتشر میشود که مثبت یا 
منفي بودن آن تأثیر زیادي درادامه روند بازار 

خواهد داشت.

نگاه به آينده  بورس  در سال 1400

39/2۷6/062۷
۱0۵6

کارت ملــی بــه شــماره ۰9۴۲۳۷۵۷۲۶ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۰9۴۲۳۷۵۷۲۶ و کارت ماشــین 
ــخ۱۴۰۰/۰۶/۰9   ــدی در تاری ــد مه ــدی فرزن ــر  پیون ــه امی ــق ب ــران ۱۲ متعل ــماره ۶۳ و ۸۷۶ ای ــه ش ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۶۳۵۸۷۰۲۷۴۲ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۶۳۵۸۷۰۲۷۴۲ و کارت ماشــین 
ــد اه وردی در  ــی فاروجــی فرزن ــان  فاحت ــه حجــی قرب ــق ب ــران ۷۴ متعل ــه شــماره ۵۱ ی ۴۳۸  ای ب

تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــودی فرزن ــواد فن ــه ج ــق ب ــماره ۰9۳۸۰۳9۵۱۲ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۱۲مفق

۱066
کارت ملــی بــه شــماره ۳۶۷۲۲۲۱۱۰۴ متعلــق بــه محمدعلــی پیــل افکــن فرزنــد شــیرعلی در تاریــخ 

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ۴۶۰۰۰۴۱۱۵۱ متعلــق بــه فاطمــه باقــی فرزند خلیــل اه در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۲۳  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۴۵۶۰۷۸۲۳۴۲ متعلــق بــه نهــال میرحــاج فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰۴۲۱۰۳۴۶۳۷ و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره ۰۴۲۱۰۳۴۶۳۷ 
متعلــق بــه مریــم قــره چانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ ۱۳9۷/۰۵/۱۰ ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

۱۵03
ــران 9۷۲س۵۴ و  ــماره 9۳ای ــه ش ــفید ب ــگ س ــه رن ــدل SE ۱۳9۴ ب ــواری م ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــفیعی (  ــرا ش ــام زه ــه ن ــور ۵۴۶9۴۷۱ )ب ــماره موت ــی NAS۴۱۱۱۰۰۴۳۴۴۱۱۲۷ و ش ــماره شاس ش
متعلــق بــه جــواد  شــفیعی  فرزنــد شــفیع  در تاریــخ ۱۳9۴/۱۱/۱۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــق  ــه دو متعل ــه پای ــماره ۱۸۱9۱۵۶9۴۱ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره ۱۷۲ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
بــه مرتضــی  غظنفــری شــبانکاره  فرزنــد رمضــان  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۱۵0۵
شناســنامه بــه شــماره ۱۰۷۰9 متعلــق بــه اصغــر عمــادی فرزنــد امیــر بــه شــماره ملــی ۲۴۳۰۰9۲9۱۳ 

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۲۴۲۰۷۵۳۷۸۱ متعلــق بــه رضــا شــیبانیان فرزنــد جمشــید در تاریــخ 
 ۱۳99/۰۶/۰۶مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاز در تاریــخ  کارت ملــی بــه شــماره ۲۴۲۰۶9۶۳۳۶ متعلــق بــه محمــد قاســمی الوانــی فرزنــد علــی ن
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد قاســم در تاری ــدری فرزن ــی حی ــه عل ــق ب ــه شــماره ۲۴۲۰۸۵9۷۵۸ متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن در  ــن العابدی ــد زی ــهیا زارع فرزن ــه س ــق ب ــماره ۲۴۲۰۸۲۰۷۰۳ متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ ۱۳99/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرز  ــه فرام ــق ب ــدل 9۷متعل ــفید م ــگ س ــژو۴۰۵ رن ــران ۷۳ پ ــماره ۳۲ل۲۷۴ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفق ــی ۲۵۳9۱۵۴۷۱9در تاری ــه شــماره مل ــد صمــد ب ســهرابی فرزن

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــه مرتضــی شــیری شــهرکی فرزن ــق ب ــه شــماره ۲۴۳۲9۶۸۵۴9 متعل ــی ب کارت مل
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۴۲۰۷۳۰۵۵۰ و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۲۴۲۰۷۳۰۵۵۰ و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره ۲۴۲۰۷۳۰۵۵۰ متعلــق بــه علیرضــا بهمنی فرزنــد حبیــب در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــا فرزن ــتانی نی ــت بس ــه کرام ــق ب ــماره ۲۴۳۱۸۳۸۲۳۴ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفق

۱۵06
ــرای حمــل اســلحه و کارت منطقــه  ــت بســیج ب ــه شــماره ۵۱۵9۵۴۵۴۲۵ وکارت ماموری ــی ب کارت مل
ــه عبــاس صادقــی فرزنــد حســن در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود  جنگلــی وکارت بهزیســتی  متعلــق ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــام حس ــد غ ــی فرزن ــر کمال ــه اکب ــق ب ــماره ۲۲9۵۲۸۱۰۱۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۵/۲۰مفق

ــخ  ــه در تاری ــد دادال ــد حســن رحیمــی فرزن ــه محم ــق ب ــه شــماره ۲۲۸۱۰۱۸۵۷۱ متعل ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۳99/۰۱/۰۱ مفق ــر در تاری ــد اکب ــژگان روســتا فرزن ــه م ــق ب ــت متعل ســند مالکی
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

۱866
کارت ملــی بــه شــماره ۳9۵۰۳۰9۸۱۰ متعلــق بــه عبدالرضــا دارایــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲9۴9۶۱۸۴۶۴ متعلــق بــه عیســی ســرحدی فرزنــد ســرمد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۴/۲9مفق

20۱4
ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــدی  فرزن ــد محم ــاز صی ــه الن ــق ب ــماره ۰۰۱۸۱۰۸۱۲۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

204۵
ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــادی فرزن ــه عم ــب ال ــه حبی ــق ب ــماره ۰۰۴۷۸۴9۸۲۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2084
ــخ  ــد ســیدمحمد در تاری ــی فرزن ــه گلزارســادات کیائ ــق ب ــه شــماره ۰۰۱۴۲۷۳9۲۶ متعل ــی ب کارت مل

۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۱۲۱۳۸۰۷۵۲ متعلــق بــه فــرزاد فرزانــه فرزنــد اســداله در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۲۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه داود  ــق ب ــماره ۰۰۶۳۰۳۰۲۵۱ متعل ــه ش ــی ب ــماره ۰۰۶۳۰۳۰۲۵۱ و کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســمامی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادمهد  ــوش ش ــه داری ــق ب ــماره ۱۳۷۸۷۵۵۶۲۶ متعل ــه ش ــی ب ــماره ۶۷۴ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
فرزنــد امیرمختــار در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

208۷
ــخ  ــروز در تاری ــد به ــاورزحداد فرزن ــرزاد کش ــه ف ــق ب ــماره ۰۰۲۳۵۱۷۸۲۴ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــان در تاری ــد ایم ــف فرزن ــی موظ ــف عل ــه یوس ــق ب ــماره ۱۵۵۰۵۳9۴۷۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰مفق

ــخ  ــی در تاری ــد برجعل ــب فرزن ــی نجی ــن بابای ــه مبی ــق ب ــماره ۴۰۳۰۷۲۱۰۷9 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۷مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۶۳۶9۶۴۲۵۱۷ متعلــق بــه ولــی الــه آذریــار فرزنــد ســلیمان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳99/۱۰/۱۰مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۴9۲9۲9۶۰۲ متعلــق بــه طاهــره فاتحــی فرزنــد قلــی در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090
ــخ  ــود در تاری ــد محم ــوری فرزن ــر ن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره ۰۰۶۱۷۳۶۷۶۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2۱۱0
کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره ۴۴۲۰۱۲۲۳۸۲ متعلــق بــه زهراالســادات خضــری فرزنــد ســیدعلی در 

تاریخ ۱۳99/۱۰/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۳9۲۰۴۲۱۵۵۸ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۳9۲۰۴۲۱۵۵۸ و دوعــددکارت 
ســوخت بــه شــماره ۳9۲۰۴۲۱۵۵۸ و کارت هــای عابــر بانــک بــه شــماره ۳9۲۰۴۲۱۵۵۸ متعلــق به فرشــید 

محمــدی فرزنــد جعفــر در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۷9۳۵۰۱9۱۱ متعلــق بــه فرهــاد عرشــیان فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳99/۰۵/۰۱مفق

ــرا  ــه زه ــق ب ــماره ۶۶۶۱۴۲۶9۵۰ متعل ــه ش ــی ب ــماره ۶۶۶۱۴۲۶9۵۰ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
جمشــیدی فرزنــد حســین در تاریــخ ۱۳99/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــوذر  ــه اب ــق ب ــماره ۴۱۷۲۱۶۳۱۵۷ متعل ــه ش ــی ب ــماره ۴۱۷۲۱۶۳۱۵۷ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد فیــروز در تاریــخ ۱۳99/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــی فرزن رضائ

230۱
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۴۵۸۰۲۰۴9۲۱ ، تاریــخ تولــد۱۳۷۲/۱۱/۲۲  و گواهینامــه پایــه 

ســه متعلــق بــه لیــا نقــوی فرزنــد حســن در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ساقط می باشد.

2302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۲۱۲۱۶۸۷۰۵۱ متعلــق بــه ســیدعباس صمــدی فرزنــد ســیدمحمد در 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی ۲۱۲۰۶۴9۳۷۵ و دســته چــک بانکــی  بانــک انصار)ســپه( و جــواز کســب 
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــد حســین  موســی خان ــه محم ــق ب ــاختمانی متعل ــح س ــازه مصال مغ

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2۵0۱
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۱۱۴۲۱۱۸۷۸9 و کارت عابربانــک ملــت متعلــق بــه آمنــه  
ــد ســبزعلی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  کرمــی هرســتانی فرزن

می باشد.

2۵03
کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۷۱9۲99۱۰ متعلــق بــه رضــا قجاونــد فرزنــد محمــد در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۱۰  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۵۱۰۰۲۱۸۴۲۸ و کارت دانشــجویی متعلــق بــه محمــد رضــا نظــری زاد فرزنــد 
مصطفــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۵۱۰۰۲۳۲۲۶9 و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره 
۳۴ق۶۷/۸۶9 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه دانیــال بیــدرام فرزنــد داود در تاریــخ 

۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۵۱۰۰۱۶۱99۱ متعلــق بــه علیرضــا ضرغــام خویگانــی  فرزنــد فریــدون در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره ۴۲ق۶۷/۴۶۲ و کارت ســوخت متعلــق بــه جابــر  خســروی  فرزنــد رضــا قلــی 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــبی  فرزن ــد لهراس ــه حمی ــق ب ــماره ۱۲۸۵۸۸۲9۲۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفق

ــن در  ــد محس ــود صالحــی  فرزن ــا اورش محم ــه زیب ــق ب ــماره ۱۰9۰۳۶۸۶۴۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه محمــد جــواد نجفــی  فرزنــد علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه   ــه س ــه پای ــت  و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای ــماره ۵۱۰۰۲۰۸۷۰۸ و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــین   ــه ماش ــه نام ــه  و بیم ــه بیم ــوخت  و دفترچ ــماره ۱۲ق۶۷/9۶۸ و کارت س ــه ش ــین ب و کارت ماش
ــد علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه مهرشــاد  ســحر  فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱9۷۱۴۸۱۷۳۴ متعلــق بــه نــدا جهانگیــری  فرزنــد فریــدون در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۳/۰۱مفق

ــون بازنشســتگان  ــایی کان ــه دو و کارت شناس ــه پای ــه شــماره ۱۸۱۸۷9۸۱۵۸ و گواهینام ــی ب کارت مل
شــرکت نفــت متعلــق بــه اســماعیل  لــر زاده کاشــفی  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۳99۰۵۱۷۳ متعلــق بــه مصطفــی  صفــوی ســهی  فرزنــد ســلیمان در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2۵04
ــی ۶۲۰9۷۱۲۶۱۴  ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــت و کارت مل ــان خدم ــک و کارت پای ــر بان ــدد عاب ۵ ع
ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفق ــی در تاری ــد لطفعل ــی فرزن ــا دری برنجگان ــه حمیدرض ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــت  ــان خدم ــی ۴۶۸99۵9۶۶۸ و کارت پای ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــک و کارت مل ــر بان ــدد عاب ۵ ع
متعلــق بــه مــژگان طاهــری ده کهنــه فرزنــد محمــد در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2۵0۷
ــه شــماره ۵۱۰۰۰۵۴۴۸۴ و گذرنامــه  ــه شــماره ۵۱۰۰۰۵۴۴۸۴ و شناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند ب
بــه شــماره ۵۱۰۰۰۵۴۴۸۴ متعلــق بــه احســان رفیعــی دســتجردی فرزنــد اکبــر در تاریــخ۱۳99/۱۲/۰۵  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــل چــی فرزن ــم نقــش نی ــه محمدابراهی ــق ب ــه شــماره ۱۲۷۲۲۷۰۰۱۷ متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
رضــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۱۲۸۶۶۳۲۴9۸ متعلــق بــه ســعید رکنــی پــور فرزنــد حســن در تاریــخ 
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 ۱۳9۸/۰۶/۲۷مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۱۲۸۸۳۵۲۶۲۱  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۱۲۸۸۳۵۲۶۲۱ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ مفقــود گردی ــد رســول در تاری ــه الهــه احمــدی فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

ــرزا رضــا در  ــد می ــی منصــوری فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره ۵۴99۵۰۳۰۰۱ متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲9۰۵۸۷۰۵۱ متعلــق بــه منیــژه عبــاس پــور عاشــق ابــادی فرزنــد 
اکبــر در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد مصطف ــی فرزن ــتوره همدان ــه مس ــق ب ــماره ۱۲9۲۵۶۷۵۴۶ متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیــم بــه شــماره ۵۴۱9۵۴۰۱۰۱ متعلــق بــه نرگــس حیــدری هراتمــه فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۶۴۷ و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۱۲۸۴۶۸۵۵۲۷ و گواهینامــه پایــه دو بــه 
ــه شــماره ۱۲۸۴۶۸۵۵۲۷ و کارت موتورســیکلت  ــاختمان ب ــارت س شــماره ۱۲۸۴۶۸۵۵۲۷ و کارت مه
ــه  ــه شــماره ۵۳۴۷۷/۶۲9 و شــماره موتــور ۳۱۷۲۴۵9 و شــماره شاســی 9۱۱۲9۷۶ متعلــق ب ــدا ب هون
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفق ــد حســن در تاری ــی فرزن احمدرضــا رضائ

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲۸۷۷۴۷۳۰۲ متعلــق بــه علــی بکتاشــیان فرزنــد حســین در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۱۲۷۰۳۷۳۷۷۳  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۱۲۷۰۳۷۳۷۷۳ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ۱۴۰۰/۰۶/۱9   ــواد در تاری ــد محمدج ــی فرزن ــد علیرضای ــه حمی ــق ب ــودرو متعل ــوخت خ وکارت س

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد اح ــد فرزن ــرا قجاون ــه زه ــق ب ــماره ۱۲۷۲99۷۳۰۸ متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  ۱۳99/۰۶/۰۲مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲۷۱۰۲۶۲۳۶ متعلــق بــه میثــم جدیــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۴مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــان نصراب ــه محمدرضــا جمالی ــق ب ــه شــماره ۱۲۸9۶۶9۲۷9 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
صفرعلــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۱۵۰۰۱۵9۳۴ متعلــق بــه نــدا هاشــمی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2۵08
کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۷۱۴۱۳9۷۳ متعلــق بــه فرشــید  مارانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــدری بن ــی حی ــه صفرعل ــق ب ــی  ۴۶۲۲۸۷۳۱۰9 (متعل ــه شــماره مل ــه دو ) ب ــه پای گواهینام
نصــره  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــد عــزت ال ــو فرزن ــه جــواد  امیــر حاجل ــق ب ــه شــماره ۱۲۸۷۳۶۵۸9۲ متعل ــی ب کارت مل
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۲9۲۲۱۰9۰۷ متعلــق بــه رســول  رضایــی برزانــی فرزنــد نعمــت  اه  در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند وبــرگ ســبز و کارت موتــور  ســیکلت تــوکا CG۱۲۵رنــگ مشــکی  مــدل ســال ۱۳۸۴  به شــماره 
پــاک  ۶۲۷ایــران ۳۸۲۳۵  وبــه شــماره موتــور ۲۰۰۵۱۵۶۳۷وبــه شــماره تنــه ۱۲۵T۸۴۰۶۶۶۱متعلــق 
ــده و از درجــه  ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردی ــد ناصــر در تاری ــی  فرزن ــه محمدرضــا محمــدی دهاقان ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد فضــل اه  در  ــه شــراره  شــاهرخیان تهرانــی  فرزن ــه شــماره ۱۲۷۱۸۷۶۷۱۱ متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــکن  فرزن ــردان ش ــی ک ــه عل ــق ب ــماره ۱۲۸۵۵۷۲۰۰9 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲مفقــود گردی

2۵2۵
شناســنامه بــه شــماره ۴۰۲9 و کارت ملــی بــه شــماره ۱۲9۲9۳۳۸9۵ متعلــق بــه مهــدی نقنــه فرزنــد 

صدراه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۲9۱۸۶۲۷۱۴ متعلــق بــه رحمــت الــه حیــدری کمــال آبــادی فرزنــد محمــد 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2۵۷۱
کارت ملــی بــه شــماره ۲۲9۶۷۲۱۲۳۰ متعلــق بــه ابوالحســن  دادگــری غربــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 

 ۱۳99/۰۱/۰۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ۳۱۴۶ و کــد ملــی ۲۳۰۰۴۱۶۶۸9 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــد نادم ــه امی ــق ب ۲۳۰۰۴۱۶۶۸9 متعل

ــی باشــد. ــاقط م ــار س درجــه اعتب

کارت ملــی بــه شــماره ۵۴۸99۶9۳۶9 و شناســنامه بــه شــماره ۷۷ و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه 
پایــه ۳و کارت ماشــین ۴۰۵ پــژو مــدل 9۶بــه شــماره ۴۴ج۶۸۳ ایــران 9۳ و کارت ســوخت بــه شــماره 
۴۴ج۶۸۳ ایــران 9۳ ش ش naam۳۱fe۶hk۱۵۱۲۸۷و ش م ۱۸۱b۰۰۴۲۲۲۴متعلــق بــه احمــد 
رضــا زارع فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۱۱9۰۳۱۷۲۱۴ متعلــق بــه یگانــه  رســتمی  فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۱/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۸۰۴۴۲9۳۰ و شناســنامه بــه شــماره ۲۲۸۰۴۴۲9۳۰ و گواهینامــه پایــه دو 
متعلــق بــه ســعید نــداف  فرزنــد خســرو  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۸۲۰۴۸۵۸۱ متعلــق بــه ســارا  فرصیــاد  فرزنــد ایــرج  در تاریــخ۱۴۰۰/۰۵/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فریــدون  جعفــری زاده فرزن ــه شــماره ۳۰۱۰۳ و کــد ملــی ۱۵۸۰۲۷۶۵۵۵متعلــق ب شناســنامه ب
اکبــر در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  ــور فرزن ــر پ ــرا جعف ــه زه ــق ب ــی ۲۲9۵۰99۶۷۶متعل ــد مل ــه شــماره ۱9۳ و ک شناســنامه ب
صــادق در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه پای ــماره ۲۲9۸۵۵۲۳۴۷ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره ۲۲9۸۵۵۲۳۴۷ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
دو متعلــق بــه حبیــب روســتا منــش فرزنــد طالــع در تاریــخ ۱۳9۶/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــال در تاری ــد کم ــری فرزن ــرا روشــن ضمی ــه میت ــق ب ــماره ۲۳۰۰۰۸۷۵۱۰ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱۴۰۰/۰۶/۱9مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــن عل ــد عی ــی فرزن ــرج مومن ــه ای ــق ب ــماره ۵۱۴9۸۲۴۲9۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مفق

ــخ  ــادی  در تاری ــد ه ــی ازاد  فرزن ــه گنج ــه راضی ــق ب ــماره ۲۲9۱۲۷۶۲۷۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۶۴۸99۳۱۱۳۳ متعلــق بــه رضــا جــوکار فرزنــد غــام رضــا  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۳/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۸۳۰۱۵۷۸۲ متعلــق بــه علیرضــا نامجــو  فرزنــد رضــا  در تاریــخ۱۳99/۱۲/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۳۶۰۵۶۰9۲۱ متعلــق بــه مهدیــه  رضــا زاده  فرزنــد قــدرت اه و کارت ملــی 
شــهناز بــه شــماره ۲۳9۱۳۶۲۱۱۰ در تاریــخ ۱۳99/۱۲/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه  ــه فاطم ــق ب ــماره ۲۲9۷۵9۵۳۱۱ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره ۲۲9۷۵9۵۳۱۱ و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ظفرابــادی فرزنــد کهــزاد در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲9۱۰۷۸9۶۸ متعلــق بــه فریبــا هادیــان شــیرازی  فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 9۷م ۲۲۴ایــران ۶۳ و شــماره موتــور ۱۱۱۵۸۱۷۱۶9۲ و شــماره شاســی 
۸۱۵۷۳۱۸۱متعلــق بــه مجیــد  الــه یــار نــژاد  فرزنــد یدالــه  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۱9 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۷۵۴۲۸۶۲۱۶ متعلــق بــه داریــوش  طاهــری  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفق

kA۲۴9۱۷۵۶۴Y بــرگ ســبز خــودرو و ســند خــودرو بــه شــماره ۲۱ل۳۴۶ایــران۶۳ و شــماره موتــور
شــماره  بــه  خــودرو  مالکیــت  اســناد   PTBGNLEMD۲۲۷۰۸۷۸۷شاســی شــماره  و 
۱۳99۱۱۳۵۶۳۶۱۰۰۰۳۲۱ متعلــق بــه کاظــم کریمــی فرزنــد حســین  در تاریــخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۱مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره ۲۴۰۰۲۰۴۸۰۲ و کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ۲۴۰۰۲۰۴۸۰۲ 
ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۳9۸/۰۱/۰۱ مفق ــد احمــد حســین  در تاری ــور  فرزن ــه علیرضــا محمدپ ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۵۵9۸۵۸۶۷۳ و کــد رهگیــری کارت ملــی بــه شــماره ۰۶۱۷۴۱۶۵۷۴ متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفق ــوش در تاری ــد داری ــاری  فرزن ــعود مخت ــه مس ب

ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۵۴ل۸۵۳  ــه ش ــه ش ش ۲۳۴۱۷۱۴وش م ۱۱۷۸۵۰۲۲۷۲۶ب ــدل ۸۵ب ــژو آردی م ــبز پ ــرگ س ب
ــخ  ــی ۵۱۴9۸۸۴9۴۴در تاری ــد مل ــاس و ک ــد عب ــکی  فرزن ــدن کوش ــد تم ــه صم ــق ب ــران ۶۳ متعل ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  ۱۳99/۰۱/۰۱مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره ۲۳۰۱۸۱۶۳۵۴ و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه محمــد رضــا  اژدریــان نیــک 
فرزنــد امیــر در تاریــخ ۱۳99/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــان  فرزن ــاس دروازه ب ــه عب ــق ب ــماره ۳۵۰۰۷۵۷۳۳۲ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ مفق

ــخ  ــکر در تاری ــد عس ــور فرزن ــر پ ــا اکب ــه عبدالرض ــق ب ــماره ۲۵۰۰۳۴۰9۳۷ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳9۸/۱۰/۰۱مفق

ــخ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   ــه  در تاری ــرج ال ــان فرزندف ــه دهق ــه فاطم ــق ب ــه شــماره ۸۵۲۶۴۳متعل ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیروس  در تاری ــد س ــی  فرزن ــین یدالله ــه حس ــق ب ــماره ۲۲۸۳۱۸۱۷۱۲ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۵/۰۱مفق

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۸۳۰۱۸۳۸۲ متعلــق بــه ســکینه هاشــمی کمــال ابــادی فرزنــد 
حســین در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــخ  ــد غامرضــا در تاری ــی فرزن ــی اله ــه مصطف ــق ب ــی ۰۶۸۰۸۴۳۲۱۳ متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــی در  ــد محمدتق ــفی  فرزن ــدی یوس ــه مه ــق ب ــی ۰۷۵9۲۸۶9۱۴ متعل ــماره در مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2603
ــماره ۰ و  ــه ش ــه ب ــماره ۰9۴۰۴۱9۸۳۱ و گذرنام ــه ش ــی ب ــماره ۲۰۷۲ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
دفترچــه بیمــه بــه شــماره تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه غامرضــا  صادقیــه فرزنــد حســین در تاریــخ 

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2۷0۱
ــخ  ــن در تاری ــد رحم ــعادتی فرزن ــه س ــض ال ــه فی ــق ب ــماره ۱۵۳۳۳۶۶۸۳۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

280۱
کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۱9۳۷۴۶۲9 متعلــق بــه آزاده اســحاقی فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 

۱۴۰۰/۰۵/۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــد عل ــه محمدرضــا چالکــش نجفــی فرزن ــق ب ــه شــماره ۲۲۱9۵۰۳۰۰۳ متعل ــی قدیمــی ب کارت مل
اصغــر در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

280۷
کارت ملــی بــه شــماره ۲۱۵۰۳۳۶۳۸۳ متعلــق بــه هانیــه وهابی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدی  ــه مه ــق ب ــی ۵۸۲9۱۳9۵۵۳ متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــک و کارت پای ــه ی ــه پای گواهینام
حســن زاده مقــدم فرزنــد عســگری در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــمن صادق ــه یاس ــق ب ــی ۵۷۷۰۰۵۵۲۴۳ متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفق

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره ۲9۰۸۶۴۰ بــه شــماره 
ــود  ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفق ــد محســن در تاری ــرزا زاده فرزن ــدی می ــه مه ــق ب ــی ۲۱۶۲۲۸۸۴۴۳ متعل مل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت وکارت بنیــاد شــهید و کارت ملــی بــه شــماره 
۰۳۸۳۷۵۶۶۶9 متعلــق بــه اســماعیل حیــدری اصــل فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره ۰۰۶9۰۵۶۱9۶ متعل ــه ش ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم کارت پای
حمیــد عاشــوری فرزنــد محمــود در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

290۱
ــه  ــد ســیدپرویز ب ــای سیدرســول هاشــمیان ســمیرمی فرزن ــه آق ــق ب ــاد شــهید  متعل ــار بنی کارت ایث

کدملی ۱۲۰9۰۸۷99۵در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ۰۲۰۳۸۶۵۵۸۸ متعلــق بــه آقــای آراد صالحــی فرزنــد هــادی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱۱۰۸۳۸۷۵ و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه آقــای پیمــان  بابایــی فرزنــد 
علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۷۶۱۴۰۱۰۵ متعلــق بــه آقــای مرتضــی حنیفــه زاده ایشــکه فرزنــد خــداداد 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی اصغــر در تاریــخ  ــه آقــای عبــاس آزادی فرزن ــه شــماره ۰۴۵۲۰۰۱۲۴۲ متعلــق ب کارت ملــی ب
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک  ــه پ ــین ب ــوخت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره ۰۰۷۰۱۱۵۷۷۱ و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
۶۶/۴۵۶ب۲۲ و عابربانــک حکمــت متعلــق بــه آقــای مســعود ســعادت منــد  فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 

۱۴۰۰/۰۶/۲۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــنو فرزن ــیخی س ــف ش ــه یوس ــق ب ــماره ۰۰۷۶۰۷۶۳۵۰ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.// ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸مفق

ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــه  دردار فرزن ــه مرضی ــق ب ــماره ۰۰۵۵99۱۱۰۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.// ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱مفق

کارت ایثــار و شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  ۰۰۵۰۴۷۲۳۱۳ متعلــق بــه علیرضــا مجیــدی 
فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۸۱9۰9۴۴۶ متعلــق بــه مجیــد مــرادی شبســتری فرزنــد محمداســماعیل در 
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴۲۷۱۱۰۸۳۶۷ متعلــق بــه فاطمــه مهــدی فرزنــد عابدیــن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۲/۰۱مفق

ــه  ــه شــماره ۱۴۰9۸۰و پــاک ثبتــی ۴9/۳9۰۰ و شــماره ثبــت ۲۸۵۱۱9  متعلــق ب اســناد مالکیــت ب
نــوش آفریــن کوشــکی فرزنــد امیربــک و ســندمالکیت بــه شــماره ۱۴۰9۷9 بــه پــاک ثبتــی۳9۰۰/۴9  
ــه آقــای جــواد خواجونــد خلیلــی  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ مفقــود  و شــماره ثبــت ۵۳۵9۱۳ متعلــق ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۵۸۰۰۱۰۷۱۶ متعلــق بــه مریــم شــهرابی فراهانــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱۶9۳۵۷۶۴ متعلــق بــه آرش وکیلــی فرزنــد کامــران در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۱۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه نام ــوخت و بیم ــماره ۰۰۴۴9۴۷۴۰۲ و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ــد رضــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود  ــادی فرزن ــی همــت آب ــه حســن یزدان  ۳9ه۷۳۲/ ۴۴ متعلــق ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 99۵۶ متعلــق بــه جــال رضائــی جعفــری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۶۶۰۶۵99۲ و شناســنامه بــه شــماره ملــی  ۰۰۶۶۰۶۵99۲ و گواهینامــه پایــه 
دو بــه شــماره ۰۰۶۶۰۶۵99۲ وکارت ســوخت وبیمــه نامــه و  کارت ماشــین بــه شــماره  ۷9ن۵۸۸/ ۵۵ 
متعلــق بــه نرگــس مرتضــوی قهــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره ۱۴۵۱۵۵9۰۴۶ متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۱۴۵۱۵۵9۰۴۶ و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ابراهیــم در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه هــادی وطــن دوســت فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴۰۱۰۱۱۲۶۷۰ متعلــق بــه حبیــب پورصفــر فرزنــد عبادالــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۲۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۴۲۳۰۷۸۸۰ متعلــق بــه مهــدی مقرنــس فرزنــد هــادی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۷۴۴۸9۶۲۳ وقولنامــه مغــازه و شناســنامه بــه شــماره ۳۱۵۱ و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره ۰۰۷۴۴۸9۶۲۳ متعلــق بــه محمــد آریــش فرزنــد پرویــز در تاریــخ۱۴۰۰/۰۵/۲۰  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد محمدرض ــاد فرزن ــرت آب ــده رشیدعش ــه ناهی ــق ب ــماره ۱۵۵۲۴۶9۶۰۳ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــدی فرزن ــوری اب ــم ظه ــه مری ــق ب ــماره ۰۰۷۵۱۵۶۳۲۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۵/۰۱مفق

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک۳۴و۳۸۶  / ۱۰ وشــماره شاســی S۱۴۱۲۲۸۷۸۳۴۵۴۴ وشــماره 
ــود  ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مفق ــد شــرفعلی در تاری ــی فرزن ــه جــال ســوری لک ــق ب ــور ۲۵۸۷۵۴۷ متعل موت

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱9۳۵9۱۵۲ متعلــق بــه رامیــن غامــی فرزنــد رضــا در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۱۰  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴۸۴۸۵۷۲۲۷۴ متعلــق بــه طیبــه مهــدوی فرزنــد امیــن در تاریــخ۱۴۰۰/۰۳/۲۰  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره ۳۳۸۰۲۱۵۰9۰ متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره ۳۳۸۰۲۱۵۰9۰ و گواهینام ــی ب کارت مل
فــواد ابراهیمــی فرزنــد عبدالمجیــد در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۳9۱۱9۰۵۲۲ متعلــق بــه عبدالکریــم  انصــاری در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۳۷۳۲9۵9۵۴۶ وکارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۳۷۳۲9۵9۵۴۶ و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت و  کارت ماشــین بــه شــماره9۱ق9۱۷ / ۵۵ متعلــق بــه فــواد عزیــزی فرزنــد میکائیــل در تاریــخ 

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــو فرزن ــر مهرج ــه نیلوف ــق ب ــماره ۰۰۱۴۳۶۸۶۵۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳99/۰۱/۰۱مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰۵۶۰۰۷۳۱۵۱ متعلــق بــه مهــدی امینــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــره کریم ــه طاه ــق ب ــماره ۰۰۵۲99۱۳۲۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  ۱۴۰۰/۰۳/۰۱مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره ۶۳۴9۸۸۸۴۲۱ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۶۳۴9۸۸۸۴۲۱ و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره ۶۳۴9۸۸۸۴۲۱ متعلــق بــه نــادر خلفــی فرزنــد جــواد در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۱۷  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
ــماره  ــیN۵P۱۵۰R9۵۲9۳۳۰و ش ــماره شاس ــا ش ــران ۸۴۴۱9 ب ــماره ۱۳۱ای ــور ش ــبز موت ــرگ س ب
موتــورPFMBFJ۲۶۳9۷ متعلــق بــه مهــرداد امیــری مقــدم فرزنــد حســین بــا کــد ملــی 

۰۰۱۵۴۶۰۳۷۱ در تاریخ ۱۳9۶/۰۱/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت موتــور بــه شــماره ۱۳۱ایــران ۸۴۴۱9 متعلــق بــه مهــرداد امیــری مقــدم فرزنــد حســین بــا کــد 
ملــی ۰۰۱۵۴۶۰۳۷۱ در تاریــخ ۱۳9۶/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــی ن ــن رضائ ــه محس ــق ب ــماره ۰۰۱۴۳9۸۲۵۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب  ۱۳99/۰۶/۰۱مفقــود گردی

ــخ  ــد جمشــید در تاری ــادر فرزن ــی به ــه پریســا جنگ ــق ب ــه شــماره ۱۳۸۲۴9۱۳۳۶ متعل ــی ب کارت مل
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه در  ــد عــزت ال ــه مهــدی مــرادی فرزن ــه شــماره ۴۳۷۰۲۳۵۵۳۷ و گواهینامــه متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی متعلــق بــه حســینعلی صادقلــو فرزنــد یــداه و شناســنامه کوکــب ســتاره خــواه 
فرزنــد محمــد در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــا یعقوب ــد رض ــه محم ــق ب ــماره ۱۲۱۰۰۸9۳۷۸ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲مفقــود گردی

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــر فرزن ــدی باق ــران محم ــه مه ــق ب ــماره ۰۰۱۴۰۵9۱۸۵ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد محمــد در تاریــخ  ــه لیلــی صحرایــی کاشــانی فرزن ــه شــماره ۱۲۶۰۵9۳9۶۷ متعلــق ب کارت ملــی ب
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــولی فرزن ــد شــیخ رس ــه احم ــق ب ــماره ۳9۷۰۲۵۳۴۸9 و کارت دانشــجویی متعل ــه ش ــی ب کارت مل
جــواد در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و عابــر بانــک متعلــق بــه عبــاس رحمانــزاده 
فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ۶۳۵9۳۸۳۸۱۰ متعلــق بــه زینــب پــری رخ فرزنــد محمــد کاظــم و کارت ملــی 
علیرضــا گــودرزی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ۰۰۶۸۷۷۰9۵۲ در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره ۵۰۸9۳۳۱۲۵۱ متعلــق بــه پرنــازه حســنی فرزنــد گل میــرزا در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳9۸/۰۱/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱۸۶۱۷۳۶۰ متعلــق بــه مهتــا ســرابی فرزنــد خســرو در تاریــخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد براتعل ــری فرزن ــوان چ ــه حســین ج ــق ب ــماره ۶۳۵۰۰۷۸۳۰۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره ۰۰۴۸۱۲۰۱۱۱ متعلــق بــه داود جلیلونــد فرزنــد بختیــار در تاریــخ۱۴۰۰/۰۳/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد نق ــژاد فرزن ــرادی ن ــون م ــه همای ــق ب ــماره ۱9۳۰۰۴۵۱۶۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مفق

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــیدی فرزن ــین جمش ــه حس ــق ب ــماره ۰۰۳۶۷۰۵۵۵۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۴/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۴۵۱۴۴9۱۵ متعلــق بــه نــوروز علــی قاســمی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ۳9۳۲۳۶۲۴۸9 و گواهینامــه و گذرنامــه متعلــق بــه ملیحــه جابــری 
فرزنــد احمــد علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد ول ــژاد فرزن ــاس ن ــهین عب ــه ش ــق ب ــماره ۴۸99۳۴۸۵۴۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــرخ فرزن ــرکان چ ــاز س ــه مهن ــق ب ــماره ۰۴۵۱۰۲۱۰۰۲ متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره ۴۱۸۰۱9۵۴۴۵ متعلــق بــه فاطمــه یوســف ونــد فرزنــد علــی حشــمت در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۶۴۸9۰۱۵۵ متعلــق بــه ســکینه شــیرازی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳99/۰۱/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۶۰۳9۸9۳۷۴۵ متعلــق بــه حامــد درگاهــی بجــه میــر فرزنــد شــمس علــی در 
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱9 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــه فاطم ــق ب ــماره ۱۰۵۰۶۱۰۴۳۱ متعل ــه ش ــامت ب ــه س ــه بیم ــی و دفترچ ــنامه  و کارت مل شناس
برزنونــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱9 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گذرنامــه بــه شــماره ۱۶۸۰۳۰۳۳9۲ متعلــق بــه محمــد رضــا خوشــه چیــن آلقــو فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۶۶۸۵۸۲۰۸ و گواهینامــه متعلــق بــه اکــرم فراهانــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۸مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــدی زاد  ــان عب ــه اص ــق ب ــوخت متعل ــماره ۶۰۲9۸۸۷۱۷۳ و کارت س ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
قیصــری فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱9 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره ۲۰ایــران ۶۸۵د۶۷ متعلــق بــه امیــن جهــان بیــن فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی 
۰۰۲۴۴۸۸۵۷۷ در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ۴۲۲۰۵۰۵۶9۵ و کارت شناســایی نظــام پزشــکی نیــروی انتظامــی بــه شــماره 
۴۰۴۴۷۴۵۷۱ متعلــق بــه افشــین ارجمنــد فرزنــد علــی دونــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱9 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۶۲۷۸۳۷۷۷ و دفترچــه بیمــه متعلــق بــه ایراندخــت خدابخــش 
فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ۳99۱۲۲۱۳9۱ متعلــق بــه ایــوب بهــزاد فرزنــد محمــود در تاریــخ۱۴۰۰/۰۵/۱۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــادل در تاری ــد ع ــور فرزن ــین پ ــانه حس ــه افس ــق ب ــماره ۰۰۱۷۲۴۷۵۵۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۲/۱۴مفق

ــی  ــد عل ــاح فرزن ــه رســول کریمــی صب ــق ب ــه شــماره ۰۰۷۱۰۴۱۰۷9 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل
اکبــر در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
ــد  ــه رکســانا نصراللهــی فرزن ــق ب ــه شــماره ۰۰۲۴۸۲۳9۷۱ متعل ــی هوشــمند و شناســنامه ب کارت مل

مصطفی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــادی  ــد حســین آب ــه محم ــق ب ــه شــماره ۰۷9۴99۸۸۸۷ متعل ــی ب ــی هوشــمند و کارت بانک کارت مل
فرزنــد غامعلــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــی ب ــدد کارت بانک ــه ع ــه و س ــت و گواهینام ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش کارت مل
۰۰۱۰۷۱۰۶۰۴ و کارت ســوخت بــه شــماره ۲۳9 ج ۶۴ ایــران ۱۰ و کارت ســوخت بــه شــماره ۱۸۳ و 
۷۵ ایــران ۱۱ متعلــق بــه حســین قربانــی مجیدآبــاد فرزنــد غامرضــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــینی  ــادات حس ــه س ــه فاطم ــق ب ــماره ۰۴۲۱۳۶9۰۵۱ متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــنامه و کارت مل شناس
مهــر فرزنــد اســماعیل وشناســنامه ومــدارک تحصیلــی متعلــق بــه امیــر رضــا کاهانــی بــه شــماره ملــی 
۰۰۲۶۳۱9۶۴۰ فرزنــد محمــد و شناســنامه متعلــق بــه غامرضــا کاهانــی به شــماره ملــی  ۰۰۲۵۶۳۸۸۱۵ 

فرزنــد محمــد در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی در تاریــخ  ــه زهــرا بهرامــی خــوش خــو فرزن ــه شــماره ۰۰۱۱۵۸۴۳۰۰ متعلــق ب کارت ملــی ب
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ۰۰۱۲۸۲۷۷۶۲ متعلــق 
بــه ســید رشــاد روح اامینــی فرزنــد ســیدعلی وکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۰۰۱۱۵۸۴۳۰۰ 
متعلــق بــه زهــرا بهرامــی خــوش خــو فرزنــد علــی در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۱۷  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۰۰۵۳۴۲۸۵۲۸ متعلــق بــه صفیــه حبیبــی فرزنــد ســلیمان در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۰۰۵۵۰۷۲۳۱۳ متعلــق بــه جعفــر رضــا زاده فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۰۰۱۶۸۳۸۵۶۴ متعلــق بــه ســارا امینــی طــاری فرزنــد احمــد وکارت 
ســوخت بــه شــماره VIN...IRFC۱9۱V۱۰O۸۳۶9۳۳   متعلــق بــه اعظــم مظاهــری فرزنــد حمیــد 

در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۸۱9۵۶۶۰۴۸ متعلــق بــه محســن بیگــی هرچگانــی فرزنــد جمعــه 

علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۰۵۵۸۲۵۴۷۸۰ متعلــق بــه کامبیــز خدابخشــی فرزنــد محمدحســن در 
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۳9۶۱۷۴۴۵۰۵ متعلــق بــه اعظــم شــاهرخی فرزنــد حســین در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۴9۰۰۴۵۷۶۷ متعلــق بــه لیــا اســدزاده فرزنــد موســی در تاریــخ۱۴۰۰/۰۳/۲۷  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیمــی و گواهینامــه موتــور و ماشــین و ســیم کارت همــراه اول و دو عــدد کارت بانکــی بــه 
شــماره ۰۰۱۲۵۸۶۲۳۴ و کارت موتــور و بیمــه موتــور و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره ۸۶۲9۲ ایــران 
۱۳۱ متعلــق بــه احســان باقــری ســاری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۱۱۸9۸۳۲۶۲۳ و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره ۱۱۸9۸۳۲۶۲۴ 
متعلــق بــه اســداله حاتمــی ماربینــی فرزنــد رضــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت شناســایی ســازمانی وزارت دفــاع صنایــع چمــران وکارت ورود و خــروج وکارت ســوخت بــه شــماره 
۰۰۴۳۰۲۲۵۲9 متعلــق بــه غامرضــا بهارلــو فرزنــد خســرو در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۰۰۱۶۱۶۷۶۵۱ متعلــق بــه هومــن ســلیمانی دینانــی فرزنــد حســین 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2904
ــد  ــو فرزن ــه ناصــر میرمحمدل ــق ب ــی متعل ــه رانندگ ــه شــماره ۵۸۷9۵۶9۱۴۴ و گواهینام ــی ب کارت مل

علی اکبر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه وحیــد شــاهوند فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره 
ملــی ۰۰۶۸۴۴۰۵۵۳ در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۷۶۰۲۳99۰ متعلــق بــه حجــت تقــوی فرزنــد حســن در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱۶۷۷۶۰9۷ و دو فقــره کارت ســوخت و کارت شناســایی متعلــق بــه حســین 
راکبــی فرزنــد محمدمهــدی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۰۰۱۰۷۸۱۸۶۲ متعلــق بــه مهــدي صادقــي فرزنــد رضــا در تاریــخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیــم و هوشــمند بــه شــماره ۰۰۸۱۸۶۳۴۷۰ و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 
۱۰ایــران۷9۲ج۵۶ متعلــق بــه کتایــون زنــد فرزنــد فریــدون در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ مفقــود گردیــده و 

ــار ســاقط مــی باشــد. از درجــه اعتب

کارت ملــی بــه شــماره ۱۷۱۸9۰۸۲۵۳ متعلــق بــه رقیــه رزم آراء فرزنــد علــی در تاریــخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــبزعلی در تاری ــد س ــی فرزن ــعلی فراهان ــه عباس ــق ب ــماره ۵۴۴9۱9۰۸۶۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱۱۳۰۳۰۷۷ متعلــق بــه فــرزاد خیري فرزنــد مســعود در تاریــخ۱۴۰۰/۰۴/۱۰  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۰۰۲۰۴۰۲۸۴۸ متعلــق بــه صغــری جمشــیدی فرزنــد امیــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۲۱۶۶۷۳۴9 متعلــق بــه علــی یــزدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علــي فرخارســعدآباد فرزنــد محمدعلــی به شــماره ملــی ۰۳۷۰۳۱۲۶۰۰ 
در تاریــخ ۱۳99/۱۲/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۰۶۰9۴۰۰۱9 و مــدارک پزشــکی متعلــق بــه ســپیده بهرامــی فرزنــد شــیراله 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیم کارت و کارت  ــنامه و س ــت و شناس ــان خدم ــماره ۴۰۶۰۸۳۳9۶۷ و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
عابربانــک متعلــق بــه علــی امیــدواری صــدر فرزنــد حســین در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه ســجاد فروتــن پهمدانــي فرزنــد مرتضــی بــه شــماره ملــی  
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ مفق ۰۰۲۱۰۰۴۸۸9 در تاری

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۵۳۶۵۵۱۲۵ متعلــق بــه ســیدعطااله حســیني   فرزنــد ســیدقریش در تاریــخ 
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران۷9۱۶۴  ــاک ۱۱9ای ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــماره ۰۰۷۱۴۵۳۷۰9 و کارت موتورس ــه ش ــی ب کارت مل
ــد حســین در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ مفقــود  ــه حمیدرضــا پرازجانــی فرزن و یــک فقــره ســفته متعلــق ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــی ۸۲۲۲۲۳۵۷  ب ــماره شاس ــه ش ــران۵۴۷د۵9 ب ــاک ۴۴ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شــماره موتــور ۳۲9۰۸۲۲۳۱۴9 متعلــق بــه حســین صفایــی جاویــد فرزنــد امامعلــی بــه شــماره ملــی 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ مفق ۴۰۷۲۱9۳۳۷۲ در تاری

کارت پایــان و گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه میثــم احمــدی یاریــان فرزنــد پرویــز بــه شــماره ملــی 
۴۰۱۱۸۸۰۴۰۱ در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۶۸۸۷۷۱۶۱ متعلــق به هــادی درودیــان فرزند احمــد در تاریــخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــت و کارت س ــان خدم ــماره ۰۷9۴۲۷۲۲۰۷ و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
99ایــران۷9۵ب۷9 متعلــق بــه غامرضــا برخــوردار فرزنــد علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30۱۱
ــار  ــم مخت ــای / خان ــه آق ــق ب ــه شــماره ۱۵۱۲ متعل ــه شــماره ۴۲۸۰۸9۰۳۰۷ و ســایر ب ــی ب کارت مل

محمودی فرزند محرمعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30۱6
کارت ملــی بــه شــماره ۰9۲۵۳۸۴۸۲۸ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰9۲۵۳۸۴۸۲۸ متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ۱۴۰۰/۰۶/۲۴  مفق ــی در تاری ــد عل ــک فرزن ــداه ممس ــه اس ب

ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــروزی فرزن ــی فی ــه عل ــق ب ــماره ۵۲۲۸9۸۶۰۰۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفق

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد محم ــی فرزن ــی  قربان ــه عل ــق ب ــماره ۰9۲۵۷۵۷۱۸۷ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴۰۰/۰۴/۰۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۰9۲۴۲9۲۳9۳ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰9۲۴۲9۲۳9۳ و کارت پایــان 
ــخ۱۴۰۰/۰۶/۲۰   ــد رضــا در تاری ــه مجتبــی کامــل فرزن ــق ب ــه شــماره ۰9۲۴۲9۲۳9۳ متعل خدمــت ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
ــخ  ــی در تاری ــد حســین عل ــه حســین عاشــوری فرزن ــق ب ــه شــماره ۰۴۲۱۴9۶9۶۷ متعل ــی ب کارت مل

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــرخوش آق ــد س ــری فرزن ــین پی ــه حس ــق ب ــماره ۱۷۱9۱۴۰۰۶۵ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  ۱۴۰۰/۰۵/۰۲مفقــود گردی

ــد ســید حســن در  ــی فرزن ــه ســید حســین طباطبائ ــق ب ــه شــماره ۰۰۸۳۳۴۴۴9۷ متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۳۶۱۱۳۲۳۲۵۱ متعلــق بــه مطهــره نــوری فرزنــد علــی در تاریــخ۱۴۰۰/۰۶/۰۶  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی ۵۴۴۰۰۳۲۶۵۷ فرزن ــد مل ــازی دارای ک ــت ن ــه علیرضــا بن ــق ب ــی و شناســنامه ای متعل کارت مل
مصطفــی و کارت ملــی وشناشــنامه ای متعلــق بــه خانــم مریــم میرزاخانــی فرزنــد یــداه دارای کدملــی 
۵۴۴9۳۸۱۴۷۶ و یــک شناســنامه متعلــق بــه مصطفــی بنــت نــازی دارنــده کــد ملــی ۵۴۴9۸9۰۳۸9 
ــود  ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ مفق ــماره ۶۵۸۰۵۶۶۲۱۳ در تاری ــا ش ــنامه ب ــک شناس ــی و ی ــم عل ــد قاس فرزن

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

304۱
شناســنامه بــه شــماره ۰۷۰۲۵۵۰۱۷۵ متعلــق بــه حســن ولــی دادی فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40۱۱
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی ۳۷۲۰۸۷۸۶۲۷ و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
۳۷۲۰۸۷۸۶۲۷ و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه خطیــب نصیــری فرزنــد خلیــل در تاریــخ 

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــی ۳۷۲۰۳99۱۸۴ و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
شــماره پــاک ۵۱ایــران۶۸9س۱9 و کارت ســوخت و کارت اقامــت هولیــر متعلــق بــه شــاهو رحمنــی 

فرزنــد محمــد اقبــال در تاریــخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۳۸۳۰۱۷۳۰9۱ و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه لیــا ندیمــی 
فــر فرزنــد لطــف الــه در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــران۲۴۱س۳۴ وب ــاک ۵۱ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی  ۱۲۴۸9۱۲۴9۲۲و شــماره شاســی NAACAICB۴AF۲۲۵۵9۴ وســند ماشــین و ســند کمپان
ــه  ــق ب ــی NAACAICB۴AF۲۲۵۵9۴ متعل ــماره شاس ــور ۱۲۴۸9۱۲۴9۲۲و ش ــماره موت ــه ش ب
حمیــد دانایــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

۵۱۱۱
ــماره ۳۲۴۰۸۲۱۵۰۸ و کارت  ــه ش ــی ب ــماره ۳۲۴۰۸۲۱۵۰۸ و کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ســوخت بــه شــماره 99ایــران ۵۳۴ق۷۱ و کارت دانشــجویی بــه شــماره 9۴۰۱۳۷۳۴۶ متعلــق بــه رضــا 

شمس فرزند هوشنگ  در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره ۳۳ایــران ۱۳۳ص۲۶ متعلــق بــه مریــم  عبادیــان بهــاری فرزنــد علــی اصغــری 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره ۰۷۸۰۱۱۸۵۳۷ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره ۰۷۸۰۱۱۸۵۳۷ و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفق ــد رضــا در تاری ــی طبســیان فرزن عل

مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــان خدم ــماره ۰۰۶9۱۸۴9۱۷ و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره ۱۰۸۸۶ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره ۰۰۶9۱۸۴9۱۷ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۶۶ایــران۶۳۶م۵۱ و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــه شــماره  ــه ماشــین ب ــه نام ــران ۶۳۶م۵۱ و بیم ــه شــماره ۶۶ای ــران ۶۳۶م۵۱ و کارت ســوخت ب ۶۶ای
۶۶ایــران۶۳۶م۵۱ متعلــق بــه حمیدرضــا حیــدر پــور فرزنــد حیــدر علــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۵۵02
ــه  ــق ب ــه شــماره ۲۵9۲۰۰۷۰۲۴ متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره ۲۵9۲۰۰۷۰۲۴ و گواهینام ــی ب کارت مل
طاهــره اســماعیلی کویخــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه شــماره ۶۵۳9۴۵۲۷۱۳ متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره ۶۵۳9۴۵۲۷۱۳ و گواهینام ــی ب کارت مل
محمــد  ذوالفقــاری ویشــکایی فرزنــد رضــا در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فرزن ــیخان گفش ــماعیل زاده ش ــن اس ــه حس ــق ب ــماره ۲۵9۱99۳۵۸۰ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ مفق ــی در تاری گداعل

ــوروزی  ــه مســعود  ن ــق ب ــه شــماره ۲۵9۶۱۸۸۳۸۴ متعل ــی ب ــه شــماره ۱۲۷۷ و کارت مل شناســنامه ب
فرزنــد محــب اه در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۵9۴۴9۳۴۲۲ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۲۵9۴۴9۳۴۲۲ و کارت ماشــین 
ــور   ــی پ ــه عســگر  قل ــق ب ــماره ۴۶ ۸۶۱ م ۴۲ متعل ــه ش ــماره ۴۶ ۸۶۱م ۴۲ و کارت ســوخت ب ــه ش ب

فرزنــد محمــد رضــا  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۵۵۵4
شناســنامه بــه شــماره ۸9۰۶ و شــماره ملــی ۰9۳۳۴۸۰۲۸۸ و رســید کارت ملــی  متعلــق بــه علیرضــا  

اذانی  فرزند مهدی  در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران ۷۴ و شــماره  ــه شــماره پــاک ۶۷ ه ۶۷۶ ای ــارس ســفیدرنگ مــدل ۱۳9۳ ب ــژو پ کارت خــودرو پ
شاســی NAAN۰۱CA۱EK۸۵۳۲۸۸ و شــماره موتــور ۱۲۴K۰۴۵۷۷9۰ متعلــق بــه حمیــد  عقوبــی 
ــاک   ــماره پ ــه ش ــگ ب ــی رن ــدل ۱۳9۲ آب ــا م ــور زیگم ــب اه و کارت موت ــد حبی ــرود  فرزن ــه ف کهن
 ۱۲۵N۱D۱۰۳۴۱۴ ۱۲۵  و شــماره موتــورA9۲۰۰۶۳۲***N۱D ۳۱۴۶9/۷۷۸و شــماره شاســی 
ــه اعظــم رضــی کلوخــی در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  متعلــق ب

مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی ۴۷۱۰۳۰9۰۵۱ و کارت شناســایی نظــام  ــه دو ب ــان خدمــت و گواهینامــه پای کارت پای
ــخ  ــین  در تاری ــد سیدحس ــژاد  فرزن ــی ن ــهیل  ثنائ ــه سیدس ــق ب ــماره ۱۷۶۳۵۰ متعل ــه ش ــکی ب پژش

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  ۱۴۰۰/۰۶/۲۱مفقــود گردی

ــی   ــول  رحمت ــه بت ــق ب ــماره ۰۷۷9۶۲۷۶۲۸ متعل ــه ش ــی ب ــماره ۰۰۱9 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد حشــمت اه  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

ــی  ــد عل ــه  صمیمــی رشــتخوار  فرزن ــه مرضی ــق ب ــی ۰9۴۴۲۲۱۰۳۳ متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
اصغــر  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فهیمــه عندلیــب الشــهداء فرزن ــق ب ــی ۰۷۰۲۳۷۸۱۲۷ متعل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
ــخ  ــان در تاری ــد رمض ــی فرزن ــا برات ــه علیرض ــق ب ــکا متعل ــگاه ات ــری وکارت فروش ــی و کارت ایثارگ عل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی ۰۰۱۷۳9۰۵۱۶ متعلــق بــه فرشــته  فطرتــی  فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی ۵۷۳9۳۷۵9۱۶   ــماره مل ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه و گواهینام ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــی۷۷۴۱۴99۱ و  ــماره شاس ــاک ۵9۵/۳۶و۸۶ وش ــماره پ ــه ش ــدل ۱۳۷۷ ب ــکان م ــودرو پی وکارت خ
شــماره موتــور ۱۱۱۲۷۷۱۲۴۵۸ و کارت موتــور و کارت ســوخت موتــور مــدل۱۳۸۶ بــه شــماره پــاک 
۷۷۱/۷۴۴۴۵ وشــماره موتــور IR۱۰۱9۶۷۸ وشــماره شاســی۱۲۵A۸۶۳۰۷۸۵***NFA  متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــفندیاری  فرزن ــد  اس مجی

ســاقط مــی باشــد.

شاســی شــماره  و  ۵۴۲/۳۶ه۷۶  پــاک  شــماره  بــه  مــدل۱۳۸9  روآ  پــژو  خــودرو  کارت 
ــد  ــا  فرزن ــد  بین ــه محم ــق ب ــور۱۱۸۸۸۰۲۱۱۰۱ متعل ــماره موت NAAB۴۱PMOAH۲۶۴۸۷۶ وش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مفق ــن  در تاری حس

۷0۱۱
شناســنامه بــه شــماره ۴۳۱۰۵۴۵۵۷۲ و کارت ملــی بــه شــماره ۴۳۱۰۵۴۵۵۷۲ متعلــق بــه احمــد علیپــور 

فرزند محمد حسن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مدیر جهاد کشــاورزی مازندران با اعام 
تامین حدود پنج هزار تن بذر گواهی شــده و 
دیگر شرایط ازم برای کشت پاییزه در استان 
، از کشاورزان خواست تا زمان بندی مناسب 

را در کشت این فصل رعایت کنند.
خلیل حقیقی، ســطح زیر کشــت پاییزه 
مازندران را بیش از ۱۵۰ هزار هکتار برآورد کرد 
و افزود : بذرهای گواهی شده به عنوان هسته 
اولیه تولید در حال توزیع اســت و کشاورزان 
بایــد برای گرفتن بذر مورد نیاز به کارگزاری 
های تحت پوشــش شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی و یا مراکز خدمات کشاورزی استان 

مراجعه کنند.
وی با توضیح این نکته که در ســال های 
اخیر سالم ســازی بذر و تهیه بذرهای کیفی  
برای کشــت پائیز مورد توجــه  وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفته است ، بیان داشت: از آن 
جایی که طبق اعام رسمی شرکت آب منطقه 
ای مازندران با کمبود منابع آبی مواجه هستیم 
، کشت بموقع محصوات پائیزی بسیار مهم 

و ضروری است.
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی مازندران از 
کلــزا، گندم، جو و علوفه به عنوان مهم ترین 
محصوات کشــاورزی پاییزه استان نام برد و 
گفت: طبق برنامه پیش بینی شده امسال ۲۴ 
هزار هکتار کلزاکاری ،۵۴هزار هکتار گندم و  
حدود ۸۵هزار هکتار نیز زیر کشت انواع علوفه 
از جملــه جو  ، گیاهــان علوفه ای ، صیفی و 

سبزیجات می رود.
وی با اعام این که وزارت جهاد کشاورزی 
سهمیه استان را برای کشت دانه روغنی کلزا 
در سال زراعی پیش رو را ۲۴هزار هکتار عنوان 
کرد ، افزود : با هماهنگی های صورت گرفته 

در نظر داریم امسال سطح کشت دانه روغنی 
کلزا را تا ۲۸هزار هکتار یعنی چهار هزار هکتار 
بیشــتر از سهمیه اباغی مورد حمایت جدی 

قرار بدهیم.
او ادامه داد : امسال نیز همانند سال های 
گذشته حمایت های ویژه از جمله تامین بذر 
گواهی شده ، علف کش ها و تسهیات کم بهره 
به کلزاکاران می شود و امیدواریم با توجه به 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و کلزا 
سطح کشــت کلزا نیز به عدد ۲۸هزار هکتار 

مورد نظر برسد.
اعام بموقع نرخ خرید تضمینی، پرداخت 
بموقع مطالبات کشاورزان، تخصیص تسهیات 

باعــوض و یارانه ای بــرای تهیه نهاده های 
کشــاورزی بویژه بذرو علف کش و همچنین 
توجه به کشــت مکانیزه از جمله بسته های 
حمایتی بوده است که به کلزاکاران ارائه شد.

کشت پائیزه کلزا در زمین های خشکه زاری 
از اواخر شهریور آغاز می شود و این محصول 
استراتژیک در زمین های شالیزاری نیز از دهه 

اول آبان زیر کشت می رود.
شورای قیمت گذاری محصوات کشاورزی 
خرید تضمینــی هرکیلوگرم دانه روغنی کلزا 
برای ســال زراعی جــاری را ۱۵۰ هزار ریال 
اعام کرد که ۴۰ هزار ریال بیشــتر از ســال 

گذشته است.

طبق گزارش ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازندران ، در ســال زراعی گذشته ۱۳ هزار 
هکتار از اراضی اســتان زیر کشــت کلزا قرار 

گرفت . 
حقیقی با بیان اینکه امسال ۵۴هزار هکتار 
از زمین های اســتان مازندرا نیز زیر کشــت 
گندم می رود، ادامه داد: همه شــرایط برای 
کشــت گندم که از ۱۵آبــان تا ۱۰ آذر انجام 

می شود، مهیا است.
وی قیمت تعیین شده ۷۵ هزار ریالی برای 
خرید تضمینی گندم را با توجه به نرخ فعلی 
تورم مناسب توصیف کرد و گفت: مطمئنا این 
نرخ مورد استقبال گندمکاران مازندران  قرار 

خواهد گرفت.
قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم با  
افت چهار درصد مفید و یک درصد غیرمفید رد 

سال زراعی گذشته ۵۰هزار ریال بود. 
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی مازندران به 
اهمیت توسعه کشت شــبدر و جو به عنوان 
مهمترین کشــت پائیزه در تامین علوفه دام 
استان مازندران اشــاره کرد و گفت: با توجه 
به این که امسال سطح زیر کشت دوباره برنج  
به سنبت سال گذشته کاشه محسوسی یافته 
اســت ، پیش بینی شود  و از آنجایی که نیاز 
علوفه دامی در اســتان زیاد است ، کشاورزان 

از فرصت حمایتی این بخش استفاده کنند.
زمان کشــت جو در مازندران اواخر مهر و 
اوایل ماه آبان است و بر اساس آمارهای رسمی 
، میانگین تولید جو در کشت دیم در مازندران 
یک و نیم تن در هر هکتار و در کشــت آبی 
کــه در مناطق جلگــه ای رواج دارد ، حدود 

سه تن است.
مازندران حدود هشــت میلیون واحد دام 
دارد کــه علوفه و دیگر نهــاده های دامی از 

نیازهای جدی استان است. 
خلیلی کشت پاییزه در محصوات صیفی و 
سبزیجات استان را شامل سبزی های برگی و 
ریشه ای ، شلغم ، هویج ، کاهو ، لوبیا سبز ، کدو 
سبز ، نخود فرنگی ،سیب زمینی و سیر معرفی 
کرد.بر اســاس آمار سازمان جهاد کشاورزی ، 
مازنــدران ۴۶۰ هزار هکتــار اراضی زراعی و 
باغی دارد که ساانه از این اراضی حدود هفت 
میلیــون تن محصول از جمله برنج، مرکبات، 
گل گیاه ، انواع آبزیان و دام وطیور برداشــت 
می شود.مازندران در تولید ۱۵ نوع محصول 

کشاورزی رتبه اول تا سوم را دارد.

جهاد کشاورزی مازندران خواستار رعایت زمان بندی کشت پاییزه شد

بهره برداری از معادن و معدن کاوی در مناطق جنگلی و 
منابع طبیعی بانه باعث تخریب بخش زیادی از جنگل های 
این منطقه شده که به شکل زخمی بزرگ بر پیکر طبیعت 
این شهرستان نمایان است.شهرستان مرزی بانه ۱۳۰ هزار 
هکتار منابع طبیعی دارد که ۸۰ هزار هکتار آن را جنگل 
بویژه جنگل های بلوط و ۵۰ هزار هکتار نیز مرتع اســت 
پروانه بهره برداری برای ۱۴ معدن در این شهرستان صادر 
شده که ۶ معدن که شامل شن ماسه، سنگ اشه و معادن 

مس و روی هم اکنون در بانه فعال است.
بهره برداری از برخی معادن فاقد توجیه زیست محیطی 
است و می توان گفت خسارت وارده بر منابع طبیعی که 
برداشت در دل کوه ها و بدون مطالعه انجام می شود، بیشتر 
از منافع آن اســت و باعث تخریب بیشتر محیط زیست، 
زیستگاه جانوران و آلودگی آب و هوا شده و بخش زیادی 
از درختان جنگلی که قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارند با 

برداشت معادن از دل این کوه ها از بین می روند.
جنــگل ها و مراتع بکر از اهمیت طبیعی و اقتصادی 
زیادی برخوردار هستند و به لحاظ طبیعی عاوه بر تامین 
خوراک دام و تولید انواع دارو مزایای مهمی همچون تعدیل 
آب و هوا و تغذیه آبهای زیر زمینی دارد و از حیث اقتصادی 

نیز برای بهره برداران محلی اهمیت زیادی دارد.
مدیر عامل انجمن مردمی پاژین بانه درباره جنگل های 
بلوط بانه را سرمایه عظیم جنگل های زاگرس عنوان کرد و 
گفت: ادارات و نهادهای که با برداشت معادن موافقت می 
کنند قبل از موافقت در منطقه ای که قرار اســت معدن 
ایجاد شود مطالعه و بررسی های کارشناسی نمی کنند 
و ایــن موضوع موجب تخریب منابع طبیعی و خدادادی 
می شود.حامد اسراری افزود: پیمانکاران بعد از برداشت از 
معادن در عرصه های طبیعی باید خسارت های ناشی از 
تخریب را برای احیای محیط زیست منطقه جبران کنند 

که این اقدام انجام نمی شود.
وی اظهار داشــت: نهادهای مربوطه بعد از موافقت با 
برداشت و اکتشــاف معادن باید بررسی های میدانی از 

منطقه داشته باشند که این اقدام هم تاکنون از طرف این 
نهادها انجام نشده و این امر باعث سوء استفاده پیمانکاران 
معادن شــده و سینه کار را بیش از محدوده تعیین شده 
افزایش می دهند.اسراری با اشاره به تاثیر برداشت معادن 
بر محیط زیست و انسان گفت: آلودگی آب و خاک، تخریب 
زیستگاه جانوران و نابودی درختان جنگلی از مهمترین 
پیامدهای برداشت معادن است که بر سامت انسان نیز 
تاثیر زیادی دارد و باعث افزایش بیمارهای تنفسی و انواع 
ســرطان نیز می شــود.وی افزود: در سالهای اخیر برای 
پیشگیری از تخریب و از بین بردن منابع طبیعی و درختان 
جنگلی فعاان محیط زیستی انجمن پاژین بانه از جانمایی 

و برداشت ۲ معدن در بانه جلوگیری کرد.

 پروانه بهره برداری از ۱۴ معدن در بانه
رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه گفت: 
۱۴ پروانه برداشــت معدن در بانه وجود دارد که امسال 
پروانه یکی از معادن باطل می شود و پنج معدن تعطیل و 
معادنی هم در حال اکتشاف هستند.بایزید حسینی با اشاره 
به دایل تعطیلی برخی از معادن افزود: یکی از مهمترین 
دلیل تعطیل شدن معادن بانه مشکات اداری و به صرفه 

نبودن این معادن است یکی از این معادن به دلیل نزدیکی 
با لوله انتقال گاز و یکی دیگر نیز به دلیل قرار گرفتن در 
عرصه منابع طبیعی تعطیل شده است.وی با بیان اینکه ۶ 
معدن برداشت سنگ اشه فعال است اظهار داشت: زمان 
مشخصی برای برداشت در معادن وجود ندارد و هر معدن با 
توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ظرفیتی برای استخراج 
دارد و از میزان تعیین شده نمی تواند بیشتر برداشت کنند.

حسینی اضافه کرد: برای جلوگیری از تخریب واحدهای 
مسکونی همجوار معادن هنگام انفجار باید وضعیت اولیه 
بررسی شود و ساخت و سازها حریم خود را رعایت کنند 
اگر یک واحد براثر انفجار تخریب شود باید جبران خسارت 
شود.وی با اشاره به اینکه مواد منفجره که برای انفجار بکار 
برده می شود موج انفجار آن پخش نمی شود گفت: ساانه 
۳۱۰ هزار تن سنگ اشه و شن ماسه بانه برداشت می شود 
که نیاز شهرستان را تامین نمی کند و از شهرهای همجوار 
این مصالح برای ساختمان سازی وارد شهرستان می شود.

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه افزود: 
چهار محدوده اکتشافی فلزی در بانه وجود دارد که میزان و 
زمان برداشت آن هنوز مشخص نیست.وی گفت: در زمان 
استقرار و بهره برداری از اداره محیط زیست استعام می 

گیریم و ضوابطی محیط زیســتی  که ازم است به بهره 
بــردار اعام و تاش می شــود کمترین تخریب محیط 
زیستی را داشته باشد و اداره منابع طبیعی و آبخیز داری 
بابت تخریب ها جریمه ای برای برداشــت کننده در نظر 
می گیرد.حسینی افزود: در بانه سنگ اشه از کوه های 
واقع در روستاهای ابولحسن، سبدلو، شوی، بوئین سفلی، 

هنگه ژال و بلوه برداشت می شود.

 بانه مناسب فعالیت معدن نیست
رییس محیط زیست شهرستان بانه با بیان اینکه نظارت 
بر فعالیت معادن توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزی داری 
و صنعت، معدن و تجارت انجام می شود، گفت: نظارت بر 
بحث آلودگی محیط زیست معادن توسط محیط زیست 
انجام می شــود که با توجه به شرایط خاص بانه مناسب 
فعالیت معادن نیست.رحمان رحیم پور افزود: با توجه به 
اینکه منطقه بانه یک منطقه جنگلی و بکر است معادنی 
که در بانه به بهره برداری رسیده بیشترین تخریب محیط 
زیستی و نابودی درختان جنگلی را به همراه داشته و عاوه 
بر این زیستگاه بسیاری از حیوانات را نیز از بین می برد.

وی اظهار داشــت: درختانی کــه در مناطق جنگلی 
بانه وجود دارد بیش از ۱۰۰ ســال عمر دارند که با بهره 
برداری از معادن از بین می روند و آسیب جبران ناپذیری 
به محیط زیست منطقه وارد می می شود.رحیم پور ادامه 
داد: برای برداشت از معادن سینه کاری مشخص می شود 
اما بسیاری پیمانکاران و افرادی که از این معادن برداشت 
می کنند بیش از سینه کار تعیین شده برداشت می کنند 
و بعد از اتمام برداشت منطقه را ویران شده رها می کنند 
و خسارت های محیط زیستی را جبران نمی کنند.وی با 
اشاره به انفجاری که در معادن برای برداشت سنگ اشه 
انجام می شود افزود: قبا در بحث انفجارها از اداره محیط 
زیست استعام می گرفتند اما اکنون این کار انجام نمی 
شود و این انفجارها عاوه بر آلودگی های محیطی و صوتی 

گاهی باعث ضربه به ایه های درونی زمین می شوند.

بهره بــرداری از معادن و معدن کاوی در مناطق جنگلی و منابع طبیعی بانه باعث تخریب 
بخش زیادی از جنگل های این منطقه شــده که به شکل زخمی بزرگ بر پیکر طبیعت این 
شهرستان نمایان است.شهرستان مرزی بانه ۱۳۰ هزار هکتار منابع طبیعی دارد که ۸۰ هزار 
هکتار آن را جنگل بویژه جنگل های بلوط و ۵۰ هزار هکتار نیز مرتع است پروانه بهره برداری 
برای ۱۴ معدن در این شهرستان صادر شده که ۶ معدن که شامل شن ماسه، سنگ اشه و 
معادن مس و روی هم اکنون در بانه فعال است.بهره برداری از برخی معادن فاقد توجیه زیست 
محیطی اســت و می توان گفت خســارت وارده بر منابع طبیعی که برداشت در دل کوه ها و 
بدون مطالعه انجام می شــود، بیشتر از منافع آن است و باعث تخریب بیشتر محیط زیست، 
زیستگاه جانوران و آلودگی آب و هوا شده و بخش زیادی از درختان جنگلی که قدمتی بیش 

از ۱۰۰ سال دارند با برداشت معادن از دل این کوه ها از بین می روند.
جنگل ها و مراتع بکر از اهمیت طبیعی و اقتصادی زیادی برخوردار هستند و به لحاظ طبیعی 
عاوه بر تامین خوراک دام و تولید انواع دارو مزایای مهمی همچون تعدیل آب و هوا و تغذیه 

آبهای زیر زمینی دارد و از حیث اقتصادی نیز برای بهره برداران محلی اهمیت زیادی دارد.
مدیر عامل انجمن مردمی پاژین بانه درباره جنگل های بلوط بانه را سرمایه عظیم جنگل 
های زاگرس عنوان کرد و گفت: ادارات و نهادهای که با برداشت معادن موافقت می کنند قبل 
از موافقت در منطقه ای که قرار است معدن ایجاد شود مطالعه و بررسی های کارشناسی نمی 
کنند و این موضوع موجب تخریب منابع طبیعی و خدادادی می شــود.حامد اسراری افزود: 
پیمانکاران بعد از برداشت از معادن در عرصه های طبیعی باید خسارت های ناشی از تخریب 

را برای احیای محیط زیست منطقه جبران کنند که این اقدام انجام نمی شود.
وی اظهار داشت: نهادهای مربوطه بعد از موافقت با برداشت و اکتشاف معادن باید بررسی 
های میدانی از منطقه داشته باشند که این اقدام هم تاکنون از طرف این نهادها انجام نشده 
و این امر باعث ســوء اســتفاده پیمانکاران معادن شده و سینه کار را بیش از محدوده تعیین 
شده افزایش می دهند.اسراری با اشاره به تاثیر برداشت معادن بر محیط زیست و انسان گفت: 
آلودگی آب و خاک، تخریب زیستگاه جانوران و نابودی درختان جنگلی از مهمترین پیامدهای 
برداشت معادن است که بر سامت انسان نیز تاثیر زیادی دارد و باعث افزایش بیمارهای تنفسی 
و انواع سرطان نیز می شود.وی افزود: در سالهای اخیر برای پیشگیری از تخریب و از بین بردن 
منابع طبیعی و درختان جنگلی فعاان محیط زیستی انجمن پاژین بانه از جانمایی و برداشت 

۲ معدن در بانه جلوگیری کرد.

معدن کاوی؛ زخمی بر پیکر طبیعت بانه

ــت در  ــه فعالی ــه چرخ ــی ب ــد تولیدی-صنعت ــت ۹۰ واح  بازگش
تهــران

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تهــران گفــت: ۹۰ واحــد 
تولیــدی- صنعتــی درپنــج مــاه نخســت ســال جــاری راه انــدازی مجدد شــده و 

بــه چرخــه تولیــد بازگشــته اســت.
ــه پیــش بینــی هــا در خصــوص توســعه طــرح  ــا اشــاره ب ــه صدقــی ب یدال
هــای تولیــدی و صنعتــی  طــی مــاه هــای آینــده گفــت: مصوبــه هیات مقــررات 
ــر تســهیل توســعه واحدهــای  ــود محیــط کســب و کار مبنــی ب ــی و بهب زدای
ــا  ــر ت ــران حداکث ــری ته ــعاع ۱۲۰کیلومت ــدوده ش ــی در مح ــی و معدن صنعت
ــرای ســرمایه گــذاری و ارتقــاء فنــاوری  ــر ظرفیــت موجــود، زمینــه را ب ۲ براب
ــرداری  ــره ب ــه به ــدور ۲۳۶پروان ــه ص ــت.صادقی ب ــرده اس ــتر ک ــا بیش واحده
صنعتــی اشــاره کــرد و افــزود: ایــن بهــره بــرداری هــای ایجــادی و توســعه ای 

اشــتغال بیــش از ۴هــزار نفــر در اســتان تهــران را فراهــم کــرده اســت.
وی در ادامــه بــه ۶۴ پروانــه بهــره بــرداری ایجــادی در ۵ مــاه نخســت ســال 
ــا ســرمایه گــذاری ۲۰  ــا ب ــرداری ه ــن بهــره ب ــان داشــت: ای اشــاره کــرد و بی
هــزارو ۱۲۴ میلیــارد ریــال، اشــتغال هــزار و ۴۰۹  نفــر را  میســر کــرده کــه بــه 

نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد۵۶ درصــدی داشــته اســت.
وی بــه ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و خاطــر نشــان کــرد: 
۱۷۲ مجــوز توســعه ای )پروانــه، کارت، گواهــی( بــه میــزان ۱۴۱ هــزار و ۳۲۹ 
ــال صــادر شــد.رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان  میلیــارد ری
تهــران ادامــه داد: ایــن مجــوز هــا  اشــتغال ۲ هــزار و ۹۵۹ نفــر را فراهــم کرد که 
درمقایســه بــا ســال قبــل ۵۰درصــد رشــد داشــته اســت.وی، دربــاره واحدهــای 
تولیــدی در محــدوده ۱۲۰ کیلومتــری تهــران، اظهار داشــت: واحدهــای تولیدی 
کــه مشــمول قانــون رفــع موانــع تولید هســتند جهت طرح مســائل و مشــکات 
خــود از طریــق ســامانه بهیــن یــاب کــه درگاه خدماتــی وزارت صمــت اســت  و 
یــا بــا مراجعــه مســتقیم بــه درگاه ســتاد تســهیل، مشــکات و مســائل پیــش 

روی تولیــد را بیــان کننــد. 

 پنج هکتار از اراضی پارک ملی بوجاق در آتش سوخت
 فرمانــدار آســتانه اشــرفیه وســعت آتــش ســوزی اراضــی پــارک ملــی بوجاق 
را پنــج هکتــار اعــام کــرد و گفــت: علــت وقــوع حریــق در حال بررســی اســت.

حمیــد رضایــی، بــا اشــاره بــه آتــش ســوزی شــب گذشــته در ایــن پــارک 
خشــکی ، دریایــی اظهــار داشــت: تیــم هــای ســتاد مدیریت بحــران هــم اکنون 
در محــل وقــوع ایــن آتــش ســوزی مســتقرند و علــت بــه زودی اعــام خواهــد 
شــد.وی در ادامــه یــاد آور شــد: در پــی وقــوع آتــش در ایــن پــارک ، عوامــل 
آتــش نشــانی از مناطــق بندرکیاشــهر ، آســتانه اشــرفیه بــه ســرعت در منطقــه 

حاضــر و نســبت بــه اطفــاء حریــق اقــدام کردنــد.
بــه گفتــه فرمانــدار آســتانه اشــرفیه، همچنین طبــق هماهنگی هــای صورت 
گرفتــه بــا ســتاد بحــران اســتان ، مامــوران آتــش نشــان منطقــه زیباکنــار نیــز 

بــرای حضــور در عملیــات اطفــاء حریــق در ایــن پــارک حضــور یافتنــد.
رضایــی ادامــه داد: خوشــبختانه بــا تــاش مامــوران آتــش نشــان و کمــک و 
همیــاری نیروهــای مردمــی از گســترش آتــش در پــارک بوجــاق بندرکیاشــهر 
جلوگیــری و ایــن حریــق کنتــرل شــد.وی یــادآور شــد: پــس از اتمــام حریــق 
ــران  ــت بح ــتاد مدیری ــوع  ، س ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــارک و ب ــن پ در ای
شهرســتان بــا حضــور مدیــر کل محیــط زیســت اســتان در محــل بخشــداری 

بندرکیاشــهر تشــکیل و علــت وقــوع آن در دســتور کار قــرار گرفــت.
پــارک ملــی بوجــاق بندرکیاشــهر نخســتین پــارک ملــی خشــکی و دریایــی 

ثبــت شــده در ایــران  ســه هــزار و ۴۳۳ هکتــار وســعت دارد.
ــهر و در  ــهری بندرکیاش ــدوده ش ــه مح ــوب ب ــرق و جن ــارک از ش ــن پ ای
مرکــز شــامل مصــب رودخانــه ســفیدرود، در غــرب بــه رودخانــه اوشــمک و در 
شــمال بــه دریــای کاســپین محــدود و همــه ســاله میزبــان بیــش از ۲۵۰ گونــه 
پرنــده مهاجــر اســت.این منطقــه بــه عنــوان یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری 
طبیعــی همــواره مــورد توجــه گردشــگران قرار دارد.شهرســتان آســتانه اشــرفیه 
ــا داشــتن دو بخــش مرکــزی و بندرکیاشــهر در شــرق اســتان گیــان واقــع  ب

شــده اســت. 

ــن  ــان ورامی ــرای فرهنگی ــه ب ــی ک ــدن آرزوی ــه ش  صاحب خان
محقــق نشــد

ــان شهرســتان ورامیــن   ۲۸ ســال اســت کــه حــدود هــزار نفــر از فرهنگی
بــا آرزوی صاحــب خانــه شــدن، بــرای خریــد زمینــی از شــرکت تعاونــی اقــدام 
کردنــد کــه امــروز تنهــا از ایــن ســرمایه گــذاری، دفترچــه ای در دســت دارنــد 

کــه هیــچ گاه آنــان را بــه آرزویشــان نرســاند.
 در شــمال شــهر ورامیــن و مجــاورت تنهــا آرامســتان عمومــی شهرســتان، 
قطعــه زمینــی ۳۰ هکتــاری خــارج از بافــت شــهر واقــع شــده اســت کــه در 
ــدف ســاخت  ــا ه ــان ب ــی مســکن فرهنگی اواخــر ســال ۱۳۷۲، شــرکت تعاون
مســکن بــرای ایــن قشــر از جامعــه نســبت بــه خریــد آن اقــدام؛ و پــس ز قطعه 

بنــدی، ایــن  اراضــی را بــه اعضــا واگــذار کــرد.
اعضــای شــرکت تعاونــی فرهنگیــان کــه امــروز شــمار آنــان بــه بیــش از هزار 
نفــر رســیده اســت، مبالغــی را بــرای خریــد ایــن اراضــی بــه حســاب شــرکت 
تعاونــی واریــز کردنــد، مبالغــی کــه از ۹۰۰ هــزار تومــان تــا ۲ میلیــون تومــان 
متغیــر بــود و ایــن در حالــی اســت کــه در آن ســال، حقــوق یــک معلــم از ۱۵ 

هــزار تومــان تجــاوز نمی کــرد.
قــرار گرفتــن ایــن وســعت از زمیــن خــارج از بافــت شــهر باعــث شــده بــود 
کــه هیــچ گاه اقدامــی عملــی از ســوی شــهرداری بــرای تفکیــک و یــا صــدور 
مجــوز ســاخت انجــام نشــود چــرا کــه عمــا شــهرداری ها اجــازه هزینــه کــرد 
ــه  ــی ک ــم در زمین های ــد آن ه ــهری را ندارن ــت ش ــارج از باف ــت خ ــا فعالی و ی
همیــن امــروز نیــز برخــی از کشــاورزان در آن اقــدام بــه کشــت انــواع محصوات 

ــد. ــی می کنن زراع

ــار ــزار ب ــش از ۴66 ه ــرز بی ــی الب ــواد غذای ــع م ــز توزی  مراک
 رصد شدند

مدیــر گــروه بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز اعــام کــرد کــه مراکــز 
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی اســتان از ابتــدای شــیوع کرونــا )اســفند ۹۸( تا ۲۶ 
شــهریورماه ۱۴۰۰ بیــش از ۴۶۶ هــزار بــار توســط کارشناســان بهداشــت ایــن 

دانشــگاه رصد بهداشــتی شــدند.
ــار  دکتــر مقصــود جعفــری نیــا  گفــت : در ایــن مــدت ۱۴۹ هــزارو ۲۴۶ ب
نیــز  از بیمارســتان هــا ، مراکــز درمانــی ، تجمعــی ، زنــدان هــا  و پــادگان هــای 

اســتان بازدیــد بــه عمــل آمــد.
ــا  ــورد رصــد مشــترک ب ــزارو۳۷۷ م ــن انجــام ۱۷ ه ــه داد: همچنی وی ادام
ســایر دســتگاه هــای اجرایــی از واحدهــای مــواد غذایــی و عمومــی از ایــن دیگر 

اقدامــات در ایــن مــدت بــوده اســت.
جعفــری نیــا افــزود: در ایــن مــدت ۲۰ هــزارو۸۰۳ واحــد صنفــی بــه علــت 
رعایــت نکــردن ضوابــط بهداشــتی و کرونایــی بــه مراجــع قضایــی اســتان البــرز 

معرفــی شــدند.
ــا  ــرز گفــت : ب ــوم پزشــکی الب ــر گــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه عل مدی
توجــه بــه شــرایط کرونایــی اســتان ، تیــم هــای نظارتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
بــه صــورت شــبانه روزی وضعیــت بهداشــتی مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایی 

، مــکان هــای درمانــی ، تجمعــی و عمومــی را رصــد مــی کننــد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نام پروژهکد مناقصه
مبلغ برآورد

)ریال(

در فرآیند ارجاع کارمبلغ تضمین شرکت 
)ریال(

پیمانکاری  مدتمورد نیازرتبه 
اجرا
)ماه(

عملیات احداث دیوار حصار فاز توسعه ۱2۰۰۰۰۰۱255۰۰۰۰۱۴
منطقه ویژه اقتصادی لرستان ) ازنا (

5  ابنیه۹8/25۹/3۴۱/887۴/۹۱2/۹67/۰۹۴  ۹

  شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری  “ مناقصه عمومی یک مرحله ای  “  را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

- مهلت دریافت اسناد از زمان انتشار تا ساعت ۱۰ روز پنجشنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
- مهلت ارسال اسناد تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۰ روز یک شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 

-  زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت  ۹ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
- حضور یک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها بامانع می باشد .

- اطاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
 آدرس : لرستان - خرم آباد -  میدان ۲۲ بهمن - بلوار مدیریت )حج( - پاک ۵۱ و۵۳ - تلفن ثابت : ۰۶۶۳۳۲۲۶۷۹۰                

                                                                                                                          
                                                             شرکت شهرک های صنعتی  استان لرستان           

دستور رییس جمهوری در 
بازنگری سند توسعه نهبندان 
گامی برای محرومیت زدایی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1400/06/28

شماره : 1192

محمود رضایی  -   ایــده روز  |حذف 
انضباطی الهال از لیگ قهرمانان آســیا، در 
صورتی که بــرای فصل ۲۰۲۱ این رقابت ها 
اتفاق بیفتد به نفع اســتقال یا پرسپولیس 
است. این که به نفع کدام تیم باشد، بستگی 
بــه زمان اعــام رای نهایی پرونــده الهال 
و جووینکــو دارد. جدایی جووینکو، ســتاره 
ایتالیایی سابق الهال برای این تیم عربستانی 
دردسر ساز شده تا جایی که احتمال حذف 
الهال از لیگ قهرمانان به وجود آمده است. 
نیکولو شــیرا، خبرنگار روزنامــه گاتزتا دلو 
اسپورت در توییتی راجع به این پرونده نوشت: 
»فیفا و فدراسیون فوتبال عربستان به دلیل 
تخلفاتی که الهال علیه سباستین جووینکو 
انجــام داده، پرونده انضباطــی ای برای این 
باشگاه باز می کند. خطر حذف الهال از لیگ 
قهرمانان وجود دارد.« البته برخی رسانه های 
ســعودی تاکید کرده اند که این خبر صحت 
ندارد و جووینکو علیه الهال شکایتی طرح 

نکرده است.

 زمان روشن شدن تکلیف پرونده 
الهال و جووینکو

اگر فــرض قوی تر را بر ایــن بگیریم که 
شکایت جووینکو از الهال رخ داده، با توجه 
به روندی که رسیدگی به پرونده های انضباطی 

در فیفا دارد، احتمال آن که رای این پرونده تا 
۲۴ مهر )شروع مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا( داده شود، کم است. ضمن این 
که حتی اگر رای پرونده علیه الهال باشد و تا 
۲۴ مهر صادر شود، این باشگاه قطعا پرونده 
را به CAS خواهد برد. به همین دلیل اگر قرار 
باشــد الهال از لیگ قهرمانان حذف شود، 
مربوط به فصل آینده می شود و بعید است که 
تا قبل از مرحله یک چهارم نهایی این اتفاق 
بیفتد. برای درک بهتر این موضوع باید پرونده 
شکایت النصر از پرسپولیس بعد از مرحله نیمه 
نهایی فصل قبــل لیگ قهرمانان را یادآوری 

کنیم که هنوز هم به نتیجه نرسیده است.

 احتمال بازگشت استقال به لیگ 
قهرمانان آسیا

در بند ۲ مــاده ۵ قوانین لیگ قهرمانان 
آســیا درباره مواردی که باشــگاه ها از این 
رقابت ها کناره گیری می کنند یا کنار گذاشته 
می شــوند، توضیح داده اســت. در این مورد 
کمیته مســابقات AFC باید بدون محدودیت 
درباره جایگزینی تیم جدید و تغییر سیستم 
و قوانین مســابقات بر اساس شرایط جدید، 

تصمیم گیری کند.ه.

استقالیاپرسپولیس،کدامیکازحذفالهالسودمیبرند؟

 فرشید اسماعیلی تنها در یک صورت در استقالی می ماند
ظاهرا تنها شرط تمدید قرارداد باشگاه استقال با فرشید اسماعیلی، ماندگاری 

فرهاد مجیدی است.
 مخالفت مدیران اســتقال باعث شده قرارداد فرشید اسماعیلی با استقال 
تا این لحظه تمدید نشــود.هرچند که فرهاد مجیدی بارها از مدیران استقال 
خواســته بود قرارداد اســماعیلی را تمدید کنند چرا که برای بازی با الهال به 
این بازیکن نیاز دارد.نکته مهم اما این اســت که مددی و ملکیان مدیرعامل و 
رییس هیات مدیره اســتقال در روزهای اخیر مصاحبه هایی در مورد عملکرد 
مجیدی انجام داده اند که می شود اینطور برداشت کرد احتمال دارد او از کار 
برکنار شــود. با این حال شنیدیم فرهاد مجیدی روی حفظ فرشید اسماعیلی 
نظر مثبت دارد و اگر او بماند، قرارداد هافبک استقال تمدید خواهد شد، حتی 

اگر مدیران باشگاه نظری روی او نداشته باشند. 

 مهاجم پرسپولیس غایب بازی با الهال
محمد مهدی مهدی خانی مهاجم سرخپوشان با از دست دادن بازی مقابل 
اســتقال تاجیکستان، در بازی با الهال هم غایب است. محمد مهدی مهدی 
خانی به بازی با الهال عربستان  هم نمی رسد.تیم فوتبال پرسپولیس در حالی 
۲۴ مهر ماه به مصاف تیم فوتبال الهال عربستان در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا می رود که مهدی مهدی خانی مهاجش را به دلیل جراحی 
دســت مصدومش  ندارد.  مهدی خانی در تمرینات پرسپولیس از ناحیه ساعد 
دست دچار شکستگی شد و عاوه بر از دست دادن بازی با استقال تاجیکستان 

نمی تواند تیمش را در دیدار با الهال عربستان همراهی کند.

  غیبت احتمالی پرسپولیس در هفته های ابتدایی لیگ برتر 
با توجه به حضور پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
و هم چنین صعود به مراحل بااتر ممکن اســت شروع لیگ برتر با غیبت این 
تیم همراه باشــد.  با وجود این اتفاق ســازمان لیگ برتر روی شروع بازی های 
فصل جدید از ۲۷ مهر تاکید دارد. ســهیل مهدی رییس کمیته مســابقات در 
این باره می گوید:» مســابقات ۲۷ مهر شروع می شود. احتمال دارد با توجه به 
حضور پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان زمان بازی این تیم یکی 
دو روز به تأخیر بیفتد. البته ان شــاءاه پرسپولیس بتواند به مرحله نیمه نهایی 
و بااتر هم برود و نتایج مورد انتظار مردم را به عنوان نماینده خوب کشورمان 
ثبت کند اما باید برای برنامه ریزی بازی های این تیم در لیگ برتر ابتدا ببینیم 
در لیگ قهرمانان چه نتایجی کســب می کند. هرچند بازی های پرسپولیس را 
در جاهای خالی لیگ برتر پیش بینی کرده ایم.«او در پاســخ به این ســوال که 
ابتدا تصمیم گرفته بود بازی ها از اوایل مهر ماه آغاز شود اما چه شد که تاریخ 
آن به پایان این ماه موکول شــد؟ گفت:» به این دلیل که فصل گذشــته لیگ 
را دیــر تمام کردیم باید ۸ هفته بین دو لیگ به تیم ها زمان می دادیم. آن هم 
برای لیگی که در حالت معمولی و با آرامش تمام می شد. در شرایطی که سال 
گذشــته لیگی فرسایشی داشــتیم که ۱۱ ماه طول کشید. در این وضعیت ۸ 
هفته زمان مناســبی برای ریکاوری و استراحت بازیکنان و بازگشت به مسابقه 
نبود. به همین دلیل ناچار شدیم زمان بیشتری در اختیار باشگاه ها قرار دهیم 
تا مشــکات شدید بدنی، مصدومیت ها و مسائلی از این دست به ویژه امسال 
که ســال منتهی به جام جهانی اســت پیش نیاید و کمترین ریسک به وجود 
بیاید. نباید این موارد به تیم ملی در ســال جام جهانی منتقل شود. به همین 
دلیل ناچار شــدیم علی رغم شــرایط فعلی خود برنامه را تغییر بدهیم تا این 

مسائل کمتر اتفاق بیفتد.« 

 حمایت سرمربی شباب ااهلی از قایدی و نوراللهی
سرمربی شباب ااهلی از عملکرد دو ستاره ایرانی جدیدش حمایت کرد.

 تیم فوتبال شــباب ااهلی امشب در هفته چهارم لیگ برتر امارات موسوم 
به لیگ »ادنوک« به مصاف شارجه می رود.

در همین رابطه مهدی علی ســرمربی شــباب ااهلی در بخشی از صحبت 
هایش از احمد نوراللهی و مهدی قایدی دو خرید جدید تیمش حمایت کرد و 
گفت: قضاوت درباره این دو بازیکن جدید که دوره کوتاهی با ما حضور داشتند، 
زود اســت. آنها تمرینات زیادی انجام ندادند و بعد از حضور کوتاه در تمرینات 
به اردوی تیم ملی کشورشــان ملحق شدند. وی افزود: امیدوارم در آینده این 
دو بازیکن به تیم کمک کنند تا تیم بتواند نتایج بهتری را کسب کند.قایدی و 
نوراللهی به ترتیب بعد از فصلی درخشان با استقال و پرسپولیس راهی شباب 

ااهلی دبی شدند.

 تجمع دوباره هواداران استقال مقابل وزارت ورزش
شــماری از هواداران تیم فوتبال اســتقال مقابل وزارت ورزش و جوانان به 
حمایت از فرهاد مجیدی تجمع کردند. با وجود اینکه باشگاه استقال در بیانیه ای 
از هواداران خواســته بود از تجمعات غیرقانونی خودداری کنند، از صبح امروز 
)شنبه( شماری از هواداران استقال به نشانه اعتراض به وضعیت تیم شان مقابل 
وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند.این تعداد ضمن حمایت از فرهاد مجیدی، 
مســئوان وزارت ورزش را تهدید کردند در صورت برکناری او بار دیگر تجمع 
خواهند کرد. هواداران استقال که برای چندمین بار است مقابل وزارت ورزش 
تجمع کرده بودند، علیه مهــدی علی نژاد، معاون وزارت ورزش، احمد مددی، 
مدیرعامل، علی اصغر ملکیان، رئیس هیئت مدیره باشــگاه استقال و اسپانسر 
باشــگاه شعار ســر دادند. گروهی نیز به حمایت از علی فتح اه زاده، مدیرعامل 
پیشین استقال پرداختند.برخی از هواداران معترض که از شهرستان های دور 

و نزدیک آمده بودند، پاکاردهایی در حمایت از مجیدی در دست داشتند. 

 روحیه باای زنان فوتبال ایران برای بازی با بنگادش
تیم ملی زنان ایران سه شنبه در انتخابی جام ملتهای آسیا به مصاف بنگادش 
می رود.تیم ملی فوتبال زنان ایران در انتخابی مسابقات جام ملتهای آسیا روز سه 
شنبه به مصاف بنگادش می رود. ملی پوشان ایران پنجشنبه راهی ازبکستان 
شدند تا جواز حضور در این مسابقات را کسب کنند. این تصاویر را مریم مجد 
از اردوی ملی پوشــان زن ایران گرفته اســت و نشان از روحیه باای بازیکنان 
می دهد. تیم ملی فوتبال زنان ایران قرار است در مرحله G مسابقات مقدماتی 
جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ هند، با تیم های بنگادش و اردن به رقابت بپردازد.

 شــاگردان ایراندوست سه شنبه ۳۰ شــهریور به مصاف بنگادش خواهند 
رفت و در حساس ترین مسابقه، شنبه ۳ مهر در مقابل اردن به میدان می روند.

صدرنشین به مســابقات جام ملت  های آسیا ۲۰۲۲ هند که بهمن ماه سال 
جاری در دهلی نو برگزار خواهد شد صعود می کند. 

 بحران مصدومیت در اردوی رقیب پرسپولیس
۲ بازیکن کلیدی الها ل عربستان با مصدومیت مواجه شدند.

باشــگاه الهال عربستان از مصدومیت دو بازیکنش پیش از دیدار با ااتفاق 
در لیگ عربستان خبر داد.محمد البریک مدافع ملی پوش الهال حداقل برای 
مدت ۳ هفته از میادین دور خواهد بود و احتمال دارد بازی با پرســپولیس در 
تاریخ ۲۴ مهر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را از دست دهد.

مصدوم دیگر الهال آندره کاریو پرویی اســت که مصدومیتش جزئی است 
و تنها در بازی پیش رو در لیگ عربســتان حضور نخواهد داشــت.پیش از این 
هم عبداه عطیف ســتاره الهال به دلیل مصدومیت شدید در بازی تیم ملی 
عربستان برای مدت ۶ هفته خانه نشین شد و بازی با سرخ پوشان را از دست داد.

شرایط باقی ماندن کادر فنی استقال و فرهاد مجیدی 
در جمع آبی ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته و این مساله 

باعث خشم هواداران استقال شده است.
 تیم فوتبال اســتقال پس از شکست مقابل الهال 
در مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا، دچار حواشی بسیاری شده است. این حواشی گاه 
از سوی پیشکسوتان و سرمربیان سابق این تیم صورت 
گرفته و گاهی هم خود باشگاه آنها را به وجود آورده است.

یکی از حواشــی بزرگ این روزهای استقال، بحث 
ماندن یا نماندن مجیدی است. این مساله به نوعی باعث 
به خشم آمدن بسیاری از هواداران استقال شده اما احمد 
مددی مدیرعامل باشگاه استقال در این رابطه گفت: یک 
فصل فوتبالی مان به پایان رســید. این حق هیات مدیره 
است که یک ارزیابی کلی در خصوص عملکرد سرمربی 
تیم داشته باشد. قرار است نماینده هیات مدیره که آقای 
مظلومی باشند در این خصوص پیگیری های ازم را انجام 

دهند و تصمیم گیری کنیم.
با وجود این مســاله، وقوع هر اتفاقی از ســوی کادر 
فنی استقال می تواند صورت بگیرد. مجیدی گفته که 
می خواهد به صــورت تصویری یک مصاحبه مفصل در 
خصوص شرایط باشگاه داشته باشد و هیچ بعید نیست 
که پس از انجام امور مربوطه به حواشی اخیر، از سمت 

خود استعفا کند.
از طرفی مدیران باشــگاه استقال اعام کرده اند به 
دنبال ارزیابی عملکرد مجیدی در فصل اخیر هســتند 
و ایــن اتفاق در پایان می تواند به باقی ماندن مجیدی یا 

جدا شدن او از استقال منجر شود.
اتفاقات اخیری که در باشگاه استقال رخ داده است، 
از وضعیت کاما مبهم آبی پوشــان را حکایت می کند و 
شاید هر لحظه شاهد یک تغییر جدی در کادر مدیریت 
یا کادر فنی این باشــگاه باشیم. باید دید استقال بدون 
هیچ تغییری به کار خود ادامه می دهد یا قرار اســت باز 

هم دستخوش تغییرات گسترده ای شود.

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران ضمن اعام اینکه 
اعتماد طرفداران فوتبال را احساس می کند عنوان کرد 
برای تیم ملی بدترین چیز این اســت که فکر کند کار 

صعود تمام شده است.
 به نقل از سایت vrisak، دراگان اسکوچیچ در مسیر 
درســتی قرار دارد تا ایران را به جام جهانی برســاند. ۹ 
حضور روی نیمکت ایران و ۹ برد. ۲۸ گل زده و ۲ گل 

خورده حاصل عملکرد این مربی کروات بوده است.
وقتی دراگان اسکوشــیچ جا پــای مارک ویلموتس 
گذاشت و جانشین سرمربی بلژیکی مشهور در تیم ملی 
ایران شــد، با شــک و تردید مورد استقبال قرار گرفت. 
همچنین شهرت مردی که چهار باشگاه داخلی را اداره 
می کرد و موفقیت های زیادی را با آنها داشــت در این 
زمینه کمکی نکرد. ایران در شرایط سختی قرار داشت. 
دو شکست ویلموتس شرایط را سخت کرده بود ولی اان 
همه چیز خوب شده است.دراگان اسکوچیچ گفت: شرایط 
خوب است. من از اوضاع به خصوص اگر شرایطی را که 
هنگام بر عهده گرفتن هدایت ایران در نظر بگیرم، راضی 
هستم. دو شکست باعث ایجاد فشار بی سابقه ای شد ، 
ما اجازه نداشــتیم حتی یک امتیاز را از دست بدهیم و 
تمام تمرکز ما روی کسب صعود در بحرین شد که ایران 
هرگز در آنجا ســابقه نداشته بود بحرین را ببرد و عراق 
که ما چند ســالی بود که نتوانســته بودیم نتایج خوبی 
بگیریــم. یک ملت ۸۰ میلیونی و تعداد زیادی بازیکنان 
خوب داریم. فشار؟ شما حتی نمی توانید تصور کنید. از 
رسانه ها، عموم مردم تا طرفداران. هرکسی نظر خودش 
را دارد و کار در چنین شــرایطی واقعا ســخت است اما 
من عاشــق چالش ها هستم. تمام دوران حرفه ای من 
یک چالش بود و می دانســتم چه چیزی در انتظار من 
است. من با آن مشکلی ندارم.با وجود استرس، اسکوچیچ 
موفق شــد کشــتی را در حال حرکت نگه دارد. او ابتدا 
با کادرفنی که در اختیار دارد، در بازیهای دوســتانه با 

ازبکستان بوسنی و سوریه دیدار کرد. 

 به نظر می رســد نیمه ســوم مهر ماه برای اولین بار 
پس از حدود ۶۰۰ روز مجددا شــاهد حضور تماشاگران 
در ورزشگاه های کشور باشیم.از اواخر سال ۹۸ تاکنون به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، سکوی ورزشگاه ها و سالن های 
ورزشی کشور در سکوت محض به سر می برند و هرچند 
از مدتــی قبل در نقاط مختلف دنیا پای تماشــاگران به 
ورزشــگاه ها باز شــده و بعضا برخی ورزشگاه ها مملو از 
تماشاگران است اما تاکنون در مورد ورزشگاه های سالنی 
و غیرمسقف در ایران به دلیل باا بودن میزان ابتا و مرگ 
و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا، چنین اتفاقی رخ نداده 
اســت. اظهارات مقامات مسئول نشان می دهد که اواخر 
مهر ماه امسال با در نظر گرفتن شرایط خاص و به صورت 
محدود، شــاهد حضور تماشاگران رشته های مختلف در 
ورزشگاه ها باشیم.به تازگی اما علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کانشهر تهران در رابطه 
با اینکه چه زمانی تماشاگران فوتبال به ورزشگاه ها خواهند 
آمد، اظهار کرد: هم اکنون ممکن است به شکلی متفاوت 
با جمعیت حداقلی که ۲ دز واکسن را تزریق کرده اند و 
نیز اعمال برخی محدودیت ها بتوانند مانند برخی برنامه 
های ورزشــی مانند مســابقات ملی را بتوان برگزار کرد، 
همچنین به نظر می رسد در مورد افرادی که ۲ دز واکسن 
را دریافت کرده اند از اوایل آبان با توجه به شروط عنوان 
شده امکان حضور تماشاگران فراهم باشد.وی در رابطه با 
اینکه چه میزان جمعیتی امکان حضور در ورزشگاه ها را 
دارند، گفت: در مورد مراکز غیرمســقف ۱۵ تا ۳۰ درصد 
طبق پروتکل های جهانی می توان از ظرفیت استفاده کرد 
منوط به اینکه متقاضیان ۲ دز واکســن را دریافت کرده 
باشند.سازمان لیگ فوتبال تاریخ آغاز لیگ بیست و یکم 
)لیگ برتر فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰( را ۲۷ مهر ۱۴۰۰ اعام 
کرده و همچنین طبق نامه ارسالی از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در 
هفته چهارم انتخابی جهانی سه شنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه 

آزادی برگزاری می شود.

بر اساس آخرین اعام رنگ بندی شهرهای کشور از 
نظر شــیوع ویروس کرونا، با عبور اکثر مناطق کشور از 
قله موج پنجم و کاهشــی شدن روند بستری، وضعیت 
فعالیت رشــته های ورزشی در سراسر کشور تا پایان ۲ 
مهر به گونه ای است که شدیدترین محدودیت ها در ۵۷ 

شهرستان با وضعیت قرمز، اعمال می شود.
 بر اســاس آخرین اصاحیه طرح مدیریت هوشمند 
محدودیت هــای متناســب با وضعیــت و روند بیماری 
کووید-۱۹ در شــهرهای کشور، مصوبه پنجاه و دومین 
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشاغل گروه یک )مجاز 
به فعالیت در تمام شهرستان ها حتی در شرایط قرمز(، 
مشاغل گروه دو )مجاز به فعالیت در شهرهای نارنجی(، 
مشــاغل گروه سه )مجاز به فعالیت در شهرهای زرد( و 
مشــاغل گروه چهار )مجاز به فعالیت تنها در شهرهای 
آبی( هستند.بر اســاس اعام وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، جدیدترین آمار رنگ بندی شهرستان ها 
تا پایان ۲ مهر این گونه اســت که ۵۷ شهرســتان در 
وضعیت قرمز، ۲۳۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۳۶ 

شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

 گروه بندی جدید مشاغل ورزشی
طبــق بازنگــری و ویرایش طرح جامع هوشــمند 
محدودیت، فهرست تغییرات ایجاد شده در گروه بندی 
مشــاغل مرتبط با فعالیت باشــگاه های ورزشــی گروه 
اول شــامل اســتخر روباز، تیراندازی )اهداف پروازی، 
فضای باز(، تیروکمان، چوگان، دوومیدانی، سوارکاری، 
قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، موتورسواری 

و اتومبیل رانی، دوچرخه سواری است.
گروه دوم را بدنسازی و پرورش اندام، اسکی، بولینگ 
و بیلیارد، تنیس روی میز )داخل ســالن(، شمشیربازی 

)ســالنی(، ورزش های ســه گانه، تیراندازی ســالنی، 
بدمینتون، فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، 
والیبال )سالنی( قایقرانی دراگون بوت تشکیل می دهد 
و گروه ســوم شــامل انجمن ورزش های رزمی، بوکس 
)سالنی( شنا )استخرهای سرپوشیده و پارک های آبی( 
تکواندو )ســالنی( جانبازان و معلوان، ژیمناســتیک 
)سالنی( هاکی)سالنی( کاراته )سالنی( کبدی )سالنی( 
کشــتی )ســالنی( کونگ فو و هنرهای رزمی )سالنی( 
نابینایان، ناشــنوایان، نجات غریق )سالنی( ورزش های 
رزمی، ووشو )سالنی( و ورزش های زور خانه ای )سالنی( 

تشکیل می دهند.

 ورزش های آزاد در مناطق زرد، نارنجی و قرمز

با اعام رنگ بندی جدید شهرها به تبعیت از وضعیت 
کرونا، فعالیت در بخش استخر روباز، تیراندازی )اهداف 
پــروازی، فضای باز(، تیروکمان، چــوگان، دوومیدانی، 
سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، 
موتورســواری و اتومبیل رانــی و دوچرخه ســواری در 
تمامی شــهرهای کشور حتی شهرهای با وضعیت قرمز 

کرونا منعی ندارد.

 ورزش های آزاد در مناطق نارنجی و زرد
بر اســاس تغییرات جدید صورت گرفته، فعالیت در 
حوزه مشاغل بدنسازی و پرورش اندام، اسکی، بولینگ 
و بیلیارد، تنیس روی میز )داخل ســالن(، شمشیربازی 
)ســالنی(، ورزش های ســه گانه، تیراندازی ســالنی، 

بدمینتون، فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، 
والیبال )سالنی( و قایقرانی دراگون بوت در شهرهای با 
رنگ نارنجی از نظر شــیوع ویروس کرونا آزاد اســت و 
این رشــته ها صرفا مجوز فعالیت در شهرهای قرمز  را 

نخواهند داشت.

 ورزش های آزاد در مناطق زرد
همچنین طبق فهرســت جدید تغییرات ایجاد شده 
در گروه بندی مشــاغل مرتبط با فعالیت باشــگاه های 
ورزشی، رشته های مربوط به انجمن ورزش های رزمی، 
بوکس )سالنی( شنا )استخرهای سرپوشیده و پارک های 
آبی( تکواندو )سالنی( جانبازان و معلولین، ژیمناستیک 
)سالنی( هاکی )سالنی( کاراته )سالنی( کبدی )سالنی( 
کشــتی )ســالنی( کونگ فو و هنرهای رزمی )سالنی( 
نابینایان، ناشــنوایان، نجات غریق )سالنی( ورزش های 
رزمی، ووشو )سالنی( و ورزش های زور خانه ای )سالنی( 
صرفا در شهرهای با رنگ زرد از نظر شیوع ویروس کرونا 
امکان بازگشایی دارند و فعالیت آن ها در شهرهای با رنگ 

نارنجی و قرمز ممنوع است.

 تیم های ملی و لیگ های برتر
باید خاطرنشــان کرد که بر اساس اعام ستاد مقابله 
با کرونا در ورزش، مصوبه مربوط به مجاز بودن فعالیت 
تیم های ملی و لیگ ها در سطح لیگ برتر در رشته های 
مختلف در تمامی شهرســتان های کشــور، کماکان به 
قوت خود باقی اســت. و تغیرات در صورت از بین رفتن 
وضعیت فعلی انجام خواهد شــد . اگر در مرحله اجرای 
باز خطراتی برای کل افراد جامعه حاصل گردد شــرایط 
جدید اعام و طبق ان برای ورزش های مناطق تصمیم 

گیری خواهد شد.

تیم ملی فوتبال زنان ایران ســال ها مورد بی توجهی 
و کم توجهی مســئوان فدراسیون قرار داشت اما حاا 
مدتی اســت که شکل و شمایل تیم ملی به خود گرفته 
و روزهای متفاوتی را تجربه می کند.تیم ملی فوتبال زنان 
ایران کار خود را در مرحله مقدماتی قهرمانی آســیا از  
۲۸ شــهریور آغاز می کند و در اولین دیدار خود مقابل 
بنگادش به میدان می رود. ملی پوشان در دومین دیدار 
سوم مهر مقابل اردن قرار می گیرند تا تکلیف تنها تیم 
صعود کننده از گروه G مسابقات به مرحله نهایی قهرمانی 
آسیا مشخص شود.تیم ایران چهارشنبه شب، ۲۳ شهریور 
به ازبکســتان اعزام شد و اولین تمرین خود را در زمین 
شــماره  دو ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند برگزار کرد.

دختران فوتبالیست ایران که از زمان رقابت های مقدماتی 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو در فروردین ۹۸ در هیچ 
مسابقه رسمی شرکت نکرده اند و تنها در چند ماه گذشته 
۴ دیدار دوســتانه را پشت سر گذاشته اند حاا با توجه 
ویژه ای روبرو شــده اند؛ آنها چندین ماه اردوی منظم را 
پشــت سر گذاشــتند، به گفته مربیان این تیم در اردو 
امکانات خوبی داشــتند و احترام ویژه ای را از مسئوان 
فدراسیون دیدند که حاکی از توجه به فوتبال زنان است. 
عــاوه بر این آنها برای اولین بار با پروازی اختصاصی و 
با خلبان زن به مسابقات اعزام شدند.هرچند امیدواریم 
که تیم زنان ایران با شکست بنگادش و اردن به مرحله 
نهایی قهرمانی آسیا صعود کند اما کار سختی پیش رو 
دارد. ایــن تیم بیش از دو ســال تعطیل بود و با تغییر 
فدراسیون به تدریج اردوهای خود را آغاز کرد. نمی توان 
انتظاری غیر واقع بینانه داشــت اما ملی پوشــان نشان 
داده اند در هر مسابقه ای تمام تاش خود را می کنند و 
به دنبال کسب بهترین نتیجه هستند.با این حال برای 
کســب موفقیت های بزرگ نیاز به حمایت های ویژه ای 
دارند و مســئوان باید در صورت کســب هر نتیجه ای 
در قهرمانی آســیا آنها را حمایت کنند و این حمایت ها 

مقطعی و نمایشی نباشد.

استقالدرشک،مجیدی
میماندیامیرود؟

جشنفقطزمانیکهصعود
قطعیشد

پایانشکنجهکرونابرای
رفتنبهورزشگاه!

روزگارشکرخندزنان
فوتبالایران

جزییاتتعطیلیهایورزشایرانتا۲مهر۱۴۰۰
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امام علی علیه السام :
مردم ، سه دسته اند : 
دانشمند خدایی ، و آموزنده 
در مسیر رستگاری ، و توده 
ای نادان كه در پی هر بانگی 
می روند ، و با هر بادی ، 
این سو و آن سو می شوند 
، و نه از نور دانش ، بهره ای 
گرفته اند ، و نه به پناهگاهی 
استوار ، پناه برده اند .

 اأمالي للمفید : ص 247 ح 3

 دار                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طا
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طا
 و 

رز
ت ا

یم
27.550   ق

 32.320
 38.080
  7.502

 3.190
 11.834.000
 11.310.000
 5.900.000
 3.520.000
2.220.000

ببینید این ماهی ها معتاد شدند!

فناوریفناوری
 مصرف مواد احتمال حمله قلبی را دوبرابر افزایش می دهد

نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد، مصرف مواد مخدر خطر حمله 
قلبی را در بزرگساان زیر ۴۵ سال دو برابر می کند.

 به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد، مصرف 
مواد مخدر خطر حمله قلبی را در بزرگساان زیر ۴۵ سال دو برابر می کند.

محققان کانادایی ســابقه حمله قلبی را در ۳۳ هزار بزرگسال ۱۸ تا ۴۵ 
ســاله بررسی کردند؛ از هر پنج نفر یک نفر  مواد مخدر مصرف می کرده و 
دو برابر احتمال حمله قلبی داشــته اســت. بررسی ها نشان داد، حمله های 
قلبی در کســانی که حداقل یک بار در هفته ماده مخدر مصرف می کردند 
شــایع بود و بدون توجه به نحوه مصرف آن، افراد در معرض خطر یکسانی 

از حمله قلبی بودند.
محققان باور دارند، مصرف مخدر با بیماری های روانی مرتبط است و در 
حال حاضر شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد می تواند به قلب  نیز 
آسیب برساند.نویسنده این مطالعه می گوید: »با قانونی شدن و جرم زدایی 
اخیــر، مصرف مخدری نظیر ماری جوانا در بزرگســاان جوان در آمریکای 
شــمالی در حال افزایش اســت و ما به طور کامل از تأثیرات آن بر سامت 
قلب و عروق اطاع نداریم؛ اما شــواهد نشان داده مصرف  مواد مخدر باید 

در ارزیابی خطرات قلبی عروقی مورد توجه قرار گیرد«.

 85 درصد از آمریکایی های واكســینه نشده قصد تزریق 
واكسن كرونا را ندارند

نتایــج یک نظرســنجی جدید نشــان می دهــد، تقریبــاً ۸۵ درصد از 
آمریکایی های واکسینه نشده قصد تزریق واکسن کرونا را ندارند.

 به نقل از دیلی میل، نتایج یک نظرســنجی جدید نشان می دهد، تقریباً 
۸۵ درصد از آمریکایی های واکســینه نشــده قصد تزریق واکسن کووید را 
ندارند و در این میان تنها یک ســوم افراد به دلیل ترس از عوارض جانبی 
CNBC/« از واکسیناسیون صرف نظر کرده اند. در این نظرسنجی که توسط

Change Research« صــورت گرفته  از ۱۷۷۵ آمریکایی در مورد نظر آنها 

نســبت به واکســن پرس و جو شده اســت. ۲۹ درصد از این افراد واکسینه 
نشــده اند و ۸۳ درصــد از این گــروه گفته اند، به هیچ عنــوان تصمیم به 

واکسیناسیون ندارند. 
نظرســنجی سی ان بی سی نشان می دهد ۸۷ درصد از شرکت کنندگانی 
که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به ترامپ رای دادند  و ۶۰ درصد 
جمهوری خواهان واکسینه نشده اند. براساس داده های موجود، تقاضا برای 
واکسیناســیون در ماه های اخیر کاهش یافته  و شــمار افرادی که روزانه 
واکسینه می شوند به کمتر از یک میلیون نفر رسیده است، این در حالیست 
که در اوایل ماه آوریل  روزانه بیش از ۳.۵ میلیون نفر واکسینه می شدند.

گزارش ها نشــان می دهد، متقاعد کردن بقیه بزرگساان واکسینه نشده 
برای دریافت واکسن بسیار مشکل است، چراکه ارائه مشوق هایی مانند قرعه 
کشــی تأثیر زیادی بر واکسیناســیون نداشته  و همین موضوع منجر شده 

تا کاخ سفید از قدرت کارفرمایان برای واکسیناسیون افراد استفاده کند. 
طبق دســتور جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تمام شــرکت هایی که 
بیش از ۱۰۰ کارمند دارند باید کاما واکســینه شوند و شرکت های خاطی 

به پرداخت ۱۴ هزار دار جریمه محکوم خواهند شد.

 واكسن های كوبا منتظر تاییدیه سازمان جهانی بهداشت
شــرکت دولتی »بیوکوبافارما« کوبا اعام کرده است، تقاضای تایید سه 
واکسن کرونای ساخت این کشور را امروز پنج شنبه، تسلیم سازمان جهانی 

بهداشت خواهد کرد.
 به نقل از رویترز، شــرکت دولتی »بیوکوبافارما« کوبا اعام کرده است،  
تقاضای تایید سه واکسن کرونای ساخت این کشور را امروز پنج شنبه، سلیم 

سازمان جهانی بهداشت خواهد کرد.
 رواندو پرز رودریگز، رئیس بخش پژوهش و توســعه در شرکت دولتی 
»بیوکوبافارما« می گوید: در عین حال واکسیناسیون کودکان باای دو سال 
از امروز آغاز می شود تا ۹۰ درصد جمعیت تا ماه نوامبر )آبان( واکسینه شوند.

کوبا تنها کشوری در این منطقه است که یک واکسن داخلی برای کرونا 
تولید کرده اســت؛ براســاس اعام این کشور،  واکسن های آن بیش از ۹۰ 
درصد کارآیی دارند و نتایج اولیه مشــابه سایر واکسن های برتر است که به 

طور قابل توجهی انتقال، بیماری شدید و مرگ را کاهش می دهند.
 ماریــا النا ســوتو، مقام وزارت بهداشــت عمومی کوبا یادآور شــد، با 
واکسیناســیون کودکان باای دو ســال،  کوبا نخستین کشوری در جهان 

می شود که کودکان زیر ۶ سال را در برابر کرونا واکسینه می کند.

 اثربخشی واكسن مدرنا بیشتر از فایزر است
نتایج مطالعه ای جامع در آمریکا نشان می دهد، واکسن مدرنا در جلوگیری 
از بســتری شدن افراد در هر ســنی موثرتر از واکسن های فایزر و جانسون 

اند جانسون بوده است.
 به نقل از رویترز، نتایج به دســت آمده از سه مطالعه در ایاات متحده 
نشــان می دهد، واکسن های کووید  ۱۹ در برابر بستری شدن و مرگ حتی 
در مواجهه با نوع بسیار مسری محافظت قوی ایجاد می کنند، اما به نظر می 
رســد محافظت  واکســن از افراد مسن، به ویژه در بین افراد ۷۵ و بااتر رو 
به کاهش اســت.نتایج این مطالعه که وضعیت ۹ ایالت  و مجموعا ۳۲ هزار  
نفر را تحت بررســی قرار داده بیانگر آن اســت، واکسن مدرنا تا ۹۵ درصد 
در جلوگیری از بســتری شدن بزرگســاان ۱۸ سال به باا،  واکسن فایزر 
تا ۸۰ درصد و واکســن جانسون اند جانسون تا ۶۰ درصد در جلوگیری از 
بستری شدن بزرگساان ۱۸ سال به باا موثر هستند.به طور کلی، یافته های 
گزارش هفتگی مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایاات متحده در 
مورد مرگ و بیماری  نشــان می دهد، واکســن ها با وجود شیوع گونه دلتا 
همچنان اثربخشــی باایی دارند، اما واکسن مدرنا در جلوگیری از بستری 
شــدن افراد در هر سنی موثرتر از واکسن های فایزر و جانسون اند جانسون 

بوده است.

 روسیه فیس بوك و توییتر را جریمه كرد
دادگاهی در روســیه شرکت های شبکه اجتماعی آمریکایی فیس بوک و 
توییتر را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که از سوی این کشور غیرقانونی 

قلمداد می شود، جریمه کرد.
 به نقل از ســی جی تی ان، دادگاهی در روسیه شرکت های فیس بوک و 
توییتر را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که از سوی این کشور غیرقانونی 

قلمداد می شود، جریمه کرد.
براساس اعام دادگاه منطقه تاگانسکی، فیس بوک پنج جریمه دریافت 
کرده که مجموعا به ۲۱ میلیون روبل )۲۸۷ هزار و ۸۵۰ دار( می رسد؛ همین 
دادگاه توییتر را به پرداخت پنج میلیون روبل )۶۹ هزار دار( محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، فیس بوک تاکنون ۹۰ میلیون روبل )۱.۲۴ میلیون 
دار( در روسیه و توییتر ۴۵ میلیون )۶۲۰ دار هزار( جریمه شده است.

دادگاه روسیه در ۲۳ جوای ) یکم مرداده ماه(  نیز پس از عدم پاسخگویی 
شرکت های سازنده برنامه فیس بوک و تلگرام به درخواست های دولت این 

کشور مبنی بر انتشارمحتواهای غیرقانونی، این دو شرکت را جریمه کرد.

 حل معمای 840 ساله یک ابرنواختر باستانی
در قرن دوازدهم ســتاره شناسان چینی و ژاپنی نور جدیدی به روشنی 
زحل در آسمان یافتند و آن را ابرنواختر تشخیص دادند و محل قرارگیری 

آن را به صورت تقریبی مشخص کردند اما منشا آن یک راز باقی ماند.
 به نقل از ایوســاینس، اکنون ستاره شناسان این معمای ۸۴۰ ساله را 
حل کرده اند. این ابرنواختر در اثر برخورد دو ســتاره ی متراکم در کهکشان 
راه شیری به وجود آمده است. این ابرنواختر باعث به وجود آمدن ستاره ای داغ 
با نام »ستاره پارکر«)Parker›s star(، یک سحابی به نام »Pa ۳۰« شده است.

 »Astrophysical Journal Letters« براساس مطالعه منتشر شده در مجله
 Chinese(»در تاریخ ۱۵ ســپتامبر، این ابرنواختر که »ستاره مهمان چینی
Guest Star( نامیده می شــود و از ششــم ماه اوت تا ششم فوریه قرن ۱۲ 

قابل رویت بود، تنها یکی از ۹ ابرنواختر رصد شده در کهکشان ما است.
در اخترشناسی سنتی چینی به ستاره ای که ناگهان در محلی از آسمان 
که پیش از آن ستاره ای در آن دیده نشده  بود پدیدار شود »ستاره مهمان« 

گفته می شود.
ستاره شناسان تنها قادر به شناسایی بقایای تعداد انگشت  شماری از این 
ابرنواخترها بوده اند اما »ستاره مهمان چینی« تنها ابرنواختر هزاره گذشته 

بود که هنوز بقایای آن پیدا نشده بود.

یکی از مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت اعام کرد علت تعلیق موقت 
تایید واکسن »اسپوتنیک وی«، به دلیل برخی خطاهایی بوده است که در یکی 
از کارخانه های محل تولید این واکســن بوجود آمده است و WHO برای ادامه 

فرایند تایید، منتظر اعام رفع مشکات توسط این کارخانه است.
به نقل از »rferl.org«، جارباس باربوســا، یکی از مدیران ارشــد سازمان 

جهانی بهداشت )WHO( در قاره آمریکا اعام کرد که علت تعلیق موقت تایید 
واکســن »اسپوتنیک وی«، به دلیل برخی اشکااتی بوده است که در  یکی از 
کارخانه های محل تولید این واکســن بوجود آمده است و WHO منتظر اعام 
رفع اشکاات توسط این کارخانه است.جارباس باربوسا یادآور شد، قبل از تایید 
واکسن اســپونتیک وی برای استفاده اضطراری، ازم است این کارخانه تولید 
واکســن مورد بازرسی جدید قرار بگیرد تا اطمینان حاصل کنیم ضوابط مورد 
تایید ســازمان جهانی بهداشت در آنجا اعمال شده است. این سازمان منتظر 
است صاحب کارخانه اعام کند که این کار انجام شده است.در گزارشی که در 
ماه ژوئن منتشر شد، WHO گزارش داد تعدادی تخلف در حین بازدید هیئت 
اعزامی ســازمان جهانی بهداشــت در یکی از کارخانه های داروسازی شرکت 
»فارما اســتاندارد«، واقع در شهر اوفا روسیه مشاهده شده؛ از جمله تخلفات 
این بوده است که برای کاهش ریسک آلودگی بطری های حاوی واکسن تدابیر 
کافی اتخاذ نشده بود. کارخانه بعدا اعام کرد که در این موضوع، استانداردهای 
مدنظر ســازمان را اعمال کرده اســت. روسیه در ماه فوریه پس از آنکه نتایج 
بررسی شده در مجله پزشکی لنست نشان داد، واکسن اسپونتیک وی بی خطر 
و ۹۱.۶ درصد در برابر کووید ۱۹ موثر است درخواست های خود را برای تأیید 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( و آژانس داروهای اروپایی )EMA( ارسال کرد.

 از سرگیری فرایند تایید بعد از رفع اشکاات

نتایج بررسی ها نشان می دهد، تغییرات آب و هوایی می تواند ۲۱۶ میلیون نفر 
را تا ســال ۲۰۵۰ مجبور به مهاجرت و ترک خانه های خود کند تا از سیل، کم 
آبی و کاهش تولید محصوات در امان بمانند. به نقل از دیلی میل، گزارش بانک 
جهانی که روز دوشنبه منتشر شد نشان می دهد، تغییرات آب و هوایی می تواند 
۲۱۶ میلیون نفر را تا سال ۲۰۵۰ مجبور به مهاجرت و ترک خانه های خود کند 

تا از سیل، کم آبی و کاهش تولید محصوات در امان بمانند.
به گفته کارشناسان، از سال ۲۰۳۰ نقاطی که به شدت تحت تأثیر تغییرات 
آب و هوایی، ناحیه  های دارای حرارت و تابشگری شدید هستند ظهور می کنند 

و از همین سال مهاجرت در اثر تغییرات آب و هوا آغاز می شود. 
بررسی ها نشان می دهد، موج مهاجرت داخلی هم بر مناطق فرستنده و  هم 
دریافت کننده فشــار وارد می کند؛ آفریقایی های صحرای آفریقا بیش از مناطق 
دیگر تحت تأثیر این واقعه هســتند و تقریباً ۴۰ درصد از کل مهاجران اقلیمی 
را تشکیل می دهند.گزارش جدید بانک جهانی تأثیر افزایش سطح دریا، کمبود 
آب و کاهش بهره وری محصوات را در شش منطقه الگوبرداری کرده و به این 
نتیجه رسید که »نقاط بحرانی« مهاجرت اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ پدیدار می شود.

به گفته محققان، فقیرترین نقاط جهان بیشــترین آســیب را خواهند دید؛ 
۸۶ میلیون نفر از مهاجران داخلی در آفریقای جنوبی هستند، در حالی که ۱۹ 
میلیون نفر دیگر در شمال آفریقا زندگی می کنند.به عنوان مثال، افزایش سطح 

دریا تولید برنج، آبزی پروری و شیات را تهدید می کند.
بــه گفته این بانــک، درگیری ها و بحران های بهداشــتی و اقتصادی مانند 
بحران های ناشــی از همه گیری کووید ۱۹ می تواند وضعیت را پیچیده تر کند. 
ضمن اینکه تعداد مهاجران ناشی از تغییرات آب و هوایی می تواند بسیار بیشتر 
باشــد زیرا این گزارش بیشتر کشــورهای با درآمد باا، کشورهای خاورمیانه، 
کشورهای کوچک جزیره ای یا افرادی که به کشورهای جدید مهاجرت می کنند 
را شامل نمی شود.نقشه هوش مصنوعی که در سال ۲۰۲۰ توسط محققان دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی تهیه شده نشان می دهد که در ایاات متحده نزدیک به ۱۳ 

میلیون آمریکایی تا پایان قرن ۲۱ مجبور به مهاجرت خواهند شد.

مهاجرت 216 میلیون نفربخاطر تغییرات آب و هوایی 

نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد، افرادی که به طور منظم ورزش 
می کنند ممکن است خطر ابتا به اضطراب را تا ۶۰ درصد کاهش دهند.

 به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد، افرادی که 
به طــور منظم ورزش می کنند ممکن اســت خطر ابتا بــه اضطراب را تا ۶۰ 

درصد کاهش دهند.
این مطالعه که توســط پژوهشگران سوئدی صورت گرفته، بیانگر آن است 
افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، به میزان قبل توجهی کمتر از سایر 
افراد دچار اضطراب می شــوند.محققان در سوئد تحقیقی را انجام داده اند که 
نشــان می دهد کســانی که در بزرگترین مسابقه اســکی صحرانوردی جهان 
)Vasaloppet( بین سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ شرکت کرده اند به طور قابل توجهی 
خطر کمتری در ایجاد اضطراب در مقایسه با افراد غیر اسکی باز در همان دوره 
دارند.محققــان این مطالعه دریافتند که ایــن فعالیت خطر ابتا به اختاات 
اضطرابی را به طور کلی در مردان و زنان تا ۶۰ درصد کاهش می دهد. تخمین 
زده می شود اختاات اضطرابی که معمواً در اوایل زندگی فرد شکل می گیرد، 
تقریبــاً ۱۰ درصد از جمعیت جهان را تحــت تأثیر قرار می دهد. این اختال 

همچنین در زنان دو برابر مردان رایج اســت.در این پژوهش نزدیک به ۳۹۶ 
هزار نفر تحت بررســی قرار گرفتند و مشــخص شد، افرادی که دارای سبک 
زندگی فعال فیزیکی بودند تقریبا ۶۰ درصد کمتر در معرض ابتا به اختاات 

اضطرابی در طول دوره پیگیری تا ۲۱ سال بودند.

کاهش 6۰ درصدی خطر ابتا به اضطراب با ورزش منظم

در ادامه سلسله گفت و گوهای واحدهای اجرایی 
کشور این بار به سراغ محمد هادی مدیر منطقه پستی 
شمال تهران رفته ایم تا از نقش تاثیرگذار شبکه پستی 
و فعالیت های کارکنان این شبکه در دوران همه گیری 
کرونا بیشتر مطلع باشیم..در ادامه، مشروح این گفت 

و گو را می خوانید:
 آقای هادی لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.

با سام و عرض ادب، اینجانب محمد هادی هستم 
مدیر منطقه پســتی شمال تهران به آدرس خیابان 
شریعتی جنب پل صدر که ماموریت خدمت رسانی 
پستی در محدوده جغرافیایی از جنوب خیابان انقاب 
غرب خیابان ولیعصر، شمال تا لواسان و شرق خیابان 

پاسداران را عهده دار می باشیم.  

 شبکه پستی چه تاثیرات مثبتی در زندگی 
روزمره مردم دارد؟

پست از قدیمی ترین نهادهای ارتباطی و اولین 
سازمان ارتباطی جهان است که برای تامین یکی از 
حیاتی ترین نیازهای انسان، یعنی برقراری ارتباط به 
وجــود آمده و روزبه روز در ایه های زندگی فردی و 
اجتماعی بشــر ریشه دوانده است. همچنین شبکه 
پســتی ازجمله زیرساخت های مهم کشور است که 

بســتر را برای ادامه حیات بسیاری از فعالیت ها اعم 
از ارتباطی، تجاری، فرهنگی، اطاع رسانی و سیاسی 
فراهم می کند. با شــکل گیری دنیای الکترونیک و 
الکترونیکی شدن بسیار از امور ارتباطی، تصور اولیه 
این بود که با توقف بخش قابل توجهی از کارکردهای 
سنتی سیستم پستی، این صنعت آسیب جدی به خود 
خواهد دید؛ اما تغییر مسیری که دنیای الکترونیک 
به ویژه در بخش های اقتصادی و ازجمله فروش کاا 
و خدمات ایجاد کرده، صنعت پست در سال های اخیر 

رونق بسیار چشمگیری به خود دیده است.

 نقش موثر پســت در دوران همه گیری 
كرونا در كشور را تشریح بفرمایید؟

از آغاز همه گیری کرونا و به ویژه از آن هنگام که 
محدودیت های مختلف سایه بر زندگی مردم انداخت، 
به مرور تغییراتی در سبک زندگی افراد جامعه مشاهده 
شد. علیرغم تمام فراز و فرودها در مجموع می توان 
کاهش خریدهای حضوری را مشاهده کرد که البته 
اعمال محدودیت ها نیز تاثیر به ســزایی در کاهش 
حضور مردم در بازارها داشت.در نتیجه این شرایط 
در دو سال گذشته، مردم اقبال زیادی به خریدهای 
غیر حضوری نشان داده اند و حتی برخی از مردم برای 

خریدهای روزانه نیز از پیک استفاده می کنند. عاوه 
بر این استفاده از فروشگاه های اینترنتی نیز رشد قابل 
توجهی را نشــان داده و همین عامل سبب شده که 
نیاز فزاینده ای به استفاده از شبکه پستی کشور ایجاد 
شود. تجارت الکترونیک یکی از مهمترین سرویسهای 
پستی در این دوران است که از طریق آن مردم بدون 
خروج از خانه به خصوص در شــرایطی که سامت 
آنها در معرض خطر است، می توانند نسبت به تهیه 
اقــام و کااهای مورد نیاز خود اقدام کنند.با توجه 

به اینکه ترافیک مکاتبات عادی به دایل مختلف از 
 جمله اســتفاده از گوشی های هوشمند واستفاده از 
اینترنــت و ... به شــدت کاهش یافته اســتقبال از 
صندوقهــای معابر نیز متعاقباً کاهش محســوس 
داشــته و به همین دلیل اســتفاده از صندوقهای 
شــخصی مستقر در دفاتر پستی نیز با استقبال کم 
مواجه می باشــد. در حال حاضر یکی از عمده ترین 
مــواردی که در صندوقهای معابر ریخته می شــود 
مدارک شناسایی مردم می باشد که یا سرقت شده 

و یاتوسط صاحب مدرک گم شده است ، که پس از 
دسته بندی مرسوات جمع آوری شده،  تمامی ثبت 
شــده و توسط مردم از سایت پست قابل پی گیری 
می باشد. در این خصوص جا دارد تبلیغات بیشتری 
توسط رســانه ها جهت اطاع رسانی به متقاضیان 
صــورت پذیرد. با توجه به اینکــه بنا بر مقتضیات 
زمان تعدادی از ســاکنین یک آدرس مجبور به کار 
کردن در طول ســاعت اداری در بیرون از ساختمان 
مسکونی خود می باشند لذا هنگام مراجعه موزعین 
به نشــانی آنها  شــخصی حضور نداشــته و بنابر 
قوانین و مقررات اداره پســت الزام به معطله کردن 
 اینگونه از مرســوات در دســتور کار ادارات توزیع

 می باشد. در سال آتی با استفاده از توان شرکتهای 
استار تاپی در نظر داریم ، مراجعه مستقیم مشتریان 
به باجه های پســتی را کاهــش داده و همچنین با 
بازنگری در سیســتم توزیع نسبت به ارتقاء آن و در 

نتیجه رضایت ذینفعان اقدام نماییم. 

  اخاق و منش حرفه ایی از نظر شما در 
شركت پست چه تعریفی دارد ؟

  با توجه به ماهیت و رسالت اصلی شبکه پستی 
که انجام خدمت صحیح و سالم به مردم است پس 

باید در برخورد با ارباب رجوع بهترین رفتار را داشته 
باشیم و این اخاق نیکو از جانب هر  کارمندی است 
که مشتری را به خود جلب مینماید ، شعار مشتری 

مداری محقق نمیشود جز با رفتار واخاق نیکو.

 به نظر شما دایل رشد ترافیک و درآمد 
شبکه پستی چیست؟

عوامل مختلفی میتواند در رشد ترافیک و  درآمد 
پست نقش داشته باشــد، به نظر بنده هزینه تمام 
شده ی خدمت، ارائه خدمت با کیفیت مناسب که 
موجب جلب رضایت مشــتری میگردد و مهمتر از 
همه برخورد شایسته متصدیان باجه  از جمله عواملی 
 هســتند که در رشد ترافیک و درآمد شبکه پستی

 تاثیر گذارند.

 سخن آخر:
در پایان از جنابعالی و همکارانی که این فرصت را 
در اختیار بنده قرار دادند کمال تشکر و قدر دانی دارم 
و برای کلیه همکاران شــبکه بزرگ پست و خانواده 
هایشــان آرزوی سامتی و خوشبختی می نمایم و 
امیدوارم روزی پست اولین انتخاب مردم در سراسر 

دنیا باشد.درپناه پروردگار یکتا موفق و موید باشید.

مدیر منطقه پستی شمال تهران؛
استقبال بی نظیر مردم از خریدهای اینترنتی در دوران همه گیری کرونا


